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6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 14:30΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 2α του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 6/27-03-2018 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 25, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

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 2 Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Δευτέρα 

και ώρα 14:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: 

¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης 

Σερρών έτους 2016¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

δίμηνης διάρκειας εργατών νεκροταφείων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

τμήματος κοιμητηρίων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο ενημερωτικό ταξίδι στη Γαλλία 

στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
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και της μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου 

Καθαριότητας κ. Παντελή Χράπα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 936/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση 

ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και 

εκδηλώσεων Δήμου Σερρών, για το έτος 2018¨. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης προμήθειας γάλακτος με την εταιρεία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο 

«ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 1, εδ. γ, του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 79/2018 ΑΔΣ ¨Έγκριση υποβολής πρότασης του 

Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με 

τίτλο «Δημιουργική επανάχρηση ακίνητης περιουσίας» και έγκριση ανάθεσης 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αυτής¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των 

κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών και ορισμός επιτροπής 

παραλαβής αυτής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση απαλλαγής μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, της κ. Δήμου Βασιλείας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής προμηθειών. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση εκποίησης μαρμάρων εκταφών και συγκρότηση επιτροπών εκτίμησης 

και διενέργειας της δημοπρασίας των προς εκποίηση μαρμάρων των 

κοιμητηρίων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση εκπόνησης της χρηματοδοτούμενης από το ¨Πράσινο Ταμείο¨ 

μελέτης με τίτλο: ¨Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες 

οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 56419/29-12-2017 σύμβασης για 

την προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο δημοτικό 

κυνοκομείο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς Προύσσης και 

Πτολεμαίων, 

β) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου 

έτους 2015 και 

γ) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο 

και Μάιο και του αντιδημάρχου κ. Χράπα για το μήνα Μάρτιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το 

μήνα Δεκέμβριο 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. 

Βασιλείου Τερζή 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την 

εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων στις Τ.Κ. Οινούσας, Ορεινής, Άνω 

Βροντούς και στη Δ.Κ. Σερρών λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων 

(χιονόπτωση –παγετός)  

        5900   12/4/2018 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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6Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  με  την  άδειά  σας  υπάρχουν  δυο  θέματα  εκτός  

ημερησίας .  Ένα  αφορά :  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Βασιλείου  Τερζή  και  επειδή  

είναι  για  τις  13 και  15 Απριλίου  θεωρήσανε  να  το  φέρουν  για  να  πάρει  

την  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .    

 Επίσης ,  μια  αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  

έτους  2018 για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  στις  Τ .Κ .  

Οινούσας ,  Ορεινής ,  Άνω  Βροντούς  και  στη  Δ .Κ .  Σερρών  λόγω  

εκτάκτων  καιρικών  φαινομένων  (χιονόπτωση  –παγετός)   

 Είναι  αυτά  που  αφορούν  τα  μηχανήματα  που  μισθωθήκανε  για  τις  

χιονοπτώσεις .  Με  την  άδειά  σας  να  τα  συζητήσουμε  τα  θέματα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  πρώτο  θέμα .   
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Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

 δημοτικού  συμβούλου  κ .  Βασιλείου  Τερζή  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  για  την  μετακίνηση  του  κ .  Τερζή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  είναι  τυπικό ,  λέει  ….με  απόφαση  του  

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  είναι  το  πρόβλημα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  ως  εντεταλμένος  σύμβουλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έγινε  έναρξη ;   Έχω  δυο  ερωτήσεις .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη ,  παράλειψη  δική  μου .   Να  τα  κλείσουμε  λίγο  τα  θεματάκια  

αυτά  και  να  προχωρήσουμε  ή  θέλετε  να  διακόψουμε ;  Να  τα  κλείσουμε  

λίγο  τα  θέματα  αφού  ξεκινήσαμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  αμέσως ,  συγνώμη .  Συμφωνούμε  και  με  

την  διόρθωση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  δεν  συμφωνείτε .  Οι  υπόλοιποι  ομόφωνα ;  Οι  υπόλοιποι  

συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  280/2018 )  

…………………………  

 

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018  

 για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  στις  Τ .Κ .  Οινούσας ,   

Ορεινής ,  Άνω  Βροντούς  και  στη  Δ .Κ .  Σερρών  λόγω  εκτάκτων  

 καιρικών  φαινομένων  (χιονόπτωση  –παγετός)  
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5900   12/4/2018  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  και  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  για  να  

πληρωθούν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  281/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  πριν  προχωρήσουμε  στα  θέματα  τα  τακτικά  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  . .  δυο  είναι  οι  ερωτήσεις  που  θέλουμε  να  μας  δώσετε  

απαντήσεις .   

 Η  μια  αφορά  στην  αποζημίωση  στην  περιοχή  του  Αλιμπέκιου .  

Έχουμε  δεκαπέντε  αιτήσεις  και  περιμένουμε  να  γίνει  έναρξη  της  

καταβολής  για  τις  αποζημιώσεις  που  οφείλουμε  ως  Δήμος .  Εάν  είμαστε  

και  γιατί  αργούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Στο  επόμενο .  Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορά ,  νομίζω  από  καιρό  το  γνωστό  

σε  σας  πρόβλημα  της  ποιότητας  της  ταχύτητας  του  ίντερνετ ,  ειδικά  της  

πόλης  και  μέχρι  την  βιομηχανική  περιοχή .  Έχουμε  κάκιστο  ίντερνετ  

και  από  την  πλευρά  του  Ο .Τ .Ε .  έχει ,  νομίζω  το  γνωρίζετε  κ .  

Αντιδήμαρχε ,  έχετε  να  μας  ανακοινώσετε  κάτι ;   

 Το  επισημαίνουμε ,  . .  ο  αντίστοιχος  εξοπλισμός ,  διότι  υπάρχει  

μεγάλη  δυσαρέσκεια  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχετε  εσείς  δίκαιο  αλλά  και  η  υπηρεσία ,  κύριε  Φωτιάδη  έχει  δίκαιο ,  

καθότι  η  τελευταία  αίτηση  που  υποβλήθηκε  είναι  στις  28/2/17,  . .  το  

Ο .Τ .Ε .  χορήγηση  δικαιώματος  . .  και  τα  λοιπά  και  δεν  συμμορφώνεται  

για  να  πάρει  την  άδεια  σύμφωνα  με  αυτά  που  τους  λέει  η  υπηρεσία .   

 Που  δεν  συμμορφώνεται ;  Στις  παρατηρήσεις  και  στις  

απαιτούμενες  εγκρίσεις  που  χρειάζεται  όλα  τα  . .για  την  διέλευση  των  

δικαιωμάτων .  Να  σας  το  διαβάσω ,  θέλετε ;  Τα  έχω  εδώ ,  εάν  θέλετε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  εγώ  μίλησα  με  τον  . .  και  ξέρω  ότι  . .πέρασα  από  

τον  τοπικό  εδώ  Διευθυντή   του  Ο .Τ .Ε .  και  ξέρω  ότι  εμείς  ως  Δήμος  

αλληλογραφούμε  με  την  Θεσσαλονίκη .  Επειδή  όμως  όλος  ο  

εξοπλισμός ,  αυτά  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Τα  κιβώτια  αυτά .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  συγκεκριμένος  και  θα  αναλωθεί  εκτός  Νομού  Σερρών ,   πρέπει  να  

επιστρέψουμε  λίγο .  Οχλήστε  τους  να  απαντήσουν ,  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να  σας  πω  ότι  δεν  είναι  δική  μας  αρμοδιότητα  και  εγώ  με  τον  κ .  

Βαζιάκα   ανεβήκαμε  στο  αμάξι  τους  και  πήγαμε  σε  όλα  τα  σημεία  και  

στον  Λευκώνα ,  τους  κάναμε  και  αυτή  την  χάρη ,  και  τους  λέμε  να  

φέρουνε ,  πρώτα  –πρώτα  δεν  φέρουν  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  έργου  

και  χρόνος  εκτέλεσης  κάθε  τμήματος  διάρκειας  εργασιών .  Στην  οδό  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  σε  σας  εκεί ,  τοποθέτηση  καμπινών  και  τα  

λοιπά .  Δεν  μας  δίνουν  τίποτα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  αντιδήμαρχε  για  να  μην  καταναλώνουμε ,  γιατί  η  ημέρα  είναι  

ιδιαίτερη ,  χρόνο ,  παρακαλώ  να  έρθετε  σε  επαφή ,  να  τους  πιέσετε ,  διότι  

μετά  θα  τελειώσει  ο  εξοπλισμός  και  θα  μας  πουν  την  επόμενη  

παραλαβή  και  θα  πάμε  ένα  χρόνο  πίσω .   

 Είναι  ο  Λευκώνας ,  είναι  η  βιομηχανική  περιοχή ,  είναι  η  πόλης  

στα  δυτικά  της  τμήματα ,  εδώ  πέριξ  δηλαδή  της  Σιγής .  Και  αυτοί  έχουν  

το  ίδιο  πρόβλημα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μας  δίνουν  τους  χώρους  απόρριψης  των  προϊόντων  ανασκαφής .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ας  πιέσουμε  όμως  και  ας  συνεργαστούμε ,  γιατί  είναι  επ’  ωφελεία  των  

δημοτών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  δημότες  έχουν  δίκαιο  αλλά  και  αυτοί… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  δεν  λέω  να  καταστρατηγήσουμε  τον  νόμο .  Ας  είμαστε  σε  μια  

όχληση  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί .  Σας  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Πρόεδρε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ανακοίνωση  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα .  Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  σας  

γνωστοποιήσαμε  κάτι  που  στους  περισσότερους  ήταν  γνωστό  για  το  

πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι .  Ύστερα  από  την  

τελευταία  κάθοδο  όλων  των  υπαλλήλων  του  Βοήθεια  στο  Σπίτι  και  από  

τον  Δήμο  Σερρών  αλλά  και  άλλους  δήμους ,  είχαμε  μια  ευχάριστη  

εξέλιξη .   

 Μπορούμε  λοιπόν  να  ανακοινώσουμε  ότι  έχει  υπογραφεί  η  

προγραμματική  σύμβαση .  Έτσι  λοιπόν  θα  αρχίσει  η  εκταμίευση  από  τα  

συναρμόδια  υπουργεία  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Ένα  πρόβλημα  το  οποίο  θα  

εξελισσόταν ,  μάλλον ,  πάρα  πολύ  αρνητικά  και  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

για  τους  εργαζομένους  έχει  πλέον  επιλυθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Επιτρέψτε  μου  λίγο  να  βάλω  σαν  πρώτο  θέμα  το  θέμα  

7.  Παρίσταται  και  ο  εκπρόσωπος  της  Παιδείας  ο  κ .   Βουβάκης  

Μανώλης  της  εταιρείας… 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ .  79/2018 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  

 υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  πρόσκληση  

 του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  με  τίτλο  
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 «Δημιουργική  επανάχρηση  ακίνητης  περιουσίας»  

και  έγκριση  ανάθεσης  παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης   

για  την  υποβολή  αυτής¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  να  έχει  την  εισήγηση  και  στην  

συνέχεια  . .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  γνωρίζετε  με  την  απόφαση  79/2018, 

απόφαση  δική  μας  εδώ  του  οργάνου ,  έχουμε  περάσει  για  την  

επανάχρηση  ενός  κτηρίου  που  βρίσκεται ,  δηλαδή  ενός  πρώην  

στρατοπέδου  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ,  για  να  γίνει  η  επανάχρηση  

αυτού  εδώ  να  του  πω  του  κτηρίου .   

 Είναι  από  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηματικότητα  και  Οικονομία .  Χρηματοδοτείται  από  το  

Υπουργείο  Οικονομίας .   

 Εμείς  λοιπόν  περάσαμε ,  από  τους  συμβούλους ,  πέρασε  και  από  

εδώ  το  θέμα ,  να  μας  πουν  τι  μπορούμε  να  κάνουμε ,  σύμφωνα  με  το  

πρόγραμμα  αυτό ,  στο  κτήριο  αυτό .   

 Το  κτήριο  αυτό  έχει  εμβαδόν  1.750 τετραγωνικά  μέτρα  και  με  

τον  αύλειο  χώρο  είναι  5.350.   

 Η  χρηματοδότηση  είναι  2,5 εκατομμύρια  και  είναι  100%.  

Το  τι  θα  γίνει  σε  αυτό  το  κτήριο  υπάρχουν ,  να  μην  σας  τα  

αναφέρω… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θα  τα  δείξει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  τα  αναφέρεις  εσύ .  Σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  τα  δεις  σε  φωτογραφίες .  Είναι  πολλά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ας  είναι  πολλά .  Σε  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχω  πρόβλημα ,  εάν  θέλουν  οι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας  είπατε  ποιος  θα  μας  το  παρουσιάσει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  παρουσιάσει  ο  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  που  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε  κύριε  αφού  το  επιθυμεί  ο  συνάδελφος .  Θα  ακουστούν ,  μην  

ανησυχείτε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Οι  δραστηριότητες  που  θα  αναπτυχθούν  στο  πάρκο  στο  πλαίσιο  του  

έργου  περιλαμβάνουν :  έκθεση  σκηνικού  μοντελισμού ,  αυτοκίνητα ,  

τρένα ,  αεροπλάνα  και  τα  λοιπά .  Έκθεση  τουρισμού  μοντελισμού .  

Μακέτες  αρχαιολογικών  μνημείων ,  συσκευών  και  μηχανισμών  αρχαίας  

τεχνολογίας .  Εξοπλισμένο  εργαστήριο  μοντελισμού .  Υπαίθριος  χώρος  

αερομοντελισμού  και  υδρομοντελισμού .  Αναψυκτήριο .  Πωλητήριο  

ειδών  μοντελισμού .  Κοινόχρηστους  χώρους  πολλαπλών  

δραστηριοτήτων .  Διαλέξεων ,  προβολών  εμπορικών  εκθέσεων ,  

τουριστικών  εκθέσεων .  Εκτεταμένη  διαδικτυακή  πύλη .  Για  όλες  τις  

μορφές  μοντελισμού  με  μητρώο  μοντελιστών ,  εμπόρων ,  εργαστηρίων ,  

υλικών ,  εργαλείων ,  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  ΑΕΙ ,  ΤΕΙ ,  ΙΕΚ  και  τα  

λοιπά  και  μελών  του  πάρκου  στην  Ελλάδα ,  τα  Βαλκάνια  και  τον  

υπόλοιπο  κόσμο .   

 Υποδομές  για  την  επέκταση  του  πάρκου  σε  νέες  εγκαταστάσεις  

εμπλουτισμού  . .  ,  την  κατάρτιση  μοντελιστών  και  τα  λοιπά .   

 . .επίσκεψης  και  εμπλοκής  για  εξειδικευμένες  κατηγορίες  κοινού ,  

σχολικό  κοινό ,  Αρχιτεκτονική ,  Αρχαιολογία ,  Μηχανολογία ,  Ψηφιακές  

Τεχνολογίες ,  Χειροτεχνίες ,  ΑμεΑ ,   Ναυπηγική ,  Αεροναυπηγική ,  

Ρομποτική ,  Επιστήμες  της  Φύσης  και  τα  λοιπά .   

 Μελλοντική  δημιουργία  χώρου  ιστορικού  αρχείου  σε  όμορο  

κτήριο .   

 Αυτά  όλα  θα  σας  τα  παρουσιάσει  ο  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  και  

θέλω  να  σας  πω  ότι  έχει  γίνει  και  μια  μελέτη  βιωσιμότητάς ,  όμως  όλα  

αυτά  θα  σας  τα  πει  με  εικόνες ,  να  τα  δούμε  καλύτερα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  με  λίγα  λόγια  γελάτε  την  πόλη  των  Σερρών ;  Αυτό  πάτε  να  

κάνετε ;  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  δεν  κατάλαβες ;  Τι  να  καταλάβεις ;  Δεν  καταλαβαίνεις  τι  γίνεται  εδώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  γίνεται ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .και  φεύγουν  οι  εμπόροι  μας .  Το  ιστορικό  κέντρο  διαλύεται .   Και  

εσείς  μιλάτε  εκεί  πέρα  για  την  Αθήνα ;  Που  θα  το  πάτε ;  Στο  άκρο  της  

πόλεως ;  …Για  καθίστε  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  όπως  η  εισήγηση  μας  έχει  δοθεί  αντιλαμβανόμαστε  την  

φυσική  παρουσία  εδώ  του  ειδικού  επιστήμονα  αφορά ,  εκπροσωπείτε  

την  εταιρεία  η  οποία  είχε  αναθέσεις  με  αποφάσεις  την  135 και  183 

αντίστοιχα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  ετοιμάσει  μια  πρόταση .   

 Ένα  . .  το  οποίο ,  κύριε  εισηγητά  θα  έπρεπε  πρωτίστως  να  μας  

ενημερώσετε  είναι  επειδή  δεν  ολοκληρώθηκε  η  παραχώρηση  εκεί  πέρα ,  

μπαίνουμε  σε  ένα  στρατόπεδο ,  ένα  κτήριο  για  ένα  περιβάλλοντα  χώρο  

που  είναι  5.225,  πώς  ακριβώς  εκεί ,  με  ποια  συνθήκη  θα  μπούμε ;   

 Νομίζω  ότι  αυτό  είναι  το  πρώτιστο  που  πρέπει  να  αναφέρετε  και  

ενδεχόμενα  οι  λεπτομέρειες  αφορούσαν  μια  τεχνική  παρουσίαση .  Το  
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πρώτο  όμως  το  ιδιοκτησιακό  και  εν  γένει  το  βάθος  δηλαδή  της  

λειτουργίας  της  συγκεκριμένης ,  εάν  τελεσφορήσει ,  η  δράση  θα  ήταν  

φανταστική ,  απλά  θα  θέλαμε  να  μας  δώσετε  πρωτίστως .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Το  πρώτο  που  μπορώ  να  πω ,  ότι  σύμφωνα  με  την  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  μην  κάνετε  διάλογο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Το  πρώτο  που  έχω  να  πω  είναι  ότι  σύμφωνα  με  την  πολεοδομική… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάει  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μελέτη  εκείνο  το  τετράγωνο ,  εδώ  που  γίνονται ,  ας  πούμε ,  

επιτρέπονται  οι  δράσεις  πολιτιστικές ,  ψυχαγωγικές  και  τα  λοιπά ,  άρα  

είμαστε  μέσα .   

 Τώρα  το  στρατόπεδο  έχει  δοθεί  κατά  χρήση  σε  μας .  Άρα  λοιπόν  

σύμφωνα  με  το  κατά  χρήση  μπορούμε  να  παρέμβουμε  και  να  κάνουμε  

αυτά ,  δηλαδή  να  πάρουμε  το  πρόγραμμα  και  να  επενδύσουμε  εκεί  2,5 

εκατομμύρια  για  όλα  αυτά  που  θα  δούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  επαναλάβω  ότι  το  στρατόπεδο  το  έχουμε  κατά  χρήση ,  οπότε  

μπορούμε  να  προχωρήσουμε  και  όσον  αφορά  και  την  πολεοδομική  

μελέτη  που  έχει  γίνει ,  σε  εκείνο  το  τετράγωνο ,  αυτά  τα  κτήρια  είναι  

χαρακτηρισμένα  για  πολιτιστικές  και  αθλητικές  δραστηριότητες  και  

ψυχαγωγικές ,  οπότε  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κανένα  πρόβλημα  γιατί  είστε  όλοι  υπάλληλοι  και  κανείς  δεν  δουλεύει  

από  εσάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  Αρκετά  νομίζω ,  αρκετά .  Παρακαλώ .  

Παρακαλώ .  Μην  με  αναγκάζετε  να  σας  ανακαλέσω  στην  τάξη .  

Παρακαλώ  μπορείτε  να  σταματήσετε ;  Τι  πάθατε  σήμερα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νωρίς  –νωρίς  ξεκινήσατε  τον  καυγά ,  σας  παρακαλώ .  Σεβαστείτε  τους  

συναδέλφους .  Δεν  είστε  μόνος  σας  εδώ ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη  είπατε  πως  έχουμε  δικαίωμα  χρήσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ ,  μην  με  αναγκάζετε .  Θα  σας  ανακαλέσω  στην  τάξη .  Θέλετε  

να  διακόψω  το  συμβούλιο ;  Τι  συμπεριφορά  είναι  αυτή ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  κάνετε  είναι  έγκλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε ,  σας  παρακαλώ .  Σας  δόθηκε  χρόνος  να  πείτε  τις  απόψεις  

σας ,  σεβαστείτε  και  τους  υπόλοιπους  συναδέλφους .  Νομίζω  έχουν  

δικαίωμα  να  πουν  την  άποψή  τους .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  κάνετε  τώρα .  Έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  πάντα  γνωρίζουμε  πως  η  χρηματοδότηση  είναι  στενά  

συνδεδεμένη  με  την  ιδιοκτησία ,  μήπως  λέω ,  αυτό  το  δικαίωμα  χρήσης  

θα  αποτελέσει  κώλυμα  και  δεν  μπορέσουμε  να  πάμε  στην  επόμενη  

φάση ;  Νομίζω  ότι  αυτό  το  ερώτημα  τέθηκε  ξανά  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  απαντήθηκε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  δεν  θυμάμαι  την  απάντηση ,  γι '  αυτό  το  θέτω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  ίδια  απάντηση  είναι  και  για  δεύτερη  φορά  σε  ένα  λεπτό  θα  ξανά  πω  

την  ίδια  απάντηση .  Υπάρχει  έγγραφο  από  το  Υπουργείο… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εντάξει ,  τελείωσε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εφόσον  έχουμε  κάτι  κατά  χρήση ,  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  στο  

πρόγραμμα .  Είναι  ξεκάθαρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Γουγάκη  να  μας  ξεκινήσει  την  παρουσία  

του .   

Κος  ΓΟΥΓΑΚΗΣ:  

Αξιότιμε  κύριε  Δήμαρχε ,  αξιότιμε  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριοι  

Αντιδήμαρχοι  και  αγαπητοί  δημοτικοί  σύμβουλοι  καλησπέρα  σας .  

Είμαι  ο  Γουγάκης  ο  Μανώλης ,  είμαι  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  Radian 

Technologies που  ασχολούμαστε  με  μελέτες  για  μουσεία  και  θεματικά  

πάρκα  και  βρίσκομαι  εδώ  για  να  σας  παρουσιάσω  το  μικρόκοσμο ,  ένα  

μοναδικό  πάρκο  μοντελισμού ,  που  δεν  υπάρχει  κάτι  αντίστοιχο  στην  

λεκάνη  της  Μεσογείου  και  το  οποίο  φιλοδοξούμε  ότι  θα  μπορέσει  να  

γίνει  στην  πόλη  των  Σερρών .   

 Σήμερα  ο  Δήμος  των  Σερρών  έχει  διαθέσιμα  κτήρια ,  έχει  έναν  

δραστήριο  Δήμο ,  έχει  μια  εμπορική  πόλη ,  έχει  εκπαιδευτικά  κέντρα ,  τα  

ΤΕΙ  και  ΤΕΦΑ  και  μια  πολύ  ζωντανή  νεολαία .   

