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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 7/19-04-2018 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 31, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

 

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. 
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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 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σχετικά με τη δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων: 

α) Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση, έτους 2016, 

β) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου 

Σερρών και 

γ) Επισκευές συντηρήσεις WC του 15ου και 21ου Δημοτικών Σχολείων 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 219 του Ν. 

4412/2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πραγματοποίησης της 14ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών και 

έγκριση όρων συμμετοχής και λειτουργίας της, για το 2018.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 3η εκδήλωση του έργου: ¨Ευρωπαϊκές 

δεκαετίες¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ¨Ευρώπη για 

τους πολίτες – σκέλος 1 Ευρωπαϊκή μνήμη¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα 

κατά το έτος 2018. 

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

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διοργάνωσης του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Πολιτιστικής Δημιουργίας 

¨Η Άρπα του Αιόλου¨ από 20 έως 25 Ιουνίου 2018.  

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

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πραγματοποίησης τελετής αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον 

Δήμο Νις της Σερβίας. 

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

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αριθμ. 101/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου 

Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση εγγραφών – διαγραφών νηπίων-βρεφών, στα 

τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2018-2019”. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου 

Νέας Ζίχνης για το έργο: ¨Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. 

Μαυρόλοφου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας σε ιδιωτικές 

κατασκηνώσεις έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και 

επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί 

καθορισμού του ποσού της. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων με Σερραϊκά ιστορικά στοιχεία, για 

τις ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων, έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Σερρών, για το έτος 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας διπλοκάμπινου ημιφορτηγού με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της 

διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων της 

παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για: 

α) εργασίες στα δημοτικά κοιμητήρια Α’ και Β’ της .Ε. Σερρών, του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών έτους 2018-2019 και 

β) εργασίες στα δημοτικά κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Σερρών, του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, έτους 2018-2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 5590/14-02-2018 σύμβασης για 

την προμήθεια ενός ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος clark για τις 

ανάγκες του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 16074/25-04-2017 σύμβασης για 

την υπηρεσία ταχυμεταφορών για την μεταφορά επιστολών και μικροδεμάτων 

των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, έτους 2017. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για τη συνέχεια του 

ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ¨συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου για την έκδοση, αντικ/ση, επανέκδοση 

και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους του διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης των 

μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών, για το σχολικό έτος 

2018-2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: παροχή 

συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

  

ΘΕΜΑ 26ο:  Σχετικά με την τοποθέτηση επτά (7) συνολικά καμπινών του ΟΤΕ στην .Κ. 

Λευκώνα του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του 

Ν. 4067/2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος εμβαδού 13,50 τ.μ. επί της οδού 

Θέμιδος 2 στις Σέρρες, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού 

οδικού δικτύου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 29ο:  Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο: ¨Βελτίωση προσβασιμότητας και 

οδικής ασφάλειας στην επέκταση της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (1ο χιλ. Σερρών-

Δράμας) από τον χείμαρρο Αγίων Αναργύρων έως τον χείμαρρο Αγίου 

Γεωργίου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Χράπας Π., 

Μερετούδης ., Καδής Γ., Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από Προνοιακό 

Επίδομα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Απρίλιο, του 

Προέδρου του .Σ. κ. Αραμπατζή και του αντιδημάρχου κ. Χράπα για το μήνα 

Μάιο και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή για το μήνα 

Ιούνιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους 

μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, του αντιδημάρχου κ. Χράπα για το Μήνα Μάρτιο, 

του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Π. για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Τερζή για 

το μήνα Απρίλιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την 

ΚΑΤ.  προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αρδευτικού αντλιοστασίου της ΕΒΖ. 
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ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση συνδιοργάνωσης του 3ου Μαραθώνιου Διαγωνισμού  Ανάπτυξης 

ΚΑΤ.  Εφαρμογών σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

  Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφορικής 

  του ΤΕΙ Σερρών και στην Κοινότητα SERRES TECH. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας Δήμου Αγίας Νάπας Κύπρου.   

ΚΑΤ.   

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση διαβαθμικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Οργανισμού   

ΚΑΤ.  Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών  

  στα πλαίσια υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Υποδομές  

  Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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7Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ο  απαιτούμενος  αριθμός .  Καλησπέρα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  

αρχίζει  η  συνεδρίαση .   Θα  δώσω  τον  λόγος  τον  κ .  Τερζή  για  να  μας  

κάνει  μια  ενημέρωση  όσον  αφορά  το  1ο  Συνέδριο  των  Φορέων  

Διαχείρισης  Πολιτιστικών  των  ΟΤΑ .   

 Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Καλησπέρα .  Την  Μεγάλη  Δευτέρα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  που  είχαμε  είχατε  εγκρίνει  την  μετακίνηση  και  την  δαπάνη  

για  την  συμμετοχή  του  Δήμου  Σερρών  στο  1ο  Συνέδριο  των  Φορέων  

Διαχείρισης  Πολιτιστικών  των  ΟΤΑ .   

Πραγματοποιήθηκε  αυτό  το  τριήμερο  μετά  την  Μεγάλη  

Εβδομάδα .  Συμμετείχαν  43 Δήμοι  στα  Ιωάννινα .   

Συμμετείχαν  αντιδήμαρχοι ,  εντεταλμένοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  

που  διαχειρίζονται  φορείς  πολιτισμού ,  πρόεδροι  κοινωφελών  

επιχειρήσεων  και  πρόεδροι  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Πάνω  από  εκατό  

συμμετέχοντας  από  δήμους  από  την  Ορεστιάδα  μέχρι  και  την  Κρήτη .   

Είκοσι  οκτώ  ομιλητές ,  εισηγητές ,  ανάμεσα  στους  οποίους  

μεγάλοι  φορείς ,  όπως  είναι  το  Μέγαρο  Μουσικής  Αθηνών ,  Μέγαρο  

Μουσικής  Θεσσαλονίκης ,  Ίδρυμα  Μιχάλη  Κακογιάννη ,  Φεστιβάλ  

Επιδαύρου ,  Φεστιβάλ  Αθηνών .   
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Ανάμεσα  σε  αυτούς  είχαμε  εκπροσώπους  από  το  Υπουργείο  

Πολιτισμού  Αθλητισμού ,  από  το  Υπουργείο  Τουρισμού .   

Η  διαπίστωση  είναι  ότι  πλέον  σε  μια  σύγχρονη  κοινωνία  και  

μέσα  στην  κοινωνία  της  κρίσης  αυτό  που  πρέπει  να  τηρηθεί  είναι  η  

ισχύ  εν  τη  ενώσει .  Συνέργεια ,  συνεργασίες .  Ενδοδημοτικές ,  

διαδημοτικές ,  εθνικές  και  διεθνείς  συνεργασίες .   

Συζητήθηκαν  και  προτάθηκαν  τρόποι  χρηματοδότησης ,  τρόποι  

εξεύρεσης  χορηγιών  και  χορηγών  και  στο  τέλος  ομόφωνα  ψηφίστηκε  

από  τα  εκατό  και  πλέον  μέλη  που  συμμετείχαν  σε  αυτό  το  συνέδριο  

που  το  διοργάνωσε  το  Πνευματικό  Κέντρο  Δήμου  Ιωαννιτών  μαζί  με  

τον  Δήμο  Ιωαννιτών  και  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  Αθλητισμού  και  

Νέας  Γενιάς  ότι  πρέπει  να  συσταθεί  ένας  μηχανισμός ,  ένα  δίκτυο  

φορέων  πολιτιστικής  διαχείρισης  στους  δήμους .   

Έτσι  συστάθηκε  μια  ομάδα ,  η  οποία  θα  ετοιμάσει  το  κείμενο ,  τις  

προτάσεις  και  τα  σχέδια  για  να  έρθει  στους  δήμους  προς  ψήφιση  η  

συμμετοχή  των  δήμων  σε  αυτό  το  δίκτυο ,  σε  αυτή  την  συνέργεια  

φορέων  πολιτιστικής  διαχείρισης  ΟΤΑ .   

Ανάμεσα  σε  αυτούς  τους  Δήμους  που  θα  συμμετάσχουν  στον  

σχηματισμό  του  κειμένου  είναι  ο  Δήμος  Ιωαννιτών ,  ο  Δήμος  Χανίων ,  ο  

Δήμος  Σερρών ,  ο  Δήμος  Αγρινίου ,  ο  Δήμος  Βόλβης  και  ο  Δήμος  

Τρικάλων .  

Αυτοί  οι  δήμοι  λοιπόν  θα  συνεργαστούν  για  να  συσταθεί  αυτό  το  

κείμενο  που  θα  έρθει  προς  ψήφιση  για  να  γίνει  αυτός  ο  μηχανισμός  

συνεργασίας  ελέγχου  φορέων  διαχείρισης  πολιτιστικής  διαχείρισης .   

Ήταν ,  για  μένα ,  ένα  πολύ  χρήσιμο  συνέδριο  και  σας  ευχαριστώ  

που  ψηφίσατε  την  έγκριση  δαπάνης  για  να  μεταβώ  εκεί .   Μαζί  μου  

ήταν  και  η  Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  κυρία  Βούλα  Ιωαννίδου  και  
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πιστεύω  πολύ  σύντομα ,  γιατί  τέθηκε  ως  χρονικός  προσδιορισμός  τέλη  

Μαΐου ,  να  έχει  ολοκληρωθεί  αυτή  η  χάρτα ,  αυτό  το  κείμενο ,  ώστε  να  

ενταχθούν  όσοι  δήμοι  επιθυμούν  σε  αυτόν  τον  εθνικό  φορέα  

διαχείρισης  πολιτιστικής ,  διαχείρισης  και  αθλητισμού .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  σε  λίγο  τον  λόγο .  Ο  κ .  Χαρίτος ,  θα  απαντήσετε  στο  

ερώτημα  του  κ .  Φωτιάδη  κ .  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σωστόν .  Ο  κ .  Φωτιάδης  είχε  κάνει  μια  ερώτηση  για  τις  αιτήσεις  για  τις  

πράξεις  εφαρμογής  του  ΄15. Απλώς  θέλω  να  ενημερώσω  και  το  σώμα  

ότι  όσον  αφορά  τις  πράξεις  εφαρμογής ,  αυτή  την  στιγμή  βρισκόμαστε  

μεταξύ  δυο  ή  να  πληρωθούν  από  ίδια  έσοδα  ή  να  γίνει  δάνειο .   

 Απλώς  στο  θέμα  υπάρχει  μια  καθυστέρηση ,  θα  το  βάλουμε  στην  

επόμενη  Οικονομική  Επιτροπή ,  μάλλον  η  διαδικασία  είναι  ότι  θα  

πρέπει  να  κάνουμε ,  εάν  είναι  για  δάνειο ,  θα  πρέπει  να  κάνουμε  ένα  

αίτημα  προς  τις  τράπεζες  να  μας  πουν  το  ύψος .  Είναι  περίπου  500.000.  

Θα  σας  πω  πόσο  είναι  το  ύψος  μετά ,  αυτό  που  χρωστούμε .   

 Να  μας  στείλουν  πίσω  το  αίτημα ,  να  δώσουμε  ένα  περιθώριο  

δέκα ,  δεκαπέντε  μέρες ,  να  περάσει  από  Οικονομική  Επιτροπή  και  μετά  

να  το  φέρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Απλώς  επειδή  οι  περισσότεροι  δήμοι  που  μιλήσαμε  δίνουν  αυτά  

τα  χρήματα  με  ίδια  έσοδα  και  είμαστε  τώρα  για  να  μην  πάει  δηλαδή  
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στην  Αποκεντρωμένη  και  τζάμπα  κάνουμε  όλη  την  διαδικασία  και  

απορριφθεί ,  απλώς  είμαστε  σε  αυτή  την  φάση ,  κύριε  Φωτιάδη  για  να  

είμαστε ,  τουλάχιστον ,  καλυμμένοι  για  να  μην  απορριφθεί  από  την  

Αποκεντρωμένη .   

 Απλώς  θέλω  να  πω  ότι  οι  αιτήσεις ,  από  ότι  έχω  εγώ ,  

τουλάχιστον ,  στο  δικό  μου  το  γραφείο ,  είναι  22 το  σύνολο  και  τα  

χρήματα  είναι  περίπου  στις  620.000 εξαιρουμένων ,  μπορούμε  να  

κάνουμε  και  συμψηφισμό  αλλά  θα  πρέπει  να  έχουμε  τα  χρήματα  για  να  

τα  βάλουμε  μέσα  στον  ΚΑ  που  υπάρχει  εκεί .   

 Αυτό  το  οποίο  έχουμε  αρχίσει  τώρα  και  εκπληρώνουμε  είναι  οι  

πράξεις  τακτοποίησης .  Είχαμε  ένα  χρέος  γύρω  στα  290 χιλιάρικα  και  

όπως  και  με  την  σημερινή ,  τουλάχιστον ,  τα  157 και  προηγουμένως  που  

είχαμε  δώσει ,  έχουμε  δώσει  γύρω  στα  182 χιλιάρικα .  Υπολείπονται  

άλλα  εκατό  χιλιάρικα  για  φέτος  από  το  απόθεμα ,  από  ίδια  έσοδα  για  να  

κλείσει  αυτό  εδώ .   

 Αυτά .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  γίνεται  διάλογος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  θα  ξεκινήσει  αυτή  η  διαδικασία  θα  δημιουργηθεί  και  Οικονομική  

Επιτροπή  και  με  τα  χαρτιά  και  με  οτιδήποτε  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  
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Απευθύνομαι  προς  τον  Ηλία .  Τι  θα  γίνει  με  την  γκρέιντερ ;  Δεν  μπορεί  

η  γκρέιντερ  να  πάει  να  ισοπεδώνει  κάποιους  δρόμους  στους  οποίους  

δεν  κυκλοφορεί  κανένας  και  εμάς  έχουν  φύγει  τα  βυτία  πάνω  από  τα  

τρακτέρ  και  καρότσια  έχουν  φύγει  στα  κανάλια  για  υπάρχουν  παντού  

γούρνες .  Κάτι  πρέπει  να  κάνετε .  Να  τους  στείλετε .    

 Είδα  την  γκρέιντερ  σήμερα  συγκεκριμένα ,  το  πρωί  που  σε  πήρα  

τηλέφωνο  να  δουλεύει  σε  ένα  δρόμο  που  δεν  περνάει  ούτε  γαϊδούρι .  

Δεν  κυκλοφορεί  κανένας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  ενημερώσω .  Εάν  και  αυτό  ανήκει  στον  κ .  Δούκα ,  στον  κ .  Καδή ,  εν  

πάση  περιπτώσει ,  με  πήρες  τηλέφωνο .  Αμέσως  πήρα  τηλέφωνο  και  μου  

είπε  ότι  από  Δευτέρα  με  αμμοχάλικα  θα  πάει  εκεί .  Αυτό  μου  είπε  και  

σε  έπαιρνα  τηλέφωνο  αλλά  δεν  σε  εύρισκα .   Από  Δευτέρα .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μοσχολιέ  ξέρεις  ότι  σε   κάθε  αίτημά  σου  ανταποκρίνομαι .  Είναι  

ψέματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Αμέσως  πήρα  τηλέφωνο  και  μου  είπε  από  Δευτέρα .  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Μηλίδη .  Και  ο  κ .  Γιαννακίδης .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχει  ένα  καθολικό  αίτημα  αλλά  και  παράπονο  από  

την  περιοχή  εκεί  της  εκκλησίας  του  Αγίου  Σπυρίδωνα  για  τον  δρόμο .  

Ειδικά  αναφέρομαι  στον  δρόμο  Καντά  και  στην  κάθετο  που  είναι  εκεί .   

Ο  δρόμος  είναι  σε  πάρα  πολύ  κακή  κατάσταση ,  υπάρχει  και  

σχολείο  εκεί  κοντά  και  η  εκκλησία  βέβαια  και  εκτός  από  την  

επικινδυνότητα  που  υπάρχει  με  τα  αυτοκίνητα  που  τρέχουν  και  είναι  σε  

κακό  χάλι ,  δεν  ξέρω  και  ρωτώ ,  γιατί  τόσο  πολύ  αργοπορία  για  την  

συγκεκριμένη  περιοχή ,  την  στιγμή  που  είναι  ένα  θέμα ,  εάν  θυμάστε ,  

που  ακόμα  από  την  προηγούμενη  θητεία  το  συζητάμε .   

Είναι  δηλαδή  καταγγελία  ουσιαστικά  των  κατοίκων ,  τουλάχιστον  

εμένα  έτσι  μου  το  αναφέρουν ,  ότι  κάποια  στιγμή  έχουν  αγανακτήσει  

και  δεν  ξέρουν  τι  μπορούν  να  κάνουν  περισσότερο .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  απαντήσω .  Όσον  αφορά  την  εκκλησία ,  όταν  ήταν  η  γιορτή  μας  

πήραν  πιο  μπροστά  τηλέφωνο ,  στείλαμε  εκεί ,  το  διορθώσαμε  με  

αμμοχάλικο .  Όμως  το  αμμοχάλικο  πάρα  πολύ  καλά  ξέρετε  ότι  μόλις  

αρχίσει  και  βρέχει  επανέρχεται  στην  προηγούμενη  κατάσταση .   

 Έχουμε  200 χιλιάρικα  από  εισφορά  σε  χρήμα  για  να  κάνουμε  

καινούργια  έργα .   

 Ήρθε  ένα  αίτημα  από  την  υπηρεσία  μου ,  με  αυτά  τα  λεφτά  θα  

κάνουμε  διανοίξεις  ή  ασφαλτοστρώσεις ;  Να  δώσουμε  εντολή  με  τον  

Δήμαρχο  τι  θα  προηγηθεί .   

 Είπα  εγώ  ότι  προέχουν  οι  ασφαλτοστρώσεις  εκεί  που  υπάρχουν  οι  

αγωγοί  ομβρίων ,  όπου  υπάρχουν  αγωγοί  ομβρίων ,  εκεί  θα  γίνουν  οι  
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ασφαλτοστρώσεις ,  θα  έρθουμε  σε  επικοινωνία  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  

αλλού  μπορούν  να  κάνουν  αγωγούς  ομβρίων  και  μετά  το  δεύτερο  

σκέλος ,  η  δεύτερη  προτεραιότητα  είναι  οι  διανοίξεις .   

 Εάν  τώρα  ο  Άγιος  Σπυρίδωνας  εμπίπτει  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις ,  

θα  γίνει  ασφαλτόστρωση ,  αλλιώς  θα  υπάρχει  αυτό  το  πρόβλημα  που  

υπάρχει  τόσο  καιρό ,  δηλαδή  με  αμμοχάλικα  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μιλάμε  για  τον  οδό  Καντά  σας  ανέφερα  όπου  υπάρχει  τεράστιο  

πρόβλημα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Καντά  είναι  μέσα  για  ασφαλτόστρωση .  Εάν  λέτε  για  την  Καντά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  ξέρουν  οι  κάτοικοι .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Τρεις  ερωτήσεις  έχω  Πρόεδρε  και  οι  τρεις  είναι  προς  

τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  τον  κ .  Γκότση .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  πρώτα  για  τα  κοιμητήρια ,  υπάρχει  μια  

ανακοίνωση  εκεί  στην  αίθουσα ,  η  οποία  είναι  κλειστή  και  αναφέρει  ότι  

υπάρχει  θέμα  με  την  οικοδομική  άδεια .  Ισχύει  η  πληροφορία ;  Είναι  

έτσι  τα  πράγματα ;  Υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα ;  Εάν  υπάρχει ,  που  

οφείλεται ;  Θα  γίνει  κάτι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  έχει  περάσει  από  εδώ ,   από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  υπάρχει  

επάρκεια ,  στατική  επάρκεια .  Πήγαμε  για  νομιμοποίηση  και  το  κτήριο  

δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  έτσι .   
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 Σε  συζητήσεις  που  είχαμε  με  την  υπηρεσία  για  να  διορθωθεί  το  

κτήριο  είναι  περισσότερα  χρήματα  από  ότι  να  το  κτίσουμε  από  την  

αρχή .  Άρα  λοιπόν  είναι  αλήθεια  αυτό ,  ότι  δεν  μπορεί  να  στεγαστεί  

εκεί ,  δηλαδή  να  πάει  ο  κόσμος  να  πιεί  καφέ  και  τα  λοιπά ,  διότι  

υπάρχει  επικινδυνότητα  και  η  εισήγηση  της  υπηρεσίας ,  το  περάσαμε  

από  εδώ ,  είναι  να  κλείσει .   

 Θα  πάρουμε  απόφαση  εάν  είναι  να  κάνουμε  καινούργια  ή  να  το  

ρίξουμε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Το  δεύτερο  ερώτημα  είναι  ότι  στις  βιοκλιματικές  αναπλάσεις  στις  

περιοχές  είχαν  τοποθετήσει  κάποιους  ανεμιστήρες .  Από  αυτούς  τους  

ανεμιστήρες ,  από  κάποιους  ανεμιστήρες  λείπουν  οι  έλικες .  Θα  ήθελα  

σας  ρωτήσω  εάν  το  γνωρίζετε  και  εάν  το  γνωρίζετε  που  οφείλεται  αυτό  

το  γεγονός ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήταν  τρεις  έλικες  τότε  που  κάνανε  θόρυβο ,  εάν  θυμάστε  και  

διαμαρτύρονταν  ο  κόσμος  ότι  κάνουν  θόρυβο .  Φωνάξαμε  και  τα  

δώσαμε  για  επιδιόρθωση  και  θα  επανατοποθετηθούν .  Είναι  δηλαδή  για  

επισκευή .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και  ένα  τρίτο  ερώτημα ,  που  για  μένα  Αντιδήμαρχε  είναι  και  το  

σημαντικότερο .  Τι  θα  γίνει  επιτέλους  με  τα  τραπεζοκαθίσματα ;  Από  

την  φράση  ας  δουλέψουν  οι  άνθρωποι ,  έχουμε  φτάσει  σήμερα  στην  

απόλυτη  αναρχία .  Δεν  υπάρχει  δημόσιος  χώρος  ο  οποίος  να  είναι  πλέον  

ελεύθερος .   

 Υποτίθεται  ότι  ο  Δήμος  έχει  ψηφίσει  έναν  Κανονισμό .  Κάποιες  

ρυθμίσεις .  Ξέρω  ότι  θα  μου  πείτε  ότι  επιβάλλονται  πρόστιμα .  Ναι ,  
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αλλά  τα  πρόστιμα  σε  ποιο  πλαίσιο ,  σε  ποια  λογική  λειτουργούν ;  

Δηλαδή  όποιος  έχει  χρήματα  μπορεί  να  πληρώνει  τα  πρόστιμα  και  από  

εκεί  και  πέρα ,  να  κάνει  την  δουλειά  του ;   

 Θα  γίνει  κάτι ;  Σκοπεύετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στον  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στον  κ .  Γρηγοριάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  σκοπεύετε  να  κάνετε  κάτι ;  Θα  αντιδράσετε ;  Έχω  

την  εντύπωση  ότι  όσο  πλησιάζουν  οι  εκλογές  υπάρχει  ακόμη  

μεγαλύτερη  χαλάρωση .  Εάν  καταλαβαίνετε  τι  εννοώ .  Θα  κάνετε  κάτι ;  

Για  μένα  κανονικά  και  απορώ  πως  δεν  έχει  παρέμβει ,  μέχρι  στιγμή ,  και  

ο  Εισαγγελέας .  Εάν  και  δεν  είμαι  υπέρ  της  ποινικοποίησης  της  

πολιτικής  ζωής ,  αλλά  εδώ  υπάρχει  σοβαρό  ζήτημα .   

 Πέραν  του  ότι  πλέον  λειτουργούν  ανταγωνιστικά  προς  τους  

δημότες ,  παρατηρούμε  ότι  λειτουργούν  και  πλέον  ανταγωνιστικά  και  

μεταξύ  τους .  Υπάρχουν  καταστηματάρχες  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  

που  θέλουν  να  είναι  νόμιμοι ,  τυπικοί  αλλά  με  τον  τρόπο  που  πλέον  

λειτουργεί  όλη  αυτή  η  κατάσταση ,  δεν  μπορούν  να  είναι ,  γιατί  όταν  ο  

απέναντι  καταλαμβάνει  όλα  τα  πεζοδρόμια ,  καταλαβαίνετε  ότι  

λειτουργεί  ανταγωνιστικά .   

 Θα  κάνετε  κάτι  και  εάν  ναι ,  τι ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη  να  σας  διακόψω ,  θυμάμαι  ότι  είχαμε  κάνει  και  στο  παρελθόν ,  

πρόσφατα  δηλαδή  μια  σχετική  συζήτηση ,  θυμάμαι  με  τον  κ .  

Γρηγοριάδη  και  ο  Δήμαρχος  είχε  συμφωνήσει ,  είχαμε  πει  ότι  είναι  μια  

ευκαιρία  και  πραγματικά  το  πιστεύω ,  μια  και  ο  κ .  Αγγελίδης  δήλωσε  

ότι  δεν  θα  είναι  στις  επόμενες  εκλογές ,  ήταν  μια  πρώτης  τάξεως  

ευκαιρία  κάπως  όλη  αυτή  η  κατάσταση  κάπως  να  συμμαζευτεί .   

 Αντί  να  συμμαζεύει  την  κατάσταση ,  πάμε  στην  αντίθετη  

κατεύθυνση .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  θα  σας  πω  το  εξής :  επειδή  πιάνω  και  τα  υπονοούμενα ,  θα  σας  

πω  το  εξής .  Εάν  θυμάστε  πριν  λίγο  καιρό  εδώ  την  το  φορτηγό  με  το  

συνεργείο  του  Δήμου  και  φόρτωσε  τραπεζοκαθίσματα .   

 Ο  νόμος  άλλαξε .  Είναι  τώρα  η  περίοδος  κατά  την  οποία  

ανανεώνονται  οι  άδειες .  Ο  νόμος  έγινε  πολύ  πιο  αυστηρός  τώρα  για  τα  

τραπεζοκαθίσματα  από  ότι  ήταν .  Όπως  γνωρίζετε  και  θα  το  πω ,  δεν  

μπορώ  να  μην  το  πω ,  ότι  εμείς  δεν  κάνουμε  τους  ελέγχους ,  τους  κάνει  

η  Αστυνομία .  Όταν  μας  βεβαιώνουν  την  παράβαση  μπαίνει  το  πρόστιμο  

και  όταν  έρχεται  η  ώρα  της  αφαίρεσης  των  τραπεζοκαθισμάτων ,  με  την  

Αστυνομία  και  κλιμάκιο  του  Δήμου  όταν  έχουν  την  ευχέρεια  πάντα  η  

Αστυνομία ,  γιατί  αυτοί  πρέπει  να  παρόντες ,  θα  βγουν  και  για  μάζεμα .  

 Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  διαφορετικό  από  αυτό .  Δεν  

μπορώ  να  τον  πιάσω  από  τον  λαιμό  και  να  του  πούμε  να  τα  βγάλεις .  

Συμφωνώ  μαζί  σας  ότι  πραγματικά  υπάρχει  στο  θέμα  των  

τραπεζοκαθισμάτων  μια  κατάσταση  όχι  καλή ,  αντίθετα  θα  έλεγα  το  

έχουν  παραξηλώσει  πάρα  πολύ ,  όμως  δεν  χαριζόμαστε  σε  κανέναν .  

Έχουμε  βγάλει  για  ελέγχους  και  θα  βγάλουμε  πάλι  για  ελέγχους  και  
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όλοι  παράνομοι  θα  πληρώσουν  το  τίμημα .  Αυτό  που  πρέπει ,  που  ορίζει  

ο  νόμος .   

 Ο  νόμος  θα  σας  πω  λέει  τώρα  ότι  την  πρώτη  φορά… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πότε  θα  γίνει  κ .  Γρηγοριάδη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  πότε  θα  γίνει  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  κ .  Γιαννακίδη  να  τελειώσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  το  πότε  θα  γίνει  αυτό  δεν  εξαρτάται  μόνο  από  εμάς .  

Εάν  θέλετε  να  σας  πω  εγώ  την  δική  μου  θέση ,  χθες  κάνανε  ελέγχους  

στην  λαϊκή  αγορά .  Εγώ  θέλω  κάθε  μέρα  να  γίνονται  οι  έλεγχοι  γιατί  

θέλω  να  μπει  μια  τάξη  και  στα  τραπεζοκαθίσματα ,  όπως  και  στην  

λαϊκή  αγορά ,  όμως  δεν  εξαρτάται  μόνο  από  εμάς .  Εξαρτάται  και  από  

τον  ελεγκτικό  μηχανισμό .   

 Δυστυχώς ,  η  Αστυνομία  μας  βοηθάει  όσο  μπορεί  και  τους  

ευχαριστώ  γι '  αυτό ,  όμως  δεν  είναι  αυτό  αρκετό ,  γιατί  δεν  έχουν  το  

προσωπικό  το  οποίο  χρειάζεται  για  να  είναι  παντού .  Όποτε  μπορούν  να  

βγουν  για  ελέγχους  είμαστε  σε  συνεννόηση  και  βγαίνουμε  για  

ελέγχους .  Δεν  αφήνουμε  δηλαδή  τίποτα .  Δεν  ανεχόμαστε  καταστάσεις  

και  δεν  μας  ενδιαφέρει  εάν  πάμε  σε  εκλογές .  Και  την  παραμονή  των  

εκλογών  μπορεί  να  αφαιρέσουμε  τραπεζοκαθίσματα .  Να  είστε  σίγουρος  

γι '  αυτό .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Άλλωστε ,  κύριε  Γιαννακίδη ,  άλλωστε  το  έχουμε  αποδείξει  ότι  δεν  

υπολογίζουμε  τις  εκλογές  γιατί  προεκλογικά  το  ΄14 κάναμε  δέσμευση  

λογαριασμών  για  τα  χρέη .  Άρα  το  πολιτικό  κόστος  δεν  το  μετράμε .  

Μην  το  αναφέρετε .  Εμείς  κάνουμε  την  δουλειά  μας  όσο  πιο  καλύτερα  

μπορούμε  αλλά  δεν  εξαρτάται  μόνο  από  εμάς .  Πρέπει  να  έχουμε  μαζί  

μας  και  την  Αστυνομία ,  η  οποία  θέλει  μα  δεν  μπορεί  κάθε  μέρα  να  

είναι  μαζί  μας .  Έχει  και  άλλες  υποχρεώσεις .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πάντως  το  υπονοούμενο  για  τις  εκλογές  δεν  πήγαινε  μόνον  σε  σας ,  

πήγαινε  για  όλες  τις  κατευθύνσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  όμως  να  αποφύγουμε  τους  διαλόγους .  Ο  κ .  

