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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 29η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 17/23-10-2018 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 30, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και 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 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Σχετικά με αίτημα Δημ. Συμβούλων για ¨Συζήτηση για το ζήτημα της 

καθαριότητας στην περιοχή Αγ. Αναργύρων (Κατακονόζι) και λήψη απόφασης 

με βάση τα αιτήματα των εκεί δημοτών¨. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

ποσού έως 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016 όλων των Δ/νσεων και των αυτοτελών τμημάτων του 

Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 

ποσού άνω των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 11β του 

άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όλων των Δ/νσεων και των αυτοτελών 

τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 

11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όλων των Δ/νσεων και των αυτοτελών 

τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

6

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για Δημόσιες Συμβάσεις 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 11α 

του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όλων των Δ/νσεων και των αυτοτελών 

τμημάτων του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) 

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016 και β) 

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 130/2018 ΑΔΣ και καθορισμός νέου 

δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Παραδοτέα και χρονική παράταση στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 1467/30-05-

2017 σύμβασης της ΑΝΕΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ με το Δήμο Σερρών για την παροχή 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ¨Δομή 

παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου 

Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.584,00 € για την υλοποίηση της πράξης 

με τίτλο ¨Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων¨ και 

ποσού 10.020,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ¨Σύστημα 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης - ενημέρωσης επιχειρήσεων¨, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 

Προτεραιότητας ΑΞ02 ¨Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 

ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών¨ και τίτλο 

πρόσκλησης ¨Ανάπτυξη /Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από 

Δημόσιους φορείς στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των 

Σερρών¨.  

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

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 72.515,20 € για την υλοποίηση της πράξης 

με τίτλο ¨Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών 

διατάξεων για τα ΑμεΑ¨, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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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¨. 

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. 

Καρπουχτσής Κ. 

  

ΘΕΜΑ 11ο:  Βελτίωση θέσεων επαγγελματιών πωλητών στη λαϊκή αγορά Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:    Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. 

έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Παραχώρηση κυριότητας δημοτικών εκτάσεων για την ολοκλήρωση της 

απαλλοτρίωσης στο έργο: ¨Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων ΠΕ Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής στέγης: 

α) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Οινούσας  και 

β) στον Πολιτιστικό Σύλλογο DRAGON TALE. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση μίσθωσης κτηρίων δια δημοπρασίας για τη στέγαση και λειτουργία 

των 12ου και 24ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 
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1) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και 

Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών¨, 

2) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και 

Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών¨, 

3) για την δαπάνη για έξοδα Πολιτιστικών, Αθλητ. κλπ δραστηριοτήτων, 

4) για την δαπάνη για έξοδα Πολιτιστικών, Αθλητ. κλπ δραστηριοτήτων, 

5) για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2018 του Δήμου 

Σερρών 

6) στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 105ης επετείου 

απελευθέρωσης της πόλης μας, 

7) για τον καθαρισμό δημόσιας τουαλέτας στην Πλατεία Ελευθερίας του 

Δήμου Σερρών και ανάκληση της 632/2018 ΑΔΣ, 

8) για τον καθαρισμό δημόσιας τουαλέτας στην Πλατεία Ελευθερίας του 

Δήμου Σερρών, 

9) για την καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Σερρών, 

10) για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 

Σερρών, 

11) για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 

Σερρών, 

12) μυοκτονίας - απεντόμωσης και απώθησης φιδιών στο χώρο των 

ξενώνων Χρυσοπηγής έτους 2018, 

13) στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 83η ΔΕΘ 2018, 

14) μυοκτονίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, 

15) συντήρησης-πλυσίματος και αποθήκευσης των τεσσάρων (4) ταπήτων 

(γραφείου Δημάρχου και αίθουσας συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, 

16) για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 

στην περιοχή του Δήμου Σερρών, 

17) για καθαρισμό και συντήρηση σιντριβανιών, 

18) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου .Ε. Καπετάν Μη-τρούση 

του Δήμου Σερρών, 

19) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λευκώνα και ΤΚ Ορεινής και 

Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών, 

20) για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, 

21) για χημικές τουαλέτες στην λαϊκή αγορά Σερρών, 

22) για δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, 

23) για την σύνταξη σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, 
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24) τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Ευρωπαϊκές 

Δεκαετίες¨ (European Decades), 

25) 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης (Κοινωνικό ΟΠΣ), 

26) ευρείας επιθεώρησης οδικής ασφάλειας του δημοτικού οδικού δικτύου, 

27) για εργασίες χωματουργικών μηχανημάτων (απομάκρυνση 

χωματισμών χειμάρρου Αγ. Αναργύρων κάτω από τη γέφυρα περιαστικής 

οδού, 

28) για εργασίες χωματουργικών μηχανημάτων (απόφραξη διαβάσεων 

αποστραγγιστικών & αρδευτικών τάφρων αγροκτήματος Μητρουσίου, 

29) για συντήρηση παιδικών χαρών έτους 2018, 

30) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών - ΚΤΕΟ, 

31) παραλαβής ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για τον μήνα 

Αύγουστο 2018 και 

32) για νομιμοποίηση υφιστάμενων κτηρίων έτους 2017.  

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

Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κουσούδη Άννα, πρώην δημοτικής 

υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Νοέμβριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

  

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου  

Σερρών  σε  συνέδριο  σχετικά  με  το  ¨Ν.  4555/2018 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου, 

β) του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Χ. και 

γ) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Π. για τον μήνα 

Σεπτέμβριο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην ΚΕΔΕ που αφορά την μη  

  παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Καθορισμός χώρου και ημερομηνία για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον  

απολογισμό πεπραγμένων 2017 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

 

…………………………………………….……… 

……………………..….. 
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17Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  άρχεται  η  δέκατη  έβδομη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών .  

 Ξεκινάμε  λίγο  κάπως  δυσάρεστα  θα  έλεγα .  Θα  ήθελα  στην  μνήμη  

του  αποθανόντος  Δημάρχου  Νέας  Ζίχνης  Ανδρέα  Δερατζή ,  να  

κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή ,  όπως  επίσης  θα  ήθελα  και  εάν  δεν  έχετε  

αντίρρηση ,  στην  μνήμη  της  Νινέτας  Φραγκεδάκη ,  να  κρατήσουμε  

επίσης  ενός  λεπτού  σιγή .  

 Για  τον  Ανδρέα  Δερατζή  είναι  γνωστή  η  παρουσία  του  στα  κοινά  

του  Δήμου  Νέας  Ζίχνης  από  τις  τρεις  θητείες  που  διετέλεσε  Δήμαρχος .  

Λίγο  ως  πολύ  όλοι  έχουν  εκφραστεί  δημόσια  και  είναι  ανείπωτη  η  

θλίψη  όλων  μας .   

 Χθες  συνέβη  και  αυτό  το  μοιραίο  με  μια  συμπολίτη  μας  την  

Νινέτα  την  Φραγκεδάκη ,  η  οποία  είχε  εξαιρετική  δράση  στα  κοινωνικά  

πράγματα  της  πόλης  με  το  Σπίτι  της  Γυναίκας ,  με  πάρα  πολλές  δράσεις  

στα  θέματα  ισότητας  των  γυναικών ,… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  συνεργασία  πάντοτε ,  όπως  λέει  ο  κ .  Δήμαρχος ,  με  τον  Δήμο  Σερρών  

όλα  αυτά  τα  χρόνια .  Θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη  
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πρωταρχικά  για  τον  Ανδρέα  Δερατζή  ενός  λεπτού  σιγή  και  μια  δεύτερη  

μετά  για  την  Νινέτα   Φραγκιαδάκη .   

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  συλλυπητήριά  μας  στις  οικογένειες  και  στους  οικείους .  Και  του  

Δημάρχου  Ανδρέα  Δερατζή  και  της  Νινέτας  Φραγκιαδάκη .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έκδοση  ψηφίσματος  συμπαράστασης  στην  ΚΕΔΕ  που  αφορά  

την  μη  παραχώρηση  δημοτικών  ακινήτων  στο  Υπερταμείο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  προχωρήσω  σε  μια  ανακοίνωση  από  ένα  έγγραφο  που  έχει  

έρθει  στον  Δήμο  Σερρών  από  την  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος .   

 

 Προς  τους  δήμους  της  χώρας .   

 Διαβιβάζουμε  ομόφωνο  ψήφισμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

ΚΕΔΕ  που  αφορά  στην  μη  παραχώρηση  δημοτικών  ακινήτων  στο  

Υπερταμείο  και  καλούμε  τ ις  δημοτικές  αρχές  πρώτον ,  να  καταθέσουν  

άμεσα  αίτηση  ακύρωσης  στο  ΣτΕ  προκειμένου  να  μην  ισχύσει  το  

ΦΕΚΒ2320 19/6/18 με  το  οποίο  παραχωρούνται  στην  Ελληνική  Εταιρεία  

Ακινήτων  του  δημοσίου  ακίνητα  που  ανήκουν  στην  Αυτοδιοίκηση  ή  

έχουν  ξεκινήσει  οι  διαδικασίες  για  να  περάσουν  στην  ιδιοκτησία  τους .  
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 Δεύτερον .  Να  κοινοποιήσουν  το  αργότερο  μέχρι  31 Οκτωβρίου  του  

΄18 την  απόφασή  τους  στην  ΚΕΔΕ ,  ώστε  να  αναληφθεί  και  να  

υποστηριχθεί  από  την  Ένωση  η  σχετική  νομική  διαδικασία  προσφυγής  

στο  ΣτΕ .   

 Ακολουθεί  αναλυτικά  το  κείμενο  του  ομόφωνου  δημοψηφίσματος .   

 

 Λίγο  ως  πολύ  είναι  αυτό  που  σας  διάβασα .  Και  μάλιστα  στο  

τέλος  λέει :   

 Καλούνται  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  αυστηρά  έως  31 Οκτωβρίου  

του  ΄18 να  έχουν  αποστείλει  την  απόφασή  τους  στην  ΚΕΔΕ ,  ώστε  να  

αναληφθεί  και  να  υποστηριχθεί  από  την  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  

Ελλάδος  η  σχετική  νομική  διαδικασία  προσφυγής .   

 

 Με  έγγραφο  που   μας  προσκόμισε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  

τμήμα  Διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας  θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  

σώμα  ότι  λέει  συγκεκριμένα  αυτό  το  έγγραφο ,  με  λίγα  λόγια  ότι  ο  Δήμος  

δεν  έχει  ακίνητα  τα  οποία  παραχωρούνται  στον  Υπερταμείο .   

 Σε  συνέχεια  του  από  17/10/18 εγγράφου  της  Κεντρικής  Ένωσης  

Δήμων  Ελλάδος ,  με  το  οποίο  καλούνται  οι  δημοτικές  αρχές  όλης  της  

χώρας  να  λάβουν  απόφαση  για  κατάθεση  αίτησης  ακύρωσης  στο  ΣτΕ ,  

για  τα  ακίνητα  που  περιλαμβάνονται  στο  ΦΕΚ  2320Β  19/6/18,  τα  οποία  

ανήκουν  στην  Αυτοδιοίκηση  και  μεταβιβάζονται  στην  Ελληνική  Εταιρεία  

Ακινήτων  του  Δημοσίου  και  κατόπιν  έρευνας  του  τμήματός  μας  σας  

ενημερώνουμε  ότι  στην  λίστα  των  ακινήτων  που  μεταβιβάζονται  στην  

ΕΕΤΑΑ  ΑΕ  με  το  ΦΕΚ2317Β  19/6/18,  δεν  περιλαμβάνονται  ακίνητα  

ιδιοκτησίας  του  Δήμου  Σερρών .  

 Υπογράφει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας .   
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 Θα  ήθελα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  πάρετε  τον  λόγο  εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  προτείνω  στο  σώμα  το  εξής :  άσχετα  εάν  ο  Δήμος  Σερρών  

δεν  έχει  ακίνητα ,  τα  οποία  έχουν  μεταβιβαστεί  στο  Υπερταμείο ,  εμείς ,  

εάν  θέλετε  φυσικά ,  εάν  θέλει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μπορεί  να  

βγάλει  ένα  ψήφισμα  συμπαράστασης  προς  την  ΚΕΔΕ ,  διότι  υπάρχουν  

άλλα  ακίνητα  εδώ  στην  πόλη  μας ,  που  δεν  ανήκουν  στο  Δήμο  Σερρών  

αλλά  ανήκουν  στο  δημόσιο  τα  έχουμε  βάλει  στο  Υπερταμείο .   

 Εγώ  θα  σας  διαβάσω  μια  πρόταση  ψήφισμα ,  όπως  θέλετε  πείτε  

την  και  εάν  θέλετε  να  το  στείλουμε  στην  ΚΕΔΕ ,  το  στέλνουμε .   

 Λοιπόν ,  η  πρόταση ,  το  ψήφισμα  έχει  ως  εξής :  

 

 Σχετικά  με  την  παραχώρηση  ακινήτων  δημοσίου  στο  Υπερταμείο .  

 Ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών  εκφράζουμε  την  

πλήρη  αντίθεσή  μας  στην  μεταβίβαση  κατά  κυριότητα  δημοσίων  

ακινήτων  στην  ελληνική  εταιρεία  Συμμετοχών  και  Περιουσίας ,  το  

Υπερταμείο  δηλαδή .   

 Ενδεικτικά  στην  πόλη  των  Σερρών  ανάμεσα  στα  πρώτα  σαράντα  

δημοσια  ακίνητα  που  μεταβιβάζονται  στο  Υπερταμείο  και  τα  οποία  

αποτελούν  κομμάτι  της  ιστορίας  της  είναι :  Η  παλαιά  Μητρόπολη ,  

δηλαδή  ο  ναός  Αγίων  Θεοδώρων ,  ο  Μουσείο  Σερρών ,  το  Μπεζεστένι ,  

το  Διοικητήριο ,  τα  τζαμιά  Ζιντζιρλί  και  Κοντάτζμ  Μουσταφά  Πασά ,  το  

δημόσιο  ΚΤΕΟ ,  η  παλαιά  καπναποθήκη ,  το  κτήριο  της  Πυροσβεστικής ,  

οι  κατοικίες  των  αξιωματικών  στρατού  στην  οδό  Νικολάου  Πλαστήρα ,  

η  πλατεία  του  πρώην  στρατιωτικού  φούρνου  στην  οδό  Γεωργίου  

Παπανδρέου ,  ο  πρώην  στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη .  Η  αποθήκη   
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Πυρομαχικών  Λευκώνα .  Οι  μεγάλες  εκτάσεις  γεωργικής  γης  υψηλής  

παραγωγικότητας  με  τις  κτηριακές  εγκαταστάσεις  της  παλαιάς  

Γεωργικής  Σχολής  και  του  Ινστιτούτου  Βάμβακος ,  οικόπεδα  με  

κατοικίες  που  παραχωρήθηκαν  ως  παρακολουθήματα  γεωργικού  

κλήρου  για  την  αποκατάσταση  προσφύγων  και  διάφορα  άλλα .   

 Απαιτούμε  από  την  ελληνική  κυβέρνηση  την  κατάργηση  των  

υπουργιών  αποφάσεων  που  δημοσιεύτηκαν  στα  ΦΕΚ  Β2317/19-6-18 

και  ΦΕΚ  Β2320/19-6-18 με  τις  οποίες  μεταβιβάζεται  η  κυριότητα  των  

ακινήτων  του  ελληνικού  δημοσίου  στο  Υπερταμείο  και  την  επιστροφή  

αυτής  της  δημόσιας  περιουσίας  στις  τοπικές  κοινωνίες  και  τους  

δημότες  μας .   

 Στηρίζουμε  τους  δήμους  όλης  της  χώρας  στην  απόφασή  τους  να  

καταθέσουν  αίτηση  ακύρωσης  στο  ΣτΕ  για  τους  ΚΑΕΚ  που  

περιλαμβάνονται  στο  ΦΕΚ  Β2320/19-6-18 και  αφορούν  ακίνητα  που  

βρίσκονται  στην  ιδιοκτησία  τους  ή  υπάρχουν  δρομολογημένες  

διαδικασίες  να  περάσουν  στην  ιδιοκτησία  τους .  

  

 Το  κείμενο  είναι  αυτό ,  εάν  συμφωνείτε  να  το  στείλουμε  την  

ΚΕΔΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  την  άποψή  σας  και  δημόσια  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  την  

συνεργασία  μου  με  τον  κ .  Καστρινό ,  ο  οποίος  και  εκ  της  ιδιότητας  του  

στο  Κτηματολόγιο  μπόρεσε  να  μου  παράσχει  και  πληροφορίες  σε  

σχέση  με  τα  συγκεκριμένα  ακίνητα  που  εξειδικεύονται  με  αριθμούς  

ΚΑΕΚ  στα  φύλλα  εφημερίδας  της  κυβέρνησης .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο  κ .  Φωτιάδης  ήθελε  τον  λόγο ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Συμφωνούμε  και  θεωρούμε  προκλητικό  αυτό  το  οποίο  συμβαίνει  όσον  

αφορά  την  δημοσίευση  των  ΦΕΚ  και  την  αναγραφή  όλων  αυτών  των  

περιουσιακών  στοιχείων ,  διότι  θεωρούμε  ότι  είναι  δικά  μας ,  δηλαδή  

είναι  η  ιστορία  μας ,  είναι  η  αξιοπρέπειά  μας ,  είναι  η  κοινή  περιουσία  

των  Σερραίων .   

 Βεβαίως  και  συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  συνάδελφε .  Ο  κ .  Μηλίδης  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συμφωνούμε  απόλυτα  κύριε  Πρόεδρε ,  γιατί  θεωρώ  ότι  είναι  

απαράδεκτο  να  κλέβεται  στην  ουσία ,  η  ιστορία  μιας  πόλης .  Κλέβουν  

την  ιστορία  μας .  Όταν  λέει  το  Μουσείο ,  στους   Αγίους  Θεοδώρους  που  

είναι  όλοι  μας  από  το  Βυζάντιο  ακόμα  οι  ιστορία  των  Σερρών ,  αυτό  

είναι  κλοπή .  Το  θεωρώ  κλοπή .   

 Επομένως ,  είμαστε  σύμφωνοι  με  το  ψήφισμα  και  μάλιστα  θα  

πρέπει ,  εάν  χρειαστεί ,  να  υπάρξει  και  κινητοποίηση .  Αυτό  δε  είναι  που  

γίνεται  μια  φορά  και  έρχεται  πίσω ,  τελειώνει  μετά  η  ιστορία .  Άρα  

πρέπει  τώρα  εν  τι  γενέσει  να  τελειώσει .  Είναι  απαράδεκτο .  Μπορούμε  

να  βρούμε  χίλιους  δυο  άλλους  τρόπους  να  βρουν  χρήματα ,  να  

αξιοποιήσουν  κάποια  άλλα  τα  οποία  δεν  σημαίνουν  τίποτα  για  έναν  

τόπο .  Αυτά  είναι  τα  πάντα  στον  τόπο  μας .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  Αναστασιάδη  νομίζω  σήκωσε .  Ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ιδιαίτερη  μνεία  για  τους  ιδιώτες .  Τους  παίρνουν  τα  οικόπεδα  επειδή  

δεν  προλάβανε  να  κάνουν  ΚΑΕΚ .  Σύμφωνοι ;  Ενώ  βρίσκονται  στην  

διαδικασία  δικαστηρίων ,  τους  παίρνουν  το  οικόπεδο .  Ιδιαίτερη  μνεία  

να  γίνει  γι '  αυτό .  Μέσα  στο  κείμενο  να  γραφτεί  αυτό  το  πράγμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θα  παρατηρήσατε . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολλά  οικόπεδα  έχει  πάρει ,  άρα  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θα  παρατηρήσατε  ο  κ .  Δήμαρχος  στην  πρότασή  του  ανέφερε ,  

κυρίως  στο  τέλος  των  ακινήτων  που  αφορούν  ιδιώτες  οικόπεδα  με  

κατοικίες  που  παραχωρήθηκαν  ως  παρακολουθήματα  γεωργικού  

κλήρου  για  την  αποκατάσταση  προσφύγων   και  διάφορα  άλλα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  από  αγορές  προ  του  ΄22. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  σημαίνει  ότι  αυτά  τα  ζητήματα ,  ενώ  είναι  σε  μια  δικαστική  

εξέλιξη ,  μια  δικαστική  διαμάχη ,  ενδεχομένως   και  διεκδίκηση ,  αυτά  

όλα  με  αυτό  το  ΦΕΚ  μεταφέρονται  στο  Υπερταμείο .   

 Και  ο  κ .  Καστρινός  στις  συζητήσεις  που  έχω  κάνει  μαζί  του  για  

να  έρθει ,  όσο  γίνεται  καλύτερα ,  η  πρόταση  εδώ  και  ο  κ .  Δήμαρχος  

δεσμεύεται  ουσιαστικά  με  αυτή  την  πρόταση  και  νομίζω  ότι  θα  δεχθεί  

όλο  το  σώμα ,  να  προχωρήσουμε  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Εάν  δεν  έχετε  

αντίρρηση  συνάδελφοι ;   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

18

 Δεν  ξέρω  εάν  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων  έχουν  κάποια  

ανακοίνωση  ή  κάποια  ερώτηση ;  Ο  κ .  Μηλίδης .  Κύριε  Φωτιάδη  εσείς ;  

Όχι .   

 Ο  κ .  Μηλίδης  και  μετά  ο  κ .  Γάτσιος .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  ερώτηση  απευθύνεται  στους  Αντιδημάρχους ,  τον  κ .  

Γκότση  και  τον  κ .  Μερετούδη  πιστεύω  είναι  αρμοδιότητα .  Μετά  το  

συμβάν  που  έγινε  στην  Θεσσαλονίκη  στο  σχολείο  που  παραλίγο  δεν  

θρηνήσαμε  μέσα  στην  τάξη  θύματα ,  τα  κορίτσια  εκείνα ,  ειδικά  το  ένα  

που  έπεσε  επάνω  ο  ανεμιστήρας ,  ήθελα  να  ρωτήσω ,  από  τις  δικές  μας  

υπηρεσίες ,  από  τον  δικό  μας  Δήμο ,  έχει  γίνει  κάποιος  έλεγχος  εάν  

τυχόν  υπάρχει  επικινδυνότητα  στα  κτήρια  και  εσωτερικά ,  γιατί  αυτό  

πραγματικά  ήταν  ανέλπιστο .  Αλλά  λέω ,  εάν  έχει  γίνει  κάποιος  έλεγχος  

και  υπήρξε  μια  απάντηση  από  την  υπηρεσία  ότι  λειτουργούν  καλά ;  

Διότι  πολλά  είναι  και  παλαιά  κτήρια ,  δεν  θέλω  να  επιρρίψω  κάποια  

ευθύνη ,  προς  Θεού  αλλά  εάν  έγινε  κάποιος  τέτοιος  έλεγχος  έστω  σε  

αυτά  που  είναι  παλαιά  και  είναι  επικίνδυνα ;   

 Έχω  και  δεύτερο  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  τώρα  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  διαδικασία  κύριοι  συνάδελφοι  είναι  η  εξής :  καταρχήν  ότι  πρόβλημα  

υπάρχει  σε  κάποιο  σχολείο  αυτό  αντιμετωπίζεται  από  τον  Διευθυντής  

και  από  τον  Σύλλογο  των  Διδασκόντων .  Κάνουν  αίτημα  στην  υπηρεσία  

μας  ή  στην  ΕΣΕΠΕ  και  εμείς  αμέσως  στέλνουμε  μηχανικούς  και  

κάνουν  την  αυτοψία   και  βλέπουν  κατά  πόσο  το  πρόβλημα  αυτό  είναι  

πάρα  πολύ ,  ας  το  πω ,  φτάνει  στο  τέρμα  του  για  να  εκκενωθεί  η  
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αίθουσα  εάν  υπάρχουν  ρηγματώσεις  και  τα  λοιπά  ή  εάν ,  ας  πούμε ,  δεν  

υπάρχει  φόβος  για  την  ασφάλεια  των  μαθητών .  

 Πολλά  τέτοια  αιτήματα  υπάρχουν ,  τα  οποία  τα  βάλαμε  στο  

Φιλόδημο ,  όπως  παραδείγματος  χάρη ,  το  3ο  Γυμνάσιο ,  που  υπάρχει  μια  

αίθουσα  με  ρηγματώσεις ,  εκκενώθηκε  αυτή  η  αίθουσα  και  το  βάλαμε  

στον  Φιλόδημο .  Όπως  επίσης  και  μια ,  ενδεικτικά  σας  αναφέρω ,  μια  

αίθουσα  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  του  Μητρουσίου  που  πάει  το  

Δημοτικό  Σχολείο  και  κάνει  διάφορες  δράσεις  και  τα  λοιπά ,  που  η  

σκεπή  εκεί  έχει  πρόβλημα  και  εκεί  ένας  προϋπολογισμός  περίπου  

75.000 τον  βάλαμε  στον  Φιλόδημο .   

 Άρα  λοιπόν ,  θέλω  να  πω  ότι  η  αρχή  γίνεται  από  τον  Διευθυντή  

και  από  τους  διδάσκοντες .  Κάνουν  το  αίτημά  μας ,  πηγαίνουν ,  ελέγχουν  

και  ανάλογα  με  την  αναγκαιότητα ,  εάν  υπάρχει  επικινδυνότητα  

κάνουμε  την  άρση  της  επικινδυνότητας  και  εάν  είναι  αυτό  άμεσο ,  

γίνεται ,  σας  παίρνουμε  τηλέφωνο  ότι  πρέπει  να  παρέμβουμε ,  να  

επέμβουμε  και  το  κάνουμε .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θέλει  να  πει  κάτι  ο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης  παρακαλώ  τον  λόγο .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Δεν  νομίζω  να  χρειάζεται  να  συμπληρώσω  κάτι  

άλλο .  Είναι  πράγματι  όπως  τα  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Όπου  υπάρχει  

αίτημα  και  χρειάζεται  άμεση  επέμβαση  γίνεται  άμεση  επέμβαση .  Δεν  

έχει  έρθει ,  εκτός  από  αυτά  που  έχει  αναφέρει ,  κάποιο   άλλο  αίτημα  

που  να  χρήζει  άμεσης  επέμβασης  αυτή  την  στιγμή  λόγω  

επικινδυνότητας  και  να  κινδυνεύουν  οι  μαθητές .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Δηλαδή  τα  αιτήματα  έχουν  ικανοποιηθεί ;  Για  την  καθημερινότητα ,  για  

την  επικινδυνότητα ;  Βλέπετε  αυτό  που  έγινε  ήταν  ανέλπιστο .  Λέω ,  

υπήρχαν  αιτήματα  τα  οποία  τα  είχατε  ικανοποιήσει ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πολλά  αιτήματα  έχουν  ικανοποιήσει .  Όποιο  έρχεται  και  είναι  έμμεσο ,  

πάντα  αντιμετωπίζεται  άμεσα ,  ακόμα  και  την  άλλη  μέρα .  Δεν  υπάρχει  

θέμα  από  αυτά  που  γνωρίζουμε  και  από  όσα  αιτήματα  έχουν  έρθει  να  

υπάρχει  θέμα  επικινδυνότητας  στα  σχολεία  του  Δήμου  Σερρών .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  δεύτερο  ερώτημα ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  δεύτερο  ερώτημα  έχει  ο  κ .  Μηλίδης .  Ναι ,  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  δεύτερο  ερώτημα  απευθύνεται  στον  κ .  Δήμαρχο .  Κύριε  Δήμαρχε  

είστε  βέβαια  γνώστης  ότι  εμείς  οι  Σερραίοι ,  ο  δήμος ,  η  Περιφέρεια ,  

όλοι  οι  Σερραίοι ,  δεχθήκαμε  και  έγινε  μια  δομή  με  καλές  

προδιαγραφές  για  τους  πρόσφυγες .   Με  αγάπη  και  με  την  ευαισθησία  

που  διακατέχει  τον  Σερραϊκό  λαό  γενικότερα .   

 Ήθελα  να  ρωτήσω ,  επειδή  έγινε  μια  διαμαρτυρία  από  πρόσφυγες  

και  μάλιστα  με  παιδιά  και  βγήκαν  με  πλακάτ  στον  δρόμο ,  είχαμε  μια  

υπόσχεση ,  εάν  θυμόσαστε ,  ότι  εμείς  αυτά  είναι  τα  άτομα  που  θα  

έχουμε  στην  Δομή  των  Σερρών ,  570 άτομα ,  από  ότι  θυμάμαι .  

 Τώρα  ήρθαν  ακόμη  300,  πήγαν  900 και  δημιουργείται  

σοβαρότατο  πρόβλημα  στέγασης .  Επίσης ,  όπως  γνωρίζετε ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  επειδή  στην  Μόρια  γίνεται  το  αδιαχώρητο  και  άρχισαν  να  

στέλνουν  παντού ,  καλώς  ενδεχομένως  γίνεται  γιατί  εκεί  είναι  
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απαράδεκτη  η  κατάσταση ,  ήθελα  να  ρωτήσω ,  έχετε  κάποια  εσείς  σαν  

Δήμαρχος  πληροφόρηση ;   

Ήδη  άρχισαν  οι  διαμαρτυρίες  ότι  τα  καταλύματα  είναι  για  570 

άτομα ,  ήδη  είναι  900 και  με  παιδιά  που  λένε  ότι  δεν  μπορούν  να  

κοιμηθούν  και  τα  λοιπά .  Έχετε  εσείς  κάποια  πληροφόρηση  εάν  θα  

έρθουν  και  άλλοι  πρόσφυγες  τι  δυνατότητες  έχουμε  εμείς ,  γιατί  από  ότι  

είδα  από  τις  δηλώσεις  του  Αντιπεριφρειάρχη  του  κ .  Μωυσιάδη ,  δεν  

υπάρχουν  δυνατότητες  να  έρθουν  άλλες  κατοικίες ,  αυτά  που  κάνουν  τα  

λυόμενα .   

Λέω  εάν  έχετε  κάποια  πληροφόρηση ,  γιατί  πολύ  φοβάμαι  ότι  από  

την  Μόρια  θα  αρχίσουν  να  σκορπίζουν  παντού ,  γιατί  τα  έχει  πάρει  ο  

παγκόσμιος  τύπος ,  τα  κανάλια  όλου  του  κόσμου  και  νομίζω  ότι  θα  το  

κάνουν .  Εάν  έχετε  κάποια  πληροφόρηση  να  μας  την  πείτε  και  

ενδεχόμενος  τρόπος  σκέψης  για  ενδεχόμενη  αντιμετώπιση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχω  καμία  πληροφόρηση .  Δεν  μου  έχουν  πει  τίποτα  και  ισχύει  η  

θέση  που  έχουμε  εκφράσει  κατά  διαστήματα ,  όταν  προέκυψε  το  θέμα ,  

ότι  ασφαλώς  και  θα  δεχθεί  ο  Δήμος  Σερρών ,   όπως  και  υποδέχθηκε ,  

δέχθηκε ,  έναν  αριθμό  προσφύγων .  Δεν  ήταν  δυνατόν ,  δέχθηκαν  

πρόσφυγες  όλοι  οι  γειτονικοί  δήμοι .  Εμείς  δεν  ήταν  δυνατόν  να  μην  

δεχθούμε .  Είπαμε  ότι  ασφαλώς  θα  δεχθούμε  έναν  αριθμό  προσφύγων ,  

όχι  άλλο  αριθμό  πέραν  αυτού  και  δεσμεύτηκαν  δημόσια  ότι  δεν  θα  

φέρουν  περισσότερους .   

 Εγώ  τους  είπα  ότι  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  μπορούμε  να  

συζητήσουμε  και  για  περισσότερους ,  πότε  όμως ;  Θέλουμε  μια  δίκαιη  

κατανομή .  Αφού  μοιράσετε  τους  πρόσφυγες  παντού ,  σε  όλους  τους  

δήμους .  Παντού ,  σε  όλους  τους  δήμους ,  ανάλογα  με  τον  πληθυσμό  του  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

22

κάθε  Δήμου ,  ναι  να  δώσετε  έναν  αριθμό  προσφύγων  και  εάν  τυχόν  

υπάρξουν  και  άλλα  κύματα  προσφύγων  και  πρέπει  και  αυτά  να  

διανεμηθούν ,  ασφαλώς  ερχόμαστε ,  το  συζητάμε  και  δείχνουμε  

κατανόηση .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  άλλοι  δήμοι  να  μην  έχουν  ούτε  έναν  πρόσφυγα  

και  να  φορτώνουν  όλα  στον  Δήμο  Σερρών ,  επειδή  τι ;  Εμείς  είμαστε  

φιλόξενοι  και  πολιτισμένοι ;  Ασφαλώς  είμαστε  φιλόξενοι  και  

πολιτισμένοι .  Δεν  θέλουμε  όμως  να  αδικούμαστε  και  δείχνουμε  

κατανόηση  στους  ανθρώπους ,  τους  αγκαλιάσαμε  με  τον  καλύτερο  

τρόπο ,  δεν  έχουμε  κανένα  παράπονο  από  αυτούς… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  τους  αγκάλιασα  εγώ .  Εγώ  δεν  έχω  ξενοφοβία  όπως  εσύ  και  

ρατσισμός .  Δεν  είμαι  ούτε  ρατσιστής  ούτε  ξενοφοβία  έχω  σαν  εσένα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τους  αγκαλιάσαμε  και  θα  τους  αγκαλιάζουμε  τους  ανθρώπους  αυτούς ,  

διότι  είναι  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Τι  με  παρακαλείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Αντώνη  σε  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  

Αναστασιάδη  είπαμε  να  με  βοηθήσετε ,  είναι  η  πρώτη  μέρα ,  να  πάμε  

καλά  μέχρι  το  τέλος  της  θητείας .  Ο  κ .  Δήμαρχος  να  ολοκληρώσει  την  

απάντησή  του .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  φιλοσοφία ,  προσωπικά  δική  μου ,  από  ότι  βλέπω  και  η  

Δημοτική  Αρχή ,  όλη  η  Δημοτική  Αρχή  την  ασπάζεται  αλλά  και  η  

κοινωνία  των  Σερρών .  Οι  άνθρωποι  δεν  έχουν  δημιουργήσει  κανένα  μα  

κανένα  πρόβλημα ,  όμως  δεν  θέλω  να  αδικηθούμε .  Δεν  θα  φέρνουν  

συνεχώς  σε  μας  πρόσφυγες .  Δεν  θα  αυξάνεται  ο  αριθμός  των  

προσφύγων  σε  μας  και  άλλοι  δήμοι  δεν  θα  παίρνουν  ούτε  έναν .   

Και  δεν  με  έχουν  ενημερώσει  καθόλου  γι '  αυτό  το  θέμα .  Δεν  

ξέρω  τίποτα .  Καθόλου ,  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σαφής  η  απάντηση  του  κ .  Δημάρχου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρόεδρε  εάν  μου  επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  αυτό  το  θέμα  ή  άλλο ;  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στην  ίδια  ερώτηση  εάν  μου  επιτρέπετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  αλλά  ο  Κανονισμός  λέει  ρητά  ότι  δεν  γίνεται  διάλογος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Πάντως  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  ότι  δεν  είμαστε  ρατσιστές ,  τους  

αγκαλιάζουμε  με  αγάπη  αλλά  να  γίνει  μια  δίκαιη  κατανομή .  Εγώ  είμαι  

από  αυτούς  που  τους  περιθάλπω  στο  νοσοκομείο  καθημερινά  και  

μάλιστα  όπως  τους  δικούς  μας  Έλληνες  κατά  τον  ίδιο  τρόπο ,  με  την  

ίδια  αγωγή  αλλά  πρέπει  να  γίνει . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θέλω  να  τηρήσω  αυστηρά  τον  

Κανονισμό ,  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  δείξατε  την  εμπιστοσύνη  σας ,  θα  ήθελα ,  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  

ερώτηση  από  το  σώμα  για  κάποιο  άλλο  θέμα ;  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση  με  αφορμή  μάλιστα  τον  κ .  Χράπα  

ουσιαστικά ,  αλλά  με  αφορμή  τώρα  αυτό  που  είναι ,  παρευρίσκονται  και  

ο  Διευθυντής  της  Καθαριότητας  και  ο  προϊστάμενος ,  πρόσφατα  ο  

Δήμος  προμηθεύτηκε  απορριμματοφόρα  μικρά  και  μεγάλα .   

Για  τα  μεγάλα  δεν  έχω  άποψη  αλλά  το  μικρό  απορριμματοφόρο  

προφανώς  θα  ήρθε  και  σε  σας  το  πρόβλημα  αυτό ,  επειδή  είναι  νωρίς  

ακόμη  γι '  αυτό  κάνω  και  το  ερώτημα ,  μήπως  βρούμε  κάτι  να  

προλάβουμε ,  πρώτον  είναι  φοβερά  αργό ,  θα  το  έχετε  δει  και  δεύτερον ,  

από  την  ανατροπή  που  γίνεται  στον  κάδο ,  ειδικά  στις  περιοχές  που  

έχουν  αναβάσεις ,  δεν  πηγαίνουν  τα  ζουμιά  απευθείας  μέσα ,  αλλά  
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πέφτουν  μέσα  σε  ένα  γάμα  που  κάνει  εκεί  και  επαναφέρονται  και  

πηγαίνουν  πάλι  στους  δρόμους .  

 Έχει  έρθει  στην  αντίληψή  σας  το  συγκεκριμένο  και  μήπως  

μπορούμε ,  τώρα  που  είναι  νωρίς  ακόμη ,  να  διορθώσουμε  την  

συγκεκριμένη  κατασκευή ;  Που  είναι  καινούργια  δηλαδή ,  καινούργια  τα  

απορριμματοφόρα  και  δεν  έχουν  παλαιωθεί ;  Τα  είδα  εγώ  προχθές  με  τα  

μάτια  μου  τα  ίδια  ακριβώς  στην  γειτονιά  μας  εκεί  στο  σπίτι  και  λέω  

ότι  υπάρχει  πρόβλημα  πραγματικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε  τώρα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

. .το  συγκεκριμένο  το  αυτοκίνητο  είχε  ένα  κατασκευαστικό  λάθος ,  το  

πήγαμε  πάλι  στην  αντιπροσωπεία  μέσα  στην  εγγύησή  της  στην  

Θεσσαλονίκη ,  το  διορθώσαμε  και  λειτουργεί  κανονικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  έχουμε  και  κατοίκους  εδώ  από  την  περιοχή  από  το  Κατακονόζι ,  

θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  να  προχωρήσουμε  πρώτα  σε  ένα  θέμα  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  που  έχει  να  κάνει  με  την  λογοδοσία  του  

Δημάρχου ,  ένα  τυπικό  θέμα ,  εννοώ  διαδικαστικό  με  πολύ  ουσία  

φυσικά .   

Ο  κ .  Δήμαρχος  θα  πρέπει  να  προτείνει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  έχετε  

την  καλοσύνη  να  προτείνετε  για  το  θέμα  της  λογοδοσίας  τις  πιθανές  

ημερομηνίες ,  τον  χώρο  και  την  ώρα .   

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνία  για  την  διεξαγωγή   

συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  2017 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  είναι   η  καθιερωμένη  λογοδοσία  που  γίνεται  για  το  

προηγούμενο  έτος .  Οι  προτεινόμενες  ημερομηνίες .  Προτείνουμε  21 

Νοεμβρίου ,  ημέρα  Τετάρτη  στις  19:00΄  η  ώρα  το  απόγευμα  στα  

Αστέρια .  Όπως  κάθε  χρόνο  δηλαδή  το  κάνουμε  στα  Αστέρια ,  Τετάρτη  

στις  19:00΄  το  απόγευμα  και  θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  το  εξής ,  για  το  

εξής  τους  συναδέλφους .   

 Κάθε  φορά  που  γίνεται  λογοδοσία  τα  σχόλια  και  οι  κριτικές  

περιορίζονται  γιατί  δεν  υπάρχει  κόσμος .  Λες  και  φταίει  ο  Δήμαρχος  

εάν  δεν  έρχεται  ο  κόσμος .   

 Εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  ότι  λέει  η  νομοθεσία  το  εφαρμόζουμε .  

Η  νομοθεσία  λέει  ότι  πρέπει  να  στείλουμε  σε  όλους  τους  φορείς ,  

επιστημονικούς ,  πολιτιστικούς  και  τα  λοιπά ,  τις  προσκλήσεις  για  να  

έρθουν  στην  λογοδοσία .   

 Στέλνουμε  προσκλήσεις  σε  όλους .  Πέρυσι  βάλαμε  μάλιστα ,  που  

απαγορεύεται ,   κάτι  που  απαγορεύεται ,  βάλαμε  και  τελάλη ,  μεγάφωνα ,  

αυτοκίνητο  σε  όλη  την  πόλη  και  σε  όλα  τα  σημεία  του  Δήμου  για  να  

καλεί  τον  κόσμο  στην  λογοδοσία .  Παρόλα  αυτά  ο  κόσμος  ποτέ  δεν  

ερχόταν  στις  λογοδοσίες .  Τριάντα  χρόνια  είμαι  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  δεν  ξέρω  και  σε  άλλους  δήμους  τι  γίνεται .  Πιστεύω  να  

γίνεται  το  ίδιο .  Δεν  έρχεται  ο  κόσμος .  Όμως  δεχόμαστε  κριτικές  γιατί  

δεν  έρχεται  ο  κόσμος .   
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Θα  ήθελα ,  εάν  κάποιος  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους  έχει  να  

προτείνει  κάτι ,  εάν  τρόπο ,  μια  πρόταση  που  μπορούμε  να  φέρουμε  

κόσμο ,  να  μας  την  προτείνει  για  να  την  υλοποιήσουμε .   

 Ένα  αυτό  και  δεύτερο ,  θα  παρακαλούσα  στην  λογοδοσία ,  

τουλάχιστον ,  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  να  έρχονται .  Μα  δεν  έρχονται  

ούτε  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Και  κάποιοι  από  αυτούς  που  έρχονται ,  

δεν  λέω  όλοι ,  κάποιοι ,  μετά  από  μισή  ώρα  σηκώνονται  και  φεύγουν  και  

βγαίνουν  μετά  και  στα  ΜΜΕ  και  διαμαρτύρονται  ότι  δεν  υπάρχει  

προσέλευση  κόσμου .   

