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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 16η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2018, 

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

ύστερα από την αριθμ. 9/10-05-2018 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 28, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

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 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της αρ. 163/2016 Α. .Σ. και απ’ ευθείας εκμίσθωση χώρων στην ¨ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ¨, στα πλαίσια της παρ. 3 του 

άρθρου 192 του Ν. 3463/2006. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων: 

α) Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας 

στο Δήμο Σερρών και 

β) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 

στο Δήμο Σερρών, 

στο πλαίσιο του προγράμματος ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ (Ειδικό πρόγραμμα 

ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών) στον άξονα προτεραιότητας 

¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτηρίων στον Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 

Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας προτεραιότητας ¨Υποστήριξη της μετάβασης 
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προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 

τομείς¨. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του 

τμήματος οικ. έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων και υπηρεσιών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 106 και 107/2018 αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 στη 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2017 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας στον Δήμαρχο Σερρών για υπογραφή 

συμβολαιογραφικής πράξης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 των κληροδοτημάτων: 

α) Αποστολίδη Ιωάννη  και 

β) Μητσάκου - Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο 

υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Αγροτικές κοινότητες μηδενικής 

παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨, 

στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση 2ης τροποποίησης της αριθμ. 936/2017 ΑΔΣ ¨Έγκριση ετήσιου 

προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και 

εκδηλώσεων Δήμου Σερρών, για το έτος 2018¨. 
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών του 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

  

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση απαλλαγής μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, της κ. Ασλανίδου 

Κυπαρισσίας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός καινούριου φορτηγού εξοπλισμένου με 

υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας και ενός 

ημιφορτηγού 4Χ4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την προμήθεια ειδών 

τεχνολογίας – πληροφορικής και φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις 

ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την υπηρεσία 

¨Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των υπ’ αριθμ. 1320, 1574γ 

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Λευκώνα και 47, 48 και 50 αγροτεμαχίων 

του αγροκτήματος Καπετανουδίου του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 6553α αγροτεμαχίου 

του αγροκτήματος Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του ¨Λάκος 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

8

Μονόσπιτα¨ (ανάριθμο) του αγροκτήματος Επταμύλων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στον 1ο όροφο εμβαδού 15,13 τ.μ. επί 

της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ισογείου καταστήματος εμβαδού 17,48 τ.μ. επί 

της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Σχετικά με την τοποθέτηση δώδεκα (12) συνολικά καμπινών του ΟΤΕ στην 

πόλη των Σερρών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του Ν. 

4067/2012. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Σχετικά με παραχώρηση του πεζόδρομου της οδού Κων. Καραμανλή: 

α) στη λέσχη αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας Σερρών ¨ΛΑΜΣ¨ και 

β) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας και στην ΔΡΑSSIS –

RACING CLUB. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη και β) 

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 321/2018 Α. .Σ. και έγκριση πρωτοκόλλου 

παραλαβής υπηρεσίας για την εξαγωγή, επισκευή, τοποθέτηση ανταλλακτικών, 

τις κατάλληλες ρυθμίσεις και την επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 

απορριμματοφόρου οχήματος της Δ/νσης καθαριότητας του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Καδής Γ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

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

Γ., Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από Προνοιακό 

Επίδομα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση 2ης πρότασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών σύμφωνα με την αρ. 816/2016 

ΑΔΣ  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στην ΝΙΣ της Σερβίας 

για την πραγματοποίηση τελετής αδελφοποίησης με το Δήμο ΝΙΣ Σερβίας (Β΄ 

Φάση)  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:   Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων μαθητών και σπουδαστών στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας των δομών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτιση ΓΕΠΑΛ και ΕΠΑΛ στο Δήμο Σερρών. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την εκτέλεση της προμήθειας: 

προμήθεια και τοποθέτηση στέγαστρου αποτεφρωτήρα στο δημοτικό 

καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς      

         7479  22/5/2018 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:   Ομοίως για την παροχή υπηρεσίας περισυλλογή αδέσποτων ζώων. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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9Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Αρχίζει  η  συνεδρίαση .   

 Με  την  άδειά  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  υπάρχουν  κάποια  θέματα  

με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος .  Ζητείται  η  έγκριση  και  αφορά :  

 

  Έγκριση  2η ς  πρότασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  Γενικής  

Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  την  αρ .  

816/2016 ΑΔΣ   

  Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  στην  ΝΙΣ  

της  Σερβίας  για  την  πραγματοποίηση  τελετής  αδελφοποίησης  με  

το  Δήμο  ΝΙΣ  Σερβίας  (Β΄  Φάση)   

  Καθορισμός  του  αριθμού  των  μαθητευομένων  μαθητών  και  

σπουδαστών  στην  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  μαθητείας  των  

δομών  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτιση  ΓΕΠΑΛ  και  

ΕΠΑΛ  στο  Δήμο  Σερρών .  

  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  εκτέλεση  της  

προμήθειας :  προμήθεια  και  τοποθέτηση  στέγαστρου  

αποτεφρωτήρα  στο  δημοτικό  καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων  

συντροφιάς  προϋπολογισμού  2.480 ευρώ .      

  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018 και  ψήφιση  

απαιτούμενης  πίστωσης  της  παροχής  υπηρεσίας  περισυλλογή  

αδέσποτων  ζώων  προϋπολογισμού  5.952 ευρώ .  
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Έρχονται  διότι  οι  ημερομηνίες  τρέχουν  και  δεν  υπάρχουν  περιθώριο  

καθυστέρησης .  Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .   

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  2ης  πρότασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

 Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών   

σύμφωνα  με  την  αρ .  816/2016 ΑΔΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  τον  λόγο  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .ερωτήσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .  Εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  βεβαίως .  Επειδή  δεν  ζητήσατε  τον  

λόγο ,  γι '  αυτό .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  προτού  προχωρήσουμε  στα  

θέματα ;  Κύρει  Φωτιάδη  έχετε  ερώτηση ;  Κύριε  Μηλίδη ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  Καρύδα  ζητήσατε  και  

εσείς ;  Άλλος  ζήτησε  τον  λόγο ;  Και  ο  κ .  Χασαπίδης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  πρόκειται  να  συζητήσουμε  για  το  θέμα  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  το  οποίο  έγινε  μια  ενημέρωση  των  αρχηγών  και  

επειδή  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό  και  έχουν  προκύψει  κάποια  θέματα ,  τα  

οποία  πρέπει  να  διευκρινιστούν ,  θα  έλεγα  να  το  αποσύρετε  το  θέμα  και  

να  έρθει  μοναδικό  θέμα  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα .  Σε  πολύ  

σύντομο .  Και  την  άλλη  εβδομάδα  αλλά  να  είναι  μοναδικό  θέμα  αυτό ,  

για  να  διευκρινιστούν  κάποια  πράγματα .   

 Γιατί  ξαφνικά  σήμερα  το  πρωί  στο  e-mail  μας  είδαμε  διάφορα  

έγγραφα ,  τα  οποία  λίγο  αλλάζουν  την  εικόνα .  Θεωρώ  ότι  τα  έχετε  δει  

και  εσείς  τα  έγγραφα .  Να  πάρουμε  απόφαση  να  γίνει  συνεδρίαση  με  

μοναδικό  θέμα  αυτό .  Είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  έτοιμο  το  θέμα ,  κ .  Μηλίδη .  Παρίσταται  και  εκ  μέρους  

του  Αυτοκινητοδρομίου  ο  νομικός  σύμβουλος  και  ο  διευθύνων  

σύμβουλος  και  νομίζω  ότι  αρκετά  θέματα  που  πιθανόν  να  έχετε  

κάποιες  απορίες  θα  διευκρινιστούν  και  εάν  χρειαστεί  και  εφόσον  

κριθεί  από  το  σώμα  θα  το  φέρουμε ,  εάν  δεν  ολοκληρωθεί  ή  εάν  

μείνουν  κάποια  κενά ,  να  το  επαναφέρουμε .  Νομίζω  ότι  αρκετά  ώριμο  

το  θέμα  να  το  φέρουμε  σήμερα  προς  συζήτηση .   

 Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  άλλο ;  Κάποιο  άλλο  θέμα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εσείς  το  θεωρείτε  αρκετά  ώριμο ,  εμείς ,  η  παράταξή  μας  το  θεωρεί  ότι  

δεν  είναι  ώριμο  και  επειδή  έγινε  συζήτηση  σε  επίπεδο  αρχηγών  και  με  
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τον  νομικό  σύμβουλο  και  κάποια  πράγματα  δεν  αναφέρθηκαν  και  μας  

ήρθαν  σήμερα ,  γι '  αυτό  το  αναφέρω .   Εσείς  δεν  ήσασταν  παρών  σε  

αυτή  την  συζήτηση , .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς  θα  κατατεθούν ,  θα  ενημερωθείτε  και  εάν  προκύψει  

θέμα  κατά  την  συζήτηση ,  εάν  χρειάζεται  να  κάνουμε  άλλο .  Νομίζω  ότι  

είναι  αρκετά  ώριμο  και  ολοκληρωμένο  το  θέμα  για  σήμερα .  Ευχαριστώ  

πολύ .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είχαμε  ως  παράταξη  ρωτήσει  τον  Δήμαρχο ,  την  

συμπολίτευση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  απενεργοποιήστε  τα  κινητά  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  προτίθεται  η  Δημοτική  Αρχή  να  κάνει  με  τα  ποσά  που  οφείλουμε  σε  

δημότες  σχετικά  με  τις  αποζημιώσεις  που  οφείλουμε .  Κύριε   

Αντιδήμαρχε  είπατε  ότι  θα  το  δείτε  και  ότι  σήμερα ,  μάλλον ,  θα  μας  

είχατε  μια  απάντηση .   

 Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορά  στις  βλάβες  οι  οποίες  προξενήθηκαν  

μετά  την  έντονη  νεροποντή ,  μετά  το  δύσκολο  φαινόμενο  που  είχαμε  

στην  αρχή  της  οδού  Δορυλαίου .   Είχαμε  ένα  φραγμένο  φρεάτιο ,  φύγανε  

νερά  δεξιά  και  αριστερά ,  είχαμε  κάποιες  βλάβες  σε  ένα  παρακείμενο  

από  την  δεξιά  πλευρά  σπίτι  και  αναγκαστήκαμε  να  χαλάσουμε  έναν  

φράχτη .  Τι  σκεφτόμαστε  να  κάνουμε  γι '  αυτά ;   

 Επίσης  εκεί  με  τον  φωτισμό  της  Δορυλαίου ,  απομακρύναμε  μια  

κολώνα ,  κοινή  κολώνα ,  ξύλινη  κολώνα .  Εκεί  πρέπει  να  τοποθετηθούν  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

15

και  πάλι  κολώνες  γιατί  υπάρχει  ένα  μέτωπο  50 και  πλέον  μέτρα  

απέναντι  από  το  κτήριο  της  Αστυνομίας  που  είναι  πολύ  σκοτεινό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κύριε  Χαρίτο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  απαντήσω .  Είχα  πει  και  την  προηγούμενη  φορά ,  κύριε  Φωτιάδη ,  

στο  προ  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  θα  κάνουμε  κάποιο .  

Κάναμε  έγγραφο  προς  τις  τράπεζες  και  ζητάμε  να  μας  πουν  με  τι  

επιτόκιο  μπορούμε  να  πάρουμε  κυμαινόμενο  ή  σταθερό  και  από  εκεί  

και  πέρα ,  σας  είχα  πει  ότι  μέσα  προβλέπεται  μόνο  για  επενδύσεις .  

Δηλαδή  οι  ΟΤΑ  μπορούν  να  πάρουν  δάνεια  για  επενδύσεις .  Το  

εξετάζουμε  και  με  την  Νομική  Υπηρεσία  να  δούμε  μήπως  

αποφασίσουμε  να  πάρουμε  το  δάνειο  και  τελικά  μας  το  απορρίψει  η  

Αποκεντρωμένη .  

 Το  βασικό  θέμα  όμως  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  όλη  η  

φάση  η  οποία  βρίσκεται  στην  Πολεοδομία ,  όλη  η  φάση  των  αρχείων  

που  έχει  πάει  και  από  εκεί  και  πέρα ,  κανονικά  η  διαδικασία  αυτή  

πρέπει  να  είναι .  Από  εκεί  και  πέρα ,  να  αρχίσουμε  σιγά-σιγά  να  

βάλουμε  στον  προϋπολογισμό  μας  από  ίδια  έσοδα  και  να  αρχίσουμε  να  

πληρώνουμε .   

 Τώρα  πιστεύω  στο  επόμενο  χρονικό  διάστημα  θα  σας  έχουμε  μια  

απάντηση  ακριβώς  εάν  μπορούμε  να  κάνουμε  αυτή ,  τέλος  πάντων ,   σε  

παρένθεση ,  αυτή  την  επένδυση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  όχι  διάλογο  όμως .  Απαντήστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  δυστυχώς  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Ειλικρινά  σας  

λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  το  χαρακτηρίσατε ,  κύριε  Φωτιάδη  αυτό  το  ακραίο  καιρικό  

φαινόμενο  στο  διπλό  αυτό  σπίτι  που  είναι  κάτω  από  την  Δορυλαίου ,  

όλα  τα  νερά ,  λόγω  του  ότι  υπάρχει  το  πρανές  εκεί ,  γέμισε  γύρω  στο  

μισό  μέτρο .   

 Αμέσως  πήγαμε  με  τον  φορτωτή ,  ανταποκριθήκαμε ,  έπρεπε  τα  

νερά  κάπου  να  τα  ρίξουμε .  Κάπου .  Σκάψαμε  και  τα  ρίξαμε  στην  

περίφραξη  που  ήταν  πιο  χαμηλά ,  του  Μπόλαρη .  Όντως  χαλάσαμε  ένα  

μέρος  διότι  δεν  γινόταν  αλλιώς .  Θα  πνιγόταν  οι  άνθρωποι ,  είχαν  και  

μικρά  παιδιά .  Τους  βοηθήσαμε  εκεί .   

 Ο  κ .  Μπόλαρης  εντάξει  σας  το  είπε  εσάς  αλλά  νομίζω  ότι  λύθηκε  

το  θέμα .  Με  πήρε  τηλέφωνο  στο  σπίτι ,  του  λέω  ότι  αυτά .  Μου  λέει  ότι  

χαλάσαμε  την  περίφραξη .  Λέω  ότι  τι  θα  έπρεπε  να  αφήσουμε  να  

πνιγούν  οι  άνθρωποι ;  Σε  τέτοιες  καταστάσεις  κάνεις  ότι  μπορείς  να  

απομακρύνεις  τον  κίνδυνο .  Πέρα ,  λέω ,  αύριο  από  το  γραφείο  να  

φωνάξω  και  την  υπηρεσία  για  να  τα  βρούμε .  Πέρασε  όντως  πρωί  –πρωί  

και  του  δώσαμε  την  υπόσχεση  μόλις  στεγνώσει   το  μέρος  εκεί  θα  

φτιάξουμε  την  περίφραξη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  τις  κολώνες  τι  θα  κάνετε ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  τις  κολώνες  θα  το  δούμε .  Τώρα  το  λέτε  για  τις  κολώνες ,  θα  το  

δούμε .  Αλλά  το  άλλο  μόλις  στεγνώσουν  θα  πάμε  να  φτιάξουμε  την  

περίφραξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  ζήτησε  τον  λόγο  από  την  αντιπολίτευση ;  Ο  κ .  Καρύδας ;  Ορίστε  

κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια  ερώτηση  έτσι  τυπικού  χαρακτήρα  στον  κ .  Δούκα .  Είναι  εδώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  εδώ  είναι .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  το  σιντριβανάκι  στην  Βενιζέλου  έχει  γεμίσει  χώμα .  Δεν  είναι  καλή  

η  εικόνα  και  πολυσύχναστο  σημείο .  Τι  θα  κάνουμε  εκεί  πέρα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Στο  χώρα  που  έριξε  η  τεχνική  υπηρεσία  να  βάλουμε  πράσινο .  

Λουλουδάκια ,  τέτοια .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τώρα  λόγω  των  βροχών  έχει  μαζέψει  λάσπες  εκεί  πέρα .  Δεν  είναι  

όμορφο  γι '  αυτό .  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι ,  εννοείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι  έχουμε  ένα  πρόβλημα  

όλοι  οι  δημότες  με  την  αύξηση  του  νερού ,  που  ήρθε   δηλαδή  και  το  
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θέμα  είναι  ότι  ο  κόσμος  πληρώνει  με  προσαυξήσεις  νερό ,  το  οποίο  

είναι  απαράδεκτο .   

 Είπαμε  και  με  τον  Δήμαρχο  είχαμε  συζητήσει  κάποτε ,  

τουλάχιστον  το  εξάμηνο   να  γίνει  εκκαθάριση .  Τουλάχιστον  το  

εξάμηνο .  Τετράμηνο  το  χάσαμε ,  με  του  Σαφαρίκα  τα  λεγόμενα  το  

χάσαμε  το  τετράμηνο .  Τώρα  θα  χάσουμε  και  το  εξάμηνο .  Θέλω  να  

πιέσεις ,  κύριε  Δήμαρχε  προς  τον  Σαφαρίκα  γιατί  τα  είπαμε ,  τα  ξανά  

είπαμε  αλλά  μόνοι  μας  είμαστε .  Κάτι  πρέπει  να  γίνει .  Τουλάχιστον  

μόνο  το  εξάμηνο  να  γίνει  μια  εκκαθάριση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Μοσχολιέ  είπατε  ακατάλληλο  νερό ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Για  την  αύξηση  του  νερού  μιλάω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ακατάλληλο  νερό .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Δεν  είπα  για  ακατάλληλο  νερό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Εκκαθάρισης  του  λογαριασμού .  Να  γίνει  μια  φορά ,  τουλάχιστον ,  το  

εξάμηνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  εδώ  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  σας  απαντήσει .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πιέσετε  κάποια  κατάσταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν ,  δεν  είναι  εδώ  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  σας  

απαντήσει .  Όπως  ξέρετε  ζητήσαμε ,  πήρε  απόφαση  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  … 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  άμα  την  απορρίπτουν  για  πείτε  μας  λύση ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Κάτι  πρέπει  να  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας  το  κάτι  όμως .  Το  κάτι  ποιο  είναι ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακούστε  κ .  Μοσχολιέ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  θέλουμε  περισσότερο  από  εσάς ,  το  κάτι  δεν  είναι  πρόταση .  Πείτε  

μας  τι  μπορούμε  άλλο  να  κάνουμε ;  Ζητήσαμε  δυο  φορές  από  την  

Αποκεντρωμένη  και  το  έκοψε  για  να  το  δώσουμε  σε  εργολάβους .  Τώρα  

προσέφυγε  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  στην  Επιτροπή  του  άρθρου  152,  μήπως  και  

κερδίσει  την  υπόθεση  και  περιμένουμε  απάντηση .   

Πιέσεις  ασφαλώς  ασκούνται ,  το  συζητάμε ,  το  ξανά  συζητάμε  

αλλά  τι  άλλο  μπορούμε  να  κάνουμε ;  Για  πείτε  μας  να  το  κάνουμε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  
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Μα ,  κύριε  Δήμαρχε  γι '  αυτό  απευθύνομαι  σε  σας ,  εάν  μπορείτε  να  

δώσετε  κάποια  άτομα  και  εσείς ,  να  γίνει  μια  καταμέτρηση  το  εξάμηνο  

για  να  γίνει  εκκαθάριση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ψάχνουμε ,  δεν  είναι  εύκολο .  Εδώ  φεύγουν  οι  υπάλληλοι ,  δεν  

υπάρχουν  υπάλληλοι .  Είστε ,  νομίζω ,  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Τα  ξέρετε  αυτά  πολύ  καλά .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάντε  μας  πρόταση .  Αφήστε  να  βάλουμε  τα  χεράκια  μας  και  τα  κάτι .  

Πρόταση .  Να  κάνουμε  αυτό  και  εάν  δεν  το  κάνουμε ,  εφόσον  είναι  

λύση ,  τότε  έχετε  να  λέτε ,  αλλά  να  ξέρετε  εξαντλούμε  όλες  τις  

δυνατότητες  για  να  δώσουμε  λύση .  Να  το  ξέρετε  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  βάλω  ένα  ζήτημα  που  δεν  έχει  σχέση  με  τα  

της  πόλης .  Δυο  μέρες  πριν  από  την  μνήμη  της  Γενοκτονίας  των  

Ποντίων  και  όχι  μόνο ,  που  θα  τελέσουμε  το  μνημόσυνο  την  Κυριακή  

και  μας  καλείτε  να  προσέλθουμε ,  στην  γειτονιά  μας  γίνεται  μια  

γενοκτονία  ενός  λαού  διαχρονικά  αλλά  αυτό  τον  καιρό  υπάρχει  πολύ  

μεγάλη  ένταση .  Είναι  η  γενοκτονία  του  Παλαιστινιακού  λαού  από  την  

μεριά  του  Ισραήλ .   

 Δυστυχώς  τα  θεσμικά  όργανα  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ακόμα  

δεν  εκφράστηκαν ,  δεν  πήραν  θέση ,  ούτε  και  άλλοι  φορείς  πήραν  θέση .  
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Η  θέση  που  προτείνει  στους  δυο ,  αυτοσυγκράτηση  είναι  άδικο .  Δηλαδή  

φέρνει  στο  ίδιο  επίπεδο  του  θύτες  με  τα  θύματα .   

 Νομίζω  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  καταγγείλει  το  

γεγονός  αυτό .   

 Και  είχα  και  άλλες  δυο  ερωτήσεις  να  υποβάλλω .  Μια  ερώτηση  

προς  τον  κ .  Δούκα  και  μια  ερώτηση  προς  τον  κ .  Δήμαρχο .  Μάλλον  

προς  τον  κ .  Δήμαρχο  θα  επικαιροποιήσω  μια  ερώτηση  που  είχα  

υποβάλλει .   

 Στον  κ .  Δούκα .  Κύριε  Δούκα  χθες  έγινα  μάρτυρας  ενός  

γεγονότος .   Ένας  υπάλληλος  τους  Δήμου  κλάδευε  κάποια  δέντρα .  Δυο  

ελαιόδεντρα .  Δεν  ήταν  κλάδεμα  αυτό  που  έκανε .  Άφησε ,  ουσιαστικά ,  

μόνο  τους  κορμούς  και  σήμερα  περνώντας  από  το  σημείο  εκείνο  είδα  

ότι  ο  επιχειρηματίας  που  δραστηριοποιείται  σε  εκείνη  την  πλατεία  

έβαλε  δυο  ομπρέλες .  Έγινε  αυτή  η  παρέμβαση  για  να  διευκολύνουμε  

τον  επιχειρηματία  γιατί  οι  τα  δέντρα  εμπόδιζαν  τις  ομπρέλες ;  Εάν  γίνει  

αυτό  σε  όλη  την  πόλη ,  καήκαμε .   

 Στο  άνοιγμα  εκεί  στην  Μανώλη  Ανδρόνικο ,  εκεί  περίπου  είναι  το  

άνοιγμα  εκείνο .  Είχε  δυο  ελαιόδεντρα  και  έμειναν  μόνο  τα  δυο  

κούτσουρα  τώρα .  Είναι  άσχημο ,  αντιαισθητικό  είναι .  Τουλάχιστον  ας  

τα  ξηλώνανε  εάν  ήταν  έτσι .  Δεν  μπορεί  να  κάνουμε  κλάδεμα  τώρα  και ,  

ποιος  έδωσε  την  άδεια ;  Δεν  ήταν  κλάδεμα .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θα  απαντήσει  το  Αντιδήμαρχος .  

 Επίσης ,  θέλω  να  επικαιροποιήσω  μια  ερώτηση  που  είχα  

υποβάλλει .  Μετά  την  δικαστική  διαλεύκανση  του  ζητήματος  του  

αποχετευτικού  των  Καλών  Δένδρων ,  θυμάμαι  σας  είχα  ρωτήσει  τον  

Δεκέμβριο ,  είναι  καθαρά  νομικό  το  ζήτημα ,  δεν  ξέρω ,  σας  είχα  

ρωτήσει  εάν  ο  Δήμος ,  γιατί  ακούστηκε  εδώ  μέσα  ότι  ο  Δήμος  ήταν  ως  
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καθολικός  διάδοχος  του  έργου ,  αυτός  που  θα  μπορούσε  να  κινήσει  

διαδικασίες  αστικές .  Εκεί  χάθηκαν  κάποια  λεφτά .   

Οι  δημότες  με  πιάνουν ,  με  αυτούς  που  κουβεντιάζω  και  μου  λένε  

ότι  εντάξει ,  ξεκαθαρίστηκε  ότι  δεν  ευθύνεται  η  παρούσα  Δημοτική  

Αρχή .  Από  κανέναν  δεν  θα  ζητηθεί  η  αποζημίωση  για  τα  λεφτά  που  

χαθήκανε  εκεί ;   Μου  είπατε  ότι  θα  το  δείτε .  Επικαιροποιώ  το  

ενδιαφέρον  για  την  υπόθεση  αυτή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είδα ,  κ .  Χασαπίδη .  Μου  έχουν  πει  ότι  επειδή  έχει  παραγραφεί  το  

αδίκημα ,  γι '  αυτό  και  αθωώθηκαν  οι  προηγούμενοι .  Δεν  μπορούμε  να  

κάνουμε  τίποτα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εκείνο  ήταν  το  ποινικό  κομμάτι .  Αθωώθηκαν  για  

τυπικούς  λόγους .  Εγώ  έχω  την  αίσθηση ,  γιατί  είναι  καθαρά  νομικό ,  

μίλησα  με  κάποιους  νομικούς  και  μου  είπαν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  νομικούς  μίλησα  και  εγώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Μου  είπαν  ότι  τα  αστικά  έχουν  μεγαλύτερη  καθυστέρηση  στην  

διαγραφή .  Δεν  εξειδίκευσαν  την  απάντηση  για  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εγώ  νομικό  ρώτησα  και  μου  έδωσε  αυτή  την  απάντηση .  Εάν  θέλετε  

ελάτε  και  μαζί  να  τα  ακούσετε  και  εσείς .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  έχω  εμπιστοσύνη  Δήμαρχε ,  για  όνομα  του  Θεού .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μου  είπαν  ότι  δεν  … 
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  αμφισβητώ  την  αξιοπιστία  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορούν  να  κάνουν  κάτι .  Έτσι  μου  είπαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα  ρωτήσω  την  υπηρεσία  να  δω  υπό  τίνος  την  επίβλεψη  έγινε  αυτό  που  

έγινε .  Θα  δω  ο  ίδιος  προσωπικά  το  θέμα  εκεί  τα  δεντράκια  δηλαδή  και  

θα  σας  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε  και  ζητώ  συγνώμη  που  καταλαμβάνω  μέρος  

από  τον  πολύτιμο  χρόνο  της  σημερινής  συνεδρίασης .  Επειδή  

αναφέρθηκε  πριν  η  αρχή  της  Δορυλαίου  και  το  πρόβλημα  που  

δημιουργήθηκε  με  την  προχθεσινή  μπόρα ,  στο  τέρμα  της  πεζοδρόμου  

της  Δορυλαίου  υπάρχει  ένα  διώροφο  στο  κάτω  μέρος .  

 Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  ξέρω  τίνος  ευθύνη  είναι ,  εκεί  στο  

ισόγειο  υπήρχε  μια  βιοτεχνία  συνθετικών  κουφωμάτων ,  τώρα  είναι  

εγκαταλελειμμένο  εκείνο  το  κτήριο .  Λόγω  του  ότι  έχει  κουρευτεί  και  

το  γκαζόν  και  είναι  επίπεδο  και  καθημερινά  από  το  μεσημέρι  και  μετά  

έχει  πάρα  πολλά  παιδιά ,  εκεί  λοιπόν  αυτό  το  ισόγειο ,  πρώην  

κατάστημα  βιοτεχνία  κουφωμάτων ,   όλα  τα  τζάμια  του  είναι  σπασμένα ,  

υπάρχει  κίνδυνος  να  πέσουν  στα  παιδιά  και  υπάρχει  και  ένα  

εγκαταλελειμμένο  εκεί  αυτοκίνητο ,  αλλά  το  πρόβλημα  δεν  είναι  το  

αυτοκίνητο .   
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Σας  παρακαλώ  πολύ  όλη  η  πρόσοψη  του  ισογείου  ήταν  με  τζάμια  

είναι  σπασμένα ,  υπάρχουν  κομμάτια  που  έχουν  απομείνει  και  φοβάμαι  

ότι  θα  έχουμε  κάποιο  ατύχημα ,  ίσως  και  δυστύχημα .  Δεν  ξέρω  εάν  

είναι  του  κ .  Γκότση ,  του  κ .  Δούκα  ή  του  κ .  Καδή ,  θα  πρέπει ,  εάν  είναι  

κατοικία  κάπου  να  του  πούμε  να  τα  ρίξουμε  όλα  τα  τζάμια ,  εάν  είναι  

να  πάμε  να  τα  ρίξουμε  οι  ίδιοι .  Υπάρχει  σοβαρό  πρόβλημα .  Θα  

υπάρξει .   

Περνάω  συνέχεια  από  εκεί  και  τώρα  που  ο  κ .  Φωτιάδης  είπε  για  

την  αρχή  της  Δορυλαίου ,  θυμήθηκα  ότι  και  στο  τέρμα  έχουμε  πολύ  

σοβαρό  πρόβλημα .  Είναι  πάρα  πολύ  επικίνδυνο .  Πάρα  πολύ  

επικίνδυνο .   

Γιώργο  σε  παρακαλώ  πήγαινε  να  το  δεις .  Πρέπει  να  τα  σπάσουμε  

όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  προχωρούμε  στα  

θέματα  της  προ  ημερήσιας  διάταξης .    

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  2ης  πρότασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

 Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών   

σύμφωνα  με  την  αρ .  816/2016 ΑΔΣ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  για  την  έγκριση  της   2η ς  πρότασης  

προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  
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και  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  την  αρ .  816/2016 ΑΔΣ .  Κύριε  Γκότση  

έχετε  τον  λόγο .   

 Που  είναι  ο  Γκότσης ;  Απών .   

 Επόμενο  θέμα .   

 

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών   

στην  ΝΙΣ  της  Σερβίας  για  την  πραγματοποίηση  τελετής  

 αδελφοποίησης  με  το  Δήμο  ΝΙΣ  Σερβίας  (Β΄  Φάση)  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως  γνωρίζουμε  η  πρώτη  φάση  η  αδελφοποίηση  θα  γίνει  30 του  

μηνός .  Είστε  όλο  προσκεκλημένοι .  Θα  λάβετε  προσκλήσεις .   Η  δεύτερη  

φάση  είναι  στο  ΝΙΣ  της  Σερβίας  από  2 έως  5 Ιουνίου .  Εκεί  θα  

μεταβούμε  ένδεκα  άνθρωποι  στο  σύνολο .  Εκτός  από  τον  Δήμαρχο  και  

το  Πρόεδρο  θα  είναι  πέντε  δημοτικοί  σύμβουλοι  εκ  των  οποίων  δυο  της  

αντιπολίτευσης ,  δυο  φορείς  και  δυο  υπάλληλοι .  Ο  οδηγός  και  μια  

υπάλληλος .   

 Δυο  από  την  αντιπολίτευση ,  δεν  είναι  ανάγκη  να  μας  τους  πείτε  

τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μέχρι  την  Παρασκευή  να  έχουμε  τα  ονόματά  τους .  Από  όλες  τις  

πλευρές ,  κύριε  Γρηγοριάδη ,  μέχρι  την  Παρασκευή  να  έχουμε  τα  

ονόματά  τους .  Από  την  πλευρά  της  αντιπολίτευσης  όπως  και  της  

συμπολίτευσης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από  όλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι  έτοιμοι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ή  τουλάχιστον  αύριο .  Αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αύριο  κ .  Φωτιάδη  θα  περιμένουμε .  Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  401/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  το  δεύτερο  θέμα  σας  παρακαλώ .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  2ης  πρότασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  
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 Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών   

σύμφωνα  με  την  αρ .  816/2016 ΑΔΣ  

 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει  ολοκληρωθεί  η  πυροπροστασία  του  έργου ,  το  έχει  πάρει  η  

Επιτροπή  και  δεν  πληρώθηκε  ο  άνθρωπος .  Μας  είπε  η  Γενική  

Γραμματεία  να  πάρουμε  μια  παράταση .  Πόσο  του  λέμε ;  Μέχρι  τέλος  

της  χρονιάς  αλλά  μέχρι  τέλος  του  μήνα  πιθανόν  να  πληρωθούν ,  οπότε  

δεν  χρειάζεται  να  πάρει  η  παράταση .  Αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  ένα  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  τέλος  του  έτους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέχρι  τέλος  του  έτους  αλλά  πιθανόν  λέει  μέχρι  τέλος  του  μήνα  να  

πληρωθεί  ο  άνθρωπος .  Το  έκανε  το  έργο ,  έγινε  η  παραλαβή ,  λεφτά  δεν  

πήρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  ότι  σε  περίπτωση  που  έως  31/5/2018 

ολοκληρωθούν  η  εκταμίευση  των  πιστώσεων  και  η  εξόφληση  των  

χρηματικών  ενταλμάτων  δεν  θα  απαιτηθεί  η  υποβολή  του  αιτήματος  

της  παράτασης ,  άρα  δεν  θα  προχωρήσει .   

 Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  400/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  για  το  επόμενο  θέμα .   

 

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Καθορισμός  του  αριθμού  των  μαθητευομένων  μαθητών  και   

σπουδαστών  στην  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  μαθητείας  

 των  δομών  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτιση  

 ΓΕΠΑΛ  και  ΕΠΑΛ  στο  Δήμο  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  για  την  έγκριση  απασχόλησης  12 μαθητευόμενων  μαθητών .  Είναι  

από  τα  ΕΠΑΛ  και  ΕΠΑΣ  είναι  από  τις  ειδικότητες  που  έχουν  διατεθεί .  

Απλώς  έχει  αλλάξει  το  σύστημα .  Δηλαδή  μέχρι  τώρα  έβγαζε  ο  Δήμος  

και  έστελνε  στο  Υπουργείο  αυτούς  οι  οποίοι  ήταν  να  δουλέψουν ,  τέλος  

πάντων ,   στον  Δήμο .  Τώρα  γίνεται  ηλεκτρονικά  η  ανάρτηση  στο  

Υπουργείο ,  στην  σελίδα  του  Υπουργείου ,  γι '  αυτό  και  έχει  
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καθυστέρηση ,  γι '  αυτό  το  φέραμε  εδώ  και  προ  ημερησίας .  Αυτή  ήταν  η  

διαφορά .  

 Σύμφωνα  με  τους  υπαλλήλους  που  έχουμε ,  αυτή  την  στιγμή  είναι  

347 υπάλληλοι  στον  Δήμο ,  έκρινε  η  υπηρεσία  ότι  αναλογούν  γύρω  στα  

12 άτομα .  Οι  ειδικότητες  φαίνονται  στο  χαρτί  το  οποίο  έχει  σταλεί .  

Δεν  ξέρω  άμα  θέλετε  να  σας  το  διαβάσω  και  τι  ποσά  θα  παίρνουν  και  

ανάλογα  πως  θα  είναι  ασφαλισμένοι .  Είναι  γραμμένα  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  χρειάζεται… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Άμα  θέλετε  κάποια  διευκρίνηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .  Άλλος  

υπάρχει  κάποιος  από  τους  συναδέλφους ;  Όχι .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαπιστώνω  καθημερινά  ότι  υπάρχει  μεγάλη  έλλειψη ,  όσον  αφορά  τους  

ηλεκτρολόγους  και  τους  υδραυλικούς  και  βλέπω  μέσα  στην  εισήγηση ,  

την  πρότασή  σας  ότι  έχετε  μόνο  έναν  ηλεκτρολόγο ,  έχετε  τρεις  

οικονομικούς ,  που  θεωρώ  ότι ,  γιατί  κάθε  μέρα  είμαι  στον  Δήμο  επάνω ,  

υπάρχουν  πάρα  πολλοί  υπάλληλοι  του  οικονομικού  και  υπάρχει  πολύ  

μεγάλη  έλλειψη  ηλεκτρολόγων  και  υδραυλικών .   

Για  ποιο  λόγο  δεν  συμπεριλήφθηκαν  οι  ειδικότητες  αυτές ,  γιατί  

καθημερινά  υπάρχουν  αιτήματα  των  πολιτών  και  μου  απαντά  ο  

αντιδήμαρχος  της  καθημερινότητας  ότι  έναν  υδραυλικό  έχω  για  όλο  

τον  Δήμο ,  δεν  μπορεί  να  προλάβει  και  έναν  ηλεκτρολόγο .  Δεν  έχουμε  

ηλεκτρολόγους .  Για  ποιο  λόγο  έγιναν  οι  ειδικότητες  αυτές  και  δεν  

συμπεριλήφθηκαν  αυτές  που  έχουμε  άμεση  ανάγκη ;   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  ηλεκτρολόγοι  σύμφωνα  με  το  χαρτί  που  έχουμε  από  τον  Ο .Α .Ε .Δ .  

και  από  την  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  Σερρών ,  οι  προτεινόμενες  ειδικότητες ,  

αυτοί  που  φοιτούν  δηλαδή ,  που  είναι  για  να  πάρουμε ,  να  σας  τα  

διαβάσω  είναι  τεχνικών  μηχανικών .  Ηλεκτρολογικών  εργασιών  δεν  

υπάρχουν .  Δεν  φοιτά  κανένας .  Γι '  αυτό  και  δεν  έχουμε  κανέναν  φέτος .   

Δηλαδή  ανάλογα  το  τι  έχουν  παίρνουμε  και  εμείς .   

 Τώρα  για  τις  υδραυλικές  δεν  υπάρχει  εδώ  μέσα ,  από  ότι  βλέπω  

τουλάχιστον ,  για  τις  προσφερόμενες  θέσεις  για  το  σχολικό  έτος  ΄18-

΄19, υπάρχει  υδραυλικών  και  έχουμε  έναν .  Αυτό  να  το  δω .  Αλλά  αυτό  

συνήθως  είναι  επειδή  είναι  συζήτηση  του  προσωπικού  με  τις  

υπηρεσίες ,  από  εκεί  και  πέρα  βγαίνουν  και  αυτά  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  402/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  δυο  θέματα  τα  τελευταία .   
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Θέμα  4ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  εκτέλεση  της   

προμήθειας:  προμήθεια  και  τοποθέτηση  στέγαστρου   

αποτεφρωτήρα  στο  δημοτικό  καταφύγιο  αδέσποτων  

 ζώων  συντροφιάς  

7479  22/5/2018 

 

 

Θέμα  5ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσίας  περισυλλογή   

αδέσποτων  ζώων .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  τα  δυο  θέματα  αφορούν  το  ένα  την  κατασκευή  της  

βάσης  στο  κυνοκομείο  για  την  τοποθέτηση  του  αποτεφρωτήρα  και  το  

υπόστεγο  από  πάνω .   

