
ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

1

 

              

 

   

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

                                 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

   

 

     

        ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

           2014-2019 

 

               

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

18-7-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

2

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

3

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.11/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 11/12-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

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

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

παρόντες ήταν 31, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες 

βιβλιοθήκης και πληροφόρησης και ορισμός μέλους για την κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης και υλοποίησης της νέας σύμβασης για το έτος 2018-2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης μέρους της 744/2017 ΑΔΣ: ¨Έγκριση σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων 

πυροπροστασίας στο το Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του 

Δήμου Σερρών», έγκριση όρων και ορισμός μέλους Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Σύμβασης¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 148.942,60 € για την υλοποίηση της πράξης 

με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων», στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υπο-στήριξη της μετάβασης 

προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 

τομείς» και τίτλο πρόσκλησης ¨Αστική κινητικότητα στην περιοχή 

παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 420.900,00 € από το Πρόγραμμα 

¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ για την πράξη με τίτλο: ¨Εκτεταμένες παρεμβάσεις 

σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Σχετικά με αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 

3ΕΜ¨ στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία με τίτλο: ¨Ανοικτά 

Κέντρα Εμπορίου¨ και έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για 

την υποβολή αυτής. 

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

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική έκδοση των ΟΨΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στο περιοδικό ¨Αυλαία της Θεσσαλονίκης¨.  

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

 

ΘΕΜΑ  8ο: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 

– Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών 

Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών 

Συμβουλίων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών του τμήματος Κοιμητηρίων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την επανένταξη και τη βιώσιμη 

επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου 

MAPS. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών: α) στο Δίκτυο BREATH LIFE 

CITIES και β) στο Δίκτυο CITIES WITH NATURE. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 411/2018 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση σύναψης  

προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και 

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου . 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

περί ¨Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου . 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: 

α) αρ. 102/2018 με θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016¨ 

και 

β) αρ. 103/2018 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης ετήσιου σχεδίου δράσης της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2018 και αναμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το 

έτος 2018¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση 3ης τροποποίησης της 936/2017 ΑΔΣ περί ¨Έγκρισης προγράμματος 

Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το έτος 

2018¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 480/2016 ΑΔΣ με θέμα: ¨Τροποποίηση 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) 

από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε 

¨Πάρκο Πόλης¨, ως προς την ψήφιση της πίστωσης που αντιστοιχεί στην 

αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης των ακινήτων εμβαδού 5.000,08 τ.μ., με τις 

επικείμενες σε αυτά κατασκευές, φερόμενων ιδιοκτητών Κοντούζη ειρήνης 

του Κων/νου και Κουτούζη Ελένης του Κων/νου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 17ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 440/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκποίηση 

δημοτικών οικοπέδων σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 3463/2006 στην Τ.Κ. 

Ορεινής. 

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. και ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 423/2018 ΑΔΣ και έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2018 (98η) που αφορά την χρηματοδότηση της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

  οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 20ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για τις εργασίες βελτίωσης 

υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 της Δ/νσης 

Καθαριότητας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018: 

α) Για την παροχή υπηρεσιών για την τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου 

συστήματος εμφακέλωσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

β) Για την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης 

στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

γ) Για την υπηρεσία ¨Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών ΤΚ Άνω 

Βροντούς¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

δ) Για την παροχή υπηρεσίας ¨περίφραξη με συρματόπλεγμα του αριθ. 4320 

αγροτεμαχίου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018: 
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α) για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2018, 

β) για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) καλυμμάτων καρότσας 

ημιφορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

γ) για την εκτέλεση της προμήθειας ¨Προμήθεια και τοποθέτηση κλουβιών στο 

δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για εξάμηνη 

συνδρομητική υπηρεσία ενημέρωσης στις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών 

φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ευπρεπισμός – 

καθαριότητα – αποψίλωση χόρτων των δημοτικών κοιμητηρίων του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: 

α) τμήματος του υπ’ αριθμ. 7503 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, 

β) του υπ’ αριθμ. 2893 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, 

γ) του υπ’ αριθμ. 1272 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα, 

δ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, 

ε) του υπ’ αριθμ. 6589β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,  

στ) του υπ’ αριθμ. 566 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,  

ζ) του υπ’ αριθμ. 6565γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,  

η) του υπ’ αριθμ. 6610β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, 

 θ) του υπ’ αριθμ. 19 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνος και 

ι) τριών τμημάτων του υπ’ αριθμ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Σκουτάρεως. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Αναγέννησης και 

Κουβουκλίων. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 12521/05-04-2018 σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Σύνταξη σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης 

κτηρίων¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: ¨Παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμο Σερρών για την εξέταση του δασικού 

χαρακτήρα των δημοτικών ακινήτων και εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών 

στα πλαίσια ανάρτησης των δασικών χαρτών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

  

ΘΕΜΑ 32ο:  Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εσόδων 

και εξόδων από πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σερρών. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Προβατά, Δ.Ε. Προβατά  και 

β) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του 

οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών, έτους 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

ρέματος “Κατακονόζι” Πολεοδομικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων Δήμου 

Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των έργων: 

α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών και β) 

Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών, 

έτους 2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Έγκριση 1ου ΑΠΕ των έργων: 
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α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017 και 

β) Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 341. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Μερετούδης., Δούκας Γ., 

Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση Ποιότητας 

Ζωής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 40ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κουρσιούμη Κων/νιά, πρώην 

δημοτικής υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούλιο  και 

β) των κ.κ. Σουλιώτη Μιχαήλ και Αντιγόνης Γαβρά, υπαλλήλων της Δ/νσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης, για το μήνα Σεπτέμβριο 2018. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του 

εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κ., για το μήνα Ιούνιο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 45ο:   Αύξηση ισχύος της παροχής της Κοινωνικής Κουζίνας (ΔΕΔΔΗΕ). 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβαση για την  

  Ενιαία τουριστική προβολή του Ν. Σερρών. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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11Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας .   Με  την  άδειά  ας  ένα  προ  

ημερησίας  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  και  αφορά :  Παράτασης  

ισχύος  της  προγραμματικής  σύμβαση  για  την  ενιαία  τουριστική  

προβολή  του  Ν .  Σερρών .  

 Ο  κ .  Γρηγοριάδης… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ενημέρωση  για  το  εάν  θα  το  συζητήσουμε  και  αμέσως  μετά  θα  σας  

δώσω  τον  λόγο .  Εάν  συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε .  Αλλά  ας  

ξεκινήσουμε  με  τις  ερωτήσεις .  Νομίζω  ότι  είναι  απλό  το  θέμα .   

Ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  προτάσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανακοινώσεις  κύριε  Πρόεδρε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ανακοινώσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  εσείς .  Υπάρχουν  άλλοι  κύριοι  

συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Καλησπέρα  σας  κύριοι  συνάδελφοι .  Έχουμε  μια  πρόταση  και  στην  

συνέχεια  μια  ερώτηση .  Η  πρότασή  μας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  αφορά  

στην  τήρηση  ενός  λεπτού  σιγή  στην  μνήμη  του  ιδιαίτερου  ήρωά  μας ,  

του  Καπετάν  Μητρούση ,  την  μνήμη  του  οποίου  την  σεβαστήκαμε  και  

τιμήσαμε  την  Κυριακή ,  το  Σάββατο  ήταν  η  επέτειος  του  ηρωικού  

θανάτου  του ,  όπως  γνωρίζουμε ,  αντιστεκόμενος  σε  πλήθος  Τούρκων  

στο  καμπαναριό  της  Ευαγγελίστριας .   

 Θεωρώ  ότι  είναι  το  ελάχιστο  που  πρέπει  να  αποδώσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  καμία  αντίρρηση  αλλά  κάθε  χρόνο  γίνεται  μνημόσυνο  στο  

Κάτω  Μητρούσι .  Κυριακή .  Καλούνται  οι  πάντες .  Καταθέτουμε  εκεί  

στεφάνια  και  τα  λοιπά .  Τώρα ,  εάν  θέλετε  να  τηρήσουμε  και  ενός  

λεπτού  σιγή  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα ,  αλλά  ο  ήρωας  τιμάται  από  

τον  Δήμο  κάθε  χρόνο  και  στην  εκκλησία  και  εν  συνεχεία  με  καταθέσεις  

στεφάνων  από  τον  Δήμο ,  από  την  Πρόεδρο  της  Τοπικής  Κοινότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι  θέλετε  να  πείτε  και  εσείς  κ .  Αναστασιάδη ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Όχι ,  απλώς  να  συναινέσω  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συναινείτε ,  ωραία .  Το  επόμενο  θέμα  που  θέλατε ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λήξη .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  προς  τον  κ .  Δήμαρχο .  Θα  ήθελα  να  μας  ενημερώσετε  

που  βρίσκεται  η  διένεξή  μας  με  τον  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  διένεξη ,  δηλαδή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δικαστική  δεν  είχαμε  πάρει  απόφαση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περιμένουμε  το  ΣτΕ .  Εκεί  βρίσκεται .  Είναι  θέμα  ΣτΕ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε  …πότε  έγινε  η  προσθήκη  και  πότε  συζητήθηκε ;  

Έχουμε  κάτι  νεότερο ;  ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάτι  νεότερο  δεν  υπάρχει ,  είναι  θέμα  του  ΣτΕ  πότε  θα  εξετάσει  το  

θέμα .  Εδώ  όπως  ξέρετε  είχε  έρθει  το  θέμα ,  ομόφωνα  πήραμε  απόφαση ,  

μαζί  με  τον  Δήμο  Εμμ .  Παπά  για  να  πάει  το  θέμα  του  συμπιεστή  στο  

ΣτΕ ,  πήραμε  ομόφωνα  απόφαση  και  βρίσκεται  εκεί .  Εμείς  δεν  

μπορούμε  να  ορίσουμε  την  δικάσιμο .  Το  ΣτΕ  ορίζει  την  δικάσιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .κύριε  Φωτιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα .  Θα  ήθελα  να  γνωστοποιήσω  στο  σώμα  ότι  το  τριήμερο  που  

μας  έρχεται ,  Παρασκευή ,  Σάββατο  και  Κυριακή ,  θα  διοργανωθεί  στις  

Σέρρες  το  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Ορεινής  Ποδηλασίας ,  το  οποίο  

συνδιοργανώνεται  από  την  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ποδηλασίας ,  από  

την  ΕΠΣΜΑΘ ,  που  είναι  η  Ένωση  Ποδηλατικών  Σωματείων  

Μακεδονίας  –Θράκης  και  τον  δήμο  Σερρών .   
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 Αναφέρω  τον  Δήμο  Σερρών ,  γιατί  μπορεί  τον  συντονισμό  να  το  

έχει  το  τμήμα  Αθλητισμού  Πολιτισμού  και  Νέας  Γενιάς  αλλά  χωρίς  την  

Αντιδημαρχία  Καθαριότητας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  κινητά  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  πρωτάθλημα .   

 Τετρακόσιοι  με  πεντακόσιοι  περίπου  θα  είναι  οι  επισκέπτες  το  

τριήμερο  αυτό  στην  πόλη  των  Σερρών .  Διακόσιοι  πενήντα  θα  είναι  οι  

αθλητές ,  συνοδοί ,  προπονητές ,  συγγενείς ,  φίλοι ,  φίλαθλοι  που  

αθλητισμού  που  θα  έρθουν  με  αυτοχρηματοδοτούμενη  αυτή  την  

διοργάνωση ,  δηλαδή  όλοι  οι  συμμετέχοντες  εξ  ιδίων  καταβάλουν  το  

κόστος  και  για  την  διαμονή  και  την  διατροφή  τους .   

 Υπολογίζουμε  πάρα  πολύ  πρόχειρα  ότι  40 με  50.000 ευρώ  θα  

πέσουν  στην  αγορά  των  Σερρών  και  μόνο  και  ο  Δήμος  Σερρών  

συνεισφέρει ,  εκτός  από  την  προετοιμασία  του  αγωνιστικού  χώρου  που  

θα  είναι  στην  κοιλάδα  των  Αγίων  Αναργύρων ,  η  έναρξη  και  ο  

τερματισμός  θα  είναι  εκεί  στην  λίμνη ,  με  την  . .  και  με  κάποιες  άλλες  

παροχές  που  δεν  ξεπερνούν  τα  1.500 ευρώ .  

 Πιστεύω  ότι  και  οικονομικά  είναι  πολύ  μεγάλο  το  όφελος  αλλά  

τους  αγώνες  αυτούς  επί  τριημέρου  θα  τους  προβάλει  πανελληνίως  η  

ΕΡΤ1, η  ΕΡΤ3 και  το  Alpha και  το  Epsilon.  

 Αυτό  ήθελα  να  ανακοινώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  που  . .κύριοι  συνάδελφοι  αφορά…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει  να  απαντήσουμε . .  Καλησπέρα  σας  συνάδελφοι .  αφορά  το  θέμα  

με  τα  τραπεζοκαθίσματα  που  . .  «Μέλι  –γάλα» το  2012 της  . .  Φωτεινής .  

…Αφού  βεβαιώθηκε  η  τρίτη  παράβαση ,  όπως  λέει  ο  νόμος ,  

αφαιρέθηκαν  τέσσερα  τραπέζια ,  τέσσερα  σκαμπό   και  δώδεκα  καρέκλες  

στις  6/12/12 … 

 Ο  νόμος  έλεγε  τότε  ότι  πρέπει  να  . .έξι  μήνες ,  τώρα  λέει  τρεις  

μήνες .  Εάν  στους  έξι  μήνες  δεν  ενδιαφερθεί  ο  ιδιοκτήτης  να  πληρώσει  

το  πρόστιμο  και  να  τις  πάρει ,  πάνε  είτε  για  καταστροφή ,  είτε  για  

πώληση  είτε  για  διάθεση .   

 Στις  10/7/2103, δηλαδή  επτά  μήνες  μετά  παραδόθηκαν  τα  . .  

τραπέζια ,  σκαμπό  και  τα  λοιπά  στην  Δημοτική  Αστυνομία  με  έγγραφο  

να  πάνε  για  καταστροφή .  Τώρα  μετά  ήρθε  η  κυρία  . .  να  τα  διεκδικήσει ,  

μας  έκανε  δικαστήριο ,  στο  δικαστήριο  από  ότι  μου  είπαν  παρευρέθηκα  

η  κυρία  Τσινίκα  και  το  δικαστήριο  …δεν  το  ξέρω  και  πρέπει  να  

πληρώσουμε .   

 Πάντως  από  την  αποθήκη  υπάρχουν  τα  έγγραφα  και  της  

εισαγωγής  και  της  …να  πάνε  για  καταστροφή .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα .  

Αυτά  έχω  να  πω .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  δεν  γίνεται  κ .  Ραμπότα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ ,  δεν  γίνεται  διάλογος  τώρα .  Σας  

παρακαλώ ,  επί  της  διαδικασίας ,  δεν  γίνεται  διάλογος .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  η  ερώτηση  από  εμάς ,  η  ερώτηση  ήταν  

συγκεκριμένη ,  εάν  υπάρχει  δικαστική  απόφαση  που  μας  καταλογίζει  

κάποια  χρήματα  από  την  διαδικασία  της  φύλαξης  τραπεζοκαθισμάτων ,  

υπήρχε  σαφής  απάντηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  δικαστική  απόφαση  που  μας  λέει  να  πληρώσουμε  ένα  ποσό ,  

δεν  το  θυμάμαι  τώρα ,  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πως  συμβαίνει  αυτό  σας  εξηγώ ;  Εσείς  δεν  μας  αιτιολογήσατε  πως  

συνέβη  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  συνέβη  ποιο ;  Να  πληρώσουμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  δεν  ξέρω ,  δεν  πήγα  στην  δίκη  εγώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  θέμα  δίκης .  Δεν  είναι  θέμα  δίκης .  Μας  αναφέρατε  μια  

προθεσμία ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  προσφυγή  στα  δικαστήρια .  Στο  δικαστήριο  παρευρέθηκε  η  κυρία  

Τσινίκα  και  το  δικαστήριο  επιδίκασε  ένα  ποσό  να  πληρωθεί .  Πώς  το  

επιδίκασε  και  γιατί  το  επιδίκασε ,  ίσως  θα  έπρεπε  … 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

19

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως ,  απάντησε .  Δεν  νομίζω  ότι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  είναι  απάντηση  η  μομφή…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  έκρινε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  είναι  η  απάντηση  η  μομφή ,  διότι  η  δικαστική  απόφαση  υπάρχει  

στο  τμήμα .  Μπορούσε  να  την  πάρει  και  να  την  φέρει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…μίλησα  με  τον  κ .  Χαρίτο ,  τον  Αντιδήμαρχο  να  πάρει  τα  χαρτιά .  Δεν  

βγήκε  σήμερα  για  λόγους  υγείας  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο ,  δώστε  τα  αύριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  μομφή .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  το  θέμα  είναι :  

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  παράτασης  ισχύος  της  προγραμματικής   
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σύμβαση  για  την  ενιαία  τουριστική  προβολή  του  Ν .  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  έναρξη  προγραμματικής  σύμβασης  που  υπογράφτηκε  7/9/2017 για  

λόγους  έγκρισης  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  καθυστέρησε  επί  μακρόν  

να  μόλις  προ  διμήνου  άρχισε  να  υλοποιείται .   

 Η  λήψη  της  ως  άνω  σύμβασης  . .ανά  έτος  από  τις  . .άρθρο  8,  

παράγραφος  8.1… για  την  ολοκλήρωσή  της .   

Επειδή  η  ως  άνω  καθυστέρηση  έναρξης  υλοποίησης  της  

σύμβασης  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  των  συμμετεχόντων ,  υπάρχει  

αντικειμενική  αδυναμία  λήψης  απόφασης  παράτασης  ισχύος  από  την  

κοινή  Επιτροπή  της  σύμβασης ,  …τα  Δημοτικά  Διοικητικά  Συμβούλια  

και  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο ,  κατά  την  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  

του  άρθρου  7,  28/6/18 ελήφθη  η  σχετική  απόφαση  για  τις  διαδικασίες  

έγκρισης  της  παράτασης .  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  παρακαλούμε  για  την  λήψη  

απόφασης  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  παράταση  ισχύος  της  

προγραμματικής  σύμβασης  για  το  . .  για  χρόνο  ισόποσο  της  

καθυστέρησης .  Δηλαδή  για  επτά  περίπου  μήνες  από  την  ημερομηνία  

λήξης  ήτοι  31/3/2019. 

 

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  597/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

21

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  άδεια  και  την  έγκριση  του  σώματος ,  παράκληση  της  κυρίας  . .  

Σοφίας ,  η  οποία  εκπροσωπεί  τους  κατοίκους  της  Ορεινής  και  

αναφέρομαι  για  το  17ο  θέμα ,  με  την  άδεια  και  την  έγκρισή  σας  θα  το  

βάλουμε  πρώτο  θέμα  κύριοι  συνάδελφοι ;   

 Και  στην  συνέχεια ,  το  θέμα  που  είχε  αναβληθεί  από  την  

προηγούμενη  συνεδρίαση ,  που  αφορά  …για  να  αποδεσμεύσουμε  και  

από  την  Θεσσαλονίκη  τον  εκπρόσωπο .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  440/2017 ΑΔΣ  και  λήψη  νέας  σχετικά   

με  εκποίηση  δημοτικών  οικοπέδων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  187  

του  Ν .  3463/2006 στην  Τ .Κ .  Ορεινής .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  

Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Σάββαλη  ελάτε ,  σας  παρακαλώ ,  σε  ένα  μικρόφωνο .   Ο  κ .  

Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  πάρει  

ομόφωνα  μια  απόφαση ,  την  410 κατά  το  ΄17 με  την  οποία  

αποφασίστηκε  ομόφωνα  ότι  έχει  εκπέσει  το  δικαίωμα  των  αιτούντων  

στα  οικόπεδα  που  παραχωρήθηκαν  από  την  Κοινότητα  τότε  σε  42 
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οδικές  της  Ορεινής  και  δεύτερον ,   η  ανάκληση  της  υπ '  αριθμό  4/2018 

του  συμβουλίου ,  με  την  οποία  έδιναν  τα  οικόπεδα  αυτά  στους  πολίτες  

της  Ορεινής .   

 Το  τρίτο  ήταν ,  αποφασίστηκε  από  εμάς  η  διαγραφή  των  οφειλών  

προς  τον  Δήμο  και  η  ανάκληση  κάθε  βεβαίωση  της  οφειλής  που  εστάλη  

προς  την  αρμόδια  Δ .Ο .Υ . .  

 Πήγε  το  θέμα  για  έγκριση  στην  Αποκεντρωμένη  μετά ,  από  την  

Αποκεντρωμένη  γύρισε  πίσω ,  γιατί  μέχρι  τώρα  είχε  περάσει  η  

πενταετία ,  έπρεπε  να  κάνουν  χρήση  της  πενταετίας .  Και  λέει  η  

Αποκεντρωμένη ,  όχι  είναι  πέντε  συν  τρία  χρόνια .  Άρα  λοιπόν ,  θα  τους  

δώσετε  το  δικαίωμα  μήπως  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν  την  οκταετία .   

 Το  τμήμα  της  Διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας  έστειλε  από  42 ο  

ένας  έχει  αναγείρει  οικοδομή .  Είναι  οι  41 πολίτες .  Έστειλαν  

βεβαιώσεις  ότι  δεν  επιθυμούν  την  οκταετία .  Άρα ,  εφόσον  δεν  

επιθυμούν  την  οκταετία ,  πρέπει  εμείς  πάλι  να  κάνουμε  ανάκληση  τώρα  

ότι  το  Α  και  το  Β ,  δηλαδή  ότι  έχει  εκπέσει  το  δικαίωμα  των  αιτούντων ,  

που  αυτά  ανήκουν  στον  Δήμο  τώρα ,  έχουν  περιέλθει  στον  Δήμο ,  επίσης  

και  η  απόφαση  που  δόθηκε  από  το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  στους  πολίτες  

και  αυτή  η  ανάκληση  θα  γίνει ,  αυτά  τα  δυο  και  το  τρίτο  είναι  το  

οικονομικό  θέμα .  Εάν  εμείς  έχουμε  το  δικαίωμα  να  διαγράψουμε  τις  

οφειλές  και  από   την  Δ .Ο .Υ .  να  κάνουμε  την  ανάκληση .   

 Το  είδαμε  το  θέμα ,  περισσότερα  θα  σας  πει  για  το  οικονομικό  

θέμα  ο  Δήμαρχος ,  φωνάξαμε  τις  υπηρεσίες  μας ,  φωνάξαμε ,  το  

Λογιστήριο  και  γενικά  το  τμήμα  το  Οικονομικό  και  λέμε  λοιπόν  ότι  

όσον  αφορά  το  Γ  σκέλος  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  με  

την  υπ '  αριθμό  440 που  πήραμε ,  καταθέτουμε  ως  απάντηση  τα  έγγραφα  

της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  του  Δήμου  Σερρών  Α  και  Β .   
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 Υπάρχουν  δυο  έγγραφα  με  τα  οποία  τι  λένε  αυτά  τα  έγγραφα ;  

Έχουν  περιπτώσεις  πότε  γίνεται  η  διαγραφή  και  η  ανάκληση .  Μέσα  σε  

αυτές  τις  περιπτώσεις  δεν  εμπίπτει  η  περίπτωση  των  πολιτών  της  

Ορεινής .  Έχουμε  αυτά  τα  έγγραφα .   

 Πλην  όμως  εδώ  τώρα  είναι  νομικό  το  θέμα ,  θα  μας  εξηγήσει  και  

η  κυρία  Σάββαλη ,  διότι  καλούνται ,  βέβαια  έγιναν  οι  χρηματικοί  

κατάλογοι ,  αλλά  είναι  στον  αέρα .  Καλούνται  να  πληρώσουν  οι  πολίτες  

για  κάτι  που  δεν  πήραν  ποτέ  στα  χέρια  τους .  Γιατί  κάτι  που  δεν  έκαναν  

ποτέ  τίποτα .  Που  ποτέ  δεν  περιήλθαν  ούτε  με  συμβολαιογραφική  

πράξη  περιήλθαν  στους  πολίτες  αυτά  τα  οικόπεδα .   

Αυτά  έχω  να  πω  εγώ .  Τώρα  η  Σοφία  θα  μας  πει ,  η  κυρία  Σάββαλη  

θα  μας  πει  και  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  κυρία  Σάββαλη  για  να  μας  καλύψει  για  κάποια  

θέματα ,  να  έχουμε  μια  πιο  ολοκληρωμένη  εικόνα .  Κυρία  Σάββαλη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Καλησπέρα  σας .   Είναι  όπως  τα  ανέπτυξε  ο  κ .  Γκότσης  προηγουμένως .  

Πραγματικά  . .  στην  Κοινότητα  το   2010 για  απόκτηση  οικοπέδων… 

δώδεκα  τα  οικόπεδα ,  δεν  μπορέσαν  να  γίνουν  …Εκ  του  νόμου  

εκπίπτουν ,  χάνουν  το  δικαίωμα  σε  αυτό ,  βέβαια  δεν  έχουν  πάρει  και  

ποτέ  . .δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  από  τους  πολίτες  να  κτίσουν ,  δεν  

κτίσανε ,  πέρασε  η  δεκαετία  και  εκπίπτουν  του  δικαιώματός  τους  να  το  

κτίσουν .   

 Ως  προς  αυτό  το  θέμα  . .και  πέρυσι .  Το  ξανά  επέστρεψε  η  

Περιφέρεια  πίσω  δίνοντας  την  προθεσμία  των  τριών  ετών  με  τον  νόμο  

του  ΄16. Υπάρχει  η  δυνατότητα ,  εφόσον  το  θέλουν  οι  ενδιαφερόμενοι ,  
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να  . .συν  τρία  χρόνια ,  . .από  την  ψήφισή  του  συν  οκτώ  χρόνια…για  να  

κτίσουμε .   

 Στην  φάση  αυτή  οι  αιτούντες  και  όσοι  κίνησαν  την  διαδικασία ,  

δεν  έχουν   την  οικονομική  δυνατότητα  και  δεν  υπάρχει  και  αντίστοιχη  

υποδομή  εκεί  για  να  κτίσουν ,  επομένως  αποποιούνται  της  προθεσμίας  

του  νόμου  του  ΄16 που  τους… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  υπεύθυνες  δηλώσεις .   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Με  υπεύθυνες  δηλώσεις  κανονικά ,  για  να  . .αντίστοιχα  και  η  δικηγόρος  

του  Δήμου  ότι  αναφέρεται  στην  γνωμοδότηση  που  έκανε  το  ΄17 και  την  

επαναλαμβάνει ,  ότι  . .  δεν  επιθυμούν  να  κάνουν  χρήση  του  

δικαιώματος…να  εκπέσουν  του  δικαιώματος  και  να  . .στην  απόφαση  

αυτή  στο  να  απεγκλωβιστούν  . .να  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  οικονομικό  σκέλος ,  εκεί  κάπου  υπάρχει  μια  

γενική  ερμηνεία  του  νόμου ,  που  δεσμεύει  την  Οικονομική  Υπηρεσία  

και  αναφέρεται  γενικά  στις  υποχρεώσεις  όσων  έχουν  εγγραφεί  στους  

καταλόγους  και  δεν  μπορεί  να  τους  διαγράψει .   

 Αυτό  είναι  ένα  θέμα ,  βέβαια ,  το  οποίο  θα  το  δούμε  στην  συνέχεια  

…γιατί  οι  άνθρωποι  που  είναι  μέσα  στους  καταλόγους ,  οι  πολίτες  της  

Ορεινής ,  οι  42 συγκεκριμένα ,  έχουν  καταβάλει  κάποια  χρήματα ,  

υποχρεούνται  να  πληρώσουν  τα  υπόλοιπα  βάσει  του  καταλόγου ,  πλην  

όμως  δεν  θα  αποκτήσουν  ποτέ  τα  οικόπεδα  γιατί  και  έχουν  εκπέσει  εκ  

του  δικαιώματός  τους  εκ  του  νόμου  και  απαλλάσσονται   με  την  

απόφαση  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  ως  προς  την  υποχρέωση  αυτή  με  την  

απόφαση  που  είχαν  πάρει  και  πέρυσι ,  το  Α  και  Β  σκέλος ,  όπως  

ανέφερε  προηγουμένως  ο  κ .  Γκότσης .   
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 Το  θέμα  λοιπόν  αυτό  θα  το  δούμε  στην  Περιφέρεια ,  ίσως  και  στα  

δικαστήρια  το  πως  θα  μπορέσουν  να  διαγραφούν  από  τους  δημοτικούς  

καταλόγους .   

 Στην  παρούσα  φάση  οι  ενδιαφερόμενοι ,  οι  41,  οι  42 υποβάλλανε  

την  αίτηση ,  πλην  όμως  το  αριθμό  11 της   αιτήσεως ,  ο  κ .  Καραφώτης  

Στέφανος  επιθυμεί  να  κάνει  χρήση  της  προθεσμίας  που  του  . .η  

Περιφέρεια  και  να  προχωρήσει  στην  έκδοση  άδειας  και  απόφασης  του  

οικοπέδου  από  την  στιγμή  που  έχει  την  δυνατότητα  αυτή  την  χρονική .  

Είναι  ο  μόνος ,  βέβαια  που  μπορεί  να  αξιοποιήσει  τον  χρόνο  αυτό  και  

επιθυμεί  να  το  εξαιρέσουμε  από  την  δυνατότητα  που  έχουμε ,  να  τους  

διαγράψουμε  με  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  μην  

υποχρεούνται  να  πάρουν  το  οικόπεδο .   

 Επομένως ,  με  . .  ζητάμε   τους  41 να  απαλλαγούν  από  τις  

υποχρεώσεις  αφού  έχουμε  εκπέσει  του  δικαιώματός  μας  αυτού ,  να  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Α  και  το  Β .   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Το  Α  και  το  Β .  Να  αποφασίσει  λοιπόν  ως  προς  αυτό  εκ  νέου  του  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  δώσουν  την  δυνατότητα  στον  κ .  Καραφώτη  

Στέφανο ,  ο  οποίος  επιθυμεί  να  κάνει  χρήση  της  προθεσμίας  που  …του  

νόμου  του  ΄16, να  προχωρήσει  στην  ανέγερση  οικοδομής  και  στην  

περαιτέρω  τακτοποίηση  των  όποιων  πράξεων  πρέπει  να  γίνουν .  

 Επομένως  συμφωνούμε  απόλυτα  ως  προς  το  θέμα  αυτό  με  την  

ανάλυση  και  την  ανάπτυξη  που  έκανε  ο  κ .  Γκότσης  και  να  γραφεί  στην  

εισήγησή  του ,  αναφέρει  στην  εισήγησή  του ,  το  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  

και  να  γίνει  επανάληψη  της  αποφάσεως  που  είχε  παρθεί  και  πέρυσι  

σύσσωμη  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όσον  αφορά  το  Α  και  Β  σκέλος  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

26

του  αιτήματος  και  όσο  αφορά  το  οικονομικό  εκείνο  θα  το  δούμε  με  την  

Περιφέρεια  στην  πορεία ,  γιατί  είναι  ένα  θέμα  που  ξεφεύγει  της  

αρμοδιότητας  του  εδώ  συμβουλίου .  Είναι  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  βάλουμε  τα  έγγραφα  του  Λογιστηρίου  και  με  αυτά  ας  αποφασίσει  . .  

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Γιατί  υπάρχει  και  αυτός  ο  νόμος  που  δεσμεύσει  το  Λογιστήριο  . .Εμείς  

βέβαια  επικαλούμαστε  ότι  είμαστε  . .και  πρέπει  να  μας  διαγράψουν ,  

οπότε  αυτό  το  θέμα ,  μάλλον ,  θα  λυθεί  στο  δικαστήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  διευκρίνηση  Πρόεδρε  μπορώ ;  Επειδή  υπάρχει  ανάκληση ,  είναι  42 

στο  σύνολο ,  στον  έναν  έχουμε  δώσει  τίτλους  κυριότητας ,  ο  οποίος  

είναι  ο  Καραφώτης  Στέφανος…γι '  αυτό  το  λέω ,  ο  οποίος  δεν  είναι  ο  

ίδιος  με  αυτόν  που  ζητάει  τώρα ,  οπότε  είναι  40 αυτοί  που  απαιτούν  να  

γυρίσουν  και  ο  Στέφανος  Καραφώτης  είναι  παρουσία  εδώ ,  είναι  ο  

τεσσαρακοστός  πρώτος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  τεσσαρακοστό  δεύτερο  ήδη  έχουμε  πάρει  απόφαση  που  . .  τηρεί  

τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  … 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το  πατρώνυμο  είναι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Του  Γεωργίου  που  έχουμε  δώσει  σε  μεταγενέστερη  απόφαση  τον  τίτλο  

. .  του  Φιλίππου ,  αυτός  που  ζητάει  να  μην  ανακληθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  

κ .  Αναστασιάδης .   Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Από  ότι  κατάλαβα  κυρία  Σάββαλη  συμφωνείτε  με  την  Δημοτική  Αρχή  

ότι  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  τα  δυο  από  τα  τρία  σκέλη  και  στο  

οικονομικό  θα  πάμε  που  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Δηλαδή  αποφασίζει  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  . .  και  λέμε  ότι  ναι ,  τα  δυο  σκέλη  όπως  τα  

είπατε ,  να  μην  . .  για  το  τρίτο  σκέλος  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  τι  θα  

πούμε ;  Ότι  δεν  γνωρίζουμε  και  να  το  αναθέτουμε  στην  Τμήμα  Εσόδων ;  

Προσόδων ;  Στην  Οικονομική  Υπηρεσία ;  Πώς  θα  γίνει ;   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Ως  προς  το  θέμα  αυτό  η  γνωμοδότηση  η  παρούσα  με  την  σημερινή  

συνεδρίαση  που  δίνει  την  δυνατότητα  προθεσμίας  ή  μη  της  

. .αναφέρεται  στην  υπ '  αριθμό  1713/2017 4 Μαΐου  . .  σύμφωνα  με  την  

οποία  η  δικηγόρος  του  Δήμου  είχε  αποφασίσει  ότι  από  την  στιγμή  που  

εκπίπτουν  . .θα  πρέπει  . .ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντα .  

 Το  θέμα  είναι  ως  προς  αυτό  έθεσε  ερώτημα  στην  Οικονομική  

Υπηρεσία  η  Περιφέρεια  και  η  Οικονομική  Υπηρεσία  αδυνατεί  να  

απεμπλακεί  από  την  νομοθεσία  που  την  δεσμεύει  με  τους  καταλόγους  

και  δεν  βοηθάει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  εισήγησή  της  την  

αντίστοιχη .   

Οπότε  αναγκαστικά  αποφασίζοντας  προς  το  Α  και  Β  θέμα  και  

ενώ  υπάρχει  γνωμοδότηση  ως  προς  το  Γ  σκέλος ,  εκεί  πλέον  . .  έγγραφα  
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της  υπηρεσίας  ώστε  να  ζητήσει  περαιτέρω  διευκρινήσεις  η  Περιφέρεια  

από  την  Οικονομική  Υπηρεσία .   Δεν  υπάρχει  άλλη  δυνατότητα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  σε  αυτά  που  είπε  η  κυρία  Σάββαλη ,  κύριε  Μηλίδη  

στην  ερώτησή  σας  και  να  πω  ότι  όσον  αφορά  για  την  επιστροφή  των  

καταβληθέντων  και  την  διαγραφή  των  οφειλών  και  την  ανάκληση  και  

τα  λοιπά ,  η  Οικονομική  Υπηρεσία  έχει  κάνει  δυο  έγγραφα .  Το  ένα  

είναι  με  ημερομηνία  19/6/17 και  το  άλλο  3/5/18.  Όσον  αφορά  την  

διαγραφή  των  χρεών ,  λέει  ότι  βάσει  νόμου  ότι  μπορείς  να  κάνεις  

διαγραφή .  Δεν  παίρνει  θέση  ξεκάθαρα  για  να  πει  ότι  άρα  μετά  από  

αυτά  συμπεραίνουμε  ότι  στην  περίπτωση  αυτή  μπορεί  να  διαγραφεί  ή  

δεν  μπορεί  να  διαγραφεί .   

 Γι '  αυτό  αυτά  τα  δυο  έγγραφα  που  έχουν  σχέση  και  με  την  

διαγραφή  και  με  την  επιστροφή ,  αυτά  τα  δυο  έγγραφα  τα  δίνουμε  εμείς  

ως  απάντηση ,  βασιζόμαστε  σε  αυτά  τα  δυο  έγγραφα  και  τα  δίνουμε  ως  

απάντηση  στο  Γ  σκέλος  της  απόφασης  που  είχαμε  πάρει .  Τα  στέλνουμε  

στην  Αποκεντρωμένη ,  θα  δούμε  τι  θα  πει  η  Αποκεντρωμένη ,  γιατί  το  

Τμήμα  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου  ζήτησε  με  έγγραφο  από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  να  κάνει  εισήγηση  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .   