Γρηγοριάδης  θέλει  να  προσθέσει  κάτι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Συνάδελφοι  για  να  γίνει  αυτό  που  λέτε ,  να  μην   κρυβόμαστε ,  πρέπει  να  

συσταθεί  Δημοτική  Αστυνομία  και  να  κάνει  καλά  την  δουλειά  της ,  

διαφορετικά  αυτό  το  χάλι  θα  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Θα  ήθελα  να  αναφέρω  προς  την  Δημοτική  Αρχή  ένα  θέμα  το  οποίο  

απασχολεί  πολλούς  δημότες  και  βεβαίως  ιδιαιτέρως  τους  ηλικιωμένους  

και  τις  γυναίκες .  Θα  καταλάβατε  το  εύλογο .   

 Υπάρχουν  πάρα  πολλές  πλάκες  ξεκολλημένες  στα  τμήματα  τα  

οποία  έχουμε  διαμορφώσει ,  ωραιοποιήσει  τα  πεζοδρόμια  και  

γενικότερα  και  στους  πεζόδρομους ,  όπως  Γεωργίου  Παπανδρέου ,  

Κωστοπούλου ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Είναι  παγίδες .  Λείπουν  
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πλακάκια ,  κουνιούνται  τα  πλακάκια .  Σε  αυτούς  τους  αναβαθμούς  που  

κάναμε  για  την  μείωση  της  ταχύτητας  έχουν  φύγει  κυβόλιθοι  και  είναι  

ένα  παράπονο  καθολικό  από  τις  γυναίκες ,  αντιλαμβάνεστε  με  τα  

παπούτσια  και  από  τους  ηλικιωμένους .  Τι  θα  κάνουμε  γι '  αυτό ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Βάζουμε  συνέχεια  αλλά  έχει  πάρα  πολλά  Δήμαρχε .  Πλακάκια ,  όσο  

μπορούμε  προσπαθούμε .  Τώρα  όλα  δεν  μπορούμε  να  τα  κάνουμε .  Είναι  

μερικά  που  μας  λένε  ότι  έχει  τρία  πλακάκια ,  πηγαίνουμε  και  βλέπουμε  

ότι  έχει  τριάντα ,  σαράντα  πλακάκια .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Καδή  μιλώ  κεντρικότατα ,  μπροστά  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  μπροστά  

στο  Επιμελητήριο .  Εδώ  κεντρικά  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  

Απέναντι  στην  άλλη  οδό  υπάρχουν  πλακάκια  που  κουνιούνται .  Μου  

ανέφεραν  γυναίκες ,  ιδιαιτέρως  με  τακούνια  που  πάθανε  ατυχήματα .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Και  εδώ  μπροστά  στην  Δημαρχεία  είχε  και  εδώ  τα  φτιάξαμε .   Δεν  

σταματάμε  να  φτιάχνουμε .  Δηλαδή  συνέχεια  δουλεύουμε .  Πιστεύω  και  

εγώ  ότι  βλέπουμε  και  ότι  μας  λένε  οι  πολίτες  ανταποκρινόμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οκτώ  μήνες  παρακαλάμε  να  μας  βάλουν  ένα  παγκάκι  και  δεν  αφήνουν  

να  το  βάλουν  το  παγκάκι  στην  γειτονιά  μου  στους  Σαράντα  Μάρτυρες .  

Δυο  ξύλα  λείπουν  από  την  Αγία  Βαρβάρα  στο  παγκάκι  και  παρακαλώ  

δυο  χρόνια ,  τα  είδαν  όλοι  και  δεν  το  βάζουν .  Είναι  ντροπή  αυτά  που  

γίνονται .   
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 Και  εσύ ,  κ .  Γκότση ,  όταν  άκουσε  ο  Διευθυντής  του  Δήμου ,  ο  

Γενικός  Διευθυντής  τους  Δήμου  ότι  για  ποιο  λόγο  δεν  βάζεις  το  

παγκάκι  στην  οδό  Μεσολογγίου ,  είπε  ο  Μάκης  ο  Πατούσης   ότι  δεν  με  

αφήνει  ο  Αντιδήμαρχος .  Εντάξει ;  Αυτά  να  τα  ξέρεις  κ .  Αγγελίδη  που  

μου  κάνεις  τον  Δήμαρχο .  Δεν  αφήνω  τον  Πατούση  να  βάλει  το  παγκάκι  

οκτώ  μήνες .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  κ .  Αντώνη  θα  είναι  το  παγκάκι  σε  μια  εβδομάδα .  Δουλεύουν  

τα  ξύλα ,  θα  γίνει  το  παγκάκι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Καδή  τα  έχεις  δει .  Δυο  ξύλα  είναι… 

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Σε  μια  εβδομάδα  θα  είναι  έτοιμο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  παγκάκι  στην  Αγία  Βαρβάρα  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ακούστηκε  και  καταγράφηκε .  Κύριε  Καδή  έχετε  να  προσθέσετε  

κάτι ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Όχι ,  σε  μια  εβδομάδα  θα  είναι  έτοιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  όλα  ο  θεράπων  ιατρός  δεν  είναι  ο  Γκότσης .  

Συνέχεια  δηλαδή  ο  Γκότσης ,  ο  Γκότσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι ,  με  την  άδειά  σας  έχουμε  τέσσερα  θέματα  προ  

ημερησίας .  Με  την  άδεια  σας… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  μου  απαντήσει  για  το  παγκάκι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  απάντησε .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Σε  μια  εβδομάδα  θα  είναι  έτοιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  σας  απάντησε .  Δεύτερη  φορά  να  απαντήσει ;  Απάντησε  μια  φορά .  

Όχι ,  απάντησε ,   

καταγράφτηκε  η  απάντησή  του .   Δεν  ακούσατε  μάλλον .   

 Λοιπόν ,  το  πρώτο  αφορά :  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  και  

αφορά  τα  προβλήματα  που  δημιουργήθηκαν  μετά  την  κλοπή  στο  

αντλιοστάσιο  ζαχάρεως .  Το  φέρνουμε  λόγω  του  ότι  θα  πρέπει  να  

προχωρήσει  η  διαδικασία .  

 Το  δεύτερο  θέμα  είναι :  Συζήτηση  αιτήματος  για  συνδιοργάνωση  

του  3ου  Μαραθωνίου  Διαγωνισμού  Ανάπτυξης  Εφαρμογών  3rd SERRES 

σε  συνεργασία  με  το  πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην  

Εφαρμοσμένη  Πληροφορική  του  Τμήματος  και  την  Κοινότητα  SERRES 

TECH και  διάθεση  πίστωσης .   

 Αυτά  έχουν  ημερομηνίες  σύντομες ,  2,  3 Μαΐου ,  γι '  αυτό  τα  

φέρνουμε  προ  ημερησίας .   
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 Το  τρίτο  θέμα  αφορά :  Φιλοξενία  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  της  

Αγίας  Νάπας .   

 Το  τέταρτο  θέμα :  Έγκριση  διαβαθμικής  σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  

Σερρών  και  Οργανισμού  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολιτικής  

και  Αθλητισμού  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  στα  πλαίσια  υποβολής  

πρότασης  χρηματοδότησης  στο  ΕΠ  Υποδομές  Μεταφορών  

Περιβάλλοντος  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης .   

 Συμφωνούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  συζητηθούν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2018  

για  την  προμήθεια  υλικών  για  την  αποκατάσταση  αρδευτικού   

αντλιοστασίου  της  ΕΒΖ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρώτο  θέμα  αφορά  το  αντλιοστάσιο  αυτό  που  βρίσκεται  στην  

Ελληνική  Βιομηχανία  Ζάχαρης .   

 Εκεί  μπήκαν  άγνωστοι ,  το  διέρρηξαν  και  κάνανε  μεγάλη  ζημιά ,  

πάνω  από  50.000.  
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 Επειδή  τις  επόμενες  μέρες  αρχίζει  και  η   αρδευτική  περίοδος ,  

στην  προηγούμενη  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  σύμφωνη  γνώμη  όλων  

των  περάσαμε  από  Οικονομική  Επιτροπή ,  ώστε  να  είμαστε  έτοιμοι ,  να  

ξεκινήσει  δηλαδή   με  την  αρδευτική  περίοδο  που  θα  ξεκινήσει  να  

είμαστε  έτοιμοι  να  είναι  εντάξει  το  αντλιοστάσιο .  

 Έγινε  πρόσκληση  για  διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευσης  και  

ήρθαν  δυο  εταιρείες .  Η  μια  είναι  η  ΕΡΓΟΤΕΛ  ΑΕ  και  η  δεύτερη  είναι  

Βροντελής  Δημήτριος ,  οι  οποίοι  προσφέρουν  αντίστοιχα  η  πρώτη  

εταιρεία  46.800 πλέον  Φ .Π .Α .  και  η  δεύτερη  39.000,  οπότε  την  

δουλειά  την  πήρε  η  Βροντελής  Δημήτριος .   

 Απλώς  παρακαλούμε ,  δεν  ξέρω  εάν  έχετε  κάποια  λεπτομέρεια ,  

παρακαλούμε  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .  Προμήθεια  

λοιπόν  και  αποκατάσταση  αρδευτικών  αντλιοστασίου  της   Ελληνικής  

Ζάχαρης  και  την  έγκριση  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  διάθεση  

της  πίστωσης  του  ποσού  των  31.000 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  κάτι  να  ρωτήσετε ;  Ναι .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  να  γίνει ,  να  προχωρήσουμε ,  εννοείται  ότι  χρειάζεται ,  αλλά  θα  

γίνει  κάτι  ώστε  μελλοντικά  να  προστατευτεί  η  περιοχή ;  Θα  κάνετε  

κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ότι  γνωρίζω ,  κύριε  Γιαννακίδη ,  έχουν  βάλει  συναγερμό ,  εάν  και  

υπήρχε  συναγερμός  εδώ  που  τα  λέμε ,  όχι  ακριβώς  στο  αντλιοστάσιο  

αλλά  στην  περιοχή  τον  κόψανε ,  τι  ακριβώς  τον  κάνανε ,  τον  

καταστρέψανε .  Τώρα  αυτή  την  στιγμή ,  αυτό  που  γίνεται  τώρα  θα  

βάλουν  και  συναγερμό .  Τώρα  τι  να  σας  πω ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  σας  πω  και  εγώ  πάνω  σε  αυτό  κάτι ,  επειδή  το  αντικείμενο  αυτό  το  

χειρίστηκα  εγώ ,  έχουμε  βάλει  και  σεκιούρτι  αλλά  έχει  και  συναγερμό .  

Έλειπε  ένα  τσιπάκι  από  τον  συναγερμό  και  δεν  λειτουργούσε .   

 Λοιπόν ,  βέβαια  τώρα  που  θα  επαναλειτουργήσει  το  αντλιοστάσιο  

αυτομάτως  θα  είναι  και  η  ασφάλεια ,  δηλαδή  θα  έχουμε  φροντίσει  και  

για  την  ασφάλειά  του ,  γιατί  άμα  ξανά  γίνει  αυτή  η  ζημιά  μετά  άστα  να  

πάνε .  Θα  έχουμε  φροντίσει  και  για  την  ασφάλεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  κύριοι ,  μην  κάνετε  διάλογο  σας  

παρακαλώ .  Έχετε  τον  λόγο  κύριε  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου  προκλήθηκε  τώρα  η  ερώτηση .  Ο  υπεύθυνος  για  την  έλλειψη  αυτού  

του  τσιπ  σύμφωνα  με  το  οποίο  δεν  λειτούργησε  ο  συναγερμός ,  ποιος  

είναι ;  Ιδιωτική  εταιρεία ;  Ο  Δήμος  Σερρών ;  Γιατί  εάν  είναι  ιδιωτική  

εταιρεία  πρέπει  να  καταλογιστούν  ευθύνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εάν  είναι  ο  Δήμος  Σερρών  πάλι  ευθύνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι  απλά  δεν  υπήρχε  ένα  στιπ ,  άρα  δεν  λειτούργησε  ο  συναγερμός ,  

άρα  έχουμε  αυτή  την  καταστροφή  τόσων  χιλιάδων  ευρώ .  Και  το  λέμε  

έτσι  απλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  καθόλου  απλά  φίλε  Βασίλη .  Δεν  είναι  απλά .  Εμείς  κάναμε  

κινήσεις ,  πήραμε  την  χρήση  του  αντλιοστασίου ,  το  αντλιοστάσιο  είχε  

τα  χάλια  του ,  συντηρήθηκε ,  όλα  γίνονται  με  μια  σειρά ,  δυστυχώς  δεν  

προλάβαμε ,  τι  να  κάνουμε ;  Δεν  το  είχαμε  χρόνια  το  αντλιοστάσιο  και  

το  παραμελήσαμε .  Πρόσφατα  πήραμε  την  χρήση  του  αντλιοστασίου .  

Την  κυριότητα  της  χρήσης .  Τώρα  θα  είναι  όλα  όπως  πρέπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όχι ,  όχι  δυο  λόγια  πάνω  σε  αυτό  για  διευκρίνιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  να  τηρήσουμε ,  κ .  Ραμπότα  την  διαδικασία .  Υπάρχουν  

άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Ραμπότας .  Ορίστε  

κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  δώσω  τον  λόγο .  θα  πάρει  και  τον  λόγο  ο  κ .  Ραμπότας .  Κύριε  

Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  αντιληπτό  από  όλους  ότι  είναι  πολύ  σοβαρό  να  

λειτουργήσει  το  αντλιοστάσιο .  Μπαίνουμε  σε  αρδευτική  περίοδο ,  δεν  

είναι  δυνατόν  να  μην  λειτουργήσει .  Όμως  από  ότι  βλέπω  ο  Δήμος  

Σερρών  έχει  αναλάβει  τα  πάντα  και  την  συντήρησή  του  και  τα  έξοδά  

του  και  την  λειτουργία .  Δεν  πρέπει  κάποια  στιγμή  και  δεδομένη  την  
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κατάσταση  που  επικρατεί  στην  ζάχαρη ,  στο  εργοστάσιο  ζαχάρεως ,  που  

δεν  ξέρουμε  εάν  θα  λειτουργήσει ,  εάν  θα  λειτουργήσει  από  εμάς  ή  από  

το  δημόσιο  ή  από  ιδιώτες ,  αυτό   είναι  άγνωστο ,  δεν  πρέπει  κάποια  

στιγμή  να  είναι  και  στην  κυριότητα  δικό  μας ;   

 Επιτέλους  ήταν  ένα  αίτημα  που  το  λέγαμε  από  πολύ  παλαιά  και  

τώρα  έχει  φουντώσει  ακόμα  περισσότερο ,  γιατί  βλέπετε  ότι  όλα  εμείς  

τα  καλύπτουμε .  Και  την  συντήρηση  και  την  φύλαξη  και  τις  κλοπές  και  

τα  πάντα .  Δεν  πρέπει  να  είναι  και  δικό  μας  τελικά ;  Γιατί  ήταν  και  μια  

γη  που  νομίζω  ήταν  του  Δήμου  Λευκώνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Ρητορικό  είναι  το  ερώτημα  και  λέω ,  δεν  πρέπει  επιτέλους  να  έρθει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  με  τα  κινητά  σας .  Βλέπετε  ότι  δημιουργεί  κάποιο  

πρόβλημα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  κινηθούμε ,  πρότασή  μου  δηλαδή  είναι  να  

κινηθούμε  προς  αυτή  την  διαδικασία .  βεβαίως  δεν  συζητώ ,  πρέπει  να  

γίνει  πάραυτα .  Παρόλο  το  μεγάλο  κόστος  δεν  μπορεί  να  μείνει  ο  

κάμπος  χωρίς  νερό ,  δεν  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται  η  άποψή  σας .  Κύριε  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  να  πούμε  γιατί  λέγονται  πολλά .  Το  αντλιοστάσιο  αυτό  για  το  

οποίο  μιλάει  για  την  έγκριση  και  επειδή  πήγα  και  την  είδα  την  ζημιά ,  

είναι  και  λόγο ,  εάν  θέλετε ,  της  παλαιάς  μου  αρμοδιότητας ,  είναι  σε  
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μια  απομακρυσμένη  περιοχή .  Είχε  περίφραξη ,  συναγερμούς ,  τα  πάντα  

και  μιλάμε  τώρα  ότι  η  ζημιά  έγινε  από  επαγγελματίες  ανθρώπους .  

Είναι  πρωτοφανής  η  ζημιά  που  έγινε .  Δεν  άφησαν  τίποτα  όρθιο .  

Γκρέμισαν  περιφράξεις ,  πόρτες ,  τα  πάντα .   

 Ξέρουν  να  κάνουν  την  δουλειά ,  άρα  η  ζημιά  είναι  πολύ  μεγάλη  

και  υποφέρουν  όλα  τα  αντλιοστάσια  τέτοιου  είδους  σε  όποιον  και  εάν  

ανήκουν .  Είτε  είναι  στο  ΕΒΖ .  Προχθές  στην  βιομηχανία  μπήκαν  εντός  

του  εργοστασίου  από  το  ίδιο  ακριβώς ,  από  γεώτρηση  που  υπάρχει  μέσα  

στο  εργοστάσιο  και  ξηλώσανε ,  όλα  πάλι  κάνανε  την  ίδια  ακριβώς  

ζημιά .   

 Είναι  φαινόμενο .  Όσα  μέτρα  και  να  πάρεις  η  περιοχή  είναι  πολύ  

απομακρυσμένη .  Με  συγχωρείτε  και  φύλακες  να  βάλεις  με  όπλα  εκεί ,  

δεν  θα  μείνει  τίποτα  όρθιο .  Δυστυχώς  υπάρχει  αυτό  το  φαινόμενο ,  το  

οποίο  είναι  αδύνατον  να  το  αντιμετωπίσεις .  Ισοπέδωσαν  περίφραξη ,  

ξηλώσανε  πόρτες ,  ξηλώσανε  σε  δυο  μέτρα  βάθος  ήταν  τα  καλώδια  σε  

ειδικά  κανάλια ,  τα  ξηλώσανε  όλα ,  δεν  άφησαν  τίποτα ,  τα  σηκώσανε .   

 Άρα  για  να  μην  μιλάμε  έτσι  είναι  κάτι  το  οποίο  κτυπάνε  

απομακρυσμένα  και  προχθές  κτυπήσανε  εντός  του  εργοστασίου .  

Κτυπήσανε ,  εντός  εισαγωγικών ,  το  αντλιοστάσιο ,  το  οποίο  το  

ξηλώσανε  όλο .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  επισήμανση  μόνο .  Κύριε  Γρηγοριάδη  θέλω  να  σας  

θυμίσω  ότι  θα  πρέπει  μαζί  με  την  μέριμνα  για  την  αποκατάσταση  του  

αντλιοστασίου  να  δείτε  και  τις  τρύπες  που  έχει  ο  αγωγός .  Ξέρετε  ότι  

είναι  μεγάλο  το  θέμα  και  μπορεί  να  αποκαταστήσετε  και  να  αντλήσετε  

νερό  και  μας  σταματήσουν  οι  ιδιοκτήτες  από  όπου  γίνεται  η  όδευση  

του  αγωγού .   
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 Άρα  θα  έπρεπε  να  ετοιμάσετε ,  λέω ,  έγκαιρα  τα  στεφάνια  και  ότι  

άλλο  βάζετε  και  να  δείτε  που  έχουμε  προβλήματα ,  έγκαιρα  να  

επισκευαστεί ,  παράλληλα  θα  έλεγα ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  χάσουμε  

χρόνο ,  διότι  αυτό  που  συνέβη  πέρυσι  και  πρόπερσι ,  θυμάστε ,  

αντλούσαμε  και  δεν  μπορούσαμε  να  δώσουμε  νερό ,  διότι  είχαμε  

πλημύρες  σε  κάποια  χωράφια .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ο  αγωγός  αυτός  είναι  κανονικά  θέλει  άλλαγμα .  Απλά  

θα  σας  πω  τι  κάνουμε .  Αυτό  που  λέτε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην  τα  λέτε ,  ξέρουμε  τι  κάνατε .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  λέτε  το  φροντίσαμε .  Δηλαδή  με  το  που  θα  ξεκινήσει  την  

πρώτη  μέρα  την  λειτουργία  του  το  αντλιοστάσιο ,  επειδή  ο  υδρονομέας  

εκεί  δεν  τα  θυμάται  όλα  τα  σημεία ,  με  το  που  θα  δώσουμε  το  νερό  θα  

δείξε  από  που  βγάζουμε .  Είμαστε  σε  συνεννόηση  και  με  τον   κ .  Καδή  

να  πάει  το  GBC  με  υδραυλικούς  και  τα  λοιπά ,  για  να  

αποκαταστήσουμε  όπου  υπάρχει  ζημιά .  Όμως  ζημιές  πάντα  θα  

βγαίνουν ,  ο  αγωγός  είναι  σάπιος .  Για  να  αλλαχθεί  θέλουν  πάρα  πολλά  

λεφτά .  Οπότε  θα  πάμε  με  αυτή  την  λύση .  Όμως  θα  γίνει  έγκαιρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  είχα  πει  από  πέρυσι  στην  περίοδο  άντλησης ,  ήδη  είχαμε  δυο ,  τρία  

προβλήματα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα  διορθώσαμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  διορθώσατε ;   
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τα  διορθώσαμε  και  βγήκαν  άλλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  να  περιοριστούμε  λίγο ,  μην  κάνουμε  διάλογο  γιατί  

θέλω  να  προχωρήσουμε .  Ευχαριστώ  πολύ .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε ,  ο  αγωγός  δεν  αλλάχθηκε  από  την  Ελληνική  Βιομηχανία  

επί  πενήντα  έτη .  Δεν  μπόρεσε  να  τον  αλλάξει  για  πολλούς  λόγους .  Από  

την  στιγμή  που  δεν  αντικαθίσταται  και  δεν  μπορεί  να  αντικατασταθεί  

θα  κάνουμε  μπαλώματα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  πω  ότι  με  μια  πρόχειρη  μελέτη  θέλει  πάνω  από  300.000 ευρώ  

για  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  να  περιοριστούμε  λιγάκι  στο  θέμα ,  κύριοι  

συνάδελφοι .  Ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Υπάρχει  και  η  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόταση  εάν  θα  το  δει  ξέρω  εγώ ,  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  καταγράφηκε  και  θα  διερευνηθεί .  Κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  λύση  είναι ,  εγώ  δεν  κατάλαβα ,  η  λύση  είναι  να  δώσουμε  τα  λεφτά .  

Το  άλλο  ποιο  είναι ;  Να  . .  το  κράτος ;  Γιατί  έτσι  φαντάζομαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  τέτοιο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας .  Συμφωνούμε  κύριοι  

συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:337 /2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα  αφορά  την  συζήτηση  του  αιτήματος  για  την  

συνδιοργάνωση .   

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  3ου  Μαραθώνιου  Διαγωνισμού   

Ανάπτυξης   
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Εφαρμογών  σε  συνεργασία  με  το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  

Σπουδών  στην  Εφαρμοσμένη  Πληροφορική  του  Τμήματος  

Μηχανικών  και  Πληροφορικής  του  ΤΕΙ  Σερρών  και  στην  Κοινότητα  

SERRES TECH.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο  Πρόεδρος  του  τμήματος  Πληροφοριών  Μηχανικής  και  το  τμήμα  

Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην  Εφαρμοσμένη  Πληροφορική  σε  

συνεργασία  με  το  SERRES TECH.διοργανώνουν  για  τρίτη  χρονιά  το  

ΣERRES  HACKATHON, ένας  μαραθώνιος  διαγωνισμός  για  την  

ανάπτυξη  εφαρμογών .   

 Πέρυσι  ο  διαγωνισμός  που  ήταν  για  δεύτερη  χρονιά  είχε  ως  θέμα  

τις  έξυπνες  πόλεις  και  αναδείχθηκαν  φοιτητικές  προτάσεις  σχετικές  με  

αυτόν  τον  τομέα  και  στο  αντίστοιχο  κομμάτι  θα  κινηθούν  και  φέτος .   

 Ο  Πρόεδρος ,  λοιπόν ,  του  τμήματος  ζήτησε  την  συνδρομή  του  

Δήμου  Σερρών  να  συμμετέχει  ενεργά  στην  συνδιοργάνωση  του  

συγκεκριμένου  Συνεδρίου  τόσο  με  προτάσεις  και  συμμετοχή  στην  

κριτική  Επιτροπή ,  όσο  και  με  την  χορηγία  ενός  συμβολικού  δώρου  σε  

μια  από  τις  προτάσεις ,  οι  οποίες  θα  προκριθούν .   

 Το  ποσό  της  χορηγίας  το  οποίο  ζητείται  είναι  400 ευρώ ,  για  την  

προμήθεια  ενός  τάμπλετ  που  θα  δοθεί  από  τους  φοιτητές  που  θα  

κερδίσουν  τον  διαγωνισμό .  Νομίζω  είναι  μια  προσπάθεια ,  η  οποία  

γίνεται  με  σοβαρότητα  από  το  ΤΕΙ  Σερρών .  Έχει  ξεκινήσει  ένα  χρόνο  
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μάλιστα  πριν  ξεκινήσει  η  ΚΕΔΕ  το  αντίστοιχο  HACKATHON και  

πρέπει  ως  Δήμος  να  το  αγκαλιάσουμε  και  να  συμμετέχουμε .   

 Πέρυσι  μάλιστα  οι  ιδέες  που  βραβεύτηκαν  είχαν  πρακτική  

εφαρμογή  για  δήμους  και  νομίζω  ότι  και  φέτος  θα  έχει  ενδιαφέρον  και  

θα  πρέπει  σε  επόμενο  στάδιο  να  δούμε  προτάσεις  οι  οποίες  θα  

αναπτυχθούν  από  τους  φοιτητές  πως  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο  και  το  

τμήμα  Πληροφορικής  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  και  από  τον  

Δήμο  μας  με  ένα  πολύ  χαμηλό  κόστος  αλλά  στο  πλαίσιο  μιας  

συνεργασίας  μαζί  με  έναν  φορέα  που  έχουμε  δίπλα  μας  στην  πόλη  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…και  δεν  είναι  επί  του  θέματος  ακριβώς .  Κύριε  Καρπουχτσή  είχαμε  

την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  εδώ  του  προγράμματος  URBAN. Πότε  

θα  μας  φέρετε  εδώ  να  μας  ενημερώσετε  για  τα  συμπεράσματα  και  τα  

λοιπά ;  Περίμενα  να  μας  κάνετε  μια  ενημέρωση .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  πρόγραμμα  έχει  ολοκληρώσει  τις  διαδικασίες  του .  Χθες  τελείωσε ,  

ήταν  η  δεύτερη  μέρα  του  συνεδρίου .  Θα  συνταχθούν  τα  πρακτικά  και  

σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  έχετε  την  επίσημη  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  338/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επόμενο  θέμα  αφορά  την  φιλοξενία  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  

Αγίας  Νάπας  Κύπρου .   

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  φιλοξενίας  αντιπροσωπείας  Δήμου  Αγίας  Νάπας  Κύπρου .  

   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  μια  ενημέρωση .  Έχει  καλεστεί ,  λόγω  της  

αδελφοποίησης ,  ο  Δήμαρχος  κ .  Γιάννης  Καρούζος  για  δώδεκα  άτομα  

είναι  με  αφορμή  την  Πανεπιστημιάδα  Θεάτρου .  Συμφωνούμε  κύριοι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ημερομηνία  από  18 έως  27.  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  339/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τελευταίο  θέμα .   

 

Θέμα  4ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  διαβαθμικής  σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Σερρών  και  

Οργανισμού  

  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  

Δήμου   

Σερρών  στα  πλαίσια  υποβολής  πρότασης  χρηματοδότησης  στο  Ε .Π .   

Υποδομές  Μεταφορών  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση  διαβαθμικής  σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Σερρών  και  

Οργανισμού  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  

Αθλητισμού  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

Κύριε  Γκότση .  Επειδή  το  έχετε  υπογράψει  εσείς .  Κύριε  

Χατζημαργαρίτη  θα  το  εισηγηθείτε  εσείς ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Πρόκειται  για  μια  υποβολή  πρότασης  εκ  μέρους  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  

την  χρηματοδότηση  σε  ένα  έργο  το  οποίο  είναι  ως  3 εκατομμύρια  ευρώ  

τα  χρήματα  που  μπορούν  να  δοθούν  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  

του  κολυμβητηρίου  της  πόλης  των  Σερρών .   

 Ευελπιστούμε  ότι  θα  μπούμε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα  και  αυτή  η  

σύμβαση  η  διαβαθμική ,  όπως  ονομάζεται  η  σύμβαση  μεταξύ  Δήμου  

Σερρών  και  Οργανισμού  Προσχολικής  Αγωγής ,  καλείστε  να  την  

εγκρίνετε  και  να  ορίσουμε  ένα  μέλος  της  Επιτροπής  με  αναπληρωτή  

του .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Και  ζητάτε  την  επίβλεψη  να  την  έχουν  η  Τεχνική  Υπηρεσία  οι  

μηχανικοί  οι  δικοί  μας .  Άρα  εδώ  εμπλεκόμαστε  εμείς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο  πρόγραμμα…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  είμαστε  αντίθετοι  στην  πρόταση  αυτή ,  όμως  που  προξενεί  

εντύπωση  και  το  είδα  τώρα  το  θέμα  και  για  να  είμαστε  και  εντάξει  

θέλω  να  πιστεύω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πρέπει  το  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  

λάβει  απόφαση  γι '  αυτό  το  θέμα .  Έρχεται  δηλαδή  χωρίς  το  Δ .Σ ;  Πώς  θα  

γίνει  προγραμματική  σύμβαση  χωρίς  να  υπάρχει  η  έγκριση  από  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Υπάρχει  η  καταλυτική  ημερομηνία  2 Μαΐου  κ .  Χρυσανθίδη  και  επειδή  

πιέζει  ο  χρόνος  γι '  αυτό  και  έγινε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Άλλο  λέω  εγώ .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Καταλαβαίνω  τι  λέτε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  γίνει  διαδικασία  έτσι .  Το  θέμα  το  ξέρουμε  εδώ  και  πολύ  

καιρό  και  σήμερα  έγινε  έκπληκτος  εγώ  που  το  είδα  προ  ημερησίας  

διάταξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσετε  κύριε  Δήμαρχε ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  δυνατόν  δηλαδή  κάποιο  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  μην  θέλει  να  γίνει  η  ενεργειακή  αναβάθμιση  του  

κολυμβητηρίου ;  Είναι  δυνατόν ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  δεν  καταλαβαίνετε  τι  λέω ;  Λέω  ότι  θα  πάνε  τα  χαρτιά  για  έλεγχος  

χωρίς  απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου ;   Τι  είναι  αυτά  που  λέτε  τώρα  

ότι  δεν  θέλω  να  γίνει ;  Είναι  δυνατόν  να  μην  θέλω ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάνε  ένα  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  φέρε  το  το  θέμα .  Και  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  περνάει  από  εδώ  και  το  εγκρίνουν  και  εκεί .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  έχουμε  αντίρρηση  εμείς ,  απλώς… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αγγελίδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  δεν  υπάρχει  κ .  Χρυσανθίδη ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  υψώνετε  

τον  τόνο .  Σας  παρακαλώ .  Συμφωνείτε  με  την  πρόταση  του  κ .  