 Εάν  έχετε  να  προτείνετε  κάτι  για  την  προσέλευση  του  κόσμου   

για  να  έρθει  κόσμος ,  να  μας  το  προτείνετε  για  να  το  υλοποιήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  το  σώμα  εάν  συμφωνείτε  

στο  να  συζητήσουμε  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  λέω .  Πρώτα  

πρέπει  να  πάρουμε  αυτή  την  απόφαση .  Πρέπει  να  συζητήσουμε  ως  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  αυτό  το  θέμα  για  να  αποφασίσουμε  μετά  την  

ημερομηνία  για  την  λογοδοσία .  Συμφωνείτε ;  Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  το  σώμα .  Επί  της  ουσίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  διαφωνεί .  Οι  

υπόλοιποι  συνάδελφοι  συμφωνείτε .   
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 Θα  ήθελα  πρώτα  να  ρωτήσω  το  σώμα  εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  γι '  

αυτό  το  ζήτημα ;  Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  γι '  αυτό  το  ζήτημα ;  Όχι .  

Τοποθετήσεις .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τους  συναδέλφους .  Ο  κ .  Φωτιάδης  

έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  θα  ήθελε  τον  λόγο ;  

Ο  κ .  Μηλίδης .   

 Κύριε  γραμματέα  σας  παρακαλώ  σημειώστε  τα  ονόματα .  Ο  κ .  

Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  

θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Ευχαριστώ  πολύ .   

 Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  χωρίς  καμία  διάθεση  έντασης  θεωρώ  ότι  η  

λογοδοσία  έτσι  όπως  γίνεται  χρόνια  τώρα  στον  Δήμο  μας ,  δεν  είναι  

ελκυστική  για  τους  δημότες  και  βεβαίως  δημιουργεί  κόπωση  και  στους  

ήδη  εκλεγμένους  συμβούλους  και  αποχωρούν ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Αγγελίδης ,  ο  κ .  Δήμαρχος .   

 Το  στοιχειώδες  θεωρώ  που  πρέπει  να  γίνει  και  να  το  

συμφωνήσουμε ,  ξανά  επανέρχομαι  και  λέω ,  χωρίς  καμία  διάθεση  

έντασης ,  είναι  να  κάνουμε  αυτό  που  ορίζει  ο  νομοθέτης .  Τι  λέει ;  

Λογοδοσία  Δημάρχου .  Τελεία ,  παύλα .   

 Ο  Δήμαρχος  τοποθετείται  για  όλα  και  για  όλες  τις  δράσεις  και  

δεν  μπορεί  να  ξανά  παίρνει  τον  λόγο  μετά  και  να  γίνεται  κατάτμηση  

των  ενεργειών  και  των  δράσεων  από  τους  Αντιδημάρχους .  Εκεί  

δημιουργείται  μια  τεράστια  κόπωση .   

 Θα  μιλήσει  λοιπόν  ο  Δήμαρχος ,  θα  απολογηθεί ,  όπως  το  θέλει  ο  

νομοθέτης ,  ο  Δήμαρχος  θα  καλύψει  το  σύνολο  των  δράσεων ,  των  

κατασκευαστικών  και  των  άλλων  εν  γένει  παρεμβάσεων ,  όχι  έχει  να  πει  

θα  το  πει ,  θα  μιλήσουν  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων ,  όπως  το  κάνουμε  
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και  στην  συνέχεια  πρέπει  να  μιλήσει  ο  δημότης ,  ο  πολίτης  και  ο  

Δήμαρχος  να  απαντήσει ,  βεβαίως .   

 Θεωρούμε  ότι  αυτό  θα  κάνει  την  όλη  διαδικασία  πιο  σύντομη ,  πιο  

ελκυστική ,  διότι  δημιουργείται  τεράστια ,  νομίζω  εκεί ,  επιστροφή  στα  

ίδια  και  στα  ίδια  και  φεύγει  ο  κόσμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  να  με  συγχωρήσετε ,  απλά  δεν  θα  σας  στερήσω  

τον  λόγο ,  δώστε  μου  ένα  δευτερόλεπτο  μόνο  να  πω  το  εξής :  ότι  σήμερα  

συζητούμε  τον  καθορισμό  του  χώρου ,  ημερομηνία  για  την  διεξαγωγή  

της  συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  των  πεπραγμένων  του  ΄17. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  κύριος  Δήμαρχος  έκανε  εάν  υπάρχει  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως  την  ακούμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απαντώ  με  πρόταση .  Και  επ’  αυτού  δηλώνω  επίσης  αυτό  το  οποίο  εγώ  

εισπράττω ,  γιατί  στον  κόσμο  είμαστε ,  να  γίνεται  για  το  έτος  η  

αναφορά  και  η  λογοδοσία .  Εάν  κάνουμε  μια  αναφορά  στο  προοίμιο  του  

προηγούμενου  και  του  προ  προηγούμενου ,  για  το  μέλλον  βεβαίως  και  

συμβαίνει  και  θα  πρέπει  αλλά  για  το  τι  έγινε  πριν  δυο ,  τρία ,  τέσσερα  

χρόνια ,  δημιουργεί  κόπωση  το  όλο  εγχείρημα .  

 Για  το  έτος  και  τι ,  ενδεχομένως ,  έχει  δρομολογηθεί  νομίζω  είναι  

το  πιο  εύλογο .   Τότε  θα  είμαστε  πιο  σύντομοι ,  πιο  περιεκτικοί  και  πιο  

ελκυστικοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  να  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  ρωτήσω  κάτι .  Δηλαδή  εσείς  τι  λέτε ;  Μιλάει  ο  Δήμαρχος ,  οι  αρχηγοί  

των  παρατάξεων  και  στοπ ;  Τελειώσαμε ;  Αυτό  λέτε ;  Για  να  καταλάβω   

τι  λέτε  θέλω .  Απλώς  θέλω  να  καταλάβω  τι  λέτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  κύριε  συνάδελφε  να  εξειδικεύσετε  την  θέση  

σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μιλάει  ο  Δήμαρχος ,  μιλάνε  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων ,  μιλάνε  οι  

πολίτες ,  αυτό  δεν  είναι  το  ζητούμενο ;  Να  έρθουν  οι  πολίτες .  Αυτό  το  

λέγαμε  κάποτε ,  το  λέγαμε  και  λαϊκή  συνέλευση ,  στην  καλύτερη  

εκδοχή .  Τι  κάναμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  ολοκληρώσω ,  κ .  Αγγελίδη .  Όχι  ότι  φιμώνουμε  τον  δημοτικό  

σύμβουλο  αλλά  το  εύλογο  είναι  για  την  οικονομία  του  χρόνου  ότι  ο  

σύμβουλος ,  έχουμε  παρατάξεις .  Δια  παρατάξεων  συνεδριάζουμε ,  κύριε  

Πρόεδρε .  

 Συνεπώς  ο  κάθε  αρχηγός  καλύπτει  και  την  παράταξή  του .  

Έχουμε ,  βεβαίως  και  συμβούλους  τους  οποίους  σεβόμαστε  και  τιμούμε  

που  δεν  είναι  σε  παρατάξεις  και  αυτοί  θα  μπορούσαν  να  πάρουν  τον  

λόγο .   

 Δεν  είναι  ζητούμενο  να  δώσουμε  τον  λόγο  στους  πολίτες ;  Εκεί  

όλοι  μας  να  ακούμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ευχής  έργο  να  έρθουν .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Και  εάν  στο  τέλος ,  αφού  δεν  θα  υπάρχει  άλλος  πολίτης ,  εάν  κάποιος  

σύμβουλος  από  την  διαδικασία ,  βεβαίως .  Δεν  φιμώνουμε  τον  

σύμβουλο ,  αντιθέτως  ανοίγουμε  την  διαδικασία  στους  δημότες .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .  Εγώ  αυτό  ρωτάω .  Άρα  δεν  είπα  ότι  φιμώνουμε  τον  πολίτη  και  

δεν  είπα  να  μην  πάρει  τον  λόγο  ο  πολίτης .  Εγώ  άλλο  ρωτάω .  Ο  πολίτης  

θα  πάρει  τον  λόγο ,  μιλάει  ο  Δήμαρχος  και  μόνο  οι  αρχηγοί  των  

παρατάξεων  και  κανένας  άλλος .  Μετά  οι  πολίτες .  Αυτό  λέτε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  είπα  ξεκάθαρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  λέτε .  αυτό  δεν  είπατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων ,  οι  σύμβουλοι  που  δεν  είναι  σε  

παρατάξεις  και  εάν  για  λίγο  κάποιος  σύμβουλος  κάτι  θέλει  να  πει ,  

βεβαίως  δεν  θα  το  κάνουμε  και  τόσο ,  αλλά  μετά  να  δώσουμε  χρόνο  

στους  πολίτες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  είπαμε  στους  πολίτες .  Αυτό  όμως  λέτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  λέω .  Να  δώσουμε  χρόνο  στους  πολίτες  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δήμαρχος  και  αρχηγοί  παρατάξεων ,  αυτό  λέτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  καταλαβαίνω  γιατί  το  επαναλαμβάνετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  καταλάβω  τι  λέτε .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαι  σαφής .  Όλοι  το  καταλάβανε  νομίζω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπράβο .  Αυτό  λέτε .  Ο  νόμος  όμως  δεν  λέει  αυτό .  Ξέρετε  τι  λέει  ο  

νόμος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόταση  σας  κάνω  κ .  Αγγελίδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρόταση  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τον  νόμο ,  διότι  εάν  κάποιος  

δημοτικό  σύμβουλος  θέλει  τον  λόγο ,  δεν  μπορούμε  να  τον  στερήσουμε ,  

θα  μας  πει  ότι  παραβιάζουμε  τον  νόμο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Τοποθετούνται ,  κατά  την  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  τοποθετούνται  όλες  οι  δημοτικές  παρατάξεις  

και  μπορούν  να  πάρουν  τον  λόγο  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

και  τα  μέλη  των  συμβουλίων  των  δημοτικών  και  τον  τοπικών  

διαμερισμάτων .  Δεν  μπορούμε  να  στερήσουμε  ο  Πρόεδρος  δηλαδή ,  εάν  

κάποιος  δημοτικός  σύμβουλος  πει  ότι  θέλω  να  μιλήσω ,  δεν  μπορεί   να  

του  πει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  για  ώρα  δεν .  Η  ώρα ,  κοιτάξτε ,  η  ώρα  είναι  ένα  άλλο  θέμα .  Αλλά  

αυτό  το  εάν  θα  μιλήσουν  οι  άλλοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  δεν  μπορεί  να  
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μην  δώσει  τον  λόγο  ο  Πρόεδρος  εάν  κάποιος  ζητήσει  τον  λόγο .  

καταλάβατε ;   

 Όμως  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής :  η  λογοδοσία ,  όλοι  λένε ,  είναι  η  

κορυφαία  πράξη .  Έτσι  δεν  είναι ;  Η  κορυφαία  πράξη  του  Δήμου  κατά  

την  διάρκεια  ενός  έτους .  Η  κορυφαία  πράξη  και  γι '  αυτή  την  κορυφαία  

πράξη  δηλαδή  δεν  έχουμε  υπομονή  να  καθίσουμε  δυο ,  τρεις  και  

τέσσερις  ώρες  εάν  χρειαστεί ;  Ή  κάποιοι  δημότες  εάν  πράγματι  

ενδιαφέρονται  για  το  τι  συμβαίνει  στον  τόπο  τους ,  μια  φορά  τον  χρόνο  

δεν  μπορούν  να  διαθέσουν  τέσσερις  και  πέντε  ώρες ;  Τι  να  λέμε  τώρα ;   

 Θα  έπρεπε  να  παρακαλάνε  οι  δημότες  να  μιλήσουμε  εκεί ,  να  μας  

κρίνουν ,  να  μας  ελέγξουν ,  να  μας  κατακρίνουν ,  να  πουν  ότι  θέλουν .  

Τους  δίνουμε  τον  λόγο .  Και  ο  Δήμαρχος  ασφαλώς  μιλάει  για  τι  έγινε  

το  έτος  που  πέρασε .  Όμως ,  εδώ  κάποιοι  συγχέουν  το  εξής :  ξέρετε  πολύ  

καλά  ένα  έργο  ή  τα  περισσότερα  έργα  δεν  αρχίζουν  και  δεν  τελειώνουν  

σε  ένα  χρόνο .  Μπορεί  σε  ένα  χρόνο  να  πάρεις  την  απόφαση ,  τον  άλλο  

χρόνο  να  γίνει  δημοπρασία ,  τον  άλλο  χρόνο  να  αρχίσει  να  υλοποιείται  

και  τον  μεθεπόμενο  χρόνο  να  ολοκληρωθεί .  Αυτά  γράφονται  στην  

λογοδοσία .  Δεν  μπορεί  να  μην  ειπωθούν .  

Και  επειδή  κάποιοι  λένε  ότι  μα  αυτά  τα  είπες  και  στην  

προηγούμενη  χρονιά ,  ναι ,  στην  προηγούμενη  χρονιά  είπα  κάτι  άλλο ,  

πώς  άρχισε ,  ας  πούμε  ή  πως  έγινε  η  δημοπρασία .  Εντάξει ;  Ας  μην  

συγχέουμε  κάποια  πράγματα  αλλά  στην  λογοδοσία  θα  πρέπει  να  

υπάρχει  δίψα  και  από  τους  δημότες  και  από  τους  δημοτικούς  

συμβούλους  και  για  να  ακούσουν  και  για  να  προτείνουν  και  για  να  

ελέγξουν  και  για  κρίνουν  και  για  να  κατακρίνουν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  θέλω  τον  λόγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  στεναχωριέστε ,  θα  δευτερολογήσετε  ευχαρίστως .  Απλά  θα  ήθελα  

να  δώσω  τον  λόγο  και  στον  κ .  Μηλίδη ,  ο  οποίος  είχε  ζητήσει .  Εάν  

έχετε  την  καλοσύνη ,  γίνεται  μια  γόνιμη  συζήτηση ,  θα  φτάσουμε  εκεί  

που  πρέπει ,  δεν  θα  στερήσω  το  δικαίωμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  μια  κουβέντα .  Να  το  ολοκληρώσω  και  να  

μιλήσει  ο  κ .  Μηλίδης  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  όμως  να  συντομεύσετε  για  να  μιλήσει  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  εάν  

έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  το  δήλωσα  πρώτος  ότι  θα  είμαι  σύντομος .  

 Κύριε  Αγγελίδη  εκεί  που  θα  μεμφόμαστε  τους  πολίτες  και  θα  

θυμώνουμε  μαζί  τους ,  καλύτερα  είναι  να  προβληματιζόμαστε  πως  θα  

γίνουν  πιο  αρεστοί ,  με  την  έννοια  πιο  επιθυμητοί .  Πώς  δηλαδή  θα  

γίνουμε  τέτοιοι  που  θα  φέρνουμε  τους  πολίτες  σε  τέτοιες  διαδικασίες  

ενημέρωσης .  Κάτι  δεν  κάνουμε  σωστά  και  δεν  είναι  σωστό  να  κάνουμε  

επιθέσεις  στους  πολίτες .   

 Όταν  σας  λέω  ότι  ακούγονται  τα  ίδια  πράγματα  τρεις  φορές ,  είναι  

εύλογο  κάποιος  να  χάνει  την  υπομονή  του  και  βεβαίως  επαναφέρω  την  

πρότασή  μου .  Είναι  συγκεκριμένη .  Η  αγωνία  μας  θα  είναι  να  γίνουμε  

ελκυστικοί  στους  πολίτες  και  να  δημιουργήσουμε  ερεθίσματα .   

 Λοιπόν ,  η  πρόταση  είναι  συγκεκριμένη .  Μετά  από  την  δική  σας  

πρόταση  και  βεβαίως  ξέρω  ότι  όλοι  λειτουργήσαμε  σε  αυτό  το  επίπεδο  

που  εσείς  σήμερα  είστε .  Λέω  λοιπόν ,  επειδή  η  σύνθεσή  εδώ  και  επειδή  

όλες  οι  διαδικασίες  είναι  δια  των  παρατάξεων ,  οι  αρχηγοί  των  
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παρατάξεων  και  εσείς  πρώτος ,  εύλογο  είναι  να  κάνετε  και  αυτές  τις  

αναφορές  που  λέτε ,  εν  συντομία ,  να  είμαστε  όλοι  σύντομοι .   

 Στην  συνέχεια  να  μιλήσουν  οι  φορείς ,  σύλλογοι  και  πολίτες  και  

βεβαίως  εάν  κάποιος  δημοτικός  σύμβουλος ,  το  δικαίωμά  του  δεν  

ακυρώνεται ,  εάν  θέλει  εμβόλιμα ,  δεν  καλύφθηκε  από  τον  αρχηγό  του ,  

που  στην  προκειμένη  περίπτωση  είστε  πρώτος  εσείς ,  για  τους  

Αντιδημάρχους  σας  ομιλώ  και  θεωρώ  ότι  θα  τον  καλύψετε  τον  

αντιδήμαρχο  και  εγώ ,  ας  πω  έτσι  επί  συγκεκριμένου ,  εάν  δεν  καλύψω  

κάποιον  δημοτικό  σύμβουλο  βεβαίως  και  έχει  το  δικαίωμα ,  να  δώσουμε  

και  στους  ανεξάρτητους  τον  λόγο  και  στην  συνέχεια ,  νομίζω ,  θα  

δημιουργήσουμε  πιο  δυναμική  διαδικασία .  Αυτό  λέω .   

 Εάν  αυτό  θέλουμε ,  τότε  νομίζω  θα  βρούμε  τον  τρόπο  να  το  

κάνουμε  και  δεν  θα  είμαστε  ούτε  παράνομοι .  Την  διαδικασία  να  

αλλάξουμε .  Εάν  θέλει  μετά  τους  δημότες  ας  μιλήσει ,  όσο  θέλει ,  ένας  

δημοτικός  σύμβουλος .  Εμείς  θα  τον  ακούσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή  δευτερολογίες  δεν  θα  υπάρχουν ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  τοποθετήθηκα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  δευτερολογίες  δεν  θέμα  υπάρξουν .  Κοιτάξτε ,  τα  πράγματα  είναι  

απλά .  Ελκυστικοί  γινόμαστε  στον  κόσμο  όταν  δεν  λαϊκίζουμε ,  όταν  δεν  

μαλώνουμε ,  διότι  ο  κόσμος  σιχαίνεται  να  βλέπει  κοκορομαχίες  και  

όταν  κάνουμε  προτάσεις  ουσίας  και  όχι  όταν  χαϊδεύουμε  τα  αφτιά  του  

κόσμου .  Ότι  για  όλα  ο  κόσμος  είναι  καλός ,  δεν  φταίει  σε  τίποτα ,  μην  

πείτε  τίποτα  για  τον  κόσμο .   
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 Εγώ  δεν  μέμφθηκα  κανέναν .  Δεν  μέμφθηκα  τους  πολίτες .  Εγώ  

ίσα- ίσα  λέω  στους  πολίτες  το  εξής :  μια  φορά  τον  χρόνο  δεν  μπορούν  

να  διαθέσουν  τέσσερις ,  πέντε  ώρες  για  να  έρθουν  να  ακούσουν  τι  

γίνεται  στον  Δήμο  τους ;  Αυτό  είναι  μέμφομαι  κανέναν  σε  αυτό ;   

 Λοιπόν ,  οι  πολίτες  δεν  έρχονται  να  ακούσουν  διότι  ξέρετε  τι  

λένε ;  Τι  θα  πάμε ,  να  ακούσουμε  κοκορομαχίες ;  Πώς  μαλώνουν ;  Πως  ο  

ένας  βρίζει  τον  άλλο ;  Λοιπόν ,  αυτό  είναι  το  θέμα ,  αλλά  δευτερολογίες ,  

δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  υπάρξουν  δευτερολογίες ,  ούτε  μπορεί  να  μην  

δώσει  τον  λόγο  ο  Πρόεδρος  σε  κάποιον  δημοτικό  σύμβουλο  ή  Πρόεδρο  

Κοινότητας  που  θα  τον  ζητήσει .  

 Εάν  εμείς  είμαστε  ουσιαστικοί  όσον  αφορά  δεν  τον  χρόνο ,  δεν  

είναι  δυνατόν  σε  μια  λογοδοσία  που  ο  Δήμαρχος  έρχεται  να  

απολογηθεί  για  το  τι  έγινε  σε  μια  χρονιά ,  δεν  μπορεί  να  το  κάνει  ούτε  

σε  δέκα  λεπτά ,  ούτε  σε  ένα  τέταρτο .  Δεν  υπάρχει  Δήμαρχος  πουθενά  ή  

όποιος  διετέλεσε  Δήμαρχος  τα  ξέρει  δηλαδή ,  που  να  μπορεί  να  κάνει  

απολογισμό  σε  δέκα  λεπτά  ή  σε  ένα  τέταρτο .   

 Έτσι  έχει  το  θέμα ,  εγώ  ελπίζω ,  ας  ελπίσω  να  έρθουν  οι  δημότες  

αλλά  απαιτώ ,  τουλάχιστον  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  να  είναι  εκεί  και  να  

καθίσουν  μέχρι  τέλους ,  όχι  να  φεύγουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  σας  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ελπίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτός  ο  απολογισμός  του  Δημάρχου  να  μην  

είναι  προεκλογικές  ομιλίες .  Το  ελπίζω .  Γιατί  άλλα  θέλει  να  ακούσει  ο  

κόσμος .  Θέλει  να  ακούσει  τι  έγινε ,  τι  δεν  έγινε ,  τι  παραλείψεις  και  

βέβαια  και  προτάσεις .  Ελπίζω .   
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 Θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος ,  γιατί  νομίζω  ότι  κουράζουμε  να  

συζητάμε  συνέχεια  για  τα  ίδια  και  τα  ίδια .  Τηλεγραφικός .   

 Λοιπόν ,  η  διαδικασία ,  αυτό  το  έχω  εισπράξει  από  πολλούς  

πολίτες  πάρα  πολύ ,  πρέπει  να  συντομευθεί .  Έχω  εδώ  μια  διαφωνία  με  

τον  κ .  Αγγελίδη ,  λέγοντας  ότι  και  δυο  ώρες  και  τρεις  ώρες  και  

τέσσερις  ώρες  και  πέντε  ώρες  και  έξι  ώρες .  Δεν  μπορούμε  να  φτάσουμε  

τόσο .  Θα  χάσει  την  ουσία .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση .   

 Άρα  είμαι  υπέρ  του  χρόνου ,  συμφωνώ .  Το  έλεγε  προηγουμένως  

δικός  σας  σύμβουλος ,  να  μπει  χρόνος .  Δεν  μιλάω  για  δέκα  λεπτά .  Από  

εκεί  και  πέρα  όμως ,  εάν ,  κύριε  Δήμαρχε  εσείς  ή  εγώ ,  εσείς  που  έχετε  

πιο  πολλά  να  πείτε ,  πάτε  μιάμιση ,  δυο  ώρες  και  μετά  κάνετε  μια  ώρα  

δευτερολογία ,  έχει  χαθεί  το  παιχνίδι .  Έχει  χαθεί .  Μπορείτε  να  

μιλήσετε  πιο  κωδικοποιημένα .   

 Βεβαίως  αναφέρεται  δικαίωμα  είναι  και  σύμβουλοι  να  μιλήσουν ,  

αλλά  σε  κάποια  θέματα  πιστεύω  που  δεν  έχετε  καλύψει ,  γιατί  πέρυσι ,  

θυμάμαι  πάρα  πολύ  καλά ,  κάποιοι  δικοί  σας  αντιδήμαρχοι ,  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  είπαν  ακριβώς  τα  ίδια  όπως  είπαν  και  αυτοί .   

 Εμείς  η  δική   μας  η  παράταξη  γι '  αυτούς  τους  λόγους  δεν  μίλησε  

άλλος  σύμβουλος .  Δεν  μίλησε .  Εφόσον  τους  κάλυψα  εγώ  δεν  μίλησαν .  

Εάν  από  εσάς  θέλουν  να  μιλήσουν  και  έχουν  το  δικαίωμα  να  μιλήσουν ,  

όμως  να  μην  κάνουν  αλληλοεπικαλύψεις .  Αυτό  γινόταν  και  κουραζόταν  

ο  κόσμος  και  τους  άκουγαν  να  φεύγουν  αυτοί  οι  λίγοι  που  ήταν  και  

λέγανε  ότι  τα  ίδια  λένε .  Αυτό  λέγανε .   

 Παρακαλώ  λοιπόν ,  πρόταση ,  να  συντομεύσει  η  διαδικασία .  Αυτό  

είναι  το  κυριότερο ,  το  οποίο  απαξιώνει  αυτή  την  κορυφαία ,  όπως  την  

είπατε ,  διαδικασία .  Άρα  πρέπει  να  μπει  ένας  χρόνος .  Δεν  μπορεί  να  

πλατειάζουμε  έτσι  στις  1:00΄η  ώρα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  θα  μας  
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ακούσει  κανείς ,  μα  κανείς .  Ο  κόσμος  είναι  κουρασμένος ,  είναι  όλη  την  

ώρα  με  τα  προβλήματά  του ,  με  τους  λογαριασμούς  του ,  με  όλα  αυτά ,  

δυστυχώς  είναι  έτσι  τα  πράγματα ,  δεν  πρόκειται  να  μας  ακούσει .   

 Εγώ  σας  λέω  ότι  θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος ,  όπως  πάντα ,  με  

προτάσεις  και  με  αποδείξεις  σε  αυτά  που  λέω ,  πιστεύω ,  αλλά  με  καλή  

προαίρεση  και  κριτική .   

 Όμως  όπως  πέρυσι  θέλω  να  πιστεύω  δεν  είναι  αυτό  ντε  φάκτο ,  

αλλά  πιστεύω  ότι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  όταν  ο  αρχηγός  τους  τους  

καλύπτει ,  δεν  έχουν  λόγο  να  λένε  τα  ίδια .  Γιατί  πέρυσι  σε  σας ,  

δυστυχώς ,  κύριε  Δήμαρχε ,  οι  πιο  πολλοί  λέγανε  τα  ίδια .  Εάν  το  έχουμε  

απομαγνητοφωνημένο  τα  ίδια  λέγανε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  συνάδελφε ,  για  την  πρότασή  σας .  Να  ολοκληρώσει  ο  

κ .  Δήμαρχος  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  όχι ,  κάνετε  λάθος .  Ο  κάθε  Αντιδήμαρχος  απαντούσε  

στον  τομέα  του  για  την  κριτική  που  του  ασκήσατε  και  έχει  υποχρέωση  

να  απαντήσει  στον  τομέα  του .    

 Λέτε  για  έναν  τομέα  κάτι ,  που  αυτή  την  απάντηση  δεν  την  

πήρατε  στην  τοποθέτησή  μου .  Εγώ  έκανα  μια  τοποθέτηση .  Κάνετε  

κριτική  σε  κάποιον  τομέα .  Έρχεται  ο  Αντιδήμαρχος  στον  τομέα  του  και  

μόνο  και  λέει  ότι  ξέρεις ,  για  το  δικό  μου  τομέα  αυτό  που  είπες  ισχύει  ή  

δεν  ισχύει .  Ένα  είναι  αυτό .   

 Δεύτερον .  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  δυνατόν  να  είναι  

προεκλογική  ομιλία .  Καταρχήν  ξέρετε  ότι  εγώ  δεν  θα  ξανά  βάλω  

υποψηφιότητα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Για  όλους  το  είπα  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σωστό ,  σωστό  για  όλους  πρέπει  να  ισχύει ,  για  να  μην  πάνε  εκεί  για  να  

δημιουργήσουν  εντυπώσεις .   

 Εγώ  αυτό  θέλω ,  το  επιζητώ .  Να  μας  κρίνετε  για  την  συνέπεια  και  

την  αποτελεσματικότητά  μας .  Το  τι  υποσχεθήκαμε  και  το  τι  πράξαμε .  

Εάν  αυτά  που  υποσχεθήκαμε  τα  πράξαμε ,  δεν  τα  πράξαμε ;  Αυτό  το  

επιζητώ  εγώ ,  το  θέλω .  Μακάρι  να  κυλήσουν  έτσι  τα  πράγματα .   

 Τέλος  πάντων ,   ίσως  και  τώρα  οι  συμπολίτες  μας  που  μας  ακούνε  

ξέρετε  τι  λένε ;  Ακόμα  δεν  μπήκατε  στην  ημερήσια  διάταξη ,  μιλάτε  μια  

ώρα  και  δεν  μπήκατε  ακόμα  στην  ημερήσια  διάταξη .  Από  μέσα  τους  

αυτό  λένε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θα  έλεγα  ότι  οι  συμπολίτες  μας  αντιλαμβάνονται  ότι  αυτού  του  

πανηγυρικού  χαρακτήρα  η  λογοδοσία  είναι  κρίσιμη ,  σημαντική ,  είναι  

γεγονός  της  χρονιάς  και  επιθυμούμε  να  έρθουν  και  να  πάρουν  τον  λόγο  

εκεί  και  να  πουν  τις  απόψεις  τους .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι  ευχαριστώ  πολύ  και  τους  αρχηγούς  τους  

δυο  των  παρατάξεων  για  τον  γόνιμο  διάλογο  που  είχαν ,  εάν  και  δεν  

επιτρέπεται  αλλά  γι '  αυτό  του  πανηγυρικού  χαρακτήρα  θέμα  νομίζω  ότι  

επιβαλλόταν  και  ο  κ .  Δήμαρχος  για  τις  απόψεις  του .  

 Συμφωνούμε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  για  21/11/18 19:00΄η  ώρα  το  

απόγευμα  στον  χώρο  του  κινηματοθεάτρου  Αστέρια ;  21/11/18,  ημέρα  

Τετάρτη  19:00΄  η  ώρα  το  απόγευμα  στα  Αστέρια .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  τέθηκε  όμως ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  που  μετ’  επιτάσεως  θέτω  

εγώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  χρόνος .  Θέμα  χρόνου .  Δεν  μπορεί  να  μιλάμε  τρεις  ώρες .  Το  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  αλλά  εγώ  δεν  συμφωνώ .  Μια  ώρα  δευτερολογία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  άκουσα  με  πολύ… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν   συμφωνώ ,  ειλικρινά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  σας  άκουσα  με  πολύ ,  επειδή  όπως  αντιλαμβάνεστε  και  

θυμόσαστε  είναι  μια  διαδικασία  ουσιαστικά  συνεδρίαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  θα  κοιτάξουμε  στο  ξεκίνημα  αυτής  να  οριοθετήσουμε  τον  

χρόνο  που  θα  μπορεί  κανείς  να  απευθύνεται  στο  σώμα ,  οπότε  σας  

άκουσα  με  πολύ  προσοχή  και  βρίσκω  πολύ  ενδιαφέρουσα  την  θέση  

σας ,  να  είστε  σίγουρος  γι '  αυτό .  Στις  21/11 συμφωνείτε  συνάδελφοι  με  

την  ώρα ;  Συμφωνείτε  όλοι .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

 Προχωράμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  πρώτο  αυτό  

που  σύμφωνα  με  το  άρθρο  του  Κανονισμού  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είναι  το  άρθρο  3,  η  παράγραφος  3Ε ,  

όποτε  το  ζητήσει  το  σύνολο  των  συμβούλων ,  τουλάχιστον ,  δυο  

παρατάξεων  με  ελάχιστο  αριθμό  δημοτικών  συμβούλων  οκτώ ,  έτσι  

πράγματι  έχει  έρθει  ένα  θέμα  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  προς  τον  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  σήμερα  είμαστε  εδώ  για  να  το  

συζητήσουμε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

41

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  το  σώμα ,  έναν  εν  των  οκτώ ,  θα  διαβάσω  

τώρα  αμέσως  το  θέμα .  Έχουν  υπογράψει  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος  

Αθανάσιος ,  η  κυρία  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  ο  κ .  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  η  

κυρία  Καλώτα  Παναγιώτα ,  ο  κ .  Μοσχολιός  Ζωγράφος .  Εδώ  βλέπω  ήταν  

ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ήταν  η  κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  η  κυρία  

Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  ο  κ .  Καρύδας  Νικόλαος .   

 Ποιος  θα  είναι  ο  αγορητής  και  ο  εισηγητής  του  συγκεκριμένου  

θέματος ;  Ο  κ .  Καρύδας .   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Σχετικά  με  αίτημα  Δημ .  Συμβούλων  για  ¨Συζήτηση  για  το  ζήτημα  

 της  καθαριότητας  στην  περιοχή  Αγ .  Αναργύρων  (Κατακονόζι)  

 και  λήψη  απόφασης  με  βάση  τα  αιτήματα  των  εκεί  δημοτών¨ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάζω  το  θέμα .  Ενημερώνω  το  σώμα  λέγοντας  ότι  αυτό  το  ζήτημα  

έχει  προκύψει  και  μετά  από  την  συλλογή  υπογραφών  από  κατοίκους  

της  περιοχής  στο  Κατακονόζι  Σερρών  προκειμένου  για  να  βάλουν  ένα  

θέμα  που  έχει  να  κάνει  κυρίως  με  την  καθαριότητα .   

 Όσον  αφορά  το  ζήτημα  που  τέθηκε  από  τους  οκτώ  δημοτικούς  

συμβούλους  και  συναδέλφους  μας  λέει  ακριβώς :  

 Προς  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Σερρών .  

 Κύριε  Πρόεδρε  οι  κάτωθι  υπογράφοντες  δημοτικοί  σύμβουλοι  

βάσει  του  άρθρου  3Ε  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ζητούμε  να  εισαχθεί  ως  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξης  της  

επόμενης  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  το  ζήτημα  που  έχει  

προκύψει  με  την  καθαριότητα  στην  γειτονιά  Αγίων  Αναργύρων  
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Κατακονόζι ,  με  την  ακόλουθη  διατύπωση :  Συζήτηση  για  το  ζήτημα  της  

καθαριότητας  στην  περιοχή  Αγ .  Αναργύρων  (Κατακονόζι)  και  λήψη  

απόφασης  με  βάση  τα  αιτήματα  των  εκεί  δημοτών¨ .  

 Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Καρύδα ,  να  ενημερώσω  ότι  δεν  το  

συζητώ  ότι  είναι  εδώ  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χράπας  για  να  δώσει  

απαντήσεις ,  είναι  ο  Διευθυντής  της  Καθαριότητας  ο  κ .  

Δασκαλόπουλος ,  είναι  οι  κάτοικοι  από  την  περιοχή ,  με  ενημέρωσε ,  από  

μια  Επιτροπή  που  αυτή  την  στιγμή  είναι  σήμερα  εδώ ,  είναι  η  κυρία  

Καρτάλη  και  η  κυρία  Κώστογλου  η  συνάδελφός  μου ,  οι  οποίοι  μετά  

από  όσα  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  θα  τοποθετηθούν ,  θα  πάρουν  τον  

λόγο .   

 Ακούω  εάν  υπάρχει  κάτι  επί  της  διαδικασίας  και  μετά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ο  κ .  Πανάγος ,  να  με  συγχωρείτε  επόπτης  καθαριότητας  και  αυτός  

που  γνωρίζει  πολύ  καλά  τα  θέματα .  Σας  ακούω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  και  ο  εισηγητής  μας  καλύπτει  αλλά  από  την  παράταξή  μας  

αγορητής ,  εάν  υπάρχει  κάτι  συμπληρωματικό ,  προτείνουμε  να  οριστεί  

ο  κ .  Γάτσιος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θυμίσω  στους  συναδέλφους  ότι  σε  αυτά  τα  θέματα  έχει  πέντε  λεπτά  

ο  αγορητής  και  τρία  στην  δευτερολογία  του .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  

συνάδελφοι  από  δυο .  Αυτά  λέει  ρητά  ο  Κανονισμός .  Νομίζω  ότι ,  εδώ  

είναι  ο  κ .  Καρύδας ,  είναι  η  κυρία  Καρτάλη  με  την  κυρία  Κώστογλου ,  
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εδώ  είμαστε .  Εάν  ξεφύγει  κάτι ,  εάν  θέλει  κάτι  ακόμα  να  ειπωθεί  από  

κάποιον  εδώ  είμαστε .  Θα  ήθελα  την  εμπιστοσύνη  σας  στο  προεδρείο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  ή  να  ξεκινήσουμε ;  Σας  ακούω .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  μετά  τον  εισηγητή  τον  κ .  Καρύδα ,  εάν  είναι  

δυνατόν ,  να  κάνει  μια  ενημέρωση  και  η  εκπρόσωπος  των  αυτών ,  για  να  

έχουμε  μια  πιο  πλήρη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  έχω  την  σύμφωνη  γνώμη  των  δημοτικών  συμβούλων ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  το  κάνω  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  σας  θυμίσω ,  συνάδελφοι ,  ότι  είμαι  υποχρεωμένος ,  σύμφωνα  με  τον  

Κανονισμό  να  δώσω  πρώτα  τον  λόγο  στο  σώμα ,  στους  εκπροσώπους  

των  παρατάξεων ,  αρχηγούς  ή  τους  αγορητές  και  έπειτα  στους  πολίτες .  

Εάν  συμφωνούν  οι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ .  Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .  Σας  ακούω  για  πέντε  

λεπτά .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ξέρω  εάν  θα  αναλώσω  όλο  τον  χρόνο  μου .  Νομίζω  

ότι  θα  τα  πω  λίγο  κωδικοποιημένα  τα  πράγματα ,  νομίζω  όμως  ότι  το  
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σημαντικότερο ,  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Μηλίδης  ότι  θα  χρειαστεί  να  

δώσουμε  τον  λόγο  στους  εκεί  πολίτες ,  ώστε  να  μεταφέρουν  στο  σώμα  

ακριβώς  το  αίτημά  τους  όπως  έχει .   

 Λοιπόν ,  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  έχει  προκύψει  εδώ  και  αρκετό  

καιρό ,  η  υπηρεσία  είναι  ενήμερη ,  με  πρώτη  ενόχληση  τον  Ιούνιο  του  

΄17 και  έχει  σχέση  με  την  εκεί  εφαρμογή  στην  γειτονιά  των  Αγίων  

Αναργύρων ,  ενός  πιλοτικού  προγράμματος  το  «Πόρτα  –Πόρτα», που  

έχει  να  κάνει  σχέση  με  την  αποκομιδή  των  σκουπιδιών .  Για  την  

ιστορία  είναι  ατομικοί  κάδοι  σε  κάθε  σπίτι ,  ένα  πρόγραμμα  πιλοτικό ,  

το  οποίο  εφαρμόστηκε  εκεί  πέρα  στην  γειτονιά  με  απόφαση  της  

Δημοτικής  Αρχής  για  να  διευκολυνθούν ,  για  διάφορους  λόγους  και  τα  

λοιπά .   

 Με  βάση  την  μαρτυρία  των  εκεί  κατοίκων ,  ενώ  στην  αρχή  το  

είδαν  θετικά ,  η  πορεία ,  η  εξέλιξη  των  πραγμάτων  έδειξε  ότι  υπήρχαν  

κάποια  προβλήματα  και  αυτά  οι  κάτοικοι  μαζεύτηκαν  τα  είπαν ,  

συνεννοήθηκαν  μεταξύ  τους  και  κάνανε  μια  όχληση  στον  Δήμο ,  έτσι  ώ  

ώστε  να  τους  επισημάνουν  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν .   

 Έλαβαν  κάποια  απάντηση ,  η  οποία  έχει  κοινοποιηθεί  βέβαια ,  την  

δώσανε  και  σε  μας  τους  δημοτικούς  συμβούλους  της  αντιπολίτευσης ,  η  

οποία  η  πρώτη  απάντηση  ήταν  πολύ  επιγραμματική ,  ότι  είναι  ένα  

πρόγραμμα  και  τα  λοιπά .  Δεν  μπήκε  στην  ουσία  του  θέματος .   

 Επειδή  στην  υπηρεσία  είπαν  κάποια  πράγματα  τα  οποία  υπάρχουν  

σαν  προβλήματα ,  αυτοί  οι  κάτοικοι  αναγκάστηκαν ,  μετά  από  ένα  χρόνο  

να  επανέλθουν  με  νέο  αίτημα .  Και  το  κάνανε  πιο  συγκεκριμένο .  

Μαζέψαμε  και  υπογραφές ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  έμπρακτά  ότι  

συμμετείχαν  πολλοί  άνθρωποι  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  ότι  το  
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συγκεκριμένο  πρόγραμμα  μπάζει  κατά  το  κοινώς  λεγόμενο .  Υπάρχουν  

κάποια  προβλήματα  τα  οποία  δημιουργούνται .  

 Αυτά  τα  προβλήματα  ποια  είναι ;  Είναι  ότι  η  αποκομιδή  γίνεται  

μόνο  μια  φορά  την  εβδομάδα ,  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  τα  

απορρίμματα  πραγματικά  ζεσταίνονται  υπερβολικά  μέσα  στους  κάδους ,  

είναι  πηγή  μόλυνσης ,  ότι  με  βάση  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  είναι  

υποχρεωμένοι  να  πλένουν  οι  ίδιοι  οι  κάτοικοι  τους  κάδους  τους ,  που  

πολλοί  λόγω  ηλικίας  μπορεί  να  μην  μπορούν ,  επειδή  ξέρετε  και  την  

γειτονιά  εκεί  πέρα ,  υπάρχει  και  ένα  ζήτημα  με  τα  όμβρια  πολύ  

δύσκολο ,  είναι  και  αυτό  δύσχρηστο ,  οπότε  γενικώς  το  συγκεκριμένο  

πρόβλημα  έχει  πάρα  πολλά  προβλήματα  εφαρμογής  στην  συγκεκριμένη  

εκεί  γειτονιά  και  οι  συγκεκριμένοι  κάτοικοι  με  βάση  αυτή  την  

κινητοποίηση  που  έκαναν  θέσανε  στην  υπηρεσία  κάποια  αιτήματα .  

Όπως  να  περνάνε  δυο  φορές  την  εβδομάδα ,  να  υπάρχει  καθαρισμός  από  

την  υπηρεσία ,  πράγμα  το  οποίο  βέβαια  ορίζεται  και  στον  Κανονισμό  

Καθαριότητας ,  ότι  υπεύθυνος  για  την  καθαριότητα  των  κάδων  είναι  ο  

Δήμος  και  όχι  ο  κάθε  δημότης  γι '  αυτό  το  θέμα .   