 Τι  χρειαζόμαστε ;  Χρειαζόμαστε  εξωστρέφεια ,  όραμα ,  

ανταγωνιστικότητα ,  καινοτομία  που  είναι  πολύ  σημαντική  στο  νέο  

περιβάλλον  που  ζούμε ,  αντοχή ,  επιμονή  και  φυσικά  πόρους  για  να  

υλοποιήσουμε  νέα  πράγματα .   

 Όπως  σας  είπε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  μιλάμε  για  έναν  χώρο  στο  

στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ,  είναι  το  κτήριο  5 στο  οικοδομικό  τετράγωνο  

17,  σε  ένα  χώρο  περίπου  5,5 χιλιάδες  τετραγωνικών .  Το  κτήριο  είναι  

γύρω  στα  1.700 μέτρα .   

 Αυτό  είναι  το  οικοδομικό  τετράγωνο  και  αυτό  είναι  το   κτήριο  5.  

Εδώ  βλέπετε  μια  φωτογραφία  του  κτηρίου  όπως  είναι  σήμερα .   
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 Όπως  θα  ακούσατε  και  πριν  όλα  ξεκίνησαν  με  αφορμή  μια  

χρηματοδότηση  από  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  ανταγωνιστικότητας .  

Αφορά  δήμους ,  αφορά  κτήρια  τα  οποία  είτε  ανήκουν  στον  Δήμο  είτε  

έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  τους  για  περισσότερα  από  15 χρόνια .   

 Επίσης ,  το  Μέτρο  έχει  50 εκατομμύρια  χρηματοδοτεί  με  μέγιστο  

ύψος  προϋπολογισμού  2,5 εκατομμύρια  και  100% χρηματοδότηση .   

 Κάτι  πολύ  σημαντικό  που  πρέπει  να  σας  πω ,  ότι  υπήρχε  και  

συγκεκριμένη  απαίτηση  στο  μέγεθος  του  κτηρίου .  Κτήρια  κάτω  από  

500 τετραγωνικά  δεν  τα  χρηματοδοτεί .   

 Η  ιδέα  λοιπόν  είναι  ο  μοντελισμός .  Ο  μοντελισμός  είναι  ένας  

πόλος  έλξης  επισκεπτών ,  υπάρχουν  διάφορα  τέτοια  πάρκα  στην  βόρεια  

Ευρώπη ,  στην  Αμερική .  Υπάρχει  ένα  και  στην  Κωνσταντινούπολη ,  τα  

οποία  αποτελούν  μεγάλο  πόλο  έλξης  επισκεπτών .   

 Αποτελεί ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  μια  δημιουργική  δραστηριότητα  

για  όλες  τις  ηλικίες  και  όλες  τις  κατηγορίες  επισκεπτών .   

 Ο  μοντελισμός  απευθύνεται  σε  όλες  τις  ηλικίες ,  όπως  είπα  πριν  

και  στην  εκπαιδευτική  κοινότητα  και  σε  ανθρώπους  μεγάλης  ηλικίας  

και  σε  επαγγελματίες  και  σε  επιστήμονες ,  άρα  υπάρχει  πολύ  μεγάλη  

διείσδυση  στο  κοινό  στο  οποίο  απευθύνεται .   

 Ο  μοντελισμός  μια  άλλη  σημαντική  του  διάσταση  είναι  ότι  είναι  

εκπαιδευτικός  και  παράλληλα   διδακτικός  και  γι '  αυτό  άλλωστε  στα  

σχολεία  αποτελεί  ένα  σημαντικό  εργαλείο  και  συχνά  οι  μαθητές  

καλούνται  να  κάνουν  μοντέλα  από  τον  πραγματικό  μας  κόσμο .   

 Ο  μοντελισμός  επίσης  αποτελεί  ένα  χόμπι  αλλά  και  ένα  

επάγγελμα .  Υπάρχουν  εκατομμύρια  μοντελιστές  και  υπάρχουν  και  

πάρα  πολλοί  επαγγελματίες  και  πάρα  πολλά  εκατομμύρια  ευρώ  που  

κινούνται  γύρω  από  αυτό  το  αντικείμενο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2ΑΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

 Φυσικά  είμαι  πάρα  πολύ  απαιτητικός ,  γιατί  εάν  δείτε  τα  

περισσότερα  μοντέλα  είναι  πιστή  αντιγραφή  από  αντικείμενα  ή  από  

χώρους  ή  από  μνημεία  της  φύσης ,  οπότε  υπάρχουν  πολύ  μεγάλες  

απαιτήσεις .  

 Τέλος ,  δείτε  τέσσερα  βιντεάκια  παράλληλα .  Βλέπουμε  μια  πίστα  

που  πετάνε  ένα  ελικόπτερο .  Ένα  υδάτινο  κανάλι  όπου  υπάρχει  ένα  

κρουαζιερόπλοιο ,  μια  πίστα  για  αυτοκίνητα  και  επίσης  μια  μακέτα  με  

τραίνα .   

 Και  φυσικά  ο  μοντελισμός  απαιτεί  και  την  τεχνολογία .  Έχει  

άμεση  σχέση  με  την  τεχνολογία .  Παίρνει  στοιχεία  από  την  τεχνολογία  

και  τα  αξιοποιεί .  Απλά  σας  αναφέρω  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  

μια  τεράστια  έκρηξη  των  3D εκτυπωτών ,  με  τους  οποίους  μπορούν  να  

κατασκευάσουν  πλέον  έχει  και  ανταλλακτικά  πλοίων ,  αεροσκαφών  

αλλά  και  έχουμε  μεγάλη  εφαρμογή  στον  χώρο  του  μοντελισμού .   

 Τέλος ,  ο  μοντελισμός  αποτελεί  ένα  πολύ  καλό  εργαλείο  για  την  

διάχυση  της  πολιτιστικής  πληροφορίας  ενός  τόπου ,  καθώς  επίσης  και  

ένα  εργαλείο  για  να  μορφώσουμε  τους  νέους  μας .   

 Η  ιδέα  τώρα  για  τις  Σέρρες  είναι  να  δημιουργήσουμε  μια  

δραστηριότητα  που  αφορά  όλη  την  χώρα ,  άρα  οι  Σέρρες  να  γίνουν  το  

επίκεντρο  του  μοντελισμού .   

 Βασιζόμαστε  σε  μια  καινοτόμα  και  πολύ  πρωτότυπη  ιδέα  που  

είναι  ο  μοντελισμός .  Δημιουργούμε  αναπτυξιακές  προοπτικές  γύρω  

από  το  θεματικό  πάρκο  του  μοντελισμού  και  αναπτύσσουμε  μια  

δυναμική  και  παράλληλα  υπάρχει  μια  μεγάλη  εξωστρέφεια  μέσα  από  

αυτή  την  δράση .   

 Επίσης ,  θα  σας  αναφέρω  ότι  λόγω  της  θέσης  των  Σερρών ,  

μπορούμε  να  εμπλέξουμε  και  τις  γειτονικές  χώρες .  Να  σας  αναφέρω  
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ότι  η  Ρουμανία ,  ενδεικτικά ,  είναι  μια  από  τις  χώρες  που  ο  μοντελισμός  

γνωρίζει  μεγάλη  άνθηση .   

 Επίσης ,  τα  τελευταία  χρόνια  μεγάλη  άνθηση  υπάρχει  και  στον  

μοντελισμό  της  Βουλγαρίας .   

 Η  ιδέα  αυτή  μπορεί  να  εξελιχθεί  και  με  άλλες  συνεργασίες  από  

άλλες  χώρες ,  με  άλλα  πάρκα ,  με  άλλους  φορείς  που  ασχολούνται  με  

τον  μοντελισμό .   

Μέσα  από  αυτή  την  δράση  συμβάλλουμε  στην  ανάδειξη  του  

πολιτιστικού  μας  πλούτου  και  φυσικά  αξιοποιούμε  το  πολιτιστικό  

απόθεμα  και  της  περιοχής  αλλά  και  γενικότερα  της  χώρας  μας .   

Η  Μεσόγειος  είναι  ο  χώρος  έμπνευσης  για  οτιδήποτε  θα  φτιαχτεί  

μοντελιστικά  στο  πάρκο  αυτό .  Όλος  ο  κόσμος  είναι  το  κοινό  μας .   

Το  πρώτο  βήμα ,  αυτή  είναι  η  κάτοψη  του  κτηρίου .  Είναι  γύρω  

στα  1.750 τετραγωνικά ,  όπως  σας  είπα .  Όπως  βλέπετε  πάνω  δεξιά  από  

την  πίσω  μεριά  του  κτηρίου ,  όχι  από  την  πλευρά  που  είναι  ο  δρόμος ,  

διαμορφώνεται  η  είσοδος .  Μπαίνοντας  κάποιος  μπροστά  θα  λειτουργεί  

ένα  καφέ  και  ένας  χώρος  βοηθητικός  για  το  cafe.   Θα  υπάρχει  ένα  

πωλητήριο .   

Εδώ  σε  αυτό  το  σημείο  θα  υπάρχουν  γραφεία  που  θα  φιλοξενούν  

περίπου  τρεις  εργαζόμενους .  Αυτή  είναι  η  αίθουσα  του  σκηνικού  

μοντελισμού .  Όταν  λέμε  σκηνικός  μοντελισμός  εννοούμε  τοπία   

περιοχές ,  πόλεις .   

Πάνω  από  τις  αίθουσες  του  σκηνικού  μοντελισμού  θα  υπάρχουν  

ιπτάμενα  μοντέλα ,  δηλαδή  αεροπλάνα ,  διαστημόπλοια ,  δορυφόροι ,  

ελικόπτερα  και  στον  υπόλοιπο  χώρο  θα  υπάρχει  η  αίθουσα  του  

ιστορικού  μοντελισμού .   
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Ο  ιστορικός  μοντελισμός  αφορά  αρχαία  θέατρα ,  μνημεία ,  

εργαλεία  αρχαίας  τεχνολογίας  και  τέλος ,  θα  υπάρχει  ένα  εργαστήριο  

μοντελισμού ,  όπου  θα  μπορούν  νέοι  να  φτιάξουν  και  να  ασχοληθούν  με  

τον  μοντελισμό  παίρνοντας  είτε  γνώσεις  από  βιβλιοθήκες  που  θα  

υπάρχουν ,  είτε  εργαλεία  για  να  φτιάξουν  μοντέλα .   

Ο  χώρος  του  café και  ο  βοηθητικός  χώρος  έχει  σχεδιαστεί  με  

τέτοιο  τρόπο  να  φιλοξενήσει  διαλέξεις ,  προβολές ,  εκδηλώσεις .  Θα  

μπορεί  να  έχει  εμπορικός  και  επιστημονικές  εκθέσεις .  Πάντα  γύρω  από  

τον  μοντελισμό .   

Από  την  πάνω  μεριά  του  κτηρίου ,  από  αυτή  που  βλέπετε  στον  

δρόμο ,  θα  υπάρχει  πίστα  αερομοντελισμού ,  όπου  θα  μπορούν  να  

πετάνε  μοντέλα   αεροπλάνα ,  ελικόπτερα  και  από  την  πίσω  πλευρά  του  

θα  υπάρχει  αυτό  το  μπλε  που  βλέπετε ,  είναι  μια  τεχνικό ,  ένα  τεχνικό  

κανάλι ,  το  οποίο  επειδή  στον  εξωτερικό  χώρο ,  δεν  σας  ανέφερα ,  θα  

υπάρχουν  υπαίθρια  αντίγραφα  από  μνημεία ,  από  χώρους .  Ας  πούμε  

αυτό  εδώ  είναι  ο  βράχος  της  Σαντορίνης .  Σας  λέω  ενδεικτικά .  Εδώ  θα  

υπάρχουν  κάποια  άλλα  εξωτερικά  εκθέματα ,  αντίγραφα .   

 Τώρα  που  βρίσκεται  σήμερα  η  πρόταση .  Έχει  ολοκληρωθεί  η  

προμελέτη ,  ένα  κομμάτι  της  οποίας  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα  

σας  παρουσίασα  και  είμαστε  στην  φάση  που  τις  επόμενες  μέρες  θα  

ολοκληρωθεί  η  κατάθεση  του  αιτήματος  του  ΕΠΑνΕΚ .   

 Τα  επόμενα  βήματα ,  εφόσον  εγκριθεί  το  έργο  από  το  ΕΠΑνΕΚ ,  

τότε  θα  προκύψει  μια  υπογραφή  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  

ΕΠΑνΕΚ ,  θα  προκηρυχθεί  ένας  διαγωνισμός ,  θα  οριστεί  ένας  ανάδοχος  

του  έργου ,  θα  ξεκινήσει  η  υλοποίηση  του  έργου ,  θα  γίνει  μια  οριστική  

πλέον  μελέτη  εφαρμογής ,  γιατί  αυτό  που  κάνουμε  εμείς  είναι  μια  

πρώτη  μελέτη   και  θα  γίνει  και  μια  επικαιροποίηση  της  μελέτης ,  θα  
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ξεκινήσουν  οι  εγκαταστάσεις ,  οι  κατασκευές  και  οι  προμήθειες ,  

διάρκεια  του  έργου  14 μήνες  και  στην  συνέχεια  θα  ακολουθήσει  η  

έναρξη  λειτουργίας  του  πάρκου .   

 Αυτά  είχα  να  σας  πω .  Σας  ευχαριστώ  για  τον  χρόνο  που  μου  

αφιερώσατε  και  είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  

Γάτσιος ,  ο  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνης .  Η  κυρία  Μπιτζίδου .  Έχετε  τον  

λόγο  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γουράκη ,  εάν  κατάλαβα  καλά ,  η  παρουσία  σας  εδώ  είναι  μέσα  

από  την  ανάθεση  που  σας  κάναμε  να  συντάξετε  με  3.700 να  μας  

συντάξετε  προμελέτη .  Ναι ;  Και  ο  τίτλος ,  κύριε  εισηγητά  είναι :  

Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ .  79/2018. Δεν  μας  εξηγήσατε  στο  τι  

συνίσταται  η  διατύπωση  συμπλήρωση .  Τι  αφορά  ακριβώς  ο  όρος  

συμπλήρωση ;   

 Εάν  κατάλαβα  καλά ,  το  έργο  θα  είναι  μελέτη-κατασκευή ,  έτσι  

όπως  το  παρουσιάσατε .  Θα  έπρεπε  να  μας  δώσετε ,  επίσης ,  κάποιες  

πληροφορίες .  Είναι  ανταγωνιστικό  το  περιβάλλον ;  Είναι  με  σειρά  

υποβολής ;  Να  μας  δώσετε  και  κάποια  στοιχεία  τι  τύχη  μπορεί  να  έχει  

το  όλο  εγχείρημα .  

 Επίσης ,  δεν  μας  εξηγήσατε  τι  . .είναι  η  αναγκαιότητα  . .γιατί  εμείς  

εδώ  ξέρετε  έχουμε  ένα  θέμα .  Από  τον  πρώην  Δήμαρχο ,  ως  περίοδο  

εννοώ ,  του  κ .  Βλάχου  πήραμε  το  στρατόπεδο  με  παραχώρηση .  Εμείς  

όμως  εκεί  και  από  εκεί  η  αναφορά  σας  στο  τετράγωνο  και  στο  κτήριο  

5,  κάναμε  μια  πρόταση ,  κάναμε  κάποιες  αναγκαίες  ενέργειες  με  σκοπό  

να  τακτοποιήσουμε  οριστικά  τα  στρατόπεδα .   
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 Εδώ  βλέπουμε  ένα  μετέωρο  βήμα .  Εμείς  θα  επενδύσουμε  μέσα  

στο  κτήριο  5,  με  τον  αύλειο  χώρο ,  δεσμεύουμε  δηλαδή  επί  της  ουσίας  

αξιοποιούμε  αυτό  που  εμείς  προτείναμε  προς  το  Υπουργείο  χωρίς  να  

εγκριθεί  και  να  ξέρουμε  τι  έχουμε .  Για  πόσο  χρόνο  είμαστε  

δεσμευμένοι ,  για  πόσα  χρόνια ;  Δεκαπέντε ;  Άρα  στην  ουσία  αυτό  θα  

πρέπει  να  το  ξέρατε  νομίζω ,  στην  ουσία  εμείς  προς  το  Υπουργείο  

συνεχίζουμε  τις  παροχές  χωρίς  να  συγκεκριμενοποιηθεί  τίποτα  προς  

τον  Δήμο  όσον  αφορά  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς .  Άρα  εμείς  μένουμε  

με  την  σύμβαση  παραχώρησης  από  την  περίοδο  την  προηγούμενη .   

Η  ερώτησή  μου  είναι  και  έχουμε  πόση  υποχρέωση  να  

παραμείνουμε  στο  κτήριο  και  εάν  αυτό  μας  φέρνει  δεσμεύσεις  προς  το  

Υπουργείο ;  Εάν  δηλαδή  τώρα  ξανά  είδατε  αυτό  το  καθεστώς ;   

 Είναι  σαφέστατο  το  ερώτημα ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  δεν  μπορεί  να  το  απαντήσει  ο  κ .  Λουμπάκης  εγώ  θα  το  απαντήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία ,  να  το  απαντήσετε .  Τότε  να  επαναφέρω  προς  εσάς .  Το  πρώτο  

είναι ,  προς  τι  η  συμπλήρωση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  θα  τα  απαντήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  κύριε  Αγγελίδη ,  επιτρέψτε  μου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  σημείωσα ,  θα  απαντήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επιτρέψτε  μου .  Νομίζω  δεν  ταιριάζει  να  με  διακόπτετε  και  ούτε  να  

προσθέτετε  … 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  διευκολύνω . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  μπορώ  να  διατυπώσω .  Επίσης ,  στο  σκέλος  της  εισήγησης  

είναι  κάτι  σημαντικό  και  νομίζω  ότι  εσείς  πρέπει  να  μας  το  

διευκρινίσετε ,  που  αφορά  στην  αξιοποίηση  του  κτηρίου .  Έχουμε  ένα  

διαζευκτικό  η  σε  ποσοστό  80% ή  σε  ποσοστό  20%. Αυτή  δεν  είναι  δική  

σας  η  συγγραφή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Σήμερα  έρχεται  το  θέμα ,  εξάγεται  και  λέει  στην  δεύτερη  σελίδα  ότι  

σύμφωνα  με  το   προσχέδιο  της  μελέτης ,  υλοποίησης  και  τα  λοιπά ,  

έχουμε  να  δούμε  την  παρέμβαση  με  βάση  την  πρόσκληση ,  εάν  θα  

αξιοποιηθεί  σε  ποσοστό  80% το  κτήριο  ή  εάν  θα  αξιοποιηθεί  σε  

ποσοστό  20%. Εσείς  μας  μιλήσατε  για  καθολική  αξιοποίηση .  Έτσι  δεν  

είναι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .  Όχι  δεν  αφορά  αυτό  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  μας  το  διευκρινίσετε  και  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  καταλάβατε  καλά  την  εισήγηση .   

 Καταρχήν  το  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  παραχωρήθηκε  το  ΄11. Όσοι  

και  εάν  θέλουν  κάποιοι  να  διαστρεβλώσουν  τα  πράγματα  ή  δεν  

μπορούν  να  χωνέψουν  κάποια  πράγματα ,  μιλάνε  τα  έγγραφα .  Η  

παραχώρηση  κατά  χρήση  έγινε  στην  δική  μας  Δημαρχιακή  θητεία .  Επ’  
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αόριστο .  Μέχρι  την  αξιοποίηση ,  λέει  του  στρατοπέδου .   Ένα  αυτό  

ξεκάθαρο ,  όποιος  θέλει  το  έγγραφο ,  όποιος  έχει  την  παραμικρή  

αμφιβολία  ας  έρθει  να  του  δώσουμε  τα  έγγραφα  και  καλά  θα  ήταν  

πρώτα  να  ενημερωνόμαστε  και  όχι  να  τρέχουμε  με  κακή  διάθεση  να  

διαστρεβλώνουμε  κάποια  πράγματα .  Ένα  αυτό .   

 Δεύτερον .  Γιατί  έρχεται  το  θέμα  που  λέει  συμπλήρωση ;  Βεβαίως ,  

γιατί  έρχεται  σαν  συμπλήρωση .  Έρχεται  σαν  συμπλήρωση  διότι  εδώ  

τώρα  ξεκαθαρίζουμε  πως  θα  το  λειτουργούμε ,  με  ποια  μορφή .  Θα  το  

λειτουργεί  ο  Δήμος  ολοκληρωτικά ;  Θα  το  παραχωρήσουμε  σε  ιδιώτες ;  

Θα  το  λειτουργούμε  με  μεικτή  μορφή ;   

 Λέμε ,  το  80% το  έχει  ο  Δήμος .  20% που  είναι  το  πωλητήριο  και  

το  αναψυκτήριο  θα  το  νοικιάζουμε  σε  ιδιώτες .  Ένας  λόγος  είναι  αυτό  

και  ένας  δεύτερος  λόγος ,  εάν  διαβάσατε  το  τελευταίο  που  λέει  για  τις  

δραστηριότητες  που  θα  αναπτυχθούν  στο  πάρκο ,  είναι  η  μελλοντική  

δημιουργία  χώρου  ιστορικού  αρχείου  του  Δήμου  μας .   

 Δηλαδή  ένα  διπλανό  κτήριο ,  το  διπλανό  κτήριο  θα  το  

χρησιμοποιήσουμε  μελλοντικά  σαν  ιστορικό  αρχείο  του  Δήμου  

Σερρών .   

 Γι '  αυτούς  τους  δυο  λόγους  έρχεται  σήμερα  το  θέμα  αυτό ,  σαν  

συμπλήρωση  της  προηγούμενης  απόφασης .  Την  προηγούμενη  φορά  τι  

αποφασίσαμε ;  Αποφασίσαμε  να  κάνουμε  πρόταση  στο  πρόγραμμα  

αυτό ,  για  να  πάρουμε  λεφτά  και  να  τα  αξιοποιήσουμε  προς  όφελος  του  

Δήμου  Σερρών .   

 Το  τι  πρόταση  θα  κάναμε  ομόφωνα  ψηφίστηκε  εδώ  να  το  

αναθέσουμε  σε  μια  εταιρεία ,  ομόφωνα  ψηφίστηκαν  και  οι  3.700 ευρώ  

στην  εταιρεία  αυτή  να  μας  καταθέσει  την  πρότασή  της  και  μας  

καταθέτει  μια  πρόταση  μοναδική ,  μοναδική  και  λέει  μοναδική  γιατί  
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αυτό  με  το  καλό  ή  όταν  γίνει  μετά  από  χρόνια ,  θα  είναι  το  μοναδικό  σε  

όλη  την  Ελλάδα ,  θα  έχει  μια  μοναδικότητα  σε  όλη  την  Ελλάδα .  

Σίγουρα  θα  αποτελέσει  πόλο  έλξης  επισκεπτών .  Όχι  μόνο  της  Ελλάδας  

και  απέξω .   

 Λοιπόν  και  σε  έναν  χώρο  που  έχει  όλες  τις  προϋποθέσεις  για  να  

φιλοξενήσει  αυτό  το  πάρκο  του  μοντελισμού .   