Δημάρχου ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  τώρα  να  δημιουργείται  ένταση .  Έληξε  το  θέμα .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .εντυπώσεις  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  άλλοι  δημιουργούν  εντυπώσεις .  Μπορείτε  να  ηρεμήσετε  

λιγάκι ;  Παράκληση ,  ηρεμήστε  λιγάκι ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  φωνάζετε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά  υπάρχει  λόγος  να  φέρεστε  έτσι ;  Κατά  την  γνώμη  σας ,  εντάξει .  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  θα  το  φέρετε  και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  θα  εγκρίνει  αυτή  την  έγκριση  σύναψης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  με  την  πρόταση  του  κ .  Δημάρχου ;  Ωραία ,  να  τελειώσει  το  

θέμα .  Δεν  υπάρχει  λόγος  να… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συμφωνείτε  τελειώνει  το  θέμα .  Εάν  διαφωνείτε  να  το  

προχωρήσουμε .  Ωραία ,  συμφωνείτε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Η  επόμενη  ημερομηνία  του  συμβουλίου ,  εάν  θέλετε  να  είστε  

πρακτικοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  ακριβώς .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχει  καλή  διάθεση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε… 

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σημασία  έχει  να  υποβληθεί  η  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  υπάρχουν  και  κάποιες  άλλες  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  

τηρηθούν .  Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  340/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Σχετικά  με  τη  δίχρονη  υποχρεωτική  φοίτηση  στα  νηπιαγωγεία .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .  Προτού  σας  δώσω  τον  λόγο  να  

καλωσορίσω  τους  εκπροσώπους  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης ,  καθώς  και  

τους  εκπροσώπους  των  παιδικών  σταθμών ,  μια  αντιπροσωπεία  που  

βρίσκεται  εδώ .   

 Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

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

καλωσορίσω  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  τους  εκπροσώπους  των  

εκπαιδευτικών  που  έκαναν  τον  κόπο  να  έρθουν  από  την  Α /θμια  και  από  

τους  εκπαιδευτικούς  του  Νομού  Σερρών ,  τους  εργαζομένους ,  τους  

εκπροσώπους  των  εργαζομένων  των  δημοτικών  παιδικών  σταθμών ,  

όλου  του  Νομού  Σερρών ,  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  αλλά  και  της  ΠΑΣΥΒΝ .  

 Όπως  ξέρετε ,  φαντάζομαι  ότι  έχετε  ενημερωθεί  όλοι  σας ,  στις  2 

Μαρτίου  του  ΄18 η  Ελληνική  Βουλή  έφερε  προς  ψήφιση  έναν  νόμο ,  ο  

οποίος  προϋπήρχε  από  το  ΄85 και  αφορά  την  υποχρεωτική  δίχρονη  

φοίτηση  των  προνηπίων  στα  νηπιαγωγεία .   

 Αυτός  ο  νόμος  λοιπόν  ψηφίστηκε  2 Μαρτίου  του  ΄18, 2 Απριλίου ,  

έναν  μήνα  μετά ,  για  μένα   πολύ  αργοπορημένα ,  το  Υπουργείο  σύστησε  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

44 

τριμελείς  Επιτροπές  σε  κάθε  Δήμο .  Στον  Δήμο  Σερρών  η  τριμελής  αυτή  

Επιτροπή  αποτελείται  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  από  εκπρόσωπο  της  

Α /θμιας ,  συγκεκριμένα  τον  προϊστάμενο  και  τον  εκπρόσωπο  των  

εκπαιδευτικών .  

 Αυτή  η  Επιτροπή  συνήλθε  λίγες  μέρες  μετά .  Παρών  σε  αυτή  την  

συνεδρίαση  ήταν  ο  κ .  Δήμαρχος ,  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Σερρών ,  ο  

οποίος  εξέφρασε  την  άποψη  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ένα  στάδιο  

προσαρμογής  και  το  θέμα  θα  ερχόταν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όπως  

και  ήρθε  καλώς  σήμερα .    

 Πλην  όμως  Δευτέρα  απόγευμα  το  Υπουργείο  με  μια  απόφασή  του ,  

με  μια  ΚΥΑ ,  η   οποία  ανακοινώθηκε  και  υπάρχουν  και  τα  δελτία  τύπου  

και  υπάρχει  η  ανάλογη  ενημέρωση  και  από  τον  υπουργό  Παιδείας  

Έρευνας  και  Θρησκευμάτων ,  τον  κ .  Γαβρόγλου ,  δεν  εντάσσει  τον  Δήμο  

Σερρών  σε  αυτό  το  πρόγραμμα  από  την  επόμενη  χρονιά ,  πράγμα  το  

οποίο  εμάς  μας  αφήνει  ικανοποιημένους  και  έτσι  όσον  αφορά  το  θέμα  

νομίζω  ότι  δεν  υφίσταται  λόγος  πλέον  έκφρασης  και  διατύπωσης  

γνώμης ,  διότι  για  την  επόμενη  σχολική  χρονιά  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  θα  

συμμετέχει  σε  αυτό  το  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  το  οποίο  είναι  σε  βάθος  

τριετίας .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  σε  κάποια  στιγμή ,  εάν  ξανά  κληθεί  ο  Δήμος  

Σερρών  και  έχουμε  κάποια  νέα  δεδομένα  και  υπάρχει  κάτι  στο  

προσκήνιο ,  θα  ξανά  έρθει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εδώ  θα  

είστε  πάλι  να  διατυπώσετε  όλοι  μαζί  μια  γνώμη .   

 Εάν  υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  να  με  ρωτήσει  κάτι  ή  να  τον  

ενημερώσω  σε  κάτι ,  πολύ  ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  μετά  την  εισήγησή  σας  φαίνεται  ότι  το  θέμα  δεν  

είναι  επίκαιρο ,  τουλάχιστον  για  φέτος  για  το  Δήμο  μας .  Πλην  όμως  

εγώ  θα  περίμενα ,  ως  παράταξη  το  εγώ ,  να  μας  έχετε  μια  ενημέρωση ,  

διότι  αυτό  είναι  μια  εξέλιξη  της  τελευταίας  στιγμής  και  επειδή  

ακριβώς  μιλούμε  για  πιλοτική  εφαρμογή  φέτος  αλλά  του  χρόνου  

μιλούμε  για  καθολική  και  προφανώς  είναι  νομίζω  εύλογο  να  μας  

κάνετε  μια  ενημέρωση ,  να  μας  είχατε  κάνει ,  προετοιμασμένους  να  μας  

είχατε  φέρει  εδώ  με  τα  στοιχεία .   

Παραδείγματος  χάρη ,  πόσα  είναι  τα  παιδιά  τα  οποία  θα  είχαμε  

μεταφέρει ;  Ποιες  είναι  οι  εγκαταστάσεις ;  Πόσα  δηλαδή  νηπιαγωγεία  

νοικιάζουμε ;  Εάν  θα  μπορούσαμε  να  τα  υποδεχθούμε ;  Τι  αφήνουν  πίσω  

τους  κενό ;  Και  εκεί  τι  θα  μπορούσαμε  να  καλέσουμε ;  Εννοώ  νήπια  

ενδεχόμενα  και  βεβαίως  να  γίνει  μια  ουσιαστική  εσωτερική  

προετοιμασία  στον  Δήμο  μας  και  να  ενημερωθεί  εδώ  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  προκειμένου ,  εάν  του  χρόνου  προχωρήσουμε  σε  μια  

καθολική ,  να  μην  έχουμε  αυτόν  τον  αιφνιδιασμό  εντός  ή  εκτός  

εισαγωγικών  ότι  τώρα  τελευταία  στιγμή .   

 Επ’  αυτού  είστε  έτοιμος  να  μας  δώσετε  στοιχεία  ή  σε  μια  

επόμενη  συνεδρίαση  θα  μας  κάνετε  μια  παρουσίαση  της  εικόνας ;  Για  

να  ξέρουμε  τι  ακριβώς  μιλούμε ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα  σας  πω  το  εξής ,  κύριε  Φωτιάδη  γιατί  αυτό  το  θέμα  και  εμένα  με  

προβλημάτισε  όλο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  και  ξέρετε  πάρα  πολύ  
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καλά  ότι  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  όλα  αυτά  τα  θέματα  μας  απασχολούν  από  

την  πρώτη  στιγμή .   

 Και  εμάς  μας  αιφνιδίασε  η  κυβέρνηση .  Μας  αιφνιδίασε  γιατί  δεν  

μπορείς  τον  Απρίλιο  να  ζητάς  κάτι  τέτοιο ,  αφού  το  εγχείρημα ,  από  την  

φύση  του  και  μόνο  το  χρονικό  διάστημα  στο  οποίο  έρχεται  προς  

συζήτηση  ή  προς  λήψη  απόφασης  είναι  κάπως ,  καταλαβαίνετε ,  

δύσκολο ,  γιατί  στο  επόμενο  χρονικό  διάστημα ,  στην  επόμενη  μισή  

ώρα ,  θα  κληθούμε  να  ψηφίσουμε  εμείς  εδώ  ομόφωνα  ή  εάν  θέλετε  κατά  

πλειοψηφία  τις  εγγραφές  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  

τα  προνήπια .   

Εμείς  δεν  μπορούμε  να  πειραματιστούμε  σε  αυτό  το  μοντέλο  με  

τους  γονείς .  Πρέπει  να  καλέσουμε  τους  γονείς  από  τις  10 Μαΐου ,  όπως  

ορίζει  ο  νόμος ,  όχι  όπως  ορίζει  η  Α /θμια  ή  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ή  οι  

βρεφονηπιοκόμοι  ή  οι  νηπιαγωγοί .  Όπως  ορίζει  ο  νόμος .  Να  

καλέσουμε  τους  γονείς  να  εγγράψουν  τα  παιδιά  τους .  Να  κάνουν  τον  

προγραμματισμό  τους  και  αυτό  είναι  το  φυσιολογικό .   

 Άλλωστε  και  τα  νηπιαγωγεία ,  από  ότι  ξέρω ,  ήδη  έχουν  κληθεί  να  

κάνουν  τις  εγγραφές  τους  από  τις  2 Μαΐου ,  πιο  νωρίς  από  εμάς .  Άρα  

λοιπόν  είναι  αφύσικο .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  τα  δεδομένα  που  μπορούμε  να  έχουμε  θα  τα  

εξετάσουμε  όταν  θα  έρθει  η  στιγμή  που  θα  ξανά  κληθεί  ο  Δήμος  

Σερρών  να  συζητήσει  ένα  τέτοιο  θέμα  και  από  την  εικόνα  που  έχουμε ,  

μπορώ  να  μιλήσω  ως  ενημέρωση  σε  σας  που  είστε  όλοι  μέλη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  από  τους  184 δήμους  που  έχουν  ενταχθεί  σε  

αυτό  το  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  το  οποίο  είναι  σε  βάθος  τριετίας  και  

καλώς  είναι  σε  βάθος  τριετίας  γιατί  είναι  εύλογο  να  υπάρχει  μια  

προσαρμογή  στους  μεγάλους  δήμους ,  σε  αυτούς  δηλαδή  που  έχουν  τα  
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πολλά  προνήπια  και  πολλά  προνήπια  υπάρχουν  σε  όλους  τους  μεγάλους  

Δήμους .   

Δηλαδή ,  εάν  δείτε ,  εάν  κάνατε  τον  κόπο  να  δείτε  μέσα  στο   

νομοσχέδιο  εάν  δείτε  την  απόφαση  του  υπουργού  και  τους  δήμους  οι  

οποίοι  εντάσσονται ,  θα  δείτε  όλη  την  Θεσσαλονίκη ,  όλη  την  Αθήνα ,  

τις  μεγάλες  πόλεις ,  όπως  οι  Σέρρες ,  ο  Βόλος ,  η  Πάτρα ,  το  Ηράκλειο ,  η  

Λάρισα ,  δήμους  πολύ  περιφερειακούς  και  μάλλον  απομακρυσμένους ,  

όπως  είναι  οι  νησιώτικοι  να  εντάσσονται  τελικά .   

 Κατά  την  δική  μου  εκτίμηση  το  30% από  τα  προνήπια  τελικά  θα  

μπει  πιλοτικά  στο  ΄18-΄19. Για  τα  επόμενα  χρόνια  δεν  ξέρω .  Να  δούμε  

πως  θα  περπατήσει .  Άλλωστε ,  υπάρχουν  πολλές  αντιδράσεις ,  υπάρχουν  

πολλές  αμφιβολίες  για  το  πως  αυτό  το  εγχείρημα  στήθηκε  έτσι  ξαφνικά  

και  πρέπει  να  λειτουργήσει  εις  βάρος ,  κατά  την  προσωπική  μου  

ταπεινή  άποψη ,  ενός  άλλου  μοντέλου ,  το  οποίο  είναι  πάρα  πολύ  

πετυχημένο  και  το  έχει  αφομοιώσει  η  κοινωνία  και  εδώ  στις  Σέρρες ,  

όπως  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά ,  οι  κραυγές  που  ακούγονται  για  χιλιάδες  

βρέφη  εκτός  δεν  είναι  αληθινές .  Δέκα  βρέφη  έχουν  μείνει  εκτός  για  

τον  Δήμο  Σερρών .   

Ένα  πολύ  μικρό  νούμερο  και  παρά  τις  αντίθετες  εικόνες  και  παρά  

τις  αντιδράσεις  της  ΚΕΔΕ ,  του  Δήμου  Σερρών ,  της  ΠΟΕ  ΟΤΑ  και  

όλων ,  τέλος  πάντων ,   των  εμπλεκόμενων  ακόμα  και  των  γονέων ,  οι  

οποίοι  μάλλον  δεν  κλήθηκαν  να  ερωτηθούν ,  το  νομοσχέδιο  πήρε  σάρκα  

και  οστά .   

 Έναν  νόμο  τον  οποίο  το  κράτος  το  ΄85 τον  ξανά  έφερε  στο  

προσκήνιο  αλλά  η  ίδια  η  κοινωνία  δεν  μπόρεσε  να  τον  αφομοιώσει  και  

να  τον  αφουγκραστεί  και  τον  απέβαλε .  Ήταν  πολύ  δύσκολο  και  
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μάλιστα  σε  μια  εποχή  που  οι  δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί  και  οι  

ιδιωτικοί  παιδικοί  σταθμοί  ήταν  μάλλον  αδύναμοι .   

Τώρα ,  όπως  ξέρετε ,  είναι  πάρα  πολύ  πετυχημένοι  και  πάρα  πολύ  

αξιόλογοι .  Γι '  αυτό  και  οι  γονείς  τους  προτιμούν .  Γι '  αυτό  και  

υπάρχουν  χιλιάδες  υπογραφές  από  γονείς  και  τέλος  πάντων ,   θα  πω  και  

την  προσωπική  μου  άποψη  και  την  προσωπική  μου  πίκρα ,  ότι  ούτε  

εμείς  ερωτηθήκαμε  ποτέ  εάν  συμφωνούμε .   

Έχουμε  και  εμείς  έναν  λόγο .  Εμείς  θα  κληθούμε  αυτό  το  

εγχείρημα  να  το  υποστηρίξουμε  ως  Δήμος  Σερρών  με  την  

Αντιδημαρχία  Παιδείας ;  Με  τον  Δήμο  Σερρών ;  Είναι  ένα  εγχείρημα  το  

οποίο  δεν  ξέρω  στην  πράξη  εάν  μπορεί  να  πετύχει .  Θα  το  δούμε  φέτος .  

Υπάρχουν  πάρα  πολλοί  προβληματισμοί .  Ο  κ .  Στεργίου  δίπλα  μπορεί  

να  σας  ενημερώσει  τι  ειπώθηκε  χθες  στην  ΠΕΔ  και  προσωπική  μου  και  

κλείνω  με  αυτό  άποψη  είναι  ότι  δεν  πρέπει  να  πειραματιζόμαστε  πλέον  

σε  αυτή  την  χώρα ,  τουλάχιστον  σε  αυτή  την  ευαίσθητη  και  πολύ  μικρή  

ηλικία  των  τρεισήμισι  ετών .   

Μιλάμε  για  παιδιά  τρεισήμισι  ετών ,  τα  οποία  κλήθηκαν  

υποχρεωτικά  σε  κάποιους  δήμους ,  184 τον  αριθμό ,  να  ενταχθούν  

υποχρεωτικά  στα  νηπιαγωγεία .  Είναι  πολύ  σημαντικό  αυτό  που  λέω  και  

πρέπει  ο  καθένας  να  αναλάβει  τις  ευθύνες  του .  Εδώ  αποφάσεις  

παίρνουμε ,  εμείς  φυσικά  δεν  θα  πάρουμε  κάποια  απόφαση ,  το  

Υπουργείο  αποφάσισε  την  Τετάρτη  να  μην  μας  εντάξει ,  από  εκεί  και  

πέρα ,  θα  πορευτούμε  φέτος  όπως  ήμασταν  και  τα  προηγούμενα  χρόνια .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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…σημαντική  ερώτηση ,  ανούσια  θα  έλεγα ,  απλά  για  την  ιστορία ,  την  

Δευτέρα  έγινε  η  εξαίρεση ,  πώς  προέκυψε ;  Κάνατε  εσείς  κάποιες  

ενέργειες ;  Έγινε  σε  άλλη  βάση ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σας  είπα ,  είχε  συστήσει  το  Υπουργείο  τριμελείς  Επιτροπές  σε  κάθε  

Δήμο ,  από  τις  οποίες  περίμενε  μια  διατύπωση  γνώμης .  Αυτές  οι  γνώμες  

διατυπώθηκαν ,  προφανώς  πήγαμε  με  εισηγήσεις  περιφερειακών  

διευθυντών  στην  Αθήνα ,  στην  οποία  στο  Υπουργείο  Παιδείας  είχε  

συσταθεί  μια  άλλη  μεγάλη ,  νομίζω  οκταμελής  Επιτροπή  από  

επιστημονικούς  συνεργάτες  του  κ .  Γαβρόγλου ,  εισηγήθηκαν  στον  

υπουργό  αυτούς  τους  δήμους  σε  πρώτη  φάση  να  μπουν  σε  αυτό  το  

πρόγραμμα ,  υπάρχει  η  ΚΥΑ  και  μάλιστα  χθες  ο  υπουργός  ευχαρίστησε  

και  τις  Επιτροπές  για  την  σύμφωνη  γνώμη  τους  και  μάλιστα  διαβάζω ,  

σας  λέω  ακριβώς  τι  λέει  ο  υπουργός ,  ο  οποίος  έχει  υπογράψει  την  

ΚΥΑ ,  ότι  προκρίθηκε  η  έναρξη  της  υλοποίησης  να  γίνει  με  απόλυτη  

συναίνεση  των  εμπλεκόμενων  δήμων  και  χωρίς  πιθανότητα  να  τεθεί  σε  

κίνδυνο  η  εφαρμογή  της .   

 Νομίζω  σας  καλύπτει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  επειδή  συζητήσαμε  και  με  τους  φορείς  και  με  

τους  εμπλεκόμενους  για  να  συζητήσουμε  σήμερα  το  θέμα  εδώ  και  είναι  

σίγουρο  ότι  μπορεί  να  λειτουργήσει  πιλοτικά  αλλά  μπορεί  να  υπάρξει  

και  κάποιος  αιφνιδιασμός  κάποτε  και  μέσα  στην  χρονιά  ακόμη ,  έχουν  

γίνει  τέτοια ,  είναι  εδώ  βλέπω  οι  φορείς ,  οι  εκπαιδευτικοί  και  από  τις  

δυο  ομάδες ,  να  το  πω  έτσι ,  θα  ακούσουμε  την  γνώμη  τους ;   
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 Σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  είναι  έτσι  η  διαδικασία  ή  θα  το  

αφήνουμε  και  λέμε  του  χρόνου ;  Εγώ  φοβάμαι  πάντα  τον  αιφνιδιασμό  

και  δεν  πρέπει  να  αναλάβουμε  κάποια  θέματα .  Πρέπει  να  τα  συζητάμε ,  

να  έχουμε  μια  ώριμη  σκέψη  και  όταν  έρθει ,  μετά  από  διαλογική  

συζήτηση ,  να  παίρνουμε  την  καλύτερη  δυνατή  απόφαση .   

 Είναι  πάρα  πολύ  σημαντική  η  απόφαση  για  τα  παιδάκια  των  

τρεισήμισι ,  των  τεσσάρων  τι  πρέπει  να  γίνει .  Δεν  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  

συνεχώς  να  το  ρίχνουμε  στις  καλένδες  και  μετά  να  ερχόμαστε  την  

τελευταία  στιγμή  να  αποφασίζουμε .   

 Είναι  ευκαιρία .   Θα  ακούσουμε  τους  συναδέλφους  εδώ  από  τους  

παιδικούς  σταθμούς  και  από  την  Α /θμια  εκπαίδευση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  και  εφόσον   θέλουν  να  κάνουν  κάποια  τοποθέτηση  δεν  έχουμε  

αντίρρηση .  Εάν  ζητήσουν  τον  λόγο  δεν  έχω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά  να  διευκρινίσω  κάτι ,  δεν  παίρνουμε  καμία  απόφαση  σήμερα  

κύριοι  συνάδελφοι .  συζήτηση  και  ενημέρωση .  Ζητήσατε  τον  λόγο  

κάποιος  από  τους  εκπροσώπους  της  Α /θμιας ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  εγώ  ζήτησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  μισό  λεπτό .  Συζήτηση  γίνεται  και  δεν  παίρνουμε  

καμία  απόφαση ,  επαναλαμβάνω .  Ελάτε ,  σας  παρακαλώ ,  κοντά  σε  ένα  

μικρόφωνο .  Και  εκπρόσωπος  από  τους  παιδικούς  σταθμούς  εάν  θέλετε  

σηκωθείτε  και  καθίστε  σε  ένα  μικρόφωνο  από  την  πλευρά ,  από  τα  
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αριστερά .  Σε  ένα  μικρόφωνο  κοντά  καθίστε .  Θα  μιλήσετε  αμέσως ,  θα  

πάρετε  τον  λόγο .   

 Ποια  από  εσάς  θα  σηκωθεί ;  Η  κυρία .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΔΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Παπαδιού  Ελένη .  Είμαι  αναπληρώτρια  του  Διευθυντή  

Α /θμιας  εκπαίδευσης .   

 Νομίζω  ότι  οι  δήμοι  που  μπήκαν  πιλοτικά  στο  πρόγραμμα  είναι  

αυτοί  ήταν  ομόφωνη  η  απόφαση  στις  τριμερείς  Επιτροπές .  Στην  δική  

μας  ήταν  πλειοψηφία ,  γι '  αυτό  δεν  μπήκαμε .   

 Ήθελα  να  πω  ότι  άλλους  σκοπούς  εξυπηρετούν  οι  παιδικοί  

σταθμοί  και  άλλοι  είναι  οι  σκοποί  των  νηπιαγωγείων .   

 Ο  νόμος  δεν  απαξιώνει  τους  παιδικούς  σταθμούς ,  απλώς  τους  

αποσυμφορίζει .  Και  το  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  για  τα  προνήπια  

είναι  ένα  πιο  χαλαρό  πρόγραμμα ,  ανάλογα  με  την  ηλικία  τους .   

 Δίνεται  η  δυνατότητα ,  νομίζω  ότι  η  ένταξη  των  νηπίων  από  την  

ηλικία  των  τεσσάρων  ετών  στο  νηπιαγωγείο ,  το  οποίο  είναι  μια  

οργανωμένη  ομάδα  και  αποτελεί  το  πρώτο  συστηματικό  σχολικό  τους  

περιβάλλον ,  είναι  μια  ενέργεια  η  οποία  εκσυγχρονίζει  την  εκπαίδευση  

και  γεφυρώνει  τις  διαφορές  τις  κοινωνικές  και  εκπαιδευτικές  διαφορές  

που  υπάρχουν  ανάμεσα  στην  εκπαίδευση  των  παιδιών .   

 Η  Α /θμια  εκπαίδευση  έχει  στην  διάθεσή  της  όλα  όσα  χρειάζονται  

για  να  λειτουργήσει  από  φέτος ,  δεν  θα  λειτουργήσει  αλλά  έχει  τις  

κτιριακές  υποδομές ,  έχει  υλικοτεχνική  υποδομή ,  έχει  όλο  το  

προσωπικό  να  δεχθεί  350 παιδιά ,  τα  οποία  δεν  υπάρχουν  γιατί  θα  

έχουμε  λιγότερα .   

 Εγώ  αυτό  ήθελα  να  πω  και  νομίζω  ότι  είναι ,  θα  έπρεπε  να  γίνει  

και  στον  Νομό  μας ,  γιατί  είναι  ένας  μεγάλος  νομός  και  ο  Δήμος  δεν  
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χρειάζεται  καμία  δαπάνη .  Υπάρχουν  όλες  οι  αίθουσες .  Απλώς  τα  

τμήματα  είναι  μικρά  και  θα  μπορούσαν  να  απορροφηθούν  από  τα  ήδη  

υπάρχοντα  τμήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Μου  επιτρέπετε  να  δώσω  επιπλέον  στοιχεία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  όμως  σας  παρακαλώ .  Τι  θέλετε  δεν  σας  άκουσα ;   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  λέγομαι  

Κουτρουμανίδου  Παγώνα ,  είμαι  η  σύμβουλος  της  προσχολικής  του  

Νομού  Σερρών  και  έχω  την  χαρά  και  την  ατυχία  να  γνωρίζω  

λεπτομερώς ,  έχω  αρκετά  δυνατή  φωνή ,  δεν  μου  χρειάζεται  το  

μικρόφωνο ,  όλα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  πειράζω ,  η  Φιλιώ  ακούει  η  Παγκάλου .  Άλλωστε  με  την  κυρία  

Παγκάλου  ήμασταν  οι  πρώτες  νηπιαγωγοί  που  ιδρύσαμε  τον  1ο  

Δημοτικό  Παιδικό  Σταθμό ,  άρα  εγώ  ήμουν  υπάλληλος  του  Δήμου  πριν  

από  τριάντα  χρόνια  και  γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά  πως  λειτουργούν  και  

οι  παιδικοί  σταθμοί  και  πως  λειτουργούν  και  τα  νηπιαγωγεία .  

 Κύριε  Χατζημαργαρίτη ,  κύριε  Δήμαρχε  το  Υπουργείο  εδώ  και  

τριάντα  χρόνια  προσπαθεί  να  κάνει  δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική .  
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Είναι  αίτημα  πάγιο  της  Εκπαιδευτικής  Κοινότητας .  Είναι  

αποδεδειγμένο  από  πληθώρα  βιβλιογραφικών  αναφορών  ότι  η  δίχρονη  

προσχολική  είναι  εξαιρετικά  σημαντική  για  την  γνωστική  νοητική  και  

συναισθηματική  ανάπτυξη  του  παιδιού .   

 Το  πρόγραμμα  που  εφαρμόζεται  είναι  κατάλληλο  για  τα  παιδιά .  

Είναι  έωλοί  όλοι  αυτοί  οι  ισχυρισμοί  που  λένε  ότι  στον  παιδικό  

σταθμό  είναι  καλύτερα  γιατί  δεν  είναι  αυστηρά .  Θα  το  αφήσουμε  όμως  

αυτό .  Το  Υπουργείο  δεν  μας  αιφνιδίασε .  Από  πέρυσι  και  από  πρόπερσι  

και  πολύ  παλαιότερα  έλεγε  ότι  θα  το  κάνει .   

Κλήθηκαν  οι  δήμοι  ένα  πράγμα  να  καταθέσουν ,  αγαπητοί  

δημοτικοί  σύμβουλοι .  Έχουμε  τις  υποδομές  να  λειτουργήσουμε  

δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική ;  Απάντησε  ο  Δήμος  Σερρών  εάν  

έχουμε  τις  υποδομές ;  Δεν  απάντησε  ο  Δήμος  Σερρών .  Ο  Δήμος  Σερρών  

απάντησε  ότι  δεν  θέλουμε  την  δίχρονη  προσχολική .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι  Δήμαρχε .  Απαντήσατε  ότι  έχουμε  τις  υποδομές ;  Δεν  απαντήσαμε  

ότι  τις  έχουμε .  Το  Υπουργείο  ρωτούσε  αυτό  ακριβώς .  Έχουμε  τις  

υποδομές ;  Δεν  ρωτούσε  εάν  εγώ  θέλω  ή  δεν  θέλω  την  δίχρονη  

προσχολική .   

Τις  υποδομές ,  λοιπόν ,  όλος  ο  νομός  και  έχουμε  την  παγκόσμια  

πρώτη ,  να  μην  χρειαζόμαστε  ούτε  ένα  κεραμίδι .  Ούτε  ένα  ευρώ  να  

διαθέσει  κανένας  Δήμαρχος  για  την  δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική .  

Και  τι  κάνουμε  αντ’   αυτού ;  Το  πετάμε  στα  σκουπίδια  και  δεν  θα  

έχουμε  ούτε  ένα  σχολείο  που  θα  συμμετάσχει .  Και  ποιο  είναι  το  
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κέρδος ;  Το  κέρδος  είναι  ένα  χρόνο  παράταση .  Γιατί ;  Τα  ερωτήματα  ας  

απαντηθούν  από  εσάς .   

Θα  εφαρμοστεί ,  είναι  νόμος  του  κράτους .  Δεν  μπορούμε  να  το  

γλιτώσουμε  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Του  χρόνου  θα  εφαρμοστεί .  

Είμαστε  έτοιμοι  από  φέτος  να  το  κάνουμε  αυτό .  Μπορούμε  να  

δεχθούμε  τριακόσια  και  παιδιά  στον  Δήμο  Σερρών  μόνο ,  όχι  σε  όλο  

τον  Νομό .  Δεν  υπάρχουν  αυτά  τα  παιδιά .  Έχουμε  μείωση  μαθητικού  

δυναμικού  πάνω  από  27% στον  Νομό .  Αυτή  την  στιγμή  έχουμε  έξι  και  

επτά  αίθουσες  κενές .   

Δεν  απαξιούμε ,  όπως  είπε  και  η  κυρία  Παπαδιού ,  το  εξαιρετικό  

έργο  που  γίνεται  στους  παιδικούς  σταθμούς .  Είναι  συνέχεια  η  

εκπαίδευση  και  η  φροντίδα  των  παιδιών .  Είναι  συνέχεια  και  το  μότο  

της  εκπαίδευση  και  της  Α /θμιας  είναι  κανένα  παιδί  έξω  από  δομές  της  

εκπαίδευσης .   