 Όπως  γνωρίζετε  με  υπαιτιότητα  δική  μας  έχουμε  δώσει  μια  

παράταση .  Η  σύμβαση  για  τον  αποτεφρωτήρα  έχει  γίνει ,  όμως  δώσαμε  

μια  παράταση  γιατί  δεν  μπορέσαμε  να  δώσουμε  τα  χρήματα  για  να  

κάνουμε  την  βάση  και  τα  λοιπά .   
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 Τώρα  έστω  και  τελευταία  στιγμή  βρεθήκανε  τα  χρήματα ,  γι '  αυτό  

κάνουμε  την  αναμόρφωση ,  για  να  κατασκευάσουμε  την  βάση  και  το  

υπόστεγο  για  να  τοποθετήσουμε  τον  αποτεφρωτήρα  για  τα  νεκρά  ζώα .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  όσον  αφορά ,  το  δεύτερο  θέμα  αφορά  την  

σύμβαση   με  εξωτερικό  συνεργάτη  όσον  αφορά  τις  περισυλλογές  των  

επικίνδυνων  και  των  άρρωστων  ζώων .   

 Όπως  θα  γνωρίζετε  οι  περισσότεροι  έχουμε  έναν  υπάλληλο  στο  

κυνοκομείο  που  ασχολείται  με  τις  περισυλλογές ,   ο  οποίος  υπάλληλος  

έχει  πολλά  προβλήματα  υγείας .  Το  τελευταίο  διάστημα  έχει  πάρα  

πολλές  αναρρωτικές  άδειες  και  όταν  λείπει  ο  υπάλληλος  αυτός  δεν  

μπορεί  να  λειτουργήσει  το  κυνοκομείο .   

 Δεν  μπορεί  ο  καθένας  να  κάνει  αυτή  την  δουλειά ,  να  πούμε  ότι  

μπορούμε  να  πάρουμε  κάποιον  άλλο  υπάλληλο  να  στείλουμε .  Υπάρχει  

κάποιος  ο  οποίος  έχει  συνεργασία  και  με  άλλους  δήμους ,  όσον  αφορά  

το  κομμάτι  αυτό  και  έχουμε  έρθει  σε  επαφή ,  έχουμε  συζητήσει  και  για  

το  έτος  ΄18 ζητάμε  αυτή  την  αναμόρφωση ,  να  καλύψουμε  τις  

περισυλλογές  που  θα  χρειαστούν ,  γιατί  υπολογίσαμε  τον  μέσο  όρο  που  

έχουμε  κάθε  χρόνο  και  για  του  χρόνου  θα  το  έχουμε  στον  

προϋπολογισμό .   

 Ήρθαμε  εκτός  ημερησίας  διότι  τελευταία  στιγμή  βρεθήκανε  τα  

χρήματα  και  είναι  άμεσα  επείγοντα  και  τα  δυο .  Και  το  θέμα  της  βάσης  

του  αποτεφρωτήρα  αλλά  και  το  θέμα  των  περισυλλογών ,  γιατί  μπορεί  

αύριο  να  μην  τον  έχουμε  τον  υπάλληλο  και  να  μην  μπορούμε  να  

κάνουμε  την  δουλειά  μας .   

 Αυτά ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  Αντιδήμαρχε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ερώτηση  και  μια  μικρή  τοποθέτηση  θα  κάνω .   

 Κύριε  εισηγητά  εμείς  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  συμφωνήσουμε  με  

την  εισαγωγή  των  δυο  θεμάτων  και  τούτο  διότι  αυτά  δεν  έχουν  την  

μορφή  του  κατεπείγοντος  και  δεν  τεκμηριώθηκε  η  αναγκαιότητα .   

 Η  λογική  ότι  τώρα  βρέθηκαν  τα  χρήματα ,  φαντάζει  ότι  δεν  έχει  

το  ειδικό  βάρος  και  τούτο  διότι ,  εάν  πάμε  λίγο  πίσω ,  πριν  το  πρώτο  

οκτάμηνο  δεν  γινόταν  καμία  αναμόρφωση .  Ότι  τώρα  βρέθηκαν  τα  

χρήματα  και  είμαστε  στον  πέμπτο  μήνα ,  αυτό  είναι  ανήκουστο .   

 Συνεπώς ,  είναι  έλλειμα  οργάνωσης ,  προγραμματισμού  και  ως  εκ  

τούτου  θεωρούμε  ότι  τα  δυο  θέματα  μπορούν  αν  πάνε  ως  τακτικά  

θέματα  και  θα  έπρεπε  να  είχε  μεριμνήσει  η  Δημοτική  Αρχή .  

 Δεν  θα  τα  ψηφίσουμε ,  διότι  κάποια  στιγμή  πρέπει  να  είμαστε ,  να  

είστε  δηλαδή ,  καλύτερα  οργανωμένοι  και  τα  θέματα  αυτά ,  τα  οποία  

είναι  ζωτικά .  Με  την  ευκαιρία  να  σας  πω  ότι  έχει  μια  αγέλη  εκεί  στην  

Δορυλαίου ,  έχουμε  εκεί  κάνει  τα  σιντριβάνια  και  δεν  μπορεί  να  πάει  ο  

κόσμος .  Δείτε  τι  θα  κάνετε  και  με  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε ;  Ορίστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  αγέλες  σε  όλο  τον  Δήμο ,  υπάρχουν  και  στην  πόλη ,  

βασικά  υπάρχουν  πολλές .  Δεν  είναι  μόνο  μια .  Καταγγελίες  από  πολίτες  

δημότες  μας  έχουμε  πολλές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  περιοριστούμε  στο  θέμα ,  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Κάνουμε  ότι  μπορούμε .  Όμως  θα  επαναλάβω  για  μια  ακόμη  φορά  ότι  

μερικές  φορές  κάποια  πράγματα  δεν  τα  κάνεις  όταν  θέλεις ,  τα  κάνεις  

όταν  μπορείς .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδης  και  αρνητικά  από  την  πλευρά  του  κ .  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  καταγραφεί  η  άποψη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  403/2018 )  

…………………………  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  404/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προχωρούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ανάκληση  της  αρ .  163/2016 Α .Δ .Σ .  και  απ’  ευθείας  εκμίσθωση  

 χώρων  στην  ¨  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ ,   

στα  πλαίσια  της  παρ .  3 του  άρθρου  192 του  Ν .  3463/2006. 

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  όπως  γνωρίζετε  στις  7 

Φεβρουαρίου  του  ΄18 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πήρε  μια  απόφαση  και  

ενέκρινε  μια  μελέτη  προϋπολογισμού  450.000 ευρώ  για  τον  

εκσυγχρονισμό  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

 Η  απόφαση  αυτή  στις  27 Μαρτίου  του  ΄18 ακυρώθηκε  από  την  

Αποκεντρωμένη  με  το  σκεπτικό  ότι  αποτελεί  έμμεση  χρηματοδότηση  

του  Δήμου  προς  την  ανώνυμη  εταιρεία ,  κάτι  το  οποίο  απαγορεύεται .   

 Επίσης ,  στο  έγγραφο  αυτό  που  πήραμε  από  την  Αποκεντρωμένη ,  

ο  συντονιστής  ζητάει  την  ανάκληση  της  163/2016 απόφαση  και  την  

870/99 απόφαση .  

 Τι είναι  αυτές οι  δυο αποφάσεις;   Το ΄99 είναι  η πρώτη φορά που 

παραχωρήθηκε  δωρεάν  η  έκταση  εκείνη  του  Αυτοκινητοδρομίου  στην  

ανώνυμη  εταιρεία  και  εν  συνεχεία  το  ΄16, πάλι  με  όμοιο  τρόπο ,  μια  
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όμοια  απόφαση  πήραμε  για  να  επεκτείνουμε  την  παραχώρηση  για  άλλη  

20 ή  25 έτη  δωρεάν .   

 Και  αυτές  τις  αποφάσεις  λένε  να  τις  ανακαλέσουμε ,  διότι  τις  

θεωρούν  έμμεση  επιχορήγηση  του  Δήμου  στην  ανώνυμη  εταιρεία ,  κάτι  

που  απαγορεύεται .   

Όμως  πρέπει  να  υπενθυμίσω  εδώ  και  να  σας  πω  ότι  το  ΄11 ο  

Δήμος  Σερρών  1,5 εκατομμύριο  ευρώ  έργο  έκανε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  μέσω  του  προγράμματος  INTERREG ΙΙΙ  και  το  2015 

35.000 έργο  ευρώ  έκανε ,  υγρομόνωση  της  ταράτσας  του  κτηρίου  και  

εγκρίθηκαν  αυτά .   

Τώρα  ανακάλυψαν  ότι  αποτελούν  αυτές  οι  χρηματοδοτήσεις  

επιχορήγηση  του  Δήμου  προς  την  ανώνυμη  εταιρεία  και  σαν  να  μην  

έφτανε  αυτό ,  μετά  από  είκοσι  χρόνια  λειτουργίας  του  

Αυτοκινητοδρομίου  μας  λένε  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  με  ένα  έγγραφο  

που  το  πήρατε  χθες  μάλιστα ,  ότι  από  ένα  μέρος  της  πίστας  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  δέκα  μέτρα  δηλαδή  μέσα  στην  πίστα ,  εκείνη  η  

πλευρά ,  η  στροφή  που  είναι  προς  το  κυνοκομείο ,  περνάει  ποτάμι .   

Ανακαλύφθηκε  ότι  περνάει  ποτάμι  και  από  ένα  άλλο  κομμάτι  

στην  άλλη  πλευρά ,  από  την  άλλη  πλευρά ,  εκτός  πίστας  φυσικά  αλλά  

εντός  της  έκτασης  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  περνάει  δρόμος .   

Το  ποτάμι  αυτό  περνούσε  πριν  από  εκατό  χρόνια .  Εμείς  όταν  

γεννηθήκαμε  τέτοια  ποτάμια  δεν  υπήρχαν  και  όταν  ρώτησα  ότι  από  που  

έρχεται  αυτό  το  ποτάμι ;  Μου  λένε  ότι  ξεκινάει  από  την  σιδηροδρομική  

γραμμή  κάτω  από  την  γεφυρίτσα .  Καλά  υπάρχει  πηγή  εκεί  που  βγάζει  

νερό  και  δεν  το  ξέρουμε ;  Τέλος  πάντων .  

Πρέπει  να  πω  ότι  αυτά  όλα  μετά  από  είκοσι  χρόνια  που  

λειτουργεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  με  τοπογραφικό  πήρε  άδεια  
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λειτουργίας  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  με  εγκρίσεις  από  την  

Πολεοδομία ,  πήρε  το  σήμα  του  ΕΟΤ  και  τώρα  ξαφνικά  έρχονται  αυτά  

τα  θέματα .  Δεν  σημαίνει  ότι  δεν  θα  τα  αντιμετωπίσουμε .  Θα  τα  

αντιμετωπίσουμε .   

Τώρα  μπροστά  σε  αυτή  την  κατάσταση  έγιναν  πολλές  συσκέψεις  

με  τον  νομικό  σύμβουλο  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  με  τον  γενικό  

γραμματέα ,  με  τον  Πρόεδρο  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  με  τον  

διευθύνοντα  σύμβουλο  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  στο  συντονιστή  

πήγαμε ,  εγώ ,  ο  νομικός  σύμβουλος ,  ο  γενικός  γραμματέας ,  για  να  

βρούμε  λύση .  Δεν  είναι  δυνατόν ,  τι  θα  κλείσει  το  Αυτοκινητοδρόμιο ;  

Δεν  θα  κλείσει  σε  καμία  περίπτωση .  

 Όποιοι  πιστεύουν  ότι  μπορούν  να  κάνουν  διάφορα ,  διάφορες  

κινήσεις  για  να  το  κλείσουν ,  δεν  θα  το  κλείσουν .  Δεν  θα  κλείσει  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  

 Η  φόρμουλα  που  βρήκαμε  για  να  λειτουργήσει  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  η  πρόταση  που  γίνεται  μέσω  της  εισήγησης  

την  οποία  διαβάσατε .  Δηλαδή  τι  είπαμε ;  Απευθείας  εκμίσθωση  της  

έκτασης  που  ανήκει  στον  Δήμο  στην  ανώνυμη  εταιρεία  για  25 χρόνια ,  

επιτρέπεται  από  τον  νόμο  αυτό  και  έναντι  μισθώματος .  Έναντι  

ενοικίου ,  το  οποίο  ενοίκιο  το  καθόρισε  η  Εκτιμητική  Επιτροπή  του  

Δήμου .  

Υπάρχει  μια  Εκτιμητική  Επιτροπή  που  αποτελείται  από  τον  

Αντιδήμαρχο  Έργων ,  αυτή  η  Επιτροπή  έχει  καθοριστεί  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  από  την  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  

Σερρών  και  από  τον  τοπογράφο  του  Δήμου ,  από  έναν  τοπογράφο  του  

Δήμου ,  σύμφωνα  πάντα  με  τον  νόμο .   
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Αυτή  η  Εκτιμητική  Επιτροπή ,  όπως  ξέρετε ,  είπε  να  το  

νοικιάσουμε  με  τις  εξής  προϋποθέσεις .   

 Πρώτον .  Εκατό  ευρώ  για  κάθε  αγώνα  που  θα  διεξάγεται  εκεί .  

 Δεύτερον .  Να  αποδίδεται  στον  Δήμο  15% ποσοστό  επί  των  

διατεθέντων   εισιτηρίων .  

 Τρίτον .  Ποσοστό  είσπραξης  15% επί  των  διαφημίσεων  που  θα  

τοποθετούνται  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  από  τους  εκάστοτε  διοργανωτές .   

 Τέταρτο .  15% σε  κάθε  επινοικίαση  που  θα  κάνει  η  ανώνυμη  

εταιρεία .  Παραδείγματος  χάρη ,  νοικιάζει  δυο  καφετέριες .  15% από  

αυτές  τις  δυο  καφετέριες .   Ή  και  κάποια  άλλα  εάν  τα  νοικιάσει  σε  

τρίτους .   

 Αποθήκες  και  τα  λοιπά ,  δεν  θέλω  τώρα  να  λέω  πολλά ,  νομίζω  το  

πιάσατε  το  νόημα .   

 Και  η  πρόταση  που  γίνεται  μετά  με  υπόδειξη  του  νομικού  

συμβούλου  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  αφού  το  συζητήσαμε  και  με  την  

Αποκεντρωμένη  και  τα  λοιπά ,  είναι  ενημερωμένοι  για  τα  πάντα ,  η  

Αποκεντρωμένη ,  η  πρόταση  του  νομικού  συμβούλου  με  τον  γενικό  

γραμματέα  του  Δήμου  Σερρών  είναι  η  εξής :   είναι  αυτά  τα  έξι  σημεία  

που  υπάρχουν  στην  εισήγηση ,  με  τα  οποία  έξι  σημεία  είμαστε  

σύμφωνοι  τώρα ,  μόνο  στο  πρώτο ,  στο  πρώτο  υπάρχει  μια  

διαφοροποίηση .  Ποια  είναι ;   

Στο  πρώτο ,  στην  πρώτη  παράγραφο  λέει  ότι  να  ανακαλέσουμε  την  

απόφαση  του  ΄16 του  Δήμου  Σερρών  προς  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  την  

δωρεάν  παραχώρηση ,  όπως  επίσης  να  ανακαλέσουμε  και  την  απόφαση  

του  ΄99.  

Εδώ  η  πρόταση ,  η  παράγραφος  αυτή  διαμορφώνεται  ως  εξής :  
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ανακαλέσει  την  αριθμό  163/2016 

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  δωρεάν  παραχώρησης  

χρήσης  δημοτικής  έκτασης  στην  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Ανώνυμη  

Εταιρεία  ΟΤΑ  αλλά  μέχρι  να  εκδοθεί  η  απόφαση  ελέγχου  νομιμότητας  

από  τον  συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης ,  η  απόφαση  παραχώρησης  να  

εξακολουθεί  να  ισχύει .    

Επίσης ,  πάντα  στην  πρώτη  παράγραφο  αυτή  η  διαφοροποίηση  να  

μην  ανακληθεί  η  αρθ .  870/99 παλαιότερη  όμοια  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  ως  άνω  ανώνυμη  εταιρεία  για  λόγους  που  

ανάγονται  στην  εξασφάλιση  της  συνέχειας .   

 Δηλαδή  να  το  πω  ακόμα  πιο  απλά ,  αυτό  να  αποτελέσει  ένα  δίχτυ  

ασφαλείας .  Δηλαδή  παίρνουμε  μια  απόφαση  τώρα ,  πάει  στην  

Αποκεντρωμένη ,  εάν  η  Αποκεντρωμένη  δεν  εγκρίνει ,  λέμε ,  αυτά  που  

προτείνουμε ,  να  μπορεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  λειτουργήσει .  Γι '  

αυτό  λέμε  η  απόφαση  του  ΄99 δεν  την  ανακαλούμε .  Να  την  έχουμε  για  

να  μπορεί  να  λειτουργήσει  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Όλες  οι  άλλες  παράγραφοι  μένουν  όπως  είναι .  Δηλαδή ,  η  δεύτερη  

παράγραφος  λέει  ότι  απευθείας  εκμίσθωση  για  25 έτη .  Παραμένει  το  

ίδιο .  Η  τρίτη  παράγραφος  για  το  μίσθωμα ,  το  ενοίκιο  που  ορίζουμε .  

Σας  τα  διάβασα  προηγουμένως ,  παραμένει  το  ίδιο .   

Επίσης ,  η  τέταρτη ,  πέμπτη ,  έκτη  παράγραφος  ότι  λέει  η  εισήγηση  

και  προσθέτουμε  και  μια  έβδομη  παράγραφο  μετά  το  έγγραφο  της  

υπηρεσίας  του  Δήμου ,  που  πήραμε  χθες ,  που  λένε  ότι  περνάνε  ποτάμια  

και  θάλασσες ,  να  προσθέσουμε  την  εξής  παράγραφο .   

 «Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δίνει  εντολή  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου  

να  προχωρήσουν  στις  απαιτούμενες  νέες  περαιτέρω  ενέργειες  προς  

άλλες  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  δημοσίου  προκειμένου  να  
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αποχαρακτηριστεί  αυτός  ο  χείμαρρος  που  υπήρχε  πριν  από  εκατό  

χρόνια». 

 Ολοκληρώνοντας  θέλω  να  πω  το  εξής :  η  άποψή  μου  είναι  ότι  η  

απόφαση ,  αυτή  η  πρόταση  που  γίνεται  πρέπει  να  ψηφιστεί  ομόφωνα .  

Καλό  είναι  να  ψηφιστεί .  Αυτό  θα  ήθελα  εγώ ,  αυτή  την  άποψη  

εκφράζω .  Δεν  είστε  υποχρεωμένοι  να  την  ακολουθήσετε .  Λέω  εγώ  την  

προσωπική  μου  άποψη  και  θα  σας  πω  γιατί  πρέπει  να  ψηφιστεί  

ομόφωνα .   

Δεν  πρέπει  η  απόφαση  αυτή  να  κολλήσει  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Να  πάει  στην  Αποκεντρωμένη ,  η  Αποκεντρωμένη  είναι  

ενήμεροι .  Έχουν  καλή  διάθεση  και  θέληση  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  το  

βοηθήσουν .  Η  απόφαση  αυτή  που  θα  πάρουμε ,  η  Αποκεντρωμένη  θα  

μας  πει  ποια  εγκρίνει ,  ποια  δεν  εγκρίνει  και  τι  πρέπει  να  διορθώσουμε ,  

τι  πρέπει  να  κάνουμε  για  να  προχωρήσουμε  και  να  μην  δημιουργηθεί  

κανένα  πρόβλημα .   

Εγώ  θέλω  να  πω  σε  όσους  πιστεύουν  και  αγαπούν  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  να  μην  ανησυχούν .  Θα  βρεθεί  λύση .  Χρειάζεται  

ψυχραιμία ,  δεν  χρειάζεται  βιασύνη  και  θα  σας  πω  γιατί .  Το  

Αυτοκινητοδρόμιο  μην  το  ματιάσουμε ,  αυτή  την  στιγμή  πάει  πάρα  

πολύ  καλά  και  δεν  θα  έχει  κανένα  πρόβλημα  για  τα  επόμενα  δυο  και  

τρία  χρόνια .   

Εμείς  ενδιαφερόμαστε  για  το  μέλλον  του  Αυτοκινητοδρομίου .  

Θέλουμε  να  προλάβουμε  να  το  κάνουμε  πιο  ανταγωνιστικό ,  πιο  

ελκυστικό .  Γι '  αυτό  έχουμε  αυτή  την  αγωνία  και  θέλουμε  να  γίνουν  

έργα ,  γιατί  ενδιαφερόμαστε  για  το  μέλλον  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

Δεν  μας  ενδιαφέρει  εάν  αυτό  το  έργο  θα  γίνει  σε  αυτή  την  θητεία  

ή  εάν  θα  γίνει  στην  επόμενη  θητεία .  Δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα  γι '  
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αυτό .  Όμως  σας  λέω  ότι  θα  κάνουμε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες ,  

όχι  με  την  ησυχία  μας ,  με  ψυχραιμία ,  για  να  λειτουργούν  όλα  νόμιμα  

και  πρέπει ,  το  ξέρετε ,  το  ξέρει  όλη  η  κοινωνία ,  υπάρχει  έτοιμη  μελέτη ,  

έτοιμες  διαδικασίες  για  να  βγει  σε  διαγωνισμό  το  έργο  και  να  

υλοποιηθεί ,  έτοιμα  χρήματα ,  τα  οποία  κρατούμε  από  το  ΄12, 450.000 

ευρώ  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Αυτά  δεν  τα  πειράξουμε  και  ούτε  θα  τα  

πειράξουμε .  Θα  μείνουνε  εκεί  και  θα  περιμένουν  αυτά  τα  χρήματα  για  

να  γίνει  το  έργο  αυτό  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Εγώ  αυτά  ήθελα  να  σας  πω .  Θα  είναι  κρίμα  εδώ  να  

δημιουργηθούν  αντιπαραθέσεις ,  δεν  ξέρω ,  μπορεί  να  μην  

δημιουργηθούν ,  μπορεί  να  μην  υπάρχουν  τέτοιες  προθέσεις ,  λέω ,  θα  

είναι  κρίμα  να  δημιουργηθούν  εάν  δημιουργηθούν .   

 Επαναλαμβάνω  ότι  καλά  είναι  να  ψηφιστεί  ομόφωνα ,  η  

Αποκεντρωμένη  θα  μας  δείξει  τον  δρόμο ,  έχει  διάθεση  να  συνεργαστεί .  

Εγώ  σας  προτρέπω  όλους  να  το  ψηφίσετε  και  είμαι  στην  διάθεσή  σας  

για  να  απαντήσω  σε  ερωτήσεις  πολιτικής  φύσεως ,  σε  ερωτήσεις  

νομικής  φύσεως  και  διοικητικής  φύσεως  εδώ  είναι  ο  νομικός   

σύμβουλος  του  Αυτοκινητοδρομίου  ο  κ .  Λαπατώνης  να  απαντήσει  και  

διοικητικής  φύσεως  θέματα  θα  τα  απαντήσει  ο  γενικός  γραμματέας  του  

Δήμου .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Δήμαρχε .  Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  

ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης ,  

Αναστασιάδης  Ηλίας ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  η  κυρία  Καλώτα .  Κύριε  

Χασαπίδη  ζητήσατε  και  εσείς  τον  λόγο ;  Έχετε  ερωτήσεις ;  Ωραία .  

Υπάρχουν  άλλοι  συνάδελφοι  που  θέλουν  να  θέσουνε  ερωτήσεις ;   
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 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ακούσαμε  τον  Δήμαρχο  σε  έναν  

μονόλογο  ο  οποίος  είχε  στοιχεία  σε  πολλά  σημεία  ευχολογίου .  Δεν  είχε  

το  στοιχείο ,  ερωτήσεις  θα  κάνω ,  εξηγώ  της  αναφοράς  σε  συγκεκριμένο  

άρθρο .   

 Ερώτηση  πρώτη ,  με  πρόλαβε  ο  κ .  Μηλίδης ,  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης ,  δεν  θα  θέλαμε  να  ρωτάμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σήμερα .  Θα  

θέλαμε  να  αποφασίσουμε  ομόφωνα  όλοι .  Όλοι  το  αγαπάμε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Δείτε  πόσες  ερωτήσεις .   

 Μετά  από  αυτή  την  εισήγηση  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  

ρωτήσουμε  όμως .  

 Ερώτηση  πρώτη .  Όλα  τα  έγγραφα  των  υπηρεσιακών ,  όπου  

μετέχουν  και  υπογράφουν  υπηρεσιακοί ,  είναι  ισχυρά  και  είναι  τόσο  

ισχυρά  που  μπορεί  να  είναι  απόλυτα  ανατρεπτικά .  Δεν  είναι  ποτάμια ,  

γέφυρες  και  τα  λοιπά .  Εγώ  λοιπόν  παίρνοντας  το  πρακτικό  σήμερα  της  

Επιτροπής  δεν  βλέπω  ότι  εδώ  η  Επιτροπή  αποτίμησε  γήπεδο .  Δεν  

βλέπω  εάν  αποτίμησε  τα  κτήρια .  Έβαλε  εκατό  ευρώ  ανά  αγώνα .  Τις  

υπόλοιπες  μέρες  που  δεν  θα  έχει  αγώνα ,  ποιος  θα  έχει  την  επίβλεψη ,  

την  ευθύνη ,  την  χρήση  των  εγκαταστάσεων  και  του  όλου  χώρου ;  Αυτό  

δεν  θα  το  προβλέψουμε ;   Πρώτη  ερώτηση .   

 Διότι  εδώ  εμείς  μιλούμε  όταν  θα  έχει  αγώνα .  Τότε  παραχωρούμε .   

 Ερώτηση  δεύτερη .  Όλα  αυτά  καλώς  και  σε  συνεργασία  με  την  

Αποκεντρωμένη  και  πολύ  ωραία  και  μπράβο  τους  που  έχουν  τέτοια  

διάθεση .  Όμως  ένα  πράγμα  δεν  απαντήθηκε  και  στην  φιλότιμη  

προσπάθεια  μετά  την  κλήση  του  Προέδρου  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  τι  

θα  γίνει  με  το  περίφημο  θέμα  της  υπεκμίσθωσης ;   
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 Και  εάν  προχωρήσουμε  και  εάν  ακόμη  η  ΑΕ  καταφέρει  και  

ξεπεράσουμε  όλα  αυτά  που  αναφέρετε ,  μετά  θα  έχω  τον  λόγο  θα  

εξηγήσω  εάν  χρειαστεί ,  που  απεύχομαι  να  εξηγήσω ,   τότε  θα  είναι  

πάντοτε  επίκαιρο  το  θέμα   της  υπεκμίσθωσης  που  κωλύει  την  ΑΕ  να  

προχωρήσει ,  άρα  όλο  αυτό  είναι  ανεδαφικό .   

 Και  ένα  τρίτο ,  πως  θα ,  επειδή  γνωρίζω ,  γι '  αυτό  λέω ,  πως  θα  

απαντήσουμε  σε  δυο  θέματα  που  βάζει  πολύ  καθαρά  η  υπηρεσιακή  

ομάδα  με  την  κοινοποίηση  που  είχαμε  σήμερα  στα  μέλη  μας  με  τίτλο :  

Υπηρεσιακή  αναφορά ;  Βάζει  δυο  σημαντικότατα  θέματα ,  τα  οποία  

εμείς  πρέπει  να  επισπεύσουμε .  Ουδείς  έτερος .  Εμείς .  Εμείς  θέλουμε  

εκεί  τον  χώρο  ενιαίο .   

 Αυτό  σε  συνδυασμό ,  γιατί  δεν  περιμένουμε  με  την  υπεκμίσθωση ,  

γιατί  δεν  περιμένουμε  τον  Κλεισθένη ,  ο  οποίος  με  σαφήνεια  λέει  στο  

άρθρο  192,  κύριε  Πρόεδρε ,   στην  παράγραφο  5,  για  πρώτη  φορά  

εισάγεται  ότι  η  υπεκμίσθωση  επιτρέπεται  για  χρονικό  διάστημα  και  τα  

λοιπά  και  τα  λοιπά .  Γιατί  δεν  περιμένουμε  την  Κλεισθένη ,  άμα  

ψηφιστεί  θα  είναι  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  θείο  δώρο .  Θα  είναι  η  

λύση .  Και  βιαζόμαστε  αυτή  την  περίοδο  να  προχωρήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη ,  θα  παρακαλούσα  τον  νομικό  σύμβουλο  να  πάρει  

θέση  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο .  Ελάτε  λιγάκι  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πριν  από  τον  κ .  Λαπατώνη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  ερωτήσεις  νομικής  φύσεως  ασφαλώς  αλλά  όσον  αφορά  για  την  

ενημέρωση ,  κλήθηκαν  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων  για  να  

ενημερωθούν .  Και  ενημερώθηκαν .  Για  να  ενημερώσουν  με  την  σειρά  

τους  και  τους  δημοτικούς  τους  συμβούλους .  Δηλαδή  έγινε  αυτή  η  

προεργασία  για  να  είναι ,  όσο  το  δυνατόν ,  καλύτερα  ενημερωμένοι .  Και  

για  το  έγγραφο  πάλι  χθες  ενημερώθηκαν .   Δεν  μπορεί  να  πει  κανείς  

κάτι  για  ελλιπή  ενημέρωση .  Η  ενημέρωση  είναι  πληρέστατη .   

 Όσον  αφορά  να  περιμένουμε  τον  Κλεισθένη ,  μα  δεν  μας  

εμποδίζει  τίποτα  εμείς  να  πάρουμε  απόφαση  και  εάν  ο  Κλεισθένης ,  εάν  

το  απορρίψουν  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  έρχεται  ο  Κλεισθένης  μεθαύριο  και  

διευθετείται  αυτό  το  θέμα .  Γιατί  να  χάνουμε  χρόνο ;  Μήπως  η  

Αποκεντρωμένη  θα  απαντήσει  αύριο ;  Θα  απαντήσει  σε  μια  μέρα ;  Ο  

χρόνος  τρέχει .  Δεν  χάνουμε  τίποτα  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Για  τον  Κλεισθένη  προχθές  μοίρασα  ένα  ενημερωτικό  δελτίο  σε  αυτούς  

που  ήρθαν  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  που  ρητά  αναφέρω  ότι  προβλέπεται  

ρητά  η  υπεκμίσθωση .  

 Να  πάμε  όμως  τα  πράγματα  ανάποδα .  Το  195,  παράγραφος  3,  του  

Δημοτικού  Κοινοτικού  Κώδικα  αναφέρει  ότι  μισθώνονται  απευθείας  

και  γενικά  και  με  διαγωνισμούς  μισθώνονται  για  τις  ανάγκες  των  

δημοτικών  επιχειρήσεων .  Δεν  αναφέρεται  για  τις  ανάγκες  στέγασης .   

 Βέβαια ,  το  συνηθισμένο  είναι  ότι  αυτός  που  μισθώνει  κάτι  θέλει  

να  στεγαστεί .  Δεν  αναφέρεται  λοιπόν  ότι  θα  το  χρησιμοποιεί  ο  ίδιος .  

Οι  ανάγκες  και  αυτό  συζητήθηκε  με  την  Αποκεντρωμένη  του  
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Αυτοκινητοδρομίου  είναι  ανάγκες  διαχείρισης  του  χώρου  του  

Αυτοκινητοδρομίου .   

 Η  ΑΕ  ΟΤΑ  δεν  είναι  αθλητικό  σωματείο  να  χρησιμοποιεί  η  ίδια  

τους  χώρους  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Είναι  διαχειριστής  και  

συντηρητής  του  χώρου  αυτού .  Συνεπώς ,  οι  ανάγκες  που  καθορίζονται  

από  το  καταστατικό  στο  άρθρο  3,  αναφέρεται  ότι  διαχειρίζεται .  Πώς  το  

διαχειρίζεται ;  Η  ίδια  χρειάζεται  δυο ,  τρία  γραφεία ,  δεν  χρειάζεται  

παραπάνω .  Το  διαχειρίζεται  με  το  να  παραχωρεί  περαιτέρω  σε  άλλους ,  

οι  οποίες  είναι  είτε  πολύ  βραχυχρόνιες  μισθώσεις ,  δυο  μέρες  για  έναν  

αγώνα ,  είτε  μεγαλύτερου  χρόνου  αποθήκες  μποξ ,  άρα  ούτως  ή  άλλως ,  

μέσα  στους  σκοπούς  της  είναι  η  διαχείριση  με  παραχώρηση  χρήσεως  

κυρίως  με  αντίτιμο ,  δηλαδή  μίσθωση .   

 Επίσης ,  παραχωρεί  και  δωρεάν .  Παραχωρεί  δωρεάν  στο  ΤΕΙ  

χώρο ,  παραχωρεί  δωρεάν  σε  ένα  σχολείο  για  την  FORMULA μέσα .  

 Η  ανάγκες  λοιπόν  της  ΑΕ  ΟΤΑ  καθορίζονται  από  το  καταστατικό  

και  οι  ανάγκες  αυτές  είναι  με  παραχωρήσεις  περαιτέρω ,  κυρίως  με  

αντίτιμο ,  άρα  μίσθωση .  Γι '  αυτό  ακριβώς  συζητήθηκε  με  την  

Αποκεντρωμένη  και  μας  είπαν  ότι  φαίνεται  λογικό ,  ναι  έτσι  πάει .   

 Δεν  αναφέρει  λοιπόν  το  192,  παράγραφος  3 για  τις  ανάγκες  

στέγασης ,  ώστε  να  είναι  περιοριστικό .  Βέβαια  δεν  υπάρχει  

προηγούμενο  κανένα ,  διότι  δεν  έχει  κανένα  άλλο  Αυτοκινητοδρόμιο  να  

εκμισθώνεται   

 Τέθηκε  ερώτημα  και  στην  Διεύθυνση  Περιουσίας  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών  με  αυτά .  Περιμένουν  οι  εδώ  από  την  Αποκεντρωμένη  αυτή  

την  απάντηση .  Προφορικά  ο  κ .  Σοφοκλής  Θεμιστοκλέους  επικοινώνησε  

μαζί  με  αυτούς  και  αυτοί  μας  είπαν  προφορικά ,  θα  απαντήσουν  

βεβαίως  και  εγγράφως ,  ότι  ναι ,  δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  θέμα  γι '  αυτό .   
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 Αυτό  για  το  θέμα  της  περαιτέρω  υπεκμίσθωσης .   

 Να  σας  πω  όμως  δυο  κουβέντες  γιατί  καταλήξαμε  σε  αυτή  την  

λύση .   Όταν  τέθηκε  το  θέμα  σε  μένα ,  ήταν  ήδη  η  απόφαση  γνωστή  του  

συντονιστή  ότι  είναι  έμμεση  χρηματοδότηση  και  απαγορεύεται ,  

σκέφτηκα  την  πρώτη  λύση  να  γίνει  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  και  ο  

Δήμος  από  το  76,5% να  πάει  στο  90,  πόσο  θα  πάει ,  με  450 χιλιάρικα .   

 Αυτό  κρίθηκε  απρόσφορο  πρώτον ,  διότι  δεν  έλυνε  το  θέμα  της  

παραχώρησης .  Πάλι  θα  είχαμε  θέμα  της  δωρεάν  παραχώρησης ,  η  οποία  

θεωρείται  και  αυτή  έμμεση  χρηματοδότηση .    

 Υπόψη  ότι  και  στην  πρώτη  παραχώρηση  τέθηκε  ένα  θέμα  να  

εκτιμηθεί  αυτή  η  παραχώρηση  σαν  μίσθωμα  μια  Επιτροπή  που  υπάρχει  

στην  Διεύθυνση  Εμπορίου .  Αυτή  όμως  η  Επιτροπή  αδυνατεί  να  το  

εκτιμήσει ,  διότι  αυτή  εκτιμάει  συνεισφορά  κατά  κυριότητα  παγίων  σε  

ανώνυμες  εταιρείες  όπως  η  ΑΕ  ΟΤΑ .  Αδυνατεί  να  το  εκτιμήσει  αυτό  το  

πράγμα .  

 Θα  έμενε  το  ερώτημα ,  ποιος  θα  το  εκτιμήσει  αυτό ;  Ποιος  μπορεί  

να  εκτιμήσει  πόσο  το  ενοίκιο  για  ένα  Αυτοκινητοδρόμιο ;  Δεν  

υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία  ενοικίασης  Αυτοκινητοδρομίων .  Οπότε  

ένα  το  θέμα  ήταν  αυτό .   

 Το  δεύτερο  ήταν  ότι  εάν  γινόταν  αυτό  θα  έπρεπε  να  γίνει  

προγραμματική  σύμβαση ,  διότι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  δεν  έχει  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  συνεπώς  αδυνατεί  να  εκτελέσει  το  έργο  με  ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό .  Και  αφού  θα  αποκλειόταν  πάλι  η  δωρεάν  παραχώρηση ,  θα  

είχαμε  τέτοια  θέματα .   

 Η  επόμενη  λύση  ήταν  το  192,  παράγραφος  3,  που  λέει  για  

απευθείας  εκμίσθωση  σε  επιχειρήσεις  των  ΟΤΑ  με  ποιο  τίμημα ;  Η  

παράγραφος  5 λέει  ότι  με  εκτίμηση  από  την  Επιτροπή  του  άρθρου  186,  
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η  που  είναι  η  ίδια  Επιτροπή  που  εκτιμάει  τις  απευθείας  εκποιήσεις  των  

ακινήτων  του  Δήμου .   

 Πώς  καταλήξαμε  στα  15%; Καταρχήν  από  1/1/18 ο  χώρος  είναι  

πια  αθλητική  εγκατάσταση .  Δεν  είναι  τουριστική  εγκατάσταση .  Γι '  

αυτό  ακριβώς  έγινε  η  κατηγοριοποίηση  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  του  

Δήμου   και  βέβαια  αναφέρθηκε  στην  Αποκεντρωμένη ,  για  να  μπορεί  να  

γίνονται  και  αγώνες .   

