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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 31η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

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

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 18/25-10-2018 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 29, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

 

 

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 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών, έτους 2019. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης φορολογικών διαφορών) για το έτος 2018.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου της πρώην 

Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Παρεμβάσεις στα Δημοτικά κτήρια της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016 

και 

β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: 

¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια κτήρια – 

3ΕΜ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 

¨Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020¨. 
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο, για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η συνάντηση των εταίρων του έργου: 

¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – green crew¨ που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων και 

την 2η εκδήλωση δημοσιότητας του έργου ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου 

στη διασυνοριακή περιοχή Culture Dipole¨ που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. 

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

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση για την απονομή βραβείου 

¨Sustainable Cultural Tourism Destination 2018 (Βιώσιμος Πολιτιστικός - 

Τουριστικός Προορισμός 2018)¨ της Ευρωπαϊκής Γραμματείας Τουρισμού και 

της Europa Nostra. 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 10ο International Meeting of 

Tourism 2018, στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.  

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

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

315/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 178/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ 

Δήμου Σερρών περί: ¨Κατάταξης γηπέδων ποδοσφαίρου ΕΠΣ Σερρών 

(Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας) σε ομάδες¨. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 192/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ 
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Δήμου Σερρών περί: ¨Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κων/νου 

Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα, οικονομικού έτους 2019¨.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

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

α) της υπ’ αριθμ. 137/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση αίτησης 

παραχώρησης του κτηρίου Σχοινά όπου στεγάζεται το εικαστικό εργαστήρι 

¨ΑΡΤΙΟ¨ της ΚΕΔΗΣ από το Δήμο Σερρών, προς χρήση¨ και 

β) της υπ’ αριθμ. 149/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2018¨. 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2018 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί: ¨Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018¨. 

   Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 304/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών 

περί: ¨Αίτημα για συνεισφορά Δήμου Σερρών σε δαπάνη εκτέλεσης έργου με 

τίτλο: Κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης 

Σερρών¨, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1069/1980. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Γάτσιος Ι. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Συζήτηση αιτήματος για παραχώρηση χώρου διεξαγωγής δράσης του 

CAMPUS BUS. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

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

Εμμ. Παπά για το έργο ¨Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. 

Δαφνουδίου και Παραλιμνίου¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 435/2017 Κανονιστικής Απόφασης που 

αφορά τη λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨Πολιτεία των Ευχών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση δημιουργίας ξεχωριστού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ¨Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής 
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αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στην διασυνοριακή περιοχή¨ του 

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ¨Ελλάδα – Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020¨. 

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

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2018  για  την  παροχή 

υπηρεσίας: ¨Επισκευή υγρομόνωσης δώματος Δημαρχείου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διενέργεια της 

υπηρεσίας: ¨Εργασίες εγκατάστασης ρυθμιστών στροφών και συντήρηση 

μετρητικών διατάξεων καταγραφής δεδομένων¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια: 

¨Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διενέργεια  

προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των αρδευτικών 

αντλιοστασίων Μητρουσίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Χρονική παράταση της υπ’ αριθ. 22977/19-07-2018 σύμβασης για την 

¨προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού¨, για την Δ.Ε. Σερρών 

έτους 2018, για επιπλέον δύο (2) μήνες.. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας   ¨Αποκομιδή 

απορριμμάτων του Δήμου Σερρών¨ για τα έτη 2019 – 2022. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Σχετικά με διαγραφή δημοτικού ακινήτου με ΑΚΔ 869 στο Ο.Π. 168. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας: 

α) τμημάτων του υπ’ αριθμ. 94 αγροτεμαχίου, 

 β) τμήματος του υπ’ αριθμ. 430 αγροτεμαχίου, 
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 γ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 444 αγροτεμαχίου,  

δ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 2702 αγροτεμαχίου, 

ε) τμήματος του υπ’ αριθμ. 7503 αγροτεμαχίου και  

στ) τμημάτων του υπ’ αριθμ. 555 αγροτεμαχίου, του 

αγροκτήματος Σερρών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ισογείου καταστήματος επί των οδών 

 Θέμιδος 2 και Εμμ. Ανδρόνικου γωνία, κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Ορισμός προθεσμίας για την καταβολή οφειλών εισφοράς σε χρήμα στις 

περιοχές: 

 α) Αλιμπέκιοϊ,  

β) Αγίων Αναργύρων,  

γ) Εργατικών Κατοικιών και  

δ) Προφήτη Ηλία - Γονατά - Σιγής - Νέας Κηφισιάς. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες 

οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Χράπα Παντελή 

και του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου για το 

μήνα Νοέμβριο. 

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χράπας Π και Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου και αιρετών του Δήμου Σερρών και  

β) του Δημ. Συμβούλου κ. Αραμπατζή Θ. για τον μήνα 

Οκτώβριο. 
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Τροποποίηση της αριθμ. 668/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου 

Σερρών όσον αφορά την ημερομηνία πραγματοποίησης εκδήλωσης 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων - συμπερασμάτων του Διεθνούς 

Συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική 

ανάπτυξη¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

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

Σχεδιασμού και τοποθέτησης μαρμάρινου σταυρού στο μνημείο του 

Εμμανουήλ Παπά.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έκδοση ψηφίσματος για τα προσφυγόπουλα 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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18Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρχεται   η  18η  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  

Σερρών .   Ξεκινάμε  με  τυχόν  ανακοινώσεις  από  τον  κ .  Δήμαρχο  ή  

άλλους  συναδέλφους  Αντιδημάρχους  και  όλους  τους  συναδέλφους  

δημοτικούς  συμβούλους .  Νομίζω  ότι  ο  κ .  Χρήστος  Γρηγοριάδης  μου  

ζήτησε  τον  λόγο  για  να  πει  κάποια  λόγια  το  ταξίδι  που  έκανε  στο  

Χονγκ-Κονγκ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

στεναχωριέμαι  που  δεν  είναι  η  φίλη  μου  η  Χρύσα  η  Δρίγκα  εδώ ,  η  

οποία  ζήτησε  να  μάθει  αλλά  δεν  είναι  εδώ .  Τι  να  κάνουμε ;  Άργησε .   

 Θα  ήθελα  να  σας  πω  λίγα  λόγια .  Όπως  όλοι  γνωρίζετε  πρόσφατα  

έκανα  ένα  ταξίδι  στο  Χονγκ-Κονγκ  εγώ  με  την  υπηρεσία ,  με  τον  

Διευθυντή  και  την  προϊστάμενη  του  τμήματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης .   

 Ο  σκοπός  της  παρουσίας  μας  εκεί  ήταν  να  επισκεφτούμε  ένα  

διεθνές  συνέδριο ,  μια  Έκθεση  Διεθνή  Φρούτων  και  Λαχανικών .   

 Η  Έκθεση  αυτή  πραγματοποιήθηκε  από  5 μέχρι  7 Σεπτεμβρίου .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  στην  ασιατική  . .  των  4,5 εκατομμυρίων  

κατοίκων  η  κατανάλωση  φρέσκων  φρούτων  και  λαχανικών  είναι  

ιδιαίτερα  αυξημένη .  Πολλά  είδη ,  όπως  μήλα ,  ροδάκινα ,  ακτινίδια ,  

εσπεριδοειδή ,  πεπόνια ,  κεράσια ,  σταφύλια  εισάγονται  σε  πολύ  υψηλές  

τιμές .  Ενώ  τα  μπρόκολα ,  καρότα ,  κρεμμύδια ,  σπαράγγια ,  σέλινο  και  
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λάχανο  είναι  τα  λαχανικά  με  τις  μεγαλύτερες  πωλήσεις  ανάμεσα  στα  

εισαγόμενα .   

 Σκοπός  της  παρουσίας  μας  εκεί  ήταν  να  έρθουμε  σε  επαφή  τόσο  

με  τις  ελληνικές  όσο  και  με  τις  ξένες  επιχειρήσεις ,  όσον  αφορά  τις  

δυνατότητες  προώθησης  των  νωπών  φρούτων  και  λαχανικών  του  Νομού  

μας  σε  χώρες  της  Ανατολικής  Ασίας .  Δεν  λέω  μόνο  του  Δήμου  μας ,  

λέω  του  Νομού  μας ,  διότι  εμείς  είμαστε  μητροπολιτικός  Δήμος  και  

φροντίζουμε  και  για  τους  μικρότερους  δήμους .  

 Επισκεφτήκαμε  το  Ελληνογερμανικό  Επιμελητήριο ,  το  ελληνικό  

ομαδικό  Περίπτερο .  Εκεί  συμμετείχαν  έξι  ελληνικές  εταιρείες  μέσω  

του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  Premium European… που  οργάνωσε  

και  συντόνισε  η  εταιρεία  Wind Σύμβουλοι  Ανάπτυξης .  Εταιρεία  με  

εμπειρία  και  εξειδίκευση  σε  προγράμματα  προώθηση  εξαγωγών ,  

αγροτοδιατροφικών  προϊόντων  με  επικεφαλής  των  Σερραίο  Αλέξανδρο  

Αραμπατζή .    

 Συζητήσαμε  με  τον  Αλέξανδρο  πολλά ,  όσον  αφορά  τον  πως  

μπορούν  να  γίνουν  εξαγωγές  από ,  βασικά  εμένα  με  ενδιέφερε  από  τον  

Δήμο  μας  και  από  τον  Νομό  μας  και  υπήρχαν  δυο  μεμονωμένες  

ελληνικές  εταιρείες .   

 Αυτό  το  μοναδικό  προϊόν  που  εξαγάγουμε  σήμερα  στην  Κίνα  

είναι  το  ακτινίδιο  και  τώρα  προσανατολίζονται  και  σε  άλλα  φρούτα ,  

όμως  θα  πρέπει  προηγουμένως  να  υπογραφεί  πρωτόκολλο  συνεργασίας  

η  Ελλάδα  με  την  οποιαδήποτε  άλλη  χώρα ,  διαφορετικά  δεν  μπορεί  να  

γίνει  εξαγωγή .  Μόνο  στο  Χονγκ  –Κονγκ  μπορούμε  να  στείλουμε  χωρίς  

να  έχουμε  αυτή  την  διακρατική  συμφωνία .  

 Για  να  γίνει  αυτό  από  τις  συζητήσεις  που  είχαμε ,  για  να  γίνει  

αυτό  τώρα ,  εμείς  ως  αγροτική  ανάπτυξη  έχουμε  σκοπό  να  καλέσουμε  
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αγρότες  του  Νομού  μας ,  να  κάνουμε  ημερίδες ,  να  επισκεφτούμε  

εταιρείες  που  κάνουνε  εξαγωγές ,  οι  οποίες  είναι  στην  Καβάλα .   

 Έχουμε  αρκετές  εταιρείες .  Οι  εταιρείες  που  κάνουν  εξαγωγές  

είναι  η . .  στην  Αργολίδα ,  Κολιός . .  στην  Άρτα ,  . .  Αγροτικοί  

Συνεταιρισμοί  Χρυσούπολης   Καβάλας  και  . .  δηλαδή  είναι  δίπλα  μας  

και  σκοπό  έχουμε  να  τους  επισκεφτούμε ,  να  δούμε  τις  εγκαταστάσεις  

τους  εκεί .   

 Αυτοί  οι  άνθρωποι  έχουν  καταφέρει  να  κάνουν  εξαγωγές ,  βέβαια  

ο  καθένας  από  ότι  συζητήσαμε  έχει  το  δικό  του  συσκευαστήριο ,  την  

δική  του  επιχείρηση ,  με  μεγάλη  παραγωγή  αλλά  όλοι  μαζί  έχουν  έναν  

έμπορο ,  ο  οποίος  κάνει  τις  εξαγωγές .   

 Αυτό  για  να  επιτευχθεί  σίγουρα  πρέπει  να  γίνουν  ομάδες  

παραγωγών ,  αυτά  όμως  θα  τα  δούμε  στην  συνέχεια .  Ο  στόχος  της  

επίσκεψης  και  ο  σκοπός  ήταν  να  ενημερωθούμε  πως  μπορούμε  να  

κάνουμε  εξαγωγές  και  εμείς  εδώ  ως  Σερραίοι ,  όπως  κάνουν  στην  

Καβάλα ,  στην  Κατερίνη ,  στην  Αργολίδα  και  τα  λοιπά ,  να  κάνουμε  και  

από  τις  Σέρρες  ότι  μπορούμε  να  καλλιεργήσουμε  και  όσοι  έχουν  την  

διάθεση  να  ασχοληθούν  θα  ενημερωθούν  από  εμάς  για  να  δούμε  τι  

μπορούμε  να  κάνουμε .   

 Αυτά  έχω  να  σας  πω ,  δεν  έχω  να  σας  πω  κάτι  περισσότερο .   

 Θέλω  να  πω  ότι   Σέρρες  είναι  πολύ  πιο  καθαρή ,  θα  έλεγα ,  πόλη  

από  τον  Χονγκ  –Κονγκ .  Εκεί  είναι  διαφορετικά  τα  πράγματα .  Άσχετα  

με  το  τι  ακούμε  και  είναι  και  ακριβή  πόλη .  Δεν  είναι  φθηνή .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   
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Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έκδοση  ψηφίσματος  για  τα  προσφυγόπουλα  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  άλλος  συνάδελφος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  Είναι  ο  κ .  

Γιαννακίδης  και  ο  κ .  Μοσχολιός .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  κ .  Γιαννακίδη  και  χρόνια  πολλά  για  την  γιορτή  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  γερός .   Ότι  επιθυμείτε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 Ευχαριστώ .  Δεν  θα  ήθελα  να  κάνω  κάποια  ερώτηση .  Θα  ήθελα  να  

θέσω  ένα  θέμα .   

Πριν  λίγες  μέρες  όλοι  γίναμε ,  γνωρίσαμε ,  δυστυχώς ,  ένα  θλιβερό  

γεγονός  που  έγινε  στον  Δήμο  Σερρών .  αναφέρομαι  στο  περιστατικό  

που  έγινε  στο  Σκούταρι .  Όπως  γνωρίζετε  εκεί  μια  μερίδα  γονέων  

ατυχώς  επέδειξε  μια  ρατσιστική  και  ξενοφοβική  ξεκάθαρα  

συμπεριφορά .   

Το  πιο  θλιβερό ,  βέβαια ,  για  μας  είναι  η  εκκωφαντική  σιωπή  που  

ακολούθησε  από  την  τοπική  κοινωνία ,  όχι  μόνο  του  Σκουτάρεως  αλλά  
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και  γενικότερα  του  Δήμου  Σερρών  και  μάλιστα  την  επίσημη ,  εντός  

εισαγωγικών  κοινωνία ,  αναφέρομαι  στην  σιωπή  όλων  των  φορέων ,  

πολιτιστικών ,  κοινωνικών .  Δεν  ξέρω  πρώτα  που  να  αναφερθώ .  Σιώπησε  

το  Επιμελητήριο ,  ο  Εμπορικός  Σύλλογος ,  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι ,  

Σύλλογοι  Γονέων  και  Κηδεμόνων ,  Σύλλογοι  Εκπαιδευτικών ,  δυστυχώς  

δεν  υπήρξε  καμία  αντίδραση .   

Θεωρώ  υποχρέωση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  τον  κορυφαίο  

θεσμό  και  ως  έκθεση  τούτου  πυλώνα  της  δημοκρατίας ,  σήμερα  να  

αντιδράσει ,  να  φωνάξει  απέναντι  σε  αυτή  την  σιωπή .  Να  υπερασπιστεί  

το  δικαίωμα  όλων  των  παιδιών ,  όλων  των  ανθρώπων  ανεξαιρέτως  σε  

αυτό  το  βασικό  δικαίωμα  της  μάθησης ,  να  υπερασπιστεί  το  ανοικτό  

σχολείο ,  μια  κατάκτηση ,  πιστεύω ,  της  δημοκρατικής  κοινωνίας .   

Δεν  έφερα  κάποιο  ψήφισμα  σήμερα ,  όχι  γιατί  ολιγώρησα  αλλά  

γιατί  θεωρώ  πιο  σημαντικό  να  ακουστούν ,  τουλάχιστον  οι  επικεφαλής  

ή  έστω  όσοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θέλουν  να  ακουστεί  η  άποψή  τους ,  

να  καταδικάσουν  βασικά  αυτό  το  γεγονός  και  εγώ  θα  πρότεινα ,  

απέναντι  σε  αυτή  την  σιωπή  της  τοπικής  κοινωνίας  να  κρατήσουμε  

εμείς  ενός  λεπτού  σιωπή ,  ως  αντίδρασης ,  ως  σαρκασμό  απέναντι  σε  

αυτό  το  θλιβερό  γεγονός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  όχι  διάλογο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ποιος  ρωτάει ,  παρακαλώ .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  κύριε  Γιαννακίδη  

σε  μέσα .   

 Για  μένα  κ .  Μοσχολιέ  είναι  πάρα  πολύ  θετικό… 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  στον  Πρόεδρο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γνωρίζω ,  βέβαια  ότι  ο  Δήμαρχος  τοποθετήθηκε  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  

και  τον  συγχαίρω  αλλά  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  η  αντίδραση  σήμερα  και  η  

καταγγελία  αυτού  του  περιστατικού  να  είναι  πιο  δυνατή .  Να  ακουστεί  

πιο  δυνατή  η  φωνή  μας .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γιαννακίδη  που  θέτει  αυτό  το  θέμα .  Θα  ήθελα  να  

ρωτήσω  τον  κ .  Δήμαρχο  εάν  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ,  όπως  ξέρετε ,  εγώ  τοποθετήθηκα  στο  θέμα ,  δεν  

συμφώνησα  με  τις  αντιδράσεις  αυτές .  Αντιθέτως  τους  καθησύχασα  ότι  

δεν  υπάρχει  κανένα  θέμα  και  μάλιστα  είπα  ότι  πριν  από  δυο  χρόνια  

στην  γειτονιά  μου  δεχθήκαμε  τα  προσφυγόπουλα ,  στο  12ο  Δημοτικό  

Σχολείο  που  είναι  στην  γειτονιά  μου  και  στο  13ο  χωρίς  να  

δημιουργηθεί  κανένα  πρόβλημα  και  είπαμε  με  έμφαση  μάλιστα ,  ότι  οι  

Έλληνες  είμαστε  ένας  φιλόξενος  και  πολιτισμένος  λαός .  Ότι  δεν  

υπήρχε  κανένας  λόγος  ανησυχίας .  Αυτό  το  διαβεβαίωνε  και  ο  

Διευθυντής  της  Α /θμιας  Εκπαίδευση  και  τα  λοιπά  και  αυτό  θα  φανεί  

και  στην  πορεία .   