 Η  Οικονομική  Υπηρεσία  αρνήθηκε  να  κάνει  εισήγηση  και  λέει  

ότι  εγώ  σας  έστειλα  αυτά ,  δεν  έχω  να  πω  τίποτα  περισσότερο .  Οπότε  

λέμε  και  εμείς  ότι  εφόσον  μας  στείλατε  αυτά  τα  δυο  έγγραφα ,  εμείς  

βάσει  αυτών  των  δυο  εγγράφων  λέμε ,  απαντάμε  στο  Γ  σκέλος  και  τα  

στέλνουμε  στην  Αποκεντρωμένη  για  να  αποφασίσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Καταθέτουμε  αυτά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορούμε  να  κάνουμε  λίγο  επέκταση  του  θέματος ;  

Όπως  το  διευκρίνισε  τώρα  το  Δήμαρχος ,  εάν  η  Περιφέρεια  έχει  

αρνητική  θέση ,  τι  γίνεται ;  Θα  πληρώσουν  οι  άνθρωποι  για  κάτι  που  δεν  

πήρανε  ποτέ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάει  δικαστικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  πάνε  δικαστήριο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αφού  δεν  έγιναν  ποτέ .   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Πολύ  σωστά ,  αυτό  ακριβώς  είναι  το  πρόβλημά  μας ,  το  οποίο  θα  το  … 

στο  διοίκηση ,  εφόσον  έχω  αρνητική  απάντηση .  Εφόσον  η  Περιφέρεια  

απαντήσει  και  μας  υποχρεώσει  να  πάρουμε  μια  θετική  απάντηση  εγώ  

θα  προσβάλω  πλέον  για  τους  πολίτες  . .και  να  λυθεί  το  θέμα  οριστικά  

υπέρ  των  πολιτών ,  γιατί  δεν  υπάρχει  καμία  υποχρέωση  να  πληρώσω  

κάτι  που  δεν  έχω ,  αλλά  . .  η  Οικονομική  Υπηρεσία  σε  αυτή  την  θέση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Κυρία  Σάββαλη  στην  ουσία  σήμερα  παίρνουμε  μια  απόφαση  η  οποία  

επικαιροποιεί  την  απόφασή  μας  το  ΄17 σε  αυτό  το  σκέλος  το  μοναδικό ,  

που  δεν  αποδεχόμαστε  την  τριετή  παράταση  με  τις  υπεύθυνες  

δηλώσεις .  Σωστά ;   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Οπότε  με  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  επικαιροποιούμε  την  ίδια  απόφαση  

και  μένουμε  εκεί  και  μόνο .  Όλα  τα  υπόλοιπα  λύνονται  μόνο  στα  

δικαστήρια ,  μόνο  με  δικαστικές  αποφάσεις  … 

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Αναφέρεστε  στο  Α  και  Β  σκέλος  της  προηγούμενης  απόφασης  και  ως  

προς  το  τρίτο  δεν  μπορείτε  να  πάρετε  θέση ,  γιατί  δεν  σας  βοηθάει  η  

Οικονομική  Υπηρεσία .  Αυτή  είναι  η  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  δυο  κουβέντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Εμείς  καλυφθήκαμε  πέρυσι  από  την  απόφαση  που  σύσσωμα… το  

Δημοτικό  Συμβούλιο… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Σωστά ,  έχετε  δίκαιο  κ .  Αναστασιάδη ,  πήραμε  μια  πολύ  γενναία  

απόφαση  και  η  Περιφέρεια  ζήτησε  κάποιες  διευκρινήσεις .  Γι '  αυτό  

βρισκόμαστε  εδώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Ραμπότας .  Ο  κ .  Στεργίου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κάνουμε  κ .  Αναστασιάδη .  Και  ο  κ .  Θεοχάρης .  Κύριε  

Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  . .το  οποίο  έχει  δυο  

σκέλη  και  καλούμαστε  σήμερα  να  αποφασίσουμε  για  ένα  άλλο  ζήτημα  

το  οποίο  . .  αλλά  υπάρχει  το  τυπικό  και  οι  διατάξεις  του  νόμου  και  

όλη… Εκεί  η  κυρία  Σάββαλη  που  εκπροσωπεί  τους  πολίτες  της  Ορεινής  

… 

 Κύριε  Γκότση ,  με  συγχωρείτε ,   έπρεπε  οι  εισηγήσεις  να  είναι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Συναινώ  μόνο  στο  κομμάτι  που  έχει  οριστικοποιηθεί  και  κλείνει  με  

τους  τίτλους ,  όπου  επιστρέφονται  . .και  με  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις .  Σε  
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ότι  αφορά  το  οικονομικό  σκέλος  δεν  θα  δώσω  την  ψήφο   και  ότι  

οτιδήποτε  άλλο  προβλέπει  αυτό ,  ούτε  τα  χαρτιά  …ή  θα  έρχεται  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  … η  εισήγηση  εδώ  για  να  ξέρουμε  ακριβώς  

τι  γίνεται ,  γιατί  στην  αρχική  εισήγηση  που  μας  κοινοποιηθήκανε  έλεγε  

μέσα  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  η  επιστροφή  των  χρημάτων .  . .  Η  εισήγηση  

που  πήρα  εγώ  τουλάχιστον ,  λέει  για  την  επιστροφή  των  χρημάτων .   

…σε  ότι  αφορά  το  ….πρόκειται  να  συναινέσω .  Να  πάει  πίσω  και  

να  έρθει  ολοκληρωμένο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  μας  απασχόλησε  πάρα  πολύ .  Τα  δυο  έγγραφα  έγιναν  

στην  Οικονομική  Υπηρεσία  για  να  κάνει  εισήγηση .  Δεν  κάνανε  

εισήγηση .  Λένε  ότι  αυτά  τα  έγγραφα  που  σας  δώσαμε ,  αυτά  μπορείτε  

να  χρησιμοποιήσετε .   

 Έκανα  μια  ύστατη  προσπάθεια  χθες  με  την  κυρία  Σάββαλη ,  

κάλεσα  και  τον  προϊστάμενο  του  Λογιστηρίου ,  λέω  ότι  θα  υπάρξει ,  

ενδεχομένως ,  κάποιο  πρόβλημα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  διότι  θα  

λένε  ότι  που  είναι  η  εισήγησή  σας ;   Και  επανέλαβε ,  μπροστά  στην  

κυρία  Σάββαλη  και  στον  κ .  Γκότση  που  ήταν ,  ότι  η  θέση  μας  είναι  

αυτή .  Αυτά  είναι  τα  έγγραφά  μας ,  αυτά  λέμε  σχετικά  με  την  διαγραφή  

των  χρεών  και  την  επιστροφή ,  δεν  έχουμε  να  πούμε  τίποτα  άλλο ,  

χρησιμοποιείστε  αυτά  τα  έγγραφα .   

 Το  σκεφτήκαμε  να  το  αναβάλουμε  αλλά  δεν  θα  έχει  κανένα  

νόημα ,  διότι  δεν  θα  κάνουν  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμπληρώσω   κάτι .  Επίσης ,  στην  προσπάθεια  του  Δημάρχου  να  

κάνουμε  εισήγηση ,  είπα  τον  εξής :  ότι  εμείς  δεν  μπορούμε  να  

αγνοήσουμε  τους   . .καταλόγους  και  ότι  για  μας ,  εμείς  βέβαια  θέλουμε  
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να  βοηθήσουμε  τους  πολίτες ,  είμαστε  υπέρ  των  πολιτών ,  για  μας  δεν  

είναι  στην  περίπτωση  αυτή ,  ορίστε  τα  έγγραφα ,  πάρτε  εσείς  την  

απόφαση ,  εμείς  σαν  υπηρεσία  αλλά  δεν  το  γράφουν ,  σαν  υπηρεσία  

λέμε  ότι  δεν  πρέπει  να  διαγραφούν  ή  να  γίνει  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  λένε  αυτό .  Λένε  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προφορικά .  Προφορικά  τι  λένε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  προφορικά  τι  να  τα  κάνουμε .  Άχρηστα  είναι .  Λένε  ότι  αυτό  το  

χαρτί  σας  δίνουμε ,  δεν  έχουμε  να  πούμε  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  το  έχουμε  εξαντλήσει  και  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   απλά  εγώ  ζήτησα  να  πάρω  τον  λόγο  γιατί  η  προηγούμενη  

απόφαση  σύμφωνα  με  την  ερώτηση  που  . .  κύριος  Χράπας ,  η  

προηγούμενή  μας  απόφαση  δεν  έλεγε  μόνο  τα  δυο  σκέλη ,  είναι  και  το  

τρίτο .   

 Εκτιμώ  εγώ  ότι  για  να  πάει  η  απόφασή  μας  στην  Περιφέρεια  και  

να  εγκριθεί ,  ενδεχομένως ,  η  Περιφέρεια  θα  ζητάει  και  θα  θέλει  την  

γνώμη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Άρα  λοιπόν  εγώ  προτείνω  μαζί  με  

τα  δυο  σκέλη  να  βάλουμε  και  το  τρίτο ,  ότι  συμφωνούμε  εμείς  στην  

επιστροφή  των  χρημάτων  και  στην  διαγραφή  των  καταλόγων  και  σε  

αυτή  την  περίπτωση  ας  δει  η  Περιφέρεια  μετά ,  εάν  και  εφόσον  

εμπίπτουν  νομικά  στην  όλη  διαδικασία .   
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 Διότι  εάν  δεν  βάλουμε  εμείς  την  άποψή  μας  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  η  Περιφέρεια  δεν  έχει  να  εξετάσει  τίποτα  ως  προς  το  τρίτο  

σκέλος  τουλάχιστον .  Γι '  αυτό  λοιπόν  θα  πρότεινα  εγώ  να  πάρουμε  μια  

απόφαση  που  να  λέμε  ότι  συμφωνούμε  ή  διαφωνούμε ,  τέλος  πάντων .  

Όπως  πήραμε  απόφαση  και  την  προηγούμενη  φορά  πριν  από  ένα  χρόνο  

περίπου .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   Ο  κ .  Θεοχάρης .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  

αυτό  . .προέκυψε  εφόσον  ήρθε  η  οικονομική  κρίση  στην  χώρα  μας .  Έως  

το  ΄12 οι  αιτούντες  είχαν  καλύψει  δυο  με  τρεις  δόσεις ,  οι  οποίες  ήταν  

πέντε  από  το  ΄10 έως  το  ΄14. Είχαν  καλύψει  δυο  με  τρεις  δόσεις  . .  εκ  

των  οποίων  στην  συνέχεια ,  αφού  ήρθε  η  κρίση  αρχίσανε  να  

δυσκολεύουν  τα  πράγματα  και  . .ότι  δεν  μπορούμε  να  πληρώσουμε ,  τι  

θα  κάνουμε  από  εδώ  και  πέρα ;  

 Έτσι  εμείς  κατεβήκαμε  στο  τμήμα  Ακίνητης  Περιουσίας ,  το  

θέσαμε  ως  θέμα  και  εάν  θυμάστε  το  ΄13, τον  Μάιο  μήνα ,  ήρθε  θέμα  για  

μείωση  του  τιμήματος  από  5.000 σε  2.500.   

 Πήραμε  εδώ  ομόφωνη  απόφαση ,  στην  συνέχεια  η  Περιφέρεια  μας  

το  απέρριψε  και  εκ  των  πραγμάτων  συνεχίσαμε  την  απόφαση  του  ΄10.  

 Θέλω  να  πω  ότι  φαίνεται  ότι  οι  άνθρωποι  αυτοί  είχαν  καλή  

πρόθεση  και  εάν  πραγματικά  η  Περιφέρεια  ενέκρινε  την  απόφαση  

αυτή ,  θεωρώ  ότι  το  θέμα  θα  είχε  λήξει .  Θα  είχε  λήξει  γιατί  είχαν  δώσει  

2 με  3 χιλιάρικα  σχεδόν  όλοι  τους  ή  εάν  καταλήγαμε  στα  2.500 το  

θέμα  θα  είχε  κλείσει .   
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Από  εκεί  και  πέρα ,  υπάρχει  θέμα ,  Τι  θέμα ;  Στην  συνέχεια  οι  

κύριοι  αυτοί  κάνανε  συναλλαγές  με  τις  τράπεζες ,  τα  τραπεζικά  

ιδρύματα ,  με  το  δημόσιο  και  αναγκαστήκανε  να  πάρουν  . .  τις  οποίες  

δεν  τους  δίνανε  και  έτσι  είχαν  προβλήματα  με  διάφορες  πληρωμές  σε  

τράπεζες  και  δημόσιο .   

 Θέλω  να  πω  ότι  οι  άνθρωποι  ταλαιπωρήθηκαν  πάρα  πολύ ,  

ταλαιπωρούνται  εδώ  και  μια  πενταετία  και  πρέπει  να  βρούμε  . .  ούτως  

ώστε ,  να  ικανοποιήσουμε  τα  αιτήματά  τους ,  να  δοθεί  λύση  στο  

πρόβλημά  τους .   

 Αυτό .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  για  ακόμη  

μια  φορά  γινόμαστε  μάρτυρες  ενός  απαράδεκτου ,  για  μένα ,  

φαινομένου ,  να  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  για  

νομικά  θέματα .  Να  αποφασίσουμε  για  τα  οικονομικά .  Η  Οικονομική  

Υπηρεσία  δεν  κάνει  καν  εισήγηση ,  δεν  μπαίνει  στον  κόπο ,  δεν  έχει  

υποχρέωση ;  Δεν  ξέρω .  Πάνε  και  πληρώνουν  ανθρώπους .   

 Στέλνει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσουμε  εμείς  

για  ένα  θέμα  που  είναι  καθαρά  οικονομικό  και  νομικό .  Γιατί  εμείς  

νομίζω  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  κάναμε  απέναντι  στους  πολίτες  της  

Ορεινής  το  χρέος  με  την  πρώτη  απόφαση .   Έχουμε  . .  δηλαδή .  Γιατί  να  

επανέρχεται  ένα  θέμα  ξανά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εφόσον  το  

έγκρινε  η  Περιφέρεια  ότι  πρέπει  να  ικανοποιήσουμε  και  μάλιστα  έδωσε  

και  παράταση ;   
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 Μια  απόφαση  ενδεχόμενη  δική  μας  το  πιθανότερο  θα  . .  πάλι  στην  

Περιφέρεια  και  δεύτερον ,  θα  έχει  και  νομικό  πρόβλημα .  Θα  πάσχει  

νομικά ,  γιατί  άμα  πάρουμε  μια  απόφαση  και  δικαιώνουμε  αυτούς  οι  

οποίοι  έκαναν  αναστολή  της  χρήσης ,  παραβαίνουμε  τον  νόμο .  

Παραβαίνουμε  το  νόμο  της  παρατάσεως .    

 Την  πρώτη  φορά  πήραμε  την  απόφαση  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αλλά  υπήρχε  η  παραγραφή .  Τώρα  παραβαίνουμε  τον  νόμο  … 

 Δεν  μπορούμε  να  επέμβουμε  συνέχεια  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  

θέματα  τα  οποία  μπορούν  να  μας  καθίσουν  στην  αίθουσα  του  

δικαστηρίου .  Εδώ  είμαστε  δημοτικοί  σύμβουλοι  για  να  αποφασίσουμε  

για  την  πορεία  της  πόλης  και  όχι  για  να  . .από  τους  μεν  δικηγόρους  του  

Δήμου  δεν  έχουμε  καμία  στήριξη  και  από  τις  υπηρεσίες  τις  

οικονομικές ,  πάρε  λέει  τον  νόμο  ένα  χαρτί ,  ούτε  καν  μπήκαν  στην  

υποχρέωση  να  κάνουν  μια  εισήγηση .   

 Αυτό  το  θεωρώ  προσβολή  προς  το  σώμα ,  προς  τον  Δήμαρχο  και  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  απαράδεκτο  αυτό  που  συμβαίνει .  Και  

τονίζω  ότι  όσον  αφορά  εμένα ,  το  πρόσωπό  μου ,  δεν  θα  ξανά  ψηφίσω  

κανένα  τέτοιο  όταν  έρχεται  χωρίς  εισήγηση  από  τις  υπηρεσίες .  Κανένα  

για  το  επόμενο  διάστημα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο .  το  μικρόφωνό  σας  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  με  τον  κ .  Αθανάσιο .  Έχει  δίκαιο .  Αυτό  πρέπει  να  

γίνει…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογίες .  Θέλετε  να  τοποθετηθείτε ;   
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Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Όσον  αφορά  την  προ  τελευταία  τοποθέτηση  ότι  είναι  θέμα  …στα  

δικαστήρια ,  για  να  λυθεί  στα  δικαστήρια  πρέπει  να  υπάρξει  απόφαση  

την  οποία  να  μπορούμε  να  την  προσβάλουμε .   

 …να  έχει  απορριφθεί  από  την  Περιφέρεια ,  δεν  μπορούμε  να  

προσφύγουμε  στα  δικαστήρια .  Και  …δεν  μπορώ  να  πληρώσω  και  να  

πληρωθώ  και  ταλαιπωρούμαι  εδώ  και  πέντε  χρόνια  και  συνεχίζεται  

αυτή  η  ταλαιπωρία ,  γιατί  η  Οικονομική  Υπηρεσία  εδώ  πέρα  

δυσκολεύεται  στο  να  κάνει  μια  εισήγηση  και  δεν  θα  την  κάνει  ποτέ ,  

από  ότι  κατάλαβα  και  χθες  στην  τοποθέτηση  που  είχε  ο  προϊστάμενος  

. .  Γκότση ,  εάν  αυτή  την  στιγμή  δεν  λάβει  απόφαση  το  Δημοτικού  

Συμβουλίου  όσον  αφορά  το  Α  και  Β  θέμα  και  το  Γ  που  θα  μπορούσε  

κάπως  να  καλυφθεί  νομικά  και  ουσιαστικά  σωστά  και  να  πάει  στην  

Περιφέρεια ,  δεν  θα  μπορέσω  και  εγώ  … εάν  δεν  έχω  κάτι  οριστικό .   

 Επομένως  δεν  θα  λυθεί  ποτέ  το  θέμα  των  πολιτών  και  δεν  είναι  

ότι  δεν  ασχολούμαστε  με  τα  θέματα  τα  του  Δήμου ,  γιατί  και  αυτά  είναι  

του  Δήμου ,  είναι  σαράντα  κάτοικοι  που  ταλαιπωρούνται  εδώ  και  

χρόνια .   

 Όσον  αφορά  την  παράβαση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιο  κινητό  συνάδελφοι .  κλείστε  τα  ή  απομακρύνετέ  τα  σας  

παρακαλώ .   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Όσον  αφορά  την  παράταση ,  εδώ  ακόμα  και  η  ίδια  η  Περιφέρεια  δεν  το  

έχει  διευκρινήσεις .  Ο  νόμος  του  ΄16 αναφέρει  ότι  δίνει  την  δυνατότητα  

οκτώ  χρόνων  για  όσους  ανθρώπους  θέλουν  να  κτίσουν  από  την  ισχύ  

του  παρόντος .  Επομένως  είναι  ΄16 συν  οκτώ  χρόνια .   
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 Η  Νομική  Υπηρεσία  το  ερμηνεύει  πέντε  συν  τρία  χρόνια  από  τον  

προηγούμενο  νόμο .  Αυτά  είναι  θέματα  νομικά  και  ξεφεύγουν  τις  

αρμοδιότητες  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Η  ουσία  όμως  εδώ  πέρα  

είναι  ότι  υπάρχει  μια  αδυναμία  να  ολοκληρωθεί  ένα  αίτημα ,  να  

πάρουμε  τα  οικόπεδα . .  σε  μια  οικονομική  κρίση  που  είναι  μια  ανωτέρα  

βία  εδώ  πέρα ,  . .και  ζητάμε  την  απαλλαγή  μας .   

 Όπως  ακριβώς  βγήκε  η  απόφαση  πέρυσι  και  δυστυχώς  όπως  ξανά  

επανέρχεται  με  ερωτήματα  και  διευκρινήσεις  που  έθεσε  η  Περιφέρεια .  

Οπότε  εσείς  θα  λάβετε  την  απόφαση  το  τι  θα  απαντήσετε  …με  το  

έγγραφο  που  σας  έχει  στείλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  ήθελα  να  πω  ένα  πράγμα  από  αυτά  που  άκουσα  από  την  κυρία  

Σάββαλη .  Ο  προηγούμενος  νόμος  βάσει  του  οποίου  δόθηκαν  τα  

οικόπεδα ,  έτσι  και  αλλιώς  από  μόνος  του  έδινε  πέντε  συν  τρία  χρόνια .  

. .  Απλά  τα  τρία  χρόνια  έπρεπε  να  τα  αιτιολογήσει  για  ποιο  λόγο   

 Ζήτησα  ξανά  τον  λόγο  Πρόεδρε  ενισχυτικά  να  πω  ότι  πρέπει  να  

ψηφίσουμε  σήμερα  και  το  τρίτο  σκέλος ,  γιατί  η  Οικονομική  Υπηρεσία  

στις  παραγράφους  που  βάζει  σε  ποιες  περιπτώσεις  μπορούν  να  γίνουνε  

επιστροφές  ή  διαγραφές ,  σε  κάποιο  σημείο  λέει  ότι  όταν  ο  πολίτης  

βρίσκεται  σε  οικονομική  αδυναμία  που  προήρθε  από  γεγονότα  

ανωτέρας  βίας .   

 Εκτιμώ  ότι  όλη  η  Ελλάδα  …ανωτέρας  βίας  και  εκτιμώ  ότι  

μπορούμε  να  πατήσουμε  εμείς  πάνω  και  από  εκεί  και  μετά  οι  ελεγκτές  

της  νομιμότητας ,  τέλος  πάντων ,   αυτοί  θα  αποφασίσουν  εάν  καλώς  

κάναμε  ή  κακώς  να  πατήσουμε  πάνω  στο  θέμα   της  ανωτέρας  βίας  για  
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να  πάρουμε  την  απόφαση  αυτή  και  για  την  διαγραφή  των  χρηματικών  

καταλόγων .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λόγω  κρίσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ανωτέρα  βία  εκεί  πάει ,  λόγω  κρίσεως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  όλοι  οι  προβληματισμοί  που  έχουν  τεθεί  είναι ,  νομίζω ,  

σοβαροί ,  σωστοί  και  έχουν  βάση .  Και  έχον  τεθεί  σε  σωστή  βάση .  Όμως  

είναι  ένα  θέμα  που  απασχολεί  τον  Δήμο  Σερρών  από  το  ΄11 και  μετά .  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  εδώ  για  να  δίνει  λύσεις .  Δεν  είναι  

δυνατόν  να  μην  δώσουμε  λύση .  Πρέπει  να  δώσουμε  κάποια  λύση .   

 Τώρα ,  εκεί  που  δυσκολευόμαστε  λόγω  του  ότι  δεν  υπάρχει  

εισήγηση  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία ,  είναι  σωστό  αυτό  που  είπε  ο  

κ .  Γάτσιος ,  εγώ  το  βρίσκω  σωστό ,  απλώς  θα  πρέπει  να  δούμε  την  

διατύπωση  για  να  διαφυλάξουμε  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Να  μην  

τραβιόμαστε  στα  δικαστήρια  μεθαύριο  όλοι .   

 Δηλαδή  τι  εννοώ ;  Ότι  για  το  Γ  σκέλος  μπορούμε  να  πούμε  ότι  

υπάρχουν ,  αντί  εισηγήσεως  της  Οικονομική  Υπηρεσία  παρόλο  που  

ζητήθηκαν ,  μας  προσκομίζουν  αυτά  τα  δυο  έγγραφα ,  το  τάδε  και  το  

τάδε  έγγραφο  ως  απάντηση ,  όμως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εκφράζει  την  

βούλησή  του  για  να ,  γιατί  έτσι  το  θεωρεί  λογικό ,  κάπως  έτσι  να  το  

πούμε ,  να  εκφράζει  την  βούλησή  του  για  να  επιστραφούν  πίσω  και  τα  

χρήματα  αλλά  και  να  διαγραφούν  οι  οφειλές .  Να  εκφράσει  βούληση .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  κυρία  Τσινίκα ,  η  γνωμοδότηση  της  νομικής  συμβούλου  υπάρχει ,  η  

οποία  λέει  ότι  ναι ,  να  επιστραφούν  τα  χρήματα  και  πρέπει  να  

διαγραφούν  τα  χρέη .  Υπάρχει  γνωμοδότηση  της  νομικής .  Δεν  υπάρχει  

η  εισήγηση  που  θέλαμε  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  και  δεν  θα  την  

φέρουμε  ποτέ .  Δεν  θα  την  δώσουμε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  Μισό  λεπτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  δώσουμε  μια  λύση  και  να  δώσουμε  την  

δυνατότητα  στους  ανθρώπους  να  πάνε  στα  δικαστήρια  και  τα  

δικαστήρια  ας  καθορίσουν  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  οικονομική  κρίση .  Είμαστε….υπάρχει  μια  γενική  κρίση  σε  

όλη  την  Ελλάδα .  Εταιρείας  διαλύθηκαν .  Η  δική  μου  εταιρεία  

διαλύθηκε ,  . .το  παιδί  μου  πήγε  στην  Γερμανία .  Υπάρχει  κρίση  

οικονομική ,  οι  άνθρωποι  έχουν  καταστραφεί  όλοι .  Μπορούμε  να  

δώσουμε  λύση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άρα  για  να  μπούμε  στην  ουσία  του  τι  θα  ψηφίσουμε ,  τι  πρόταση  θα  

γίνει .  Όσον  αφορά ,  για  να  δούμε  τι  θα  ψηφίσουμε  και  όσοι  θέλουν  

ψηφίζουν  και  όσοι  θέλουν  δεν  ψηφίζουν .  Τι  εισηγείται  το  τμήμα  της  

Διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου  Σερρών .  Τι  εισηγείται ;   

 Αυτά  να  καταγράφονται  τώρα  για  να  ξέρουμε  τι  θα  ψηφίσουμε .    

 Α .  Να  αποφασιστεί  η  ανάκληση  της  440 απόφασης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  τα  σκέλη  Α  και  Β .   

 Τι  λέει  η  απόφαση  440 στα  σκέλη  Α  και  Β ;  Τι  απόφαση  είχαμε  

πάρει ;  Λέει  ότι  θεωρούμε  ότι  έχει  εκπέσει  το  δικαίωμα  των  αιτούντων  

στα  οικόπεδα  που  παραχωρήθηκαν  με  τον  αριθμό  4 του  ΄10, απόφαση  

του  πρώην  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Ορεινής ,  για  όσους  δεν  τήρησαν  

τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  τάδε  νόμου .   

 Β .  Ανακαλεί  την  4 του  2010 απόφαση  του  Κοινοτικού  

Συμβουλίου  Ορεινής  όσον  αφορά  το  δικαίωμα  των  αιτούντων  προς  

απόκτηση  οικοπέδων  που  δεν  προχώρησαν  σε  ανέγερση  οικοδομής  

μέσα  στην  καθορισμένη  από  τον  νόμο  προθεσμία  και  που  έχουν  

επιστραφεί  στον  Δήμο .  

 Ερχόμαστε  δηλαδή  με  αυτή  την  απόφαση  τώρα ,  ανακαλούμε  το  Α  

και  το  Β  και  θα  δείτε  παρακάτω  λέει ,  που  θα  το  ξανά  ψηφίσουμε ,  θα  τα  

πούμε  λέει  η  Β ,  εισηγείται ,  να  διαπιστωθεί  ότι  οι  41 αιτούντες  δεν  

επιθυμούν  να  επωφεληθούν  της  παράτασης  που  δίνει  ο  νόμος  του  ΄16 

περί  δικαιώματος  . .  των  υποχρεώσεών  τους  μέσα  σε  αποκλειστική  

προθεσμία  οκτώ  ετών .   

 Εδώ  έχουμε  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  σαράντα  ανθρώπων  που  λένε  

ότι  δεν  επιθυμούμε ,  άρα  το  έχουμε  διαπιστώσει .  Πλην  ενός  του  

Καραφώτη  Στεφάνου  του  Φιλίππου ,  ο  οποίος  λέει  ότι  θέλει .  Άρα  όλοι  

οι  άλλοι  βάσει  των  υπεύθυνων  δηλώσεων  που  έχουν  καταθέσει ,  αυτό  
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είναι  διαπιστωμένο ,  λένε  ότι  δεν  θέλουμε  να  κάνουμε ,  να  

επωφεληθούμε  αυτής  της  παράτασης  που  δίνει  ο  νόμος .   

 Γ .  αποφασίζουμε  εκ  νέου  εάν  έχει  εκπέσει  ή  όχι  το  δικαίωμα  των  

αιτούντων  στα  οικόπεδα  που  παραχωρήθηκαν  με  τον  αριθμό  4 του  2000 

απόφαση  του  πρώην  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Ορεινής  για  όσους  δεν  

τήρησαν  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  νόμου  και  τα  λοιπά .   

 Δηλαδή ,  εδώ  τώρα  τι  μας  λέει ;  Ελάτε  να  ξανά  ψηφίσετε ,  αφού  

ανακαλέσατε  προηγουμένως ,  τι  να  ψηφίσετε ;  Ότι  θεωρούμε  ότι  έχει  

εκπέσει  το  δικαίωμα  των  αιτούντων  στα  οικόπεδα  που  παραχωρήθηκαν  

με  την  τάδε  του  2010 απόφαση  του  πρώην  Κοινοτικού  Συμβουλίου  

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

άρθρου  187 του  Ν3463/2006 και  δεύτερον ,  να  ανακαλέσουν  την  

απόφαση  4 του  2010 του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Ορεινής  όσον  αφορά  

το  δικαίωμα  των  αιτούντων  προς  απόκτηση  οικοπέδων  που  δεν  

προχώρησαν  σε  ανέγερση  οικοδομής  μέσα  στην  καθορισμένη  από  τον  

νόμο  προθεσμία  και  που  έχουνε  επιστραφεί  στον  Δήμο  Σερρών .   

 Γι '  αυτό  λέει  στο  Γ ,  να  αποφασιστεί  εκ  νέου  εάν  έχει  εκπέσει  ή  

όχι ,  είναι  το  Α  και  να  αποφασιστεί  εκ  νέου   η  ανάκληση  τοι  τα  

οικόπεδα  αυτά  θα  έχουν  επιστραφεί  στον  Δήμο .   

 Άρα  τα  ξανά  ψηφίζουμε  αυτά  τα  δυο  το  Α  και  το  Β  και  πάμε ,  λέει  

εδώ  η  εισήγηση  ότι  επισημαίνουμε  ότι  για  την  ανάκληση  των  

αναφερομένων  στο  Γ  σκέλος  της  απόφαση  440,  το  Γ  σκέλος  τι  έλεγε ;  

Εγκρίνει  την  επιστροφή  των  καταβληθέντων  δόσεων  των  αιτούντων  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αδικαιολόγητου  πλουτισμού  του  άρθρου  

904 του  ΑΚ .  

 Η  διαγραφή  των  οφειλών  τους  προς  τον  Δήμο  και  την  ανάκληση  

κάθε  βεβαίωσης  οφειλής  που  εστάλη  προς  την  αρμόδια  Δ .Ο .Υ . ,  εφόσον  
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στα  οικόπεδα  στα  οποία  αναφέρονταν  οι  ως  άνω  απειλές ,  λόγω  μη  

τήρησης  των  όρων  που  προβλέπει  ο  νόμος  έχουν  επιστραφεί  στον  Δήμο  

Σερρών .   

 Τώρα  γι '  αυτό  λέει  η  εισήγηση  του  τμήματος  Ακίνητης  

Περιουσίας  ότι  για  την  ανάκληση  των  όσων  αναφέρονται  στο  Γ  σκέλος ,  

αυτό  που  διάβασα  τώρα ,  της  440 απόφασης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  θα  γίνει  αρμοδίως  σχετική  εισήγηση  από  την  Διεύθυνση  

Οικονομικών  του  Δήμου .  

 Η  Διεύθυνση  Οικονομικών  του  Δήμου  ζητάμε  εισήγηση  και  λένε  

ότι  εμείς  έχουμε  να  σας  καταθέσουμε  αυτά  τα  χαρτιά ,  αυτά  τα  δυο  

έγγραφα .  Οπότε  εδώ  τώρα  για  αυτό  το  Γ  σκέλος  εμείς  μπορούμε  να  

πούμε  ότι  όσον  αφορά  το  Γ  σκέλος  της  απόφασης  440/2017 

καταθέτουμε  ως  απάντηση  τα  έγγραφα  της  Διεύθυνση  Οικονομικών  του  

Δήμου  με  τους  τάδε  αριθμούς  πρωτοκόλλου  και  εκφράζουμε  την  

βούλησή  μας  για  την  επιστροφή  των  χρημάτων  επί  διαγραφή  των  

οφειλών .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  την  αιτιολογία  μπορεί  να  την  συμπληρώσει  και  η  δικηγόρος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  συμπληρώσω  λίγο ;  Αντί  να  λέμε  ότι  εκφράζουμε  την  

βούλησή  μας ,  να  λέμε  ότι  βάσει  της  παραγράφου  Β ,  της  γνωμοδότησης  

της  Οικονομικής  Υπηρεσίας ,  η  οποία  . .εάν  έχει  προέλθει  οικονομική  

αδυναμία  από  γεγονότα  ανωτέρας  βίας  και  θεωρούμε  ότι  είναι  ανωτέρα  

βίας  το  γεγονός ,  καλά  το  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εκφράζουμε  την  βούληση  βάση  της  τάδε  παραγράφου  που  λέει  η  

νομική  υπηρεσία .  Δεν  ξέρω  να  μας  πει  και  η  δικηγόρος ,  η  κυρία  

Σαββάλη ,  εμείς  θέλουμε  να  πάρουμε  μια  απόφαση  που  να  βοηθήσουμε  

τους  συμπολίτες  μας  αλλά  παράλληλα  να  προστατεύσουμε  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΣΑΒΒΑΛΗ:  

Έχετε  δίκαιο  σε  αυτό .  Νομίζω  βέβαια  μπορείτε  ακριβώς  κάνοντας  

χρήση  του  νόμου  που  χρησιμοποιεί  η  Οικονομική  Υπηρεσία  με  το  δικό  

της  το  έγγραφο .  Στο  έγγραφό  της  αναφέρει  τον  νόμο  και  . .  με  τις  

οποίες  μπορεί  . .  από  τους  εμπορικούς  καταλόγους  και  μια  απόφαση  

είναι  και  η  ανωτέρα  βία .   

Δηλαδή  μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  περιπτώσεις  ανωτέρας  

βίας  να  πει  ότι  αφού  υπάρχει  τέτοια  οικονομική  δυσκολία  μπορούμε  

και  παίρνουμε  απόφαση  να  διαγραφούν ,  οπότε  μας  δίνει  την  

δυνατότητα  αυτή  ο  νόμος  ο  ίδιος  που  επισήμανε  και  ο  κ .  Γάτσιος .   

Μπορεί  στην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  πω  ότι  αυτό  μήπως  είναι  . .  στα  οικονομικά  του  Δήμου ;  Εάν  

γενικεύσουμε  έτσι ;  . .  δεν  αντιμετωπίζουν  μόνοι  οι  σαράντα  κάτοικοι  

της  Ορεινής .  Εάν  βάλουμε  αυτή  την  διάταξη  μέσα  θα  πρέπει  να  

διαγράψουμε  όλους  τους  εκλογικούς  καταλόγους  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Υπάρχει  η  εξής  διαφορά .  Εδώ  υπάρχει  η  εξής  διαφορά ,  κ .  Χασαπίδη .  

Υπάρχει  η  εξής  διαφορά .  Άλλο  να  χρωστάω ,  να  έχω  πάρει  κάτι  και  να  

το  χρωστάω  και  άλλο  να  μην  έχω  πάρει  τίποτα  και  να  χρωστάω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  πω  πάνω  σε  αυτό ,  θα  πρέπει  να  αξιοποιηθεί  και  η  

γνωμοδότηση  της  νομικής  υπηρεσίας  που  λέει  ότι  αδικαιολόγητο  

πλουτισμό   του  Δήμου .  Έτσι  λέει  μέσα .  Ότι ,  αυτό  που  είπε  ο  

Δήμαρχος .  Δεν  μπορούμε ,  λέει ,  να  εισπράξουμε  ή  να  μην  διαγράψουμε  

ή  να  μην  γίνει  ανάκληση ,  διότι  πάμε  στην  περίπτωση  του  

αδικαιολόγητου  πλουτισμού  του  Δήμου .   

 Άρα  λοιπόν  και  αυτή  η  γνωμοδότηση  θα  πάει ,  της  νομικής  

υπηρεσίας  αλλά  ακόμα   κάτι  να  συμπληρώσει ,  ότι  ανακαλούμε  τις  δυο ,  

διότι  δεν  επιθυμούμε  με  τις  δηλώσεις ,  να  γραφτεί  και  αυτό ,  ότι  έχουμε  

τις  δηλώσεις  που  δεν  επιθυμούν  την  παράταση  την  τριετία .  Και  αυτό  

… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  Γκότση  αυτό… 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  για  να  κλείσουμε  κύριοι .  Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι ;  

Συμφωνούμε  σύμφωνα  με  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  εγώ  διαφωνώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένας  –ένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχήν  εάν  δεν  έγινε  κατανοητό  κάτι  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  ως  έχει  η  εισήγηση  με  αυτά  τα  οποία  συμπλήρωσε  ο  κ .  Γάτσιος  

και  ο  κ .  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  όχι ,  με  την  πρότασή  μου ,  η  οποία  είναι  να  αποσυρθεί  το  θέμα  και  

να  επανέλθει  με  την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  η  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  ειπώθηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαφωνώ  με  το  αιτιολογικό  του  αθέμητου  πλουτισμού  του  Δήμου ,  

συμφωνώ  με  την  οικονομική  . .όχι  γιατί  θεωρώ   είναι  πολύ  επικίνδυνο .  