 Δεν  ξέρω  εάν  έμεινε  αναπάντητο  κάτι  άλλο .  Αυτά  συγκράτησα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  80% είναι  για  ψυχαγωγικές  και  αθλητικές .  Το  20% θα  αφορά ,  πάλι  

μέσα  στο  κτήριο  η  επιφάνεια  για  οικονομικές  δραστηριότητες  και  τα  

λοιπά ,  βοηθητικές ,  τα  άλλα  όπως   και  τα  λοιπά .  Αυτό  είναι  το  80 και  

το  20 και  πρέπει ,  όπως  λέει  εδώ ,  εξ  ολοκλήρου  δηλαδή  και  το  80 και  

το  20 για  να  χρηματοδοτηθεί  100%, γιατί  εάν  πάμε  να  βάλουμε .  Πες  

τα .  

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Να  σας  πω  εγώ  καταρχήν  ότι  εμάς  η  δική  μας  η  δουλειά  δεν  είναι  να  

πάρουμε  απόφαση  για  το  πως  θα  γίνει  η  εκμετάλλευση  του  πάρκου .  

Εμάς  η  δουλειά  μας  είναι  να  μελετήσουμε ,  να  παρουσιάσουμε  στον  

Δήμο  και  να  κάνουμε  ένα  σωστό  και  επίκαιρο  επιχειρηματικό  σχέδιο  

με  νούμερα  και  λεπτομέρειες  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  μελλοντική  

επισκεψιμότητα ,  την  βιωσιμότητά  του .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  το  ίδιο  το  πρόγραμμα  ζητάει  από  τον  Δήμο  

που  θα  κατεβάσει  αίτημα  χρηματοδότησης  να  αποφασίσει  εάν  θα  είναι  

μόνος  του  ή  θα  έχει  και  20%, θα  δώσει  την  εκμετάλλευση  σε  ιδιώτες .   

 Η  εκμετάλλευση  στο  συγκεκριμένο  πάρκο  είναι  μόνο  το  

πωλητήριο ,  μπορεί  να  προκύψει  από  το  πωλητήριο  και  το  καφέ ,  το  

αναψυκτήριο ,  οπότε  αυτό  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  δική  μας  πρόταση .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2ΑΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

Εμείς  δεν  προτείνουμε .  Εμείς  απλά  καταθέτουμε  τα  νούμερα ,  

καταθέτουμε  την  πρόταση  και  από  εκεί  και  πέρα ,  ο  Δήμος  σας  θα  

αποφασίσει  πως  θα  το  χειριστεί  αυτό  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ρώτησα  και  κάτι  ακόμη .  Είναι  μελέτη  κατασκευή ;  Σας  

ρώτησα  εάν  είναι  μελέτη-κατασκευή  το  έργο .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Ούτε  αυτό  είναι  κομμάτι  της  δικής  μας  αρμοδιότητας .  Εμείς  αυτό  που  

κάνουμε ,  βρίσκουμε  μια  ιδέα   και  αρχίζουμε  και  την  αναλύουμε ,  την  

προσαρμόζουμε  σε  ένα  κτήριο ,  φτιάχνουμε  έναν  προϋπολογισμό  

ρεαλιστικό  και  ένα  επιχειρηματικό  σχέδιο  βιωσιμότητας .   

 Δεν  είναι  η  δουλειά  μας  να  μπούμε ,  αυτό  είναι  η  επόμενη  φάση .  

Επίσης  το  έργο  αυτό ,  το  μέτρο  αυτό  του  ΕΠΑνΕΚ  χρηματοδοτεί  μελέτη  

εφαρμογής .  Από  εκεί  και  πέρα  λοιπόν  είναι  καθαρά  θέματα  εσωτερικά  

του  Δήμου  και  των  υπηρεσιών  τους .  Δεν  μπορούμε  να  σας  πούμε  εμείς  

εάν  θα  είναι  ένα  υποέργο ,  δυο  υποέργα ,  εάν  θα  είναι  μελέτη  

κατασκευή ,  δεν  ξέρω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  επανέλθει  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  ρωτήσω  κάτι ;  Επιτρέπεται ;  Αξιότιμε  κ .  εισηγητά  όπως  

είχατε  κατάταξη  στην  προβολή  που  κάνατε ,   είχατε  επιλογή  αναδόχου  

και  σε  τέταρτη  κατάταξη  είχατε  τελικό  σχέδιο  εφαρμογής .  Συνεπώς ,  

αυτό  ονομάζεται  μελέτη-κατασκευή .  Εσείς  μας  το  προτείνατε .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  εγώ  επιγραμματικά  σας  ανέφερα  ποια  είναι  τα  βασικά  

επόμενα  βήματα .  Δεν  μπαίνω  σε  τέτοιες  λεπτομέρειες .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι  πιο  συγκεκριμένο  εάν  θέλετε .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  η  μελέτη  προκύπτει  με  βάση  το  πινάκιο  αμοιβής ,  

με  βάση  το  φυσικό  αντικείμενο .  Σωστά .  Αυτή  η  μελέτη  στην  οποία  

αναφέρεστε  μελέτη  –κατασκευή ,  μελέτη  εφαρμογής  όμως  δεν  είπατε ,  

θα  πληρωθεί  είπατε  από  το  πρόγραμμα ;  Και  πως  θα  συμβεί  αυτό ;  

Πρέπει  να  μας  το  εξηγήσετε .  Διότι  εσείς  μας  φέρατε  μια  εξαιρετική  

πρόταση  και  μας  δώσατε  ένα  εξαιρετικό ,  θεϊκό  πλάνο  για  το  τι  θα  

γίνει .  Όταν  θα  βγει  η  μελέτη  όμως ,  η  μελέτη  εφαρμογής ,  θα  βγει  με  

βάση  όλο  αυτό  που  μας  δείξατε ,  που  είναι  ανάλογα .  Το  πινάκιο  έτσι  

προκύπτει .  Αυτή  την  μελέτη  θα  είναι  αρκετές  εκατοντάδες  χιλιάδων  

ευρώ .  Πείτε  μας ,  πόσος  είναι  ο  προϋπολογισμός  όπως  τον  βλέπετε  του  

έργου  της  μελέτης  εφαρμογής ;  Τον  έχετε  προσεγγίσει ;   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  αυτό  το  οποίο  έχουμε  προσεγγίσει  εμείς  είναι  ότι  με  

ρεαλιστικά  σημερινά  δεδομένα  αυτό  το  έργο  πόσα  χρήματα  θέλει  για  

να  υλοποιηθεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  σας  λέω .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Αυτό  όμως  το  έργο ,  να  σας  εξηγήσω ,  ότι  έχει  πολλά  υποέργα .  Αυτό  το  

οποίο  προβλέπει  και  το  μέτρο  χρηματοδότησης  είναι  ότι  κάθε  υποέργο  

που  θα  γίνει  και  το  οποίο  χρειάζεται  μελέτη  εφαρμογής ,  θα  πληρωθεί  ο  
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ανάδοχος  ή  οι  ανάδοχοι  να  κάνουν  πρώτα  την  μελέτη  εφαρμογής  και  

μετά  την  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου  προϋπολογισμού .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  αυτό  λέγεται  μελέτη  –κατασκευή .  Πώς  λέγεται  αυτό ;  Δώστε  μας  

έναν  όρο .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Μα  δεν  είμαι  σε  θέση  να  σας  απαντήσω  γι '  αυτό  το  πράγμα  που  με  

ρωτάτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγχωρέστε  με ,  επαναφέρω  το  ερώτημα .  Εσείς  κάνατε  μια  προμελέτη ,  

προσεγγίσατε  όλη  αυτή  την  σύλληψη ,  η  οποία  είναι  καλοδεχούμενη  

από  όλους .  Εξαιρετική .  Θα  πρέπει  στο  τέλος  να  μας  δώσετε  ένα  ποσό .  

Θα  στοιχίσει  η  εφαρμογή  της  τόσο .  Και  θα  πρέπει  να  μας  εξηγήσετε ,  

πώς  μπορεί  να  γίνει  τμηματικά  όλο  αυτό  που  λέτε  ως  εφαρμογή ,  όταν  

εμείς  ξέρουμε  και  σας  ρώτησα  και  κάτι  πιο  πριν ,  είναι  ανταγωνιστική  

η  επιλογή ;  Είναι  με  βάση  ποιος  θα  καταθέσει  πρώτος ;  Πόσο  είναι  το  

πλαφόν  στο  οποίο  μέσα  εμείς  θα  ανταγωνιστούμε  κάποιούς  άλλους  που  

θα  κάνουν  τέτοια  πρόταση ;  Είναι  πιλοτική ;  Εξηγήστε  μας .   

 Διότι  εμείς  γνωρίζουμε  ότι  το  μείζον  και  το  σοβαρότερο  είναι  για  

να  υποβληθεί  μια  πρόταση  θα  πρέπει  να  έχει  όλη  την  μελέτη .  Θέλει  

τεχνικό  δελτίο  όπου  εκεί  θα  αποτυπωθούν  τα  πάντα .  Ποιος  θα  

πληρώσει  αυτή  την  μελέτη  για  να  έχουμε  το  τεχνικό  δελτίο  για  να  

υποβάλλουμε  εν  τέλει  την  πρόταση  στο  ύψος  και  στο  όραμα  που  μας  

την  παρουσιάζετε  σήμερα ;  Ο  Δήμος  βέβαια ,  διότι  εγώ  δεν  γνωρίζω  

πουθενά  να  υπάρχει  πρόγραμμα .  Πείτε  μου ,  πώς  θα  γίνει ;  Θα  συντάξει  

το  τεχνικό  δελτίο  με  προμελέτη ;  Συμβαίνει  πουθενά  αυτό ;  

 Βοηθήστε  με  να  καταλάβω .   
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Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Το  έργο  καταρχήν  το  συγκεκριμένο  έχει  δυο  βασικούς  άξονες .  Ο  ένας  

άξονας  είναι  τα  κτηριακά  και  ο  δεύτερος  άξονας  είναι  το  περιεχόμενο .   

 Ένα  μουσείο ,  ένα  πάρκο  έχει  περιεχόμενο ,  το  οποίο  τι  είναι  το  

περιεχόμενο  στην  προκειμένη  πρόταση ;  Είναι  αντικείμενα ,  είναι  

μοντέλα ,  είναι  εξοπλισμός ,  είναι  τεχνολογικός  εξοπλισμός ,  είναι  

καρέκλες ,  είναι  βιτρίνες  για  το  πωλητήριο ,  είναι  εκτυπωτές ,  πρίντερ ,  

είναι  διάφορα  πράγματα .  Το  πως  θα  γίνουν  όλα  αυτά  δεν  είναι  δική  

μας  αρμοδιότητα .  Είναι  αρμοδιότητα  των  τεχνικών  υπηρεσιών  του  

Δήμου  που  γνωρίζουν  το  νομικό  πλαίσιο .  

 Εμείς  αυτό  που  κάνουμε  είναι  καταγράφουμε  ότι  τι  απαιτείται ,  

επίσης  ποιες  είναι  οι  τιμές… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  την  συντήρηση  του  κτηρίου  θα  έχετε  προφανώς  μέσα .  Όχι ;  Τι  

εννοείτε ;  Το  κτήριο  θέλει  συντήρηση ,  δεν  θέλει ;   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Φυσικά .  Σας  είπα  ότι  ένα  κομμάτι  είναι  το  κατασκευαστικό .  Το  

δεύτερο  είναι  το  περιεχόμενο .  Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξανά  επαναφέρω  το  ερώτημα ,  είναι  ανταγωνιστικό ;  Σε  ποιο  ποσό  

στοχεύουμε  να  πάρουμε  . .Είναι  με  σειρά  προτεραιότητας .  Σας  ξανά  

επαναφέρω  και  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  ίσως ,  ποιος  θα  συντάξει  την  

συνολική  μελέτη  και  σε  τι  ύψος  θα  είναι ;  Που  την  υπολογίζουμε ;  

 Διότι  αυτό  εσείς  μας  το  δώσατε .  Την  πρότασή  σας  πρέπει  να  την  

συγκεκριμενοποιήσετε .  Οι  συντηρήσεις  θέλουν  τόσα ,  για  τον  

εξοπλισμό  θέλουμε  τόσα ,  για  την  διαμόρφωση  του  αύλειου  χώρου  

θέλουμε  τόσα .  Είναι  μέσα  τις  υποχρεώσεις  σας  τι  συμβατικές .  Σε  τι  
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ύψος  φτάνουν  αυτά  που  προσεγγίσατε ,  μπορείτε  να  μας  πείτε ;  Πόσα  

εκατομμύρια ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  πω .  Όπως  σας  είπε  και  ο  Άκης ,  είναι  θεματικά .  Το  ένα  είναι  το  

κτήριο ,  το  οποίο  θέλει  ανακατασκευή  και  το  μεγαλύτερο  ποσό  φεύγει  

στην  στέγη ,  διότι  είναι ,  άρα  υπάρχει  ένας  προϋπολογισμός ,  δεν  ξέρω  

τώρα  εάν  τον  έχετε  εσείς ,  υπάρχει  ένας  προϋπολογισμός  και  το  άλλο  

είναι  η  προμήθεια .   

 Άρα  λοιπόν ,  έχουμε  την  κατασκευή ,  αυτό  που  λέτε  συντήρηση ,  

από  την  αρχή  θα  γίνει  το  κτήριο  και  η  προμήθεια .   

 Τώρα  το  έργο ,  από  ότι  συζητήσαμε  εμείς  με  την  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  θα  πρέπει ,  δυο  τινά  υπάρχουν .  Ή  να  γίνει  ξεχωριστά  το  

κτήριο  ένας  εργολάβος  και  ξεχωριστά  η  προμήθεια  ή  ταυτόχρονα ,  

δηλαδή  να  πάει  πακέτο  ο  διαγωνισμός  κτήρια  και  προμήθεια .  Δεν  ξέρω  

άμα  με  ακούσατε  ή  να  πάει  ταυτόχρονα  κτήρια  και  προμήθεια .   

 Αυτό  θα  αποφασιστεί  μετά  από  διαβουλεύσεις ,  μετά  από  την  

Τεχνική  Υπηρεσία ,  ότι  είναι  καλύτερα ,  ας  πούμε ,  για  το  έργο .  Εάν  θα  

πάει  ξεχωριστά  έργο  τεχνικό  που  λέμε  και  προμήθεια  ή  εάν  θα  πάει  

πακέτο  ο  εργολάβος  που  θα  πάρει  να  κάνει  και  την  προμήθεια  και  να  

είναι  και  ολοκληρωμένο .   

 Μάλλον ,  μάλλον  από  ότι  λένε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  οι  

προϊστάμενοι  και  ο  Διευθυντής ,  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  καλύτερο  

είναι ,  γιατί  όταν  υπάρχει  προμήθεια  και  η  κατασκευή  δεν  μπορούν  να  

συνεννοηθούν  εύκολα ,  το  καλύτερο  λένε  είναι ,  ας  πούμε ,  ο  ίδιος  να  

έχει  και  τα  δυο  για  να  μπορεί  να  ανταποκριθεί  και  στα  δυο .  Ενώ  όταν  

είναι  ο  προμηθευτής  και  αυτά ,  δεν  μπορούν  να  συνεννοηθούν  και  

χάνουν  χρόνο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2ΑΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

 Πάντως  υπάρχει  ένας  προϋπολογισμός ,  τον  έχετε .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Υπάρχει  μέσα  ένας  προϋπολογισμός  ο  οποίος ,  αυτή  εδώ  είναι  η  

συνολική  μελέτη ,  θα  κατατεθεί  στον  Δήμο  στις  επόμενες  μέρες .  Αυτό  

όμως  που  θέλω  να  σας  ξεκαθαρίσω  για  να  είναι  κατανοητό ,  είναι  ότι  

όταν  λέμε  μελέτη  εφαρμογής ,  δεν  εννοούμε  μελέτη  όπως  έχετε  στο  

μυαλό  σας  για  τα  έργα  τα  κατασκευαστικά .  Μιλάμε  ότι  βασιζόμενο ,  

αυτό  εδώ  το  τεύχος  έχει  αναλυτικά  στοιχεία  τι  εξοπλισμός  θα  

χρειαστεί ,  που  πρέπει  να  γίνουν  επεμβάσεις ,  ανακατασκευές  στο  

κτήριο ,  τα  πάντα .  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  ή  οι  

ανάδοχοι ,  να  κάνουν  μια  μελέτη  εφαρμογής ,  όχι  μελέτη  για  να  βγει  το  

τεύχος  δημοπράτησης .  Να  είναι  ξεκάθαρο .  Μιλάμε  για  μελέτη  

εφαρμογής .  Παίρνω  ένα  έργο  και  κάνω  μελέτη  εφαρμογής  γι '  αυτό  το  

έργο .   

 Ίσως  ο  όρος  που  χρησιμοποίησα  δεν  ήταν  ο  ίδιος   όρος  που  έχετε  

στο  μυαλό  σας  και  εσείς .  Εγώ  δεν  λέω  μελέτη  για  να  δημοπρατηθεί  το  

έργο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρόλα  αυτά  χρειάζεται .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Μα  εδώ  μέσα  υπάρχουν  τα  πάντα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  προμελέτη  τεχνικό  δελτίο  δεν  συντάσσεται .   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Αυτό  τώρα  τεχνικό  δελτίο  κατατίθεται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  χρηματοδοτηθεί ;   
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Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  άλλο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   βασικά  θέλω  να  ρωτήσω ,  αυτό  που  θέλουμε  να  

κάνουμε  εκεί  με  ποιο  καθεστώς  θα  λειτουργεί  μετά ;  . .  και  λειτουργεί .  

Με  ποιο  καθεστώς  θα  λειτουργεί ;   

 Το  δεύτερο  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  το  πρόγραμμα  αφορά  και  την  

πρόσληψη  προσωπικού ;   

 Το  τρίτο ,  βάσει  της  εισήγησης  που  έχω  διαβάσει  λέει  ότι  τα  

έσοδα  που  θα  προκύψουν  από  την  πώληση  των  καταστημάτων ,  του  

κυλικείου  και  των  πωλήσεων ,  θα  είναι  ικανά  να  καλύψουν  την  

μισθοδοσία  και  τα  λειτουργικά ;  Είναι  δυνατόν ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει  γίνει  και  μελέτη  βιωσιμότητας  με  νούμερα .  Δεν  ξέρω  τώρα  γιατί  

δεν  παρουσιάστηκαν  όλα  αυτά .  Καταρχήν  πρέπει  οπωσδήποτε  να  

λειτουργεί  οκτώ  μήνες  τον  χρόνο  και  οπωσδήποτε  αρχικά  με  τέσσερις  

υπαλλήλους .  Και  από  την  μελέτη  βιωσιμότητας  προκύπτει ,  μας  την  

είχαν  παρουσιάσει  οι  άλλοι  που  ήταν  της  εταιρείας  και  βγάλαμε  το  

ελάχιστο ,  δηλαδή  δεν  βάλαμε  το  μέγιστο ,  φειδωλά  έκαναν  μια  μελέτη  
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βιωσιμότητας  και  είπαν  ότι  όχι  μόνο  μπορούμε  να  πληρώσουμε  τους  

τέσσερις  υπαλλήλους ,  αλλά  να  έχουμε  και  κέρδη .   

 Αυτά  έβγαλε  η  μελέτη  βιωσιμότητας .  Αυτά  μας  είπαν  και  

επαναλαμβάνω ,  με  νούμερα .  Τόσοι  επισκέπτες ,  τόσα ,  τόσα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Με  ποια  μορφή  θα  λειτουργήσει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ ,  δεν  έχει  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  κάτι  θέλετε  να  συμπληρώσετε .  Τι  θέλετε  ακριβώς ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  πρόγραμμα  αφορά  πρόσληψη  προσωπικού… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  σας  είπα  τέσσερα  άτομα .  Οπωσδήποτε  τέσσερα  άτομα  πρέπει  

να  υπάρχουν .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

 Για  πόσο  διάστημα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσο  λειτουργεί .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Πόσο  θα  λειτουργεί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2ΑΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

Είπαμε .  Πόσα  χρόνια ;  …μα  είναι  κάτι ,  πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  

είναι  μικρόκοσμος .  Τώρα  εμάς  μας  τα  δείξανε  τότε  με  φωτογραφίες  και  

τα  λοιπά ,  πως  πετάνε  αεροπλάνα  και  τα  λοιπά ,  πως  είναι  στο  

Αμβούργο  στην  Γερμανία .  Σε  ποιο  μέρος  είναι ;   

Κος  ΓΟΥΛΑΚΗΣ  :  

Αμβούργο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πετάνε  αεροπλάνα ,  να  απογειώνονται  και  τα  λοιπά .  Αυτά  θα  είναι  

πόλος  έλξης  για  μαθητές  να  έρχονται  για  εκδρομές ,  για  τον  κόσμο ,  από  

τους  όμορους  νομούς  και  τα  λοιπά ,  γιατί  θα  είμαστε  οι  μοναδικοί .  Όχι  

μόνο  εδώ  γύρω ,  οι  μοναδικοί  στην  Ελλάδα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  περιμένετε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Άρα  δεν  βάζουμε  χρονικά  περιθώρια  μέχρι  τότε .  Μακάρι ,  καταρχήν  

θέλω  να  πω  ότι  υπάρχουν  πάρα  πολλές  υποψηφιότητες  από  όλους  τους  

δήμους .  Από  όλους  τους  δήμους  πάρα  πολλές  υποψηφιότητες .  Μακάρι  

να  εγκριθεί  η  πρότασή  μας  και  κύριε  Αναστασιάδη…. 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θέλω  να  πω  ότι  δεν  χάνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  προσέξτε  την  συμπεριφορά  σας .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  με  προκαλείτε  γιατί  θα  εισπράξετε  αυτό  που  πρέπει  να  

εισπράξετε .  Να  συμπεριφέρεστε  κόσμια  και  να  σέβεστε  τον  Κανονισμό  

και  τους  συναδέλφους .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  θα  μου  λέτε  εμένα  

σταμάτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  τι  θα  μου  κάνεις  εμένα ,  θα  με  βγάλεις  έξω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  πίσω  μέρος  είναι  η  πόρτα ,  μπορείτε  να  βγείτε  έξω .  Εάν  δεν  σας  

κάνει  ο  χώρος .  Σεβαστείτε  λοιπόν .  Σας  ανακαλώ  στην  τάξη .  Προσέξτε .  

Αφήστε  τα  αυτά .  Τέτοιες  κωμωδίες  όχι  εδώ  μέσα .  Θεατρινισμούς  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ανακαλώ  δεύτερη  φορά  στην  τάξη .  Σας  ανακαλώ  για  δεύτερη  

φορά .  Συνεχίζετε ;  Για  τρίτη  φορά .  Η  επόμενη  κίνηση  ξέρετε  ποια  

είναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ξέρετε  πολύ  καλά .  Θα  βγείτε  έξω ,  κ .  Αναστασιάδη .  Θα  βγείτε  έξω ,  

κ .  Αναστασιάδη ,  εάν  με  προκαλέσετε .   