 Από  εκεί  και  πέρα  βέβαια ,  οι  κάτοικοι  δεν  έλαβαν  τις  απαντήσεις  

που  θέλανε  και  να  σας  το  πω  σαν  έσχατη  λύση  στην  τελευταία  τους  

συνέλευση  που  κάνανε ,  πήραν  την  απόφαση  να  καλέσουν  τους  

δημοτικούς  συμβούλους  της  αντιπολίτευσης ,  έτσι  ώστε ,  να  τους  

ζητήσουν  να  φέρουν  το  ζήτημα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ακριβώς  

επειδή  οι  απαντήσεις  που  λάβανε  δεν  τους  κάλυψαν  προφανώς  και  εν  

δευτέροις ,  δεν  ικανοποιήθηκαν  τα  αιτήματά  τους .   

 Για  τα  αιτήματα  νομίζω  ότι  από  αυτά  που  αναφέρουν  οι  κάτοικοι  

είναι  απόλυτα  φυσιολογικά ,  ιδίως  για  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  και  

όχι  μόνο ,  γιατί  οι  ζέστες ,  όχι  κάτω  από  σκιά  ξεκινάνε  από  τον  Μάρτιο  
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και  τελειώνουν  αρχές  Οκτωβρίου ,  δεν  είναι  δηλαδή  λίγο  το  χρονικό  

διάστημα ,  είναι  πολύ  εύλογα  και  για  του  λόγου  το  αληθές  οι  

συγκεκριμένοι  κάτοικοι  κάνανε  και  μια  παρέμβαση  και  ζήτησαν  γνώμη  

από  τους  ειδικούς .   

 Γνώμη  εξέφρασαν  και  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  και  ο  Σύλλογος  

Νοσοκομειακών  Ιατρών  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα ,  έτσι  ώστε ,  να  

υπάρχει  μια  επιστημονική  βάση  στο  αίτημά  τους .   

 Κρίνουμε  σαν  εισηγητές  ότι  το  ζήτημα  είναι  πολύ  σοβαρό ,  είναι  

ζήτημα  δημόσιας  υγείας ,  κρίνουμε  ότι  εν  δευτέροις  ότι  τα  αιτήματα  

είναι  απολύτως  φυσιολογικά  και  λογικά  και  πρέπει  άμεσα  αυτά  τα  

αιτήματα  να  ικανοποιηθούν  από  την  υπηρεσία .  

 Όσον  αφορά  την  προσωπική  μου  άποψη  για  το  συγκεκριμένο  

ζήτημα ,  επιφυλάσσομαι  για  την  τοποθέτησή  μου  σαν  σύμβουλος .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  αγορητά ,  θα  κάνετε  κάποια  συγκεκριμένη  πρόταση ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στην  δευτερολογία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  σε  αυτή  την  πρωτολογία .  Η  κυρία  Καρτάλη  και  η  κυρία  

Κώστογλου ,  εάν  έχουν  την  καλοσύνη  να  έρθουν  μπροστά  για  να  

εκφράσουν  τις  απόψεις ,  σε  ένα  μικρόφωνο  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  επί  της  διαδικασίας…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  θέμα .  Θα  με  συγχωρήσετε  συνάδελφοι ,  δεν  έχω  κανένα  

πρόβλημα ,  δεν  το  συζητώ ,  ο  κ .  Αντιπρόεδρος  να  μιλήσει ,  έχει  δυο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

47

λεπτά ,  απλά  θεώρησα  σωστό ,  επειδή  δώσατε  το  προβάδισμα  στους  

κατοίκους ,  νόμιζα  ότι  συμφωνείτε  όλοι .   

 Δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα .  Ο  κ .  Αντιπρόεδρος .  Παρακαλώ  έχετε  

δυο  λεπτά ,  ξεκινήστε .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ούτε  δυο  θα  χρειαστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Συμπληρωματικά  μόνο  σε  αυτά  

που  είπε  ο  κ .  Καρύδας  για  την  καθαριότητα ,  το  μεγάλο  πρόβλημα  που  

έχει  προκύψει  είναι  από  το  πλύσιμο ,  δεν  μπορεί  να  γίνεται  το  πλύσιμο  

των  κάδων  γιατί  δεν  έχουν  χώρο  για  να  στέλνουν  μετά  τα  απόβλητα  

αυτά  από  το  πλύσιμο  του  κάδου  και  στα  στέλνουν  στους  δρόμους ,  

οπότε  εστία  μόλυνσης  γίνεται  όλη  η  περιοχή  εκεί ,  γιατί  δεν  υπάρχει  

αποχετευτικό  δίκτυο  ούτε  στο  σπίτι  τους  αλλά  ούτε  έξω .   

 Το  ένα  είναι  αυτό  και  το  δεύτερο  είναι  ότι  ορισμένοι  κάτοικοι  

που  βρίσκονται  πιο  μακριά  από  τον  χώρο  συλλογής ,  γιατί  είναι  στενά  

τα  δρομάκια  εκεί ,  δεν  έχουν  την  ικανότητα ,  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  

να  μεταφέρουν  τον  κάδο  κάθε  πρωί ,  κάθε  Πέμπτη  πρωί  που  χρειάζεται  

στα  τριάντα ,  πενήντα  ή  και  λιγότερα  μέτρα ,  γιατί  λόγω  ηλικίας  ή  λόγω  

κάποιων  προβλημάτων .  

 Αυτά  για  την  καθαριότητα  και  συμπληρωματικά  στην  συνέλευση  

που  έκαναν  οι  κάτοικοι  είχαν  μπει  και  άλλα  ζητήματα  τα  οποία ,  βέβαια  

δεν  ξέρω  εάν ,  έξω  από  τη  καθαριότητα .  Μιλάμε  για  ετοιμόρροπα  

κτίσματα ,  τα  οποία  είναι  εστία  μόλυνσης  αλλά  και  καταλαμβάνονται  

από  διάφορους  περιθωριακούς  ανθρώπους ,  τα  οποία  γίνονται  και  

επικίνδυνα ,  όπως  είναι  η  δασοπυρόσβεση ,  που  είναι  γύρω  –γύρω  

περιφερειακά ,  γιατί  όπως  ξέρατε  πολλά  σπίτια  είναι  μέσα  στον  δάσος  

και  δεν  ξέρω  εάν  θα  πρέπει  να  συζητηθούν  και  αυτού  του  είδους  τα  

ζητήματα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  αντιπρόεδρο  για  την  ταχύτητα .  Κυρία  

Κώστογλου ,  κυρία  Καρτάλη ,  ποια  θέλει  πρώτη  τον  λόγο ;  Κυρία  

Καρτάλη  σας  ακούμε .  

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Παρευρισκόμαστε  σήμερα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μια  Επιτροπή  από  

την  γειτονιά  Κατακονόζι   εκπροσωπώντας  την  πλειοψηφία  των  

κατοίκων .   

 Τα  προβλήματα  της  γειτονιάς  που  θέλουμε  να  αναδείξουμε  είναι  

πάρα  πολλά  αλλά  ως  πρωταρχικό  τοποθετούμε  το  θέμα  που  αφορά  την  

τοποθέτηση  των  καφέ  κάδων  ατομικών ,  την  περισυλλογή  και  την  

αποκομιδή  των  απορριμμάτων .   

 Το  πρόγραμμα  πιλοτικό ,  όπως  είπαν  οι  υπεύθυνοι ,  άρχισε  πριν  

από  δυο  χρόνια .  ατομικές  διαμαρτυρίες  υπήρχαν  πολλές .  Τελικά  φέτος  

τον  Αύγουστο  μαζέψαμε  154 υπογραφές ,  πιστεύοντας  ότι  θα  

ακουστούμε  στον  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Τελικά  εντελώς  αντιδημοκρατικά  μετά  από  τις  υπογραφές  ο  

Δήμαρχος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  αποφύγουμε  τέτοιους  χαρακτηρισμούς ,  εάν  έχετε  την  

καλοσύνη .   Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  δείξει  πολλές  φορές  ότι  

λειτουργεί  δημοκρατικά .  Θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη…  

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Πώς  το  εξηγείτε  εσείς  ότι  μαζέψαμε  υπογραφές  και  δεν  μπήκε  το  θέμα  

και  αναγκαστήκαμε  να  αποταθούμε ,  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  θέμα ,  όπως  βλέπετε  είναι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εάν  έχετε  την  

καλοσύνη… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Γιατί  όμως ;  Γιατί  αφήνει  ο  νόμος  ένα  άλλο  παράθυρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  να  απαλείψετε  αυτόν  τον  όρο .  Σας  

το  λέω  καλοπροαίρετα .  Γιατί  όλοι  διακρινόμαστε  εδώ  για  την  

δημοκρατικότητά  μας .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  παρουσίασε  διάφορες  δικαιολογίες ,  ότι  το  θέμα  αφορά  την  

υπηρεσία  Καθαριότητας  και  όχι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Τελικά ,  

ευτυχώς ,  ο  νόμος  δίνει  εναλλακτική  λύση  και  βρισκόμαστε  εδώ  για  να  

ακουστούμε  από  την  αντιπολίτευση .   

 Αποταθήκαμε  με  τα  προβλήματα  που  δημιούργησε  το  πρόγραμμα  

αυτό  στον  Σύλλογο  των  Ιατρών  του  Νομού  Σερρών  και  στον  Σύλλογο  

των  Νοσοκομειακών  Ιατρών  καθώς  και  στο  Υγειονομικό ,  οι  οποίοι  

είναι  επιστημονικοί  φορείς  που  είναι  αρμόδιοι  και  επιστημονικά  

καταρτισμένοι  για  να  γνωμοδοτήσουν  για  τα  θέματα  υγείας  και  

ασφάλειας  των  πολιτών .   

 Ο  πολίτης  δεν  έχει  τα  μέσα  ούτε  την  γνώση  της  απολύμανσης  του  

κάδου  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργείται  κίνδυνος  υγιεινής  των  πολιτών  

στην  γειτονιά  και  όχι  μόνο  του  ιδιοκτήτη  το  κάδου  αλλά  εφόσον  είναι  

και  αυτός  ο  κάδος  εκτεθειμένος  στους  δρόμους  και  όχι  στις  αυλές .   

 Λόγω  της  πληθώρας  των  κάδων  αυξήθηκαν  τα  αδέσποτα  στην  

γειτονιά  και  τα  τρωκτικά .   

 Σε  επικοινωνία  που  είχαμε  με  τον  υπεύθυνο  του  προγράμματος ,  

μας  έγραψε  ότι  οι  κάδοι  είναι  οργανικά  απόβλητα .  Τα  υπόλοιπα  δεν  
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μας  είπε  τι  να  τα  κάνουμε .  Υπάρχουν  απόβλητα  τοξικά ,  φάρμακα  

αρρώστων ,  μωρών ,  πάμπερς  που  δεν  μπορούν  να  παραμένουν  για  επτά  

μέρες  μέσα  σε  ένα  πλαστικό  κουτί  κλεισμένα  και  τα  κτυπάει  ο  ήλιος .   

 Όταν  πήγαμε  στο  Υγειονομικό  ο  κ .  Βουλγαρίδης  εξήγησε  ότι  

όταν  τα  στερεά  γίνονται  υγρά ,  δηλαδή  όταν  σαπίζουν ,  είναι  επικίνδυνα  

και  άκρως  τοξικά  για  την  υγεία  μας .  Στον  δε  καθαρισμό  των  κάδων  

που  γίνεται  στον  δρόμο ,  μας  δήλωσε  ότι  κανονικά   σε  μια  αυτοψία  του  

Υγειονομικού  έχουμε  ευθύνη  εμείς  που  τρέχουν  τα  νερά  στον  δρόμο ,  

που  αυτός  ο  δρόμος  δεν  έχει  φρεάτια  για  τα  απόνερα  και  κινδυνεύουμε  

με  μηνύσεις .   

 Μετά  από  την  σύσκεψη  των  κατοίκων  που  πραγματοποιήθηκε  

στις  23/8,  αναδείχθηκαν  τα  προβλήματα .   

 Μια  φορά  την  εβδομάδα  γίνεται  η  αποκομιδή ,  όπως  είπα .  

Μερικές  φορές  το  αμάξι  είναι  χαλασμένο  ή  και  ο  ιδιοκτήτης  ξέχασε  να  

βγάλει  τον  κάδο  στην  συγκεκριμένη  μέρα  στο  συγκεκριμένο  μέρος ,  με  

αποτέλεσμα  τα  σκουπίδια  να  περιμένουν  δεκαπέντε  μέρες  στις  αυλές  ή  

στους  δρόμους .  Αποτέλεσμα ,  οσμές ,  σκουλήκια ,  ποντίκια ,  ιδίως  τους  

καλοκαιρινούς  μήνες .   

 Στους  τρεις  κεντρικούς  δρόμους  με  ανηφόρα  που  έχουμε ,  

Αναστασίου  Στεφάνου ,  Ιωάννου  Πολέμη  και  Πευκακίων ,  τα  σπίτια  δεν  

έχουν  αυλές  ή  έχουν  σκαλοπάτια ,  με  αποτέλεσμα  οι  κάδοι  να  μένουν  

απέξω  πάνω  στους  δρόμους  και  δημιουργείται  και  πρόβλημα  με  τα  

αμάξια  και  πάλι  οι  εστίες  με  τα  σκουπίδια  είναι  ανά  δέκα  μέτρα .  Και  

φανταστείτε  τις  οσμές .   

 Υπάρχουν  στενά  κάθετα  στους  κεντρικούς  δρόμους ,  επίσης  

ανηφορικά  και  δύσβατα ,   που  θα  πρέπει  να  κουβαλούμε  τους  γεμάτους  

κάδους  στον  κεντρικό  για  να  γίνεται  η  αποκομιδή .   
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 Υπάρχουν  ηλικιωμένοι  ή  ανάπηροι  που  δεν  μπορούν  να  

μεταφέρουν  τους  γεμάτους  κάδους  και  μέσα  από  την  αυλή  τους  και  ας  

είναι  σε  ίσιο  μέρος  έξω  στο  σημείο  της  αποκομιδής .   

 Το  πρόγραμμα  λέει  ότι  η  απολύμανση  θα  πρέπει  να  γίνεται  από  

τον  ιδιοκτήτη  και  έτσι  σε  κάθε  άδειασμα  του  κάδου  τα  βρωμόνερα  

είναι  σε  όλους  τους  δρόμους  της  γειτονιάς .  Δεν  έχουμε  και  σχάρες .   

 Το  πρόγραμμα  δεν  είναι  ανταποδοτικό  για  τους  πολίτες .   

 Σε  έγγραφη  απάντηση  που  μας  έδωσε  ο  υπεύθυνος  είπε  ότι  είναι  

για  το  καλό  μας  και  για  οικονομία .  Εμείς  έχουμε  αναλάβει  όλο  το  

βάρος  της  καθαριότητας  και  δεν  έχει  ανταποδοτικό  όφελος  σε  μας .  

Δηλαδή  τα  τέλη  καθαριότητας  είναι  τα  ίδια .   

 Ενώ  το  είδαμε  στην  αρχή  θετικά  και  όχι  με  ιδιοτέλεια ,  παρόλο  

που  κατηγορηθήκαμε  προσωπικά ,  πιστεύουμε  ότι  μπορεί  να  διορθωθεί  

το  πρόγραμμα .  Το  πρόγραμμα  αυτό .  

 Ζητούμε  την  ικανοποίηση  των  προτάσεων  –αιτημάτων  που  είναι  

να  γίνεται  η  αποκομιδή  πιο  συχνά ,  δυο  φορές  και  μάλιστα  όχι  ανά  

διήμερο ,  δηλαδή  ανά  τρεις  μέρες .  Να  απολυμαίνει  ο  Δήμος  τους  

κάδους ,  όπως  είναι  υποχρέωσή  του  από  τον  Κανονισμό  της  

Καθαριότητας  στο  κεφάλαιο  Β ,  αριθμός  5.1 και  5.5.  

 Να  μπαίνουν  μέσα  στα  στενά  οι  υπάλληλοι  και  να  μεταφέρουν  τις  

κάδους  και  σε  σπίτια  όπου  οι  πολίτες  είναι  ανάπηροι .    

 Αυτά  θέλαμε  να  πούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  προτάσεις  είναι  και  πολύ  συγκεκριμένες ,  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  

Κυρία  Κώστογλου .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  και  κύριε  αντιδήμαρχε ,  εννοείτε  πως  

όλοι  εδώ  όσοι  βρισκόμαστε  και  όσοι  δεν  είναι  εδώ  από  τους  κατοίκους  

έχουμε  ακριβώς  τα  ίδια  προβλήματα  και  οι  αποφάσεις  αυτές  και  οι  

λόγοι  που  τους  έχουμε  είναι  ακριβώς  αυτοί  που  ανέφερε  η  κυρία  

Καρτάλη .   

 Εγώ  ήθελα  να  κάνω  την  εξής  τοποθέτηση  όμως .  Από  την  ίδρυση  

των  δήμων  ξέρουμε  ότι  η  πρωταρχική  αρμοδιότητά  τους  και  μέριμνα  

είναι  η  καθαριότητα  του  Δήμου .  Της  πόλης ,  του  Δήμου ,  του  χωριού ,  

των  πολιτών  και  των  δημοτών .  Και  η  φροντίδα  και  η  μέριμνα  της  

υγιεινής  τους .   

 Αυτή  την  στιγμή  με  τους  κάδους  αυτούς ,  που  ναι  μεν  έχει  μια  

βάση  εάν  λειτουργήσουν  σωστά ,  καλή  και  ωφέλιμη  για  τον  πολίτη ,  

αρκεί  όμως  να  λειτουργήσει  σωστά  το  πρόγραμμα ,  υπάρχει  μια  

κατακύλιση  της  πρωταρχικής  αυτής  αρμοδιότητας  και  μέριμνας  στον  

κάθε  έναν  πολίτη  και  δημότη  της  περιοχής ,  με  αποτέλεσμα  να  

υπάρχουν  τρομερά  προβλήματα .   

Δεν  μπορεί  η  καθαριότητα  να  εξαρτάται  από  την  ευσυνειδησία  

του  κάθε  ενός  δημότη ,  διότι  ειδικά  στην  περιοχή  την  δική  μας  εκεί ,  

που  δεν  ξέρω  εάν  έχετε  όλοι  επισκεφτεί  και  την  γνωρίζετε ,  είναι  τόσο  

πυκνοδομημένη  που  ότι  κάτι  ο  ένας  γείτονας  έχει  αποτέλεσμα  στον  

διπλανό  του  και  όχι  μόνο .   

Επομένως ,  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό ,  τουλάχιστον  η  

απολύμανση  των  κάδων  να  μην  είναι    στην  αρμοδιότητα  του  καθενός  

μας .   

Δεν  μιλάμε  για  πλύσιμο  του  κάδου ,  τον  οποίο  τον  κάνει  ο  

καθένας  μας  ξεχωριστά .  Μιλάμε  για  απολύμανση .  Ο  Δήμος  έχει  τα  

μέσα .  Ο  πολίτης  ούτε  έχει  τα  μέσα ,  ούτε  γνωρίζει ,  την  γνώση ,  αλλά  
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και  δεν  μπορεί  να  μετακυλιστεί  αυτό  το  βάρος  ακόμα  και  το  

οικονομικό  στον  πολίτη .   

Θεωρούμε  ότι  το  πρόγραμμα  θα  μπορούσε  να  λειτουργήσει  

σωστά  σε  μια  άλλη ,  ίσως ,  περιοχή .  Ακόμη  και  στην  δική  μας  με  μια  

καλή  εκπαίδευση ,  με  μια  μέριμνα  από  τον  Δήμο .  Το  να  περνάει  ο  

δήμος  μια  φορά  την  εβδομάδα  δείχνει  ότι  έχει  τους  κατοίκους  της  

περιοχής  εντελώς  παρατημένους ,  να  πω  με  λίγα  λόγια .   

Επίσης ,  το  να  μην  απολυμαίνει  τους  κάδους  του  θεωρώ  ότι  

επίσης  είναι  άκρως  επικίνδυνο  για  την  δημόσια  υγεία .  Δεν  έχουμε  

δίπλα  μας  τον  Δήμο  ακόμη  και  να  μας  εκπαιδεύσει  γι '  αυτό  το  θέμα .   

Κάποια  στιγμή ,  εγώ  τουλάχιστον ,  συνάντηση  τον  κ .  Χράπα  στην  

γειτονιά  με  μια  πληθώρα  κάδων  και  έμεινα  έκπληκτη .  Δεν  είχαμε  

ενημερωθεί .  Δεν  ζητήθηκε  η  δική  μας  η  άποψη ,  που  εντάξει ,  θα  

μπορούσαμε  και  το  υποστηρίξαμε  στην  αρχή ,  όμως  τους  καλοκαιρινούς  

μήνες  ειδικά  η  αποκομιδή  μια  φορά  την  εβδομάδα  είναι  άκρως  

επικίνδυνη .   

Το  πλύσιμο  και  η  απολύμανση ,  η  παντελής  έλλειψη  από  τον  Δήμο  

είναι  εκατό  φορές  επικίνδυνη .   

Λόγω  της  ιδιομορφίας  της  γειτονιάς  όλα  τα  απόνερα  περιέχουν  

απόβλητα ,  τρέχουν  στους  δρόμους ,  όλοι  πατάμε  που  περπατάμε ,  δεν  

υπάρχει  άλλη  πρόσβαση ,  ο  καθένας  μας  για  να  μπει  στο  σπίτι  του  θα  

περάσει  από  αυτούς  τους  ανηφορικούς  δρόμους ,  που  σημαίνει  ότι  όλα  

τα  απόβλητα  και  όλα  τα  μικρόβια  θα  τα  μεταφέρουμε  στο  σπίτι  μας .   

Θεωρώ  πάρα  πολύ  σημαντική  την  απολύμανση  του  κάδου  και  την  

αποκομιδή ,  τουλάχιστον ,  δυο  φορές  την  εβδομάδα .   

Επίσης  αυτό  που  είπε  η  κυρία  Καρτάλη  είναι  ότι  ζητήσαμε ,  

καταρχάς ,  την  γνωμοδότηση  από  τους  επιστημονικούς  φορείς ,  οι  
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οποίοι  είπαν  ακριβώς  αυτά  που  λέμε .  Ότι  δεν  μπορεί  να  είναι  η  

απολύμανση  και  η  καθαριότητα ,  να  έγκειται  στην  ευσυνειδησία  του  

καθενός  μας .   Αλλιώς ,  ποιος  ο  λόγος  να  υπάρχει  ο  Δήμος  εάν  δεν  

μπορεί  να  στηρίξει  τον  δημότη  στο  πιο  απλό  και  στο  πιο  σημαντικό  

θέμα  της  καθημερινότητάς  του ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Βεβαίως  αυτό  κάνουμε ,  μεταφέρουμε  τα  σκουπίδια  μας  στον  κάδο .  

Τόσα  χρόνια  αυτό  κάναμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  ολοκληρώσει  η  κυρία  

Κώστογλου .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Επίσης  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ολοκληρώσει  την  τοποθέτησή  σας ;   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Θέλω  να  μας  εξηγήσει ,  ποια  απόβλητα  πρέπει  να  πετάμε  στους  καφέ  

κάδους ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όλα  τα  αστικά  απόβλητα .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Όλα  τα  αστικά .  Γνωρίζουμε  ότι ,  ενημερωνόμαστε  ότι  το  πρόγραμμα  

μιλάει  για  οργανικά  απόβλητα .  Τα  επικίνδυνα  απόβλητα  τι  γίνεται ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Δεν  συλλέγετε  φάρμακα ;  Δεν  συλλέγετε  λιπάσματα ;   Η  περιοχή  μας  

έχει  αυλές ,  έχει  λιπάσματα ,  έχει  ηλικιωμένους  ανθρώπους .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Άλλο  είναι  τα  απόβλητα ,  αυτά  τα  απόβλητα  να  συλλέγονται  κάθε  μέρα ,  

όπως  γινόταν  με  τους  παλαιούς  κάδους  και  άλλο  είναι  να  παραμένουν   

έξω  από  τα  σπίτια  μας  μια  εβδομάδα .  Τουλάχιστον  επτά  ημέρες .   

 Επίσης ,  άλλο  είναι  το  αυτοκίνητο  να  καθαρίζει ,  να  απολυμαίνει  

τους  κάδους  και  άλλο  είναι  εμείς  να  πλένουμε  τους  κάδους  με  τα  απλά  

απορρυπαντικά  του  σπιτιού ,  τα  οικιακά ,  να  ρίχνουμε  τα  απόνερα ,  με  τα  

απόβλητα  αυτά  φάρμακα ,  λιπάσματα ,  απόβλητα  ηλικιωμένων ,  μωρών ,  

οτιδήποτε ,  ακόμα  και  τα  δικά  μας  που  μπορούν  να  έχουν  χίλιες  

ασθένειες  να  έχει  ο  καθένας  μας ,   να  τρέχουν  στους  δρόμους .   

 Θεωρώ  πάρα  πολύ  σημαντική  την  αποκομιδή  δυο  φορές  την  

εβδομάδα  και  την  απολύμανση ,  οπωσδήποτε  των  κάδων ,  κάθε  φορά  

που  θα  γίνεται  η  αποκομιδή .   

 Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς  σας  ευχαριστούμε .  Έχω  καταλάβει  ότι  είστε  υπέρ  τους  

προγράμματος  και  από  τις  δυο  τοποθετήσεις ,  ότι  είναι  θέμα  

ευσυνειδησίας  του  καθενός  η  καθαριότητα  και  ο  Δήμος  συνδράμει  με  

τον  κανονισμό  του  και  οι  πολίτες  βοηθούν  τον  Δήμο ,  αυτά  είναι  

αλληλένδετα .   
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 Θα  ήθελα  να  ξεκινήσουμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή  να  ρωτήσω  κάτι .  Θα  θέλαμε  να  δούμε  τις  γνωματεύσεις  

των  φορέων .  Μας  τις  δίνετε  σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κυρία  Κώστογλου  να  μας  τις  προσκομίσετε  στο  προεδρείο ;  Σας  

ευχαριστούμε  πάρα  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα  αυτό  και  απλώς  θέλω  να  διευκρινίσω  κάτι  γι '  αυτό  που  ακούστηκε  

από  την  κυρία  Καρτάλη ,  ότι  ο  Δήμαρχος  δεν  έβαλε  το  θέμα  και  το  

έφερε  η  αντιπολίτευση  με  υπογραφές .   

 Υπενθυμίζω  το  εξής :  όταν  τέθηκε  εδώ  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης ,  ζήτησα  από  την  κυρία  Καρτάλη  να  κάνουν  Γενική  Συνέλευση  

ή  όταν  θα  κάνουν  Γενική  Συνέλευση  να  μας  καλέσουν  και  εμάς  και  να  

έρθουμε  να  συζητήσουμε  και  δεν  μας  καλέσανε .   

 Καλέσανε  τους  πάντες ,  εκτός  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  τον  

Δήμαρχο  και  μετά  πήγαν  και  μάζεψαν  υπογραφές  και  φέρανε  το  θέμα .  

Αυτά  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας .  Κανένας  δεν  μπορεί  να  

διαψεύσει  ότι  εγώ  πρότεινα  εδώ  ότι  κάντε  Γενική  Συνέλευση  και  

καλέστε  μας  να  έρθουμε  και  δεν  μας  κάλεσαν .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Να  απαντήσω  σε  αυτό  που  είπε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  θα  μιλήσετε  εάν  χρειαστεί  ξανά ,  δεν  θα  σας  

στερήσω  τον  λόγο ,  θα  ήθελα  να  παρακαλέσω ,  εάν  υπάρχουν  πρώτα  

ερωτήσεις  για  το  ζήτημα  αυτό .  Υπάρχουν  κάποιες  ερωτήσεις  από  τους  

συναδέλφους ;  Ερωτήσεις .   Κύριε  γραμματέα  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εγώ  θέλω  να  ρωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ο  κ .  Δήμαρχος  που  θέλει  να  ρωτήσει ,  ο  αρχηγός  της  μείζονος  

αντιπολίτευσης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  η  κυρία  Μπιτζίδου ,  η  συνάδελφος ,  ο  κ .  

Αντώνης  Αναστασιάδης .  Κύριε  γραμματέα  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  

Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  για  ερώτηση ;  Είμαστε  στον  κύκλο  

των  ερωτήσεων .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  η  κυρία  Μπιτζίδου ,  

ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Χράπας .  Υπάρχει  

κανένας  άλλος  που  θέλει  να  ρωτήσει ;   

 Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τις  εκπροσώπους  των  κατοίκων  το  εξής :  η  

Δημοτική  Αρχή  εφαρμόζει  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  το  οποίο  

εφάρμοσε  στην  γειτονιά  Αγίου  Παντελεήμονα  χωρίς  κανένα  πρόβλημα  

και  εν  συνεχεία  το  επέκτεινε  και  στην  γειτονιά  Κατακονόζι  και  θα  το  

επεκτείνει  και  σε  άλλες  γειτονιές .   

 Ποια  είναι  η  φιλοσοφία  του  προγράμματος ;  Η  φιλοσοφία  του  

προγράμματος  είναι  η  εξής ,  του  πιλοτικού  προγράμματος .  Δίνουμε  

ατομικούς  κάδους  σε  κάθε  σπίτι  με  ποιο  στόχο ;  Για  να  πετύχουμε  δυο  

στόχους .  Πρώτον  να  εξαφανίσουμε  τους  μεγάλους  πράσινους  κάδους  

από  τους  δρόμους  γιατί  την  βελτίωση  της  αισθητικής  εικόνας  του  

Δήμου  και  δεύτερον ,  για  να  κάνουμε  οικονομία ,  διότι  από  την  στιγμή  

που  θα  έχει  ο  κάθε  πολίτης  τον  κάδο  στο  σπίτι  του ,  δεν  χρειάζεται  να  

περνάμε  δυο  φορές  την  εβδομάδα  αλλά  μια  φορά  την  εβδομάδα .  
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Εννοείται  ότι  άλλο  να  συσσωρεύονται  τα  σκουπίδια  σε  έναν  κάδο  που  

τα  βάζουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  καταλήξω  στην  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  καταλήξω  στην  ερώτηση .  Άλλο  λοιπόν  να  συσσωρεύονται  τα  

σκουπίδια  20 και  30 σπιτιών  σε  έναν  κάδο  και  άλλο  ο  κάθε  πολίτης ,  το  

κάθε  σπίτι  να  έχει  τον  δικό  του  κάδο  και  ερωτώ ,  η  ερώτηση ,  σχετικά  

με  την  φιλοσοφία  αυτού  του  προγράμματος  είστε  αντίθετοι ;  Αυτό  θέλω  

να  μου  πείτε .   

 Θέλω  μια  απάντηση .  Είστε  αντίθετοι  με  την  φιλοσοφία  αυτού  του  

προγράμματος ;   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  είπαμε  και  δυο  από  την  αρχή  ότι  δεν  είμαστε  αντίθετοι ,  

απλά  θέλουμε  την  μερίμνα  του  Δήμου .  Θέλουμε  τον  Δήμο  να  είναι  

δίπλα  μας .  αισθανόμαστε  ότι  μας  έχετε  παρατημένους  σε  αυτό  το  τόσο  

σοβαρό  θέμα  των  σκουπιδιών .  Των  απορριμμάτων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάμε  στην  δεύτερη  ερώτηση  για  να  δούμε  τώρα ,  ποιος  έχει  

παρατημένο  ποιον ;  Συμφωνούν  με  την  φιλοσοφία  του  προγράμματος .  

Αλλά  λένε  οι  κάδοι  μυρίζουν .  Μυρίζουν  και  πρέπει  να  τους  πλένουμε .  

Και  λέω  εγώ  το  εξής :  ξέρετε  για  μυρίζουν  οι  κάδοι ;  Γιατί  ότι  
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σκουπίδια  έχουμε  στο  σπίτι ,  όπως  τα  έχουμε ,  τα  ρίχνουμε  κατευθείαν  

στον  κάδο .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη  κ .  Δήμαρχε ,  κάνετε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  θα  μιλήσετε .  Ερωτώ ,  η  ερώτηση  που  κάνω  πάλι ,  εάν  τα  

σκουπίδια  αυτά  τα  βάλατε  μέσα  σε  σακούλες ,  τις  δέσετε  τις  σακούλες  

και  την  σακούλα  την  βάλατε  στον  κάδο ,  θα  υπάρχει  πρόβλημα ;  Ρωτώ .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Δήμαρχε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  … 

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  απαντήσω .  Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  απαντήσω  στον  

κύριο  Δήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  θα  ήθελα  να  

παρακαλέσω  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  απάντηση  στην  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τους  κατοίκους  … 

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  κυρία  συνάδελφε .  Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ .  Σας  

παρακαλώ  πολύ ,  μην  με  αναγκάζετε  να  διακόψω ,  θέλω  να  πω  κάτι  το  
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πολύ  απλό .  Είναι  μια  πάρα  πολύ  ωραία  συζήτηση  αυτή  που  γίνεται  για  

αυτή  την  σημαντική  περιοχή  των  Σερρών ,  ακούγονται  εδώ  οι  απόψεις  

όλων  και  των  ανθρώπων  που  εισηγούνται  το  θέμα ,  ο  κ .  Καρύδας  και  

των  κατοίκων  που  εκπροσωπούν  όλη  την  γειτονιά ,  θα  ήθελα  να  

ακουστούμε  όλοι ,  να  μην  παρεμβαίνει  κανείς  και  διακόπτει  την  

συνεδρίαση ,  εδώ  είμαστε  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  είμαστε  σε  κάποια  

Γενική  Συνέλευση .  Θα  ήθελα  να  σεβαστούμε  το  σώμα  όταν  

συνεδριάζει ,  επομένως  έκανε  μια  δεύτερη  ερώτηση  ο  κ .  Δήμαρχος  προς  

τον  αγορητή  και  κυρίως  προς  τους  κατοίκους ,  θα  ήθελα  την  απάντηση .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριε  Δήμαρχε  είναι  δυνατόν ,  έχετε  ενώπιόν  σας  

νοικοκυραίους  ανθρώπους ,  δεν  είμαστε  άνθρωποι  που  ήρθαμε  εδώ  και  

ξαφνικά  δημιουργούμε  ένα  πρόβλημα  εκ  του  μη  όντος .  Εντάξει ;  Το  

καταλαβαίνετε  αυτό ;  

 Επίσης ,  είναι  δυνατόν  να  βγάζουμε  τα  σκουπίδια  στα  χέρια ;  Δεν  

τα  κλείνουμε  σε  σακούλες ;  Πως  τα  πετάμε ;  Ας  έρθει  ο  επιθεωρητής  

καθαριότητας ,  δεν  ξέρω  ποιος  από  τους  δυο  κυρίους  είναι ,  να  έρθει  να  

ελέγξει  τους  κάδους  μας ,  που  είναι  σίγουρα  καλύτερα  τοποθετημένα  τα  

σκουπίδια ,  γιατί  τα  έχουμε  έξω  από  τα  σπίτια  μας ,  από  τις  εισόδους  

μας ,  τουλάχιστον  για  μια  εβδομάδα .   

 Επομένως  αυτό  που  κάνετε  είναι  προσβλητικό  για  όλους  τους  

κατοίκους  της  περιοχής , .  Το  να  μας  λέτε  ότι  δεν  μπορούμε  να  

πετάξουμε  σωστά  τα  σκουπίδια  όπως  τα  πετούσαμε  μέχρι  και  χθες  πριν  

το  πιλοτικό  σας  πρόβλημα .   

 Επίσης ,  κύριε  Δήμαρχε  θέλω  να  πω  το  εξής…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέω  ότι  τα  σκουπίδια  αυτά… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  όμως  να  μην  γίνεται  διάλογος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  βάζετε  στην  σακούλα ;   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Πώς  θα  τα  πετάξουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Πώς  θα  τα  βγάλουμε ,  με  τις  

πιατέλες ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  ξέρω ,  υπάρχει  σεβασμός  … 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τηρείστε  την  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  δυνατότητα  ερώτησης  από  τον  Δήμαρχο ;   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Βεβαίως  και  υπάρχει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  τρελαθούμε  τώρα .  Εγώ  ρωτάω ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Παρόλο  που  τα  βάζετε ,  τα  βάζετε  στην  σακούλα  τα  σκουπίδια ,  την  

δένετε  την  σακούλα ,  την  βάζετε  στον  κάδο  και  παρόλα  αυτά  βρωμάει  ο  

κάδος ;  Αυτό  ρωτάω .  Ρωτάω .  

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ο  αντιδήμαρχος  Καθαριότητας  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο  να  απαντήσει  η  κυρία  Κώστογλου .  Λίγο  σεβασμός .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Ο  Επιθεωρητής  Καθαριότητας ,  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  διαδικασία  αυτό .  Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  είναι  διαδικασία  αυτό .  

Ενίσταμαι .  Ο  Δήμαρχος  να  κάνει  ερώτηση  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  κάνει  ερώτηση ;   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  δεν  είμαι  αρμόδια  να  σας  απαντήσω  πως  αποσυντίθεται  

τα  σκουπίδια .  Δεν  μπορώ  να  σας  το  πω  αυτό .  Ποια  είναι  η  λειτουργία  

αποσύνθεσης  των  σκουπιδιών ,  των  απορριμμάτων  δεν  είμαι  ειδική .  

Ειδικός  είναι  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  ο  κ .  Επιθεωρητής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  διακόψω  την  συνεδρίαση  εάν  συνεχίσετε  και  οι  δυο .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Ή  υπάρχει  σεβασμός  στο  πρόσωπό  μου  ή  δεν  

υπάρχει .  Ένα  λεπτάκι .  Υπάρχει  η  δυνατότητα  ερώτησης  και  από  τον  

Δήμαρχο ,  έδωσε  τον  λόγο  για  θέματα  που  ήταν  σημαντικά ,  όπως  ήταν  

η  λογοδοσία  πριν  από  λίγο ,  έδωσα  τον  λόγο  και  στους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων  να  μιλήσουν  παραπάνω  από  ότι  πρέπει  να  φύγουν  και  από  

το  θέμα  και  να  μιλήσουν  και  για  την  διαδικασία .   

 Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  επειδή  αυτό  έχουμε  τους  

κατοίκους  εδώ  και  έγινε  μια  ουσιαστική  συζήτηση ,  να  ακουστούν  οι  

ερωτήσεις  του  κ .  Δημάρχου ,  να  ακουστούν ,  να  απαντήσει  η  κυρία  

Κώστογλου ,  να  απαντήσει ,  να  συνεχίσουμε  τις  ερωτήσεις .   

 Ο  κ .  Δήμαρχο  τελείωσε ,  έκανε  την  τελευταία  του  ερώτηση .  Μια  

απάντηση  να  δώσει  η  κυρία  Κώστογλου  και  συνεχίζουμε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  είναι  η  πρώτη  μέρα ,  είναι  η  πρώτη  μου  

συνεδρίαση .  Κοιτάξτε ,  να  σας  πω  κάτι ;  Είναι  η  πρώτη  συνεδρίαση… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άκου  να  δεις  συνάδελφέ  μου ,  είναι  η  πρώτη  συνεδρίαση ,  θέλω  να  είμαι  

ανεκτικός  σε  θέματα  σοβαρά  στο  κάτι  παραπάνω ,  αλλά  θα  εφαρμόσω  
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τον  Κανονισμό .  Η  κυρία  Κώστογλου  έχει  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  

κυρία  Κώστογλου  απαντήστε  σύντομα .  Υπάρχουν  και  άλλοι  που  θέλουν  

να  κάνουν  ερωτήσεις .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  εάν  έχω  φέρει  αυτή  την  ένταση ,  όμως  θέλω  

να  απαντήσω  με  τον  εξής  τρόπο ,  που  όλοι  οι  γείτονές  μου  θα  ήθελαν  

να  απαντήσουν .   

 Είναι  δυνατόν  να  γνωρίζουμε  εμείς  τον  τρόπο  αποσύνθεσης  των  

σκουπιδιών ,  των  απορριμμάτων ;  Μετά  από  μια  εβδομάδα  κάτω  από  τον  

καυτό  ήλιο  είναι  δυνατόν  να  μην  αποσυντίθενται  τα  σκουπίδια ;  

Αρμόδιος  γι '  αυτό  είναι  ο  επιθεωρητής  καθαριότητας  και  ο  

Αντιδήμαρχος ,  ίσως  και  ο  Διευθυντής  Καθαριότητας  που  μπορεί  να  

σας  το  απαντήσει ,  γιατί  συμβαίνει  αυτό ,  που  παρόλο  που  τα  βάζουμε  

μέσα  σε  σακούλες  και  τα  δένουμε  σωστά ,  συμβαίνει  αυτό .  

 Εγώ  δεν  μπορώ  με  τις  γνώσεις  μου  να  σας  το  απαντήσω .   

 Επίσης  όμως  το  τελευταίο  που  ήθελα  να  πω ,  επιμένετε ,  κύριε  

Δήμαρχε  και  λέτε  για  πλύσιμο  των  κάδων .  Δεν  μιλάμε  για  το  πλύσιμο  

των  κάδων .  Μιλάμε  για  το  πάρα  πολύ  σημαντικό  θέμα  της  

απολύμανσης  των  κάδων ,  η  οποία  απολύμανση  δεν  μπορεί  να  γίνει  από  

τον  κάθε  έναν  μας  ξεχωριστά .   Δεν  έχουμε  τα  μέσα ,  δεν  έχουμε  την  

γνώση .  Αυτό  θα  ήθελα  να  το  καταλάβετε .   

 Βλέπω  και  τον  κ .  Γκότση  που  λέει  για  το  πλύσιμο .  Δεν  είναι  το  

πλύσιμο  των  κάδων .  Αυτούς  τους  πλένουμε  τουλάχιστον  η  

πλειονότητα .  Είναι  η  απολύμανση  των  κάδων  που  δεν  γίνεται  σωστά  

και  είναι  και  τα  απόβλητα  τα  οποία  τρέχουν  όταν  εμείς  πλένουμε  τους  

κάδους  μας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό  είναι  αυτό  που  λέτε .   