Θα  πρέπει  να  διαγράψουμε  όλους  τους  οφειλέτες  μετά .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ναι  ή  όχι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Θεοχάρη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ως  έχει  η  εισήγηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  το  Α  και  Β  την  αποδοχής  της  αποποίησης  . .σε  αυτό  το  

κομμάτι  των  οικοπέδων  συμφωνώ ,  σε  ότι  αφορά  το  Γ ,  όχι  για  τους  

λόγους  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Α ,  Β ,  Γ  είναι ,  νομίζω  το  διευκρινίσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  έχει  Α ,  Β  και  Γ .  Στο  Α  και  Β  που  αφορά  …στο  Γ ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ  με  την  πρόταση  του  κ .  …. 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  519/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερχόμαστε  στο  δέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  για  την  

 επανένταξη  και  τη  βιώσιμη  επανάχρηση  των  πρώην   

στρατοπέδων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  την  εισήγηση  και  στην  συνέχεια  ο  κύριος  … του  

προγράμματος  MAPS θα  μας  κάνει  την  παρουσίαση  του  προγράμματος .  

Παράκληση  όμως ,  κύριε  εισηγητά  και  κύριε  … 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

…από  την  τοπική  ομάδα  στήριξης  που  είναι  παρόντες  στην  αίθουσα  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  μέλη  της  τοπικής  ομάδας  στήριξης  και  

μέλη  της  . .  Επιτροπής  Διαβούλευσης  και  όχι  μόνο  και  όλα  τα  μέλη  της  

τοπικής  ομάδας  που  εργάστηκαν  σε  αυτό  το  πρόγραμμα  της  

επανάχρησης  των   πρώην  στρατοπέδων  στην  ουσία  που  είναι  

. .ευρωπαϊκό  πρόγραμμα .   
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 Μετά  από  δώδεκα  συνεδριάσεις  που  γίνανε  στην  διάρκεια  δυο  

ετών  και  πέντε  διακρατικά  εργαστήρια  με  την  πολύτιμη  βοήθειά  τους  

και  με  την  βοήθεια  των  ειδικών  συμβούλων ,  του  κυρίου  . .  που  είναι  

δίπλα  μου ,  θα  σας  παρουσιάσουμε  σήμερα  το  ολοκληρωμένο  σχέδιο  

δράσης  για  την  επανάχρηση ,  για  την  επανένταξη  και  την  βιώσιμη  

επανάχρηση  των  εγκαταλελειμμένων  στρατοπέδων  της  πόλης  μας .   

Κος    :  

Θα  συνεχίσω  σε  λίγο  σε  όσους  θυμούνται  την  κουβέντα  που  είχαμε  

κάνει  πριν  από  είκοσι  ημέρες  σε  εκείνο  το  ωραίο  νυκτερινό ,  

μεταμεσονύκτιο  …σήμερα  ολοκληρώνεται  ο  18μηνος  κύκλος  ενός  πάρα  

πολύ  ενδιαφέροντος  και  εντυπωσιακού  έργου  για  . .όπου  πια  για  πρώτη  

φορά  είναι  σε  θέση  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εισηγηθεί  και  να  

ψηφίσει  ένα  σχέδιο  για  την  επανάχρηση  δικών  τους  στρατιωτικών  

χώρων .   

 Με  συγχωρείτε ,  όταν  λέω  δικών  τους  εννοώ  σε  αυτά  τα  οποία  

ανήκουν  στον  χώρο  του  και  είναι  σε  θέση  πια ,  από  την  στιγμή  που  έχει  

ολοκληρωθεί  και  το  χωροταξικό ,  να  έχει  ωριμάσει  σε  επίπεδο  …η  

λογική  των  χρήσεων  και  της  επανάχρησης  που  σκοπεύουμε  για  να  

γίνει .   

 Το  έργο  άρχισε  την  άνοιξη  του  ΄16, συμμετείχαν  σε  αυτό  επτά  

δήμοι  από  όλη  την  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος    :  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

50

Ιταλία ,  Ουγγαρία ,  Ισπανία ,  Ελλάδα ,  Πορτογαλία ,  Ιρλανδία ,  Λιθουανία  

και  Γερμανία .   

 Υπάρχουν  δυο  κατηγορίες  χωρών  με  την  έννοια  ότι  όλοι  έχουν   

με  τον  Α ,  Β  λόγο  στρατόπεδα  άλλα  γιατί  ήταν  λόγω  ιστορίας ,  άλλα  . .  

από  ένα  στρατικοποιημένο  σύστημα ,  αλλά  όλοι  οι  δήμοι  που  

συμμετείχαν  είχαν  να  απαντήσουν  στο  ίδιο  ερώτημα ,  με  ποιον  έξυπνο  

και  πιο  ωφέλιμο  σύστημα  θα  δημιουργήσουν  ενδιαφέρον  για  την  

επανάχρηση  του  χώρου .   

 Σε  κανέναν  δεν  πέρασε  η  λογική  ότι  αυτό  από  την  στιγμή  που  θα  

περάσει  με  τον  Α  ή  το  Β  τρόπο  στην  δικαιοδοσία  της  Αυτοδιοίκησης ,  

ότι  αυτομάτως  γίνεται  και  ο  ίδιος  ο  Δήμος ,  πως  το  λέμε ,  ο  απόλυτος  

ρυθμιστής  όλων  αυτών .    

 Γίνεται  ο  ρυθμιστής  με  την  έννοια  ότι  συντονίζει ,  οργανώνει ,  

καταγράφει  ανάγκες  και  εισηγείται .  Αυτό  έγινε  και  στην  δική  μας  

περίπτωση .   

 Ουσιαστικά  λειτούργησε  η  τοπική  ομάδα  στήριξης  όπου  ήταν  

συνέχεια  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  σχεδόν  το  50% . .  στην  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  . .με  έναν  αξιοζήλευτο  αριθμό  συμμετεχόντων  και  με  

ενεργό  συμμετοχή .  Θυμίζω  . .  Επιμελητήρια ,  Τεχνικά  Επιμελητήρια ,  

Βιοτεχνικά  Επιμελήτρια ,  Σύλλογοι  των  Αρχιτεκτόνων ,  Τοπικές  Μη  

Κυβερνητικές  Οργανώσεις ,  η  Εκκλησία ,  στην  αρχή  μας  συνόδευε  ο  

Στρατός  σε  αρκετά  ραντεβού ,  σύσσωμη ,  σχεδόν  η  διοίκηση  και  οι  

τεχνικές  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  συμμετείχαν  όλοι  και  . .  και  

εισηγήθηκαν  ότι  έπρεπε  για  να  βρούμε  έναν  λειτουργικό  τρόπο  να  

ενσωματώσουμε  την  νέα  ημέρα  των  στρατοπέδων  στις  ανάγκες  της  

ανάπτυξης  των  Σερρών .  Όχι  τόσο  σε  επίπεδο  σημερινό ,  όσο  και  γίνει  

και  ένα  ρίσκο  να  πούμε  και  μια  πρόβλεψη  ποιες  θα  είναι  μετά  από  
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δέκα ,  είκοσι  χρόνια  οι  ανάγκες  σε  . .  χώρο ,  ώστε  να  γίνουν  οι  

απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ενσωμάτωση .   

 Σε  αυτό  το  σημείο  να  σας  ξανά  θυμίσω  ότι  ήδη  ο  Δήμος  Σερρών  

έχει  κεφαλαιοποιήσει  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο  την  συμμετοχή  του  στο  

URBACT, κατά  την  υποβολή  του  ολοκληρωμένου  σχεδίου  για  την  

βιώσιμη  αστική  ανάπτυξη ,  την  συμμετοχή  του  και  μόνο  στο  έργο  αυτό  

του  έδωσε  επιπλέον  βαθμολογία  και  με  πολύ  σημαντική  διαφορά  έχουν  

καταταχτεί   οι  Σέρρες  στο  νούμερο  ένα  στην  Κεντρική  Μακεδονία .   

 Θεωρούμε  ότι  ήδη  έβγαλε  τα  λεφτά  του ,  να  το  πούμε  και  έτσι ,  η  

συμμετοχή  αυτή .   

 Να  δούμε  το  ολοκληρωμένο  σχέδιο ,  αυτό  που  είναι  ήδη ,  έχει  

υποβληθεί  από  την  τοπική  ομάδα ,  συζητήθηκε  στην  Επιτροπή  

Διαβούλευσης ,  είναι  αναρτημένο  στο  σάιτ  του  Δήμου ,  είναι  και  στα  

χέρια  σας  εδώ  πέρα ,  δεν  ξέρω  ποιος  έχει  την  ευχέρεια  και  θα  θέλει  να  

το  ξεφυλλίσει  και  να  το  δει ,  το  μόνο  αρνητικό  είναι  ότι  είναι  στα  

αγγλικά ,  είναι  εύκολο  . .για  να  το  χρησιμοποιήσει .   

 Αυτό  λοιπόν  που  η  συγκεκριμένη  προσέγγιση  του  

ολοκληρωμένου  σχεδίου  . .  την  θεώρηση  . .αναπόσπαστο  σημείο  του  

αστικού  ιστού .  Ο  Δήμος  με  το  στρατηγικό  του  σχέδιο  ανάπτυξης  έχει  

ένα  όραμα ,  έχει  όραμα  για  την  ανάπτυξη  των  Σερρών ,  θέλει  να  βάλει  

και  νέους  χώρους  και  νέες  δραστηριότητες  και  να  τις  χωροθετήσει  σε  

διάφορα  σημεία  έξω  από  αυτά  που  ήδη  εσείς  που  ζείτε  στην  πόλη  τα  

έχετε  δει  και  τα  βλέπετε .   

 Ένα  από  αυτά  τα  σημεία ,  δυο  μάλλον ,  είναι  αυτό  που  το  έργο  το  

συγκεκριμένο  έχει  επικεντρωθεί ,  είναι  . .  Εμμ .  Παπά  και  κυρίως  η  

έμφασή  του  ήταν  στο  στρατόπεδο  Παπαλουκά .  Είναι  αυτά  τα  δυο  που  

τα  καταλαβαίνετε  από  το  σχήμα  και  φαίνονται .   
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 Η  επιλογές  είναι  ότι  το  στρατόπεδο  του  Παπαλουκά  θα  είναι  ένας  

χώρος  πρασίνου  και  πολιτιστικών  λειτουργιών ,  ενώ  στο  στρατόπεδο  

του  Εμμ .  Παπά  κοινωνικής  στήριξης  και  πολλαπλών  άλλων  ενεργειών .   

 Δεν  ασχολήθηκε  το  επιχειρησιακό  μας  σχέδιο  με  το  θέμα  του  

ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  καθότι  ξέραμε  και  γνωρίζαμε  ότι  είναι  σε  

εξέλιξη .  Ρέει  η  ιστορία ,  τα  ζητήματα  αλλάζουν ,  φαντάζομαι  ότι  σε  

πάρα  πολύ  σύντομο  χρόνο  θα  υπάρχουν  και  νέες  εξελίξεις .  Ήδη  

υπάρχει  και  η  ωριμότητα  και  η  ετοιμότητα .  Θυμίζω  ότι  η  επιλογή  των  

Σερρών  για  να  ενταχθεί  στο  URBACT στηρίχθηκε  στο  ότι  υπήρχαν  

ΦΕΚ  υπογεγραμμένα ,  άρα  η  ετοιμότητα  και  η  ωριμότητα  της  χρήσης  

την  επόμενη  μέρα  την  εξασφαλισμένη .   

 Αυτή  την  στιγμή  λοιπόν  στα  χέρια  μας ,  στο  σχέδιο  εδώ  που  

έχουμε ,  αναφέρεται  στο  πως ,  ποιες  είναι  οι  πιθανές  χρήσεις  και  οι  

πιθανές  λύσεις .   

 Οι  τέσσερις  κατηγορίες  που  επιλέγει  το  σχέδιο  να  ασχοληθεί  

είναι :  ανά  θεματική  ενότητα ,  εάν  θα  κάνουμε . .  πολιτιστικό  χώρο  ή  θα  

κάνουμε  εξωτερικού  χώρου  ή  εσωτερικού  χώρου ,  εάν  θα  κάνουμε  sof t  

ενέργειες ,  δηλαδή  ημερήσιες ,  εβδομαδιαίες  ή  θα  κάνουμε  πιο  hard,  πιο  

σκληρές ,  όπου  θέλουν  υποδομές ,  θέλουν  εξοπλισμούς  ή  εάν  θα  

κάνουμε  εποχικές   ή  σε  πιο  μόνιμη  βάση .  

 Επιγραμματικά ,  για  να  ολοκληρώσω  και  την  εισήγηση ,  έχουμε  

επικεντρωθεί  σε  μια  πάρα  πολύ  σημαντική  ενέργεια  . .βρίσκεται  στο  

κατάλληλο  σημείο  να  επιβεβαιώσει  όλα  όσα  λέγαμε ,  είναι  η  

χρηματοδότηση  που  έχει  επιλεγεί  για  το  Μουσείο  Ξενάκη ,  για  μια  

δράση  η  οποία  θα  είναι  σε  μόνιμη  βάση ,  θα  έχει  πολιτιστικό  και  

καλλιτεχνικό  χαρακτήρα .   
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 . .  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  έργο  αυτό ,  θεωρώ  ότι  είναι  ένας  

ακρογωνιαίος  λίθος  για  την  εξέλιξή  του .   

 Για  την  εξέλιξη  του  στρατοπέδου  Παπαλουκά  ως  πολιτιστικό  

πάρκο  του  Δήμου  Σερρών .   

…, η  οποία  είναι  ετήσια ,  είναι  ήπιας  μορφής  και  περιλαμβάνει  

περιβαλλοντικό  αντικείμενο  και  όχι  τουριστικό  είναι  το  ECO Festival ,  

άσχετα  εάν  τελευταία  έχει  φύγει  από  τον  χώρο  αυτό .  Σκοπός  της  

ομάδας  και  εκτιμώ  και  του  Δήμου  είναι  να  ξανά  φέρουμε ,  να  ξανά  

φέρετε  το  ECO Festival  στον  συγκεκριμένο  χώρο .   

Μια  σειρά  από  αθλητικές  ενέργειες .  Όλα  αυτά  είναι   από  

εισηγήσεις  της  τοπικής  ομάδας  που  συμμετείχαν  στον  σχεδιασμό  και  

στην  συγγραφή  του  επιχειρησιακού  μας  σχεδίου .   

Ένα  μεγάλο  κομμάτι  των  αθλητικών   δραστηριοτήτων  έχει  

ζητηθεί  από  το  Τεχνολογικό  Ίδρυμα  επειδή  είναι  απομακρυσμένες  οι  

εγκαταστάσεις  τους  να  χρησιμοποιήσει  έναν  αριθμό  συγκεκριμένων  

χώρων ,  γήπεδα ,  στους  ελεύθερους  χώρους  αλλά  ακόμα  και  κάποιο  . .  

για  να  συγκεντρώσει  τις  υπόλοιπες  ώρες  της  ημέρας  τους  φοιτητές  του .   

Με  δικά  τους  έξοδα ,  με  δική  τους  επιμέλεια  ζητήσανε  να  

χρησιμοποιήσουν  μέρος  των  εγκαταστάσεων  . .για  να  έχουν  έναν  

συγκεκριμένο  αθλητικό  πυρήνα  στον  χώρο .   

Εδώ  μια  ενέργεια  η  οποία  έχει  κατατεθεί  και  αξιολογήθηκε ,  

πιστεύω  πολύ  σύντομα  θα  έχουμε  και  τα  θετικά  της  αποτελέσματα ,  

είναι  το  στρατόπεδο  του  Εμμ .  Παπά  είναι  για  το  Πάρκο  του  

Μοντελισμού .  

Υπάρχουν  άλλες  ενέργειες  που  έχουν  εισηγηθεί  τα  σχολεία  

κυρίως  και  Α /θμια  και  Β /θμια  για  το  Κυνήγι  του  Θησαυρού  στα  κτήρια  
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αυτά  και  κάποιοι  ιστορικοί  περίπατοι  για  να  θυμηθούμε  και  την  

ιστορία  μας  και  να  αναλογιστούμε  και  την  μνήμη .   

Ενέργειες  που  θα  ζωντανέψουν  τον  εξωτερικό  χώρο  με  παγκάκια  

μνήμης ,  με  υιοθετήσεις  συγκεκριμένων  χώρων  μέσα  στα  δυο  αυτά  

πάρκα  από  πολιτιστικούς  φορείς  και  από  άλλους .   

Καταλήξαμε  και  εισηγηθήκαμε  τους  τέσσερις  πυλώνες  που  

εκτιμώ  ότι  πια  σε  αυτή  την  βάση  από  εδώ  και  πέρα  θα  πρέπει  να  . .ο  

πολιτιστικός  χώρος .  Είναι  το  ήδη  αναπτυσσόμενο  Μουσείο  Ξενάκη ,  σε  

εύλογο  χρονικό  διάστημα  θα  πάρει  σχήμα  και  μορφή  και  θα  

λειτουργήσει .  Δεν  μπορεί  όμως  να  σταθεί ,  εκτιμούμε ,  από  μόνο  του ,  

υπάρχει  η  εισήγηση  και  πιστεύω  και  . .  από  τον  Δήμο  για  να  

φιλοξενηθούν  ορισμένες  συμπληρωματικές   . .εγκαταστάσεις  από  το  

ΤΕΙ ,  για  να  φέρνει  τον  φοιτητόκοσμο  και  άλλες  ώρες  μέσα  στην  πόλη  

και  να  του  δίνει  και  την  ευκαιρία  της  επικοινωνίας  και  της  . .  

Έχει  συζητηθεί  και  στα  δυο  στρατόπεδα  και  για  τα  πολιτιστικά  

και  καλλιτεχνικά  εργαστήρια  από  την  Μητρόπολη  να  τους  δοθεί  χώρος  

για  να  τα  αξιοποιήσει  και  η  ευχή ,  εάν  θέλετε  και  η  εισήγησή  μας  είναι  

ότι  δεν  θα  έπρεπε  να  αποκοπούν  οι  Σέρρες  από  την  ιστορία  του  

Στρατού ,  όπου  με  έναν  συγκεκριμένο  . .έφυγαν  όλοι  και  τα  έχουν  

εγκαταλείψει ,  να  επιδιωχθεί  να  γίνει  Μουσείο  του  Στρατού  σε  σχέση  

και  με  το  ιστορικό  μνημείο  του  . .που  δεν  είναι  σε  μακρινή  απόσταση  

και  χρόνο  με  τον  χρόνο  βλέπουμε  την  μεγάλη  ζήτηση  που  έχει  αυτό  το  

συγκεκριμένο  τουριστικό  και  πολιτιστικό  αντικείμενο .  Εκτιμούμε  ότι  

αξίζουν  οι  Σέρρες  με  την  ιστορία  τους  να  φιλοξενήσει  ένα  οργανωμένο  

Μουσείου  του  Στρατού .  

 Ο  λόγος  που  τα  εισηγούμαστε  όλα  αυτά  είναι  το  ότι  αποτελούν  

όλα  αυτά  μια  συγκεκριμένη  ομάδα  που  εξυπηρετούν  τον  χώρο  
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Πολιτιστικό  Πάρκο ,  είναι  αυτόνομα ,  δεν  χρησιμοποιούνται ,  σχεδόν  

μηδενικοί  πόροι  από  τον  Δήμο ,  σε  θέση  όλοι  αυτοί  οι  φορείς  που  θα  τα  

υποστηρίξουν  να  τα  συντηρήσουν  και  να  τα  πληρώσουν  . .και  άρα  

έχουμε  μια  συγκεκριμένη  βάση  για  να  αναπτυχθούν  παράλληλες  

ενέργειες .   

 Λίγα  λόγια  για  το  σχέδιο  έτσι  όπως  αυτό  θα  το  δείτε  και  θα  

κάνετε .  Είναι  τα  κεφάλαιά  του .  Στο  ένα  κάναμε  μια  σύντομο ,  στο  

κεφάλαιο  1 μια  σύντομη  εισαγωγή  για  την  πόλη  και  το  ιστορικό  και  τα  

δημογραφικά  της  στοιχεία .  Στο  2 μια  ανάλυση  για  τα  σημεία  τα  δυνατά  

και  τις  αδυναμίες .   

 Ακολουθεί  μια  μεθοδολογία  του  MAPS και  του  URBACT το  πως  

βλέπουμε  τους  δημόσιους  χώρους ,  οι  οποίοι  είναι  σταματημένοι  θα  

λέγαμε ,  νεκρωμένοι ,  πώς  αυτοί  ενσωματώνονται  και  με  τι  λογικές  θα  

πρέπει  να  ανακτηθούν  από  την  πόλη .   

 Το  επόμενο  κεφάλαιο  είναι  τα  δυο  στρατόπεδα  εκτενείς  αναφορά  

και  το  χαρακτηριστικό  τους  και  των  πολεοδομικών  τους  

χαρακτηριστικών ,  όπως  επίσης  και  ένα  στοχευμένο  επικοινωνιακό  

πρόγραμμα  που  εκτιμούμε  ότι  θα  έπρεπε  αυτό  να  βγει  προς  τα  έξω  και  

να  γίνει  γνωστό ,  να  καταλάβουν  όλοι  ότι  είναι  υπόθεση  όλων  τους .  Ο  

καθένας  με  κάποιο  αντικείμενο  που  θα  εκτελείται  είτε  περιοδικά  είτε  

σε  πιο  μόνιμη  βάση ,  να  συμμετέχει  και  να  είναι  ενεργός  ως  προς  την  

χρήση  των  στρατοπέδων  αυτών .   

 Ξεπερνάμε  τα  κεφάλαια  αυτά ,  . .  7 και  8 με  τα  οικονομικά  

στοιχεία  όσον  αφορά  τις  πιθανές  χρηματοδοτήσεις .  Στην  Ελλάδα ,  

δυστυχώς  έχουμε  μόνο  δυο .  Ή  θα  είναι  αυτοχρηματοδότηση  από  τους  

φορείς  που  ανέφερα .  Δεν  έχουμε  ανεπτυγμένο  ούτε  το  να  

συγκεντρώνονται  λεφτά  με  εράνους  και  τίποτα  άλλο  και  να  τα  
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χρησιμοποιούν  ή  θα  είναι  από  έναν  πόρο  του  Ε .Σ .Π .Α .  είτε  εθνικό  και  

διασυνοριακών .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  υπάρχουν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  παρόντες  συνεργάτες  από  την  τοπική  ομάδα  

στήριξης .  Προς  το  παρόν  βλέπω  τέσσερις ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  και  

πέμπτος .  Είναι  μαζί  μας  στην  αρχή ,  όπως  είπα ,  ο  κ .  Τσάμης ,  ο  κ .  

Καπιστίδης ,  είναι  ο  κ .  Θωμάς  Τενεκετζής ,  είναι  ο  κ .  Θεμιστοκλέους .  

Εάν  θέλει  κάποιος  από  την  τοπική  ομάδα  στήριξης  να  πει  δυο  λόγια ,  

έχει  το  δικαίωμα  να  πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμμετείχαν  και  με  την  βοήθειά  τους  και  με  την  προσφορά  τους  

σχεδιάστηκε  και  συντάχθηκε  όλο  αυτό  το  ολοκληρωμένο  σχέδιο  

δράσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  επιθυμεί  κάποιος  από  τους  κυρίους ;  Πάρτε  θέση  σε  ένα  

μικρόφωνο ,  σας  παρακαλώ .   Καθίστε  στο  πρώτο  μικρόφωνο .   

Κος    :  

Καλησπέρα  σας .  Εκ  μέρους  του  παραρτήματος  του  . .  της  Ανατολικής  

Μακεδονίας ,  η  εμπειρία  για  μας  ήταν  μεγάλη…των  στρατοπέδων  που  

υπάρχουν  εδώ  στις  Σέρρες  . .να  χρησιμοποιήσει  τα  στρατόπεδα  προς  

όφελος  των  πολιτών .   
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 Προσωπικά  και  ως  δασολόγος  που  είμαι  εκείνο  που  θα  ήθελα  να  

μεταφέρω  στο  Δημοτικού  Συμβουλίου  η  αγωνία  μου ,  εντός  και  εκτός  

εισαγωγικών ,  για  την  ανάπτυξη  του  πρασίνου  που  θα  γίνει  εντός  των  

στρατοπέδων ,  ώστε  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους  πολίτες  της  πόλη  μας  

να  απολαύσουν  . .περιβάλλον  δίπλα  στις  κατοικίες  τους .   

 Η  πόλη  των  Σερρών  . .  περιαστικό  δάσος  . .να  μην  έχει  πράσινο  

εντός  του  οικιστικού  ιστού  της ,  τόσο ,  ούτως  ώστε ,  να  δημιουργούνται  

κάποιες  συνθήκες  . .για  το  καλοκαίρι .   

 Η  ενδεχόμενη  ανάπτυξη  πρασίνου  μέσα  στα  στρατόπεδα  και  

ειδικά  στο  στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  θα  δημιουργήσει  τις  κατάλληλες  

συνθήκες ,  ούτως  ώστε ,  να  αναπτυχθούν  και  οι  συνοικίες  οι  οποίες  

βρίσκονται  στα  νότια  των  Σερρών  και  οι  συνθήκες  διαβίωσης  εκεί  να  

γίνουν  πολύ  καλύτερες .   

 Εκτιμούμε  και  πιστεύουμε  ότι  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  θα  

πρέπει  να  κινηθεί  ο  Δήμος  Σερρών ,  ούτως  ώστε ,  να  βοηθήσει  τους  

πολίτες  . .  

 Αυτά  ήθελα  να  πω .  Από  εκεί  και  πέρα ,  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  

. .μας  βοήθησε  να  κατανοήσουμε  και  εμείς  πολλά  πράγματα  από  αυτά  

που  συμβαίνουν  στην  πόλη  μας .   

 Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εμείς  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιο  άλλο  μέλος  της  ομάδας  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο ;  Ωραία ,  

ευχαριστούμε  πολύ .  Ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Υπάρχουν  

ερωτήσεις ;   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Μια  ερώτηση  για  τον  εισηγητή .  Κύριε  εισηγητά ,  …το  ιδιοκτησιακό  

καθεστώς  των  στρατοπέδων ,  γιατί  αναφέρεται  μέσα ,  . .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

. .  στο  τέλος  της  εισήγησης  και  σε  μια  συνάντηση  από  τις  τόσες ,  εάν  

θυμάμαι  καλά  της  ένατης ,  συζητήθηκε  στην  ομάδα  το  ιδιοκτησιακό  

καθεστώς  όταν  ήταν  το  θέμα  σε  εξέλιξη  με  την  απόφαση  του  . .να  

παραχωρήσει  τα  στρατόπεδα  στους  δήμους  με  ανταλλάγματα  και  

μάλιστα ,  όχι  σε  μόνιμη  βάση  με  τίτλους  και  . .αλλά  για  99 χρόνια .   

 Συζητήθηκε  και  αυτό  το  κομμάτι ,  που  είναι  εκτός  του  

προγράμματος ,  επαναλαμβάνω ,  εκτός  του  σκοπού  του  προγράμματός  

του  MAPS, αφορά  μόνο  επανάχρηση  και  δεν  αναφέρει  καθόλου  για  

ιδιοκτησιακό  καθεστώς ,  εκεί  συζητήθηκε  και  προτάθηκε  από  τα  μέλη  

της  ομάδας  να  προτείνουμε  στον  Δήμαρχος  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  όπου  πήγε  και  

συζητήθηκε  και  αποφασίστηκε  από  εκεί  και  προτείνεται  βέβαια ,  μέσα  

στο  ολοκληρωμένο  σχέδιο  δράσης  να  προτείνουμε  στον  Δήμαρχο  και  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  δεχθεί  την  πρόταση  του  . .για  την  

παραχώρηση  των  στρατοπέδων  για  99 χρόνια  στον  Δήμο  Σερρών ,  όπως  

ακριβώς  έχει  προταθεί  από  τον  υπουργό  τον  κ .  Καμμένο .   

 Αυτό ,  βέβαια  δεν  είναι  θέμα  για  να  συζητηθεί  απόψε  και  να  

πάρουμε  αποφάσεις ,  εγώ  επιθυμώ  να  πάμε  σε  μια  συνεδρίαση  να  το  

συζητήσουμε  σαν  θέμα  τακτικής  συνεδρίασης ,  για  να  πάρουμε  θέση  

όλα  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έτσι  είναι  και  η  διαδικασία  

βέβαια ,  όσον  αφορά  πάντα  για  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς .   

 Και  για  να  μην  ξανά  πάρω  τον  λόγο ,  θα  ήθελα  και  στην  εισήγησή  

μου  να  ευχαριστήσω  όχι  μόνο  τα  μέλη  της  τοπικής  ομάδας  που  

αποτελούνται  από  φορείς  όπως  προείπα  και  την  προϊστάμενη  του  
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τμήματος  Προγραμματισμού ,  την  κυρία  Κοκκινίδου ,  που  είναι  

παρούσα ,  που  είναι  η  ψυχή  του  προγράμματος  και  χωρίς  αυτή  δεν  ξέρω  

και  εγώ  πως  θα  πορευόμασταν ,  οπωσδήποτε  τον  κ .  Καρπουχτσή  που  

μας  έχει  διδάξει  με  την  . .σαν  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  στο  

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  και  όχι  μόνο ,  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  της  

τεχνικής  του  Δήμου  Σερρών  και  τις  υπηρεσιακές  . .που  συμμετείχαν  και  

στα  διακρατικά  εργαστήρια  και  στις  συναντήσεις  της  τοπικής  ομάδας  

στήριξης .   

 Και  για  μένα  προσωπικά  ήταν  μια  πολύ  μεγάλη  εμπειρία  για  τον  

τρόπο  σκέψης  και  το  πως  θα  πρέπει  να  δούμε  τα  στρατόπεδα  τα  

εγκαταλειμμένα  και  όχι  σαν  ιδιοκτησία ,  μόνο  σαν  επανάχρηση  και  όχι  

μόνο  τα  στρατόπεδα  που  αναφερόμαστε  αλλά  αναφερόμαστε  ακόμα  και  

για  το  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη ,  που  δεν  είναι  δικό  μας ,  είναι  του  

Υπουργείου  Οικονομικών  . .  κάναμε  μια  συνεδρίαση  η  τοπική  ομάδα .   

 Τελείωσε  το  πρόγραμμα ,  έχουμε  φοβερές  εμπειρίες  από  όλους  

τος  εταίρους  μας ,  από  όλους  τους  υπόλοιπους  οκτώ  εταίρους  δήμους  

ευρωπαϊκούς ,  που  ο  καθένας  έχει  τα  δικά  του  προβλήματα  και  σε  

γενικές  γραμμές  κάποια  πρόβλημα  συμπίπτουν  και  είναι  τα  ίδια  με  τα  

δικά  μας .   

 Αυτά  είχα  να  πω  σαν  απάντηση  στον  κ .  Στεργίου  και  προχώρησα  

λίγο  περισσότερο  για  να  μην  ξανά  πάρω  τον  λόγο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  από  τους  συναδέλφους… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση ;  Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  όλοι  θα  θέλαμε  πολύ  σύντομα ,  επειδή  προφανώς  . .των  

συμπερασμάτων  . .περαιτέρω  ανάλυσης ,  τι  αποκομίζουμε ,  τι  

καταγράψαμε  από  την  ανταλλαγή  απόψεων  από  τις  άλλες  χώρες ;  Πως  

προχωρούν  αυτοί  ως  προς  το  ιδιοκτησιακό ;   

 Η  επανάχρηση  είναι  ένα  άλλο  κεφάλαιο ,  σωστά  δώσατε  κάποια  

ερείσματα ,  θα  μπορούσαμε  να  συζητήσουμε  . .  ως  προς  την  κατεύθυνση  

επανάκτησης .  Στο  ιδιοκτησιακό  τι  ισχύει ;   

Κος    :  

Νομίζω  ότι  το  θέμα  το  έχετε  πιάσει  στα  δυο  του  σκέλη .  Είναι  

ξεχωριστό  εντελώς  το  θέμα  από  το  ιδιοκτησιακό .  Δεν  έχει  να  κάνει  σε  

τίποτα  η  μια  χώρα  με  την  άλλη  χώρα .  Θυμίζω  ότι  τα  στρατόπεδα  στην  

Γερμανία  από  το  ΄71 και  μετά  ανήκουν  στις  δημοτικές  επιχειρήσεις  για  

να  τα  κάνουν  μουσεία  και  οτιδήποτε  άλλο ,  ήταν  στρατόπεδα  αυτά  που  

συμμετείχαν . . ,  όπου  τα  είχαν  κτίσει  Πρώσοι  και  Αυστροούγγαροι ,  τα  

χρησιμοποίησαν  τα  στρατόπεδα  οι  Ναζί ,  είχαν  μια  μνήμη  και  τα  μισά  

από  αυτά  τα  είχαν  γκρεμίσει ,  είχαν  πάρει  και  αποφάσεις  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  να  τα  ισοπεδώσουν…γλίτωσαν ,  ευτυχώς ,  

ορισμένα  και  σήμερα  είναι  καταπληκτικά  πολιτιστικά  μουσικά  κέντρα  

και  φέρετρα ,  γιατί  τους  εξυπηρετεί .  Ήταν  στις  μύτες  ενός  βουνού ,  

είναι  αποκομμένα ,  ότι  εξτριμ  το  στριμώχνουν  εκεί  πέρα  από  τον  Μάιο  

μέχρι  τον  Σεπτέμβριο ,  ντάμπα  ντούμπα ,  δεν  ενοχλεί  κανέναν .   

 Σας  είπα  ένα  φαινόμενο  και  για  ποιο  λόγο ;  Γιατί  είναι  

οργανωμένοι  θεσμικά  και  με  μεθοδολογία .   

 Αντίθετα  οι  Ισπανοί  είχαν  ένα  φρούριο ,  το  οποίο  ήταν  ρωμαϊκό .  

Τώρα  να  ψάξεις  για  να  βρεις  τι  εκεί  πέρα ;  Τον  αντίστοιχο  Τ .ΕΘ .Α .  του  
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Ιούλιου ;  Δεν  υπήρχε .  Τα  πήρε  όλα  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  αλλά  δεν  

μπορεί  να  κάνει  πάρα  πολλά ,  γιατί  είχαν  μπει  στις  γειτονιές ,  στις  

άκρες  του  ήταν  η  συνοικία  των  ΡΟΜΑ ,  τους  γύφτους  και  είχαν  πάει  

και  είχαν  χρησιμοποιήσει  το  ντουβάρι  και  έκαναν  σπίτια .  Και  έπρεπε  

τώρα  το  Υπουργείο  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Πρόνοιας  να  κάνει  

ένα  άλλο  έργο ,  να  τους  μετακομίσει  για  να  ελευθερωθεί  για  να  το  

κάνουν .  

 Τι  κάνανε  εκεί  πέρα ;  Κανέναν  γάμο ,  κανένα  φεστιβάλ ,  κανένα  

έργο ,  βίντεο  γυρίζουν  γιατί  είναι  εντυπωσιακό  ρωμαϊκό  ανάκτορο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάτι  που  να  συνάδει ,  που  να  έχει  κάποια  … 

Κος    :  

Για  μένα  το  πιο  κοντινό  είναι  αυτό ,  μάλλον  το  θέρετρο  της  Ισπανίας  

που  ήταν  ακριβώς  στην  μια  θέση  μέσα  στην  πόλη ,  στον  αστικό  ιστό ,  . .  

μια  προγραμματική  εξέταση  με  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Ναυτικού  

ήρθε  η  Ναυτική  Ακαδημία ,  το  πήρε  ολόκληρο ,  το  σήκωσε  και  το  έκανε  

σήμερα  ένα  σαν  πανεπιστημιούπολη  Ναυτικών  Δοκίμων ,  όχι  όμως  . .  

του  Στρατού ,  ξέρετε  κάτι  πιο  ήπιο  και  του  έδωσε  μια  αξία  και  μια  

χρήση  εντυπωσιακότατη .   

 Αλλά  εξαρτάται  από  την  φύση .  Αυτοί  είχαν  θάλασσα .  Ήταν  ο  

χώρος ,  εξυπηρετούσε ,  ήταν  έτοιμο .   

 Επαναλαμβάνω ,  ο  καθένας  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  και  το  

έλλειμμά  του  και  σε  χώρο  και  σε  χρήσεις ,  αυτό  προσπαθεί  να  κάνει .  

Εκτιμώ  ότι  από  το  ΄09, ΄08 που  ξεκίνησε  η  ιστορία  με  τον  Δήμο  και  το  

ΦΕΚ ,  όπου  έχει  καθορίσει  τις  χρήσεις ,  αυτό  θα  πρέπει  να  

ακολουθήσουμε  αλλά  να  το  δούμε  λίγο  πιο  οραματικά ,  να  πάμε  να  

σκεφτούμε  δηλαδή  να  βάλουμε  μέσα ,  . .  ο  σχεδιαστής  του  ΄09 . .  το  ΄11 
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ότι  θα  θέλει  ένα  Μουσείο  του  Ξενάκη  για  να  μπει  εκεί  πέρα  μέσα ;  Όχι .  

Είχαμε  όμως  το  όραμα .   