 Τώρα  γι '  αυτό  που  λέτε  ενός  λεπτού  σιγή ,  κοιτάξτε ,  ενός  λεπτού  

σιγή  νομίζω  τηρούμε  συνήθως  για  κάποια  θύματα .  Το  να  τηρήσουμε  

ενός  λεπτού  σιγή  γι '  αυτό  το  θέμα  δεν  νομίζω  ότι  στέκει .  Θα  μπορούσε  

όμως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  θέλετε ,  να  δημιουργηθεί  μια  

Διαπαραταξιακή  Επιτροπή  και  να  διαμορφώσει  μια  θέση  πάγια   πάνω  
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στο  θέμα  αυτό  των  προσφύγων ,  διότι  μεθαύριο  μπορεί  να  πάνε  σε  ένα  

άλλο  σχολείο  και  να  έχουμε  τις  ίδιες  αντιδράσεις .  Και  δεν  χρειάζεται  

κάθε  φορά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  παρεμβαίνει .   

Να  διαμορφώσει  μια  πάγια  θέση ,  μακάρι  να  είναι  ομόφωνη  και  

θα  πούμε  ότι  η  θέση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  απέναντι  σε  αυτό  το  

ζήτημα  είναι  αυτή .  Αυτό  νομίζω  θα  μπορούσε  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  απασχόλησε  την  τοπική  κοινωνία  και  όλα  τα  μέλη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  θέλει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  

Μηλίδης  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  ως  επικεφαλής ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  

κ .  πρόεδρος .  Παρακαλώ  σας  ακούω  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Σίγουρα  είμαστε  αντίθετοι  με  αυτή  την  

συμπεριφορά ,  νομίζω  γι '  αυτό  και  ο  ίδιοι  οι  κάτοικοι  του  Σκουτάρεως  

το  κατάλαβαν  και  πολύ  γρήγορα  το  θέμα  έληξε ,  από  ότι  ξέρω  και  έληξε  

αισίως  με  τα  παιδιά  να  πάνε  στο  σχολείο .   

 Οι  Σερραίοι  έχουμε  δείξει  σε  πολλές  περιόδους  ότι  είμαστε  ένας  

φιλόξενος  λαός ,  αγαπούμε  τους  πρόσφυγες .  Μην  ξεχνάτε  ότι  ακόμα  σε  

αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  πλειοψηφία  είμαστε  πρόσφυγες .  Και  

εμείς  ήρθαμε  κάποια  στιγμή  έτσι  και  αντιλαμβάνεστε  να  ήταν  ανάλογη  

η  συμπεριφορά .  Βέβαια  εμείς  ήμασταν  Έλληνες ,  διαφέρει  λίγο  αλλά  

δεν  παύει  να  ήμασταν  πρόσφυγες .   

 Άρα  λοιπόν  είμαστε  αντίθετοι  προσωπικά  και  πιστεύω  όλη  η  

παράταξή  μας  με  τέτοιες  ξενοφοβικές  ενέργειες  και  δράσεις .  Δεν  

τιμούν  τους  δημότες  και  πιστεύω  ότι  επειδή  πολύ  γρήγορα  έγινα  

αντιληπτό ,  αυτό  τον  φόβο  που  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος  για  άλλα  σχολεία  

δεν  νομίζω  ότι  θα  συμβεί .  Όλοι  κατάλαβαν  το  λάθος .  
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 Όλοι  έχουν  δικαίωμα  στην  μόρφωση ,  δικαίωμα  στην  ζωή .  Όλα  τα  

όντα  αυτού  του  πλανήτη .   

 Εκείνο  που  θέλω  να  πω ,  συμφωνώ  με  τον  κ .  Δήμαρχο ,  ότι  δεν  

είναι  θέμα  για  ενός  λεπτού  σιγή  που  λέει  ο  κύριος ,  νομίζω  ότι  δεν  

συνάδει  με  την  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Σε  άλλες  

περιπτώσεις  κρατάμε  ενός  λεπτού  σιγή .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

θέλω  να  πω  ότι  ίσως  δεν  υπάρχει  η  καλή  ενημέρωση  των  πολιτών  

επάνω  σε  αυτό  το  θέμα .  Ότι  αυτά  τα  παιδιά  δεν  δημιουργούν  πρόβλημα  

και  αποδείχθηκε ,  όπως  είπε  και  ο  Δήμαρχος  σε  διάφορα  σχολεία .  

Λείπει  η  σωστή  ενημέρωση .  Επειδή  πιστεύω  τα  χωριά  λίγο  από  την  

πόλη  διαφέρουν  στην  νοοτροπία ,  εάν ,  ας  πούμε ,  υπήρχε  μια  

πληρέστερη  ενημέρωση ,  να  μην  συνέβαινε  αυτό .  Όμως  βλέπουμε  ότι  

ομαλοποιήθηκε  η  κατάσταση  και  τα  παιδιά  πηγαίνουν .   

 Θέλω  να  πω  αυτό  και  δεν  είχαν  καμία  πρόθεση ,  ίσως  από  κακή  

πληροφόρηση ,  από  φόβο ,  εντάξει  στα  χωριά  συμβαίνει  αυτό  το  

πράγμα ,  όπως  και  σε   μια  μερικά  πολιτών  εδώ  μέσα  στην  πόλη .  Όμως  

το  να  σηκωθούμε  τώρα  και  να  κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή ,  νομίζω  

ότι  ξεπερνάει  τα  εσκαμμένα .  Αυτά  γίνονται  σε  θύματα ,  όπως  είπε  ο  

Δήμαρχος  και  τα  λοιπά .   

 Δηλαδή ,  είναι  εντελώς  αντίθετο  αυτό  με  αυτό  που  πρέπει  να  

γίνει ,  δηλαδή  με  την  ενημέρωση ,  με  την  μόρφωση  και  τα  λοιπά .  Τι  

σχέση  έχει  η  μόρφωση  με  ενός  λεπτού  σιγή ;   
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 Και  το  ψήφισμα ,  κύριε  Δήμαρχε  δεν  θα  στηλιτεύει  τους  

κατοίκους  του  Σκουτάρεως .  Θα  είναι  ένα  γενικό  ότι  δεν  υπάρχει  φόβος  

και  δεν  υπάρχει ,  ότι  δεν  είμαστε  ρατσιστές  να  μην  δεχόμαστε ,  κάπως  

έτσι  γενικό  να  είναι  το  ψήφισμα ,  ότι  θα  πρέπει  να  δεχθούμε  στις  

αγκαλιές  μας  αυτά  τα  παιδιά  για  να  μορφωθούν  και  όχι  να  το  πάμε  

μεμονωμένα  σε  ένα  χωριό ,  το  οποίο  τελικά  λειτουργεί  το  σχολείο  πολύ  

ομαλά .   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής  μου  ζήτησε  τον  λόγο .  Συγνώμη ,  ο  κ .  Χασαπίδης  

προηγείται  και  έπειτα  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  συνάδελφοι  θα  ήθελα  να  πω  ότι  η  

αφθονία  που  παρατήρησε  ο  κ .  Γιαννακίδης  την  είχα  παρατηρήσει  και  

εγώ .  Το  θέμα ,  με  πρόλαβε  ο  Γιαννακίδης ,  θα  το  έφερνα  και  εγώ  για  

συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Η  αποφασιστικότητα  που  έδειξε  η  υπάρχει  στην  αντιμετώπιση  

του  φαινομένου  και  μιλάω  για  την  υπηρεσία ,  ο  Δήμαρχος  πήρε  θέση  

αλλά  οι  πολιτικές  δυνάμεις  οι  άλλες  δεν  ακούστηκαν   και  ακόμα  και  

σήμερα  δεν  παίρνουν  κάποιες  πολιτικές  δυνάμεις ,  δημοτικές  δυνάμεις  

δεν  παίρνουν  θέση  επί  του  θέματος .  Θα  περιμένω  να  ακούσω .   

 Η  αποφασιστικότητας  της  υπηρεσίας  ήταν  που  απέτρεψε  την  

περαιτέρω  διολίσθηση ,  ενδεχομένως ,  κάποιων  στον  οικισμό .  Δεν  λέω  

να  καταδικάσουμε  το  Σκούταρι ,  για  όνομα  του  Θεού ,  δεν   όλοι  εκεί  

αυτής  της  συμπεριφοράς .  Εμένα  μου  κάνει  εντύπωση  όμως  και  η  στάση  

των  μέσων  ενημέρωσης  με  τον  τρόπο  που  παρουσίασαν  τα  γεγονότα  
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και  θα  αναφερθώ  σε  αυτό  που  γράφανε ,  «Αποχή  των  μαθητών  από  το  

σχολείο».  

 Σίγουρα  δεν  ξέρω  τι  εξυπηρετούσε  αυτό ,  δεν  εξυπηρετούσε  την  

ψυχική  υγεία  των  παιδιών .  Δεν  υπήρχε  αποχή  των  μαθητών  από  το  

σχολείο .  Τα  παιδιά  δεν  έχουν  να  χωρίσουν  τίποτα  μεταξύ  τους .  Δεν  

πρέπει  να  δηλητηριάζουμε  τις  σχέσεις  των  παιδιών .  Την  αποχή  την  

επέβαλαν  οι  γονείς .  Οι  γονείς  απαγόρευσαν  στα  παιδιά  να  πάνε  στο  

σχολείο .  Δεν  ήταν  πρωτοβουλία  των  μαθητών .  Να  μην  λέμε  δηλαδή  

πράγματα  που  δεν  στέκουν .   

 Θα  διαφωνήσω  και  εγώ  κ .  Γιαννακίδη  με  του  ενός  λεπτού  σιγή ,  

κατάλαβα  το  σκεπτικό  σας ,  ότι  είναι  ο  θάνατος  της  δημοκρατίας  στην  

περιοχή ,  αλλά  να  μην  το  διευρύνουμε  τόσο .  Να  αποσύρετε  αυτή  την  

πρότασή  σας ,  νομίζω  δεν  πρέπει  να  διχάσουμε  περισσότερο  την  

κοινωνία  στο  Σκούταρι  κυρίως .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Καρπουχτσής  μου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  . .  με  την  στάση  του  Δημάρχου  και  την  

τοποθέτηση  που  έκανε  επί  του  θέματος .  Νομίζω  ότι  όλοι  μας  

καταδικάζουμε  αυτού  του  είδους  τα  φαινόμενα  και  τις  συμπεριφορές .  

Με  χαρά  είδα  ότι  και  οι  γονείς  εκεί  στην  περιοχή  έδειξαν  γρήγορα  

αντανακλαστικά  και  αφουγκράστηκαν  τις  αντιδράσεις  της  κοινωνίας  

και  γρήγορα  επέτρεψαν  στα  παιδιά  τους  να  επιστρέψουν  στα  σχολεία .   

 Νομίζω  ότι  τα  παιδιά  εκεί  πέρα  θα  ενσωματωθούν  πολύ  σωστά ,  ο  

κ .  Γκότσης  έθιξε  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα .  Το  θέμα  της  έλλειψης  της  

ενημέρωσης  γύρω  από  αυτό  το  ζήτημα .  Νομίζω  ότι  το  σχολείο  αυτό  θα  
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πρέπει  να  γίνει  ένα  παράδειγμα  από  εδώ  και  πέρα  και  να  

παρακολουθούμε  όλοι  οι  φορείς  πως  ενσωματώνονται  τα  παιδιά  και  να  

το  χρησιμοποιήσουμε  ως  τρόπο  για  να  δείξουμε  και  στους  υπόλοιπους ,  

γιατί  είναι  πολύ  πιθανόν  να  υπάρξουν  τέτοια  φαινόμενα  και  σε  άλλα  

σχολεία ,  να  δείξουμε  πως  αυτοί  οι  άνθρωποι  ενσωματώνονται  

πραγματικά  στην  κοινωνία  μας  και  να  τους  αγκαλιάσουμε  όλοι  και  

εμείς  ως  φορείς .   

 Σίγουρα ,  όσον  αφορά ,  το  ενός  λεπτού  σιγή ,  θα  συμφωνήσω  με  

τους  προλαλήσαντες ,  ότι  θεωρώ  πως  δεν  αρμόζει  σε  αυτή  την  

περίσταση  και  δεν  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  δώσουμε  άλλη  διάσταση  

δίνοντας  αξία  σε  τέτοιου  είδους  φαινόμενα  και  συμπεριφορές ,  οι  

οποίες  νομίζω  έχουν  ήδη  καταλαγιάσει  σε  ένα  πολύ  μεγάλο  βαθμό  και  

έχουμε  δείξει  την  ποιότητα  της  κοινωνίας  μας  στο  σύνολο  πλέον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  μου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  έχω  καλυφθεί  από  τους  συναδέλφους  για  το  συγκεκριμένο  

θέμα .  Θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  Γκότση  και  με  τον  κ .  Αγγελίδη  και  

διαφωνούμε  κάθετα  με  την  τήρηση  ενός  λεπτού  σιγή .  Αυτό  είναι  για  

άλλες  περιπτώσεις ,  όπως  είπαν  και  οι  προλαλήσαντες ,  όμως  θα  

συμφωνήσω  σε  ένα  ψήφισμα ,  όπως  είπατε  διαπαραταξιακό  σε  ένα  

γενικό  πλαίσιο  χωρίς  να  χαρακτηρίζουμε  ανθρώπους  και  τοπικές  

κοινωνίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  άλλος  συνάδελφος  που  θα  ήθελε  τον  λόγο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  πω ,  εφόσον  συμφωνεί  το  σώμα  να  γίνει  

μια  Διαπαραταξιακή  Επιτροπή ,  μπορεί  και  σαν  ψήφισμα  να  βγει  αλλά  

και  σαν  θέση ,  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  την  εξής  θέση  απέναντι  

σε  αυτό  το  θέμα  και  ποια  είναι  η  αυτή  η  θέση ;  Συμφωνεί  με  την  

φοίτηση  των  προσφύγων ,  των  προσφυγόπουλων  στα  σχολεία ,  τους  

αγκαλιάζουμε  αυτούς  τους  ανθρώπους ,  καταδικάζει  κάθε  ρατσιστική  

και  ξενοφοβική  ενέργεια  από  όπου  και  εάν  προέρχονται ,  χωρίς  να  

στιγματίζουμε  κάποια  τοπική  κοινωνία  και  τα  λοιπά ,  και  όλα  αυτά  

όμως ,  πάντα  στο  πλαίσιο  της  δίκαιης  κατανομής  των  προσφύγων .    

 Εντάξει ,  είμαστε  πολιτισμένοι ,  είμαστε  φιλόξενοι  και  το  

αποδείξαμε .  Δεν  είναι  δυνατόν  όμως  να  μας  φέρουν  στον  Δήμο  Σερρών  

τους  πάντες  και  είναι  άλλους  δήμους  να  μην  υπάρχει  τίποτα .  Πρέπει  να  

υπάρχει  και  αυτό  το  στοιχείο .  Σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο ,  αυτό  η  Επιτροπή  

θα  το  δει ,  εγώ  απλώς  εκφράζω  την  γνώμη  μου .  Σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  

μπορεί  να  διατυπώσει  την  θέση  του  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  την  

δημοσιοποιήσει  και  αυτή  η  θέση  θα  ισχύει  για  κάθε  τέτοιο  φαινόμενο  

που  θα  προκύπτει ,  εάν  προκύψει  από  εδώ  και  πέρα ,  εύχομαι  να  μην  

προκύψει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  σε  αυτό  που  είπε  ο  Δήμαρχος ,  θεωρώ  ότι  δεν  πρέπει  το  

δεύτερο  να  είναι  προϋπόθεση  του  πρώτου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  όνομα  του  Θεού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

23

Σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  συμφωνώ  αλλά  δεν  ξέρω  και  εγώ  

προβληματίζομαι  εάν  θα  πρέπει  να  είναι  σαν  ψήφισμα ,  γιατί  τα  

ψηφίσματα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κάπως  αλλιώς  πρέπει  να  είναι  ο  τίτλος  επάνω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  θέση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πάνω  στο  θέμα  αυτό  είναι  αυτή .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γιατί  τα  ψηφίσματα  τα  κάνουμε  για  άλλους  λόγους  συνήθως .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέση ,  θέση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σαν  θέση  νομίζω  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πράγματι ,  κύριε  Γιαννακίδη  όταν  πρόκειται  για  τα  παιδιά  νομίζω  ότι  

είμαστε  όλοι  από  την  ίδια  πλευρά ,  είμαστε  στην  ίδια  ομάδα  με  τα  

παιδιά .  Η  μόρφωση  και  η  παιδεία  βοηθά  τους  πολίτες  σε  όλο  τον  

κόσμο  να  ενσωματωθούν  εύκολα  σε  μια  κοινωνία .  Νομίζω  ότι  υπάρχει  

πράγματι  μια  αμηχανία ,  το  διαπιστώνουμε  όλοι  μας  τα  τελευταία  

χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  υπάρχει  πράγματι  μια  αμηχανία  

στην  ελληνική  κοινωνία  με  όλη  αυτή  την  εισροή  προσφύγων  από  
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περιοχές  που  έχουμε  άσχημα  γεγονότα ,  πολεμικά ,  μεταναστών  αλλά  

και  λαθρομεταναστών ,  όπου  γης  που  βρίσκουν  εύκολο  τρόπο ,  μέσα  από  

την  Τουρκία  κυρίως  και  όχι  μόνο ,  να  έρχονται  στην  χώρα  μας .   