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Δεν  υπάρχουν  φρεάτια  στην  γειτονιά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  παρακαλώ  να  προχωρήσει  στις  ερωτήσεις  του .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  σας  βοηθήσω  ειλικρινά  αλλά  σήμερα  έχουμε  

εκτροπή .  Δεν  θα  εξηγήσω  την  εκτροπή  γιατί  είναι  πασιφανέστατη .   

 Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριοι  

προϊστάμενοι ,  αξιοσέβαστοι  κύριοι  προϊστάμενοι ,  γιατί  κάνετε  την  

δουλειά  σας ,  προχωρήσατε  σε  μια  τοπική  συνθήκη .  Αυτό  λέει  το  

πιλοτικό  πρόγραμμα .  Ενημερώσατε  χωρίς  να  ακυρώσετε  αυτά  τα  

βασικά  συστατικά  του  Κανονισμού  ως  υποχρέωση  από  πλευράς  Δήμου  

και  βεβαίως  από  υποχρέωση  των  δημοτών .   

 Σε  αυτή  την  τοπική  συνθήκη  προχωρήσαμε  και  οφείλουμε ,  είναι  

πιλοτικό ,  να  έχουμε  τι ;  Την  καταγραφή  και  πως  πάει ,  να  το  πω  απλά ,  η  

αποκομιδή .  Παρακαλώ  να  προσκομίσετε  τις  παρατηρήσεις  σας  ανά  

μήνα ,  ανά  δίμηνο ,  ανά  τρίμηνο  στο  σώμα .   

 Εάν ,  δηλαδή ,  εμείς  ως  υπηρεσία  έχει  πέσει  στην  αντίληψή  μας  

κάτι .  Έχει  σημασία  για  μας  ως  παράταξη .  Εάν  η  υπηρεσία  αντιλήφθηκε  

κάτι  ή  εάν  είναι  φαντασιώσεις  των  πολιτών .   

 Βεβαίως  ο  Κανονισμό  ορίζει  καθαριότητας .  Αυτή  λοιπόν  την  

τοπική  συνθήκη  του  πιλοτικού  προγράμματος ,  η  ερώτησή  μου  είναι  

πρώτον ,  έχετε  παρατηρήσεις  ως  υπηρεσία  να  μας  προσκομίσετε ;  Μας  

ενδιαφέρει  εμάς  εδώ .   
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 Δεύτερον .  Οι  κάτοικοι  δια  των  εκπροσώπων ,  με  αυτόν  τον  

αυτοσχέδιο  εκεί  τρόπο  που  διαμαρτυρήθηκαν ,  έφτασαν  σε  σας ;  Και  με  

βάση  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  τους  δώσατε  απαντήσεις  απευθείας ;  Διότι  

πιλοτικό  πρόγραμμα  σημαίνει ,  είναι  σε  εξέλιξη ,  είναι  μια  δυναμική  

διαδικασία .   Εάν  αυτό  επίσης  έγινε  και  πότε  έγινε ;   

 Και  εάν  εμείς ,  τρίτη  ερώτηση ,  μετά  από  αυτή  την  επαφή  που  έχει  

την  μορφή  της  διαδικασίας  ή  ενδεχομένως  των  παρατηρήσεων  που  

εμείς  έπρεπε  να  κάνουμε ,  προχωρήσαμε  σε  κάποια  βελτίωση  ή  αλλαγή  

του  τρόπου  αποκομιδής .   

 Τρεις  ερωτήσεις ,  κύριε  συνάδελφε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άψογα .  Κύριε  αντιδήμαρχε  σας  δίνω  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  στοιχεία  έχουμε  και  έχουμε  αποτυπώσει  την  περιοχή  και  πως  

γίνεται  η  αποκομιδή  και  τι  προβλήματα  έχουν  δημιουργηθεί .  Τα  

περισσότερα ,  βέβαια  τα  προβλήματα  που  δημιουργήθηκαν  είναι  γενικά .  

Όταν  λέω  γενικά ,  όταν  ζήτησα  συγκεκριμένα  να  μου  πείτε  ποιος  δεν  

μπορεί  να  βγάλει  τον  κάδο  έξω  να  ζητήσουμε  την  άδειά  του  να  μας  

αφήσει  να  μπαίνουμε  στην  αυλή  του  για  να  τον  παίρνουμε  εμείς  αυτόν  

τον  υπέργειο ,  πάτε  βρείτε  τον ,  μου  απάντησαν .  Να  τον  βρω .  Που  να  

τον  βρω ;  Που  να  τον  βρω ;   

 Στο  σκαλοπάτι  είναι  ο  κάδος  και  δεν  μπορούν  να  τον  πλύνουν .  

Ωραία .  Άμα  υπάρχει  πρόβλημα  εκεί  δεν  ήρθε  ο  κάτοικος  σε  μένα  να  

μου  πει  ότι  έχω   πρόβλημα ,  να  τον  πάρω  τον  κάδο  να  τον  δώσω  

σακούλες ,  να  κατεβάζει  σακούλες  κάθε  Πέμπτη .  Να  μην  υπάρχει  

κάδος .   
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 Λύσεις  υπάρχουν  για  όλα .  Το  πρόβλημα  το  γνωρίζουνε ,  πολύ  

καλά  το  γνωρίζουν .  Θέλω  να  πω  πάρα  πολλά  αλλά  θα  τα  πω  στην  

τοποθέτησή  μου .  Στην  ερώτηση  που  έχω  να  κάνω .  Έχουν  καταγραφεί  

τα  πάντα ,  στα  στοιχεία  τα  έχουμε ,  όλα  είναι  στην  διάθεσή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  τις  τρεις  απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Κύριε  Γραμματέα .  Ο  κ .  Μηλίδης  

παρακαλώ  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αναφέρθηκε ,  έτσι  είναι ,  ότι  ο  Κανονισμό  λέει ,  λειτουργίας  του  

Οργανισμού  Καθαριότητας ,  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας ,  είναι  δυο  

φορές  την  εβδομάδα  η  αποκομιδή  των  σκουπιδιών .  Με  το  πιλοτικό  

πρόγραμμα  έχει  αναιρεθεί  αυτό ;  Πρώτη  ερώτηση .   

 Το  δεύτερο .  Και  προς  τον  αντιδήμαρχο  Καθαριότητας  και  προς  

τους  υπηρεσιακούς .  Πιστεύετε  ότι  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  εάν  η  

αποκομιδή  γίνεται  μια  φορά  είναι ,  διασφαλίζεται  η  δημόσια  υγεία ;  Εγώ  

προσωπικά  πιστεύω  όχι  αλλά ,  εν  πάση  περιπτώσει , ,  εσείς  πιστεύετε  ότι  

διασφαλίζεται  η  δημόσια  υγεία  τους  καλοκαιρινούς  ιδιαίτερα  μήνες ;  

Θα  ήθελα  μια  ξεκάθαρη  απάντηση  σε  αυτό .   

 Τρίτο .   Είναι  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  στο  οποίο  συμφωνούν  και  

οι  κάτοικοι .  Όταν  δημιουργήθηκαν  τα  προβλήματα  δόθηκαν  κάποιες  

λύσεις ;  Γιατί  ενδεχομένως  να  μην  χρειαζόταν  καν  να  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  συνάδελφο .  Κύριε  γραμματέα  ποιος  ακολουθεί ;  

Θυμάμαι  καλά ;  Η  κυρία  Μπιτζίδου ;  Η  κυρία  Μπιτζίδου .  Συγνώμη ,  θα  

απαντήσετε  τώρα  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  να  απαντήσει .  

Νόμιζα  ότι  θα  απαντήσετε  συνολικά .  Με  συγχωρείτε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  συχνότητα  συλλογής  των  απορριμμάτων  διαφέρει  ανάλογα  με  τις  

ανάγκες .  Υπάρχει  κάδος  σε  κάποιο  σημείο  του  Δήμου  Σερρών  που  

αδειάζεται  μια  φορά  στις  δεκαπέντε  μέρες .  Και  υπάρχει  κάδος  στον  

Δήμο  Σερρών ,  στον  ίδιο  Δήμο  που  τον  αδειάζουμε  τρεις  φορές  την  

ημέρα .  Εννοείται  κάθε  μέρα  και  τρεις  φορές  την  ημέρα .   

 Αυτή  η  συχνότητα  είναι  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  περιοχής .  

Της  κάθε  περιοχής .  Οπότε  δεν  υπάρχει  ένα  στάνταρ  να  πούμε  ότι  δυο  

φορές  την  εβδομάδα  θα  μαζεύουμε  τα  σκουπίδια .  Όχι .  Πρέπει  να  

μαζεύουμε  και  περισσότερες  από  δυο  φορές  την  εβδομάδα  σε  κάποια  

σημεία  και  πολύ  λιγότερες  σε  κάποια  άλλα .   

Δηλαδή ,  δεν  υπάρχει  ένα  δεδομένο  να  πούμε  ότι  στάνταρ  είναι  

αυτό .  Ανάλογα  με  την  περιοχή ,  ανάλογα  με  το  απόρριμμα ,  με  τον  όγκο  

των  απορριμμάτων ,  των  όγκων  των  κατοίκων  έχουμε  και  την  

συχνότητα  συλλογής .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δημόσια  υγεία  τους  καλοκαιρινούς  ιδιαίτερα  μήνες .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  και  σε  αυτό .  Εάν  οι  κάτοικοί  μας ,  οι  πολίτες  μας  

έχουν  μια  σακούλα  απορριμμάτων  την  οποία  την  δένουν  και  μετά  την  

βάζουν  μέσα  στον  κάδο  απορριμμάτων ,  θεωρώ  ότι  δεν  θα  υπάρξει  

πρόβλημα .  Θεωρώ  ότι  … 

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  κυρία  μου  για  την  άποψή  σας .  Πάρα  πολύ  

σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  ήθελα  τέτοιους  σχολιασμούς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν  τοποθετήσουμε  μια  σακούλα  δεμένη  απορριμμάτων  μέσα  στον  

κάδο ,  δεν  θα  δημιουργηθεί  πρόβλημα .  Αυτή  είναι  η  εκτίμησή  μας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  το  λέτε  τεκμηριωμένα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτή  είναι  η  εκτίμησή  μας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γαλάνη  διευκρινίζω  την  ερώτησή  μου .  Το  λέτε  τεκμηριωμένα ;  

Δηλαδή  έχετε  άποψη  από  την  υπηρεσία ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δυστυχώς  όμως ,  κ .  Μηλίδη ,  δυστυχώς  πολλοί  δημότες ,  για  διάφορους  

λόγους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  –απάντηση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  διάφορους  λόγους  δεν  χρησιμοποιούν  την  σακούλα  των  

απορριμμάτων  και  δυστυχώς  το  λέω  και  χρησιμοποιούν  ακόμη  την  
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σακούλα  του  σούπερ  μάρκετ ,  η  οποία  δεν  δένει .  Δυστυχώς .  Για  

διάφορους  λόγους ,  έτσι ;  Λύνει ,  δεν  δένει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ήθελα  και  εγώ  να  θέσω  κάποιες  ερωτήσεις  αλλά  να  κάνω  πρώτα  ένα  

σχόλιο  σχετικό .   

Εγώ  μένω ,  η  κατοικία  μου  είναι  στην  περιοχή  του  Αγίου  

Παντελεήμονα ,  όπου  εφαρμόζεται  τη  πολιτικό  πρόγραμμα  με  την  

αποκομιδή  μια  φορά  την  εβδομάδα  και  με  κάδους  που  έχουμε  στην  

αυλή  μας .  Δεν  γνωρίζω  εάν  προέκυψε  κάποιο  πρόβλημα  στην  περιοχή  

τους  Αγίου  Παντελεήμονα ,  γιατί  δεν  είχα  κάτι  ανάλογο ,  καμία  όχληση  

από  τους  δημότες .   

Θα  ήθελα  όμως ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  να  μας  ενημερώσετε  εάν  εκεί  

πηγαίνουν  τα  πράγματα  όντως  καλά  και  δεν  υπάρχει  θέμα .   

Ένα  δεύτερο ,  επειδή  γνωρίζω  πολύ  καλά  και  την  περιοχή  του  

Κατακονόζι ,  φαίνεται  ότι  σε  ορισμένα  σημεία  είναι  πάρα  πολύ  μικρές  

ιδιοκτησίες ,  οπότε  εκεί  θα  πρέπει  να  γίνεται  λογικά  μια  παρέλαση  

κάδων ,  εάν  οι  κάτοικοι  δεν  τα  έχουν  μέσα  στις  αυλές .  Και  γιατί  δεν  τα  

έχουν  μέσα  στις  αυλές ;  Γιατί  είναι  πολύ  απότομος  ο  δρόμος  και  έχει  

μεγάλη  ανηφόρα ,  κατωφέρεια  ή  ανωφέρεια  και  είναι  αδύνατον  σε  

μερικά  σπίτια  να  μπουν  μέσα ,  γιατί  ξέρω  πολύ  καλά  ότι  υπάρχει  σκαλί  

για  να  ανεβεί  ο  άλλος  επάνω  μέσα  στον  χώρο .   

Άρα  λογικά  πρέπει  να  υπάρχει  σωρεία  κάδων  έξω  από  τις  αυλές  

των  σπιτιών .  Αυτό  εδώ  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  προβληματίζει  την  

υπηρεσία ;  Και  εδώ  θα  ήθελα  μια  απάντηση .   
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Επίσης  τρίτο ,  όταν  εφαρμόζεται  αυτό  το  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  

γίνεται  μια  επιλογή  της  περιοχής  ή  γίνεται  προσπάθεια  από  την  

υπηρεσία  να  εφαρμοστεί  σε  όλες  τις  γειτονιές ;  Γιατί ,  τουλάχιστον ,  η  

δική  μας  περιοχή ,  υπάρχει ,  δεν  υπάρχει  ανωφέρεια  και  σε  ορισμένα  

σημεία  είναι  πολύ  εύκολη  η  πρόσβαση ,  οπότε  δεν  νομίζω  να  υπάρχει  

αυτό  το  πρόβλημα  που  υπάρχει  στην  περιοχή  Κατακονόζι .   

Άρα  με  ποια  κριτήρια  επιλέγονται  οι  περιοχές  που  θα  εφαρμοστεί  

το  πιλοτικό  πρόγραμμα ;  Έχει  σκεφτεί  η  υπηρεσία  ότι  σε  κάποιες  

περιοχές  δεν  μπορεί  να  εφαρμοστεί ;   

Και  μια  τελευταία  ερώτηση ,  για  το  θέμα  αυτών  που  έχουν  τους  

κάδους  και  τους  φροντίζουν  αλλά  δεν  τους  απολυμαίνουν ,  έχει  

προβλεφθεί  κάτι  για  την  απολύμανση ,  η  οποία  θα  γίνει  σε  όλους  τους  

κάδους  μας  ετήσια ,  μια  φορά  τον  χρόνο ,  μόνο  το  καλοκαίρι ;  Επίσης  

απευθύνομαι  στην  υπηρεσία  και  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  την  κυρία  Μπιτζίδου .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  τα  πάρουμε  ένα  –ένα  και  είναι  και  πολλές  ερωτήσεις .   

 Στον  Άγιο  Παντελεήμονα  όντως  είχαμε  προβλήματα .  Τα  

προβλήματα  που  είχαμε  στον  Άγιο  Παντελεήμονα  ήταν  τελείως  

διαφορετικά .  Ο  κάδος  ήταν  360 λίτρα .  Αυτό  δεν  είχαμε  προβλέψει .  

Ήταν  μεγάλος .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  προμηθευτήκαμε  στην  συνέχεια  έναν  

κάδο  120 λίτρων .  Με  συγχωρείτε  240 λίτρα .  Δηλαδή  κατά  ένα  τρίτο  

μικρότερος  είναι  αυτός  ο  καφέ  ο  κάδος .   

 Είδαμε  το  πρόβλημα  που  δημιουργήθηκε  στον  Άγιο  

Παντελεήμονα  με  τον  κάδο  τον  μεγάλο  στην  ουσία  των  360 λίτρων  και  
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μετά  το  διορθώσαμε ,  κάναμε  μια  διορθωτική  κίνηση  και  πήραμε  

μικρότερους .   

 Όσον  αφορά  για  τον  Άγιο  Παντελεήμονα  άλλο  πρόβλημα  δεν  

είχαμε  πουθενά .   

 Τώρα ,  εάν  έχει  πολλούς  κάδους  έξω  στην  περιοχή  των  Αγίων  

Αναργύρων .  Όχι ,  είναι  οι  κάδοι  μέσα  στις  αυλές .  Έχει  κάδους  σε  

κάποια  σημεία  που  δεν  έχουν  αυλές .  Τα  σημεία  είναι  λίγα ,  δεν  είναι  

πολλά .   

 Και  το  τελευταίο  που  λέτε ,  εάν  μπορεί  να  εφαρμοστεί  και  με  ποιο  

κριτήριο  επιλέχθηκε  η  περιοχή  των  Αγίων  Αναργύρων ,  η  περιοχή  των  

Αγίων  Αναργύρων  είναι  από  τις  πιο  δύσκολες  περιοχές  για  να  κάνεις  

την  αποκομιδή .  Εκεί   βάλαμε  στοίχημα .  Βάλαμε  στοίχημα  με  τον  εαυτό  

μας  για  να  το  πετύχουμε .   

Μας  έτυχαν  πολλές  αναποδιές ,  όπως  λέει  η  κυρία  Καρτάλη ,  έχει  

δίκαιο  σε  κάποια  σημεία .  Χάλασε  το  απορριμματοφόρο ,  είχε  χαλάσει  ο  

κινητήρας  του ,  μέχρι  να  διορθωθεί  ο  κινητήρας  κάναμε  καιρό ,  

πηγαίναμε  με  τα  χέρια ,  παίρναμε  τις  σακούλες  μέσα  από  τους  κάδους  

με  τα  χέρια  με  το  φορτηγό  και  τα  πετούσαμε  τα  σκουπίδια  πάνω  στο  

φορτηγό ,  δεν  τους  αφήσαμε  τους  κατοίκους  αλλά  ταλαιπωρηθήκαμε  

πάρα  πολύ .  

Αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα .  Έχουμε  ένα  νέο  

απορριμματοφόρο  και  ένα  ρεζέρβα ,  το  οποίο  είναι  ικανό  για  να  

λειτουργήσει  συντηρημένο .  Δυο  αυτοκίνητα  μικρά  δηλαδή  για  να  

λειτουργήσουν  στην  άνω  πόλη  και  στα  στενάκια .   

Η  περιοχή  που  επιλέχθηκε ,  επειδή  ήταν  δύσβατη  και  πήγαινε  το  

μικρό  το  απορριμματοφόρο  και  γι '  αυτό  βάλαμε  τους  κάδους .  Ναι  αλλά  

σήμερα  έχουμε  ξεκινήσει  με  διαγωνισμό  να  προμηθευτούμε  άλλους  
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1.800 κάδους  240 λίτρων  και  να  το  επεκτείνουμε  και  στις  

μονοκατοικίες  της  νότιας  πόλης .  Από  Ομόνοια  μέχρι  και  περιοχή  

Σιγής .  Σφαγεία ,  Σαράντα  Μάρτυρες ,  σε  όλες  τις  μονοκατοικίες .  Αυτός  

είναι  ο  σχεδιασμός  μας  για  το  μέλλον  δηλαδή .   

Νομίζω  άλλη  ερώτηση  δεν  κάνατε .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η  απολύμανση… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  απολύμανση  μπορεί  να  σας  απαντήσει  ο  κ .  Διευθυντής  για  την  

απολύμανση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  διευθυντά  θα  δώσετε  μια  απάντηση  για  την  απολύμανση ;   Εάν  

έχετε  την  καλοσύνη  σε  ένα  μικρόφωνο .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  

Δασκαλόπουλος  είναι  ο  Διευθυντής  της  Καθαριότητας .   

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχω  να  πω  πολλά  πράγματα  για  την  απολύμανση .  Διαθέτουμε  δυο  

πλυντήρια .  Αυτή  την  περίοδο  λειτουργεί  μόνο  το  ένα  λόγω  έλλειψης  

προσωπικού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Βάζουν  ένα  πρόγραμμα  και  θα  καθαρίσουν  όλο  τον  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Περνάει ,  περνάει ,  θα  περάσει .  Είναι  ένα  πλήρωμα .   

Κος    :  
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Κοιτάξτε .  Αυτό  το  πρόγραμμα  το  είπαμε  κ .  Μπιτζίδου  ότι  την  ευθύνη  

της  συντήρησης  και  της  σωστής  διαχείρισης  του  κάδου  την  έχει  πλέον  

ο  δημότης .  Τώρα  εάν  πρέπει ,  εάν  μπορεί ,  εάν  δεν  μπορεί ,  εάν  δεν  

μπορεί ,  οι  Σύλλογοι ,  τα  συνδικαλιστικά  όργανα  των  γιατρών ,  εάν  

θυμάμαι  καλά  οι  Σύλλογοι  οι  Ιατρικοί ,  κύριε  Πρόεδρε  καλά  το  λέω ,  οι  

Ιατρικοί  είναι ,  εάν  μπορούν  ή  όχι  να  το  διαχειριστούν  οι  πολίτες ,  το  

διαχειρίζονται  πολύ  καλά  στην  περιοχή  της  Παπαπαύλου ,  του  Αγίου  

Παντελεήμονα .  Όλη ,  την  ευρύτερη .  Το  διαχειρίζονται  πολύ  σωστά  

μέχρι  σήμερα .   

 Εάν  έφτιαχνα  την  ερώτησή  μου  εγώ  ίσως  να  καταλαβαίνατε  

περισσότερα  από  την  όλη  συζήτηση .  θα  διευκόλυνα  πιστεύω ,  γιατί  

πραγματικά  εγώ  ήθελα  να  παρευρεθώ  σε  πολλές  συσκέψεις  της  

περιοχής  των  Αγίων  Αναργύρων  αλλά  δυστυχώς  δεν  κλήθηκα  σε  καμία .   

 Τέλος  πάντων ,  θα  έρθει  και  η  σειρά  μου .  Υπομένω  εγώ ,  έχω  

υπομονή ,  θα  ρωτήσω  όταν  θα  έρθει  η  σειρά  μου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  όλα  αυτά  που  συζητιόνται  για  να  μην  τα  επαναλαμβάνου ,  είναι  

είναι  περίπου  τα  ίδια  πράγματα ,  η  υπηρεσία  έχει  πρόταση  για  

διόρθωση  του  συγκεκριμένου  προγράμματος  από  εδώ  και  πέρα ,  κάτι  να  

αλλάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  φτάσουμε  και  σε  αυτό .  Θα  φτάσουμε .  Πολύ  καλά  το  σκέφτεστε ,  

κύριε  αντιπρόεδρε ,  θα  φτάσουμε  και  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  ερώτηση .   Σας  ακούω .  

Το  μικρόφωνο  λίγο ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν  ξεκινάει ,  κ .  Γαλάνη ,  οι  λογικοί  άνθρωποι ,  αυτοί  που  ασκούν  

εξουσία  για  να  κάνουν  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  θα  πρέπει  πρώτα  να  

εξετάσουν  την  μορφολογία  τους  εδάφους .  Βασική  προϋπόθεση ,  κ .  

Διευθυντά ,  εσύ  είσαι  μορφωμένος  άνθρωπος ,  τα  ξέρετε  αυτά ,  πώς  

δέχθηκες  να  γίνει  πολιτικό  πρόγραμμα  στο  Κατακονόζι ;  Για  ποιο  λόγο ;  

Πες  μου  για  ποιο  λόγο ;  έκανες  προμελέτη ;   

 Δεν  κάνατε  τίποτα ,  στον  αέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  κύριε  Αντώνη ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  είναι  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ρωτάτε  εάν  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο  λόγο  δεν  έκανε  προμελέτη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρωτάτε  μάλλον  καλύτερα  εάν  έγινε  προμελέτη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως ,  έπρεπε  να  γίνει  προμελέτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως .  Σύμφωνα  με  την  μορφολογία  του  εδάφους ,  ασκούμε  και  την  

πολιτική  μας .  Στα  Τσερκέζικα  δεν  χρειάζεται .  Είναι  ορεινό .  Δεν  
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χρειάζεται  τέτοια  πράγματα ,  ενώ  στο  Κατακονόζι ,  βεβαίως  είναι  

ημιορεινή  περιοχή .  Λάθος  ξεκινήσατε .  Δεν  ξέρετε  τι  σας  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  είναι  αυτή .  Δεύτερη  ερώτηση  υπάρχει ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  έχω  ερώτηση .  Λάθος .  Όλα  τα  κάνετε  λάθη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  κάνατε  μια  ωραία  ερώτηση .  Αφήστε  να  απαντηθεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως  γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλω  χαρακτηρισμούς .  Σεβασμός  στο  προεδρείο .  Δεν  θέλω  

χαρακτηρισμούς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  το  κακό  ξεκινάει  από  εκεί .  τους  ταλαιπωρούν  τους  

ανθρώπους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  κάνατε  και  παρακαλώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  εσείς  ή  ο  κύριος… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλω  τοποθετήσεις ,  ερωτήσεις  θέλω .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τώρα  ποιος  ξέρει  και  ποιος  δεν  ξέρει ,  γνωρίζω  όλος  ο  κόσμος  ποιος  

δεν  ξέρει  τι  του  γίνεται .  Όλος  ο  κόσμος  γνωρίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ενώ  εσύ  τα  ξέρεις  όλα .  Μια  χαρά  είσαι .  Τέλος  πάντων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  μην  με  αναγκάζετε  να  αρχίσω  να  ανακαλώ .  Να  μην  αρχίσω  να  

κάνω  αυτό  που  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  δα ,  δεν  νομίζω  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Γιατί  να  σε  νοιάζει ;  Δεν  σέβεσαι  κανέναν  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επιτρέπεται  αυτή  η  συμπεριφορά ;  Από  την  ώρα  που  

ξεκινήσαμε  δεν  κάνει  τίποτα  άλλο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη ,  κύριε  Αναστασιάδη ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έλεος  πια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον ,  μετά  από  τόσα  χρόνια  σας  ανακαλώ  στην  τάξη .  Κάνατε  την  

ερώτηση ,  σας  ανακαλώ  στην  τάξη ,  μετά  από  τόσα  χρόνια  δεν  περίμενα  

από  εσάς  να  λέτε  ότι  δεν  σας  ενδιαφέρει  εάν  θα  φύγετε  από  αυτή  την  

αίθουσα .  
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 Θα  απαντηθεί  η  ερώτησή  σας  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχος  ή  από  τον  

κ .  Διευθυντή .  Παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κάνει  υποδείξεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ναι  αλλά  θα  σας  πω  σε  κάτι  όλους .  Λοιπόν ,  είμαι  

δεκτικός  στο  να  κυλήσει  ήρεμα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Υπάρχει  ο  

ένας  τρόπος ,  υπάρχει  και  ο  άλλος .  Ο  πού  αυστηρός .  Θέλω  να  είμαι  

τυπικός  με  τον  Κανονισμό  αλλά  είμαστε  και  άνθρωποι ,  να  συζητάμε  

εδώ  και  να  βγάζουμε  χρήσιμα  συμπεράσματα  για  την  κοινωνία ,  για  

τους  δημότες  και  για  τον  Δήμο .   Σας  παρακαλώ  πολύ  να  σεβαστείτε  και  

εσείς  την  ανεκτικότητά  μου .  Δεν  θα  την  διατηρήσω  για  πολύ  εάν  

συνεχίσει  αυτό .  Μας  βλέπουν ,  μας  βλέπουν .   

 Κύριε  Διευθυντά .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχει  γίνει  μελέτη  από  την  υπηρεσία ,  έχουν  εξεταστεί  τα  δεδομένα  και  

μετά  αποφασίστηκε  αυτή  η  περιοχή .  Απάντησα  στην  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ότι  έγινε  η  μελέτη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μετά  έγινε… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Που  είναι ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  η  μελέτη  στην  υπηρεσία .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  γραμματέας  ερώτηση .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τους  εκπροσώπους  από  την  περιοχή ,  πριν  

αρχίσει  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  ήσασταν  όπως  είναι  οι  υπόλοιποι ,  με  

έναν  μεγάλο  κάδο  που  εξυπηρετούσε  αρκετές  κατοικίες .  Πριν  ήσασταν  

καλύτερα ;  Η  μια  ερώτηση  είναι  αυτή .  Δηλαδή  θα  θέλατε  να  συνεχίσει  

το  πιλοτικό  πρόγραμμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  δεν  θα  ανεχθώ  άλλη  παρέμβαση .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ή  να  επανέλθει  στο  προηγούμενο  στάδιο ;   

Στον  Αντιδήμαρχο  θέλω  να  ρωτήσω ,  αυτό  το  πρόγραμμα  είναι  

όπως  όλα  τα  προγράμματα  να  φανταστώ ,  είναι  αποκλειστικά  για  εκείνη  

την  γειτονιά .  Δεν  θα  μπορούσε  να  από  εκεί  και  να  πάει ,  γιατί  σαν  

Δημοτική  Αρχή  όταν  ξεκίνησε ,  ήταν  για  να  γίνει  κάτι  καλύτερο .  Από  

την  στιγμή  που  δυσαρεστούνται ,  θα  μπορούσε  να  μεταφερθεί ,  

παραδείγματος  χάρη ,  στα  Κιουπλιά ,  που  είμαι  εγώ ,  που  όλοι  θα  ήθελαν  

έναν  κάδο  στην  γειτονιά  τους .  Εάν  γίνεται  και  οικονομικά  να  σταθεί  

αυτό .   

Αυτές  τις  δυο  ερωτήσεις .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Τελειώσατε  κύριε  γραμματέα ;  

Παρακαλώ  να  δοθούν  οι  απαντήσεις  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  στο  

πρώτο  ερώτημα  οι  κάτοικοι ,  στα  επόμενα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   Η  κυρία  

Καρτάλη  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  εγώ  και  η  κυρία  Κώστογλου  είπαμε  ότι  στην  αρχή  το  δεχθήκαμε  το  

πρόγραμμα  θετικά .  Δεν  είχαμε  κανένα  πρόβλημα .  Στην  πορεία  

παρουσιάστηκαν  προβλήματα ,  τα  οποία  θέλουμε  να  καλυτερέψουν .  Ένα  

είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  σύγκριση  με  την  προηγούμενη  κατάσταση  που  σας  

ρώτησε  ο  κ .  Γραμματέας ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  στην  προηγούμενη  κατάσταση  δεν  έρχονταν  να  πλένουν  τους  

κάδους  και  βρωμούσε  όλη  η  γειτονιά  και  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  καλύτερα  ή  χειρότερα ,  σας  ρώτησε  ο  κ .  γραμματέας ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  τα  δυο  χειρότερα .  Και  τα  δυο  χάλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  σύγκριση… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  τα  δυο  χάλια .  Τώρα  όμως  λέτε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  θα  μου  χαλάσει  εμένα  κανένας  την  συνεδρίαση .  Θα  την  κάνω  όπως  

πρέπει .  Ακούω  τους  κατοίκους .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Τώρα  όμως  λέτε  ότι  είναι  χάλια  εξ  αιτίας  μας ,  ενώ  πρώτα  ήταν  από  την  

αδυναμία  του  Δήμου  ή  να  τα  καθαρίζει  σωστά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  να  είπα ,  εγώ  τουλάχιστον ,  κάτι  τέτοιο .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Ακούστηκαν  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε  άκουσα  κάποιον  να  λέει  ότι  φταίτε  εσείς… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  τα  λοιπά .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Έκανε  ένα  ερώτημα  συγκεκριμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Κατράλη .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Σας  είπα  ότι  και  οι  δυο  καταστάσεις  είναι  χάλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κατανοητό .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Απολύμανση  δεν  γινόταν  και  την  προηγούμενη  φορά  και  τώρα .  Δυο  

χρόνια  δεν  έγινε  απολύμανση  σε  αυτό  το  πρόγραμμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Διευκρινίζω  εδώ  εκφράζοντας ,  νομίζω ,  όλα  τα  μέλη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,   εμείς  θεωρούμε  τους  ανθρώπους  που  ζουν  και  
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κατοικούν  τους  συμπολίτες  μας  στο  Κατακονόζι  ότι  είναι  νοικοκύρηδες  

άνθρωποι .  Δεν  ήρθατε  εδώ  να  συζητήσετε  μαζί  μας ,  νομίζοντας ,  

έχοντας  εμείς  κάποια  άλλη  πεποίθηση  για  σας .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Ναι ,  όμως  συγνώμη  λίγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  ξεκαθαρίζω .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Επειδή  ακούστηκε  εδώ  κάτι  με  τις  σακούλες ,  την  πλειοψηφία  της  

γειτονίας  την  ξέρετε  όλοι ,  μένουν  γέροντες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ακούμε  έναν  συμπολίτη  μας .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Μένουν  γέροντες ,  τέλος  πάντων ,   άνθρωποι  με  λίγη  οικονομική  

δυνατότητα  και  σε  μια  κατ’  ιδίαν  συζήτηση  το  είπα ,  ο  άλλος  όταν  ζει  

με  τα  300 ευρώ  της  Πρόνοιας ,  δεν  μπορεί  να  αγοράζει  τις  σακούλες  

από  το  σούπερ  μάρκετ  για  τα  σκουπίδια .  Δηλαδή  μας  έβαλε  ένα  

επιπλέον  έξοδο  ο  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αυτό  μπορεί  να  εφαρμοστεί  παντού .  Είναι  κάτι  δοκιμαστικό ,  το  

βλέπεις  πως  πάει ,  εάν  έχεις  ικανοποιητικό  αποτέλεσμα  το  επεκτείνεις .  

Εμείς  είχαμε  ικανοποιητικά  αποτελέσματα  και  το  επεκτείναμε  παντού .  

Αυτό  είναι  και  το  όραμά  μας  στο  κάτω-κάτω .   

 Πανεύκολο  είναι  να  επανέλθουμε  στο  παλαιό  καθεστώς ,  αλλά  

όπως  υπάρχουν  150 υπογραφές  από  κατοίκους  της  περιοχής  ότι  

θέλουνε  κάποια  πράγματα ,  υπάρχουν  και  άλλοι  άνθρωποι ,  οι  οποίοι  

θέλουν  αυτό  που  ισχύει  σήμερα ,  αυτό  που  υφίσταται ,  αυτό  που  

υπάρχει .  Δεν  θέλουν  να  γυρίσουν  στο  παλαιό  καθεστώς .  Οπότε  και  

εμείς  είμαστε  σε  ένα  δίλημμα .  Δεν  είναι  εύκολο  να  αποφασίσουμε  και  

να  πούμε  ότι  όχι  απεντάσσουμε  την  περιοχή  των  Αγίων  Αναργύρων  

από  αυτό  το  πρόγραμμα .  

 Δηλαδή  με  λίγα  λόγια  θέλω  να  πω  ότι  η  πλειοψηφία  είναι  οριακή .  

Δεν  ξέρεις  ποιος  έχει  περισσότερο  δίκαιο  και  ποιον  να  τον  ακούσεις .   

 Το  παλαιό  το  καθεστώς  τι  ήταν ;  Δημόσιοι  κάδοι ,  μακριά  από  τα  

σπίτια  μου ,  στο  δικό  σου  το  σπίτι  μπροστά  όμως ,  αλλά  όχι  μπροστά  

στο  δικό  μου  και  να  πετάνε  τα  σκουπίδια  όπως  να  είναι  και  να  έχει  μια  

εστία  μόλυνσης  γύρω  –γύρω .   Εκεί  θα  πάμε ;  Εδώ  πάμε  μπροστά .   

 Εδώ  καθαρίσαμε  στην  γειτονιά ,  καθαρίσαμε  την  πλατεία  των  

Αγίων  Αναργύρων .  Έγινε  πλέον  ένας  χώρος  χωρίς  σκουπίδια .  Δηλαδή  

να  γυρίσουμε ,  πάλι  πίσω  να  πάμε ;  Όλος  ο  κόσμος  πάει  μπροστά .  Θα  

πάμε  σε  χωριστή  συλλογή .  Τα  τέσσερα  ρεύματα  έρχονται  μέσα  στο  ΄19. 

Εκεί  θέμα  περνάμε  ακόμα  πιο  αραιά  με  τα  τέσσερα  ρεύματα ,  με  τους  

τέσσερις  διαφορετικούς  κάδους  για  να  συλλέγουμε .  Δηλαδή  τι  θα  γίνει ;  

Δεν  μπορεί  να  πάει  αυτό  το  πράγμα  μπροστά .   

 Εγώ  είμαι  διαθέσιμος  εδώ  να  βγάλουμε  τις  αποφάσεις  μας ,  τις  

σκέψεις  μας  όλοι  και  να  αποφασίσουμε  στο  τέλος  τι  πρέπει  να  γίνει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  αντιδήμαρχε  ήρθε  η  σειρά  για  τις  ερωτήσεις .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κ .  Καρύδα ,  μια  και  είστε  και  εισηγητής ,  

κάνατε ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  όπως  πληροφορήθηκα ,  δυο  ή  τρεις  

συναντήσεις  στην  περιοχή .  Σε  αυτές  τις  συναντήσεις  που  κάνατε ,  

Γενικές  Συνελεύσεις  νομίζω ,   Γενικές  Συνελεύσεις  εάν  το  λέω  σωστά ,  

ενώ  προκάλεσα  να  καλέσετε  και  εμένα  και  τους  συνεργάτες  μου  από  

την  Καθαριότητα ,  οι  οποίοι  είναι  και  οι  αρμόδιοι  άνθρωποι  να  

απαντήσουν  σε  ερωτήματα  των  κατοίκων ,  δεν  με  κάλεσε  ποτέ  κανείς  

να  πάω  με  τις  υπηρεσίες  μου ,  με  τον  κ .  Διευθυντή ,  με  τον  κ .  

Τμηματάρχη  και  να  λύσουμε  όλες  τις  απορίες  των  κατοίκων .   

 Κλήθηκαν  οι  αρχηγοί  των  παρατάξεων .  Μέχρι  τελευταία  έμαθα  

ότι  κλήθηκε  και  ο  κ .  Χρυσάφης .  Καλά  κάνατε  και  τους  καλέσατε ,  

ωραία ,  δεν  πρέπει  όμως  να  καλέσετε  και  τους  αρμοδίους ;  Γιατί  δεν  μας  

καλέσατε  εμάς  να  έρθουμε  να  σας  ενημερώσουμε ;   

 Δηλαδή  μου  το  είπε  ο  Σάκης  ο  Γάτσιος  στην  προηγούμενη  

συνεδρίαση .  Μου  λέει  ότι  δεν  πήγες  στο  Κατακονόζι ;  Όχι  του  λέω .  

Στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  είχε  πάλι  Γενική  Συνέλευση  και  πάλι  

δεν  κλήθηκα  και  ο  Σάκης  ήταν  εκεί .  Βέβαια  τυχαία  πήγε ,  είναι  

κάτοικος  της  περιοχής .   

 Δεν  θα  έπρεπε  να  απαντηθούν  τα  ερωτήματα ,  αυτά  που  συζητάμε  

σήμερα  από  τις  υπηρεσίες  μας ;  Να  πάμε  στην  περιοχή ,  να  έρθουν  οι  

κάτοικοι ,  όπως  υπάρχουν  οι  κάτοικοι  και  έχουν  την  άποψή  τους ,  να  

μας  πουν  και  να  τους  εξηγήσουμε  τους  ανθρώπους  τα  οφέλη .  

 Τους  ενημερώσαμε ,  τους  δώσαμε  ένα  έγγραφο  πριν  πάμε  τον  

κάδο ,  ότι  ξέρετε ,  θα  γίνει  αυτό  στην  γειτονιά  σας .  Ο  Κανονισμό  
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Καθαριότητες  λέει  και  άλλα  πράγματα .  Δεν  λέει  μόνο  το  εδάφιο  τάδε ,  

με  το  άρθρο  τάδε  ότι  πρέπει  να  απολυμαίνεις .  Εκεί  λέει  και  πως  θα  

πετάμε  τα  σκουπίδια  μας .  Δυστυχώς  ή  ευτυχώς  το  λέει .  Πρέπει  να  τα  

βάζουμε  σε  δεμένη  σακούλα .  Αυτός  είναι  ο  τρόπος ,  ο  μοναδικός  

τρόπος  να  πετάμε  τα  σκουπίδια  μας .  άσχετα  τι  κάνουμε  εμείς ,  που  

έχουμε  και  ψόφια  κότα  μέσα ,  που  έχουμε  και  την  φασολάδα  

αναποδογυρισμένη  μέσα  στην  ανακύκλωση .  Όχι  βέβαια  στην  δική  σας  

περιοχή ,  σε  άλλη  περιοχή .  Έτσι  για  να  μην  παρεξηγιέμαι .   

 Αυτά  ορίζονται  από  τον  Κανονισμό  της  Καθαριότητας .  Εμένα  και  

τις  υπηρεσίες  μου  γιατί  δεν  μας  καλέσατε ;  Αυτό  το  ερώτημα  και  το  

παράπονο  έχω .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Κύριε  εισηγητά  εσείς  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  είμαι  υπεύθυνος  να  απαντήσω ,  γιατί  αυτό  το  θέμα  αφορά  τους  

κατοίκους .  Πληροφοριακά  ούτε  εγώ  πήγα  σε  καμία  σύσκεψη .  

Πραγματικά .  Με  κάλεσαν  οι  κάτοικοι  μαζί  με  τους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων  κατ’  ιδίαν  να  πιούμε  έναν  καφέ  να  μας  ενημερώσουν .  

Αυτό .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Να  απαντήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  κυρία  Καρτάλη .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Να  απαντήσω  γιατί  γίνεται  μια  παρεξήγηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε .  Ένα  λεπτό .  Να  σας  δίνω  εγώ  όμως  τον  λόγο .  Ο  κ .  