 Μερικά  οράματα ,  έτσι  όπως  αυτό  με  τους  . .  θα  πρέπει  να  τα  

δούμε  λίγο  πιο  οργανωμένα ,  για  να  τα  φέρουμε  και  σιγά  –σιγά  να  τα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προσθέτω  κάτι  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  όμως  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  κάποια  πόλη  είναι  εκποιήσιμα ,  πινακίδες  από  έξω  for  sale και  σε  

κάποια  άλλη  τα  έχει  πάρει  πάλι  ο  Στρατός  για  να  ξανά  τοποθετήσει  

στρατιώτες  και  να  τα  ξανά  χρησιμοποιήσει  για  τους  σκοπούς  του .  Για  

να  συμπληρώσω  αυτά  που  είπε  ο  κύριος…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύρει  εισηγητά ,  απευθυνόμενος  πάλι  στην  εμπειρία  σας   και  νομίζω  

ότι  . .αν  το  συγκράτησα  σωστά ,  θα  ήθελα  την  άποψή  σας  σε  κάτι  το  

οποίο  εδώ  στην  πατρίδα  μας ,  εδώ  στην  πόλη  μας  είναι  νομίζω  αρκετά  

διαφοροποιημένο  από  αυτό  ως  προς  την  φιλοσοφία  που  αναφέρατε .  

 Ποιο  είναι  αυτό ;  Έχουμε  ένα  τεράστιο  απόθεμα  κτηρίων  με  

διασπορά ,  όπως  γνωρίζουμε  αναπτύσσονταν  τα  κτήρια  μέσα  στα  

ελληνικά  στρατόπεδα ,  η  πόλης  των  Σερρών  είναι  ένα  κλασσικό  

παράδειγμα ,  όλοι  περάσαμε  από  τον  Στρατό  και  ένα  ερώτημα  το  οποίο  

είναι  τεράστιο  και  άρχισαν  πλέον  όλοι  να  το  συζητούν  και  οι  δημότες  

είναι  πώς  θα  συντηρηθούν  αυτά  τα  κτήρια ;  Πώς  θα  αναταχθούν  κατά  

πρώτον ;  Πως  θα  συντηρηθούν  στο  διηνεκές ,  διότι  συγκράτησα  ότι  σε  

κάποιες  χώρες ,  Ιταλία ,  είπατε ,  Ισπανία ,  αφέθηκε  στο  Ισπανικό  δημόσιο  

να  τα  ανατάξει  και  να  τα  αξιοποιήσει  . .  της  τοπικής  κοινωνίας .   
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 Πώς  βλέπετε ,  λοιπόν ,  αυτή  την  εξέλιξη ;  Θεωρείτε ,  γιατί  κάπου  

υπαινιχθήκατε  ότι  και  τα  ευρωπαϊκά  πρόγραμμα  για  αυτού  τους  είδους  

την  διασπορά  και  το  ατόπημα  που  έχουμε  δει  . .  δεν  θα  είναι  και  

γαλαντόμα ,  λέω ,  η  χρηματοδότηση .  Πώς  εκτιμάτε ;   

Δώστε  μας ,  επικαλεστήκατε  …. Εσείς  όμως  έχετε  και  επάρκεια .  

Και  γνωρίζετε .  Δώστε  μας  μια  προσέγγιση  για  την  επόμενη  δεκαετία ,  

διότι  αυτά  ήδη  πραγματοποιήθηκαν .  Μην  σας  πω  εικοσαετία ,  γιατί  θα  

μπορούσε  και  για  εικοσαετία .   

Κος    :  

Ναι ,  βεβαίως .   Οτιδήποτε  έχει  έρθει ,  έχει  έρθει  και  σε  σας ,  . .έχει  έρθει  

μετά  από  ένα  όραμα  το  οποίο  έγινε  ένα  σχέδιο .  Είτε  λέγεται  αστική  

ανάπτυξη ,  είτε  λέγεται  Μουσείο  Ξενάκη ,  είτε  λέγεται  οποιοδήποτε  

άλλο… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση  … 

Κος    :  

Γιατί  και  το  ένα  είναι  Ε .Σ .Π .Α .  και  το  άλλο  είναι  …Δυστυχώς  στην  

Ελλάδα  δεν  έχουμε  άλλο  χρηματοδοτικό  εργαλείο ,  το  οποίο  να  είναι  

εύκολο  και  ευκολοχώνευτο .  Πιθανώς  στην  Αγγλία  και  στην  Ιρλανδία  

είχαν  φτιάξει  Συλλόγους  για  να  μαζεύουν  συνδρομές  ιδιωτών .  Αυτό  να  

το  ανοίξουμε  στην  Ελλάδα  θα  αρχίσουν  και  θα  λένε… εδώ  πέρα  δεν  

γίνεται  να  ανοίξει  μύτη  αλλού .   

Άρα  είμαστε  πάρα  πολύ  συγκεκριμένοι  και  εγκλωβισμένοι  σε  

αυτό  το  οποίο  έχουμε  για  να  κάνουμε .   

 Με  δεδομένο  ότι  έχει ,  ούτως  ή  άλλως ,  λίγα  λεφτά  ο  Δήμος ,  ο  

Δήμος  θα  μπορεί  να  συνδράμει  και  σε  ένα  μέρος  ως  προς  την  

συντήρηση  αλλά  και  σε  ένα  μέρος    ως  ένα  κομμάτι  των  
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δραστηριοτήτων  του .  Είπα  για  το  ECO Festival .  Έχω  και  άλλες  

ενέργειες  χαμηλού  εξόδου ,  όπου  θα  μπορούν  να  μπουν  μέσα .   

 Όταν  εισηγηθήκαμε  . .και  είπαμε  ότι  μπήκε  το  Μουσείο ,  να  δούμε  

πως  θα  εξελιχθεί ,  όχι  σαν  κτήριο ,  σαν  λειτουργία ,  είπαμε  το  ΤΕΙ  γιατί  

είναι  φορείς  που  έχουν  ανεξάρτητο  κουμπαρά  και  μπορούν  και  

αυτοσυντηρούν  τον  χώρο  τους .  Είπαμε  την  Εκκλησία .  Έχει  ανεξάρτητο  

κουμπαρά  και  μπορεί  και  συντηρεί  τον  χώρο  της .  Είπαμε  για  τον  

Στρατό ,  που  έχει  ανεξάρτητο  κουμπαρά  και  από  μόνος  του  έχει  

ασφάλεια ,  έχει  φώτα ,  έχει  ρεύμα ,  σκουπίζει .  Να  σας  τα  πω  έτσι  απλά .   

 Εάν  έχω  εγώ  σε  έναν  χώρο  τις  άκρες  μου  δεμένες  σε  σοβαρούς  

και  μηνιαίο ,  μήνας  μπαίνει  και  μήνας  βγαίνει ,  δεν  τους  ψάχνω ,  είναι  

εκεί ,  μπορώ  και  δημιουργώ  κουλτούρα  σιγά  –σιγά  να  μπαίνω  πιο  

εύκολα  μέσα .  Να  κάνω  και  ένα  . . ,  να  κάνω  και  ένα  γήπεδο  

αθλοπαιδιών  για  να  κάνω  ένα  άθλημα ,  κάτι  άλλο ,  να  πηγαίνουν  τα  

σχολεία .   

 Σήμερα  . .δεν  θέλουν  οι  εκπαιδευτικοί  να  πάρουν  τα  πιτσιρίκια  

εκεί  πέρα ,  δικαιολογημένοι  κατά  ένα  σημείο ,  αδικαιολόγητοι  για  

κάποιο  άλλο ,  σίγουρα  όμως  η  αίσθηση  της  ασφάλειας  στον  δημόσιο  

χώρο  δεν  είναι  στο  επίπεδο  που  θα  θέλαμε  εμείς .   

 Άρα  λοιπόν ,  είναι  και  . .  να  αξιολογήσουν  τα  ψιλο-ρημαγμένα  

κτήρια .  Θυμίζω  ότι  σε  άλλες  πόλεις ,  είχαμε  το  παράδειγμα  της  …και  

μας  είχε  μιλήσει  σε  μια  εκδήλωση  που  κάναμε ,  τα  είχαν  ρίξει  όλα  τα  

κτήρια .  Μπήκε  μέσα  η  Εφορία  Αρχαιοτήτων  και  έκρινε  ότι  κανένα  δεν  

έχει  ιστορική  αξία .   

 Άλλο  να  ξεκινώ  από  ένα  πιάτο  και  άλλο  να  έχω  δέκα  επτά  

κτήρια ,  που  τα  καταγράψαμε ,  μπήκε  η  Εφορία  μέσα ,  είναι  γάμος  
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αρραβώνας ,  δεν  ξεφεύγεις .  Θα  φύγεις  όταν  θα  φύγουν  αυτοί  από  το  

σπίτι .   

 Με  αυτό  θα  πάμε  και  πιστεύω  ότι  σε  αυτή  την  λογική ,  το  να  

συγκεντρώσουμε ,  να  γίνω  ελκυστικός ,  να  μαζέψω  συζητώντας  και  

δημιουργώντας  και  κουβέντες  φορείς  από  την  πόλη   εκτός  δημοσίου ,  

εννοώ  του  ισχυρού  δημοσίου ,  αυτοδιοίκητο  … 

 Είχαμε  την  ευκαιρία  από  τα  αρχεία  του  Στρατού ,  … παρακαλούν  

για  να  έχουν  χώρο ,  να  τους  πείτε  ότι  ελάτε  με  δικά  σας  λεφτά  από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών ,  να  στηθούμε  κάπου ,  να  είναι  και  ευρύχωρα ,  

να  είναι  ακόμα  και  επισκέψιμα .  Έτσι  έχουν  μέσα  και  τα  οποία  είναι  

προς  ανάγνωση .  Δηλαδή  να  δημιουργήσουμε  ένα  κίνητρο  για  την  

σκέψη  εκεί  πέρα  που  δεν  το  φανταζόμαστε ,  για  να  επισκεφτούμε  τα  

αρχεία  του  ελληνικού  δημοσίου .  Τι  θα  λένε  τις  Σέρρες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση ,  είναι  ενδιαφέροντα  αυτά  που  ακούγονται  εδώ  βέβαια ,  

παράκληση  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

…πράγματι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  ο  χρόνος  πιέζει  θα  είμαι  πολύ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  είπα  για  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέει  ενδιαφέροντα  πράγματα  ο  κ .  εισηγητής ,  ενδιαφέρουν  τους  

Σερραίους  αλλά  θα  πρέπει  να  συντομεύσουμε .   

 Κύριε  Δήμαρχε  καταρχήν  θα  μας  δοθεί  αυτό  το  πόνημα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως .  Όποιος  θέλει  το  παίρνει .  Όποιος  θέλει  μπορεί  να  το  πάρει  

από  το  Γραφείο  Προγραμματισμού .  Είναι  αναρτημένο .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άλλο  η  ανάρτηση  και  άλλο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιος  θέλει  μπορεί  να  το  πάρει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  ερώτημα  είναι  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  . .προτάσεις  

αυτές…αξίζουν  συγχαρητήρια  και  σε  σας  και  στους  τοπικούς  φορείς ,  

στην  ομάδα . .  Υπάρχει  πρόταση ,  ανεξαρτήτως  της  ιδιοκτησίας ,  να  

προχωρήσουμε  σε  κάποιες  ήπιες  παρεμβάσεις ,  όπως  αναφέρθηκε  στο  

πρόγραμμα ,  ώστε  να  δώσουμε  . .  στα  στρατόπεδα ;  Υπάρχει  πρόταση  

από  την  Δημοτική  Αρχή ;  Χωρίς  έξοδα .  Αναφέρθηκαν  κάποιες  ενέργειες  

οι  οποίες  θα  είναι  χωρίς  πολλά  έξοδα .   

 Επισημαίνω ,  ανεξάρτητα  από  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ασφαλώς  και  υπάρχουν .  Εμείς  σήμερα  εδώ  εγκρίνουμε  στην  ουσία  όλο  

αυτόν  τον  σχεδιασμό  που  μας  προτείνει  η  τοπική  ομάδα  στήριξης  και  

μέσα  σε  αυτόν  τον  σχεδιασμό  είναι  αυτές  οι  ενέργειες  που  προτείνει  

ότι  πρέπει  να  γίνουν  για  να  επαναχρησιμοποιηθούν  τα  στρατόπεδα .  

Όπως  είναι  στην  εισήγηση .   

Δηλαδή ,  τι  λέει ;  Έχουμε  τις  ενέργειες  τις  σοβαρές  που  είναι  

μόνιμες  και  για  πολύ  καιρό  και  αξίζουν  χρήματα ,  όπως  είναι  το  

Μουσείο  Ξενάκη  και  οι  sof t  ενέργειες ,  οι  οποίες  είναι  καθημερινές ,  

όπως  είναι  το  ECO Festival  που  θα  γίνουν  ασφαλή  τα  κτήρια  του  

Στρατού ,  θα  έχουν  συρματόπλεγμα  να  μην  μπορούν  οι  μαθητές  να  

μπαίνουν  μέσα  και  να  κινδυνεύουν  από  μια  πτώση  μιας  οροφής  και  

μετά  να  μπορούν  να  γίνουν  επισκέψιμα  ξανά  να  φιλοξενήσει  το  ECO 

Festival .   
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Ή  τι  άλλο  να  γίνει ;  Να  γίνει  το  παιχνίδι  του  Κρυμμένου  

Θησαυρού .  Να  γίνει  στο  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  το  Πάρκο  

Μοντελισμού ,  όπως  έχει  ήδη  το  έχουμε  συζητήσει  και  έχουμε  πάρει   

κάποιες  αποφάσεις .   

Όλα  αυτά  είναι  ενέργειες  οι  οποίες  αναφέρονται  μέσα  στην  

πρόταση  της  τοπικής  ομάδας  και  πολλές  άλλες ,  όπως  η  πρόταση  του  

ΤΕΙ  να  γίνουν  μέσα  αθλοπαιδιές ,  να  γίνουν  περιπατητικοί  διάδρομοι .  

Όλα  αυτά  φαίνονται  και  τα  εγκρίνουμε  εμείς  σήμερα  σαν  έναν  

μπούσουλα  για  το  πως  πρέπει  να  επαναχρησιμοποιηθούν  τα  

στρατόπεδα .  Αυτό  προτείνει  η  τοπική  ομάδα .   

Βέβαια ,  . .  μέχρι  ενός  σημείου ,  προς  Θεού ,  είναι  δεσμευτικό  ως  

προς  την  χρήση  των  χώρων  πρώτα-πρώτα ,  γιατί  οι  χώροι  αυτοί ,  

συγκεκριμένα  του  Στρατού  Παπαλουκά  είναι  για   πάρκο .  Δεν  του  

αλλάξαμε  την  χρήση  του .  Αυτό  πάντα  θα  υπάρχει ,  τα  κτήρια  είναι  

διατηρητέα ,  είναι  τελειωμένα  αυτά  τα  πράγματα .   

Τώρα  αυτά  όλα  που  σας  προανέφερα  είναι  ήδη  γραμμένα  μέσα  

στην  εισήγηση .   

Τώρα  αυτό  το  σχέδιο  που  είναι  στα  αγγλικά ,  δεν  ξέρω  . . .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη  κ .  Χράπα  και  κ .  Ρουσάκη  εάν  το  ερώτημά  μου  έχει  απαντηθεί  

έμμεσα  ή  άμεσα  από  τις  εισηγήσεις ,  από  τις  ερωτήσεις  και  τις  
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απαντήσεις  των  συναδέλφων ,  επειδή  καθημερινά ,  εάν  όχι  καθημερινά  

εβδομαδιαίως  δεχόμαστε  τις  οχλήσεις  διαφόρων  Συλλόγων ,  πολιτών ,  

φορέων ,  Πολιτιστικών  Συλλόγων ,  Σωματείων  για  στέγη ,  για  στέγαση .  

Παραδείγματος  χάρη ,  υπάρχει  μεγάλη  αδυναμία  και  μεγάλος  

πόθος  για  να  γίνει  το  Σπίτι  των  Βαρέων  Αθλημάτων΄’ ,  άρση  βαρών ,  

υπάρχει  μεγάλη  επιθυμία  φορέων  και  Πολιτιστικών  Συλλόγων  να  γίνει  

το  κτήριο  που  θα  στεγάσει  την  πάλη ,   η  ΠΑΕ . .  Ολυμπιονίκες .   

Υπάρχει  μια  ιδέα  να  γίνει  ένα  . .Μουσείο  που  θα  στηριχθεί  από  

τους  πολιτιστικούς  συλλόγους  του  Δήμου .  Υπάρχει  η  επιθυμία  να  γίνει  

ένα  Αθλητικό  Μουσείο ,  υπάρχει  πρόβλεψη  κάποια  κτήρια  από  εκεί ,  

γιατί  εντάξει  σήμερα  δεν  υπάρχουν  συγχρηματοδοτούμενα  ή  

χρηματοδοτούμενα  άλλα  προγράμματα ,  όμως  να  σκεφτόμαστε  πάντοτε  

την  εμπειρία  του  παρελθόντος ,  όχι  με  το  τώρα ,  με  το  τι  θα  γίνει  στο  

μέλλον ,  διότι  εάν  στο  χειρότερο  σενάριο  δοθούν  αυτά  τα  στρατόπεδα  

προς  χρήση  στον  Δήμο  για  99 χρόνια ,  εμείς  δεν  ξέρουμε  στα  απόμενα  

99 χρόνια  τι  ευρωπαϊκά  προγράμματα  θα  υπάρξουν ,  ώστε  να  

χρηματοδοτηθούν  τέτοιες  δράσεις .  

Υπάρχει  η  πρόβλεψη  μέσα  στο  πρόγραμμα  αυτό  να  δοθούν  

κάποια  κτήρια  εγκαταστάσεις  για  να  χρησιμοποιηθούν  για  τους  φορείς  

ή  για  τους  λόγους  που  είπαμε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πριν  απαντήσει  ο  κ .   Ρουσάκης ,  εγώ  θέλω  να  πω  μερικά  πράγματα  που  

γνωρίζω  κιόλας .  Μια  διαπίστωση  είναι  ότι ,  εκτίμησή  μου  είναι  ότι  

τους  δημότες  μας  δεν  τους  νοιάζει  εάν  θα  τα  πάρουν  για  ενενήντα  

εννέα  χρόνια  ή  θα  τα  πάρουν  …αυτό  το  έχω  διαπιστώσει .  Δεν  

ενδιαφέρει  κανέναν .  Ο  πολίτης  λέει  ότι  πάρτε  τα .  Μετά  από  ενενήντα  

εννέα  χρόνια  ούτε  το  όνομά  μας  δεν  θα  υπάρχει ,  δεν  θα  θυμάται  
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κανένας .  Ούτε  η  οικογένειά  μας  δεν  θα  τα  θυμάται .  Αυτή  είναι  η  μία  

πρόταση  που  δέχθηκα  εγώ  σαν  πληροφόρηση .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  τα  κτήρια ,  φυσικά  τα  κτήρια  είναι  για  τους  

δημότες ,  για  τους  Συλλόγους ,  για  τους  φορείς .  Γι '  αυτούς  είναι .  Δεν  

είναι  για  να  τα  πάρει  κάποιος .  Να  τα  κάνει  τι ;  Σπίτι  αποκλείεται .  

Υπάρχουν  τρεις  συγκεκριμένες .  Πολιτιστικό  πάρκο ,  αυτό  είναι  το  . .   

 Κύριε  Δήμαρχε  εσείς  γνωρίζετε  πολλά  περισσότερα  από  εμένα  

όσον  αφορά  . .εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  κάτι  όσον  αφορά  τις  χρήσεις  

για  το  Εμμ .  Παπά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  τις  χρήσεις .  Οι  χρήσεις  καθορίζονται  από  τα  ΦΕΚ .  Η  μεγάλη  

προίκα  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  το  μεγάλο  κέρδος ,  η  νίκη  του  Δήμου  

Σερρών  είναι  τα  ΦΕΚ .  

 Εγώ  το  έχω  πει  πολλές  φορές ,  το  θέμα  των  στρατοπέδων  έχει  

τελειώσει ,  έχει  λυθεί .  Και  θα  σας  πω  γιατί  έχει  λυθεί .  Τα  ΦΕΚ  

καθορίζουν  τις  χρήσεις .  Λέμε  ότι  εδώ  θα  γίνει  χώρος  πρασίνου ,  το  

Στρατόπεδο  Παπαλουκά  είναι  Πάρκο  Πολιτισμού .  Λέει  για  το  κάθε  

κτήριο  τι  θα  γίνει .  Το  Στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  λέει  ποιοι  χώροι  είναι  

πρασίνου .  Τα  κτήρια  πως  θα  χρησιμοποιηθούν .   

Αυτά  λέγονται  στα  ΦΕΚ ,  κύριε  Μοσχολιέ .  Εάν  τα  διαβάσετε  τα  

ΦΕΚ  είναι  όλα  καταγεγραμμένα .   

Τώρα ,  είχα  πει  και  στον  κ .  Καμμένο ,  δεν  θέλετε  να  τα  δώσετε  

κατά  κυριότητα ,  λέγαμε  τότε ,  άντε  και  τα  κρατάτε  εσείς ,  ωραία ,  αυτά  

που  λένε  τα  ΦΕΚ  ελάτε  να  τα  κάνετε  εσείς .  Ελάτε  να  τα  κάνετε  εσείς .  

Δεν  μπορεί  κανείς  να  κάνει  διαφορετικά .  Έχει  τελειώσει  αυτό  το  θέμα .  

Οι  χρήσεις  είναι  καθορισμένες .  Ξέρουμε  βάσει  των  ΦΕΚ  τι  θα  γίνει .   
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Και  το  θέμα   τώρα  αυτό  με  την  κυριότητα ,  κατά  κυριότητα  ή  με  

ενενήντα  εννέα  χρόνια ,  θα  λυθεί  σύντομα  το  θέμα .  Όταν  λέω  σύντομα ,  

μπορεί  να  λυθεί  σε  δυο  μήνες ,  μπορεί  να  λυθεί  σε  έξι  μήνες ,  σε  ένα  

χρόνο ,  θα  λυθεί  το  θέμα  αυτό .  Άρα  οι  χρήσεις ,  η  απάντηση  είναι  αυτή ,  

οι  χρήσεις   είναι  καθορισμένες  από  τα  ΦΕΚ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  έχει  γίνει  μια  λίστα ,  έχουμε  περάσει  τον  χρόνο ,  εάν  

συνεχίσουμε  έτσι  δεν  θα  τελειώνουμε  ποτέ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μπορώ  να  κάνω  μια  δήλωση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  δικαίωμα  τώρα  να  την  κάνετε ,  υπάρχει  λίστα .  Δηλώσανε  

αυτοί  που  θέλανε  να  κάνουνε .  Πάμε  στις  τοποθετήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  την  κάνετε .  σε  αυτό  έχετε  δικαίωμα .  Υπάρχουν  άλλοι ;  Και  η  

κυρία  Μπιτζίδου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  κάνουμε ,  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποτέ  δεν  κατασκευάστηκε ,  γιατί  είναι ,  πιο  ακριβά  θα  στοιχίσει  από  

ένα  καινούργιο  κτήριο .  Εγώ  στο  λέω .   

Κος    :  

Το  ξέρω  αυτό ,  γιατί  μου  το  λέτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .αυτά  που  δεν  μπορούν  να  γίνουν  ποτέ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  κάνετε  κ .  Αναστασιάδη .  Δεν  είναι  τοποθέτηση  αυτή ,  

ερώτηση  είναι .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  πω  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  ότι  αυτό  το  θέμα  είναι  

εξαιρετικά  σημαντικό  για  τον  λόγο  ότι  μέσα  από  αυτό  θα  βρει  διέξοδο  

η  κοινωνία .  Άρα  νομίζω  ότι  πιο  αρμόδιοι ,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  

εμπλακούν  είναι  άνθρωποι  του  πολιτισμού  και  του  πνεύματος  που  ζουν  

στην  πόλη  και  γνωρίζουν  την  πόλη  και  γνωρίζουν  τις  ανάγκες ,  οι  

οποίες  μέσα  από  το  στρατόπεδο ,  μέσα  στα  στρατόπεδα  θα  γίνει  ότι  

καλύτερο  υπάρχει .   

 Τι  εννοώ ;  Εδώ  τώρα  ακούστηκε  για  το  ότι  καθορίστηκαν  όλα  από  

το  ΦΕΚ .  Άρα  Δήμαρχος  τα  17 κτήρια  έχουν  συγκεκριμένη  χρήση ;  

Ακούστηκε  επίσης  ότι  υπάρχουν  ανάγκες  από  τοπικούς  φορείς  οι   
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οποίοι  επιζητούν  έναν  χώρο  εκεί  για  να  αξιοποιηθεί .  Αυτοί  θα  

ικανοποιηθούν  όλοι ;   

 Επίσης  λέτε ,  εδώ  βάζετε  για  Δ .Ε .Η .  ότι  πρόκειται  . .  Δηλαδή ,  ένα  

Πάρκο  Πολιτισμού  με  ένα  γήπεδο  ποδοσφαίρου  δίπλα  ή  ένα  άλλο  

γήπεδο ,  μπορεί  να  συμβαδίσει ;  Δηλαδή ,  θεωρώ  ότι  υπάρχει  ένα  

μπέρδεμα  στις  προτάσεις  και  εγώ  δεν  μπορώ  να  αντιληφθώ ,  πώς  μπορεί  

να  συνδυαστεί  ένα ,  ενδεχομένως ,  Μουσείο  με  κάποια  αθλητική  

δραστηριότητα  δίπλα .   

 Θα  το  έβλεπα  μακροπρόθεσμα  με  μια  όμορφη  παιδική  χαρά  ή  με  

κάποιους  κλειστούς  χώρους  στους  οποίους  μπορούν  να  

δραστηριοποιηθούν  διάφορες  ηλικίες ,  ναι .   

Δηλαδή ,  είναι  επιτακτική  ανάγκη ,  σε  αυτό  το  θέμα ,  να  

εμπλακούν  άνθρωποι  που  γνωρίζουν ,  γιατί  η  ημιμάθεια  είναι  ότι  

χειρότερο  μπορεί  να  υπάρχει .   

Επίσης  για  το  ECO Festival ,  εγώ  επειδή  έτυχε  να  ξεκινήσω  τον  

θεσμό  αυτόν ,  σαν  Αντιδήμαρχος ,  ήμουν  φυσικά  ένθερμος  οπαδός  στο  

να  παραμείνει  στο  Παπαλουκά ,  γιατί  η  δυναμική  που  . .είναι  απίστευτη .  

Όπως  η  φαντασία  κάποιου  και  όταν  κάποιος  το  δημιουργεί ,  νομίζω  ότι  

μπορεί  να  το  οραματιστεί  και  …Άρα  αυτό  το  κομμάτι  δεν  βλέπω  να  

προχωράει  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  και  πολύ  καλά  λέτε  ότι  πρέπει  

να  γυρίσει ,  και  εγώ  συμφωνώ  μαζί  σας ,  γιατί  εάν  μείνει  το  ECO 

Festival  εκεί ,  νομίζω  ότι  φτωχαίνει  χώρος  και  δεν  έχει  να  παρουσιάσει  

και  κάτι  σοβαρό .   

Κλείνοντας  για  να  μην  σπαταλώ  τον  χρόνο ,  ιστορικό  μουσείο  της  

πόλης ,  πολλοί  ιδιώτες  οι  οποίοι  έχουν  εξαιρετικά  αρχεία ,  τα  οποία ,  

ενδεχομένως  θα  μπορούσαν  να  τα  παρουσιάσουν ,  να  τα  δωρίσουν ,  να  

χρηματοδοτήσουν  χώρους .  Αυτό  εδώ  το  έχετε  σκεφτεί ;  Υπάρχουν  
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άνθρωποι  οι  οποίοι  ασχολούνται  και  θέλουν  να  αξιοποιήσουν  την  

τοπική  ιστορία .  Αυτό  το  έχουμε  σκεφτεί ;  Αυτό  μπορεί  να  προχωρήσει ;   

Άρα  εάν  έχουν  καθοριστεί  όλα  με  τα  ΦΕΚ ,  δεν  θα  μπορούμε  να  

κάνουμε  και  τίποτα .  Οπότε  ο  Στρατός  παίρνει  το  μερίδιο  του  ΤΕΙ  το  

άλλο .  Δηλαδή  είναι  λίγο  αμφιλεγόμενα  όλα  αυτά .   

Νομίζω  ότι ,  ξαναλέω  την  αρχική  μου  πρόταση ,  πρέπει  να  μπουν  

άνθρωποι  που  πραγματικά  γνωρίζουν ,  έχουν  ένα  υψηλό  επίπεδο  και  

ξέρουν  τον  σφυγμό  της  κοινωνίας .  Αλλιώς  το  στρατόπεδο  θα  έρχονται  

όλοι  και  δεν  θα  γίνει  και  κάτι  σοβαρό  και  όμορφο  τελικά .   

Όλοι  έχουμε  την  αγωνία  μην  μας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς  να  την  διακόψετε .  Μας  είπε  ημιμαθείς .  Μας  είπε  ότι  δεν  

γνωρίζουμε…. 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν  προσβάλω ,  λέω  ότι  πρέπει  να  εμπλακούν  και  αυτά  τα  άτομα .  Σας  

παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κυρία  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Καταρχάς  δεν  αναφέρθηκα  προσωπικά  και  δεν  γνωρίζω  ποιοι  έχουν  

εμπλακεί .   Και  δεν  θα  εμπλακούν  κάποια  άτομα  τα  οποία  πραγματικά  

ξέρω ,  εάν  δεν  έχουν  εμπλακεί  ακόμα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  Η  πρότασή  μου  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  

δουλευτεί  ξανά  και  να  δείτε  περισσότερες  διεξόδους  και  μεγαλύτερο  

εμπλουτισμό  στους  χώρους  αυτούς  για  να  μην  προκύψει  κάτι  πολύ  

άσχημο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;  Σύντομα  όμως ,  σας  παρακαλώ ,  μην  το  

πλατειάσουμε  άλλο .  Νομίζω  ότι  καλύφθηκε  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Εγώ  το  μόνο  που  έχω  να  πω  κλείνοντας ,  να  

ευχαριστήσω ,  καταρχάς ,  τόσο  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  όσο  . .και  τα  

μέλη  τα  οποία  συμμετείχαν  πολύ  ενεργά .  . .και  αυτό  που  νομίζω  ότι  

όλοι  μας  πρέπει  να  κρατήσουμε  από  την  εμπειρία  μας  σε  ένα  τέτοιο  

πρόγραμμα  είναι  ότι  η  συμμετοχή  βοηθάει ,  η  ανταλλαγή  απόψεων  

βοηθάει  και  αυτό  είναι  απτό  παράδειγμα  το  πόσο  διαφορετικοί  πολίτες ,  

διαφορετικές  μερίδες  . .και  των  φορέων  συνέπραξαν  για  να  βγει  ένα  

ενιαίο  αποτέλεσμα ,  το  οποίο  δίνει  συγκεκριμένες  προτάσεις ,  είτε  τις  

αποδεχτούμε  είτε  δεν  τις  αποδεχτούμε  σε  πραγματική  υλοποίηση  

δείχνουν  ότι  μέσω  της  συνεργασίας  μπορεί  να  προκύψει  κάτι  

χειροπιαστό .   

 Αυτό  και  τίποτα  άλλο  και  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  όσους  

συμμετείχαν  ενεργά  στην  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Να  συμπληρώσω  κάτι  που  ήθελα  και  δεν  το  ανέφερα  πριν  για  τους  

φορείς  που  συμμετείχαν  στην  τοπική  ομάδα .    

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επιμελητήριο  Σερρών ,  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος ,  Ένωση  

Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης  Νομού  Σερρών ,  Διεύθυνση  Α /θμιας  

Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών ,  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Γεωτεχνικό  

Επιμελητήριο  Ελλάδος ,  Οικονομικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος ,  Σύλλογος  

Αρχιτεκτόνων .  Ιερά  Μητρόπολης  Σερρών  και  Νιγρίτης ,  Εφορεία  

Ανωτέρων  Μνημείων .  Διάβαση  Πεζών .  Σερραίων  Πολιτεία ,  η  Διοίκηση  

του  10ου  Συντάγματος ,  υπάλληλοι  και  τεχνικού  του  Δήμου  Σερρών  και  

αντιδήμαρχοι  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Μυστακίδης ,  υπηρεσιακοί  

παράγοντες .  Από  την  Διάβαση  Πεζών  είναι  δεύτερος  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  

εντεταλμένος  ο  κ .  Καρπουχτσής  και  γενικότερα  είναι  οι  υπάλληλοι  και  

αυτοί  είναι  οι  φορείς  που  συμμετείχαν  στην  τοπική  ομάδα  στήριξης .   

 Παρόλα  αυτά  θέλω  να  πω  ότι  ήταν  άνθρωποι  οι  οποίοι  έχουν  

γνώση ,  έχουν  και  άποψη  και  οι  προτάσεις  τους  ήταν  πάρα  πολύ  

σοβαρές ,  γι '  αυτό  και  εντάχθηκαν  στο  ολοκληρωμένο  σχέδιο  όπως   

εισηγείται  για  την  έγκρισή  του .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  έγινε  μια  

πάρα  πολύ  καλή  δουλειά  μέσα  από  το  πρόγραμμα  MAPS και  θα  ήθελα  

να  συγχαρώ  όλους  όσους  συνέβαλαν  στο  να  γίνει  αυτή  η  δουλειά .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

76

 Να  συγχαρώ  την  τοπική  ομάδα  στήριξης ,  την  Επιτροπή  

Διαβούλευσης .  Είπε  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  στην  τοπική  

ομάδα  στήριξης  ποιοι  φορείς  συμμετείχαν  ο  Αντιδήμαρχος ,  δεν  

χρειάζεται  να  τους  επαναλάβω .  Τους  συγχαίρω  για  το  ενδιαφέρον  τους ,  

για  την  αγάπη  τους  προς  την  πόλη  και  τις  προτάσεις  που  κάνανε .   

 Θέλω  να  συγχαρώ  την  προϊστάμενη  του  τμήματος  

Προγραμματισμού  την  κυρία  Κοκκινίδου  που  ήταν  η  ψυχή  του  

προγράμματος .  Επίσης  να  συγχαρώ  τον  σύμβουλο  της  τεχνικής  

υποστήριξης  τον  κ .  Δροσάκη  για  όλη  αυτή  την  καλή  δουλειά  που  έγινε  

και  την  παρουσίασαν  σήμερα .   

 Μην  ξεχνάμε  ότι  στο  πρόγραμμα  MAPS συμμετείχαν  εννέα  Δήμοι  

από  όλη  την  Ε .Ε . .    

 Ο  Δήμος  Σερρών  ήταν  ο  μοναδικός  Δήμος  από  όλη  την  Ελλάδα ,  δεν  

υπήρχε  άλλος  Δήμος .  Αυτό  λέει  κάτι .  Γιατί  συνέβη ;  Γιατί  ο  Δήμος  

Σερρών  καταπιάστηκε  με  τα  στρατόπεδα  πολύ  σοβαρά ,  έκανε  μια  

φοβερή  δουλειά  και  γι '  αυτό  τον  ενέταξαν  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .   

 Και  εντάχθηκαν  αυτοί  οι  εννέα  δήμοι  που  εντάχθηκαν  σε  αυτό  το  

πρόγραμμα ,  έχουν  προβάδισμα  έναντι  των  άλλων  δήμων  όταν  θα  βγουν  

προγράμματα  της  Ε .Ε .  για  την  αξιοποίηση  των  κτηρίων ,  διότι  μέσα  από  

αυτό  το  πρόγραμμα  MAPS τι  κάνουν ;  Απέκτησαν  τεχνογνωσία  

προκειμένου  να  είναι .   

 Θα  σας  παρακαλέσω  πάρα  πολύ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μέσα  από  το  πρόγραμμα  MAPS αυτοί  οι  εννέα  δήμοι  απέκτησαν  

τεχνογνωσία  προκειμένου  να  έχουν  την  ετοιμότητα  ούτως  ώστε ,  όταν  
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βγουν  ευρωπαϊκά  πρόγραμμα  για  την  αξιοποίηση  των  κτηρίων  των  

στρατοπέδων  και  γενικότερα  των  κτηρίων ,  να  μπορούν  να  ενταχθούν  

σε  αυτά  τα  προγράμματα .   

 Άρα  ο  δήμος  Σερρών  μέσω  αυτού  του  προγράμματος  αυτή  την  

στιγμή  έχει  την  δυνατότητα ,  εάν  το  αξιοποιήσει  σωστά ,  να  έχει  

προβάδισμα  και  όταν  ανοίξουν  προγράμματα ,  που  θα  ανοίξουν ,  γι '  

αυτό  έγινε  το  MAPS.  

 Το  MAPS έγινε  γι '  αυτό ,  γιατί  θα  ακολουθήσουν  προγράμματα .  

Άρα  έχουμε  ένα  προβάδισμα  μέσα  από  αυτό  το  πρόγραμμα  και  μέσα  

από  την  τεράστια  δουλειά  που  έγινε  για  το  θέμα  των  στρατοπέδων  από  

τον  Δήμο .   

 Όσον  αφορά  τις  χρήσεις ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  οι  χρήσεις  

καθορίστηκαν  από  τα  ΦΕΚ .  Αυτό  είναι  το  μεγάλο  κέρδος ,  η  μεγάλη  

προίκα  για  τον  Δήμο  Σερρών .  Τα  ΦΕΚ ,  όπως  πολύ  καλά  όλοι  σας  το  

γνωρίζετε ,  δεν  είναι  κανένας  μη  νοήμων  για  να  μην  το  γνωρίζει ,  πριν  

βγουν  τα  ΦΕΚ  έγιναν  πολεοδομικές  μελέτες .  Οι  πολεοδομικές  μελέτες  

έγιναν  από  τους  ειδικούς  της  υπηρεσίας  μας .   