 Δεν  είμαστε  στην  καλύτερη  εποχή  για  να  το  αντιμετωπίσουμε  

αυτό  το  θέμα ,  έχουμε  πολλά  προβλήματα ,  τα  ξέρετε  και  εσείς  πολύ  

καλά ,  τα  παρακολουθείτε ,  έχετε  πολλές  ευαισθησίες ,  εάν  συμφωνούμε  

όλοι  στην  λογική  αυτή  που  έβαλε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  και  νομίζω  και  ο  

κ .  Γιαννακίδης  θα  το  επιθυμούσε ,  να  κάνουμε  μια  Διαπαραταξιακή  

Επιτροπή  στην  οποία  να  εκφραστεί  μια  θέση  για  αυτά  τα  ζητήματα ,  δεν  

το  συζητώ  για  τα  παιδιά ,  να  μπορούν  να  παρακολουθούν  το  σχολείο .   

 Από  την  παράταξη  της  συμπολίτευσης ,  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αραμπατζής  από  την  συμπολίτευση .  Παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη  

από  την  μείζονα ;  Η  κυρία  Δρίγκα ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  φαντάζομαι  με  την  

κυρία  Γεωργούλα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  επίσης  τον  βάζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  είμαι  βέβαιος .  Και  την  κυρία  Καλώτα  με  τον  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  εγώ  απλά  θα  ήθελα  να  πω  ότι  δεν  προτίθεμαι  να  συμμετάσχω  

σε  κάποια  παράταξη   και  σε  κάποια  Διαπαραταξιακή  έτσι  συνάντηση  

και  χωρίς  να  το  θέτω  εκβιαστικά ,  νομίζω  ότι  δεν  μπορεί  σε  μια  τέτοια  

θέση ,  να  μην  το  πούμε  ψήφισμα  να  βάλουμε ,  έστω  και  ως  δεύτερη  

παράγραφο  την  προϋπόθεση  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  κατανομή… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Διαπαραταξιακή  Επιτροπή  θα  καταθέσει  στο  Δημοτικού  Συμβουλίου  

μια  θέση ,  όπως  θα  την  διαμορφώσει .  Μπορεί  να  μπει  και  ένα  

περίγραμμα  εδώ  αλλά  η  Επιτροπή  αυτή  θα  φέρει  σας  μας  εδώ  μια  

τοποθέτηση  γι '  αυτό  το  ζήτημα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  γνώμη .  Δεν  σημαίνει  ότι  θα  πρέπει  να  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  διαμορφωθεί  στους  κόλπους  της  Επιτροπής  αυτής .  Οπότε ,  

συμφωνούμε  συνάδελφοι .    

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  819/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  Έργων ,  στον  κ .  Γκότση  ήθελα  να  

ρωτήσω ,  παρότι  ενημερώθηκα  από  τις  υπηρεσίες  σχετικά  με  την  

Εθνικής  Αντίστασης  και  δεν  ξέρω  εάν  έγινε  ερώτηση  στο  προηγούμενο  

Δημοτικού  Συμβουλίου  γιατί  απουσίαζα ,  υπάρχουν  πολλές  κακοτεχνίες  

σε  αυτές  τις  αποκαταστάσεις  που  έγιναν .   

 Είχα  την  διαβεβαίωση  από  την  υπηρεσία  ότι  θα  αποκατασταθούν ,  

θα  γίνουν .  Βλέπω  ακόμα  δεν  έγιναν  όμως  στον  βαθμό  που  πρέπει  να  
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γίνουν .  Υπάρχει  καμία  προοπτική  να  ασφαλτοστρωθεί  όλη  η  Εθνικής  

Αντίστασης ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν ,  το  ξέρετε  και  πρέπει  να  το  διευκρινίσουμε  εδώ  ότι  δεν  

πρόκειται  περί  ασφαλτόστρωσης .  Προσπαθήσαμε  να  διορθώσουμε  

μερικές  τρύπες ,  ας  το  πω ,  λακκούβες ,  καθιζήσεις  με  μπαλώματα  μέσα  

από  το  ίδιο  το  έργο .  Γιατί  διάφορα  λέγονται  αλλά  δεν  ρωτάτε ,  δεν  

έρχονται  να  ρωτήσουν  να  πουν  ότι  τι  έγινε  εδώ ;  Απλά  γράφουν .   

 Δεν  δώσαμε  λεφτά  σε  άλλα  εργολάβο  ή  επιπλέον  λεφτά .  Μέσα  

από  το  ίδιο  το  έργο  αυτό  που  θα  γίνει  η  ασφαλτόστρωση  της  Εθνικής  

Αντίστασης ,  μέσα  από  εκεί  του  είπαμε  σε  μερικές  καθιζήσεις  να  πάει  

έως  ότου  ολοκληρωθεί  η  πλήρης  ασφαλτόστρωση  για  να  μην  έχουμε  τα  

μεγάλα  αυτά  προβλήματα .   

 Δυο  ήταν  τα  σημεία  που  η  καθίζηση  δεν  ήταν  μεγάλη  και  όταν  

στρώθηκε  η  άσφαλτος  σε  αυτά  τα  δυο  σημεία ,  δεν  κλείσανε  εκεί  τα  δυο  

σημεία  αυτά ,  με  αποτέλεσμα  να  περνάνε  τα  αμάξια  και  όπως  ήταν  

ζεστή  η  άσφαλτος  να  την  σκορπίσουν .   

 Μετά  από  δυο  μέρες  πήγε  ο  εργολάβος ,  μάζεψε  όλα  τα  

πετραδάκια ,  τα  χαλίκια  και  τα  λοιπά  και  το  ξανά  έφτιαξε .   

 Λοιπόν ,  εμείς  δεν  θα  κάνουμε  τίποτα  άλλο ,  εκτός  πια  εάν  χρήζει ,  

εάν  μας  πείτε  το  τάδε  σημείο  να  πάμε  να  το  κάνουμε .  Περιμένουμε  να  

κάνουμε  την  ολοκλήρωση  της  ασφαλτόστρωσης .   

 Γιατί  μέχρι  τώρα  δεν  έχει  γίνει ;  Ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι ,  το  

ξέρετε  κ .  Χασαπίδη ,  εμείς  το  έργο  το  έχουμε  δημοπρατήσει  από  το  ΄17, 

εργολάβος  υπάρχει  από  τις  αρχές  του  ΄18, είναι  ο  ίδιος  ο  εργολάβος  

όμως ,  όταν  πήραμε  να  κάνουμε ,  οι  καθιζήσεις  αυτές  που  υπάρχουν  
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είναι  από  τους  αγωγούς  ομβρίων ,  οι  οποίοι  είναι  χαλασμένοι ,  

σπασμένοι ,  με  αποτέλεσμα  να  θέλουν  αλλαγή .   

 Δεν  μπορούσαμε  δηλαδή  να  στρώσουμε  εκεί  επάνω ,  γιατί  μετά  

από  ένα  χρόνο  πάλι  θα  είχαμε  το  ίδιο  αποτέλεσμα .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  Δ .Ε .Υ .Α .  τώρα  βγάζει  έργο ,  έβγαλε  έργο  850.000 

ευρώ  προϋπολογισμός  για  να  αλλάξει  όλους  τους  αγωγούς  ομβρίων  και  

μετά  να  γίνει  ασφαλτόστρωση .  Ο  ίδιος  ο  εργολάβος  είναι  που  πήρε  και  

το  έργο  των  αγωγών  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τις  ασφαλτοστρώσεις .   

 Που  βρισκόμαστε ,  σε  ποιο  σημείο  βρισκόμαστε  τώρα ;  

Βρισκόμαστε  στις  . .  ρυθμίσεις  οι  οποίες  βρίσκονται  αυτή  την  στην  

Αποκεντρωμένη .  Η  Αποκεντρωμένη  έχει  δυο  υπαλλήλους  και  έχει  

όλους  τους  φακέλους  με  τις  ασφαλτοστρώσεις  της  Βορείου  Ελλάδος .  

Κεντρικής  Μακεδονίας  και  Βορείου  Ελλάδας .  Όλες .   

 Πήγε  ο  Δήμαρχος  μια  με  δυο  φορές  να  πιέσει  και  του  λένε  ότι  με  

την  σειρά .  Θα  περιμένετε  την  σειρά  σας ,  θα  περιμένετε  την  σειρά  σας ,  

θα  περιμένετε  την  σειρά  σας .   

 Σε  οχλήσεις  πάλι  του  κ .  Δημάρχου  τηλεφωνικά ,  δυστυχώς  

ανταπόκριση  δεν  βρίσκουμε .  Νομίζω  όμως  ότι  το  θέμα ,  αποκλείεται  

μέχρι  τα  Χριστούγεννα  να  γίνει ,  από  τον  Μάρτιο  και  μετά  νομίζω  ότι  

θα  γίνει ,  όχι  η  ασφαλτόστρωση ,  τα  όμβρια .  Ίσως  τέλος  της  χρονιάς  ή  

αρχή  της  χρονιάς  θα  αρχίσουν  να  σκάβουν  και  θα  αρχίσουν  από  το  

Ι .Κ .Α . ,  από  εκεί ,  θα  αρχίσουν  να  σκάβουν  και  θα  πάνε  μέχρι  την  

γέφυρα  του  Τσέλιου ,  μέχρι  εκεί .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ορθά  αυτά  που  λέτε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  ορθά ,  έτσι  είναι .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:   

Αλλά  έκανε  προχειροδουλειά  και  αυτό  δεν  αλλάζει .  Έχετε  κάνει  και  

άλλες  αποκαταστάσεις  πολλές  και  είναι  σωστές .  Έκανε  

προχειροδουλειά  χωρίς  να  ξέρω  ποιος  είναι  ο  συγκεκριμένος  

εργολάβος .   Χωρίς  να  ξέρω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  ο  ίδιος  εργολάβος  που  πήρε ,  δεν  θέλω  να  αναφέρω  τώρα  το  

όνομα ,  ο  ίδιος  ο  εργολάβος  είναι ,  ο  οποίος  θα  κάνει  την  

ασφαλτόστρωση  και  ο  ίδιος  ο  εργολάβος  που  θα  αλλάξει  τους  αγωγούς .  

Ο  ίδιος  είναι .   

 Όμως  να  το  πάρετε  σαν  πρόχειρο  μπάλωμα .   Έτσι  το  παίρνουμε ,  

σαν  ένα  πρόχειρο  μπάλωμα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Προσωρινό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολύ  προσωρινό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  την  ενημέρωση  πάνω  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Γκότσης ,  

είναι  μια  προσωρινή  αντιμετώπιση  της  κατάστασης .  Όπως  είπε  και  ο  κ .  

Γκότσης ,  δυο  εργολαβίες  είναι  εκεί .  Μια  είναι  για  τα  όμβρια ,  θα  

προηγηθούν  τα  όμβρια  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  η  άλλη  είναι  η  

ασφαλτόστρωση .   

 Που  βρίσκεται  το  θέμα ;  Στην  Αποκεντρωμένη .  Περιμένουμε  την  

έγκριση  των  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων .   

 Όπως  σας  είπε  και  ο  κ .  Γκότσης  εκεί  είναι  όλη  η  Μακεδονία ,  όλη  

η  Βόρεια  Ελλάδα  και  τα  έχουν  με  την  σειρά .  Πήγα  και  τους  

παρακάλεσα  πριν  από  ένα ,  ενάμιση  μήνα ,  τους  είπα  να  δώσουν  μια  
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προτεραιότητα .  Δεν  χαλάνε  την  σειρά  με  τίποτα .  Εάν  θέλετε  το  

πιστεύετε  αλλά  αυτό  μπορείτε  να  το  διαπιστώσετε  και  από  τις  

κινήσεις ,  κάθε  εβδομάδα  πάω ,  έχω  γίνει  τσιμπούρι  και  τους  παρακαλώ  

να  κάνουν  γρήγορα ,  να  μας  δώσουν  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις .   

 Πήγα  την  Τρίτη ,  χθες  πήγα  πάλι .  Για  να  δούμε .  Μου  υποσχέθηκε  

η  αρμόδια  υπάλληλος  ότι  μπορεί  μέχρι  την  Παρασκευή  να  δώσει  την  

έγκριση .  Να  το  δει .  Μου  είπε  ότι  θα  το  δει ,  οπότε  εάν  τυχόν  την  

Παρασκευή  ή  έστω  από  εβδομάδα  έχουμε  την  έγκριση ,  το  έργο  μπορεί  

να  αρχίσει .  Τα  όμβρια  μπορεί  να  αρχίσουν .  Φυσικά  τα  όμβρια .  Μπορεί  

τα  όμβρια  να  αρχίσουν  τον  Δεκέμβριο .   

Αυτό  καλά  είναι  να  ενημερωθεί  και  όλος  ο  Σερραϊκός  λαός ,  

έχουν  δίκαιο  για  το  χάλι  της  Εθνικής  Αντίστασης  αλλά  υπάρχουν .  

Εμείς  βρήκαμε  τα  λεφτά ,  κάναμε  τους  διαγωνισμούς ,  βγήκαν   οι  

εργολάβοι  αλλά  η  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  είναι  τεράστιες .  Έτσι  

έχει  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε .  Ο  κ .  Γάτσιος  ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  

μας  πει  για  τα  όμβρια .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  πω  εγώ  ότι  από  την  πλευρά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  υπάρχει  ετοιμότητα ,  

όπως  είπε  ο  Δήμαρχος ,  μόλις  πάρουμε  την  έγκριση  για  τις  

κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  άμεσα  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε  για  τον  

Παντορροϊκό  αγωγό ,  που  είναι  στην  Εθνικής  Αντιστάσεως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  μπορούμε  να  προχωρήσουμε .  Έχω  ένα  θέμα  … 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως  κ .  Μοσχολιέ .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Προς  τον  Αντιδήμαρχο  Έργων .  Ξεκίνησαν  στο  Μητρούσι  να  

βουλώνουν  τις  τρύπες .  Ασφαλτόστρωση  που  κάνουν .  Αυτό  βγάλατε  

έναν  χάρτη ,  αυτόν  τον  χάρτη  τον  έβγαλαν  οι  μηχανικοί  μπροστά  από  

τέσσερις ,  πέντε  μήνες ,  αλλά  ενδιάμεσα  που  κόβουν  τα  σημεία  πέρασαν  

αυτοί  και  σημαδέψανε  ποια  θα  σκάψουν .  Αλλά  ενδιάμεσα  άνοιξαν  

άλλες  τρύπες .  Τι  θα  γίνει  τώρα  κύριε  Ηλία ;  Πρέπει  και  αυτές  να  

βουλωθούν .   

 Τους  λέω  ότι  παιδιά  τι  θα  γίνουν  αυτά ;   Δεν  μπορούν  στα  τριάντα  

μέτρα  να  βουλώνουν  δυο  τρύπες  και  να  έχουν  ανοίξει  άλλες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταλαβαίνω  αλλά  ο  προϋπολογισμός  του  έργου  είναι  ένας  και  

μοναδικός  και  σύμφωνα  με  αυτόν ,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  είναι  τα  

σημεία  που  θα  κάνουν .  Τώρα ,  εάν  ας  πούμε ,  από  τα  απρόβλεπτα ,  

δηλαδή  περισσέψει  κάτι ,  εγώ  θα  τους  πω  να  κάνουν  και  τα  υπόλοιπα ,  

αλλά  όταν  φτάνει  ο  κόμπος  στο  κτένι ,  δηλαδή  εξαντλείται  όλο  το  έργο ,  

όλος  ο  προϋπολογισμός ,  όλα  τα  απρόβλεπτα  και  τα  λοιπά ,  εκεί  είναι  

λίγο  δύσκολο  και  βρισκόμαστε  στο  τέλος .  

 Όμως  θα  το  δω ,  θα  το  δω .  Ο  κ .  Σαββίδης  είναι .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Και  κάτι  ακόμα  θέλω  να  σου  πω .  Τουλάχιστον  να  κοιτάξουμε  τους  

δρόμους  που  δουλεύονται  πολύ .  Υπάρχουν  δρόμοι  που  έχουν  κάποιες  

τρύπες  αλλά  είναι ,  ξέρω  εγώ ,  περνάει ,  δυο  με  τρία  άτομα  περνάνε  από  
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εκεί .  Αλλά  έχουμε  κεντρικούς  δρόμους  που  περνάνε  πολλά  αυτοκίνητα ,  

περιφερειακοί  και  τέτοια ,  οι  οποίοι  έχουν  τις  τρύπες .  Αυτοί  

τουλάχιστον  να  γίνουν .  Αυτοί  που  δουλεύονται  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχεις  δίκαιο  αλλά  αυτά  όπως  έχουν… 

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Να  στείλετε  τον  μηχανικό  να  ελέγξει ,  τουλάχιστον  να  κάνουν  τους  

δρόμους  αυτούς  που  δουλεύουν .  Αυτούς  τους  δρόμους  που  δεν  

δουλεύονται  πολύ  ας  μην  τους  βουλώσουν .  Ας  ρίξουν  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφε  έχεις  δίκαιο  και  έχω  πει  ότι  κάθε  Κοινότητα  είτε  είναι  

τοπική  είτε  είναι  δημοτική ,  έχει  τον  Πρόεδρο .  Ο  Πρόεδρος  

υποδεικνύει .  Τα  ξέρεις  αυτά .  Άλλωστε ,  γιατί  να  υπάρχει  πρόεδρος  σε  

κάθε  Τοπική  Κοινότητα ;  Η  δουλειά  του  είναι  αυτή ,  να  βλέπει  τι  λείπει  

από  τον  δρόμο ,  από  τις  Κοινότητες ,  από  τους  αγροτικούς  δρόμους  και  

κάνει  προτάσεις .  Βάσει  των  προτάσεων  αυτών  λοιπόν ,  η  υπηρεσία  πάει  

και  βλέπει .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  θα  το  δω  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  τους  δυο .  Να  περάσουμε ,  εάν  δεν  υπάρχει  

άλλη  ερώτηση  σε  ένα  θέμα  το  οποίο ,  έτσι  όπως  συγκεντρώθηκαν  τα  

θέματα  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  το  φέρω  εκτός  ημερήσιας ,  

διάταξης   

 Είναι  του  κυρίου  Χαρίτου  και  του  κ .  Αντιδημάρχου .   