Τι  θα  γινόταν ,  κύριε  Δήμαρχε  εάν  γινόταν  στον  Δήμο  Σερρών  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συντομεύετε .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Θα  αποσυμφορίζαμε  τους  παιδικούς  σταθμούς ,  γιατί ;  Γιατί  αυτή  την  

στιγμή  η  αναλογία  μεγάλων  νηπίων  και  προνηπίων  στον  Δήμο  Σερρών  

στα  νηπιαγωγεία  είναι  60-40.  Έξι  παιδιά  δηλαδή  έχουμε  νήπια  και  

τέσσερα  προνήπια .  Άντε  να  έρθει  άλλο  ένα  10% που  φιλοξενούν  οι  

δήμοι .  Εάν  θα  έφευγε  από  εκεί  θα  μπορούσαν  να  απορροφήσουν  οι  

παιδικοί  σταθμοί  όλα  αυτά  τα  παιδιά  που  μένουν  απέξω .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Λυπάμαι  που  δεν  το  ψηφίσατε .  Εμείς  θα  

συνεχίσουμε  να  αγωνιζόμαστε  γι '  αυτό  και  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  ψηφίζουμε  τίποτα .  Συγνώμη ,  συγνώμη ,  κάνετε  ένα  λάθος .  Δεν  

ψηφίζουμε .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Προτείνατε  να  μην  συμμετάσχουμε .  Προτείνατε  χωρίς  ενημέρωση  να  

μην  συμμετάσχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  απλώς  συζήτηση .  Δεν  ψηφίσαμε .  Κακώς  που  διατυπώνετε… 

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Πρότεινε  ο  Δήμαρχος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πρότεινε  ο  Δήμαρχος  τίποτα  απολύτως .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό  εστάλη  στο  Υπουργείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογος .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Έχουμε  τα  πρακτικά  που  εστάλησαν  στον  Υπουργείο .  Ένα  τελευταίο ,  

εάν  μου  επιτρέπετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  σας  παρακαλώ ,  σεβαστείτε  λιγάκι  την  λειτουργία .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήμουν  μπροστά  όταν  ήρθε  ο  κ .  Αγγελίδης  και  τα  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει ,  δεν  είναι  ο  χώρος  τώρα .  Σας  παρακαλώ  σεβαστείτε  την  

λειτουργία .  Κλείστε  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  ενημερώνω .   

Ένα  τελευταίο  ερώτημα ,  δεν  είναι  προσωπικό ,  παρακαλώ  μην  το  

εκλαμβάνετε  έτσι .  Ζητώ  συγνώμη  για  τον  τόνο  της  φωνής  μου  αλλά  ως  

νηπιαγωγός  πρέπει  να  έχω  καμπάνα  φωνή  όταν  είναι  τα  παιδιά  έξω  να  

με  ακούν .   

 Κύριε  Χατζημαργαρίτη ,  εάν  είχατε  παιδιά  τεσσάρων  χρονών  και  

έπρεπε  να  επιλέξετε  ανάμεσα  στον  παιδικό  σταθμό  και  στο  

νηπιαγωγείο ,  προνήπια  θα  τα  πηγαίνατε  σε  παιδικό  σταθμό  ή  σε  

νηπιαγωγείο ;   

 Παρακαλώ  να  σας  ακούσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι ,  να  ακούσω  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε  η  ερώτηση .  Δεν  θα  κάνουμε  διάλογο .  

Δεν  γίνεται  διάλογος  εδώ .  Σας  παρακαλώ .    

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

Κύριος  Χατζημαργαρίτης  μας  τίμησε  στο  30ο  Νηπιαγωγείο  και  με  τον  

γιο  του  και  με  την  κόρη  του  ως  προνήπια .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε ;  Απάντησε  μόνη  της  η  κυρία .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Θα  απαντήσω  γιατί  αναφέρθηκε  στην  οικογένειά  μου .  Τα  παιδιά  μου  

δεν  έχουν  καμία  δουλειά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Σας  παρακαλώ  

πολύ ,  λυπάμαι  που  συμπεριφέρεστε  σε  έναν  δημοτικό  σύμβουλο  αυτής  

της  πόλης  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Λυπάμαι  πάρα  πολύ .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αφήστε  με .  Δεν  σας  διέκοψα ,  δεν  θα  με  διακόψετε .  Δεν  σας  διέκοψα .  

Αναφερθήκατε  στα  παιδιά  μου .  Δεν  επιτρέπω  σε  κανέναν  να  μιλάει  για  

την  οικογένειά  μου .  Δεν  επιτρέπω .  Σας  παρακαλώ  δεν  θα  με  

διακόψετε .  Δεν  θα  με  διακόψετε .  Εγώ  είμαι  δημοτικός  σύμβουλος  του  

Δήμου  Σερρών ,  έχω  κληθεί  και  υπερασπίζομαι  στον  Δήμο  Σερρών .  Η  

οικογένειά  μου  δεν  έχει  καμία  δουλειά  εδώ  μέσα .  Μα  καμία  δουλειά .  

Μα  καμία  δουλειά .   

Κα  ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  σας  διέκοψα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία ,  κυρία  σταματήστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν  σας  διέκοψα .  Σεβαστείτε  με .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ήρεμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Όταν  αναφέρονται  στην  οικογένειά  μου  γίνομαι  έξαλλος ,  κύριε  

Πρόεδρε  και  οφείλετε  να  με  προστατεύσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Το  λάθος  είναι  δικό  μου  που  δεν  σταμάτησα  την  κυρία .  

Μπορείτε ,  σας  παρακαλώ  να  ολοκληρώσετε ;  Δεν  υπάρχει  λόγος  να  

ταράζεστε .   Έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αναφέρθηκε  στην  οικογένειά  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο  κ .  Χατζημαργαρίτη .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  γνωρίζω  εγώ  ποια  είναι  η  κυρία  ούτε  δίνω  το  

δικαίωμα  σε  κανέναν  να  ασχολείται  με  την  οικογένειά  μου .  Ούτε  έχω  

δώσει  δικαιώματα  σε  κανέναν .  Το  που  πήγαν  τα  παιδιά  μου  και  τι  θα  

κάνω  με  τα  παιδιά  μου  αφορά  τον  Χατζημαργαρίτη ,  κανέναν  άλλον .  

Μα  κανέναν  άλλον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Πώς  θα  το  βρούμε ;  Δέχομαι  και  εγώ ,  αυτό  το  χρονικό  διάστημα ,  μια  

πολύ  μεγάλη  πολεμική  από  ανθρώπους  συγκεκριμένους .  Δεν  θα  

απαντήσω ;  Εγώ  υπερασπίζομαι  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  τα  συμφέροντα  

των  συνδημοτών  μου  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο .  Θα  το  κάνω  μέχρι  

να  τελειώσει  η  θητεία  μου .  Είμαι  απέναντι  στην  απόφαση  που  πήρε  το  

Υπουργείο .  Δυστυχώς  την  πήρε .  Βεβαίως  και  θα  εναρμονιστούμε .   

 Ο  Δήμαρχος  της  πόλης  αυτής  ζήτησε  προσαρμογή .  Τι  ποιο  

δύσκολο  να  το  καταλάβει  κανείς  αυτό ;  Υπάρχει  μια  προσαρμογή  σε  
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όλα  τα  προγράμματα .  Μα  γι '  αυτό  ο  νομοθέτης  ορίζει  τρία  χρόνια  

προσαρμογή .  Μα  γι '  αυτό  δεν  τόλμησε  να  βάλει  τις  μεγάλες  πόλεις  και  

τους  μεγάλους  δήμους ,  γι '  αυτό  τον  λόγο .  Ήθελε  να  δει ,  μπορεί  να  

περπατήσει ;  Μπορεί  στην  πράξη  να  δημιουργηθεί ;   

 Ακόμα  και  να  υπήρχαν  λοιπόν  οι  υποδομές ,  να  υπήρχαν  οι  

υποδομές ,  βεβαίως  εδώ  είμαστε  να  το  ξανά  δούμε .  Είναι  δυνατόν  να  

μην  σεβαστεί  κανείς  σε  αυτόν  τον  τόπο  ένα  άλλο  εγχείρημα  το  οποίο  

έχει  πετύχει  όλα  αυτά  τα  χρόνια  για  άλλους  σκοπούς ;  Δεν  το  

καταλαβαίνω .  Που  είναι  το  κακό ;  Γιατί  ντε  και  καλά ,  το  λέω  μέρες ,  

γιατί  σώνει  και  καλά ,  γιατί  πάση  θυσία  πρέπει  να  μπει  ο  Δήμος  Σερρών  

από  φέτος ;  Ενώ  του  δίνει  το  δικαίωμα  το  κράτος ,  με  την  νομοθέτηση  

που  κάνει ,  να  περάσουν  και  τρία  χρόνια .  Για  ποιο  λόγο ;  Γιατί  

καιγόμαστε  να  μπούμε  φέτος  ντε  και  καλά ;   

 Μα  έρχεται  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  λέει  ότι  κάποιοι  δήμοι  

δεν  θα  μπουν ,  κάποιοι  μπήκαν .  Και  συνεχίζεται  αυτό .  Βλέπω  και  στα  

ΜΜΕ .  Πίεση  προς  το  Υπουργείο  μήπως  και  αλλάξει  η  ΚΥΑ  και  μπει  ο  

Δήμος  Σερρών .  Δηλαδή  το  παιδί  είναι  αυτό  που  μας  ενδιαφέρει ;   

 Και  επειδή  άκουσα  για  εκπαιδευτικά ,  άκουσα  και  για  

αποσυμφόρηση ,  η  λέξη  φροντίδα  πουθενά  στην  εκπαίδευση  αυτή  στα  

νηπιαγωγεία .  Θα  σας  τα  πουν  και  οι  συνάδελφοι  των  παιδικών  

σταθμών .  Όχι  συνάδελφοι ,  συνάδελφοι  των  νηπιαγωγών .  Η  λέξη  

φροντίδα  πουθενά .  Λέξη  φροντίδα  για  τα  μικρά  παιδιά ,  τα  οποία  

μπορεί  να  κατουρηθούν ,  να  το  πω  έτσι ,  πάνω  τους ,  πουθενά .   

 Εμείς  έχουμε  ένα  μοντέλο  το  οποίο  το  υπερασπιζόμαστε .  

Βεβαίως ,  το  προασπιζόμαστε  και  καλά  κάνουμε .  Υπάρχει  το  βοηθητικό  

προσωπικό ,  δηλαδή  οι  καθαρίστριες ,  υπάρχουν  οι  μαγείρισσες ,  υπάρχει  
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ο  Ιούνιος ,  υπάρχει  ο  Ιούλιος .  Ασχολούμαστε  και  με  την  ελληνική  

οικογένεια .  Είμαστε  απέναντι  στο  παιδί ;   

 Πριν  από  λίγες  εβδομάδες ,  κύριε  Φωτιάδη  ο  κ .  Σωτηρίου ,  δικός  

σας  σύμβουλος ,  εξαιρετικός  συνάδελφος ,  ψυχίατρος ,  είχε  ένα  

εξαιρετικό  άρθρο .  Εξηγούσε  για  ποιο  λόγο  αυτό  είναι  έγκλημα  προς  το  

παιδί .  Μα  καμία  ευρωπαϊκή  χώρα  δεν  εφαρμόζει  αυτό  με  την  δίχρονη  

προσχολική  αγωγή .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  αυτή  είναι  η  δική  μας  άποψη .  

Αυτή  είναι  δική  μας  άποψη .   

 Κύριε  Δήμαρχε  ζητώ  συγνώμη  για  τον  τόνο  της  φωνής  μου  αλλά  

όταν  ακούγεται  η  οικογένειά  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  σεβαστά  αυτά  που  λέτε  και  παράκληση ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  απευθύνεστε  στον  Πρόεδρο  για  να  μπορώ  να  βοηθήσω  και  

την  συζήτηση ,  για  να  μπορεί  να  προχωρήσει  και  πιο  κανονικά .   

 Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν  πάρει  τον  λόγο  η  εκπρόσωπος  των  παιδικών  σταθμών  θα  ήθελα  

απευθυνόμενος  στην  εκπρόσωπο  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης  να  της  πω  

ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πριν  πάρει  μια  απόφαση  ακούει  όλες  τις  

πλευρές .  Δεν  υπάρχει  αποφασίζουμε  και  διατάσσουμε ,  όπως  

εκπροσωπείτε  εσείς  αυτή  την  άποψη .  Αυτό  θέλουμε ,  αυτό  θα  κάνετε .  

Κάνετε  μεγάλο  λάθος .  έχουμε  δημοκρατία ,  δεν  έχουμε  δικτατορία ,  

αυτό  γουστάρουμε ,  όπως  είπατε ,  αυτό  πρέπει  να  κάνετε .   

 Και  όταν  με  καλέσανε  εμένα  την  Μεγάλη  Δευτέρα ,  με  πήραν  

τηλέφωνο  δυο  μέρες  πιο  μπροστά  και  μου  λένε  ότι  υπάρχει  μια  3μελής  

Επιτροπή ,  ο  Διευθυντής  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης  και  ο  εκπρόσωπος  
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από  τον  Σύλλογο  τον  Συνδικαλιστικό  της  Α /θμιας  εκπαίδευση  και  ο  

Δήμαρχος .  Μου  λένε  ότι  γι '  αυτό  το  θέμα  να  εκφράσω  άποψη .   

 Και  τι  είπα  εγώ ;  Ο  νόμος  δεν  δίνει  τριετή  προσαρμογή ;   Ο  νόμος .  

Πολύ  σοφά  την  δίνει  ο  νόμος  αυτή  την  τριετή  προσαρμογή .  Γιατί ;  

Προκειμένου  ομαλά  να  υλοποιηθεί  κάποια  στιγμή  ο  νόμος .  Και  εγώ  τι  

είπα ;  Εκφράζω  την  προσωπική  μου  άποψη ,  προσωπική  άποψη ,  το  θέμα  

θα  το  φέρω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  για  να  πάρει ,  για  να  εκφράσει  

την  άποψή  του  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Λέω  εκφράζω  μια  

προσωπική  μου  άποψη ,  χρειάζεται  ένα  στάδιο  προσαρμογής .  Αυτό  λέω  

εγώ  και  δεν  συζητάω  τίποτα  άλλο  από  αυτά  που  μου  λέτε  για  τις  

αίθουσες  εάν  υπάρχουν  ή  δεν  υπάρχουν .  Δεν  ήταν  αυτό  το  θέμα ,  εάν  

υπάρχουν  οι  αίθουσες  ή  δεν  υπάρχουν .  Το  θέμα  εγώ  το  φέρνω  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Η  προσωπική  μου  άποψη ,  αυτή  είναι  η  αλήθεια ,  για  να  δείτε  τι  

διαστρέβλωση  γίνεται  και  τι  ψέμα  πέφτει  και  ειλικρινά  ντρέπομαι  για  

τα  ψέματα  που  άκουσα  προηγουμένως ,  στάδια  προσαρμογής  ζητάω ,  δεν  

συζητάω  ούτε  αίθουσες  ούτε  εάν  έχουμε  αίθουσες  ούτε  εάν  

περισσεύουν  παιδιά ,  ούτε  εάν  ο  νόμος  αυτή  την  στιγμή  είναι  έτοιμος  

να  αντιμετωπίσει  το  θέμα .   

 Λοιπόν ,  ο  νόμος  δίνει  στάδιο  προσαρμογής ,  αυτή  την  στιγμή  

δημιουργούνται  προβλήματα  και  εργασιακά  στους  εργαζομένους  των  

παιδικών  σταθμών ,  δημιουργούνται  προβλήματα  και  στους  γονείς  των  

παιδιών ,  διότι  αιφνιδιαστικά  ήρθε  το  θέμα  και  πρέπει  να  κάνουν  τον  

προγραμματισμό  τους  και  να  τους  ακούσουμε  και  αυτούς  τους  

ανθρώπους ,  πρέπει  να  ακούσουμε  και  τους  ανθρώπους  των  παιδιών  

σταθμών .   
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 Στάδιο  προσαρμογής  σύμφωνα  με  τον  νόμο  ζήτησα  και  το  φέρνω  

το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  αποφασίσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Αμέσως  αυτό  το  εξέλαβαν  ως  αρνητική  άποψη  του  Δήμου  

Σερρών ,  παρόλο  που  τα  είπα  έτσι ,  είπαν  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  είναι  

αρνητικός ,  δεν  συμφωνεί .  Το  ίδιο  είπαν  και  οι  άλλοι  δήμοι  δηλαδή  του  

Νομού  Σερρών  και  παίρνει  την  απόφαση  το  Υπουργείο ,  για  μένα  καλώς  

την  πήρε  αυτή  την  απόφαση ,  σοφά  την  πήρε  και  δίνει  ένα  στάδιο  

προσαρμογής  και  λέει  ότι  φέτος  δεν  θα  ισχύσει .  

 Όταν  θα  ξανά  κληθούμε  για  να  εκφράσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

την  άποψή  του ,  με  τα  δεδομένα  εκείνης  της  στιγμής ,  θα  τα  εξετάσουμε ,  

θα  πάρει  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  θα  την  δώσει  στην  

Α /θμια  εκπαίδευση  και  κατ’  επέκταση  στην  κυβέρνηση .  Έτσι  έχουν  τα  

πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  θα  δώσω  τον  λόγο  στην  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε  στην  φάση  των  τοποθετήσεων ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  ότι  θα  δώσουμε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  θα  έχετε  τον  χρόνο  να  κάνετε  τοποθετήσεις ;  Έχετε  τον  λόγο  

κυρία  μου .   

Κα  ΦΩΤΙΑΔΗ:  
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Ευχαριστώ  πολύ .  Σας  καλησπερίζω .  Ονομάζομαι  Φωτιάδη  Στυλιανή  

και  είμαι  εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 Άκουσα  τις  τοποθετήσεις  της  Α /θμιας .  Μπορώ  να  πω  ότι  

προσβλήθηκα  διότι  εδώ  τέθηκε  ένα  θέμα  που  αφορά  την  εκπαίδευσή  

μας .  Θα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  η  εκπαίδευση  που  παίρνουμε  μέσα  στις  

σχολές  που  τελειώνουμε ,  είναι  από  ηλικίας  παιδιών  από  μηδέν  έως  έξι  

ετών .  Επειδή  αμφισβητήθηκε  αυτό  και  δεν  μου  άρεσε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΦΩΤΙΑΔΗ:  

Όχι  το  αμφισβητήσατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  κάνουμε  διάλογο ,  σεβαστείτε  λιγάκι  την  διαδικασία .   

Έχετε  τον  λόγο  κυρία  Φωτιάδη .   

Κα  ΦΩΤΙΑΔΗ:  

Αμφισβητήθηκε  με  το  λεγόμενο  ότι  γίνεται  καλύτερου  δουλειά  στα  

νηπιαγωγεία ,  εάν  έχω  καταλάβει  καλά  ότι  θα  πρέπει  η  

υποχρεωτικότητα  αυτή  να  υπάρχει  και  θα  έπρεπε  να  υπήρχε  από  

παλαιά ,  ούτως  ώστε ,  τα  προνήπια  τεσσάρων  και  πέντε  ετών ,  πέντε  

είναι  ήδη ,  να  είναι  μέσα  στα  νηπιαγωγεία ,  διότι  εκεί  γίνεται  καλύτερη  

δουλειά  και  η  εκπαίδευση  είναι  καλύτερη  στα  παιδιά .   

 Αυτό  μας  προσβάλει .  Τα  επαγγελματικά  δικαιώματα .  Κυρίως  

αυτά  προσβάλει .   

 Θεωρώ  ότι  η  δουλειά  είναι  ακριβώς  ίδια .  Από  εκεί  και  ύστερα  η  

υποχρεωτικότητα  είναι  κάτι  που  δεν  θα  έπρεπε  καν  να  υφίσταται .  Θα  

έπρεπε  να  αφήνεται  στους  γονείς  η  επιλογή  να  επιλέξουν  ποια  δομή  
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θέλουν ,  εάν  θέλουν  την  δομή  των  παιδικών  σταθμών  ή  εάν  θέλουν  την  

δομή  των  νηπιαγωγείων .   

 Θεωρώ  ότι  η  δουλειά  είναι  ακριβώς  η  ίδια  και  εάν  οι  κυρίες  της  

Α /θμιας  θεωρούν  ότι  εκπαίδευση  είναι  εντός  εισαγωγικών ,  το  να  

μαθαίνουν  τα  παιδιά  το  αλφάβητο ,  το  να  μαθαίνουν  τα  παιδιά  να  

μετρούν ,  εάν  αυτό  είναι  η  εκπαίδευση  και  περιορίζονται  σε  αυτό ,  

μάλλον  κάνουν  κάτι  λάθος .   

 Η  εκπαίδευση  ξεκινάει  από  την  πρώτη  βρεφική  ηλικία  και  αφορά  

αξίες  οι  οποίες  οδηγούν  τα  παιδιά  να  γίνουν  καλύτεροι  άνθρωποι .  Οι  

αξίες  είναι  από  το  πως  θα  μετακινήσουν  ένα  αντικείμενο  μέχρι  ναι ,  να  

φτάσουν  και  στην  μάθηση  αυτή .   

 Η  μάθηση  δεν  σταματάει  ποτέ ,  είναι  περιφερειακή ,  αφορά  όλα  τα  

δεδομένα  και  είναι  γύρω  από  την  ζωή  όλων  των  παιδιών .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ξεκινήσουμε  τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  ζήτησα  τον  λόγο  από  τους  πρώτους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  τοποθέτηση  θέλετε  να  κάνετε  ή  ερώτηση ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τώρα  έτσι  όπως  έγινε  μια  και  έξω  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  νομίζω  ότι  σας  ενημέρωσα  ότι  θα  έδινε  τον  λόγο  στους  

εκπροσώπους .  Δεν  νομίζω  ότι  είναι  κάτι  το  παράτυπο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  τώρα  μην  ξεκινήσουμε ,  κ .  Χασαπίδη ,  αυτόν  τον  κύκλο  των  

τοποθετήσεων .  Τοποθέτηση  θέλετε  ή  ερώτηση ;  Θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  

Ορίστε .  Ορίστε  έχετε  τον  λόγο .   

 Συγνώμη ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  

Καρύδας ,  ο  κ .  Στεργίου  και  ο  κ .  Γαλάνης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  θέμα  είναι  

πολύ  σοβαρό  και  δυστυχώς  ο  δημόσιος  διάλογος  που  προηγήθηκε  μέσα  

από  τα  μέσα  ενημέρωσης  δεν  ανέδειξε  το  πρόβλημα .  Κυρίως  

ασχολήθηκαν  για  τα  συντεχνιακά  τους  προβλήματα  οι  άνθρωποι  που  

εργάζονται  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  στα  νηπιαγωγεία  και  άφησαν  το  

παιδί  απέξω .   

 Εγώ  θα  περίμενα  σήμερα  με  πολύ  σοβαρότητα  και  από  τους  

εκπαιδευτικούς  των  δυο  κατηγορών  για  μιλήσουν  για  το  παιδαγωγικό  

κομμάτι  που  αφορά  το  παιδί .  Δεν  είναι  εδώ  να  επιλύσουμε ,  ούτε  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έγινε  για  να  επιλύσει  τα  προβλήματα  των  εργαζομένων  

ούτε  τα  νηπιαγωγεία  για  να  επιλύσουν  τα  προβλήματα  των  νηπιαγωγών  

που  θα  διοριστούν  περισσότεροι  ή  που  είναι  λιγότεροι .  

 Το  Υπουργείο  σοφά  έπραξε  και  έδωσε  τρίχρονη  πιλοτική  άσκηση ,  

αλλά  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  εμείς  πρέπει  να  μείνουμε  αδρανείς .  Εμείς  

πρέπει  να  διαμορφώσουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  άποψη .  Είμαστε  

υπέρ  της  υποχρεωτικής  δίχρονης  προσχολικής  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  

όχι .   

 Αυτό  τι  σημαίνει ;  Εάν  διαμορφώσουμε  αυτή  την  άποψη  θα  

προετοιμαστούμε  και  καλύτερα .  Τι  θα  πει  ότι  του  χρόνου  θα  δούμε ;  

Ποιος  θα  διαμορφώσει  τι  συνθήκες  για  να  δούμε  του  χρόνου  τι  θα  
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κάνουμε ;   Εάν  του  χρόνου  μας  πει  το  Υπουργείο  ότι  υποχρεωτικά  όλοι  

θα  πάνε  στην  δίχρονη  προσχολική  εκπαίδευση ,  είμαστε  έτοιμοι  να  το  

αντιμετωπίσουμε ;   

 Και  την  ευθύνη  την  έχουμε  συνολικά  ως  Δήμος .  Δηλαδή  η  

σχολική  στέγη  και  για  τα  νήπια  και  για  τους  παιδικούς  σταθμούς  είναι  

ευθύνη  του  Δήμου  υπό  την  ευρύτερη  έννοια .  Άρα  πρέπει  να  

αποφασίσουμε  ποια  κατεύθυνση  θα  ακολουθήσουμε ,  για  να  

προετοιμαστούμε ,  να  μην  αιφνιδιαστούμε  και  του  χρόνου  εάν  γίνει  

υποχρεωτικό  δεν  έχουμε  άποψη  το  πρέπει  να  κάνουμε .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Άμα , . . . .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και  μισό  λεπτό  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  όχι  άμα ,  όχι  άμα ,  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χασαπίδη  μην  κάνετε  διάλογο  μεταξύ  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  ενημέρωση ,  η  ουσία  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  προχωρήστε ,  σας  παρακαλώ ,  ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω ,  μπαίνουν  πραγματικά  κάποια  αντικειμενικά  ζητήματα  που  

πρέπει  να  συζητήσουμε .  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πράγματι  προσφέρει  στα  

παιδιά ,  μάλλον  στον  γονιό  την  ευχέρεια  να  αφήνει  το  παιδί  του  για  
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περισσότερες  ώρες .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  εκπρόσωπο  των  

Νηπιαγωγείων ,  πόσα  ολοήμερα  νηπιαγωγεία  έχουμε  στον  Δήμο  

Σερρών ;  Πώς  μπορούν  να  ανταποκριθούν  και  για  πόσες   ώρες  μπορούν  

να  εξυπηρετήσουν  τα  παιδιά  και  πόσα  παιδιά  μπορούν  να  

εξυπηρετήσουν ;   

 Αυτά  είναι  ζητήματα  τα  οποία  πρέπει  όλα  να  τα  βάλουμε  σε  μια  

ζυγαριά ,  αλλά  πρέπει  σύντομα  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

διαμορφώσουμε  την  άποψή  μας ,  για  να  προετοιμαστεί  ο  Δήμος  είτε  

έτσι  είτε  αλλιώς .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κύριος  Φωτιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  τον  λόγο ,  λυπάμαι .  Δεν  κάνουμε  διάλογο .  Όχι ,  όχι .  

Σεβαστείτε  την  λειτουργία  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,   δεν  θα  περίμενε  κανείς  να  υπάρχει  η  

σημερινή  ένταση  στο  όργανο  που  λέγεται  Δημοτικό  Συμβούλιο  όσον  

αφορά  την  αντιμετώπιση ,  την  διαχείριση  αυτού  του  θέματος  και  τούτο  

γιατί  για  μας  τα  πράγματα  είναι  τελείως  ξεκάθαρα .   

 Τι  διαπραγματευόμαστε  εμείς  και  ποιο  είναι  το  αντικείμενό  μας ;  

Εάν  θα  μπορούσαμε ,  έτσι  εμείς  κατανοούμε  το  εισαχθέν  θέμα ,  από  

φέτος  να  μπούμε  μέσα  στην  ομάδα  των  δήμων  που  εφαρμόζουν  

πιλοτικά  την  εφαρμογή  του  νόμου .   
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 Κατά  τους  Ρωμαίους  ο  νόμος  είναι  νόμος  και  εν  αξιολογείται  

ούτε  κρίνεται .  Εάν  δεν  εφαρμόστηκε  ή  εάν  δεν  είναι  επίκαιρη  η  

εφαρμογή  του ,  αυτό  είναι  κάτι  άλλο  και  αλλάζει  με  νόμο .  Μια  

παρατήρηση .   

 Δεύτερη  παρατήρηση .  Το  παιδαγωγικό  έργο  που  συντελείται ,  που  

παρέχεται  από  τους  παιδαγωγούς  της  προσχολικής  και  γενικότερα  να  

μην  μιλήσω  για  βαθμίδες ,  είμαστε  αναρμόδιοι ,  κύριοι  συνάδελφοι  να  

το  αξιολογήσουμε  και  να  το  κρίνουμε .   

 Και  δεν  θα  έπρεπε  εδώ  να  φτάσουμε  σε  προσβολές .  Είναι  

συνάδελφοι ,  οι  οποίοι  καταναλώνονται  και  ασχολούνται  με  το  παιδί  

και  στα  δυο  επίπεδα  και  καταθέτουν  ψυχή  κάθε  μέρα  και  ένα  κομμάτι  

από  τον  εαυτό  τους  θα  έλεγα ,  να  το  αφήσουμε  αυτό  έξω .   

 Εμείς  λοιπόν  τι  συζητούμε  σήμερα ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  νομίζω  

εστίασε  και  επικέντρωσε  ιδιαίτερα  σύντομα  και  καθαρά .  Ακούστηκε  

από  τον  κ .  Αγγελίδη ,  τον  κ .  Δήμαρχο  ότι  εμείς  συζητήσαμε  και  η  

παρέμβασή  μου ,  η  παρουσία  μου  μάλλον  αφορούσε  την  προσαρμογή .   

 Η  ερώτησή  μου ,  κύριε  εισηγητά  αφορούσε  την  προσαρμογή  του  

Δήμου  και  επ’  αυτού  δεν  άκουσα  καμία  ανάλυση .  Καμία  παρουσίαση .  

Και  προχωρήσαμε  σε  εντάσεις .   

 Η  προσαρμογή  λοιπόν  θα  έπρεπε  να  ξεκινήσει  από  την  ημέρα  που  

έγινε ,  μάλλον  που  πήραμε  την  πρόσκληση .  Θα  έπρεπε  οίκοθεν  

εσωτερικά  να  δούμε  ακριβώς  τι  συμβαίνει  στο  πρώτο  επίπεδο ,  εννοώ  

στους  παιδικούς  και  τι  συμβαίνει  στο  άλλο  επίπεδο .   

 Δεν  μου  αρέσει  να  μιλώ  για  επίπεδα ,  γιατί  για  μένα  η  εκπαίδευση  

είναι  ενιαία  και  θα  πρέπει  σε  αυτή  την  χώρα ,  επιτέλους ,  να  μην  είναι  

ένα  αντικείμενο  ούτε  εντάσεων  και  οι  ανευθυνο-υπεύθυνοι  να  έχουν ,  

αναρμόδιοι  εννοώ  λόγω  ανεπάρκειας  να  αξιολογήσουν  το  
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συγκεκριμένο ,  άποψη .  Θεωρώ  ότι  είναι  των  ειδικών  και  πρωτίστως  των  

πανεπιστημιακών .  