Έγιναν  οι  πολεοδομικές  μελέτες ,  ήρθαν  εδώ ,  τις  εγκρίναμε  

ομόφωνα .    

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  ομόφωνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει ,  πλην  ενός .  Και  εν  συνεχεία  έγιναν  τα  ΦΕΚ .  Δεν  νομίζω  

να  υπάρχει  κανένας  μη  νοήμων  που  να  μην  το  καταλαβαίνει  αυτό .   

 Επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  ότι  έγινε  μια  πάρα  πολύ  καλή  δουλειά  

μέσα  από  το  πρόγραμμα  MAPS, συγχαρητήρια  και  πάλι  σε  όσους  

συνέβαλαν  σε  αυτή  την  δουλειά ,  έχει  μεγάλο  προβάδισμα  ο  Δήμος  όταν  
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ανοίξουν  προγράμματα ,  ήδη  έχουμε  μπει  σε  ένα  πρόγραμμα  Ξενάκη .  

Θα  ξεκινήσει  σε  λίγους  μήνες  το  Μουσείο  Ξενάκη .   Θα  ακολουθήσουν  

και  άλλα  προγράμματα  και  σιγά  –σιγά  μετά  από  δέκα ,  είκοσι  χρόνια  

βάσει  αυτού  του  σχεδίου  που  υπάρχει  τώρα ,  τα  στρατόπεδα  θα  

αξιοποιηθούν  και  θα  τα  χαίρεται  ο  Σερραϊκός  κόσμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  Το  θέμα  έχει :  

έγκριση  ολοκληρωμένου  σχεδίου  δράσης  για  την  επανένταξη  και  … 

 Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  την  πρότασή  μου .   ….δεν  έχουμε  ιδιοκτησία… στον  αέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  είπαμε  ναι  αλλά  θα  ήθελα  να  γίνει  μια  επισήμανση  σε  αυτόν  τον  

προβληματισμό  που  αναδείξαμε .  Ναι  με  τον  προβληματισμό  

αξιοποίησης  των  κτηρίων ,  γιατί  το  θεωρούμε  ότι  είναι  ιδιαίτερα  

μεγάλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον  αφορά  την… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ναι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  υπάρχει  πρόβλημα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  κανένα  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  κύριοι  συνάδελφοι .   παρακαλώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  510/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ   

του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δημόσιας  Κεντρικής  Βιβλιοθήκης   

Σερρών  για  υπηρεσίες  βιβλιοθήκης  και  πληροφόρησης  και  

 ορισμός  μέλους  για  την  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  

 και  υλοποίησης  της  νέας  σύμβασης  για  το  έτος  2018-2019. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  πρέπει  να  ορίσουμε  εδώ  το  τακτικό  και  αναπληρωματικό .  

Βάζουμε  τους  ίδιους  πάλι ,  προτείνουμε  δηλαδή ,  τον  κ .  Καδή  τακτικό  

και  αναπληρωματικό  τον  κ .  Χαρίτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  501/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  μέρους  της  744/2017 ΑΔΣ:  ¨Έγκριση   

σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Σερρών  και  

 Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  για  την  υλοποίηση  του  έργου:   

«Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  το  Κλειστό  

 Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών», 

 έγκριση  όρων  και  ορισμός  μέλους  Κοινής  Επιτροπής   

Παρακολούθησης  της  Σύμβασης¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης ,  δυο  από  την  Γενική  Γραμματεία  

και  ένας  από  τον  Δήμο .  Ήταν  ο  κ .  Πάλλας .  Φεύγει  ο  κ .  Πάλλας  και  

μπαίνει  η  κυρία  Παταλίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κλειστό  γυμναστήριο  και  εθνικό  στάδιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  έγκριση  τροποποίησης  αφορά  και  την  ενσωμάτωση  του  εθνικού  

σταδίου .  Σωστά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Αυτά  τα  δυο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν  μαζί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντα  μαζί  ήταν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντικατάσταση  ενός  μέλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  502/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  148.942,60 € για  την  υλοποίηση  

 της  πράξης  με  τίτλο  «Προμήθεια  τεσσάρων  ηλεκτροκίνητων  

 τετράκυκλων  οχημάτων», στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού   

Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  

 Προτεραιότητας  ΑΞ04 «Υποστήριξη  της  μετάβασης   

προς  μια  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου  του   

άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς» και  τίτλο  πρόσκλησης  ¨Αστική   

κινητικότητα  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  ΣΒΑΑ  της  πόλης  

 των  Σερρών¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  503/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  420.900,00 € από  το   

Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  για  την  πράξη  με  τίτλο:   

¨Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών  κτηρίων  προς  άρση  

 επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  504/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ  5ο:  

Σχετικά  με  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση   

της  πράξης  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  

 σε  δημόσια  κτήρια  – 3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος   

Διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – Πρώην  Γιουγκοσλαβική   

Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020. 

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;  Θέλετε  εισήγηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  εμείς  να  κάνω  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  εισηγητής ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .  Θέλετε  την  εισήγηση  να  ακούσετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  θα  ρωτήσω  τον  κ .  Καρπουχτσή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  εδώ ,  κατά  την  άποψή  μας ,  στο  θέμα  πέντε ,  έχετε  την  

πρόσκληση ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  θέμα  πέντε  έτσι  όπως  το  διατυπώνετε ,  να  μην  το  διαβάσω  για  την  

οικονομία  του  χρόνου  και  το  θέμα  τριάντα  έχουν  ακριβώς  το  ίδιο  

αντικείμενο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  θέμα  τριάντα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  θέμα  τριάντα .  Έχει  βέβαια  εδώ  χρονική  παράταση  αλλά  λέει  

σύνταξη  σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Για  το  τριάντα  δεν  είμαι  εισηγητής ,  δεν  ξέρω . .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  όμως  διαβάζω   εδώ  και  σας  λέω  ότι  είναι  ακριβώς .  Εμείς  δηλαδή  

με  βάση  αυτό ,  το  θέμα  τριάντα  έχουμε  προχωρήσει  σε  αυτό  το  οποίο  

περιγράφεται  με  το  συγκεκριμένο  που  εισηγείστε .    

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είμαστε  στο  θέμα  νούμερο  πέντε  που  αφορά  απλά  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  σας  εξηγώ  και  ερωτώ ,  αυτό  που  περιγράφετε  ως  τίτλο  θα  

δείτε ,  άμα  διαβάσετε  το  θέμα  πέντε  που  εισηγείστε  και  το  θέμα  
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τριάντα ,  που  το  δουλεύουμε  από  προηγούμενα  συμβούλια  και  είναι  για  

παράταση ,  είναι  ταυτόσημη  η  διατύπωσή  τους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  το  τριάντα  αφορά  τα  σχολικά  κτήρια .  Καμία  σχέση .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αφορά  ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα ,  στα  πλαίσια  του  Ελλάδα  –Fyrom, το  

οποίο  έχουμε  εγκριθεί  προς  χρηματοδότηση .   Αυτό  είναι  ουσιαστικό .  

Έχει  περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τόσο  η  έγκριση  για  την  

υποβολή  της  πρότασης ,  στην  συνέχεια  είχαμε  την  αποδοχή  της  τελικής  

αξιολόγησης  και  τώρα  ερχόμαστε  απλά  να  κάνουμε  την  αποδοχή  της  

συγκεκριμένης  πλέον  χρηματοδότησης .   

 Έχουμε  υπογράψει  και  το  σύμφωνο  και  πλέον  αποδεχόμαστε  την  

χρηματοδότηση .  Είναι  τελείως  ξεχωριστό  το  ένα  από  το  άλλο .   Από  το  

τριάντα .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

 Ποια  είναι  τα  δημόσια  κτήρια  που  έχουμε  στο  3.1,  στο  πρόγραμμα  

Ελλάδα  –Fyrom το  εγκεκριμένο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  είναι  το  Λύκειο  Προβατά .  Αυτό  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιο  το  τριάντα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Λύκειο  Προβατά  είναι  το  πέντε .  Το  τριάντα  δεν  έχει  καμία  σχέση  

με  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Άλλο  είναι  το  τριάντα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  τριάντα  είναι  για  τα  σχολικά  κτήρια  που  παραμένουν  κλειστά  για  

τους  καλοκαιρινούς  μήνες .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  το  κτήριο  του  Προβατά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια ,  μόνο  το  Λύκειο  Προβατά  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  κάνουμε  αποδοχή  χρηματοδότησης  των  400.000 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  του  κ .  Αναστασιάδη  οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προχωράμε  τότε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  505/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο .   
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  

 πρόσκληση  του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  επιχειρηματικότητα  

 και  καινοτομία  με  τίτλο:  ¨Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου¨  και   

έγκριση  ανάθεσης  παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης   

για  την  υποβολή  αυτής .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γραμματεύς ,  για  το  πέντε  είπα  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταγράφηκε .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Στις  4/6 δημοσιεύτηκε  η  πρόσκληση  για  τα  ανοικτά  κέντρα  εμπορίου  

από  το  ΕΠΑνΕΚ ,  μέσω  της  οποίας  επιδιώκεται  η  ενίσχυση  και  τόνωση  

της  οικονομικής  δραστηριότητας  που  αναπτύσσεται  σε  εμπορικές  

περιοχές  και  ειδικότερα  σε  περιοχές  που  διαθέτουν  σημαντικούς  

πολιτιστικούς  πόρους  και  τουριστική  δύναμη .  

 Η  πρόταση  που  θα  πρέπει  να  υποβάλλει  . . ,  θα  πρέπει  κάθε  

εμπορική  περιοχή  να  ικανοποιήσει  κάποιες  προϋποθέσεις .   

 Πρώτον .  …παρέμβασης  να  βρίσκεται  εντός  χωρικών  ορίων  . .  ενός  

Δήμου ,  να  είναι  στην  ηπειρωτική  χώρα ,  να  έχει  πάνω  από  5.000 

κατοίκους ,  να  οριοθετείται  εντός  δομημένης  περιοχής  συνολικού  

μήκους  τουλάχιστον  400 μέτρων ,  εκ  των  οποίων ,  τουλάχιστον ,  τα  200 
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μέτρα  για  είναι  υφιστάμενος  ή  προβλεπόμενος  πεζόδρομος  ή  

υφιστάμενη  οδός  ήπιας  κυκλοφορίας  ή  και  συνδυασμός  αυτών .   

 Για  την  συμμετοχή  εμπορικών  επιχειρήσεων  θα  πρέπει  να  

εξασφαλίζεται  η  συμμετοχή ,  τουλάχιστον ,  70% των  εγκατεστημένων  

εμπορικών  επιχειρήσεων ,  ισόγεια  καταστήματα  με  προσόψεις  και  η  

συμμετοχή  κατ’  ελάχιστο  50 τέτοιων  επιχειρήσεων .   

 Θα  πρέπει  να  υπογραφεί  ένα  μνημόνιο  . .και  του  εκάστοτε  

Εμπορικού  Συλλόγου  ή  του  Επιμελητηρίου .  Ο  δικαιούχος  ΟΤΑ  θα  

πρέπει  να  υλοποιήσει  υποχρεωτικά  ενέργειες  στην  κατηγορία  1,  που  

είναι  η  αναβάθμιση  δημόσιου  χώρου  και  τουλάχιστον  μια  από  τις  

επόμενες  δυο  που  είναι  η  δομή  και  η  εγκατάσταση  συστημάτων  

έξυπνης  πόλης  ή  προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστημάτων  έξυπνης  

βιώσιμης  κινητικότητας .   

 Αντίστοιχα  ο  συνδικαιούχος  ο  Εμπορικός  Σύλλογος  ή  το  

Επιμελητήριο  θα  πρέπει  να  υλοποιήσει  υποχρεωτικά  ενέργειες  στην  

κατηγορία  4,  η  οποία  έχει  να  κάνει  με  την  ανάδειξη  της  ταυτότητας  της  

εμπορικής  περιοχής .   

 Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  που  έχει  η  Δράση  και  διαθέτει  για  

όλη  την  Ελλάδα  είναι  50  εκατομμύρια  ευρώ  και  η  . .ανέρχεται  στο  

εκατό  τοις  εκατό .   

 Ο  Δήμος  μπορεί  να  υποβάλλει  μια  πρόταση  στο  κομμάτι  του  

Δήμου  έως  1,5 εκατομμύριο  και  αντίστοιχα  ο  Εμπορικός  Σύλλογος  έως  

400.000 ευρώ .   

 Εδώ  πέρα  έχουμε  κάνει  μια  σειρά  από  συζητήσεις  με  τον  

Εμπορικό  Σύλλογο ,  ο  οποίο  προτίθεται  να  συμμετέχει  στο  

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  και  να  υπογράψουμε  το  συγκεκριμένο  

μνημόνιο  συνεργασίας .   
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 Η  καταληκτική  ημερομηνία  είναι  24/9/18.  Είναι  μια  πρόταση  η  

οποία  είναι  άκρως  ανταγωνιστική  σε  σχέση  με  τις  προτάσεις  που  θα  

υποβληθούν  από  άλλους  δήμους .  Νομίζω  ότι  είναι  μια  πολύ  σημαντική  

ευκαιρία  που  έχουμε  για  να  ενισχύσουμε  τόσο  το  κέντρο  της  πόλης ,  …, 

όσο  και  την  ανάπτυξη  της  πόλης  και  αυτό  ακριβώς  επιδιώκει  το  

πρόγραμμα .   

 Επειδή  έχει  να  συνεργαστεί  πλέον  ο  Δήμος  με  Εμπορικούς  

Συλλόγους  και  να  δώσουν  μια  έμφαση  στην  τόνωση  της  οικονομίας  της  

κάθε  περιοχής  και  αυτό  που  ζητούμε  τώρα  είναι  πρώτον ,  να  γίνει  

έγκριση  για  την  υποβολή  της  σχετικής  πρότασης ,  να  γίνει  έγκριση  

υλοποίησης  παροχής  υπηρεσιών  για  την  υποστήριξη  του  Δήμου ,  στην  

συγκεκριμένη  πρόταση  του  Δήμου  και  του  Εμπορικού  Συλλόγου ,  να  

υποστηρίξει  και  τον  Εμπορικό  Σύλλογο ,  όπως  . .έναντι  20.000 ευρώ  

πλέον  Φ .Π .Α . .  

 Η  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  αφορά  τρία  στάδια .   

 Πρώτον .  Την  αποτύπωση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  μελέτη  

σκοπιμότητας  για  την  . .της  περιοχής  παρέμβασης  και  του  δυνητικού  

αριθμού  επιχειρήσεων  επιβολής  της  πρότασης .   

 Στάδιο  2.  Οριστικοποίηση  των  παρεμβάσεων ,  επιλέξιμες  δαπάνες  

ανά  κατηγορία  παρέμβασης .   

 Στάδιο  3.  Συμπλήρωση  των  . .της  πρόσκλησης  και  υποστήριξη  της  

υποβολής  έως  και  την  έγκριση .   

 Τρίτον .  Την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2018 

για  την  κάλυψη  της  παραπάνω  υπηρεσίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κύριος  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  εισηγητά  προκύπτει  καταρχάς ,  ένα  εύλογο  ερώτημα .  Αυτή  η  

παρέμβαση  την  οποία  αναζητούμε  ακόμα ,  έτσι  δεν  είναι ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η  περιοχή  παρέμβασης  έπειτα  και  από  οδηγίες  του  ΕΠΑνΕΚ  . .  

ουσιαστικά  μπορεί  να  είναι  το  σύνολο  . .  της  πόλης  των  Σερρών  και  τα  

μέτρα  τα  οποία  ζητάει  η  πρόσκληση  να  είναι  αθροιστικά ,  παρόλο  που  

μπορεί  να  υπάρχουν  και  κάποια  κομμάτια  τα  οποία  να  

παρεμβάλλονται .   

 Την  περιοχή  παρέμβασης ,  συγνώμη  λίγο  σας  διακόπτω  για  να  

απαντήσω  στο  συγκεκριμένο  ερώτημα .  

Επειδή  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  στοχεύει  στο  ‘Επιχειρείν’  

και  ως  επί  τω  πλείστων  σε  εμπορικές  επιχειρήσεις ,  γίνεται  μια  δουλειά  

αυτή  την  στιγμή  από  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  σε  συνεργασία  

με  τον  Εμπορικό  Σύλλογο ,  προκειμένου  να  αναδείξει  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  από  μια  πλευρά  ποιες  είναι  οι  περιοχές  που  έχουν  αυτή  την  

δυνατότητα  και  από  την  άλλη  να  δει  και  ο  Εμπορικός  Σύλλογος  με  

βάση  τις  ανάγκες  των  επιχειρήσεών  του  και  να  μπει  ότι  αυτές  οι  

περιοχές ,  που  είναι  δυνητικά  επιλέξιμες ,  εμάς  μας  ενδιαφέρουν  να  

στοχεύσουμε  στις  συγκεκριμένες .    

Αυτή  η  ενέργεια  γίνεται  αυτή  την  στιγμή  και  δεν  έχει  

ολοκληρωθεί  και  γίνεται  σε  συνεργασία  πάντα  με  τον  Εμπορικό  

Σύλλογο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μου  απαντήσατε .  Εάν  ολοκλήρωνα  δεν  θα  χρειαζόταν .   Για  μας  . .  που  

λέγεται  Εμπορικός  Σύλλογος  . .  και  περιγράφεται  . .όμως  για  μας  το  όλο  

εγχείρημα  . .  στις  ήδη  παρεμβάσεις  που  έχουν  γίνει ,  με  τα  όποια  

προβλήματα  δημιουργήθηκαν  στο  κέντρο ,  στο  Εμπορικό  Κέντρο ,  
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νομίζω  ότι  θα  πρέπει  τώρα  να  γίνει  μια  πολύ  μεγάλη  συζήτηση ,  …. 

στον  Εμπορικό  Σύλλογο ,  στο  Επιμελητήριο  . .και  από  την  περιγραφή ,  

όμως  εδώ  θα  πρέπει  να  ανοίξει  μια  μεγάλη  συζήτηση .  

 Επειδή  αθροιστικά  οι  προϋποθέσεις  είναι  αρκετές  και  επειδή  το  

ζητούμενο  είναι  βεβαίως  η  βελτίωση  της  ελκυστικότητας  του  εμπορίου ,  

αυτό  νομίζω  ότι  είναι  σε  συγκεκριμένες  περιοχές ,  γι '  αυτό  ρώτησα  για  

περιοχή  στόχου .  Και  βεβαίως  εδώ  θέλουμε ,  κατ’  εμάς  ως  παράταξη ,  

θέλουμε  και  τους  αρχιτέκτονες ,  θέλουμε  και  αυτούς  που  συντάξανε  την  

μελέτη  στο  παρελθόν ,  πως  θα  γίνεται  η  κίνηση .   

 Εδώ  δηλαδή  βάζει  για  πεζοδρόμηση ,  βάζει  για  δρόμους  στους  

οποίους  πρέπει  να  χαρακτηρίσουμε .  Έχουμε  μια  προσθήκη  η  οποία ,  γι '  

αυτό  σας  ερώτησα  από  την  αρχή ,  πώς  θα  κάνετε  αυτή  την  

διαβούλευση ;  Θεωρώ  ότι  πρέπει  να  ανοίξει  αυτή  η  συζήτηση ,  θα  

πρέπει  να  πάμε  και  σε  άλλες  δομές ,  θα  πρέπει ,  εννοώ  πέρα  από  αυτές  

που  αναφέρατε  και  θα  πρέπει  να  δούμε  πολύ  προσεκτικά  πλέον ,  δεν  

είναι  να  προσθέτουμε  και  άλλο  πεζόδρομο  ή  να  προσθέτουμε ,  

ενδεχόμενα ,  κάποιες  πινελιές  σε  υπάρχουσες  δομές .  Θα  πρέπει  να  

δούμε  πλέον  το  κέντρο ,  εάν  είναι  περιοχή  οι  δράσεις  του  ή  εάν  είναι  

κάποιος  άλλος  άξονας  αθροιστικά  με  αυτό  που  έχει  συντελεστεί .   

 Έχει  τα  θετικά  του  και  τα  χαιρετίζουμε ,  έχει  όμως  αφήσει  και  

μεγάλα  προβλήματα .  Η  προσβασιμότητα ,  η  κίνηση  είναι  πλέον  ορατά  

αυτά  τα  προβλήματα .  Γι '  αυτό  εμείς  θα  θέλαμε ,  κύριε  εισηγητά ,  ως  

παράταξη ,  να  είμαστε  παρόντες .  Θα  θέλαμε ,  γι '  αυτό  κάνατε  και  μια  

πρόταση  και  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  νομίζω  η  απόφαση  πρέπει  

να  είναι  ολότελα  ανοικτή .  Εδώ  θα  πρέπει  να  μας  παρουσιάσετε ,  πέρα  

αυτό  το  συγκεκριμένο ,  το  οποίο  μπορεί  να  είναι  και  ενδεχομένως ,  ποιο  

εύκολο  να  μορφοποιηθεί  και  να  μας  το  δώσετε ,  μια  γενική  λειτουργία  
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της  πόλης ,  στο  κέντρο  της ,  στο  εμπορικό ,  στο  ιστορικό  και  στο  κέντρο ,  

αυτό  που  ονομάζουμε  αγορά  της  πόλης  μας .   

 Σαν  πρώτη  τοποθέτηση  έκανε  και  ερώτηση  –τοποθέτηση ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   για  να  διευκολύνω  την  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  δώσω  μια  απάντηση  και  όπου  χρειάζεται  συμπληρώνει  ο  κ .  

Γκότσης .   

 Το  συγκεκριμένο  έργο  μιλάει  προφανώς  για  την  δυνατότητα  

εξτρά  πεζοδρομήσεων  ή  της  δημιουργίας  δρόμων  ήπιας  κυκλοφορίας ,  

σε  περίπτωση  που  αυτά  προβλέπονται  ή  δεν  υπάρχουν  να  καλυφθούν  τα  

200 ή  400 μέτρα .  Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  ήδη  πεζοδρόμηση  ή  . .  για  

τέτοιου  είδους  δράσεις ,   δεν  θα  πάμε  σε  κάτι  τέτοιο .   

 Σήμερα  που  μιλάμε  . .  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  όσο  και  από  την  

διάθεση  του  Εμπορικού  Συλλόγου  είναι  να  μην  μιλήσουμε  για  εξτρά  

πεζοδρόμηση  από  ότι  έχει  ήδη  γίνει  ή  έχει  προβλεφθεί  να  γίνει  άμεσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προϋπόθεση  είναι  οι  πεζόδρομοι  ή  ήπιας  κυκλοφορίας .  Δεν  μιλάει  για  

καινούργιους  πεζόδρομους .  Ζητάμε  έναν  δρόμο  400 μέτρων ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   μπορώ  να ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Γκότση .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

94

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έναν  δρόμο  400 μέτρων  τουλάχιστον ,  που  εκεί  να  είναι  οι  εμπορικές  

δράσεις ,  τα  καταστήματα  δηλαδή ,  να  οδηγεί  σε  κάποιο  μνημείο ,  είτε  

είναι  εκκλησιά  είτε  είναι  κάτι  και  παράπλευρα ,  όπως  είπατε ,  να  

υπάρχουν  πεζόδρομοι  ή  να  συνδέεται  με  δρόμο  ήπιας  κυκλοφορίας ,  δεν  

μιλάει  για  καινούργιους  πεζόδρομους .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Να  πω  το  εξής :  ότι  η  έμφαση  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα ,  

τουλάχιστον  …έχουμε  συζητήσει  με  την  υπηρεσία…. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  να  δοθεί  έμφαση  σε  συστήματα  …για  την  διαχείριση  των  

απορριμμάτων  μέχρι  . .  προμήθεια  κάποιου  καινούργιου  

ηλεκτροκίνητου  απορριμματοφόρου ,  πράγματα  τα  οποία  δίνει  το  

πρόγραμμα ,  ίσως  και  κάποια  υπογειοποίηση  κάδων… σε  συνεργασία  

πάντα  με  τον  Εμπορικό  Σύλλογο  αλλά  όταν  θα  έρθει  ως  πρόταση  εδώ  

πέρα  πριν  υποβληθεί  για  να  συζητηθεί ,  γιατί  νομίζω  ότι  από  την  

στιγμή  που  το  ίδιο  το  πρόγραμμα  δίνει  προτεραιότητα  σε  συνεργασία  

με  τον  Εμπορικό  Σύλλογο ,  είναι  φανερό  ότι  πλέον  πρέπει  . .και  να  

έχουμε  μια  πρόταση  για  να  την  κάνουμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θέλω  να  πω  το  εξής :  ότι  καμία  αντίρρηση  να  είναι  και  όλοι  οι  

εκπρόσωποι  της  αντιπολίτευσης ,  …αλλά  θέλω  να  πω  και  να  το  
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διευκρινίσω ,  οι  προϋποθέσεις  είναι  συγκεκριμένες .  Δηλαδή ,  θα  πρέπει  

οπωσδήποτε  να  υπάρχουν  πεζόδρομοι  και  ήπιας  κυκλοφορίας .  Αυτό  

είναι  η  απαραίτητη  προϋπόθεση .  

 Καταστήματα  οπωσδήποτε  να  . .και  να  οδηγούν  όχι  μόνο  τα  400 

μέτρα  σε  κάποιο  μνημείο  ή  έστω  οι  κάθετοι .  Και  μια  πρόταση  που  

εμείς  συμφωνούμε  και  . .  είναι  Ερμού   που  λέει  καταστήματα ,  που  

συνδέεται  με  την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  που  υπάρχει  η  Εμμ .  

Ανδρόνικου  η  οδός  και  οδηγεί  σε  ένα  μνημείο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  λουτρά .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  λουτρά .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  λουτρά ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  το  Μπεζεστένι  αλλά  και  η  Εμμ .  Ανδρόνικου  μετά  την  Βασιλέως  

Βασιλείου  που  οδηγεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα  παλαιά  εκεί  υπάρχουν  τα  λουτρά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια  λουτρά ;   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  κάθε  μέρα  από  εκεί  περνάει  και  λέει  ότι  ποια  είναι ;  Και  

επειδή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  πω  ότι  βεβαίως  θα  έρθετε ,  θα  κάνετε  τις  προτάσεις  σας  και  θα  

το  δούμε  όλοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  και  πιο  μπροστά  για  να  κάνουμε  τις  προτάσεις .  Βεβαίως  θα  σας  

καλέσουμε .  Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης .  Θα  πρέπει  να  εδράζει  σε  συγκεκριμένα  

σημεία  αυτή  η  πρόταση .  Ακούστηκαν  ορισμένα ,  τα  οποία  βέβαια  

πιστεύω  ότι  γίνονται  αποδεκτά  από  το  σύνολο .  Όμως  είπατε  

προηγουμένως  πως  έχετε  έρθει  σε  επαφή  με  τον  Εμπορικό  Σύλλογο .  

Εδώ  αντιλαμβάνεστε  ότι  πρέπει  να  γίνει  σύνθεση  από  μέρους  του  

Εμπορικού  Συλλόγου .  Ο  Δήμος  έχει  την  δική  του  απόφαση .  Από  

μέρους  του  Εμπορικού  Συλλόγου  … έτσι  ώστε ,  να  επέλθει  στο  . .  η  

σύνθεση ;   
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτή  είναι  μια  προεργασία  που  ξεκίνησε  πριν ,  δεν  μπορούσαμε  να  

περιμένουμε  πότε  θα  γίνει  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  ξεκινήσουμε ,  

αλλιώς  θα  χάναμε  το  χρονοδιάγραμμα .  Ήδη  είναι  πολύ  στενά  τα  

πλαίσια  γιατί  24 Σεπτέμβρη ,  εάν  δεν  πάρει  παράταση  θα  πρέπει  να  

υποβληθεί  η  πρόταση .   

 Ο  Εμπορικός  Σύλλογος  έχει  αρχίσει  και  ενημερώνεται ,  είναι  σε  

στενή  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  θα  συνθέσουν  και  

αυτοί  μαζί  μας  μια  άποψη .  Εάν  δεν  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι  προτείνουν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κώστα  δεν  έχουμε  ξεκινήσει .  Από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  δικό  

τους ,  το  έχω  πει ,   η  πρώτη  πρόταση  είναι  η  Ερμού .  Δεν  κατέληξε .  Λέω  

ότι  η  πρώτη  πρότασή  τους  είναι  η  Ερμού .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν  έχει  καταλήξει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  κατέληξε  πουθενά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η  γενικότερη  τοποθέτηση  όλης  της  συγκεκριμένης  στόχευσης .  Αυτό  

ήθελα  βασικά ,  αυτό   το  οποίο  είπα ,  ότι  είναι  πρόταση ,  αρχική  

πρόταση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αρχική  πρόταση  είναι .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήδη  έχουν  γίνεις  συσκέψεις  και  έχει  κληθεί  και  ο  Σύλλογος  

Αρχιτεκτόνων ,  τον  έχουμε  καλέσει  και  τον  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  για  

να  ακούσουμε  απόψεις  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  μικρή  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  με  βάση  τον  τίτλο ,  με  βάση  την  εισήγηση  που  λέει  ότι  

κάναμε  την  αναγκαία  διαβούλευση ,  κάναμε  συνεργασία  με  το  τμήμα  

Κυκλοφοριακού ,  . .και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  άρα  σήμερα  θα  έπρεπε  να  

μας  φέρετε  αυτό  που  λέει  ο  τίτλος ,  ακριβώς  τους  άξονες ,  τις  

κατευθύνσεις  πώς  . .  τεχνικό  δελτίο  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  σημερινό ,  θα  γίνει  η  σχετική  αναμόρφωση  το  προϋπολογισμού  και  

…και  όταν  θα  είναι  έτοιμη  θα  ξανά  έρθει .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…αντικείμενο…. 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  . .αντικείμενο  θα  ξανά  έρθει  όταν  θα  είμαστε  έτοιμοι  για  να  την  

υποβάλλουμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  εδώ  λέει  ότι  έγκριση  υποβολής  πρότασης .  Δηλαδή  δεν  θα  

ορίσουμε  σε  ποια  κατεύθυνση ,  το  ένα  εκατομμύρια  σε  ποια  
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κατεύθυνση  θέμα  είναι ;  Θα  πάρουμε  αστικό  εξοπλισμό ;  Θα  πάρουμε  

οχήματα ;  Θα  πεζοδρομήσουμε  ένα  τμήμα ;  Θα  κάνουμε  διαμορφώσεις ;  

Πότε  θα  το  κάνουμε  αυτό ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κατ’  αντιστοιχία  με  τον  τρόπο  που  χειριστήκαμε  την  βιώσιμη  αστική  

ανάπτυξη ,  είχε  έρθει  το  θέμα  πρώτα  ως  έγκριση ,  καταρχάς  ως  πρόθεση  

για  την  συμμετοχή  του  Δήμου  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα ,  να  

ξεκινήσουμε  και  να  πάρουν  την  εντολή  οι  υπηρεσίες  ότι  πραγματικά  . .  

για  να  ξεκινήσουν  και  όταν  ήρθε  η  ώρα  της  υποβολής ,  το  θέμα  πρέπει  

να  έχει  και  την  σύμφωνη  γνώμη  αυτών  που  υποβάλλεται  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  από  τον  Εμπορικό  Σύλλογο  και  επειδή  αυτό  

που  υποβάλλεται  θα  πρέπει  να  υπογραφεί  και  Σύμφωνο  Συνεργασίας  

μεταξύ  Δήμου  και  Εμπορικού  Συλλόγου ,  θα  επανέλθει  με  το  τελικό  

κείμενο  της  πρότασης ,  στο  οποίο  θα  κληθούμε  πλέον  να  

συνυπογράψουμε  μαζί  με  τον  Εμπορικό  Σύλλογο  για  να  υποβάλλουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  σήμερα  περιγράφεις  μόνο  την  περιοχή  στόχο ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σήμερα  περιγράφουμε  μόνο  την  πρόθεση  του  Δήμου  να  καταθέσει  

φάκελο  και  επίσημα  να  ξεκινήσει  τις  διαδικασίες . .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  στην  περιγραφή ,  συγνώμη  που  σε  διακόπτω ,  στην  περιγραφή  

δεν  θα  περιγράφεις  ποιος  είναι  το  αντικείμενο ;  Συμφωνούμε  με  τι  να  

κάνουμε  δηλαδή ;  Αόριστα  συμφωνούμε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Συμφωνούμε  να  ξεκινήσουμε  μια  διαδικασία  προετοιμασίας  μιας  

πρότασης  για  υποβολή  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  με  βάση  τις  
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κατευθύνσεις  που  δίνει  το  πρόβλημα .  Δεν  δίνουμε  σήμερα  την  λύση ,  

γιατί  εάν  την  είχαμε  δεν  θα  ζητούσαμε  να  μας  βοηθήσει  και  κάποιος  

σύμβουλος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  είναι  επιλέξιμο ;  Είναι  πεζοδρόμηση ;  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όλα  τα  οποία  αναφέρονται  μέσα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλα  που  περιγράφονται .    

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θέλετε  να  τα  πούμε  από  την  αρχή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλα  όσα  περιγράφονται .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Και  όταν  θα  έρθει  η  ώρα  για  την  υποβολή ,  θα  έρθει  εδώ  πέρα  η  

πρόταση  του  μείγματος  αυτών  των  προτεινόμενων  δράσεων  με  βάση  τα  

επιλέξιμα .  Δεν  λέμε  σήμερα  ότι  θα  υποβάλλουμε  αυτή  και  άμα  

περάσει .  Σήμερα  λέμε  ότι  θα  υποβάλλουμε  απλά  το  πρόγραμμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ίσως  θα  έπρεπε  σήμερα  να  φέρετε  την  σύμφωνη  γνώμη  των  άλλων  

εταίρων ,  δηλαδή  του  Εμπορικού  και  του  Επιμελητηρίου… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μόνο  ο  Εμπορικός  Σύλλογος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα  θα  έπρεπε  να  έχετε  εδώ  τις  δικές  τους  προτάσεις ,  διότι  αυτές  

θα  τις  επισυνάψετε  και  θα  τις  στείλετε  με  την  δική  μας  απόφαση ,  έτσι  

δεν  είναι ;   
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  έρθουν  και  εδώ  ούτως  ή  άλλως .  Πριν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  στείλεις ,  αυτό  σκέτο ;  Ένα  απόσπασμα ;  Χωρίς  να  βάλει  την  

σύμφωνη  γνώμη  του  Εμπορικού ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όταν  θα  έρθει  η  ώρα  να  υποβάλλουμε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  τώρα  λες  ότι  έγκριση  υποβολής  πρότασης .  Τι  θα  υποβάλλεις ;  Αυτό  

σε  παρακαλώ  να  μας  εξηγήσεις .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι  έτοιμο  αυτό  που  θα  υποβάλλουμε .  Θα  είναι  έτοιμο  σε  δυο  

μήνες  περίπου .   Και  θα  το  φέρουμε  και  πάλι  εδώ .  Εμείς  εγκρίνουμε  

ουσιαστικά  την  πρόθεση  του  Δήμου  να  υποβάλλει  φάκελο .  Όχι  το  τι  θα  

υποβάλλουμε .  Εάν  θεωρείτε  ότι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  θέλεις  μια  πρώτη  απόφαση  για  να  ανοίξεις  την  διαδικασία  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απευθύνομαι  σε  σένα  …είναι  ντροπή  αυτό  που  λέτε  τι  

μνημείο  είναι  και  καταστρέφετε  την  τοπική  αγορά .  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Θέλω  να  πω  τελευταία  το  έθεσε  ο  συνάδελφος  σωστά ,  ότι  παίρνουμε  

την  απόφαση  να  υποβάλουμε ,  εγκρίνει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

υποβάλλουμε ,  να  μπούμε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .  Ακόμα  και  γι '  αυτό  

είπα  προηγουμένως ,  κύριε  Φωτιάδη  ότι  θα  καλεστείτε  όλοι .  Ακόμα  

γίνονται  οι  προτάσεις .  Παραδείγματος  χάρη ,  το  Συγκοινωνιακό  Τμήμα  

τι  μας  λέει ;  Που  υπάρχουν  πεζόδρομοι ,  που  είναι  ήπιας  κυκλοφορίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε  κατανοητό  κ .  Αντιδήμαρχε .  Για  την  οικονομία  του  χρόνου… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  οικονομία  του  χρόνου .  Ο  Εμπορικός  Σύλλογος  είπε  μια  

πρόταση ,  όλα  αυτά  θα  τεθούν  στο  τραπέζι  και  θα  ξανά  έρθουν  

ολοκληρωμένα  εδώ  και  επαναλαμβάνω ,  θα  σας  καλέσουμε  και  εσάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  του  κ .  Αναστασιάδη  συμφωνούν  οι  υπόλοιποι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  506/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  προβολής  της  πόλης  των  Σερρών  στην  ειδική   

έκδοση  των  ΟΨΕΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  στο  περιοδικό  

 ¨Αυλαία  της  Θεσσαλονίκης¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  λείπει  και  την  εισήγηση  την  έχει  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

Συμφωνούμε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών  κύριοι .  Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  507/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ   8ο:  

Εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ .  3 του  άρθρου  33 

 του  Ν .  4483/2017– Λεπτομέρειες  καταβολής  αποζημίωσης   

στα  μέλη  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  για  τη  συμμετοχή   

τους  στις  συνεδριάσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  508/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο   

για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών  του  τμήματος   

Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  509/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  για  την  

 επανένταξη  και  τη  βιώσιμη  επανάχρηση  των  πρώην   

στρατοπέδων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  συζητηθεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  510/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών:  

 α)  στο  Δίκτυο  BREATH LIFE CITIES και  

 β)  στο  Δίκτυο  CITIES WITH NATURE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι  εγώ ,  όχι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης  και  όχι  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  ποιο  κ .  Χρυσανθίδη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ενδέκατο .   