 

 

Θέμα  1ο:  
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Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 για  την  

 υπηρεσία  Σχεδιασμού  και  τοποθέτησης  μαρμάρινου  σταυρού   

στο  μνημείο  του  Εμμανουήλ  Παπά .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα  να  αποφασίσουμε  εάν  θα  το  συζητήσουμε  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  ότι  είναι  ένα  πράγμα  το  οποίο  δεν  ξέρω  άμα  το  ξέρει  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μιλάμε  ότι  εκεί  που  είναι  το  άγαλμα ,  το  

μνημείο  του  Εμμ .  Παπά  είναι  και  θαμμένα  και  τα  οστά  του  Εμμ .  Παπά .  

Εγώ  το  έμαθα  πρόσφατα .  Με  συγχωρείτε  αλλά  το  έμαθα  πρόσφατα ,  

γιατί  έλειπα  και  πολλά  χρόνια ,  τι  να  κάνω  κ .  Μηλίδη ;  Απλώς  είχαμε  

μια  εισήγηση  για  να  υπάρχει  κάποιο  καντήλι ,  κάτι  και  τα  λοιπά .  Αυτή  

είναι  η  πρόταση  η  οποία  έρχεται  σήμερα .  ένας  σταυρός  δηλαδή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  την  Μητρόπολη  έχει  έρθει .  Όπως  είναι  το  μνημείο  από  κάτω  είναι  

τα  οστά  και  στείλανε  ένα  χαρτί  από  την  Μητρόπολη ,  το  οποίο  έλεγε  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

33

ότι  ξέρετε  υπάρχουν  οστά  από  κάτω .  Φυσικά  αυτοί  θέλανε  και  άλλα  

πράγματα ,  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  ήρθε  αυτό  το  έγγραφο  από  την  Εκκλησία  εδώ ,  που  λέει  ότι  

υπάρχουν  τα  οστά  κάτω  και  η  μαρμάρινη  πλάκα  άμα  θα  πάτε  να  την  

δείτε ,  ήδη  έχει  ραγίσει  και  υπάρχει  περίπτωση ,  ας  πούμε ,  να  ανοίξει  

κιόλας .  Εκεί  επειδή  εμείς  σαν  χριστιανοί  που  είμαστε  σε  κάθε  μνήμα  

υπάρχει  και  ο  σταυρός ,  είπαμε  να  κάνουμε  έναν  σταυρό  εκεί .   

 Εκεί  όμως  στην  ίδια  πλάκα  δεν  μπορεί  να  γίνει  γιατί  είναι  

χαραγμένη .  Υπάρχει  ρήγμα  σε  αυτή  την  πλάκα .  Οπότε  πήγαμε ,  γιατί  ο  

κ .  Χαρίτος  φέρνει  το  θέμα  από  οικονομικής  άποψης ,  πήγαμε ,  το  

είδαμε ,  να  μπορούσε  να  χαραχθεί  εκεί  επάνω  στην  ίδια  πλάκα ,  

επαναλαμβάνω ,  με  μαρμαρά  πήγαμε  και  τα  λοιπά  και  τώρα  θα  γίνει  μια  

καινούργια  πλάκα  θα  μπει  επάνω ,  με  χαραγμένο  έναν  σταυρό .  

Οριζόντιο .  Πάνω  σε  αυτή  την  πλάκα  δηλαδή  που  υπάρχει ,  κάτω  που  

είναι  τα  οστά ,  εκεί  επάνω  θα  μπει  αυτό  μάρμαρο  με  ένα  ανάγλυφο  

σταυρό  χαραγμένο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  σταυρός ;  Μαρμάρινος  θα  είναι  και  σκαλιστός  θα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  μην  υπάρχει  διάλογος .  Ένας  –ένας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μήπως  το  κάγκελο  θα  σώσει  την  κατάσταση  εάν  θέλει  κάποιος  να  

κάνει  ένα  κακό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αφήσουμε  τον  κ .  Γκότση  να  ολοκληρώσει ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  είδαμε  και  αυτό ,  γιατί  εκεί  στις  εθνικές  επετείους  πάνε  τα  στεφάνια  

και  τα  λοιπά .  Άρα  εάν  υπάρχει  αυτό  εδώ  είναι  δύσκολο .  Όχι  εκεί  

επάνω  θα  μπαίνουν  και  τα  στεφάνια .  Αυτό  αποφασίστηκε  και  ζητάμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  την  παρέμβαση  του  κ .  Γκότση ,  παίρνω  στα  έγγραφα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  το  έγγραφο  της   Μητροπόλεως  Σερρών  και  

Νιγρίτης ,  θέλει  τον  λόγο  βλέπω  ο  κ .  Γιαννακίδης  σίγουρα  που  ζήτησε  

και  μετά  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Δεν  ξέρω  εάν  είναι  και  κάποιος  άλλος  

συνάδελφος  που  θα  ήθελε  τον  λόγο .  Κύριε  Γιαννακίδη  παρακαλώ  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  θα  το  ψηφίσω  και  για  να  μην  παρεξηγηθώ  δεν  έχω  βέβαια  

τίποτα  με  τον  σταυρό ,  αλλά  όσοι  γνωρίζουν  την  ιστορία  του  Εμμ .  

Παπά  και  οι  απόγονοί  του  δεν  είμαι  σίγουρος  κατά  πόσον  θα  ήθελαν  να  

τοποθετηθεί  ένα  τέτοιο  σύμβολο  στο  μνημείο  του .  Εγώ  προσωπικά  δεν  

θα  το  ψηφίσω ,  δεν   αναφέρω  τίποτα  περισσότερο  και  για  να  μην  

κουράσω  το  σώμα  και  για  να  μην  δημιουργηθούν  εδώ  πάλι  εντάσεις .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ένταση  στο  συμβούλιό  μας ,  καλά  πηγαίνουμε .  Κύριε  

Παπαβασιλείου  παρακαλώ .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Πάνω  στο  θέμα  αυτό ,  επειδή  πολλές  φορές  παρευρέθηκα  στην  

κατάθεση  στεφάνου  στο  άγαλμα  του  ήρωα  Εμμ .  Παπά ,  

συμπληρωματικά ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κ .  Γκότση ,  παρατηρώ  ότι  κάθε  

φορά  που  βάζουν  ένα  στεφάνι ,  όποιος  καταθέτει  στεφάνι ,  γλιστράει  

αυτό  και  πέφτει  και  προσπαθούν  να  το  συγκρατήσουν .   

 Ένα  φιλετάκι  μαρμάρου ,  το  οποίο  είναι  και  με  μηδενικό  

κοστολόγιο ,  ελάχιστα  κοστίζει  ή  ένα  ή  δυο ,  για  να  μπορούν  να  

στέκονται  τα  στεφάνια  αυτά .  Δείτε  το  λιγάκι .  Τίποτα  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εκεί  που  θα  τοποθετηθεί  ο  σταυρός ,  την  ώρα  την  κατάθεσης ,  δεν  το  

πρόσεξα  αυτό  εάν  υπάρχει ,  την  ώρα  της  κατάθεσης  δηλαδή  πατάμε  τον  

σταυρό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  εκεί  που  θα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό  εκεί  που  θα  είναι ,  θα  προστατεύεται  δηλαδή ;  Αυτός  που  θα  πάει  

σκοπούμενα  να  τον  πατήσει ,  θα  πάει .  Αλλά  να  μην  πάμε  και  άθελα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  στεφάνι  πατάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Νομίζω  με  προσοχή  θα  γίνουν  όλα .  Είναι  κατά  πλειοψηφία  η  απόφαση  

κυρία  γραμματέα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  κυρία  Γεωργούλα  ή  όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ψηφίζει  η  κυρία  Γεωργούλα ,  όχι  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  818/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  

Ο  κ .  Μηλίδης .  Υπάρχει  καμία  άλλη  ερώτηση ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  

Χασαπίδης .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  Μοσχολιός  εάν  

χρειαστεί .   

 Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  κάνω  ερωτήσεις  γιατί  εγώ  σήμερα  ήρθα  να  κάνω  

ερωτήσεις  επί  αυτού  του  κειμένου ,  που  λέει  τον  προγραμματισμό ,  το  

τεχνικό  πρόγραμμα  το  2019.  Δεν  μπορώ  να  επιμερίσω  και  να  πω  αυτά  

που  είπε  τώρα  ο  κ .  Γκότσης ,  εκείνο  θα  κάνουμε  και  το  αυτό .  Εδώ  

έχουμε  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα  που  λέει  επάνω  2019.  Άρα  

προγραμματίζουμε  για  όλο  τον  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  για  να  σας  προλάβω ,  όπως  ανέφερε  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  και  είθισται  να  συμβαίνει  τα  τελευταία  χρόνια ,  γίνεται  

ουσιαστικά  μια  επικαιροποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  στην  αρχή  

της  χρονιάς ,  μετά  από  τις  εκπτώσεις .  Δηλαδή ,  ουσιαστικά  είναι  αυτό  

μια  καταρχήν  συζήτηση  του  τεχνικού  σχεδίου  και  με  την  

επικαιροποίηση  ολοκληρώνεται  το  τεχνικό  πρόγραμμα ,  σας  το  λέω  για  

να  μην  μπούμε  σε  λεπτομέρειες  τις  οποίες  δεν  υπάρχουν  σε  αυτό  το  

κείμενο .  Σε  αυτή  την  πρώτη  εισήγηση  εννοώ  του  κ .  Αντιδημάρχου .   

 Παρακαλώ  σας  ακούω  την  ερώτησή  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Δηλαδή  τα  ερωτήματά  μου  να  επικεντρωθούν  σε  αυτά  τα  λίγα  που  είπε  

ο  κ .  Γκότσης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ξέρετε  γιατί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον  Ιανουάριο  θα  μοιραστεί  άλλο  1.300.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  λίγα  λόγια ,  όπως  συμβαίνει  και  με  τον  προϋπολογισμό ,  η  

επικαιροποίηση  του   τεχνικού  προγράμματος  και  του  προϋπολογισμού  

συμβαίνει  με  το  τελευταίο ,  έτσι  όπως  είναι  η  μεθοδολογία  στην  αρχή  

της  χρονιάς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχω  μελετήσει  το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  θέσω  

κάποια  ερωτήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  να  θέσετε  όποια  ερωτήματα  θέλετε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καταρχήν  δεν  γνωρίζουμε  ότι  η  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄19 θα  είναι ,  

τουλάχιστον ,  1.011.000; Το  ξέρουμε  αυτό ;  Θα  αλλάξει  τίποτα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  κάντε  όλες  τις  ερωτήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  ερώτηση  είναι ,  θα  αλλάξει  τίποτα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τις  ρωτήσετε  όλες  μαζί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ερώτημα  είναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλετε  να  τις  κάνετε  όλες  μαζί ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι .  Η  πρώτη  είναι  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  γίνεται  διάλογος ,  γι '  αυτό  σας  το  λέω  συνάδελφε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  όμως ,  να  μην  απαντάτε  έτσι .  Θα  ήθελα  

να  κάνετε  τις  ερωτήσεις  ας  και  θα  τις  απαντήσει  συνολικά  ο  κ .  

συνάδελφος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Αυτό  ρωτάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σας  ακούω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λοιπόν ,  το  ένα  είναι  αυτό .  Για  την  συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  που  λέμε ,  συν  300.000 από  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄20. Δεσμεύουμε ,  

τέλος  πάντων ,   κατά  κάποιο  τρόπο  και  το  ΄20. Ερώτηση ,  όπως  είναι  

στα  σχολεία  που  έχουμε  250 από  παλαιά  Σ .Α .Τ .Α .  σχολείων ,  για  αυτό  

το  έργο  δεν  έχουμε  Σ .Α .Τ .Α .  από  προηγούμενα  χρόνια ;   

 Κρατήστε  τις  ερωτήσεις ,  εάν  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερη  ερώτηση  ήταν  αυτή .  Τις  σημειώνουμε ,  ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  υπάρχει  Σ .Α .Τ .Α .  προηγουμένων   ετών ;   
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 Για  τον  εκσυγχρονισμό  του  Αυτοκινητοδρομίου  είχαμε  ένα  

μεγάλο  ποσό ,  450.000,  δεν  είχαμε  φραγμό  από  την  Αποκεντρωμένη ;  

Θυμάστε  ότι  έγινε  πολύ  μεγάλο  θέμα  εδώ ,  ότι  δεν  μπορείτε  να  τα  

χρησιμοποιήσετε ,  δεν  μπορείτε  να  τα  και  τα  λοιπά .  Δεν  υπάρχει  

φραγμός  από  την  Αποκεντρωμένη ;   

 Κάπου ,  εάν  θέλετε  να  σας  λέω  και  αριθμό ,  στην  αποκατάσταση  

βιοκλιματικών ,  από  τις  αναπλάσεις  εκεί  τις  βιοκλιματικές ,  στα  

ερωτηματικά  έργα ,  βάζουμε  ένα  αρκετά  σημαντικό  ποσό .  Αυτό  δεν  

είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου ,  του  εργολάβου  που  το  έκανε ;  Είναι  

του  Δήμου ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  ποιο  σημείο ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  σας  πω  κ .  Γκότση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ποια  σελίδα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Νούμερα  έχει  μόνο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα  συνεχιζόμενα  έργα  είναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  στα  συνεχιζόμενα  είναι .  Το  νούμερο  θέλετε  να  δείτε ,  ψάχνω  να  το  

βρω  τώρα .  Το  έχω  σημειωμένο ,  θα  το  βρω .  Θα  το  βρω  και  θα  σας  πω  

για  να  μην  καθυστερούμε  το  σώμα .  Ναι ,  εδώ  είναι ,  το  14 είναι  κ .  

Γκότση .  Δεν  έχει  υποχρέωση  ο  εργολάβος  να  το  πληρώσει ;  Γιατί  

μιλάμε  για  ελαττώματα  στο  έργο  των  βιοκλιματικών  αναβαθμίσεων .  Το  

14.  Αριθμός  14.   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

41

 Επίσης ,  βάζουμε  ένα  ποσό  60.000 για  την  μελέτη  αποπεράτωσης  

του  κλειστού  στην  Ομόνοια ,  του  κλειστού  κολυμβητήριου .  Βλέπω  ένα  

ποσό  60.000.  Αυτό  είναι  από  τα  προηγούμενα  χρόνια ;  Θα  συνεχίσουμε  

να  το  βάζουμε ;  Ευελπιστούμε  κάτι ;  Εάν  και  από  ότι  είχε  πει  μια  φορά  

ο  κ .  Δήμαρχος  σε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είπε  ότι  παντού  βρίσκει  

κλειστές  πόρτες  για  το  εν  λόγω  θέμα .   

 Και  για  του  Ξενάκη ,  βλέπω  ότι  το  ποσό  είναι  συνολικά ,  είναι  με  

το  INTERREG  πρόγραμμα  Ελλάδας  –Βουλγαρίας  852.000.  Εξ  αυτών  

κύριε  Αντιδήμαρχε  και  κύριε  Δήμαρχε ,  τα  590 είναι  από  το  

πρόγραμμα ,  τα  άλλα  είναι  από  Σ .Α .Τ .Α . ,  261.000,  ένα  μεγάλο  ποσό .   

 Λέω ,  αυτό  το  ποσό  δεν  θα  ήταν  πιο  φρόνιμο  να  ψάξουμε ,  να  

διερευνήσουμε  να  μπει  σε  κάποιο  πρόγραμμα ;  Γιατί  παίρνοντας  από  

Σ .Α .Τ .Α .  261.000 είναι  πολύ  μεγάλο  το  ποσό ,  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  

πάρα  πολλά  έργα  που  είναι  απαιτούμενα .   

 Δεν  είμαι  αντίθετος  με  την  πολιτιστική  αναβάθμιση  του  Δήμου ,  

ξεκαθαρίζω  την  θέση  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Μηλίδης .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτές  είναι  οι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όσον  αφορά  την  Σ .Α .Τ .Α .  σχολείων ,  η  Σ .Α .Τ .Α .  είναι  1.011.000.   

Είπαμε  ότι  από  το  1.011.000 του  ΄19 τα  700 με  την  μέθοδο  ή  τον  νόμο  

της  πολυετούς  δαπάνης  που  μπορούμε  να  πάρουμε  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  

΄19, τα  700 τα  ξοδέψαμε .  Πλην  όμως  πήραμε  τις  εκπτώσεις ,  μας  
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μείνανε  300 που  κάναμε  αυτή  την  κατανομή  τώρα ,  αλλά  από  τις  

εκπτώσεις  έχουμε  άλλες  913.000.   

 Άρα  λοιπόν  έχουμε  9 και  3,  12,  δηλαδή  έχουμε  περίπου  

1.400.000 για  να  κατανείμουμε  τον  Ιανουάριο .   Τον  Ιανουάριο  θα  

κατανείμουμε ,  εκτός  από  τα  300 χιλιάρικα  άλλες  913.000.   

 Πάμε  παρακάτω .  Όσον  αφορά  την  Σ .Α .Τ .Α .  των  σχολείων ,  η  

Σ .Α .Τ .Α .  των  σχολείων  έρχεται  ένα  χρόνο  πίσω .  Δηλαδή  του  ΄18 τώρα  

ήρθε .  Τώρα  ήρθε  του  ΄18. Δεν  έρχεται  από  την  αρχή  της  χρονιάς .  

Είχαμε  250.000 να  βγάλουμε  ένα  έργο  για  την  Σ .Α .Τ .Α .  των  σχολείων .  

Δεν  βγήκε  το  έργο  για  τον  εξής  λόγο .   