 Κύριε  Γκότση ,  σας  παρακαλώ ,  όχι  ονομαστικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ήθελα  να  πω  ότι  δεν  θα  χάσει  ο  Δήμος  εάν  πετύχει  αυτή  η  πρόταση  

μας  και  εάν  ενταχθούμε  και  εάν  γίνει  αυτό  το  έργο .  Ίσα  – ίσα  που  θα  

έχουμε  επισκεψιμότητας  μεγάλη  και  όταν  έρχεται  πολύς  κόσμος ,  

έρχονται  μαθητές  και  τα  λοιπά ,  τα  πάντα  λειτουργούν .  Λειτουργεί  και  

η  αγορά  και  τα  μαγαζιά ,  τα  φαγάδικα  και  όλα .   

 Μακάρι  να  εγκριθούμε  και  μακάρι  να  έχουμε ,  όπως  πάνε  στην  

Ρόδο  και  στην  Κέρκυρα  εκδρομές ,  να  έρχονται  στις  Σέρρες .  Αυτά  

ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ότι  κατάλαβα  θα  πάρουμε  . .  ο  Δήμος  Σερρών….ούτε  να  το  

νοικιάσει  ούτε  να  το  πουλήσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  επιτρέπεται .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δήμος  Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εδώ  πρόκειται  για  ένα  μεγαλεπήβολο  σχέδιο  και  κατά  σύμπτωση  

επισκέφτηκα   την  Έκθεση  Μοντελισμού  στο  Αμβούργο ,  το  οποίο  

Αμβούργο  είναι  μια  πρωτεύουσα ,  λιμάνι  με  μεγάλη  επισκεψιμότητα  σε  

τουρισμό ,  πολύ  μεγάλος  αριθμός  και  πολύ  εμπορική  πόλη  και  όχι  μόνο .   
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 Αυτά  τα  θέματα  τα  οποία  διαπραγματεύονται  αυτοί  οι  χώροι ,  

έχουν  πολλές  θεματικές  ενότητες .  Αυτές  τις  θεματικές  ενότητες  θα  

ήθελα  να  ρωτήσω ,  θα  γίνουν  κατόπιν  επιλογής  του  Δήμου ,  της  τεχνικής  

υπηρεσίας  του  Δήμου  ή ,  ενδεχομένως ,  θα  γίνει  κάποια  ειδική  μελέτη  

για  να  μπορέσουν  αυτά  τα  θεματικά  εκθέματα  να  είναι  ενδιαφέροντα ;  

Ένα  αυτό .   

 Το  πρόγραμμα ,  εάν  καλύπτει  όλες  τις  μελέτες ,  οι  οποίες  θα  

κατατεθούν ,  οικονομικά ,  εφόσον  εγκριθεί .  Δεύτερη  ερώτηση .   

 Εάν  ολοκληρωθεί  όλο  αυτό  το  εγχείρημα ,  μετά  ο  Δήμος  τι  

μπάτζετ  θα  μπορεί ,  θα  πρέπει  να  διαθέσει  και  φυσικά  να  προϋπολογίζει  

για  να  μπορεί  να  διατηρήσει  αυτόν  τον  χώρο ,  γιατί   η  γνωρίζω  πάρα  

πολύ  καλά  πως  διατηρείται  αυτός  ο  χώρος  και  επίσης  και  πως  

προβάλλεται  αυτός  ο  χώρος .  Γιατί  οι  Σέρρες ,  είναι  μια  πόλη  που  δεν  

έχει  επισκεψιμότητα .   

 Επίσης ,  τα  λειτουργικά  έξοδα  εάν  μπορεί  προϋπολογιστικά  ο  

Δήμος  να  τα  σηκώσει  για  να  μπορέσει  να  λειτουργήσει  για  χρόνια  

αυτός  ο  χώρος ,  ο  οποίος  λογικά  θα  είναι  πρότυπο  σε  όλη  την  Ελλάδα .   

 Αυτά  είναι  τα  ερωτήματά  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  απαντήσετε  σε  κάποια  από  αυτά  τα  ερωτήματα ;   

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Ναι .  Καταρχήν ,  να  σας  επαναλάβω  ότι  αυτή  εδώ  η  μελέτη  έχει  ένα  

αναλυτικό  επιχειρησιακό  σχέδιο ,  business plan,  το  οποίο  προβλέπει  τα  

πάντα .  Άρα ,  προτείνω  τις  επόμενες  μέρες  να  ενημερωθείτε  από  τον  

Δήμο .  Θα  έχετε  την  δυνατότητα  να  το  διαβάσετε ,  να  το  μελετήσετε  και  

να  έχετε  μια  πιο  εμπεριστατωμένη  άποψη .   
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 Είναι  βιώσιμο  με  πολύ  συντηρητικές  προβλέψεις .  Είναι  κάτι  το  

οποίο  απευθύνεται  σε  μια  κοινότητα ,  η  οποία  είναι  πολύ  ειδική  αλλά  

μπορεί  να  γίνει  και  πολύ  ευρεία  οι  χομπίστες  του  μοντελισμού .   

 Επίσης ,  μπορεί  να  διασυνδεθεί  πάρα  πολύ  με  τα  ΤΕΙ  και  τα  

εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  περιοχής .  Ακόμη  και  τμήμα  μπορεί  να  

δημιουργηθεί  στο  μέλλον .   

 Επίσης ,  θέλω  να  σας  πω  ότι  το  Αμβούργο  που  φέρατε  ως  

παράδειγμα  είναι  ένα  θεματικό  πάρκο  από  τα  μεγαλύτερα  του  κόσμου ,  

όπου  απλά  αναλυτικά  να  σας  πω  ότι  κάθε  χρόνο  η  ανακαίνιση ,  η  

προσθήκη  νέων  θεματικών  ενοτήτων  κοστίζει  από  1,5 μέχρι  3 

εκατομμύρια  ευρώ .  Υπάρχουν  χορηγοί .   

Σίγουρα  δεν  μιλάμε  για  κάτι  του  μεγέθους  του  Αμβούργου  σε  

αυτή  την  φάση ,  γιατί  το  πάρκο  που  είναι  στο  Αμβούργο  δεν  φτιάχτηκε  

ξαφνικά ,  αλλά  μέσα  στον  χρόνο .   

Επίσης  να  σας  πω  ότι  υπάρχει  τεράστιο  ενδιαφέρον  από  

ανθρώπους  και  επισκέπτες  από  άλλες  χώρες  για  τέτοιου  είδους  

θεματικά  πάρκα  και  δεν  σας  κρύβω  ότι  θεωρώ  ότι  ένα  τέτοιο  πάρκο ,  

εάν  λειτουργήσει  σωστά ,  μέχρι  και  ξενοδοχειακές  υποδομές  θα  

χρειαστούν  γύρω  του ,  γιατί  μπορεί  να  γίνουν  εβδομαδιαία  events,  

εκδηλώσεις ,  συνέδρια  γύρω  από  τον  μοντελισμό .   

Θεωρώ  λοιπόν  ότι  είναι  μια  πάρα  πολύ  καλή  ιδέα ,  βάζει  τις  

Σέρρες  στον  χάρτη  και  των  εκπαιδευτικών  επισκέψεων  από  όλη  την  

Ελλάδα  αλλά  και  από  τις  γείτονες  χώρες  και  επίσης  θεωρώ  ότι  οι  

άξονες  οι  οδικοί  που  έχουν  διαμορφωθεί  πλέον  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντικός  λόγος .   

Εγώ  απλά  να  σας  καταθέσω  γιατί  δεν  είχα  τον  χρόνο  και  δεν  

ήξερα ,  δεν  ήθελα  να  πάρω  από  τον  χρόνο  σας ,  ότι  η  εταιρεία  στην  
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οποία  εργάζομαι  έχει  τεράστια  εμπειρία  από  μουσεία  και  θεματικά  

πάρκα .  Έχουμε  κάνει  πάρα  πολλά  μουσεία  σε  όλη  την  Ελλάδα  αλλά  και  

στο  εξωτερικό  και  θεωρώ  ότι  αποτελούν  ένα ,  τα  μουσεία  και  ο  

πολιτισμός  δεν  το  λέω  επειδή  ακούγεται  τα  τελευταία  χρόνια ,  αλλά  

αυτή  είναι  η  πραγματικότητα  και  πρέπει  όλοι  να  το  πιστέψουμε ,  ότι  

αποτελεί  μια  πολύ  βαριά  βιομηχανία  για  τον  τουρισμό .  

Εγώ  ήρθα  σήμερα  από  την  νότια  Κρήτη ,  όπου  να  σας  πω  ότι  

σήμερα  το  πρωί  για  να  πετάξω  από  το  Ηράκλειο  είχε  περίπου  δέκα  

πέντε  αεροπλάνα  και  μιλάμε  για  αρχές  του  Απρίλη .   

Άρα  να  δούμε  το  παράδειγμα  των  νησιών  που  έχουν  τουρισμό  και  

όχι  μόνο  θάλασσα  και  ήλιο ,  αλλά  το  βασικότερο  είναι  ο  πολιτισμός .   

Άρα  πρέπει  να  γίνουν  τέτοιες  προσπάθειες  και  θεωρώ  ότι  το  

συγκεκριμένο  θέμα  θα  βοηθήσει  πάρα  πολύ  την  περιοχή .  Επίσης ,  θα  

έχει  την  δυνατότητα  ένας  επισκέπτης  ή  ένα  παιδί  ερχόμενος  στις  

Σέρρες  μέσα  από  μια ,  επειδή  το  έχω  ζήσει ,  το  έχω  ζήσει  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  έδωσε  κανένας  τον  λόγο  κύριε ;  Πήρατε  τον  λόγο  αυθαίρετα ;  

Περάστε  έξω ,  σας  παρακαλώ ,  περάστε  έξω .  Θα  διακόψω  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  δέκα  λεπτά .  Δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  

αυτή  η  κατάσταση .  Πρέπει  να  ντρέπεστε  γι '  αυτό  που  κάνετε .  Πέντε  

λεπτά  διακοπή .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  μια  υπόθεση ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  συνεχίσει  με  απουσία  του  

κ .  Αναστασιάδη ,  δεν  θα  είναι  παρών  μέσα ,  διότι  είναι  ανάγωγο  αυτό ,  

είναι  ντροπή  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ανάγωγος  είσαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  αδειάσει  η  αίθουσα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  πέντε  λεπτά .   

Περάστε  έξω  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  περάσουμε  έξω ,  μην  φοβάσαι .   

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ξεκινήσουμε  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σε  ένα  μέρος  καλύφθηκα  από  τον  κ .  Χράπα .  Αυτό  που  θα  ήθελα  να  

ρωτήσω ,  εάν  γνωρίζει  η  εισηγητής ,  τα  προγράμματα  . .  από  το  ΕΠΑνΕΚ  

…. 

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  
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Δεν  το  γνωρίζω .  Αυτό  θα  είναι  κομμάτι  της  σύμβασης  που  θα  

υπογραφεί .    

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Από  ότι  έχω  δει  μέχρι  τώρα  στα  προηγούμενα  χρόνια  δεν  υπήρχε  

κάποια  ρήτρα .  Απλά  έπρεπε  να  για  πέντε  χρόνια  να  μην  αλλάξει  η  

χρήση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς  συμφωνώ  μαζί  σας  στην  όλη  σύλληψης  όλης  ιδέας ,  αλλά  

υπάρχει  και  ένα  μεγάλο  ερωτηματικό  και  θέλω  μερικές  διευκρινήσεις  

εάν  μπορούν  να  δοθούν ,  γιατί  πολλές  φορές  από  το  παρελθόν  έχει  

παρατηρηθεί  το  εξής .  Χρηματοδοτείται  μια  φορά  ένα  έργο ,  

αποπληρώνεται  γιατί  υπήρχαν  κάποια  χρήματα  στην  αρχή ,  μετά  στην  

πορεία  να  μην  μπορεί  όχι  μόνο  να  μην  λειτουργεί ,  αλλά  να  επιβαρύνει  

και  τον  φορέα  που  το  λειτουργεί  με  δυσβάσταχτα  ποσά .  ακούσαμε  για  

τέσσερα  άτομα  και  τουλάχιστον  στην  πρώτη  φάση  δεν  είδα ,  το  ένα  

ερώτημα  είναι  αυτό  ή  δεν  ξέρουμε  εμείς ,  μπορεί  να  ξέρετε  εσείς ,  ότι  

που  βασίζεται  η  βιωσιμότητα  του  συγκεκριμένου  πάρκου ;  Γιατί  πρέπει  

να  λάβουμε  ως  δεδομένο  ότι  από  τα  50 εκατομμύρια ,  αφού  η  κάθε  

πρόταση  είναι  2,5 εκατομμύρια  η  κάθε  μία ,  θα  γίνουν  τουλάχιστον  

είκοσι ,  μπορούν  να  ολοκληρωθούν  και  με  λιγότερα  χρήματα  από  2,5 

εκατομμύρια  άρα  θα  γίνουν  στην  Ελλάδα  πολλά  περισσότερα ,  εάν  

κατάλαβα  καλά .  Εκτιμώ  εγώ  ότι  30 θα  γίνουν  σίγουρα  τέτοια  θεματικά  

πάρκα .   
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 Θα  μου  πείτε  ότι  μπορεί  να  είναι  . .  το  θεματικό  το  δικό  μας .  Δεν  

ξέρω .  Άλλο  θεματικό  εδώ ,  άλλο  . .  

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  άλλο  ερώτημα  είναι ,…πρόταση  2,5 εκατομμύρια .  Σε  ότι  αφορά  τα  

κτηριακά  προσδιορίζεται  το  κόστος .  Σε  ότι  αφορά  όμως  τον  εξοπλισμό  

δεν  ξέρω  εάν  μπορεί  να  προσδιοριστεί  το  κόστος  και  φοβάμαι  μήπως  

δεν  επαρκούν  τα  2,5 εκατομμύρια ,  δεν  φτάσουν  δηλαδή  για  να  

συμπληρώσουμε  το  σύνολο  του  θεματικού  πάρκου  και  αναγκαστούμε  

μετά  να  βάζουμε  από  τον  Δήμο  χρήματα ,  κάτι  που  δεν  έχουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε ;  

Κος  ΓΟΥΡΑΚΗΣ:  

Ναι .  Καταρχήν ,  ο  προϋπολογισμός ,  με  2,5 εκατομμύρια  περιλαμβάνει  

την  κατασκευή  όλου  του  πάρκου ,  γι '  αυτό  σας  είπα  ότι  αυτή  εδώ  η  

πρόταση  θα  είναι  διαθέσιμη ,  καλό  είναι  όποτε  θέλετε  να  την  πάρετε  να  

την  μελετήσετε .   

 Αφορά  και  το  περιεχόμενο  και  το  κτηριακό .   

 Επίσης ,  όσον  αφορά  τις  προτάσεις  που  είπαμε ,  είναι  50 

εκατομμύρια  το   Μέτρο .  Το  μάξιμουμ  που  μπορεί  να  χρηματοδοτηθεί  

σε  φορέα  είναι  2,5 εκατομμύρια .   

 Έχετε  δίκαιο ,  όπως  καταλαβαίνει  ο  καθένας  δεν  είναι  απαραίτητο  

όλοι  οι  δήμοι  να  καταθέσουν  2,5 αιτήματα .  Μπορεί  να  είναι  1.800.  

Επίσης ,  υπάρχει  μια  κατανομή  ανά  περιφέρεια  που  η  υψηλότερη  
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κατανομή  στα  50 εκατομμύρια  γύρω  στα  25 είναι  στην  Μακεδονία .  

Στην  Αττική ,  ας  πούμε ,  είναι  7,5 εκατομμύρια .   

 Και  κάτι  τελευταίο ,  δεν  σημαίνει  ότι  ο  Άξονας  αυτός  όλοι  οι  

δήμοι  θα  καταθέσουν  και  κάποιο  θεματικό  πάρκο .  Μπορεί  να  

καταθέσουν  μια  βιβλιοθήκη ,  ένα  Πνευματικό  Κέντρο .   Άρα  οι  

περισσότερες  προτάσεις  θα  είναι  μικρότερου ,  τουλάχιστον  σας  λέω  τι  

ακούμε  από  τις  πληροφορίες  που  έχουμε ,  ότι  είναι  πολύ  μικρότερες ,  

είναι  γύρω  στις  500 με  800 χιλιάδες  κάποιες ,  είναι  και  κάποιες  στα  

2,5,  είναι  και  κάποιες  που  είναι  στα  7 εκατομμύρια .   

 Μεγάλος  Δήμος  στην  Κεντρική  Ελλάδα  ζητάει  2,5 εκατομμύρια  

από  το  πρόγραμμα  και  έχει  άλλα  5 εκατομμύρια  που  θα  τα  βάλει  από  

τα  αποθεματικά  του .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  κάτι .  Οι  ίδιες  ανησυχίες  που  έχετε  συνάδελφοι ,  τις  

έχουμε  και  εμείς ,  όμως  σας  λέω  και  πάλι  ότι  έχουν  προϋπολογιστεί  

όλα .   Μπορείτε ,  δηλαδή ,  να  πάτε  στην  υπηρεσία  να  δείτε  πόσο  το  

κτήριο  το  έχουν  προϋπολογίσει ,  πόσο  τα  εκθέματα  αυτά  που  λέτε  τα  

έχουν  προϋπολογίσει .  Όλα  αυτά  δηλαδή  τα  έχουν  φέρει  στα  2,5 

εκατομμύρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Μπιτζίδου ,  ο  

κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Στεργίου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  ένα  θέμα  ιδιαίτερο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  είχαμε  τις  διακοπές  θα  είχαμε  ολοκληρώσει .  Το  ξέρετε  πολύ  

καλά .  Και  ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  χρειαστεί .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  προσπαθήσω  να  είμαι  σύντομος .   

Καταρχάς ,  η  ιδέα  του  μοντελισμού  νομίζω  ο  Πρόεδρος  του  

Αυτοκινητοδρομίου  θα  συμφωνήσει ,  είναι  γνωστή  και  συμβατή  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  και  υπήρχε  ήδη  μια  προσπάθεια  και  πήγαν  και  

παιδιά  . .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχετε  την  ικανότητα  να  διαβάζετε  την  σκέψη  μου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε  λοιπόν .   

 Πολύ  σωστά  εγώ  προσωπικά  θα  το  ήθελα  αυτό ,  θα  το  

σκεφτόμασταν  χωροταξικά  εκεί  κοντά  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  γιατί  

έχει  γίνει  . .  Παρόλα  αυτά  και  εκεί  . . ,  όπως  είπε  και  ο  συνάδελφος  ο  

κύριος  . .   

 Έχουμε  κάποιες  επιφυλάξεις ,  η  σύλληψη  είναι  εξαιρετική ,  όπως  

εξήγησα  ήδη ,  θα  το  ξαναπώ ,  πώς  θα  γίνει  η  όλη  διαδικασία ;  Είναι  

τεχνικά  τα  θέματα  εξ  ου  και  οι  ερωτήσεις  μας .  Πώς  θα  συντηρηθεί  

αυτό ;  Γιατί  το  περιβάλλον  είναι  ανταγωνιστικό ,  γιατί  περιμένουμε  και  

άλλες  προτάσεις  πανομοιότυπες ,  άρα  δεν  θα  είμαστε  οι  μοναδικοί ,  άρα  
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όπως  και  η  κυρία  συνάδελφος  η  κυρία  Μπιτζίδου  έβαλε  ένα  θέμα ,  σε  

πόσους  απευθυνόμαστε  και  γενικότερα  πόσο  μπορεί  αυτό  να  

συντηρηθεί ;   

 Κατά  τα  λοιπά  θα  συμφωνήσουμε  ότι  θα  πρέπει  να  

οραματιζόμαστε  και  να  βλέπουμε  μπροστά  και  γιατί  όχι  να  πάρουμε  

και  την  πρωτοπορία  στην  Βόρεια  Ελλάδα .  Έχουμε  ένα  θέμα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   ως  παράταξη  ότι  αυτή  η  δέσμευση ,  όπως  … για  μόνιμα ,  

γιατί  νομίζω  αυτές  οι  προτάσεις  θέλουν  τουλάχιστον  δεκαπέντε  χρόνια .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  δημιουργείται  ένα   πρόκριμα  υπέρ  του  

Ταμείου  της  Εθνικής  Άμυνας  γιατί  εμείς  δεχθήκαμε  ήδη  αυτό  το  

καθεστώς .  Αυτό  το  ρώτησα  και  το  ξανά  ρώτησα .  Νομίζω  ότι  θα  

συμφωνήσουμε .  Και  από  εδώ  λοιπόν  έχουμε  μια  επιφύλαξη .  

Συνοψίζοντας  η  δεύτερη  αφορά  στην  βιωσιμότητα ,  η  τρίτη  ως  προς  την  

ποιότητα  της  υποβολής ,  εάν  με  το  τεχνικό  δελτίο  της  προμελέτης  εγώ  

ξέρω  ότι  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  χρηματοδότηση ,  θέλει  περαιτέρω  

μελέτη .   

 Για  αυτά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  χρειαστώ  άλλο  χρόνο .  Εμείς  θα  

πούμε  ναι  αλλά  έχουμε  αυτές  τις  επιφυλάξεις ,  τις  οποίες  η  γραμματεία ,  

νομίζω ,  έχει  καταγράψει .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μπιτζίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σύμφωνα  με  τα  ερωτήματα  που  έθεσα  φυσικά  δεν  είχα  πλήρεις  

απαντήσεις  και  φυσικά  δεν  έχουμε  αυτή  την  στιγμή  την  καλύτερη  

ενημέρωση ,  λόγω  του  ότι  δεν  έχουμε  δει  την  μελέτη .   
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 Και  εγώ  θα  επισημάνω  αυτά  που  αναφέρθηκαν   ήδη ,  ότι  η  

βιωσιμότητα  ενός  τέτοιου  χώρου  είναι  πολύ  δαπανηρή ,  ότι  η  μελέτη  

και  η  προοπτική  ανάπτυξης  επίσης  είναι  πολύ  δαπανηρή  και  ότι  ο  

Δήμος  με  αυτή  την  μορφή  που  λειτουργεί  αυτή  την  στιγμή ,  εύχομαι  να  

αλλάξουν  όλα ,  δεν  μπορεί  να  διατηρήσει  ένα  τόσο  μεγάλο  έργο .   

 Σίγουρα  υπάρχει  μεγάλη  προοπτική ,  σε  αυτό  δεν  είμαστε  

αντίθετοι ,  όμως  δεν  έχουμε  και  επίσης  τα  άτομα  τα  οποία  θα  

απασχοληθούν  ή  θα  εμπνεύσουν  τον  χώρο  ή  θα  απασχοληθούν  εκεί  

μέσα ,  πρέπει  να  είναι  εξειδικευμένα .  Δεν  μπορεί  ο  κάθε  τυχαίος  

υπάλληλος  να  πάει ,  εκτός  από  κυλικείο  που ,  ενδεχομένως ,  μπορεί  να  

το  διαχειριστεί ,  όλοι  αυτοί  που  θα  φροντίζουν  τους  χώρους  ή  θα  

προωθούν  ή  θα  προσπαθήσουν  να  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  του  

πάρκου ,  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ  εξειδικευμένοι .   