 

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών:  α)  στο  Δίκτυο  BREATH 

LIFE CITIES 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  511/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών:  στο  Δίκτυο  CITIES WITH 

NATURE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  512/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  411/2018 ΑΔΣ  και  εκ  νέου  έγκριση   

σύναψης   προγραμματικής   σύμβασης   μεταξύ   του   Υπουργείου  

 Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  

 του  Δήμου  Σερρών  και  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Εισηγητές:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  την  εισήγηση .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  στο  

προηγούμενο  συμβούλιο  είχαμε  περάσει  την  έγκριση  μιας  

προγραμματικής  σύμβασης  που  . .  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  μεταξύ  του  Δήμου  

Σερρών ,  του  Υπουργείου ,  της  Περιφέρειας  και  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

Σερρών .   

 Θέλω  να  κάνουμε  ανάκληση  της  προηγούμενης  απόφασης .  Ο  

λόγος  είναι  ο  εξής :  το  Υπουργείο ,  ξεκινάω  από  την  αρχή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  κ .  εισηγητά ,  στο  θέμα .  Μην  κουράζεσαι .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πες  μας  την  διαφορά .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

…. Κάθε  χρόνο  είναι  μια  χρονοβόρα  διαδικασία  η  προγραμματική ,  

ήθελε  να  την  κάνει  . .Το  Υπουργείο  μας  είπε  ότι  μην  βάζετε  ποσά  πάνω  

στην  προγραμματική ,  γιατί  λέμε  εμείς  του  χρόνου  μπορεί  ο  Δήμος  να  

θέλει  να  δώσει  300 παράδειγμα  σαν  χρηματοδότηση ,  γιατί  να  μην  το  

αφήσουμε  ανοικτό ,  για  να  μπορούμε  . .  να  διεκδικήσουμε  κάτι  

περισσότερο .   

 Με  έγγραφο  το  Υπουργείο  μας  είπε  ότι  δεν  χρειάζεται  το  ποσό .  

Ένας  λόγος  είναι  ότι  η  Περιφέρεια  δεν  έχει  εγκεκριμένο  και  μου  έχει  

πει  ο  κ .  Μωυσιάδης  ότι  το  βάζω  στο  Περιφερειακό  γιατί  σας  είπα  ότι  

και  η  Περιφέρεια  πλέον  συμβάλλει  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

 Τέλος  πάντων  πήγε  η  απόφαση  στην  Επίτροπο ,  η  απόφαση  από  το  

Διοικητικό  μας  και  . .μας  είπαν  ότι  καταρχήν  πέφτει  πάνω  σε  αυτόν  τον  

νόμο ,  πρέπει  όλες  οι  συμβάσεις  να  έχουνε  πάνω  ποσά .   Εμείς  όμως  με  
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έγγραφο  του  Υπουργείου  ότι  μπήκαν  αυτοί  μπροστά  και  είπαν  ότι  δεν  

χρειάζεται .   

 Τέλος  πάντων ,   υπάρχει  ένας  φόβος ,  υπήρξε  ένας  φόβος  από  

εμάς .  Ξέραμε  βέβαια  . .  στο  Υπουργείο  να  γίνει  προγραμματική  χωρίς  

αριθμούς ,  γιατί  με  την  τριετή  σύμβαση  και  με  το  ότι  βάζουμε  τα  ποσά  

. .  περνάει  τις  500.000 ευρώ  και  . .στην  Επίτροπο  εδώ  πέρα  στις  Σέρρες ,  

πηγαίνει  . .και  φοβόμασταν  τις  καθυστερήσεις ,  γιατί  δεν  είναι  το  

πρόβλημα  μόνο  δικό  μας ,  είναι  . .  Όλοι  αντιμετωπίζουν  το  ίδιο  

πρόβλημα .  Είδαμε  σήμερα  και  ανάρτηση ,  . .πριν  μια  εβδομάδα ,  έχει  

κάνει  την  ανάκληση .  

Απλά  θέλω  να  επισπευστεί   η  διαδικασία  και  πρώτα  ο  Θεός  μέχρι  

10 Αυγούστου  να  έχει  γυρίσει  και  από  …για  να  πληρωθούν ,  γιατί  είναι  

ο  μόνος  τρόπος  που  πληρώνεται  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είναι  μέσω  

προγραμματικής  σύμβασης .   

 Ψάξαμε  τον  τρόπο  . .προγραμματική  επιχορήγηση  από  τον  

προϋπολογισμό ,  δεν  γίνεται  γιατί  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Έχουμε  βάλει  μέσα  προϋπολογισμούς  για  τρία  χρόνια ,  έχουμε  βάλει  

μέσα  και  όλα  έπειτα  από  οδηγίες ,  για  να  μην  υπάρξει   οποιοδήποτε  

πρόβλημα  και  γυρίσει  πίσω  η  αλληλογραφία .   

 Επίσης  προσθέτουμε ,  όπως  κάθε  χρόνο  βάζουμε  μέλη  για  την  

Επιτροπή .  Έχουμε  τακτικό  μέλος  τον  Δήμαρχο  και  αναπληρωματικό  

τον  κ .  Γκότση  για  την  παρακολούθηση  της  προγραμματικής  μεταξύ  του  

Υπουργείου ,  του  Δήμου  και  τα  λοιπά .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   Μήπως  εδώ  δημιουργείται  και  

κάποιο  πρόβλημα ,  πρέπει  να  πάμε  σε  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  του  Δήμου ;  Για  στον  Δήμο  είναι  εγγεγραμμένες  

150.000 ευρώ .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Περνάει  ακριβώς  το  ίδιο .  Δηλαδή  όπως  περάσαμε  την  προηγούμενη ,  

στις  150. .  μέσα  στην  εισήγηση  υπάρχει  και  η  ανάλυση  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  εισήγηση  δεν  υπάρχει .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Υπάρχει  στο  τέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  250.000 ευρώ  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  513/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  72/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  ¨Έγκρισης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου .  

 

 

Κος  ΤΣΑΛΙΓΚΟΓΛΟΥ:  

Το  δέκατο  τρίτο  όπως  σας  είχα  πει  …λόγω  του  ότι  στην  αρχή  της  

χρονιάς  δεν  ξέραμε  ότι  θα  βγούμε  περιοδεία  σαν  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  

βγήκαμε  τελικά .  …Είναι  ο  μόνιμος  υπάλληλος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

παράδειγμα ,  που  θα  χρειαστεί  για  τις  . .περνάμε  από  κάποιους  κωδικούς  

που  δεν  χρειάζεται  . .καλύφθηκαν  από  χορηγούς  και  κάποια  άλλα  

πράγματα  τα  οποία  έχουν  καλυφθεί  από  χορηγούς ,  δεν  αξιοποιήθηκαν  

εκείνα  τα  χρήματα  και  τα  βάζουμε….για  έξοδα  εκτός  έδρας  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  514/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  

α)  αρ .  102/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  

 έτους  2016¨  και  

β)  αρ .  103/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  τροποποίησης  ετήσιου  σχεδίου   

δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2018 και  αναμόρφωση  της  εισηγητικής  

 έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκτακτη  

χρηματοδότηση   

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Πρώτα  το  Α  που  είναι  για  έγκριση  οικονομικών  

καταστάσεων  έτους  ΄16.  

 Εγώ  θα  κάνω  μια  γενική  εισήγηση  μιας  και  είναι  εξειδικευμένο  

το  θέμα  και  έχουμε  εδώ  εκ  μέρους  της  εταιρείας  των  ορκωτών  

λογιστών  τον  κ .  Δημήτρη  Βλασταρά  για  να  μας  εξηγήσει  κάποια  γενικά  

στοιχεία  της  εκθέσεώς  του ,  όπως  και  εάν  χρειαστεί  είναι  και  η  κυρία  

Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  κυρία  Βούλα  Ιωαννίδου  αλλά  και  το  

λογιστικό  γραφείο  που  καλύπτει  λογιστικά  το  οικονομικό  έτος  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  
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 Εγώ  ήθελα  να  αναφέρω  γενικά  ότι  από  το  ΄11 και  μετά  όπου  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είναι  ο  καθολικός  διάδοχος  όλων  των  κοινωφελών  

επιχειρήσεων  των  πρώην  Καποδιστριακών  Δήμων  που  

συμπεριελήφθησαν  στον  Μητροπολιτικό  Δήμο  Σερρών  γίνεται  μια  

πάρα  πολύ  μεγάλη  προσπάθεια  από  τα  Διοικητικά  Συμβούλια ,  από  τους  

προέδρους ,  η  οποία  συνεχίζεται  και  πιστεύω  ότι  θα  συνεχιστεί  και  

στην  επόμενη  θητεία  της  νέας  δημαρχιακής  αρχής .   

 Αναλάβαμε  το  ΄11 2 εκατομμύρια  χρέη .  Σήμερα  και  αυτό  είναι  ως  

αποτέλεσμα  της  οικονομικής  διαχείρισης  που  έγινε  όλα  τα  

προηγούμενα  έτη ,  σήμερα  το  ΄18 τα  χρέη  της  επιχείρησης  περίπου  

6.000.  Έχουμε  συμμορφωθεί ,  έχουμε  πληρώσει  όλα  τα  πρόστιμα  τα  

φορολογικά ,  όλες  τις  αγωγές ,  δικαστικές  αποφάσεις .   

Είμαστε  ταμειακά  τακτοποιημένοι  με  τους  προμηθευτές  μας ,  με  

όλους  αυτούς  που  μας  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους ,  με  την  παροχή  

υπηρεσιών ,  είμαστε  τακτοποιημένοι  και  με  της  μισθολογικές ,  

φορολογικές ,  ασφαλιστικές  μας  υποχρεώσεις ,  όσον  αφορά  τους  

εργαζομένους  μας  και  όπως  είπα  και  πριν  σήμερα  εν  έτη  ΄18 και  αυτό  

είναι  απόρροια  της  χρήση  και  του  ΄15 και  του  ΄16, όπου  Πρόεδρος  

ήταν  ο  κ .  Δελαπόρτας  και  του  ΄17, που  ανέλαβα  εγώ  και  του  ΄18, θα  

φανούν  αυτά .   

 Επίσης ,  είμαστε  ικανοποιημένοι  διότι  τον  Απρίλιο  φέρανε  την  

λογιστική  χρήση  του   ΄15, σήμερα  Ιούλιου  του  ΄16 και  περίπου  τον  

Σεπτέμβριο  θα  φέρουμε  και  του  ΄17.  

 Είναι  γνωστό  σε  όλους  σας  ότι  είχαμε  μια  εμπλοκή  με  τους  

ορκωτούς  λογιστές  και  μια  άλλη  εταιρεία ,  γι '  αυτό  είχαμε  

καθυστερήσει  πάρα  πολύ  στους  ισολογισμούς ,  όμως  πλέον  βρήκαμε  
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τον  βηματισμό  μας  και  όπως  σας  είπα  σε  αυτό  το  έτος  θα  περάσουμε  

τρεις  οικονομικές  χρήσεις .   

 Τελειώνω  λέγοντας  πως  είχα  κάνει  μια  πρόβλεψη  και  νομίζω ,  εάν  

μας  βοηθήσει  ο  Θεός  και  η  οικονομική  συγκυρία ,  θα  βγω  αληθινός ,  ότι  

η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ως  κοινωφελής  επιχείρησης ,  επαναλαμβάνω  με  την  

μεγάλη  βοήθεια  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  φυσικά  της  

συμπολίτευσης  αλλά  και  της  αντιπολίτευσης ,  από  καυτή  πατάτα  και  

ηλεκτρική  καρέκλα  θα  γίνει  για  την  επόμενη  δημαρχιακή  αρχή  μια  

πολυθρόνα  πολυτελείας  και  το  μήλο  της  έριδος .   

 Αυτό  είχα  να  πω  και  πιστεύω  ο  κ .  Βλασταράς  μπορεί ,  με  την  

άδειά  σας  να  σας  κάνει  πιο  εξειδικευμένες ,  μια  πλήρη  εξειδικευμένη  

εισήγηση ,  παρουσίαση  της  λογιστικής  θέσης  του  ΄16.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πρότεινα  στο  σώμα  ότι  εάν  είναι  καλυμμένοι  να  μην  προχωρήσουμε  

στην  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Απλά  για  ερωτήσεις ,  επειδή  είναι  εξειδικευμένος ,  το  καταλαβαίνετε ,  οι  

ερωτήσεις  στον  κ .  Βλασταρά  κυρίως .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  κοντά  σε  ένα  μικρόφωνο .   

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Καλησπέρα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  στον  κύριο  Δήμαρχο ,  στον  κύριο  

Πρόεδρο .  Δεν  θέλω  ούτε  και  εγώ  να  σας  κουράσω .  Είστε  αρκετή  ώρα  

εδώ  και  θα  συνεχίσετε  να  είστε .  Πολύ  γρήγορα  θα  σας  παρουσιάσω  την  

δική  μας  εικόνα  του  ελέγχου  μας .   

 Η  εικόνα ,  όσον  αφορά  την  χρήση  ΄16 και  τα  πεπραγμένα  της  

χρήσης  είναι  θετική .  Η  χρήση  κατέληξε  κερδοφόρα .  Οι  παρατηρήσεις  
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που  περιλαμβάνονται  στην  έκθεσή  μας ,  όπως  θα  παρατηρείτε  και  εσείς  

και  από  τις  προηγούμενες  χρονιές  ουσιαστικά  επαναλαμβάνονται  

εμφανίζοντας  σημάδι  που  αποδεικνύει  το  γεγονός  ότι  . .προβλήματα  της  

τρέχουσας ,  της  τρέχουσας  του  ΄16 χρήση ,  αλλά  είναι  προβλήματα  

παλαιά ,  τα  οποία  όμως ,  αυτό  που  έχουμε  να  παρατηρήσουμε  εμείς ,  

είναι  ότι  σταδιακά  λύνονται .   

 Όπως  η  παρατήρηση  που  έχουμε  για  τις  ακίνητες  απαιτήσεις .  . .με  

την  περσινή  και  την  προπέρσινη ,  1.487.000 ήδη  όμως  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  

αναθέσει  σε  . .συμβούλους  να  διαχειριστούν ,  να  διερευνήσουν  και  να  

γνωματεύσουν  αναφορικά  με  την  δυνατότητά  της  να  διεκδικήσει  ή  να  

μην  διεκδικήσει  τις  απαιτήσεις  αυτές .   

 Ανάλογα  με  τις  γνωματεύσεις  που  θα  έχουν  οι  νομικοί  

σύμβουλοι ,  θα  κινηθεί  είτε  για  να  τις  απαιτήσει  πραγματικά  και  να  τις  

εισπράξει ,  εάν  είναι  δυνατόν  και  εφικτό  ή  να  τις  διαγράψει .  Έχουμε  

ήδη  έρθει  σε  επαφή  με  τους  νομικούς  τους  συγκεκριμένους ,  τους  

έχουμε  βοηθήσει  παρέχοντάς   τους  όποιες  πληροφορίες  θέλουν  από  

εμάς ,  θα  συνεχίσουμε  να  τους  υποστηρίζουμε .   

 Στην  άλλη  παρατήρησή  μας  που  αφορά  τα  ακίνητα  υπόλοιπα  προς  

τους  προμηθευτές ,  η  παρατήρησή  μας  μπορεί  να  αναφέρει  ακίνητα  

υπόλοιπα  ενός  σημαντικού  ύψους ,  το  οποίο  . .  ΄16 539.000 ευρώ ,  ήδη  

με  ημερομηνίες  υπογραφής  της  έκθεσής  μας ,  μετά  από  διαγραφές  αλλά  

και  εξοφλήσεις  προμηθευτών ,  τα  υπόλοιπα  αυτά  έχουν  κατέβει  στις  

20.000 με  τρέχουσες  ημερομηνίες .   Είναι  20.000.   

 Υπήρχε  μια  αναφορά  στην  έκθεσή  μας  με  τις  . .υποθέσεις ,   είναι  

υποθέσεις  οι  οποίες  βρίσκονται  στα  δικαστήρια ,  εξελίσσονται  είμαστε  

εν  αναμονή  αποφάσεων .  
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Για  τις  αποφάσεις  τις  δικαστικές  η  διοίκηση  και  το  Λογιστήριο  

λειτουργούν  αναλόγως ,  αποτυπώνοντας  τις  αποφάσεις  αυτές  στα  

λογιστικά  βιβλία .  

Η  τελευταία  μας  αναφορά  έχει  να  κάνει  με  κάποιες  υποχρεώσεις  

τις  οποίες  όσον  αφορά  . .  το  ΄16 παρουσιάζονται  ακίνητες  και  δεν  

μπορούσαμε  να  τις  επιβεβαιώσουμε ,  είναι  όμως  μέσα  στα  πλαίσια  

τακτοποίησης  και  εκκαθάρισης  . .  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  αφορά  ένα  ποσό  το  

οποίο  ανερχόταν  στις  21.000 με  την  ημερομηνία  . .  αυτά  τα  21 

χιλιάρικα  έχουν  πέσει  στα  12.  

Η  εικόνα  μας  δηλαδή ,  να  καταλήξω ,  είναι  θετική .  Μπορεί  οι  

παρατηρήσεις  που  αναφέρονται  στην  ημερομηνία  31/12/16 να  αφορούν  

υψηλά  νούμερα ,  αλλά  η  εξέλιξη ,  την  οποία  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  

παρακολουθούμε  και  να  σας  παρουσιάζουμε ,  η  εξέλιξη  αυτών  των  

αριθμών ,  των  ποσών  μέχρι  σήμερα ,  είναι  τέτοια  που  να  δείχνει  ότι  

πιστεύουμε  και  εμείς  ότι  είμαστε ,  ότι  η  εταιρεία  είναι  σε  μια  πάρα  

πολύ  καλή  πορεία .   Σε  μια  πορεία  εξυγίανσης ,  το  οποίο  βοηθούν  και  οι  

αποφάσεις  αυτές  και  οι  διαδικασίες  που  έχει  αναλάβει  να  τρέξει  με  τις  

διερευνήσεις  και  τα  λοιπά ,  βοηθούν  τα  αποτελέσματα  της  χρήσης  που  

είναι  κερδοφόρα  τα  τελευταία  έτη  και  θεωρώ  ότι  πραγματικά  τα  

επόμενα  χρόνια  θα  φανούν  ακόμα  περισσότερο  τα  θετικά  

αποτελέσματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  

Τοποθετήσεις ;  Ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ναι ,  κ .  

Αναστασιάδη ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  φροντίσω  να  είμαι  σύντομος  και  περιεκτικός  στον  λόγο  μου .   
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 Όντως  τοποθετήθηκα  επί  μακρόν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς ;  Τοποθέτηση ;  Όλοι  για  τοποθέτηση .  Ωραία .  Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επί  μακρόν  τοποθέτηση  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  έθεσα  τον  

προβληματισμό  μου  τον  οποίο  θα  επαναλάβω  και  πάλι .  Βέβαια  αυτό  το  

οποίο  μου  έκανε  εντύπωση  είναι  το  εξής :  ότι  σε  κάθε  παράγραφο  και  

υπο-παράγραφο   λέτε  ότι  αυτά  τα  στοιχεία  τα  οποία  έχουμε  

δημιουργούν  αμφισβήτηση  ορθότητας .   

 Αυτό  αντιλαμβάνεστε  πως  δημιουργεί  όντως  έναν  προβληματισμό  

σε  αυτόν  ο  οποίος  τον  διαβάζει ,  την  έκθεση… 

 Εγώ  θα  μείνω  …το  οποίο  παρουσιάζει  το  ύψος  1.400.   

 Βέβαια ,  αντιλαμβάνομαι  γιατί  παραμένει  τόσο ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Αντιλαμβάνομαι  γιατί  παραμένει  τόσο .  Όμως  δεν  θα  μακρηγορήσω  

πάνω  σε  αυτό .  Αυτό  όμως  το  οποίο  οφείλω  να  επισημάνω  είναι  το  

εξής :  ότι  δεν  έγινε  καμία  μα  καμία  προσπάθεια  μέχρι  και  τέλος  του  

΄16. 

Πίνακας  διαθέσεως  αποτελεσμάτων ,  υπόλοιπο  αποτελεσμάτων  

χρήσεων ,  ζημίες  εις  νέο  το  τονίζω  αυτό ,  όσοι  ασχολούνται  λίγο  με  τα  

οικονομικά  μπορούν  να  το  καταλάβουν ,  έχουν  ορισμένα  μείον  636,  που  

σημαίνει  ότι  αυτή  η  επιχείρηση  ναι  μεν  παρουσιάζει  θετική  χρήση  για  

το  έτος  ΄16, όμως  έχει  βαρίδια ,  τα  οποία  βαρίδια  υπάρχει  κίνδυνος  να  
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την  βουλιάξουν  και  προς  αυτό  το  σημείο  είδα  από  μέρους  της  

διοίκησης  οφείλω  να  πω  μια  ολιγωρία .   

Γιατί  το  λέω  αυτό  το  πράγμα ;  Γιατί  εάν  όντως  τα  636 χιλιάρικα  

μειωθούν  κατά  πολύ ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  η  εικόνα  η  οποία  

παρουσιάζεται  είναι  πολύ  –πολύ  θετική  της  επιχείρησης  αλλά  

επηρεάζει  και  τα  ίδια  κεφάλαια  και  τα  αποτελέσματα  χρήσης ,  γιατί  

αυτά  πάνε  συνδυαστικά .   

Επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  την  σκοπιμότητα  του  ακίνητου  ή  των  

ακίνητων  λογαριασμών  την  αντιλαμβάνομαι ,  δεν  θέλω  να  μπω  σε  

λεπτομέρειες .  Και  που  υπάρχει  αυτό ;  Στο  σύνολο  των  ιδίων  

κεφαλαίων ,  όπου  εκείνα  θα  πρέπει  να  μεγαλώσουν .   

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ψηφίζουμε  τον  

ισολογισμό  γιατί  η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  δουλέψει  και  θα  πρέπει  να  

λειτουργήσει .  Μην  ξεχνάμε  ότι  έχουμε  στην  πλάτη  μας  εκατό  

εργαζόμενους ,  όμως  τα  ευρήματα  των  ορκωτών  λογιστών  δημιουργούν  

προβληματισμό  και  μάλιστα  δημιουργούν  σημαντικό  θέμα  

αμφισβήτησης  της  ορθότητας  και  της  ακρίβειας  όσων  έχουν  

αποτυπωθεί  στον  ισολογισμό  και  μάλιστα  μένω  εδώ  πέρα ,  στα  

υπόλοιπα  προς  προμηθευτές  και  στους  χρεώστες  τους  διαφόρους .   

Και  εγώ  να  προσθέσω  και  στο  τελευταίο ,  στην  διάθεση  

αποτελεσμάτων  επιβάλλεται  Πρόεδρε  και  θα  ήθελα  να  δεσμευτείτε  

εδώ ,  μέχρι  και  τον  ισολογισμό  του  ΄18 αυτά  να  κλείσουν ,  γιατί  δεν  

βγάζουμε  προς  τα  έξω  εικόνα  καλή .   

Εάν  ήμασταν  μια  ιδιωτική  επιχείρηση ,  η  οποία  δεν  είναι  κάτω  

από  την  ομπρέλα  του  Δήμου ,  θα  μας  είχαν  πυροβολήσει  διακόσιες  

φορές .   

Ευχαριστώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Εάν  θέλετε  να  απαντήσετε  σε  κάτι  ή  να  

τοποθετηθείτε ,  κύριε… 

Κος  ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ:  

Πολύ  ορθά  τοποθετήθηκε  ο  κ .  Αναστασιάδη  ότι  αναφέρομαι  σε  αρκετά  

σημεία  στην  έκθεσή  μας ,  τοποθετούμε  μια  επιφύλαξη  να  το  πω  έτσι  

απλά .  Η  επιφύλαξη  αυτή  υποχρεωτικά  πρέπει  να  μπει  καθώς  κρίνουμε  

τα  νούμερα  στις  31/12/16.   

 Ο  ισολογισμός  είναι  μια  στατική  αποτύπωση  μιας  χρονικής  

στιγμής .  Άρα  η  31/12/16 με  αυτά  τα  νούμερα  των  ακινησιών  ή  των  

απαιτήσεων  υποχρεώσεων  είναι  μια  ημερομηνία  που  επιβάλει  σε  μας  

να  τοποθετούμε  με  επιφυλακτικότητα .   

 Η  εξέλιξη  αυτών  των  απαιτήσεων  και  των  υποχρεώσεων ,  η  οποία  

θα  φανεί  στα  επόμενα  έτη ,  θα  είναι  αυτή  που  θα  εάν  είναι  τοπική  

εξέλιξη ,  θα  απαλύνει  ουσιαστικά  και  θα  εξαλείψει  τις  επιφυλάξεις  μας .  

Όταν  αυτή  η  εξέλιξη  θα  διορθώσει  και  αυτό  που  σας  προβληματίζει  . .  

καλώς  εχόντων  των  πραγμάτων ,  γιατί  όλα  εκεί  θα  οδηγήσουν .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα  γι '  αυτό  το  ανέφερα  πρώτο  –πρώτο  κύριε  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ  θα  πάρω  την  σκυτάλη  από  τον  κ .  Αναστασιάδη ,  σε  αυτό  που  

ανέφερε  για  την  υγεία  της  επιχείρησης .  Η  αλήθεια  είναι  ότι  στο  

Διοικητικό   της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μας  προβλημάτισε  αρκετά  το  συγκεκριμένο  

θέμα  και  διάρκεσε  για  πολλές  ώρες .   
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Όλο  το  Διοικητικό  ομόφωνα  είτε  ο  Πρόεδρος  είτε  οι  πολίτες ,  

ακόμη  και  δημότες   προβληματίστηκαν ,  γιατί  δεν  είμαστε  ούτε  νομικοί  

ούτε  λογιστές .  Παρόλα  αυτά  είπαμε  ότι  το  ψηφίζουμε  όλοι  ομόφωνα  

για  την  καλή  λειτουργία  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  μάλιστα ,  με  τις  

παρατηρήσεις  και  των  ορκωτών ,  η  επιχείρηση ,  η  διευθύντρια  και  ο  

Πρόεδρος  δεσμεύτηκε  ότι  έχουν  γίνει  κάποιες  . .οπότε  ήμασταν  θετικοί  

και  εμείς  ως  παράταξη  και  συμφωνήσαμε  και  ψηφίσαμε  με  τις  

επιφυλάξεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επειδή  . .  την  οποία  είχα  την  ευθύνη  ως  Πρόεδρος ,  πέρα  από  τα  μέλη  

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  . .σχετικά  με  αυτό  εδώ  το  θέμα  και  . .της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  ότι  όλα  αυτά  είναι  επικίνδυνα  και  . .Θέλω  να  πω  το  

εξής :  ότι  στις  απαιτήσεις  πρέπει  να  είσαι  πάρα  πολύ  προσεκτικός  όταν  

διαγράφεις ,  γιατί  υπάρχουν  πολλά  νομικά  ζητήματα  και  πρέπει  να  

γίνονται  με  έναν  βηματισμό  σταθερό  και  εφόσον  σου  επιτρέπουν  τα  

οικονομικά .   

 Το  ΄16 είχε  χρηματοδότηση  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  τον  Δήμο  Σερρών  

μαζί  όλο  το  πακέτο  ήταν  480.000.  Μαζί  με  ΑμεΑ ,  τα  πάντα .  

Εκδηλώσεις ,  μισθοδοσίες  και  τα  λοιπά .  Τα  υπόλοιπα  το  ΄16, μέσα  στο  

΄16 και  το  ξέρουν  όλοι ,  τουλάχιστον  . .ως  πλειοψηφούσα  παράταξη  της  

διοίκησης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  έπρεπε  στο  συρτάρι  στις  31/12/16 στο  

συρτάρι  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εάν  το  ανοίγατε  είχε  320.000 ευρώ .  Ασχέτως  

εισροής  των  προγραμμάτων  το  πως  έρχονταν .   

 Τα  υπόλοιπα  όλα ,  οι  ακίνητες  υποχρεώσεις ,  οφειλές ,  οτιδήποτε ,  

είναι  κάτι  το  οποίο ,  το  είπα  προηγουμένως ,  θέλει  καλό  βηματισμό  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

121

προκειμένου  να  τα  διαγράψεις .  Και  αυτό  γιατί  συνέβη ;  Συνέβη  γιατί  

αυξήθηκε  η  δυναμικότητα  των  Κ .Δ .ΑΠ .  κατά  150 παιδιά .   

 Δεύτερη ,  διαγράφτηκαν  χρέη  που  έπρεπε  να  διαγραφούν  με  

αποφάσεις  και  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ομόφωνες  και  . .  και  

τρίτον ,  είναι  αυτό  που  είπε  ο  κ .  ορκωτός  λογιστής  εκ  μέρους  των  

ορκωτών  λογιστών ,  ότι  θα  φανεί  στο  επόμενο  διάστημα ,  γιατί  τρέξαμε  

το  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  από  τις  πρώτες  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

στην  Ελλάδα ,  όπου  εντάξαμε  υποχρεώσεις ,  παλαιές  οφειλές ,  τα  παλαιά  

πάρτι  των  κοινωφελών  επιχειρήσεων ,  εντάξαμε  εκεί  οφειλές  156.000 

ευρώ ,  πέραν  των  αποπληρωμών  που  έγιναν  από  τα  οικονομικά  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Άρα  176.000 ευρώ  θα  φύγουν  εντός  του  ΄17 και  του  ΄18 με  

πληρωμές  από  το  ίδιο  το  κράτος .  Άρα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στα  υπόλοιπα  που  

έχει  από  τις  προηγούμενες  χρήσεις  που  έρχονταν  οι  ακίνητης  

υποχρεώσεις ,  δεν  έχει  σε  τίποτα  να  φοβηθεί .  Απλώς  θα  συνιστούσα  ότι  

και  ειδικά  στον  Πρόεδρο  γιατί  αυτός  έχει  την  βασική  ευθύνη  και  την  

πολιτική  του  που  κατευθύνεται  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  είναι  ότι  περιορισμό  των  

δαπανών ,  αύξηση  των  εσόδων  από  εφαρμογή  προγραμμάτων  και  

λιγότερη  σπατάλη ,  γιατί  πραγματικά  θα  το  πούμε  τώρα  εδώ  ότι  με  

ενόχλησε  στην  προηγούμενη ,  δεν  ήμουνα  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  

στο  θέμα ,  ότι  περιορίσαμε  τις  σπατάλες  σε  ότι  αφορά  …Δεν  

περιορίσαμε  τις  σπατάλες ,  οι  σπατάλες  ήταν  εξ  αρχής  ως  πολιτική  

απόφαση  ότι  οι  σπατάλες  τελειώνουν  τις  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  υπό  την  έννοια  του  

τι  γινόταν  τα  προηγούμενα  έτη .   

 Αυτά  είχα  να  πω  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογίες  κύριοι  συνάδελφοι ;   Να  ρωτήσω ,  μήπως  έχετε  να  

προσθέσετε  κάτι  πάνω  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Ραμπότας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία .  Ο  κ .  Αναστασιάδης .  Άλλος  συνάδελφος ;  Κύριε  

Αναστασιάδη ,  για  δυο  λεπτά  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εγώ  που  μίλησα  για  την  ισολογιστική  αποτύπωση ,  έτσι  

όπως  την  αντιλαμβάνομαι  και  έτσι  όπως  θέλω ,  τέλος  πάντων   μου  την  

εξήγησαν  άνθρωποι  οι  οποίοι  ασχολούνται  με  τα  οικονομικά ,  εγώ  δεν  

είμαι  οικονομολόγος ,  όμως  στις  απαιτήσεις  κοιτάξτε ,  γι '  αυτό  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  επισήμανα ,  το  επισημαίνω  

και  τώρα ,  στην  σελίδα  23 έχουμε  χρεώστες  διάφορους  στο  ύψος  των  

290.000.  Εκεί  συμβαίνει  το  εξής  παράδοξο .   Έχουμε  διπλοεγγαφές .  

Αυτά  θα  μπορούσαμε  να  τα  διαγράψουμε  μέσα  στον  χρόνο ,  γιατί  αυτές  

οι  διπλοεγγραφές  είναι  πέρα  του  ΄16.  

 Όμως  ίσως  δεν  έγινε  αντιληπτό  αυτό  το  οποίο  είπα .  Η  μη  

διαγραφή  από  μέρους  των  χρεωστών  έχει  μια  σκοπιμότητα  και  μάλιστα  

επισήμανα  και  που  είναι  η  σκοπιμότητα .  Για  να  μην  μακρηγορήσω  και  

πάμε  στα  ιδιαίτερα ,  έχει  άμεση  σχέση  με  τα  ίδια  κεφάλαια ,  γιατί  εάν  

θελήσουμε  εδώ  να  μιλήσουμε  αντιπολιτευτικά ,  σας  βεβαιώ  ότι  θα  

μιλάω  περίπου  και  πέντε  και  έξι  ώρες  και  θα  δείτε  τι  ακριβώς  

συνέβαινε  κατά  το  παρελθόν .  Δεν  θέλω  να  . .μένω  εδώ  μονάχα .    

 Γι '  αυτό  είπα  ότι  ψηφίζουμε  την  ισολογιστική  αποτύπωση  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  επισημαίνουμε  έχοντας  έναν  και  μόνο  στόχο .  Η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αύριο  να  γίνει  καλύτερη .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  απαίτηση  που  είχε  που  εγγράφοντας  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  τα  400.000 ευρώ  

από  τον  Δήμο  πριν  το  ΄11 ότι  θα  λάμβανε ,  πήραμε  επιτέλους ,  

κατορθώθηκε  μέσα  από  την  Οικονομικές  Υπηρεσίες  του  Δήμου ,  που  

είναι  ο  κ .  Στεργίου ,  τα  ακούει ,  κατορθώθηκε  και  πήραμε  το  έγγραφο  

ότι  δεν  υφίσταται  αυτή  η  οφειλή ,  άρα  είναι  μηδέν  και  θα  εγγραφεί  στις  

επόμενες  χρήσεις  ότι  αυτή  η  απαίτηση  πλέον  είναι  μηδέν ,  άρα  φεύγει  

από  μέσα ,  κ .  Αναστασιάδη .   

 Είμαι  συνεπής  σε  αυτά  που  σας  έλεγε… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην  σελίδα  23…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαι  συνεπής  σε  αυτά  που  είχα  καταθέσει  στα  πρακτικά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ας  μην  με  προκαλούν  ορισμένοι  οι  οποίοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητήσατε  τον  λόγο ;  Δεν  υπάρχει  λόγος  να  συμπεριφέρεστε  έτσι .   Σας  

παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Όντως  είναι  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  θέματα  της  

σημερινής  συνεδρίασης ,  γιατί  η  . .του  προφίλ  και  η  βιωσιμότητα  της  

κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου  Σερρών  είναι  ένα  από  τα  

σημαντικά  κομμάτια  αυτού  του  Δήμου  και  όχι  μόνο  διότι  εκεί  
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εργάζονται  πλέον  των  120 υπαλλήλων .  Διότι  παράγει  εξαιρετικό  έργο  

κοινωνικό  και  με  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  και  με  τα  Κ .Δ .ΑΠ .   ΜΕΑ  και  με  το  

Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  πέραν  των  άλλων  δράσεων…που  προσπαθεί  να  

συμπληρώσει  και  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Από  εκεί  και  μετά  συμφωνώ  με  τον  κ .  Βλασταρά .  Ο  ισολογισμός  

αποτυπώνει  την  εικόνα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  του  ΄16. Έχουν  γίνει  βήματα  

από  το  ΄15, το  ΄14 και  το  ΄16 και  μετά .  Συμφωνώ  και  με  τον  κ .  

Ραμπότα ,  ότι  έχει  γίνει  μια  εξαιρετική  δουλειά ,  γι '  αυτό  λέω  και  το  

τονίζω  και  πάλι ,  ότι  αυτή  την  στιγμή  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  χρωστάει  περίπου  

τις  6.000 και  ξέρετε  ποιες  είναι  αυτές  οι  6.000 ευρώ ;  Είναι  αυτά  που  

υποτίθεται  ότι  χρωστάμε  μάλλον  σε  αυτή  την  εταιρεία  των  ορκωτών  

λογιστών ,  η  οποία  είχε  αναλάβει  το  ΄11 να  κάνει   τότε  τον  έλεγχο .  

Αυτά  είναι  τα  χρήματα  που  οφείλουμε  σε  προμηθευτές ,  παροχές  

υπηρεσιών  και  οτιδήποτε  άλλα  μας  έρχονται  ως  πρόστιμα .   

 Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  όντως  στο  τελευταίο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  μαζί  με  όλους  μας  καταναλώσαμε ,  αξιοποιήσαμε  μάλλον ,  

δεν  καταναλώνεται  ο  χρόνος  όταν  ασχολούμαστε  με  τέτοια  θέματα ,  

αξιοποιήσαμε  περίπου  τρεις  ώρες  για  να  δούμε  τι  γίνεται  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  για  να  αποφανθούν  όλοι  τους  ότι  πρέπει  να  ζητούμε  την  

ισολογισμό  αντί  χρήση .   