 Εδώ  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  πρέπει  να  δούμε  κάτι  πολύ  

συγκεκριμένο .  Και  επαναφέρω  αυτά  που  ρώτησα ,  κύριε  εισηγητά  με  

πολύ  σεβασμό .  Είμαστε  σήμερα  με  την  καταγραφή  που  απαιτείται  για  

να  ξεκινήσει  η  προσαρμογή ;  Διότι  αιφνιδίως ,  αιφνιδίως  σχήμα  λόγου ,  

εφόσον  ο  νόμος  είναι  σε  ισχύ  μπορεί  να  κληθούμε  και  του  χρόνου ,  

ρώτησα ,  πόσα  είναι  τα  νηπιαγωγεία  που  νοικιάζουμε ;  Και  βεβαίως   

σήμερα  θα  επαναφέρω  αυτό  που  είναι  διαρκές ,  είμαστε  στην  λογική  

της  αυτό-στέγασης  για  να  μπορέσουμε  να  επενδύσουμε  περαιτέρω  σε  

υποδομές ,  να  κάνουμε  έτσι  απλά  για  την  υποδοχή  αυτών  των  παιδιών  

αγκαλιές ,  χώρους  για  να  τα  υποδεχθούμε  και  να  παρέχουμε  και  άλλες  

συμπληρωματικές ,  ενδεχόμενα ,  υπηρεσίες ;  Αυτό  είναι  ένα  ζητούμενο .   

 Ένα  άλλο  επίσης  θέμα  είναι  και  θα  πρέπει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  να  το  δούμε  καθαρά ,  δεν  είμαι  υποψιασμένος  

ιδιαίτερα  συγκριτικά  με  σας .  Όλοι  είμαστε  υποψιασμένοι .  Θα  το  πω  

όμως  ευθέως ,  γιατί  αιφνιδίως  η  πολιτεία  θέλει  να  ενεργοποιήσει  αυτόν  

τον  νόμο ;  Λέω  εγώ .  Κρατήστε  το  αυτό .  Και  γιατί ,  κύριε  εισηγητά  

σήμερα  τα  πράγματα  πάνε  πολύ  καλά  στους  παιδικούς ;  Λόγω  

χρηματοδότησης  από  την  Ευρώπη ,  ναι ;   

 Εάν  αιφνιδίως  αυτό  το  κεκτημένο  σήμερα  και  πολύ  ορθά  υπάρχει  

και  θα  έπρεπε  να   υπάρχει ,  για  αυτά  τα  οποία  ανέφερε  για  την  άρση  

των  αδικιών  των  κοινωνικών  από  διαφορετική  εκκίνηση ,  την  

κοινωνική ,  την  οικονομική  και  τα  λοιπά  των  παιδιών ,  εάν  αυτό  λείψει  

δεν  θα  έχουμε  προβλήματα  όπως  είχαμε  πριν .  Θυμάμαι  με  τους  

παιδικούς  στους  δήμους  εκεί  όταν  συζητήσαμε  πολλές  φορές  και  δεν  

βρίσκαμε  το  αντίστοιχο  ποσό  που  θα  έπρεπε  να  δώσουν  οι  γονείς .   
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 Άρα  λοιπόν ,  ας  είμαστε  λίγο  υποψιασμένοι  μήπως  κάτι  έρχεται ;  

Μήπως  πρέπει  να  δούμε  και  αυτή  την  εκδοχή ;  Διότι  σε  αυτή  την  χώρα  

εδώ  και  δέκα  χρόνια  περίπου ,  λάου-λάου  μας  πάνε  κάτι  και  μετά  μας  

το  εφαρμόζουν  άμεσα .  Όλοι  είμαστε  υποψιασμένοι .   

 Κλείνοντας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σεβόμενος  τον  χρόνο  και  

θεωρώντας  ότι  το  όλο  θέμα  θα  επανέλθει  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

πάμε  στην  λογική  της  προσαρμογής ,  αλλά  να  ξεκινήσει  η  προσαρμογή  

και  δεν  είδα  από  τον  κ .  Αγγελίδη  να  μας  ορίσει  τι  περιεχόμενο  δίνει  σε  

αυτόν  τον  όρο ;  Τι  σημαίνει  προσαρμογή ;   

 Και  εγώ  θα  περίμενα  να  ακούσω  από  τον  κ .  Αγγελίδη  

προσαρμογή  είναι  για  τον  Δήμο  τούτο ,  το  άλλο  και  το  παρ’  άλλο .  Και  

θέλω  να  γίνει  αυτή  η  συζήτηση  και  εμείς  εάν  θα  γίνει  μια  Επιτροπή  

εμείς  θέλουμε  να  συμμετέχουμε .  Δεν  θέλω  να  χρεώσω  σε  κανέναν .  

Αλίμονο  εάν  φτάσουμε  η  παιδεία  να  είναι  αντικείμενο  εντάσεων  και  

προσπάθειας  χρέωσης .   

 Εμείς  ως  παράταξη  εάν  κάνουμε  μια  Επιτροπή  να  δούμε  αυτό  που  

ορίζουμε  προσαρμογή ,  θα  είμαστε  παρόντες  και  με  προτάσεις .   

 Θεωρώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  φύγουμε  σήμερα  

με  ένταση ,  θα  πρέπει  να  πάρουμε  και  αυτές  τις  δυο  σκέψεις ,  όπως  την  

ξεκίνησε  ο  κ .  Χασαπίδης  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  σκέψη ,  να  δούμε  το  ενδεχόμενο ,  της  πιθανής  μείωσης  των  

χρηματοδοτήσεων ,  να  δούμε  τι  μπορούμε  να  κάνουμε  με  τα  

νηπιαγωγεία  και  εδώ  είναι  και  οι  επιστημονικές  απόψεις ,  εδώ  είναι  να  

στηρίξουμε  την  αγωνία  και  των  δυο  συνδικαλιστικών  οργάνων .  Γιατί  
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να  είναι  κακό  εάν  καταθέτουν  οι  μεν  και  οι  δε  μια  αγωνία ;  Γιατί  τάχα ,  

δηλαδή ,  οι  συνάδελφοι  νηπιαγωγοί  να  είναι  κακοί  επειδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Φωτιάδη  έχει  περάσει  ο  χρόνος .  Έχετε  και  να  

δευτερολογήσετε .  Καταλαβαίνετε  ότι  ο  χρόνος  είναι  πολύτιμος  πλέον .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  έχετε  υπερβεί  τον  χρόνο  σας .  Εάν  είναι  δυνατόν  

ολοκληρώστε  την  πρότασή  σας  για  να  κλείσουμε  το  θέμα  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  με  αφήνατε  τον  χρόνο  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  παρενέβη  τρεις  φορές .  Δεν  είναι  ευχάριστο  αυτό  για  μένα  αλλά  

πρέπει  να  κρατήσω  και  την  διαδικασία  σε  κάποια  πλαίσια .  Σεβαστείτε ,  

σας  παρακαλώ  ότι  η  θέση  μου  είναι  τέτοια  που  πρέπει  να  σας  διακόψω .  

Παράκληση  ολοκληρώστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  ολοκληρώσετε  σας  παρακαλώ ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  Θα  σας  παρακαλέσω  και  εγώ  τον  ανάλογο  σεβασμό  να  τον  

δείχνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως  τον  έχετε .  Δεν  είναι  θέμα  σεβασμού  είναι  θέμα  Κανονισμό  

και  διαδικασίας .  Σεβαστείτε ,  έχετε  και  δευτερολογία .  Ολοκληρώστε  

την  πρότασή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  κάνω  δευτερολογία  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  ξέρω  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τον  χρόνο  που  καταναλώσατε  για  να  με  διακόπτετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορούσατε  να  ολοκληρώσετε  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  το  κάνατε  για  να  χάσω…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  δίνω  αυτή  την  εντύπωση ;  Βλέπετε  ότι  έχω  τέτοια  πρόθεση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα  είναι  σοβαρό ,  είναι  επίκαιρο  και  

θα  πρέπει  να  δούμε  πως  ο  Δήμος  θα  προσαρμοστεί .  Εγώ  δεν  μέμφομαι  

ούτε  την  μεν  ούτε  την  δε  συνδικαλιστική  παρουσία .  Θεωρώ  ότι  θα  

πρέπει  να  φύγουμε  όλοι  ήρεμοι  και  να  δουλέψουμε  για  να  ετοιμάσουμε  

το  καλύτερο  περιβάλλον  για  τα  παιδιά  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  σοβαρότητα  του  θέματος  δεν  χρειάζεται  να  πω  

κάτι .  Πρέπει  όμως  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  υπάρχει  ηρεμία  

όταν  μιλάμε  για  θέματα  παιδείας ,  ώστε  νηφάλιοι  να  παίρνουμε  τις  
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καλύτερες  δυνατές  αποφάσεις  για  το  καλό  των  παιδιών  που  είναι  και  

το  μέλλον  της  χώρας .   

 Ποιος  είναι  ο  στόχος ;  Ο  στόχος  είναι  η  βέλτιστη  αντιμετώπιση  

των  παιδιών  της  κρίσιμης  προσχολικής  ηλικίας .  Νομίζω  σε  αυτό  

συμφωνούμε  όλοι .   

 Πώς  επιτυγχάνεται  αυτό ;  Επιτυγχάνεται  με  την  καταλληλότητα  

των  δομών ,  με  το  επαρκές  προσωπικό ,  με  την  τις  κατευθύνσεις  από  τα  

ανώτερα  επίπεδα  και  τα  λοιπά ,  όπως  γίνεται  σε  όλες  τις  ευρωπαϊκές  

χώρες .   

 Αντί  λοιπόν  εδώ  μέσα  και  δεν  θα  το  ήθελα  ποτέ ,  να  υπάρχουν  

αντεγκλήσεις ,  έπρεπε  να  υπάρχουν  προτάσεις  σεβαστές  από  όλους  τους  

εμπλεκόμενους  και  στο  τέλος  να  βγαίνει  μια  ομόφωνη ,  κατά  την  γνώμη  

μου ,  ομόφωνη ,  σε  θέματα  παιδείας  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  τόσες  

μεγάλες  διαφωνίες ,  ομόφωνη  για   το  καλό  των  παιδιών  της  κρίσιμης  

προσχολικής  ηλικίας .   

 Όλοι  ξέρουμε ,  η  βιβλιογραφική  αναφορά  υπάρχει ,  ότι  σε  αυτή  

την  προσχολική  ηλικία  ουσιαστικά  διαμορφώνεται  ο  χαρακτήρας  του  

παιδικού ,  από  αρχαιοτάτων  χρόνων  αλλά  στην  σημερινή  κοινωνία  με  

την  οικονομική  κρίση  που  υπάρχει ,  ακόμα  περισσότερο .   

 Τι  έχουμε  τώρα ;  Το  πρώτο  είναι  οι  δομές .  Υπάρχουν  οι  δομές ;  

Θα  έπρεπε ,  νομίζω ,  να  υπάρχει  μια  εισήγηση  εδώ  μέσα ,  τουλάχιστον  

γενικά  τι  δομές  έχουμε .  Ξέρω  ότι  λειτουργεί  μια  με  τους  σταθμούς  

τους  βρεφονηπιακούς ,  η  οποία  λειτουργεί  και  πάρα  πολύ  καλά  από  ότι  

γνωρίζω .  Υπάρχει  το  αντίστοιχο  για  αίθουσες  νηπιαγωγείων ;   

 Φυσικά  δεν  θα  ήθελα  επ’  ουδενί  να  φτάσουμε  να  νοικιάζουμε  

διάφορα  μαγαζιά  που  τρέχουν  οι  σωλήνες  τους ,  για  παιδιά  νήπια  και  

προνήπια .   
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 Εάν  έχουν  βελτιωθεί  θα  περίμενα  κάτι  τέτοιο  να  ακούσω  και  να  

υπάρχει  και  ένα  έτσι  οργανόγραμμα  τί  μπορεί  να  λειτουργήσει  ακόμα  

περισσότερο .   

 Το  άλλο  είναι  ότι  κατά  την  γνώμη  μου ,  θα  πρέπει  σε  αυτή  την  

διαδικασία  και  οι  γονείς  να  έχουν  μια  συμμετοχή ,  διότι  είναι  η  άμεσα  

ενδιαφερόμενοι  και  είναι  αυτοί  που  αντιμετωπίζουν  καθημερινά  το  

πρόβλημα .   

 Εξ  όσων  γνωρίζω  οι  παιδικοί  σταθμοί  που  λειτουργούν  σαφώς  

καλύτερα  τα  τελευταία  χρόνια ,  οφείλεται  και  στο  γεγονός  ότι  

χρηματοδοτούνται  από  την  Ε .Ε . .  Από  πληροφορίες  που  έχω  λέγεται  ότι  

κάθε  παιδί  χρηματοδοτείται ,  εντός  εισαγωγικών  το  χρηματοδοτείται ,  

με  3.000 ευρώ  τον  χρόνο .  Είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  ποσό  εάν  

πρόκειται  να  μην  επιβαρύνουμε  τους  γονείς ,  γιατί  εάν  φτάσουμε  σε  

αυτή  την  κρίση  να  λέμε  στους  γονείς  ότι  δώστε  από  τόσα  ευρώ  για  να  

κρατήσουμε  τα  παιδιά ,  είναι  δώρο  άδωρο .  Θα  πρέπει  να  δούμε  και  

αυτή  την  παράμετρο .   

 Από  εκεί  και  πέρα  βέβαια ,  οι  ειδικοί  θα  πρέπει  να  αποφασίσουν  ή  

να  μας  δώσουν ,  τουλάχιστον ,  στοιχεία  για  το  πως  πρέπει  να  

αναπτυχθεί  ένα  παιδί  στην  ηλικία  των  τεσσάρων  ετών .  Που  είναι  

καλύτερα ;  Ποια  είναι  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα ;  Τα  αμερικάνικα ;  Ποια  

είναι  τα  πρότυπα  και  πως  λειτουργούν ;  Για  να  έχουμε  και  εμείς  άποψη  

να  την  εκφράζουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Εκείνο  που  κατά  την  γνώμη  μου  πρέπει  επίσης  να  ληφθεί  σοβαρά  

απόφαση ,  είναι  ότι  δεν  είναι  ένα  ξερό  θέμα  μόνο  εκπαίδευση ,  πρέπει  

να  είναι  και  εκπαίδευση ,  φροντίδα ,  ψυχολογική  υποστήριξη ,  διατροφή  

και  όλα  αυτά .   
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 Θα  πρέπει  λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε  να  έχουμε  όλα  αυτά  τα  

στοιχεία  και  θα  περίμενα  σήμερα ,  εγώ  ειλικρινά  θα  περίμενα ,  να  

έχουμε  τέτοια  στοιχεία  και  από  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  και  της  

Α /θμιας  και  τους  παιδικούς ,  ώστε  να  πάρουμε  μια  σωστή  απόφαση .   

 Βέβαια  είπατε  ότι  δεν  θα  πάρουμε  απόφαση ,  αλλά  θα  πρέπει  να  

ζυμωθεί  το  θέμα ,  να  διαμορφωθεί  γιατί  είμαι  σίγουρος  ότι  το  θέμα  θα  

έρθει ,  έστω  και  του  χρόνου  να  έρθει ,  θα  είναι  πολύ  αργά  εάν  μας  

πιάσουν  πάλι  απροετοίμαστους .   

 Συμφωνώ  με  την  προσαρμογή .  Πιστεύω  και  εγώ  ότι  χρειάζεται  

ένα ,  μια  περίοδος  προσαρμογής  έχοντας  όλα  τα  άλλα  στοιχεία .   

 Η  προσβασιμότητα  πρέπει  να  ληφθεί  πολύ  σοβαρά  υπόψη ,  εάν  

μπορούν  τα  παιδιά  να  μετακινούνται ,  όπου  πρέπει  να  μετακινηθούν ,  

εκτός  εάν  δεν  υπάρχει  τέτοιο  θέμα  και  αυτό  θα  ήθελα  πάρα  πολύ  να  το  

ξέρω  και  ξέρω  ότι  στην  Σύνοδο ,  τις  Ευρωπαϊκές  Επιτροπές  για  την  

Παιδεία ,  για  αυτή  την  προσχολική ,  ο  στόχος  είναι  η  ουσιαστική  

ενίσχυση  όλων  των  δομών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελειώνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αμέσως .   

 Και  εγώ  θεωρώ  ότι  και  για  μας  αυτό  πρέπει  να  είναι  η  βασική  

μας  στόχευση .  Να  βελτιωθούν  όλα  και  στην  συνέχεια ,  μετά  από  

σύμφωνη  γνώμη  των  ειδικών ,  να  αποφασίσουμε .  Αλλά  να  δούμε  πρώτα  

τις  δομές .   

 Συμφωνούμε  με  την  προσαρμογή  αλλά  θα  πρέπει ,  κατά  την  γνώμη  

μου ,  να  ληφθεί  υπόψη  και  η  γνώμη  των  γονέων .  Πάντοτε  για  την  
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βέλτιστη  παροχή  υπηρεσιών  των  παιδιών  αυτής  της  κρίσιμης ,  

επαναλαμβάνω ,  ηλικίας .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  είχα  σκοπό  να  τοποθετηθώ  με  την  λογική  ότι  ο  

Δήμος  τελικά  δεν  εντάχθηκε .  Απλά  επειδή  ξεκίνησε  πιο  μπροστά  μια  

κουβέντα  εφ’  όλης  της  ύλης  το  θεώρησα  σωστό .   

 Πρώτα  πριν  ξεκινήσω  θέλω  να  κάνω  μια  καλοπροαίρετη  

επισήμανση .  Δεν  είναι  καλό  επιστήμονες  του  ίδιου  κλάδου ,  άσχετα  που  

ανήκουν  στον  ίδιο  φορέα ,  να  δείχνουν  μια  εικόνα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ότι  υπάρχει  κάποιου  είδους  διαμάχη .  Αναφέρομαι  στις  

κυρίες  πίσω .  Δεν  είναι  καλό ,  δεν  έχουν  να  χωρίσουν  κάτι .  Δεν  είναι  

μομφή ,  είναι  μια  καλοπροαίρετη  επισήμανση .  Είναι  επιστήμονες  του  

ίδιους  αντικειμένου ,  ενός  πολύ  ευαίσθητου  σημείου  όπως  είναι  η  

παιδαγωγική  και  νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  κάποιος  λόγος  επειδή  ανήκουν  

σε  διαφορετικούς  φορείς  υλοποίησης  του  ίδιου  επιστημονικού  

αντικειμένου .  Κλείνω  με  αυτό .  

 Ένα  δεύτερο .  Από  θέση  αρχής  σας  παράταξη  είμαστε  υπέρ  της  

υποχρεωτικής  δίχρονος  προσχολικής  ηλικίας  επειδή  είναι  επιστημονικά  

αποδεδειγμένο  ότι  βοηθάει  την  ολόπλευρη  ανάπτυξη  του  ανθρώπου  

από  εκείνη  την  στιγμή  και  πέρα .   

 Ένα  τρίτο .  Όσον  αφορά  τον  νόμο  της  κυβέρνησης ,  τυχοδιωκτικά  

μέσα  σε  δυο  μήνες  προσπάθησε  να  επιβάλει  διάφορα  πράγματα ,  άσχετη  

που  εν  τέλει  ψηφίστηκε  η  τρίχρονη  παράταση .   
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 Θέλω  όμως  να  θέσω  μερικά  ζητήματα  τα  οποία  νομίζω  είναι  και  

η  ουσία  του  θέματος ,  γιατί  πολλά  ελέγχθηκαν  αλλά  για  το  μάρμαρο  δεν  

είπαμε .   

 Που  θα  πάνε  αυτά  τα  παιδιά ;  Εάν  υπάρχει  έκθεση  όταν  θα  έρθει  

το  θέμα ,  να  έχουμε  εικόνα .   

 Δεύτερον .  Τι  ωράριο  θα  έχουν ;   

 Τρίτον .  Θα  υπάρχει  σίτιση ;  Τίνος  ευθύνη ;   

 Τέταρτον .  Θα  υπάρχει  επιστημονικό  προσωπικό ;  Βοηθητικό  

προσωπικό ;  Αναλώσιμα ;   

 Επειδή  κανονικά  καταλάβατε  τι  θέλω  να  πω ,  το  μάρμαρο  είναι  η  

χρηματοδότηση .  Που  θα  βρεθούν  τα  χρήματα ;  Το  κράτος  ψηφίζει  έναν  

νόμο .  Θα  φροντίσει  να  ψηφίσει  και  κονδύλια  να  τα  δώσει  στους  

δήμους  να  λειτουργήσουν  όλα  αυτά  και  να  πάμε  ωραία ;   

 Το  ρεζουμέ  της  υπόθεσης  και  της  συζήτησης  είναι  αυτό .   

 Ευχαριστώ  συνάδελφοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  Γιαννακίδη  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Θα  

τον  πάρετε  αμέσως .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Συγνώμη .  Κύριε  

Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όταν  θα  έρθει  το  θέμα  κανονικά  θα  επανέλθω  με  μεγαλύτερη  και  

καλύτερη  εισήγηση .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι ,  Πρόεδρε ,  επειδή  είναι  πολλοί  ομιλητές  και  εγώ  θα  είμαι  

εξαιρετικά  σύντομος ,  για  να  μην  κουράσω .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

78 

 Καταρχάς  είναι  προφανές  ότι  έχει  ανακύψει  ένας  συντεχνιακός  

πόλεμος  και  κατά  την  γνώμη  μου  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  έχει  

κάποιο  λόγο  και  δεν  είναι  η  ουσία  εμπλακεί .   

 Όσον  αφορά  την  επιστημονική  προσέγγιση  του  θέματος ,  δηλαδή  

κατά  πόσο  θα  πρέπει  να  δοθεί  βαρύτητα  σε  ένα  παιδί  που  είναι  στα  

προνήπια  που  είναι  τεσσάρων  ετών  να  είναι  υποχρεωτική  η  εκπαίδευση  

ή  να  είναι  προαιρετική ,  νομίζω  ότι  υπάρχουν  πιο  ειδικοί  επιστήμονες  

από  εμάς  που  αυτοί  θα  αναλάβουν  και  να  τοποθετηθούν .   

 Θεωρώ  ότι  εμείς  μπορούμε  να  έχουμε  μια  άποψη  αλλά  σε  καμία  

περίπτωση  δεν  έχουμε  τις  εξειδικευμένες  γνώσεις  σήμερα  για  να  

ταχθούμε  υπέρ  της  μιας  ή  της  άλλης  άποψης .  Όπως  νομίζω  δεν  έχουμε  

επίσης  τις  εξειδικευμένες  γνώσεις  εδώ  μέσα  για  να  ισχυριστούμε  εάν  

στην  ηλικία  τεσσάρων  ή  πέντε  χρόνων  πρέπει  ένα  παιδί  να  ασχολείται  

περισσότερο  το  παιχνίδι ,  γιατί  αυτό  αναπτύσσει  περισσότερο  την  

προσωπικότητά  του  ή  θα  πρέπει  να  ετοιμάζεται  σε  δεξιότητες  

ανάγνωση ,  γραφή ,  αρίθμηση  για  να  ενταχθεί  ομαλά  στο  Δημοτικό  

Σχολείο .   

 Κατά  την  γνώμη  μου  πολιτικό  όργανο  είμαστε ,  πολιτικές  θέσεις  

πρέπει  να  έχουμε  και  οι  στόχοι  πρέπει  να  είναι  τρεις .   

 Πρώτον .  Η  προσχολική  αγωγή  όπως  και  συμβαίνει  και  στις  

υπόλοιπες  δομές ,  εννοώ  Α /θμια ,  Β /θμια  εκπαίδευση ,  Γ /θμια  πρέπει  να  

είναι  ενιαία .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  είναι  ενιαία .  Μιλάμε  για  μια  

διχοτόμηση .  Από  την  μια  είναι  οι  παιδικοί  σταθμοί ,  από  την  άλλη  τα  

νηπιαγωγεία  και  βλέπετε  όλη  αυτή  η  κατάσταση  που  έχει  οδηγήσει .   

 Θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  ενιαία  προσχολική  αγωγή  και  κατά  την  

γνώμη  μου  θα  πρέπει  να  την  διαχειρίζεται  ένας  κεντρικός  κρατικός  

φορέας  και  όχι  οι  δήμοι .  Όχι  γιατί  οι  δήμοι  δεν  μπορούν  να  κάνουν  
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καλά  την  δουλειά  τους  ή  οι  παιδικοί  σταθμοί  δεν  κάνουν  καλά  την  

δουλειά  τους .  Μια  χαρά  την  κάνουν  από  ότι  φαίνεται  κιόλας  από  το  

πως  αντιδρά  ο  κόσμος ,  οι  γονείς  η  κοινή  γνώμη .  Αλλά  θεωρώ  ότι  σε  

αυτά  τα  πράγματα  πρέπει  να  υπάρχει  ένας  εγγυητής .  Γιατί  εδώ  μπορεί  

να  κάνουν  καλά  την  δουλειά  τους ,  στην  Καβάλα ,  λέω  τώρα  δεν  ξέρω ,  

στην  Δράμα ,  μπορεί  να  μην  συμβαίνει  το  ίδιο .  Άρα  ενιαία  προσχολική  

αγωγή .  Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Μας  ενδιαφέρει  η  ποιότητα .  Αυτός  νομίζω  και  πρέπει  

να  είναι  ο  βασικός  στόχος .  Να  είναι  μια  ποιοτική  προσχολική  αγωγή .  

Αυτό  νομίζω  ενδιαφέρει  πάνω  από  όλα .  Και  συμφωνώ  και  σε  κάποια  

από  τα  λεγόμενα  του  κ .  Καρύδα ,  πρέπει  να  αναρωτηθούμε  εάν  υπάρχει  

το  κατάλληλο  προσωπικό  και  για  τους  παιδικούς ,  για  τα  νήπια ,  ας  

πούμε ,  μέχρι  τριών ,  τεσσάρων  ετών  και  φυσικά  τεσσάρων  με  έξι  ετών ,  

εάν  υπάρχει  το  κατάλληλο  προσωπικό ,  εάν  υπάρχουν  οι  υποδομές ,  εάν  

υπάρχουν  όλα  αυτά .   

 Κυρίως ,  που  δεν  το  άκουσα  μέχρι  στιγμής ,  περίμενα  να  το  

ακούσω  από  τον  κ .  Καρύδα ,  το  υπονόησε  αλλά  δεν  το  είπε  ξεκάθαρα ,  

ότι  η  προσχολική  αγωγή  όπως  και  οι  υπόλοιπες  δομές  θα  πρέπει  να  

είναι  δωρεάν .  Αυτός  θα  πρέπει  να  είναι  ο  κύριος  στόχος ,  να  είναι  

αυτονόητο .  Δωρεάν  προσχολική  αγωγή  για  όλους  και  όχι  αυτό  που  

συμβαίνει  σήμερα ,  τροφεία  για  τους  παιδικούς  σταθμούς .  

Εισοδηματικά  κριτήρια .  Στον  νηπιαγωγείο  τα  παιδιά  πάνε  το  φαγητό  

από  το  σπίτι .  Πολλές  φορές  πάνε  και  τα  αναλώσιμα ,  άρα  για  ποια  

δωρεάν  παιδεία  μιλάμε ;   

 Όπως  και  οι  υπόλοιπες  δομές  Δημοτικό ,  Γυμνάσιο ,  Λύκειο  

Πανεπιστήμιο  η  Παιδεία  είναι  δωρεάν .  Είναι ;  Εντός  εισαγωγικών .  Το  
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αφήνω  αυτό ,  μια  ανάλογη  φιλοσοφία  πρέπει  να  ισχύει  και  για  την  

προσχολική  αγωγή .   

 Αυτά  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  εδώ  ο  λόγος  

για  τον  οποίο  τοποθετούμαι  είναι  το  θέμα  έχει  έρθει ,  θα  μου  

επιτρέψετε  λίγο ,  έχει  έρθει  προς  ενημέρωση  από  τον  Πρόεδρο  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  σχετικά  με  την  υποχρεωτική  φοίτηση  προσχολικής  

αγωγής ,  όπως  λέγεται ,  αυτό  το  οποίο  νομοθέτησε  το  κράτος .   

 Η  πολιτεία  νομοθετεί  και  οι  δήμοι  υλοποιούν .   Να  

ξεκαθαρίσουμε .  Δεν  συζητήσαμε  σήμερα  για  καμία  απόφαση  εδώ ,  ούτε  

καμία ,  εάν  θέλετε  οτιδήποτε  τροποποίηση   ή  προτρέχουμε  να  πούμε  

περισσότερα  πράγματα .   

 Ο  δε  επιστημονικός  πόλεμος ,  αγαπητέ  Δημήτρη ,  είναι  

περισσότερο ,  εγώ  το  εκλαμβάνω  ως  αγωνία  και  για  μέλλον  της  

παρέμβασής  τους ,  από  όποια  μεριά  και  να  είναι  ο  κάθε  εργαζόμενος ,  

για  να  πάνε  καλύτερα  τα  πράγματα ,  γιατί  δυστυχώς  έχουμε  και  υπόγεια  

νηπιαγωγεία .  

 Θέλω  να  πω  με  αυτό  ότι  η  πολιτεία  αποφάσισε ,  πιλοτικά  ένταξε  

σύμφωνα  με  τις  απόψεις  της  τριμερούς  Επιτροπής .  Κανένας  δεν  

ρωτήθηκε  για  τίποτα ,  ο  νομοθέτης  λέει  ότι  η  Επιτροπή  που  υπάρχει  σε  

επίπεδο  Νομού  και  σε  επίπεδο  Δήμου  που  δημιουργείται  είναι  η  καθ’  

ύλην  αρμόδια  να  αποφασίσει .  Διατυπώνει  την  γνώμη  της ,  την  σύμφωνη  

ή  όχι .  Γνωμοδοτικά .   
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 Ο  νομός  Σερρών  έμεινε  όλος  απέξω  και  ο  Δήμος  Σερρών  

αποφάσισε ,  να  το  πω  έτσι ,  το  εκλαμβάνω  ως  μελλοντική  ενσωμάτωση  ή  

προσαρμογή  σε  αυτό  το  οποίο  αποφάσισε  η  πολιτεία  και  το  πως  θα  το  

στηρίξει  είναι  δικό  της  θέμα .   

 Άρα  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  ισχύουν ,  το  Ε .Σ .Π .Α .  ισχύει  και  

χρηματοδοτεί  όλες  τις  δομές ,  από  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  Κ .Δ .ΑΠ .  

και  οτιδήποτε  άλλο .  Τα  νηπιαγωγεία  αποφάσισε  η  πολιτεία  αυτή ,  είναι  

πολιτική  της  πρωτοβουλία  να  το  υλοποιήσει ,  το  υλοποιεί  πιλοτικά  και  

οι  Δήμο  οφείλουν  να  εναρμονιστούν  και  να  παρέχουν  την  ποιότητα  που  

πρέπει .   