 Ο  αθλητικός  νόμος  που  καθορίζει  όλα  αυτά  τα  πράγματα  λέει  

ρητά  για  τις  διαφημίσεις  15%. Για  άλλο  κάτι  δεν  ορίζει .  Άρα  είναι  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  στην  ίδια  μοίρα  με  το  δημοτικό  γήπεδο  των  

Σερρών .  

 Για  τους  ίδιους  λόγους  προτείναμε  το  15%. Δεν  υπάρχει  θέμα  

από  κάπου  να  τεθεί  το  15% για  τα  εισιτήρια  για  τα  άλλα  αντίτιμο  

χρήσης .  Και  ένα  συμβολικό  μίσθωμα  των  100 ευρώ  ανά  αγώνα .   

 Είπε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ποιος  θα  έχει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  την  

ευθύνη .  Μα  η  ΑΕ  ΟΤΑ  το  διαχειρίζεται  και  το  συντηρεί .  Η  τακτική  

συντήρηση ,  η  ασφάλιση  ανήκουν  στην  ΑΕ  ΟΤΑ .  Τα  έργα  υποδομής  και  

ανακατασκευής  της  υποδομής  ανήκουν  στον  Δήμο  είτε  με  την  πρώτη  

παραχώρηση  είτε  με  αυτή  που  προτείνετε  τώρα .   

 Αυτό  που  θα  γίνει  στην  πίστα  θα  είναι  ουσιαστικά  

ανακατασκευή .  Δεν  θα  είναι  συντήρηση .  Και  όπως  τα  αναφέρει  και  η  

μελέτη  του  ΕΜΠ ,  η  οποία  είναι  στην  διάθεση  όλων ,  δεν  γίνεται  αυτό  

το  έργο  γιατί  η  τωρινή  πίστα  είναι  ακατάλληλη  ή  προβληματική ,  με  

την  έννοια  ότι  χαλάει  ξεφτίζει  και  τα  λοιπά .  Για  λόγους  συμμόρφωσης  

στους  καινούργιους  κανονισμούς  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  

Μοτοσυκλέτας  και  Αυτοκινήτου .   
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 Δηλαδή  η  πίστα  είναι  φτιαγμένη  ώστε  με  κλίσεις  να  παροχετεύει  

τα  νερά .  Αυτοί  δεν  θέλουν  αυτά  το  πράγμα ,  διότι  τα  FORMULA ΙΙΙ ,  με  

τα  βαριά  λάστιχα  με  τις  κλίσεις  αυτές  τραβάνε .  Πρέπει  συνεπώς  η  

πίστα  να  γίνει  απόλυτα  ευθυγραμμισμένη  για  να  παίρνουμε  τέτοιους  

αγώνες .   

 Δεύτερον .  Δεν  πρέπει  να  υπάρχει  σπρέι  όταν  βρέχει ,  διότι  ο  

μοτοσικλετιστής  από  πίσω  δεν  έχει  υαλοκαθαριστήρες ,  δεν  μπορεί  να  

κάνει  αγώνα .   

 Για  να  γίνονται  τέτοιοι  αγώνες  και  να  προσελκυστούν  τέτοιοι  

αγώνες  θα  γίνει  αυτό .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  ως  έχει  στο  άμεσα  ορατό  

μέλλον  θα  λειτουργεί  κανονικά  η  πίστα .  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  

καταλληλότητας .  Το  μέλλον  πάει  να  αντιμετωπιστεί .   

 Τώρα  εάν  κάποιος  άλλος  θέλει  κάτι  άλλο  να  ρωτήσει ,  πολύ  

ευχαρίστως .   

 Οι  άλλες  λύσεις  θα  ήταν  επίσης  να  δοθεί  σε  κάποιον  ιδιώτη  με  

διαγωνισμό .  Και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  ποιος  ιδιώτης  θα  βάλει  450 

χιλιάρικα ,  τα  οποία  θα  τα  αποσβέσει  σε  πέντε  με  έξι ,  επτά  χρόνια  για  

να  το  εκμεταλλευτεί  και  η  τρίτη  λύση  ήταν  να  αφεθεί  να  ρημάξει .  

Απλά  είναι  τα  πράγματα .  Δεν  υπάρχουν  άλλες  λύσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  σας  παρακαλώ  να  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Έχετε  

κάνει  τις  ερωτήσεις  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ακούστε  με  εσείς ,  σας  παρακαλώ .  Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε  τον  Κανονισμό  και  πάμε  στην  ουσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δε  θέσατε  ερωτήσεις .  Αφήστε  την  ουσία .  Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη  

δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ  πολύ .  Υπάρχει  κύκλος  ερωτήσεων .  Σας  δόθηκε  ο  

αντίστοιχος  χρόνος  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θέλετε  να  μας  διευκρινήσεις  να  μην  

ταλαιπωρούμε  το  σώμα ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  σας  παρακαλώ  κύριε  Λαπατώνη .  Την  συνεδρίαση  την  

διευθύνω  εγώ ,  εγώ  έχω  την  ευθύνη .  Γι '  αυτό .  Θα  έχετε  και  τον  λόγο  

στην  πορεία  να  τοποθετηθείτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέσατε  τις  ερωτήσεις  σας ,  γιατί  δεν  σέβεστε  τους  υπόλοιπους ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς  δεν  σέβεστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ  δεν  σέβομαι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνετε  υπόδειξη  στον  Πρόεδρο  ότι  δεν  σέβεται ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τις  υπόλοιπες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο  κύριε .  Θα  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  

και  μετά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  απατάτε  κύριε  Λαπατώνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .  Να  μην  καταγραφεί  τίποτα .  Κύριε  

Λαπατώνη ,  σας  παρακαλώ  κύριε  Λαπατώνη .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Ποιο πρακτικό του ΄99;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Λαπατώνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  θα  έχει  την  ευθύνη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  θα  έχει… 

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Θα  σας  πω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  οι  παριστάμενοι  έχουν  το  δικαίωμα  να  μιλήσουν ,  απευθύνονται  

στον  Πρόεδρο  και  δεν  γίνονται  συζητήσεις .  Σας  παρακαλώ  πολύ  

σεβαστείτε… 

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Θέλω  να  κλείσω  τον  κύκλο ,  μια  στιγμή  κάτι  που  ξέχασα  για  το  θέμα  

του  ποταμού ,  για  το  θέμα  του  δρόμου .   

 Με  μια  απόφαση  του  ΄57 το  δημόσιο  παραχώρησε  σχεδόν  τα  

πάντα  που  είχε  στο  αγρόκτημα  Σερρών  στον  Δήμο .  Αυτά  εξαιρέθηκαν .  

Αυτό  ανακαλύφθηκε  τώρα ,  πρόσφατα .   

 Έκανα  ένα  τηλέφωνο  στην  κυρία  Φωτιάδου ,  την  νομική  

σύμβουλο  της  Νομαρχίας ,  η  οποία  μου  είπε  ότι  αυτοί  προχώρησαν  σε  

αποχαρακτηρισμό  πρόσφατα  για  τα  κομμάτια  που  αφορούν  αυτούς .  

Δηλαδή  μέσα  στην  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  στην  

Διεύθυνση  Γεωργίας ,  όπως  την  αποκαλούμε  εμείς  ακόμα  το  Τμήμα  

Εποικισμού .  Συνεπώς  υπάρχει  ήδη  ένας  δρόμος  χαραγμένος .  Μου  είπε  

για  χείμαρρο  Κάτω  Καμενικίων .  Δεν  νομίζω  να  υπάρχει  άλλος  

χείμαρρος  Κάτω  Καμενικίων  εκεί .   

 Για  να  ανοίξει  αυτός  ο  δρόμος  να  αποχαρακτηριστεί  και  να  

παραχωρηθεί  από  την  Διεύθυνση  Γεωργίας  στον  Δήμο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  
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Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Υπήρχε  κάποτε  υποθέτω  κάποιος  ποταμός  και  έμεινε  έτσι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη ,  θα  περιμένετε .  Σας  

παρακαλώ  στην  σειρά  σας .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Αλλά  χρειάζεται  κάποιο  χρονικό  διάστημα  για  να  γίνει .  Δεν  μπορεί  να  

γίνει  τώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσει  όσο  χρειάζεται  κ .  Αναστασιάδη .  Παρακαλώ .  Θα  μιλήσει  

όσο  χρειάζεται  και  εάν  μακρηγορήσει  ξέρει  ο  Πρόεδρος  πότε  πρέπει  να  

σταματήσει  όλη  αυτή  την  διαδικασία .  πέντε  λεπτά  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Φωτιάδη  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  εάν  και  εφόσον  

ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Έχετε  τον  λόγο  κ .  Μηλίδη .  

Συγνώμη  και  πάλι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Δήμαρχε  τώρα  στην  εισήγησή  σας  κάνατε  μια  πλήρη  αλλαγή  της  

απόφασης  της  εισήγησης .  Μιλάω  για  πρώτο  θέμα  που  είναι  το  κύριο ,  

ότι  τα  άλλα  θέματα  είναι  δευτερεύοντα ,  κύριε  Δήμαρχε  που  λέει  ότι  θα  

μείνουν  αυτά  στον  Δήμο .  το  βασικό  είναι  η  ανάκληση  των  αποφάσεων .   
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 Τώρα  λοιπόν  κάναμε  μια  τελείως  άλλη  εισήγηση  με  αυτή  που  

υπάρχει  ως  προς  το  κύριο  θέμα  το  πρώτο .  Αυτό  είναι  το  πρώτο  σκέλος  

της  εισήγησης .  Άρα  σε  αυτό  το  θέμα ,  επειδή  επικαλεστήκατε  και  εδώ  

υπάρχει  κόσμος  που  βλέπει  και  ακούει ,  δεν  ήμασταν  εμείς  

ενημερωμένοι  την  Δευτέρα  το  βράδυ  που  συζητήσαμε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ούτε  εμείς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τέτοιο  πράγμα  δεν  υπήρχε .  Άρα  σήμερα ,  σήμερα  πήρατε  αυτή  την  

απόφαση  να  κάνετε  αυτή  την  αλλαγή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Να  απαντήσω ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  έπρεπε  σε  μας  να  σταλεί  με  e-mail  μια  τόσο  σοβαρή  απόφαση ;  Μια  

στιγμή  κύριε  Λαπατώνη .  Δεν  έπρεπε  να  έρθει  γραπτώς .  Δηλαδή  όταν  

εγώ  είπα  προηγουμένως  ότι  δεν  είναι  τόσο  ώριμο  για  τους  λόγους  που  

είπα  και  την  σοβαρότητα  που  έχει ,  δεν  έπρεπε  να  δούμε ,  καινούργια  

εισήγηση  ουσιαστικά  κάνετε .  Τουλάχιστον  για  την  παράγραφο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θέλετε  να  συνεχίσω  να  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ερώτησή  σας .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ερώτηση  είναι  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  ήμασταν  ενήμεροι  επ’  αυτού .  Αυτό  ήρθε  αυτή  την  στιγμή .  Τώρα  

ήρθε .  Πώς  να  το  κάνουμε  δηλαδή ;  Ούτε  ο  κ .  Παπαβασιλείου  μας  

ενημέρωσε  για  κάτι  τέτοιο .  Εδώ  είναι  άμα  θέλει  ας  πει .  Ήταν  και  άλλοι  

εκεί  πέρα .   

 Λοιπόν ,  τώρα  το  άλλο  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  η  Νομική  Υπηρεσία  

έχει  γραπτή  γνωμοδότηση ,  η  δική  μας ,  δεν  εννοώ  τον  κ .  Λαπατώνη ,  

εννοώ  του  Δήμου  την  Νομική  Υπηρεσία ,  έχει  γνωμοδότηση  μετά  αυτή  

την  υπηρεσιακή  αναφορά  γι '  αυτό  το  περίφημο  ποτάμι  και  το  άλλο  που  

λέει ;   

 Τρίτο .  Ήθελα  κάτι  να  ερωτήσω  για  την  εκμίσθωση .  Έδωσε  μια  

εξήγηση .  Αυτό  το  ερώτησα  και  μέσα  στην  μίνι  σύσκεψη  που  είχαμε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  στον  νομικό  σύμβουλο  τον  κ .  Λαπατώνη ,  εάν  έτσι  

εννοείται  η  υπεκμίσθωση .  Το  εξηγήσατε  ότι  μπορεί  να  γίνει  κατ’  αυτόν  

τον  τρόπο .   

 Βέβαια ,  εκεί  που  υπάρχει  μια ,  θέλει  μια  αποσαφήνιση  προς  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όπου  λέει  ότι  μπορεί  να  παραχωρείται  με  

πλειοψηφία ,  για  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  του .  Είναι  λίγο  πολύ  

έτσι ,  αυτό  όχι  ουδέτερο ,  τίποτα  απολύτως  δεν  λέει .  Εάν  θέλετε  να  το  

διευκρινίσετε .  Είπατε  κάτι  προηγουμένως ,  αλλά  νομίζω  ότι  δεν  έγινε  

έτσι  πλήρως  κατανοητό  τι  σημαίνει  αυτό  το  πράγμα ,  για  την  

ικανοποίηση  των  αναγκών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο  και  στην  συνέχεια  ο  κ .  Λαπατώνης  θα  

απαντήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  το  μεσημέρι  με  υπόδειξη  του  νομικού  συμβούλου  έγινε  

αυτή  η  αλλαγή  και  σας  εξήγησα  για  ποιο  λόγο .  για  να  έχουμε  ένα  δίχτυ  

ασφαλείας  στην  περίπτωση  που  δεν  εγκρίνουν  τις  άλλες  παραγράφους ,  

να  μπορεί  να  λειτουργήσει  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  με  

υπόδειξη  του  νομικού  συμβούλου  και  του  γενικού  γραμματέα  του  

Δήμου .   

 Σας  ενημερώνουμε  τώρα .  Δεν  πιστεύω  να  διαφωνείτε  γι '  αυτό .  

Ποιος  δεν  θέλει  δίχτυ  ασφαλείας  για  την  λειτουργία  του  

Αυτοκινητοδρομίου ;  Θα  ας  τα  εξηγήσει  περισσότερο  και  ο  γενικός… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε  κύριε  Μηλίδη .  Μα  είναι  τόσο  ξεκάθαρο .  Υπάρχει  μια  

απόφαση  του  ΄99 που  λέει  ότι  παραχωρούμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  την  

έκταση  για  είκοσι  χρόνια  δωρεάν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνεχίστε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  να  γίνει  το  θέμα  πιο  κατανοητό ,  εάν ,  δεν  ξέρω  εάν  το  καταλάβατε .  

Το  δίχτυ  ασφαλείας  αφορά  την  λειτουργία  και  την  αδειοδότηση  του  

Αυτοκινητοδρομίου  μέχρι  τον  Οκτώβριο  του  ΄19. Η  απόφαση  του  ΄99 

διασφαλίζει  την  λειτουργία  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  κυρίες  και  κύριοι ,  
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μέχρι  τον  Οκτώβριο  του  ΄19. Αυτό  είναι  το  μαξιλάρι  ασφαλείας ,  το  

οποίο  δεν  πρέπει  να  πάρουμε  απόφαση  σήμερα  ότι  θα  ανακαλούμε  και  

εκείνο .  Θα  το  κλείσουμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  μέχρι  να  γίνει ,  ας  

πούμε ,  η  διαδικασία .  καταλάβατε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα  έγινε  καινούργια… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  το  εξηγούμε  γιατί .  Λέμε  ότι  σε  περίπτωση  που  δεν  εγκρίνουν  τις  

άλλες  παραγράφους ,  να  έχουμε  εκείνο  σαν  δίχτυ  ασφαλείας  για  να  

λειτουργεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  βάσει  εκείνης  της  απόφασης .  Είναι  

δυνατόν  να  διαφωνήσει  κανένας  πάνω  σε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Η  Αποκεντρωμένη  έλεγξε  την  απόφαση  χρηματοδότησης  μέσα  στον  

μήνα  και  την  ακύρωσε  σαν  έμμεση  χρηματοδότηση .  Την  απόφαση  του  

΄16 για  25 χρόνια  ήταν  χρονικά  απρόσφορο  να  την  ακυρώσει ,  η  οποία  

δεν  πήγε  για  έλεγχο ,  γιατί  δεν  είναι  υποχρεωτικός  ο  έλεγχος  των  

παραχωρήσεων .   

Υπάρχει  έγγραφο  μέσα  του  κ .  Σάββα ,  στην  διάθεση  όλων ,  όπου  

λέει  ότι  παρακαλούμε  και  αυτό  έμμεση  χρηματοδότηση ,  εισάγεται  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  ανάκληση .  Δεν  την  ανακαλεί ,  ζητάει  να  την  

ανακαλέσουμε .  Ένα .  Για  τον  ίδιο  λόγο  είπαμε .   

 Τώρα  με  το  χθεσινό ,  με  πήρε  ο  κ .  Δήμαρχος  μεσημέρι ,  εάν  

θυμάμαι  καλά  και  μου  λέει  ότι  ήρθε  αυτή  η  αναφορά  σε  μένα  και  θα  

την  κοινοποιήσω  σε  όλους ,  όπου  οι  άλλοι  λένε  ότι  υπάρχει  ένας  
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δρόμος  και  ένα  ποτάμι  μέσα  και  τέθηκε  το  θέμα  τι  θα  γίνει  εάν  

σκαλώσει  εκεί ,  να  σας  το  πω  πολύ  απλά .   

 Εισηγήθηκα  εγώ  να  μπει  αυτό  το  πράγμα ,  με  τον  όρο  ότι  θα  

εγκριθεί .  Γι '  αυτό  τον  λόγο .  Επειδή  υπάρχουν  δυο  κομμάτια  μέσα  

μικρά  κυριότητας  του  δημοσίου .  Το  οποίο  δημόσιο  δεν  έχει  αντίρρηση  

να  μας  τα  παραχωρήσει  αλλά  είναι  χρονοβόρο  να  αποχαρακτηριστεί  

υδραυλική  μελέτη  και  παραχώρηση .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  έγινε  αυτή  η  τροποποίηση .  Εξαιτίας  της  

υπηρεσιακής  αναφοράς ,  όπου  κόντρα  στο  τοπογραφικό  του  ΄99, όπου  

παρουσιάζεται  σαν  μια  ενιαία  δημοτική  έκταση ,  φαίνεται  μέσα  ότι  

υπάρχει  ένα  ποτάμι  ανενεργό ,   όπως  θέλετε  πείτε  το ,  το  οποίο  δεν  

τρέχει  και  ένας  δρόμος .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  γίνεται .  Να  μην  σκαλώσει  

εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  σχετικά  με  αυτό  το  μαξιλάρι  ασφαλείας  

και  την  τροποποίηση  της  πρότασης ,  δίχτυ ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  γιατί  

ξέρω  πραγματικά ,  δεν  είναι  όμως  προϋπόθεση  εάν  εμείς  σήμερα  

αποφασίσουμε  υπερψηφίσουμε  την  εκμίσθωση  η  Αποκεντρωμένη  δεν  

θέτει  ως  προϋπόθεση  πρώτα  να  υπάρχει  ανάκληση  της  παραχώρησης ;  

Δεν  το  θέτει  ως  προϋπόθεση ;   

 Δηλαδή  πως  μπορούν  αυτά  τα  δυο  να  συνδυαστούν ,  γιατί  υπάρχει  

μια ,  φαντάζομαι ,  χρονική  σειρά .  Πρώτα  ανακαλούμε  αυτό  που  έχουμε  

συμφωνήσει  και  μετά  προχωράμε  σε  μια  νέα  συμφωνία .  Πως  μπορεί  

δηλαδή  αυτά  τα  δυο  συγχρόνως  να  υφίστανται ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  
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Εάν  υπήρχε  θέμα  παραχώρησης  χρήσης  σε  κάποιον  τρόπο ,  προφανώς  

έπρεπε  να  επανέλθει  πίσω  η  χρήση  στον  Δήμο  για  να  την  δώσει  σε  

κάποιον  άλλο .  Πρόκειται  για  σύμβαση  μεταξύ  των  ίδιων .  Δηλαδή  ΑΕ  

ΟΤΑ  και  Δήμος .  Συνεπώς  ουσιαστικά  με  την  νέα ,  εάν  εγκριθεί ,  

αλλάζουμε  την  δωρεάν  παραχώρηση  σε  μίσθωση .  Δεν  υπάρχει  θέμα  να  

πάρει  ο  Δήμος  την  χρήση  από  κάποιον  τρίτο  για  να  την  αποδώσει  στην  

ΑΕ  ΟΤΑ .  Οι  ίδιοι  συμβαλλόμενοι  είναι .   

 Αφήνουμε  την  παλαιά  την  παραχώρηση  για  τον  λόγο  που  είπαμε .  

Και  μπαίνει  ακριβώς  ο  όρος  αυτός  και  η  παραχώρηση  του  ΄16 να  

παραμείνει  με  τον  όρο  της  έγκρισης  μετά  από  έλεγχο  νομιμότητας  της  

απευθείας  εκμίσθωσης .   

 Αυτό  που  φοβόμαστε  είναι  ακριβώς  κάποιο  πρόβλημα  με  τις  δυο  

εκτάσεις  του  δημοσίου  που  διέλαθαν  στην  προσοχής  όλων .  Μήπως  

σκαλώσουμε  εκεί .  Γι '  αυτό  ακριβώς  μπαίνει .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  η  σύμβαση  ενώ  διέπεται  το  πως  θα  

καταρτιστεί  από  τις  διατάξεις  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα ,  

υπάρχει  μεγάλη  νομολογία  ότι  είναι  ιδιωτικού  δικαίου  και  από  εκεί  και  

πέρα ,  εφαρμόζεται  ο  Αστικός  Κώδικας ,  γι '  αυτό  είναι  αρμόδια  και  τα  

Αστικά  Δικαστήρια .   

 Σε  αυτές  τις  διατάξεις  έρχεται  η  σιωπηρή  κατάργηση  της  δωρεάν  

παραχώρησης  με  την  μίσθωση .  Μεταξύ  των  ίδιων  συμβαλλομένων  

γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  όλοι  μιλούμε  για  την  αναγκαιότητα  να  υπάρξει  

και  να  αναβαθμιστεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Μέχρι  τα  τώρα  
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παραχώρησε  ο  Δήμος  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  δωρεάν  τον  χώρο  και  την  

λειτουργία  του  και  είχαμε  οικονομικά  προβλήματα .  Έχει  υπολογιστεί  

το  κόστος  αυτό  για  το  αυτοκίνητο  και  μήπως ,  δηλαδή  αυτά  που  

διεκδικεί  ο  Δήμος  μέσω  της  σύμβασης ,  κατάλαβα  ότι  το  15% είναι  

υποχρεωτικό  από  τα  εισιτήρια  γιατί  θεωρείται  αθλητικός  χώρος .  Όλα  

τα  άλλα  μήπως  πρέπει  να  κατεβάσουμε  τις  τιμές  για  να  μην  

δημιουργήσουμε  οικονομικά  προβλήματα  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ;   

 Έτσι  όπως  κατατίθεται  η  πρόταση ,  πόσα  είναι  τα  λεφτά  που  θα  

χάσει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  πληρώνοντας  τα  ενοίκια  και  όλα  τα  άλλα  

που  λέμε  προς  τον  Δήμο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  απαντήσετε  κ .  Λαπατώνη ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Αυτό  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  το  απαντήσει  ο  κ .  Ζίχναλης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  ο  Πρόεδρος .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Και  ο  Πρόεδρος .  Οι  δυο  αυτοί  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Ζίχναλη  ελάτε  και  εσείς  ως  διευθύνων  σύμβουλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  δίπλα  στον  κ .  Λαπατώνη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία ,  τα  οικονομικά  στοιχειά  τα  οποία  έχει  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  το  ΄17, ναι  τολμώ  να  πω  ότι  μπορεί  να  
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ανταποκριθεί  με  αυτά  τα  ποσά .  Σαφώς  και  μεγαλύτερη  αύξηση  αυτών  

των  ποσών  προς  τον  Δήμο  ίσως  θα  δημιουργούσε  οικονομικό  πρόβλημα  

στο  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Αυτή  την  στιγμή  με  τα  στοιχεία  του  ΄17 μπορούμε  ως  

Αυτοκινητοδρόμιο  να  λειτουργήσουμε  και  φυσικά  ο  Δήμος  είναι  η  

μάνα  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  πρέπει  και  θεωρήσαμε  ως  Διοικητικό  

Συμβούλιο  πολύ  σωστό ,  κάποια  στιγμή  έπρεπε  να  γίνει  αυτό .  Ειλικρινά  

το  λέω ,  κάποια  στιγμή  έπρεπε  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  όπως  ο  Δήμος  

βοηθάει  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  έτσι  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο  πρέπει  

να  βοηθήσει  τον  Δήμο ,  την  στιγμή  που  έχουμε  έσοδα  πρέπει  να  

δίνουμε  αυτό  το  ποσοστό  είτε  από  τις  διαφημίσεις ,  είτε  από  τα  

εισιτήρια  είτε  από  κάθε  αγώνα ,  το  ποσό  αυτό  των  100 ευρώ ,  είναι  στις  

οικονομικές  μας  δυνατότητες .  Δεν  χρειάζεται  να  κάνουμε  εκπτώσεις .   

 Εάν  θέλει  να  συμπληρώσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  κ .  Ζίχναλη ;   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ  όμως .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Πράγματι  δεν  υπάρχει  οικονομικό  πρόβλημα  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  

όσο  αυτό  λειτουργεί  καλά .  Έχουμε  δείξει  για  το  ΄17 ότι  είμαστε  με  

καλά  κέρδη ,  κλείσαμε  όλες  τις  υποχρεώσεις  μας  και  φαίνεται  ο  

προϋπολογισμός  του  ΄18 ότι  θα  πάει  ακόμα  καλύτερα .   

 Θα  ήθελα  όμως  να  απαντήσω  πάρα  πολύ  γρήγορα  προς  τον  κ .  

Φωτιάδη ,  ο  οποίος  ρώτησε  και  δεν  απαντήθηκε  από  ότι  κατάλαβα ,  τι  
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γίνεται  έξω  από  τους  αγώνες ;  Δηλαδή  τι  θα  παίρνει  ο  Δήμος  έξω  από  

τους  αγώνες ;   

 Όλοι  οι  χρήστες  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  πληρώνουν  ένα  αντίτιμο  

για  να  κάνουν  χρήση  των  υπηρεσιών  και  της  πίστας  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Είναι  50 ευρώ  την  ημέρα  για  όλους  τους  ξένους ,  

πλην  τους  Σερραίους  που  έχουν  μια  έκπτωση .  Από  αυτό  θα  παίρνουν  

και  από  αυτό  το  15%. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως  καλύπτεται  λέω  το  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ  να  παίρνει  και  το  

πενηντάρικο ,  όταν  εμείς  δεν  σας  παραχωρήσαμε  τις  εγκαταστάσεις  για  

365 μέρες ;  Αυτό  το  πολύ  απλό  ρώτησα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Για  365 θα  είναι  παραχωρημένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όλοι  μαζί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  εκατό  ευρώ  ανά  αγώνα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Αυτό  αφορά  ένα  πάγιο  μίσθωμα  και  ένα  αναλογικό .  Δεν  είναι  θα  είναι  

την  ημέρα  του  αγώνα  παραχωρημένο .  365 μέρες  θα  είναι  

παραχωρημένο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πρέπει  εδώ  η  Επιτροπή  να  πει ,  επειδή  είναι  συγκεκριμένο  άρθρο ,  

τόσο ,  τόσο ,  τόση  επιφάνεια ,  τόσα  επικείμενα  κάνουν  τόσο .  Δεν  μπορεί  

να  πουν  ανά  μέρα .  Τις  άλλες  μέρες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  συμβεί  ένα  ατύχημα ,  ποιος  έχει  την  ευθύνη ;  Ο  Δήμος ;  Η  ΑΕ ;  

Ποιος  θα  έχει ;   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Η  ΑΕ .  Τα  έχει  ασφαλισμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  προχωρήσουμε  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  είναι  περιουσία  της  ΑΕ  όλες  τις  μέρες  παρά  μόνο  όταν  έχουν  

αγώνα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Όχι ,  όλες  τις  μέρες .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όλες  τις  μέρες  είναι  ασφαλισμένο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  πρακτικό  που  πήραμε  δεν  λέει  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Για  25 χρόνια  δεν  λέει .  Δεν  λέει  για  τις  μέρες  που  γίνονται  αγώνες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  να   σας  δώσω  το  πρακτικό  να  μου  δείξετε  που  το  λέει .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Παραχώρηση  για  25 έτη  με  αντίτιμο ,  δηλαδή  μίσθωση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  το  πρακτικό  της  Επιτροπής  του  άρθρου  185 που  το  λέει  αυτό ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Δεν  το  ξέρω ,  δεν  το  έκανα  εγώ  το  πρακτικό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πείτε  μου  που  το  λέει ;  Πως  θα  είναι  365 μέρες ,  αφού  λέει  κάτι  πολύ  

συγκεκριμένο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λύση  θέλουμε  να  βρούμε  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  αφήνω  τον  χρόνο ,  αλλά  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσπαθώ  να  κρατήσουμε  και  κάποια  σειρά  παιδιά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  με  το  παίρνουμε  αυθαίρετα  τον  λόγο  και  να  κάνουμε  

συζήτηση ,  χάνουμε ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  δεν  έχω  

κανένα  πρόβλημα  εγώ  ούτε  καμία  πρόθεση  να  διακόψω  κανέναν .  

Απλώς  ζητώ  την  κατανόηση  όλων  των  συναδέλφων  να  μπορούμε  να  

έχουμε  μια  πολύ  σοβαρή  συζήτηση  και  αποτελεσματική .   

 Κύριε  Λαπατώνη  έχετε  να  απαντήσετε  στο  ερώτημα  του  κ .  

Φωτιάδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  μας  νομίζω ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  αυτός  είναι  ο  στόχος  όλων  μας .   Δεν  

νομίζω  ότι  υπάρχει  κάποιος  στην  αίθουσα  ή  εκ  των  δημοτικών  

συμβούλων  ή  εκ  των  καλεσμένων ,  να  έχει  αντίθετη  θέση .  Κύριε  

Λαπατώνη  στο  ερώτημα  του  κ .  Φωτιάδη  έχετε  να  απαντήσετε ;   
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Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Καταρχήν  εγώ  αυτό  το  πρακτικό  δεν  το  συνέταξα  εγώ ,  ούτε  ξέρω  μέσα .  

Τώρα  το  βλέπω  για  πρώτη  φορά .  Από  εκεί  και  πέρα  είναι  καθορισμός  

του  μισθώματος .  Δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  καθορίζεται  το  μίσθωμα  

ανά  ημέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανά  έτος  γίνεται  το  μίσθωμα  … 

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Το  μίσθωμα  μπορεί  να  είναι  και  αναλογικό  και  πάγιο .  Εδώ  θα  υπάρχει  

ένα  μικρό  πάγιο  ανά  αγώνα  και  το  αναλογικό  επί  των  εισπράξεων .  

Κάθε  μέρα  θα  αποδίδει  ένα  ποσοστό  ενοικίαση  του  café,  του  

εστιατορίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  θα  είναι  κλειστά  το  μαγαζί  και  τα  λοιπά ,  ποιος  θα  έχει  την  

ευθύνη ;  Ποιος  θα  κλείνει  τον  χώρο ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Η  ΑΕ  ΟΤΑ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  δεν  έχει  αγώνα ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Η  ΑΕ  ΟΤΑ .  Αυτή   έχει  την  διαχείριση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από  που  θα  είναι  η  εκκίνηση  αυτής  της  δυνατότητας  να  έχει  αυτή  την  

ευθύνη ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Από  την  απόφαση  που  θα  πάρετε  σήμερα  το  νοικιάζετε  για  25 χρόνια ,  

αυτή  καθορίζει  το  μίσθωμα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

192…. 

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Το  192 λέει  το  αντίτιμο  καθορίζεται  από  την  Επιτροπή  του  άρθρου  

186.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  πρακτικό  δεν  λέει  κάτι  τέτοιο .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Τι  πρέπει  να  λέει  δηλαδή ,  ότι  το  νοικιάζει  για  κάθε  μέρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  σας  παρακαλώ .  Λέει  από  την  εμπειρία  μας  και  όπου  και  εάν  πάμε ,  

είναι  και  ο  κ .  Ραμπότας  εδώ ,  λέει  ότι  αποτιμά ,  γι '  αυτό  και  το  

τοπογραφικό  πρέπει  να  είναι  συγκεκριμένο  και  επίκαιρο ,  τόση  

επιφάνεια  με  τόσο  το  τετραγωνικό ,  να  είναι  πολύ  μικρό  και  τόσα  τα  

επικείμενα  και  επί  365 μέρες ,  τόσο  κάνει .  Και  μετά ,  εάν  θέλουμε  να  

βάλουμε  ανά  αγώνα  και  μετά  είδος  άλλων  εισπράξεων .  Άλλη  μίσθωση  

δεν  υπάρχει .  

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  μπει  πάγιο  μίσθωμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  να  απαντήσει  ο  κ .  Λαπατώνης .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Από  που  καθορίζεται  ότι   είναι  υποχρεωτικό ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  σας  ερωτώ ,  ποιος  θα  έχει  την  ευθύνη  των  εγκαταστάσεων ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Και  επαναλαμβάνω ,  η  ΑΕ  ΟΤΑ .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από  που  θα  την  πάρει ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Με  την  απόφαση  που  θα  πάρετε  σήμερα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς ;  Με  ποιους  όρους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  νομίζω  ότι  απάντησε .  Δεν  μπορεί  περισσότερο .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Τι  να  σας  πω ;  Δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  καθορίζεται  πάγιο  μίσθωμα .  

Στον  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη  νομίζω  ότι  απαντήσατε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Όχι ,  είναι  αθλητική  εγκατάσταση  και  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση .  Τον  λόγο  θα  δώσω  στον  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  απαντήσω ,  θα  κάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κ .  Αναστασιάδη .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  θα  κάνω .  Ποιος  θα  απαλλάξει  τον  Αντιδήμαρχο  των  

Οικονομικών  που  κάθε  μέρα  τον  βρίζουν  τα  σπίτια  . .  τα  λεφτά  που  

χρωστάει  ο  Δήμος ;  Ποιος  θα  τον  απαλλάξει  αυτόν  τον  άνθρωπο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  θέμα  μας  όμως ,  δεν  είναι  το  θέμα  μας  αυτό .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στο  θέμα  μας  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  συζητάμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  λεφτά  που  θα  πάτε  εκεί  εσείς ,  τα  θέλει  αυτός  να  πληρώσει  τον  

κόσμο .  Τον  βρίζουν  κάθε  μέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορούν  να  πάνε  γι '  αυτό  τον  σκοπό .  Αυτή  η  ερώτησή  σας ;  Ωραία .  

Εντάξει .  Κυρία  Καλώτα  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  δεν  είμαι  μηχανικός  να  ξέρω  ακριβώς ,  αλλά  θα  

ήθελα  να  ρωτήσω ,  πως  η  υπηρεσία  Δόμησης  του  Δήμου  Σερρών  έχει  

εκδώσει  βεβαίωση  για  την  μίσθωση .  Έχει  εκδώσει  βεβαίωση ,  συγνώμη ,  

περί  χρήσεων  γης  για  τον  χώρο  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  γιατί  

θεωρείται  απαραίτητο  έγγραφο  γιατί  να  προχωρήσει  ο  Δήμος  σε  

εκποίηση ,  παραχώρηση ,  αδειοδότηση ;  Πώς  έχει  εκδώσει  αυτή  την  

βεβαίωση  έχοντας  υπόψη  την  εισήγηση  της  τεχνικής  υπηρεσίας  ότι  εκεί  

μέσα  υπάρχουν  δυο  κομμάτι  που  δεν  ανήκουν  στον  Αυτοκινητοδρόμιο .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Δεν  υπήρχε  αυτό .   
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Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Αυτό ,  ρωτάω  εάν  είναι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα  γι '  αυτό  ζητήσαμε  την  απόσυρση ,  δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  

συνέχεια  υποθετικά ,  προφορικά .  Το  γνωρίζουμε  όλοι  εδώ  μέσα  ότι  

όταν  δεν  υπάρχουν  έγγραφα  η  εισήγηση ,  δεν  δέχομαι  εγώ  ότι  μου  είπε  

προφορικά  ο  νομικός  σύμβουλος ,  μου  είπε  προφορικά  η  νομική  

σύμβουλος  της  περιφέρειας ,  μου  είπε  ότι  έχει  πρόθεση ;   

 Μα  γιατί  αφού  έχουν  πρόθεση  η  ίδια  η  Αποκεντρωμένη  ξεκινάει  

όλη  την  διαδικασία ;  Έτσι  δεν  είναι ;  Η  Αποκεντρωμένη  δεν  έφερε  το  

θέμα  στην  Τεχνική  Υπηρεσία ;  και  στον  Δήμο ,  ο  Δήμος  στην  Τεχνική  

Υπηρεσία  και  ξεκίνησε  αυτή  η  ιστορία ;  Δηλαδή  εγώ  σαν  δημοτική  

σύμβουλος ,  σαν  νέα  δημοτική  σύμβουλος  που  δεν  είμαι  και  χρόνια  σε  

όλη  αυτή  την  διαδικασία ,  εσείς  ως  πιο  παλαιοί  τα  ξέρετε  καλύτερα ,  

πως  εγώ  να  δεχθώ  ότι  όλοι  έχουν  καλή  θέληση ;   

 Εγώ ,  όπως  και  όλοι  μας ,  θέλουμε  να  λειτουργεί  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  είναι  βιομηχανία  μέσα  στην  πόλη  μας  αυτή  την  

στιγμή  και  εννοείται  ότι  το  αγαπάμε ,  αλλά  νομίζω ,  εάν  είμαστε  όλοι  

πάρα  πολύ ,  που  πρέπει  να  είμαστε  πάρα  πολύ  προσεκτικοί ,  πρέπει ,  γι '  

αυτό  ζητήσαμε  την  απόσυρση ,  να  επανέλθει  με  εισηγήσεις  της  δικής  

μας  νομικής  υπηρεσίας  ένα  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  για  όλα  αυτά  

που  λέει  ότι  θα  το  δούμε ,  θα  το  κάνουμε  ο  καθένας  υπάλληλος  

προφορικά  που  αύριο ,  πιθανόν ,  να  μην  είναι  εκλεγμένος  και  λόγω  

πολιτικής  κατάστασης  να  μην  είναι  στην  θέση  του .   
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 Επειδή  αγαπάμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  θέλουμε  την  ασφαλή  

λειτουργία  του  και  εγώ  βλέπω  στην  πορεία  μου  στην  θητεία  των  

τεσσάρων  χρόνων  περίπου ,  βλέπω  τελικά  να  παίρνω  εισηγήσεις  στα  

χέρια  μου  που  θα  βασιστώ  στην  Τεχνική  Υπηρεσία ,  στην  Νομική  

Υπηρεσία  σε  αυτά  που  λένε .  Δεν  είμαι  μηχανικός  και  βλέπω  συνέχεια  

να  ανακαλούνται .   