 Στον  κ .  Ραμπότα  θέλω  να  πω  ότι  εκείνη  φράση  ότι  περιορίσαμε  

την  σπατάλη  είναι  μια  φράση  κλισέ  που  την  χρησιμοποιεί  το  λογιστικό  

γραφείο ,  εδώ  είναι ,  σε  όλες  τις  εκθέσεις  του .  Είναι  μια  φράση  που  

μπαίνει  συνέχεια .  Έχει  μπει  και  από  τον  κ .  Ραμπότα  και  το  ΄15 και  το  

΄14 και  συνεχίστηκε  χάρη  του  λόγου  και  μπήκε  και  σε  μένα  το  ΄17.  

Δεν  εννοούσαμε  ότι  η  προηγούμενη  διοίκηση  έκανε  σπατάλες .  

Είναι  μια  φράση  κλισέ ,  το  έξαψα  και  εγώ  και  λέω  ότι  τι  ατυχής  
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συγκυρία  αυτή .  Ρώτησα  το  λογιστικό  γραφείο  και  μου  είπε  ότι  Βασίλη ,  

να  μιλάμε  έτσι  όπως  μου  απάντησε ,  είναι  μια  φράση  που  την  

χρησιμοποιούμε ,  κακώς  την  βάλαμε ,  αλλά  δεν   έγινε  σκόπιμα .   

 Και  να  ζητήσω  συγνώμη  από  τον  κ .  Ραμπότα ,  εννοείται  ότι  και  ο  

ίδιος  δεν  έκανε  σπατάλες  και  εμείς  το  συνεχίζουμε  αυτό  να  κάνουμε .   

 Να  ευχαριστήσω  και  τον  Δήμο  Σερρών  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  που  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  εντάσσουν  αυτά  τα  

χρήματα  τα  οποία  είναι  απαραίτητα  κάθε  χρόνο  για  την  λειτουργία  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Θα  κλείσω  λέγοντας  με  μια  παραλλαγή ,  όταν  ένας  γονιός  δίνει  

στους  τρεις  γιους  του  από  δέκα  ευρώ  και  μετά  από  ένα  χρόνο  ο  ένας  

του  επιστρέφει  δέκα  ευρώ ,  ο  άλλος  εκατό  και  ο  άλλος  του  ζητάει  άλλα  

εκατό ,  ποιος  είναι  ο   καλύτερος  γιος ;   

 Εμείς  λοιπόν  αξιοποιούμε  αυτά  τα  χρήματα  που  μας  δίνετε  εσείς  

με  απόφαση  εδώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  όχι  μόνο  τα  επιστρέφουμε  

στην  Σερραϊκή  κοινωνία ,  σας  είπε  και  ο  κ .  Ραμπότας ,  τα  αποτελέσματα  

χρήσης  δείχνουν  ότι  έχουμε  και  πλεόνασμα  στο  τέλος .  Με  όλες  τις  

μισθολογικές  υποχρεώσεις  μας  εξοφλημένες ,  τις  ασφαλιστικές ,  

φορολογικές  υποχρεώσεις ,  τα  πρόστιμα ,  τις  αγωγές .  

 Ξεκίνησε  ο  κ .  Ραμπότας  να  παρίσταται  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είτε  από  τον  

ίδιο  ως  Πρόεδρο  και  νόμιμο  εκπρόσωπο  είτε  ο  δικηγόρος  σε  όλες  τις  

αγωγές .  Και  αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα  και  οι  ορκωτοί  λογικές  είναι  

ορκωτοί  λογιστές .  Δεν  είναι  υπηρεσιακοί  να  κάνουν ,  να  μαγειρεύουν  

τα  αποτελέσματα .  Ως  ορκωτοί  λογιστές  αποτυπώνουν  τα  αποτελέσματα  

όπως  είναι .  
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 Κλείνω  με  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  και  στον  Διοικητικό  Συμβούλιο  

και  στον  κ .  Ραμπότα  που  παρέδωσε  μια  υγιή  κοινωφελή  επιχείρηση  και  

σε  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Β ,  το  Β .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όσον  αφορά  το  Β ,  είναι  η  τροποποίηση  του  σχεδίου  δράσης ,  η  οποία  

έρχεται  και  ξανά  έρχεται  κάθε  χρόνο  από  την  ημέρα  που  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

και  ο  Δήμος  Σερρών  ανέλαβαν  αυτή  την  υποχρέωση  να  υλοποιούν  την  

Πολιτεία  των  Ευχών .   

 Εδώ  λοιπόν  τροποποιούμε  το  σχέδιο  δράσεως  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

διότι  θα  συμπληρώσουμε  στην  Πολιτεία  των  Ευχών  την  κατασκευή  

ενός  ακόμα  σπιτιού ,  τον  εξοπλισμό  των  υπαρχόντων  δυο  σπιτιών ,  την  

επιπλέον  αφορά  φωτιστικών  στοιχείων  για  τον  στολισμό ,  για  την  

επιδιόρθωση  του  στολισμού  που  ανέβα-κατέβα  στα  δέντρα  κάποια  από  

αυτά  καταστρέφονται .   
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 Για  να  μην  μακρηγορώ  και  να  μην  κουράσουμε ,  η  τροποποίηση  

του  σχεδίου  δράσεως  γίνεται  για  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  για  την  

αναβάθμισή  της .  Είναι  σίγουρο  ότι  η  Πολιτεία  των  Ευχών  με  την  

επέκταση  της  πεζοδρόμησης  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  φθάνει  

μέχρι  την  οδό  Θεσσαλονίκης  και  με  την  διαμόρφωση  μέσω  του  ΤΑΡ  

και  τις  ενέργειες  του  Δημάρχου  της  Δορυλαίου ,  θα  είναι  μια  

διαφορετική  Πολιτεία  των  Ευχών  από  χρόνο  σε  χρόνο  και  αυτό ,  τα  

εύσημα  τα  παίρνουμε ,  ήδη  τα  πήραμε  μέσα  από  τους  πολίτες ,  οι  οποίοι  

είδαν  μια  Δορυλαίου  καταπληκτική  και  τώρα  αυτή  η  πεζοδρόμηση  που  

γίνεται ,  που  θα  ενώσει  όλο  τον  εμπορικό  κόσμο ,  την  πλατεία  

Ελευθερίας  και  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  θα  έχουμε  όχι  μια  Πολιτεία  

των  Ευχών  στην  Δορυλαίου ,  αλλά  μια  Πολιτεία  σε  όλο  το  κέντρο  της  

πόλης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  υπάρχουν ;   Ο  κ .  Ραμπάτας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Διευκρίνηση  περισσότερο ,  όχι  ερώτηση .  Επειδή  είναι  μια  επανάληψη ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   τα  70.000 πηγαίνουν  στον  κωδικό  της  Πολιτείας  των  

Ευχών  σε  υποσκέλος  ή  εντάσσονται  μέσα  στα  … 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Θα  δημιουργηθεί  καινούργιος  κωδικός .  Τα  71.800 αφορούν  . .  θα  

δημιουργηθεί  καινούργιος  κατασκευαστικός  κωδικός ,  γιατί  πλέον… 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  102/2018 με  θέμα:  

¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2016¨  και  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  515/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  103/2018 με  θέμα:   

¨Έγκριση  τροποποίησης  ετήσιου  σχεδίου  δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

 έτους  2018 και  αναμόρφωση  της  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το   

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκτακτη  χρηματοδότηση  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

για  το  έτος  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  516/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  
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Έγκριση  3ης  τροποποίησης  της  936/2017 ΑΔΣ  περί  ¨  

Έγκρισης  προγράμματος  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών   

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  517/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  480/2016 ΑΔΣ  με  θέμα:   

¨Τροποποίηση  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου  πόλης   

Σερρών  με  τον  αποχαρακτηρισμό  τμήματος  του  Κεντρικού  Πάρκου  

 (εμβαδού  5.000,08 τ .μ . )  από  ¨Πάρκο  Πόλης¨  και  τον  

επαναχαρακτηρισμό   

του  ίδιου  τμήματος  σε  ¨Πάρκο  Πόλης¨ ,  ως  προς  την  ψήφιση  της  

 πίστωσης  που  αντιστοιχεί  στην  αποζημίωση  λόγω  απαλλοτρίωσης   
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των  ακινήτων  εμβαδού  5.000,08 τ .μ . ,  με  τις  επικείμενες  σε  αυτά  

κατασκευές ,  

 φερόμενων  ιδιοκτητών  Κοντούζη  Ειρήνης  του  Κων /νου   

και  Κουτούζη  Ελένης  του  Κων /νου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε ,  σχετικά  με  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  μια  ερώτηση-διευκρίνιση .  Αυτά  τα  οικόπεδα  τα  οποία  είναι  εντός  

του  Πάρκου  της  Πόλης ,  στην  Αστυνομία  μπροστά ,  αυτά  είναι  που  

είχαμε  δικαστική  διαμάχη ,  έκλεισε  η  υπόθεση  και  τώρα  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε  χαρακτηρίσει  την  απαλλοτρίωση .  Κάνανε  ένσταση  αυτοί .  Την  

έχουμε  χαρακτηρίσει  με  ποσό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  εκατομμύριο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  το  πρώτο .  519.000.  Κάνανε  ένσταση  με  πολλές  προτάσεις  

αυτοί .  Ότι  δεν  πρέπει  να  γίνει  η  απαλλοτρίωση  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .  Σε  μια  πρόταση ,  στην  ένσταση ,  έλεγαν  ότι  δεν  συμφωνούν  με  

αυτό  το  ποσό ,  διότι  δεν  έγινε  από  κατάλληλους  ανθρώπους  η  εκτίμηση .   
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 Η  εκτίμηση  έχει  γίνει  από  συμβολαιογράφο  και  από  δυο  

υπηρεσιακούς  παράγοντες .  Οπότε  νομικά  το  είδαμε  και  θα  έπρεπε  να  

βάλουμε  ορκωτό  εκτιμητή  ανεξάρτητο .   

Μπήκε  ο  ορκωτός  εκτιμητής  ανεξάρτητος  και  έβγαλε  ένα  

εκατομμύριο .  Οπότε  εμείς  τώρα  λέμε  ότι  ναι ,  ένα  εκατομμύριο  

σύμφωνα  με  αυτή  την  ένσταση  που  έχετε  κάνει ,  λοιπόν ,  η  

απαλλοτρίωση  ισχύει  με  το  ένα  εκατομμύριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  δέχονται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  δέχονται .  Θα  πάμε  στα  δικαστήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ένα  εκατομμύριο  δεν  το  δέχονται .  Θέλουν  τρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  518/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  440/2017 ΑΔΣ  και  λήψη  νέας  σχετικά   

με  εκποίηση  δημοτικών  οικοπέδων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  187  

του  Ν .  3463/2006 στην  Τ .Κ .  Ορεινής .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  

Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχουμε  συζητήσει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  519/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  423/2018 ΑΔΣ  και  έγκριση   

αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 (98η)  που   

αφορά  την  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  70.000 …. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  η  ανάκληση  είναι  της  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  που  

αφορούσε  την  χρηματοδότηση   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ανάκληση  αφορά  την  παλαιά  απόφαση  . .αναμόρφωση ,  γιατί  εξέδωσε  

καινούργια  . .  μετά  από  υπόδειξη  της  Περιφέρειας .  Οπότε  είναι  

καινούργια  απόφαση  με  άλλο  αριθμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  τα  70…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ποσό  είναι  το  ίδιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς  έχει  αλλάξει  ο  κωδικός .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καινούργιο  κωδικό  βάζουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  τα  εβδομήντα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  520/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  δυο  ερωτήσεις  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  έχει  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Παρακαλώ  τον  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 . .αναμόρφωση  τελευταία  στιγμή  …θέλω  τον  Αντιδήμαρχο  να  μου  

απαντήσει ,  πρώτον ,  βάσει  ποιας  νομοθεσίας  μπαίνει  αυτή  η  

αναμόρφωση ;  Δηλαδή ,  εάν  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  κάνουν  το  

σχετικό  . .  Δεύτερον ,  γιατί  δεν  έγινε  τα  προηγούμενα  χρόνια  ΄16 και  

΄17;  Τρίτον,  τι  αποτελέσματα είχε που έγινε το ΄15;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

135

Πριν  τρία  χρόνια  έγινε  ένας  σχεδιασμός  για  εσωτερικό  έλεγχο ,  δηλαδή  

η  διαδικασία  ορθολογικής  λειτουργίας  του  Δήμου  από  θέματα  

καθημερινής  λειτουργίας  μέχρι  την  ασφάλεια  των  γραφείων ,  των  

εγγράφων  και  τα  λοιπά .   

 Τώρα  πρέπει  αυτός  ο  εσωτερικός  έλεγχος  να  συνεχιστεί ,  το  

θέλουν  οι  υπηρεσίες  για  να  διασφαλίσουν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  τα  

νώτα  τους  αλλά  και  να  είναι  σε  θέση  ο  Δήμος  ανά  πάσα  στιγμή  να  

είναι  διαφανής  και  σε  οποιονδήποτε  έλεγχο  γίνει  από  οπουδήποτε ,  να  

δίνει  τα  στοιχειά  που  πρέπει  να  δώσει .  Γι '  αυτό  γίνεται  και  το  ζητάει  

το  Λογιστήριο .  Ο  προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου  το  ζητάει  αυτό .   

Αυτή  είναι  η  απάντηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  δεν  ήταν  αυτή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια  ήταν ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  ήταν  εάν  με  βάση  ποια  διάταξη  νόμου  προβλέπεται  

αυτό ,  εάν  είναι  υποχρεωτικό ;  Πρώτον .  Δεύτερον ,  εφόσον  είναι  

υποχρεωτικό  με  διάταξη  νόμου ,  δεν  έγινε  το  ΄16 και  το  ΄17;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγινε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  ήρθε  το  ΄16 ή  το  ΄17. Και  το  ΄15 ποια  ήταν  τα  αποτελέσματα ,  

τα  οποία… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μα  είπα  ότι  πριν  τρία  χρόνια  έγινε  ο  σχεδιασμός .  Τώρα  για  τα  

αποτελέσματα  αυτή  την  στιγμή  το  θέμα  μας  δεν  είναι  ποια  είναι  τα  

αποτελέσματα  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  μόνο  η  αναμόρφωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  η  αναμόρφωση  για  να  συνεχίσουμε  αυτό .  Εάν  θέλετε  για  τα  

αποτελέσματα ,  έρχεστε  στον  δήμο  και  σας  τα  λένε  ή  εάν  θέλετε  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προ  ημερήσιας  διάταξης  σας  τα  

παρουσιάζουμε .  

 Όσον  αφορά  τις  διατάξεις ,  είναι  οι  διατάξεις  του  άρθρου  161 του  

Κώδικα  3463/2006 και  αναφέρει  και  άλλες  διατάξεις  εδώ  και  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εάν  είναι  υποχρεωτικός ,  καλώς  έρχεται .  Είναι  

υποχρεωτικώς ;  Βάση  ποιας  διάταξης ;  Και  εάν  είναι  υποχρεωτικός  η  

ερώτησή  μου  είναι  ξεκάθαρη ,  εάν  είναι  υποχρεωτικός  ο  εσωτερικός  

έλεγχος  από  εξωτερικό  συνεργάτη ,  τότε  θα  έπρεπε  να  γίνει  και  το  ΄16 

και  το  ΄17. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  είναι  πριν  από  τρία  χρόνια .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  κάθε  χρόνο  πρέπει  να  γίνει .  ΄15 έγινε ,  γιατί  δεν  έγινε  το  ΄16 ή  το  

΄17;  Εάν υπάρχει  διάταξη νόμο βεβαίως πρέπει  να γίνει .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  τα  θέματα  επειδή  έχουν  σχέση  με  την  λειτουργία  της  υπηρεσίας ,  

κυρίως  μας  τα  προτείνουν  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  γι '  αυτό  τον  

λόγο  που  σας  είπα .  Θέλουν  να  είναι  διασφαλισμένοι  σε  οποιονδήποτε  
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έλεγχο  γίνει  οποτεδήποτε .  Να  έχουν  ήσυχο  το  κεφάλι  τους .  Γι '  αυτό  

τον  λόγο  έγινε  μια  πρώτη  δουλειά ,  τώρα  έκριναν  ότι  πρέπει  να  γίνει  

και  αυτή  η  δουλειά ,  το  να  συνεχιστεί .  Αυτό  κρίνανε  και  αυτά  γίνονται  

όλα  βάσει  κάποιας  νομοθεσίας  που  υπάρχει ,   την  οποία  νομοθεσία  

φυσικά  την  επικαλούνται  στο  εισηγητικό  μέρος .   

 Τώρα  εάν  δεν  ικανοποιεί  η  απάντηση ,  αυτή  είναι  η  απάντηση  που  

μπορώ  να  δώσω  μετά  από  συζήτηση  που  είχα  με  την  υπηρεσία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ψήφιση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  όχι ,  θα  ρωτήσω  τις  υπηρεσίες .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  δέκα  εννέα  βήτα  είμαστε .   

 

 

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2018 

 που  αφορούν  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες  (103η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  521/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορούν  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες  (106η  )  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  522/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2018 για  τις   

εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1 πρώην   

στρατοπέδου  Παπαλουκά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Γκότση ,  κάνουμε  κάποιες  

εργασίες  τώρα ;  Στο  Στρατόπεδο ,  εκεί  στο  κτήριο  αυτό  κάνουμε  

εργασίες ;  Επειδή  βλέπω  αναμόρφωση  προϋπολογισμού ,  γίνονται  

εργασίες .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  θέμα ,  τώρα  θα  πω  κάτι  αλλά  δεν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  θα  πεις ;  Πες  το .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρέπει  να  διαβάσεις  το  θέμα .  Δεν  το  διάβασες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάνουμε  υγρομόνωση  και  επειδή  μπήκε  το  Κ1 το  Ξενάκη  και  τα  λοιπά  

στο  πρόγραμμα ,  διαλύθηκε  η  εργολαβία  και  αυτός  . .  το  5% της  

σύμβασης  και  είναι  300 ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  τα  στρατόπεδα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…αυτό  δεν  θέλατε ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  στρατόπεδα  τα  έχουμε  παραχωρημένα ;   Το  κτήριο  είναι  

παραχωρημένο  κατά  χρήση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απαντήστε  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  έχει  τελειώσει .  Έχουμε  έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη ,  

ξεκινάνε  οι  εργασίες  σε  ενάμιση  με  δυο  μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  αλλά  άλλο  ρώτησα .  Είναι  παραχωρημένα  κατά  χρήση  αυτά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  δικά  μας .  Είναι  του  Δήμου  Σερρών .  Το  στρατόπεδο  Παπαλουκά  

όλο  είναι  του  Δήμου  Σερρών .  Τελεία  και  παύλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθετήσεις ;  Ψήφιση .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  523/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 

 της  Δ /νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  524/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: 

α)  Για  την  παροχή  υπηρεσιών  για  την  τεχνική  εξυπηρέτηση   

αυτόματου  συστήματος  εμφακέλωσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

β)  Για  την  παροχή  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής   

υποστήριξης  στο  πλαίσιο  της  πράξης  ¨Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο   

Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

γ)  Για  την  υπηρεσία  ¨Συντήρηση  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών   

ΤΚ  Άνω  Βροντούς¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

δ)  Για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨περίφραξη  με  συρματόπλεγμα  

 του  αριθ .  4320 αγροτεμαχίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  την  

παροχή  υπηρεσιών  για  την  τεχνική  εξυπηρέτηση  αυτόματου  

συστήματος  εμφακέλωσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  525/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  την  

παροχή  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης  

στο  πλαίσιο  της  πράξης  ¨Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  

Σύστημα  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  526/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  την  

υπηρεσία   

¨Συντήρηση  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  ΤΚ  Άνω  Βροντούς¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  527/2018 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  την  

παροχή  υπηρεσίας  ¨περίφραξη  με  συρματόπλεγμα  του  αριθ .  4320 

αγροτεμαχίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  528/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: 

α)  για  την  προμήθεια  άλατος  αποχιονισμού  έτους  2018,  

β)  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  τεσσάρων  (4)  καλυμμάτων  

 καρότσας  ημιφορτηγών  αυτοκινήτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

γ)  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  ¨Προμήθεια  και  τοποθέτηση   

κλουβιών  στο  δημοτικό  καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: για  την   

προμήθεια  άλατος  αποχιονισμού  έτους  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  529/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: για  την  

προμήθεια   

και  τοποθέτηση  τεσσάρων  (4)  καλυμμάτων  καρότσας  ημιφορτηγών  

 αυτοκινήτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  530/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: για  την  

εκτέλεση  

 της  προμήθειας  ¨Προμήθεια  και  τοποθέτηση  κλουβιών  στο   

δημοτικό  καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς¨ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  531/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  εξάμηνη  

 συνδρομητική  υπηρεσία  ενημέρωσης  στις  ηλεκτρονικές  βάσεις   

πληροφοριών  ΔΗΜΟΣ  ΝΕΤ  και  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  532/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  συστημάτων  ασφαλείας  

 και  υπηρεσιών  φύλαξης  δημοτικών  εγκαταστάσεων  του  

 Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηλία  έχουμε  ξανά  πάρει  τέτοια  απόφαση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  απόφαση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  προμήθειες  συστημάτων  ασφάλειας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  θυμάμαι  ότι  κάποτε  είχαμε  ξαναπάρει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  για  τρία  σημεία .  Για  τους  Ξενώνες ,  για  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  πάνω  Κυκλοφοριακής  Αγωγής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  από  ότι  θυμάμαι  και  θέλω  να  το  ψάξω  

αυτό ,  είχαμε  πάρει  απόφαση  για  την  τοποθέτηση  καμερών  και  στα  

σκυλιά  αλλά  και  σε  άλλα  σημεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  Αμαξοστάσιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  Αμαξοστάσιο  είχαμε  βάλει  παλαιά  και  πάνω  στους  ξενώνες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλος  πάντων ,   εγώ  θα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  δώσω  απάντηση .  Στα  σκυλιά  πήραμε ,  στο  αμαξοστάσιο ,  για  το  

πάρκινγκ  βαρέων  οχημάτων .  Στους  ξενώνες  της  Χρυσοπηγής  από  την  

Πολιτική  Προστασία  που  υπήρχαν  κάτι  κάμερες ,  τότε  ο  Πεπονίδης  

ήταν  προϊστάμενος ,  κάτι  είχε  περισσέψει  από  εκεί  και  τα  βάλανε  χωρίς  

κάποιες  αποφάσεις ,  χωρίς  τίποτα  και  δεν  ξέρω  εάν  τα  βάλανε .  Αυτό  

είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε ;  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  όσο  ήμουνα ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  533/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:   

¨Ευπρεπισμός  – καθαριότητα  – αποψίλωση  χόρτων  των   

δημοτικών  κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  534/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   
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ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  

α)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  7503 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σερρών ,  

β)  του  υπ’  αριθμ .  2893 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

γ)  του  υπ’  αριθμ .  1272 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα ,  

δ)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Αγίου  Ιωάννη ,  

ε)  του  υπ’  αριθμ .  6589β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

στ)  του  υπ’  αριθμ .  566 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

 ζ)  του  υπ’  αριθμ .  6565γ  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

η)  του  υπ’  αριθμ .  6610β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

θ)  του  υπ’  αριθμ .  19 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνος  και  

ι)  τριών  τμημάτων  του  υπ’  αριθμ .  843 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος   

Σκουτάρεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  δημοπρασία  έγινε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  

υπήρχε  ο  απαιτούμενος  αριθμός  μελών  του  Δ .Σ . .  Τώρα  υπάρχει ;  Πάλι  

δεν  υπάρχει .   Πάει  για  το  επόμενο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  κάποιοι  έξω ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  απαίτηση  των  21 χρειάζεται  επειδή  η  διάταξη  λέει  ότι  υπάρχει  η  

δυνατότητα  να  μισθώσουν  μέχρι  25 χρόνια ,  αλλά  παρουσία  είκοσι  

ενός .   Εάν  ο  χρονικός  ορίζοντας  δεν  είναι  στα  25 χρόνια ,  μπορούμε  

όπως  είμαστε ,  κανονικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  και  για  25 χρόνια .  Πόσοι  είμαστε ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  θα  το  αφήσουμε  για  επόμενο ,  να  συμπληρώσουμε  είκοσι  

ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πάμε  στο  είκοσι  οκτώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάω  στο  είκοσι  οκτώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών   

αγρών  Αναγέννησης  και  Κουβουκλίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  544/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά  . .  κατάστημα .   Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  455/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  12521/05-04-2018  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Σύνταξη  σχεδίου   

δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  δυο  μήνες  είναι  αυτή ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  546/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  της  υπηρεσίας   
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με  τίτλο:  ¨Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  προς  τον  Δήμο  Σερρών   

για  την  εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  των  δημοτικών  ακινήτων  

 και  εκτέλεση  των  απαραίτητων  ενεργειών  στα  πλαίσια  ανάρτησης   

των  δασικών  χαρτών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  δυο  μήνες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  τεσσεράμισι  μήνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  λίγο ,  τον  κ .  Αντώνη  δεν  άκουσα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταστρέφουν  την  κτηνοτροφία ,  όχι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Για  ποιο  θέμα  μιλάμε  όμως ,  κ .  Αντώνη ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας ,  κύριε  συνάδελφε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  τριάντα  ένα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Στο  τριάντα  ένα ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είπαμε  την  εισήγηση  ακόμα .  Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  σύμβαση  για  τους  δασικούς  χάρτες  ήταν  εννέα  μήνες .  Λήγει  την  

Αύγουστο  του  ΄18. Προβλέπεται  σήμερα  με  τους  όρους  σύμβασης  και  

την  νομοθεσία  να  πάρει  παράταση  50% του  εννεάμηνου .  Άρα  άλλους  

τεσσεράμισι  μήνες .   

 Το  ζητάει  αυτό  ο  μελετητής ,  το  ζητάει  για  να  εξετάσει  τις  . .  

εκτάσεις  που  καλλιεργούνται  και  είναι  τώρα  αυτή  την  στιγμή ,  αφορούν  

δασικές  εκτάσεις ,  όπως  είναι  στην  Ορεινή  και  τα  λοιπά ,  για  να  

μπορούν  να  αποχαρακτηριστούν  από  δασικές  και  να  τις  εκμισθώσει  ο  

Δήμος  στην  συνέχεια  και  οι  καλλιεργητές  να  πληρώνουν ,  δηλαδή  να  

έχει  έσοδα  μετά  που  φωνάζετε  εσείς  που  λέτε  να  παίρνουμε  έσοδα  και  

τα  λοιπά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  να  δηλώνουμε  νόμιμα  στο  ΟΠΕΚΕΠΕ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γίνεται  ο  αποχαρακτηρισμός .  Έχουμε  μελετητή .  Έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  ποιος  μελετητής  είναι ;  Πότε  ανατέθηκε ;   Πόσα  

χρήματα  είναι ;  Και  γιατί  ανατέθηκε  ενώ  έχουμε  προσωπικό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  το  θέμα  μας  είναι  εάν  εγκρίνουμε  την  παράταση  ή  όχι .  Όλα  

τα  άλλα  έχουν  περάσει  και  δεν  έχω  κανένα  λόγο  να  τα  ξανά  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Έχει  συνάφεια  αλλά  δεν   απόλυτα  αυτό  το  οποίο  είπατε  

προηγουμένως .   

 Αυτά  εδώ  τα  χωράφια  λογικά  θα  πρέπει  να  παρουσιάζονται  ως  

ανύπαρκτα  στους  τίτλους ,  στην  αποτύπωση ,  ως  ανύπαρκτα .  Αυτά  εδώ  

κατά  πόσο  άραγε  ο  μελετητής  και  αναφέρομαι  σε  σας ,  κύριε  . .κατά  

πόσο  ο  μελετητής  μπορεί  να  τα  αποχαρακτηρίσει ,  είναι  τόσο  εύκολο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  δουλειά  του  είναι  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  περιοριζόμαστε  στο  θέμα  μας  όμως  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  η  κοινωνική  πλευρά  κ .  Μερετούδη ,  δεν  την  ξέρετε  υποθέτω ,  γι '  

αυτό  απευθύνθηκα  στον  υπεύθυνο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  πρόκειται  να  μιλήσουμε  για  …, κ .  Αναστασιάδη ,  οπότε  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτοί  οι  χαρακτηρισμοί  δεν  είναι  της  παρούσης  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  στιγμή  που  έχω  αναρτηθεί  οι  χάρτες ,  όλος  ο  κόσμος ,  οι  

αγρότες  και  ο  Δήμος  …Πιστέψτε  με  υπάρχουν  αγροκτήματα  που  

μπορεί  να  είναι  20 στρέμματα  και  στην  μέση ,  στο  κέντρο  . .εκεί  πέρα  

που  είναι  οι  μελετητές  κάνουν  τις  ενστάσεις  και  τα  λοιπά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ουσία  είναι  αυτή ,  γι '  αυτό  και  ο  Δήμος  για  να  μισθώσει  . .  σαν  

αγροκτήματα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  σε  ψηφοφορία ,  κύριοι  συνάδελφοι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  . .  οι  υπόλοιποι  συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  547/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   
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ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  για  την  παροχή   

υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις   

εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ερώτηση ;   Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διάβασα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   την  επιστολή  την  οποία  έστειλαν  οι  ορκωτοί  

λογιστές  και… θέματα  τα  …αλλά  λόγω  δυσκολιών  που  συνάντησαν  

από  την  οικονομική  υπηρεσία ,  από  την  τεχνική  υπηρεσία   και  το  τμήμα  

Δόμησης  του  Δήμου .   

 Εμείς  θα  είμαστε  θετικοί  γιατί  πραγματικά  είχαμε  μια  ενημέρωση  

από  τον  ορκωτό  στο  συγκεκριμένο  θέμα  αλλά  θέλουμε  να  . .  να  βγει  

ξεκάθαρο  το  αποτέλεσμα  από  την  . .  Γιατί  πραγματικά  ο  όγκος  δουλειάς  

είναι  πολύ  μεγάλος  και  κακώς  …και  είδαμε  ότι  έχει  πάρα  πολύ  όγκο  

δουλειάς .   

 Όμως  πρέπει  να  συντονιστείτε ,  γιατί  τα  προβλήματα  

δημιουργήθηκαν  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία ,  από  την  Τεχνική  

Υπηρεσία  και  το  τμήμα  Δόμησης .  Ποιος  έχει  την  ευθύνη  και  τα  λοιπά  

και  τα  λοιπά .  Νομίζω  ότι  πρέπει  αυτό  ως  αρχή  να  το  ξεκαθαρίσετε ,  να  

έχουμε  καθαρά  αποτελέσματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σωστά  είναι  αυτά  που  λέει  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  έτσι  είναι  αλλά  … 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  μια  κουβέντα  και  εγώ ;  Κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  έχει  

αναπτυχθεί  και  έχει  προκύψει  με  την  ιδιομορφία  του ,  με  τις  αναποδιές  

και  με  την  επικινδυνότητα .  Δεν  χρειάζεται  να  πω . .  να  προχωρήσουμε .  

Προχωρήστε  το  και  εμείς  θα  είμαστε  κοντά  για  να  δώσουμε  μια  λύση .  

Πρέπει  να  δώσουμε  μια  λύση .  Και  εάν  πρέπει  κάποιους  να  τους  . .  Δεν  

φταίει  ο  πολίτης .   

Τα  είπαμε  τότε  Θόδωρε ,  δεν  φταίει  ο  πολίτης .  Δεν  φταίει  ο  

πολίτης .  Είναι  ο  γείτονάς  μας ,  είναι  ο  άνθρωπός  μας ,  είμαστε  εμείς  και  

είμαστε  εδώ  για  να  δίνουμε  λύσεις .  Υπάρχει  μια ,  τι  να  πω ,  να  μην  

χαρακτηρίσω ,  μια  κατάσταση  ο  ένας  με  τον  άλλο  πάρτε  αποφάσεις ,  

εμείς  δεν  είναι  η  στιγμή  ούτε  να  περιμένει  κανείς  ωφέλεια  από  αυτή  

την  διαδικασία ,  . .να  προχωρήσουμε  στο  θέμα  και  να  πούμε  τα  

πράγματα  με  το  όνομά  τους .   

 Αυτή  είναι  η  άποψή  μου .  Όποιοι  έφταιξε ,  δεν  λέω  να  τον  

τιμωρήσουμε ,  να  δώσουμε  λύση  και  να  προχωρήσει  για  να  

απαγκιστρωθούμε  από  το  θέμα .   

 Κάποιοι  δουλέψανε  και  αιρετοί  και  υπηρεσιακοί  με  

αυταπάρνηση ,  πρέπει  να  φτάσουμε  στο  δια  ταύτα .  Αυτή  είναι  η  σκέψη  

μας .   

 Εάν  την  προχωρήσετε  την  προσπάθεια  . .θα  είμαστε  κοντά .  Εάν  

δεν  την  προχωρήσετε ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  βάλουμε  το  θέμα  για  

να  λυθεί .  Πρέπει  να  λυθεί .  Δεν  είναι  της  παρούσης ,  γιατί  είμαστε  και  

κουρασμένοι ,  σαφώς  όμως  δείχνουμε  μια  επιθυμία ,  πολιτική  επιθυμία  

και  μια  κατεύθυνση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

159

Αυτή  ήδη  έχει  γίνει  από  την  Δημοτική  Αρχή .  Εδώ  και  χρόνια ,  όταν  

μόλις  ανακαλύφθηκε  το  πρόβλημα ,  ανακαλύφθηκε  γύρω  στο  ΄14 με  

΄15, κάναμε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες ,  βρισκόμαστε  σε  πάρα  

πολύ  καλό  δρόμο ,  ολοκληρώνονται  οι  πράξεις  εφαρμογής ,  οι  

χρηματικοί  κατάλογοι  και  τα  λοιπά ,  τώρα  οι  ορκωτοί  πιστεύω  μέχρι  

τέλος  του  χρόνου  θα  ολοκληρώσουν  από  την  δική  τους  πλευρά  και  το  

δικό  τους  θέμα ,  θα  έρθουν  οι  επιθεωρητές ,  οι  οικονομικοί  επιθεωρητές  

να  τα  ελέγξουν  όλα ,  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα ,  όλα  είναι  πάνω  στο  

τραπέζι  και  στο  φως .  Προχωράμε  μια  χαρά  μέχρι  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  σε  ψηφοφορία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  κύριε  Πρόεδρε ,   πρέπει  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  πλατύνουμε  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα  δεν  ήταν  ένας  . .  ένας  Μυστακίδης  και  ένας  Κυρτάσογλου  που  

βάλανε  τέτοια  θέματα ,  ακόμα  θα  μαλώναμε  εσωτερικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλα  είναι  στο  φως ,  ελάτε  πάρτε  την  αλληλογραφία  να  δείτε  από  που  

ξεκινάει  και  που  τελειώνει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο  κ .  Κυρτάσογλου  και  ο  κ .  Μυστακίδης  ήταν  Αντιδήμαρχοι ,  

εντεταλμένοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Της  δημοτικής  αρχής… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  έκαναν  όλα  πολύ  σωστά  και  άδικα  νομίζετε  ότι  θα  με  στήσετε  στον  

τοίχο .  Τζάμπα  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  επιτέλους ,  έλεος .  Και  στους  δυο  απευθύνομαι .  Εσείς  

ξεκινήσατε  και  συμπληρώνει  ο  Δήμαρχος .  Παρακαλώ  ηρεμήστε  λιγάκι .  

Ψηφίζουμε .  Διακόψατε  την  ψηφοφορία  κύριε  Φωτιάδη .  Παρακαλώ  

πολύ ,  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  είμαστε  στην  διαδικασία  της  ψηφοφορίας  και  

νομίζω ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  την  διακόπτουμε .  Παρακαλώ  

κύριοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  ψηφίζουμε .  Ψηφοφορία .  Κύριε  Γρηγοριάδη  σε  σας  

σταματήσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέμε  ναι ,  διότι  υπήρξε  καθυστέρηση  και  ολιγωρία . .  Με  την  

παρατήρηση  αυτή .  Ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφτηκε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  διότι  υπήρχε  ολιγωρία  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  καταγραφεί  με  μαύρα  γράμματα  και  υπογραμμισμένα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  548/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  μελετών  των  έργων:  

α)  Διαμόρφωση  εισόδου  Τ .Κ .  Προβατά ,   Δ .Ε .  Προβατά   και  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

162

β)  Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής   

ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  Πρόεδρος  του  Προβατά  είναι  αγανακτισμένος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δεν  είναι  καθόλου  αγανακτισμένος   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μελετών  του  έργου:  Διαμόρφωση  εισόδου  Τ .Κ .  Προβατά ,  

Δ .Ε .  Προβατά  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  549/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μελετών  του  έργου:  Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης   

στοιχείων  οδικής  ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών ,   

έτους  2018.  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

163

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  550/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Μελέτη  οριοθέτησης  

 τμήματος  ρέματος  “Κατακονόζι” Πολεοδομικής  Ενότητας   

Αγίων  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια  αναγκαιότητα  φέρνει  αυτή  την  μελέτη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  κάντε  την  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Λοιπόν ,  στην  πολεοδομική  μελέτη  των  Αγίων  Αναργύρων ,  όπου  

εκτελέστηκε  η  πράξη  εφαρμογής ,  εμφανίζεται  ένα  ρέμα ,  το  οποίο  δεν  
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έλαβε  υπόψη  η  εγκεκριμένη  πολεοδομική  μελέτη  του  ΄98. Παράλειψη ,  

θα  ρίξουμε  σφάλματα  και  τα  λοιπά .   