 Εμείς  ψηφίσαμε ,  κ .  Χασαπίδη ,  ενδεικτικά  σας  λέω ,  μην  το  

παρεξηγήσετε ,  ανανεώσεις  υπόγειων  νηπιαγωγείων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .    

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Και  πέρασε  από  εδώ .  Και  νομίζω  θα  ήθελα  περισσότερο ,  γιατί  τα  

έχουμε  συζητήσει  και  με  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  θα  ήθελα  κ .  

Χατζημαργαρίτη  από  την  πλευρά  σας  και  σε  συνεργασία  με  τους  

εργαζόμενους  και  μετά ,  κατ’  επέκταση  οτιδήποτε  άλλο ,  να  έχουμε  ένα  

σχέδιο  για  το  πως  θα  πάμε  πιο  καλά  την  επόμενη  φορά  που  θα  είναι  

προ  των  πυλών  όλα  αυτά  τα  πράγματα .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Πρώτα  –πρώτα  θέλω  να  κάνω  μια  παρένθεση  ότι  δεν  μπορεί  κανείς  στο  

πλαίσιο  μιας  συνδικαλιστικής  πράξης  να  κατηγορεί  τον  κ .  
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Χατζημαργαρίτη ,  την  οικογένεια  οποιουδήποτε  δημοτικού  συμβούλου  

αλλά  και  οποιουδήποτε  ανθρώπου .  Το  θεωρώ  δηλαδή  μεγάλο  unfair  και  

εκφράζω  την  συμπαράστασή  μου  στον  πρόσωπο  του  κ .  

Χατζημαργαρίτη ,  ο  οποίος  υπερασπίστηκε  τον  Δήμο  κατά  τον  

καλύτερο  τρόπο  και  ο  Δήμαρχος .   

 Υπάρχει  μια  τυχοδιωκτική  πολιτική  από  την  πλευρά  της  

κυβέρνησης  μέσα  στο  Πάσχα  έφερε  έναν  νόμο  και  μάλιστα  ζήτησε  

εντός ,  μέσα  σε  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  και  από  την  ΚΕΔΕ  και  

από  την  ΠΕΔ  να  εκφράσουν  την  άποψή  τους  για  ένα  νομοσχέδιο  περί  

της  υποχρεωτικότητας  της  φοίτησης .   

 Και  η  ΠΕΔ  και  η  ΚΕΔΕ  είχαμε  εκφράσει  την  αντίθεσή  μας  για  

την  υποχρεωτικότητα .  Υποχρεωτικότητα  δεν  υπάρχει  πουθενά  στον  

κόσμο  πλην  της  Βορείου  Κορέας .  Ένα  αυτό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Σε  παρακαλώ ,  δεν  σε  διέκοψα .  Μάθε  να  σέβεσαι  γιατί…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Υποχρεωτικότητα  υπάρχει  μόνο  στην  Βόρειο  Κορέα .   

Για  να  συζητάμε ,  ποιο  είναι  το  πρόβλημα ;  Από  τους  184 δήμους  

που  ένταξε  το  Υπουργείο  και  δεν  το  έκανε  τυχαία ,  δεν  περιέλαβε  

κανέναν  αστικό  Δήμο .  Γιατί ;  Γιατί  δεν  υπάρχουν  τα  λεφτά ,  δεν  

υπάρχουν  οι  αίθουσες ,  δεν  υπάρχει  τίποτα  και  δεν  έχει  και  την  

δυνατότητα  να  κάνει  κάτι .   
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Στους  δε  184 που  έβαλε ,  που  υπήρχε  η  σύμφωνη  γνώμη ,  εκεί  θα  

πρέπει  να  δούμε  ποιοι  συμμετείχαν  στην  Επιτροπή  και  ποιοι  

εκλέγονται  και  ποιοι  διορίζονται  από  την  κυβέρνηση .   

Εκεί  πέρα  παρασύρθηκαν  πάρα  πολλοί  δήμαρχοι  γιατί  τους  

ζητούσαν  εάν  υπήρχαν  χώροι .  Δεν  τους  είπαν  εάν  συμφωνούν .  Και  

ερωτώ ,  ερωτήθηκε  ποτέ  ο  Σύλλογος  των  Γονέων  γι '  αυτά  τα  παιδιά ;  

Ερωτώ .  Ένα  τετράχρονο  παιδί  μπορεί  να  πάει  στο  νηπιαγωγείο ;  Και  

έβαλαν  καλά  το  ζήτημα  κάποιοι .  Ποιος  θα  το  περιποιηθεί  εάν  

κατουρηθεί ;  Ποιος ;   

Και  η  υποχρεωτικότητα  τι  λέει ;  Είναι  υποχρεωμένος  ο  γονιός ,  

δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  το  κρατήσει  στο  σπίτι .  Μπορεί  να  υπάρχουν  

και  δυο ,  τρία  νήπια ,  τα  οποία  να  έχουν  δυνατότητες  μεγαλύτερες  και  

να  μπορούν  να  πάνε .   

Άρα  επομένως ,  βασικό  λάθος  η  υποχρεωτικότητα  και  γι '  αυτό  όχι  

ότι  έκανε  κάποια  χάρη  το  Υπουργείο ,  έβαλε  το  ζήτημα  της  

προσαρμογής .  Γι '  αυτό  το  έβαλε  το  ζήτημα ,  γιατί  δεν  είχε  τις  

δυνατότητες  να  τα  λειτουργήσει  και  αφήστε  τώρα  τα  συνδικαλιστικά  

παιχνίδια  που  παίζονται  μεταξύ  του  εάν  πρέπει  ή  δεν  πρέπει .   

Για  μένα  το  νηπιαγωγείο  άλλο .  Τέσσερις  ώρες  λειτουργίας .  Το  

υπόλοιπο ,  οι  παιδικοί  σταθμοί  έξι  ώρες  λειτουργίας  με  φαγητό ,  στην  

περιποίηση ,  συν  το  βοηθητικό  προσωπικό .   

Ερωτώ  κάποιον  γονέα ,  γιατί  με  ρώτησε ,  εμένα  έπρεπε  να  μου  

κάνετε  την  ερώτηση ,  εάν  είχα  παιδιά  θα  τα  έστελνα  στο  νηπιαγωγείο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  κύριε  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Που  θα  πάνε  το  καλοκαίρι  τους  δυο  μήνες ;  Που ;  Ένα  μήνα  κλείνουν  οι  

παιδικοί .  Πουθενά .  Ρωτήσατε  τους  γονείς ;  Αυτή  την  στιγμή  υπάρχουν ,  

ακούστηκε  αυτή  η  άποψη ,  ότι  πιθανόν  να  κόψει  η  Ευρώπη .  Σήμερα  η  

Ε .Ε .  πληρώνει  μέσα  από  τα  βάουτσερ  κάθε  οικογένεια  για  κάθε  ένα  

παιδί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  σας  παρακαλώ .  Στην  δευτερολογία  σας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ακούστε  να  δείτε .  Να  σας  πω  κάτι ;  Εάν  θέλετε  να  κάνουμε  κουβέντα  

να  την  κάνουμε .  Εάν  θέλετε  τελικά  να  τηρήσετε  την  διαδικασία ,  να  

μην  την  κάνουμε  καθόλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  βέβαια .  Έχω  υποχρέωση… 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είναι  ένα  πολύ  σοβαρό  ζήτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  δευτερολογία ,  κ .  Στεργίου .  Και  βέβαια  θα  τηρήσουμε  τον  

Κανονισμό ,  δεν  μπορούμε  να  το  αφήσουμε  ελεύθερο .  Κύριε  Γαλάνη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλω  βοήθεια  σε  κάποια  πράγματα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  οι  

δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί  είναι  ένα  άκρως  πετυχημένο  μοντέλο .  Σε  
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όλους  τους  δήμους  σε  όλης  της  χώρας  και  ειδικότερα  στους  δήμους  του  

Νομού  Σερρών ,  είναι  ένα  μοντέλο  που  έχει  επιτυχία  όλα  αυτά  τα  

χρόνια ,  έχει  επιδοκιμαστεί  και  από  τους  γονείς ,  απολαμβάνουν  τα  

παιδιά  υπηρεσιών  πολύ  σημαντικό  και  τουλάχιστον  σε  ότι  με  αφορά  

και  φαντάζομαι  και  η  παράταξή  μου  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  και  

άλλοι  συνάδελφοι ,  δεν  θα  δεχθούμε  τίποτα  λιγότερο  από  όλες  αυτές  τις  

υπηρεσίες  που  τους  παρέχονται ,  γιατί  στο  επίκεντρο  της  πολιτικής  

αυτής ,  που  λέγεται  προσχολική  αγωγή  ή  όποια  άλλη  πολιτική  

εκπορεύεται  από  το  Υπουργείο  Παιδείας ,  πρέπει  να  στοχεύει  σε  αυτό .  

Πως  τα  παιδιά  θα  είναι  χαρούμενα  και  ευτυχισμένα ,  θα  μαθαίνουν  

πράγματα ,  θα  διαμορφώνεται  η  προσωπικότητά  τους ,   

 

Που  γνωρίζουμε  όλοι  από  τις  τελευταίες  επιστημονικές  προσεγγίσεις  

ότι  διαμορφώνεται  μέχρι  την  ηλικία  των  πέντε  ετών ,  επομένως  θα  

πρέπει ,  όπως  πολύ  πετυχημένα  οι  δήμοι  έχουν  αντιμετωπίσει ,  

χειρίζονται  μάλλον  και  προσεγγίζουν  αυτό  το  θέμα ,  έτσι  να  μπουν  τα  

θεμέλια ,  εφόσον  πήρε  αυτή  την  απόφαση ,  κατά  την  άποψή  μου  

αιφνιδιαστικά  την  ανακοίνωσε  σε  όλο  το  επίπεδο  της  επικράτειας  το  

κράτος ,  θα  πρέπει  να  είναι  προετοιμασμένο  το  κράτος  και  να  μην  

πετάξει  πάλι  το  μπαλάκι  σε  μας ,  να  βάλει  τις  υποδομές  για  να  

απολαύσουν  τα  παιδιά  και  οι  γονείς  τις  υπηρεσίες  που  σήμερα  

απολαμβάνουν  από  τους  Δήμους .  

 Πράγματι  οι  Λατίνοι  λέγανε ,  dura lex et  lex.  Μπορεί  να  είναι  

σκληρός  ο  νόμος  αλλά  είναι  νόμος .  Αυτό  είναι  μια  αλήθεια  και  θα  

πρέπει  να  προσαρμοστούμε  μέσα  σε  αυτή  την  περίοδο  τριετίας ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  εάν  δεν  ανατραπεί  ο  νόμος  από  το  συνδικαλιστικό  μας  

όργανο ,  από  την  ΚΕΔΕ  ή  άλλους  φορείς .   
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 Αλλά  νομίζω  ότι  εμείς  έχουμε  αποδείξει  ότι  προσαρμοζόμαστε  σε  

αυτά  τα  θέλω  του  εκάστοτε  νόμου ,  γιατί  και  εμείς  τους  

συνδιαμορφώνουμε  τους  νόμους  αλλά ,  όπως  είπε  ο  συνάδελφός  μου  ο  

κ .  Στεργίου ,  ήδη  έχουμε  εκδηλώσει  την  αντίδρασή  μας  σε  αυτόν  τον  

νόμο  και  την  αρνητική  μας  άποψη .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  νομίζω  ότι  έχουμε  εμείς  δείξει  στην  κοινωνία  

ότι  μπορούμε  να  υπερασπιστούμε  αυτό  το  μοντέλο  των  δημοτικών  

παιδικών  σταθμών  και  εάν  τελικά  η  πολιτεία ,  που  για  μένα  εντελώς  

απροετοίμαστα  εισήγαγε  αυτή  την  πολιτική ,  μπορεί  να  περάσει  ένα  

άλλο  μοντέλο  σε  όλο  το  εύρος  της  ελληνικής  κοινωνίας ,  θα  είναι  καλά ,  

όπως  είπε  ο  κ .  Καρύδας ,  να  μας  δώσει  με  απτό  τρόπο  πως  θα  

χρηματοδοτηθεί  αυτή  η  προσπάθεια   και  δεν  μπαίνει  εδώ  θέμα  

αμφισβήτησης  επιστημονικής  επάρκειας  των  μεν  ή  των  δε  ανθρώπων  

που  ασχολούνται  με  αυτό  το  θέμα .   

 Νομίζω  ότι  είναι  καθαρά  θέμα  προσέγγισης  σε  όλο  το  επίπεδο ,  

δηλαδή  κυρίως  της  χρηματοδότησης  για  το  πως  θα  απολαύσουν  τα  

παιδιά  των  ίδιων  υπηρεσιών  που  απολαμβάνουν  ήδη  με  τον  πετυχημένο  

τρόπο  από  τους  δικούς  μας  παιδικούς  σταθμούς .   

 Ο  κ .  συνάδελφος ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  και  όλοι  νομίζω  η  

παράταξη  που  χειρίζεται  αυτή  την  πολιτική  έχουμε  αποδείξει  ότι  για  

μας  τα  παιδιά  και  οι  δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί  είναι  μια  πολύ  

σπουδαία ,  ένας  πολύ  σπουδαίος  πυλώνας  της  πολιτικής  του  Δήμου  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Μερετούδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Εγώ  δεν  θα  μιλήσω  για  το  συγκεκριμένο  

θέμα  εάν  θα  πρέπει  να  ισχύσει  ο  νόμος  ή  να  μην  ισχύσει  ή  θα  πρέπει  

να  πάρουμε  την  ανάλογη  προσαρμογή .   

 Επειδή  ακούστηκαν  κάποια  σχόλια  για  νοικιαζόμενα  μαγαζιά ,  για  

νερά  που  τρέχουν ,  εάν  υπάρχουν  οι  χώροι  για  να  φιλοξενήσουν  και  

μετά  από  τρία  χρόνια  τα  προνήπια  στους  ήδη  υπάρχοντες  χώρους  που  

διαθέτει  ο  Δήμος ,  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  θέλω  να  απαντήσω  ότι  οι  

χώροι  υπάρχουν ,  γιατί  είναι  ήδη  δηλωμένοι  στο  Υπουργείο  μέσω   του  

my school,  τους  γνωρίζει  η  Α /θμια ,  τους  γνωρίζει  το  Υπουργείο ,  ξέρει  

ότι  υπάρχουν  οι  χώροι  και  εάν  θα  ήθελε  θα  είχε  αποφασίσει  ήδη  να  

πάνε  τα  παιδιά .   

 Δεν  υπάρχει  περίπτωση  ο  Δήμος  Σερρών  να  νοικιάσει  ένα  μαγαζί  

να  το  κάνει  νηπιαγωγείο  από  την  στιγμή  που  θα  είναι  ακατάλληλο  και  

αυτό  δεν  θα  το  κάνει  ο  Δήμος ,  όχι  γιατί  το  θέλει  από  μόνος  του ,  γιατί  

υπάρχει  ειδική  Επιτροπή  για  να  ελέγξει  την  καταλληλότητα  του  χώρου .   

 Θα  υπάρχει  εκπρόσωπος  του  Δήμου ,  εκπρόσωπος  της  Α /θμιας ,  

εκπρόσωπος  από  τις  υπηρεσίες  Υγείας  και  σίγουρα  εάν  είναι  κάτι  

ακατάλληλο  για  τα  παιδιά  δεν  θα  νοικιαστεί  για  νηπιαγωγείο .   

 Αυτή  την  στιγμή  υπάρχουν  τέσσερις  νοικιαζόμενοι  χώροι  που  

λειτουργούν  νηπιαγωγεία .  Υπήρχαν  δέκα  έξι ,  έχουμε  φτάσει  να  

υπάρχουν  σήμερα  τέσσερις .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  να  είναι  κτήρια  του  

Δήμου .   

 Τώρα  εάν  θα  κατορθώσουμε ,  εάν  θα  μπορέσουμε  και  αυτά  τα  

τέσσερα  να  τα  ξενοικιάσουμε  και  να  πάμε  σε  χώρους  του  Δήμου .   
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 Αυτό  που  θα  ήθελα  να  πω ,  να  ξέρετε  όλοι  ότι  οι  υπηρεσίες  

Υγείας  του  Δήμου  Σερρών  έχουν  περάσει  από  όλες  τις  βαθμίδες  

εκπαίδευσης .  Προσχολική ,  νηπιαγωγεία ,  Α /θμια ,  Β /θμια ,  για  τον  

υγειονομικό  έλεγχο  όλων  των  κτηρίων .  Όπου  υπάρχουν  προβλήματα  

γίνονται  επισημάνσεις  και  γίνεται  η  ανάλογη  επέμβαση .   

 Σας  ευχαριστώ .  Δεν  ήθελα  κάτι  άλλο  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία .  Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  ήθελα  να  μην  κουράσω  και  να  μην  επαναλάβω  

τους  προλαλήσαντες  εκτός  από  έναν .  Για  άλλη  μια  φορά ,  δεν  είναι  η  

πρώτη  φορά  και  όχι  μόνο  από  την  τωρινή  κυβέρνηση  αλλά  και  από  

παλαιότερες ,  που  παίρνονται  κάποιες  αποφάσεις  και  το  μπαλάκι ,  να  το  

πούμε  έτσι  λαϊκά ,  περνάει  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  για  να  βγάλουν  

τα  κάστανα  από  την  φωτιά .  Να  απλώσουν  τα  χέρια  τους  λοιπόν  και  να  

βγάλουν  αυτοί  το  αποτέλεσμα .  

Έτσι  για  άλλη  μια  φορά  εμείς  μπαίνουμε  στην  μέση  και  γίνεται  

ένας  διαχωρισμός .  Οι  διαχωρισμοί  είναι  πάρα  πολύ  συχνοί  στο  

ελληνικό  κράτος .  Βόρειοι  –Νότιοι ,  Α /θμια  –Β /θμια  στην  εκπαίδευση .  

Νηπιαγωγοί  σήμερα  βρεφονηπιοκόμοι .  Ολυμπιακός  –ΠΑΟΚ  μεθαύριο .   

Διαχωρισμοί  που  ευνοούν  κάποιους  που  παίρνουν  κάποιες  αποφάσεις  

και  καλούν  εμάς  να  κάνουμε  την  μπουγάδα  και  αυτοί  εκ  του  ασφαλούς  

μετά  να  απολαμβάνουν  το  αποτέλεσμα .  

 Εάν  θελήσουμε  να  φέρουμε  εδώ  στατιστικά  δεδομένα  και  

έρευνες ,  ξέρετε  επειδή  έχω  κάνει  δυο  μεταπτυχιακά ,  η  στατική  είναι  ο  

επιστημονικός  τρόπος  να  λες  ψέματα .   
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 Εάν  φέρουμε  εδώ  δέκα ,  είκοσι ,  τριάντα  έρευνες  των  

βρεφονηπιοκόμων  που  να  υποστηρίζουν  αυτόν  τον  κλάδο ,  θα  έρθουν  

αντίστοιχα  άλλες  τόσες  από  την  απέναντι  πλευρά .   

 Θα  συμφωνήσω  πάρα  πολύ  με  τον  κ .  Καρύδα  γιατί  το  ζω  εδώ  και  

τρεισήμισι  χρόνια ,  αποφάσεις  παίρνονται ,  αρμοδιότητες  δίνονται ,  

κονδύλια  δεν  έρχονται .   

 Προσφάτως  λοιπόν  στην  ΕΣΕΔΕ  καλούμαστε  εμείς  να  

πληρώσουμε  και  το  γάλα  των  καθαριστριών .  Να  πληρώσουμε  και  

κάποια  υλικά  για  την  προσωπική  τους  ενδυμασία .  Καλούμαστε  να  

πληρώσουμε  και  ένα  ανθυγιεινό  επίδομα .  Έξτρα  χρηματοδότηση  όμως  

δεν  ήρθε  αλλά  είμαστε  υποχρεωμένοι  με  τον  νόμο  να  τον  τηρήσουμε  

αυτόν  τον  νόμο  και  να  πάρουμε   την  απόφαση  ομόφωνα  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  ΕΣΕΔΕ  να  δώσουμε  αυτές  τις  παροχές .   

 Από  την  άλλη  πλευρά  όμως  δεν  θα  συμφωνήσω  ότι  Δήμος  ποιος  

είναι ;  Τα  πέντε  έξι  κτήρια ,  οι  επτά ,  οκτώ  δομές ;  Δήμος  είναι  και  η  έξω  

κοινωνία  και  οι  ιδιώτες .   

Άρα  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  κύριε  Στεργίου  δεν  εξυπηρετεί  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου ,  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  δεν  είναι  το  

δημοτικό  κτήριο ,  οι  εργαζόμενοι  εκεί ,  διότι  εγώ  τώρα  είμαι  καθηγητής  

Φυσικής  Αγωγής  διορισμένος ,  άρα  πρέπει  να  είμαι  με  τους  

νηπιαγωγούς .  Είμαι  όμως  και  δημοτικός  σύμβουλος ,  άρα  πρέπει  να  

είμαι  με  τους  υπαλλήλους  του  Δήμου .   

Καταλαβαίνετε  τι  γίνεται  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Τερζή .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  του  στερήσεις  το  δικαίωμα  να  μιλήσει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  νομίζετε ;  Όποιον  δεν  του  αρέσει  ας  φύγει ,  τι  να  κάνουμε ;  Εάν  

βαριέται  να  φύγει .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  αλλά  δεν  θα  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ ,  τον  ομιλητή .  Δεν  θα  

επανέλθω .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τελειώνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .    

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τελειώνω .  Πιστεύοντας  ότι  ορθώς  δόθηκε ,  τουλάχιστον  ορθώς  αυτή  η  

τριετής  περίοδος  για  να  προσαρμοστούν  οι  δήμοι ,  αρκεί  από  την  

πλευρά  μας  να  ορίσουμε  ποια  θα  είναι  αυτή  η  προσαρμογή .   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πραγματικά  πολύ  ενδιαφέροντα  όλα  όσα  ακούστηκαν  και  από  όλες  τις  

πλευρές  και  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους  και  από  τους  

εκπροσώπους  των  εργαζομένων .  Το  νόημα  είναι ,  αυτή  η  ενημέρωση  
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γίνεται  για  το  καλό  των  παιδιών  ή  για  το  καλό  της  κυβέρνηση ;  Αυτό  

είναι  το  νόημα  που  πρέπει  να  αναρωτηθούμε  όλοι  μας .   

 Είναι  καθαρά  πολιτικό  θέμα .  Έρχεται  η  κυβέρνηση  και  λέει  ότι  

βγάζω  έναν  νόμο  αλλά  επειδή  γκρινιάζετε  και  εσείς  και  οι  δυο  

πλευρές ,  το  αφήνω  στην  μέση  για  να  βολευτείτε  και  οι  δυο ,  έτσι  ώστε  

να  είμαι  καλά  εγώ  σαν  κυβέρνηση .  Και  θα  κάνω  τον  νόμο  για  να  

βοηθήσω ,  ξέρω  εγώ  την  Επιστημονική  Κοινότητα ,  την  Εκπαιδευτική  

Κοινότητα ,  αλλά  θα  δώσω  και  την  δυνατότητα  της  προσαρμογής ,  της  

επιλογής  ποιοι  θέλουν  να  ενταχθούν  προσωρινά .  Θα  δώσω  και  αυτή  

την  δυνατότητα  στους  βρεφονηπιοκόμους  για  να  μην  μου  γκρινιάζουν ,  

λέει  η  κυβέρνηση .  Αυτό  είναι  το  νόημα  όλο .  

 Θέλει  να  τα  έχει  καλά  και  με  τους  δυο .  Εάν  χρειαστεί  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  φυσικά  και  θα  πάρει  απόφαση .  Γι '  αυτό  είμαστε  

εδώ  για  να  παίρνουμε  αποφάσεις .  Όχι  να  παλινδρομούμε ,  όπως  

παλινδρομεί  η  κυβέρνηση .  Και  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  

δοκιμάζεται  αυτή  την  στιγμή ,  δεν  ξέρουμε  εάν  θα  είναι  καλό ,  δεν  

πρέπει  να  μας  φοβίζει  το  καινούργιο ,  εγώ  έχω  αυτή  την  άποψη ,  αλλά  

από  την  άλλη  μεριά  υπάρχει  και  ένα  δεδομένο .  Το  ότι ,  ότι  δουλεύει  

δεν  το  χαλάμε  εύκολα .   

 Εμείς  στον  δήμο  Σερρών  έχουμε  δομές  που  λειτουργούν  πολύ  

καλά .  Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  πραγματικά  κάνει  απίστευτα  καλή  

δουλειά  και  πραγματικά  του  έχω  αμέριστη  εμπιστοσύνη  σε  αυτό  που  

ανέλαβε  να  κάνει  και  το  κάνει  πάρα  πολύ  σωστά  και  με  μεγάλη  σοφία  

και  πραγματικά  ψάχνει  το  θέμα  και  είναι  και  ενημερωμένος .   

 Και  ο  κ .  Καρύδας  το  έχει  πιάσει  το  νόημα  ακριβώς .  Είναι  

ακριβώς  αυτά  που  ήθελα  να  ακούσω  σήμερα  και  τα  άκουσα  από  τον  κ .  

Καρύδα  και  σας  συγχαίρω ,  κ .  Καρύδα ,  αυτό  είναι  το  νόημα  όλο .  
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Έχουμε  τις  δυνατότητες  αυτές  σήμερα  εμείς  να  το  αντιμετωπίσουμε ;  

Όχι  βέβαια  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  πάμε  πίσω .   

 Τι  λέει  ο  νόμος ;  Δεν  λέει  ένα  χρόνο ,  λέει  έως  τρία  χρόνια .  Άραγε  

πότε  θα  ξανά  έρθει  αυτό  το  θέμα  σας  μας ;  Και  είμαστε  και  σε  

προεκλογική  περίοδο .  Και  συζητάμε  μια  ώρα  ένα  θέμα  το  οποίο  δεν  

είναι  επίκαιρο .  Ήταν  ίσως  τον  προηγούμενο  μήνα .  Τώρα  δεν  είναι  

όμως .   

 Τι  θα  γίνει  μετά  τις  εκλογές ,  θα  συνεχιστεί ;  Μα  δεν  ξέρουμε  τι  

θα  γίνει  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βεβαίως  θα  ολοκληρώσω .  Φυσικά  και  θα  ολοκληρώσω .   

 Εγώ  δεν  θα  μπω  στην  διαδικασία  να  πω  ποιοι  εκπαιδευτικοί  είναι  

καλύτεροι ,  οι  νηπιαγωγοί  ή  οι  βρεφονηπιοκόμοι .  Και  οι  δυο  

σπουδάσανε  και  οι  δυο  πανεπιστήμιο  τελειώσανε .  Άλλα  μάθανε  στο  

ένα  το  πανεπιστήμιο ,  κάποια  διαφορετικά  σε  ένα  άλλο  πανεπιστήμιο .  

Και  οι  δυο  κάνουν  απίστευτα  καλή  δουλειά ,  αλλά  έχουν  τα  

διαφορετικά  ωράρια ,  οι  ανάγκες  είναι  διαφορετικές ,  τα  παιδιά  είναι  

άλλης  ηλικίας .  Άλλες  ανάγκες .  Λερώνονται .  Νυστάζουν ,  χίλια  δυο  

πράγματα  διαφορετικά  κάνουν .  Είναι  η  ηλικία  πιο  μικρή .   

 Μπορούμε  να  ανταπεξέλθουμε ;  Όταν  θα  έρθει  η  ώρα  εδώ  να  το  

συζητήσουμε ,  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  θα  πρέπει  να  τα  έχουμε  για  να  

έχουμε  μια  εμπεριστατωμένη  άποψη  και  να  βάλουμε  την  ψήφο  μας .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία .  Θέλετε  να  δευτερολογήσετε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Χασαπίδης ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  όχι  παράκληση ,  δεν  επιβάλλεται ,  θα  πρέπει  να  σεβαστούμε  

όλοι  μας  τον  χρόνο .  Όχι ,  όχι  επιτρέψτε  μου ,  ότι  πλέον  θα  εφαρμόζεται  

κατά  γράμμα  και  θα  τον  σεβαστούμε  όλοι  μας .  πρέπει  να  τον  

σεβαστούμε  όλοι  μας .  Εντάξει  είναι  κάποια  θέματα  που  υπάρχει  μια  

μικρή  ανοχή  αλλά  βλέπω  ότι  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  έτσι .   

 Άρα  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σεβόμενοι  όλοι  τον  χρόνο  και  

την  διαδικασία  ο  χρόνος  θα  εφαρμόζεται  ακριβώς .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο  δυο  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  εγώ  θέλω  να  πω  στον  αγαπητό  

Στεργίου  ότι  η  υποχρεωτική  εφαρμογή  των  νόμων  ακόμα  και  στις  

αστικές  δημοκρατίες  υπάρχει .  Η  μη  εφαρμογή  των  νόμων  είναι  η  

παραβατικότητα .  Ακόμα  και  στις  αστικές  δημοκρατίες .   

 Εγώ  θα  επιμείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στο  χρόνο  προσαρμογής .  

Πρέπει  να  προχωρήσει  ο  Δήμος ,  να  κατασταλάξουμε  και  να  βάλουμε  

ένα  σχεδιάγραμμα  τι  εννοούμε  προσαρμογή .  Πρέπει  να  προχωρήσουμε  

σε  αυτό  το  σχέδιο .  
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 Τα  δικά  μου  τα  παιδιά  στην  δεκαετία  του  ΄80 και  τα  δυο  πήγαν  

και  προνήπια  και  νήπια .  Τότε  υπήρχαν  δυο  παιδικοί  σταθμοί  στον  

Δήμο  Σερρών ,  τώρα  φυτρώνουν  σαν  τα  μανιτάρια .  Εάν  το  Ε .Σ .Π .Α .  

σταματήσει  την  χρηματοδότησή  τους ,  θα  παρακαλάμε  τα  παιδιά  μας  

και  τα  εγγόνια  μας  να  πάνε  στο  νηπιαγωγείο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν  θα  σας  κουράσω ,  θα  είμαι  σύντομος .  Απλά  θέλω  να  δώσω  κάποιες  

απαντήσεις  για  κάποια  ερωτήματα  που  τέθηκαν ,  εάν  και  θεωρώ  ότι  

όπως  είχα  πει  στην  αρχή  δεν  έπρεπε  να  συζητηθεί  το  θέμα ,  το  είχα  ήδη  

αναφέρει  αλλά  μάλλον  δεν  εισακούστηκα  γιατί  κάποιοι  αρέσκονται  να  

μιλούν  συνέχεια  στα  Δημοτικά  Συμβούλια .   