 Άρα  λοιπόν  παραμένω  στα  ερωτήματα  που  και  εγώ  με  

επιφυλάξεις  θέτω  ορισμένα  θέματα .  Εάν  τελικά  όλα  πάνε  καλά  και  

προχωρήσει ,  θα  πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη  βαρύτητα  και  προσοχή  σε  

αυτό  το  μεγαλεπήβολο  σχέδιο  που  ξεκινάει  ο  Δήμος  Σερρών .  

 Εύχομαι  τα  καλύτερα  αλλά  έχω  και  εγώ  πολλές  επιφυλάξεις  γιατί  

γνωρίζω  τον  χώρο  αυτό  πως  πρέπει  να  λειτουργεί  πραγματικά .   

 Ο  Δήμος  Σερρών ,  το  ξαναλέω ,  δεν  έχει  τέτοιες  δυνατότητες ,  

τουλάχιστον ,  από  την  εμπειρία  που  έχω  δέκα  επτά  χρόνια .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μπιτζίδου .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πάνω  κάτω  βλέπω  πως  δεν  διαφωνώ  με  την  κυρία  Μπιτζίδου ,  κοντά  

είμαι  στις  σκέψεις  μας .  Είναι  κάτι  πολύ  καλό ,  πολύ  θετικό ,   είναι  
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αναπτυξιακό ,  κάτι  που  θα  φέρει  κόσμο ,  θα  λειτουργήσει ,  είναι  κάτι  

πάρα  πολύ  καινοτόμο ,  η  μοναδική  μου  ένσταση  είναι ,  δεν  έχω  πειστεί  

ακόμα  για  την  βιωσιμότητά  του .   

 Δηλαδή  με  λίγα  λόγια  με  έναν  πρόχειρο  υπολογισμό  εάν  

κάνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε  και  υπολογίσουμε  τέσσερα  άτομα  θέλουν  από  

10.000 ευρώ  το  άτομα  της  μισθοδοσίας ,  40.000 μισθοδοσίας  και  άλλα  

10 χιλιάρικα  λειτουργικά ,  καύσιμα  και  τα  λοιπά ,  πάμε  στα  50.  Από  που  

θα  βγάλει  50.000 ευρώ  τον  χρόνο  έσοδα  για  να  καλύψει  τις  δαπάνες ;   

 Εάν  υπολογίσεις  ότι  θα  πρέπει  να  κάνεις  και  συντήρηση ,  χάλασε  

ένα  μηχάνημα  ή  πρέπει  να  προσθέσεις  κάτι ,  να  αφαιρέσεις  κάτι  θα  

πρέπει  να  είναι  αυτοδιαχειριζόμενο  αυτό .   

 Αυτή  την  μελέτη ,  βέβαια ,  ίσως  επειδή  δεν  την  έχουμε  δει ,  κ .  

Αντιδήμαρχε ,  ούτε  την  έχουμε  διαβάσει ,  ενδεχομένως  να  μπορείτε  

στην  τοποθέτησή  σας  να  μας  ενημερώσετε  ακριβώς  πως  τα  βγάζετε  τα  

ποσά .  Αυτό  θέλω  να  ακούσω  μόνο  και  καλυφθώ  εκατό  τοις  εκατό .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν  θέλω  να  χρησιμοποιήσω ,  μια  παροιμία  λέει  ότι  σε  κάποιον  

χαρίζανε  και  το  κοιτούσε  και  στα  δόντια .  Υπάρχει  ένα  πρόβλημα  εδώ  

πέρα  που  πρέπει  τελικά  να  το  διαπιστώσουμε .  Δεν  είμαστε  μόνοι  σε  

αυτή  την  χώρα .  Υπάρχουν  άλλοι  38 δήμοι  που  διεκδικούν  τα  50 

εκατομμύρια  και  εάν  θα  πάρουν… κριτική  και  από  πάνω .   

  Είναι  ένα  έργο  φιλόδοξο ,  ένα  έργο  πρωτοποριακό  για  τον  Δήμο  

μας ,  με  μεγάλη  επισκεψιμότητα  στην  πόλη  μας .  Πώς  θα  αυξήσουμε  τον  
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τουρισμό  στην  πόλη  μας ;  Γιατί  είμαστε  ωραίοι ;  Γιατί  είμαστε  

Σερραίοι ;  Όχι .  Με  τέτοιες  δράσεις  και  είναι  μια  πολύ  καλή  δράση .   

 Μέσα  το  έργο  λέει  τέσσερα  άτομα .  Δεν  είναι  απαραίτητο ,  λέει  να  

δημιουργήσει ,  δεν   είναι  απαραίτητο  να  προσλάβουμε .  Μπορείς  να  

πάρεις  και  άτομα  από  μονίμους  υπαλλήλους  του  Δήμου .  Εάν  δεις  ότι  

πάει  καλά  το  έργο  και  έχουμε  επισκεψιμότητα  από  όλα  τα  σχολεία ,  

γιατί  . .  πρωτοποριακό  έργο ,  βλέπεις  και  κάνεις .   

 Και  εάν  τελικά  αποτύχει  το  έργο ,  θα  σου  μείνει  το  κτήριο .  Δεν  

είναι  μια  πρόταση  που  κάναμε  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  ότι  

πρέπει  αυτά  τα  κτήρια ,  τα  οποία  . .  

Είναι  μια  πρόταση  και  να  ευχηθούμε  όλοι  να  την  πάρουμε  την  

πρόταση ,  γιατί  δεν  είμαστε  μόνοι  σε  αυτόν  τον  πλανήτη  και  σε  αυτή  

την  χώρα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

. .τα  επιμέρους ,  νομίζω ,  ότι  θα  έχουμε  την  δυνατότητα  σε  επόμενα  

Δημοτικά  Συμβούλια  να  τα  δούμε  λεπτομερώς  μέσα  από  την  ίδια  την  

μελέτη .  Νομίζω  ότι  είναι  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  ξεπεραστεί  αυτό ,  τα  

επιμέρους  θέματα  αυτά  και  οι  διάφοροι  ενδοιασμοί  που  υπάρχουν  στον  

καθένα  ξεχωριστά .  Είναι  ένα  έργο  επενδυτικό  για  τον  Δήμο  μας ,  θα  το  

παρομοιάσω  και  εγώ  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  το  οποίο  ξεκίνησε  δειλά  

–δειλά  πριν  από  είκοσι  χρόνια  και  φέτος  θα  γιορτάσουμε  την  20ετία  

του ,  το  οποίο  βρίσκεται  σε  έναν  πάρα  πολύ  καλό  δρόμο ,  αρκεί  να  έχει  

την  σωστή  διαχείριση .   
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 Το  επαναλαμβάνω  για  άλλη  μια  φορά ,  αρκεί  ο  Δήμος ,  ο  όποιος  

Δήμος  Σερρών  κυβερνά  όποτε  τελειώσει  αυτό  το  μεγαλεπήβολο  και  

πολύ  δυναμικό  έργο ,  να  φέρει  κόσμο  και  να  λειτουργήσει ,  όχι  μόνο  για  

να  συντηρείται  το  ίδιο  το  έργο ,  αλλά  επιφέρει  και  κέρδη  στον  Δήμο .   

 Πιστεύω  ότι  είναι  κάτι  το  υλοποιήσιμο ,  όμως  η  ιδέα  να  το  

στηρίξουμε  και  να  το  ψηφίσουμε  όλοι ,  νομίζω  δεν  μας  επιτρέπεται  και  

τίποτα  άλλο .  Δεν  έχουμε  άλλα  στοιχεία  για  να  αναπτύξουμε  τον  

τουρισμό  σε  αυτόν  τον  Δήμο .  Μόνο  με  τέτοια  έργα  μπορεί  ο  Δήμος  να  

πάει  μπροστά  και  να  έχει  πραγματικά  αντοχές  ενός  μεγάλου  

τουριστικού  επενδυτικού  έργου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εντάξει  είναι  εκτός  θέματος  να  το  πω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  εκτός  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ενστερνίζομαι  τις  απόψεις  και  του  κ .  Στεργίου  και  του  κ .  

Παπαβασιλείου .  Να  υπενθυμίσω  ότι  εδώ  υπάρχει  οργανωμένα  η  

Αερολέσχη   Σερρών  και  υπάρχει  ο  Σύλλογος  Μοντελιστών .   

 Ευτυχώς  κάποια  φωτισμένα  μυαλά  υπήρχαν  πριν  από  εμάς ,  

κάποιοι  ήσασταν  και  τότε ,  τότε  που  αυτό  το  όραμα  του  

Αυτοκινητοδρομίου  τέθηκε  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  σήμερα  
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απολαμβάνουν  οι  Σερραίοι  τα  οφέλη .  Κάποια  φωτισμένα  μυαλά  

υπήρχαν  και  στην  Δράμα  και  τότε  έγινε  εκεί  η  Ονειρούπολη .  Κάποια  

άλλα  φωτισμένα  στο  Πάρκο  των  Εξωτικών  στα  Τρίκαλα .   

Εμείς  λοιπόν  τι  έχουμε  να  εξάγουμε  τώρα ;  Έχουμε  να  εξάγουμε  

τον  θρησκευτικό  μας  τουρισμό ,  τα  μοναστήρια ,  έχουμε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  έχουμε  τον  αθλητικό  μας  τουρισμό ,  

χρησιμοποιώντας  και  παρέχοντας  τις  εγκαταστάσεις ,  αφού  

διοργανώνουμε  εδώ  διάφορα  Πανελλήνια  Πρωταθλήματα .   

Ο  κ .  Γουράκης  μας  είπε  ότι  πολύ  συντηρητικά  η  μελέτη  

βιωσιμότητας   δείχνει  ότι  θα  είναι  βιώσιμο  αυτό  το  έργο ,  οπότε  ίσως  

έχουμε  το  μεγαλεπήβολο  σχέδιο  αφού  ενταχθεί ,  ευχόμαστε  να  

ενταχθεί ,  να  καμαρώνουμε ,  λοιπόν ,  εμείς  ως  Σερραίοι ,  γι '  αυτή  την  

απόφαση  που  πήραμε  ως  Σερραίοι  εδώ  και  φυσικά  δεν  υπάρχει  

περίπτωση  να  μην  αυξηθεί  η  επισκεψιμότητα  στον  Νομό ,  διότι  τα  

μεμονωμένα  τμήματα  σχολικών  δραστηριοτήτων  θα  εκμεταλλευτούν  

στο  έπακρο  την  δυνατότητα  που  θα  δώσει  αυτό  το  πάρκο  μοντελισμού  

και  αυτό  λοιπόν  το  θέμα  το  έχουμε  για  την  συμπλήρωσης  αυτής  της  

απόφασης ,  με  βρίσκει  απόλυτα  σύμφωνο  και  πιστεύω  ότι  βρισκόμαστε  

σε  πολύ  θετικό  δρόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  πρόθεση  να  δευτερολογήσει  κανείς  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  κουβέντες  συνάδελφοι .  Πρέπει  να  ξέρετε  ότι  το  κτήριο  πρέπει  να  

είναι  πάνω  από  500 τετραγωνικά .  Ο  Δήμαρχος  έδωσε  εντολή  να  

ψάξουμε .  Ψάξαμε  και  δεν  υπήρχε  τέτοιο  κτήριο .  Μετά  από  έρευνα  
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βρήκαμε  αυτό  το  κτήριο .  Νομίζω  ότι  πάρα  πολύ  σωστά  μιλήσατε  όλοι ,  

έχετε  τις  προβληματισμούς  και  καλά  κάνετε ,  αλλά  πρέπει  να  

τολμήσουμε .  Πρέπει  να  τολμήσουμε .  Εάν  δεν  τολμήσουμε  δεν  θα  

κάνουμε  τίποτα .   

 Οραματιζόμαστε ,  τολμούμε  και  προσέξτε ,  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  

που  είναι  τώρα ,  μπορεί  να  είναι  και  μετά ,  μπορεί  να  είναι  και  μια  άλλη  

Δημοτική  Αρχή .  Άρα  λοιπόν  τι  θα  έπρεπε  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  να  τα  

αφήνει  πίσω ;  Όχι .  Προχωράει  μπροστά  και  αυτά  τα  έργα  δεν  είναι  έργο  

που  θα  γίνει  σε  έξι  μήνες  και  σε  ένα  χρόνο .  Όπως  είδα  και  το  

χρονοδιάγραμμα ,  θα  πάει  μετά  το  ΄19.  

Άρα  λοιπόν ,  βλέπετε  ότι  τολμάμε  με  μοναδικό  σκοπό  ποιο ;  Το  

όφελος  του  Δήμου  της  πόλης  για  να  μπορέσουμε  να  δώσουμε  ώθηση  

και  ανάπτυξη  σε  αυτόν  τον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  υπάρχει  η  πρόθεση  από  κάποιους  για  δευτερολογία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ότι  κάνω  ερωτήματα  για  την  λειτουργία  ενόχλησε  κάποιον ;  Και  δεν  

εννοώ  ούτε  τον  αντιδήμαρχο  ούτε  τον  Δήμαρχο .  Δηλαδή  θα  έπρεπε  να  

έρθουμε  εδώ  και  να  πούμε  ότι  ναι ,  πριν  ακούσουμε  την  εισήγηση ;  Να  

μην  πούμε  τίποτα ;  Να  μην  ρωτήσουμε  τίποτα ;  Αυτό  θέλετε ;  Εάν  θέλετε  

αυτό  να  σηκωθούμε  να  φύγουμε .   

 Το  ότι  ρωτάμε  σημαίνει  ότι  ανησυχούμε ,  σημαίνει  ότι  

νοιαζόμαστε  και  μας  ενδιαφέρει .  Είναι  καινοτόμο ,  είναι  καινούργιο .  
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Από  εκεί  και  μετά  δεν  θα  αρχίσουμε  τους  χαρακτηρισμούς  ότι  ο  ένας  

είναι  βασιλικότερους  του  βασιλέως  και  ο  άλλος  δεν  είναι .   Δεν  θέλω  

να  πω  παραπάνω  πράγματα  αλλά  θέλω  να  είμαστε  προσεκτικοί  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε   έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  η  βιωσιμότητα  του  

εγχειρήματος  αυτού  αποδεικνύεται  από  την  μελέτη  βιωσιμότητας  που  

έχει  καταθέσει  η  εταιρεία  και  ο  κ .  Γουράκης  εξήγησε  κάποια  πράγματα  

και  είναι  στην  διάθεση  όπου  δημοτικού  συμβούλου  θέλει  οποιαδήποτε  

ώρα  να  εξηγήσει  με  λεπτομέρειες  ορισμένα  πράγματα .   

 Άρα  τεκμηριωμένα  αποδεικνύεται  η  βιωσιμότητα  αυτού  του  

εγχειρήματος .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  το  θέμα  αυτό  δεν  τελειώνει  εδώ .  Έχουμε  πολύ  

δρόμο  μπροστά  μας .  Θα  έρθει  πολλές  φορές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Θα  εγκρίνουμε  μελέτες  και  άλλες  αποφάσεις .  Τις  αποφάσεις  θα  τις  

πάρει  όλες  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  θα  τις  πάρει  ένας  Δήμαρχος  

μόνος  του .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  αποφασίσει  μετά  από  προτάσεις  

που  θα  γίνουν  είτε  από  την  τεχνική  μας  υπηρεσία  είτε  από  την  εταιρεία  

εάν  χρειαστεί  να  καταθέσει  προτάσεις .   

 Αυτό  που  προέχει  τώρα  είναι  η  έγκριση  χρηματοδότησης .  Να  

ενταχθούμε  στο  πρόγραμμα .  Αυτό  προέχει  τώρα .  Και  έχουμε  μια  πολύ  

καινοτόμα  πρόταση  που  δεν  νομίζω  ότι  άλλος  Δήμος  θα  έχει  καταθέσει  

τέτοια  πρόταση .  Δεν  το  αποκλείω .  Θέλουμε  να  πιστεύουμε  ότι  θα  είναι  

από  τις  πιο  καινοτόμες ,  εάν  όχι  η  πιο  καινοτόμα  πρόταση .   
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Άρα  εκεί  πρέπει  να  δώσουμε  βαρύτητα  και  εκεί  πρέπει  να  

βιαστούμε  γρήγορα  να  καταθέσουμε  την  πρότασή  μας  και  να  

χρηματοδοτηθούμε .   

Τώρα  η  πρόταση  αυτή ,  εάν  με  το  καλό  υλοποιηθεί ,  

επαναλαμβάνω ,  έχω  πολύ  χρόνο  μπροστά  για  να  υλοποιηθεί ,  θα  έχει  

μια  μοναδικότητα ,  είναι  σίγουρο  ότι  εάν  το  πιστέψουμε ,  εάν  

πιστέψουμε  στην  πρόταση  μπορεί  να  πετύχει .  Αυτή  η  μοναδικότητα  

αυτού  του  έργου  μπορεί  να  φέρει  επισκέπτες .  Δεν  έχουμε  θάλασσα  

εμείς  για  να  φέρουμε  τουρισμό .  Μπορούμε  να  φέρουμε  τουρισμό  με  

διάφορες  τέτοιες  δράσεις  και  κυρίως  με  δράσεις  που  έχουν  σχέση  με  

τον  πολιτισμό ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Γουράκης .   

Τέτοιες  προτάσεις  και  τέτοια  εγχειρήματα  δεν  θα  πρέπει  να  τα  

βλέπουμε  φοβικά ,  αλλά  με  τόλμη ,  με  θάρρος ,  με  γενναιότητα  να  

προχωράμε ,  να  πιστέψουμε  ότι  μπορεί  να  γίνει ,  να  επιμείνουμε  και  στο  

τέλος  να  ξέρουμε  ότι  όλα  θα  πάνε  καλά .   

Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  με  τις  επιφυλάξεις .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  254/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

του  έργου:  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην   

περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  248/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  

 χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  εργατών  νεκροταφείων ,  για  την  κάλυψη   

εκτάκτων  αναγκών  τμήματος  κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  εδώ  ήθελα  για  ένα  λεπτό  εάν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ακούσετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  την  διάβασα  την  εισήγηση ,  απλά  ήθελα  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  επισημάνω .   Έχω  την  αίσθηση  ότι  λίγο  καθυστερήσαμε  σε  ότι  έχει  

σχέση  με  το  πρώτο  δίμηνο .  Θα  μπορούσε  να  γίνει  νωρίτερα ,  γιατί  αυτή  

η  εβδομάδα  τώρα  είναι  η  Μεγάλη  Εβδομάδα ,  η  επισκεψιμότητα  στα  

νεκροταφεία  παντού  είναι  πολύ  μεγάλη ,  θα  μπορούσαν  δηλαδή  αυτό  το  

εργατικό  προσωπικό  να  το  παίρναμε  από  1η  Απριλίου  για  να  

μπορούσαν  να  βοηθήσουν  στον  εξωραϊσμό ,  να  βοηθήσουν  δηλαδή  στο  

να  βελτιωθεί  η  κατάσταση  που  υπάρχει  στα  νεκροταφεία .   

 Εδώ  ήθελα  να  ρωτήσω  και  τον  Αντιδήμαρχο ,  διάβασα  κάτι .  Μου  

έκανε  πολύ  μεγάλη  εντύπωση  και  δεν  ξέρω  από  που  συλλέξατε  τα  

στοιχεία ,  εάν  είναι  αξιόπιστα  ότι  το  καλοκαίρι  έχουμε  περισσότερους  

θανάτους ;  Πολύ  μεγάλη  εντύπωση  μου  έκανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι  θανάτους  έχουμε  και  δεν  επαρκούν  τα ,  αυτό  διάβασα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Αυτό  που  ζητάμε  είναι  ένα  άτομο  δίμηνης  διάρκειας ,  Μάιο ,  Ιούνιο  για  

τις  άδειες  αλλά  να  σας  πω ,  να  μιλήσουμε  αντικειμενικά .  Σύμφωνα  με  

τα  στατιστικά ,  αυτό  που  είπατε  έχετε  δίκαιο .  Δυστυχώς   ή  ευτυχώς  

υπάρχουν  στατιστικά ,  από  ότι ,  τουλάχιστον ,  μου  είπε  η  υπηρεσία  και  

στις  κηδείες  αλλά  γενικώς  μετά  τον  Μάιο  αρχίζουν  και  ζητάνε  να  

γίνουν  εκταφές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Στο  σύνολο  είναι  350 θάνατοι  για  τα  Α  νεκροταφεία  και  περίπου  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γύρω  στα  200 άτομα  τον  χρόνο .  Για  τις  εκταφές  είναι  200 και  120.  

Αυτά  είναι  στατιστικά  τα  οποία  υπάρχουν .  Από  εκεί  και  πέρα  θα  σας  

πω  και  κάτι  άλλο…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  ευκαιρία ,  δεν  ξέρω  πόσοι  εμπλέκονται ,  Δήμαρχε ,  στον  

καλλωπισμό  των  νεκροταφείων  αλλά  ας  εντατικοποιήσουν  την  

προσπάθεια .  Η  Παρασκευή  είναι  η  επίσκεψη  του  κόσμου  στα  

νεκροταφεία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  σας  παρακαλώ .  Έχουμε  τόσα  θέματα  και  είμαστε  

ακόμα  στο  δεύτερο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άργησε ,  άργησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας  λέω  ότι  περάσανε  ήδη  και  μου  είπαν  ότι  είναι  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  249/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  ενημερωτικό   

ταξίδι  στη  Γαλλία  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  αναθεωρημένου  

 ΠΕΣΔΑ  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  της  μετακίνησης  εκτός  έδρας   

του  κ .  Δημάρχου  και  του  αντιδημάρχου  Καθαριότητας  κ .  Παντελή  

Χράπα .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεωρείτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρείτε  ως  σώμα  ότι  η  δαπάνη  και  η  

επίσκεψη  για  ενημέρωση  για  τα  στερεά  απόβλητα  και  για  τα  σκουπίδια  

είναι  μεγαλύτερη  από  μια  επίσκεψη  για  ενημέρωση  για  θέματα  

πολιτισμού  και  αθλητισμού ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  νόημα  έχει  αυτή  η  ερώτηση ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Γι '  αυτό  και  το  ψηφίζω .  Σε  σχέση  με  τον  πολιτισμό .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εάν  μια  επίσκεψη  μιας  συμμετοχής  στο  εξωτερικό  που  βαρύνει  τον  

προϋπολογισμό  του  Δήμου  3.000 ευρώ  είναι  πιο  σημαντική  από  μια  

επίσκεψη  για  τον  πολιτισμό  που  θα  βαρύνει  400 ευρώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  απορρίφθηκε  καμία  τέτοια  δαπάνη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ομόφωνα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  250/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  45/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

Με  θέμα:  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2015¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Φυσικά  πιο  εξειδικευμένα  θα  σας  ενημερώσει  ο  κ .  Βλασταράς  που  

είναι  εδώ  εκ  μέρους  των  ορκωτών  λογιστών ,  οπότε  θα  τον  καλέσω ,  εάν  

θέλετε ,  να  έρθει  σε  ένα  μικρόφωνο .  
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 Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  πως  η  χρήση  του  ΄15 είναι  απολύτως  θετική  

και  φυσικά  όχι  μαγειρεμένα  θετική ,  αλλά  κατά  πολύ  θετική  σε  μια  

προσπάθεια  επί  σειρά  ετών ,  διότι  εγώ  τολμώ  να  μιλήσω  και  για  τους  

προηγούμενους  από  εμένα  και  θα  μιλώ  για  και  τους  επόμενους  από  

εμένα ,  ότι  οι  προηγούμενοι  πρόεδροι  κατέβαλαν  μεγάλη  προσπάθεια ,  

ώστε  να  τακτοποιήσουν  από  το  ΄11 και  μετά  τόσο  τις  λογιστικές  

εκκρεμότητες ,  τα  ισοζύγια  των  επιχειρήσεων  που  συγχωνεύτηκαν  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  να  τακτοποιήσουν  αγωγές ,  δικαστικές  αποφάσεις ,  

διαγραφές  τιμολογίων ,  πρόστιμα  από  φόρους  που  δεν  είχαν  αποδοθεί  

και  όλα  αυτά  προσπαθώντας  να  είμαστε  και  το  πετυχαίνουμε  πάντα ,  

συνεπείς  στην  μισθοδοσία ,  τις  φορολογικές  και  ασφαλιστικές  

υποχρεώσεις  προς  όλους  τους  εργαζόμενους  και  φυσικά  συνεπείς  προς  

την  τήρηση  του  σχεδίου  δράσης  και  την  υλοποίησή  του  της  κοινωφελής  

επιχείρησης  του  Δήμου  Σερρών .   