 Στην  πορεία  εντοπίστηκε  η  ύπαρξή  του  και  η  υπηρεσία  μας  

διερευνώντας  το  θέμα ,  πήγαμε  εκεί  επί  τόπου  και  τα  λοιπά ,  δώσαμε  

εντολή ,  ο  Δήμαρχος  και  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  και  να  

προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  για  την  ανάθεση  υδραυλικής  και  

τοπογραφικής  μελέτης  προκειμένου  η  οριοθέτηση  του  ρέματος  να  

διευθετήσουμε  και  ότι  προκύψει  από  εκεί .  Να  βάλουμε  τα  όρια ,  πόσα  

νερά  κατεβαίνουν  και  τα  λοιπά .   

 Βέβαια  εκεί  υπάρχουν  σπίτια ,  ο  κ .  Γάτσιος  το  ξέρει ,  ανάλογα  τι  

θα  βγάλει  εκεί  η  οριοθέτηση ,  μπορεί ,  ας  πούμε ,  να  γίνει  

αποχαρακτηρισμός ,  μπορεί  να  χρειαστεί  υδραυλική  μελέτη  διότι  

εφόσον  υπάρχουν  σπίτια  θα  πρέπει ,  δεν  ξέρουμε  τι  θα  βγάλει ,  να  

γκρεμιστούν  από  κάτω ,  να  γίνουν  σωλήνες  και  τα  λοιπά  να  περάσει  το  

νερό .  Αυτά  θα  μας  τα  βγάλει  η  αναγκαιότητα  και  είναι  αυτή  η  οποία  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  αποκρύφθηκε  ένα  ρέμα  σε  τέτοιο  μέγεθος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  επαναλαμβάνω  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  λέω  ότι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  1998.  Όταν  εντοπίστηκε  αμέσως  η  Δημοτική  Αρχή  έλαβε  αμέσως  τα  

μέτρα .  Και  πολλές  ενέργειες  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πως  εντοπίστηκε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πως  εντοπίστηκε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  περιοριστούμε  όμως  στο  θέμα  μας ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  κάνω  ένα  ερώτημα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  με  την  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  λέμε  εμείς   να  . .  πρέπει  να  γίνουν  μερικά  πράγματα ,  έτσι  

ώστε  να  βελτιωθεί  η  ζωή  των  ανθρώπων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  για  να  βελτιωθεί ,  είναι  θέμα  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Άλλο  βελτίωση  και  άλλο… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Να  λύσουμε  προβλήματα .  Εδώ  όμως  υπάρχει  κάτι  το  οποίο  νομίζω  ότι  

θα  πρέπει  να  μην  μας  διαφεύγει ,  με  βάση  το  παρελθόν .  Τα  ρέματα  

ανήκουν  στην  Περιφέρεια .  Εμείς  θα ,  μακάρι  να  είναι  όχι ,  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  ανήκουν  στην  Περιφέρεια ,  ανήκουν  στην  Κτηματική… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  πρόβλημα  είναι  το  εξής .  Εμείς  θα   κόψουμε  ένα  κονδύλι ,  

εξασφαλίσαμε  ότι  έχει  σχέση  με  την  εκταμίευση  ή  απλώς  θα  

μπλοκάρει .  Γιατί  αυτός  είχε  έρθει  στο  και  παρελθόν  σε  μια  ανάλογη  

περίπτωση ,  εάν  θυμάμαι  καλά  και  ταλανιστήκαμε  αρκετά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  ξέρετε .  Ερώτηση  είναι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα  έθεσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  απευθύνομαι  σε  αυτούς  που  γνωρίζουν .  Έχουμε  έναν  τοπογράφο  

μηχανικό  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μυστακίδη .  Τοποθετήσεις  κύριοι .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  καταρχάς  ψηφίζω  το  θέμα .  Να  γίνουν  όλες  οι  διαδικασίες ,  αλλά  . .  

και  το  λέω  από  την  προηγούμενη  εμπειρία  μου ,  όταν  θα  έρθει  η  ώρα  

της  πληρωμής  του  τοπογράφου  μελετητή ,  τουλάχιστον ,  δεν  ξέρω . .  την  
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μελέτη  αλλά  . .λέει  ότι  στον  Δήμο  υπάρχουν  τοπογράφοι ,  υπάρχουν  

μηχανικοί  και  άρα  . .  το  επισημαίνω  και  να  με  θυμηθείτε  την  ώρα  της  

πληρωμής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  551/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  

 των  έργων:  

α)  Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  Πάρκου  Δήμου  Σερρών  

 και  β)  Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή   

Σιγής  πόλης  Σερρών ,  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

168

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου:   

Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  Πάρκου  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  552/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου:   

Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  

 πόλης  Σερρών ,  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  553/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2017 και  

β)  Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  

 στο  Ο .Π .  341.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

 

Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  του  έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση   

σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  554/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  του  έργου:  Επέκταση  αύλειου  χώρου  

 18ου  Δημοτικού  Σχολείου  στο  Ο .Π .  341.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  555/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Μερετούδης . ,   

Δούκας  Γ . ,  Καρπουχτσής  Κ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  ένα  λεπτό .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  . .γύρω  στα  πέντε  με  έξι ,  στα  οποία  δεν  

αναφέρεται  καθόλου  ποσό .  Τα  ποσά .  το  είχαμε  επισημάνει  και  την  

περασμένη  φορά .  Για  αυτά  στα  οποία  δεν  έχουν  αναγραφεί  τα  ποσά ,  

…υπηρεσιών ,  εγώ  δεν  θα  τα  ψηφίσω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  κάποια  συγκεκριμένα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  έχετε  σημειώσει  ποια  είναι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  κάτι  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε  και  σε  σας  . .  αυτό  που  λέτε  ποιο ,  θα  έπρεπε  εμείς  να  

βάλουμε  το  θέμα ,  γιατί  δεν  απαριθμήθηκαν  ως  Α ,  Β ,  Γ ,  Δ ,  για  να  είναι  

εύκολη  η  αναφορά  και  τακτοποιημένη ,  διότι  για  μένα  προσωπικά  

ετούτη  η  εισήγηση ,  έτσι  όπως  την  φέρνετε  είναι  άκυρη .   

 Άκυρη  είναι  διότι  εγώ  εάν  δεν  μπορούσα  να  δω  το  e-mail  μου ,  

δεν  ξέρω  και  με  βάση  την  πρόσκληση  θέλω  να  μου  απαντήσετε  με  Α ,  

Β ,  Γ ,  Δ ,  για  να  σας  πω  ότι  στο  Δ  διαφωνώ ,  στο  Ε  συμφωνώ .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Και  εγώ  συμφωνώ  απόλυτα ,  είναι  πολύ  καλή  ευκαιρία  να  το  

διαχειριστούμε  τώρα  και  να  το  αποφασίσουμε ,  όταν  κλείνει  η  ημερήσια  

διάταξη  . .πριν  από  το  συμβούλιο ,  πιθανόν  να  έρθουν  τέσσερα  ή  πέντε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  βάζετε  από  την  αρχή  και  τα  αριθμείτε  στο  αντίστοιχο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  την  να  ολοκληρώσει .    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Για  να  διευκολύνω  τους  εισηγητές  οι  οποίοι  εν  πολλοίς  όλοι  . .να  βγουν  

τα  πρωτόκολλα  . .  έχουμε  αφήσει  χαλαρότητα  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  

του  συμβούλιου  παραλαμβάνουμε  . .πρωτοκολληθεί  μέχρι  και  σήμερα ,  

πρωτόκολλο  παροχής  υπηρεσιών .   
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 Άρα  η  αρίθμηση  με  Α ,  Β ,  Γ ,  Δ  δεν  είναι  δυνατή  γιατί  πολλές  

φορές  έχουμε  και  προσθήκες…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  διαφωνώ .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ωραία .  Εάν  αυτό  αποφασίσουμε  και  το  σώμα  συμφωνεί  ότι  εγώ   κάνω  

ημερήσια  με  όσα  πρωτόκολλα  έχουν  κατατεθεί  μέχρι  την  ημέρα  της  

ημερήσιας ,  διευκολύνει  πάρα  πολύ  και  εμάς ,  γιατί  ξεκινάμε  με  

πρωτόκολλα  πέντε  ή  έξι  την  ημέρα  που  θα  είναι  η  πρόσκληση  και  

καταντάμε  να  έχουμε  είκοσι  επτά  και  τριάντα  την  επόμενη  φορά .   

 Άρα  το  αποφασίζετε  εσείς  .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  μην  ξανά  μιλήσουμε ,  εγώ  διαφωνώ .  Και  δεν  θα  

ψηφίσω  κανένα .  Θεωρώ  ότι  όλη  η  διαδικασία  είναι  παράνομη ,  θα  

έπρεπε  να  τα  ονοματίσετε  και  τα  κατατάξετε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε  με ,  σας  παρακαλώ  και  εγώ  χρόνια  κάνω  αυτή  την  δουλειά .   

Ότι  δεν  αναγράφεται  ευκρινώς  στην  πρόσκληση  θέλει  την  έγκριση  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σίγουρα  παράνομη  δεν  είναι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  λέω  και  επιμένω .  Παράτυπη  θέλετε  να  πείτε ;  Παράτυπη  και  

παράνομη .  Ότι  δεν  αναγράφεται  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ  και  εγώ .  Όταν  θέλετε  

να  βάλετε ,  εφόσον  έγινε   η  συζήτηση  τα  φέρνετε  προ  ημερήσιας  και  τα  

βάζετε  όχι  με  αυτόν  τον  τρόπο ,  διότι  κανείς  δεν  μπορεί  να  εντοπίσει  

ποιο  πρωτόκολλο  και  πότε . .  και  πολύ  περισσότερο  όταν  τα  

πρωτόκολλα  έχουν  ποσά .  Αυτό  είναι  αδιανόητο… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Το  εάν  έχουν  ποσά  ή  όχι  δεν  είναι  δική  μας  ευθύνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  ξανά  λέω  ότι  εάν  δεν  έχει  αναγραφεί  στην  πρόσκληση  και  

εάν  δεν  είναι  προ  ημερήσιας  με  την  διαδικασία  που  λέει  ο  Κώδικας ,  

δεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό  κύριε  Φωτιάδη  δεν  χρειάζεται  να  το  επαναλαμβάνουμε .  

Λοιπόν ,  κύριοι  προχωρούμε .  Ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρνητική… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  … 
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτά  τα  οποία  δεν  έχουν… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  λέω  όχι  σε  όλα ,  διότι  δεν  αναγράφηκαν ,  παρακαλώ ,  δεν  

αναγράφηκαν  και  δεν  έχουν  ταυτότητα  και  πέντε  εξ  αυτών  δεν  έχουν  

ούτε  ποσό .  Τα  θεωρώ  παράνομα  όπως  όλα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσίας  για  έξοδα   

πολιτιστικών  κοινωνικών  αθλητικών  κλπ  δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  556/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλου  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  Σερρών   

ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  557/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

 του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  προμήθεια  ανταλλακτικών  

έτους  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  558/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  την  τελετή  

αδελφοποίησης   

του  Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Νις   Σερβίας  (Α΄  φάση)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  559/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  φιλοξενία  αντιπροσωπείας   

του  Δήμου  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  στον  Δήμο  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  560/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  

προμήθεια  

 και  βελτίωση  της  λειτουργίας  του  τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  561/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  διοργάνωση  Διεθνούς  Συνεδρίου  με  θέμα:   

Αγροτοδιατροφικός  τομέας  νέες  τεχνολογίες  τοπική  ανάπτυξη  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  562/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  3ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας:  συντήρηση  

κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  του  δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-

2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  563/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1ου  λογαριασμού  και  1ης  πιστοποίησης  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  

 συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  Λευκών  και  Τ .Κ .  Ορεινής  

και   

Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  564/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  λογαριασμού  και  2ης  πιστοποίησης  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκών  και  Τ .Κ .  

Ορεινής   
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και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  565/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  3ου  λογαριασμού  και  της  3ης  πιστοποίησης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  566/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  1ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  

 πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  567/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  και  3ου  λογαριασμού  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων   

πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  568/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  1ου  λογαριασμού  και  1ης  πιστοποίησης  για  την  

συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  569/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  Λογαριασμού  και  της  2ης  πιστοποίησης  για  

συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  570/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  επεξεργασία  εδάφους  στον  δημοτικό  λαχανόκηπο  

Σερρών  για  το  έτος  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  571/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  2ου  πρωτοκόλλου  για  την  αποκομιδή  απορριμμάτων   

ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  572/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  3ου  πρωτοκόλλου  για  την  αποκομιδή  απορριμμάτων   

ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  573/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  4ου  πρωτοκόλλου  για  την  δαπάνη  συντήρησης   

κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  574/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  

εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  575/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  
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 για  τον  μήνα  Μάιο  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  576/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης   

στο  πλαίσιο  της  πράξης  κοινωνικό  ολοκληρωμένο  πληροφοριακό   

σύστημα  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  577/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  για  δράσεις  δημοσιότητας  και  

ευαισθητοποίησης  

 στο  πλαίσιο  της  πράξης  λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης   

Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  στο  Δήμο  Σερρών  (τμήμα  Α)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  578/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  για  δράση  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  (Τμήμα  Β)  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  579/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης   

του  έργου  Δημιουργία  διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  με   

ακρωνύμιο  Cultural Dipole 

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  580/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  Π .Υ .  προγραμματισμού  και  τηλεσκόπησης  

 δικτύου  φωτεινής  σηματοδότησης  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  581/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συμβούλου  σε  θέματα  κυκλοφοριακών  κόμβων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  582/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1ου  τμήματος  για  δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  

ενεργειακής  απόδοσης  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  583/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  

 ρυθμίσεων  στην  πόλη  των  Σερρών  σύμφωνα  με  την   

υπ’  αριθμ .  28/2018 απόφαση  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  εννέα  κυκλικοί  κόμβοι  για  να  έχουν  προτεραιότητα  αυτοί  οι  

οποίοι  κινούνται  μέσα .  Οι  εννέα  δημοτικοί .  Έχουμε  δυο  εθνικούς  που  

δεν ,  άλλο  οι  εθνικοί .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σήμανση  αυτός  που  είναι  στον  κύκλο  να  έχει  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι  αλλά  οι  δημοτικοί .  Δεν  ισχύει  για  τους  εθνικούς .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  είπαμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  584/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Διαγραφή   των  κκ .  Μπαλαλά  Βίκτωρα  κλπ  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους  

 λόγω  λανθασμένης  εγγραφής  ως  προς  το  πρόσωπό  τους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  585/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  συνάδελφοι ,  σε  πέντε  λεπτά  τελειώνουμε .  Πέντε  μιλάμε  και  

κάνουμε  φασαρία  για  είκοσι  πέντε .   

 

Διαγραφή  των  αρ .  2252,  2253, 2254, 2255 και  2256 

 χρηματικών  καταλόγων  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  586/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  του  χρηματικού  καταλόγου  2314/2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  587/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  αρ .  2998,  3000 και  3002 χρηματικών   

καταλόγων  έτους  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  588/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  επιστροφής  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  589/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Κουρσιούμη  Κων /νιά ,   

πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου ,  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  590/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας:  

α)  του  κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  Ιούλιο   και  

β)  των  κ .κ .  Σουλιώτη  Μιχαήλ  και  Αντιγόνης  Γαβρά ,  υπαλλήλων  

 της  Δ /νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης ,  για  το  μήνα  Σεπτέμβριο  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο   Β  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  Β  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  . .  έχοντας  

υπόψη  . .  σχετικά  με  τις  απαλλοτριώσεις  του  … και  δεύτερο  το  
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Υπουργείο  Εσωτερικών  για  διάφορα  υπηρεσιακά  θέματα  του  Δήμου ;  Η  

εκτιμώμενη  δαπάνη  είναι  300 ευρώ  και  θα  επιβαρύνει… 

 Και  η  άλλη  έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου ,  

επισκέφτηκε  το  Μέγαρο  Μαξίμου ,  θα  συναντηθεί  και  με  τον  υπουργό  

Επικρατείας  …την  Πινακοθήκη  Ξενάκη ,  την  δημιουργία  Σύγχρονου  

Πάρκου  Μοντελισμού  στο   πρώην  στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά  και  . .  των  

στρατοπέδων  του  Δήμου  μας .  Η  εκτιμώμενη  δαπάνη  είναι  300 ευρώ .  

και  τα  λοιπά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…δεν  έχετε  να  μας  ενημερώσετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντα  σας  ενημερώνω  και  μάλιστα  εγγράφως .  Άμα  δείτε  και  στις  

μετακινήσεις ,  όταν  είναι  να  γίνουν  και  . .  πάντα  γράφω  που  πήγα  και  

για  ποιο  σκοπό .  Από  εκεί  και  πέρα  στο  χέρι  σας  είναι  να  με  ερωτήσετε .  

Τώρα  που  με  ρωτάτε  το  Μουσείο  Ξενάκη  έχει  λυθεί  το  θέμα  και  το  

Πάρκο  Μοντελισμού ,  έθιξα  το  θέμα  για  το  Πάρκο  του  Μοντελισμού  

στον  κύριο  . .  για  να  μας  βοηθήσει ,  προκειμένου  να  ενταχθεί  το  Πάρκο  

Μοντελισμού  και  για  την  υπόθεση  των  στρατοπέδων  θα  ξανά  κάνουμε  

ακόμα  μια  συνάντηση .  Αυτά .   

 

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   

από  4 έως  και  5 Ιουλίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  591/2018 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  από  25 έως  26 Ιουλίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  592/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  υπαλλήλων  της  Δ /νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης   

κ .κ .  Σουλιώτη  Μιχαήλ  και  Αντιγόνης  Γαβρά   

από  3  έως  9 Σεπτεμβρίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  593/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  σαράντα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  

 του  κ .  Δημάρχου  

 και  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κ . ,   

για  το  μήνα  Ιούνιο .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  άλλο  με  την  Κίνα  το  διαβάσατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  προσφέρει  τίποτα  και  θεωρούμε  την  κίνηση  υπερβολική  και  

προκλητική  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  τον  Αντιδήμαρχο   και  τους  υπηρεσιακούς  

παράγοντες  που  μπράβο ,  αναλαμβάνουν  να  πάνε ,  να  κάνουν  αυτό  το  

ταξίδι ,  πρέπει  να  γίνουν  τέτοια  ταξίδια ,  δεν  υπάρχει  Δήμος  σε  όλο  τον  

κόσμο  που  να  μην  θέλει  την  εξωστρέφεια ,  να  μην  κάνει  επισκέψεις  σε  

άλλα  κράτη ,  να  μην  παίρνει  πληροφορίες  προκειμένου  αυτές  εν  

συνεχεία  να  θέλει  να  τις  αξιοποιήσει .   

 Δεν  μπορεί  να  είμαστε  εμείς  πίσω  από  τον  κόσμο .  Ασφαλώς  

πρέπει  να  γίνονται  αυτά  τα  ταξίδια ,  γίνονταν  πάντα  από  όλους  τους  

δήμους ,  από  όλες  τις  πρώην  νομαρχίες  και  τους  πρώην  νομάρχες  και  

καλώς  γινόταν  και  δεν  λέγαμε  τίποτα .   

 Μπράβο  κ .  Γρηγοριάδη ,  καλό  ταξίδι  και  να  πάτε  και  άλλα  

ταξίδια  να  γίνουν  και  σε  άλλα  να  πάτε .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ψηφοφορία  κύριοι .  Συμφωνούμε ;   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  594/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  45ο:  

Αύξηση  ισχύος  της  παροχής  της  Κοινωνικής  Κουζίνας  

 (ΔΕΔΔΗΕ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  595/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είκοσι  επτά  είναι  όλα  πλην  των  25 ετών ,  στο  είκοσι  επτά  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  

α)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  7503 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σερρών ,  

β)  του  υπ’  αριθμ .  2893 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

γ)  του  υπ’  αριθμ .  1272 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα ,  

δ)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Αγίου  Ιωάννη ,  

ε)  του  υπ’  αριθμ .  6589β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

 στ)  του  υπ’  αριθμ .  566 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

ζ)  του  υπ’  αριθμ .  6565γ  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

η)  του  υπ’  αριθμ .  6610β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,   

θ)  του  υπ’  αριθμ .  19 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνος  και  

ι)  τριών  τμημάτων  του  υπ’  αριθμ .  843 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος   

Σκουτάρεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  μια  ιδιαιτερότητα  ότι  εκεί  που  υπάρχει… 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  το  πρόβλημα  έχουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλει  21 συμβούλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  των  παρόντων .   

 

 

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

7503  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  535/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  2893 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  536/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  1272 
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 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  537/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  78   

αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ . :  1/11/2018 

…………………………………. 

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  6589β   

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  538/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  566  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  539/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  6565γ   

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  540/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  6610β   

αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  541/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  του  υπ’  αριθμ .  19 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνος  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  542/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τριών  τμημάτων   

του  υπ’  αριθμ .  843 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  543/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  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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501-2018:  Έγκριση  ανανέωσης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δημόσιας  Κεντρικής  

Βιβλιοθήκης  Σερρών  για  υπηρεσίες  βιβλιοθήκης  και  

πληροφόρησης  και  ορισμός  μέλους  για  την  κοινή  επιτροπή  

παρακολούθησης  και  υλοποίησης  της  νέας  σύμβασης  για  το  

έτος  2018-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

502-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  μέρους  της  744/2017 ΑΔΣ :  

¨Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  

Δήμου  Σερρών  και  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  για  

την  υλοποίηση  του  έργου :  «Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  το  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  

Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών», έγκριση  όρων  και  

ορισμός  μέλους  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  της  

Σύμβασης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

503-2018:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  148.942,60 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Προμήθεια  τεσσάρων  

ηλεκτροκίνητων  τετράκυκλων  οχημάτων», στο  πλαίσιο  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΞ04 «Υπο-στήριξη  

της  μετάβασης  προς  μια  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  

διοξειδίου  του  άνθρακα  σε  όλους  τους  τομείς» και  τίτλο  
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πρόσκλησης  ¨Αστική  κινητικότητα  στην  περιοχή  

παρέμβασης  της  ΣΒΑΑ  της  πόλης  των  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

504-2018:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  420.900,00 € από  το  

Πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  για  την  πράξη  με  τίτλο :  

¨Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών  κτηρίων  προς  άρση  

επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

505-2018:  Σχετικά  με  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  

πράξης  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  

εξοικονόμησης  σε  δημόσια  κτήρια  – 3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  Διασυνοριακής  συνεργασίας  Ελλάδα  – 

Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-

2020. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

506-2018:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  του  Δήμου  Σερρών  στην  

πρόσκληση  του  Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα ,  

επιχειρηματικότητα  και  καινοτομία  με  τίτλο :  ¨Ανοικτά  

Κέντρα  Εμπορίου¨  και  έγκριση  ανάθεσης  παροχής  

υπηρεσιών  υποστήριξης  για  την  υποβολή  αυτής .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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507-2018:  Έγκριση  προβολής  της  πόλης  των  Σερρών  στην  ειδική  

έκδοση  των  ΟΨΕΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  στο  περιοδικό  ¨Αυλαία  

της  Θεσσαλονίκης¨ .   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

508-2018:  Εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ .  3 του  άρθρου  33 του  Ν .  

4483/2017 

– Λεπτομέρειες  καταβολής  αποζημίωσης  στα  μέλη  των  

Δημοτικών  Συμβουλίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στις  

συνεδριάσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

509-2018:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών  του  τμήματος  

Κοιμητηρίων .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

510-2018:  Έγκριση  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  για  την  

επανένταξη  και  τη  βιώσιμη  επανάχρηση  των  πρώην  

στρατοπέδων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  δικτύου  MAPS. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

511-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών :  α)  στο  Δίκτυο  

BREATH LIFE CITIES  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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512-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών :  στο  Δίκτυο  

CITIES WITH NATURE. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

513-2018:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  411/2018 ΑΔΣ  και  εκ  νέου  

έγκριση  σύναψης   προγραμματικής   σύμβασης   μεταξύ   του   

Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  Περιφέρειας  

Κεντρικής  Μακεδονίας ,  του  Δήμου  Σερρών  και  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .   

Εισηγητές :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  .  

 

514-2018:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  72/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  ¨Έγκρισης  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΗΚΕ  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  

Τσαλίκογλου   

 

515-2018:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  102/2018 

με  θέμα :  ¨Έγκριση  οικονομικών  καταστάσεων  έτους  2016¨  

και  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

516-2018:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . :  αρ .  103/2018 

με  θέμα :  ¨Έγκριση  τροποποίησης  ετήσιου  σχεδίου  δράσης  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2018 και  αναμόρφωση  της  εισηγητικής  
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έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκτακτη  

χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

517-2018:  Έγκριση  3ης  τροποποίησης  της  936/2017 ΑΔΣ  περί  

¨Έγκρισης  προγράμματος  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018¨ .  

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

 

518-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  480/2016 ΑΔΣ  με  

θέμα :  ¨Τροποποίηση  του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  

σχεδίου  πόλης  Σερρών  με  τον  αποχαρακτηρισμό  τμήματος  

του  Κεντρικού  Πάρκου  (εμβαδού  5.000,08 τ .μ . )  από  ¨Πάρκο  

Πόλης¨  και  τον  επαναχαρακτηρισμό  του  ίδιου  τμήματος  σε  

¨Πάρκο  Πόλης¨ ,  ως  προς  την  ψήφιση  της  πίστωσης  που  

αντιστοιχεί  στην  αποζημίωση  λόγω  απαλλοτρίωσης  των  

ακινήτων  εμβαδού  5.000,08 τ .μ . ,  με  τις  επικείμενες  σε  αυτά  

κατασκευές ,  φερόμενων  ιδιοκτητών  Κοντούζη  ειρήνης  του  

Κων /νου  και  Κουτούζη  Ελένης  του  Κων /νου¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

519-2018:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  440/2017 ΑΔΣ  και  λήψη  νέας  

σχετικά  με  εκποίηση  δημοτικών  οικοπέδων  σύμφωνα  με  το  

άρθρο  187 του  Ν .  3463/2006 στην  Τ .Κ .  Ορεινής .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  και  ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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520-2018:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  423/2018 ΑΔΣ  και  έγκριση  

αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 (98η)  που  αφορά  

την  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2018.   

   11597  20-7-2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

521-2018:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού  οικον .  

 έτους  2018 που  αφορούν  ενίσχυση  ΚΑΕ  εξόδου  για  

δικαστικές  δαπάνες   

(103η  )         11958  

20-7-2018 

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

522-2018:  Ομοίως  που  αφορούν  ΚΑΕ  εξόδου  για  δικαστικές  δαπάνες  

(106η  )  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

523-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2018 για  τις  

εργασίες  βελτίωσης  υγρομόνωσης  κτηρίου  Κ1 πρώην  

στρατοπέδου  Παπαλουκά .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

524-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 της  

Δ /νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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525-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  

την  παροχή  υπηρεσιών  για  την  τεχνική  εξυπηρέτηση  

αυτόματου  συστήματος  εμφακέλωσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

526-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  

την  παροχή  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  

υποστήριξης  στο  πλαίσιο  της  πράξης  ¨Κοινωνικό  

Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

527-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  

την  υπηρεσία  ¨Συντήρηση  εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  

ΤΚ  Άνω  Βροντούς¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

528-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: Για  

την  παροχή  υπηρεσίας  ¨περίφραξη  με  συρματόπλεγμα  του  

αριθ .  4320 αγροτεμαχίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

529-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: για  

την  προμήθεια  άλατος  αποχιονισμού  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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530-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: για  

την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  τεσσάρων  (4)  καλυμμάτων  

καρότσας  ημιφορτηγών  αυτοκινήτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

531-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018: για  

την  εκτέλεση  της  προμήθειας  ¨Προμήθεια  και  τοποθέτηση  

κλουβιών  στο  δημοτικό  καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων  

συντροφιάς¨ .  

 

532-2018:  Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 για  

εξάμηνη  συνδρομητική  υπηρεσία  ενημέρωσης  στις  

ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  ΔΗΜΟΣ  ΝΕΤ  και  

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

533-2018:  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  συστημάτων  ασφαλείας  

και  υπηρεσιών  φύλαξης  δημοτικών  εγκαταστάσεων  του  

Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

534-2018:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  

¨Ευπρεπισμός  – καθαριότητα  – αποψίλωση  χόρτων  των  

δημοτικών  κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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535-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  7503 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

536-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  2893 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

537-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  1272 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  78  

1/11/2018 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

538-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  

6589β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

539-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  566 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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540-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  

6565γ  αγροτεμαχίου   του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

541-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  

6610β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

542-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  του  υπ’  αριθμ .  19 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Κρίνος   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

543-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τριών  τμημάτων  του  

υπ’  αριθμ .  843 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σκουτάρεως .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

544-2018:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  

Αναγέννησης  και  Κουβουκλίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

545-2018:  Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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546-2018:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  12521/05-04-

2018 σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Σύνταξη  

σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

547-2018:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  της  υπηρεσίας  

με  τίτλο :  ¨Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  προς  τον  Δήμο  

Σερρών  για  την  εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  των  

δημοτικών  ακινήτων  και  εκτέλεση  των  απαραίτητων  

ενεργειών  στα  πλαίσια  ανάρτησης  των  δασικών  χαρτών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

548-2018:  Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  για  την  παροχή  

υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  

εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών .  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  

κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

549-2018:  Έγκριση  μελετών  του  έργου :  Διαμόρφωση  εισόδου  Τ .Κ .  

Προβατά ,  Δ .Ε .  Προβατά    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

550-2018:  Έγκριση  μελετών  του  έργου :  Εργασίες  συντήρησης  και  

βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  

του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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551-2018:  Έγκριση  εκπόνησης  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Μελέτη  οριοθέτησης  

τμήματος  ρέματος  “Κατακονόζι” Πολεοδομικής  Ενότητας  

Αγίων  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

552-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου :  

Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  Πάρκου  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

553-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου :  

Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  

Σιγής  πόλης  Σερρών ,  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

554-2018:  Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  

σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

555-2018:  Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  του  έργου :  Επέκταση  αύλειου  χώρου  

18ου  Δημοτικού  Σχολείου  στο  Ο .Π .  341.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Γκότσης  Η .  

 

556-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσίας  για  

έξοδα  πολιτιστικών  κοινωνικών  αθλητικών  κλπ  

δραστηριοτήτων   
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557-2018:  Ομοίως  πρωτοκόλλου  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  Δήμου  

Σερρών  ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   

 

558-2018:  Ομοίως  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  ενσωματωμένη  

προμήθεια  ανταλλακτικών  έτους  2017 

 

559-2018:  Ομοίως  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  την  τελετή  

αδελφοποίησης  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  Δήμο  Νις   

Σερβίας  (Α΄  φάση)  

 

560-2018:  Ομοίως  στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  φιλοξενία  

αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  στον  

Δήμο  Σερρών   

 

561-2018:  Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  

προμήθεια  και  βελτίωση  της  λειτουργίας  του  τμήματος  

Πολιτικής  Προστασίας   

 

562-2018:  Ομοίως  για  την  διοργάνωση  Διεθνούς  Συνεδρίου  με  θέμα :  

Αγροτοδιατροφικός  τομέας  νέες  τεχνολογίες  τοπική  

ανάπτυξη  

 

563-2018:  Ομοίως  3ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας :  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σερρών  του  

δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 
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564-2018:  Ομοίως  1ου  λογαριασμού  και  1η ς  πιστοποίησης  για  την  

παροχή  υπηρεσίας  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  

Λευκών  και  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  

Σερρών   

 

565-2018:  Ομοίως  του  2ου  λογαριασμού  και  2η ς  πιστοποίησης  για  την  

παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  

Λευκών  και  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  

Σερρών   

 

566-2018:  Ομοίως  του  3ου  λογαριασμού  και  της  3η ς  πιστοποίησης   

 

567-2018:  Ομοίως  του  1ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 

 

568-2018:  Ομοίως  του  2ου  και  3ου  λογαριασμού  για  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 

 

569-2018:  Ομοίως  του  1ου  λογαριασμού  και  1η ς  πιστοποίησης  για  την  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Κ .  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών   
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570-2018:  Ομοίως  του  2ου  Λογαριασμού  και  της  2η ς  πιστοποίησης  για  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών   

 

571-2018:  Ομοίως  για  επεξεργασία  εδάφους  στον  δημοτικό  

λαχανόκηπο  Σερρών  για  το  έτος  2018 

 

572-2018:  Ομοίως  του  2ου  πρωτοκόλλου  για  την  αποκομιδή  

απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018 

 

573-2018:  Ομοίως  του  3ου  πρωτοκόλλου  για  την  αποκομιδή  

απορριμμάτων  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018 

 

574-2018:  Ομοίως  του  4ου  πρωτοκόλλου  για  την  δαπάνη  συντήρησης  

κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018 

 

575-2018:  Ομοίως  υπηρεσιών  ελέγχου  εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  

εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών   

 

576-2018:  Ομοίως  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  για  

τον  μήνα  Μάιο  2018 
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577-2018:  Ομοίως  υπηρεσιών  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  

υποστήριξης  στο  πλαίσιο  της  πράξης  κοινωνικό  

ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα  του  Δήμου  Σερρών .   

 

578-2018:  Ομοίως  υπηρεσιών  για  δράσεις  δημοσιότητας  και  

ευαισθητοποίησης  στο  πλαίσιο  της  πράξης  λειτουργία  

Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  

Βίας  στο  Δήμο  Σερρών  (τμήμα  Α)  

 

579-2018:  Ομοίως  για  δράση  δημοσιότητας  και  ευαισθητοποίησης  

(Τμήμα  Β)  

 

580-2018:  Ομοίως  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  Δημιουργία  διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole  

  

581-2018:  Ομοίως  της  υπηρεσίας  Π .Υ .  προγραμματισμού  και  

τηλεσκόπησης  δικτύου  φωτεινής  σηματοδότησης  έτους  

2018 

 

582-2018:  Ομοίως  υπηρεσιών  συμβούλου  σε  θέματα  κυκλοφοριακών  

κόμβων  

 

583-2018:  Ομοίως  1ου  τμήματος  για  δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  

ενεργειακής  απόδοσης  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

213

584-2018:   Έγκριση  έκδοσης  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων  στην  πόλη  των  Σερρών  σύμφωνα  με  την  υπ’  

αριθμ .  28/2018 απόφαση  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

585-2018:   Διαγραφή   των  κκ .  Μπαλαλά  Βίκτωρα  κλπ  από  

βεβαιωτικούς  καταλόγους  λόγω  λανθασμένης  εγγραφής  ως  

προς  το  πρόσωπό  τους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

586-2018:   Διαγραφή  των  αρ .  2252,  2253, 2254, 2255 και  2256 

χρηματικών  καταλόγων  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

587-2018:   Ομοίως  του  χρηματικού  καταλόγου  2314/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

588-2018:   Ομοίως  των  αρ .  2998,  3000 και  3002 χρηματικών  

καταλόγων  έτους  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

589-2018:    Διαγραφή  ποσού  και  επιστροφή  ποσού  ως  

αχρεωστήτως  εισπραχθέν .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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590-2018:   Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Κουρσιούμη  

Κων /νιά ,  πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου ,  λόγω  

συνταξιοδότησης .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

591-2018:    Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

από  4 έως  και  5 Ιουλίου  2018   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

592-2018:   Ομοίως  από  25 έως  26 Ιουλίυο  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

593-2018:    ομοίως  των  υπαλλήλων  της  Δ /νσης  Αγροτικής  

Ανάπτυξης  κ .κ .  Σουλιώτη  Μιχαήλ  και  Αντιγόνης  Γαβρά  από  

3  έως  9 Σεπτεμβρίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

594-2018:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  και  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  Κ . ,  για  το  μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

596-2018:    Αύξηση  ισχύος  της  παροχής  της  Κοινωνικής  Κουζίνας  

(ΔΕΔΔΗΕ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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597-2018: Έγκριση  παράτασης  ισχύος  της  προγραμματικής  σύμβαση  

για  την   

ΚΑΤ .    Ενιαία  τουριστική  προβολή  του  Ν .  Σερρών .  

 

 

………………………….. 

……………. 

 

 

• Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  17ο  θέμα  συζητήθηκε  

πρώτο ,  το  10ο  θέμα  συζητήθηκε  δεύτερο  και  το  27ο  θέμα  τελευταίο .  

 

•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα  και  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  17ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μυστακίδης  Παύλος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Δούκας  Γεώργιος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

40ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Γάτσιος  Ιωάννης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  11ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Θεοχάρης  Μιχαήλ ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

12ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος ,  Μπιτζίδου  

Σοφία  και  Χασαπίδης  Κωνσταντίνος ,  αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  ήταν  εκτός  της  αίθουσας  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  των  θεμάτων  14 έως  20,  και  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  26ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  ήταν  εκτός  της  αίθουσας  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  των  θεμάτων  14 έως  30,  και  αποχώρησε  μετά  την  

ολοκλήρωση  συζήτησης  του  31ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

19ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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• Κατά  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  14 έως  18 προήδρευσε  ο  

Αντιδήμαρχος  κ .  Παντελής  Χράπας ,  απουσία  του  κ .  Αντιπροέδρου ,  ως ,  

από  τους  παρόντες  συμβούλους  

του  επιτυχόντος  συνδυασμού ,  ο  εκλεγμένος  με  τις  περισσότερες  

ψήφους .  

 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  ………………. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ        ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ……………… 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       ……………… 
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ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ        ……………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ        ……………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ       ……………… 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ     ……………… 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ        ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ        ……………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ        ……………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 

220

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ     ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ        ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 