Εάν  ενθυμείστε ,  εμείς  ακούμε  και  την  αντιπολίτευση  και  όταν  

βρίσκουμε  κάτι  ότι  είναι  λογικό ,  το  κάνουμε .  Ότι  να  κάνουμε  ένα  έργο  

ενιαίο ,  να  μην  το  σπάμε ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουμε  και  την  μεγαλύτερη  

έκπτωση  και  τα  λοιπά .  Και  τι  κάναμε ;  Τις  250 αυτές  χιλιάδες  το  έργο ,  

δεν  το  βγάλαμε  στον  αέρα  και  προσθέσαμε  άλλες ,  250 λοιπόν  

παρελθόντων  ετών  και  προσθέσαμε  άλλες  150 χιλιάδες ,  οπότε  για  

αναβάθμιση ,  συντήρηση ,  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  ΄18 και  ΄19 

βγάζουμε  ένα  έργο  400.000.   

 Αντί  να  βγάλουμε  250,  βάζουμε  και  την  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄18 και  

κάνουμε  ένα  έργο ,  θα  βγάλουμε  στον  αέρα  400.000 ευρώ .   

 Πλην  όμως  έχουμε  και  ένα  μαξιλαράκι  για  περιπτώσεις  

επείγουσες  και  απρόβλεπτες .  Έχουμε  και  ένα  μαξιλάρι .   

 Θέλω  να  σας  πω  βέβαια  ότι  η  Σ .Α .Τ .Α .  των  σχολείων  έχει  

αυξηθεί  και  έχει  από  178 έχει  πάει  στις  220 χιλιάδες ,  έχει  γίνει  μια  

αύξηση .   

 Τώρα  είπατε  για  τις  35.000 γι '  αυτά  τα  σημεία .  Αυτά  τα  

περάσαμε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  θυμάστε ,  συνάδελφοι .  Τα  
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περάσαμε  από  εδώ ,  τα  ψηφίσαμε .  Τα  ψηφίσαμε  αυτά .  Και  με  την  

προϋπόθεση  να  τα  κάνουμε  εμείς  και  να  χρεώσουμε .  Εάν  θυμάστε ,  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πέρασε  αυτό .  Τα  κάνουμε  εμείς  και  τα  χρεώνουμε  

στον  εργολάβο .  Αυτό  είναι .   

 Τώρα  τι  άλλο  είπατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποπεράτωση  κλειστού  Ομόνοιας  και  Μουσείο  Ξενάκη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  ένα  έργο ,  που  είναι  ο  Παπαβασιλείου ,  ο  οποίος  ήταν ,  με  

την  υγρομόνωση  και  τα  λοιπά .  Υπήρχε  ένα  πρόβλημα  με  τον  Επίτροπο ,  

λύθηκε  το  πρόγραμμα  αυτό .  Από  εδώ  και  πέρα  είπαμε  ότι  αρχίζει  και  

αποκτά  αυτονομία  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  τα  έργα  που  κάνει  θα  

πρέπει  να  τα  κάνει  από  μόνο  του  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Αλλά  αυτό  

είναι  έργο  το  οποίο ,  εάν  ενθυμείστε ,  η  υγρομόνωση  που  έχει  γίνει  που  

είχαμε  ένα  πρόβλημα  εάν  ήταν  έργο ,  εάν  ήταν  προμήθεια  και  τα  λοιπά ,  

λύθηκε  το  πρόβλημα  και  από  εδώ  και  πέρα  θα  πρέπει  να  αναλάβει  και  

ο  κ .  Παπαβασιλείου  να  αναλάβει  τα  έργα  που  θα  γίνονται  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  αναλάβει  να  τα  κάνει  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  Ξενάκη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Μουσείο  Ξενάκη  και  το  κλειστό  Ομόνοιας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  Ξενάκη  τι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μουσείο  Ξενάκη  λέει  ο  κ .  Μηλίδης  ότι  είναι  από  το  INTERREG τα  590 

και  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  πήραμε  πίσω  και  περισσότερα  πήραμε .  Γι '  αυτό  σου  λέω ,  εφόσον  

έχουμε  913.000 εκπτώσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  πήραμε  πίσω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια  τα  πήραμε  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  δεν  θα  χρησιμοποιηθούν  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  αυτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Περισσότερα  πήραμε .  Σύμφωνα  με  την  έκπτωση  πήραμε  περισσότερα .  

Πήραμε  περίπου  261.000.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  πήραμε  πίσω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πίσω .  Απλά  τα  βάλαμε  για  να  συμπληρώσουμε  το  ποσό  που  ζητούσε  

και  τα  πήραμε  πίσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  έκπτωση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  την  έκπτωση .  Και  βέβαια  πέρασε  και  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αυτό .  Όλα  αυτά  περάσανε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Όλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  μελέτη  αποπεράτωσης  του  κλειστού  Ομόνοιας  ρώτησε  ο  κ .  

Μηλίδης .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Βάζουμε  60.000 σας  ρώτησα .  Συνεχίζει  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  δεν  μπορώ  να  σας  το  απαντήσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  χρειαστεί  για  μελέτη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  βάζουμε  αλλά  δεν  υπάρχει  τίποτα  προοπτική .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  υπάρξει  κάποια  χρηματοδότηση  να  μπορούμε  να  κάνουμε  μελέτη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πείτε  μου  άλλο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  το  υπ '  αριθμό  13 στα  

συνεχιζόμενα  έργα ,  νομίζω  δεν  είπα  για  την  υγρομόνωση ,  είπα  για  το  

ποσό  των  450.000,  επειδή  λέμε  ότι  υπάρχει  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  την  αναβάθμιση  λέτε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Σας  είπα  το  13.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  μπορεί  να  σας  το  απαντήσει  ο  Δήμαρχος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αλλά  επειδή  υπάρχει  φραγμός ,  θυμάστε  το  θέμα  αυτό… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Δεν  το  κατάλαβα .  Λοιπόν ,  θα  σας  απαντήσει  ο  Δήμαρχος  σε  

αυτό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχω  την  απάντηση  αλλά  θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχος ,  διότι  

είναι  δημοτικό .  Δεν  είναι  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  Δ .Σ .  του  Αυτοκινητοδρομίου  κάνει  διαχείριση ,  δεν  κάνει  έργα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  είναι  σε  εξέλιξη  και  σύντομα  θα  έχει  ολοκληρωθεί  η  όλη  η  

διαδικασία  και  θα  οριστικοποιηθεί  η  απόφαση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έγινε  αποδεκτό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μέχρι  στιγμής ,  έτσι  όπως  εξελίσσεται  η  κατάσταση ,  είναι  αποδεκτή  η  

κοινή  απόφαση ,  αλλά  έχουμε  προσφύγει  στην  Επιτροπή  του  Άρθρου  

152 για  να  ξεκαθαρίσει  τελείως  το  θέμα .  Περιμένουμε  την  απόφαση  

της  Επιτροπής  του  Άρθρου  152.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  τις  ερωτήσεις  με  τον  κ .  Χασαπίδη .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρέπει  να  ομολογήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  δεν  είδα  τα  θέματα  

ημερήσιας  διάταξης .  Με  την  πυκνότητα  που  είχε  το  Δημοτικό  
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Συμβούλιο  δεν  πρόλαβα  ούτε  να  τα  δω .  Είχα  και  κάποιες  προσωπικές  

δουλειές  το  διήμερο ,  δεν  το  είδα .   

 Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο ,  εάν  υπάρχει  λίστα  έργων  

στην  κατανομή  που  γίνεται  για  να  βάλω  ένα  έργο  το  οποίο  θα  έλεγα  

υποχρεωτικά  πρέπει  να  γίνει ,  γιατί  είναι  τα  νεκροταφεία  Λευκώνα  

αυτά  που  κάναμε  επέκταση .   

Όσοι  τα  έχετε  επισκεφτεί  βλέπετε  ότι  εκεί  υπάρχει  ένα  πρανές  

χωρίς  αναβαθμούς .  Ήδη  άρχισε  να  γίνεται  ενταφιασμός  στην  περιοχή  

εκείνη .  Εάν  δεν  κάνουμε  διαδρόμους  και  αναβαθμούς  θα  γίνει  ένας  

άναρχος  τρόπος  ταφής  των  νεκρών  και  μετά  δεν  θα  μπορέσουμε  να  

παρέμβουμε  να  διορθώσουμε .   

Δεν  ξέρω  εάν  είναι  στις  προθέσεις… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .  Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  επειδή  λέτε  ότι  δεν  το  είδατε ,  όχι  θα  σας  ενημερώσω  εγώ ,  εμείς  

από  κάθε  χρονιά  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα  το  καινούργιο  αρχίζουμε  

από  τον  Μάιο ,  Απρίλιο  να  στέλνουμε  στους  προέδρους  να  μας  φέρουν  

προτάσεις  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα  του  επόμενου  χρόνου .   

 Αυτές  οι  500 χιλιάδες  που  βάλαμε  οδικό  δίκτυο ,  συντήρηση  

οδικού  δικτύου  και  αναβάθμιση  κοινόχρηστων  χώρων ,  είναι  αυτά  που  

ζήτησαν  οι  Τοπικές  και  Δημοτικές  Κοινότητες .  Όμως ,  υπάρχουν ,  τα  

έχω  εδώ  με  bold υπάρχουν  πέντε  Κοινότητες ,  που  δεν  εμπίπτουν  μέσα ,  

που  δεν  ζήτησαν  συντήρηση  οδικού  δικτύου  και  τα  λοιπά .    
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 Μάλιστα ,  η  Δημοτική  Κοινότητα  Λευκώνα  λέει  ότι  θα  πρέπει  με  

την  τροποποίηση  που  θα  γίνει ,  θέλει  να  βάλει  νεκροταφεία .   

 Είναι  πέντε  Κοινότητες  δεν  έχουν  στείλει  προτάσεις  και  με  την  

τροποποίηση  θα  μας  πουν  αλλά  ξέρω  για  τον  Λευκώνα  ότι  θέλει  τα  

νεκροταφεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Με  την  επικαιροποίηση .  Ο  κ .  Μοσχολιός .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Εγώ  μέσα  στο  πρόγραμμα  δεν  βλέπω  τίποτα  για  κάποια  μελέτη  για  το  

πρόβλημα  που  έχουμε  με  τον  αγωγό  της  Ζάχαρης .  Την  στιγμή  που  μας  

δώσανε  για  χρήση  το  αντλιοστάσιο  της  Ζάχαρης  για  να  ποτίζουν  τα  

χωράφια  στον  Λευκώνα ,  μπορούμε  να  γίνει  ένα  έργο  ανάμεσα   

Μητρούσι  και  Λευκώνα  να  πάει  ένας  αγωγός ,  ένας  καινούργιος  αγωγός  

να  γίνει ,  να  γίνει  μια  μελέτη ,  να  καταθέστε  μια  μελέτη ,  για  να  έχουμε ,  

να  λύσει  το  πρόγραμμα  και  ο  Λευκώνας  και  το  Μητρούσι .  Πρέπει  να  

γίνει  μέσα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  κάποια  μελέτη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μελέτη  για  αγωγός .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Για  αγωγό ,  ναι .  Ο  αγωγός  αυτός  που  υπάρχει  είναι  κόσκινο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Μοσχολιέ ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επειδή  το  έργο  αυτό  εμπίπτει  και  άπτεται  του  κ .  Αντιδημάρχου  από  

εκεί ,  ας  σας  απαντήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  πάσα .  Κύριε  Γρηγοριάδη  σας  ακούμε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  τον  αγωγό ,  όντως  έχει  δίκαιο  ο  κ .  Μοσχολιός ,  ότι  ο  αγωγός  

αυτός  είναι  πολύ  εύκολα  μπάζει .  Μια  πρόχειρη  μελέτη ,  όχι  μελέτη  με  

τα  χαρτιά ,  ένας  πρόχειρος  υπολογισμός  του  κόσμους  αλλαγής  αυτού  

του  αγωγού  έγινε  σε  συνεργασία  με  τους  υπαλλήλους  της  Ζάχαρης ,  

δηλαδή  τους  υπεύθυνους  εκεί .  Θέλει  300.000 ευρώ  για  να  αλλαχθεί .   

 Αυτά  τα  χρήματα  είναι  δύσκολο  να  βρεθούν ,  γι '  αυτό  

φροντίζουμε  να  κάνουμε  παρεμβάσεις ,  όπου  έχουμε  πρόβλημα  και  

τώρα  έχουμε  σκοπό ,  τώρα  έχουμε  εντοπίσει  τέσσερα ,  πέντε  σημεία  τα  

οποία  άμα  δώσουν  το  νερό  θα  βάλουμε  νερό .  Αυτά  θα  τα  σκάψουμε ,  θα  

τα  μπαλώσουμε  και  αφού  τα  κλείσουμε  αυτά  θα  δώσουμε  το  νερό  να  

δούμε  εάν  θα  βγάλει  κάπου  αλλού ,  να  μπαλώσουμε  εκείνα .  

 Έτσι  θα  γίνει  αυτό  το  έργο  κ .  Μοσχολιέ ,  γιατί  είναι  όντως  

300.000 ευρώ  θέλει ,  δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  γίνει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  γίνει  διάλογος  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ,  δεν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μοσχολιέ  θα  επανέλθετε  με  κάποιο  άλλο  ερώτημα ;   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Εγώ   δεν  είπα  αυτό .  Είπα  να  γίνει  κάποια  μελέτη ,  να  κατατεθεί ,  να  

γίνει  μια  σωστή  μελέτη  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρωτάτε  εάν  υπάρχει  πρόθεση  για  μελέτη .   

Κος  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Να  βάλουμε  ένα  κονδύλι  να  γίνει  κάποια  μελέτη  και  κάποια  στιγμή  θα  

γίνει  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κατανοητό  ήταν  το  ερώτημά  σας .  Νομίζω  δυο  αντιδήμαρχοι ,  

μετά  από  αυτό  το  εύλογο  ερώτημα  που  έκανε  ο  κ .  Μοσχολιός .   

 Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Περνάμε  στον  κύκλο  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  Χρήστο ,  μπορείτε  να  κάνετε  ένα  αίτημα  στην  

Τεχνική  Υπηρεσία  γι '  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Μοσχολιός  και  εάν  

μπορέσουμε  να  το  βάλουμε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  τον  Ιανουάριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Παρακαλώ  ποιος  

συνάδελφος  θα  ήθελα  να  τοποθετηθεί ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  

γραμματέα  θα  σημειώσετε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;  Ο   κ .  Μηλίδης .  

Εκτός  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη  και  τον  κ .  Μηλίδη ;  Αυτοί  οι  δυο .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εγώ  δεν  θα  επικεντρωθώ  τόσο  πολύ  στο  τεχνικό  

πρόγραμμα ,  που  όπως  είπατε ,  ίσως  και  για  πρώτη  φορά  δεν  δίνει  την  

δυνατότητα  να  δείξει  η  Δημοτική  Αρχή  το  όραμα  και  την  φιλοσοφία  

της  και  θα  πω  ότι  είναι  απαράδεκτο  από  την  κεντρική  κυβέρνηση  να  

συντάσσεται  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα  με  31/7 κάθε  έτους  και  να  

ερχόμαστε  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  εδώ  να  αποφασίσουμε  για  
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την  έγκριση  ή  μη  ενός  τεχνικού  προγράμματος  το  οποίο ,  η  κάθε  

Δημοτική  Αρχή  δεν  μπορεί  να  δείξει  το  τι  θέλει  να  κάνει .   

 Το  θεωρώ  αυτό  απαράδεκτο  που  συμβαίνει  από  την  κεντρική  

εξουσία ,  όπως  επίσης  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  αντιδράσουμε  στο  

κομμάτι  αυτό .  Δεν  μπορεί  με  στοιχεία  31/7 που  με  την  γραφειοκρατία  

που  έχει  ψηφιστεί  και  την  νομοθεσία ,  τα  έργα  δεν  μπορούν  οι  

δημοπρατήσεις  να  ολοκληρωθούν .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  έχουμε  καμία  πραγματική  εικόνα  και  όλα  είναι  

πλασματικά  και  ερχόμαστε  μετά  τον  Γενάρη  εμείς  να  ψηφίσουμε  ένα  

τεχνικό  πρόγραμμα ,  το  οποίο  προσέξτε ,  έχουμε  την  καλή  διάθεση  τώρα  

εμείς  με  τα  στοιχεία  που  έχει  και  επειδή  έχουμε  ενημερωθεί  πλήρως  

από  την  υπηρεσία  να  πούμε  ναι  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  και  θα  έρθετε  

μετά  τον  Γενάρη ,  που  θέλετε  να  εφαρμόσετε  πραγματικά  το  πρόγραμμα  

το  δικό  σας  ως  Δημοτική  Αρχή  και  πιθανόν  εμείς  να  έχουμε  τότε  τις  

διαφωνίες  μας  και  θα  βγει ,  παραδείγματος  χάρη ,  και  θα  μας  λέτε  ότι  

μα  το  ψηφίσατε  το  τεχνικό  πρόγραμμα .   

 Αυτή  την  στιγμή  ως  παράταξη  και  βέβαια  θα  το  ψηφίσουμε  ως  

έχει  το  πρόγραμμα ,  διότι  έχουμε  ενημερωθεί  πάρα  πολύ  καλά  από  την  

τεχνική  υπηρεσία ,  το  είδα  κιόλας  το  πρόγραμμα ,  είχα  μια  ένσταση  σε  

κάποια  σημεία  και  κυρίως  είχα  μια  ένσταση  για  την  δέσμευση  της  

Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄20,  αλλά  βλέποντας  το  θέμα  εκεί  σωστή  είναι  η  

τοποθέτηση  και  πιστεύω  ότι  οποιαδήποτε  Δημοτική  Αρχή  έρθει  όπως  

το  βάλατε ,  σωστά  το  βάλατε  για  τις  αποκαταστάσεις  των  δρόμων ,  διότι  

πιστεύω  ότι  οποιαδήποτε  Δημοτική  Αρχή  θα  είναι  μέλημά  της  να  κάνει  

αυτό  και  δεν  βάλατε  κάποιο  έργο  το  οποίο  θα  πάρει  τα  χρήματα  αυτά .   