Καρύδας ,  ευχαριστώ  πολύ  απάντησε  ότι  δεν  πήγε  καν  σε  αυτές  τις  

συναντήσεις .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Ναι ,  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κυρία  Καρτάλη  είστε  εσείς  που  τις  προκαλέσατε ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Δεν  καλέσαμε  κανένα  πολιτικό  πρόσωπο .  Καλέσαμε  τον  υπεύθυνο  της  

Πολιτικής  Προστασίας  που  είναι  υπάλληλος  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  Δήμου  Σερρών ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Του  Δήμου  Σερρών ,  βεβαίως ,  που  ήρθε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  όμως  καμία  σχέση  με  θέματα  τέτοια  καθαριότητας .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Την  δεύτερη  φορά ,  γιατί  ήταν  το  θέμα  μας  πυροπροστασία  και  ένας  

πυροσβέστης .  Την  πρώτη  φορά  που  κάναμε  την  Γενική  Συνέλευση  

ήμασταν  μόνο  οι  κάτοικοι .  Μετά  κάναμε  το  έγγραφο  στον  Δήμο ,  δεν  

δεχόταν  να  το  βάλει  ο  κ .  Αραμπατζής  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

έτσι  αναγκαστήκαμε  να  πάμε  στον  κ .  Μηλίδη ,  στον  κ .  Καρύδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  
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Γιατί  να  σας  καλέσουμε ;  Κάντε  εσείς  μια  συνέλευση  και  να  έρθουμε  

και  εμείς .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Σας  στέλνουμε  γράμμα ,  σας  στέλνουμε  εγγράφως  και  μας  απαντάτε ,  

μαζί  δεν  ήμασταν ;  Τρία  άτομα  εκεί  από  την  Επιτροπή  στον  Δήμο  και  

μας  λέγατε  ότι  όχι ,  πρέπει  να  αγοράζετε  σακούλες  από  το  σούπερ  –

μάρκετ ,  όχι  δεν  κάνετε  εκείνο ,  όχι  το  ένα  και  όχι  το  άλλο ;  Μιλήσαμε  

μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καρτάλη  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  μου  πείτε  στην  ερώτηση  που  σας  έκανα  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  γιατί  δεν  τον  καλέσατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανέναν  δεν  κάλεσε .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Κανέναν  δεν  καλέσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  απάντηση .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Κανέναν  δεν  καλέσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   
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Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Και  ο  κ .  Χρυσάφης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Ήρθε  ως  κάτοικος .  Αλλά  δεν  θα  απολογούμαι  εγώ  για  την  Γενική  

Συνέλευση  των  κατοίκων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  αντιλαμβάνεστε  όμως ,  θα  ήθελα  εδώ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  

εμένα  με  ικανοποιεί  η  απάντησή  σας .  Κυρία  Κώστογλου  … 

Κα  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ:  

Κανέναν  δεν  καλέσαμε ,  ούτε  τον  κ .  Καρύδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Κώστογλου  εμένα  με  ικανοποιεί  η  απάντησή  σας ,  όμως  όπως  

αντιλαμβάνεστε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  υπάρχουν  στην  

δημοκρατία  τρόποι  για  να  συγκαλέσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  

γίνει  μια  συζήτηση ,  εάν  ερχόσασταν  να  ρωτήσετε  και  εμένα ,  για  να  

υπογράψω  αυτό  το  ζήτημα ,  μπορεί  να  το  υπέγραφε  ο  καθένας  από  εδώ ,  

από  οποιαδήποτε  παράταξη .   Δεν  ήταν  μια  πρωτοβουλία  της  μιας  ή  της  

άλλης  παράταξης .   Μπορούσαμε  και  εμείς  να  υπογράψουμε .   

 Τι  εννοώ ;  Ότι  θα  μπορούσε  αυτό  το   θέμα  να  συζητηθεί  κατά  

τόπο  στο  Κατακονόζι  μαζί  με  την  Καθαριότητα  και  τον  Αντιδήμαρχο  

και  τα  στελέχη  της  Καθαριότητας  και  ίσως ,  λέω  ίσως ,  μπορεί  να  

έφτανε  και  πάλι  εδώ ,  γιατί  γι '  αυτό  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  

τα  συζητάμε  και  αυτά ,  μπορεί  όμως  και  να  μην  έφτανε .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Κύριε  Γαλάνη… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

89

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  λέω  κυρία  Καρτάλη .  Μπορεί  και  να  μην  έφτανε .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Από  πέρυσι  στέλνουμε  έγγραφα  στον  Δήμο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  για  την  συζήτηση  κατά  τόπου  εκεί .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Δεν  έγινε  τίποτα ,  καταφύγαμε  στις  υπογραφές  και  έτσι  μπορώ  να  πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  φέρετε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Το  καταλάβαμε .  

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Γιατί  είπα  τον  κ .  Δήμαρχο  αντιδημοκρατικό .  Γιατί  ήμουνα  πάρα  πολύ  

σίγουρη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  το  αποσύρετε  αυτό .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Ήμουν  πάρα  πολύ  σίγουρη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαν  σκέψη .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Ότι  με  τις  υπογραφές  θα  έμπαινε  το  θέμα  και  όταν  δεν  μπήκε  απόρησα .  

Να  παραβιάζουν  τον  νόμο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  πω  πριν  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το  αντιδημοκρατικό ,  θέλω  να  πω  ότι  είναι  αντιδημοκρατικό  ο  

Δήμαρχος  να  σας  λέει  στην  συνέλευση  που  θα  κάνετε  καλέστε  και  εμάς  

και  να  μην  τον  καλείτε .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Μα  εμείς  δεν  θέλαμε  πολιτικά  πρόσωπα  κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήγατε ,  κυρία  Καρτάλη  στην  αντιπολίτευση  για  να  φέρετε  το  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Γιατί  αρνηθήκαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρνηθήκατε  στην  συνέλευση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  δεν  μας  καλέσατε  στην  συνέλευση ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Πάλι  το  είπαμε .  Γιατί  δεν  θέλουμε  εμείς  πολιτικά  πρόσωπα  εκεί  πέρα .  

Μόνοι  μας  θέλουμε… 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  προβλήματά  σας  ποιος  θα  τα  λύσει ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ποια  πρόσωπα  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολιτικά  πρόσωπα  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  ξεκαθαρίσει  ο  Πρόεδρος .  Ακούστε  εδώ  καθαρά  πράγματα .  Δεν  

μπορεί  από  την  μια ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  χάσαμε  γιατί  ο  καθένας  παίζει  αυτό  το  παιχνίδι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  πει  ο  Πρόεδρος  και  εκφράζει ,  πιστεύω ,  όλους .  Δεν  μπορεί ,  

κυρία  Καρτάλη  από  την  μια  να  έχετε  ένα  σοβαρό  θέμα  της  τοπικής  

κοινωνίας ,  όπως  είναι  η  Καθαριότητα  στην  περιοχή  του  Κατακονοζίου  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  διευθύνω .  Και  από  την  μια  να  μας  λέτε  ότι  δεν  θέλετε  πολιτικούς .  

Η  Δημοτική  Αρχή  που  ασχολείται  με  την  Καθαριότητα  δεν  είναι  

πολιτικοί .  Είναι  υπηρεσία  που  ασχολείται  με  την  καθαριότητα .  

 Από  την  άλλη  μας  λέτε  όμως  ότι  δεν  τους  θέλετε  στην  

συνέλευση ,  τους  θέλετε  όμως  για  να  φέρετε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  
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 Ας  περάσουμε ,  επομένως ,  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  

Πήραμε  τις  απαντήσεις  μας .  Παρακαλώ  ο  κ .  γραμματέας  να  σημειώσει  

ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  οι  

εκπρόσωποι ,  κυρία  Καρτάλη  θα  ήθελα  να  περάσετε  πίσω .  Τελείωσε  

αυτός  ο  κύκλος ,  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  ειλικρινά  από  τα  βάθη  της  

καρδιάς  μου .   

 Ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Ο  κ .  Γκότσης ,  η  κυρία  

Μπιτζίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;  Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Έχουμε  μια  πάρα  πολύ  ωραία  συζήτηση  και  με  τους  κατοίκους ,  ποιοι  

θέλουν  να  τοποθετηθούν ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Ο  κ .  Γκότσης ,  η  κυρία  

Μπιτζίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος  είναι  η  αγορητής  από  την  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη .  Ο  κ .  Μηλίδης  είπε  ναι ,  τον  είδα  και  εγώ .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  

Χρήστος ;  Όχι .  Ο  κ .  Χασαπίδης ;  Ο  κ .  Χράπας ,  δεν  το  συζητώ .  Και  εσείς  

κύριε  Αντώνη  Αναστασιάδη ;  Και  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

93

Ένα  λεπτάκι .  Θα  σας  ακούσω  ευχαρίστως .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;   Και  ο  κ .  Αραμπατζής  εάν  χρειαστεί .  Ο  κ .  Χράπας  ούτω  ή  

άλλως ,  είναι  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .   

 Ο  κ .  Καρύδας  θέλει  να  τον  ακούσω  κάτι  για  την  διαδικασία .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Σαν  εισηγητής  έχω  δικαίωμα  μόνο  δευτερολογίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  ήσασταν  συντομότατος  και  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  δεν  

εκμεταλλευτήκατε  τα  πέντε  λεπτά .  Έχετε  και  τρία  λεπτά  δευτερολογία .  

Αυτό  δεν  το  συζητώ .  Εάν  θέλετε  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε  από  εσάς ,  

καθότι  είστε  ο  αγορητής .  Θέλετε  να  ξεκινήσετε ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δευτερολογία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πολύ  ωραία .  Παρακαλώ  ποιος  είναι  ο  πρώτος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  

Γάτσιος ,  ο  κ .  αντιπρόεδρος .  Παρακαλώ  κύριε  Γάτσιο .   Και  σας  

ευχαριστώ  και  για  την  δική  σας  σύντομη  τοποθέτηση  στον  πρώτο  γύρο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πρώτα  από  όλα  θα  πω  δημόσια  εδώ  ότι  θα  

πρέπει  να  συζητήσουμε  μερικά  πράγματα  διαδικαστικά  πως  

χειριζόμαστε  μερικά  ζητήματα  εδώ .  Μην  έχουμε  έναν  αντιδήμαρχο  

ακόμη .  Έχει  αρμόδιους  για  να  απαντούν  στα  θέματα ,  εσείς  

κατευθύνετε .  Θα  τα  πούμε  όμως  μετά  αυτά  τα  πράγματα .  Εδώ  να  

έρθουμε  στην  ουσία  του  ζητήματος .   

 Βάζουμε  τον  κόσμο  αυτή  την  στιγμή  με  ερωτήσεις  άσκοπες ,  κατά  

την  γνώμη  μου  και  βέβαια  να  ξεκινήσω  πρώτα  από  την  υπηρεσία  που  
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έπρεπε  να  μας  έχει  την  πρόταση .  Να  κατατεθεί  και  πάνω  σε  αυτή  να  

συζητήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό ,  με  συγχωρείτε ,  να  σας  βοηθήσω .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  να  με  

συγχωρείτε ,  θα  ξεκαθαρίσω  εδώ  είναι  γνωστό ,  εδώ  υπάρχουν  και  

πρώην  πρόεδροι  ότι  την  εισήγηση  την  φέρνει  ο  αγορητής  των  οκτώ  που  

προτείνουν  το  θέμα  αυτό  να  το  συζητήσουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Φυσικά  και  ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  θα  έχει  να  μας  προτείνει  κάτι  

στην  τοποθέτησή  του ,  οπότε  κ .  Αντιπρόεδρε  σας  ακούω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μην  μπερδεύεστε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Την  εισήγηση  μπορεί  να  την  

φέρνουν  οι  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης ,  όμως  την  πρόταση  λογικά  

πρέπει  να  την  φέρει  ή  η  υπηρεσία  με  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο ,  ο  

οποίος  θα  πρέπει  να  πει  ότι  προτείνω  αυτά  ή  αυτά .  Μπορούν  να  γίνουν  

εκείνα  ή  δεν  μπορούν  να  γίνουν  εκείνα .   

 Εμείς  λοιπόν  εδώ  διαπιστώσαμε  ένα  πράγμα .  Μπαίνανε   και  

ερωτήματα ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  που  δίχαζαν  τον  κόσμο .  Θέλετε  να  

πάτε  στο  προηγούμενο  καθεστώς  ή  σε  αυτό  το  καθεστώς ;  Είπαν  οι  

άνθρωποι  και  είπαμε  και  εμείς ,  είμαι  και  εγώ  μέλος  και  κάτοικος  της  

περιοχής ,  το  πρόγραμμα  το  δεχθήκαμε  ευχαρίστως .  Αυτό  το  σημαίνει ;  

Ότι  επειδή  δεχόμαστε  ένα  πρόγραμμα  δεν  έχει ,  δεν  χωράει  καμία  

δυνατότητα  βελτίωσης  αυτό  το  πρόγραμμα ;   

 Εμείς  λέμε  να  βελτιωθούν  τα  κακώς  κείμενα ,  γιατί  γι '  αυτό  

λέγεται  και  πιλοτικό .  Να  το  δούμε  πως  λειτουργεί  στην  πράξη  και  μετά  
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σιγά-σιγά  βλέπουμε  τι  μπορούμε  να  βελτιώσουμε  για  να  τα  

βελτιώσουμε .   

 Υπάρχει ,  επίσης ,  ακόμα  ένα  θέμα ,  το  είπε ,  νομίζω ,  η  κυρία  

Κώστογλου  προηγουμένως .  Η  αυτοδιοίκηση  από  την  γένεσή  της  

ουσιαστικά  τα  πρώτα  πράγματα  που  είχε  ήταν  την  αποκομιδή  των  

απορριμμάτων .  Την  αποκομιδή  γενικότερα .  Μέρος  αυτού  του  κόστους  

που  το  πληρώνει  ξανά  όμως  ο  δημότης ,  μετακυλύεται  στον  ίδιο .  Θα  

έχουμε  μια  μέριμνα  γι '  αυτό ;  Δηλαδή  το  πλύσιμο  και  το  καθάρισμα  και  

όλα  αυτά  ουσιαστικά ,  ενώ  πληρώνει  ο  δημότης  ότι  πλήρωνε  μέχρι  χθες  

αλλά  μετακυλύεται  σε  αυτόν .   

 Τρίτον .  Είπαμε  ότι  πριν  είχαμε  δέκα  εστίες ,  παραδείγματος  χάρη  

μόλυνσης  από  τους  συγκεντρωτικούς  κάδους  και  τώρα  έχουμε  εστία  

μόλυνσης  σε  όλο  τον  δρόμο .  Πρέπει  να  το  δούμε  με  σοβαρότητα .  Δεν  

είναι  απλό  το  πράγμα .   

 Για  να  μην  επανερχόμαστε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τέσσερις  είναι  οι  δρόμοι .  Είναι  και  η  Παναγιώτη  Κεχαγιά .  

Προηγουμένως   είπατε  για  τρεις  δρόμους ,  είπαν  οι  κάτοικοι  είναι  και  η  

δική  μας ,  η  Παναγιώτη  Κεχαγιά .  Το  ίδιο  είναι .  Αλλά  και  να  μην  είναι  

οι  κατηφόρες ,  αλλά  τα  απόβλητα  από  τον  κάδο  ακόμη  και  σε  ίσια  

περιοχή  πλένονται  επειδή  όμως  δεν  μεταφέρονται  μένουν  εκεί  και  εκεί  

είναι  εστία  μόλυνσης .   

 Εμείς  τώρα  μιλάμε  μετά  από  αίτημα  των  κατοίκων  για  το  

Κατακονόζι  αλλά  είναι  γενικότερα  ένα  θέμα  που  αφορά  και  την  όλη  

περιοχή  που  εφαρμόζεται  το  πιλοτικό  πρόγραμμα .   
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 Είπατε  να  πάνε  να  βρουν  οι  κάτοικοι  ποιος  είναι .  Μα  ο  επόπτης  

και  οι  επόπτες  γενικά  να  πάνε  να  βρουν  ποιοι  δυσκολεύονται  στην  

γειτονιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει  να  μας  πουν  αυτοί  που  δυσκολεύονται  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  σας  πουν  αυτοί  που  δυσκολεύονται .  Πήγατε  εσείς  να  ρωτήσετε ;  

Πήγατε  να  ρωτήσετε  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνουμε  μια  ωραία  συζήτηση  σας  παρακαλώ  πολύ .   Να  βγει  κάτι  

θετικό  από  όλο  αυτό .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ξέρω  ότι  δεν  έχει  προσωπικό ,  ξέρω  ότι  οι  πόροι  είναι  συγκεκριμένοι ,  

επειδή  όμως  αυτά  τα  πράγματα  πρέπει  να  λυθούν ,  γιατί  αφορούν  άμεσα  

την  υγιεινή  κυρίως ,  είπατε  προηγουμένως  ότι  υπάρχουν  κάδοι  που  

περνάνε  δεκαπέντε  μάρες ,  θα  είναι  δεν  το  θέμα  ούτε  σε  αυτούς  τους  

κλάδους  γεμίζουν  στην  εβδομάδα .  Δεν  είναι  το  θέμα  εάν  γεμίζουν  οι  

κάδοι  ή  όχι .   

 Δηλαδή  ένας  κάδος  σε  μια   οικογένεια  όλα  την  εβδομάδα  δεν  

γεμίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  η  πρόταση  ποια  είναι  κ .  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Μισό  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε .  Λέω  ότι  δε  είναι  μόνο  η  ποσότητα  των  

σκουπιδιών  για  να  κάνομε  αποκομιδή  είναι  και  ο  χρόνος ,  οι  καιρικές  

συνθήκες  και  η  ποιότητα  πολλές  φορές  των  απορριμμάτων .   

 Άρα  λοιπόν ,  οι  τρεις  εβδομάδες  ή  οι  δυο  εβδομάδες  δεν  μπορούν  

να  περπατήσουν  για  να  κάνουμε  αποκομιδή .   

 Πρόταση ,  ρεαλιστική ,  κατά  την  γνώμη  μας ,  ούτε  στην  υπερβολή  

ούτε  μαξιμαλιστικά  να  ζητάμε  πράγματα .  Το  είχα  πει  και  που  βρέθηκα  

σε  μια  συνάντηση  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  όταν  είχαμε ,  χωρίς  να  

είμαι  καλεσμένος ,  κύριοι  που  διαμαρτύρεστε ,  γιατί  περνούσα  ακριβώς  

από  εκεί  που  γινόταν  και  σταμάτησα  για  ένα  λεπτό .   

 Πρώτα  από  όλα  προτείνω  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες ,  τους  

τέσσερις  τουλάχιστον ,  να  γίνεται  αποκομιδή  δυο  φορές  την  εβδομάδα .  

Τους  καλοκαιρινούς  μήνες .  Σε  όλο  τον  χρόνο  αντιλαμβάνομαι  ότι  είναι  

δύσκολα ,  ενδεχομένως  δεν  θα  έχουμε  και  τόσα  προβλήματα .  Σας  είπα  

ότι  δεν  πάω  μαξιμαλιστικά ,  θα  μπορούσα  να  πω  εγώ  και  δέκα  τέσσερις  

φορές  την  εβδομάδα .   

 Οπωσδήποτε  στη  δεύτερη  αποκομιδή  να  περνάει  ή  στην  τρίτη  το  

πολύ ,  να  περνάει  και  το  απολυμαντικό  του  Δήμου .  Να  απολυμαίνονται  

οι  κάδοι ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  πηγαίνουν  και  στέλνονται  τα  απόνερα  μέσα  

στους  δρόμους  και  όπως  αναλύθηκε  προηγουμένως  από  τους  κατοίκους  

εκεί  πέρα ,  δημιουργούνται  ζητήματα .   

 Τουλάχιστον  αυτά  τα  δυο  θέματα ,  σε  ότι  αφορά  την  καθαριότητα ,  

κατά  την  γνώμη  μας ,  πρέπει  να  υλοποιηθούν ,  για  να  μπορέσουν  να  

βελτιωθεί  και  το  προγράμματα  και  να  μην  υπάρχει  αυτό  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Γάτσιο  και  για  την  πρόταση .  Παρακαλώ  είναι  ο  

κ .  Μηλίδης .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Χρόνος  δυο  λεπτά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είπατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει ,  δεν  χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  που  βλέπω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ήρθαμε  να  δώσουμε  μια  

λύση  σε  ένα  καθολικό  αίτημα  των  κατοίκων  του  Κατακονόζι .  Αντί  

αυτού  βλέπω  μια  αντιπαράθεση  και  με  επιθετικότητα  την  οποία ,  

πραγματικά ,  δεν  την  αντιλαμβάνομαι  και  νομίζω  ότι  στο  τέλος  θα  

υπάρξει  συγκερασμός  και  από  την  συμπολίτευση  και  την  

αντιπολίτευση .  Είμαι  βέβαιος .  Και  τζάμπα  τώρα  κάνουμε  μια  

αντιπαράθεση  χωρίς  λόγο .  Είμαι  βέβαιος .  

 Εγώ  εκείνο  που  έχω  να  πω  είναι  ότι  το  πλύσιμο  καλό  είναι  να  

γίνεται  δυο  φορές .  Επιμένω  για  την  αποκομιδή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  αποκομιδή  ή  το  πλύσιμο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  αποκομιδή  δυο  φορές  και  μάλιστα ,  συμφωνώ  με  την  πρόταση  του  κ .  

Γάτσιου  τους  θερινούς  μήνες .  Και  εγώ  ξέρω  ότι  η  υπηρεσία  έχει  

ανάγκες  από  εργατικό  προσωπικό ,  δεν  έχει  προσωπικό ,  δεν  

προλαβαίνει  και  τα  λοιπά ,  αλλά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  και  μόνο  

για  λόγους  υγείας  πρέπει  να  γίνεται .  Υπάρχει  πρόβλημα  αγαπητές  και  
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αγαπητοί  συνάδελφοι  και  νομίζω  ότι  οφείλουμε  να  προασπίσουμε ,  

καταρχήν ,  την  υγεία  των  πολιτών  μας  σαν  Δήμος .  Το  πρώτο .   

 Πιστεύω  ότι  θα  γίνει  αποδεκτό  και  θα  προχωρήσουμε .   

 Τώρα ,  αντιπαρέρχομαι  αυτό  που  είπατε  για  συνελεύσεις ,  δεν  

θέλω  να  συζητήσω .  Δεν  πήγαμε  σε  καμία  συνέλευση .  Μια  φορά  μας  

κάλεσαν  στο  Ξενία .  Μια  φορά .  Ούτε  σε  συνελεύσεις  πήγαμε  ούτε  

πουθενά .  Έτσι  για  να  ξεκαθαρίζουμε  τα  πράγματα .  Εγώ  τουλάχιστον  

μια  φορά  στο  Ξενία  και  το  λέω  και  ας  έχει  κάποιος  αντίθετη  άποψη  να  

την  πει .   

 Για  να  βάλουμε  το  θέμα  στο  συμβούλιο  έγινε  μια  μικρή  

ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  κατανοητό .  Συνεχίστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  την  απολύμανση .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  

αντιδήμαρχε ,  δεν  μπορούν  να  την  κάνουν  οι  κάτοικοι  εκεί .  Για  κάθε  

πιλοτικό  πρόγραμμα  πρέπει  να  υπάρχει  και  ελεγχόμενη  

ανθρωπογεωγραφία ,  πρέπει  να  βλέπει  κανείς  και  την  

ανθρωπογεωγραφία .    

 Είπαν  εδώ  οι  δυο  συμπολίτισσές  μας  ότι  ο  πληθυσμός  είναι  

γεροντικός  και  μάλιστα  με  οικονομικές  δυνατότητες  ελάχιστες .  Δεν  

μπορούν .  Τώρα  πως  επιλέχθηκε  δεν  ξέρω  και  ούτε  θα  κρίνω  αυτή  την  

στιγμή ,  νομίζω  ότι  απάντησε  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος ,  αλλά  πρέπει  

να  λάβουμε  και  την  ανθρωπογεωγραφία .  Μπορούν  να  κάνουν  αυτή  την  

απολύμανση ;   

 Άρα  δεύτερη  πρόταση ,  η  απολύμανση  να  γίνεται  από  τον  Δήμο .  

δεν  μπορεί  να  γίνει  από  τους  κατοίκους  για  όλους  τους  λόγους  που  
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ανέφερα .  Και  πλέον ,  στα  πιλοτικά  προγράμματα ,  αυτό  είναι ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  λίγο  ρητορική  η  σκέψη  μου ,  λέω  το  εξής :  ότι  στα  

πιλοτικά  προγράμματα  επειδή  είναι  επιδοτούμενα  νομίζω  ότι  χορηγούν  

και  σακούλες .  Μήπως  δεν  έχουμε  δει  αυτό  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γι '  αυτό  ρώτησα .  Αγαπητοί  συνεργάτες  γι '  αυτό  το  ρώτησα .  Ήταν  

ρητορικό  το  ερώτημα .  Πίστευα  όπως  σε  όλο  τον  πολιτισμένο  κόσμο  ότι  

στα  πιλοτικά  προγράμματα  δίνουν  τις  σακούλες .  Δεν  είναι .   

 Επομένως ,  επιμένω  στην  δημόσια  υγεία  και  στην  υγεία  των  

συμπολιτών  μας ,  που  σημαίνει  ότι  το  πρώτο  που  πρέπει  να  γίνει  είναι ,  

τουλάχιστον  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  που  αναπτύσσονται  πιο  εύκολα  

τα  μικρόβια  και  η  σήψη  και  το  δεύτερο ,  ότι  η  απολύμανση  για  όλους  

τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  δεν  μπορεί  να  γίνει  από  τους  πολίτες .    

 Δεν  μπορούμε  να  φτάσουμε  στο  τέλειο  αλλά  αυτά  τα  δυο  

ζητήματα  που  είναι  πολύ  βασικά ,  πιστεύω  ότι  θα  μας  βρουν  όλους  

σύμφωνους .  Εδώ  είμαστε  για  να  λύνουμε  αυτά  τα  απλά  προβλήματα .  

Εάν  δεν  μπορούμε  να  λύσουμε  αυτά ,  δεν  έχουμε  λόγο  ύπαρξης  εδώ  

μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ευχαριστώ  τον  κ .  συνάδελφος ,  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Αντώνη  

Αναστασιάδη  είναι  η  σειρά  σας .  Τοποθέτηση .  Δυο  λεπτά  έχετε ,  όπως  

όλοι  μας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάρα  πολύ  ωραία  τα  είπε  η  κυρία  Καρτάλη .  Πάρα  πολύ  όμορφα .  Απλά  

πράγματα .  και  μιλάμε  δυο  ώρες  εδώ  χωρίς  λόγο .  Έπρεπε ,  κύριε  
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Πρόεδρε ,   να  γίνει  προμελέτη ,  διότι  η  μορφολογία  του  εδάφους  δεν  

ενδείκνυται  για  τέτοια  πράγματα .   

 Δεύτερον ,  να  γίνει  κανονική  μελέτη  και  να  ενημερώσουν  τον  

κόσμο  κανονικά .  Δεν  κάνανε  καμία  καλή  δουλειά .  Δηλαδή ,  δεν  

υπάρχει  άρτιο  σύστημα  αποχετευτικό  στην  περιοχή .  Ήταν  

υποχρεωμένοι  οι  άνθρωποι  να  ρίχνουν  τα  νερά  στον  δρόμο .  

Καταλάβατε  ότι  δεν  κάνατε  καμία  μελέτη  κ .  Διευθυντά ;  Που  είναι  η  

μελέτη  να  μας  την  φέρεις ;  Την  προμελέτη ;  Δεν  έχει .   

 Αυτά  κύριε  Γαλάνη  ακούς ;  Και  μην  τον  παίρνεις  τόσο  ψηλά  τον  

αμανέ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  έχω  σημειώσει  όλα  αυτά  που  λέτε  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτά  που  σου  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαι  πάρα  πολύ  προσεκτικός  και  σας  ακούω  όλους  ευλαβικά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχει  δίκαιο  η  κυρία  Καρτάλη ,  πολύ  καλά  τα  είπε  η  γυναίκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  για  την  προμελέτη ,  καμία  ενημέρωση ,  όχι  αποχετευτικό .  Σας  

ακούω  και  σημειώνω  αυτά  που  λέτε  πολύ  προσεκτικά  και  σας  ακούω  

ευλαβικά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρτι  αποχετευτικό  δίκτυο .  Δεν  έχει  φρεάτια  να  ρίχνει  ο  κόσμος  τα  

νερά  του .  Απλά  πράγματα  είναι ,  τι  μιλάτε  ώρες  εδώ  μέσα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Η  κυρία  Μπιτζίδου  έχει  τον  λόγο .   
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Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

 Ακούστηκαν  πολύ  σωστά  πράγματα  και  θα  ήθελα  και  εγώ  να  

συνεισφέρω  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  και  να  πω  το  εξής :  ότι  με  

βελτιωτικές  κινήσεις  από  την  μεριά  της  υπηρεσίας  που  υπάρχει  καλή  

διάθεση  και  σε  στενή  συνεργασία  με  τους  πολίτες ,  μπορεί  να  βρεθούν  

λύσεις  και  αυτές  οι  λύσεις ,  σίγουρα ,  όπως  είπε  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  θα  

μας  πάνε  μπροστά ,  γιατί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  διαχειριστούμε  

πλέον  τα  σκουπίδια  και  με  την  συνεργασία  του  Δήμου  εφόσον  αυτό  δεν  

είναι  εφικτό  να  γίνει  μόνο  από  εμάς ,  θα  έχει  το  καλύτερο  αποτέλεσμα .   

 Γιατί  είναι  γεγονός   ότι  όταν  είχαμε  κεντρικούς  κάδους  όλοι  

πετούσαμε  χωρίς  να  έχουμε  την  ευθύνη  και  να  λέμε  ότι  μακριά  από  

εμάς .  Αυτή  την  στιγμή  έχουμε  την  ευθύνη  του  κάδου  του  δικού  μας  και  

φυσικά  τον  φροντίζουμε ,  όπως  φροντίζουμε  την  αυλή  μας  και  τα  λοιπά .   

 Αυτό  εδώ  τώρα  με  την  άμεση  συνεργασία  που  μπορεί  να  έχουν  οι  

κάτοικοι  με  την  υπηρεσία ,  θα  προσπαθήσετε  να  βρεθεί  η  καλύτερη  

δυνατή  λύση .   

 Η  υπηρεσία  να  προσέξει  ιδιαίτερα  την  περιοχή ,  γιατί  πραγματικά  

υπάρχουν  ιδιαιτερότητες .  Νομίζω  ότι  αυτό  το  πιλοτικό  πρόγραμμα  θα  

εφαρμόζεται  σε  όλες  τις  περιοχές  και  είναι  καλό  να  γίνει ,  να  

εφαρμοστεί  στις  περιοχές  που  υπάρχουν  μονοκατοικίες  αλλά  να  

προσέχουμε  τις  ιδιαιτερότητες  κάθε  περιοχής .   

 Τώρα  ο  Αντιδήμαρχος  και  η  υπηρεσία  που  είναι  ενήμερη ,  νομίζω  

ότι  θα  κάνουν  το  καλύτερο  δυνατόν  και  ενδεχομένως ,  να  γίνουν ,  γιατί  

όχι ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  να  πραγματοποιηθούν  και  οι  απαιτήσεις  των  

κατοίκων ,  οπότε  να  δούμε  μια  βελτίωση  θεαματική  και  φυσικά  και  

αυτοί  με  τον  καλύτερο  τρόπο  να  αντιμετωπίσουν  την  διαχείριση .   

 Αυτό  προτείνω .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

103

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  την  κυρία  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  

λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

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

πρόγραμμα  αυτό  ξεκίνησε  από  την  Δημοτική  Αρχή ,  ένα  πιλοτικό  

πρόγραμμα  που  φαντάζομαι  ότι  στόχο  είχε  το  καλύτερο  αποτέλεσμα  με  

το  οικονομικότερο  κόστος .  Αυτό  το  νόημα  είχε  αυτό  πιλοτικό  

πρόγραμμα .   

 Από  ότι  κατάλαβα  από  τις  τοποθετήσεις  των  δυο  κυριών ,  οι  

κάτοικοι  της  περιοχής  αποδέχθηκαν  αυτό  το  πρόγραμμα ,  αλλά  στην  

πορεία  δημιουργήθηκαν  κάποια  τεχνικά  ζητήματα .  Εμείς  οφείλουμε  

αυτά  τα  τεχνικά  ζητήματα  που  προέκυψαν  για  να  μην  ακυρώσουμε  όλο  

το  πρόγραμμα ,  να  τα  θεραπεύσουμε .   

Αυτό  που  κατάλαβα  είναι  ότι  θέλουν  περισσότερες  φορές  να  

περνάει  το  απορριμματοφόρο   

Είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ότι  υπάρχουν  και  μεγάλοι  κάδοι  που  

περνάνε  μια  φορά  την  εβδομάδα .  Νομίζω  ότι  οι  μεγάλοι  κάδοι  εάν  

περνάμε  μια  φορά  την  εβδομάδα ,  θα  τους  βρούμε  εκεί  γιατί  είναι  στον  

δημόσιο  χώρο .  Αυτοί  οι  μικροί  κάδοι  που  είναι  μέσα  στα  οικόπεδα ,  

ενδεχομένως  να  περάσει  μια  φορά  το  απορριμματοφόρο ,  ο  πολίτης  για  

διάφορους  λόγους  να  μην  μείνει  στην  θέση  εκεί .  άρα  δεν  θα  μπορεί  να  

γίνει  η  αποκομιδή  του  κάδου  και  θα  πάμε  την  επόμενη  εβδομάδα ,  

δηλαδή  τα  σκουπίδια  θα  μείνουν  δυο  εβδομάδες  στον  κάδο ,  για  να  

είμαστε  πραγματιστές .   

Μέχρι  που  να  αποκτήσουμε  όλοι ,  γιατί  όλοι  έχουμε  ευθύνη  για  

την  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  μέχρι  που  να  αποκτήσουμε  όλοι  την  
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καλή  συνήθεια  να  βάζουμε  τα  σκουπίδια  μας  όχι  στις  σακούλες  των  

σούπερ  μάρκετ ,  αλλά  σε  αυτές  τις  μαύρες  σακούλες  που  κυκλοφορούν  

και  που  δένουν  από  πάνω  και  δεν  έχουμε  πρόβλημα ,  λίγοι  

χρησιμοποιούν  αυτές  τις  σακούλες ,  πρέπει  να  αποδεχθούμε  ότι  

ρίχνουμε  τα  σκουπίδια  με  τις  σακούλες  των  σούπερ  μάρκετ  τα  

σκουπίδια  στον  κάδο ,  άρα  αυτή  η  αποσύνθεση ,  κυρίως  του  

καλοκαιρινούς  μήνες ,  υπάρχει  που  δημιουργεί  και  κακοσμίες  και  

δημιουργεί  και  άλλα  ζητήματα .   

Οφείλουμε ,  κυρίως  τους  καλοκαιρινούς  μήνες ,  να  πάμε ,  

τουλάχιστον  δυο  φορές  την  εβδομάδα .  Η  καθαριότητα  να  είναι  ευθύνη  

των  συνδημοτών .  Η  απολύμανση  όμως  πρέπει  να  είναι  ευθύνη  του  

Δήμου .  Η  απολύμανση  των  κάδων  και  δεν  ξέρω ,  τους  μεγάλους  κάδους  

κάθε  πότε  μπορούμε  να  τους  απολυμαίνουμε ;  Μάλλον ,  κάθε  πότε  τους  

απολυμαίνουμε  στον  Δήμο ;  Φαντάζομαι  μια  φορά  το  εξάμηνο ,  από  ότι  

είχα  συζητήσει  και  με  τον  Αντιδήμαρχο ,  μου  είπε  κάποτε .   

Εκεί  μπορεί  να  γίνει  με  μεγαλύτερη  συχνότητα ,  γιατί  τα  απόνερα  

επειδή  δεν  υπάρχει  και  δίκτυο  ομβρίων  οργανωμένο  εκεί ,  τα  απόνερα ,  

δηλαδή  εάν  την  απολύμανση  την  κάνουν  οι  ίδιοι  οι  κάτοικοι ,  τα  

απόνερα  θα  μείνουν  στους  δρόμους .  Άρα  επιβαρύνεται  το  περιβάλλον  

και  από  αυτή  την  δράση .   

Για  το  άλλο  που  είπαν  οι  κυρίες ,  ο  Αντιδήμαρχος  έδωσε  

απάντηση ,  ότι  μπορούμε  να  παρέμβουμε  και  σε  εκείνο .  Δηλαδή  εάν  

υπάρχουν  κάποιοι  ανήμποροι  άνθρωποι ,  μπορούμε  να  παρέμβουμε ,  

απλά  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  και  με  την  βοήθεια  των  κατοίκων  εκεί  

να  καταγραφούν  αυτοί  οι  άνθρωποι  που  δεν  μπορούν  να  μετακινήσουν  

τους  κάδους .   
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Νομίζω  ότι  το  πρόγραμμα  είναι  καλό ,  εάν  αυτά  τα  τεχνικά  

ζητήματα  νομίζω  μπορούμε  και  οφείλουμε  να  τα  θεραπεύσουμε .  Η  

καθαριότητα  είναι  καθήκον  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  δεν  είναι  κάτι  

που  κάνουμε  έτσι  για  χάρη  κάποιων .  Δηλαδή  δεν  είναι  η  μεγάλη  

προσφορά .  Αυτό  είναι  το  καθήκον  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  να  

καθαρίζει  και  να  διατηρεί  καθαρή  την  πόλη .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  σε  ερώτηση  

του  Δημάρχου ,  γιατί  δεν  μας  καλέσατε ;  Είπε  η  κυρία  Καρτάλη  ότι  δεν  

καλέσαμε  πολιτικά  πρόσωπα .  Και  όμως  αυτή  την  στιγμή  το  πρόβλημα  

θα  λυθεί  από  τα  πολιτικά  πρόσωπα  και  μάλιστα  θα  το  λύσει  η  

Δημοτική  Αρχή ,  διότι  αυτή  είναι  στην  εξουσία .  Άρα  άκυρο  αυτό  που  

είπατε  κ .  Καρτάλη .   

 Το  πρόβλημα  θα  λυνόταν  εάν  καλούσατε  τον  αρμόδιο  

Αντιδήμαρχο ,  τον  Δήμαρχο  και  την  αρμόδια  υπηρεσία ,  θα  λυνόταν  

επιτόπου  εκεί  και  δεν  τρώγαμε  τώρα  τρεις  ώρες… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Το  εξηγήσαμε  τρεις  φορές .  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  με  όλο  τον  σεβασμό  που  έχω  σε  όλους  σας ,  δεν  σας  

ακούει  κανείς .  Δεν  ακούγεται  τίποτα .  Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  

δεν  ακούγεται  κανείς .  Μιλάει  ένας  δημοτικός  σύμβουλος  … 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μάλιστα ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  ακούστε  με  

λίγο .  Κάναμε  μια  πολύ  ωραία  συζήτηση .  Αυτή  την  ώρα  δεν  μιλάμε  και  

δεν  κάνουμε  διάλογο .  Μιλάει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  λίγο  σεβασμός  δεν  

υπάρχει  στο  πρόσωπό  μου ;  Είμαι  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  έχω  δώσει  τον  λόγο  στον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  μην  κάνουμε  

διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  δεν  θυμώνω…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θυμώνω  και  ούτε  δείχνω  έτσι .  Εγώ  λέω  το  εξής… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

Καμία  πολιτική  πρόθεση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά  δεν  υπάρχει   σεβασμός  προς  το  όργανο  αυτό  που  λέγεται  

Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  λέω  το  εξής…. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη  ησυχία  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  

Μιλάει  ένας  συνάδελφός  μας .  ακούσαμε  πολύ  ωραία  τους  κατοίκους ,  

γίνεται  μια  γόνιμη  συζήτηση ,  θα  βγάλει  σε  καλό ,  μιλάει  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  θα  τον  αφήσουμε  να  … 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Αυτό  θα  το  αποφασίσει  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Εγώ  σας  άκουσα  ευλαβικά  για  όλα  τα  θέματα  που  βάλατε .  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  καθίσετε  στις  θέσεις  σας… 

 

ΟΜΙΛΙΕ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ  πολύ ,  θα  διακόψω .  Να  αφήσουμε  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο  να  πει  δυο  λεπτά  που  έχει  τον  λόγο  την  άποψή  του .  

Σεβασμός  στον  άνθρωπο  αυτόν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  δεν  έχω  θίξει  κανέναν ,  απλά  είπα  ότι  το  πρόβλημα  θα  λυνόταν  εάν  

στην  Γενική  Συνέλευση  ερχόταν  ο  Αντιδήμαρχος ,  ο  οποίος  το  λέει  ο  

ίδιος  ότι  δεν  μας  καλείται ,  η  αρμόδια  υπηρεσία  χωρίς ,  ας  πούμε  να  
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χρειαστεί  ούτε  υπογραφές  ούτε  να  έρθει  αυτό  το  θέμα .  Αυτό  λέω  εγώ .  

Που  σας  μέμφομαι  πείτε  μου ;   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σας  παρακαλώ  πολύ ,  σε  μένα  απευθυνθείτε ,  εάν  

έχετε  την  καλοσύνη .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  τώρα ,  αφού  τα  πάμε  πολύ  καλά .  Κύριε  

Αντιδήμαρχε  συνεχίστε ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  συνεχίσω .  Λοιπόν ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  σε  μένα  θα  απευθύνεστε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  και  η  αρμόδια  υπηρεσία  με  τον  

Διευθυντή ,  με  τον  Επόπτη  και  τα  λοιπά ,  θα  κάνουν  το  καλύτερο  για  

την  περιοχή  σας .  Είμαι  βεβαίως  γι '  αυτό  και  έχει  τις  κατάλληλες  

λύσεις  για  να  λύσει  το  πρόβλημά  σας .  Αλλά  εγώ  δεν  σας  μέμφομαι ,  

σας  είπα  ότι  θα  λυνόταν  το  πρόβλημα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  λυνόταν  το  πρόβλημα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε  μένα .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΌΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  σε  μένα  να  απευθύνεστε .  Όλοι  οι  συνάδελφοι  να  

απευθύνονται  σε  μένα .  Δεν  κάνουμε  διάλογο  με  τους  κατοίκους ,  τους  

ακούσαμε  πάρα  πολύ  ώρα .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 Έχει  τον  λόγο ,  τελείωσε  ο  κ .  Γκότσης ,  ήταν  ο  κ .  Παπαβασιλείου  

με  τον  κ .  Αραμπατζή ,  έχετε  καλυφθεί ;  Έχετε  καλυφθεί .  Υπάρχει  

κάποιος  από  τους  συναδέλφους ,  ο  οποίος  θα  ήθελε  να  δευτερολογήσει ;  

Ο  κ .  Καρύδας  σίγουρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  ακούσω .  Εάν  υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  να  δευτερολογήσει .  