 Γιατί  δεν  δίνουμε  λίγο  χρόνο ,  πέντε  μέρες .  Οι  εισηγήσεις  οι  

επίσημες  είναι  λάθος  εδώ  πέρα .  Πώς  θα  τις  ψηφίσουμε ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  και  στην  συνέχεια  ο  κ .  Λαπατώνης  θα  απαντήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κύριος  Λαπατώνης  μετά  θα  απαντήσει  και  ο  

γραμματέας ,  εάν  χρειαστεί .   

 Λοιπόν ,  υπάρχουν  και  οι  εισηγήσεις  της  νομικής  υπηρεσίας ,  

υπάρχουν  και  οι  εισηγήσεις  από  την  Πολεοδομία  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εδώ ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ ,  εδώ .  Άμα  το  ανοίξετε  τον  φάκελο…. 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Στην  εισήγηση  αυτή  που  έχω  εγώ ,  που  πήρα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια  εισήγηση ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Υπάρχει  η  εισήγηση  της  νομικής  υπηρεσίας  μέσα  στον  φάκελο  που  

απαντάει .  Τέρμα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πάλι .  Μα  υπάρχει  η  εισήγηση .  Εάν  δεν  διαβάζετε  τον  φάκελο  δεν  

φταίμε  εμείς .  Υπάρχουν  οι  εισηγήσεις  της  νομικής  υπηρεσίας .  

Υπάρχουν  οι  εισηγήσεις  από  τις  υπηρεσίες  που  πρέπει  να  εισηγηθούν .  

Αυτό  που  είπατε ,  να  έχουμε  και  πιο  μπροστά  ένα  έγγραφο  από  την  

Αποκεντρωμένη .   

Η  Αποκεντρωμένη ,  κυρία  Καλώτα  δεν  είναι  δυνατόν  να  δώσει  

έγγραφο  ή  απάντηση  πριν  πάρει  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  

είναι  δυνατόν  να  δώσει  έγγραφο  πριν  πάρει  απόφαση  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  παίρνει  απόφαση  και  η  

Αποκεντρωμένη  μετά  λέει  ότι  κοιτάξτε  εδώ ,  είστε  λάθος ,  εκεί  είστε  

σωστά ,  αυτό  πρέπει  να  κάνετε ,  το  άλλο  πρέπει  να  κάνετε .  Γι '  αυτό  

λέμε  ότι  πρέπει  να  προχωρήσει  η  διαδικασία ,  η  Αποκεντρωμένη  εάν  

κάπου  έχουμε  λάθος  θα  μας  υποδείξει  που  έχουμε  λάθος ,  θα  το  

διορθώσουμε  και  θα  προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη .  

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Υπάρχει  η  γνωμοδότηση  της  νομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου ,  η  οποία  

όμως  δεν  έλαβε  υπόψη  το  θέμα  με  το  ποτάμι  και  τον  δρόμο ,  διότι  δεν  

το  ήξερε  κανείς .  Αυτό  ανέκυψε  χθες  το  μεσημέρι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  για  το  ποτάμι ,  κοιτάξτε  κυρία  Καλώτα ,  για  το  ποτάμι  η  ίδια  η  

υπηρεσία  αυτή  που  έδωσε  το  έγγραφο ,  λέει ,  προτείνει  και  αυτό  που  

προτείνει  το  έβαλα  πρόταση  τώρα .  Λέει  να  δώσετε  εντολή  να  

ξεκινήσουμε  τις  διαδικασίες  για  τον  αποχαρακτηρισμό .  Αυτή  την  

παράγραφο  στο  τέλος  που  έχει  την  έβαλα  να  πάρουμε  απόφαση .  

 Δίνουμε  εντολή  να  ξεκινήσουν  τις  διαδικασίες  για  τον  

αποχαρακτηρισμό .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορώ  να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Είμαστε  νόμιμοι  να  κάνουμε  εκμίσθωση  εάν  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  η  Νομική  Υπηρεσία  απάντησε .  Υπάρχει  έγγραφο  και  λέει  ότι  ναι .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Των  υπολοίπων ,  ωραία  ας  μείνει  αυτό  έτσι  και  τι  έγινε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  λέει  ναι  η  Νομική  Υπηρεσία .  Υπάρχει  έγγραφο .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Των  υπολοίπων  ναι  που  είναι  δημοτικά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  πρέπει  να  είναι  ενιαίο ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Γιατί  απαγορεύει  κανένας  να  νοικιάζεται  κομμάτια ;  Φυσικά .  Των  

υπολοίπων ,  ναι .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά  που  είναι  το  πρόβλημα ;  Εάν  πάρουμε  απόφαση  και  η  

Αποκεντρωμένη  μας  υποδείξει  που  έχουμε  λάθη  και  που  δεν  έχουμε ,  

για  να  προχωρήσουμε ,  που  είναι  το  πρόβλημα  δηλαδή  δεν  το  

καταλαβαίνω  εγώ  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  κυρία  Καλώτα ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Δεν  έχει  κλείσει  ακόμα  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  πρώτη  ερώτησή  μου  είναι ,  γιατί  άκουσα  όλες  τις  

εισηγήσεις ,  θεωρώ ,  χωρίς  να  θέλω  να  κάνω  τοποθέτηση ,  ότι  είναι  σε  

λάθος  κατεύθυνση  και  μπορούμε  να  βρούμε  μια  λύση ,  όμως  υπάρχει  

ένα  σοβαρό  πρόβλημα  το  οποίο  δεν  ξέρω  πως  θα  ξεπεραστεί .   

 Αυτά  που  ακούστηκαν  όμως  δεν  είναι  η  πραγματικότητα .  Θα  

μπορούσαν  να  είναι  τελείως  διαφορετικά  και  το  σώμα  να  ενημερωθεί  

πολύ  πιο  ωραία  και  πιο  εύκολα .   

 Ερώτηση  πρώτη .  Είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  θέλω  να  μου  απαντήσετε  

ότι  να  μείνει  σε  ισχύ  η  163 απόφαση  και  να  πάρουμε  σήμερα  μια  

απόφαση .  Με  ποια  νομολογία  μπορεί   να  ισχύει  μια  απόφαση   όταν  

έχουμε  ένα  έγγραφο  από  τον  συντονιστή  ότι  πρέπει  να  ανακληθεί ;   

 Δυο  αποφάσεις  σε  ισχύ  για  το  ίδιο  θέμα ,  πείτε  μου  ποια  

νομοθεσία  είναι  και  εάν  ισχύει ,  γιατί  η  απόφαση  που  θα  πάρουμε  

σήμερα  θα  είναι  άμεσα  εκτελεστή .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

73

 Δεύτερον .  Τα  είπατε  όλα ,  δεν  είπατε  όμως  το  κυριότερο .  Πείτε  

μου  πως  θα  συνταχθούν  τα  συμφωνητικά ,  τα  συμβόλαια  μεταξύ  Δήμου  

και  Αυτοκινητοδρομίου  την  στιγμή  που  υπάρχει  ΚΑΕΚ  σε  δυο  τμήματα  

του  αυτού ,  του  χώρου  αυτού  και  την  στιγμή  που  γίνεται  ηλεκτρονικά  η  

κατάθεση  του  συμβολαίου ,  το  οποίο  σας  πληροφορώ  ότι  δεν  θα  το  

δεχθεί .  Πείτε  μου  πως  θα  ξεπεράσετε  αυτό ;   

 Επίσης  δεν  λάβατε  υπόψη  σας  ότι  είναι  αθλητική  εγκατάσταση ,  

όμως  αυτά  που  μας  είπατε  είναι  τα  μισά  από  ότι  πρέπει  να  κάνουμε .  

Υπάρχουν  και  άλλα ,  τα  οποία  πρέπει  να  συμπεριλάβουμε  για  να  

κάνουμε  την  απόφασή  μας  όσο  το  δυνατόν  νομιμότερη ,  γιατί  πλήρως  

νόμιμη  δεν  μπορεί  να  είναι .  Να  μας  απαντήσετε ,  γιατί  δεν  τα  

συμπεριλάβατε ;  Δεν  συμπεριλάβατε  δηλαδή  κάποιον  νόμο ;  423/75.   

 Όπως  επίσης ,  εμείς  δεν  θα  δώσουμε  εντολής  στις  υπηρεσίες  για  

να  προχωρήσουν  στην  διαλεύκανση  του  θέματος  και  στην  τακτοποίηση .  

Είναι  θέμα  του  πολιτικού  προϊστάμενου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Βεβαίως .  Το  να  δηλώσεις  στο  ΤΑΧΙS ένα  συμφωνητικό  καταρχήν  δεν  

απαιτεί  ΚΑΕΚ .   Από  την  άλλη  δεν  σε  σταματάει  κανείς  να  νοικιάσεις  

διαφορετικά  ΚΑΕΚ .  Δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα  πάνω  σε  αυτό .  Δεν  

ζητάει  το  ΤΑΧΙS ΚΑΕΚ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Καλά .  Πρώτη  φορά  είναι  που  το  κάνουμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  να  ολοκληρώσει  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Από  την  άλλη  με  ένα  συμφωνητικό  μπορώ  να  μισθώσω  και  τρία  και  

πέντε  ακίνητα  μαζί .  Δεν  μου  απαγορεύει  κανένας .  Το  πως  θα  περαστεί  

στο  ΤΑΧΙS είναι  άλλη  ιστορία .  Δεν  μου  απαγορεύει  κανένας  με  το  ίδιο  

συμφωνητικό  να  νοικιάσω  πέντε  διαφορετικά  ακίνητα .  Ούτε  καν  στον  

ίδιο  χώρο .  Δεν  μπορώ  να  την  καταλάβω  αυτή  την  ερώτηση .  Πάμε  

παρακάτω .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Τώρα  για  τον  αθλητικό  χώρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς  πήγα  δυο  φορές  στην  Αποκεντρωμένη ,  είναι  όντως  

ιδιάζων  το  θέμα ,  ειδικός  αθλητικός  χώρος ,  είναι  Η  ή  Θ  

κατηγοριοποίηση ,  ψάξαμε  μέσα  σε  μια  νομολογία  που  υπάρχει  και  

είναι  το  ευαγγέλιο  όλων  αυτών ,  Μάρκου  Καραναστάση  Ερμηνεία  του  

Δημοτικού  Κοινοτικού  Κώδικα ,  δεν  υπάρχει  κάποια  αντίθεση  πάνω  σε  

αυτό .   

 Έψαξε  . .  ότι  υπάρχει  δημοσιευμένο  στο  άρθρο  192 και  186 δεν  

υπάρχει  καμία  αντίθεση  πάνω  σε  αυτό  αλλά  και  τίποτα  ίδιο ,  γιατί  

ακριβώς  δεν  υπάρχει  κανένα  άλλο  Αυτοκινητοδρόμιο  να  νοικιάζεται .  

Γι '  αυτό  ακριβώς  και  έθεσα  το  θέμα  ότι  πως  θα  το  αποτιμήσουμε  αυτό ;  
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Η  Επιτροπή  της  Διεύθυνσης  Εμπορίου  αδυνατεί  και  δεν  είναι  μέσα  στα  

καθήκοντά  της  να  αποτιμήσει  εισφορά  χρήσης  σε  ανώνυμε  εταιρεία .  

Μόνο  κατά  κυριότητα  γήπεδα ,  κτήρια  και  μηχανολογικό  εξοπλισμό .  

Δεν  υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία  ενοικίασης  Αυτοκινητοδρομίου  για  

να  γίνει  ενοικίαση  έτσι  ακριβώς  σαν  Αυτοκινητοδρόμιο .  Δεν  υπάρχει  

κάτι  τέτοιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  κάνετε  ερωτήσεις ,  κάνατε  ερωτήσεις ,  δεν  

θα  ξανά  επανέλθουμε  πάλι .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  είπατε  πως  χρειαζόμαστε  ένα  μαξιλαράκι .  Όντως  έχω  

μπροστά  μου  εδώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δίχτυ  ασφαλείας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δίχτυ  ασφαλείας .  Λοιπόν ,  έχω  μπροστά  μου  την  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει ,  κατάλαβα .  Έχω  την  απόφαση  του  ΄99, 2/9/99 για  

είκοσι  χρόνια  μέχρι  2/9/2019. Άρα  λοιπόν  η  από  μόνη  της  η  απόφαση  

αυτή  δημιουργεί  αυτό  το  δίχτυ  ασφαλείας .  Γιατί  αυτή  η  πρεμούρα  

σώνει  και  καλά  τώρα ,  γρήγορα ;  Ειλικρινά  υπάρχει  ένα  ερώτημα  και  

καλό  θα  είναι  λαμβανομένου  υπόψη  όλα  όσα  ακούστηκαν .   

 Δεύτερον .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  ως  εταιρεία  και  ως  χώρος  είναι  

ενιαίος .  Εδώ  όμως  υπάρχει  το  εξής  και  το  καταθέτω .  Πως  μπορούμε  

έναν  ενιαίο  χώρο  να  τον  εκμισθώσουμε  σε  κομμάτια  όπου  στο  ένα  
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κομμάτι  υπάρχει  δημόσιος  χώρος  και  στο  άλλο  κομμάτι  υπάρχει  

δημοτικός  χώρος ;   

 Άρα  λοιπόν  ερώτημα ,  σε  αυτά  τα  δυο  θα  σταματήσω .  Δεν  είναι  

φρόνιμο ,  κύριε  Δήμαρχε  να  αποσυρθεί  και  να  έρθει  στην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  στον  Δήμαρχο  απευθύνθηκα .  Να  αποσυρθεί  και  να  έρθει  

στην  επόμενη  φορά  όσο  το  δυνατόν  πιο  σύντομα  για  να  μπορέσουμε  να  

κλείσουμε  οποιαδήποτε  τρύπα  αμφισβήτησης ;  Οποιοδήποτε  σημείο  

αμφισβήτησης ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσει  ο  νομικός  σύμβουλος  αλλά  το  φρόνιμο  είναι  

ομόφωνα  να  ψηφιστεί . .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς ,  για  ομοφωνία  μιλάω  και  εγώ .  Για  να  φτάσουμε  στην  

ομοφωνία  θα  πρέπει  να  λυθούν  αυτά  εδώ  πέρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχετε  το  κακό  να  διακόπτετε  συνεχώς .  Αφήστε  να  απαντήσω .  Το  

φρόνιμο  είναι  ομόφωνα  να  ψηφιστεί .  Έχουν  ενημερωθεί  οι  αρχηγοί  και  

προχθές  και  χθες  πάλι  με  τηλέφωνο  και  εδώ  έχουμε  νομικό  σύμβουλο ,  

έχουμε  τον  γενικό  γραμματέα ,  σας  λύνουν  όλα  τα  ερωτήματα ,  ότι  

ερωτήματα  έχετε  σας  δίνουν  απαντήσεις .   

Εάν  εσείς  δεν  δέχεστε  τις  απαντήσεις  ενός  νομικού  και  θέλετε  να  

γίνετε  νομικός  απέναντι  στον  νομικό ,  είναι  άλλο  θέμα  αυτό .  Νομίζω  

ότι  δίνονται  απαντήσεις… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  σταματήστε .  Λοιπόν ,  δίνονται  απαντήσεις  πολύ  

ξεκάθαρες  και  με  κατηγορηματικό  τρόπο  από  τον  νομικό  σύμβουλο .  

Εάν  δεν  πείθεται  κάποιος  είναι  δικό  του  θέμα .  Ο  νομικός  σύμβουλος  

θα  απαντήσει .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   χθες  με  τηλέφωνο  που  λέτε ,  κύριε  Δήμαρχε  επειδή  

ακούγονται ,  χθες  με  τηλέφωνο  από  που  ενημερωθήκαμε  οι  αρχηγοί ;  

Κύριε  Φωτιάδη  ενημερωθήκατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Ζίχναλης  σας  πήρε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  θέλετε  να  κάνετε  διάλογο  μεταξύ  σας ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ξεκαθαρίστε ,  πότε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά  το  έγγραφο  που  στείλαμε…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε  με  λίγο  κύριοι .  Σήμερα  συζητάμε  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Βλέπω  ότι  υπάρχει  μια  αντιπαράθεση  και  πολλοί  
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από  εσάς  θέλουν  να  το  αποσύρουν .  Εγώ  θα  σας  εξηγήσω  και  ζητάτε  

πίστωση  χρόνου  για  διάφορα  πράγματα .  Εγώ  θα  σας  εξηγήσω  τι  μας  

τρέχει  εμάς  ως  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Φέτος  έχουμε  τελικό  Παγκοσμίου  Πρωταθλήματος .  Είναι  ο  

μεγαλύτερος  αγώνας  που  γίνεται  στον  πλανήτη  μας .  θέλουμε  να  τον  

πάρουμε  και  για  το  ΄19, ο  οποίος  να  είναι  και  τελικός  Πανευρωπαϊκού  

Πρωταθλήματος .   Θέλουμε  να  πάρουμε  FORMULA III ,  να  την  φέρουμε  

στις  Σέρρες ,  όπου  όμως  μας  πιέζει  η  FΙΜ  και  η  FΙΑ  δηλαδή  οι  δυο  

Ομοσπονδίες  ότι  πρέπει  να  πάμε  με  προδιαγραφές  του  

Αυτοκινητοδρομίου  Παγκοσμίων  Ομοσπονδιών .  

 Εμείς  γι '  αυτό  θέλουμε  και  βιαζόμαστε  να  κάνουμε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  σύγχρονο ,  ώστε  να  μπορούμε  να  κλείσουμε  για  το  

΄19 ένα  πολύ  πιο  δυνατό  πρόγραμμα .  Εάν  δεν  σας  ενδιαφέρει  αυτό… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Ζίχναλη ,  να  περιοριστούμε ,  παρακαλώ ,  στο   θέμα  μας .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πήρατε  τηλέφωνο  εμένα .  Τότε  γιατί  ο  Δήμαρχος  είπε  ότι  με  πήρατε  

τηλέφωνο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Δεν  έχει  δικαίωμα  να  πει  την  άποψή  του ;  Σαν  διευθύνων  

σύμβουλος  δεν  θέλετε  να  ακούσετε  την  άποψή  του ;  Εάν  δεν  την  
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θέλετε ,  έχετε  δικαίωμα ,  μπορεί  να  λέει  την  άποψή  του  ο  διευθύνων  

σύμβουλος  και  νομίζω  ότι  η  θέση  του  επιτρέπει  υπεύθυνα  μας  

ενημερώσει .  Εάν  δεν  θέλετε  ή  δεν  έχετε  διάθεση… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Αναστασιάδη ,  αφήστε  με  να  ολοκληρώσω .  Γιατί  

διακόπτετε ;  Είναι  κακό  να  πει  την  άποψή  του  για  θέματα  του  

Αυτοκινητοδρομίου  και  αμέσως  ξεσηκώσατε  όλο  το  συμβούλιο  στον  

αέρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μην  μας  κατηγορεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αναστασιάδη ,  δεν  σας  έδωσα  τον  λόγο .  Παρακαλώ  

κύριε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ντροπή  αυτά  που  λέτε  εδώ  μέσα .  Αυτό  κάνετε .  Εάν  δεν  το  καταλάβατε ,  

αυτό  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  δεν  είναι  σωστό  αυτό  που  κάνετε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας ,  θέλω  ο  κ .  Ζίχναλης  να  πει  εδώ  

δημόσια  εάν  πήρε  τηλέφωνο .  Αυτό  που  λέει  ο  Δήμαρχος .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

80

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Όχι ,  δεν  πήρα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πήρατε ;   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Όχι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  πολύ .  Ποιος  ψεύδεται ;  Ποιος  ψεύδεται ;  Ο  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε  να  σας  πω .  Ακούστε .  Μια  στιγμή .  Ακούστε  να  σας  

πω .  Εγώ  μόλις  μας  έδωσε  η  υπηρεσία  το  έγγραφο  αυτό  με  τα  ποτάμια  

και  τους  ωκεανούς ,  πήρα  τηλέφωνο  αμέσως  τον  κ .  Ζίχναλη  και  λέω  ότι  

γρήγορα  καλέστε  τους  αρχηγούς  της  αντιπολίτευσης  για  να  τους  

ενημερώσετε  γι '  αυτό .  Πέρα  το  ότι  το  έχουμε  στείλει  και  με  e-mail ,  

αλλά  δεν  πειράζει ,  ενημερώστε  τους .  Είχα  την  αίσθηση  ότι  σας  κάλεσε .   

Ωραία  δεν  έγινε ,  όμως  το  έγγραφο  που  έστειλε ,  που  μας  έδωσαν ,  

σας  το  δώσαμε  αμέσως  και  το  έγγραφο  αυτό  είναι  τόσο  ξεκάθαρο ,  μα  

τόσο  ξεκάθαρο ,  όσος  χρόνος  και  εάν  σας  δοθεί  η  απάντηση  θα  είναι  

αυτά  που  λέει  το  έγγραφο .  Περνάει  ποτάμι ,  περνάει  δρόμος  και  πρέπει  

να  ξεκινήσουν  διαδικασίες  αποχαρακτηρισμού .   

Τι  να  περιμένουμε  δηλαδή ,  αναβολή  και  αναβολή ;  Δεν  υπάρχει  

λόγος .  Θα  πάρουμε  απόφαση  σήμερα ,  δεν  το  συζητάμε  αυτό .  Δεν   

υπάρχει  θέμα  να  μην  πάρουμε  απόφαση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ωραία ,  μην  το  ψηφίζετε .  Έχετε  δικαίωμα  να  μην  το  ψηφίσετε .  Θα  

περάσει  το  θέμα  σήμερα .  τελείωσε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι ,  όχι  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  κάνετε  άλλη  ερώτηση .  Κύριε  

Λαπατώνη  έχετε  να  απαντήσετε  κάτι  στον  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Έχω  να  απαντήσω  ότι  θα  μισθωθούν  αυτά  που  είναι  δημοτικά ,  όχι  ο  

δρόμος  και  ρέμα ,  τα  οποία  θα  επακολουθήσουν  μόλις  τελειώσει  η  

διαδικασία  που  θα  πάρει  κάποιους  μήνες  να  αποχαρακτηριστούν ,  γιατί  

επειγόμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  περιμένετε .   Δεν  έχει  τελειώσει  ο  κύκλος…. 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Λαπατώνη  παράκληση ,  είναι  δυνατόν  να  μην  κάνετε  διάλογο  με  

τους  δημοτικούς  συμβούλους  και  να  απευθύνεστε  στον  Πρόεδρο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ανακαλέστε  αυτό  που  είπατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  είπε  τίποτα  κακό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  κακό  να  ανακαλέσει ;   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  τι  είπε  ο  άνθρωπος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αναγνώρισε  τώρα ,  τελείωσε  παιδιά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έκανε  χαρακτηρισμό ;   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Συγνώμη  να  το  πάρω  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κλείσει  κ .  Ζίχναλη .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Πραγματικά  ανακαλώ  εάν  νομίσατε  εδώ  όλοι  στην  αίθουσα  ότι  είπα  

αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε ,  έκλεισε .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

. .  την  δική  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

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

ερώτηση  που  θέλω  να  κάνω  στον  νομικό .  Τώρα  αυτό  είναι  και  ένα  

δεύτερο  δίχτυο  ασφαλείας  που  μου  ήρθε  στο  μυαλό .  Η  προγραμματική  

σύμβαση  από  τον  νόμο  επιτρέπεται  με  ΑΕ ;  Από  τον  Δήμο  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  ας  πούμε .   
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Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Επιτρέπεται  για  το  έργο ,  για  να  εκτελεστεί  το  έργο ,  αλλά  η  

παραχώρηση  της  χρήσης  έχουμε  θέμα  γι '  αυτό .  Η  δωρεάν  παραχώρηση  

χρήσης ,  το  χρησιδάνειο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Η  σκέψη  μου  είναι  ότι  μια  στο  εκατομμύριο  σκοντάφτει  στην  

Αποκεντρωμένη ,  στις  νομοθεσίες  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Και  πάλι  θα  έχουμε  το  πρόβλημα  της  παραχώρησης  της  δωρεάν  και  . .  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  ολοκληρώσω .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Και  το  διαχειρίζεται .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Μέσω  προγραμματικής .  Να  γράφει  μέσα  στην  προγραμματική  ότι  ο  

Δήμος  δίνει  οτιδήποτε  χρειάζεται  η  εταιρεία  για  να  λειτουργήσει .   

Κος  ΛΑΠΑΤΩΝΗΣ:  

Η  προγραμματική  θα  είναι  για  να  εκτελεστεί  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  κ .  Αναστασιάδη ;  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση  στον  κύριο  που  είναι  διευθύνων  σύμβουλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  απευθύνεστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  όχι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κάντε  την  σε  μένα ,  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας  λιγάκι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  θέματος ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Επί  του  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  προηγούμενη  φορά  είπατε  άλλα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  επιτρέπει  το  μήκος  που  έχει  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Μην  μας  λέτε  

εδώ  μέσα  παραμύθια .  Ακούτε ;  Λείπουν ,  τουλάχιστον ,  500 μέτρα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είστε  εκτός  θέματος  η  FORMULA III  επιτρέπεται  και  σήμερα  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  τοποθετήσεις .  Τοποθέτηση  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ο  

κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Φωτιάδης .  Τοποθετήσεις .  Έκλεισε  

ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  χρειαστεί  και  εγώ  Πρόεδρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Γκότσης .  Ξεκινάμε  με  τον  

κύριο  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  σημερινό  θέμα  μας  ενώνει .  Κανένας  

εδώ  σε  αυτή  την  αίθουσα  δεν  μπορεί  να  πει  ότι  αγαπάει  περισσότερο  

το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  τούτο  διότι  αυτό  το  έργο  έχει  αποδείξει  ότι  

είναι  ένας  μαγνήτης  έλξης  επισκεπτών  και  δημιουργεί  μια  δυναμική  σε  

κάθε  παράμετρο  στα  οικονομικά  του  Δήμου  και  της  ευρύτερης  

περιοχής .   

 Σήμερα  όμως  φέρνουμε  ένα  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  οποίο  είναι  

καταφανέστατα  ανώριμο .  Δεν  έχει  σε  καμία  παράμετρο  την  ωρίμανση  

για  να  έρθει  σήμερα  προς  συζήτηση .  Ενδεικτικά  λέω  το  εξής :  εμείς  

πήραμε  την  τελευταία  στιγμή  όχι  την  ανατροπή ,  αυτό  που  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  εν  είδει  ακύρωσης  εμπαιγμού ,  να  μην  πω  άλλη  έκφραση ,  απ’  

ευθύνη  προς  την  υπηρεσία  του  Δήμου  την  καθ’  ύλην  αρμόδια ,  η  οποία  

με  βάση  τα  έγγραφα  είναι  υποχρεωμένη  να  αποφανθεί .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  με  την  υπηρεσιακή  αναφορά  και  την  τελευταία  

παράγραφο  όταν  είναι  υποχρεωμένος  ο  Δήμαρχος  ως  προϊστάμενος  

όλων  των  υπηρεσιών  από  27/3 και  από  27/4 αυτά  όλα  θα  έπρεπε  να  τα  

έχει  ελέγξει  και  όταν  έρχεται  ένα  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όπως  είναι  

αυτό  με  την  μορφή  της  ανάκλησης  και  στο  βάθος ,  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  η  μίσθωση ,  θα  έπρεπε  το  θέμα   να  είναι  ξεκάθαρο  

προς  όλους ,  σε  όλους  απευθύνομαι ,  ότι  το  ακίνητο ,  το  οικόπεδο ,  το  

οποίο  εμείς  θα  μισθώσουμε  θα  πρέπει  να  είναι  καθαρό  από  βάρη  και  

εάν  θέλουμε  να  το  νοικιάσουμε  για  συγκεκριμένη  χρήση ,  θα  πρέπει  να  

είναι  δυνατόν  να  συμβεί  αυτό .   
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 Δεν  είναι  δυνατόν  να  πιέζουμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  σήμερα  

και  στην  συνέχεια  να  έχουμε  εγκριτικές ,  ενδεχόμενα ,  από  την  

Αποκεντρωμένη  που  έχει  την  ευθύνη  για  τους  χειμάρρους  και  βεβαίως  

από  την  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης  και  να  δούμε  αυτό  το  κομμάτι  που  

ανήκει  στο  δημόσιο ,  δεν  πρόκειται  ποτέ  να  γίνει  συμβόλαιο ,  διότι  εκεί  

θα  φαίνεται  ότι  προηγείται  η  απόφασή  μας  και  έπονται  οι  αποφάσεις ,  

εάν  θα  έρθουν  και  όπως  θα  έρθουν .   

 Άρα  λοιπόν ,  πρώτα  είναι  θεμιτό  και  ο  Κώδικας  το  επιβάλει  και  

τα  άρθρα  186,  192 και  265 σε  συνδυασμό  και  όλα  αυτά ,  βέβαια ,  δεν  

μας  φταίει  κανείς ,  είναι  στον  Κώδικα  και  ισχύουν  από  το  ΄06.  

 Σήμερα  λοιπόν ,  είμαστε  σε  μια  άλλη  εποχή .  Άρα  λοιπόν  δεν  

χρειάζεται  εμείς  ούτε  να  θυμώνουμε  μεταξύ  μας  και  να  λέμε  μομφές ,  

κύριε  Πρόεδρε .  Σας  βάζω  παραινετικά  να  αποσυρθεί  το  σημερινό  θέμα ,  

διότι  όπως  έχει  εισαχθεί  δεν  μπορεί  να  ψηφιστεί ,  διότι  εσείς  εάν  το  

είχατε  δει  θα  έπρεπε  να  επαναδιατυπώσετε  το  θέμα .   

 Όσο  δε  για  την  περίφημη  επαναδιατύπωση ,  δεν  μπορεί  να  είναι  

εισήγηση  με  μη  ξεκάθαρη  διατύπωση .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  λέμε  ότι  

εάν  περάσει  αυτό ,  τότε  να  ισχύει  το  προηγούμενο ,  το  οποίο  

ανακαλούμε .  Δεν  μπορούμε  να  ακυρώνουμε  εν  μέρει  την  προηγούμενη  

απόφαση  του  ΄16 ή  την  παλαιότερη .  Αυτά  είναι  πρωτόγνωρα  πράγματα  

που  ακούγονται  μέσα  σε  αίθουσα  λήψης  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Το  όλο  εφαρμόζεται  και  δεν  μπορούμε  επιλεκτικά  να  παίρνουμε  

σημεία .  Συνεπώς ,   αυτό  το  περίφημο  δίχτυ  και  τα  λοιπά ,  αυτό  δεν  

πρέπει  να  λέγεται ,  εκτιθέμεθα  σε  αυτούς  που  μας  ακούν .  Είναι  κρίμα  

για  την  ποιότητα  της  λήψης  της  απόφασης .   

 Αυτό  το  περίφημο  δίχτυ ,  να  μην  πω  χαρακτηρισμό ,  δεν  είναι  

τίποτα  άλλο  από  το  να  το  αποσύρετε ,  να  προχωρήσουμε  και  να  
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διατυπώσουμε  στην  Επιτροπή  που  επιμελείται  τον  Κλεισθένη  

συγκεκριμένα .  192,  παράγραφος  5,  ειδικό  έργο ,  ναι  να  μπορεί  να  γίνει  

υπεκμίσθωση ,  διότι  ακριβώς  αυτή  είναι  η  φύση  του  ειδικού  έργου  και  

εκεί  θα  μας  πουν  μπράβο  πανελλαδικά ,  προσθέσατε  κάτι  στον  δημόσιο  

διάλογο .   

 Όταν  θα  ψηφιστεί  ο  Κλεισθένης ,  εάν  έτσι  αποφασίσει  η  πολιτεία ,  

εμείς  θα  είμαστε  ισχυροί ,  θα  έχουμε  το  στοιχείο ,  εφόσον  η  ΑΕ  δεν  έχει  

την  υπόσταση  του  αθλητικού  σωματείου ,  να  μπορεί  να  μισθώνει  με  

οποιαδήποτε  μορφή .   

 Εμείς  όμως  πρέπει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριε  Πρόεδρε ,   του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  ο  κ .  Αγγελίδης  βλέπετε  αποχωρεί ,  τα  ξέρει  αυτά ,  

τώρα  τι  ξέρει ,  θα  έπρεπε  να  κάνουμε  παράλληλα ,  όσο  θα  περιμένουμε  

την  ωρίμανση  από  τον  Κλεισθένη ,  τρεις  ενέργειες ,  κύριε  Πρόεδρε .   

 Πρώτη  ενέργεια  να  πάμε  στην  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης .   

 Δεύτερη ,  να  πάμε  στην  Περιφέρεια  για  το  ποτάμι  και  να  μην  

μεμφόμαστε  τους  ανθρώπους  που  μας  λένε  τι  πρέπει  να  γίνει  και  αυτά  

πρέπει  να  τα  κάνει  ο  Δήμαρχος  από  πριν  και  όχι  να  τους  μέμφεται ,  

διότι  είναι  υπόλογοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κλείνω .  Και  το  τρίτο  είναι  να  δούμε  ακριβώς  με  ποιο  τρόπο  θα  

αποτιμηθεί  το  σύνολο  της  περιουσιακής  υπόστασης  γη  και  επικείμενα .  

Πρέπει  να  βρούμε  την  Επιτροπή  που  θα  τα  εκτιμήσει  για  να  βγάλουμε  

μια  διαδικασία   απευθείας  πακέτο ,  αλλιώς  πως  δεν  υπάρχει  η  

δυνατότητα  σύμβασης  συμβολαίου .  
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 Δεν  φταίμε  εμείς  εάν  σας  τα  λέμε ,  μην  πάμε  στο  ανέκδοτο  του  

Χότζα ,  ότι  όποιος  μας  τα  λέει  είναι  ο  κακός ,  εμείς  είμαστε  μαζί ,  όλες  

οι  παρατάξεις .  Εδώ  όμως  πρέπει  να  έχουμε  ένα  ξεκάθαρο  πλαίσιο ,  να  

μην  μπούμε  σε  περιπέτειες .  Μην  πειράζετε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

σήμερα ,  δεν  μας  ενοχλεί  κανείς ,  δεν  θα  ανακαλέσει  κανείς  απόφαση .  

Δεν  μπορεί  να  μας  επιβάλει  να  ανακαλέσουμε  πόσω  μάλιστα  όταν  

περιμένουμε  τον  Κλεισθένη .   

 Σας  ικετεύουμε  παραινετικά ,  μην  πάρουμε  σήμερα  απόφαση ,  

όποια  απόφαση  και  εάν  πάρουμε  θα  δείξει ,  εν  μέρει  και  την  συλλογική  

μας  γύμνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   Κύριε  Πρόεδρε ,   ζητώ  συγνώμη  εάν  λίγο  φώναξα ,  

αλλά  θίχθηκα  όταν  είπαν  ότι  κάποιοι  δεν  ενδιαφέρονται  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Αυτό  είναι  μομφή  για  την  παράταξή  μας .  Ειλικρινά  

χαίρομαι  που  το  ανακάλεσε  ο  κ .  σύμβουλος .   

 Εμείς  με  την  πρόταση  και  μάλιστα  είναι  αξιέπαινη  η  πρόταση  του  

Προέδρου  του  κ .  Παπαβασιλείου  να  μας  καλέσει ,  ήμασταν  εκεί ,  

φάγαμε  πολλές  ώρες ,  καταλήξαμε  σε  κάποια  συμπεράσματα ,  γιατί  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  πραγματικά  είναι  το  διαμάντι  και  δεν  είναι  το  

διαμάντια  για  μια  παράταξη ,  για  μια  μερίδα  των  Σερραίων  πολιτών .  
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Είναι  για  όλους  μας  και  για  τα  παιδιά  μας  και  για  τα  εγγόνια  μας  και  

για  τις  επόμενες  γενιές .   

Επομένως ,  δεν  χρειάζεται  πλειοδοσία  σε  αυτό  το  θέμα  και  ούτε  

μεγάλος  πατριωτισμός .  Να  κάνουμε  αυτά  τα  πρέποντα ,  ώστε  να  

λειτουργεί  ομαλά  και  να  φέρνει  έσοδα ,  ακόμα  περισσότερα  από  αυτά  

που  παίρνει  και  χάρηκα  που  άκουσα  και  από  τον  Πρόεδρο  και  από  τον  

διευθύνοντα  σύμβουλο ,  ότι  σε  κάποια  χρόνια  θα  μαζέψει  πεντακόσια ,  

εξακόσια  χιλιάρικα  να  φέρει  κάποιο  τέτοιο  ποσό  μέσα  στην  σύσκεψη  

που  κάναμε .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  τα  είχαμε  πει  αυτά ;   

 Άρα  λοιπόν ,  η  αγάπη  της  παράταξής  μας  είναι  δεδομένη ,  γι '  αυτό  

και  συμπαραστάθηκε  στην  Δημοτική  Αρχή  από  το  ΄11 σε  όλες  τις  

αποφάσεις  για  την  βελτίωση  των  υποδομών  του  Αυτοκινητοδρομίου  

και  ότι ,  τέλος  πάντων ,   θα  βελτίωνε  την  λειτουργικότητά  του  και  θα  

έφερνε  περισσότερο  κόσμο ,  γιατί  ξέρουμε  ότι  είναι  ο  βασικός  πόλος  

έλξης  του  Δήμου  μας  και  της  περιφέρειας  γενικότερα .   

 Έχει  δίκαιο  ο  κ .  Αναστασιάδης  που  λέει  ότι  ούτε  θάλασσες  

έχουμε ,  ούτε  τίποτα  δεν  έχουμε .  Αυτό  έχουμε  και  τον  θρησκευτικό  

τουρισμό  που  και  εκείνον  δεν  τον  αξιοποιήσαμε  όσο  πρέπει .   

 Άρα  λοιπόν  αυτά  που  θα  πω  να  θεωρήσετε  ότι  η  παράταξή  μας  

είναι  υπέρ  της  απρόσκοπτης  νόμιμης  βέβαια ,  λειτουργίας  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Κανείς  δεν  είπε  από  εμάς  ότι  δεν  λειτουργεί  

νόμιμα  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Κανείς  δεν  είπε  κάτι  τέτοιο .  Εάν  όμως  

υπάρξουν  κάποια  συμπληρώματα ,  αυτά ,  κύριε  Δήμαρχε  πρέπει  να  

γίνουν .   