 Θα  παρατηρήσουμε  ότι  λείπουν  δυο  παρατηρήσεις  που  υπήρχαν  

στις  προηγούμενες  εκθέσεις  των  ορκωτών .  Η  μια  παρατήρηση  που  

λείπει  και  είμαστε  χαρούμενοι  γι '  αυτό  είναι  η  παρατήρηση  για  το  εάν  

υπάρχει  η  πρόβλεψη  αποζημίωσης  για  τους  υπαλλήλους  σε  περίπτωση  

συνταξιοδότησή  τους ,  όπως  δεν  υπάρχει  και  η  πρόβλεψη  για  την  

ακίνητη  φορολογική  υποχρέωση  για  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  και  

μάλιστα ,  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  ενημερωμένος  πλήρως  από  τον  

ταμία  και  από  τον  λογιστή  της  κοινωφελής  επιχείρησης ,  η  κοινωφελής  

επιχείρηση  του  Δήμου  Σερρών  εν  έτη  2018,  τρίτο  μήνα ,  τέταρτο  

μπήκαμε ,  δεν  χρωστάει  σε  κανέναν .   

 Ούτε  φορολογικές  υποχρεώσεις  έχουμε ,  τα  πρόστιμα  όλα  έχουν  

σβήσει  και  φυσικά  όλους  τους  προμηθευτές  τους  έχουμε  ξεπληρώσει .   
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 Ο  λόγος ,  νομίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  αυτά  είχα  να  πω  εγώ  στην  

εισήγηση ,  να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Βλασταρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   Εάν  δεν  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ,  να  προχωρήσει  

η  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μπαίνουμε  στην  διαδικασία  των  τοποθετήσεων  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  ακόμα  είμαστε  στις  ερωτήσεις .  Προχωράμε  την  διαδικασία  

κανονικά .  Δεν  έχω  καμία  πρόθεση  να  την  διακόψω .   Έχετε  ερωτήσεις ;  

Τοποθετήσεις ;  Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω  δυο  λόγια ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σχετικά  με  την  έκθεση  

των  ορκωτών  της  χρήσης  του  ΄15, που  είναι  . .χρήση  την  οποία… την  

εικόνα  της  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  αποτυπώνεται  πλήρως  η  

καθαρή  εικόνα  σε  πραγματικό  χρήμα  και  όχι  λογιστικά  της  

επιχείρησης ,  σε  απάντηση  κάποιων  που  προέτρεχαν  και  παπαγάλιζαν  

πάρα  πολύ ,  δημοσίως  ή  και  εντός  και  εκτός  των  τειχών  και  θέλω  να  

προκαταλάβω  από  τώρα  το  σώμα  ότι  η  χρήση  του  ΄16 θα  αποστομώσει  

και  τον  πιο  κακόβουλο  σχετικά  με  την  όλη  λειτουργία  της  κοινωφελούς  

επιχείρησης ,  γιατί  μην  ξεχνάτε  το  ΄15, κύριε  Χασαπίδη ,  που  είχαμε  

υπαλλήλους  τέσσερις  μήνες  απλήρωτος  και  . .η  κατάσταση  των  

πληρωμών  εντός  του  έτους .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Άρα  αυτό  το  κομμάτι  και  το  ΄16 σας  προκαταβάλω  ότι  θα  είναι  πολύ  

καλύτερη  η  εικόνα ,  η  οποία  μάλιστα  θα  έχει  και  ένα  πολύ  καλό  θετικό  

στοιχείο ,  την  αύξηση  των  εσόδων  της  επιχείρησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  

τα  εξής :  ότι  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  γίνεται  σοβαρό  έργο  και  με  πολύ  κόπο .  

Από  όλους .  Και  από  τους  υπάρχοντες  διοικητικούς  συμβούλους  και  

εργαζόμενους  αλλά  και  από  τους  πρώην .  Όμως  μερικά  πράγματα  καλό  

θα  είναι  να  μην  τα  κρύβουμε  κάτω  από  το  χαλί ,  γιατί  πιστεύω  πως  εάν  

τα  γνωρίζουμε  πολύ  πιο  εύκολα  είμαστε  σε  θέση  να  ξεπεράσουμε  τον  

οποιονδήποτε  σκόπελο .   

 Απευθύνομαι  στον  τωρινό  Πρόεδρο ,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  

δεν  αγγίζει  και  στον  πρώην ,  τον  κ .  Ραμπότα .  

 Εγώ  θα  μείνω  σε  τρία  σημεία ,  αγαπητοί  μου ,  τα  οποία  όπως  και  

να  το  κάνουμε  δημιουργούν  προβληματισμό .   

 Λαμβάνεται  υπόψη ,  κάνω  μια  παρένθεση ,  ότι  όντως  πολλά  χρέη  

προς  τρίτους  έχουν  διαγραφεί  λόγω  ότι  πέρασε  η  πενταετία .  Αυτό  είναι  

ένα  θετικό ,  τουλάχιστον  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τα  χρέη  της  δημοτικής  

επιχείρησης  προς  τρίτους  και  φυσικά  αυτό  έχει  βοηθήσει ,  ώστε  να  

παρουσιάζει  μια  εικόνα  τέτοια ,  που  δεν  φαίνεται  να  χρωστάει ,  πέραν  

αυτών  των  . .  από  δικαστικές  αποφάσεις .   
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 Μένω  στο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μια  που  είναι  εδώ  και   ο  ορκωτός ,  θα  

μπορούσε  να  μας  βοηθήσει ,  κυκλοφορούν  ενεργητικό .   1.497.000,  

περίπου  500.  Εάν  πάμε  στα  αποτελέσματα  χρήσης ,  βλέπουμε  όντως  ένα  

ποσό  508.000 πλεόνασμα .  Ποιος  δεν  θα  χαιρόταν  ακούγοντας  κάτι  

τέτοιο ;  Οι  πάντες .   

 Όμως  δίπλα  υπάρχει  μια  άλλη  στήλη ,  η  οποία  λίγο  μας  

συμμαζεύει .  Πίνακας  Διαθέσεως  Αποτελεσμάτων  που  εδώ  το  πρόσημο  

είναι  αρνητικό .  Είναι  αρνητικό  και  μεγάλο  το  ποσό .  Περίπου  στο  1 

εκατομμύριο .   

 Γιατί  τα  αναφέρω  όλα  αυτά ;  Γιατί  έχουμε  την  έγκριση  των  

ορκωτών  λογιστών .  Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  και  κατά  μόνας  σας  

ενημέρωσα  σε  πολλά .  Αυτό  το  οποίο  παρατηρείται  είναι  το  εξής :  σε  ότι  

έχει  σχέση  με  τους  χρεώστες  είναι  οι  λεγόμενες  απαιτήσεις  που  είπαμε ,  

είναι  ακίνητες από το ΄11 και εντεύθεν.   Που σημαίνει  τι ;  Ή δεν 

τελεσφόρησαν  ακόμα  οι  προσπάθειες  για  να  δούμε  ακριβώς  ποιοι  μας  

χρωστούν  και  γιατί   μας  χρωστούν  στο  κάτω  –κάτω  αδελφέ .   

Μπορούμε  αυτά  να  τα  απαιτήσουμε  ή  έχουν  διαγραφεί ;  Υπάρχει  

και  αυτός  ο  κίνδυνος .  Γιατί ;  Γιατί  οι  ορκωτοί  λογιστές  αναφέρουν  ένα  

πολύ  απλό  και  το  διαβάζω .  Τα  ανωτέρω  σε  συνδυασμό  με  τις  διαφορές  

υπολοίπων  προμηθευτών  και  τα  λοιπά ,  δημιουργούν  σημαντικό  θέμα  

αμφισβήτησης  της  ορθότητας  και  της  ακρίβειας  των  απεικονιζόμενων  

στα  βιβλία  και  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  υπολοίπων  

υποχρεώσεων  προς  προμηθευτές  αυτής .  Έμενα  αυτό , . .   

Εάν  όμως  πάμε  λίγο  πιο  μπροστά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  νομίζω ,  

αγαπητοί  συνάδελφοι  αυτό  το  επισήμανα  και  πέρυσι  και  πρόπερσι  και  

παρά  πρόπερσι ,  γιατί  το  θεωρώ  ιδιαίτερα ,  μα  ιδιαίτερα  σοβαρό ,  κύριε  

Δήμαρχε .   
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Λένε  λοιπόν  εδώ  πέρα  οι  ορκωτοί  λογιστές  το  εξής ;  Συνιστάται  

για  το  παραπάνω  ανείσπρακτο  υπόλοιπο  το  ενός  εκατομμυρίου ,  να  

γίνουν  ορισμένες  ενέργειες ,  για  τις  οποίες  συμφωνούμε  όλοι .   

Ποιες  είναι  αυτές ;   Διεκδίκηση .  Λογιστικές  διορθώσεις  και  θα  

γυρίσω  σε  αυτό  εδώ .  Τρίτον ,  την  διενέργεια  σε  βάρος  αποτελεσμάτων  

χρήσεων ,  που  μένω  λίγο  σε  αυτό .   

Κλείνοντας  τις  ως  άνω  διευκρινήσεις  υπενθυμίζουμε  ότι  το  ύψος  

των  ως  άνω  παγωμένων  απαιτήσεων  είναι  ιδιαίτερα  υψηλό ,  εάν  

συγκριθεί  με  το  σύνολο  των  εμφανιζόμενων  ίδιων  κεφαλαίων  και  ως  εκ  

τούτου  εάν  από  το  ποσό  του  1,5 εκατομμύριου  περίπου ,  1.400,  

οριστικοποιηθεί  η  μη  απαίτηση  συνολικού  ποσού  της  τάξεως  μεγέθους  

900.000 και  εδώ  θέλω  λίγο  να  μείνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  λιγάκι  πιο  σύντομα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περίπου  η  δημοτική  επιχείρηση  ουσιαστικά  λειτουργεί  με  αρνητικά  

κεφάλαια .  Αυτό  το  πράγμα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  δεν  το  

ξεκαθαρίσουμε ,  η  επιχείρησή  μας  είναι  στον  αέρα .  Πέραν  όλων  των  

άλλων  προβλημάτων .  Γι '  αυτό  κάθε  χρόνο  επέμενα  και  εγώ  και  η  

παράταξή  μου  και  τώρα  επιμένουμε ,  ότι  θα  πρέπει  κάποτε  να  υπάρχει  

ουσιαστική  δέσμευση  για  να  δούμε  ακριβώς  τι  γίνεται .   

 Πέραν  των  άλλων ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γνωρίζετε  ότι  και  ορισμένες  

απαιτήσεις  δεν  αναφέρονται  εδώ  πέρα  μέσα ,  ενώ  υπάρχει  μια  

δικαστική  διεκδίκηση  από  το  ΄16, εάν  δεν  κάνω  λάθος  κ .  Ραμπότα .  

Είναι  στο  ύψος  των  60 περίπου  χιλιάδων .   

 Βέβαια  Πρόεδρε  λίγο ,  σας  παρακαλώ ,  στην  σελίδα  13… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

Συντομεύετε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Στην  σελίδα  13 υπάρχει  το  εξής :  αδυναμία  . .  υποχρεώσεων ,  στο  

ύψος  περίπου  των  10.000.  Αυτά  εδώ  τα  ποσά  μετά  βεβαιότητας  μπορώ  

να  πω  ότι  έχουν  πληρωθεί  και  όμως ,  δεν  έχουμε  διαγραφεί  από  τις  

υποχρεώσεις  προς  τρίτους  και  αυτό ,  όπως  αντιλαμβάνεστε ,  δημιουργεί  

ένα  πρόβλημα  στην  εικόνα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Εμείς  λοιπόν  και  θα  κλείσω ,  δεν  θα  δευτερολογήσω  Πρόεδρε ,  

εμείς  λοιπόν  επειδή  πιστεύουμε  ότι  θα  πρέπει  προς  αυτά  τα  σημεία  να  

στραφούμε  με  περισσότερο  δυναμισμό  και  επειδή  πιστεύουμε  πως  εάν  

τον  ψηφίσουμε  τον  προϋπολογισμό  θα  είναι  μια  πολιτική  απόφαση  και  

όχι  ουσιαστικά  οικονομική ,  εμείς  τον  προϋπολογισμό ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

δεν  θα  τον  ψηφίσουμε .  Θα  περιμένουμε  να  δούμε  κατά  πόσο  αυτά  που  

οι  ορκωτοί  λογιστές  επισημαίνουν  θα  λάβουν  χώρα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψήφιση ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης…. Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ψηφίζουμε  ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  τις  επισημάνσεις  του  

ορκωτού .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  251/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .  

  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ .  936/2017 Α .Δ  .Σ .  με  θέμα:  

¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  

 κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  

2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  μια  ερώτηση  θα  ήθελα  να  κάνω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κύριο  Πρόεδρο  και  εντεταλμένο  δημοτικό  

σύμβουλο  τον  κ .  Τερζή ,  η  τροποποίηση  η  οποία  έρχεται  σήμερα  εδώ ,  ο  

εκδηλώσεις  είναι  ταυτόχρονα  και  στο  πρόγραμμα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

συγχρηματοδοτούνται  από  δυο  πηγές ;   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Οι  εκδηλώσεις  οι  οποίες  . .  και  τις  βάζουμε  μέσα  στο  πρόγραμμα  του  

ετήσιου  σχεδίου  δράσεως  του  τμήματος  Αθλητισμού  –Πολιτισμού  και  

Νέας  Γενιάς  αφορούν  τις  μικροφωνικές  και  ηχητικές  εγκαταστάσεις .   

 Οι  εκδηλώσεις  αυτές  χρηματοδοτούνται  και  υλοποιούνται  από  

την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Εδώ  έρχεται  ο  Δήμος ,  ουσιαστικά  το  Τμήμα  

Αθλητισμού  –Πολιτισμού  και  Νέας  Γενιάς  να  καλύψει  την  δαπάνη  για  

τις  μικροφωνικές  και  ηχητικές  εγκαταστάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ψηφίζουμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ,  ναι .  Υπάρχει  άλλος  για  τοποθέτηση  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Ορίστε  κυρία  Μπιτζίδου .  

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν  ξέρω  εάν  ήμουνα  παρούσα  στα  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  

σχετικά  τις  εκδηλώσεις  αλλά  νομίζω  όταν  πέρασε  το  πρόγραμμα  

ήμουνα  εδώ .   

 Ένα  σύνολο  εκδηλώσεων  βλέπω  μια  αλλαγή  πολιτικής  στάση .  Η  

πολιτική  στάση  της  Δημοτικής  Αρχής  μέχρι  πέρυσι  ήταν  να  

υποστηρίζονται  οι  μεγάλοι  θεσμοί ,  οι  οποίοι  δίνουν  εξωστρέφεια  στην  

πόλη  και  ουσιαστικά  προσελκύουν  ξένο  κόσμος .   

 Παράδειγμα  όπως  είναι  το  Eco Festival ,  οι  ‘Μουσικές  του  

Κόσμου’ ,  τα  οποία  υποστηρίζονταν  πολύ  ενεργά .   

 Βλέπουμε  μια  άλλη  τακτική  τώρα ,  έχει  ξεκινήσει .  

Χρηματοδοτούνται  πάρα  πολλές  εκδηλώσεις  που  δεν  είναι  δικές  μας .  
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Δηλαδή ,  εκδηλώσεις  που  κάνουν  τα  σχολεία ,  διάφοροι  Σύλλογοι  και  τα  

λοιπά  και  μπαίνουν  στο  πρόγραμμα  του  Δήμου  Σερρών .   Άρα  έχουμε  

μια  αλλαγή  ρότας .   

 Επίσης ,  βλέπουμε  ότι  αυτό  σχετικά  με  τις  μικροφωνικές  είναι  

θέμα  που  έπρεπε  να  . .γιατί  γνωρίζουμε  ότι  όλες  οι  μελέτες  που  ήταν  

πανέτοιμες  με  κάθε  λεπτομέρεια  περάσανε  από  Οικονομική  και  

εγκρίθηκαν .  Άρα  αυτό  δεν  είναι  μια  αστοχία ,  η  οποία  έπρεπε  να  

προκύψει .  Νομίζω  ότι  αυτό  έπρεπε  να  προβλεφθεί .   

 Βλέπω  ότι  μπαινοβγαίνουν  εκδηλώσεις  και  δεν  ξέρω ,  ο  αρμόδιος  

υπεύθυνος  θα  μας  εξηγήσει  τον  λόγο  και  θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  πιο  

ξεκάθαρο  να  γίνει  μια  πιο  οργανωμένη  και  σωστή  μελέτη  και  ένας  

πολύ  καλός  προϋπολογισμός  για  να  μην  υπάρχουν  τέτοια  θέματα .   

 Σίγουρα  δεν  μας  βρίσκει  αντίθετους  αυτές  οι  νέες  εκδηλώσεις  

που  προτείνονται ,  αλλά  αυτές  θα  έπρεπε  να  έχουν  προβλεφθεί  . . ,  γιατί  

είναι  πολύ  μεγάλες  εκδηλώσεις ,  όπως  τα  Αναστενάρια ,  ο  Ποντιακός  

Ελληνισμός .  Διακρίνω  μια  προχειρότητα  και  γι '  αυτό  εγώ  δεν  θα  

ψηφίσω  τον  προϋπολογισμό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  ζητήσει  τον  λόγο ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Καταρχάς ,  δεν  βγήκε  καμία  εκδήλωση .  Ίσα- ίσα  μπήκε  και  επειδή  

τιμούμε  και  σεβόμαστε  το  έργο  σας  την  προηγούμενη  εξαετία ,  δεν  

αφήσαμε  έξω  καμία  εκδήλωση  από  αυτές  που  εσείς  είχατε  

προγραμματίσει  στο  σχέδιο  δράσης  Πολιτισμού  –Αθλητισμού  και  Νέας  

Γενιάς  της  τότε  Αντιδημαρχίας  Πολιτισμού  και  όχι  Τμήματος  

Πολιτισμού .   
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 Μπήκαν  λοιπόν  εκδηλώσεις  πάρα  πολλές  με  τον  ίδιο  

προϋπολογισμό  στον  ίδιο  προϋπολογισμό .  

 Δεύτερον .  Ο  πολιτισμός  στις  Σέρρες  δεν  έχει  τρία  πόδια ,  

τέσσερα ,  πέντε .  Είναι  ένας .  Αυτό  που  πιστεύουμε  και  κάνουμε  και  μαζί  

με  τον  κ .  Τσαλίκογλου ,  τον  Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ένα  ενώσουμε  τις  

δυνάμεις  μας .  τυγχάνει  και  είμαι  εγώ  ο  ίδιος  Πρόεδρος  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

και  ενώνουμε  αυτή  την  στιγμή  τις  δυνάμεις  των  δυο  νομικών  

προσώπων  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . -Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  το  Τμήμα  Πολιτισμού  –

Αθλητισμού  και  Νέας  Γενιάς  επ’  ωφελεία  του  Σερραίου  δημότη  και  όχι  

μόνο .  Γι '  αυτό  μόνο  βάζουμε  εκδηλώσεις  και  δεν  βγάζουμε .  Με  το  ίδιο  

ποσό ,  με  τον  ίδιο  προϋπολογισμό .  

 Αστοχία  δεν  υπήρχε .  Δεν  υπήρχε  αστοχία .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά  

ότι  είχαμε  κάποιες  μετακινήσεις  προϊσταμένων  στα  τμήματα  του  

Δήμου .  Μια  από  αυτή  την  μετακίνηση  ήταν  και  στο  τμήμα  

Προμηθειών ,  το  οποίο  έκανε  μια  μικρή ,  πάρα  πολύ  μικρή  αναστάτωση .   

 Παίρνω  και  εγώ  το  μερίδιο  της  ευθύνης ,  διότι  πέσανε  πάρα  πολλά  

εκεί  τέλος  του  έτους  επάνω  μου ,  ένα  μικρό  μερίδιο  ευθύνης  ή  και  

μεγαλύτερο .  Για  να  μην  το  ρίξω  στους  υπηρεσιακούς  παράγοντες ,  να  

το  πάρω  όλο  εγώ  αυτό  το  μερίδιο  ευθύνης .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  το  μόνο  που  κάνουμε  τώρα  είναι  να  

προσθέτουμε ,  να  μην  αφαιρούμε .  Μέσα  σε  αυτή  την  πρόθεση  μας  

ήρθαν  τέσσερις  μικροφωνικές  –ηχητικές  καλύψεις  αυτών  των  πάρα  

πολύ  σημαντικών  εκδηλώσεων  σε  δημοτικά  και  τοπικά  διαμερίσματα ,  

τα  οποία  έχουν  και  μεγάλη  απήχηση  στο  κοινό  και  όχι  μόνον  στους  

Σερραίους  αλλά ,  παράδειγμα  για  τα  Αναστενάρια  έρχονται  πάρα  

πολλοί  εκτός  του  Δήμου  Σερρών  αλλά  και  της  περιφερειακής  ενότητας .   
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 Στην  ουσία  τι  γίνεται ;  Μια  αντικατάσταση  των  μικροφωνικών  

τεσσάρων  εκδηλώσεων  στην  αρχή  του  έτους ,  που  καλυφθήκανε  από  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  έτσι  αυτή  την  αναπλήρωση  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  την  κάνει  το  

Τμήμα  Πολιτισμού  –Αθλητισμού  και  Νέας  Γενιάς .  