Θα  σας  ακούσω  ευχαρίστως .  Εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα  υπάρχει  κανείς  

άλλος ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρόταση  της… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  θα  την  ακούσετε  φυσικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

110

Δεν  μπορεί  να  προηγηθεί  η  δευτερολογία  χωρίς  να  ακούσουμε  την  

πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  θα  την  ακούσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  να  την  ακούσουμε  Πρόεδρε ,  για  να  ξέρουμε  εάν  θα  

τοποθετηθούμε  ή  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  την  πρότασή  του .  Εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα  

θέλει  κανείς  άλλος  να  δευτερολογήσει ;    

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα ,  το  κατάλαβα .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  πρέπει  να  γενικεύουμε  μεμονωμένα  περιστατικά .   Και  γιατί  το  λέω  

αυτό ;  Όλη  η  περιοχή  των  Αγίων  Αναργύρων  είναι  υπερήλικοι ;  Όλοι  η  

περιοχή  των  Αγίων  Αναργύρων  οι  κάδοι  είναι  έξω  από  τα  σπίτια ;  Δεν  

έχει  σπίτια  που  οι  κάδοι  είναι  μέσα ;  Τα  περισσότερα .  Τα  μεμονωμένα  

περιστατικά  είναι  αυτά  που  αναφέρονται  εδώ  και  μάλιστα  

αναφέρθηκαν  στους  εκπροσώπους  και  δεν  αναφέρθηκαν  στην  υπηρεσία  

μας .   

 Η  υπηρεσία  μας  δεν  έχει  κανένα  απολύτως  παράπονο  από  τους  

κατοίκους  του  Κατακονόζι .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τώρα ,  εάν  έρχεται  κάποιος  και  μου  λέει  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανέχομαι  μέχρι  ένα  σημείο ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ότι  έχει   πρόβλημα  ένας  παππούς ,  ωραία ,  να  πάμε  όχι  σε  έναν ,  σε  

δέκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  ησυχία ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  πάμε  σε  δέκα  υπέργηρους  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  μείνετε  μέχρι  το  τέλος ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είστε  και  νομικός ,  τα  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  θα  πρέπει  να  πάρουμε  την  

άδεια  του  συγκεκριμένου  ιδιοκτήτη  για  να  μπούμε  στην  κατοικία  του ,  

στην  ιδιοκτησία  του .  Δεν  μπορούμε  να  παίρνουμε  άδεια  από  τον  

γείτονα .  Από  τον  ίδιο  πρέπει  να  πάρουμε  άδεια  εάν  μας  αφήνει  να  

μπούμε  μέσα  να  πάρουμε  τον  κάδο  πρώτα  –πρώτα .  Από  εκεί  ξεκινάνε .   

 Από  την  στιγμή  που  δεν  έχουμε  κανένα  τέτοιο  προσωπικό  αίτημα  

από  κάποιον  υπέργηρο  της  περιοχής ,  είναι  σαν  να  μην  υφίσταται .  

Όντως  υπάρχουν  κάδοι  δίπλα  στα  σκαλοπάτια .  Δεν  μπορούν  να  

ανέβουν  επάνω .  Τους  έχουμε  αφήσει  εκεί .  Υπάρχει  πρόβλημα ;  Θα  

βγάζουμε  σακούλες ,  θα  τους  αφαιρέσουμε  τους  κάδους  αυτούς  από  

εκεί .  Υπάρχει  λύση  και  σε  αυτό .   
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 Δυο  φορές  την  εβδομάδα  να  μαζεύουμε  τα  απορρίμματα .  Το  

απορριμματοφόρο  πάει  Δευτέρα ,  Τρίτη ,  Τετάρτη  σε  όλη  την  άνω  πόλη ,  

Πέμπτη  Αγίους  Αναργύρους ,  Παρασκευή  Άγιο  Παντελεήμονα .  Ποια  

μέρα  θα  ξανά  πάει  δεύτερη  φορά ;  Άμα  ξανά  πάει  δεύτερη  φορά  Άγιο  

Παντελεήμονα  και  Αγίους  Αναργύρους ,  πότε  θα  πάει  στην  Κρέσνας ,  

πότε  θα  πάει  στις  άλλες  περιοχές ;  Άλλη  μέρα ;  Ποια ;  Πέντε  μέρες  έχει  

η  εβδομάδα .   

 Κανένας  δεν  ρώτησε  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα .  Πήραμε  αμέσως  

και  λέμε  να  το  κάνουμε .  Υπάρχει  η  δυνατότητα ;  Πώς  θα  το  κάνουμε ;  

Υπάρχει  λόγος ;  Ο  κάδος ,  πρώτα  –πρώτα  που  υπάρχει  στην  περιοχή  

αυτή  δεν  γεμίζει .  Το  95% των  κάδων  είναι  κάτω  από  την  μέση .  Των  

απορριμμάτων  στο  συγκεκριμένο  δηλαδή  είναι  λίγο .  Μπορεί  να  αντέξει  

και  περισσότερες  ημέρες .  Αυτό  δεν  σημαίνει  πως  θα  το  κάνουμε ,  προς  

Θεού .   

 Η  δυνατότητα  για  να  μαζεύουμε  τα  απορρίμματα  δυο  φορές  την  

εβδομάδα  δεν  υπάρχει .  Για  να  γίνει  αυτό ,  να  υλοποιηθεί  θα  πρέπει  να  

βρούμε  καινούργιο  προσωπικό  με  καινούργιο  όχημα .  Καινούργιο ;  Άλλο  

προσωπικό ,  έξτρα ,  με  έξτρα  όχημα  για  να  υλοποιηθεί  αυτό  το  αίτημα ,  

για  να  πηγαίνουμε  δεύτερη  φορά  την  εβδομάδα  και  στον  Άγιο  

Παντελεήμονα ,  γιατί  δεν  το  ξεχωρίζω  και  στους  Αγίους  Αναργύρους .   

 Νερά  στον  δρόμο .  Απαγορεύεται  να  ρίχνουμε  νερά  στον  δρόμο .  

Είναι  νόμος .  απαγορεύεται .  Δεν  πρέπει  να  ρίχνουμε  νερά  στον  δρόμο .  

Ειδικά  νερά  που  πλένουμε  τον  κάδο .  Όσοι  ρίχνουν  νερά  στον  δρόμο  

και  έχουν  πρόβλημα  και  δεν  έχουν  αποχετεύσεις  θα  πρέπει  να  βρουν  

άλλο  τρόπο .  Θα  τον  πλένουμε  τον  κάδο  εμείς .  Εμείς  έχουμε  την  

δυνατότητα  να  πλύνουμε  τους  κάδους  σε  αυτή  την  περιοχή ,  όπως  και  
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σε  άλλες  περιοχές .  Και  δυο  και  τρεις  φορές  το  καλοκαίρι .  Μπορούμε  

να  το  κάνουμε  και  θα  το  κάνουμε .   

 Αλλά  μην  νομίζετε  ότι  μπορούμε  να  πάμε  σε  όλα  τα  σημεία  της  

περιοχής ,  γιατί  υπάρχουν  και  δύσβατα  σημεία .  Αλλά  τα  περισσότερα  

μπορούμε  να  πάμε .  Μπορούμε  να  το  κάνουμε .  Τους  θερινούς  μήνες  

μπορούμε  να  απολυμάνουμε  τους  κάδους .   

 Ναι ,  αλλά  όχι  όλο  τον  χρόνο .  Άλλωστε  τον  χειμώνα  δεν  υπάρχει  

τέτοιο  πρόβλημα  με  δυσοσμίες .  Στις  χαμηλές  θερμοκρασίες  δεν  

υπάρχει  αλλοίωση  απορριμμάτων .    

 Οπότε  η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  εκεί  που  υπάρχουν  

μεμονωμένα  προβλήματα  τα  λύνουμε  επιτόπου .  Πάντα  όμως  με  την  

σύμφωνη  γνώμη  των  κατοίκων ,  των  υπερηλίκων  να  μας  επιτρέψουν  να  

μπαίνουμε  στις  κατοικίες  τους ,  να  τους  παίρνουμε  μόνοι  μας .  ο  

Σύλλογος  των  Εργαζομένων  με  διαβεβαιώνει  ότι  μπορούμε  να  το  

κάνουμε ,  όπως  το  κάνουμε  και  στην  περιοχή  της  Παπαπαύλου  που  

υπάρχουν  και  εκεί  υπέργηροι  και  τους  εξυπηρετούμε  με  αυτόν  τον  

τρόπο .  Δεν  μπορούν  να  βγάλουν  τον  κάδο  μόνοι  τους  και  τον  βγάζουμε  

εμείς  αλλά  θέλουμε  την  άδεια  από  τους  ίδιους .  Όχι  από  κάποιον  

γείτονα .  Να  μας  επιτρέψει  ο  ίδιος .  Γιατί  και  αυτοί  κινδυνεύουν  οι  

εργαζόμενοι .  Μπορεί  αύριο  να  τους  καταγγείλει  κάποιος  να  πει  ότι  

τους  κλέψανε  κάτι  μέσα  από  την  αυλή .  Χωρίς  άδεια  δεν  μπορούν  να  

πάνε  πουθενά .   

 Οπότε  η  πρότασή  μας  είναι ,  συνεχίζουμε  μια  φορά  την  εβδομάδα  

την  συλλογή  των  απορριμμάτων  και  τους  θερινούς  μήνες  και  τρεις  και  

τέσσερις  φορές  μπορούμε  να  απολυμάνουμε  τους  κάδους .   

Τα  μεμονωμένα  περιστατικά  τα  λύνουμε  με  την  υπηρεσία  μας ,  

μας  λέτε  ποιοι  είναι  αυτοί  οι  κύριοι ,  πάνε  τους  βρίσκουμε ,  μας  δίνουν  
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την  άδεια ,  παίρνουμε  τους  κάδους  εμείς ,  τους  βγάζουμε  έξω  και  

συλλέγουμε  τα  απορρίμματά  τους ,  τους  ξανά  βάζουμε  στην  θέση  τους .   

Αυτοί  που  είναι  σκαλοπάτια  οι  κάδοι ,  δίπλα  στα  σκαλάκια  η  

πρότασή  μας  είναι  να  απομακρυνθούν ,  να  βγάλουν  σακούλες  την  

Πέμπτη  το  πρωί ,   μόνο  σακούλες ,  χωρίς  κάδο… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μια  σακούλα  απορριμμάτων .  Αντί  για  κάδο ,  δεν  θα  έχουν  κάδο ,  

σακούλα  θα  βγάζουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  ήθελα  να  διακόψω  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  πρώτη  

συνεδρίαση  στην  οποία  προεδρεύω .  Δεν  θα  ήθελα .  Μα  έχουμε  μια  τόσο  

υπέροχη  συζήτησης .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρία  Καρτάλη  όπως  εσείς  έχετε  κάποια  αιτήματα ,  τα  οποία  είναι  

σημαντικά  αιτήματα  και  δεν  ξέρω  εάν  εκπροσωπείτε  και  κατά  πόσο  

εκπροσωπείτε  την  πλειοψηφία ,  υπάρχουν  πολλοί  κάτοικοι  που  το  μέτρο  

αυτό  τους  αρέσει  και  το  θέλουν ,  πραγματικά  το  θέλουν ,  το  αγάπησαν .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Σας  άκουσε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Κυρία  Καρτάλη  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  πρόταση  η  δική  μας  είναι  αυτή .   
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Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ  πολύ ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  κάνει  την  πρότασή  του .   

Σας  ακούσαμε  ευλαβικά .  Ψυχραιμία .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  πρότασή  μας  θα  την  ξαναπώ ,  είναι  αυτή .  Τα  μεμονωμένα  

περιστατικά  θα  αντιμετωπιστούν  από  την  υπηρεσία  άμεσα .  Αυτά  που  

θα  μας  πείτε  τα  συγκεκριμένα  με  όνομα  και  επίθετο  και  ποια  είναι .  Οι  

ενδιαφερόμενοι  να  μας  πουν  ότι  εγώ  μένω  εκεί ,  έχω  το  σκαλοπάτι  και  

δεν  μπορώ .  Αυτά  τα  περιστατικά  θα  τα  λύσει  η  υπηρεσία  άμεσα  όπως  

και  τους  υπέργηρους  που  αναφέρατε  ότι  δεν  μπορούν  να  βγάλουν  τον  

κάδο  έξω  από  την  αυλή  τους .  Οι  ιδιοκτήτες  θα  μας  δώσουν  την  άδεια  

να  μπαίνουμε  μέσα .   

 Κατά  τα  άλλα ,  όπως  σας  είπα  και  πριν ,  προτείνω  μια  φορά  την  

εβδομάδα  να  συλλέγουμε  τα  απορρίμματα  και  τους  θερινούς  μήνες  και  

τρεις  και  τέσσερις  φορές  να  γίνεται  η  απολύμανση  των  κάδων .   

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ ,  διαμορφώνω  την  πρόταση  του  κ .  

αντιδημάρχου ,  την  καταγράφω .  Μας  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  μια  φορά  

στις  επτά  μέρες  αποκομιδή ,  τρεις  με  τέσσερις  φορές  απολύμανση  

κάδων  τους  θερινούς  μήνες .  Για  τους  ανήμπορους  θα  αναλάβει  ο  Δήμος  

μετά  από  … 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Βοηθήστε  με .  Για  τους  ανήμπορους ,  κυρίως  τους  

ανθρώπους  τους  υπέργηρους  ο  Δήμος  θα  αναλάβει  μετά  και  από  

υπόδειξη  των  κατοίκων  και  ευχαριστούμε  πολύ  για  τον  βοήθεια  αυτή  

και  για  τα  σκαλοπάτια ,  για  εκείνες  τις  δύσκολες  ανηφοριές  θα  υπάρξει  

η  λογική  με  τις  σακούλες .  

 Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχω  καλά  καταγράψει  την  πρότασή  σας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις  τέσσερις  φορές  απολύμανση  κάδων  κατά  τους  θερινούς  μήνες .  

Υπάρχει  κάτι  άλλο  που  θα  θέλατε  να  μας  πείτε  γι '  αυτό  το  θέμα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα  μεμονωμένα  περιστατικά  είπαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  από  την  υπόδειξη  των  κατοίκων .   Αυτή  την  στιγμή  διαμορφώθηκε  

και  η  πρόταση  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Η  διαδικασία  λέει  ότι  θα  

πρέπει  να  υπάρξει  ο  κύκλος  της  δευτερολογίας .  Θα  ήθελα  να  

παρακαλέσω  τους  συναδέλφους  μου ,  όποιοι  από  αυτούς  έχουν  

πρωτολογήσει ,  να  δευτερολογήσουν .   

Ο  κ .  Γάτσιος ,  καταγράφεται .  Κύριε  γραμματέα  και  εσείς  να  με  

βοηθήσετε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Καρύδας  που  

ήταν  και  ο  αγορητής ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  είδα  το  χέρι  του ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  

κ .  Χασαπίδης .  Αυτοί .   Και  εσείς  κύριε  Αντώνη ;  Θέλετε  να  

δευτερολογήσετε ;  Και  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Γάτσιος  να  ξεκινήσει  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κοιτάξτε .  Πρώτα  από  όλα  να  λύσουμε  ένα  θέμα  που  διαμαρτύρονται  

και  οι  κάτοικοι  έντονα  σε  ότι  αφορά  εάν  κλήθηκαν ,  ποιοι  κλήθηκαν .  

Εγώ  βλέπω  εδώ  από  τα  λίγα  έγγραφα  που  έχω ,  ότι  το  πρώτο  έγγραφο ,  η  

πρώτη  απάντηση  της  υπηρεσίας  που  την  υπογράφει  ο  κ .  Χράπας  είναι  

στις  4/7,  άρα  λοιπόν  έχουν  οχληθεί  προηγουμένως  και  βλέπω  μια  

απάντηση  εδώ  πέρα… 

Κα  ΚΑΡΤΑΛΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  γιατί  τον  διακόπτετε ;  

Ο  συνάδελφός  μου  έχει  τον  λόγο  και  τοποθετείται  ο  άνθρωπος .  

Δευτερολογία .  Λίγη  υπομονή .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είμαστε  στον  δέκατο  μήνα  του  ΄18 και  η  πρώτη  απάντηση  στην  όχληση  

των  κατοίκων  που  εμείς  δεν  ξέραμε  τίποτα  τότε ,  είναι  στις  4/7/2017. 

Έτσι  λέει  το  έγγραφο .  Το  υπογράφει  ο  κ .  Χράπας .  

 Άρα  λοιπόν ,  σε  ότι  αφορά  το  ότι  δεν  μας  καλέσατε ,  δεν  ξέραμε  

και  τα  λοιπά ,  νομίζω  ότι  καταρρίπτεται  το  συγκεκριμένο ,  ήσασταν  

γνώστες  όλης  της  διαδικασίας  για  το  πως  εξελίσσονται  τα  πράγματα .   

 Σε  ότι  αφορά  τώρα  την  ουσία ,  κύριε  αντιδήμαρχε  

αντιλαμβανόμαστε  και  εμείς  όλες  τις  δυσκολίες ,  γι '  αυτό  και  εγώ  και  

σε  μια  συνέλευση  που  παρευρέθηκα  λόγω  γειτνίασης ,  λόγω  ότι  είμαι  

από  την  περιοχή  εκεί  και  όχι  λόγο  του  ότι  κλήθηκα  από  κάπου ,  είχα  πει  

ότι  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  μαξιμαλιστικά ,  δεν  μπορούμε  καθ’  

υπερβολή  να  ζητάμε  και  να  διεκδικούμε  δικαιώματα ,  όμως  νομίζω  ότι  

επειδή  οι  απαντήσεις  που  δίνει  η  υπηρεσία  είναι  ότι  δεν  γεμίζουν  οι  

κάδοι ,  πραγματικά  δεν  γεμίζουν  οι  κάδοι .  Αυτό  τι  σημαίνει  δηλαδή ;  
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Ότι  δεν  γεμίζουν  οι  κάδοι ,  εάν  είχαμε  έναν  κάδο  χιλίων  λίτρων  και  

γέμισα  στον  μήνα ,  στον  μήνα  θα  κάναμε  αποκομιδή  των  

απορριμμάτων ;   

 Τα  απορρίμματα  από  μόνα  τους  έχουν  μια  δυνατότητα  τέτοια  που  

καταλαβαίνουμε  όλοι  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  πιο  τακτικά .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  για  το  καλοκαίρι  μόνο ,  εκτός  από  το  

πλύσιμο  που  είπατε  και  συμφωνούμε ,  είναι  εφικτό ,  μπορεί  να  γίνει  και  

η  διπλή  αποκομιδή  για  να  ξεπεράσουμε  μια  και  έξω  το  πρόβλημα .   

 Είναι  θετικό  ότι  θα  λυθεί  το  πρόβλημα  στους  ανήμπορους  

ανθρώπους  που  σε  συνεργασία  με  την  υπηρεσία  οι  κάτοικοι  θα  μας  

υποδείξουν  ποιοι ,  ενδεχομένως ,  δεν  μπορούν  να  βγάζουν  αυτά  τα  

απορρίμματα  και  αυτό  όμως  που  είπατε  το  άλλο  ότι  σε  ορισμένες  

περιοχές ,  σε  ορισμένα  σπίτια  που  δεν  μπορεί  να  σταθεί  κάδος ,  να  τα  

βγάζουν  μια  φορά  την  εβδομάδα ,  νομίζω  ότι  αυτό  δεν  μπορεί  να  

σταθεί .  Δηλαδή  να  τα  έχουν  στις  σακούλες  μια  εβδομάδα ,  που ;  Στο  

σπίτι ;  Εάν  τα  έχουν  έξω ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσα  στον  κλάδο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  στον  κάδο  ναι ,  είπα  να  πάρει  τον  κάδο ,  εάν  καταλάβατε .  Να  τον  

πάρουμε  τον  κάδο  είπα .  Στον  κάδο ,  ναι .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ακριβώς  αυτό ,  να  βγάλουμε  σακούλες  στα  σκαλιά .  Δεν  γίνεται .  Εάν  

δεν   είναι  στον  κάδο  μέσα  δεν  μπορεί ,  διότι  οι  γάτες  και  τα  σκυλιά  θα  

τα  κάνουν  όλα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  τι  προτείνετε  συνάδελφε ;  Είπατε  δυο  φορές  εσείς… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δυο  φορές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  άκουσα  και  την  πρωτολογία .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  καλοκαίρι  τουλάχιστον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσον  αφορά  για  αυτούς  τους  κάδους  στα  σκαλιά ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  τους  κάδους  στα  σκαλιά  θα  παίρνουν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  τα  παίρνουν  οι  υπάλληλοι  που  είναι  πίσω  από  το  απορριμματοφόρο ,  

να  τα  κατεβάζουν  αυτοί  σε  αυτούς  που  δεν  μπορούν .  Σε  αυτούς  που  

δεν  μπορούν .  Σε  ανήμπορους  ανθρώπους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η   σειρά  του  κ .  Καρύδα .  Κύριε  Καρύδα .  Δυο  λεπτά .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  νομίζω  ότι  το  θέμα  όσον  αφορά  το  τεχνικό  του  

σκέλος  το  έχουμε  εξαντλήσει .  Επίσης  όσον  αφορά  το  θέμα  της  

δημόσιας  υγείας  επίσης  το  έχουμε  εξαντλήσει .  Δυο ,  τρία  πράγματα  θα  
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πω  έτσι  επικουρικά .  Η  κουβέντα  έβγαλε  πολλά  ζητήματα  τα  οποία  

πρέπει  να  λυθούν  γι '  αυτό  το  ζήτημα .   

 Πρώτα  όμως  δεν  γίνεται  να  μην  υποπέσω  στον  πειρασμό  να  κάνω  

ένα  μικρό  σχόλιο .  Το  ότι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τα  ρίχνουμε  έτσι  χύμα ,  κάνω  

ότι  δεν  το  άκουσα ,  τα  απορρίμματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ήταν  όμως  σαν  να  το  είπατε ,  έτσι  κάνετε .  Τέλος  πάντων ,   κάνω  ότι  δεν  

το  άκουσα .   Καλοπροαίρετα  το  λέω .  Επίσης  να  μην  μπούμε  στην  

διαδικασία  στην  λογική  του  παλαιό  και  νέο  καθεστώς .  Δεν  στέκει ,  κ .  

Χράπα ,  καλοπροαίρετα  σας  το  λέω ,  γιατί  οι  κάτοικοι  από  την  αρχή  

είπαν  ότι  είναι  υπέρ  του  προγράμματος .  Οπότε  δεν  τίθεται  θέμα  να  

πάμε  στο  παλαιό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  να  απευθύνεστε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Συγνώμη .  Οπότε  δεν  τίθεται  θέμα  όσον  αφορά  παλαιό  και  νέο  

καθεστώς .   

 Τώρα ,  ένα  τρίτο  ζήτημα .  Δεν  γίνεται  για  οποιοδήποτε  πιλοτικό  

πρόγραμμα  η  ευθύνη  απολύμανσης  να  πηγαίνει  στον  δημότη .  Πολύ  

σωστά  το  είπατε  στην  πρότασή  σας ,  ότι  θα  του  κάνει  ο  Δήμος  και  έτσι  

πρέπει  να  γίνει  και  μπράβο ,  για  να  λέμε  και  τα  στραβά ,  να  λέμε  και  τα  

καλά .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  όσο  και  να  θέλουμε  

να  το  στρογγυλέψουμε ,  έχει  δομικές  αδυναμίες .  Να  μην  το  πούμε ;  

Αφού  έχει ,  τι  να  κάνουμε  τώρα ;  Να  πλένουν  οι  άνθρωποι  τους  κάδους ,  
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που  να  τους  πλένουν ;  Αφού  δεν  έχει  σύνδεση  για  τα  όμβρια .  

Φοβούνται  όταν  πλένουν  τους  κάδους  για  να  μην  τους  κάνει  μήνυση  το  

Υγειονομικό .  Δεν  είναι  δομικό  πρόβλημα  του  προγράμματος ;  Είναι .  

Εκεί  πέρα  πρέπει  να  πάμε  να  δούμε .   

 Και  το  σημαντικότερο ,  τα  προγράμματα  δεν  είναι  τυφλοσούρτη .  

Άλλο  τι  κάνουν  στην  Σουηδία ,  άλλο  τι  γίνεται  στην  Ελλάδα .   

 Ο  κ .  Μηλίδης  το  είπε ,  νομίζω ,  πολύ  σωστά  πρώτος .  Ανηφόρες ,  

κατηφόρες  γέροντες ,  αυτά  είναι  αντικειμενικές  συνθήκες  τις  περιοχής .  

Δεν  πρέπει  να  τα  λάβουμε  υπόψη ;  Πρέπει .  Οι  άνθρωποι  ήρθαν  

καλοπροαίρετα  εδώ  πέρα  και  μας  κάλεσαν  εμάς  όταν  την  δική  σας  την  

πόρτα  την  κτύπησαν  αλλά  δεν  την  άνοιξε  κανείς .  Γι '  αυτό  μας  κάλεσαν  

εμάς  και  μας  είπαν  ότι  να  σας  ενημερώσουμε  δέκα  λεπτά ,  επειδή  όμως  

αρνήθηκαν  τις  155 υπογραφές  να  βάλουν  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  η  επόμενη  λύση  που  έχουμε  με  βάση  τον  Κανονισμό  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  είστε  εσείς .  Ευχαριστούμε ,  θα  το  κάνουμε .  Δεν  

γινόταν  να  πούμε  όχι .   

 Συγνώμη  θα  πάρω  λίγο  ακόμα  χρόνο  γιατί  στην  πρωτομιλία  μου  

δεν  τον  ξόδεψα  όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…με  κάποιο  τρόπο  να  φτάσετε  και  στην  πρόταση .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι ,  θα  φτάσω  και  στην  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και  ένα  τελευταίο .  Δεν  γίνεται  στον  βωμό  της  εξοικονόμησης  πόρων ,  

που  είναι  θεμιτός  και  καλά  κάνετε  και  το  κάνετε ,  γιατί  πρέπει  να  
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εξοικονομούνται  πόροι  από  την ,  γιατί  είναι  πολύ  περιορισμένα ,  να  

τίθεται  σε  κίνδυνο  ή  σε  υπόνοια  κινδύνου  η  δημόσια  υγειά .  Δεν  

γίνεται .  Κακά  τα  ψέματα .   

 Επίσης  είναι  και  το  οικονομικό  ζήτημα .  Δεν  γίνεται  να  

μετακυλύεις ,  με  βάση  το  πρόγραμμα ,  αρμοδιότητα  την  οποία  την  έχεις  

εσύ ,  την  οποία  όμως  οι  άνθρωποι  την  πληρώνουν ,  γιατί  όταν  θα  τους  

πεις  ότι  καθάρισε  τον  κάδο ,  απολύμανέ  τον ,  θα  ξοδέψει  παραπάνω  

νερό .  Θα  το  πάρει  τζάμπα  αυτό  το  νερό ;  Όχι .  Θα  πάρει  χλωρίνη .  Θα  

την  πάρει  τζάμπα  την  χλωρίνη ;  Δεν  θα  την  πάρει  τζάμπα  την  χλωρίνη .  

Είναι  κάποια  ζητήματα  που  είναι  τεχνικά .  Τώρα  τα  βάζω  λίγο  

επιγραμματικά  αλλά  είναι  ζητήματα .   

 Τέλος  πάντων ,   για  να  το  μαζεύω ,  οι  δημότες  εκεί  πέρα  έχουν  

κάποια  συγκεκριμένα  πράγματα .  Εγώ  να  σας  πω  την  αλήθεια  δεν  θα  

διαφωνήσω  ούτε  με  τον  κ .  Γάτσιο  που  είπε ,  πρέπει  να  γίνονται ,  

τουλάχιστον  τους  καλοκαιρινούς  μήνες ,  η  αποκομιδή  δυο  φορές  την  

εβδομάδα ,  πολύ  σωστό  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χράπας  για  την  απολύμανση  

και  όντως  έτσι  πρέπει  να  γίνει .  

 Επίσης  με  την  βοήθεια  των  κατοίκων  να  υποδεχθούν  ποιοι  θα  

είναι  οι  ανήμποροι  και  με  την  βοήθεια  εκεί  πέρα  των  κατοίκων  να  

υπάρξει  μια  εξουσιοδότηση  με  κάποιο  τρόπο  στην  υπηρεσία ,  έτσι  

ώστε ,  να  τους  μαζεύουν  τα  σκουπίδια .   

 Δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  αφήνουν  οι  άνθρωποι  σκουπίδια  στον  

δρόμο ,  όπου  δεν  μπορούν  να  μπουν  κάδοι .  Σε  αυτό  είμαστε ,  η  λογική  

λέει  όχι .  Θα  περάσουν  τα  σκυλιά ,  θα  περάσουν  οι  γάτες ,  το  πρόβλημα  

από  ένα  κιλό  σχηματικό  θα  γίνει  ένας  τόνος ,  να  το  πω .   

 Επίσης ,  επειδή  η  υπηρεσία  είναι  ανταποδοτική ,  δεν  ξέρω ,  

μπορούμε ,  τουλάχιστον ,  τους  θερινούς  μήνες  να  βγάλουμε  κάτι ;  Δεν  
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μας  το  απαγορεύει  το  μνημόνιο .  Τουλάχιστον  για  τους  τέσσερις  

θερινούς  μήνες  να  πάρουμε  ένα  τετράμηνο ,  δυο  τετράμηνα ,  τρία  

τετράμηνα  για  να  μαζεύουμε  τους  κάδους  εκεί  πέρα .  Δεν  ξέρω ,  

σκεφτείτε  το .   

 Αυτά  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  θετική  η  πρόταση  της  υπηρεσίας  και  του  

Αντιδημάρχου  Καθαριότητας ,  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση ,  άρα  

αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σωστά  

ήρθε  το  θέμα  και  έφερε  αποτέλεσμα .  Πιστεύω  η  κατεύθυνση  είναι  

σωστή .   

 Εκείνο  που  επιμένω  και  εγώ  είναι  για  τους  θερινούς  μήνες ,  ότι  

εκεί  πρέπει  να  προσπαθήσουμε  και  μπορεί ,  νομίζω ,  η  υπηρεσία  να  το  

καταφέρει ,  για  τους  θερινούς  μόνο  μήνες  δυο  φορές  για  λόγους  

δημόσιας  υγείας .  Γιατί ,  όπως  αναφέρθηκε  στο  άλλο  που  ανέφερε  

προηγουμένως  ο  κ .  Καρύδας ,  άμα  αρχίσουν  αυτές  τις  σακούλες  και  τις  

σκίζουν  τα  σκυλιά  και  οι  γάτες ,  πέρα  του  θα  δημιουργήσουν  πάρα  πολύ  

κακή  εικόνα ,  να  ξέρετε  ότι  αυτά  τα  ζώα  μερικές  φορές  είναι  και  

ενδιάμεσοι ,  ξενιστές  που  λέμε  εμείς  οι  γιατροί  και  μεταφέρουν  και  

αλλού .  Γυρίζουν  όλη  την  περιοχή  και  ακόμη  περισσότερο .   

 Άρα  δηλαδή  να  μην  το  πλατειάζομε ,  πιστεύω  ότι  η  πρόταση  είναι  

προς  την  θετική  κατεύθυνση ,  εμείς  ως  παράταξη  επιμένουμε  και  

νομίζω  όλοι  για  την  δεύτερη ,  δυο  φορές  αυτή  τους  θερινούς  μήνες .  

Αποκομιδή .  Εμμένουμε  σε  αυτό  για  λόγους  δημόσιας  υγείας  και  

παρακαλώ  να  καταγραφεί .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

124

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  είμαι  πολύ  σύντομος .  Νομίζω  ότι  καλύφθηκε  το  

θέμα .  Και  η  πρόταση  του  αντιδημάρχου  είναι  προς  την  θετική  

κατεύθυνση .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  υπερβάλει ,  δηλαδή  να  δώσει  τον  

καλύτερό  του  εαυτό  το  καλοκαίρι ,  τουλάχιστον ,  να  περνάνε  από  δυο  

φορές .  Όλες  οι  περιοχές  δεν  είναι  το  ίδιο  Αντιδήμαρχε .  Μπορούμε  να  

βρούμε  έναν  τρόπο  να  περνάμε  δυο  φορές  την  εβδομάδα .   

 Σε  αυτό  που  είμαι  αντίθετος  απόλυτα  είναι  αυτό  που  είπατε  για  

τις  σακούλες .  Νομίζω  δεν  στέκει  σαν  πρόταση ,  γιατί  τα  αδέσποτα ,  

γάτες ,  σκυλιά ,  δεν  μπορεί  ο  κάτοικος  να  βγάλει  την  σακούλα  και  να  

την  φυλάει  εκεί  πότε  θα  περάσει  το  απορριμματοφόρο .  Άμα  φύγει  θα  

την  ξεσκίσουν ,  θα  βρωμίσει  η  περιοχή  περισσότερο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  δευτερολογία .  Δυο  λεπτά  κ .  Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   άδικα  μιλάμε  τόσες  ώρες  εδώ  μέσα .  Οι  κάτοικοι  σας  

τα  είπαν  καθαρά .  Δυο  κουβέντες  είπαν .  Να  πλένονται  οι  αυτοί  από  τον  

Δήμο  και  να  υπάρχει  δυο  φορές  την  εβδομάδα .  Τι  μιλάτε  ώρες  εδώ  

μέσα ;   

 Και  ένα  πράγμα  να  ξέρεις ,  κ .  Χράπα .  Θα  είσαι  πάλι  

Αντιδήμαρχος  εσύ  το  καλοκαίρι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  απευθύνεστε  σε  μένα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Σε  παρακαλώ  κ .  Γαλάνη ,  έχω  δικαίωμα  να  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  να  απευθύνεστε  όμως .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  θα  είναι  Αντιδήμαρχος  το  καλοκαίρι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  πάρει  ο  κ .  Χράπας  τον  λόγο  επί  προσωπικό  και  θα  αρχίσει  

πάλι  ο  κύκλος  και  δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ .   Τελείωσε  ο  κ .  Αντώνης ,  

εντάξει .  Κύριε  Αντώνη  σας  ευχαριστώ .   Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο ,  ο  

Αντιδήμαρχος .  Μετά  από  τον  κύκλο  της  δευτερολογίας ,  σας  παρακαλώ  

συνάδελφοι ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  ολοκληρώσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ξέρετε  πόσο  εύκολο  είναι  να  πούμε ,  όχι  δυο ,  πέντε  φορές  την  

εβδομάδα ,  κάθε  μέρα .  Γίνεται  παιδιά ;  Είναι  δυνατόν  να  μπορεί  να  

συμβεί  αυτό  το  πράγμα ,  να  υλοποιηθεί ;  Έχουν  να  γίνουν  προσλήψεις  

δεκαπέντε  χρόνια .  Τα  τελευταία  δέκα  ζούμε  σε  μια  κατεστραμμένη  

χώρα  που  δεν  μπορούμε  να  προσλάβουμε  κανέναν .  Κόψαμε  μια  

εργολαβία ,  κάναμε  οικονομία  και  από  εκεί ,  το  Σκούταρι  το  μαζεύουμε  

μόνοι  μας ,  κάνουμε  έναν  προγραμματισμό .  Λέμε  ότι  θα  επεκταθούμε  

με  αυτό  το  πρόγραμμα ,  έτσι  ώστε ,  θα  έχουμε  μια  δαπάνη ,  θα  

πληρώσουμε  κάδους ,  θα  προμηθευτούμε  τους  κάδους  μας  αλλά  θα  

κάνουμε  εξοικονόμηση  από  πόρους ,  από  προσωπικό  και  εργατοώρες .  

Αυτός  είναι  ο  σχεδιασμός  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  συνάδελφοι ,  σας  παρακαλώ .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πραγματικά  αυτός  είναι  ο  σχεδιασμός  μας  και  ερχόμαστε  εδώ  και  ενώ  

γνωρίζετε ,  κάποιοι  δεν  θέλετε  να  ακούσετε .  Ήδη  έχετε  προαποφασίσει  

να  χαϊδεύετε  αφτιά .  Χαϊδέψτε  αφτιά .  Εκλογές  έρχονται ,  καλά  κάνετε .  

ορισμένοι ,  όχι  όλοι .  Προς  Θεού .   

 Έρχεται  η  υπηρεσία  και  σας  λέει  ότι  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  

και  εσείς  επιμένετε  ότι  όχι ,  να  τα  μαζέψουμε  δυο .   

 Δηλαδή  για  μας  ευκολότερο  είναι  να  επιστρέψουμε  στο  παλαιό  

καθεστώς ,  να  απεντάξουμε  την  περιοχή  των  Αγίων  Αναργύρων  από  τον  

ατομικό  κάδο ,  να  βάλουμε  δημοσίους  κάδους  πάλι ,  όπως  ήταν  και  να  

πάμε  σε  μια  κατάσταση  όπως  ήταν  πριν .  Πιο  εύκολο  είναι  για  μας  παρά  

να  πηγαίνουμε  δεύτερη  φορά .  Πραγματικά  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  για  

δεύτερη  φορά  και  μπορεί  να  το  βεβαιώσει  η  υπηρεσία  που  είναι  και  ο  

Πρόεδρος  των  Εργαζομένων ,  που  είναι  και  ο  Διευθυντής  Καθαριότητας  

εδώ .    

 Αυτή  είναι   η  άποψη  η  δική  μας .  Μακάρι  να  γινόταν  να  είχα  

προσωπικό ,  να  έχω  άφθονο  κόσμο  στην  Καθαριότητα  και  να  μαζεύουμε  

όχι  δυο  και  τρεις   φορές .  Και  να  πλένουμε  τους  κάδους  κάθε  φορά  που  

αδειάζουμε  τους  κάδους  να  τους  πλένουμε  κιόλας .  Που  ζούμε ;  Ζούμε  

σε  μια  χώρα  που  έχει  βουλιάξει .   

Κα    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Λοιπόν ,  αφήστε  τα  προγράμματα ,  καλά  είναι  τα  προγράμματα .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  εμένα  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Η  πρόταση  της  Διεύθυνσης  ισχύει ,  είναι  αυτή  που  σας  είπα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ακούσω  ως  Πρόεδρος  την  πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θεωρώ  ότι  οτιδήποτε  άλλο  προτείνεται  δεν  μπορεί  να  υλοποιηθεί  και  

μην  το  προτείνετε ,  γιατί  δεν  μπορεί  να  υλοποιηθεί .  Εάν  προτείνετε  

κάτι  διαφορετικό ,  πραγματικά  σας  το  λέω  θα  αναγκαστούμε  να  πάμε  

στο  παλαιό  καθεστώς .  Βάζουμε  πάλι  20 δημόσιους  κάδους  και  μένει  με  

την  βρωμιά  όπως  ήταν .  Ειλικρινά ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  δεύτερη  φορά  

την  εβδομάδα  αποκομιδή  απορριμμάτων .  Οι  ημέρες  είναι  στάνταρ  που  

πρέπει  να  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος  να  

ολοκληρώσουμε  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  αγαπητοί  μου  

συνδημότες ,  χαίρομαι  που  όλοι  είπατε  και  όλοι  συμφωνήσατε  ότι  το  

πρόβλημα  είναι  καλό .  Πρέπει  να  συνεχιστεί .  Αυτό  όλοι  το  είπατε .  

Αλλά  δημιουργήθηκαν  κάποια  προβλήματα  κατά  την  υλοποίηση  του  

προγράμματος  και  πρέπει  αυτά  να  τα  βελτιώσουμε  να  τα  

αντιμετωπίσουμε .   

 Συμφωνούμε  απόλυτα  ως  Δημοτική  Αρχή .  Ποια  είναι  τα  

προβλήματα  που  δημιουργήθηκαν ;  Σε  κάποιες  μεμονωμένες  

περιπτώσεις  πέντε ,  δέκα  είναι  αυτοί ,  είναι  γέροντες ,  ΑμεΑ ,  άρρωστοι  

και  τα  λοιπά ,  έχουν  δυσκολία  στο  να  μεταφέρουν  τα  απορρίμματα .   
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 Αυτά  με  την  δική  σας  βοήθεια ,  όπως  είπε  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  με  

την  δική  σας  βοήθεια ,  αφού  μας  υποδείξετε  ποια  είναι  αυτά  τα  σπίτια ,  

εμείς  δεν  μπορούμε  να  ξέρουμε  ποιοι  είναι ,  αυτά  τα  προβλήματα  θα  

λυθούν .  Τελεία  και  παύλα .   

 Το  ένα  το  πρόβλημα  λύθηκε .  Πάμε  στο  δεύτερο  πρόβλημα .  

 Το  δεύτερο  πρόβλημα  ποιο  είναι ;  Η  απολύμανση  των  κάδων .  

Θέλετε  απολύμανση  των  κάδων  και  σας  είπε  ο  Αντιδήμαρχος  ότι  το  

καλοκαίρι  που  είναι  το  πρόβλημα ,  τρεις ,  τέσσερις  και  δέκα  φορές  θα  

περνάει  το  πλυντικό  να  τα  πλένει .  Λύνεται  και  αυτό  το  θέμα .  Σας  το  

υποσχόμαστε  ότι  θα  λυθεί .   

 Αντιδήμαρχος  τουλάχιστον  θα  είναι  μέχρι  τις  31 Αυγούστου  και  

έπεται  συνέχεια .   Ο  λαός  θα  μιλήσει .  Εμείς  δεν  θέλουμε  να  πούμε  ούτε  

ποιοι  θα  είναι  ή  δεν  θα  είναι  και  τα  λοιπά .  Μέχρι  31 Αυγούστου ,  μέχρι  

τέλος  του  καλοκαιριού ,  θα  είναι  ο  ίδιος  Αντιδήμαρχος .  Άρα  και  το  

πλύσιμο  των  κάδων ,  που  είναι  η  απολύμανση  δηλαδή ,  λύνεται  και  

αυτό .  Σας  το  λύνουμε  και  αυτό  το  πρόβλημα .   