 Τώρα ,  επαίνεσα  τον  κ .  Παπαβασιλείου  γι '  αυτή  την  σύσκεψη .  

Ξέρετε  κάτι  όμως  κύριε  Δήμαρχε ;  Αυτή  την  σύσκεψη  έπρεπε  να  την  

φτιάχνετε  από  το  ΄11. Από  τότε  υπήρχαν  τα  προβλήματα ,  όταν  το  
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κρύβαμε  και  όταν  ο  τότε  κ .  Δημητρίου  έλεγε  διάφορα ,  Πρόεδρος  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  τα  έκρυβε ,  τα  κουκούλωνε  και  μετά  από  επτά  

μήνες  τα  παρουσίασε .   

 Από  τότε  έπρεπε  να  γίνονταν  αυτές  οι  συσκέψεις  και  ξέρετε  

γιατί ;  Γιατί  απλούστατα  γίνεται  ένας  συγκερασμός  προτάσεων ,  

κατεβαίνουμε  σε  μια  πρόταση ,  γιατί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  μας  ενώνει  

όλους ,  δεν  είναι  κάτι  που  μας  χωρίζει ,  μας  ενώνει  όλους ,  να  βγαίνει  

μια  απόφαση  ομόφωνη ,  ισχυρή ,  ισχυρή  προς  πάσα  κατεύθυνση .  Γι '  

αυτό  λοιπόν  είπαμε  ότι  κάποια  πρέπει  να  διορθωθούν .   

 Τώρα ,  αυτό  το  έγγραφο  όταν  το  πήρα  σήμερα  το  πρωί  

πραγματικά  με  τάραξε ,  γιατί  δεν  ήταν  στο  τραπέζι  της  σύσκεψής  που  

κάναμε  υπό  τον  Πρόεδρο .  Δεν  υπήρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  γνωρίζω  ότι  

δεν  υπήρχε .  Αλλάξανε  τα  δεδομένα  και  σήμερα  πραγματικά ,  κύριε  

Δήμαρχε  ήρθατε  με  τελείως  διαφορετική  εισήγηση .  Και  συμφωνούμε  

με  το  έγγραφο .  Δεν  διαφωνούμε  να  πάμε  να  προχωρήσουμε  σε  

αποχαρακτηρισμό .  Εάν  θέλετε  να  ξέρετε  γι '  αυτά  τα  πράγματα  έπρεπε  

πριν  πολλά  χρόνια  να  λάβουμε  μέριμνα .   

 Τώρα  το  πως  εξέδωσε  άδεια ,  το  ερώτημα  που  έκανε  η  κυρία  

Καλώτα ,  πώς  εξέδωσε  άδεια  βεβαίωσης  για  την  δόμηση ;  Δεν  τα  είδε  

αυτά  η  υπηρεσία ;  Εδώ  υπάρχουν  αλληλοσυγκρουόμενες  αποφάσεις  

κύριε  Δήμαρχε .  Η  μια  απόφαση  λέει  ότι  ναι  με  την  υπ '  αριθμό  τάδε  

απόφαση  1061/18 η  Υπηρεσία  Δόμησης  εντάξει ,  όλα  ΟΚ  και  άλλη  

υπηρεσία  λέει  ότι  υπάρχει  ένα  ποτάμι  και  υπάρχει  ένα  τέτοιο .  

Δημιουργεί  δηλαδή  πρόβλημα .   

 Από  ότι  κατάλαβα  και  πολύ  σωστά ,  πολύ  σωστά  ο  κ .  νομικός  

σύμβουλος  το  εντόπισε  το  θέμα  ότι  εκεί  είναι  το  θέμα ,  στο  έγγραφο  το  
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τελευταίο  που  μιλάει  για  το ,  ούτε  και  εγώ  είχα  ακούσει  ότι  υπήρχε  

ποτάμι .  Αλλά  θα  έπρεπε  να  κινηθούν  αυτές  οι  διαδικασίες .   

 Τι  ζητάμε ;  Είπε  ο  διευθύνων  σύμβουλος  ότι  βιαζόμαστε .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   σε  σας  απευθύνομαι  πολιτικά  καλύτερα  παρά  στον  

διευθύνοντα  σύμβουλο ,  είπε  ότι  βιαζόμαστε  να  κάνουμε  Παγκόσμιο  

και  τα  λοιπά .  Ποιος  λέει  όχι ;  Ποιος  δεν  στηρίζει  τέτοια  προσπάθεια ;  

Υπάρχει  κανείς  μέσα  στην  αίθουσα  αυτή ;  Κανένας .   

 Λέω  όμως ,  αφού  μέχρι  τον  Οκτώβριο  του  ΄19 υπάρχει  αυτή  η  

ασφάλεια ,  υπάρχει  αυτή  η  απόφαση  του  τότε  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

υπάρχει  αυτό  το  δίχτυ  ασφαλείας ,  ποιος  ο  λόγος  να  μην  έρθει  μονό  

θέμα ,  μόνο  του  σε  μια  εβδομάδα  να  διευκρινιστούν  κάποια  πράγματα  

και  αν  ψηφίσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Δεν  έχει  κανείς  αντίρρηση .   

 Πιστεύετε  ότι  υπάρχει  κάποιος  εδώ  μέσα  που  θέλει  να  

κωλυσιεργήσει  την  λειτουργία  του ;   Έτσι  πιστεύετε ;  Δηλαδή  από  το  

΄11 που  σας  στηρίζουμε  σε  τόσες  προτάσεις  και  ιδιαίτερα  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  ήμασταν  τι ;  Ήμασταν  καλοί ;  Τώρα  είμαστε  κακοί ;  

Τι  είναι ;  Δεν  θέλουμε  την  λειτουργία ;  Δεν  θέλουμε  την  λειτουργία  του  

Αυτοκινητοδρομίου ;  Δεν  θέλουμε  να  έρθουν  αγώνες  παγκοσμίου  

κλάσεως ,  όπως  ήταν  αυτό  με  τις  μηχανές  και  τα  τρακτέρ ;  Ποιος  δεν  το  

θέλει  αυτό ;  Δηλαδή  δεν  ξέρω .   

 Ήρθατε  σήμερα ,  ταραχθήκατε  και  εσείς ,  ταρακουνηθήκατε  από  

την  εισήγηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελειώνω   κύριε  Πρόεδρε .  Ταρακουνηθήκατε  και  ήρθατε  πραγματικά  

με  μια  αλλιώτικη  εισήγηση  σήμερα .  Είπατε  και  βέβαια  αυτό  το  θέμα  
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που  δεν  έπρεπε  να  το  πείτε ,  ότι  σας  τηλεφώνησε  και  τα  λοιπά ,  μέγα  

ψέμα ,  δεν  υπήρξε  τέτοιο .   

 Άρα  λοιπόν  ζητούμε  πολύ  λογικά ,  επειδή  αυτό  το  θέμα  μας  

ενώνει  όλους  πραγματικά ,  να  το  αποσύρουμε  για  πολύ  μικρό  χρονικό  

διάστημα ,  για  πολύ  σύντομο  διάστημα ,  να  γίνουν  αυτές  οι  

διευκρινήσεις ,  να  έρθει  και  η  εισήγηση  στης  νομικής  υπηρεσίας  μετά  

από  αυτό  το  έγγραφο  και  να  πάμε  συντεταγμένα  όλοι  με  ομόφωνη  

απόφαση .   

 Αυτό  θέλουμε ,  αυτό  θέλετε  και  εσείς .  Να  μην  υπάρξει  καμία  

αντίρρηση .   

 Τα  λέω  αυτά  και  θα  μου  πει  κανείς ,  μπορεί  ο  κ .  Παπαβασιλείου  

να  πει  ότι  μα  δεν  τα  είπατε  εκεί  μέσα .  Καταρχήν  δεν  δεσμευτήκαμε  για  

τίποτα  αλλά  δεν  υπήρχε ,  κ .  Παπαβασιλείου  το  έγγραφο  αυτό .  Δεν  

υπήρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  κ .  Μηλίδη  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  υπήρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  συμπληρώστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σας  παρακαλούμε ,  δεν  απαιτούμε .  Σας  παρακαλούμε ,  ειλικρινά  σας  

παρακαλούμε ,  σας  ικετεύουμε ,  φέρτε  το  σε  μια  εβδομάδα ,  δεν  

πειράζει .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  πω  κάτι  στον  κ .  Μηλίδη  επειδή  τον  

θεωρώ  καλοδιάθετο  άνθρωπο  και  άνθρωπο  με  πολιτικό  πολιτισμό ,  

άλλωστε  το  έχει  δείξει  σε  όλη  την  διαδρομή  του ,  την  καλή  του  διάθεση  

και  τον  πολιτικό  του  πολιτισμό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρεμβαίνετε .  Δεν  υπάρχει  λόγος .  Δεν  σας  

ζήτησε  κανένας  τον  λόγο .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Αναστασιάδη  δεν  σας  επιτρέπω .  Όπως  ξέρετε  την  πρώτη  

εκλογική  αναμέτρηση  ήμουνα  εγώ  αντίπαλος  με  τον  Αγγελίδη .  Μάλλον  

δεν  έχετε  καλή  μνήμη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  δεν  υπάρχει  λόγος  να  απαντήσετε .  Κύριε  Αναστασιάδη ,  

κύριε  Αναστασιάδη  σας  ανακαλώ  στην  τάξη .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μόνο  σε  θέματα  υγείας… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  Κύριε  Μηλίδη  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αρκετά ,  αρκετά .  Για  θέματα  υγείας… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  για  δεύτερη  φορά  σας  ανακαλώ  

στην  τάξη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  μην  μου  λες  εμένα  άσε .  Πρόσεξέ  το .  Για  τρίτη  φορά  σας  ανακαλώ  

στην  τάξη .   Η  επόμενη  φορά  ξέρετε  πολύ  καλά  ποια  είναι .  Μην  με  

προκαλείτε .  Μην  με  προκαλείτε  θα  το  εισπράξετε .  Θέλετε  να  το  

εισπράξετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διακοπή  κύριοι  για  δυο  λεπτά ,  να  βγει  ο  κ .  Αναστασιάδης  έξω .  Δυο  

λεπτά  να  αδειάσει  η  αίθουσα .  Βγείτε  έξω  χωρίς  πολλές… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  για  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ . .  βρείτε  έξω  σας  

παρακαλώ  και  μην  λέτε  τίποτα  απολύτως .  Επιβαρύνετε  την  θέση  σας .  

Την  επόμενη  φορά  θα  απολογηθείτε  στην  Περιφέρεια .  Σας  παρακαλώ  

να  αδειάσει  η  αίθουσα .  Όλοι .   για  δυο  λεπτά  και  θα  επανέλθουμε .  

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα  να  απαντήσω  λίγο ,  δυο  λόγια  να  πω  στον  κ .  Μηλίδη ,  τον  οποίο  

θεωρώ  καλοδιάθετο  και  άνθρωπο  με  πολιτικό  πολιτισμό .  Το  έχει  

αποδείξει  μέσα  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Κύριε  Μηλίδη  είπατε  ότι  είπα  ψέμα ,  παρόλη  την  διευκρίνιση  που  

έδωσα .  Είπα  ότι  έδωσε  εντολή  στον  κ .  Ζίχναλη  να  μας  ενημερώσει .  

Δεν  το  έκανε .  Δεν  είπα  ψέματα .  Είχα  την  αίσθηση  ότι  το  έκανε .  Ένα  

αυτό .   

 Δεύτερον .  Είπατε  ότι  από  το  ΄11 έπρεπε  να  κάνουμε  συσκέψεις  

γι '  αυτό  το  θέμα .  Δηλαδή  από  το  ΄11 έπρεπε  να  κάνουμε  συσκέψεις  για  

το  ποτάμι  που  δεν  ξέραμε ;  Έπρεπε  να  κάνουμε  συσκέψεις  ότι  

απαγορεύεται  η  επιχορήγηση  του  Δήμου  προς  των  ανώνυμη  εταιρεία ,  

από  την  στιγμή  που  εγκρίνανε  τις  χρηματοδοτήσεις  του  Δήμου ;  Τι  

συσκέψεις  να  κάνουμε  δηλαδή ;  Να  λέμε  κάποια  πράγματα  αλλά  να  

στέκουν .    

 Όσον  αφορά  δε  την  υποστήριξη  που  λέτε  ότι  δώσατε  και  τα  λοιπά  

εδώ  ακούστηκαν  φωνές  από  κάποιους ,  τα  χρήματα  αυτά ,  οι  450 

χιλιάδες  να  πάνε  σε  ασφαλτοστρώσεις  και  να  μην  πάνε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Για  ποια  αγάπη  μιλάνε  του  Αυτοκινητοδρομίου ;  Τι  

υποκρισία  είναι  αυτή  δηλαδή  από  κάποιους ;  Δεν  μπορώ  να  το  

καταλάβω .  Και  ύστερα ,  όποιος  δεν  θέλει  παιδιά  να  ζυμώσει ,  

κοσκινίζει .  Αναβολή  και  αναβολή  και  αναβολή .  

 Λοιπόν  τα  πράγματα  είναι  τόσο  ξεκάθαρα ,  αυτά  όλα  γίνονται  με  

υπόδειξη  του   νομικού  συμβούλου .  Μας  λέτε  για  το  έγγραφο  που  λέει  

για  το  ποτάμι .  Μα  αυτοί  που  έφεραν  το  έγγραφο  χθες ,  η  υπηρεσία ,  η  
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ίδια  υπηρεσία  προτείνει  τι  να  κάνουμε  και  το  συμπεριλαμβάνουμε .  

Δηλαδή  δεν  υπάρχει  κάτι  άλλο  που  να  ψάξουμε .  Τι  να  ρωτήσουμε ;   

 Το  ξεψαχνίσαμε  το  θέμα ,  σας  ενημερώσαμε .  Το  καινούργιο  θέμα  

που  λέτε   ότι  ανατρέπει  τα  πάντα ,  αυτό  με  το  ποτάμι ,  η  ίδια  η  

υπηρεσία  λέει  ότι  δώστε  μας  εντολή  να  ξεκινήσουμε  αμέσως  τις  

διαδικασίες  αποχαρακτηρισμού ,  τουλάχιστον  από  εσάς  περιμένω  πιο  

υπεύθυνη  θέση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  συγνώμη  κ .  Χρυσανθίδη ,  όταν  προηγουμένως  δηλώσαμε  για  

τοποθετήσεις ,  ήμουνα  έξω ,  εάν  μου  δίνετε  την  δυνατότητα  να  κάνω  μια  

τοποθέτηση .  Θα  είμαι  πολύ  σύντομος  εξάλλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  την  άδειά  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω  ότι  η  παράταξή  μας  στηρίζει  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  

Εμείς  έχουμε  πειστεί  από  τους  εκπροσώπους  του  Αυτοκινητοδρομίου  

ότι  αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  εναλλακτικό  μοντέλο  πέρα  αυτό  της  

εκμίσθωσης .  Πιστεύω  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

πρέπει  να  είναι  εγκαίρως  προετοιμασμένοι  ώστε  γρήγορα  να  είναι  

ανταγωνιστικό  στα  υπόλοιπα  Αυτοκινητοδρόμια  των  Βαλκανίων  και  

της  Ευρώπης  γενικότερα .   
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Άρα  είμαστε  θετικοί ,  θα  το  ψηφίσουμε ,  μόνο  θα  θέλαμε  να  

θέσουμε  τις  επιφυλάξεις  μας  πρώτον  γι '  αυτή  την  τροποποίηση ,  

Δήμαρχε ,  που  φέρατε  και  αφορά  να  προχωρήσουμε  στην  εκμίσθωση  

πριν  πρώτα  κάνουμε  ανάκληση  της  απόφασης .  Κάπως  μου  φαίνεται  

λίγο  νομική  ακροβασία  και  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  μπορεί  να  

δημιουργήσει  προβλήματα  

 Ένα  αυτό  και  δεύτερο ,  θα  ήθελα  να  αναδείξω  πολύ  σύντομα  και  

την  πολιτική  διάσταση  του  θέματος ,  ότι  όλα  αυτά  συμβαίνουν  διότι  η  

κεντρική  πολιτική  σκηνή  αποφάσισε  ουσιαστικά  να  δώσει  βαρύτητα  

και  να  προωθήσει  τις  ανώνυμες  εταιρείες ,  φιμώνοντας  τις  δημοτικές  

επιχειρήσεις  και  να  καταστήσει  έτσι  τους  δήμους  ουσιαστικά  

επιχειρηματίες .   

 Θέλω  να  πω  ακόμη  πιο  απλά  ότι  εάν  το  Αυτοκινητοδρόμιο  ήταν  

μια  δημοτική  επιχείρηση ,  δηλαδή  ανήκε  στον  Δήμο  δεν  θα  

δημιουργούνταν  όλα  αυτά  τα  πρόβλημα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  για  την  τροποποίηση  που  λέτε  της  πρώτης  

παραγράφου ,  ο  νομικός  σύμβουλος  την  υποδεικνύει ,  όχι  εγώ .  

Καταλάβατε ;  Ο  νομικός  σύμβουλος  λέει  ότι  αυτό  να  κάνουμε  για  να  

είμαστε  ασφαλείς ,  για  να  μπορεί  να  λειτουργήσει  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

σε  περίπτωση  που  η  Αποκεντρωμένη  απορρίψεις  τις  άλλες  

παραγράφους .  Δεν  την  κάνω  εγώ .  Είναι  καθαρά  νομικό  το  θέμα .  

 Εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  εκφράζουμε  την  πολιτική  βούληση  να  

ξεπεράσουμε  τα  εμπόδια  όσο  γίνεται  πιο  γρήγορα  και  να  υλοποιήσουμε  

το  έργο  και  αποδείξαμε  στην  πράξη  ότι  έχουμε  την  πολιτική  βούληση  

με  τα  450 χιλιάρικα  που  τα  κρατάμε  εδώ  και  πέντε  χρόνια  και  θα  τα  
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κρατάμε  όσο  είμαστε  Δημοτική  Αρχή  με  όλες  τις  διαδικασίες  που  

κάναμε  είναι  έτοιμο  να  πατήσουμε  το  κουμπί  εάν  μας  δοθεί  πράσινο  

φως  να  το  βγάλουμε  στον  αέρα .  Υπάρχει  μελέτη ,  τι  Μετσόβιο  

Πολυτεχνείο ,  τι  τα  πάντα ,  τι  Εγνατίες .  Όλες  οι  διαδικασίες  είναι  

έτοιμες .   

 Άρα  εμείς  εκφράζουμε  την  πολιτική  βούληση .  Από  εκεί  και  πέρα  

ακούμε  όμως  και  τους  ειδικούς .  Δεν  έχω  λόγο  εγώ  να  απορρίψω  αυτά  

που  μου  λέει  ο  νομικό  σύμβουλος .  Δεν  έχω  τις  γνώσεις .  Εάν  κάποιος  

έχει  γνώσεις  για  να  απορρίψει  αυτά  που  λέει  ο  νομικός  σύμβουλος ,  

τεκμηριωμένα  ας  τα  καταθέσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  το  πω  για  άλλη  μια  φορά  να  μην  θεωρηθεί  ότι  η  

παράταξή  μου  είναι  αντίθετη  όσον  αφορά  την  στήριξη  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  την  λειτουργία  και  την  καλή  λειτουργία  του  για  την  

όλη  διαδικασία .   Όμως  οι  πολλές  ερωτήσεις  και  οι  τοποθετήσεις  που  

κάνουμε  είναι  για  να  βοηθήσουμε ,  ώστε  να  μην  έχουμε  προβλήματα  

στην  απόφαση  την  οποία  θα  πάρουμε  σήμερα .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα  προβλήματα  τα  οποία  εντοπίσαμε  στην  εισήγηση ,  τα  οποία  είναι  

αρκετά ,  τα  οποία  τα  περισσότερα  μπορούν  να  λυθούν  εύκολα ,  υπάρχει  

νομολογία .   
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 Αυτά  τα  οποία  είναι  σημεία  δύσκολα ,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  τα  

ξεπεράσουμε  και  δεν  ξέρω  το  πως  θα  τα  ξεπεράσουμε ,  είναι  η  

εκμίσθωση ,  είναι  ο  αποχαρακτηρισμός  που  πρέπει  να  γίνει ,  διότι  

υπάρχουν  στον  χώρο ,  να  προηγηθεί  διότι  υπάρχουν  μέρη  του  δημοσίου  

και  πως  θα  γίνει  το  συμφωνητικό .   

 Επίσης ,  δεν  ξέρω  εάν  το  προσέξατε ,  αλλά  εδώ  θα  απορριφθεί  η  

απόφασή  μας  από  μόνη  της ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  διότι  υπάρχει  

διαφωνία ,  υπάρχει  αναφορά  της  υπηρεσίας .  Δεύτερον ,  η  Επιτροπή  η  

οποία  έλαβε  την  απόφαση  για  το  τίμημα  είναι  σε  λάθος  κατεύθυνση .  

Και  ξέρετε  τι  λέει  εδώ ;  Συνεδρίασε  και  αποφάσισε  για  την  εκμίσθωση  

του  ακινήτου  όπως  εμφανίζεται  στην  συνημμένη  στην  απόφαση  

163/2016. Μα  εκεί  είχαμε  δωρεάν  παραχώρηση .   Αυτό  το  έγγραφο  θα  

το  βάλετε  μέσα  στην  απόφαση  αυτή  με  αυτόν  τον  τρόπο ;    

 Δεύτερον ,  εδώ  μιλάει  ο  νόμος ,  λέει  να  καθορίσει  το  τίμημα ,  όχι  

να  καθορίσει  το  αντίτιμο  κάθε  αγώνα .   

 Αυτά ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  δεν  μπορούν  να  μπουν  στην  

απόφαση .  Πρέπει  αυτά  να  τακτοποιηθούν .  Δεν  μπορεί  να  μην  

αναφέρονται  καθόλου  ότι  παραχωρείται  σε  ετήσια  βάση  ότι  

αναλαμβάνει  την  συντήρηση  όλου  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  ότι  

παραχωρούνται  τα  κτήρια ,  μια  περιγραφή  πρέπει  να  γίνει  οπωσδήποτε  

τι  χώροι  παραχωρούνται ,  εκμισθώνονται  απευθείας .  Αυτά  όλα  πρέπει  

να  καταγραφούν  μέσα  στην  απόφαση  και  είναι  πολύ  εύκολο  να  

ξεπεραστούν .   

 Το  θέμα  είναι ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  πως  θα  ξεπεράσουμε  την  

Επιτροπή  που  έβγαλε  αυτό  το  πρακτικό ,  που  είναι  λάθος ,  πώς  θα  

ξεπεράσουμε  την  υπεκμίσθωση  και  πως  θα  ξεπεράσουμε  τους  χώρους  
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του  δημοσίου .  Αυτά  είναι  τα  προβλήματα  και  όχι  ότι  είμαστε  αντίθετοι  

με  την  λειτουργία  του  Αυτοκινητοδρομίου .  

 Τελευταία ,  ποιος  μας  δεσμεύει ;  Έχουμε  ένα  έγγραφο  από  την  

Αποκεντρωμένη ,  από  τον  συντονιστή ,  να  την  ανακαλέσουμε  όποτε  

εμείς  κρίνουμε  συμφέρουσα  για  τον  Δήμο  μας ,  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ;  Για  την  ΑΕ .  Όχι  όποτε  θέλει  ο  συντονιστής .  Δεν  

μας  έβαλε  κανένα  χρονικό  περιθώριο .  Απλώς  μας  λέει  να  την  

ανακαλέσουμε .   

 Άρα  λοιπόν  πρέπει  να  το  ξαναδούμε  το  θέμα ,  όπως  είπε  και  ο  

αρχηγός  της  παράταξης ,  να  βοηθήσουμε  όλοι ,  να  τακτοποιήσουμε  

κάποιες  εκκρεμότητες  που  υπάρχουν ,  τις  οποίες  μπορούμε  να  

τακτοποιήσουμε  για  να  μπορέσει  να  λειτουργήσει  όσο  το  δυνατόν  

καλύτερα  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Σε  καμία  περίπτωση  δεν  είμαστε  αντίθετοι ,  όπως  έρχεται  όμως  το  

θέμα  δεν  στέκει  και  με  λίγα  λόγια ,  θα  το  πω  απλά ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όταν  το  διαβάσει  η  Αποκεντρωμένη  θα  μας  κοροϊδεύει  εάν  δει  αυτές  

τις  εισηγήσεις  που  υπάρχουν .  Ειλικρινά  το  λέω  και  πιστέψτε  με ,  έτσι  

είναι  η  πραγματικότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όλες  οι  ερωτήσεις  νομικής  φύσεως  απαντήθηκαν  από  

τον  νομικό  σύμβουλο  με  ξεκάθαρο  τρόπο .  Τώρα ,  εάν  κάποιοι  δεν  είναι  
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ικανοποιημένοι ,  δικαίωμά  τους  είναι ,  αλλά  εμείς  ακούμε  αυτά  που  λέει  

ο  νομικός  σύμβουλος  και  όχι  αυτά  που  λέει  ο  κτηνίατρος  ή  δεν  ξέρω ,  ο  

πολιτικός  μηχανικός  ή  ο  οδοκαθαριστής .   

 Τον  άνθρωπο  τον  πήρε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  γι '  αυτή  την  

δουλειά .  Δεν  αμφισβητούμε  εμείς  τις  νομικές  του  γνώσεις .  Δικαίωμά  

του ,  δικαίωμα  του  καθενός  είναι  να  μην  ικανοποιείται  από  τις  

απαντήσεις  του .  Εμείς  ικανοποιούμαστε  από  τις  απαντήσεις  του ,  έδωσε  

σε  όλα  τα  θέματα  απαντήσεις ,  δεν  άφησε  κανένα  κενό  και  εάν  έρθει  το  

θέμα  και  μετά  από  δέκα  μέρες  και  μετά  από  είκοσι  και  από  τριάντα ,  τα  

ίδια  θα  λέει ,  δεν  θα  αλλάξει  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έρχεται  ένα  θέμα  

προς  συζήτηση ,  το  οποίο  παραμένει  και  είναι  πάντα  επίκαιρο  για  την  

κοινωνία  του  Δήμου  Σερρών ,  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Θα  ξεκινήσω  ότι  δεν  δέχομαι  σε  όποιον  και  εάν  απευθύνεται ,  

γενικά  και  αόριστα ,  ότι  υπάρχουν  σύμβουλοι  ή  πολίτες ,  γιατί  και  εμείς  

λαμβάνουμε  την  άποψη  του  κόσμου ,  ότι  υπάρχουν  παρασκήνια  περί  

κλεισίματος  του  Αυτοκινητοδρομίου  από  κάποιους .   

 Αυτό  δεν  πρέπει  να  ξανά  ακουστεί  μέσα  σε  αυτήν  εδώ  την  

αίθουσα ,  η  οποία  είναι  μια  αίθουσα  πολιτικής  λειτουργίας ,  είναι  

πολιτικό  όργανο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ούτε  το  νομικό  συμβούλιο  

του  κράτους  είναι  ούτε  δικαστικό  συμβούλιο .   

 Άρα  το  κομμάτι  αυτό  το  αφήνουμε .  Το  Αυτοκινητοδρόμιο  το  

επιλαμβάνω  για  ακόμη  μια  φορά ,  χαίρει  εκτίμησης  στον  κόσμο ,  φυσικά  

δεν  υπάρχει  το  καθεστώς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του  ΄98 σε  σχέση  
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με  το  ΄18 και  θα  πρέπει  και  οι  ΑΕ  ΟΤΑ  να  προσαρμόζονται  στις  

διατάξεις .  Είναι  ένα  άλλο  τοπίο  και  όσο  θα  πηγαίνει  θα  αλλάζει  αυτό  

το  τοπίο  στην  συνέχεια .   

 Η  εκμίσθωση  της  έκτασης  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  γιατί  το  

διάβασα  και  εγώ ,  θέλω  λίγο  να  καταθέσω  ιστορικά  λίγο ,  περισσότερο  

για  να  ξεδιαλύνουμε  λίγο  τα  πράγματα ,  εγκυκλοπαιδικά  περισσότερο  

και  όχι  ως  άποψη .   

 Το  Αυτοκινητοδρόμιο  είχε  δυο  παραχωρήσεις  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  Σερρών .  μια  προς  την  τότε  ΛΑΜΨ ,  η  πρώτη  έκταση  των  40,  

50 στρεμμάτων  και  μια  δεύτερη ,  η  οποία  είχαν  τρίχρονη ,  να  το  πω  

έτσι ,  χρονική  κατάληψη  λήξης .  Η  μια  το  ΄16 και  η  μια  το  ΄19. Ο  τότε  

Πρόεδρος  ο  κ .  Αραμπατζής  έφερε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

ομαλοποίησε ,  διέκοψε  το  ΄19 την  λήξη  την  διέκοψε ,  που  ήταν  για  ένα  

κομμάτι  άλλο  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  μιας  έκτασης  και  πήγε  συνολικά  

για  τα  700 στρέμματα ,  για  τα  οποία  είχε  πάρει  άδεια  λειτουργίας  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  ως  τουριστική  εγκατάσταση  κατά  το  ΦΕΚ .   

 Στην  πορεία  τροποποιήθηκε  αυτό  τα  τελευταία  δυο  χρόνια .  Έγινε  

αθλητική  εγκατάσταση  και  έγινε  αθλητική  εγκατάσταση  από  

νομοθετικές  ρυθμίσεις  και  πιέσεις  έξω  από  τα  κέντρα  των  Σερρών ,  το  

οποίο  γι '  αυτό  το  θέμα  περί  χαρακτηρισμού  της  αθλητικής  

εγκατάστασης  κάποιοι  ήταν  κατηγορούμενοι  πριν  ενάμιση ,  δυο  χρόνια  

στα  δικαστήρια ,  ότι  παράνομα  εκτελούσαν  αγώνες  μηχανοκίνητου  

αθλητισμού .   

 Το  θέμα  είναι  εδώ  ότι  υπάρχει  μια  τεράστια  διαφορά  ειδοποιός  

και  θα  το  πω  ξανά .  Είναι  κλειστός  χώρος  αγώνων  μηχανοκίνητου  

αθλητισμού .  Δεν  είναι  ανοικτός  χώρος .  Αυτό  γιατί  έρχεται  με  το  ΦΕΚ  

σε  μια  άλλη  διάσταση ,  θα  το  δουν  κάποιοι  νομικά  το  θέμα  παρακάτω .   
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 Σε  ότι  αφορά  την  εκμίσθωση ,  η  πολιτική  απόφαση  της  διοίκησης  

του  Δήμου  είναι  η  εκμίσθωση  της  συνολικής ,  του  Αυτοκινητοδρομίου  

ΑΕ .  Βέβαια  η  εκμίσθωση  πρέπει  να  γίνει  και  εάν  θέλετε ,  συμφωνώ  

απόλυτα  με  την  εκμίσθωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  κ .  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Δώστε  λίγο  την  κατανόηση  σας  παρακαλώ .  Και  μπορεί  να  γίνει  με  την  

εκμίσθωση ,  όπως  γίνεται  ανά  τετραγωνικό  μέτρο .  Να  πάει  ανά  

τετραγωνικό  μέτρο  της  έκτασης  ένα  ενδεικτικό  τίμημα  και  να  κλείσει  

το  θέμα  και  να  μην  έχουμε  τίποτα  απολύτως  αφού  η  ΑΕ  διαχειρίζεται  

το  υπόλοιπο  σύστημα ,  τα  υπόλοιπα  όλα  και  να  μπλέξουμε  με  το  θέμα ,  

όπως  γίνεται  με  τις  εκμισθώσεις  που  κάνει  ο  Δήμος  Σερρών  προς  

άλλους  φορείς .   

 Εδώ  κάνω  την  παρατήρηση  ότι  θα  ανοίξουν  και  τα  θέματα  

δωρεάν  παραχωρήσεων  σε  τρίτους  που  έχουν  εισοδήματα  από  την  

χρήση  των  δημοτικών  εγκαταστάσεων  και  χώρων .   

 Εγώ  θα  ψηφίσω  την  εκμίσθωση  συνολικά  της  έκτασης ,  δεν  

μπορεί  να  γίνει  διακοπή  που  λήγει  το  ΄19. Το  ΄19 ακυρώθηκε  με  την  

απόφαση  του  ΄16. Κόπηκε  εκείνη  η  χρονική  διάρκεια ,  έγινε  μια  ενιαία  

για  25 χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πέρασε  ο  χρόνος  σας  κ .  Ραμπότα ,  στην  δευτερολογία  σας  τα  

υπόλοιπα .  Κύριε  Αναστασιάδη  Ηλία  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  γίνει  κατανοητό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  

δεν  έχουμε  καμία  διάθεση  να  στραφούμε  ενάντια  στο  
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Αυτοκινητοδρόμιο .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Γιατί  σε  αυτόν  τον  λίγο  χρόνο  

που  ήμασταν  έξω ,  λίγο  ως  πολύ  μου  δόθηκε  η  αίσθηση  από  ορισμένους  

πως  εάν  καταψηφίσουμε  ή  εάν  προβληματιστούμε ,  θα  λειτουργούμε  ως  

νεκροθάφτες  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Λες  και  εμείς  θέλουμε  αυτή  η  

πόλη  να  χαντακωθεί  και  αυτή  η  επιχείρηση  να  χαντακωθεί .   

 Λάθος  μεγάλο .  Ο  προβληματισμός  μας  είναι  ένας  και  είναι  απλός  

και  απλά  θα  τον  πω .  Αυτή  η  επιχείρηση  να  λειτουργήσει  στο  μέλλον  

απρόσκοπτα  και  χωρίς  προβλήματα .  Να  προσφέρει  στον  τόπο  αλλά  να  

αναβαθμιστεί  κιόλας .  Αυτός  είναι  ο  στόχος  μας .   

 Δεν  νομίζω  ότι  ο  οποιοσδήποτε  προβληματισμός  θα  πρέπει  να  

είναι  κατακριτέος   και  δεν  είναι  φρόνιμο  να  μας  κατηγορούν  ότι  εμείς  

θα  θάψουμε ,  γιατί  και  αυτό  ακούστηκε ,  θα  θάψουμε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  και  την  πόλη  των  Σερρών  σε  μια ,  θα  έλεγα ,  

τουριστική  νηνεμία  τέτοια  που  μακροπρόθεσμα  φεύγει  και  η  

προστιθέμενη  αξία .   

 Οι  προβληματισμοί  μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  στόχο  έχουν  και  

κύριε  Δήμαρχε ,  πως  θα  μπορέσουμε  να  λειτουργήσουμε ,  μια  που  

προέκυψαν  καινούργια  δεδομένα ,  αυτή  την  επιχείρηση  με  τον  καλύτερο  

δυνατό  τρόπο .   

Όντως  προβλήματα  έχουν  επισημανθεί .  Λόγω  χάρη ,  στο  πρακτικό  

το  οποίο ,  Επιτροπή  Καθορισμού  Τιμήματος  και  τα  λοιπά ,  στο  τρίτο  

σημείο  και  στο  τέταρτο  σημείο  εκεί  χρειάζεται  επαναπροσδιορισμός  

όλων  των  στοιχείων .   

Δεν  ζητάμε  παράλογα  πράγματα  ούτε  ζητούμε  να  θάψουμε  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Είναι  μια  άλλη  προσέγγιση  με  σκοπό  να  κλείσουμε  

οποιαδήποτε  χαραμάδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  δεύτερο  το  οποίο  έθεσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  δευτερολογήσω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  την  για  την  δευτερολογία  σας .  Μην  ξεκινήσετε  άλλη  ενότητα .  

Στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  μιλάμε  για  

αναβολή .  Δεν  θα  αλλάξει  τίποτα .  Το  ποτάμι  που  περνάει  στα  χαρτιά  θα  

είναι  πάλι  εκεί .  Στα  χαρτιά  θα  είναι  το  ποτάμι .  Εδώ  είναι  το  

τοπογραφικό .  Το  πρακτικό  που  ήμουνα  Πρόεδρος  της  Επιτροπής ,  ήταν  

κατόπιν  οδηγιών  του  νομικού  συμβούλου  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  

του  γενικού  γραμματέα ,  άρα  σημαίνει  ότι  δε  δεμένο  με  τα  υπόλοιπα ,  

όπως  είπε  με  τα  25 χρόνια  που  θα  γίνει  εκμίσθωση .   

 Θα  πείτε  τώρα ,  μα  δεν  το  ξέραμε  αυτό  γιατί  λέτε  ότι  γιατί  δεν  

έγιναν  έρευνες  και  τα  λοιπά ;  Όχι  συνάδελφοι .  πότε  προέκυψε  αυτό  το  

θέμα  ξέρετε ;  Μέχρι  τώρα  το  τοπογραφικό  που  υπήρχε  έγινε  από  το  

ΤΕΙ ,  το  οποίο  υπέγραψε  ο  πρώην  υπάλληλος  τοπογράφος  ο  κ .  

Παναγιωτόπουλος  με  τον  κ .  Καριώτη  και  υπογράφηκε  από  τον  
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Δήμαρχο  Βλαχογιάννη  και  από  τον  κ .  Τσαρουχά ,  τον  προϊστάμενο  στης  

Πολεοδομία  για  πολεοδομικά  θέματα .   

 Όταν  έγινε  αυτή  η  αλλαγή ,  όταν  έγινε  η  προσφυγή ,  η  ένσταση ,  

ξέρω  εγώ ,  η  καταγγελία  ότι  δεν  πρέπει  να  δώσετε  τα  λεφτά  της  

Σ .Α .Τ .Α .  εκεί  και  τα  λοιπά  και  να  βρούμε  άλλον  τρόπο  να  γίνει  

εκμίσθωση ,  τότε  το  θέμα  τι  θα  εκμισθώσουμε ,  μια  γη  με  τα  

υπερκείμενα .  Ποια  είναι  αυτή  η  γη ;  Το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Τότε  πάει  

στο  ΔΑΠ  και  βλέπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε  κ .  Γκότση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .  Και  βλέπει .  Σαν  υπεύθυνη  υπηρεσία  και  βλέπετε  ότι  οι  υπηρεσίες  

του  Δήμου  δουλεύουν  σωστά  και  ανακαλύψανε  αυτό .  Καλούν  τον  

Παναγιωτόπουλο  ότι  έλα  εδώ ,  αυτό  υπάρχει  εδώ .  Υπάρχει ;  «Θα  σας  

απαντήσω  μετά  από  δυο  μέρες .  Μετά  από  δυο  μέρες  απάντησε  ότι  ναι ,  

μου  διέφυγε». 