 Όσον  αφορά  την  ένταση  που  προκλήθηκε ,  δεν  προκλήθηκε  από  

τον  Πρόεδρο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ο  Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

εκπροσωπεί  ένα  νομικό  πρόσωπο  και  έχει  και  τον  πολιτικό  και  τον  

ανθρώπινο  πολιτισμό ,  τον  οποίο  όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  όπως  ξέρετε  πολύ  

καλά ,  από  το  ΄11 τον  έχουμε  αναδείξει  και  δεν  έχω  ταλαιπωρήσει  ποτέ  

τα  Δημοτικά  Συμβούλια  ούτε  με  εντάσεις ,  ούτε  με  πολλές  ώρες  

συνομιλίας  ούτε  με  πολλές  εισηγήσεις ,  τοποθετήσεις .   

 Άρα  λοιπόν  κάποιοι  όταν  αναπτύσσουν  τα  επιχειρήματά  τους  θα  

πρέπει  να  σέβονται  τον  Πρόεδρο  και  τον  δημοτικό  σύμβουλο  

Χατζημαργαρίτη .  Αυτό  δεν  το  συζητώ ,  δεν  το  διαπραγματεύομαι ,  το  

απαιτώ .  Είναι  μια  απαίτηση  δική  μου  και  γι '  αυτό  υπήρξε  αυτή  η  

ένταση  και  η  ανθρώπινη  αντίδραση .   
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 Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Στεργίου ,  γιατί  εσείς  τουλάχιστον  πρώτος  το  

αναδείξατε .  Κάποιοι  άλλοι  συνάδελφοι  βλέπω  δεν  το  κατάλαβαν .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όσον  αφορά  την  προσαρμογή ,  βεβαίως  και  

υπάρχει  προσαρμογή .  Μα  εσείς  δημοτικοί  σύμβουλοι  είστε .    Πριν  από  

δυο  εβδομάδα ,  τρεις ,  δεν  ψηφίσαμε  την  τροποποίηση   του  Οργανισμού  

Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  την  ίδρυση  δυο  νέων  

βρεφικών  τμημάτων ;  Δεν  ξέρετε  τι  ψηφίζετε  τότε .  Μάλλον  δεν  ξέρετε  

τι  ψηφίζετε .  Δυο  νέα  βρεφικά  τμήματα  ετοίμασε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Κανένας  δεν  το  έχει  κάνει  στην  Ελλάδα .  Εμείς  το  κάναμε  πρώτοι .  Στον  

5ο  και  στον  3ο .  Αυτό  είναι  αλήθεια .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  το  θυμάστε ;  

Δεν  το  θυμάστε .  Σας  το  θυμίζω  εγώ .   

Είναι  δυο  νέα  βρεφικά  τμήματα ,  γιατί  εμείς  περιμέναμε  την  

λαίλαπα  που  θα  έρθει .  Για  μας .  Άποψή  μας .  Δεν  είναι  είμαστε  ούτε  

εκπαιδευτικοί  ούτε  οι  ειδήμονες  ούτε  οι  επιστημονικοί  φιλόσοφοι  εδώ  

για  να  ξέρουμε  εάν  το  παιδί  πρέπει  να  πάει  στο  νηπιαγωγείο  ή  δεν  

πρέπει  να  πάει .   

Άποψη  έχουμε ,  απλά  δεν  έχουμε  την  εξειδικευμένη  γνώση .  Έτσι  

λοιπόν  φροντίσαμε  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  να  προβούμε  σε  

δυο  τροποποιήσεις ,  για  να  φροντίσουμε  να  έχουμε  δυο  νέα  βρεφικά  

τμήματα ,  τα  οποία  εξυπηρετούν  τις  ανάγκες  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Το  

κάναμε .  Άρα  προσαρμογή  έχουμε .   

Τι  ζητήσαμε ;  Τι  ζήτησε  ο  κ .  Δήμαρχος ;  Προσαρμογή .  Να  τα  

ολοκληρώσουμε .  Από  το  ΄15 τα  παλεύουμε .  Από  το  ΄15 παλεύουμε  να  

κάνουμε  δυο  νέα  βρεφικά  τμήματα .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  είναι  εδώ  να  το  επιβεβαιώσει .  Από  το  ΄15 τα  παλεύουμε .  

Είναι  χρονοβόρα  και  έρχεται  ξαφνικά  το  κράτος  και  σου  λέει  ότι  

κλείσε  τα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κλείσε  τους  παιδικούς  στα  χωριά .  Διώξε  τριάντα  πέντε  άτομα  στην  

ανεργία .  Ή  μήπως  δεν  τα  ξέρετε  αυτά ;  Ή  μήπως  δεν  ξέρετε  ότι  έχουμε  

συμβασιούχους ;  Τι  θα  γίνουν  αυτοί  οι  συμβασιούχοι ;  Που  θα  πάνε  

αυτές  οι  οικογένειες ;   Που  θα  πάνε  αυτοί  οι  άνθρωποι ;  Στην  ανεργία ;   

 Συγχωρέστε  με  για  τον  τόνο  της  φωνής  μου  αλλά  λέω  την  

αλήθεια ,  την  πραγματικότητα .  Γι '  αυτό  λοιπόν  υπάρχει  η  προσαρμογή ,  

για  να  προσέξουμε  να  φροντίσουμε  και  να  αναπτυχθεί  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

σύμφωνα  με  τον  νέο  νόμο  που  καλώς  ή  κακώς  ισχύει  σε  αυτή  την  

χώρα .   

 Αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  μόνο  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Επειδή  κάποιοι  θεωρούν  τον  εαυτό  τους  Αριστερό ,  θα  πρέπει  να  

κάνουν  και  στην  πράξη ,  γιατί  η  Αριστερά  εάν  έχει  συνδέσει  το  όνομά  

της  με  την  Δημοκρατία  δεν  μπορεί  να  συνδέεται  με  την  

υποχρεωτικότητα .  Σας  είπα ,  δεν  υπάρχει ,  Βόρεια  Κορέα  υπάρχει .  Μόνο  

εκεί  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  με  αυτούς  τους  χαρακτηρισμούς .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Συνεχίζω .  Κάποιοι  που  θέλουν  να  είναι  προοδευτικοί .   
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 Θέλω  να  πω  κάτι  και  να  το  επαναλάβω .  Οι  βρεφικοί  σταθμοί  και  

τα  βάουτσερ ,  που  υπήρχαν  και  από  το  Ε .Σ .Π .Α .  και  τα  λοιπά ,  έγιναν  

για  να  βοηθήσουν  αυτούς  τους  εργαζόμενους ,  τους  διπλά  

εργαζόμενους ,  αυτούς  που  χειμάζονται  σήμερα  με  400 ευρώ  για  να  

μπορούν ,  τελικά ,  να  πάνε  το  παιδί  τους  κάπου ,  για  να  το  αφήνουν  για  

να  πάνε  στην  δουλειά  τους .  Να  διεκδικήσουν  ένα  δεύτερο  μεροκάματο .   

 Κάποιοι  στα  πλαίσια  κάποιας  συντεχνιακής  αντίδρασης ,  να  

βάλουμε  ένα  άτομο  δικό  μας ,  δεν  βλέπουν  τι  πρέπει  να  γίνει .  Τι  πρέπει  

να  γίνει  και  εάν  σταματήσουν  τα  βάουτσερ  είναι  υποχρεωμένη  η  

πολιτεία  για  αυτούς  τους  πολίτες  που  το  εισόδημά  τους  είναι  χαμηλό ,  

να  εξασφαλίσουν  τους  βρεφικούς  σταθμούς .   

 Τα  βάουτσερ  σήμερα  δεν  τα  παίρνουν  αυτοί  που  έχουν  πάνω  από  

20.000 ευρώ .  Ξέρετε  τι  θα  γίνει  τώρα ;  Αυτοί  θα  διευρυνθεί  το  

βάουτσερ  σε  αυτούς  που  είναι  στα  32.000 ευρώ  και  θα  πάνε  τα  παιδιά  

τους  τζάμπα .   

 Λοιπόν ,  ας  σταματήσουμε  τελικά  και  να  δούμε  το  μέλλον .  Εάν  

τελικά  σταματήσει  καθήκον  της  πολιτείας  να  δει  αυτούς  τους  

εργαζόμενους  που  δεν  έχουν  τους  πόρους ,  να  τους  βοηθήσει  και  να  

μπορέσει  να  κρατήσει  τα  παιδιά  τους  για  την  φύλαξη .   

 Εγώ  δεν  μπαίνω  στο  επιστημονικό  πεδίο  εάν  θα  πρέπει  να  είναι  

εξαετή  και  τα  λοιπά ,  ούτε  έχω  τις  γνώσεις  ούτε  τίποτα .  Με  ενδιαφέρει  

ο  εργαζόμενος  στην  βιομηχανία  στον  ιδιωτικό  τομέα  είτε  δουλεύει  και  

η  γυναίκα  του ,  να  μπορεί  να  αφήνει  το  παιδί  του  και  να  το  φροντίζουν  

και  να  το  παίρνουν  το  μεσημέρι ,  για  να  εξασφαλίσει  ένα  δεύτερο  

τετρακοσάρι ,  γιατί  με  τετρακόσια  ευρώ  δεν  μπορεί  να  ζήσεις  σήμερα .  

Αυτά  απαντάμε  το  πρόβλημα .   
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 Μέχρι  το  σήμερα  και  εάν  θα  δούμε  μέσα  στην  τι  έγινε ,  το  γάλα .  

Ψηφίσαμε  για  τα  γάλατα  για  τις  καθαρίστριες ,  βρες  δήμε  τα  λεφτά  να  

πληρώσεις  το  γάλα .  Ωραίοι  απέναντι  στους  εργαζόμενους  και  ωραίοι  

πλήρωνε  ο  Δήμος .  Ποιος  Δήμος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Τελείωσα .  Έτσι ;  Όταν  θέλουμε  να  λέμε  Αριστεροί  και  δημοκράτες  θα  

είμαστε  στην  πράξη  και  όχι  στα  λόγια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  κλείνοντας  ο  κ .  Δήμαρχος  θα  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ  σύντομα .  Πολύ  σύντομος  θα  είμαι .  Πάνω  από  δυο  λεπτά  δεν  θα  

μιλήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  με  αυτό  που  είπε  με  δυο  λόγια  ο  κ .  Μηλίδης  και  τι  είπε  

ο  κ .  Μηλίδης ;  Να  το  ωριμάσουμε  το  θέμα  και  να  πάρουμε  την  σωστή  

απόφαση .  Αυτό  είπε  στην  ουσία  με  δυο  λόγια .   

 Καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  το  σοβαρό  θέμα ,  δηλαδή  υπήρχε  

περίπτωση  ή  υπάρχει  περίπτωση  κάποιος  Δήμαρχος ,  δεν  ξέρω  εάν  σε  

όλη  την  Ελλάδα ,  εάν  συνέβη  κάπου ,  χωρίς  να  ρωτήσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  να  τον  φώναζαν  στην  Επιτροπή  εκεί  και  να  έλεγε  ναι  ή  όχι  

στην  δίχρονη  υποχρεωτική  φοίτηση ;  Είναι  δυνατόν ;  Και  έρχονται  και  

με  κατακρίνουν  δηλαδή  τώρα  κάποιοι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

99 

 Είναι  δυνατόν  χωρίς  να  πάρει  την  άποψη  του  Δημοτικό  

Συμβούλιο ;  Και  αυτό  έκανε  εγώ .  Είπα  ότι  θα  πάρω  την  άποψη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  θα  σας  την  φέρω .  Και  προσωπική  άποψη  

εξέφρασα  όσον  αφορά  το  στάδιο  προσαρμογής .  Πρέπει  να  υπάρξει  ένα  

στάδιο  προσαρμογής .  Αλλά  την  άποψη  για  το  ναι  ή  όχι  στην  δίχρονη  

υποχρεωτική ,  πως  την  λένε  αυτή ,  φοίτηση  στα  νηπιαγωγεία ,  λοιπόν  θα  

την  εκφράσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Και  πολύ  σωστά ,  πολύ  καλά  κάνανε  και  δώσανε ,  γι '  αυτή  την  

χρονιά ,  τουλάχιστον ,  βγάλανε  απέξω  τον  Δήμο  Σερρών .   

Για  όλα  τα  πράγματα  κάνουμε  διαβούλευση  και  η  κυβέρνηση  

είναι  λάτρης  της  διαβούλευσης .  Διαβούλευση  από  εδώ ,  διαβούλευση  

από  εκεί ,  διαβούλευση  παραπέρα  ζητάει .  Εδώ  δηλαδή  γι '  αυτό  το  

σοβαρό  θέμα  δεν  πρέπει  να  ακούσουμε  τους  γονείς ;  Δεν  πρέπει  να  

ακούμε  την  Α /θμια  εκπαίδευση ;  Δεν  πρέπει  να  ακούσουμε  τους  

εργαζόμενους  στους  παιδικούς  σταθμούς ;  Δεν  πρέπει  να  ακούσουμε  

τους  αρμόδιους  επιστημονικούς  φορείς ,  ούτως  ώστε ,  να  μπορέσουμε  να  

διαμορφώσουμε  άποψη  και  να  καταλήξουμε  κάπου ;  Δεν  πρέπει  να  γίνει  

αυτό ;   

 Γι '  αυτό  τελειώνοντας  εγώ  προτείνω  με  ευθύνη  του  κ .  

Χαρτζημαργαρίτη ,  να  ζητήσει  γραπτές  τις  απόψεις  της  Α /θμια ,  γραπτή  

την  άποψη  των  νηπιαγωγών ,  γραπτή  την  άποψη  του  Συλλόγου   Γονέων  

και  από  κάποιους  αρμόδιους  επιστημονικούς  φορείς  επίσης ,  που  έχουν  

σχέση  με  το  θέμα ,  κάποιες  εισηγήσεις ,  κάποιες  απόψεις ,  αυτά  όλα  θα  

τα  μαζέψετε  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  θα  τα  δώσετε  σε  όλους  τους  

δημοτικούς  συμβούλους  να  τα  μελετήσουν  και  όταν  θα  είναι  έτοιμοι  

όλοι  και  θα  έχουν  καταλάβει  καλά  το  θέμα ,  θα  έρθει  το  θέμα  στο  
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Δημοτικό  Συμβούλιο  και  με  ωριμότητα  θα  πάρουμε  την  απόφαση  που  

πρέπει  να  πάρουμε .  

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  το  θέμα  έχει  κλείσει .   Όχι ,  δεν  υπάρχει  απόφαση .   

 

 (ΠΡΑΚΤ .  1/7/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή   

των  έργων:  

α)  Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  έτους  2016,  

β)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  

 του  Δήμου  Σερρών  και  

γ)  Επισκευές  συντηρήσεις  WC του  15ου  και  21ου  Δημοτικών   

Σχολείων  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:  

 Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  έτους  2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  282/2018 )  

…………………………  

 

Η .  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  

του  έργου:  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  

κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  283/2018 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  

έργου:   

Επισκευές  συντηρήσεις  WC του  15ου  και  21ου  Δημοτικών  Σχολείων  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  284/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συγκρότηση  δευτεροβάθμιας  επιτροπής  παρακολούθησης  

 και  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  σύμφωνα   

με  τις  παρ .  5 & 6 του  άρθρου  219 του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  285/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  της  14ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  Σερρών  

 και  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  λειτουργίας  της ,  για  το  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  286/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  3η  εκδήλωση  του  έργου:   

¨Ευρωπαϊκές  δεκαετίες¨  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  

 πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  για  τους  πολίτες  – σκέλος  1 Ευρωπαϊκή  

μνήμη¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση ;  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  την  εισήγηση  κ .  Καρπουχτσή .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Δεν  έχω   να  πω  κάτι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Είναι  το  πρόγραμμα  

στο  οποίο  συμμετέχουμε .  Ήδη  έχει  εγκριθεί  η  συμμετοχή  μας  σε  αυτό  

το  χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα .  Πρόκειται  για  την  τρίτη  εκδήλωση  

του  προγράμματος .   

 Από  πλευράς  του  Δήμου  συμμετέχουν  μια  ομάδα  15 νέων  ηλικίας  

18 με  30 ετών .  Όλοι  με  πτυχία ,  μεταπτυχιακά  και  σχετικές  σπουδές  στο  

συγκεκριμένο  αντικείμενο .  Συμμετέχει  και  η  ομάδα  ΕΜΕΙΣ .  

Στην  συγκεκριμένη  εκδήλωση  θα  γίνει  10 με  13 Μαΐου  στην  

Βαρσοβία  της  Πολωνίας .  Το  θέμα  θα  είναι  οι  διαδηλώσεις  του  ΄68 και  

τα  ανθρώπινα  δικαιώματα .   Και  θα  συμμετέχει  μια  5μελής ,  από  όσο  

θυμάμαι  ομάδα ,  στην  οποία  θα  συμμετέχουν  τέσσερα  παιδιά ,  ένα  

άτομο  το  τμήμα  προγραμματισμού  του  Δήμου  Σερρών  και  ως  

εκπρόσωπος  από  την  ΕΜΕΙΣ  θα  συμμετάσχει  η  κυρία  Μωυσιάδου  

Ελισάβετ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ ,  στον  Πρόεδρο  απευθυνθείτε .  

Υπάρχουνε  ρωτήσεις ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .  Θα  πάρετε  τον  λόγο .  ερωτήσεις .   Πολύ  νωρίς  

ξεκινάτε ,  να  περιμένετε  λιγάκι .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  ερωτήσεις  για  το  

θέμα ;  Ψηφοφορία .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;  Ο  κ .  Αναστασιάδης  όχι  και  ο  κ .  Καρύδας  

παρών .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  287/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις   

τουρισμού  στην  Ελλάδα  κατά  το  έτος  2018.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  288/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  του  4ου  Διεθνούς  Φόρουμ  Πολιτιστικής  

 Δημιουργίας  ¨Η  Άρπα  του  Αιόλου¨  από  20 έως  25 Ιουνίου  2018.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  289/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  τελετής  αδελφοποίησης  του   

Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Νις  της  Σερβίας .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ονόματα  τέτοια  δεν  θα  πούμε  εδώ  πέρα  ποιοι  θα  πάνε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  έρχονται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  290/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   9ο:  

Έγκριση  καταστροφής  άχρηστων  υλικών  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  291/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  της  αριθμ .  101/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

Δήμου  Σερρών  με  θέμα:  ¨Έγκριση  εγγραφών  – διαγραφών  νηπίων-

βρεφών ,   

στα  τμήματα  των  παιδικών  σταθμών  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  

 2018-2019”.  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  292/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  την   

παροχή  υποστήριξης  από  την  Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Σερρών  προς  την   

Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Νέας  Ζίχνης  για  το  έργο:  ¨Ανόρυξη  υδρευτικής  

 γεώτρησης  στην  Τ .Κ .  Μαυρόλοφου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  εγώ .  Δίνουμε  στον  Δήμο  Νέα  Ζίχνης  για  κάποιες  μέρες  έναν  

υπάλληλό  μας  να  τους  βοηθήσει  για  να  κάνουν  μια  γεώτρηση .  Αυτό  

είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  293/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του   

Δήμου  μας  σε  ιδιωτικές  κατασκηνώσεις  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  294/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος  Ι .  

Αποστολίδη  

 και  επικύρωση  της  απόφασης  της  επιτροπής  χορήγησης  

υποτροφίας   
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περί  καθορισμού  του  ποσού  της .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  295/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  βιβλίων  με  Σερραϊκά  

ιστορικά  στοιχεία ,  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  296/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  κάδων  απορριμμάτων ,  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θέλω  να  σας  πω  ότι  έχει  προϋπολογιστεί  στον  προϋπολογισμό  του  

Δήμου  του  ΄18 η  προμήθεια  κάδων  απορριμμάτων  αξίας  399.900 ευρώ ,  

που  μέσα  σε  αυτούς ,  εκτός  από  αυτά  που  αναφέρονται  μέσα  στην  

εισήγηση  για  πλαστικούς  κάδους  τριών  διαστάσεων ,  240,  360 και  

1.100 λίτρων ,  μέσα  συμπεριλαμβάνονται  για  πρώτη  φορά  στον  Δήμο  

Σερρών  και  τρεις  διπλοί  υπόγειοι  συμπιεζόμενοι  κάδοι ,  οι  οποίοι  θα  

λύσουν  το  πρόβλημα  της  αισθητικής  και  του  πραγματικού  μεγάλου  

όγκου  απορριμμάτων  περιμετρικά  του  εμπορικού  κέντρου  της  πόλης  

των  Σερρών .  
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 Είναι  κάτι  καινοτόμο ,  κάτι  καινούργιο ,  έχει  γίνει  μια  μεγάλη  

έρευνα  από  την  υπηρεσία  Καθαριότητας  όσον  αφορά  την  χρησιμότητα ,  

την  χρήση  και  την  χρησιμότητα  του  συγκεκριμένου  υπόγειου  

συμπιεζόμενου  κάδου .   

 Η  υπηρεσία  μας  έχει  καταλήξει  σε  αυτόν  τον  τύπο  του  κάδου .  

Όλη  η  προμήθεια  αυτή  θα  γίνει  με  διαγωνισμό  διεθνή  και  εκτιμούμε  

ότι  το  δεύτερο  εξάμηνο  του  ΄18, προς  το  τέλος  μάλλον  του  ΄18 μετά  

τον  Οκτώβριο ,  θα  έχουμε  και  την  υλοποίηση  και  την  τοποθέτηση  

αυτών  των  καινοτόμων  συμπιεζόμενων  κάδων  μέσα  στον  Δήμο  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη ,  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κάθε  χρόνο  αγοράζουμε  κάδους ,  δεν  έχω  δει  εγώ  κανέναν  κάδο  καμία  

φορά .  Ένα  κάδο  ζητάω  χρόνια  και  δεν  μου  τον  δίνουν .  Δεν  έχουμε .  Τι  

είναι  αυτοί  οι  κάδοι  που  παίρνετε  κάθε  χρόνο ,  που  τους  πάτε ;  Θέλω  να  

μου  πείτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  που  πάνε  αυτοί  οι  κάδοι ;  Ένα  κάδο  

ζητάμε  και  δεν  έχετε  να  μας  δώσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  είναι  αυτοί  οι  κάδοι ;  Και  να  μας  πείτε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  συνολικά  

οκτώ  χρόνια  είσαι  αντιδήμαρχος ,  πόσοι  κάδοι  αγοραστήκανε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι….. 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Ο  κύριος  Αναστασιάδης…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είσαι  υποχρεωμένος .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είμαι  υποχρεωμένος  να  σας  απαντήσω ,  κ .  Αναστασιάδη .  Ο  κ .  

Αναστασιάδης  κατά  καιρούς  έχει  ζητήσει  πάρα  πολλά  πράγματα  από  

την  Διεύθυνση  Καθαριότητας .  Ότι  ζήτησε  εξυπηρετήθηκε  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποτέ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ότι  ζήτησε  εξυπηρετήθηκε ,  σε  όλες  τις  κατηγορίες ,  είτε  αυτά  είναι  

κάδοι  απορριμμάτων ,  είτε  αντικατάσταση ,  είτε  κάποια  απορρίμματα .  

Κάποια  είναι  και  υποχρέωσή  μας  βέβαια ,  απλά  τον  τελευταίο  καιρό  

ζητάει  έναν  μικρό  πλαστικό  κάδο .  Δεν  υπάρχει  μικρός  πλαστικός  

κάδος  στην  υπηρεσία  μας .  Και  ο  κ .  Πρόεδρος  έχει  ζητήσει .  Δεν  

υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  στην  υπηρεσία  μας  μικρός  πλαστικός  

κάδος…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  μόνο  την  αλήθεια  σας  λέω  κ .  Αντώνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε  τώρα ,  να  κάνουμε  διάλογο ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Εάν  δεν  μπορείτε  να  περιμένετε ,  αυτό  είναι  δικό  σας  θέμα .  Από  αυτή  

την  προμήθεια  που  θα  έχουμε ,  το  δεύτερο  εξάμηνο  του  ΄18 βεβαίως  και  

όπου  μου  πείτε  ότι  χρειάζεστε  θα  βάλουμε .  Αυτό  ήθελα  να  πω  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Άλλη  ερώτηση  κύριοι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ή  μάλλον  εκεί  που  μου  ζήτησε  ο  κ .  Αναστασιάδης  δεν  είχα  μικρό  κάδο  

να  τοποθετήσω  και  τοποθέτησα  μεγάλο  κάδο ,  αυτό  έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άλλες  ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  κα .  

Δρίγκα ;   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  είναι  της  παρούσης  τώρα .  Τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Τοποθέτηση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  εγώ  δεν  ζήτησα  ποτέ  τίποτα .  Σας  παρακάλεσα  έναν  

κάδο  στην  οδό  Παπάζογλου  δεν  τον  βάζεις .  Σε  παρακάλεσα  έναν  κάδο  

στην  αυτή ,  δεν  έχουμε .  Οκτώ  χρόνια  Αντιδήμαρχος  είσαι .  Έτσι  είναι  οι  

Αντιδήμαρχοι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έτσι  είναι  οι  Αντιδήμαρχοι .  Μου  είπατε  να  βάλουμε  κάδους  μέσα  στον  

Άγιο  Αθανάσιο ,  βάλαμε .  Στην  Παπάζογλου  μου  είπατε ,  βάλαμε ,  στον  
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Κάτω  Μητρούσι  ζητήσατε  δεν  είχαμε  και  βάλαμε  έναν  μεγαλύτερο .  

Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα  όσο  και  εάν  δεν  θέλετε  να  το  

παραδεχθείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία ,  ψηφίζουμε  κύριοι  συνάδελφοι .   Από  τον  κ .  Χασαπίδη  

σταμάτησα .  Εκεί  κόλλησε ,  προχωρούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  επόμενοι  συμφωνούμε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι  αλλά  μετά  ζητάς  κάδο  Αντώνη .  Πώς  θα  γίνει  αυτό ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  297/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .  
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ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  

 και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  298/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .  

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  διπλοκάμπινου  ημιφορτηγού   

με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  ουσιώδη  τροποποίηση   

των  όρων  της  διακήρυξης  και  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση ,   

βάσει  των  διατάξεων  της  παρ .  2α  του  άρθρου  32 του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κ .  Γκότση .  Μισό  λεπτό .   Θέλετε  την  εισήγηση  κ .  

Χρυσανθίδη ;  Ωραία .  Ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .  χωρίς  ουσιώδη  τροποποίηση ;  Δηλαδή  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βασίλη  το  ξέρεις  από  κεκτημένη  ταχύτητα  το  βάζουν .  Δεν  έγινε  καμία  

τροποποίηση .  Είναι  ακριβώς  το  ίδιο .  Ήταν  άγονος  ο  διαγωνισμός .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  299/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για:  

α)  εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  Α’  και  Β’  της  Δ .Ε .  Σερρών ,  

του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2018-2019 και  

β)  εργασίες  στα  δημοτικά  κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων   

Σερρών ,  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018-2019.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για:  εργασίες  στα  δημοτικά  

κοιμητήρια  Α’  και  Β’  της  Δ .Ε .  Σερρών ,  του  Καλλικρατικού  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018-2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  300/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για:  εργασίες  στα  δημοτικά  

κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Σερρών ,  του  Καλλικρατικού  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018-2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  301/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  5590/14-02-2018  

σύμβασης  για  την  προμήθεια  ενός  ανυψωτικού  περονοφόρου   

μηχανήματος  clark για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  ποιο  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  κάτι  ρωτάει  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  ήρθε  το  καράβι  από  την  Ιαπωνία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Από  που  έρχεται  αυτό  το  καράβι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  Περσία .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ιαπωνία .  Από  την  Ιαπωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι   σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χαρίτο  μπορείτε  να  

δώσετε  μια  απάντηση ,  σας  παρακαλώ ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ζήτησε  μια  παράταση  ένα  μήνα ,  η  οποία  λήγει  στα  μέσα  του  επόμενου  

μήνα .  Δεν  ήρθε  το  καράβι .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Από  που  θα  έρθει ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  την  Ιαπωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  302/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  16074/25-04-2017  

σύμβασης  για  την  υπηρεσία  ταχυμεταφορών  για  την  μεταφορά   

επιστολών  και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών ,  

έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  303/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2018  

που  αφορά  δαπάνη  για  αποζημίωση  λόγω  ρυμοτομίας  (Αναμ .  54)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  304/2018 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  (Αναμ .  58)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  305/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  τη  

 συνέχεια  του  ανοικτού  διαγωνισμού  παροχής  υπηρεσίας  

¨συντήρηση  

 και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  306/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  δημιουργίας  κωδικού  εσόδου  για  την  έκδοση ,  αντικ /ση ,   

επανέκδοση  και  επανεκτύπωση  των  αδειών  παραγωγών  και   

επαγγελματιών  πωλητών  υπαίθριου  εμπορίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στο  θέμα  αυτό  θέλω  να  υποβάλλω  κάποιες  ερωτήσεις  στον  

αντιδήμαρχο  ή  και  να  επικαιροποιήσω  την  προηγούμενή  μου  

τοποθέτηση  σε  προγενέστερο ,  όταν  ξανά  ήρθε  το  θέμα  αυτό .  Τι  γίνεται  

με  τις  άδειες  και  με  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούμε ;  Μην  μου  πείτε  

δεν  έχει  σχέση ,  έχει  σχέση .  Από  την  στιγμή  που  μιλάμε  για  κωδικό  για  

να  εισπράξουμε ,  έχει  σχέση  και  με  τις  άδειες  που  εκδίδουμε .   

 Έχουμε  δυο ,  ο  νόμος  ορίζει  ότι  πρέπει  στα  δικαιολογητικά  μέσα  

να  υπάρχει  φορολογική  ενημερότητα  και  ασφαλιστική  ενημερότητα .  

Και  λέω  εγώ ,  για  τους  εργαζόμενους  στις  λαϊκές  ισχύει  άλλο  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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καθεστώς ;  Εγώ  δεν  ξέρω  κανέναν  ελεύθερο  επαγγελματία  ή  στο  

στεγασμένο  εμπόριο  που  χρωστάει  κάποιος  στην  Εφορία  ή  στο  

ασφαλιστικό  του  ταμείο ,  να  πάμε  και  να  του  παίρνουμε  την  άδεια ,  να  

του  κλείνουμε  ουσιαστικά  το  μαγαζί .   

 Γιατί  να  το  κάνουμε  σε  αυτούς ;  Γιατί  να  γίνει  δηλαδή ,  ο  Δήμος  

το  μακρύ  χέρι  της  κεντρικής  εξουσίας  για  να  επιλύσουμε  τα  

προβλήματα  του  κράτους ;  Εάν  κάποιος  χρωστάει  στην  Εφορία ,  ας  βρει  

το  κράτος  να  του  τα  πάρει  τον  τρόπο .  Εάν  χρωστάει  στον  ασφαλιστικό  

του  φορέα .  