 Σε  διαφορετική  περίπτωση  θα  ήμασταν  ως  παράταξη  αρνητικοί .   
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 Δεν  έχω  να  κάνω  καμία  παρατήρηση  στα  άλλα  σημεία ,  γιατί  όλα  

είναι  συνεχιζόμενα ,  το  ποσό  το  οποίο  κατανέμεται  είναι  πάρα  πολύ  

μικρό  και  θα  επανέλθουμε  με  πλήρη  τοποθέτησή  μας  τον  Γενάρη  που  

θα  έχουν  βγει  οι  εκπτώσεις ,  θα  έχουν  βγει  τα  πραγματικά  ποσά  και  

εκεί  θα  δείξετε  τι  ακριβώς  θέλετε  να  κάνετε .   

 Σε  αυτή  την  φάση  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  θα  πούμε  ναι  ως  

παράταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  αλήθεια  είναι  ότι  διαπίστωσα  και  εγώ  από  την  πρώτη  στιγμή  αυτό  

που  ανέφερε  ο  Αντιδήμαρχος  ότι  είναι  πρόχειρο .  Προχειρότητα  εδώ  

έτσι  όπως  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αρχικό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  προοίμιο .   Υπήρχαν  πολλές  ατέλειες .  Βέβαια  με  τις  ερωτήσεις  που  

έκανα  πήρα  κάποιες  απαντήσεις  και  ιδιαίτερα  με  αυτή  την  απάντηση  

του  κ .  Δημάρχου  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  γιατί  μιλάμε  για  μεγάλο  

ποσό  και  κάποτε  πρέπει  να  λήξει  το  θέμα .  Το   μας  ταλανίζει  πολλά  

χρόνια .   

 Μια ,  δυο ,  τρεις  επισημάνσεις  θα  κάνω ,  γιατί  τα  περισσότερα  

απαντήθηκαν .  Και  εγώ  είχα  προβληματιστεί  γι '  αυτά  τα  300 χιλιάρικα  

από  τον  επόμενο  χρόνο .  Λέω  ότι  γίνεται  για  άλλους  λόγους ,  αλλά  

εφόσον  είναι  για  το  καλό  της  πόλης ,  του  Δήμου  γενικότερα  και  

επιτέλους  αυτή  η  γάγγραινα  των  δρόμων  που  είναι  σε  κακή  κατάσταση  
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θα  μπορέσουν  να  βελτιωθούν ,  θα  είμαστε  σε  αυτό  το  θέμα ,  

τουλάχιστον ,  θετικοί .   

 Μια  αυτή  που  εκφράζω  είναι  ότι  το  συνολικό  ποσό  στα  νέα  έργα  

είναι  730.000 ευρώ ,  ενώ  η  Σ .Α .Τ .Α .  είναι   1.011.000 ευρώ  γενικά .  Για  

ποιο  λόγο ,  δεν  μπόρεσε  να  καταλάβω  για  ποιο  λόγο .  Θα  μπορούσαμε  

να  βάλουμε  ως  αρχικό  μεν  όλο  αυτό  το  ποσό  του  1.011.000.  

 Βέβαια  επιφυλάσσομαι  γιατί ,  όπως  είπατε ,  τον  Ιανουάριο  θα  

έρθει  μια  επικαιροποίηση  που  δεν  σημαίνει  επ’  ουδενί  ότι  εάν  στηρίξω  

αυτό  σήμερα  δεν  θα  μπορώ  να  . .  τότε  που  θα  έχετε  και  θα   μιλήσετε  

επί  πραγματικών  γεγονότων .   

 Ένα  θέμα  που  βλέπω ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι  αυτό  που  λέει  ότι  

ισοπέδωση  αγροτικών  δρόμων  Δήμου  Σερρών .  Βλέπω  εάν  μηδέν  εκεί .  

Δεν  ξέρω  γιατί  είναι  μηδέν .  Επειδή  νοικιάζουμε  το  γκρέιντερ ;  Νομίζω  

ότι  θα  έπρεπε  λίγο  να  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μικροφωνίζει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επίσης  για  το  πρόγραμμα  Φιλόδημος ,  εκεί  αναφέρεται  ότι  βάζουμε  

πίστωση  420.900 ευρώ  για  τις  εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σε  σχολικά  

κτήρια .  Και  βλέπω  από  τον  Φιλόδημο ,  που  είναι  ένα  πρόγραμμα  που  

μπήκε  τώρα  ότι  θα  πάρουμε  82.000.  Δεν  ξέρω ,  θεωρώ  ότι  το  ποσό  που  

βάζουμε  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο .  Ανάγκες  υπάρχουν  αλλά  δεν  ξέρω  

κατά  πόσο  θα  εκταμιευτούν  τέτοια  λεφτά  από  τον  Φιλόδημο .  

 Ενώ  άμα  δείτε  στο  υπ '  αριθμό  67 είναι  αυτό ,  κ .  Δήμαρχε ,  κ .  

Γκότση ,  Φιλόδημος  παίρνουμε  82.000 πρόγραμμα  βέβαια  και  από  τον  

Δήμο  με  δικά  μας  έσοδα  18.000 αλλά  στην  πίστωση  για  τα  19 βάζουμε  

420.900.   
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Δεν  ξέρω ,  είστε  τόσο  σίγουρος  ότι  θα  πάρουμε  αυτό  το  ποσό  και  

πότε;  Μέσα στο ΄19;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  παίρνουμε ,  έχουν  εγκριθεί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  αλλά  82.000 λέει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε  διάφορα  και  για  σχολεία… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Καλά  θα  απαντήσετε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  για  παιδικές  χαρές ,  περίπου  200.000 θα  βάλουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κρατήστε  το  λίγο  σημείωση .  Για  τις  παιδικές  χαρές  θα  το  

συζητήσουμε .  Υπάρχει  θέμα  για  τις  παιδικές  χαρές .  Υπάρχει  θέμα  στην  

ημερήσια  διάταξη  σήμερα ,  οπότε  το  συζητάμε  εκεί  πέρα .   

 Τώρα  για  τις  60.000,  είχα  αυτό  το  πρόβλημα  με  το  κολυμβητήριο ,  

έδωσε  μια  εξήγηση  ο  κ .  Δήμαρχος .   

 Εκείνο  επίσης  που  θεωρώ  ότι  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  θα  πρέπει  

να  κλείσει ,  είναι  αυτό  με  την  αποπεράτωση  του  Αγίου  Ιωάννου  του  

κλειστού   Γυμναστηρίου .  Δεν  είναι  ιδιαίτερα  μεγάλο  το  ποσό ,  αλλά  

πιστεύω  ότι  πολλά  χρόνια  και  αυτό  ταλαιπωρεί  τον  Δήμο  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Άρα ,  δηλαδή ,  εν  ολίγοις ,  επειδή  συμπερασματικά  θα  ήθελα  να  

πω ,  επειδή  δώσατε  εξηγήσεις  ότι  αυτό  είναι  ένα  αρχικό  σχέδιο ,  πλάνο  

και  δεν  είναι  το  πραγματικό ,  το  ρεαλιστικό ,  αυτό  το  οποίο  θα  

υλοποιήσετε  από  το  ΄19, επιφυλάσσομαι  για  τοποθέτηση  τότε .    
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 Θα  περιμένω ,  βέβαια  και  τις  εξηγήσεις ,  τις  απαντήσεις  που  δώσει  

ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ή  ο  Δήμαρχος  για  τα  θέματα  που  ετέθησαν .  Πάντως  

σε  μερικά  πράγματα  νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  να  δοθεί  μεγαλύτερη  

προσοχή .  Βεβαίως  θα  δούμε  τι  θα  ζητήσουν  και  οι  τοπικές  κοινότητες  

και  οι  δημοτικές  ενότητες  και  αναλόγως  θα  ψηφίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη .   Φυσικά  θα  κλείσει  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  και  ο  κ .  Δήμαρχος  εάν  θέλει  τον  λόγο .  Κύριε  

Αντιδήμαρχε  πρώτα  εσείς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  μηδενικά  εκεί  που  βλέπετε  σημαίνει  ότι  από  το  ΄19 δεν  έχουμε  να  

πάρουμε  τίποτα .  Έχει  κλείσει  το  έργο .  Στα  συνεχιζόμενα  θα  το  είδατε .   

 Θα  συμφωνήσω  απόλυτα  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη  γι '  αυτό  που  είπε .  

Θα  πρέπει  να  αντιδράσουμε .  Γιατί ;  Ιανουάριο  θα  εγκριθεί  το  κανονικό  

τεχνικό  πρόγραμμα .  Μετά  θα  περάσει  να  εγκριθεί  από  την  

Αποκεντρωμένη  που  πάνε  όλα  τα  τεχνικά  προγράμματα  και  θέλω  να  

σας  πω  ότι ,  να  το  ξέρουν  όλοι ,  γιατί  οι  πολίτες  δεν  ξέρουν ,  οι  

δημοπρασίες  για  το  έτος  ΄10 και  για  κάθε  έτος  βγαίνουν  το  καλοκαίρι .  

Το  καλοκαίρι  οι  δημοπρασίες  στον  αέρα  βγαίνουν  το  καλοκαίρι .   

Άρα  λοιπόν ,  για  να  κάνεις  ένα  έργο  χρειάζονται  δυο  χρόνια ,  

εφόσον  το  καλοκαίρι  θα  βγουν  τα  πρώτα  έργα ,  γιατί  είναι  και  με  την  

σειρά ,  δεν  μπορείς  να  βγάλεις  όλα  τα  έργα  σε  μια  μέρα ,  σε  μια  

εβδομάδα ,  αρχίζεις  από  το  καλοκαίρι ,  από  τον  Ιούνιο ,  Ιούλιο ,  μπορώ  

να  σας  πω  και  Αύγουστο  και   φτάνεις  μέχρι  το  φθινόπωρο  να  βγάζεις  

έργα .   

 Πότε θα υλοποιηθούν τα έργα του ΄19; Το ΄20.  Και καμία 

ένσταση; Το ΄20.   
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 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  εγκρίνουμε  το  τεχνικό  πρόγραμμα  αρχές  ΄19 

και  το  έργο  αρχίζει  και  υλοποιείται  στα  μέσα  του  ΄20. Ενάμιση  χρόνο  

μετά .   Αυτή  είναι  η  κατάσταση  και  έχει  απόλυτο  δίκαιο  ο  συνάδελφος  

ο  κ .  Χρυσανθίδης  

 Εσείς  τι  εγκρίνετε  τώρα ;  Εγκρίνετε  τα  200 χιλιάρικα .  Αυτά  

εγκρίνετε  εσείς ,  δεν  είναι  τίποτα  άλλο .  Εγκρίνετε  τα  300 χιλιάρικα  και  

την  κατανομή  για  την  συντήρηση  που  τα  βάλαμε  500 χιλιάδες  και  100 

χιλιάδες .  Αυτά .  Και  για  τα  σχολεία ,  γιατί  εάν  θυμούμαι  από  την  

πλευρά  του  κ .  Χρυσανθίδη  είπαν  ότι  κάντε  ένα  μεγάλο  έργο  και  

κάναμε  ένα  μεγάλο  έργο .   

 Δηλαδή ,  δεν  είμαστε  εμείς  αντίθετοι  όταν  οι  προτάσεις  είναι  

ρεαλιστικές .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  

Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία .  Εκτός  εάν  υπάρχει  ομόφωνη  διάθεση  

από  το  σώμα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  νόμιζα  ότι  είχαμε  ολοκληρώσει .  Έχετε  απόλυτο  δίκαιο .  Είδα  

τον  κ .  Χρυσανθίδη  ότι   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είδα  την  διάθεσή  σας  και  την  πρόθεσή  σας  από  την  πρώτη  τοποθέτηση ,  

οπότε .  Θέλετε  να  δευτερολογήσετε ;  Παρακαλώ .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  μισό  λεπτό  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως ,  σας  ακούμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μετά  από  τις  εξηγήσεις  που  δόθηκαν ,  τις  διευκρινήσεις  μάλλον ,  όχι  τις  

εξηγήσεις ,  δεν  είναι  απολογία ,  με  τις  διευκρινήσεις  που  έγιναν  γι '  αυτό  

το  αρχικό  σχέδιο  είμαστε  θετικοί ,  βεβαίως  δεν  θα  πρέπει  να  εκληφθεί  

στο  μέλλον  ότι  ξέρετε  το  έχετε  ψηφίσει ,  γιατί  αυτό  έχει  γίνει  στο  

παρελθόν ,  γιατί  εδώ  τα  ποσά  που  λέει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  μιλάει  για  τα  7 εκατομμύρια  και  τα  λοιπά ,  δεν  

μιλάει  για  τις  300 χιλιάδες .  Σε  αυτό .   

 Λοιπόν ,  είμαστε  ναι  με  επιφύλαξη  με  τις  παρατηρήσεις  που  

κάναμε  και  με  την  επιφύλαξη  για  το  όταν  θα  έρθει  ολοκληρωμένο  το  

τεχνικό  πρόγραμμα .   

 Έτσι  θέλω ,  σας  παρακαλώ ,  να  καταγραφεί  η  ψήφος  της  

παράταξής  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ξεκάθαρος  ήταν  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ήταν  από  την  

πρώτη  τοποθέτησή  του   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στο  ίδιο  πλαίσιο .  Προχωρούμε  στην  ψηφοφορία ,  εκτός  εάν  

είμαστε  ομόφωνα  όλοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη ;  Ομόφωνα  το  πρώτο  θέμα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  771/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980  

(δια  συμβιβασμού  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών)  γιατί  

ια  το  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  γνωστό  ότι  πρέπει  να  προχωρήσουμε  σε  μια  κλήρωση  για  τους  

δυο  δημοτικούς  συμβούλους  μετά  των  αντιστοίχων  αναπληρωματικών  

τους .  Αναπληρωτών  τους .  Και  μια  και  κλήρωση  θα  γίνει  και  για  τον  

φορολογούμενο  πολίτη  με  τον  αναπληρωτή  του .  Αυτή  γίνεται  από  το  

σύστημα  στον  Δήμο  και  ενσωματώνεται  στην  απόφαση .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Θα  ήθελα  την  βοήθειά  σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  κυρία  

Γεωργούλα  ή  τον  κύριο .  Τέσσερα  πρέπει  να  μου  βγάλετε ,  τους  

τακτικούς .   

 Ο  πρώτος  τακτικός  είναι  ο  κ .  Καρύδας  Νικόλαος .  Το  δεύτερο  

τακτικό  μέλος  είναι  η  κυρία  Αρβανίτη  –Αγιαννίδου  Σταυρούλα .  Να  

είστε  αναπληρωματική ;  Αδυνατεί .  Ένα  λεπτάκι  λίγο  να  βρω  τον  

δεύτερο .  Ο  κ .  Τερζής  Βασίλειος  είναι  το  δεύτερο  τακτικό .  Η  κυρία  

Καλώτα  Παναγιώτα  είναι  το  πρώτο  αναπληρωματικό .  Άλλο  ένα  

αναπληρωματικό  θέλω .  Και  ο  κ .  Δούκας  Γεώργιος .   

 Τερζής  Βασίλειος ,  Καρύδας  Νικόλαος  είναι  τα  τακτικά  μέλη .  

Καλώτα  Παναγιώτα ,  Δούκας  Γεώργιος  τα  αναπληρωματικά .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  γραμματέα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τα  δένδρα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  δημότης  κλήρωση  θα  γίνει  μέσα  από  το  σύστημα  που  διαθέτουμε  

στον  Δήμο .   Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  772/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  για  την  εκκαθάριση  του  αρχείου   

της  πρώην  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Λαϊκής  Επιμόρφωσης  

 (Ν .Ε .Λ .Ε . )  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  να  κάνει .  Η  Επιτροπή  είναι  ο  κ .  Μερετούδης ,  η  

κυρία  Καλίγκα ,  ο  κ .  Πόρναλης .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Προχωρούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  773/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ   4ο:  

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Παρεμβάσεις  στα  Δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  

2016 

και  

β)  Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  να  πει  κάτι  γι '  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα .   

 

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Παρεμβάσεις  στα  Δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  έτους  

2016 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  774/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

 Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  775/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .  

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  

 της  πράξης:  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  

 σε  Δημόσια  κτήρια  – 3ΕΜ  που  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  

 διασυνοριακής  συνεργασίας  ¨Ελλάδα  – Πρώην  Γιουγκοσλαβική   

Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Είναι  διαδικαστικό ,  είναι  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  3ΕΜ ,  στο  

οποίο  έχουμε  ένα  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  396.840.  Στο  έργο  

προβλέπονται  δαπάνες  προσωπικού  12.000 ευρώ  και  ζητάμε  να  

εγκρίνετε  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ενός  ατόμου  

ειδικότητας  διοικητικού  οικονομικού  με  καλή  γνώση  αγγλικής  για  την  

υλοποίηση  της  συγκεκριμένης  πράξης  και  την  υποστήριξη  του  

τμήματος  προγραμματισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  776/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο ,   

για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  μόνο  που  θέλω  να  διευκρινίσω  είναι  επειδή  οι  μέρες  έχουν  περάσει  

και  αύριο  είναι  1η  Νοέμβρη ,  θα  πρέπει  να  προσθέσουμε  μια  παράγραφο  

η  οποία  θα  λέει  ότι  η  σύμβαση  θα  είναι  δυο  μήνες  από  την  ημερομηνία  

υπογραφής  της  σύμβασης ,  διαφορετικά  θα  υπηρετήσουν  πολύ  λιγότερο  

από  δυο  μήνες  οι  εργαζόμενοι  που  θα  προσληφθούν ,  εάν  έχουμε  

καταληκτική  ημερομηνία  31/12,  οπότε  από  την  ημερομηνία  που  θα  

προσληφθούν ,  για  δυο  μήνες  θα  εργαστούν  στην  Καθαριότητα .   

 Αυτό  μόνο  να  το  διευκρινίσουμε  τυπικά ,  για  να  έχουμε  την  

έγκριση  της  Αποκεντρωμένης ,  έτσι  ώστε ,  να  δουλέψουν  δυο  μήνες  

ολόκληρους .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης ;   Ο  κ .  