 Τώρα  θα  ήθελα  να  πω  κάποια  πράγματα .  Ειπώθηκε  ότι  πώς ,  

καλέσαμε  και  την  Δημοτική  Αρχή .  Τους  στείλαμε  έγγραφο .  Έγγραφο  

τους  στείλατε  και  έγγραφο  πήρατε .  Ήρθατε ,  σας  ζήτησε  δημόσια  ο  

Δήμαρχος  εδώ .  Καλέστε  μας  στην  συνέλευση  να  έρθουμε  να  

συζητήσουμε ;  Θέλουμε  να  έρθουμε  να  συζητήσουμε .  Δεν  μας  

καλέσατε .  Ούτε  καν  ήρθατε  στο  γραφείο  μου  για  να  συζητήσουμε .  Και  

μαζέψατε  υπογραφές  από  την  αντιπολίτευση  για  να  φέρετε  το  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  ξέρω  για  ποιο  λόγο ,  ενώ  θα  μπορούσαμε  να  

το  λύσουμε .   

Κα   :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  θέλω .  Λέτε ,  είπε  ο  κ .  Καρύδας  ότι  μα  εμείς  θα  

γίνουμε  Σουηδία ;  Τι  θέλετε  να  βάλουμε  σαν  στόχο ;  Να  γίνουμε  

Αραβία ;  Φυσικά  Σουηδία  θέλουμε  να  γίνουμε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  σας  λέω  ότι  το  τοπικό  σχέδιο  διαχείρισης  που  φέρνει  η  κυβέρνηση  

σύμφωνα  με  το  εθνικό  σχέδιο  διαχείρισης  απορριμμάτων  και  έχουμε  

κάνει  μελέτη  για  το  τοπικό  σχέδιο  διαχείρισης ,  όπως  είπε  και  ο  

Αντιδήμαρχος ,  τέσσερα  ρεύματα  θα  δημιουργηθούν .  Έτσι  κάνουν  στην  

Σουηδία .  Έτσι  κάνουν  σε  όλη  την  Ευρώπη .  Εμείς  τι  θα  γίνουμε  

δηλαδή ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  θα  γίνουμε  εμείς ;  Δεν  θα  έχουμε  σαν  στόχο  να  φτάσουμε  τον  

καλύτερο  είτε  είναι  Σουηδία  είτε  είναι  Γερμανία  είτε  είναι  Αγγλία ,  δεν  

ξέρω  τι  είναι ;  Αυτό  τον  στόχο  έχει  ο  εθνικός  σχεδιασμός  διαχείρισης  

απορριμμάτων  και  το  τοπικό  σχέδιο  διαχείρισης  απορριμμάτων  που  

ήδη  εκπόνησε  η  Δημοτική  Αρχή ,  το  έφερε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

ψηφίστηκε  ομόφωνα .   

 Σε  λίγο ,  τώρα  κάνουμε  μελέτη ,  θα  γίνει  το  άτυπο  πράσινο  

σημείο .  Ξέρετε  τι  λέει  το  άτυπο  πράσινο  σημείο ;  Εάν  έχετε  μπάζα ,  εάν  

έχετε  κλαδιά ,  εάν  έχετε  έπιπλα ,  εάν  έχετε  τηλεοράσεις ,  δεν  τις  πετάτε  

όπου  να  είναι ,  θα  τις  βάλεις  στο  αυτοκίνητό  σου  και  θα  τις  πας  σε  
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εκείνο  το  σημείο .  Αυτό  λέει  το  σχέδιο ,  αυτό  κάνει  όλη  η  Ευρώπη .  

Εμείς  θέλουμε  να  γυρίσουμε  πίσω ;   

 Ειπώθηκε  επίσης  ότι  ο  Δήμαρχος ,  συγνώμη  λίγο ,  ο  Δήμαρχος  τι  

θα  μας  βάζει  να  πληρώνουμε  τις  σακούλες ;  Γιατί  είπα  εγώ  ότι  άμα  

βάλετε  τα  απορρίμματα  σε  σακούλα  και  τα  βάλετε  μέσα  στον  κάδο  και  

δέσετε  την  σακούλα ,  δεν  θα  έχουμε  πρόβλημα .  Λέει  ότι  μα  μας  βάζει  

να  πληρώνουμε  σακούλες ;   

 Ερωτώ ,  τώρα ,  όταν  ήμασταν  στο  παλαιό  καθεστώς  με  το  μεγάλο  

τον  κάδο ,  τα  σκουπίδια  σε  σακούλα  δεν  τα  βάζατε  και  τα  ρίχνατε ;  Δεν  

θέλω  να  διανοηθώ  ότι  τα  ρίχνατε  χύμα .  Τι  άλλαξε  δηλαδή  και  σας  

βάζουμε  να  πληρώνετε  σακούλες ;  Δεν  άλλαξε  τίποτα .   

 Όσον  αφορά  αυτό  το  πιλοτικό  πρόγραμμα ,  μα  είναι  ένα  τόσο  

ωραίο  πρόγραμμα  και  θα  ήθελα  πραγματικά ,  όπως  το  αγκάλιασε  ο  

Άγιος  Παντελεήμων ,  όπως  το  αγκάλιασε  ένα  μεγάλο  μέρος  της  

περιοχής  Κατακονόζι ,  θέλω  να  πιστεύω  ότι  θέλετε  να  το  αγκαλιάσετε  

και  εσείς ,  αλλά  χρειάζεται  και  μια  συνεργασία .   

 Ακούστηκε  εδώ  ότι  τι ,  δεν  είναι  στην  ευσυνειδησία  του  πολίτη  η  

καθαριότητα .  Αυτό  είναι  λάθος .  Είναι  δυνατόν ;  Βεβαίως  είναι  στην  

ευσυνειδησία  και  στην  παιδεία  του  πολίτη  είναι  η  καθαριότητα .  Είναι  

δυνατόν  να  μην  βοηθήσει  ο  πολίτης  σε  θέματα  καθαριότητας  ή  και  σε  

θέματα  καθημερινότητας ;   

 Είναι  δυνατόν  να  μην  στέκεται  αρωγός  στον  Δήμο  ο  πολίτης  σε  

τέτοια  θέματα ;  Τι  θα  κάνει  δηλαδή  ο  πολίτης ;  Θα  τα  περιμένει  όλα  από  

τον  Δήμο ;  Είπατε  όλα  από  τον  Δήμο ,  ναι .  Μπράβο .   

 Είπατε  για  την  απολύμανση  των  κάδων  και  σας  το  έλυσα  το  θέμα .  

Σας  το  λύσαμε  το  θέμα  για  το  καλοκαίρι  και  λέω  το  άλλο ,  το  εξής :  

λέω ,  απολύμανση  στο  σπίτι  μας  δεν  κάνουμε ;  Στην  τουαλέτα  δεν  
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κάνουμε  απολύμανση ;  Δεν  χρησιμοποιούμε  απορρυπαντικά ;  Δηλαδή  

εάν  σε  αυτόν  τον  κάδο ,  που  εάν  τυχόν  έχει  βρωμίσει ,  ρίξουμε  ένα  

απολυμαντικό  που  ρίχνουμε  στην  τουαλέτα  για  να  καθαρίσουμε  την  

τουαλέτα ,  ένα  απορρυπαντικό  και  τον  καθαρίσουμε  με  επιμέλεια  θα  

έχουμε  πρόβλημα ;  Είναι  κακό ;   

Κα    :  

Που  θα  ρίξουμε  τα  νερά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  το  που  θα  ρίξουμε  το  νερό .  Υπάρχουν  αυλές  εκεί .  Δεν  είναι  

αυτό  το  πρόβλημα .  Εάν  θέλετε ,  κοιτάξτε ,  τα  προβλήματα  να  ξέρετε  ότι  

λύνονται  με  καλή  διάθεση  και  με  αμοιβές  υποχωρήσεις .  Εάν  δεν  

υπάρχει  αυτό  το  πλαίσιο  της  καλής  διάθεσης  και  των  αμοιβαίων  

υποχωρήσεων ,  ούτε  οικογένεια  στέκεται  ούτε  Δήμος  στέκεται  ούτε  

κράτος  στέκεται  ούτε  επιχείρηση  στέκεται .  Τίποτα .   

 Εάν  υπάρχει  η  φιλοσοφία  ότι  όλα  τα  θέλω  από  τον  Δήμο  να  μου  

τα  κάνει ,  δεν  κάνω  τίποτα  εγώ ,   δεν  γίνεται  έτσι .  Αυτός  δεν  είναι  

σωστός  πολίτης  που  έχει  τέτοιες  αντιλήψεις .   

 Άρα  μπορούμε ,  εάν  θέλουμε  και  εμείς  να  βάλουμε  λίγο  το  χεράκι  

μας  και  ο  κάδος  θα  είναι  καθαρός  και  τον  κάδο  μπορούμε  να  τον  

απολυμαίνουμε ,  αλλά  ερχόμαστε  εμείς  και  σας  λέμε  ότι  το  καλοκαίρι  

που  έχετε  το  πρόβλημα  θα  έρθουμε  τρεις  και  τέσσερις  φορές  και  θα  

απολυμάνουμε  τον  κάδο .   

  Είναι  μετακύλιση  της  αρμοδιότητας  του  Δήμου  στον  πολίτη  

αυτό ;  Αυτό  το  ωραίο  πρόγραμμα ;  Που  θα  πρέπει  να  το  αγκαλιάσετε  

όλοι  και  να  το  βοηθήσετε  που  τι  κάνει ;  Εξαφανίζει  τους  μεγάλους  

κάδους  από  τους  δρόμους  και  βελτιώνει  την  αισθητική  εικόνα  του  

Δήμου  και  από  την  άλλη  κάνει  οικονομία .   Οικονομία  στα  καύσιμα ,  
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οικονομία  στο  προσωπικό .  Ένα  τόσο  ωραίο  πρόγραμμα  που  η  Ευρώπη  

το  κάνει  εις  πολλαπλούν  αυτό  και  σε  λίγο  εκεί  θα  πάμε  και  εμείς ,  

θέλουμε  αυτό  αντί  να  το  βελτιώσουμε ,  να  βοηθήσουμε  να  το  

βελτιώσουμε ,  θέλουμε  να  το  κλωτσήσουμε  αυτό  το  πρόγραμμα ;   

 Λοιπόν ,  θέλω  να  πιστεύω  ότι  σίγουρα  δεν  έχετε  τέτοιες  

διαθέσεις .  Ότι  σίγουρα  είστε  ευσυνείδητοι  πολίτες .  Είστε  πολίτες  με  

παιδεία .  Ότι  θέλετε  να  βοηθήσετε  και  εσείς  στην  καθημερινότητά  μας  

και  να  την  βελτιώσετε  την  καθημερινότητά  μας .  και  μπορούμε  να  την  

βελτιώσουμε  μαζί  εάν  συνεργαστούμε .   

 Είμαστε  στην  διάθεσή  σας  να  συνεργαστούμε ,  η  πόρτα  του  

γραφείου  μου  είναι  ανοικτή ,  θα  χαρώ  πολύ  να  έρθετε .  Λυπάμαι  και  

στεναχωρήθηκα  που  δεν  ήρθατε  σε  μένα .  Λυπάμαι  πάρα  πολύ .  Με  

στεναχωρεί  αυτό  το  γεγονός .  Ο  Αντιδήμαρχος  έκανε  μια  πολύ  ωραία  

πρόταση  και  κτύπησε  στην  καρδιά  των  δυο  προβλημάτων  που  

δημιουργήθηκαν .   

 Τα  μεμονωμένα  περιστατικά  υποδείξτε  τα  μας  και  πάμε  εμείς  και  

τα  βοηθάμε ,  τα  λύνουμε .  Το  πλύσιμο ,  η  απολύμανση  των  κάδων  κυρίως  

τους  καλοκαιρινούς  μήνες ,  ερχόμαστε  τρεις  και  τέσσερις  φορές  και  

τους  απολυμαίνουμε  εμείς .   

 Συμφωνώ  με  την  πρόταση  του  αντιδημάρχου ,  είναι  πάρα  πολύ  

σωστή  και  έτσι  πρέπει  να  γίνει .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθε  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .  Η  πρόταση  που  έγινε  από  τον  αγορητή ,  

από  τον  κ .  Καρύδα ,  όπως  ακριβώς  υπάρχει .  σήμερα  το  θέμα  συζητείται  

μετά  από  τις  οκτώ  υπογραφές .  Επομένως ,   η  εισήγηση  που  έκανε  ο  κ .  

Καρύδας  ως  αγορητής ,  μιλάει  για  μια  πρόταση  που  έχει  να  κάνει  με  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

133

δυο  φορές  αποκομιδή  κατά  την  διάρκεια  των  μηνών  του  καλοκαιρού ,  

απολύμανση  των  κάδων  από  τον  Δήμο  και  τους  ανθρώπους  που  είναι  

ανήμποροι  είτε  έχουν  άτομο  με  αναπηρία ,  πάλι  ο  Δήμος .  Είναι  αυτό  το  

πλαίσιό  σας ,  κ .  Καρύδα ;  Νομίζω  το  περιγράφω  καλά .   

 Μια  πρόταση  είναι  αυτή .  Η  πρόταση  από  εκείνη  την  πλευρά .  Η  

οποία  θα  τεθεί  σε  ψηφοφορία  και  όποιος  έχει  αντίρρηση   θα  ψηφίσει  

κάποια  άλλη  πρόταση  απέναντι  σε  αυτή  την  πρόταση  που  κάνει  ο  

αγορητής ,  γιατί  θα  σας  θυμίσω ,  όπως  και  σε  άλλες  περιπτώσεις ,  την  

πρόταση  την  κάνει  πάντα  ο  αγορητής  του  θέματος  και  όσοι  δεν  

συμφωνούν  ψηφίζουν  αρνητικά ,  τοποθετούμενοι  με  την  δική  τους  

πρόταση .   

 Επομένως ,  κύριε  Καρύδα  είναι  αυτή  η  πρότασή  σας ,  θα  

ξεκινήσω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  η  πρόταση  που  γίνεται  από  τον  Αντιδήμαρχο ,  που  

ουσιαστικά  διαφοροποιείται  μόνο  στο  θέμα  της  αποκομιδής  των  τριών  

μηνών  του  καλοκαιριού  για  τις  δυο  φορές  που  είναι  αδύνατο ,  όπως  λέει  

και  η  υπηρεσία .   

Μια  φορά  λέει  η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  όμως  

απολύμανση  των  κάδων  τρεις  και  τέσσερις  φορές  το  καλοκαίρι .  Τους  

ανήμπορους  ο  Δήμος  μετά  από  υπόδειξη  της  Επιτροπή  των  Κατοίκων ,  

είμαστε  στην  διάθεσή  σας .  Και  αυτή  η  πρόταση  ουσιαστικά  ακούγεται  

από  την  πλευρά  της  Δημοτικής  Αρχής .   

 Επομένως ,  ξεκινώ  την  ψηφοφορία  από  τον   κ .  Αραμπατζή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Με  ποια  πρόταση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μία  πρόταση  είναι  κύριε  Δήμαρχε .  Η  πρόταση  του  αγορητή .  Αυτή  

είναι .  Εμείς  που  θα  ψηφίσουμε ,  όσοι  ψηφίσουμε  εναντίον  της  

πρότασης  του  αγορητή ,  θα  τοποθετηθούμε  με  βάση  την  πρόταση  που  

έχουμε  να  κάνουμε .  Αρνητικά  στην  πρόταση  του  αγορητή ,  εάν  το  

επιθυμούμε ,  αντιπροτείνοντας  την  δική  μας .   

 Παρακαλώ  τον  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Άρα  θα  γίνουν  δυο  ψηφοφορίες .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  γίνει  μια  ψηφοφορία  και  μοναδική .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  με  την  κυρία  γραμματέα  τα  έχουμε  ξεκαθαρίσει  

αυτά  τα  θέματα .  Κύριε  Αραμπατζή  συμφωνείτε  με  την  πρόταση  του  

αγορητή ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  και  αντιπροτείνετε ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συμφωνώ  με  την  πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  κυρίου  Αντιδημάρχου .  Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Την  πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου .  Αντιδημάρχου .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Θέλω  να  ακούω  λίγο  τα  ονόματά  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό ,  μην  μπερδευόμαστε .  Είμαστε  στον  κ .  Χατζημαργαρίτη .  

Κυρία  γραμματέα  θα  σας  βοηθήσω  εγώ .  Μέχρι  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  

εάν  άκουσα  καλά ,  είναι  με  την  πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου ,  όχι  

δηλαδή  στην  πρόταση  του  αγορητή .  Με  αυτή  την  μικρή  διαφοροποίηση  

έστω  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Με  την  πρόταση  του  εισηγητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  με  την  πρόταση  του  εισηγητή .  Του  αγορητή  δηλαδή .   

Την  πρόταση  του  Αντιδημάρχου  ο  κ .  Γάτσιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρόταση  του  Αντιδημάρχου .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Λαζαρίδης .  Δεν  σταματώ  γιατί  βλέπω  ότι  είναι  με  την  πρόταση  

του  κ .  Αντιδημάρχου  μέχρι  τον  κ .  Χαρίτο  σίγουρα .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  

με  την  πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου .  Ο  κ .  Δούκας ;  Η  κυρία  Καλώτα ;  

Την  πρόταση  του  αγορητή .  Ο  κ .  Μηλίδης  την  πρόταση  του  αγορητή , .  Ο  

κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  του  αγορητή .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη ;  Του  

αγορητή .  Ο  αγορητής  εννοείται  την  πρότασή  του .  Η  κυρία  Γεωργούλα ;  

Του  αγορητή .  Ο  κ .  Γάτσιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιλαμβάνομαι .  Η  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Με  την  πρόταση  του  αγορητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Η  κυριά  Δρίγκα ;  Η  κυρία  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ  με  την  πρόταση  του  κ .  Αντιδημάρχου ,  με  την  προϋπόθεση  

όμως ,  θέλω  αυτό  να  καταγραφεί ,  ότι  θα  μηδενιστούν  όλα  τα  

προβλήματα ,  τα  οποία  θα  αντιμετωπιστούν  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Εάν  

προκύψουν  περαιτέρω  προβλήματα ,  θα  πρέπει  αν  μηδενιστούν ,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  την  κυρία  Αντιδήμαρχο .  κυρία  Αγιαννίδου ;  Την  πρόταση  

του  αντιδημάρχου .  Κύριε  Μερετούδη ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Με  την  πρόταση  του  αντιδημάρχου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης ;  Ο  κ .  Τσαλίκογλου ;  Και  ο  Πρόεδρος  την  πρόταση  του  κ .  

Αντιδημάρχου .   

 Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  όλους  σας .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  

ειλικρινά  γι '  αυτή  την  πολύ  καλή  συζήτηση  και  τους  κατοίκους  και  

τους  συναδέλφους .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  706/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξη .   Δεύτερο  μετά  από  αυτό  το  πρώτο  

θέμα .  Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  και  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

 προμηθειών  ποσού  έως  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α .  σύμφωνα   

με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  

 και  των  αυτοτελών  τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  

 Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  ο  εισηγητής .  Υπάρχει  κάποιος  που  θα  ήθελε  κάτι  γι '  

αυτό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  για  Πρόεδρος  η  κυρία  Γκότση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Την  κυρία  Γκότση  για  Πρόεδρο .  Είναι  για  τις  προμήθειες  πάνω  από  

60.000 η  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  το  σώμα  ομόφωνα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  μια  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  και  θέμα  αρχαιότητας  αλλά  είναι  και  Διευθύντρια  οπότε  πρέπει  

να  την  βάλουμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι  θέμα  αρχαιότητας  μόνο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι .  Και  σας  απάντησα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  η  κυρία  Γκότση ,  επειδή  ρώτησε  ο  κ .  Γάτσιος  ποιοι  είναι .  Η  κυρία  

Γκότση  Ελένη ,  αναπληρώτρια  είναι  η  Νούνη  Βασιλική .  Επίσης  είναι  ο  

κ .  Γιατσίδης  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Μπερμπερίδου  και  τρίτο  

μέλος  είναι  ο  κ .  Αγγελόπουλος ,  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Γαλάνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αιρετό  μέλος  δεν  υπάρχει .  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  όχι  σε  αυτές  τις  επιτροπές  δεν  υπάρχει  αιρετό  μέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  δεύτερο  θέμα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  707/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής   

προμηθειών  ποσού  άνω  των  60.000,00 € χωρίς  Φ .Π .Α .  σύμφωνα   

με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  

 και  των  αυτοτελών  τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης   

Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος  πάλι  ο  Αντιδήμαρχος .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ένα  είναι  κάτω  από  60.000 και  το  άλλο  είναι  πάνω  από  60.000 η  

Επιτροπή .  Αυτές  είναι  οι  ετήσιες  που  θα  αρχίσουν  από  1/1/19.    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή  σε  αυτές  τις  Επιτροπές  κάποτε  γινόταν  με  κλήρωση ,  συνεχίζει  

να  γίνονται  με  κλήρο ;  Όχι ,  είναι  ορισμένες .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απάντησα  ότι  ορίζονται  από  την  υπηρεσία ,  δεν  γίνονται  με  κλήρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ομόφωνα   συνάδελφοι  το  τρίτο  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  708/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα  

 με  την  παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 όλων  των  

 Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της   

Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  πάλι   ο  κ .  Χαρίτος .  Ο  Αντιδήμαρχος .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εδώ  αφορά  την  Διεύθυνση  Καθαριότητας .  Είναι  οι  κύριοι  Πάσχιος ,  

Κατσαρός  και  Κωνσταντινίδου ,  με  Πρόεδρο  τον  κ .  Πάσχιο .   

 Το  δεύτερο  είναι  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Αγροτικής  

Οικονομίας  και  ο  κ .  Μόραλης ,  ο  κ .  Χατζητόλιος  και  ο  κ .  Μουρατίδης  

με  Πρόεδρο  τον  κ .  Μόραλη .  

 Είναι  η  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας ,  Παιδείας  και  

Πολιτισμού .  Είναι  ο  κ .  Σύργουλος ,  η  κυρία  Σίσκου  και  η  κυρία  Δούρου  

Αικατερίνη ,  με  Πρόεδρο  τον  κ .  Σύργουλο .  

 Η  Διεύθυνση  Διοικητικών  Οικονομικών  και  Αυτοτελών  

Τμημάτων .  Η  κυρία  Καλιτζάρη ,  η  κυρία  Τσακίρη  και  η  κυρία  

Βασιλοπούλου  με  Πρόεδρο  την  κυρία  Βασιλοπούλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  709/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  5ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  Δημόσιες   

Συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών   

σύμφωνα  με  τις  παρ .  1 και  11α  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016  

όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  αυτή  την  περιοχή  είναι  για  τις  ενστάσεις ,  είναι  εάν  υπάρχει  κάποιο  

πρόβλημα  και  γίνονται  οι  ενστάσεις .  Είναι  η  κυρία  Μήλιου ,  η  κυρία  

Σιτζίμη  και  ο  κ .  Μέτσικας .  Πρόεδρος  τη  κυρία  Μήλιου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπόψη  ότι  αυτές  οι  Επιτροπές  ισχύουν  από  1/1/19.  Είναι  για  όλο  τον  

χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  πέμπτο  θέμα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  710/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

των  έργων:  α)  Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών   

έτους  2016 και  β)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  να  ρωτήσει  κάτι ;  Συμφωνούμε  συνάδελφοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

 

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

 Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  711/2018 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

 Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  712/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθ .  130/2018 ΑΔΣ  και   

καθορισμός  νέου  δικαιούχου  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής   

τηλεφωνίας   για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Εδώ  πέρα  είναι  παραλαβή  και  παράδοση .  Είναι  ο  ένας  δίνει  τηλέφωνο  

και  ο  άλλος  το  παίρνει .  Ο  παλαιός  ο  πρόεδρος  το  δίνει  στον  

καινούργιο .  Μιλάω  για  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  713/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Παραδοτέα  και  χρονική  παράταση  στα  πλαίσια  της  με   

αρ .  πρωτ .  1467/30-05-2017 σύμβασης  της  ΑΝΕΣΕΡ  ΑΑΕ  ΟΤΑ   

με  το  Δήμο  Σερρών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  τεχνικής   

υποστήριξης  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  

 παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,  Κοινωνικό  

 φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  γι '  αυτό ;  Είναι  μέχρι  το  τέλος  του  έτους ,  εάν  

το  διάβασα  καλά .  Βλέπω  τον  κ .  Καρύδα  κάτι   θέλει  να  ρωτήσει .  Ο  κ .  

Καρύδας  παρακαλώ .  Θέλει  κάτι  να  ρωτήσει  ο  συνάδελφος .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  ξέρω ,  μπορεί  να  μην  κατάλαβα  καλά  την  εισήγηση  αλλά  

υπογράψαμε  μια  σύμβαση  κατά  την  οποία  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  θα  ψάξει  να  

βρει  χορηγούς  για  να  προμηθευτεί  αυτά  που  θέλει  να  κάνει  για  την  

σύμβαση ;   Ενώ  εμείς  θα  πληρώσουμε  αυτοί  θα  μας  ψάχνουν  για  

χορηγούς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Στην  σύμβαση  που  έχουμε  υπογράψει  είναι  υποχρέωση  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  

να  μας  βρεις  τους  δωρητές .  Δεν  ολοκληρώθηκε  αυτό  το  σκέλος  της  

σύμβασης  και  ζήτησε  παράταση  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  μέχρι  τέλος  της  χρονιάς .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Θα  βρει  εταιρείες  οι  οποίες  θα  κάνουν  δωρεές  για  το  κοινωνικό  

συσσίτιο  του  Δήμου  Σερρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δωρεές ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δωρεές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  31/12/18 κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι  το  όγδοο  θέμα ,  από  ότι  ακούω .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  714/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  20.584,00 € για  την  υλοποίηση  της  

 πράξης  με  τίτλο  ¨Ανάπτυξη  εφαρμογών  ηλεκτρονικής  διακίνησης   

εγγράφων¨  και  ποσού  10.020,00 € για  την  υλοποίηση  της  πράξης   

με  τίτλο  ¨Σύστημα  ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης  – ενημέρωσης  

 επιχειρήσεων¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος   

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  Προτεραιότητας  ΑΞ02  

¨Βελτίωση  της  πρόσβασης ,  της  χρήσης  και  της  ποιότητας  των   

τεχνολογιών  των  πληροφοριών  και  των  επικοινωνιών¨  και  τίτλο   

πρόσκλησης  ¨Ανάπτυξη  /Αναβάθμιση  παρεχόμενων  υπηρεσιών   

ΤΠΕ  από  Δημόσιους  φορείς  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  ΣΒΑΑ  
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 της  πόλης  των  Σερρών¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  το  είδατε  αυτό  το  θέμα ,  είναι  καθαρά  παροχή  

χρηματοδότησης  για  δυο  ουσιαστικά  εφαρμογές .  Μια  που  έχει  να  κάνει  

με  την  ηλεκτρονική  διακίνηση  των  εγγράφων  και  μια  άλλη  που  έχει  να  

κάνει  με  την  βελτίωση  της  πρόσβασης  της  χρήσης  και  της  ποιότητας  

των  τεχνολογιών  των  πληροφοριών  και  των  επικοινωνιών .   

 Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Φυσικά  αποδεχόμαστε  την  χρηματοδότηση ,  απλά  επειδή  αποδεχόμαστε  

την  χρηματοδότηση  και  μετά  ως  προς  την  κατανομή  δεν  έρχεται  ποτέ  

θέμα  εδώ ,  πως  γίνεται  δηλαδή ,  ποιος  θα  είναι  ο  ανάδοχος  αυτής  της  

διαδικασίας ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ξανάρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  ξανάρθει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέει  τι  να  εισηγηθεί… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Δεν  είναι  εκεί  το  θέμα ,  αυτό  το  θέμα  το  καταλαβαίνω .  Η  επόμενη  φάση  

ποια  είναι ;  Ποιος  είναι  αυτός  που  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε  κ .  Γάτσιο .  Αυτά  είναι  όλα  μέσα  από  προγράμματα .  Δεν  

μπορείς  να  μην  ακολουθήσεις  την  διαδικασία  που  θέλει  το  πρόγραμμα ,  

αλλιώς  σε  πετάει  έξω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

…που  επιτρέπουν  κάποια  πράγματα  να  τα  κάνει   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι  λέει  το  πρόγραμμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σήμερα  πάντως  αποδεχόμαστε  την  χρηματοδότηση ,  την  αναμόρφωση  

του  προϋπολογισμού  και  την  έγκριση  των  μελετών  και  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  να  τονίζω  και  αυτά  τα  δυο  θέματα  που  έχει  εδώ  αυτό  το  

πρόγραμμα  αλλά  και  το  επόμενο ,   είναι  στα  πλαίσια  της  Έξυπνης  

Πόλης .  Μέχρι  τώρα  έχουμε  κάνει  και  άλλες  δράσεις .  Τώρα  αυτό… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  έτσι  για  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Με  πλειοψηφία .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  715/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  72.515,20 € για  την  υλοποίηση   

της  πράξης  με  τίτλο  ¨Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με   

προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  για  τα  ΑμεΑ¨ ,  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¨ .  
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Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  και  ο  εντεταλμένος  Δημ .  

Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  τα  αλλάξουμε  μπορούμε  να  τα  βάλουμε  πάλι  αυτά  τα  ηχητικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά  τα  ηχητικά  πάνε  παντού .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  άλλο  είναι  το  θέμα  μας .  Το  θέμα  μας  είναι  αποδοχή  για  να  

βάλουμε  το  ηχητικό  αυτό  σύστημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  άλλο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι  μέσα  στο  πρόγραμμα  αυτό  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσον  αφορά  το  πρόγραμμα  αυτό ,  ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρών  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  716/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   Συνάδελφοι  προχωρώ .   

  

ΘΕΜΑ  11ο:  

Βελτίωση  θέσεων  επαγγελματιών  πωλητών   

στη  λαϊκή  αγορά  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάτι  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Εάν  διαβάσατε  την  εισήγηση  που  είναι  

πολύ  σύντομη  και  πολύ  κατατοπιστική .  Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  τα  αναφέρετε ,  ευχαρίστως .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μας  λέει  ο  κ .  Γρηγοριάδης  ο  εισηγητής  ότι  πρέπει  να  οριστεί  τριμελής  

Επιτροπή .  Όπως  διαβάσαμε  στην  εισήγηση .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  τα  τακτικά  μέλη  θα  είναι ,  η  Επιτροπή  θα  αποτελείται  από  έναν  

αιρετό  και  δυο  υπηρεσιακούς .  Τα  τακτικά  μέλη  θα  είναι ,  ο  αιρετός  θα  

είμαι  εγώ  ο  Γρηγοριάδης  Χρήστος  και  τα  υπηρεσιακά  μέλη  Σουλιώτης  

Μιχαήλ ,  Μπαρμπουλίδου  Αικατερίνη .  Αναπληρωματικοί  θα  είναι  ο  

Γρηγοριάδης  ο  Παναγιώτης  αναπληρωτής  του  Γρηγοριάδη  του  

Χρήστου ,  η  Φράτσου   . .  αναπληρώτρια  του  Σουλιώτη  Μιχαήλ ,  και  ο  

Σαρακατσάνης  Απόστολος  της  Μπαρμπουλίδου  Αικατερίνης .   

 Εάν  θέλει  κανείς  κάτι  να  ρωτήσει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι  κύριε  Πρόεδρε ;  Μοριοδοτούνται  αυτοί  που  θα  

αλλάξουν  θέση  και  θα  πάνε  σε  πιο  καλή ;  Δηλαδή  υπάρχουν  αιτήσεις  

συγκεκριμένες ,  πέντε ,  δέκα ,  είκοσι ,  ξέρω  εγώ… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  υπάρχει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  θα  επιλεχθούν  ποιος  θα  πάει  σε  αυτή  και  ποιος  θα  πάει  σε  αυτή ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  ο  νόμος  που  δίνει  τα  μόρια  για  τον  κάθε  ένα .  Ανάλογα ,  

δηλαδή  . .όσοι  ενδιαφέρονται  να  κάνουν  αλλαγή  θέσης .  Τώρα ,  υπάρχει  

συγκεκριμένος  τρόπος  μοριοδότησης  και  δεν ,  η  τριμελής  Επιτροπή  δεν  

είναι  υποχρεωτική .  Απλά  εμείς  βάλαμε  την  τριμελή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  για  να  ελέγχουμε  πιο  σωστά  την  όλη  διαδικασία ,  
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γιατί  τα  μόρια  δεν  τα  βγάζει  η  τριμελής  Επιτροπή ,  τα  μόρια  βγαίνουν  

βάσει  νόμου .  Υπάρχει  συγκεκριμένος  νόμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  ενδέκατο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  717/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποιο  ερώτημα  γι '  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  δωδέκατο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  718/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  719/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

Θέμα  14ο  :  

Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο  καταργείται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Την  εισήγησή  σας  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  τον  ακούμε  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  περίπτερο  αυτό  είναι  το  περίπτερο  

που  βρίσκεται  απέναντι  από  την  ΔΕΚΠΑ ,  στο   στρογγυλό  και  

καταργείται  γιατί  μας  το  επιβάλει  η  Τροχαία ,  για  λόγους  

επικινδυνότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αθανασίου  Αργυρού  40 λέει .  Αυτό  είναι  Αθανασίου  Αργυρού  40.  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τότε  κάποιο  λάθος  πρέπει  να  έχει  γίνει ,  γιατί  εγώ  πριν  από  λίγο  

μίλησα  με  την  προϊστάμενη  για  το   θέμα  αυτό ,  είναι  αυτό  που  είναι  

απέναντι  από  την  ΔΕΚΠΑ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τότε  λάθος  είναι  η  εισήγηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η  εισήγηση  λέει  Αθανασίου  Αργυρού ,  πρέπει  να  διορθωθεί .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Εδώ  εμείς  έχουμε  μια  εισήγηση  στο  δέκατο  τέταρτο  

θέμα  που  λέει  για  Αθανασίου  Αργυρού  40.  Δεν  είναι  αυτό  από  ότι  μας  

λέτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  μίλησα  πριν  από  μισή  ώρα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάρε  τώρα  ένα  τηλέφωνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  αφήνουμε  για  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  να  κάνει  μια  επαφή  με  

την  υπηρεσία .  προχωράω  στο  επόμενο  θέμα .  Κρατώ  το  δέκατο  τέταρτο .   

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κανένας  συνάδελφος  που  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  Ομόφωνα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  δέκατο  πέμπτο .   

 

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2018  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  για  τις   

αποζημιώσεις  ρυμοτομίας  (Αναμ .  121η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

                                    18846  6/11/18 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  721/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  οφειλή  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  

την  συμμετοχή  του  Δήμου  στην  εκτέλεση  έργου  κατά  προτεραιότητα  

στον  οικισμό  Αγία  Βαρβάρα  ποσού  30.000,00 ευρώ  (Αναμ .  122η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

18848  6/11/18 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  722/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας   (Αναμ .  126η  

)  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

18845  5/11/18 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  723/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  για  προνοιακά  επιδόματα    

(Αναμ .  128η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

19131  5/11/18 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  724/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδου  και  εξόδου  που  

 αφορούν    κρατήσεις  (Αναμ .130η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

19177  8/11/18 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  725/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  για  την  χρηματοδότηση  

 της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  2018 (Αναμ .  132η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

19192 8/11/18 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  726/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  των  κωδικών  που  αφορούν    

φόρους  –τέλη  των  

κληροδοτημάτων  Αποστολίδη  και  Μητσάκου  –Εμφιετζόγλου .   

(Αναμ .  133η  )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

19179  8/11/18 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  727/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Παραχώρηση  κυριότητας  δημοτικών  εκτάσεων  για  την  
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 ολοκλήρωση  της  απαλλοτρίωσης  στο  έργο:  ¨Διευθέτηση  χειμάρρου  

 Καμενικίων  ΠΕ  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  καμία  ερώτηση  γι '  αυτό ;  Συμφωνούμε ;  Το  έχουμε  δει  και  

άλλες  φορές  αυτό  το  θέμα .  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης:  

α)  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Οινούσας   και  

β)  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ  το  Α  θα  το  συζητήσουμε ,  το  Β  για  λόγους  που  θα  εξηγήσει  ο  κ .  

Μερετούδης ,  σε  συνεργασία  με  τον  κ .  Γκότση ,  το  θέμα  Β  αποσύρεται .   

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης :α)  

στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Οινούσας .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι  με  αυτό ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  να  το  αποσύρεις  το  άλλο  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  πω .  Θα  σας  εξηγήσουν  οι  συνάδελφοι  Αντιδήμαρχοι .   

  β)  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE, αποσύρεται  αυτό  

το  θέμα .  Θα  παρακαλέσω  να  μας  εξηγήσουν  τους  λόγους  της  

απόσυρσης  του  θέματος  ο  κ .  Μερετούδης ,  το  γνωρίζει  και  ο  κ .  

Γκότσης ,  αλλά  ο  κ .  Μερετούδης  έβαλε  το  θέμα  αυτό .   

 Να  ακούσουμε  τον  κ .  Μερετούδη  και  εάν  συμφωνείτε  να  το  

αποσύρουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  κάτι .  Εμείς  το  βάλαμε  το  θέμα  διότι  ήταν  ώριμο  και  υπήρχαν  

όλες  οι  προυποθέσεις  και  οι  εγκρίσεις ,  πλην  όμως  ανέκυψε  ένα  θέμα ,  

το  οποίο  θα  μας  το  πει  ο  κ .  Μερετούδης .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Πράγματι  ανέκυψε  ένα  θέμα .  Θα  στεναχωρήσω  τους  φίλους  μου  εκεί .  

Υπήρχε  η  …, η  οποία  ανήκε  στην  Περιφέρεια  και  εδώ  και  ένα  χρόνο  

έχει  περιέλθει  στον  Δήμο  Σερρών .  στεγαζόταν  στην  Δυτικής  Θράκης  

που  είναι  χώρος  της  Περιφέρειας  και  επειδή  η  Περιφέρεια  θέλει  να  

χρησιμοποιήσει  τον  χώρο  εκείνο  για  τους  σχολικούς  συμβούλους  μας  

βγάζει .   

 Εκεί  μέσα  υπάρχουν  αρχεία  και  κομπιούτερ ,  τα  οποία  από  εδώ  

και  πέρα  θα  τρέξουν  προγράμματα  Δια  Βίου  Μάθησης  και  πρόγραμμα  
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εκμάθησης  υπολογιστών  για  τρίτη  ηλικία  και  θα  μας  χρειαστεί  ο  

συγκεκριμένος  χώρος  για  να  μετακομίσουμε  τους  υπολογιστές  εκεί  και  

να  εξελιχθεί  το  πρόγραμμα  για  την  εκμάθηση  των  μαθημάτων  σε  τρίτη  

ηλικία  για  υπολογιστές .   

 Αυτός  είναι  ο  λόγος ,  γιατί  δεν  μπορούμε  να  βρούμε  κάποιον  άλλο  

χώρο  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  άλλος  χώρος  κ .  Αντώνη .  Δεν  έχει  βρεθεί .  

Εάν  βρεθεί  πολύ  ευχαρίστως  να  τον  παραχωρήσουμε  στους  

ενδιαφερόμενους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ένα  λεπτάκι  λίγο .  Πρώτον ,  υπάρχουν  ερωτήσεις ;  

Εγώ  θα  ήθελα  ως  Πρόεδρος ,  επειδή  εδώ  είμαστε  ένα  Δημοτικό  

Συμβούλιο  που  στηρίζουμε  τους  νέους  για  όποιες  δραστηριότητες  

έχουν  και  μπορούμε  και  βοηθάμε ,  όταν  έχουμε  την  δυνατότητα  και  δεν  

θέλουμε  έτσι  να  φύγουν  οι  άνθρωποι  αυτοί ,  οι  οποίοι  είδα  ότι  έχουν  

μια  πολύ  ώριμη  πρόταση  και  πολύ  σωστά  λέει  ο  κ .  Γκότσης  ότι  υπήρχε  

η  γνωμοδότηση  από  τον  νομικό  σύμβουλο  του  Δήμου ,  ήρθε  το  θέμα  

πολύ  ώριμο  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  γι '  αυτό  και  ως  Πρόεδρος  το  

τοποθέτησα ,  θα  ήθελα  να  διευκρινίσουμε  κάποια  θέματα  και  να  δούμε  

μήπως  υπάρχει  η  δυνατότητα  κάπου  αλλού .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Θέλω  να  πω  και  ο  Δήμαρχος  συμφωνεί  σε  αυτή  την  κατεύθυνση ,  το  

αποσύρουμε  το  θέμα  και  θα  ψάξουμε  να  βρούμε ,  εάν  μπορούμε  να  

βρούμε  κάτι  άλλο .  Αυτό  είναι  το  θέμα ,  γι '  αυτό  το  αποσύρουμε .  Το  
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αποσύρουμε  στην  διάρκεια  αυτή  να  μας  πουν  και  τα  παιδιά ,  να  

προτείνουν  κάτι ,  άμα  δουν  κάτι ,  ούτως  ώστε ,  όχι  τώρα ,  είμαστε  στην  

διάθεσή  σας  και  εγώ  και  ο  Δήμαρχος  να  το  δούμε  το  θέμα .  Να  βρεθεί  

λύση .  Γι '  αυτό  το  αποσύρουμε .  Δεν  λέμε  όχι ,  το  αποσύρουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τι  Σύλλογος  είναι  αυτός ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  πω .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  δώσουμε  ένα  με  δυο  λεπτά ,  τα  παιδιά  είναι  εδώ  από  τις  19:00΄  η  

ώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Ευχαρίστως  γιατί  διάβασα  την  αίτηση ,  πραγματικά  είναι  

από  αυτές  τις  δραστηριότητες . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο  κ .  Μηλίδη ,  συμφωνώ  απόλυτα ,  θα  ήθελα  να  τους  

ευχαριστήσω  που  παρέμειναν  με  τόση  υπομονή  και  είναι  χαμογελαστοί  

ακόμα  παρά  την  εξέλιξη  του  πράγματος .  Τους  ακούω .  Πώς  λέγεστε  

παρακαλώ ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Μόνο  να  ακούσω  το  όνομα  του  κυρίου  και  θα  σας  δώσω  

τον  λόγο .   