 Ο  Δήμαρχος  λέει  ότι  όλα  στο  φως .  Δεν  θέλω  η  υπηρεσία  να  

οδηγηθεί  από  τον  Δήμαρχο  ή  από  τον  Αντιδήμαρχο .  ότι  έχετε  να  πείτε ,  

θα  το  πείτε  φανερά .  Όλα  στο  φως  να  τα  μάθει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  όλα  να  πάνε  στον  συντονιστή .  Αυτό  και  έγινε .  Αυτό  και  έγινε  

συνάδελφοι  και  αυτό  το  έγγραφο  που  λέει  τα  πάντα  μοιράστηκε  σε  

όλους .  Βλέπετε  πόσο  ξεκάθαρη  είναι  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή .  Πόσο  

καθαρά  δουλεύει  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  που  κανένας  δεν  μπορεί  να  το  

αμφισβητήσει  αυτό .  Άσχετα  στο  παρελθόν  εάν  λέγονται  διάφορα .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  άποψή  μου  είναι  επειδή  όλοι  

ευαγγελιζόμαστε  ότι  θέλουμε  το  καλό  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  ναι  με  
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όλα  αυτά  εδώ ,  διότι  δεν  θα  αλλάξει  τίποτα ,  επαναλαμβάνω ,  απλά  θα  

χάσουμε  χρόνο .   

 Σας  καλώ  και  εγώ ,  όπως  και  ο  Δήμαρχος ,  να  ψηφίσουμε  να  φύγει  

το  θέμα  και  ότι  διορθώσεις  θα  μας  κάνει ,  γιατί  και  η  Περιφέρεια ,  ο  

συντονιστής  που  πήγε  ο  Δήμαρχος  και  τα  λοιπά ,  είναι  λοιπόν  

διατεθειμένος  να  βοηθήσει  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  για  να  

λειτουργήσει ,  διότι  είναι  μοναδικό  στην  Ελλάδα  και  θέλουμε  να  είναι  

και  μοναδικό  στα  Βαλκάνια  και  στην  Ευρώπη .   

 Θα  επανέλθω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  δεν  αμφισβητεί  κανείς  ότι  τουλάχιστον  σε  αυτή  την  αίθουσα ,  

υπάρχει  κάποιος  ο  οποίος  είναι  απέναντι  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  

Σερρών .  Δεν  μπορεί  να  το  αμφισβητήσει  κανείς .  Εάν  υπήρχε  η  

παραμικρή  υποψία  θα  έπρεπε  να  ληφθούν  άλλα  μέτρα .   

 Εγώ  σας  καλώ  να  ψηφίσετε  ως  έχει  το  θέμα ,  να  πάει  στην  

Αποκεντρωμένη ,  εάν  χρειαστεί  να  γίνουν  διορθώσεις ,  να  γίνουν  οι  

διορθώσεις ,  να  επιστρέψει ,  διότι  αυτή  είναι  η  αγαστή  σχέση  Δήμου  και  

Αποκεντρωμένης .  Δεν  σημαίνει  ότι  το  απορρίπτω  και  τελειώσαμε .  

Κύριοι  κάντε  αυτές  τις  διορθώσεις .  Ας  κάνουμε  αυτό  το  βήμα  μπροστά  

να  πάει  στην  Αποκεντρωμένη ,  να  συνεργαστεί  με  τον  Δήμο ,  διότι  δεν  

έχουμε  πουθενά  αλλού  κάτι  παρόμοιο  στην  Ελλάδα  ή  και  στα  Βαλκάνια  

ακόμη .   

 Εγώ  καλώ  και  την  Αποκεντρωμένη  να  κάνει  τις  παρατηρήσεις  της  

και  εάν  χρειαστεί  το  θέμα  να  ξανάρθει ,  να  ξανάρθει ,  όμως  σήμερα  

πρέπει  να  το  ψηφίσουμε .  Και  συμφωνώ  απόλυτα  με  όλες  τις  απορίες  
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που  και  σήμερα  προέκυψαν  παρά  το  γεγονός  ότι  προχθές  που  κάναμε  

την  σύσκεψη  με  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  με  τον  νομικό  μας  σύμβουλο  λύθηκαν  τα  

περισσότερα .  

 Ήρθε  κάτι  χθες .  Εντάξει ,  αυτό  δεν  το  ξέραμε  και  το  ξέρετε  όλοι  

σας  πολύ  καλά .  Ήρθε  την  τελευταία  στιγμή .  Θεωρώ ,  ειλικρινά ,  

απαράδεκτο  το  γεγονός  ότι  ήρθε  την  τελευταία  στιγμή  και  προσωπικά ,  

χωρίς  να  θίγω  κανέναν ,  εγκαλώ  γι '  αυτό  το  θέμα  την  Τεχνική  

Υπηρεσία .  Όλους  αυτούς  που  το  επέγραψαν  και  το  έστειλαν  τελευταία  

στιγμή  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Λοιπόν ,  από  την  στιγμή ,  αγαπητοί  μου  που  κάποιος  υπάλληλος  

ανακαλύπτει  κάποιο  έλλειμα ,  κάποια  παράλειψη  κάποιου  υπαλλήλου  

του  παρελθόντος ,  φροντίζει  να  το  αρπάξει  από  τα  μαλλιά  και  να  δώσει  

λύση  και  όχι  δι’   εγγράφων ,  υπηρεσιακού  έγγραφο  προς  τον  κ .  

Δήμαρχο .   

 Και  πολύ  σωστά  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όχι  δεν  έχει  μυστικά  έγγραφα  

εδώ  πέρα ,  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έπρεπε  να  το  ξέρει  και  μπράβο  

σας ,  κύριε  Δήμαρχε  που  το  κάνατε  γνωστό .   

 Εγώ  σας  καλώ  να  το  ψηφίσετε ,  να  ψηφιστεί  ομόφωνα  με  τις  

αλλαγές  τις  οποίες  έκανε  ο  εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος ,  να  πάει  στην  

Αποκεντρωμένη  και  να  μας  διορθώσει  η  Αποκεντρωμένη  όποια  

παράλειψη  έχουμε  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση .  

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  

κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  και  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  Ραμπότας ,  

εάν  χρειαστεί .   
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 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  τρία  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  θα  πω  αυτό  που  λέει  ο  λαός  ότι  σήμερα  θα  

ξεχάσουμε  και  αυτά  που  ξέρουμε .  Κυριολεκτικά .  Το  λέω  έτσι  

χαριτολογώντας ,  διότι  για  πρώτη  φορά  εισάγεται  μια  διαδικασία  

πήγαινε  και  έλα  με  την  Αποκεντρωμένη ,  χωρίς  να  έχουμε  το  αίσθημα  

της  αιδούς .  Δηλαδή  ότι  εμείς  θα  στείλουμε  κάτι  το  οποίο  είναι  ατελές .  

Και  είναι  ατελές  και  το  ξέρουμε  από  την  γέννησή  του ,  διότι  λένε  να  

ψηφίσουμε  με  βάση  το  εισαχθέν  θέμα  είναι  ανάκληση  της  υπ '  αριθμό  

163/16.  Αυτό  είναι  το  θέμα  μας ;  Εάν  δεν  είναι  αυτό  το  θέμα ,  θα  έπρεπε  

να  ζητηθεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   προ  ημερήσιας  διάταξης  και  να  το  

διατυπώσετε  το  θέμα .  Να  γραφεί  εδώ .  Δεν  το  κάνατε .   

 Πάμε  τώρα  στα  επίμαχα  θέματα .   

 Θα  ψηφίσουμε  λοιπόν  το  θέμα  όπως  το  εισάγετε  εδώ ;  Να  

ανακληθεί  η  απόφαση ;  Ωραία .  Εμείς ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

είμαστε  σαφέστατοι ,  πολύ  καθαροί  στην  άποψή  μας  και  τούτο  διότι  

πονάμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Το  θέμα  πρέπει  να  αποσυρθεί ,  κύριοι  

συνάδελφοι  και  είμαι  πολύ  συγκεκριμένος ,  διότι  δεν  είναι  ώριμο  να  

ψηφιστεί .  Έχει  ομολογηθεί  με  τέτοια  εσωτερική  κινητικότητα  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  την  οποία  μεμφόμαστε ,  να  μην  πω  κάτι  άλλο ,  θα  

επιβλέψει ,  θα  έχει  επιβλέποντες .  Αυτοί  θα  υπογράψουν  εάν  εκεί  μπορεί  

να  γίνει  τεχνικό  έργο .  Αυτούς  μεμφόμαστε ;  Μήπως  και  αυτούς  οι  

οποίοι  έχουν  εκεί  την  ευθύνη  της  περιουσίας ;  Και  αυτούς  τους  

μεμφόμαστε  τώρα ;   

 Δεν  νομίζω  ότι  είναι  λογική  αυτή  για  να  διοικηθεί  ένας  Δήμος .   

 Η  πρότασή  μας  είναι  συγκεκριμένη  λοιπόν  παρακαλώ ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   να  μπει  και  σε  ψηφοφορία .  Απόσυρση  του  θέματος ,  αναμονή  
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για  λίγο  να  ξεκαθαριστεί  το  θέμα  της  παραγράφου  5 στο  άρθρο  192 

του  Κλεισθένη ,  το  οποίο  ξεκαθαρίζει  άπαξ  δια  παντός  με  τον  

καθαρότερο  τρόπο  το  θέμα  της  υπεκμίσθωσης .   

 Όσο  θα  συμβαίνει  αυτό  εμείς  έχουμε  δουλειά .  Ο  κ .  Αγγελίδης  ως  

προϊστάμενος  των  υπηρεσιών  πρέπει  να  τρέξει ,  όχι  οι  υπάλληλοι .  

Αυτός  θα  πρέπει  να  δει  το  καινούργιο  τοπογραφικό  δίνοντας  εντολές ,  

αυτός  θα  πρέπει  να  δει  πως  θα  αποχαρακτηριστεί  ο  χείμαρρος ,  αυτός  

θα  πρέπει  να  δει  ως  προϊστάμενος  των  υπηρεσιών  να  περιγραφεί  το  

φυσικό  αντικείμενο  το  οποίο  θα  εκμισθώσουμε .   

 Πώς  θα  πάμε  στον  συμβολαιογράφο  να  υπογράψουμε  ως  

Πρόεδρος  της  ΑΕ  και  ως  Δήμαρχος ,  όταν  δεν  μπορούμε  εμείς  στον  

συμβολαιογράφο  να  δώσουμε  την  περιγραφή  του  φυσικού  

αντικειμένου ;  Τι  εκμισθώνουμε ;   

 Όταν  πας  να  νοικιάσεις ,  να  αγοράσεις  ένα  χωράφι  το  

περιγράφεις .  Έχει  αυτά  τα  χαρακτηριστικά .  Εμείς  έχουμε  εδώ  απόφαση  

που  περιγράφουμε  το  φυσικό  αντικείμενο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  αλλάξει  τίποτα .  Βεβαίως  και  δεν  θα  αλλάξει  τίποτα  κ .  Γκότση ,  

εκεί  θα  το  αλλάξουμε ,  εάν  εννοείτε  ότι  δεν  θα  ρέει  χείμαρρος  ή  ρέει  

χείμαρρος ,  εννοούμε  έναν  παλαιό  χάρτη  με  μια  διαδικασία  θεραπείας .  

Και  βεβαίως  μπορεί  να  αλλάξει .   

 Εδώ  να  μιλήσουμε  για  πρόχειρη  εισαγωγή  του  θέματος ;  Είναι  το  

πιο  ηπιότερο .   

 Κλείνοντας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  επαναφέρω  την  πρόταση ,  η  

οποία  είναι  πολύ  συγκεκριμένη ,  ναι  στην  παραχώρηση ,  ναι  με  
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μίσθωμα ,  όμως  το  θέμα  θα  πρέπει  να  είναι  ξεκάθαρο .  Περιγραφή  

αντικειμένου ,  καινούργιο  πλαίσιο  όπου  θα  μπορούμε  να  πατήσουμε  και  

βεβαίως  να  ξεκαθαρίσουμε  γρήγορα  το  ενιαίο  της  γης  εκεί .  Να  μην  

έχουμε  ποτέ  τέτοιου  είδους  προβλήματα .   

 Όσο  δε  για  το  εάν  παλαιότερα  κάνανε  καλά  ή  δεν  κάνανε  την  

δουλειά  τους ,  από  τότε  που  ισχύει  ο  κώδικας  και  είναι  από  το  ΄06, 

αυτά  υπήρχαν .  Τώρα  εάν  δεν  ήρθαν ,  δεν  φταίμε  εμείς .  Κάποιοι  άλλοι  

δεν  τα  είδαν  αλλά  εδώ  δεν  θα  πρέπει  να  μεμφόμαστε  τον  νόμο  ή  

γενικότερα  την  δική  μας  αδυναμία .  Εννοώ  την  δική  σας  αδυναμία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Βεβαίως  είμαστε  ναι  στην  αναβάθμιση ,  

ναι  στην  βελτίωση  των  υποδομών  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Το  έχουμε  

ξεκαθαρίσει  αυτό ,  δεν  χρειάζεται  να  το  επαναλαμβάνουμε .  Είναι  το  

μόνο  που  μπορεί  να  φέρει  δουλειά ,  οικονομικά  οφέλη ,  θέσεις  εργασίας  

και  αυτό  πρέπει  να  το  λάβουμε  πάρα  πολύ  σοβαρά  σε  οποιαδήποτε  

απόφαση  παίρνουμε  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  σε  αυτό  μέσα  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Τώρα  η  αναφορά  μου  για  παλαιότερα  είναι  ότι  υπήρχε  ο  κώδικας  

του  ΄06, υπήρχε  ο  κώδικας ,  ψηφίσαμε  κατά  καιρούς  ανακατασκευές ,  

προτάσεις .  Θα  μπορούσαμε  να  τα  είχαμε  δει .  Ίσως  και  αυτό  που  ήρθε  

τελευταία  στιγμή  συμφωνώ  με  τον  κ .  Παπαβασιλείου ,  θα  μπορούσε  να  

έρθει  λίγο  πιο  μπροστά ,  να  το  συζητήσουμε  και  σε  επίπεδο  αρχηγών  

και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  οπουδήποτε  αλλού  για  να  υπάρξει  λύση .   
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 Γιατί  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  δεν  λέω  μόνο  του  

Αυτοκινητοδρομίου  το  ξεκαθαρίζω ,  του  Δήμου  δεν  μίλησε  μετά  από  

αυτό  το  έγγραφο .  Δεν  έχει  θέσει  μετά  από  αυτό  το  έγγραφο .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  υψηλό  αναπτυξιακό  

έργο  που  επιτελεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  το  ότι  αποτελεί  τον  πόλο  

έλξης  τουριστών  και  μπορεί  να  φέρει  ακόμα  πιο  πολλούς  τουρίστες  

προς  όφελος  όλων  μας  και  επειδή  γνωρίζω  πως  λειτουργούν  γενικά  οι  

υπηρεσίες  του  Δήμου  και  πιστεύω  ότι  αυτό  που  προτείνει  η  υπηρεσία  

θα  γίνει  μεν ,  θα  αργήσει  πάρα  πολύ  και  υπάρχει  πίεση  τέλεσης  

αγώνων .   

Θα  πούμε  ναι ,  όπως  όμως  την  φέρατε  τροποποιημένη  την  

πρόταση ,  όχι  όπως  είναι  τώρα .  Ναι ,  στην  πρόταση  με  την  επισήμανση  

ότι  όλα  τα  θέματα  που  έχουν  προκύψει  να  επιλυθούν  άμεσα .   

 Αυτή  θα  είναι  η  πρότασή  μας  και  θέλω  έτσι ,  παρακαλώ  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γιατί  πιστεύω  ότι  οι  διαδικασίες  αυτές  είναι  χρονοβόρες .  Θα  πάνε  

κανένα  χρόνο ,  δυο  και  δεν  θα  προλάβουμε  να  γίνουν  αγώνες .  Αυτό  

είναι  το  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Χρυσανθίδη ;  Έχετε  καλυφθεί .  Κύριε  

Αναστασιάδη  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .  Να  κρατήσουμε  λίγο  την  

τακτική ,  προχωρήσετε ,  σας  παρακαλώ ,  δυο  λεπτά  έχετε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επέμενα  να  μιλήσω  γιατί  εδώ  υπάρχουν  μερικά  πράγματα .   Πάλι  

επισημαίνω  τα  κενά .   Τι  είπε  ο  κ .  Κωνσταντινίδης  και  αυτό  το  πράγμα  
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όντως  θα  πάει  στην  Περιφέρεια  αγαπητοί  και  ειλικρινά  πολύ  φοβάμαι  

μήπως  γελούν  και  μαζί  μας .   

 Λέει  εδώ  πέρα  τοπογραφικό  να  είναι  θεωρημένο ,  ο  κ .  

Κωνσταντινίδης  στην  Επιτροπή ,  απαραίτητο  στοιχείο  είναι  να  υπάρχει  

πρόσφατο  τοπογραφικό  διάγραμμα  θεωρημένο  και  ελεγμένο  από  τον  

Τμήμα  Διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας ,  στα  συνημμένα  του  φακέλου  

της  υπόθεσης  υπάρχει  τοπογραφικό  διάγραμμα  του  ΤΕΙ  του  ΄09, το  

οποίο  δεν  είναι  θεωρημένο  και  ελεγμένο  από  το  Τμήμα  Ακίνητης  

Περιουσίας  του  Δήμου  Σερρών .  

 Λοιπόν ,  γιατί  τα  επισημαίνουμε  αυτά ;  Γιατί  ανεξάρτητα  από  το  

εάν  θα  στηρίξουμε  ή  όχι  την  απόφαση ,  η  οποία  έχει  έρθει ,  οφείλουμε  

όμως  μέσα  στα  πλαίσια  της  αγαστής  συνεργασίας  να  επισημάνουμε  τα  

κενά ,  τα  οποία  έχουν  δημιουργηθεί  και  θα  μπορούσα  να  πω  ότι  αυτό  

είναι  ένα  στοιχείο  το  οποίο  έρχεται  από  παλαιά .   

Πολλές  φορές  αναρωτηθήκαμε  ότι  εάν  όντως  τα  θέματα  έτσι  

όπως  έρχονται ,  έρχονται  ώριμα  και  χωρίς  να  υπάρχουν  τα  απόνερα .   

Εγώ  απόλυτα  συμφωνώ  με  αυτό  το  οποίο  είπε  ο  αρχηγός  της  

παράταξης  ο  κ .  Μηλίδης  αλλά  επισημαίνω  και  πάλι ,  προσοχή  σε  όλα  

όσα  επισημάναμε .  Όσο  το  δυνατόν  πιο  γρήγορα ,  για  να  μην  βρεθούμε  

σε  αδιέξοδο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύντομος  θα  είμαι .  Όταν  λέω  ότι  δεν  θα  αλλάξει  τίποτα  εννοώ  εάν  το  

φέρουμε  μετά  από  ένα  μήνα  ή  μετά  από  δυο  μήνες .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  εννοούσα .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι  συμφωνώ  και  πολύ  καλά  το  τοποθετήσατε .  Για  να  αλλάξει  όλο  

αυτό ,  όπως  λέτε ,  δεν  ξέρουμε ,  έξι  μήνες ,  ένα  χρόνο ,  γιατί  το  ρωτήσαμε  

αυτό ,  δυο  χρόνια ;   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  σε  ενάμιση  χρόνο  θα  

τελειώσει .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  είναι  η  ίδια .  Δηλαδή  σίγουρα  ο  κ .  

Αγγελίδης  δεν  θα  είναι  Δήμαρχος ,  διότι  δεν  θέτει  τον  εαυτό  του .  

Λοιπόν ,  θα  είναι  κάποιος  άλλος .  Λοιπόν ,  δεν  θέλει  δηλαδή  από  τώρα  

να  μεριμνήσουμε  γι '  αυτό  το  μεγάλο  αναπτυξιακό  έργο ;  Για  ποιον  το  

κάνουμε δηλαδή; Ο κ.  Αγγελίδης για τον εαυτό του; Μέχρι το ΄19 το 

τέλος  λειτουργεί  όπως  είναι .   

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  ο  κ .  Αγγελίδης  ήταν  αδιάφορος  θα  έλεγε  ότι  και  

τι  με  νοιάζει  εμένα ;  Εγώ  φεύγω ,  ας  βγάλουν  τα  μάτια  τους .  Δεν  το  λέει  

όμως  αυτό .  Προσπαθεί  μέχρι  τελευταία  στιγμή .  Μέχρι  τελευταία  

στιγμή  για  να  μην  αντιμετωπίσει  η  επερχόμενη  Δημοτική  Αρχή  

προβλήματα  και  σε  όλα  τα  θέματα  ενεργεί  έτσι .   

 Τώρα  θέλω  να  πω  ότι  δεν  μέμφεται ,  κύριε  Φωτιάδη  κανείς  την  

υπηρεσία .  δεν  ξέρω ,  μπορεί  να  ήταν  μια  αστοχία ,  απλά  ο  Δήμαρχος  

όταν  μετά  το  πρακτικό  έγραψε  αυτά  ο  Μάριος ,  ο  κ .  Κωνσταντινίδης ,  ο  

κ .  Δήμαρχος   λέει  ότι  φέρτε  τι  έχετε ,  τις  απόψεις  σας ,  καθαρά  για  τις  

δώσουμε  σε  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  έτσι  έγινε .  

 Δεν  μέμφεται  κανείς  την  υπηρεσία .  Η  υπηρεσία  κάνει  σωστά  την  

δουλειά  της  και  ο  Δήμαρχος  λέει  ότι  όλες  οι  απόψεις  σας  καθαρά  

διατυπώστε  να  τις  μοιράσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  κλείνει ,  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  το  λόγο  κλείνοντας  το  θέμα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;  Δεν  σας  έχω  γράψει .  Ορίστε  έχετε  τον  λόγο  κ .  

Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στην  δευτερολογία  είναι  περισσότερο  για  

το  θέμα  ότι  η  υπόθεση  του  ρέματος  και  του  ποταμιού  και  οι  ιστορίες  

είναι  παλαιά  ιστορία  και  δεν  λύθηκε .  Δυστυχώς  δεν  λύθηκε  από  τις  

συναρμόδιος  υπηρεσίες  του  δημοσίου ,  του  Δήμου  ή  οτιδήποτε .  Είναι  

παλαιά  ιστορία  αυτή .  Δεν  ανακαλύψαμε  τον  τροχό  με  το  ρέμα  και  τον  

δρόμο .  Παλαιά  ιστορία .  Όσοι  ήταν  εδώ  τα  γνωρίζουν .  

 Δεύτερον .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εσείς  δηλαδή  το  γνωρίζατε ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  υπήρχε  αυτό .  Υπήρχε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  δεν  το  είπατε  τόσα  χρόνια ;  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Γιατί  …. 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γιατί  δεν  το  είπατε  κ .  Ραμπότα  να  μας  λύσετε  τα  χέρια ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Παπαβασιλείου  … 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όσοι  πέρασαν  από  εκεί  το  γνωρίζουν .  Καθαρές  κουβέντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Ραμπότα  συνεχίστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συνεχίζουμε .  Άρα  το  πρόβλημα  μπορεί  να  ξεπεραστεί .  Δεν  είναι  εκεί  

το  θέμα .  Το  ότι  αφορά  την  ανάκληση  της  απόφασης ,  ένα  λεπτό ,  την  

ανάκληση  της  απόφασης  163,  το  ΄16, αφορά  και  την  έκταση  της  

ΛΑΜΨ .  Σε   περίπτωση  ακύρωσής  της  μένει  σε  ισχύ  μόνο  η  

παραχώρηση  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  μένει  έξω  τα  στρέμματα  της  

ΛΑΜΨ .   

 Άρα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θα  ψηφίσω  στην  τέτοια ,  η  ανάκληση  

και  η  εκμίσθωση  της  συνολικής  έκτασης  των  700 τόσων  στρεμμάτων  

του  Αυτοκινητοδρομίου ,  για  την  οποία  πήρε  ΦΕΚ  η  ίδρυση  του  

Αυτοκινητοδρομίου  ΑΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Και  κλείνοντας  ο  κύριος   Δήμαρχος  

έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  ο  κ .  Μηλίδης  και  ο  κ .  

Γιαννακίδης  που  δεν  θέλουν  να  κοσκινίσουν ,  πήραν  υπεύθυνη  θέση  και  

λένε  ότι  θα  ψηφίσουν ,  διότι  πρέπει  να  τρέξουν  οι  διαδικασίες ,  το  

κατάλαβαν .  Θέλω  και  πιστεύω  ότι  και  ο  κ .  Καρύδας  θα  έχει  αυτή  την  

άποψη  ή  το  ελπίζω .  Θα  μας  το  πει  σε  λίγο .  Θέλω  να  τους  συγχαρώ  γι '  

αυτή  την  υπεύθυνη  στάση  τους .   
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 Κανένας  δεν  μέμφθηκε  κανέναν .  Αυτά  τα  παραπλανητικά  δεν  

πρέπει  να  λέγονται .  Αυτό  που  συζητάμε  τώρα ,  αυτή  η  εισήγηση  που  

ήρθε  εδώ ,  έτσι  όπως  ήρθε ,  είναι  προϊόν  δουλειάς  που  προέκυψε  από  

τον  νομικό  σύμβουλο ,  από  τον  γενικό  γραμματέα  και  από  την  

Αποκεντρωμένη .  Ότι  συζητάμε  τώρα  εδώ  τα  ξέρει  όλα  η  

Αποκεντρωμένη .   

 Η  Αποκεντρωμένη  όμως  δεν  μπορεί  να  πάρει  θέση  εάν  δεν  έχει  

απόφαση  και  λέω  εγώ  το  εξής :  παίρνουμε  αυτή  την  απόφαση ,  πάει  στην  

Αποκεντρωμένη  και  κάνει  κάποιες  διορθωτικές  κινήσεις  και  το  ξανά  

φέρνουμε  το  θέμα  και  διορθωνόμαστε  για  λειτουργήσουν  όλα  νόμιμα .  

Που  είναι  το  πρόβλημα ;   Δεν  το  καταλαβαίνω  αυτό .  Που  είναι  το  

πρόβλημα ;   

 Όσον  αφορά  αυτό  το  έγγραφο  που  ήρθε  χθες  που  μας  το  έδωσε  η  

Διαχείριση  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου ,  σήμερα  ο  τοπογράφος  

που  ανακάλυψε  το  ποτάμι  και  τον  δρόμο ,  ο  ίδιος  μιλήσαμε  το  μεσημέρι  

και  μου  λέει  ότι  Δήμαρχε  σε  παρακαλώ  βάλτε  και  αυτή  την  παράγραφο .  

Πάρτε  απόφαση  να  μας  δώσετε  εντολή  να  ξεκινήσουμε  τις  διαδικασίες  

για  να  μην  χάνουμε  χρόνο .  Είναι  χρονοβόρες  οι  διαδικασίες .  

 Του  λέω  ότι  μάθε  πόσος  χρόνος  χρειάζεται ;  Ρώτησε  στην  

Κτηματική  Υπηρεσία ,  ρώτησε  στον  Εποικισμό  που  ρώτησε  και  σε  

άλλες  Υπηρεσίες ,  δεν  μπορούν  να  πουν  από  τώρα  πόσος  χρόνος  θα  

απαιτηθεί .  Λέει  ότι  δώστε  μας  το  σήμα .  Από  αύριο  να  ξεκινήσουμε  τις  

διαδικασίες .  Μα  ούτε  και  αυτοί  ξέρουν  ακριβώς ,  διότι  ακούστηκε  ότι  ο  

Δήμαρχος  πρέπει  να  κάνει  τις  διαδικασίες .  Ο  Δήμαρχος  πρέπει  να  τα  

κάνει ,  τα  γνωστά  που  ακούμε  εδώ  και  οκτώ  χρόνια  από  κάποιους  εδώ ,  

για  όλα  φταίει  ο  αλήτης  ο  ψηλός ,  ο  Δήμαρχος .  Δεν  είμαι  ψηλός  αλλά  

έτσι  λέει  το  λαϊκό  άσμα .   
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 Ο  ίδιος  ο  τοπογράφος  που  ανακάλυψε  το  ποτάμι  και  τον  δρόμο  

μου  λέει  ότι  Δήμαρχε  βάλτε  και  αυτή  την  παράγραφο ,  πάρτε  απόφαση  

σήμερα ,  για  να  μας  δώσετε  εντολή  να  ξεκινήσουμε  την  διαδικασία .  Η  

υπηρεσία  μας  τα  λέει  αυτά  και  σας  τα  λέω .  Δηλαδή  τι  να  ρωτήσετε  

ακόμα ;  Τι  έμεινε  αδιευκρίνιστο ;   

 Τα  θέματα  νομικής  φύσεως  τα  έχει  απαντήσει  εγγράφως  η  

Νομική  Υπηρεσία ,  όλα  όσα  κάναμε  σε  συνεννόηση  με  τον  νομικό  

σύμβουλο  που  δεν  αμφισβητούμε  τις  γνώσεις  του  τις  νομικές ,  δεν  είμαι  

σε  θέση ,  δεν  είμαι  νομικός  εγώ  για  να  αμφισβητήσω  τις  νομικές  του  

γνώσεις  και  δέχομαι  αυτά  που  μου  λέει .  Δικαίωμα  του  καθενός  φυσικά  

είναι  να  μην  πείθεται  και  να  τον  αμφισβητεί .  Δικαίωμά  του  είναι ,  δεν  

τον  κατακρίνω  εγώ  γι '  αυτό .   

 Όμως  δεν  χρειάζεται  καμία  αναβολή  να  πάρουμε .  Εδώ  το  

καλύτερο  θα  ήταν  ομόφωνα ,  όπως  έχω  καταθέσει  την  πρόταση ,  όπως  

την  διάβασα  και  θα  την  ξανά  διαβάσω ,  ομόφωνα  να  περάσει  χωρίς  

παρατηρήσεις .  Οι  παρατηρήσεις  μας  φάγανε .  Εάν  δεν  γίνονται  

παρατηρήσεις  και   ενστάσεις  μπορεί  να  μην  είχαμε  αυτά  τα  

προβλήματα ,  όπως  δεν  είχαμε  τα  προηγούμενα  χρόνια  που  πέρασαν  τα  

έργα  και  το  ΄11 και  το  ΄15. Τότε  όμως  υπήρχε  ομοφωνία  χωρίς  καμία  

παρατήρηση .   

 Λοιπόν ,  η  πρόταση  που  καταθέτω ,  την  επαναλαμβάνω  πάλι  και  

εγώ  σας  ζητώ  να  σταθείτε  όλοι  υπεύθυνα ,  για  να  κάνουμε  βήματα  

γοργά ,  είναι  η  εξής :  Είναι  η  εισήγηση  την  οποία  την  έχετε  στα  χέρια  

σας .   

 Αλλάζει  η  πρώτη  παράγραφος  και  πως  γίνεται ;   

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ανακαλέσει  την  αριθμό  163 του  ΄16 

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  δωρεάν  παραχώρησης  της  
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χρήσης  δημοτικής  έκτασης  στην  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Ανώνυμη  

Εταιρεία  ΟΤΑ ,  αλλά  μέχρι  την  έκδοση  της  απόφασης  ελέγχου  

νομιμότητας  από  τον  συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  η  απόφαση  

παραχώρησης  να  εξακολουθεί  να  ισχύει  και  πάλι  για  την  πρώτη  

παράγραφο ,  να  μην  ανακληθεί  η  υπ '  αριθμό  870/99 παλαιότερη  όμοια  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  ως  άνω  ανώνυμη  εταιρεία  

για  λόγους  που  ανάγονται  στην  εξασφάλιση  της  συνέχειας .   

 Δηλαδή  αποτελεί  αυτό  ένα  δίχτυ  ασφαλείας  εάν  απορρίψουν  τα  

άλλα  να  έχουμε  αυτό  για  να  μπορεί  να  λειτουργεί  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Όλοι  οι  άλλοι  παράγραφοι  της  εισηγήσεως  στην  πρόταση ,  δηλαδή  

2,  3,  4,  5,  6 παραμένουν  τα  ίδια .  Απαντήθηκαν  τα  διάφορα  ερωτήματα  

σχετικά  με  το  μίσθωμα  που  ετέθηκαν  από  δημοτικούς  συμβούλους ,  

απαντήθηκαν  από  τον  νομικό  σύμβουλο ,  άρα  2,  3,  4,  5,  6 παραγράφους  

παραμένει  η  ίδια  και  προσθέτουμε  την  έβδομη  παράγραφο ,  που  λέει :  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δίνει  εντολή  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  αυτά  

μου  τα  είπε  ο  υπάλληλος  ο  τοπογράφος ,  δίνει  εντολή  στις  υπηρεσίες  

του  Δήμου  να  προχωρήσουν  στις  απαιτούμενες  περαιτέρω  ενέργειες  

προς  άλλες  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  δημοσίου  για  να  γίνει  από  

αποχαρακτηρισμός  και  να  μπορεί  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  λειτουργεί  

νόμιμα  και  τα  λοιπά .  Αυτά  όμως  θέλουν  χρόνο .   

 Αυτά  είχα  να  σας  πω .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας  να  διατυπωθούν  οι  δυο  προτάσεις  

παρακαλώ  και  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  πρώτη  φάση….. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  διατυπώσω  και  εγώ  την  δική  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώθηκε ,  καταγράφηκε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  καταγράψατε ;  Μπορείτε  να  την  διαβάσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θα  σας  την  διαβάσω ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς  είστε  ο  Πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσείς  είστε  ο  Πρόεδρος .  Θα  βάλετε  δυο  προτάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ακουστεί  ξανά  δεύτερη  φορά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να  την  διαβάσετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  να  την  διαβάσω ;  Κρατάω  πρακτικά  εγώ  στα  χέρια  μου ;  Πείτε  την  

να  την  ακούσουμε .  Καταγράφτηκε .  Γι '  αυτό  υπάρχουν  οι  συσκευές ,  για  

να  καταγράφονται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  όταν  έχουμε  δυο  προτάσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χωρίς  πολλές  κουβέντες  θέλετε  να  την  ξανά  πείτε  την  πρότασή  σας ;  

Θα  μπει  σε  ψηφοφορία ,  κύριε  Φωτιάδη ,  άλλωστε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  για  να  μπει  σε  ψηφοφορία  πρέπει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δεύτερη  φάση .  Θα  πάμε  στην  πρώτη  φάση  που  προτείνει  ο  

εισηγητής  και  την  δεύτερη  την  διατυπώνετε  εσείς .  Ποιο  είναι  το  

πρόβλημα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς   θέλετε  να  είναι  εσείς ;  Πείτε  μου  εσείς .  Πείτε  μου ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  οι  δυο  προτάσεις  διαβάζονται  και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πείτε  την  πρότασής  σας  να  την  ψηφίσουμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  μια  και  μετά  η  άλλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πρέπει  να  ψηφιστεί  πρώτα  του  εισηγητή  η  πρόταση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλες  μαζί ;  Ωραία ,  πείτε  μας  λοιπόν  να  ακούσουμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ας  μπει  και  η  δεύτερη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 Μα  τι  είναι  αυτά  που  λέτε  τώρα ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσουμε  επιτέλους  να  τελειώσουμε .  Δυο  ώρες  συζητάμε  το  θέμα  

και  λέμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  ακούσουμε  την  πρότασή  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  η  πρότασή  μας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  συγκεκριμένη .  

Σύντομη  και  συγκεκριμένη .  Καμία  ανάκληση  σήμερα ,  διατήρηση  της  

απόφασης  και  συγχρόνως  κάνουμε  ενέργειες  για  αποχαρακτηρισμό  της  

συγκεκριμένης  περιοχής  με  το  ανάγλυφο  ο  χείμαρρος  και  τα  λοιπά ,  

διεκδίκηση  της  κυριότητας  από  το  δημόσιο ,  αποτύπωση  της  συνολικής  

περιουσίας  μας  εκεί  στον  χώρο  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  συγχρόνως  

παράλληλα  με  αυτό  περιμένουμε  τον  καινούργιο  νόμο  όπου  στο  άρθρο  

192,  παράγραφος  5,  δίνει  συγκεκριμένη  δυνατότητα .   

 Αυτή  είναι  η  πρότασή  μας  για  να  μην  έχουμε  κανένα  κώλυμα  

λειτουργίας  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Κατά  τα  λοιπά  για  την  παραχώρηση ,  όλα  αυτά  θα  πρέπει  να  

γίνουν  για  να  μπορεί  να  γίνει  το  συμβόλαιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ψηφοφορία .  Κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Την  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής ,  του  Δημάρχου ,  όπως  είναι  

τροποποιημένη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Την  πρόταση  την  ψηφίζω  αλλά  θέλω  να  πω  το  εξής :  ότι  είναι  εκ  του  

πονηρού  η  προσθήκη  αυτή  η  τελευταία  της  τεχνικής  υπηρεσίας .  Την  

εντολή  την  δίνει  ο  προϊστάμενος  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  εμείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  την  ψηφίζω  αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αναστασιάδη ;  Ο  κ .  Καρύδας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Φωτιάδη  ζητάτε  διευκρινήσεις ;  Αφήστε  το ,  

σας  παρακαλώ .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Σας  παρακαλώ  κύριοι .  δεν  σας  

άκουσα  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

… με  την  επιφύλαξη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Με  την  πρότασή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  345/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  την  άδεια  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  ήθελα  να  

μου  επιτρέψετε  να  φύγω ,  διότι  είναι  ο  Δήμαρχος  της  Αγίας  Νάπας ,  ο  

οποίος  με  περιμένει .  Ήδη  έχω  καθυστερήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι .   