 Τίποτα  περισσότερο .  Πολύ  καθαρά ,  όπως  είπα  ο  πολιτισμός  στις  

Σέρρες  είναι  ένας  και  δεν  είναι  τρεις  ή  τέσσερις  ή  πέντε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσες  εκδηλώσεις  χρηματοδοτούνται  και  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

ταυτόχρονα ,  η  Επιτροπή  . .  χρηματοδότηση ,  αυτές  τις  εκδηλώσεις  θα  

τις  ψηφίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούν ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  252/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  το  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  
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Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  προμήθειας  γάλακτος  με  

 την  εταιρεία  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  Α .Ε .»,  με  τον  

 διακριτικό  τίτλο  «ΝΕΟΓΑΛ  Α .Ε .»,  σύμφωνα  με  την  παρ .  1,  εδ .  γ ,   

του  άρθρου  132 του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  253/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έβδομο  θέμα  έχει  καλυφθεί .  Το  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  την  καταπολέμηση  

 των  κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  Σερρών  και  ορισμός  

 επιτροπής  παραλαβής  αυτής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ή  θέλετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .  Βασικά  είναι  η  έγκριση  

διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  εφαρμογή  του  ολοκληρωμένου  

προγράμματος  καταπολέμησης  κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  

Σερρών .  

 Απλώς  θέλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  δεν  έχει  υπογραφεί  ακόμα  με  

την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  η  σύμβαση  και  όπως  γνωρίζετε  έχει  γίνει  ήδη  

αναμόρφωση  από  27/3.  Στο  προηγούμενη  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  

γίνει  αναμόρφωση  για  τα  κουνούπια  και  τα  λοιπά .  Απλώς  στην  ουσία  

κάνουμε  σύμβαση  με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . .   

 Από  ότι  βλέπετε  είναι  συνοπτικός  διαγωνισμός .  Θα  πρέπει  να  

φωνάξουμε  …μια  συζήτηση  εάν  θα  μπουν  μέσα  στον  διαγωνισμό  και  

άλλοι  εκτός  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πιστεύω  αλλά  δυστυχώς  η  Επίτροπος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Δηλαδή  είναι  στην  ουσία  η  έγκριση  διενέργειας  τοπικού  διαγωνισμού .  

Γιατί  την  αναμόρφωση  την  έχουμε  κάνει  ήδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  τον  λόγο  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  μας  απασχόλησε  και  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  γιατί  η  

πολιτεία  χρηματοδοτεί  με  ένα  . .  ποσό  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  η  οποία  αναθέτει  με  διαγωνισμό  για  όλους  τους  νομούς  

της  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  των  Σερρών  και  περιλαμβάνονται  και  

ορυζώνες  και  αστικά  και  μη  αστικά  περιβάλλοντα .   

 Είναι  ένα  ζήτημα  τώρα  για  την  επιπλέον  χρηματοδότηση  μέσω  

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  του  ίδιου  του  προγράμματος .  Ενώ  χρηματοδοτεί  η  πολιτεία  

δια  της   Περιφέρειας  μέσω  διαγωνισμού  που  αναλαμβάνει  μια  εταιρεία ,  

ερχόμαστε  και  κάνουμε  επιπλέον  εμείς ,  κάνουμε  επιπλέον  

χρηματοδότηση  στο  ίδιο  . .  Αυτό  είναι  το  περίεργο  της  υπόθεσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτός ,  όπως  γνωρίζετε ,  γίνεται  κάθε  χρόνο .  Απλώς  η  μόνη  

ιδιαιτερότητα  φέτος  είναι  ότι ,  όπως  βλέπετε ,  είναι  συνοπτικός  

διαγωνισμός ,  δηλαδή  δεν  ξέρω  εάν  θα  γίνει  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  προτείνεις ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  τοποθετηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  η  αντιμετώπιση  των  κουνουπιών  είναι  

μια  πολύ  σοβαρή  υπόθεση .  Φτάσαμε  τώρα  Απρίλιο  και  μιλάμε  για  να  

αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα .  Συμφωνούμε  και  με  την  επισήμανση  

ότι  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  ένα  πρόγραμμα  από  την  Περιφερειακή  

Ενότητα  εμείς  προς  τι  δηλαδή  χρηματοδοτούμε  πάλι ;  Για  να  

επαναλάβουμε  τις  ίδιες  δράσεις ;   

Αλλά  ακόμα  και  έτσι ,  επειδή  η  απόφαση  του  Ελεγκτικού  

Συνεδρίου  της  Επιτρόπου  που  δεν  είχε  εγκρίνει  την  προγραμματική  

σύμβαση  που  είχαμε  υπογράψει ,  έγινε  πολύ  νωρίς ,  γιατί  

καθυστερήσαμε ;  Φτάσαμε  Μάιο .  Φτάνουμε  Μάιο  για  να  κάνουμε  μια  

διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  αντιμετωπίσουμε  τι ;   

Προληπτικά  τα  μέτρα  πρόληψης  τα  αφήνουμε  στην  άκρη  τελείως .  

Θα  πάμε  να  αντιμετωπίσουμε  τα  κουνούπια  συμπωματικά .  Δηλαδή  με  

αεροψεκασμούς .  Ενώ  στην  μελέτη  που  κατατίθεται  είναι  μια  μελέτη  
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την  οποία  την  είχε  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  όταν  ήταν  να  κάνουμε  την  

προγραμματική  σύμβαση  που  μιλάει  και  για  επίγειες  δράσεις .  Τώρα  τι  

επίγειες  δράσεις  να  κάνουμε ;  Τώρα  θα  κάνουμε  συμπωματική  

αντιμετώπιση  των  κουνουπιών .   

Άρα  και  η  μελέτη  είναι  λάθος  και  ποιος  είναι  ότι  στον  συνοπτικό  

διαγωνισμό  θα  πάμε  στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ;  Βρήκατε  καμία  μέθοδο  για  να  

την  αναθέσουμε  στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ;  Εάν  έρθει  ένας  άλλος  επιχειρηματίας  

και  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό  πως  θα  τον  αποκλείσουμε ;  Και  που  

είναι  η  εμπειρία  και  η  γνώση  δηλαδή  τόσων  χρόνων  για  την  

αντιμετώπιση  των  κουνουπιών ;  Που  θα  την  πάμε  αυτή  την  εμπειρία ;  

Θα  την  πετάξουμε  στον  κάλαθο  των  αχρήστων ;   

Έχω  την  εντύπωση  ότι  καθυστερήσαμε  πάρα  πολύ .  Η  

αντιμετώπιση  των  κουνουπιών  ξεκινάει  από  τον  Φλεβάρη .  Έκανα  μια  

θητεία  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Κέντρου  Καταπολέμησης  των  

κουνουπιών  και  δεν  ξέρω  πότε  ξεκινούσε  η  αντιμετώπιση  των  

κουνουπιών .  Τώρα  δεν  μπορούμε  να  τα  αντιμετωπίσουμε .  Εκτός  του  

ότι  αυτά  τα  φάρμακα ,  ενδεχομένως ,  να  έχουν  μια  . .επικίνδυνη  και  

στους  ορυζώνες  ακόμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτά  είναι  υποθέσεις  εργασίας .  Απλά  εγώ  θέλω  να  πω  ότι  όλη  την  

μελέτη  την  ερευνά  ο  κ .  Καλογερούδης .  Δηλαδή ,  όπως  και  κάθε  . .  είναι  

ακριβώς  το  ίδιο .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αφού  πάμε  σε  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Εγώ  σας  είπα  ότι  αυτή  την  στιγμή ,  Από  ότι  βλέπω  τουλάχιστον ,  στις  

5/1 εγκρίθηκε  από  την  Αποκεντρωμένη .  Από  τις  5/1 ναι ,  έχει  εγκριθεί  

από  την  Αποκεντρωμένη .  Τουλάχιστον  γι '  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε ,  σας  παρακαλώ  όμως .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τελειώνω .  Μια  έκκληση  θα  κάνω  προς  τον  κ .  Δήμαρχο ,  την  απόφασή  

του  να  αναθέσει  αυτή  την  ευθύνη  στο  τμήμα  Υγιεινής ,  αφού  αυτοί  

παρακολουθούν  και  την  δράση ,  ας  έχουν  και  την  ευθύνη  αυτοί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σήμερα  αποφασίζουμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σήμερα  αποφασίζουμε  για  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου .  Εγώ  

λέω  όλη  την  ευθύνη  να  την  έχουν  αυτοί  για  να  μας  φέρουν  νωρίτερα  

τις  μελέτες  για  να  προχωρήσουμε  σε  διαγωνισμούς  τον  Γενάρη ,  για  να  

ξεκινήσει  κανονικά  η  πρόληψη  και  η  αντιμετώπιση  των  κουνουπιών .  

Όχι  Μάιο  και  Ιούνιο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι ,  προηγουμένως  ρώτησε  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  ψηφίζουμε  

σήμερα  τον  ορισμό  της  Επιτροπής  Παραλαβής  παροχής  υπηρεσίας  και  

τα  λοιπά ,  όπως  παρακάτω ,  οι  οποίοι  είναι  ΤΕ  επισκεπτών  υγείας ,  τα  

ονόματα  . .  Λούπα  Αικατερίνη  με  αντικαταστάτη  της  Σίσκου  Ελένη ,  

νοσηλεύτρια  και  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Επειδή  ο  πολίτης  δεν  βλέπει  πραγματικά  πολλές  φορές  αποτέλεσμα  από  

αυτή  την  διαδικασία ,  θα  ήθελα  να  επισημάνουμε  εμείς  στην  Επιτροπή  

εμείς  Παρακολούθησης  εάν  πραγματικά  γίνεται  αυτό  το  έργο ,  διότι  

υπάρχει  θέμα .  Ο  κόσμος  το  πληρώνει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  ασχολείται  με  τον  αεροψεκασμό  

και  εμείς  υπογράφουμε  σύμβαση  κάθε  χρόνο  με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  για  να  

συμπληρωματικά  να  κάνει  επίγειους  ψεκασμούς .   Στους  δήμους  του  

Νομού  Σερρών ,  εκτός  από  κάποιους  δήμους  που  δεν  δέχονται .  Οι  

περισσότεροι  όμως  συμμετέχουν  σε  αυτό  με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . .   Δεν  είναι  

ούτε  νωρίς  ούτε  αργά  για  να  ξεκινήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαγωνισμός  γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ούτε  νωρίς  είναι  ούτε  αργά .  Άλλες  φορές  ξεκινούσαμε  Φλεβάρη ,  άλλες  

φορές  ξεκινούσαμε  Φλεβάρη  δειλά  –δειλά  και  Μάρτιο  στην  προνύμφη ,  

στο  αυγό  που  υπήρχε  δηλαδή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  προσπαθήσουμε  και  τελειώσουμε  όλη  την  διαδικασία  μετά  το  

Πάσχα  και  πριν  την  Κυριακή  του  Θωμά ,  νομίζω  είμαστε  καλά .  Από  

εκεί  και  μετά ,  είναι  κάτι  πρέπει  οπωσδήποτε  να  ελέγχεται ,  γιατί  το  

αποτέλεσμα  αυτό  που  είπε  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  το  αποτέλεσμα  δείχνει  

άλλα  πράγματα .  Δυστυχώς ,  ίσως  να  μην  μπορούμε  να  συνεργαστούμε  

με  την  Περιφέρεια  για  να  έχουμε  ένα  αποτέλεσμα  σωστό .  Ίσως  δεν  

ξέρω ,  μπορεί  να  συμβεί  κάτι  άλλο .  Αυτό  θα  μας  τα  πει  η  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  και  της  παραλαβής  της  συγκεκριμένης  αυτής  

υπηρεσίας .   

 Εγώ  συμφωνώ  να  γίνει  και  όπως  πρέπει  να  γίνει .  Αφού  θέλει  

διαγωνισμό  η  Περιφέρεια ,  να  κάνει  διαγωνισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  την  εντύπωση  Αντιδήμαρχε  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παίρνετε  τον  λόγο  αυθαίρετα .  Κύριοι  ψηφίζουμε .   Κύριε  

Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Χασαπίδης .  Οι  υπόλοιποι ;  Κύριε  Αναστασιάδη ;  Κύριε  

Γάτσιο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  

Μακεδονίας  είναι  πλήρες .  ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυριά  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ  με  την  επισήμανση ,  με  την  προϋπόθεση  ότι  την  επόμενη  φορά  θα  

έρθει  τρεις  μήνες  πιο  νωρίς  όλη  αυτή  η  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  255/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  256/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  το  δέκατο  αποσύρεται  ή  το  ένατο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  δωδέκατο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  μέρους  οφειλής  δαπάνης   

ταφής ,  της  κ .  Δήμου  Βασιλείας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  Δήμου  Βασιλεία ,  η  οποία  . .  το  ΄17, ήταν  κάτοικος  Πρώτης  Σερρών  

τα  προηγούμενα  τα  χρόνια .  Έμενε  όμως  τα  τελευταία  τέσσερα  χρόνια  
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με  την  κόρη  της  και  τα  άλλα  της  τα  παιδιά  συνέχεια  στην  δική  μας  την  

περιοχή .  Απλώς  έρχεται  το  θέμα  εδώ ,  γι '  αυτό  είπα  ότι  αποσύρουμε  το  

δωδέκατο  θέμα ,  το  οποίο  είναι  για  τα  μάρμαρα  και  τα  λοιπά ,  γιατί  θα  

πρέπει ,  ήδη  έχω  κάνει  μια  εισήγηση ,  η  οποία  θα  δοθεί… Να  

εξετάσουμε  πλέον  τον  Κανονισμό  ξανά .  Δεν  μπορεί  κάθε  φορά  να  

. .πράγματα  τα  οποία ,  δηλαδή   είναι  ο  άλλος  μόνιμος  κάτοικος  εδώ  και  

καιρό  και  δεν  έχει  φορολογική  δήλωση ,  θα  πρέπει  να  πληρώσει  1.500.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κανονικά  πρέπει  να  πληρώσει  1.500 γιατί  είναι  ετεροδημότισσα  και  

ερχόμαστε  εδώ  και  υπάρχει  από  την  υπηρεσία  γνωμάτευση  και  τα  

λοιπά  και  από  την  υπηρεσία  και  από  τους  συγκατοίκους  και  από  τους  

υπολοίπους  ότι  αυτή  η  συγκεκριμένη  ήταν  νόμιμος  κάτοικος  από  το  

΄14 και  μετά .   

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ζητάω  . .  γύρω  στα  300 ευρώ ,  τα  οποία  

οφείλουν  και  οι  υπόλοιποι  δημότες  Σερρών .  Μόνιμοι  κάτοικοι  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  συμφωνώ .  Ο  Κανονισμό  άλλα  προβλέπει ,  να  εφαρμοστεί  ο  

Κανονισμό .  Δεν  είναι  η  μόνη  περίπτωση  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  κάνω  μια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως .  Να  ξεκινήσουμε  κύκλο  ερωτήσεων .  Ερωτήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο  λόγο  η  υπηρεσία  δεν  το  ξεκαθάρισε  από  την  αρχή  ότι  είναι  

μόνιμος  κάτοικος ,  ότι  μένει  στην  Σέρρες  και  το  έφερε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Διότι  αυτή  την  στιγμή  . .  Κανονισμός .  Ο  ένας  είναι  το  ΄13 και  ο  άλλος  

το  ΄15. Δηλαδή  αυτοί  που  πέθαναν  κάποτε  και  δεν  είχαν  πληρώσει  για  

πολλούς  και  διαφόρους  λόγους ,  γιατί  πολλοί  έρχονται  και  λένε  ότι  

εμείς  πληρώσαμε  αλλά  τα  γραφεία  κηδειών  έχουν  πάρει  τα  χρήματα  

και  . .  και  εσείς  είστε  λέει  με  τον  παλαιό  τον  Κανονισμό  και  πρέπει  να  

πληρώσετε .   

 Γι '  αυτό  το  12ο  το  θέμα ,  το  οποίο  αφορά  τα  μάρμαρα ,  το  απέσυρα  

για  να  . .την  εισήγηση  και  στην  αντιπολίτευση ,  να  το  συζητήσουμε  

μαζί… Δηλαδή  και  η  Νομική  Υπηρεσία  δέχεται  ότι  κάποιος  μένει  εδώ ,  

χρόνια  μένει  εδώ  αλλά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τα  τελευταία  πέντε  χρόνια  …Υπάρχουν  υπογραφές  και  τα  λοιπά  από  

την  πολυκατοικία  ότι  η  γυναίκα  μένει  εκεί ,  από  εκεί  και  πέρα ,  εγώ  

είμαι  υποχρεωμένος  από  την  στιγμή  που  η  Πρόνοια  λέει  ότι  εγώ  δεν  

υπογράφω ,  γιατί  εάν  υπέγραφε  η  Πρόνοια  θα  πήγαινε  μόνο  στον  κ .  
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Δήμαρχο  και  δεν  θα  ερχόταν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αφού  δεν  

υπογράφει  η  Πρόνοια  εγώ  είμαι  αναγκασμένος  να  το  φέρω  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  αποφασίσετε  εάν  δέχεστε  ή  όχι ,  ειδάλλως  

θα  πληρώσει  1.500.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα .  Επειδή  γίνεται  πάρα  πολύς  λόγος  για  αυτή  την  ιστορία  

πως  θα  την  τελειώσουμε ,  υπάρχουν  δημόσια  έγγραφα  που  πιστοποιούν  

εάν  κάποιος  είναι  μόνιμος  κάτοικος .  Δεν  θα  στηριζόμαστε  στις  

μαρτυρίες .  Για  τελευταία  φορά  ας  πούμε ,  Αντιδήμαρχε ,  δεν  ξέρω ,  φέρε  

τον  Κανονισμό  να  τον  δούμε  από  την  αρχή .  Εάν  είναι  πολύ  αυστηρός  

να  τον  μειώσουμε ,  να  μειώσουμε  το  ποσό ,  αλλά  δεν  μπορεί  κάθε  φορά  

δηλαδή  να  λέμε  ότι  οι  μαρτυρίες  πιστοποιούν .  Υπάρχουν  δημόσια  

έγγραφα  που  λένε  ότι  κάνεις  φορολογική  δήλωση ,  είσαι  μόνιμος  

δημότης .  Αυτό  πρέπει  να  σταματήσει ,  γιατί  έχουμε  τεράστιο  πρόβλημα  

με  τα  νεκροταφεία  και  τις  θέσεις   και  το  ξέρετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  τυγχάνει  να  ήμουνα  μέλος  της  Οικονομική  

Επιτροπή  τα  πρώτα  δυόμιση  χρόνια  της  θητείας  μου  εδώ  ως  αιρετός ,  

θυμάμαι  πολύ  καλά  ότι  τότε  κάναμε ,  τουλάχιστον ,  οκτώ  μήνες ,  εννέα  

μήνες ,  μαζί  με  τον  κ .  Γαλάνη ,  μαζί  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη  και  με  την  

κυρία  Καλώτα  και  όλα  τα  άλλα  τα  μέλη  για  να  κάνουμε  αυτόν  τον  

Κανονισμό  Λειτουργίας .   

 Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  είναι  ο  πιο  σωστός ,  αλλά  κοπιάσαμε  πάρα  

πολύ  τότε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  τουλάχιστον  οκτώ  μήνες ,  το  
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φέρναμε ,  το  αποσύραμε ,  το  φέρναμε ,  το  αποσύραμε ,  ακούγαμε  τις  

εισηγήσεις  της  προϊσταμένης  τότε  της  κυρίας  Τσολάκη .  

 Όσον  αφορά  την  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  υπάρχει  και  η  

γνωμάτευση  της  νομικής  υπηρεσίας ,  υπάρχει  και  το  παραστατικό ,  ότι  η  

θανούσα  έχει  ιδιόκτητο  εδώ  στις  Σέρρες  διαμέρισμα  και  ο  λογαριασμός  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  στο  όνομά  της ,  πέραν  των  μαρτυριών  των  

ενοίκων  της  οικοδομής  ότι   κατοικούσε  εδώ  τα  τελευταία  πέντε  χρόνια .   

Έχει  και  διαμέρισμα  στο  όνομά  της  και  ο  λογαριασμός  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  στο  όνομά  της  και  η  γνωμάτευση  της  νομικής  

υπηρεσίας  είναι  θετικό  στο  να  την  εκλάβουμε  ως  μόνιμο  κάτοικο  

Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

….να  ασχολείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κάθε  φορά  με  αυτή  την  

ιστορία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη .  Κύριε  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  είπα  την  άποψή  μου ,  ότι  προβλέπει  ο  Κανονισμός .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Οι  υπόλοιποι ;  Κύριε  Γάτσιο ;  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  257/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Γιατί  εδώ ,  κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καδή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Αφορά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  μικρόφωνό  σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Και  πρέπει  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  εκδώσει  το  

σχετικό  ένταλμα  για  να  πληρωθεί  ο  προμηθευτής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…το  ερώτημα  είναι  εύλογο  ότι  δεν  υπέγραψε . . .για  να  κάνει  παραλαβή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  μπορώ  να  απαντήσω ;  Η  συγκεκριμένη  Επιτροπή ,  κύριε  

Φωτιάδη ,  αλλάχθηκε  . .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  ελαστικά  έχουν  επάνω  μια  πινακίδα  που  γράφουν  και  τον  μήνα  

κατασκευής  τους .  Δεν  είναι  πετρέλαιο  για  να  . .  αυτά  είναι  αυτονόητα  

πράγματα .  πότε  έχει  κατασκευαστεί ,  το  λάστιχο  πρέπει  να  είναι  

φρέσκο  και  φαίνεται .  Γράφει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσουμε  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  κ .  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αντιδήμαρχε  αλλά  . .η  αποθήκη  ανήκεις  το  Υπουργείο  

Οικονομικών .  Έχω  αυτή  την  άποψη .  Και  μιλάμε ,  κ .  Φωτιάδη ,  για  τον  

μεγάλο  τον  φορτωτή ,  είχαν  σκάσει  τα  δυο  τα  λάστιχα  του  μεγάλου  του  

φορτωτή  και  πήγε  για  να  αλλάξει  στον   Βουδούρη  εκτάκτως .   

 Επειδή  πήρα  και  εγώ  τηλέφωνο ,  υπήρχαν  λάστιχα  με  4.500,  με  

2.500 τα  ευρωπαϊκά  και  ήταν  και  τα  ακριβά .  Εγώ  τουλάχιστον  

προσωπικά  δεν  ενεπλάκη  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  αλλά  σας  λέω  ότι  

είμαι  ευτυχής  που  παραγγείλαμε  τα  ακριβά ,  διότι  θα  πρέπει  γνωρίζετε  
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και  το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  κάτι  γκρέιντερ  και  κάτι  τέτοια…όταν  

αλλάζαν  τα  λάστιχα .  

 Και  θυμάστε  ότι  το  φέραμε  δυο  φορές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

φέραμε  την  αυτεπάγγελτη ,  όπως  γράφει  μέσα  για  να  περάσουμε  

Επιτροπή  και  έγινε  αυτοδίκαιη  παραλαβή .  Απλώς  καθυστέρησε  για  

λόγους  διοικητικούς .  Λοιπόν ,  καθυστέρησε  και  θα  έρθει  αυτό  εδώ .  