Κος  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δημητρόπουλος  Δημήτρης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δημητρόπουλος .  Κύριε  Αντώνη  θέλετε  να  κάνετε  μια  ερώτηση   

στον  Αντιδήμαρχο ;  Που  ακριβώς  θέλετε  να  κάνετε  την  ερώτηση ;  Ή  να  

ακούσουμε  λίγο  πρώτα  τον  κύριο ;  Ποιον  θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ρωτήσετε ;  Ακούω  την  ερώτησή  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:   

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  πάρα  πολύ  εύκολα  αποσύρεται  ένα  θέμα  που  είναι  

τόσο  σημαντικό  για  την  νεολαία .  Για  ποιο  λόγο ;  Ερευνήσατε ,  

καταρχάς ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  εάν  υπάρχουν  χώροι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  την  ερώτηση  ήθελα  να  κάνει  ο  κ .  Αντώνης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  το  πρόβλημα  παρουσιάστηκε  εδώ  και  μια  

εβδομάδα ,  χρειάζεται  άμεση  μετακόμιση  των  υπολογιστών ,  αυτή  την  

στιγμή   είμαστε  στο ,  γι '  αυτό  το  αποσύρουμε ,  ψάχνουμε  να  βρούμε  

χώρους .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ενημερώσατε ,  κ .  Αντιδήμαρχε  τους  υποψήφιους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  γίνεται  διάλογος ,  ερωτήσεις  σας  παρακαλώ .  Ερώτηση ,  

ερώτηση .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ενημερώσατε ,  κ .  Αντιδήμαρχε  τους  κυρίους ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενημερώνονται  αυτή  την  στιγμή  τώρα  εδώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντώνη .  Παρακαλώ  πολύ  τον  κ .  

Δημητρόπουλο .   

Κος  ΔΗΜΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καταρχάς  θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω  που  μας  δεχθήκατε  εδώ  πέρα  

να  ακούσετε  αυτά  που  έχουμε  να  πούμε .  Βρισκόμαστε ,  το  όλο  

εγχείρημα  το  έχουμε  ξεκινήσει  το  2004.  Ήμασταν  μέλη  σε  ένα  

παράρτημα  ενός  συλλόγου  από  την  Αθήνα ,  Έσπερος  λέγεται ,  ο  οποίος  

σταμάτησε  να  υπάρχει  μετά  από  τέσσερα  επιτυχημένα  χρόνια  και  τώρα  

έχουμε  μείνει  σαν  ομάδα  και  μετά  από  όλο  αυτό  τον  καιρό  έχοντας  

πάει  σε  αρκετά  γεγονότα ,  σε  αρκετά  events,  του  χώρου ,  αποφασίσαμε  

να  κάνουμε  τον  δικό  μας  Σύλλογο  πάνω  σε  αυτό  το  πράγμα .   

 Ο  DRAGON TALE είναι  ένας  πανελλήνιος  πολιτιστικός  

Σύλλογος  παικτών  παιχνιδιών  φαντασίας ,  στρατηγικής ,  ρόλων  play 

games εν  ολίγοις ,  κάτι  το  οποίο  είναι  αρκετά  δεδομένο  στο  εξωτερικό  

και  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  έρθει  και  στην  Ελλάδα  και  σε  σχολεία  

γιατί  έχει  και  εκπαιδευτικές  πτυχές .   

 Στην  διαδρομή  μας  μιλήσαμε  με  πολλούς  Συλλόγους  και  έχουμε  

μιλήσει  και  με  άλλους  Συλλόγους  σε  άλλες  πόλεις  της  Ελλάδας ,  όπως  

είναι  Αθήνα ,  Θεσσαλονίκη ,  Καβάλα ,  Πτολεμαΐδα ,  που  έχουν  

προχωρήσει  και  αυτοί  ήδη  σε  δημιουργίες  Συλλόγων .  Έτσι  κάναμε  και  

εμείς  αυτό  το  πράγμα .   
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 Εμείς  σε  αυτό  που  έχουμε  δώσει  βάση  και  έχουμε  δώσει  βάση  

όλο  αυτόν  τον  χρόνο  που  είμαστε  σαν  ομάδα  είναι  στην  εξωστρέφεια .  

Θέλουμε  ο  κόσμος  να  το  γνωρίζει  αυτό ,  να  μην  είναι  κάτι  το  οποίο  

ήταν  πιο  underground, όπως  το  λέγαμε ,  παλαιότερα  και  τώρα  είναι  πιο  

διαδεδομένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο  κλειστό  στους  λάτρεις  αυτών  των  παιχνιδιών .   

Κος  ΔΗΜΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είναι  καθαρά  θέμα  χόμπι ,  είναι  ένα  διαφορετικό  χόμπι  το  οποίο  είναι  

αρκετά  ωραίο .  Αυτό  το  έχουμε  δείξει  με  το  ότι  έχουμε  πάει  σε  πολλά  

events,  μας  έχουμε  πάει  σε  παραπάνω  από  25 events αυτό  τον  καιρό  

που  είμαστε  σαν  ομάδα ,  όχι  σαν  Σύλλογος  και  συνεχίζουμε  γιατί  είναι  

η  αγάπη  μας  αυτή .   

 Θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  σε  αυτή  την  πόλη  και  θα  

δημιουργήσουμε ,  το  έχουμε  κάνει  Δήμαρχος  έναν  πνεύμονα  νεολαίος  

όπου  θα  δείξουμε  στους  νέους  μια  εναλλακτική  μορφή  διασκέδασης  

που  θα  χρησιμοποιήσουν  και  θα  προάγουν  την  φαντασία  τους  σαν  ένα  

ακόμα  εφόδιο  για  το  υπόλοιπο  της  ζωής  τους .   

 Στόχος  μας  είναι  να  αναβιώσουμε  και  να  θεσμοθετήσουμε  ένα  

Φεστιβάλ  που  είχε  συμβεί  το  ΄14 με  δικά  μας  μέσα  και  υπό  την  αιγίδα  

της  UNESCO φυσικά ,  το  Fantacy Icon.  Είχε  γίνει  τον  Οκτώβριο  του  

΄14 αυτό  στο  στενάκι  που  είναι  οι  καφετέριες  του  1800,  …και  αυτά .   

Τσαλδάρη .   

 Τι  γίνεται ;  Αυτά  τα  γεγονότα ,  τα  events,  συμβαίνουν ,  είναι  

conventions τα  λεγόμενα ,  που  γίνονται  στο  εξωτερικό  και  έχουν  έρθει  

και  στην  Ελλάδα .   
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 Έχουν  γίνει  σε  μεγάλες  πόλεις ,  Αθήνα ,  Θεσσαλονίκη  και  

τελευταία  και  σε  μικρότερες  πόλεις ,  αλλά  πλέον  όχι  τόσο .  Αυτά  

υπάρχουν  κάποιοι  ιδιωτικοί  οίκοι .  Εμείς  θέλουμε  να  το  κάνουμε  με  την  

βοήθεια  του  Δήμου  Σερρών  και  με  τοπικές  επιχειρήσεις  σαν  χορηγούς ,  

σαν  αρωγούς  αυτής  της  διαδικασίας .   

 Τέλος  θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  σαν  ιδέα  να  δημιουργήσουμε  μια  

πανελλήνια  ομπρέλα ,  όπου  όλοι  Σύλλογοι  θα  μπορέσουν  να  

συνταχθούν  πίσω  από  το  DRAGON TALE και  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  

να  υπάρχει  εκπροσώπηση  ομάδων  σε  παγκόσμια  τουρνουά  που  γίνονται  

σε  διάφορα  παιχνίδια  από  αυτά  τα  οποία  παίζουμε  καθώς  επίσης  και  σε  

γεγονότα  τα  οποία  είναι  στο  εξωτερικό ,  όπως  καλλιτεχνική  αμφίεση ,  

μουσική ,  μυθοπλασία .  Σε  όλα  αυτά .   

 Τέλος  θέλω  να  πω  ότι ,  αυτό  βασικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήθελα  να  σας  ρωτήσω ,  φυσικά  έχετε  μέλη  και  στο  Σωματείο  στις  

Σέρρες .   

Κος  ΔΗΜΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  απλά  εδώ  είναι  η  έδρα  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήθελα  να  το  πείτε  για  να  ακουστεί .   

Κος  ΔΗΜΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε  Σύλλογος  Πανελλήνιος  αλλά  είμαστε  με  έδρα  τις  Σέρρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήθελα  να  ακουστεί  αυτό  στο  συμβούλιο .  Το  διάβασα  και  ήθελα  να  

ακουστεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Δημητρόπουλε ,  ειλικρινά  μας  εντυπωσιάζετε  με  αυτά  που  λέτε  

και  τουλάχιστον  την  δική  μου  την  συμπάθεια  την  έχετε  κερδίσει  και  με  

τον  τρόπο  με  τον  οποίο  συμπεριφέρεστε  και  μιλάμε  και  με  αυτά  που  

λέτε .  

 Θέλω  να  κατανοήσετε  το  εξής  χωρίς  να  σημαίνει  αυτό  ότι  

κατεβάζουμε  ρολά  και  το  κλείνουμε  το  θέμα .   

 Προέκυψε  αυτό  το  θέμα  τώρα  με  το  πρόγραμμα .  Ένα  πρόγραμμα  

για  ηλικιωμένους  για  εκμάθηση  κομπιούτερ .  Υπάρχει  πρόβλημα  με  

τους  χώρους .  Δεν  έχουμε  χώρους .  Ψάχνουμε  απεγνωσμένα  να  βρούμε  

χώρους ,  τα  κομπιούτερ  δε  αυτά  που  είχαμε  σε  ένα  γραφείο  της  

Περιφερειακής  Ενότητας  και  εμένα  με  πήρε  ο  κ .  Μωυσιάδης  και  μου  

λέει  ότι  είτε  βγαίνετε  ή  σας  τα  πετάμε  έξω .  Πρέπει  να  βγείτε  

οπωσδήποτε  και  το  λένε  εδώ  και  χρόνια .  Έφτασε  το  θέμα  στο  αμήν ,  

πρέπει  να  τα  βγάλουμε .   

 Τώρα  εγώ  θα  ήθελα ,  ας  δώσουμε  μια  μικρή  αναβολή  στο  θέμα ,  

εάν  θέλετε  ελάτε  και  εσείς  στο  Δημαρχείο  μια  μέρα  να  κάνουμε  μια  

σύσκεψη ,  να  βρεθούμε  και  μαζί  και  με  τους  αρμόδιους  Αντιδημάρχους ,  

να  δούμε  τι  άλλες  λύσεις  μπορούμε  να  δώσουμε ;   

 Θέλω  να  με  πιστέψετε  ειλικρινά ,  ότι  θέλω  να  δώσουμε  λύση  και  

μακάρι  και  οι  άλλοι  συνάδελφοι  της  αντιπολίτευσης  να  μας  προτείνουν  

χώρους .  Έχουμε  πρόβλημα  με  τους  χώρους .  Δεν  έχουμε  χώρους .  

Μακάρι  να  μας  προτείνουν  έναν  χώρο  που  δεν  τον  σκεφτήκαμε  εμείς  

που  δεν  έπεσε  στην  αντίληψή  σας .   

Άρα  ας  κάνουμε  μια  συνάντηση .  Εγώ  δεν  ξέρω  εάν  αύριο  και  

μεθαύριο  θα  μπορέσω  και  την  Πέμπτη  φεύγω  στην  Κρήτη ,  επιστρέφω ,  

όμως  από  Δευτέρα  μπορούμε  να  κάνουμε  την  συνάντηση .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

170

 Μέχρι  να  κάνουμε  την  Δευτέρα  την  συνάντηση ,  εάν  θέλετε ,  

κάνετε  μια  πρώτη  συνάντηση  με  τον  αρμόδιους  Αντιδημάρχους  με  τον  

κ .  Μερετούδη  και  με  τον  κ .  Γκότση ,  ωριμάστε  το  θέμα  και  έρχεστε  

μετά  και  σε  μένα .    

Κος  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δημητρόπουλε  με  συγχωρείτε ,  λίγο  ο  κ .  Γάτσιος .  Ευχαρίστως  θα  

σας  δώσω  ξανά  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πόσο  χώρο  θέλετε ;  Πόσα  τετραγωνικά ;   

Κος  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  ήθελα  να  πω  τώρα ,  καλό  θα  είναι  λόγω  των  δραστηριοτήτων ,  

επειδή  είναι  διαφορετικές  δραστηριότητες  και  επειδή  υπάρχει  το  θέμα  

της  πολυκοσμίας ,  γιατί  δημιουργείται  φασαρία ,  να  υπάρχουν  οι  

διαφορετικοί  χώροι .  

 Το  οικοδόμημα  το  οποίο  είχαμε  δει  ήταν  πολύ  βολικό  γιατί  είχε  

υπόγειο ,  ισόγειο ,  πατάρι ,  οπότε  υπήρχε  μια  σχετική  χώρισμα  γι '  αυτό  

το  θέμα .   

 Επειδή  το  έχουμε  ξανά  δοκιμάσει  και  παλαιότερα  το  θέμα  του  

χώρου  να  είναι  ένας  μεγάλος  ενωμένος  χώρος  δεν  βολεύει  τόσο  πολύ ,  

ειδικά  εάν  είναι  μικρός .  Εάν  είναι  μεγαλύτερος  μπορεί  να  βολευτεί  με  

διαφορετικούς  τρόπους ,  αλλά  αυτό  βόλευε  το  συγκεκριμένο  οίκημα ,  γι '  

αυτόν  τον  συγκεκριμένο  λόγο .  Ήταν  τρεις  διαφορετικοί  χώροι  

χωρισμένοι  ήδη .   

Αυτό  ήθελα  να  πω .  Ήθελα  να  το  πω  και  πριν  καθώς  μιλάγατε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

171

Να  κάνω  μια  πρόταση  Δήμαρχε ;  Το  κύριο  της  ΤΕΔΚ  δεν  το  

χρησιμοποιούμε  και  πολύ .  Δεν  ξέρω  εάν  είναι  εφικτό  λέω ,  μπορεί  να  

πάνε  οι  άνθρωποι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  δεν  είναι ,  διότι  το  κτήριο  της  ΤΕΔΚ  δεν  είναι  δικό  μας .  

Μας  το  παραχώρησαν  για  συγκεκριμένη  χρήση .  Δεν  μπορούμε  να  

βάλουμε  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει  να  είναι  μέσα  πόλη ;   

Κος  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όσο  πιο  πολύ  στην  πόλη  είναι ,  τόσο  πιο  πολύ  προσέγγιση  μπορούν  να  

έχουν  οι  φοιτητές… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σιγά  –σιγά ,  για  να  μην  καθυστερούμε  παιδιά  περάστε  να  δούμε  με  το  

τμήμα ,  να  μας  πει  τι  κενό  υπάρχει  και  τελειώνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Η  κυρία  Ιλανίδου  πήρε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εκεί  στον  Κρίνο  που  είχαμε  τον  παιδικό  σταθμό  και  το  είχαμε  

ανακαινίσει  πλήρως ,  δεν  ξέρω  εάν  τους  βολεύει  τώρα .  Ο  Κρίνος  

κάναμε  από  σκεπή  μέχρι  πατώματα .  Δεν  ξέρω  σε  τι  κατάσταση  είναι ,  

είναι  ωραίος  χώρος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  πεντακόσια  μέτρα  έξω  από  την  πόλη ,  από  το  ΤΕΙ .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Δημητρόπουλε  ήθελα  να  ρωτήσω ,  φυσικά  θα  έρθετε  να  

κουβεντιάσουμε .  Θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής :  μήπως  υπάρχει  η  

δυνατότητα  συνύπαρξης  και  με  κάποιον  άλλο  στον  ίδιο  χώρο .  Να  

δούμε  και  αυτή  την  περίπτωση  δηλαδή .  Μήπως  μπορείτε  να  

συνυπάρξετε  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  διότι  … 

Κος  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  να  δούμε  μήπως  μπορείτε  να  συνυπάρξετε .  Εάν  δεν  βρούμε  

καινούργιο  χώρο  … 

Κος  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  δύσκολο ,  εντάξει .  Λέω  να  εξαντλήσουμε  όλα  τα  περιθώρια ,  

μήπως  μπορεί  και  υπάρξει  και  συνύπαρξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  κ .  Δημητρόπουλε  βρίσκεστε  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  θα  βρεθείτε  

με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  η  πόρτα  του  κ .  Δημάρχου  είναι  ανοικτή ,  οι  

συνάδελφοι  εδώ  όλοι  θέλουμε  να  βρείτε  χώρο  αλλά  είμαι  

αναγκασμένος  να  αποσύρω  το  θέμα .  Διαφωνεί  κανείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  προχώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  στάδιο  της  ψηφοφορίας ,  διαφωνεί  κανείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  αποσύρω  το  θέμα  για  να  βρεθεί  λύση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  δεν  φταίω  εγώ  γι '  αυτό .  Ένας  πρέπει  να  κάνει  

διαχείριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Τυγχάνει  αυτός  ο  ρόλος  να  μου  

ανατέθηκε .  Θα  μου  επιτρέψετε ,  ξέρω  ότι  με  σέβεστε ,  να  κάνω  την  

διαχείριση .  Κύριε  Δημητρόπουλε  όπως  σας  είπα  η  πόρτα  του  κ .  

Δημάρχου  είναι  ανοικτή ,  οι  συνάδελφοι  από  την  αντιπολίτευση  και  την  

συμπολίτευση  είναι  θετικοί  στην  εξεύρεση  χώρου ,  με  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο  να  βρεθείτε  στο  Δημαρχείο .    

 Ομόφωνα  αποσύρω  το  θέμα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  κ .  Γαλάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη  είναι  αντίθετος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  την  πρότασή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  αντίθετος ,  Παρακαλώ  την  πρότασή  σας  στην  γραμματέα .   Σας  

παρακαλώ  πολύ  να  ολοκληρώσουμε .  Σε  μένα  κύριε  Αναστασιάδη ,  σε  

μένα .  Εγώ  είμαι  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τι  να  κάνουμε  

τώρα ;  Φταίω  εγώ  γι '  αυτό ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κακώς  ανέλαβες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Σε  ανακαλώ  στην  τάξη  και  εάν  δεν  σου  αρέσει ,  

δεύτερη  φορά  σε  ανακαλώ .  Σε  ανακαλώ  δεύτερη  φορά  στην  τάξη ,  τι  να  

σου  πω ;  Δεν  ντρέπεσαι  να  λες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  σου  πω ;  Δεν  φταίει  κανείς .  Δεν  φταίει  κανείς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρότεινε .  Άσε  τις  κριτικές  και  πρότεινε .  Σε  ακούω ,  πρότεινε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο  συνάδελφοι .  Το  παλαιό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μονοπώλιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  πες  μας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ποιος  σημείο  είναι  αυτό ;  Πες  μας  άνθρωπέ  μου .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  θα  το  εξετάσουμε ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι  δημοτικό  ακίνητο  να  το  δούμε .  Είναι  δημοτικό  ακίνητο ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είναι  δημοτικό  ακίνητο  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κ .  Δημητρόπουλε .  Με  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Με  τον  αρμόδιο  αντιδήμαρχο  που  είναι  υπεύθυνος  

για  την  ακίνητη  περιουσία  του  Δήμου ,  τον  κ .  Γκότση ,  ανανεώστε  το  

ραντεβού  σας .  Αποσύρεται  το  θέμα .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  

Ομόφωνα  ναι ,  προχωράω .   

 

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης:   

στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Οινούσας  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  729/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  στέγης:   

στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  1/17/18   )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επανέρχομαι .  Ευχαριστώ  τον  κ .  Γρηγοριάδη  Χρήστο .  Ευχαριστώ  και  

τους  νεαρούς  από  τον  Σύλλογο .  Κύριε  Γρηγοριάδη  Χρήστο  για  το  

δέκατο  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  εισήγηση  είναι  σωστή .  Εμένα  με  ενημέρωσε  η  κυρία  

Μπαρμπουτίδου  λάθος ,  όχι  γιατί ,  έχουμε  δυο  θέματα  ίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Σας  παρακαλώ  πολύ  κ .  Δημητρόπουλε ,  εδώ  είναι  

Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  δεν  κάνουμε  συζήτηση .  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  δυο  περίπτερα  με  την  ίδια ,  ίδια  δηλαδή  θέματα .  Για  λόγους  

επικινδυνότητας  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  η  εισήγηση  κύριε  συνάδελφε… 

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Αυτή  είναι  σωστή .   Στην  . .  θα  έρθει  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  αυτό  που  διάβασα  Αθανασίου  Αργυρού  40 είναι  αυτό  το  

περίπτερο ;   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  ρωτήσει  κάτι  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ;   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Απέναντι  από  τα  εβραίικα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Ομόφωνα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Αναστασιάδη ,  κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  720/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  μίσθωσης  κτηρίων  δια  δημοπρασίας  για  τη  στέγαση  
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 και  λειτουργία  των  12ου  και  24ου  Νηπιαγωγείων  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει  κάτι  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ;  Συμφωνείτε  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος  διάβασε  την  εισήγηση  πιστεύω  ότι  συμφωνεί .  Ομόφωνα  το  

δέκατο  όγδοο .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  730/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1)  για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  

 και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  
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2) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και   

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨  

3)  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ  

δραστηριοτήτων  

4)  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ  

δραστηριοτήτων  

5)  για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 του  

Δήμου  Σερρών  

6)  στο  πλαίσιο  εκδηλώσεων  για  τον  εορτασμό  της  105ης  επετείου   

απελευθέρωσης  της  πόλης  μας  

7)  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  

 του  Δήμου  Σερρών  και  ανάκληση  της  632/2018 ΑΔΣ  

8)  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλατεία  Ελευθερίας   

του  Δήμου  Σερρών  

9)  για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων  

 του  Δήμου  Σερρών ,  

10) για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του  

Δήμου  Σερρών ,  

11) για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του  

Δήμου  Σερρών ,  

12) μυοκτονίας  -  απεντόμωσης  και  απώθησης  φιδιών  στο  χώρο  των  

ξενώνων  Χρυσοπηγής  έτους  2018,  

13) στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  83η  ΔΕΘ  

2018,  
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14) μυοκτονίας  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  

2017,  

15) συντήρησης-πλυσίματος  και  αποθήκευσης  των  τεσσάρων  (4)  

ταπήτων   

(γραφείου  Δημάρχου  και  αίθουσας  συνεδριάσεων  του  Δήμου  

Σερρών ,  

16)για  την  εφαρμογή  επίγειου  προγράμματος  καταπολέμησης   

κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  Σερρών ,  

17) για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών ,  

18) για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπετάν  

 Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών ,  

19) για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και   

ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών ,  

20) για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας ,  

21) για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών ,  

22) για  δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης ,  

23) για  την  σύνταξη  σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  

κτηρίων ,  

24) τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου   

¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European Decades),  

25) 24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης  (Κοινωνικό  ΟΠΣ) ,  

26) ευρείας  επιθεώρησης  οδικής  ασφάλειας  του  δημοτικού  οδικού  

δικτύου ,  

27) για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (απομάκρυνση  

χωματισμών   

χειμάρρου  Αγ .  Αναργύρων  κάτω  από  τη  γέφυρα  περιαστικής  οδού ,  
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28) για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (απόφραξη  

διαβάσεων  αποστραγγιστικών  & αρδευτικών  τάφρων  αγροκτήματος  

Μητρουσίου ,  

29) για  συντήρηση  παιδικών  χαρών  έτους  2018,  

30) για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  -  ΚΤΕΟ ,  

31) παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών   

για  τον  μήνα  Αύγουστο  2018 και  

32) για  νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2017.  

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

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  μια  σειρά ,  θα  την  διαβάσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Συμφωνείτε  από  το  1 μέχρι  το  32 είναι  μια  σειρά  

έγκρισης  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα  να  θέσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως  εάν   υπάρχουν  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ας  μου  απαντήσει  ο  αντιδήμαρχος  του  οποίου  το  θέμα  αγγίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  νούμερα  πείτε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Το  1 και  το  2 είναι  πανομοιότητα .  Γιατί  άραγε ;   Το  3 και  το  4 το  ίδιο .  

Και  να  πάμε  λίγο  πιο  πίσω ,  το  10 και  το  11 ακριβώς  τα  ίδια .  Γιατί  

άραγε ;  Υπάρχει  ένα  στοιχείο  το  οποίο  δεν  είναι  γνωστό  ή  τέλος  

πάντων ,   έγινε  λάθος  εκ  παραδρομής ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Χαρίτος  ή  θέλει  να  απαντήσει  ο  πρόεδρος ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγγίζει  τον  κ .  Χαρίτο  η  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πάμε  στο  πρώτο  θέμα .  Πρώτο ,  δεύτερο .  Πρώτο  αφορά  1.351,60 ευρώ  

και  είναι  για  τον  κ .  Σαββατιανό .  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  

την  εκτέλεση  υπηρεσιών  Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  

του  Δήμου  Σερρών  

 Το  δεύτερο  αφορά  545 ευρώ  και  είναι  πάλι  για  την  ίδια  δουλειά  

αλλά  είναι  για  άλλη  εκδήλωση .  Είναι  ο  κ .  Νάκας .  Είναι  διαφορετικά .   

 Ποιο  άλλο  μου  είπατε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υποθέτω  ότι  και  το  3 και  το  4 κάπως  έτσι  είναι .  Δεν  χρειάζεται  

περαιτέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  δέκα  εννέα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη   

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών   

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  731/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής  

-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  &  

επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  732/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ  

δραστηριοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  733/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  κλπ  

δραστηριοτήτων  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  734/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2018 του  

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  735/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στο  πλαίσιο  εκδηλώσεων  για  τον  εορτασμό  της  105ης   

επετείου  απελευθέρωσης  της  

πόλης  μας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  736/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην   

Πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών  

και  ανάκληση  της  632/2018 ΑΔΣ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  737/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλατεία  

Ελευθερίας   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  738/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών   

Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7392018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  740/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  741/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Ομοίως  μυοκτονίας  -  απεντόμωσης  και  απώθησης  φιδιών  στο   

χώρο  των  ξενώνων  Χρυσοπηγής  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  742/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  83η  

ΔΕΘ  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  743/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  μυοκτονίας  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  

2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  744/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  συντήρησης-πλυσίματος  και  αποθήκευσης  των  τεσσάρων  

 (4)  ταπήτων  (γραφείου  Δημάρχου  και  αίθουσας  συνεδριάσεων   

του  Δήμου  Σερρών  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

187

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  745/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  εφαρμογή  επίγειου  προγράμματος  καταπολέμησης   

κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  746/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  747/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .   

Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  748/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και   

ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  749/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  750/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  751/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  752/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  σύνταξη  σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  απόδοσης  

κτηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  753/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨  

Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European Decades) 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  754/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης  (Κοινωνικό  

ΟΠΣ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  755/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ευρείας  επιθεώρησης  οδικής  ασφάλειας  του  δημοτικού  

οδικού  δικτύου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  756/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (απομάκρυνση  

χωματισμών  χειμάρρου  Αγ .  Αναργύρων  κάτω  από  τη  γέφυρα  

περιαστικής  οδού  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  757/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  (απόφραξη  

διαβάσεων  αποστραγγιστικών  & αρδευτικών  τάφρων  αγροκτήματος  

Μητρουσίου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  758/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  συντήρηση  παιδικών  χαρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  759/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  760/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

για   

τον  μήνα  Αύγουστο  2018 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  761/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2017.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  762/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Κουσούδη  Άννα ,   

πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου ,  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  763/2018 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  για  το  μήνα  

Νοέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  συνάδελφοι ,  ούτε  η  κυρία  γραμματέας  δεν  με  ακούει .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι ,  σας  ακούω ,  θέλω  να  προλάβω  μόνο ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως ,  εννοείται .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ;  

Διαβάζετε  την  πρόσκληση  αλλά  έγινε  γίνει  τροποποίηση  στο  21 θέμα .  

Και  του  κυρίου  Δημάρχου  και  του  εντεταλμένου  δημοτικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  σωστά .  γι '  αυτό  προσπαθώ  να  κρατήσω  σε  ησυχία ,  για  να  πούμε  

και  του  κυρίου  Γρηγοριάδη  που  έγινε  μια  τροποποίηση  στην  εισήγηση .  

Ορθή  επανάληψη .  Είναι  η  μετακίνηση  και  του  κ .  Γρηγοριάδη  εάν  θέλει  

κάποιος  να  το  ρωτήσει .  Ο  κ .  Καρύδας  είδα  ότι  είναι  αρνητικός .   

 Κύριε  Καρύδα  με  συγχωρείτε  σας  είδα ,  είπατε  για  τον  κ .  

Δήμαρχο  κάτι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .  Πρώτα  ο  κ .  Καρύδας  επειδή  σήκωσε  το  χέρι ,  εάν  τον  είδα  

καλά .   

 Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  Πέτρου  

Αγγελίδη .  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  γι '  αυτό ;  Για  τον  μήνα  Νοέμβριο ,  όπως  

το  λέει  η  εισήγηση .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  όχι .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  όχι .  Υπάρχει  κανείς  άλλος  

συνάδελφος ;  Κυρία  Δρίγκα  είπατε  κάτι  γι '  αυτό ;   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  και  για  του  κ .  Δημάρχου ,  ένα  λεπτάκι  λίγο  για  να   ξέρει  η  

κυρία  γραμματέας ,  για  του  κ .  Δημάρχου  είναι  αντίθετοι  ο  κ .  Καρύδας  

και  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης .  Για  του  κυρίου  Γρηγοριάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  για  τον  κ .  Γρηγοριάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  και  για  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  Όχι  για  τον  κ .  Γρηγοριάδη  γιατί  είναι  

για  τον  ίδιο  λόγο .  κατανοητό .  Κυρία  Γραμματέας  όχι  οι  δυο  

συνάδελφοι  και  για  τον  κ .  Γρηγοριάδη .   
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Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   και  του  

εντεταλμένου  

 δημοτικού  συμβούλου  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  1-3 Νοεμβρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  764/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  Δημάρχου  από  7 έως  8 Νοεμβρίου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  765/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  δεύτερο .   

  

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  και  συμμετοχή  εκπροσώπων  του   

Δήμου   Σερρών   σε   συνέδριο   σχετικά   με   το   ¨Ν .   4555/2018 

 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ  το  έβαλα  το  θέμα  αυτό ,  μήπως  και  τυχόν  από  τα  e-mail  που  πήγε  

σε  όλους  τους  συναδέλφους  πήγαινε  κάποιος  για  να  τον  

τακτοποιήσουμε  διαδικαστικά .  Πήγε  μόνο  ο  κ .  Θεμιστοκλέους ,  ο  

γενικός  γραμματέας  του  Δήμου .  Ήταν  μια  συνάντηση  κυρίως  

γραμματέων ,  επομένως  νομίζω  να  το  αποσύρουμε  αυτό  το  θέμα .   

 Να  το  αποσύρουμε  γιατί  κανένας  συνάδελφος  δεν  πήγε  στο  

Καρπενήσι .  Αποσύρεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν  για  να  καλύψουμε .  Πέρασε .  Ήταν  για  να  καλύψουμε  εάν  είχε  

πάει  κάποιος .  Κύριε  Γάτσιο  είχε  σταλεί  στα  e-mail  όλων  των  

συναδέλφων  και  μην  ξεχνάτε  ότι  ήταν  αδύνατο  να  συνεδριάσουμε ,  

διότι  δεν  είχε  έρθει  εδώ  και  δυόμισι  εβδομάδες  η  έγκριση  του  

πρακτικού  της  εκλογής  του  Προέδρου .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚΤ .  2/17/18 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

α)  του  κ .  Δημάρχου ,  
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β)  του  αντιδημάρχου  κ .  Γρηγοριάδη  Χ .  και  

γ)  του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Π .   

για  τον  μήνα  Σεπτέμβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ένα  λεπτάκι ,  δεν  τελειώσαμε .    Ξέρω  ότι  θα  με  

δυσκολέψετε  αλλά  εγώ  θα  επιμείνω .   

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  κ .  Δημάρχου .  

Είπε  όχι  οι  κ .  Αναστασιάδης .  Οι  άλλοι  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  αντιδημάρχου  κ .  Γρηγοριάδη  Χρήστου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Π .  για  τον  μήνα  

Σεπτέμβριο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  Τέλος .   

 

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου   

από  26 έως  και  27 Σεπτεμβρίου  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  766/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  αντιδημάρχου  κ .  Γρηγοριάδη  Χ .  από  3 έως  9 

Σεπτεμβρίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  767/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Π .   

από  8 έως  10 Σεπτεμβρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  768/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη  της  συνεδρίασης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Την  Τετάρτη  θα  ζητήσω  από  τον  Πρόεδρο  να  μου  δώσει  τρία  λεπτά  για  

να  σας  ενημερώσω  γι '  αυτό  το  ταξίδι .  Ήταν  στο  πρόγραμμά  μου .  

Λογικό  είναι  να  πρέπει  να  σας  πω  κάποια  πράγματα .   

 

ΛΗΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

706-2018:  Σχετικά  με  αίτημα  Δημ .  Συμβούλων  για  ¨Συζήτηση  για  το  

ζήτημα  της  καθαριότητας  στην  περιοχή  Αγ .  Αναργύρων  

(Κατακονόζι)   

 

707-2018:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  ποσού  έως  60.000,00 € χωρίς  

Φ .Π .Α .  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  

του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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708-2018: Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  ποσού  άνω  των  60.000,00 € χωρίς  

Φ .Π .Α .  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  

του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

709-2018:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  

σύμφωνα  με  την  παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  

του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

710-2018: Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  

Δημόσιες  Συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  

υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  παρ .  1 και  11α  του  άρθρου  221 

του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  

τμημάτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

711-2018:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :  Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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712-2018: Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

713-2018: Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθ .  130/2018 ΑΔΣ  και  

καθορισμός  νέου  δικαιούχου  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής  

τηλεφωνίας  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

714-2018:  Παραδοτέα  και  χρονική  παράταση  στα  πλαίσια  της  με  αρ .  

πρωτ .  1467/30-05-2017 σύμβασης  της  ΑΝΕΣΕΡ  ΑΑΕ  ΟΤΑ  

με  το  Δήμο  Σερρών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  τεχνικής  

υποστήριξης  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  

παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  Κοινωνικό  

φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

715-2018:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  20.584,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  ¨Ανάπτυξη  εφαρμογών  

ηλεκτρονικής  διακίνησης  εγγράφων¨  και  ποσού  10.020,00 € 

για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  ¨Σύστημα  

ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης  -  ενημέρωσης  επιχειρήσεων¨ ,  

στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞ02 ¨Βελτίωση  της  πρόσβασης ,  της  

χρήσης  και  της  ποιότητας  των  τεχνολογιών  των  
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πληροφοριών  και  των  επικοινωνιών¨  και  τίτλο  πρόσκλησης  

¨Ανάπτυξη  /Αναβάθμιση  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ΤΠΕ  από  

Δημόσιους  φορείς  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  ΣΒΑΑ  της  

πόλης  των  Σερρών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

        19195  

6//11/18 

 

716-2018:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  72.515,20 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  ¨Αναβάθμιση  φωτεινών  

σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  για  τα  

ΑμεΑ¨ ,  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¨ .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  και  ο  εντεταλμένος  

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

        19180  

6/11/2018 

  

717-2018:    Βελτίωση  θέσεων  επαγγελματιών  πωλητών  στη  λαϊκή  

αγορά  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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718-2018: Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

719-2018: Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

720-2018:   Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  

νέας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

721-2018: Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου

 προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2018  που  αφορά  την  

ενίσχυση  κωδικών  για  τις  αποζημιώσεις  ρυμοτομίας  (Αναμ .  

121η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       18846  6/11/18 

 

722-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  οφειλή  του  Δήμου  προς  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  την  συμμετοχή  του  Δήμου  στην  εκτέλεση  

έργου   κατά  προτεραιότητα  στον  οικισμό  Αγία  

Βαρβάρα  ποσού  30.000,00 ευρώ  (Αναμ .  122η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       18848  6/11/18 
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723-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας   

(Αναμ .  126η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       18845  5/11/18 

 

724-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  για  προνοιακά  

επιδόματα   (Αναμ .  128η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       19131  5/11/18 

 

 

725-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  εσόδου  και  εξόδου  

που  αφορούν    κρατήσεις  (Αναμ .  130η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       19177  8/11/18 

 

 

726-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  για  την  

χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  2018 (Αναμ .  

132η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       19192 8/11/18 

 

 

727-2018: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  των  κωδικών  που  αφορούν    

φόρους  –τέλη  των  κληροδοτημάτων  Αποστολίδη  και  

Μητσάκου  –Εμφιετζόγλου .   (Αναμ .  133η  )  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

       19179  8/11/18 

 

 

728-2018:  Παραχώρηση  κυριότητας  δημοτικών  εκτάσεων  για  την  

ολοκλήρωση  της  απαλλοτρίωσης  στο  έργο :  ¨Διευθέτηση  

χειμάρρου  Καμενικίων  ΠΕ  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

729-2018:    Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  

στέγης :  

α)  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Οινούσας    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚΤ:    Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  

στέγης :  

1/17/18  β)  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

730-2018:   Έγκριση  μίσθωσης  κτηρίων  δια  δημοπρασίας  για  τη  

στέγαση  και  λειτουργία  των  12ου  και  24ου  Νηπιαγωγείων  

του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

731-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  
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και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

732-2018:   Ομοίως  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

733-2018:  Ομοίως  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  

κλπ  δραστηριοτήτων  

 

734-2018:   Ομοίως  για  την  δαπάνη  για  έξοδα  Πολιτιστικών ,  Αθλητ .  

κλπ  δραστηριοτήτων  

 

735-2018:   Ομοίως  για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  

2018 του  Δήμου  Σερρών  

 

736-2018:   Ομοίως  στο  πλαίσιο  εκδηλώσεων  για  τον  εορτασμό  της  

105ης  επετείου  απελευθέρωσης  της  πόλης  μας  

 

737-2018:   Ομοίως  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  

Πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών  και  ανάκληση  της  

632/2018 ΑΔΣ  

 

738-2018:   Ομοίως  για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  

Πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών  
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739-2018:   Ομοίως  για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  

Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  

 

740-2018:   Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  

 

741-2018: Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  

 

742-2018: Ομοίως  μυοκτονίας  -  απεντόμωσης  και  απώθησης  φιδιών  

στο  χώρο  των  ξενώνων  Χρυσοπηγής  έτους  2018 

 

743-2018: Ομοίως  στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  

στην  83η  ΔΕΘ  2018,  

 

744-2018: Ομοίως  μυοκτονίας  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2017 

 

745-2018: Ομοίως  συντήρησης-πλυσίματος  και  αποθήκευσης  των  

τεσσάρων  (4)  ταπήτων  (γραφείου  Δημάρχου  και  αίθουσας  

συνεδριάσεων  του  Δήμου  Σερρών  

 

746-2018: Ομοίως  για  την  εφαρμογή  επίγειου  προγράμματος  

καταπολέμησης  κουνουπιών  στην  περιοχή  του  Δήμου  

Σερρών  

 

747-2018: Ομοίως  για  καθαρισμό  και  συντήρηση  σιντριβανιών  
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748-2018: Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 

749-2018: Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  

και  ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 

750-2018: Ομοίως  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και  Τεχνικού  

Ασφαλείας ,  

 

751-2018: Ομοίως  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών  

 

752-2018: Ομοίως  για  δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  

απόδοσης  

 

753-2018: Ομοίως  για  την  σύνταξη  σχεδίου  δράσης  ενεργειακής  

απόδοσης  κτηρίων  

 

754-2018: Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European Decades) 

 

755-2018: Ομοίως  24ωρης  υπηρεσίας  τηλεφωνικής  υποστήριξης  

(Κοινωνικό  ΟΠΣ)  

 

756-2018: Ομοίως  ευρείας  επιθεώρησης  οδικής  ασφάλειας  του  

δημοτικού  οδικού  δικτύου  
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757-2018: Ομοίως  για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  

(απομάκρυνση  χωματισμών  χειμάρρου  Αγ .  Αναργύρων  

κάτω  από  τη  γέφυρα  περιαστικής  οδού  

 

758-2018: Ομοίως  για  εργασίες  χωματουργικών  μηχανημάτων  

(απόφραξη  διαβάσεων  αποστραγγιστικών  & αρδευτικών  

τάφρων  αγροκτήματος  Μητρουσίου  

 

759-2018: Ομοίως  για  συντήρηση  παιδικών  χαρών  έτους  2018 

 

760-2018: Ομοίως  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – 

ΚΤΕΟ  

 

761-2018: Ομοίως  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  

Σερρών  για  τον  μήνα  Αύγουστο  2018  

 

762-2018: Ομοίως  για  νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  

2017.   

 

763-2018:  Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στην  κ .  Κουσούδη  Άννα ,  

πρώην  δημοτικής  υπαλλήλου ,  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

764-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου   και  

του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  από  1-3 Νοεμβρίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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765-2018: Ομοίως  του  Δημάρχου  από  7 έως  8 Νοεμβρίου  

 

  

ΠΡΑΚΤ . :    Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  και  συμμετοχή  

εκπροσώπων  του  Δήμου   

2/17/18 Σερρών   σε   συνέδριο   σχετικά   με   το   ¨Ν .   4555/2018 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

766-2018:    Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

κ .  Δημάρχου  από  26 έως  και  27 Σεπτεμβρίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

767-2018: Ομοίως  του  αντιδημάρχου  κ .  Γρηγοριάδη  Χ .  από  3 έως  9 

Σεπτεμβρίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

768-2018: Ομοίως   του  εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Π .  από  8 έως  10 Σεπτεμβρίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

769-2018: Έκδοση  ψηφίσματος  συμπαράστασης  στην  ΚΕΔΕ  που  

αφορά  την  μη  παραχώρηση  δημοτικών  ακινήτων  στο  

Υπερταμείο  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

210

770-2018: Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνία  για  την  διεξαγωγή  

συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  2017 

………………………….. 

……………. 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  Καλώτα  Παναγιώτα  και  Παπαβασιλείου  

Βασίλειος ,  προσήλθαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αγιαννίδου  Σταυρούλα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  6ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  9ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  17ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  18ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  …………….. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………..  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       …………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………….. 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       …………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        …………….. 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ       …………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         …………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      …………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       …………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        …………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ        …………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ        …………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       …………….. 
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ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ       …………….. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       …………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ        …………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       …………….. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ        …………….. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ       …………….. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ     …………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      …………….. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ        …………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ        …………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      …………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ     …………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ        …………….. 

 