 

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Έγκριση  υποβολής  προτάσεων:  

α)  Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών  κτηρίων   

προς  άρση  επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών  και  

β)  Προμήθεια  – τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την   

αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  στο  Δήμο  Σερρών ,  

στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨   
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(Ειδικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  Δήμων  του  Υπουργείου  

 Εσωτερικών)  στον  άξονα  προτεραιότητας  ¨Κοινωνικές   

και  Πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

Έγκριση  υποβολής  προτάσεων:  Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών   

κτηρίων  προς  άρση  επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών  και  στο   

πλαίσιο  του  προγράμματος  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  (Ειδικό  πρόγραμμα   

ενίσχυσης  Δήμων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών)  στον  άξονα  

προτεραιότητας  ¨Κοινωνικές  και  Πολιτιστικές  υποδομές  και  

δραστηριότητες  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  346/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  υποβολής  προτάσεων:Προμήθεια  – τοποθέτηση  εξοπλισμού   

για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  στο  Δήμο  Σερρών ,στο  πλαίσιο  

του   
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προγράμματος  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  (Ειδικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  

Δήμων  

του  Υπουργείου  Εσωτερικών)  στον  άξονα  προτεραιότητας  

¨Κοινωνικές   

και  Πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  347/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο:  Ενεργειακή  αναβάθμιση  

 δημοτικών  κτηρίων  στον  Δήμο  Σερρών ,  στο  πλαίσιο  του  

επιχειρησιακού  

 προγράμματος  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  προτεραιότητας   

¨Υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  μία  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  

 διοξειδίου  του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς¨ .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  348/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου  

 ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την  αντιμετώπιση  

εποχικών   

αναγκών  του  τμήματος  οικ .  έργων ,  έργων  οδοποιίας ,  υδραυλικών   

έργων  και  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  349/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  106 και  107/2018 αποφάσεων  

 του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  106 αποφάσεων  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου   

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί  έγκριση  απολογισμών  κληροδοτημάτων   

Κων /νου  Τσιόγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλας  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  350/2018 )  

………………………… 

 

Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  107/2018 αποφάσεων  του  ΑΔΣ  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  
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 περί  έγκριση  απολογισμών  κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιόγκα   

και  Αφροδίτης  Σιόλας  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  351/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο   

έτους  2017 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών   

ελεγκτών  για  το  έτος  2017 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  352/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  παροχής  πληρεξουσιότητας  στον  Δήμαρχο  Σερρών   

για  υπογραφή  συμβολαιογραφικής  πράξης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  353/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2017 

 των  κληροδοτημάτων:  α)  Αποστολίδη  Ιωάννη   και  

β)  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2017 

 κληροδοτήματος:  Αποστολίδη  Ιωάννη   και  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  354/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2017 

 κληροδοτήματος:  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  

Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  355/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο   θέμα .  
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ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2018 

 για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

 έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  356/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης:  ¨Αγροτικές  κοινότητες   

μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  ενεργειακής  απόδοσης  

 στη  διασυνοριακή  περιοχή¨ ,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  

 διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – Πρώην  Γιουγκοσλαβική  

 Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020. 

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

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

133

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ,  εγώ  έχω  αναλάβει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  για  κάποια… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ακούσουμε  την  ερώτηση  κ .  Γκότση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  θα  γίνει  αυτή  η  μονάδα  εν  τέλει  το  …της  εκμετάλλευσης  ποιος  

θα  το  έχει ;  Ο  Δήμος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκείνο  που  μπορώ  να  σου  πω  ότι  εκατό  τοις  εκατό  η  χρηματοδότηση  

είναι  500.000 και  έχει  περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Η  

απόφαση  τώρα  που  παίρνουμε  είναι  για  να  υπογραφεί  το  σύμφωνο  με  

τους  εταίρους .  Οι  εταίροι ,  εάν  θέλεις ,  είναι  το  Σφαγείο  Εμμ .  Παπά ,  

είναι  ο  Δήμος  Σερρών ,  είναι  ένα  σχολείο  Ντοράν ,  κάπως  έτσι  λέγεται ,  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι  μου  είπε  ο  εισηγητής  τώρα  στο  τηλέφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάποιες  διευκρινήσεις  να  το  δούμε  αύριο ;  Ορίστε  κύριε  

Φωτιάδη .  Γι '  αυτό  το  θέμα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Εδώ  κ .  εισηγητά  από  την  εισήγηση  για  το  βιοαέριο  μιλάω  και  

εγώ ,  λέμε  ότι  εμείς  υποδεχόμαστε  εκεί  τα  παραπροϊόντα  του  σφαγείου ,  

του  Δήμου  Εμμ .  Παπά .  Αυτό  το  γνωρίζουν  οι  κάτοικοι ;  Και  αυτό  το  

οποίο  εκεί  θα  συντελείται ,  όταν  αδρανοποιείται  μπορείτε  να  μας  πείτε  

που  θα  πάει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  ολοκληρώσω  παρακαλώ .  Το  βιοαέριο  άντε  θα  το  κάψουμε ,  ίσως  

ξέρω  εγώ ,  δεν  ξέρω  που  θα  το  χρησιμοποιήσουμε ,  αλλά  εκεί  θα  βγει  

και  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ενέργειας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  βγει  μια  μάζα ,  διότι  πάμε  εκεί  κοπριά ,  να  το  πούμε  απλά ,  πάμε  

κοπριά ,  αίματα  και  ότι  βγάζει  το  σφαγείο .  Αυτό  το  υπόλοιπο  που  θα  το  

πάμε ;  Διότι  εδώ  μήπως  μπαίνουμε  στην  λογική  της  φάκας  βλέποντας  το  

τυρί ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  αδυνατώ  να  σας  απαντήσω .  Με  πήρε  τηλέφωνο  ο  

Καρπουχτσής  και  μου  λέει  ότι  θα  απουσιάσω  πες  αυτά  τα  λόγια  και  τα  

έγραψα .  Δεν  είμαι  ενημερωμένος .  Δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  συγνώμη  μισό  λεπτό ,  εάν  δεν  είμαστε  έτοιμοι  να  δώσουμε  

κάποιες  απαντήσεις ,  θα  προτείνει  να  αποσυρθεί  το  θέμα .  Εάν  

συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  έτοιμοι  να  απαντήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  έχετε  να  απαντήσετε  κάτι  κύριε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  όλα  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  έχουν  οδηγίες  από  την  αρχή  

μέχρι  το  τέλος  και  για  όλη  την  διαδικασία .  δηλαδή  από  τα  ελαιοτριβεία  

παράδειγμα  ή  άλλες  αντίστοιχες  μονάδες ,  τα  ξέρει  και  ο  κ .  Γάτσιος  

που  είμαστε  και  κοντά ,  τα  απόβλητα  πηγαίνουν  σε  ειδικά  

διαμορφωμένους  χώρους ,  το  οποίο  μπορεί  να  είναι  και  εκτός .  Εάν  

εννοείται  αυτά  του  εργοστασίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνω  να  αποσυρθεί  το  θέμα ,  γιατί  από  ότι  βλέπω  υπάρχουν  

ερωτήσεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μήπως  έχει  ημερομηνία  όμως ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είχε  έπρεπε  να  ενημερωθούμε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  δεν  έχω  καμία  

ενημέρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  βρωμάει  ο  ντουνιάς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  είναι  να  το  αποσύρουμε ,  μήπως  υπάρχει  ημερομηνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο  και  εάν  έχουμε  κάποια  ενημέρωση ;   Προσωρινά  το  

κρατάω  λίγο  το  θέμα  για  κάποιες  διευκρινήσεις  από  τον  κ .  Γκότση .  

Εάν  έχουμε ,  κ .  Γκότση ,  ικανοποιητικές  απαντήσεις  καλώς .  Εάν  όχι ,  θα  

αποσυρθεί  το  θέμα  για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  357/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  αριθμ .  936/2017 ΑΔΣ  ¨Έγκριση  

 ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και  κοινωνικών  

 δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  2018¨ .  

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

Θα  παρακαλούσα  τον  κ .  Τερζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε  να  ψηφίσουμε  την  αλλαγή  ενώ  έχει  πραγματοποιηθεί  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφορά  και  την  τέτοια ,  καθαρισμό ,  η  οποία  έγινε .  Θα  ψηφίσουμε  

σήμερα  την  αλλαγή  που  έγινε ;  Αφορά  τον  καθαρισμό  των  πινακίδων  η  

οποία  είναι  δράση  η  οποία  έγινε  και  απορώ  γιατί  δεν  ήρθε  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  8 του  μηνός .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Η  μια  είναι  η  Εβδομάδα  Ζωγραφικής ,  η  οποία  πάει  την  Οκτώβριο ,  γιατί  

ο  Μάϊος  είναι  γεμάτος  από  εκδηλώσεις  και  είπαμε  να  το  κάνουμε  

Οκτώβριο  που  είναι  ένας  άδειος  μήνας .  Η  άλλη  η  επιχείρηση  Καθαρές  

Πινακίδες  ενώ  ήταν  για  τον  Απρίλιο  το  Γραφείο  Σχολικών  

Δραστηριοτήτων  της  Β /θμιας  εκπαίδευσης  με  την  κυρία  Σοφία  

Ευθυμιάδου ,  μας  πρότεινε  να  την  κάνουμε  9 του  μηνός  και  την  κάναμε  

τότε  αυτή  την  εκδήλωση .  Δηλαδή  ήταν  μια  ημερολογιακή  μετατόπιση .   

Τώρα  ίσως  έχετε  δίκαιο ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  έπρεπε  να  το  φέρουμε  

ενώ  έχει  πραγματοποιηθεί  η  εκδήλωση  την  προηγούμενη  εβδομάδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  έγινε  την  προηγούμενη  εβδομάδα ,  την  προηγούμενη  Πέμπτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  δέχομαι ,  ναι .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε  προτείνω  η  δράση  Επιχείρηση  Καθαρές  Πινακίδες  να  

ψηφιστεί  ως  καλώς  γενομένη  με  την  μετατόπιση  μόνο  χρονικά  και  η  

δεύτερη ,  να  ψηφίσουμε  την  μετατόπισή  της  τον  Οκτώβριο .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  358/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  12ο:  

Γνωμοδότηση  για  τον  καθορισμό  ημερήσιου  τέλους   

λαϊκών  αγορών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  αλλάζει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  359/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,   

της  κ .  Ασλανίδου  Κυπαρισσίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  ο  Πρόεδρος  του  Χριστός  ενώ  είχε  στείλει  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  αποσυρθεί  το  θέμα ,  δεν  το  κουβεντιάζουμε .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ    

(ΠΡΑΚΤ .  1/9/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενός  καινούριου  φορτηγού  

 εξοπλισμένου  με  υδραυλικό  γερανό  και  υδραυλική  αρπάγη  τύπου   

αχιβάδας  και  ενός  ημιφορτηγού  4Χ4 διπλοκάμπινου  αυτοκινήτου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .  Συμφωνούμε ;  Θέλετε  την  εισήγηση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αφορά  την  Καθαριότητα .  Θα  είναι  ένα  φορτηγό  με  αρπάγη ,  δηλαδή  τα  

μεγάλα  τα  αντικείμενα ,  σαλόνια  και  τα  λοιπά ,  τα  οποία  βρίσκονται  να  

υπάρχει  μόνο  ο  οδηγός  και  να  τα  παίρνει  να  τα  βάζει  επάνω .   Το  
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φορτηγό  και  το  δπλοκάμπινο  είναι  για  να  το  χρησιμοποιήσουν  κάτω  

στην  Καθαριότητα .  Η  Καθαριότητα  να  το  χρησιμοποιήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους  δεν  ακούμε ,  ηρεμήστε  λίγο .  Ορίστε  κύριε  Καρύδα .  Ορίστε  κ .  

Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  προέκυψε  ανάγκη  για  το  διπλοκάμπινο  και  εάν  

προέκυψε  ανάγκη  έχουν  πολλές  εταιρείες  διπλοκάμπινο  ή  μια  

συγκεκριμένη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πολλές  εταιρείες .  Διπλοκάμπινο  έχουν  πολλές  εταιρείες .  Δεν  είναι  μια  

η  εταιρεία ,  είναι  πολλές  και  θα  γίνει  διαγωνισμός .  Βασικά  ο  

διαγωνισμός  θα  γίνει  ηλεκτρονικός .  Έτσι  και  αλλιώς  θα  έρθει  από  την  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Βασίλη  είχαμε  κάνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  κουβέντα  για  να  προχωρήσει  το  θέμα .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  

συγκεκριμένα  να  απαντήσουμε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχουν  πολλές  εταιρείες .  Δεν  είναι  μια  εταιρεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Καρύδα .   Παρακαλώ  κύριοι .  δεν  ακούγεστε ,  στο  μικρόφωνο  

κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Τα  χρήματα  που  είναι  αρκετά  προέρχονται  από  ανταποδοτικά ;  

Περισσέψανε  και  τα  δώσαμε  εκεί ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ;  Συμφωνούμε  κύριοι ;  Ψηφοφορία .  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  360/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Αναμόρφωση  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού    

οικονομικού  έτους  2018 που  αφορά  το  κληροδότημα  Ι .  Αποστολίδη .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  361/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  το  κληροδότημα  Μητσάκου  – 

Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  362/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  κρατήσεων  μισθοδοσίας  

7414  22/5/2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  363/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018  
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για  την  προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  – πληροφορικής  

 και  φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων  για  τις  ανάγκες  του   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  364/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018  

για  την  υπηρεσία  ¨Συντήρηση  παιδικών  χαρών  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια  ερώτηση  έχω  εγώ  σε  αυτό .  Επειδή  δεν  έχουμε  καμία  παιδική  χαρά ,  

μου  κάνει  εντύπωση ,  ποια  παιδική  χαρά  θα  συντηρήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Γκότσης .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  τρεις  παιδικές  χαρές  και  μια  στο  Σκούταρι ,  στο  Σκούταρι  

λειτουργεί ,  οι  τρεις  είναι  έτοιμες ,  πέρασε   ο  πιστοποιητής ,  στάλθηκαν  

σήμερα  τα  έγγραφα  της  πιστοποίησης ,  περνάει  σε  δυο ,  τρεις  μέρες  για  

να  πάρουμε  το  σήμα  καταλληλότητας  από  εδώ ,  από  μια  Επιτροπή  δική  

μας  και  είναι  έτοιμες .  Οι  παιδικές  χαρές  είναι  έτοιμες ,  απλά  

περιμένουμε  την  Επιτροπή  αυτή  να  μας  δώσει  στο  σήμα  

καταλληλότητας .  Σε  πέντε ,  έξι  μέρες  θα  είμαστε  έτοιμοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ερώτημά  μου  είναι  σαφές .  Λέω  ότι  αυτή  την  στιγμή  λειτουργεί  μόνο  

μια  παιδική  χαρά  στο  Σκούταρι .  Εάν  είναι  για  αυτή  το  καταλαβαίνω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  συντήρηση  για  ποια  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  τις  τρεις  και  για  την  μια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  συντήρηση  θα  κάνουμε  σε  αυτές ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Σύμφωνα  με  το  νόμο ,  τον  έχω  εδώ ,  πρέπει  τηρώντας  την  νομοθεσία  θα  

κάνει  τους  ελέγχους  ανά  δυο  μέρες  σε  όλες  τις  παιδικές  χαρές .  Επίσης ,  

βάζουμε  και  χρήματα ,  εάν  χρειάζονται ,  για   ανταλλακτικά .   
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 Σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  καταρτίζει  και  εφαρμόζει  πρόγραμμα  

τακτικής  συντήρησης  του  εξοπλισμού  και  των  επιφανειών  πτώσης  και  

εξασφάλιση  της  συμμόρφωσης  με  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  σε  μόνιμη  

βάση .  

 Είναι  νόμος   στην  νομοθεσία  που  πρέπει  να  ορίσουμε  συντηρητή ,  

ο  οποίος  ανά  δυο  μέρες  θα  πηγαίνει ,  θα  βλέπει  τα  όργανα ,  θα  τα  

ελέγχει  και  τα  λοιπά .  Δεν  είναι  δηλαδή  δικό  μας ,  είναι  θέμα  

νομοθεσίας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  ουσιαστικά  δεν  έχουν  να  συντηρήσουμε  τίποτα  αλλά  θα  

πληρώνουμε  συντηρητή  για  να  πιστοποιεί  την  καλή  λειτουργία  των  

υπαρχόντων  μονάδων .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιοι  εσείς  δεν  έχετε ;  Μισό ,  μισό ,  ποιοι  εσείς  δεν  έχετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ,  ο  Δήμος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού  είπαμε ,  τρεις  και  μια  τέσσερις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές  έγιναν  χθες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  συντήρηση  δεν  θα  αρχίσει  άμα  την  λειτουργία  των  παιδικών  χαρών .  

Δηλαδή ,  όταν  λέμε  συντήρηση ,  θα  περνάει  ανά  δυο  μέρες  να  βλέπει .  

Και  θα  λέει  εάν  είναι  ο  χώρος  καθαρός ,  τι  θέλει  να  γίνει  και  τα  λοιπά  

και  τα  λοιπά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  το  κλείσουμε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε  τι  γίνεται  κ .  Γκότση ;  Ξανά ,  όχι  από  εμάς…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  ας  κρατήσουμε  λιγάκι  την  διαδικασία .  Μην  ανοίγετε  

κουβέντα  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  απάντησε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Εντάξει ,  έχετε  τις  αντιρρήσεις  

σας ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  διαφορετικά .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ,  

τοποθετήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  365/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  
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Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  των  

 υπ’  αριθμ .  1320,  1574γ  αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος   

Λευκώνα  και  47,  48 και  50 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  

 Καπετανουδίου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  366/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  6553α   

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  367/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  ¨Λάκος  

Μονόσπιτα¨  (ανάριθμο)  του  αγροκτήματος  Επταμύλων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Συγνώμη  μήπως  είναι  το  θέμα  της  κεραίας  αυτό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Της  κεραίας  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  λιγάκι ,  μισό  λεπτό .  Αυτό  είναι  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Για  την  

κεραία  είναι  αυτό .  Μισό  λεπτό  την  εισήγηση ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας .  Δεν  το  έχετε ,  τώρα  το  έχετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  αφορούσε   την  κεραία  στην  Κοινότητα  στο  Λάκκος  Μονόσπιτα  

του  αγροκτήματος  Επταμύλων .  Η  Τοπική  Κοινότητα  αποφάσισε  

ομόφωνα  υπέρ  της  μη  εκμίσθωσης .  Είχε  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

δυο  ή  τρία  συμβούλια  πιο  μπροστά ,  το  αποσύραμε  και  είπαμε  να  

ρωτήσουμε  να  δούμε  τι  γίνεται .   

Φυσικά  υπάρχει  περιβαλλοντολογική  μελέτη  εγκεκριμένη  και  

υπάρχει  και  κάποιο  έγγραφο   από  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  ότι  

δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  

Η  δική  μου ,  τουλάχιστον ,  εισήγηση  είναι  να  γίνει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρότασή  μας  ποια  είναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  ναι ,  να  πούμε  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συμφωνήσουμε  στην  τοποθέτηση  της  κεραίας .  Ωραία .  Κύριε  

Κυρτάσογλου ;  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν  δυο  μελέτες  που  λένε  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Είστε  αρνητικός .  Ωραία .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  

συμφωνείτε ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  368/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  ακινήτου  στον  1ο  όροφο   

εμβαδού  15,13 τ .μ .  επί  της  οδού  Αν .  Δημητρίου  10,   

κληροδοτήματος  ¨ Ι .  Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  369/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  ισογείου  καταστήματος   
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εμβαδού  17,48 τ .μ .  επί  της  οδού  Αν .  Δημητρίου  10,  

κληροδοτήματος  ¨ Ι .  Αποστολίδη¨ .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  370/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Σχετικά  με  την  τοποθέτηση  δώδεκα  (12) συνολικά  καμπινών  

 του  ΟΤΕ  στην  πόλη  των  Σερρών ,  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες   

του  άρθρου  20 του  Ν .  4067/2012. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  371/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Σχετικά  με  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  της  οδού  Κων .  

Καραμανλή:  

α)  στη  λέσχη  αυτοκινήτου  και  μοτοσυκλέτας  Σερρών  ¨ΛΑΜΣ¨  και  

β)  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Μοτοσυκλέτας  και  στην  

 ΔΡΑSSIS –RACING CLUB. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχουμε  δυο  αιτήματα ,  

ένα  από  την  ΛΑΜΨ  και  έναν  από  την  ΔΡΑSSIS για  παραχώρηση  της  

Κων .  Καραμανλή  από  το  Δημαρχείο  μέχρι  την  πλατεία  Κλωνίου .  Από  

την  Τράπεζα  Ελλάδος  μάλλον  μέχρι  την  πλατεία  Κλωνίου .  

 Η  ΛΑΜΨ  ζητάει  τον  χώρο  από  το  Σάββατο  το  μεσημέρι  16/6 και  

ώρα  16:00΄   μέχρι  τις  11:00΄  το  πρωί  της  Κυριακής .   
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 Ο  Σύλλογος  ΔΡΑSSIS θέλει  τον  ίδιο  χώρο  για  τις  14,  15,  16 και  

17/6/2018.  

Παράλληλα  την  Κυριακή  ο  Πανηπειρωτικός  Σύλλογος ,  έχει  δοθεί  

μάλλον  ένα  κομμάτι  στον  Πανηπειρωτικό  Σύλλογο  για  μια  δράση  που  

έχει  εκεί  πέρα  στα  πλαίσια  του  Ανταμώματος .   

Η  δική  μου  εισήγηση  είναι  και  πρόταση ,  να  μην  δοθεί  ο  χώρος  

ούτε  στην  ΛΑΜΨ  ούτε  στην  ΔΡΑSSIS. Η  πρόταση  η  δική  μας  είναι ,  

εάν  θέλουν  να  κάνουν  έκθεση  αυτοκινήτων ,  υπάρχει  η  Δορυλαίου ,  ένας  

πολύ  ωραίος  δρόμος ,  μπορεί  να  πάνε  εκεί .  Γιατί ;  Δεν  μπορείς  να  έχεις  

τέσσερις  μέρες  την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  γεμάτη  αυτοκίνητα  και  

αυτό  που  εισηγούμαι  εγώ  είναι  να  πούμε  όχι  και  στην  ΛΑΜΨ  και  στην  

ΔΡΑSSIS και  να  δώσουμε  τον  χώρο  για  τις  δυο  ώρες  που  θέλει  ο  

Πανηπειρωτικός  Σύλλογος  και  τελείωσε .  Αυτό .  Τίποτα  άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  προτείνουμε  να  πάνε  να  κάνουν  τις  εκθέσεις  στην  Δορυλαίου .  

Έχει  χώρο ,  μπορεί  να  πάνε  έστω  200 μέτρα  πιο  κάτω ,  δεν  υπάρχει  

κανένα  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύκλος  ερωτήσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  τους  δημοτικούς  συμβούλους  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Ερωτήσεις .  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Κύριε  Χασαπίδη  κάτι  θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  τοποθετηθώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Μισό  λεπτό ,  υπάρχουν  και  άλλοι .  Ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  

Γιαννακίδης .  Ο  κ .  Χασαπίσης  και  εσείς .  Ορίστε  κ .  Γιαννακίδη ,  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  στην  τοποθέτησή  σας  αυτά  θα  τα  πείτε .  Έχετε  τίποτα  άλλο ;  

Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  εξετάστηκε  η  θέση  της  παραχώρησης  για  τρεις ,  

τέσσερις  ημέρες  της  πλατείας  Ελευθερίας  ή  υπάρχουν  εκδηλώσεις  εκεί ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  έχουμε  αίτημα  για  την  πλατεία  Ελευθερίας .  Το  αίτημα  είναι  για  

την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Από  την  Τράπεζα  Ελλάδος  μέχρι  την  

πλατεία  Κλωνίου .  Μάλιστα ,  μισό  λεπτό ,  γιατί  ένα  είναι  μέχρι  την  

Ιουστινιανού .  Αυτό  είναι  για  τον  Πανηπειρωτικό .  Είναι  από  την  

Τράπεζα  Ελλάδος  μέχρι  την  πλατεία  Κλωνίου .  Αυτό  το   τμήμα  ζητάνε  

και  οι  δυο  Σύλλογοι .  Ο  ένας  Σύλλογος  για  Σάββατο  και  Κυριακή  και  ο  

άλλος  για  τέσσερις  μέρες .   

 Η  δική  μας  θέση  είναι  όχι  στην  παραχώρηση  της  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  για  εκθέσεις  αυτοκινήτων  και  προτείνουμε  έναν  άλλο  χώρο  

να  γίνουν  αυτές  οι  εκθέσεις  στην  Δορυλαίου .  Αυτή  είναι  η  θέση  η  δική  

μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  το  πρώτο  θέμα  μας  ταλάνισε  δυο  

χρόνια  για  την  αναβάθμιση  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Η  ΛΑΜΨ  είναι  

μέλος  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  αντί  να  κάνει  τις  δράσεις  της  στον  

χώρο  του  Αυτοκινητοδρομίου  ζητάει  να  έρθει  στο  κέντρο  της  πόλης ;   

 Η  δική  μου  άποψη  είναι  όχι ,  ούτε  καν  την  Δορυλαίου .  Οφείλουν  

να  πάνε  να  κάνουν  τις  δράσεις  τους  στον  χώρο  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Μιλάμε  για  αυτοκίνητο  και  μιλάμε  για  την  

αναβάθμιση  του  Αυτοκινητοδρομίου  του  οποίο  είναι  μέλος  και  η  

ΛΑΜΨ ,  να  απορρίψουμε  το  αίτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  τοποθετήσεις ,  ερωτήσεις  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμένα  η  ερώτησή  μου  είναι ,  οι  δράσεις  τι  ακριβώς  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  θα  ήθελα  να  ακούσω  και  τον  κύριο  εάν  γίνεται  να  μας  πει  

ακριβώς  ποιο  είναι  το  αίτημα  και  ανάλογα  να  κάνουμε  την  

τοποθέτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  στις  τέσσερις  μέρες  που  ζητάει  η  ΔΡΑSSIS, τι  

ακριβώς  θα  έχει  μέσα  στο  … 
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Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  έχει  έκθεση  αυτοκινήτων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  θα  έχει  αυτοκίνητα ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Καινούργια  αυτοκίνητα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  τοποθετήσεις  κύριοι ;  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  που  εισηγούμαι  εγώ  είναι  η  παραχώρηση  του  

χώρου .  Το  ποιος  είναι  ο  ένας  Σύλλογος ,  το  ποιος  είναι  ο  άλλος  

Σύλλογος  δεν  με  ενδιαφέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  τοποθέτησή  σας  κ .  Αντιδήμαρχε .  Υπάρχει  άλλος  για  τοποθέτηση ;  

Ο  κ .  Γκότσης .  Δεν  έχει  άλλους .  Εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  οι  

πεζόδρομοι  το  λέει  και  η  λέξη ,  έχουν  κατασκευαστεί  για  τους  πεζούς .  

Δεν  είναι  δυνατόν  τέσσερις  και  δυο  έξι  μέρες  να  είναι  γεμάτος  ο  

πεζόδρομος  που  εκεί  είναι  και  ποδηλατόδρομος  και  για  καροτσάκια  και  

για  τους  τυφλούς  και  για  όλα  να  βάλουμε  έξι  μέρες  να  κλείσουμε… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τέσσερις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  οι  άλλες  δυο ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέλος  πάντων .  Νομίζω  ότι  υπάρχουν  άλλοι  χώροι ,  όπως  θα  συμφωνήσω  

με  τον  κ .  Χασαπίδη  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  η  Δορυλαίου  η  οποία ,  το  

θεατράκι  εκεί  είναι  μια  πανέμορφη ,  έχει  γίνει  ένας  πανέμορφος  χώρος .  

Δεν  συμφωνώ  παιδιά ,  νομίζω  ότι  ο  πεζόδρομος  είναι  για  τους  πεζούς ,  

για  τα  γυναικόπαιδα ,  για  τους  τυφλούς  για  τους  ποδηλάτες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Φαντάζομαι  ότι  και  εσείς  κ .  Γκότση  απορρίπτεται  γιατί  είναι  

πεζόδρομος .  Την  Δορυλαίου  πως  την  προτείνετε  τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Την  Δορυλαίου  πως  την  προτείνετε ;  Δεν  κατάλαβα  δηλαδή  δεν  θα  την  

προστατεύσουμε  την  Δορυλαίου ;  Έχετε  μια  τάση  για  την  περιοχή  ότι  

πρόβλημα  έχετε  να  το  πάμε  εκεί .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  κανένα  πρόβλημα .  Εγώ  δεν  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 Θα  σας  πω .  Ο  κ .  Γκότσης  είπε  ότι  οι  πεζόδρομοι  είναι  για  τους  πεζούς  

και  η  Δορυλαίου  είναι  πεζόδρομος .  Όμως  εγώ  δεν  το  είπα .  Συγνώμη ,  

εγώ  δεν  το  είπα ,  εγώ  είπα  ότι  δεν  εγκρίνω  να  γίνει  έκθεση  στο  κέντρο  
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της  πόλης  των  Σερρών .  Υπάρχει  η  Δορυλαίου  που  είναι  λίγο  πιο  εκεί ,  

εκεί  μπορεί  να  πάνε .  Αυτό  είπα  εγώ .  Εγώ  δεν  αναφέρθηκα… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μα  προσέξτε  με  λίγο .  Εγώ  δεν  είπα  ότι  δεν  θέλω  να  γίνει  επειδή  είναι  

πεζόδρομος .  Και  εκείνος  πεζόδρομος  είναι ,  ναι .  Εγώ  είπα  ότι  

εισηγούμαι  να  μην  γίνει  εδώ ,  διότι  είναι  το  κέντρο  της  πόλης ,  

κατακλύζεται  από  κόσμο  καθημερινά  και  ειδικά  τις  τέσσερις  εκείνες  

μέρες ,  Σαββατοκύριακο  εάν  ο  καιρός  είναι  καλός  όλα  τα  παιδιά  θα  

είναι  έξω ,  είναι  αδύνατον  να  έχουμε  τέσσερις  μέρες  αυτοκίνητα  στο  

κέντρο  της  πόλης .  Στην  Δορυλαίου  μπορούμε  να  έχουμε .  Εγώ  δεν  

μίλησα  ότι  δεν  θέλω  επειδή  είναι  πεζόδρομος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  τον  λόγο ,  μην  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  υπάρχουν  ερωτήσεις .  Ότι  πρέπει  να  γίνει  στην  διαδικασία .  

παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καλό  θα  ήταν  βεβαίως  να  εξηγηθούν  μερικά  πράγματα  πως  θα  είναι .  

Παραδείγματος  χάρη ,  εμείς  λέμε  πραγματικά  για  τέσσερις  μέρες ,  εάν  

είναι ,  είναι  μεγάλο  το  θέμα .  Μεγαλώνει .  Αλλά  εάν  είναι  από  μια  μέρα  

σε  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα ,  εάν  είναι  έκθεση  η  οποία  έχει  

κερδοσκοπικό  χαρακτήρα  δεν  το  συζητάμε  αλλά  φαντάζομαι  ότι  αυτά  

είναι  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα .   
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 Και  από  μια  μέρα ,  έστω  και  στον  συγκεκριμένο  χώρο ,  δεν  νομίζω  

ότι  αποτελεί  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό  θα  το  δούμε ,  είπαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .  Ολοκληρώστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μπορεί  να  είναι  έκθεση  αυτοκινήτων  αντίκας  που  δεν  είναι  

κερδοσκοπικού  χαρακτήρα .  Πέρυσι  μας  άρεσε  η  έκθεση  που  κάνανε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  γιατί  μιλάτε  όλοι  μαζί ;  Δεν  

γίνεται  έτσι  η  διαδικασία .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  γιατί  παρεμβαίνετε  κύριε  Χαλιόγλου ;   Δεν  είπαμε  ότι  θα  

περιμένετε  την  σειρά  σας .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  περιμένετε  να  ολοκληρώσει  την  διαδικασία .  Τοποθετούνται  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  με ,  σας  παρακαλώ .  Δεν  παίρνει  τον  λόγο  αυθαίρετα  το  

καθένας .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  γιατί  διαμαρτύρεστε ;   

Κος  ΧΑΝΙΟΓΛΟΥ:  

Να  δώσω  εξηγήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε ,  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Έχουν  προτεραιότητα  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  δεν  χρειάζεται  ακόμα  τίποτα  επιπλέον  εξηγήσεις .  Κύριε  

Γάτσιο  ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  όμως  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όταν  ακούσουμε  τον  κ .  Χαλιόγλου  και  μετά ,  ίσως  να  χρειαστεί  

δευτερολογία  να  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχετε  τον  λόγο .  Ελάτε  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο .  Έχετε  δυο  

λεπτά  να  αιτιολογήσετε  τον… 

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  για  να  καταγράφονται ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

Καταρχήν ,  καλησπέρα  σε  όλους .  Θεωρώ  την  άρνηση  εκ  προοιμίου  λίγο  

αναχρονιστική  απόφαση .  Θα  πρέπει  να  συζητάμε  για  κάποια  πράγματα ,  

για  να  μπορούμε  να  βγάλουμε  ένα  συμπέρασμα .   

 Εμείς  ζητάμε  από  την  Πέμπτη ,  Παρασκευή ,  Σάββατο  και  Κυριακή  

να  γίνει  μια  έκθεση  που  οι  Σέρρες  έχει  ένα  ιστορικό  στις  εκθέσεις ,  που  

ξεκίνησε  από  την  Κοιλάδα ,  έφτασε  στην  πλατεία  Εμπορίου ,  στην  

πλατεία  Ελευθερίας ,  πήγε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Δεν  έρχεται  κανείς .   

 Στο  Αυτοκινητοδρόμιο  εάν  κάνουμε  μια  έκθεση  αύριο ,  θα  είναι  

πλήρης  η  καταστροφή ,  δεν  πρόκειται  να  έρθει  κανείς .  Τελείωσε  το  

εκτός  πόλης .  Όλοι  θέλουν  στο  κέντρο .  Έχει  δυο  χρόνια  που  με  δική  

σας  πρόταση  εμείς  πήγαμε  στην  Δορυλαίου ,  κάναμε  δυο  φορές ,  η  οποία  

απέβη  σε  οικονομική  καταστροφή .  Δεν  θα  περάσει  κανείς .  Ο  

περαστικός  σε  μια  τέτοια  έκθεση  θεωρείται  και  επισκέπτης .   

 Άρα  ο  αριθμός  που  θα  περάσουν ,  έστω  θα  είναι  οι  επισκέπτες  

μιας  έκθεσης .  Σε  όλο  τον  κόσμο  εκεί  γίνονται  οι  εκθέσεις  στο  κέντρο .  

Το  εάν  είναι  πεζόδρομος  ή  δεν  είναι ,  εμείς  έχουμε  κάνει  τοπογραφικά ,  

από  τον  Φεβρουάριο  τρέχουμε ,  από  2 Φεβρουαρίου  το  πρώτο  αίτημα ,  

βρήκαμε  μια  υπηρεσία  την  οποία  είδαμε  φέτος  διαφορετική  από  άλλη  

χρονιά  που  ήταν  αρνητική  από  τα  αποδυτήρια ,  η  οποία  είπε  ότι  φέρτε  

μας  το  ένα  χαρτί ,  φέρτε  μας  το  ένα ,  φέρτε  μας  το  άλλο .   

Φέραμε  πέντε  χαρτιά  τοπογραφικά ,  σχεδιάσαμε  μπαρμπαδέλια  

που  θα  μπουν  τα  αυτοκίνητα ,   δεν  θα  κλείσουμε  όλα  αυτά  που  λέτε ,  

δεν  θα  κλείσει  κανένας  ποδηλατόδρομος ,  κανένας  διάδρομος  των  

τυφλών ,  θα  χρησιμοποιήσουμε  την  μια  πλευρά .   
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Το  πόσα  θα  είναι  δεν  ξέρουμε  εκ  των  προτέρων .  Εάν  δεν  έχουμε  

μια  απόφαση  θετική ,  έχουμε  εισπράξει  την  πρόθεση  των  αντιπροσώπων  

και  των  ανθρώπων  που  ενδιαφέρονται .  Είναι  ένας  κλάδος  ο  οποίος  έχει  

πάρει  την  κατρακύλα  και  πρέπει  όλοι  μαζί  σαν  Σερραίοι  να  

βοηθήσουμε  μια  επαγγελματική  ομάδα  να  ανορθωθεί .   

Δηλαδή ,  γιατί  αρνούμαστε  δεν  το  καταλαβαίνω .  Δεν  το  

καταλαβαίνω .   

Επίσης ,  την  Πέμπτη  έχουμε  φέρει  ένα  μεγάλο  γεγονός  εδώ  σαν  

ΔΡΑSSIS, με  την  Διεθνή  Ομοσπονδία  Μοτοσυκλέτας  και  την  Εθνική  

Ομοσπονδία  Μοτοσυκλέτας  εδώ  στις  Σέρρες .  Το  ονομάσαμε  

Μακεδονίας-Θράκης ,  θα  είναι  περίπου  120,  130 μοτοσικλετιστές  

σοβαροί ,  τουρίστες ,  οι  οποίοι  θα  διασχίσουν  ένα  μέρος  του  ορεινού  

όγκου .  Δεν  θα  είναι  ούτε  enduro,  μην  φαντάζεστε ,   μεγάλες  

μοτοσυκλέτες .  Πρώτη  βραδιά  θα  είναι  στην  Χρυσοπηγή ,  δεύτερη  στο  . .  

και  θα  επιστρέψουν  πάλι  πίσω .   

Από  εδώ  θα  έρθουν  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  εκεί  θα  γίνει  ο  

έλεγχος  και  θα  κάνουμε  μια  εκκίνηση  από  την  Μεραρχίας  τυπικά .  Δεν  

θα  είναι  αγώνας ,  μια  εκκίνηση  για  να  δώσουμε  μια  έμφαση  σε  όλο  

αυτό  που  έχει  έναν  διεθνή  χαρακτήρα  και  θα  καταγραφεί  στα  ιστορικά .   

Κάτι  άτομο  που  θα  φύγει  από  αυτό  το  γεγονός  γίνεται  ένας  

πρεσβευτής  της  πόλης  μας .  Αυτά  όλα  δεν  πρέπει  να  τα  αρνούμαστε  εάν  

θέλουμε  να  αναπτύξουμε .  Η  ανάπτυξη  έρχεται  με  κάποιο  τρόπο ,  όχι  με  

τις  αρνήσεις .  Εμείς  δεν  αρνούμαστε  να  συνεργαστούμε  και  με  την  

ΛΑΜΨ .  Το  κάναμε .   

Η  ΛΑΜΨ  θέλει  από  το  Σάββατο  το  απόγευμα  για  δυο ,  τρεις  ώρες  

και  την  Κυριακή  το  πρωί  έφυγε  και  τελείωσε .  Εμείς  θα  παραμείνουμε  

εκεί .  Δηλαδή  και  η  συνεργασία  ακόμα  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .    
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Νομίζω  ότι  και  ένας  Σύλλογος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  κατανοητό .  Παρακαλώ  να  συντομεύετε .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

Και  ένας  Σύλλογος  ακόμη  και  αυτό ,  οι  συνεργασίες  και  οι  συνυπάρξεις  

εκδηλώσεων  μόνον  καλό  κάνουν  και  κακό  δεν  κάνουν .  