Χρυσανθίδης  κάτι  θέλει  να  πει .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  μπορεί  να  ισχύει ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Άμα  δεν  το  βάλουμε  αυτό ,  κ .  Χρυσανθίδη  και  έχουμε  χρονικό  

διάστημα  συγκεκριμένα  από  1/11 μέχρι  31/12,  λίγο  να  σκεφτούμε  ότι  

θα  χρειαστεί  να  πάρουμε  έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη ,  η  οποία  θα  

κάνει  γύρω  στις  δέκα ,  δώδεκα  μέρες ,  μπορεί  και  δέκα  πέντε ,  να  

βάλουμε  και  τις  ημέρες  που  θα  πρέπει  να  καταγραφεί  η  απόφαση ,  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ταχυδρομεία ,  οπότε  εάν  βάλουμε  31/12 καταλυτική  ημερομηνία  για  

τους  εργαζόμενους ,  θα  δουλέψουν  για  έναν  μήνα  οι  άνθρωποι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Το  θέμα  είναι  ότι  πάει  νέο  οικονομικό  έτος  και  νέος  προϋπολογισμός .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε .  Υπάρχει  η  βεβαίωση  του  λογιστηρίου  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  διαφωνώ  αλλά  το  θέμα  είναι  μην  εμπλακείτε  στην  διαδικασία… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Υπάρχει  βεβαίωση  από  το  Λογιστήριο .  Τα  χρήματα  είναι  δεσμευμένα .  

Τώρα  εάν  θα  μεταφερθούν  και  πως  μεταφέρονται ,  αυτά  τα  ξέρουν  οι  

υπηρεσιακοί  παράγοντες .  Απλά  εμείς  δεν  πρέπει  να  δεσμεύσουμε  

ημερομηνία .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Αυτό  ζητάω  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  777/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  2η  συνάντηση  των  εταίρων  

 του  έργου:  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων  

 – green crew¨  που  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  

Διασυνοριακής   

Συνεργασίας  Ελλάδα-Βουλγαρία  2014-2020. 

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω  ότι  αυτό ,  όπως  και  τα  επόμενα  δυο  θέμα ,  το  επόμενο  

θέμα ,  είναι  για  τεχνικές  συναντήσεις  των  εγκεκριμένων  έργων ,  τα  

οποία  έχουμε ,  οι  οποίες  έχουν  ήδη  γίνει ,  απλά  επειδή  δεν  έχει  

μεσολαβήσει  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  είχαν  έρθει .   

 Σε  αυτό  και  στο  επόμενο  θέμα ,  εάν  μου  επιτρέπετε  να  πάω  και  

στο  επόμενο  θέμα ,  είναι  συμμετοχή  σε  τεχνικές  συναντήσεις  και  τα  

έξοδα  καλύπτονται  από  τις  δαπάνες  των  εν  λόγω  προγραμμάτων  στα  

οποία  έχουμε  ενταχθεί  ως  Δήμος  Σερρών  και  έχουν  υλοποιηθεί  ήδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  έβδομο  θέμα  πρώτα  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .  Από  αυτές  τις  τεχνικές  συναντήσεις  κάποια  στιγμή  θα  

έχουμε  ενημέρωση  τι  ακριβώς  κάνετε  και  τι  συμπεράσματα  βγήκανε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Όπως  και  σε  όλα  τα  έργα ,  όταν  ολοκληρώνεται  το  έργο  βγαίνει  ένα  

report  μαζί  με  τα  τελικά  παραδοτέα  του  έργου  και  καταγράφεται  ότι  

έχει  ειπωθεί  σε  όλες  τις  συναντήσεις  και  από  τους  εταίρους  και  των  

δυο  συμμετεχόντων  χωρών .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  μας  ενημερώσετε  εσείς  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Φυσικά ,  εννοείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  για  το  έβδομο  θέμα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  778/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  διαβάσω  και  το  όγδοο .    

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  2η  Τεχνική  Συνάντηση   

των  εταίρων  και  την  2η  εκδήλωση  δημοσιότητας  του  έργου   

¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Culture Dipole¨  που  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα   

Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα-Βουλγαρία  2014-2020. 

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  εδώ  και  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Μας  έκανε  την  εισήγησή  του .  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  779/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  εκδήλωση  για  την  απονομή  

 βραβείου  ¨Sustainable Cultural Tourism Destination 2018  

(Βιώσιμος  Πολιτιστικός  -  Τουριστικός  Προορισμός  2018)¨   

της  Ευρωπαϊκής  Γραμματείας  Τουρισμού  και  της  Europa Nostra.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εδώ  έχουμε  πάρει  το  δεύτερο  βραβείο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Έχουμε  πάρει  το  δεύτερο  βραβείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  πούμε  και  στο  σώμα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμαρχος  και  ήταν  μια  μεγάλη  επιτυχία ,  νομίζω  αξίζουν  

συγχαρητήρια  στον  Δήμο ,  έγινε  και  αυτή  η  εκδήλωση  τις  

προγενέστερες  ημέρες .  Δεν  ξέρω  ο  Δήμαρχος  εάν  θέλει  να  πει  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήταν  μια  πολύ  καλή  διάκριση  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  στην  κατηγορία  

του  Βιώσιμου  Τουριστικού  Πολιτιστικού  Προορισμού .   Πήραμε  το  

δεύτερο  βραβείο .  Συμμετείχαν  σε  αυτόν  τον  διαγωνισμό ,  κάνανε  

προτάσεις  57 δήμοι  και  φορείς  από  όλη  την  Ε .Ε . ,  προκρίθηκαν  στην  

Πάφο  20 και  από  τους  20 στην  κατηγορία ,  εμείς  πήραμε  στην  

κατηγορία  μας ,  ο  μοναδικός  Δήμος  από  όλη  την  Ελλάδα ,  πήραμε  το  

δεύτερο  βραβείο .   

 Εγώ  θέλω  να  ευχαριστήσω  δημόσια  όλους  όσους  συνετέλεσαν ,  

ούτως  ώστε ,  να  πάρουμε  αυτό  το  βραβείο  και  το  έργο  αυτό  μέχρι  

στιγμής  πάει  καλά ,  υλοποιείται .  Να  ευχαριστήσω  την  Τεχνική  

Υπηρεσία  του  Δήμου  Σερρών  και  τους  υπαλλήλους ,  το  τμήμα  

Προγραμματισμού ,  τον  Δήμο  Πέτριστς ,  τον  πρώην  Αντιδήμαρχο  

Προγραμματισμού  τον  κ .  Γρηγοριάδη ,  τον  Αντιδήμαρχο  Έργων  τον  κ .  

Γκότση ,  τον  εντεταλμένο  δημοτικό  σύμβουλο  για  θέματα  

προγραμμάτων  τον  κ .  Καρπουχτσή .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Θέλω  επίσης  να  ευχαριστήσω  τον   καθηγητή  του  Αριστοτελείου  

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  τον  συντοπίτη  μας  τον  κ .  Νανιόπουλο ,  ο  

οποίος  βοηθάει  πάρα  πολύ  στην  υλοποίηση  του  έργου ,  το  Δημοκρίτειο  

Πανεπιστήμιο  Θράκης ,  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  

και  τα  Σωματεία  Σερραίων  Πολιτεία  και  Εμείς .   

 Όταν  υπάρχει   μια  συλλογική  προσπάθεια  και  καλή  διάθεση  τα  

πράγματα  μπορούν  να  πάνε  καλά .   

 Νομίζω  είναι  μεγάλη  τιμή  για  τον  Δήμο  που  γίνεται  το  έργο  αυτό  

αλλά  και  το  βραβείο  που  πήρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγχαρητήρια  στον  Δήμο  Σερρών  και  στην  συνεργασία  όλων  για  την  

επιτυχία  αυτή .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  ευχαρίστως .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  μια  ερώτηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Αναφέρθηκε  κ .  Καρπουχτσή  δυο  φορές  και  δεν  ξέρω  εάν  ευσταθεί  

αυτό  και  εάν  είναι  νόμιμη  διαδικασία ,  ότι  αυτά  έχουν  γίνει .  Έχουν  

γίνει  και  εμείς  εγκρίνουμε  τώρα ;  Πώς  θα  γίνει  αυτό  το  πράγμα ;  Πως  θα  

εγκρίνουμε  αυτά  που  έχουν  γίνει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  πολύ  απλό .  Η  απάντηση  είναι  πολύ  απλή .  Λόγω  της  εκλογής  

του  νέου  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περιμέναμε  την  

έγκριση  από  την  Αποκεντρωμένη  της  απόφασης  των  διαδικασιών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  γι '  αυτό  δεν  προλάβαμε  να  το  φέρουμε  το  θέμα  

πιο  μπροστά .  Αυτό  όμως  δικαιολογείται ,  δεν  υπάρχει  πρόβλημα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος  συνεχίζει  την  λειτουργία  του ,  δεν  μπορεί  να  σταματήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Είναι ,  αιτιολογείται  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστή  η  παρατήρηση  και  η  απάντηση .  Πράγματι  περίπου  δυόμιση  με  

τρεις  εβδομάδες  έκανε  η  έγκριση  του  πρακτικού  της  εκλογής  

Προέδρου ,  οπότε  ήταν  αδύνατο  να  συνεδριάσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Δεν  ήταν  εφικτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  γραμματέας  τα  ξέρει  πολύ  καλύτερα  αυτά  για  τις  μετακινήσεις ,  για  

όλα  αυτά  ο  νόμος  λέει  ότι  εγκρίνονται  πιο  μπροστά  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  εκτός  εάν  υπάρχει  κάτι  έκτακτο ,  κάποιο  έκτακτο  γεγονός  

που  μπορεί  να  περάσει  μετά .   

 Έτσι  δεν  είναι  κυρία  γραμματέας ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή  ξέρω  πάρα  πολύ  καλά  την  νομοθεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πριν  κάνω  την  ερώτησή  μου  ξέρω  τι  ακριβώς  ρωτάω  και  είμαι  

σύμφωνος ,  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση ,  απλώς  λέω  για  το  διαδικαστικό  

να  μην  έχει  πρόβλημα  η  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι  καλά  το  παρατηρήσατε .  Υπάρχει  εξήγηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Η  αιτιολογία  είναι  σωστή ,  δεν  έφερε  κανένας  αντίρρηση ,  όμως  τι  

ημερομηνίες ,  οι  ημερομηνίες  παίζουν  ρόλο .  Μήπως  έγιναν  επί  θητείας  

του  προηγουμένου  Προέδρου  οι  συναντήσεις ;   Εκεί  έχουμε  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  έγιναν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  καλά  ξεκαθαρίστηκε ,  πολύ  ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  δικαιολογημένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ,  έτσι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  780/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο   θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  10ο  International 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 Meeting of Tourism 2018, στη  Φιλιππούπολη  της  Βουλγαρίας .   

Εισηγητής:  

Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  πείτε  κάτι  κ .  Γρηγοριάδη ;  Οι  συνάδελφοι  θέλουν ;  Ομόφωνα  

ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  781/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  δικηγόρου ,  κατόπιν  της   

υπ’  αριθμ .  315/2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  γνωστό  θέμα  που  διεκδικούμε  τα  χρήματα  από  τα  χρήματα  της  

Δ .Ε .Η .  στην  Αθήνα .  Συμφωνούμε  απόλυτα  όλοι  μας .  Να  πάει  καλά .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7822018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  178/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

 ΟΠΑΚΠΑΔήμου  Σερρών  περί:  ¨Κατάταξης  γηπέδων  ποδοσφαίρου   

ΕΠΣ  Σερρών  (Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας)  σε  ομάδες¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  783/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  192/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .   

του  ΟΠΑΚΠΑΔήμου  Σερρών  περί:  ¨Έγκρισης  προϋπολογισμού   

κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα ,   

οικονομικού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό .  Μας  τα  έχετε  πει  και  άλλη  φορά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  784/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ . :  

α)  της  υπ’  αριθμ .  137/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  με  θέμα:  ¨Έγκριση   

αίτησης  παραχώρησης  του  κτηρίου  Σχοινά  όπου  στεγάζεται  το   

εικαστικό  εργαστήρι  ¨ΑΡΤΙΟ¨  της  ΚΕΔΗΣ  από  το  Δήμο  Σερρών ,   

προς  χρήση¨  και  

β)  της  υπ’  αριθμ .  149/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  με  θέμα:  

 ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  συνάδελφοι  κάτι  να  ρωτήσετε  τον  κ .  Πρόεδρο ;  Νομίζω  

συμφωνούμε  ομόφωνα .  Ευχαριστούμε  και  τον  κ .  Πρόεδρο .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .Δ  .Η .Σ . :  της  υπ’  αριθμ .  137/2018 

απόφασης  του  Δ .Σ .  με  

θέμα:  ¨Έγκριση  αίτησης  παραχώρησης  του  κτηρίου  Σχοινά  όπου  

στεγάζεται  το  

εικαστικό  εργαστήρι  ¨ΑΡΤΙΟ¨  της  ΚΕΔΗΣ  από  το  Δήμο  Σερρών ,  

προς  χρήση¨7 

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  785/2018 )  

…………………………  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ . :  της  υπ’  αριθμ .  149/2018  

απόφασης  του  Δ .Σ .  με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  

2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  786/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  105/2018 απόφασης  

 του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί:  ¨Αναμόρφωσης   

προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  πω  ότι  η  αναμόρφωση  είναι  καθαρά  λογιστική .  Φαίνεται  μέσα .   

Είναι  σαν  να  αλλάζουν  κωδικοί ,  ακριβώς  τα  ίδια  πράγματα .   Είναι  

λόγω  του  ότι  αλλάζει  το  σύστημα .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Χασαπίδης  μια  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Είχα  τοποθετηθεί  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  

παραμονή  του  κ .  Τσαλίκογλου  στην  προεδρεία  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

Πέρασαν  δυο  μήνες ,  φαίνεται  ότι  είναι  αμετανόητος ,  δεν  έκανε  καμία  

δήλωση  για  την  . .  εκείνη  και  είχα  πει  ότι  όσο  παραμένει  Πρόεδρος  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δεν  θα  εγκρίνω  καμία  απόφαση  του  Δ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Χασαπίδη .  Θέλετε  κάποια  απάντηση  

να  δώσετε ;  Όχι .  Προχωρώ .  Επομένως  μειοψηφεί  ο  κ .  Χασαπίδης .  Όλοι  

οι  υπόλοιποι  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  787/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  304/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .  

 Σερρών  περί:  ¨Αίτημα  για  συνεισφορά  Δήμου  Σερρών  σε  δαπάνη   

εκτέλεσης  έργου  με  τίτλο:  Κατασκευή  τμήματος  δικτύου  ομβρίων   

στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών¨ ,  σύμφωνα  με  την  παρ .  2 του   

άρθρου  16 του  Ν .  1069/1980. 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελε  κάποιος  συνάδελφος  να  εισηγηθεί  ο  κ .  Πρόεδρος ;  Το  

γνωρίζετε  το  θέμα ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τότε  ένα  λεπτάκι  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Κύριε  Γάτσιο  παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωρίζετε  απλά  θέλετε  να  ρωτήσετε .  Παρακαλώ  ο  κ .  Χρυσανθίδης  

πρώτα  και  ο  κ .  Χασαπίδης  έπειτα .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διαβάζοντας  την  νομοθεσία  του  

Ν1069/80 το  άρθρο  2,  μιλάει  για  αποχετεύσεις  τι  μπορούν  να  

συνεισφέρουν  οικονομικά .  Εσείς  πήρατε  μια  απόφαση  στην  οποία  λέτε  

ότι  να  συνεισφέρει  ο  Δήμος  150 χιλιάδες  ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγκρίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρόταση  προς  τον  Δήμο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Με  ποια  κριτήρια  βγάζετε  εσείς  το  ποσό ;  Γιατί  να  μην  είναι  50.000 ή  

200.000 και  είναι  150.000; Ο  νόμος  δεν  το  καθορίζει ,  λέει  να  

συνεισφέρει .  Τι  λαμβάνετε  υπόψη  σας  και  καθορίζετε  το  ποσό  αυτό  

εσείς ;   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είχαμε  μια  συζήτηση  με  τον  κ .  Χαρίτο  και  παρουσία  του  Δημάρχου  για  

το  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  συνεισφέρει  ο  Δήμος  γι '  αυτό  το  έργο  

και  εκεί  είπαν  ότι  το  ποσό  που  μπορεί  να  συνεισφέρει  ο  Δήμος ,  δίνεται  

η  δυνατότητα  ήταν  150.000,  γι '  αυτό  και  πήραμε  αυτή  την  απόφαση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προσθέσω  και  να  πω ,  ο  προϋπολογισμός  είναι  886.000.   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ακριβώς .  Αυτό  αναφέρεται  στην  εισήγηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βοηθάει  ο  Δήμος  με  150.000.  Είναι  μεγάλο  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  απαντήσει ,  όχι  ο  κ .  Γάτσιος ,  ήθελα  

να  ρωτήσω ,  εάν  αυτά  τα  λεφτά  προέρχονται  από  Σ .Α .Τ .Α .  ή  είναι  από  

την  εισφορά  εις  χρήμα ,  γιατί  το  θέμα  το  επαναφέραμε ,  θυμάστε  πριν  

δυο  χρόνια  επί  θητείας  μου  ήταν ,  όταν  άρχισε  να  λειτουργεί  το  σχολείο  

εκεί  το  Δημοτικό ,  είχαμε  πει  να  κάνουμε  τους  αγωγούς  ομβρίων  και  

διεκδικήσαμε  300.000 τότε  από  την  εισφορά  εις  χρήμα  και  επειδή  

παρενέβη  η  Αποκεντρωμένη  για  διαδικαστικούς  λόγους  τότε ,  ακύρωσε  

την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  είχε  εγκριθεί  δηλαδή  και  από  

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  βιαστήκαμε  τότε  ως  Δημοτική  Αρχή  και  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ξοδέψαμε  εκείνο  το  ποσό  για  άλλα  έργα  στην  περιοχή ,  χωρίς  να  

δημιουργήσουμε  τις  υποδομές  που  έπρεπε  να  δημιουργήσουμε ,  τις  

ουσιαστικές  υποδομές  του  υπεδάφους .   