Τώρα  τα  υπόλοιπα  τα  θυμάστε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

τα  καύσιμα  και  τα  λοιπά ,  συν  για  τον  ανελκυστήρα  ήρθαν  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Αυτό  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  έχετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  θα  κάνω  για  να  αποφύγω  και  εάν  στον  λόγο  μέσα  

προκύψει  και  ερώτημα…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κοιτάξτε  να  δείτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  κ .  Καδή ,  όλοι  μας  ξέρουμε  

ότι  κάποτε  ψηφίσαμε  μια  Επιτροπή ,  διότι  αυτό  προβλέπει  ο  νόμος .  Τι  

λέει  ο  νόμος  αυτός  που  μερικές  φορές  νοιώθουμε  να  μας  πνίγει ;  Ότι  

γίνεται  η  παραλαβή  του  προϊόντος  θα  πρέπει  να  υπάρχει  η  φυσική  

παρουσία  των  μελών  της  Επιτροπής .  Είναι  στοιχείο  το  οποίο  δεν  

μπορούμε  με  τίποτα  να  ξεπεράσουμε .   

 Εδώ  τώρα  τι  διαπιστώνεται ;  Διαπιστώνεται  ότι  τα  άτομα  τα  οποία  

ήταν  Επιτροπή  δεν  ήταν  εκεί .  Δεν  ήταν  εκεί  γιατί  είχαν  ανειλημμένη  

υποχρέωση  ή  γιατί  δεν  είχαν  ενημερωθεί  εγκαίρως ;  Ένα  εύλογο  

ερώτημα .   

 Οι  πληροφορίες  που  λένε  ότι  δεν  είχαν  ενημερωθεί  εγκαίρως .  

Βέβαια  η  πληροφόρηση  μπορεί  να  είναι  και  λαθεμένη ,  σημασία  έχει  το  

εξής :  ότι  με  βάση  που  εμείς  αυτό  εδώ  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ψηφίσαμε ,  είναι  πιο ;  Όταν  θα  γίνεται  η  παραλαβή  οποιουδήποτε  

προϊόντος  είτε  είναι  καύσιμο  είτε  είναι  ελαστικά ,  είτε  είναι  χαρτιά  είτε  

οτιδήποτε  επιβάλλεται  να  είναι  ο  υπάλληλος  με  την  φυσική  του  

παρουσία .   

 Κάθε  τι  το  οποίο  παραλαμβάνεται  χωρίς  την  φυσική  του  

παρουσία ,  η  παραλαβή  θεωρείται  άκυρη .  Δυστυχώς ,  ο  νομοθέτης  εδώ  

είναι  πολύ  μα  πάρα  πολύ  σκληρός .   

 Πάμε  στην  άλλη  τώρα  περίπτωση .  Εάν  επί  ένα  μήνα  δεν  γίνει  η  

υπογραφή  από  μέλους  της  Επιτροπής ,  τα  παραλαμβάνει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Όμως  θα  πρέπει  να  αναρωτηθούμε ,  γιατί  άραγε  η  Επιτροπή  

δεν  λειτούργησε ;   

 Εγώ  είναι ,  πες  το ,  πονηρός .  Μήπως  υπήρχε  σκοπιμότητα ,  

πιθανόν ;  Μήπως  δεν  υπήρχε  σκοπιμότητα  αλλά  υπήρχε  ολιγωρία ;  Εγώ  

μένω  σε  αυτό .  Υπήρχε  ολιγωρία ;  Το  πιθανότερο .   
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 Λοιπόν ,  ας  μην  ακυρώνουμε  το  ίδιο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ας  

μην  ακυρώνουμε  τις  αποφάσεις  μας .  Γι '  αυτό  εξάλλου  εγώ  δεν  

πρόκειται  να  ψηφίσω  τέτοιου  είδους  παραλαβές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστή  είναι  η  άποψή  σας .  Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  κύριε  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως .  Εγώ  βασικά  δεν  συμφωνώ  και  θα  σας  πω  τον  λόγο .  Αυτή  την  

στιγμή  είναι  να  περάσουμε… η  Επιτροπή  θα  πρέπει  να  είναι  . .  Δηλαδή  

θα  έπρεπε  ο  κ .  Καδής  και  ο  κ .  Χράπας  να  . .  Είναι  μερικά  πράγματα  

που  δεν  μπορεί  να  είναι  η  Επιτροπή  εκεί .  Θα  πρέπει  στην  καλή  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παραλαβή  προϊόντων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  κύριοι  συνάδελφοι  ψηφίζουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  άποψή  μας  είναι  σαφής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  εσύ  είπες  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιοι  κινητή  κτυπάει ,  παρακαλώ  κλείστε  τα  κινητά .  Ορίστε  κύριε  

Φωτιάδη ,  δεν  σας  άκουσα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  επιφυλάξεις… διαδικασία  από  την  Επιτροπή… 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  258/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  εκποίησης  μαρμάρων  εκταφών  και  συγκρότηση   

επιτροπών  εκτίμησης  και  διενέργειας  της  δημοπρασίας  των   

προς  εκποίηση  μαρμάρων  των  κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

(ΠΡΑΚΤ .  1/6/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  χρηματοδοτούμενης  από   

το  ¨Πράσινο  Ταμείο¨μελέτης  με  τίτλο:  ¨Σχέδιο  βιώσιμης   

αστικής  κινητικότητας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο  κύριοι  

συνάδελφοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι  έγινε  η  αποδοχή  60.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

….παράκληση  για  να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  την  απόφαση  5/17 έγινε  η  αποδοχή  χρηματοδότησης  από  το  

Πράσινο  Ταμείο  για  το  Σχέδιο  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας .  Είναι  

ένα  πρόγραμμα ,  θα  εκπονηθεί  μια  μελέτη ,  η  οποία  θα  μας  δίνει  γενικά  

την  κινητικότητα ,  όχι  μόνο  …αλλά  μεταφορών ,  μέσα  μαζικής  

μεταφοράς ,  αυτοί  που  μπαίνουν  για  φορτοεκφορτώσεις  και  τα  λοιπά .  

Όλα  αυτά  για  να  μπορούμε  στο  μέλλον  να  χρηματοδοτηθούμε  για  

δρόμους ,  για  πεζοδρόμια ,  για  πεζοδρομήσεις  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια  ερώτηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  γίνει ,  να  συμπληρώσω ,  επειδή  60.000 δεν  χρειάζεται  . .  

διαγωνισμός ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εύλογο  ερώτημα  θα  διατυπώσω .  Εμείς  νομίζω  πέρυσι   εκπονήσαμε  μια  

μελέτη… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πριν  δυο  χρόνια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα  έχουμε  πάλι  ανάγκη  και  τι  ακριβώς  θα  αναζητήσουμε  από  την  

συγκεκριμένη  μελέτη ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκείνη  η  μελέτη  ήταν  μόνο  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  συγνώμη ,  για  την  

πόλη  των  Σερρών  μελέτη .  Τώρα  η  μελέτη  θα  αφορά  όλο  τον  Δήμο ,  

δηλαδή  και  τα  25 χωριά .  Θα  πάρει  αυτά  τα  στοιχεία  από  την  μελέτη  

που  είπατε  ότι  πριν  δυο ,  τρία  χρόνια  έχει  γίνει  και  θα  τα  αξιοποιήσει  

εκείνα ,  αλλά  θα  συμπληρώσει  και  άλλα  στοιχεία  από  τα  25 χωριά  για  

να  έχει  καλύτερη  κινητικότητα .  Όταν  λέμε  κινητικότητα  μιλάμε  με  

γενικό  όρο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  λέτε  τα  χωριά  εννοείτε  θα  ορίσει ,  παραδείγματος  χάρη ,  ποιοι  

δρόμοι  έχουν  προτεραιότητα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  πάντα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  έχει  σημασία  αυτό .  Δηλαδή  . .  συγνώμη  που  ρωτάω  έτσι ,  θα  

ελέγξει  την  προτεραιότητα  στους  δρόμους  των  οικισμών  και  μετά  στην  

συνέχεια  θα  βάλουμε  πινακίδες ;  Τι  ακριβώς  θα  κάνει  στα  χωριά ,  διότι  

έτσι  όπως  το  θέσατε  το  πρόβλημα  είναι  μέσα  στην  πόλη ,  αλλιώς  πως  

στα  χωριά  εγώ  ξέρω   . .για  το  ποιος  έχει  την  προτεραιότητα ,  γίνονται  

μικροατυχήματα  και  πιο  σοβαρά  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  διαβάσω .  Εξασφάλιση  προσβασιμότητας  των  θέσεων  εργασίας  

και  των  υπηρεσιών  σε  όλους ,  βελτίωση  της  προστασίας  και  της  

ασφάλειας ,  μείωση  της  ρύπανσης  των  εκπομπών  αερίων  του  

φαινομένου  του  θερμοκηπίου  και  της  κατανάλωσης  ενέργειας ,  αύξηση  

της  αποτελεσματικότητας  και  της  οικονομικής  αποδοτικότητας  των  

μεταφορών  ανθρώπων  και  εμπορευμάτων ,  ενίσχυση  της  

ελκυστικότητας  και  της  . .  του  αστικού  περιβάλλοντος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλα  είναι  πολύ  γενικά .  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  από  το  Υπουργείο  Δημόσιας  Σύμβασης .  Έχουμε  βέβαια .  εδώ  

ένα ,  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ζητήσουμε  αυτό  το  συγκεκριμένο  από  το  …Να  το  διατυπώσουμε ;  

Ότι  θέλουμε  να  κατηγοριοποιηθούν  και  να  ορίσουμε  τους  δρόμους  

προτεραιότητας  σε  κάθε  οικισμό .  Να  γίνει  μελέτη ,  δηλαδή  

προτεραιότητας   για  τους  δρόμους  και  τους  οικισμούς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν ,  να  σας  διαβάσω .  Εμφάνιση  . .  κυκλοφορία .  Ανθρωποκεντρική  

προσέγγιση .  Βασικός  στόχος… Λοιπόν ,  ολοκληρωμένος  σχεδιασμός  

λαμβάνοντας  υπόψη  . .οικονομική  ανάπτυξη  και  τα  λοιπά .  Εντάξει ,  να  

το  βάλουμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  διατυπώσουμε ,  έχει  σημασία .  Αλλά  είναι  γενικά  και  δεν  έχει  

καμία  ωφέλεια .  Πόσα  τρακτέρ  θα  περάσουν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε ;  Υπάρχουν  τοποθετήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  ψηφίζουμε  ναι  με  την  επιφύλαξη  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  κιόλας  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σαφή  αναφορά… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι  να  συμπληρώσω  κιόλας ,  θα  γίνεται  με  τους  τοπικούς  φορείς ,  

θα  λένε  τις  προτάσεις ,  παραδείγματος  χάρη  στον  Λευκώνα  τι  

προτάσεις  έχουμε ,  θα  τις  παίρνει  ο  μελετητής  για  να  τις  αξιοποιεί .  

Αυτό  που  λέτε  εσείς .  Αυτός  ο  δρόμος  πρέπει  να  έχει  προτεραιότητα ,  

εκεί  να  έχει  στοπ ,  τι  πρέπει  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  συνταχθούν  κυκλοφοριακές  

μελέτες  για  κάθε  οικισμό  με  βάση  τις  προτεραιότητες  . .  Τοπικό  

Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ως  έχει  η  εισήγηση .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  259/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  πολυετούς  υποχρέωσης  και  έγκριση   μελέτης   

του  έργου:  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις   

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  ΄18 στο  τεχνικό  πρόγραμμα  περάσαμε  200.000 για  

ασφαλτοστρώσεις .  Για  να  μπορέσουμε  να  αντιμετωπίσουμε  το  κακό  

οδικό  δίκτυο ,  κάνει  πρόταση  η  υπηρεσία  για  να  εγκρίνει  στον  
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προϋπολογισμό  του  ΄18 άλλες  420.000,  δηλαδή  620.000 ευρώ ,  που  τα  

λεφτά  αυτά  θα  τα  πάρουμε ,  θα  μας  έρθει  έγκριση  από  το  ΄19 την  

Σ .Α .Τ .Α .  για  να  γίνει  ένας  διαγωνισμός  . .  για  να  μπορέσουμε  να  

αντιμετωπίσουμε  το  κακό  οδικό  δίκτυο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .συνεχιζόμενο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  Αλλά  και  το  ΄19 πάλι  θα  πάρουμε  από  τις  εκπτώσεις .   Το  οδικό  

δίκτυο  είναι  τρύπιο ,  τι  να  κάνουμε ;  Βάζουμε  λεφτά  620,  θα  βάλουμε  

και  άλλα  να  τα  φτάσουμε  1.000.000 το  ΄19.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .  Λέμε  200.000 για  το  ΄18 και  προϋπολογίζουμε  για  το  

΄19.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  προϋπολογίζουμε  για  το  ΄19, το  ΄19 θα  πάρουμε  τα  λεφτά ,  θα  τα  

δεσμεύσουμε .  Για  το  ΄18. Το  ΄18 θα  γίνει  ο  προϋπολογισμός ,  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  θα  το  . .για  το  ΄19.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  420.000.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε .  Γίνεται  κάθε  εβδομάδα ,  κάθε  μέρα  σχεδόν  να  αστυνόμευση .  

Δηλαδή  οι  μηχανικοί  μας  εναλλάξ  πάνε  και  γυρίζουν  ποιοι  δρόμοι  

έχουν  ανάγκη  και  υπάρχει ,   μπορείτε  να  πάτε  και  το  δείτε  κιόλας ,  θα  

σας  το  δείξω  και  εγώ  ποιοι  είναι  οι  δρόμοι  αυτοί… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  έχουν  παρακάνει .  Κάθε  μέρα  αυτή  την  δουλειά  κάνουν .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  παραγγελία  της  Εισαγγελίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  τεχνική  έκθεση  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη .  Επειδή  . .  πολυετούς  υποχρέωσης  . .  και  έγκριση  μελέτης  του  

έργου .  Έγκριση  εργασίας  οδοστρωσίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγκρίνουμε  τώρα  την  μελέτη  προϋπολογισμού  600.000 ευρώ .  Ένα .  

Εγκρίνουμε  την  εκτέλεση  του  έργου  με  δημόσιο  ανοικτό  ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό .  Τρίτον ,  την  δέσμευση  ότι  στον  προϋπολογισμό  του  έτους  

΄18 θα  εγγραφεί  η  πίστωση  200.000 από  την  Σ .Α .Τ .Α .  ΄18, ενώ  στον  

προϋπολογισμό  του  ΄19 θα  εγγραφεί  πίστωσης  420.000.  Απλά  

πράγματα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  υπάρχει ,  δεν  ξέρω  εάν  τον  έχετε  εδώ ,  πίνακας  που  λέει ,  ας  πούμε ,  

και  τους  δρόμους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγκρίνουμε  την  μελέτη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μελέτη  –κατασκευή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τι  μελέτη-κατασκευή ,  δεν  υπάρχει  τέτοιο  πράγμα  στους  δρόμους .   

Στους  δρόμους  δεν  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;   Κύριοι  ψηφίζουμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  260/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  56419/29-12-2017  

σύμβασης  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αποτεφρωτικού   

κλιβάνου  στο  δημοτικό  κυνοκομείο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  261/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  των  έργων:  

α)  Κατεδάφιση  ρυμοτομούμενων  κτισμάτων  στις  οδούς  Προύσσης  

 και  Πτολεμαίων ,  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  σήμανσης   

οδικού  δικτύου  έτους  2015 και  

γ)  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  Κατεδάφιση  ρυμοτομούμενων  κτισμάτων  στις   

οδούς  Προύσσης  και  Πτολεμαίων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  262/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  

 σήμανσης  οδικού  δικτύου  έτους  2015  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  263/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβή  

ς  του  έργου  :  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  στην  Τ .Κ .  Κάτω  

Καμήλας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  264/2018 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  στο  δέκατο  έβδομο  λέει  ένα  ποσό ,  είναι  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  αναφέρεστε ,  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  γιατί  την  επισκευή  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραλαβή .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

496 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία   

ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  για  το  χρονικό  

 διάστημα  14/1/2018 έως  13/3/2018.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  265/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  μεγαφωνικών   

εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  

 ανταλλακτικών  του  έτους  2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  266/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  ενημέρωσης  πολεοδομικής  και   

κατασκευαστικής  νομοθεσίας  του  έτους  2018 του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  267/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  –φωτισμού-  

κάλυψη  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  εκδηλώσεων  

 του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  268/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

 μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  προμήθεια   

ανταλλακτικών  του  έτους  2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  269/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνικόμου  

 για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  270/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  23ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  συντήρηση  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπική   

Κοινότητα  Ορεινής  και  Α .  Βροντούς .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  271/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1ου  πρωτοκόλλου  δαπάνης  συντήρησης  κάδων   

απορριμμάτων  για  το  έτος  2018.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  272/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  273/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  διαγραφής  χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  διαγραφής  του  υπ '  αριθμό  2026/2018 χρηματικού  

 καταλόγου  και  σύνταξη  νέου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  274/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εικοστό .  

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  τους  

 μήνες  Απρίλιο  και  Μάιο  και  του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  

 για  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών   

από  τις  22 έως  και  τις  24 Απριλίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  275/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  28 έως  και  31 Μαΐου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  276/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  κ .  Αντιδημάρχου  Χράπα  Παντελή  από  28 έως   

και  30 Μαρτίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  277/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου ,  για  το  μήνα  Δεκέμβριο  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  278/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  279/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ευχηθώ  σε  όλους  καλό  Πάσχα ,  καλή  Ανάσταση  κύριοι .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

248-2018: Σύσταση  επιτροπής  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – 

ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών  έτους  

2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

249-2018: Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  εργατών  

νεκροταφείων ,  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  τμήματος  

κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

250-2018: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  ενημερωτικό  

ταξίδι  στη  Γαλλία  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  

αναθεωρημένου  ΠΕΣΔΑ  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  της  

μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  και  του  

αντιδημάρχου  Καθαριότητας  κ .  Παντελή  Χράπα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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251-2018: Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  45/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

θέμα :  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2015¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

  

252-2018: Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ .  936/2017 Α .Δ  .Σ .  με  

θέμα :  ¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  

αθλητικών  και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  

Σερρών ,  για  το  έτος  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

253-2018: Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  προμήθειας  γάλακτος  με  

την  εταιρεία  «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  Α .Ε .»,  

με  τον  διακριτικό  τίτλο  «ΝΕΟΓΑΛ  Α .Ε .»,  σύμφωνα  με  την  

παρ .  1,  εδ .  γ ,  του  άρθρου  132 του  Ν .  4412/2016. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

254-2018: Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ .  79/2018 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  

υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  πρόσκληση  

του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  με  τίτλο  «Δημιουργική  επανάχρηση  

ακίνητης  περιουσίας» και  έγκριση  ανάθεσης  παροχής  

υπηρεσιών  υποστήριξης  για  την  υποβολή  αυτής¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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255-2018: Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  για  την  

καταπολέμηση  των  κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  

Σερρών  και  ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  αυτής .   

   5448  16/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

256-2018: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού    οικον .  έτους  2018 από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

         5715   18/4/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

257-2018: Έγκριση  απαλλαγής  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,  της  κ .  

Δήμου  Βασιλείας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

258-2018: Έγκριση  αυτοδίκαιης  παραλαβής  προμηθειών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΑΚΤ . :   Έγκριση  εκποίησης  μαρμάρων  εκταφών  και  συγκρότηση  

επιτροπών  εκτίμησης   

1/6/2018 και  διενέργειας  της  δημοπρασίας  των  προς  εκποίηση  

μαρμάρων  των  κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

259-2018: Έγκριση  εκπόνησης  της  χρηματοδοτούμενης  από  το  

¨Πράσινο  Ταμείο¨  
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μελέτης  με  τίτλο :  ¨Σχέδιο  βιώσιμης  αστικής  

κινητικότητας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

260-2018: Έγκριση  πολυετούς  υποχρέωσης  και  έγκριση  μελέτης  του  

έργου :  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

261-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  56419/29-12-

2017 σύμβασης  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  

αποτεφρωτικού  κλιβάνου  στο  δημοτικό  κυνοκομείο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

262-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατεδάφιση  ρυμοτομούμενων  

κτισμάτων  στις  οδούς  Προύσσης  και  Πτολεμαίων  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

263-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  

και  κάθετης  σήμανσης  οδικού  δικτύου  έτους  2015 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

264-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου  :  Διαμόρφωση  χώρου  στάθμευσης  

στην  Τ .Κ .  Κάτω  Καμήλας .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

123

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

265-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  για  την  

υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  για  το  

χρονικό  διάστημα  14/1/2018 έως  13/3/2018. 

 

266-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  μεγαφωνικών  

εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

267-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  ενημέρωσης  πολεοδομικής  και  

κατασκευαστικής  νομοθεσίας  του  έτους  2018 του  Δήμου  

Σερρών .  

 

268-2018: Ομοίως  υπηρεσίας  ενοικίασης  μικροφωνικής  –φωτισμού-

κάλυψη  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  έτους  2017 του  Δήμου  Σερρών   

 

269-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  του  έτους  2017 

 

270-2018: Ομοίως  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  

κυνικόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου .  
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271-2018: Ομοίως  του  23ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα  και  

Τοπική  Κοινότητα  Ορεινής  και  Α .  Βροντούς .   

 

272-2018: Ομοίως  1ο υ  πρωτοκόλλου  δαπάνης  συντήρησης  κάδων  

απορριμμάτων  για  το  έτος  2018.  

 

273-2018: Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

274-2018: Έγκριση  διαγραφής  του  υπ '  αριθμό  2026/2018 χρηματικού  

καταλόγου  και  σύνταξη  νέου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

275-2018: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών  

από  τις  22 έως  και  τις  24 Απριλίου  2018 

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

276-2018: Ομοίως  από  28 έως  και  31 Μαΐου  2018 

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

277-2018: Ομοίως  του  κ .  Αντιδημάρχου  Χράπα  Παντελή  από  28 έως  

και  30 Μαρτίου  2018 

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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278-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου ,  για  το  μήνα  Δεκέμβριο  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

279-2018: Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

 

 

 

 

 

280-2018: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

δημοτικού  συμβούλου  κ .  Βασιλείου  Τερζή  

 

281-2018: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2018 για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  στις  Τ .Κ .  

Οινούσας ,  Ορεινής ,  Άνω  Βροντούς  και  στη  Δ .Κ .  Σερρών  

λόγω  εκτάκτων  καιρικών  φαινομένων  (χιονόπτωση  –

παγετός)   

        5900   12/4/2018 

 

 

 

…………………………..  

…………….  
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• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  11ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησαν  μετά  την  

ολοκλήρωση  συζήτησης  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  7ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  το  οποίο ,  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  συζητήθηκε  

πρώτο  και  συγκεκριμένα  στον  κύκλο  ερωτήσεων ,  ο  Πρόεδρος  του  Δημ .  

Συμβουλίου  ανακάλεσε  στην  τάξη  τρεις  φορές  τον  Δημ .  Σύμβουλο  κ .  

Αναστασιάδη  Αντώνιο ,  ο  οποίος  έπαιρνε  αυθαίρετα  το  λόγο  και  δεν  

συμμορφώθηκε  στις  επανειλημμένες  συστάσεις  του  Προέδρου .  Στη  
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συνέχεια  ο  κ .  Πρόεδρος  ζήτησε  πεντάλεπτη  διακοπή  της  συνεδρίασης  

και  την  απομάκρυνσή  του .  

 

 

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ     
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