 Να  πω  και  το  άλλο .  Είμαστε  σύμφωνοι  με  όλους  τους  κανόνες ,  

τους  νόμους  που  έχουν  δημοσιευτεί  στην  εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  

που  λέει  πως  γίνονται  αυτά ,  πότε  δίνονται  τα  δικαιώματα  και  τι  

μίσθωμα  θα  πληρώσουμε  στην  Δημαρχία .  300 ευρώ  την  ημέρα .  Αυτά  

όλα  τα  έχουμε  συμφωνήσει  και  έχουμε  χαρτιά  με  αριθμούς  

πρωτοκόλλου  και  τα  λοιπά .  

 Περιμέναμε  την  έγκριση  και  ακούσαμε  ότι  εντολή  Δημάρχου ,  

αυτό  το  θεωρώ  πέρα  για  πέρα  απαράδεκτο ,  εντολή  Δημάρχου  να  μην  

γίνει .   

 Όχι ,  μην  κάνετε  έτσι  αυτή  την  κίνηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν  δεν  επιτρέπονται  τέτοιες  κουβέντες  να  λέτε .  Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

Έτσι  έγινε .  Εντολή  Δημάρχου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  σωστό  αυτό .  Σας  έδωσα  τον  λόγο ,  σεβαστείτε  τον  χώρο  και  

την  διαδικασία .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

Λέω  τι  συνέβη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .  Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  ζητήσατε  τον  λόγο ;  Προτού  δώσω ,  σύντομα  κύριε  Ζίχναλη ,  εάν  

θέλετε  για  να  προχωρήσουμε .  Κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο  σας  παρακαλώ  

ελάτε .   

Κος  ΖΙΧΝΑΛΗΣ:  

Θα  μιλήσω  ως  Πρόεδρος  της  ΛΑΜΨ .  Είναι  το  Αθλητικό  Σωματείο  του  

Μηχανοκίνητου  Αθλητισμού  που  φέρνει  αγώνες  στις  Σέρρες .  Εμείς  

κάθε  χρόνο  διοργανώνουμε  εδώ  και  είκοσι  χρόνια  τα  κλασσικά  

οχήματα  και  τα  είκοσι  χρόνια  η  διοργάνωση  γίνεται  στο  κέντρο  των  

Σερρών .   

 Φέτος  ο  Δήμος ,  κάναμε  και  εμείς  την  αίτηση ,  κάναμε  και  εμείς  

όλα  τα  χαρτιά ,  ο  Δήμος  μας  ενημέρωσε  ότι  δεν  προτίθεται  να  δώσει  

την  Μεραρχίας  για  τους  δικού  του  λόγους .   

 Εμείς  σεβόμαστε  την  πρόθεση  του  Δήμου  και  είμαστε  έτοιμοι  να  

πάμε  εκεί  που  είναι  να  πάμε ,  γιατί  δεν  είμαστε  κερδοσκοπικό  

Σωματείο ,  είμαστε  ένα  αθλητικό  Σωματείο .  Θα  πάμε  όπου  μας  

υποδείξει  ο  Δήμος .   

 Αυτά ,  δεν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Ζίχναλη .  Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γκότσης .  Ο  κ .  

Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος .  Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Να  ξεκαθαρίσω  ότι  δεν  ξέρω  κανέναν  από  τους  κυρίους  και  δεν  θα  

τοποθετηθώ  επηρεαζόμενος  από  κάποιον .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

166

 Εγώ  συμφωνώ  ότι  πρέπει  να  δοθεί  χώρος  για  την  ΛΑΜΨ ,  πάντα  

με  την  λογική  ότι  δεν  πρόκειται  για  ένα  κερδοσκοπικό  Σωματείο .  Από  

όσο  γνωρίζω  από  το  παρελθόν ,  σε  αυτή  την  εκδήλωση  δεν  αναφέρεστε  

με  τις  αντίκες  και  τα  λοιπά ;  Το  οποίο  έχει ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  πολύ  

ενδιαφέρον  και  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  δουν  και  άνθρωποι  

οι  οποίοι ,  ενδεχομένως ,  δεν  θα  είχαν  την  δυνατότητα  να  μετακινηθούν  

κάπου  μακριά ,  πέρα  από  το  κέντρο  για  να  την  δουν .   

 Δεν  συμφωνώ  να  δοθεί  στον  συγκεκριμένο  χώρο  που  έχουν  κάνει  

την  αίτηση  επί  της  οδού  Κων .  Καραμανλή .  Σε  κάποιο  άλλο  όμως  

σημείο  στο  κέντρο  θα  το  συζητούσα .   

 Το  δεύτερο  που  θα  ήθελα  να  πω ,   κύριε  Χαλίογλου  συμφωνώ  ότι  

πρέπει  να  στοχεύουμε  στην  ανάπτυξη  και  ο  Δήμος  Σερρών  πρέπει  να  

στηρίζει  την  ανάπτυξη  αλλά  εδώ  υπάρχει  ένα  σημαντικό  θέμα .  Εάν  σας  

δοθεί  αυτός  ο  χώρος ,  δοθεί  ο  χώρος  ουσιαστικά  για  μια  εμπορική  

δραστηριότητα ,  αυτό  σημαίνει  ότι  ο  Δήμος  αυτομάτως  είναι  

υποχρεωμένος  σε  οποιαδήποτε  εμπορική  δραστηριότητα ,  σε  

οποιαδήποτε  ομάδα  επιχειρηματική  να  παραχωρήσει  τον  χώρο .   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  τότε  οι  δημόσιοι  χώροι ,  δημόσιοι  τι  

σημαίνει ;  Ότι  είναι  χώροι  οι  οποίοι  έχουν  γίνει  προκειμένου  να  

διακινείται  ελεύθερα  ο  Δήμος ,  ο  λαός  δηλαδή ,  τότε  θα  πρέπει  να  

καταλαμβάνεται  συνεχώς  από  επιχειρηματικές  και  εμπορικές  

δραστηριότητες  που  νομίζω  ότι  με  μια  τέτοια  προοπτική  θα  

διαφωνούσατε  ακόμα  και  εσείς .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  διευκρινίσω  που  είπα  πεζόδρομος  και  ο  άλλος  είναι  

πεζόδρομος ,  το  κέντρο  της  πόλεως ,  αυτή  η  οδός  Κωνσταντίνος  
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Καραμανλής ,  σε  εισαγωγικά ,  έχει ,  εξαρτάται  από  την  επισκεψιμότητα ,  

δηλαδή  από  τον  κόσμο  που  δέχεται .  Δεν  νομίζω  ότι  η  Δορυλαίου  

δέχεται  τόσο  κόσμο  όσο  δέχεται  το  κέντρο .  Το  είπατε  και  εσείς .   

Σε  έναν  άλλο  χώρο  δίπλα ,  βεβαίως  αλλά  δεν  μπορεί  να  

στερήσουμε ,  όταν  τα  Σαββατοκύριακα  λοιπόν  μαθητές ,  το  βλέπετε  και  

εσείς ,  σφύζει  από  ζωή  και  τα  λοιπά ,  να  μην  μπορούν  να  τον  

απολαύσουν .  

Να  ήταν  μια  μέρα  να  πω  εντάξει .  Εδώ  μιλάμε  για  τέσσερις ,  πέντε  

μέρες .  Νομίζω  ότι  δεν  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρεισήμισι  μέρες  είναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τρεισήμισι ,  τέλος  πάντων ,  τέσσερις  μέρες .  Νομίζω  ότι  και  σε  αυτό  θα  

συμφωνήσω  με  τον  κ .  Γιαννακίδη ,  αρνηθήκαμε  και  σε  άλλες  εμπορικές  

δράσεις  που  θέλανε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  προχωρήσετε  σας  παρακαλώ ,  μην  κάνετε  διάλογο .  

Μην  διακόπτετε .  

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαλίογλου  μην  διακόπτετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  σε  άλλες  επιχειρήσεις  αυτά  που  θέλανε… 

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  καλά ,  συγνώμη ,  είπατε  την  άποψή  σας .  Δεν  έχετε  άλλο  δικαίωμα .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφασίζει .  Δεν  θα  μας  υποδείξετε  τον  

τρόπο .  Σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

Είστε  εναντίον  μιας  αγοράς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  να  σας  βγάλω  έξω ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  πλέον  δεν  το  

καταλαβαίνετε ;  Όχι  κύριε  δεν  σας  δίνω  τον  λόγο .  δεν  το  

καταλαβαίνετε  αυτό ;   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

Η  αγορά  όλη  έχει  πεθάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι  έχουν  πεθάνει  την  αγορά  είναι  άλλο  θέμα ,  δεν  θα  το  αναλύσουμε  

εδώ  τώρα .  Όλοι  μας  ξέρουμε  πως  έχει  πεθάνει  η  αγορά .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  είστε  σύντομος  σας  παρακαλώ ;   Δεν  έχει  

νόημα  πλέον  να  λέμε  τα  ίδια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει  να  το  δείτε  όπως  το  τοποθέτησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  πρώτο  ερώτημα  που  έκανα  και  στην  πρωτολογία  μου  είναι  εάν  έχει  

κερδοσκοπικό  χαρακτήρα  σε  ότι  αφορά  … 

Κος  ΧΑΝΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Γιατί  επιμένετε ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  κ .  Χαλιόγλου ,  με  μπερδέψατε  λίγο ,  το  πρώτο  το  κομμάτι  

της  εισήγησής  σας  ήταν  καθαρά  διαφημιστικό .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπατε  ότι  θα  έρθουν  έμποροι  εδώ  πέρα  για  να  κάνουν  την  διαδικασία .  

Τότε ,  για  να  μην  επαναλαμβάνω  και  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Γιαννακίδης  

προηγουμένως ,  δεν  μπορεί  όμως  να  κλείνουμε  έναν  τέτοιο  χώρο ,  γιατί  

εμπορικές  δραστηριότητες  συνεχώς  θέλουν  να  κάνουν  καθημερινά  

κοινωνικές  ομάδες  και  επαγγελματίες  που  σέ  έναν  τέτοιο  συγκεκριμένο  

χώρο  εγώ  θα  έλεγα  η  διαδικασία  της  ΛΑΜΨ  να  μπορεί  να  γίνει  στην  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  όπως  έγινε  και  πέρυσι  και  η  διαδικασία  η  

δική  σας  θα  προτείναμε  να  γίνει  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  που  είναι  

και  εκεί  κέντρο .  Για  να  μην  κλείνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Θέλω  να  θυμίσω  στους  συναδέλφους  ότι  πέρυσι ,  ένα  χρόνο  πριν  

δηλαδή ,  ψηφίσαμε  την  κανονιστική  για  την  λειτουργία  της  Μεραρχίας .  

Ξεκάθαρα  λέει  ότι  δεν  παραχωρεί  σε  ιδιώτες  και  για  εκδηλώσεις  

εμπορικού  χαρακτήρα  πλην  ειδικών  περιπτώσεων .   

 Εδώ  και  οι  δυο  ζητούν  για  εμπορικούς  λόγους  την  χρησιμοποίηση  

και  με  ξαφνιάζει  που  η  ΛΑΜΨ ,  ενώ  είναι  και  μέλος  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  θέλει  να  κάνει  έξω  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

δράσεις .   

 Είμαι  αντίθετος .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χαλίογλου ,  δεν  μπορείτε  να  καταλάβετε  ότι  δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  κουβέντα  έτσι .  Δεν  γίνεται  συζήτηση .   

 Κλείνοντας  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  κύριος  . .  είπε  ότι  πήρα  στην  υπηρεσία  μου ,  μου  

ζητήσανε  αυτό  το  χαρτί ,  το  άλλο  το  χαρτί ,  το  τρίτο  το  χαρτί .  Βεβαίως  

και  η  υπηρεσία  έπρεπε  να  ζητήσει  τα  χαρτιά  που  έπρεπε ,  διότι  με  

ολοκληρωμένο  φάκελο  θα  το  φέρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Η  υπηρεσία  δεν  έχει  σχέση  με  την  απόφαση ,  η  υπηρεσία  λέει  ότι  

για  να  το  στείλω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θέλω  αυτά .  Και  αυτά  

ζήτησε .   Και  λέμε  όχι ,  όχι  επειδή  είναι  οι  ενδιαφερόμενοι  πολλοί .  Και  

ένας  να  ήταν  μόνο  η  ΔΡΑSSIS ή  μόνο  η  ΛΑΜΨ  θα  λέγαμε  όχι ,  γιατί  η  

θέση  μας ,  η  πολιτική  μας  θέση  είναι ,  όχι  να  μην  γεμίσουμε  την  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  με  αυτοκίνητα .   

 Η  πρότασή  μας  είναι  να  χρησιμοποιηθεί  η  Δορυλαίου .   
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 Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  δίκαιο .  Η  κανονιστική  λέει  ότι  

απαγορεύονται  αυτά  που  είπατε ,  όμως  σε  ειδικές  περιπτώσεις ,  γι '  αυτό  

αποφασίζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γι '  αυτό  εγώ  ήμουν  

υποχρεωμένος ,  δεν  μπορούσα  εγώ  να  αρνηθώ  να  πω  όχι .  Ήμουν  

υποχρεωμένος  να  φέρω  την  εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  

εισηγηθώ  εγώ  την  μη  παραχώρηση  του  χώρου  και  να  αποφασίσει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Ο  λόγος  είναι  καθαρά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσουμε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  για  τους  πεζούς ,  για  τον  κόσμο .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαλίογλου  δεν  κάνουμε  διάλογο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  κύριε ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  ομιλείτε .  Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  

έχουν  τον  λόγο .  Ακούστε  με  λιγάκι .  Σας  έδωσα  τον  λόγο ,  

τοποθετηθήκατε .  Ακούστε  με  λιγάκι  σας  παρακαλώ ,  Δημοτικό  

Συμβούλιο  είναι .  Δεν  κάνουμε  κουβέντα  έξω  στο  πεζοδρόμιο .   

Λοιπόν ,  ακούστηκε  η  άποψή  σας ,  είμαστε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορία .  Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ως  έχει  η  εισήγηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  παρεμβαίνετε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορία .   

 Κύριε  Καρύδα ;  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Ψηφίζουμε  το  θέμα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  μπορώ  να  πω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αιτιολογήσατε  νομίζω .  Εντάξει ,  πείτε  την  άποψή  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία ,  όπως  τοποθετήθηκα  πριν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  είπαμε  για  την  ΛΑΜΨ  στην  … 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Είπα  ότι  ναι  στην  ΛΑΜΨ ,  γιατί  δεν  έχει  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα ,  όχι  

όμως  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  σε  κάποιον  άλλο  κεντρικό  χώρο .  

Όχι  στην  άλλη  πρόταση  διότι  θεωρώ  ότι  έχει  κερδοσκοπικό  

χαρακτήρα… 
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Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  

…τέλος  πάντων ,  βγάλτε  με .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  μόνος  σας  πρέπει  να  φύγετε ,  τι  να  σας  βγάλω  εγώ ;  Δικαίωμά  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όπως  το  προτείναμε ,  ναι  στην  ΛΑΜΨ  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  

για  μια  μέρα ,  ναι  στην  ΔΡΑSSIS στην  πλατεία  Ελευθερίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλάβετε ,  σας  παρακαλώ  λίγο ,  γιατί  δεν  σας  άκουσα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όπως  τοποθετήθηκα .  Στην  ΛΑΜΨ  επειδή  δεν  έχει  κερδοσκοπικό  

χαρακτήρα  ναι  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  μέρα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μια  μέρα .  Όσο  ζητάνε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσο  ζητάνε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  νόμος  λέει… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  στην  ΔΡΑSSIS …. 

Κος  ΧΑΛΙΟΓΛΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  συνεχίζετε ;  Τι  θέλετε  να  κάνουμε  να  σταματήσουμε  την  

διαδικασία ;  Δεν  έχεις  δικαίωμα .  Γιατί  παρεμβαίνεις  στην  διαδικασία  

τώρα ;  Δεν  έχεις  δικαίωμα  να  παρεμβαίνεις .  Πάρε  το  χαμπάρι .  Τι  να  

κάνουμε ;  Εάν  ήσουν  δημοτικός  σύμβουλος  θα  είχες  δικαίωμα  να  

τοποθετηθείς .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  στην  ΔΡΑSSIS στην  πλατεία  Ελευθερίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Συμφωνείτε  οι  υπόλοιποι  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότα ;  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εγώ  θα  ψηφίσω  παρών…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση .   

 

Σχετικά  με  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  της  οδού  Κων .  

Καραμανλή:   

στη  λέσχη  αυτοκινήτου  και  μοτοσυκλέτας  Σερρών  ¨ΛΑΜΨ ¨  και  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  372/2018 )  

…………………………  

 

Σχετικά  με  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  της  οδού  Κων .  

Καραμανλή:  

 στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Μοτοσυκλέτας  και  στην   

ΔΡΑSSIS –RACING CLUB. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  373/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

των  έργων:  

α)  Επέκταση  πλακοσκεπούς  οχετού  στον  οικισμό  Αγ .  Ιωάννη  

 και  β)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2015.   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

α)  Επέκταση  πλακοσκεπούς  οχετού  στον  οικισμό  Αγ .  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  374/2018 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2015.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  375/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου  κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας   

στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  376/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .  
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ΘΕΜΑ  26ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  321/2018 Α .Δ  .Σ .  και  έγκριση  

πρωτοκόλλου   

παραλαβής  υπηρεσίας  για  την  εξαγωγή ,  επισκευή ,  τοποθέτηση  

 ανταλλακτικών ,  τις  κατάλληλες  ρυθμίσεις  και  την  

επανατοποθέτηση   

κιβωτίου  ταχυτήτων  απορριμματοφόρου  οχήματος  της  Δ /νσης   

καθαριότητας  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  377/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Δούκας  
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Γ . ,  Καρπουχτσής  Κ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  ερώτηση  και  ανάλογα  ο  Αντιδήμαρχος  θα  απαντήσει .  Ο  κ .  

Ραμπότας  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ορίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Παρατηρώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  σε  ορισμένα  πρωτόκολλα ,  τα  οποία  

υπογράφει  η  συγκεκριμένη  υπάλληλος  δεν  αναφέρεται  καθόλου  ο  

ανάδοχος  και  γι '  αυτό  τα  πρωτόκολλα  θα  ήθελα  να  γνωρίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποια  πρωτόκολλα  αναφέρεστε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  αρκετά .  Το  ένα  είναι :  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  αφορά  τις  Αντιδημαρχίες  τόσο  από  τον  κ .  Χαρίτο ,  από  τον  κ .  

Δούκα ,  από  τον  κ .  Χράπα  και  από  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εδώ  αυτό  το  οποίο  μπορώ  να  πω  εγώ  και  να  σας  κάνω  είναι  το  όνομα  

της  εισηγήτριας .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  θέμα  από  όλα ;  Πείτε  τον  τίτλο  για  να  δούμε  σε  ποιον  αφορά ;   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  ένα  είναι  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  Εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  κ .  Χαρίτου  πρέπει  να  είναι  αυτό .  Κύριε  Χαρίτο  δικό  σας  είναι  

αυτό ;  Προμηθειών  πρέπει  να  είναι  αυτό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  τα  βγάζει  όλα ,  τα  βγάζει  το  Προμηθειών .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τα  περισσότερα  είναι .  Λείπουν  από  μερικά  και  έχει  δίκαιο ,  είναι  έξοδα  

πολιτιστικών ,  κοινωνικών ,  αθλητικών  δραστηριοτήτων .  Δεν  ξέρω  εάν  

υπάρχει  κάτι  μέσα  στον  φάκελο .  Εγώ  δεν  το  έχω  αυτή  την  στιγμή ,  

μπορώ  να  σας  απαντήσω  και  να  σας  πω .  Κύριε  Χρυσανθίδη  μπορώ  

αύριο  να  σας  πω  τι  αφορά  το  καθένα .  Δημόσιες  τουαλέτες .  Εσείς  

θέλετε  το  ποιος  το  έχει  πάρει  και  το  ποιος  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ποιος  ήταν  ο  εργολάβος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  δυο .  Αυτά  τα  οποία  με  αφορούν  είναι  μόνο  δυο  και  είναι  

οπτικοακουστικό  υλικό  τουριστικής  προβολής .  Αυτό  φυσικά  δεν   ξέρω  

εάν  είναι  οι  κ .  Γρηγοριάδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Για  να  βοηθήσω ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  με  τον ,  εάν  μου  επιτρέπει  ο  

Πρόεδρος ,  επί  θητείας  μου  τέθηκα  ξανά  το  θέμα  αυτό  και  πιεστικά  στις  

υπηρεσίες  είχα  βάλει  το  θέμα  να  αναγράφεται  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  

ιδιαίτερα ,  όπου  δεν  αναφερόταν  ο  εργολάβος .  Και  το  είχαμε  πετύχει  

νομίζω .  Και  είναι  μάρτυρας  η  γραμματέας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  συγκεκριμένη  υπάλληλος .  Όλα  τα  άλλα  είναι  εντάξει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Η  συγκεκριμένη  υπάλληλος  από  την  αρμόδια  Αντιδημαρχία  να  της  

γίνει  σύσταση  να  γράφει  και  το  όνομα  του  εργολάβου .  Τόσο  απλό  είναι  

το  θέμα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πρόεδρε  ένα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  να  ολοκληρωθεί  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  

Αντιδήμαρχε… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Του  εργολάβου  και  το  ποσό  της  εργολαβίας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  τα  γράφει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τακτοποιηθεί ,  σας  παρακαλώ ,  αυτό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  δούμε  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

181

Κύριε  Χαρίτο ,  γιατί  στο  τμήμα  Προμηθειών  που  είσαι  και  

αντιδήμαρχος ,  έχουμε  συνέχεια  θέμα  έγκριση  πρωτοκόλλου .  Εξηγήστε  

απλά ,  γιατί  έρχονται  όλα  αυτά  τα  πρωτόκολλα  προς  έγκριση  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  δεν  κλείνει  το  θέμα  σε  επίπεδο  επάνω ;  

Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Αυτό  που  είπε ,  με  κάλυψε  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ότι  

πολλά  δεν  έχουν  τίποτα  απολύτως .  Άρθρο  30 και  τα  λοιπά .  Άρθρο  30 

και  τα  λοιπά  και  άρθρο  30 και  τα  λοιπά .  Μην  υποτιμάνε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Εδώ  δεν  είναι  ψηφίζουμε  και  φεύγουμε .   

 Επειδή  έχουν  οικονομικό  αντίκτυπο  και  θέλω  να  είναι  πλήρης  

τεκμηριωμένα  τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  υπηρεσιών  και  έχει  πολλές  

περιπτώσεις ,  εγκρίνουμε  τα  15 χιλιάρικα  του  κυρίου  προμηθευτή  του  

Μουσικού  Γυμνασίου  για  δυο  μήνες .  Το  πρωτόκολλο  δεν  υπάρχει  

Επιτροπή  Παραλαβής  και  Παρακολούθησης  των  Γευμάτων ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  ήθελα  να  πω  ότι  αυτό  όπως  το  βλέπετε  είναι  καινούργιο .  

Παλαιά  δεν  υπήρχαν ,  δηλαδή  έχει  ξεκινήσει  τώρα  πόσο ,  δυο ,  τρεις  

μήνες ;  Την  καινούργια  την  χρονιά .  Όπως  έχει  έρθει  . .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Υπάρχουν ,  κ .  Χαρίτο  και  τέταρτο  μην  και  4ο  και  5ο  του  ΄18.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα .  Να  ακούσουμε  τον  εισηγητή  λιγάκι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  είπα  ότι  αυτό  είναι  καινούργιο  φρούτο  που  ήρθε .  Παλαιά  δεν  

υπήρχε .  Φέρναμε  εδώ  πρωτόκολλα  παραλαβής… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Περίμενε  λίγο .  Δεν  φέρναμε ,  όπως  και  τουλάχιστον  αυτοί  που  είναι  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  ξέρουν .  Διάθεση  πίστωσης ,  ψήφιση  

πίστωσης .  Ευτυχώς  πάλι  το  διορθώσανε  και  αυτό .  Δηλαδή  είναι  μερικά  

πράγματα  που  έχουν  αλλάξει .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  έχει  δίκαιο  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Την  επόμενη  φορά  θα  γράφεται .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  για  να  βοηθήσω  και  εγώ  είναι  έγκριση  παραλαβής ,  δεν  είναι  

έγκριση  οριστικής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  σωστά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή   είναι  η  νομοθεσία  η  καινούργια  αλλά  έρχονται  ελλιπέστατα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  ολοκληρωμένα  σωστά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από  συγκεκριμένη  υπάλληλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να  της  κάνετε  παρατήρηση .  Δεν  μπορεί  να  έρχονται  έτσι ,  όπως  είπε  

και  ο  κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κάτι  τελευταίο  θέλω  να  προσθέσω  εγώ .  Υπάρχει  ένα  

έργο ,  ας  πούμε ,  μέσα  σε  αυτά  υπάρχουν  οι  χημικές  τουαλέτες .  Κάθε  
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δυο  μήνες  που  θα  πληρώνουμε  θα  πρέπει  να  φέρνουμε  για  έγκριση  

πρωτοκόλλου  παραλαβής .  Κάθε  δυο  μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  είναι  κάτι ,   όπως  λέει  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  είναι  κάτι  που  

ξεκινάει  εντελώς  καινούργιο  και  θέλει  μεθόδευση  καλύτερη ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε .  Θέλει  καλύτερη  μεθόδευση  νομίζω  και  καλύτερο  έλεγχο  

από  όλους  μας .   

 Συμφωνούμε  κύριοι  και  την  επόμενη  φορά  ας  είμαστε  λιγάκι  πιο  

μεθοδικοί  και  πιο  πρακτικοί ;   Συμφωνούμε  κύριοι ;  Κύριοι  για  να  

προχωρούμε ,  συμφωνούμε ;  Κύριε  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Αναστασιάδη  για  

να  προχωρούμε ,  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  συμφωνούμε  ή  θέλετε  διευκρινήσεις ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συμφωνώ  αλλά  να  το  δω  κιόλας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

Έγκριση  4ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών   

της  αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  δήμου  Σερρών   

για  το  έτη  2017-2018 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  378/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  1ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής   

υπηρεσιών  για  την  αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  379/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  2ου  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  δαπάνης  

 συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  

2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  380/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  του  6ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  παροχής  

 γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  (Γυμνάσιο  Λύκειο  )   

του  Δήμου  Σερρών  σχολικού  έτους  2017-2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  381/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  οριστικής  παραλαβής  της  σύμβασης  παροχής  

 υπηρεσιών  καθαρισμός  υδροληψίας  τάφρου  Μπελίτσας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  382/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  παραγωγή  οπτικοακουστικού  υλικού  

 τουριστικής  προβολής  του  δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  383/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  έξοδα  πολιτιστικών-κοινωνικών  –αθλητικών  

 κλπ  δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  384/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσίας  για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών   

μηχανημάτων  για  την  προμήθεια  για  την  βελτίωση  της  λειτουργίας  

 του  τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  στο  πλαίσιο  του  έργου  

πρόγραμμα   
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πρόληψης  και  αντιμετώπισης  καταστροφών  που  προκαλούνται  

από  θεομηνίες  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  385/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  

 στην  πλατεία  Ελευθερίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  386/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  

 του  ΟΠΣ  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  387/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης-υποστήριξης  λογισμικού   

του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  388/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  μικροφωνικής  

-φωτισμού  κάλυψης  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  389/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  εκτέλεση  της  ως  άνω  υπηρεσίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  390/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  υποστήριξης  στις  νέες  δράσεις  του   

Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  391/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  4ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  ευπρεπισμού  

 –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών  κοιμητηρίων  του   

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  ΔΕ  Σερρών .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  392/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  24ου  τελικού  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας   

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Λευκώνα  και  των   

Τ .Κ .  Ορεινής  και  Α .  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  393/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  του  1ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  συντήρησης   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών   

για  τα  έτη  2018-2020. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  394/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  σύμβασης  παροχής   

υπηρεσιών  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  395/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   

χρημάτων  από  Προνοιακό  Επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  396/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  16 Η Σ  ΜΑΙΟΥ  2018 

190

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  397/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  διαγραφής  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου  που  αφορά  την  ιδιοκτησία  

 της  κ .  Παπαοικονόμου   Μαρίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  398/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  κ .  Άτσαλου  Πέτρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  399/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλός  σας  βράδυ  κύριοι  συνάδελφοι .  

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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345-2018:  Ανάκληση  της  αρ .  163/2016 Α .  .Σ .  και  απ’  ευθείας  

εκμίσθωση  χώρων  στην  ¨  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ  

Α .Ε .  ΟΤΑ¨ ,  στα  πλαίσια  της  παρ .  3 του  άρθρου  192 του  Ν .  

3463/2006. 

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

346-2018:  Έγκριση  υποβολής  προτάσεων :  Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  

σχολικών  κτηρίων  προς  άρση  επικινδυνότητας  στο  Δήμο  

Σερρών  καιστο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

ΙΙ¨  (Ειδικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  Δήμων  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών)  στον  άξονα  προτεραιότητας  ¨Κοινωνικές  και  

Πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

347-2018:  Έγκριση  υποβολής  προτάσεων :  Προμήθεια  – τοποθέτηση  

εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  στο  Δήμο  

Σερρών ,στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  

(Ειδικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  Δήμων  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών)  στον  άξονα  προτεραιότητας  ¨Κοινωνικές  και  

Πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

348-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  με  τίτλο :  Ενεργειακή  

αναβάθμιση  δημοτικών  κτηρίων  στον  Δήμο  Σερρών ,  στο  

πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  Άξονας  προτεραιότητας  ¨Υποστήριξη  της  

μετάβασης  προς  μία  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  
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διοξειδίου  του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς¨ .  Εισηγητής :  

Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

349-2018:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  

δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την  

αντιμετώπιση  εποχικών  αναγκών  του  τμήματος  οικ .  έργων ,  

έργων  οδοποιίας ,  υδραυλικών  έργων  και  υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

350-2018:  Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  106 αποφάσεων  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί  έγκριση  απολογισμών  

κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιόγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλας  

έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

351-2018:  Έγκριση  των  υπ’  αριθμ .  107/2018 αποφάσεων  του  ΑΔΣ  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  περί  έγκριση  απολογισμών  κληροδοτημάτων  

Κων /νου  Τσιόγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλας  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

352-2018:  Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο  

έτους  2017 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  ελεγκτών  

για  το  έτος  2017 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  
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353-2018:  Έγκριση  παροχής  πληρεξουσιότητας  στον  Δήμαρχο  Σερρών  

για  υπογραφή  συμβολαιογραφικής  πράξης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

354-2018:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2017 

κληροδοτήματος :  

α)  Αποστολίδη  Ιωάννη   και  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

355-2018:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2017 

κληροδοτήματος :  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  

Λυκούργου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

356-2018:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2018 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

357-2018:  Έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης :  ¨Αγροτικές  κοινότητες  

μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  ενεργειακής  

απόδοσης  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨ ,  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – 

Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-

2020. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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358-2018:  Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  αριθμ .  936/2017 ΑΔΣ  

¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών ,  

για  το  έτος  2018¨ .  

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

 

359-2018:  Γνωμοδότηση  για  τον  καθορισμό  ημερήσιου  τέλους  λαϊκών  

αγορών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

ΠΡΑΚΤ .   Έγκριση  απαλλαγής  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,  της  κ .  

Ασλανίδου   

1/9/2018 Κυπαρισσίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

360-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  ενός  καινούριου  φορτηγού  

εξοπλισμένου  με  υδραυλικό  γερανό  και  υδραυλική  αρπάγη  

τύπου  αχιβάδας  και  ενός  ημιφορτηγού  4Χ4 διπλοκάμπινου  

αυτοκινήτου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

361-2018:  Αναμόρφωση  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικονομικού  έτους  2018 που  αφορά  το  κληροδότημα  Ι .  

Αποστολίδη .  
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362-2018:  Ομοίως  που  αφορά  το  κληροδότημα  Μητσάκου  –

Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου  

 

363-2018:  Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  κρατήσεων  

μισθοδοσίας   

         7414  22/5/2018 

 

364-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  – πληροφορικής  και  

φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018.   

7552  23/5/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

365-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  

υπηρεσία  ¨Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018¨ .  

        7550   23/15/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

366-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  των  υπ’  

αριθμ .  1320,  1574γ  αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  

Λευκώνα  και  47,  48 και  50 αγροτεμαχίων  του  

αγροκτήματος  Καπετανουδίου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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367-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  

6553α  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

368-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  

¨Λάκος  

Μονόσπιτα¨  (ανάριθμο)  του  αγροκτήματος  Επταμύλων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

369-2018:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  ακινήτου  στον  1ο  όροφο  

εμβαδού  15,13 τ .μ .  επί  της  οδού  Αν .  Δημητρίου  10,  

κληροδοτήματος  ¨ Ι .  Αποστολίδη¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

370-2018:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  ισογείου  καταστήματος  

εμβαδού  17,48 τ .μ .  επί  της  οδού  Αν .  Δημητρίου  10,  

κληροδοτήματος  ¨ Ι .  Αποστολίδη¨ .  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

371-2018:  Σχετικά  με  την  τοποθέτηση  δώδεκα  (12) συνολικά  

καμπινών  του  ΟΤΕ  στην  πόλη  των  Σερρών ,  σύμφωνα  με  τις  

διαδικασίες  του  άρθρου  20 του  Ν .  4067/2012. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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372-2018: Σχετικά  με  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  της  οδού  Κων .  

Καραμανλή :  στη  λέσχη  αυτοκινήτου  και  μοτοσυκλέτας  

Σερρών  ¨ΛΑΜΣ¨  και  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

373-2018: Σχετικά  με  παραχώρηση  του  πεζόδρομου  της  οδού  Κων .  

Καραμανλή :  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Μοτοσυκλέτας  

και  στην  ΔΡΑSSIS –RACING CLUB. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

374-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

Επέκταση  πλακοσκεπούς  οχετού  στον  οικισμό  Αγ .  Ιωάννη   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

375-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  

Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2015.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

376-2018: Ομοίως  του  έργου  κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών .  

 

377-2018: Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  321/2018 Α .  .Σ .  και  έγκριση  

πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  για  την  εξαγωγή ,  

επισκευή ,  τοποθέτηση  ανταλλακτικών ,  τις  κατάλληλες  

ρυθμίσεις  και  την  επανατοποθέτηση  κιβωτίου  ταχυτήτων  
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απορριμματοφόρου  οχήματος  της  Δ /νσης  καθαριότητας  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Καδής  Γ .  

 

378-2018: Έγκριση  4ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  της  αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  δήμου  Σερρών  για  το  έτη  2017-2018 

 

379-2018: Έγκριση  1ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

υπηρεσιών  για  την  αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

380-2018: Έγκριση  2ο υ  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  παροχής  

δαπάνης  συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  

Σερρών  για  το  έτος  2018 

 

381-2018: Ομοίως  του  6ο υ  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

παροχής  γευμάτων  σίτισης  μαθητών  Μουσικού  Σχολείου  

(Γυμνάσιο  Λύκειο  )  του  Δήμου  Σερρών  σχολικού  έτους  

2017-2018 

 

382-2018: Ομοίως  οριστικής  παραλαβής  της  σύμβασης  παροχής  

υπηρεσιών  καθαρισμός  υδροληψίας  τάφρου  Μπελίτσας .   

 

383-2018: Ομοίως  για  την  παραγωγή  οπτικοακουστικού  υλικού  

τουριστικής  προβολής  του  δήμου  Σερρών  
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384-2018: Ομοίως  για  έξοδα  πολιτιστικών-κοινωνικών  –αθλητικών  

κλπ  δραστηριοτήτων  

 

385-2018: Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσίας  για  την  εκμίσθωση  

ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  προμήθεια  για  την  

βελτίωση  της  λειτουργίας  του  τμήματος  Πολιτικής  

Προστασίας  στο  πλαίσιο  του  έργου  πρόγραμμα  πρόληψης  

και  αντιμετώπισης  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  

θεομηνίες  

 

386-2018: Ομοίως  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  

πλατεία  Ελευθερίας  

 

387-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ΟΠΣ  

του  Δήμου  Σερρών   

 

388-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης-υποστήριξης  λογισμικού  

του  Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  

Συστήματος  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

389-2018: Ομοίως  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  

μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών   

 

390-2018: Ομοίως  για  την  εκτέλεση  της  ως  άνω  υπηρεσίας   
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391-2018: Ομοίως  υπηρεσιών  υποστήριξης  στις  νέες  δράσεις  του  

Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS  

 

392-2018: Ομοίως  του  4ο υ  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

ευπρεπισμού  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών  

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πλην  της  

ΔΕ  Σερρών .  

 

393-2018: Ομοίως  του  24ο υ  τελικού  λογαριασμού  της  παροχής  

υπηρεσίας  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Λευκώνα  και  των  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Α .  Βροντούς  του  Δήμου  

Σερρών .   

 

394-2018: Ομοίως  του  1ο υ  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020. 

 

395-2018: Ομοίως  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  σύμβασης  

παροχής  υπηρεσιών  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  

αγορά  Σερρών   

 

396-2018: Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  χρημάτων  

από  Προνοιακό  Επίδομα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  
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397-2018: Έγκριση  διαγραφής  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

398-2018: διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου  που  αφορά  την  ιδιοκτησία  

της  κ .  Παπαοικονόμου   Μαρίας .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

399-2018: Ομοίως  του  κ .  Άτσαλου  Πέτρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

400-2018: Έγκριση  2η ς  πρότασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

Γενικής   

ΚΑΤ .   Γραμματείας   Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  

την  αρ .  816/2016 ΑΔΣ   

 

401-2018: Έγκριση  μετάβασης  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  

στην  ΝΙΣ  της  Σερβίας  

ΚΑΤ .    για  την  πραγματοποίηση  τελετής  αδελφοποίησης  με  το  

Δήμο  ΝΙΣ  Σερβίας  (Β΄  Φάση)   

 

402-2018: Καθορισμός  του  αριθμού  των  μαθητευομένων  μαθητών  και  

σπουδαστών  στην  ΚΑΤ .    υλοποίηση  των  προγραμμάτων  

μαθητείας  των  δομών  Επαγγελματικής   

  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτιση  ΓΕΠΑΛ  και  ΕΠΑΛ  στο  Δήμο  

Σερρών .  
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403-2018: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  την  εκτέλεση  

της  προμήθειας :  ΚΑΤ .    προμήθεια  και  τοποθέτηση  

στέγαστρου  αποτεφρωτήρα  στο  δημοτικό   

  καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς     

  

         7479  22/5/2018 

 

404-2018: Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσίας  περισυλλογή  αδέσποτων  

ζώων .  

ΚΑΤ .  

 

………………………….. 

……………. 

 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

17ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

19ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  23ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  ……………… 
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ        ……………… 
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ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ        ……………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ       ……………… 
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