 Εάν  αυτός  ο  πολίτης ,  ο  δημότης ,  ο  οποίος  θέλει  να  πάρει  μια  

άδεια  για  την  λαϊκή ,  είναι  εντάξει  στις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στον  

Δήμο ,  γιατί  εμείς  να  μην  του  δώσουμε  την  άδεια ;   

 Η  δική  μου  η  άποψη  είναι  ότι  πρέπει  να  υπογραφούν  οι  άδειες  

των  ανθρώπων  αυτών  που  είναι  εντάξει  απέναντι  στον  Δήμο ,  που  δεν  

χρωστάνε  δηλαδή  δημοτικά  τέλη  και  τα  υπόλοιπα  και  με  την  

υποσημείωση  προς  τον  Υπουργείο  να  αλλάξει  αυτή  την  διάταξη .  Ότι  

έκανε  η  Δούρου  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Αττικής .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  ακούστε .  Σας  παρακαλώ ,  αλλιώς  είναι  άδικο  . .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τοποθέτηση  κάνω .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είπες  ότι  θέλω  να  κάνω  ερωτήσεις .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τώρα ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Με  αυτόν  τον  τρόπο  ουσιαστικά  θα  στερήσουμε  έσοδα  και  από  τον  

Δήμο .  Για  οφειλές  των  πολιτών  αυτών  προς  το  δημόσιο  δεν  θα  τους  

δώσουμε  την  άδεια .  Νομίζω  ότι  είναι  άδικο  για  τους  ίδιους  τους  

πωλητές .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  θα  απαντήσω .  Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  της  λαϊκής  αγοράς  δεν  είναι  τόσο  απλό  

όσο  το  θέλει  ο  φίλος  μας  ο  συνάδελφος  ο  κ .  Χασαπίδης .  Σήμερα  

τελείως  συμπωματικά  ήμουνα  από  τις  9:00΄το  πρωί  μέχρι  στις  15:00΄  

το  μεσημέρι  σε  ένα  σεμινάριο  με  τις  δυο  υπαλλήλους ,  την  προϊστάμενη  

και  την  υπάλληλο  σε  σεμινάριο  για  τις  λαϊκές  αγορές  και  συζητήσαμε  

και  την  νομοθεσία .   

 Κύριε  Χασαπίδη  ή  θα  μας  αρέσει  ή  δεν  θα  μας  αρέσει .  Δεν  

μπορεί  αλλού  η  κυβέρνηση  να  είναι  καλή  και  να  χρειάζεται  να  

γνωρίζουμε  τους  πάντες  και  αλλού  δεν  είναι  καλή .   

 Σας  πληροφορώ  ότι  οι  άδειες  ανανεώνονται .  Μέχρι  σήμερα  οι  

άδειες  που  λήξανε  είχαν  παράταση  μέχρι  31 Μαρτίου ,  ξεκίνησαν  να  

ανανεώνονται  και  όσοι  δεν  ανανεώσανε  χθες  που  βγήκαν  τα  κλιμάκια  

για  έλεγχο   βάλανε  πρόστιμο .   

Σήμερα  όμως  πήγαμε  την  ενημέρωση ,  την  ειδοποίηση  ότι  η  

κυβέρνησή  σας ,  η  οποία  έχει  το  μακρύ  χέρι  θα  δώσει  και  άλλη… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Να  ανακαλέσεις .  Όταν  τοποθετείσαι .  . .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ανακαλώ .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

. .που  κάνεις  στον  διάδρομο  δεν  θα  τα  κάνεις  εδώ  μέσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  παράκληση  τώρα…. 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  γιατί   είπε  για  το  μακρύ  χέρι  της  κυβέρνησης .   

 Λοιπόν ,  σήμερα  ενημερωθήκαμε ,  όχι  επίσημα .  Σε  δέκα  μέρες  θα  

έχουμε  άλλη  μια  παράταση  μέχρι  το  ΄19, 15 Ιανουαρίου  θα  έχουμε  και  

άλλη  παράταση  που  τι  σημαίνει  αυτό ;  Ότι  όσοι  δεν  έχουν  ανανεώσει ,  

όσοι  δεν  έχουν  φορολογική  ενημερότητα ,  όσοι  δεν  έχουν  ασφαλιστική  

ενημερότητα ,  οι  άδειές  τους  θα  είναι  σε  ισχύ .  Γιατί  το  θέλει  η  

κυβέρνηση .  Δεν  μπορούμε  εμείς  να  αντικαταστήσουμε  την  κυβέρνηση ,  

ούτε  να  κάνουμε  δικό  μας  νόμο ,  έτσι  ώστε  να  τους  γράφουμε  γιατί  δεν  

έχουν  ανανεώσει .  

Όταν  κυβέρνηση  τους  δίνει  την  άδεια  αυτή ,  εμείς  υποχρεούμαστε  

να  σεβαστούμε  την  απόφαση  της  κυβέρνησης .   

 Δεν  ξέρω  εάν  κάτι  άλλο  θέλεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τα .  Όχι ,  όχι ,  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  το  απλώσουμε  άλλο .   

Θα  το  ξημερώσουμε  έτσι  όπως  πάει .  Ψηφοφορία  κύριοι .  Ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε  κύριοι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  307/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  ανάθεσης  σε  τρίτους  του  διαγωνισμού  της  υπηρεσίας  

 σίτισης  των  μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  – Λυκείου  Σερρών ,   

για  το  σχολικό  έτος  2018-2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ερωτήσω  και  εγώ  κάτι  θέλω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνάδελφοι  έχει  ψηφιστεί  12/4/18 ένας  νέος  Οργανισμός  ο  ΟΠΕΚΑ  

που  αναλαμβάνει  όλα  τα  γεύματα  στην  Α /θμια  εκπαίδευση .  Τα  

Μουσικά  Γυμνάσια  υπάγονται  σε  αυτό  το  ΦΕΚ  το  καινούργιο  που  

ψηφίστηκε  ή  θα  συνεχίσουν  να  είναι  έξω  από  αυτό  το  ΦΕΚ  που  

περιλαμβάνει  την  παροχή  γευμάτων ;  Υπάρχει  μια  καινούργια  

νομοθετική  ρύθμιση .   

 Για  να  ψηφίσουμε  κάτι  το  οποίο  να  είναι  σε  ισχύ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα  συνεχίσουν  να  είναι  έξω  από  αυτά .  Έρχεται  ειδική  χρηματοδότηση  

για  τα  Μουσικά  Σχολεία ,  για  σίτιση  των  παιδιών  στα  Μουσικά  

Σχολεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς  να  υπονοώ  τίποτα  θέλω  να  πω  το  εξής :  να  γίνονται  οι  

απαιτούμενοι  έλεγχοι  στα  φαγητά  που  πηγαίνουν  στα  παιδιά ,  τακτικοί  

και  να  πληρούνται  όλες  οι  προϋποθέσεις .  

 Επίσης ,  δεν  είναι  κακό  να  παίρνουν  τις  δουλειές  και  Σερραίοι  

επαγγελματίες .  Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  παίρνουν  μόνο  

Σερραίοι  αλλά  μεταξύ  ίσων  και  καλών  επαγγελματιών ,  ας  προσέχουμε  

και  τους  Σερραίους .  Δεν  είναι  κακό .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

13

 Απλώς  οι  έλεγχοι  και  οι  προϋποθέσεις  που  μπαίνουν ,  πρέπει  να  

προσέχονται .   

 Επίσης ,  πριν  γίνει  η  διακήρυξη ,  προκήρυξη ,  τι  θα  γίνει ,  ας  

συμβουλευτούμε ,  συνάδελφοι  και  το  υγειονομικό  των  Σερρών .  κάτι  θα  

πάρουμε  και  από  εκεί  και  θα  κάνουμε ,  όπως  πρέπει  νόμιμα  την  

προκήρυξη .   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Η  προκήρυξη  είναι  σίγουρα  νόμιμη ,  κύριε  Γρηγοριάδη .  Γίνεται  κάθε  

χρόνο ,  ελέγχεται ,  υπάρχει  το  τμήμα ,  μάλλον  δεν  είστε  ενημερωμένος ,  

υπάρχει  το  τμήμα  Υγείας  του  δήμου  Σερρών  που  κάνει  καθημερινή  

παρουσία  και  έλεγχο  για  τα  φαγητά .   

 Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  χρειάζεται ,  εγώ  νομίζω ,  να  πω  κάτι  

άλλο .  Εάν  οι  υπηρεσίες  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  έγινε  δέκτης  παραπόνων ,  συνάδελφε ,  δεν  λέω  ότι  φταίτε  εσείς .  

Δέκτης  παραπόνων  και  οφείλω  να  το  καταθέσω .  Και  για  το  ένα  και  για  

το  άλλο .  Και  όσοι  γνωρίζουν  ξέρουν  και  όσοι  ξέρουν ,  γνωρίζουν .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Σίγουρα  όσοι  γνωρίζουν  ξέρουν  και  αυτό  που  λέτε .  Σίγουρα  γνωρίζουν .  

Να  είστε  σίγουρος  ότι  το  τμήμα  Υγείας  του  Δήμου  Σερρών  λειτουργεί  

άψογα  και  κάνει  αυτό  που  πρέπει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  1308/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Κοινωνικού  

 Φαρμακείου  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης:  ¨Δομή  παροχής   

βασικών  αγαθών:  παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  την  εισήγηση ,  σας  παρακαλώ .  Δυο  λόγια  πείτε  για  

να  ενημερωθεί  το  σώμα .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  στο  καταστατικό  είχε  έρθει  ένα  προσχέδιο  από  την  

Διαχειριστική  Αρχή .  Επειδή  το  Κοινωνικό  Φαρμακείο  του  Δήμου  
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Σερρών  είναι  συστεγασμένο  με  τον  Φαρμακευτικό  Σύλλογο ,  ζητήθηκε  

από  τον  Φαρμακευτικό  Σύλλογο  να  υπάρχει  η  παρουσία  του  στο  

καταστατικό  μέσα .   

 Στείλαμε  τις  αλλαγές  στην  Διαχειριστική  Αρχή ,  εγκρίθηκαν  και  

ψηφίζουμε  σήμερα  αυτές  τις  αλλαγές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  309/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

  

ΘΕΜΑ  26ο:  

Σχετικά  με  την  τοποθέτηση  επτά  (7)  συνολικά  καμπινών  του   

ΟΤΕ  στην  Δ .Κ .  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών ,  σύμφωνα  με  τις   

διαδικασίες  του  άρθρου  20 του  Ν .  4067/2012.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  οι  καμπίνες  μπαίνουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  310/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  καταστήματος  εμβαδού  13,50 τ .μ .   

επί  της  οδού  Θέμιδος  2 στις  Σέρρες ,  κληροδοτήματος  ¨ Ι .  

Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  311/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  μελέτης  του  έργου:  ¨Κατασκευή  έργων   

αντιστήριξης  δημοτικού  οδικού  δικτύου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  ανάγκη  καλύπτουμε  εδώ ;  Σε  ποια  σημεία  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τότε  που  είχε  πέσει  στο  δικό  μας  μέρος ,  το  κοινόχρηστο… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τοιχίο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  από  εκεί  η  μελέτη  θα  το  δείξει  τι  θα  βάλουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  βάζεις  ένα  ποσό ,  θεωρώ  ότι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τοιχία  αντιστήριξης  λέει .  Τώρα  πως  θα  είναι  το  τοιχίο  θα  το  δούμε .  

Και  το  δεύτερο  είναι  στην  Βροντού .  Στον  δρόμο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Συμφωνούμε ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  ρώτησα .  Προχωρούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σαπφούς  και  Βροντού .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Επικαιροποίηση  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Βελτίωση  προσβασιμότητας  

 και  οδικής  ασφάλειας  στην  επέκταση  της  οδού  Μεγ .  Αλεξάνδρου  

 (1ο  χιλ .  Σερρών-Δράμας)  από  τον  χείμαρρο  Αγίων  Αναργύρων  

 έως  τον  χείμαρρο  Αγίου  Γεωργίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  να  ρωτήσω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  πρώτο  και  εύλογο  είναι ,  ζητούμε  μια  μελέτη  στον  υφιστάμενο  

δρόμο .  Έτσι  δεν  είναι ;  Τι  ακριβώς  εδώ  εσωτερικά  η  υπηρεσία  είδε  εάν  

μπορεί  να  σχεδιάσει  κάτι ;  Ποιο  είναι  ακριβώς  εκεί  το  ζητούμενο ;  

Δηλαδή  τον  μελετητή  τι  θα  του  πούμε ;  Ότι  εκεί  θέλουμε  να  γίνει  τι ;  Να  

αλλάξει  η  γεωμετρία  της  οδού ;  Θα  κάνουμε  πεζόδρομο ;  Θα  κάνουμε  

ποδηλατόδρομο ;   

 Για  να  δώσουμε  στον  μελετητή  μια  κατεύθυνση ,  νομίζω  

στοιχειωδώς  πρέπει  να  γίνει  πρώτα  μια  εσωτερική  προεργασία .  Την  

κάναμε  αυτή ;  Ο  μελετητής  δηλαδή  εκεί  τι  θα  του  πούμε ;  Εν  λευκώ  

κάνε  ότι  νομίζεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Η  υπηρεσία ,  το  τμήμα  το  οποίο  ασχολείται  έχουν  κάνουν  όλες  

τις  προεργασίας  και  θα  του  δώσουν  τι  πρέπει  να  κάνει .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς  γνωρίζετε  τι  θέλουμε  εκεί  να  κάνουμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  μην ,  δεν  θέλω  να  διαβάσω ,  το  ξέρω .  Δυο  κόμβοι ,  ο  ένας  κόμβος  

Ταγματάρχου  Βολάνη  και  επέκταση  της  Μεγ .  Αλεξάνδρου ,  εκεί  έναν  

κόμβο  και  το  δεύτερο  πιο  πέρα ,  Ζίχνης .  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  η  
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προέκταση  και  Ζίχνης .  Έχουμε  μελετηθεί ,  έχουν  κάνει  και  αυτά  τα  

στοιχεία  θα  τα  δώσουμε  στον  μελετητή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  δηλαδή .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια  υπάρχει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  τα  δούμε ,  εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  τρίτο  που  πρέπει  να  μελετηθεί  είναι  αυτό  με  την  εισφορά  σε  

χρήμα  που  κάναμε  από  τους  Αγίους  Αναργύρους ,  από  το  1ο  Λύκειο  που  

δεν  μπορούμε  να  το  βγάλουμε .  Απέναντι  από  την  Ελαΐδα  που  βγαίνει ,  

δεν  θα  το  βγάλουμε  γιατί  πρέπει  να  γίνει  μελέτη .  Γιατί  δεν  μπορεί  να  

βγει  απευθείας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  κάτι  άλλο  ρώτησα .  Η  υπηρεσία  δεν  μπορεί  να  σχεδιάσει  αυτό  το  

οποίο  έχουμε  καθορίσει  ως  φυσικό  αντικείμενο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί ;  Δηλαδή  το  κάνουμε  εκεί ;  Δυο  κόμβους  κάνουμε  και  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  χρειάζεται ,  είναι  εξειδικευμένοι .  Μπορείτε  κάλλιστα  να  ρωτήσετε  

τις  υπηρεσίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .  Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  κάτι  άλλο  κ .  Γκότση ,  τα….παράνομα  και  παράτυπα ;  Πώς  φέρνετε  

αυτό  το  έργο  να  το  ψηφίσουν  άνθρωποι  που  δεν  ξέρουν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  συντήρηση ,  το  πρώτο  κομμάτι  μέχρι  Ζίχνης  εκεί ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απέναντι  ακριβώς  από  του  Αποστολίδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι  και  εάν  είναι ,  είναι  εθνική  οδός .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  παράνομο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Δεν  θα  μιλήσω ;  Η  συντήρηση  έχει  περάσει  από  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  να  σας  δώσει  τις  εξηγήσεις .  Κάτι  ρωτήσατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  η  συντήρηση  μέχρι  εκεί  έχει  περάσει  από  εδώ ,  το  υπόλοιπο  

που  λέει  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  η  συντήρηση  είναι  από  τον  κόμβο  της  
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περιαστικής ,  του  Λευκώνα  έξω ,  από  εκεί  μέχρι  το  Τεχνικό  Λύκειο ,  το  

υπόλοιπο  κομμάτι  και  από  την  Ζίχνης  από  εκεί  μέχρι  το  νοσοκομείο ,  

αυτά  μας  είπαν  ότι  επειδή  είναι  περιαστική ,  άρα  δεν  υπάρχει  πλέον  

εθνική  και  επαρχιακή  οδός ,  περνάνε  σε  μας  με  έναν  προϋπολογισμό  

650.000 και  πρέπει ,  εάν  θυμάστε  είπαμε  ότι  για  να  πάρουμε  αυτά  

πρέπει  να  μας  δώσουν  τους  πόρους .  Θα  το  φέρουμε  το  θέμα  αυτό  εδώ ,  

δηλαδή  για  την  χρηματοδότηση  εάν  θα  δεχθούμε  ή  όχι .  Θα  έρθει  αυτό  

το  κομμάτι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  ερώτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  κάνει  είναι  παράνομο  και  παράτυπο .  Δεν  έχει  δικαίωμα  ο  

Δήμος  να  δίνει  χρήματα  του  Δήμου  σε  κρατικά  έργα .  Αυτό  είναι  

γεγονός  και  θα  το  δούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφηκε  η  ένστασή  σας .  Ωραία .  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  

κύριοι  συνάδελφοι ;  Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  313/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,   

Χράπας  Π . ,  Μερετούδης  . ,  Καδής  Γ . ,  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  ετήσιας  συντήρησης  

και   

επισκευής  κεντρικής  κλιματιστικής  μονάδος  και  κεντρικής  

θέρμανσης  με  λέβητα  πετρελαίου  του  κινηματοθέατρου  Αστέρια  του  

Δήμου  Σερρών   έτους  2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  314/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ετήσιας  συντήρησης  και  επισκευής  καυστήρων  των  

δημοτικών  

 κτηρίων  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  του  Δήμου  

Σερρών   

έτους  2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  315/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενοικίαση  μικροφωνικής-  φωτισμού  για  κάλυψη   

των  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  316/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  σεμινάρια  επιμόρφωσης  προσωπικού  σχετικά  

 με  τις  ηλεκτρονικές  δημόσιες  συμβάσεις  έργων ,  μελετών  και  

παροχής  

 τεχνικών  και  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  μέσω  του  

ΕΣΗΔΗΣ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  317/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  24ου  τελικού  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

 συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Κάπ .  Μητρούση  του  

 Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  318/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  5ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  παροχή   

γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  (Γυμνάσιο  –Λύκειο  

)   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  319/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  13ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  της  

αποκομιδής  

 απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2017-

2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  320/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  για  την  εξαγωγή ,  επισκευή ,  τοποθέτηση   

ανταλλακτικών  τις  κατάλληλες  ρυθμίσεις  και  την  επανατοποθέτηση  

τ  

ου  κιβωτίου  ταχυτήτων  σύμφωνα  με  την  5/2018 μελέτη   

της  Δ /νσης  Καθαριότητας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  321/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   

χρημάτων  από  Προνοιακό  Επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  322/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  

Απρίλιο ,   
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του  Προέδρου  του  Δ .Σ .  κ .  Αραμπατζή  και  του  αντιδημάρχου  κ .  

Χράπα   

για  το  μήνα  Μάιο  και  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  

 για  το  μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  από  16 έως  17 Απριλίου  

2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  323/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  51η  Διεθνή  Έκθεση   

της  IFAT και  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Αντιδημάρχου  

Καθαριότητας  

 κ .  Παντελή  Χράπα  και  του  Προέδρου  του  ΔΣ  κ .  Θεόδωρου  

Αραμπατζή  

 στο  Μόναχο  της  Γερμανίας  από  τις  14 έως  18 Μαΐου .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  324/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  κ .  Κωνσταντίνου  Καρπουχτσή   

και  έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  διοργάνωση  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  325/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 για  τους  μήνες  Μάρτιο  και  Απρίλιο ,  του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα   

για  το  Μήνα  Μάρτιο ,  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  

Γρηγοριάδη  Π .   

για  τους  μήνες  Φεβρουάριο  και  Μάρτιο  και  του  εντεταλμένου  Δημ .  

Συμβούλου  

 κ .  Τερζή  για  το  μήνα  Απρίλιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  27 έως  29 Μαρτίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  326/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τις  16 έως  17 Απριλίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  327/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  για  

 τις  29 έως  30 Μαρτίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  328/2018 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Τερζή  Βασίλειου   

από  13 έως  και  15  Απριλίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  329/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη   

για  τον  μήνα  Νοέμβριο  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  330/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  8 έως  10 Δεκεμβρίου  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  331/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  μήνα  Δεκέμβριο  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  332/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  14 έως  16 Φεβρουαρίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  333/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  7 έως  11 Μαρτίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  334/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  από  13 έως  15 Μαρτίου  2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  335/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  34ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Τέλος  της  συνεδρίασης .   

 

 

 

ΛΗΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

15

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

ΠΡΑΚΤ:  Σχετικά  με  τη  δίχρονη  υποχρεωτική  φοίτηση  στα  

νηπιαγωγεία .  

1/7/2018  Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

282-2018:  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση ,  έτους  2016 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

283-2018:  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

284-2018:  Σύσταση  επιτροπών  για  την  προσωρινή  και  οριστική  

παραλαβή  του  έργου :  Επισκευές  συντηρήσεις  WC του  15ου  

και  21ου  Δημοτικών  Σχολείων  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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285-2018:  Συγκρότηση  δευτεροβάθμιας  επιτροπής  παρακολούθησης  

και  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  

παρ .  5 & 6 του  άρθρου  219 του  Ν .  4412/2016. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

286-2018:  Έγκριση  πραγματοποίησης  της  14ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  

Σερρών  και  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  λειτουργίας  της ,  

για  το  2018.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

287-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  3η  εκδήλωση  του  

έργου :  ¨Ευρωπαϊκές  δεκαετίες¨  που  χρηματοδοτείται  από  το  

Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  για  τους  πολίτες  – σκέλος  

1 Ευρωπαϊκή  μνήμη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

288-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  εκθέσεις  

τουρισμού  στην  Ελλάδα  κατά  το  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

289-2018:  Έγκριση  διοργάνωσης  του  4ου  Διεθνούς  Φόρουμ  

Πολιτιστικής  Δημιουργίας  ¨Η  Άρπα  του  Αιόλου¨  από  20 

έως  25 Ιουνίου  2018.   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  
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290-2018:  Έγκριση  πραγματοποίησης  τελετής  αδελφοποίησης  του  

Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Νις  της  Σερβίας .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

291-2018:  Έγκριση  καταστροφής  άχρηστων  υλικών  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

292-2018:  Έγκριση  της  αριθμ .  101/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  με  θέμα :  ¨Έγκριση  εγγραφών  

– διαγραφών  νηπίων-βρεφών ,  στα  τμήματα  των  παιδικών  

σταθμών  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018-2019”.  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

293-2018:  Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  

την  παροχή  υποστήριξης  από  την  Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Σερρών  

προς  την  Δ .Τ .Υ .  του  Δήμου  Νέας  Ζίχνης  για  το  έργο :  

¨Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  Τ .Κ .  Μαυρόλοφου¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

294-2018:  Έγκριση  αποστολής  παιδιών  προσωπικού  ΙΔΑΧ  του  Δήμου  

μας  σε  ιδιωτικές  κατασκηνώσεις  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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295-2018:  Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος  Ι .  

Αποστολίδη  και  επικύρωση  της  απόφασης  της  επιτροπής  

χορήγησης  υποτροφίας  περί  καθορισμού  του  ποσού  της .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

296-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  βιβλίων  με  Σερραϊκά  

ιστορικά  στοιχεία ,  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

297-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  κάδων  απορριμμάτων ,  

έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

298-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  

και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

299-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  διπλοκάμπινου  

ημιφορτηγού  με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  

ουσιώδη  τροποποίηση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  χωρίς  

προηγούμενη  δημοσίευση ,  βάσει  των  διατάξεων  της  παρ .  2α  

του  άρθρου  32 του  Ν .  4412/2016. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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300-2018:  Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για :  εργασίες  στα  δημοτικά  

κοιμητήρια  Α’  και  Β’  της  Δ .Ε .  Σερρών ,  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  έτους  2018-2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

301-2018:  Έγκριση  διενέργειας  υπηρεσίας  για :  εργασίες  στα  δημοτικά  

κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Σερρών ,  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

302-2018:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  5590/14-02-

2018 σύμβασης  για  την  προμήθεια  ενός  ανυψωτικού  

περονοφόρου  μηχανήματος  clark για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

303-2018:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  16074/25-04-

2017 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  ταχυμεταφορών  για  την  

μεταφορά  επιστολών  και  μικροδεμάτων  των  υπηρεσιών  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

304-2018:  αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2018 που  αφορά  δαπάνη  για  αποζημίωση  λόγω  

ρυμοτομίας  (Αναμ .  54) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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305-2018:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  (Αναμ .  58) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

306-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  τη  

συνέχεια  του  ανοικτού  διαγωνισμού  παροχής  υπηρεσίας  

¨συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

307-2018:  Έγκριση  δημιουργίας  κωδικού  εσόδου  για  την  έκδοση ,  

αντικ /ση ,  επανέκδοση  και  επανεκτύπωση  των  αδειών  

παραγωγών  και  επαγγελματιών  πωλητών  υπαίθριου  

εμπορίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

308-2018:  Έγκριση  ανάθεσης  σε  τρίτους  του  διαγωνισμού  της  

υπηρεσίας  σίτισης  των  μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  – 

Λυκείου  Σερρών ,  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

309-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  

Κοινωνικού  Φαρμακείου  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  

πράξης :  ¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών :  παροχή  

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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310-2018:  Σχετικά  με  την  τοποθέτηση  επτά  (7)  συνολικά  καμπινών  

του  ΟΤΕ  στην  .Κ .  Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών ,  σύμφωνα  

με  τις  διαδικασίες  του  άρθρου  20 του  Ν .  4067/2012. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

311-2018:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  καταστήματος  εμβαδού  

13,50 τ .μ .  επί  της  οδού  Θέμιδος  2 στις  Σέρρες ,  

κληροδοτήματος  ¨ Ι .  Αποστολίδη¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

312-2018:  Έγκριση  μελέτης  του  έργου :  ¨Κατασκευή  έργων  

αντιστήριξης  δημοτικού  οδικού  δικτύου¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

313-2018:   Επικαιροποίηση  της  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Βελτίωση  

προσβασιμότητας  και  οδικής  ασφάλειας  στην  επέκταση  της  

οδού  Μεγ .  Αλεξάνδρου  (1ο  χιλ .  Σερρών-Δράμας)  από  τον  

χείμαρρο  Αγίων  Αναργύρων  έως  τον  χείμαρρο  Αγίου  

Γεωργίου¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

314-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  ετήσιας  

συντήρησης  και  επισκευής  κεντρικής  κλιματιστικής  

μονάδος  και  κεντρικής  θέρμανσης  με  λέβητα  πετρελαίου  

του  κινηματοθέατρου  Αστέρια  του  Δήμου  Σερρών   έτους  

2017 
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315-2018:  Ομοίως  ετήσιας  συντήρησης  και  επισκευής  καυστήρων  των  

δημοτικών  κτηρίων  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  

ανταλλακτικών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

316-2018:  Ομοίως  για  την  ενοικίαση  μικροφωνικής-  φωτισμού  για  

κάλυψη  των  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  

 

317-2018:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  σεμινάρια  επιμόρφωσης  προσωπικού  

σχετικά  με  τις  ηλεκτρονικές  δημόσιες  συμβάσεις  έργων ,  

μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  συναφών  επιστημονικών  

υπηρεσιών  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ  

 

318-2018:  Ομοίως  του  24ου  τελικού  λογαριασμού  της  παροχής  

υπηρεσίας  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Κάπ .  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2015-2017. 

 

319-2018:  Ομοίως  του  5ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

παροχή  γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  

(Γυμνάσιο  –Λύκειο  )  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017-2018 

 

320-2018:  Ομοίως  του  13ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  της  

αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  για  τα  έτη  2017-2018 

 

321-2018:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  για  την  εξαγωγή ,  επισκευή ,  

τοποθέτηση  ανταλλακτικών  τις  κατάλληλες  ρυθμίσεις  και  
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την  επανατοποθέτηση  του  κιβωτίου  ταχυτήτων  σύμφωνα  με  

την  5/2018 μελέτη  της  Δ /νσης  Καθαριότητας   

 

322-2018:  Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  Προνοιακό  Επίδομα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

323-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  από  16 έως  17 

Απριλίου  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

324-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  51η  Διεθνή  

Έκθεση  της  IFAT και  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  

Αντιδημάρχου  Καθαριότητας  κ .  Παντελή  Χράπα  και  του  

Προέδρου  του  ΔΣ  κ .  Θεόδωρου  Αραμπατζή  στο  Μόναχο  της  

Γερμανίας  από  τις  14 έως  18 Μαΐου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

325-2018:  Ομοίως  του  εντεταλμένου  κ .  Κωνσταντίνου  Καρπουχτσή  

και  έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  διοργάνωση   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

326-2018:  Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  27 έως  29 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

327-2018:  Ομοίως  για  τις  16 έως  17 Απριλίου  2018 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

328-2018:  Ομοίως  του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  για  τις  29 έως  

30 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

329-2018:  Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Τερζή  

Βασίλειου  από  13 έως  και  15 Απριλίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

330-2018:  Ομοίως  του  εντεταλμένου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  για  

τον  μήνα  Νοέμβριο   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

331-2018:  Ομοίως  από  8 έως  10 Δεκεμβρίου  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ   

 

332-2018:  Ομοίως  για  τον  μήνα  Δεκέμβριο   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

333-2018:  Ομοίως  από  14 έως  16 Φεβρουαρίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

334-2018:  Ομοίως  από  7 έως  11 Μαρτίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

335-2018:  Ομοίως  από  13 έως  15 Μαρτίου  2018 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ  

 

336-2018:  Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

337-2018:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2018 για  την  ΚΑΤ .   προμήθεια  υλικών  για  την  

αποκατάσταση  αρδευτικού  αντλιοστασίου  της  ΕΒΖ .  

 

338-2018:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  3ου  Μαραθώνιου  

Διαγωνισμού   Ανάπτυξης  ΚΑΤ .   Εφαρμογών  σε  συνεργασία  με  

το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στην    Εφαρμοσμένη  

Πληροφορική  του  Τμήματος  Μηχανικών  και  Πληροφορικής   

 του  ΤΕΙ  Σερρών  και  στην  Κοινότητα  SERRES TECH. 

 

339-2018:  Έγκριση  φιλοξενίας  αντιπροσωπείας  Δήμου  Αγίας  Νάπας  

Κύπρου .    

ΚΑΤ .    

 

340-2018:  Έγκριση  διαβαθμικής  σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Σερρών  και  

Οργανισμού   ΚΑΤ .   Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  

Πολιτικής  και  Αθλητισμού  Δήμου  Σερρών   

  στα  πλαίσια  υποβολής  πρότασης  χρηματοδότησης  στο  Ε .Π .  

Υποδομές     Μεταφορών  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  

Ανάπτυξη .   

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018  

16

…………………………..  

…………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Γαλάνης  Στέργιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  15ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ     

 

 

 

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………..  
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………..  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………..  
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………..  

 

/ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………..  