 Τώρα  αυτά  τα  λεφτά  είναι  από  εισφορά  εις  χρήμα  ή  είναι  από  

Σ .Α .Τ .Α . ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  θα  το  ξεκαθαρίσουμε ,  κ .  Χασαπίδη ,  όταν  έρθει  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  να  το  ψηφίσουμε .  Αυτή  είναι  μια  πρόταση  που  κάνει… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τώρα  τι  ψηφίζουμε ;  Εγκρίνουμε  την  χρηματοδότηση  από  την  μεριά  του  

Δήμου .  Αυτό  δεν  εγκρίνουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Εγκρίνουμε  την  πρόταση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο .  Η  

πρόταση  αυτή  θα  έρθει  εν  συνεχεία  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  

εγκριθεί  με  το  τι  ακριβώς  θα  γίνει .  Θα  υπάρχει  και  μια  τεχνική  μελέτη  

και  τα  λοιπά  και  θα  λέει  από  που  θα  προέρχονται  τα  χρήματα .  Τα  

χρήματα  θα  είναι  ή  από  Σ .Α .Τ .Α .  ή  από  εισφορά  σε  χρήμα .  Δυο  είναι  

οι  πηγές ,  δεν  υπάρχουν  άλλες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  ξανά  έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Σήμερα  εγκρίνουμε  μόνο  την  απόφαση  που  έρχεται  από  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  τίποτα  παραπάνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ξεκάθαρο  μέσα  στην  εισήγηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  μόνο  το  ποσό  

αναφέρεται .  Δεν  λέει  από  που  θα  είναι  αυτό  το  ποσό .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  788/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Συζήτηση  αιτήματος  για  παραχώρηση  χώρου   

διεξαγωγής  δράσης  του  CAMPUS BUS. 

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  έχετε  διαβάσει  νομίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  γι '  αυτό ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  Είναι  μια  πρωτοβουλία .  Θα  έρθει  στην  πόλη  μας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  789/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  την  

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

Τ .Υ .  του  Δήμου  Εμμ .  Παπά  για  το  έργο  ¨Ανόρυξη  υδρευτικών  

 γεωτρήσεων  στις  Τ .Κ .  Δαφνουδίου  και  Παραλιμνίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  κάτι  γι '  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  πω ,  γιατί  δεν  απευθύνεται  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  έχει  

την  τεχνογνωσία  και  απευθύνεται  προς  την  Τεχνική  Υπηρεσία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  790/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  435/2017 Κανονιστικής   

Απόφασης  που  αφορά  τη  λειτουργία  της  Χριστουγεννιάτικης  

 αγοράς  ¨Πολιτεία  των  Ευχών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  να  ρωτήσετε  τον  Αντιδήμαρχο  γι '  αυτό ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πέρυσι  είχαμε  κάνει  κανονιστική  απόφαση  για  την  Πολιτεία  των  

Ευχών .  Φέτος  αλλάζει  σε  κάποια  σημεία .  Δηλαδή  αλλάζει  καταρχήν  η  

διάρκεια  από  15 μέρες  σε  20.  Αυτό  είναι  βάσει  νόμου .  Ήταν  ο  νόμος  

15 μέρες  και  τώρα  γίνεται  20.   

 Δεύτερον .  Περιήλθε  στον  Δήμο  το  οικόπεδο  της  Εκκλησίας ,  το  

οποίο  τώρα  μπαίνει  και  αυτό  στην  κανονιστική .  Μεγαλώσανε  λίγο  τα  

σπιτάκια  εστίασης  και  έτσι  αλλάζει  το  τοπογραφικό  της  Πολιτείας  των  
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Ευχών .  Αυτές  είναι  οι  αλλαγές  που  γίνονται  από  την  περσινή  στην  

φετινή  κανονιστική .  Δεν  έχει  κάτι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο   κ .  Γιαννακίδης .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό .  Ο  κ .  Τερζής  ήθελε  όμως  κάτι  να  πει .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  πιθανόν ,  εάν  και  είμαι  βέβαιος  

ότι  είναι  η  μοναδική  Χριστουγεννιάτικη  αγορά ,  η  οποία  και  Πολιτεία ,  

η  οποία  δραστηριοποιείται  στην  επικράτεια ,  η  οποία  είναι  όχι  

νομότυπη  αλλά  νόμιμη .  Να  ευχαριστήσω  ιδιαιτέρως  την  Διεύθυνση  

στην  οποία  προΐσταται  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  διότι  και  πέρυσι  και  φέτος  

ταχύτατα  φρόντισε  μαζί  και  με  τις  αντίστοιχες  επιτροπές ,  ο  κ .  Χράπας  

είστε  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  Ποιότητας  Ζωής ,  ώστε  σύντομα  

να  έχουμε  την  κανονιστική  αυτή ,  ώστε  να  λειτουργήσουμε  νόμιμα  και  

να  διαχωρίσουμε  ότι  την  εμπορική  εκμετάλλευση  την  έχει  ο  δήμος  με  

την  Διεύθυνση  των  Οικονομικών  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία  και  το  

ψυχαγωγικό  κομμάτι  και  το  καλλιτεχνικό  το  έχει  αναλάβει  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   
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 Είναι  λοιπόν  δυο  μέρη  τα  οποία  συνεργάζονται  του  Δήμου  για  

την  πραγματοποίηση  αυτής  της  Πολιτείας ,  της  Χριστουγεννιάτικης  

Πολιτείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ερώτηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δηλαδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μέχρι  τώρα  αναφερθήκατε  σε  νομότυπη  και  

νόμιμη .  Δηλαδή  μέχρι  τώρα  δεν  ήμασταν  νομότυποι  και  νόμιμοι  εμείς ;  

Παίρναμε  αποφάσεις  παράνομες  και  παράτυπες ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  υπήρχε  Κανονιστική .  Πρώτη  φορά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τι  σημαίνει  αυτό  δηλαδή ;  Ότι  ήμασταν  εμείς  παράτυποι  ή  παράνομοι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ήμασταν  νομότυποι  όπως  σας  είπα  και  πριν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  η  πρώτη  κανονιστική  έγινε  το  ΄17 και  η  δεύτερη  

τώρα .  Μέχρι  το  ΄16 δεν  υπήρχε  κανονιστική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  το  δέκατο  ένατο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  ποιος  μειοψήφησε ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης  μειοψήφησε .  Κατά  

πλειοψηφία  και  η  κυρία  Γεωργούλα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτοί  οι  δυο  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  791/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  δημιουργίας  ξεχωριστού  άτοκου  τραπεζικού  λογαριασμού  

 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης:  ¨Αγροτικές  κοινότητες  

μηδενικής  

 παραγωγής  αποβλήτων  και  ενεργειακής  απόδοσης  στην  

διασυνοριακή  

 περιοχή¨  του  προγράμματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  ¨Ελλάδα  –  

Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020¨ .  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  κάτι  γι '  αυτό ;  Λογαριασμό  θα  δημιουργήσουμε .  Ομόφωνα  

συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  792/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμόρφωση   προϋπολογισμού   οικ .   έτους   2018  για   την  

  παροχή  υπηρεσίας:  ¨Επισκευή  υγρομόνωσης  δώματος   

Δημαρχείου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  793/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 για  τη  διενέργεια   

της  υπηρεσίας:  ¨Εργασίες  εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών   

και  συντήρηση  μετρητικών  διατάξεων  καταγραφής  δεδομένων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  δεύτερο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  794/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

90

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 για  την  προμήθεια:   

¨Προμήθεια  οργάνων  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  παιδική  χαρά  Σταυρό  και  Αγίου  Δημητρίου ,  είναι  φτωχοί ,  δηλαδή  

ιδίως  στον  Σταυρό  δεν  έχει  τίποτα  και  μετά  από  έκκληση  πολιτών ,  

μανάδες  και  τα  λοιπά ,  είπαμε  να  βάλουμε  ένα  όργανο  εκεί  στου  Τιμίου  

Σταυρού  την  παιδική  χαρά  και  μια  κούνια  για  πιο  μεγάλα  παιδάκια ,  για  

βρέφη  και  για  πιο  μεγάλα  παιδάκια  στην  Αγίου  Δημητρίου .  

 Νομίζω  ότι  αυτές  τις  λίγες  που  έχουμε  θα  πρέπει  να  τις  

εμπλουτίσουμε  με  περισσότερα  όργανα .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Τερζής  βλέπω  ότι  σηκώνουν  το  χέρι .  

Ερώτηση .  Στις  ερωτήσεις  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  για  τις  παιδικές  χαρές .  Ερώτηση  κ .  Μηλίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  στο  ποσό  των  απευθείας ,  της  απευθείας  ανάθεσης .  Θέλω  να  

ρωτήσω ,  εάν  η  προμήθεια  θα  γίνει  ή  οι  προμήθειες ,  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  θα  έρθει  αυτό ,  αλλά  ίσως  το  γνωρίζετε ,  εάν  θα  γίνει  

προμήθεια  από  τον  Νομό  Σερρών ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  έχει  να  κάνει  ερώτηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  με  ενδιαφέρει  και  σαν  νέος  πατέρας ,  γνωρίζετε  

στον  ιστό  της  πόλης  ποια  είναι  τα  πιθανά  σημεία  που  έχουν  τις  

προδιαγραφές  για  να  γίνουν  στο  μέλλον  και  άλλες  παιδικές  χαρές ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Άλλες  δώδεκα .  Εντάξει ,  ωραία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έκθεση  των  οποίων  οι  τρεις  θα  είναι  στις  Κοινότητες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Ένα  λεπτάκι .  Είναι  ο  κ .  Μηλίδης ,  είναι  ο  κ .  Χράπας  ο  

Αντιδήμαρχος .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  θέλει  να  

τοποθετηθεί ;  Οι  δυο  τους .  Ο  κ .  Μηλίδης  ξεκινάει .  Παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  θέμα  των  παιδικών  χαρών  θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  γιατί  το  

είχα  φέρει  κάποια  φορά  με  ερώτηση  εδώ  γιατί  όλοι  νομίζω  γινόμαστε ,  

δέκτες  πολλών  παραπόνων  για  τις  παιδικές  χαρές .  Και  μάλιστα ,  

πρόσφατα  σε  μια  άλλου  είδους  συγκέντρωση ,  επαγγελματική ,  άκουσα  

να  λένε  ότι  καλά  μέσα  τι  όργανα  έχουν  αυτές  οι  παιδικές  χαρές ;  

Λοιπόν ,  και  μάλιστα  για  την  κεντρικότερη  που  είναι  στο  Ι .Κ .Α . ,  στην  

πλατεία  του  Ι .Κ .Α . ,  λέει  ότι  κάνετε  μια  καινούργια  παιδική  χαρά ,  τα  

δέντρα  τα  περιποιηθήκαμε  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  άνοιξε  ο  χώρος ,  
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μα  δεν  έχει  λέει  με  δυο  κούνιες  και  αυτά ,  δεν  μπορούν  δηλαδή  να  

παίξουν .  Εάν  πάνε  δυο ,  τρία  παιδιά ,  πέντε ,  δεν  μπορούν  να  παίξουν .   

 Και  ένα  άλλο  θέμα  που  τέθηκε  εκεί ,  ότι  τώρα  αυτό  βέβαια  λίγο  

παρεκκλίνει  αλλά  μπαίνει  πολύς  κόσμου  όπου  αδυνατούν  οι  μητέρες  

και  τα  παιδιά  να  μείνουν .  Δηλαδή  προκλητικά  μπαίνει  κόσμος  και  

απειλούνται  τα  παιδιά .   

 Απλώς  το  θέτω ,  εάν  είναι  δυνατόν  με  την  ευκαιρία  του  θέματος  

να  κάνουμε  ένα  ερώτημα ,  ένα  αίτημα  προς  την  Αστυνομική  Διεύθυνση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κάνατε  κύριε  Δήμαρχε ;  Χαίρομαι  που  το  ακούω .  Γιατί  πήρα  αυτή ,  

είναι  λίγο  εκτός  θέματος  βέβαια  αλλά  εισέπραξα  αυτά  το  πράγμα  από  

πάρα  πολύ  κόσμο  και  από  μητέρες  και  από  γιαγιάδες  ιδιαίτερα  που  

πάνε  τα  παιδιά ,  φοβούμαστε  να  μπούμε  μέσα .  Είναι  τρομερό  αυτό .  

Που ;  Στο  κέντρο  της  πόλης .  Δεν  είναι  επαρκής  ο  φωτισμός .  Να  δείτε  

και  αυτό ,  κ .  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γιατί  δεν  ήταν  ικανοποιητικός .  Ωραία .  Επομένως ,  δεν  χρειάζεται  να  

μακρηγορήσω ,  είμαι  υπέρ  του  να  πάρουμε  τα  όργανα ,  γιατί  είναι  πάρα  

πολύ  ελλιπή .  Βεβαίως  όλοι  περιμένουν  και  στην  πόλη  και  στα  χωριά  

μας ,  περιμένουν  κάποιες  παιδικές  χαρές .   

 Να  μην  αφήνουμε  έξω  τα  χωριά  γιατί  και  εκεί  υπάρχουν  παιδιά  

που  θέλουν  να  βγουν  να  παίξουν  μαζί  με  τους  μαμάδες ,  τις  γιαγιάδες  

και  τα  λοιπά .   
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 Πιστεύω  ότι  θα  μπουν  στο  πρόγραμμα  που  λέγαμε ,  το  μεγάλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Άρα  είμαστε  θετικοί  και  να  γίνει  κατάλληλη  επιλογή ,  η  προμήθεια  

αυτών  των  οργάνων  που  χρησιμοποιούν ,  γιατί  πραγματικά  είναι  γυμνές  

και  σας  μεταφέρω  αίτημα ,  όχι  μόνο  πολιτών ,  ακόμη  και  ξένων  οι  

οποίοι  ήρθαν  για  δυο ,  τρεις  μέρες  και  λένε  ότι  μα  που  να  πάμε  τα  

παιδιά  μας  να  παίξουν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενισχύονται  οι  παιδικές  χαρές ,  όπως  εισηγήθηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ο  κόσμος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  τα  προβλήματα  που  έχει  θέλει  και  λίγο  

να  πάει  να  ξεσκάσει  με  τα  παιδιά  του .  Ασφυκτιεί  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;  Έχουμε  τον  κ .  Χράπα ,  ο  οποίος  θέλει  να  

τοποθετηθεί  και  ο  κ .  Τερζής .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  στην  τοποθέτησή  μου  είναι  ότι  ήδη  υπάρχει  

μια  μελέτη  για  να  δημοπρατηθεί  που  αφορά  την  κατασκευή  παιδιών  

χαρών  στις  Κοινότητες .  Μια  από  αυτές  τις  Κοινότητες  είναι  η  παιδική  

χαρά  του  Προβατά .  Είχα  την  διαβεβαίωση  ότι  ο  διαγωνισμός  θα  ανέβη  

τον  Σεπτέμβρη  μετά  την  ολοκλήρωση  του  . . ,  έχουμε  πάει ,  αύριο  είναι  

αρχές  Νοέμβρη  και  ακόμη  δεν  έχει  ανέβη .   

 Εγώ  επειδή  πραγματικά  θεωρώ  ότι  είναι  θιγμένη  η  κοινωνία  του  

Προβατά  σε  αυτή  την  περίπτωση ,  προτείνω  αυτή  η  προμήθεια  να  μην  
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προηγηθεί  της  κατασκευής  της  παιδικής  χαράς  των  κοινοτήτων .  Αυτή  

την  προϋπόθεση  βάζω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  επειδή  θα  έπρεπε  να  

προηγηθεί  η  κατασκευή  της  παιδικής  χαράς  που  είναι  στις  Κοινότητες  

και  μετά  να  προμηθευτούμε  όργανα  για  να  συμπληρώσουμε  στις  

υφιστάμενες  παιδικές  χαρές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  τοποθετήθηκε .  Τον  ευχαριστώ .  Και  ο  κ .  Τερζής  έχει  να  

κάνει  τοποθέτηση  και  θα  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  κάνω  μια  πρόταση .  Να  καταφέρουμε  να  

χρησιμοποιήσουμε  ως  Δήμος  τους  αύλειους  χώρους  των  δημοτικών  

σχολείων  αλλά  και  των  σχολείων  της  Β /θμιας  εκπαίδευσης .  Υπάρχουν  

προγράμματα  από  την  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  

συγχρηματοδοτούμενα  μέσα  από  τον  μαζικό  αθλητισμό ,  όπου  

παρέχονται  με  συμβάσεις  καθηγητές  φυσικής  αγωγής ,  οι  οποίοι  και  

επιβλέπουν  στον  αύλειο  χώρο  τους  μαθητές  και  τους  νέους  που  

εισέρχονται ,  ώστε  εκεί  και  να  αθληθούν  στις  υποτυπώδεις  αυτές   

μικρές  αθλητικές  εγκαταστάσεις  που  έχουν  οι  αυλές  των  σχολείων ,  

δηλαδή  ένα  γήπεδο  μπάσκετ ,  ένα  γήπεδο  του  βόλεϊ ,  πιθανόν  ένα  

γήπεδο  ποδοσφαίρου ,  διότι  παρατηρούμε  καθημερινά  και  το  βράδι ,  

διότι  και  το  βράδι  επιστρέφοντας  στο  σπίτι  βλέπω  στις  αυλές  των  

Δημοτικών  Σχολείων  διάφοροι  εξωσχολικοί  πηδούν  τα  κάγκελα ,  

μπαίνουν  μέσα  και  σε  ερωτήσεις  συχνές  που  τους  έχω  κάνει  όταν  

κατάφερα  να  σταθμεύσω  και  να  τους  ρωτήσω ,  μου  λένε  ότι  εισέρχονται  

μέσα  στους  αύλειους  χώρους  των  σχολείων   22:00΄ ,  23:00΄η  ώρα  το  

βράδυ ,  για  να  αθληθούν  και  να  παίξουν  διάφορες  αθλοπαιδιές .   
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 Εντάξει ,  αυτό  είναι  λίγο  παράλογο  για  μένα ,  αλλά  θα  μπορούμε ,  

τουλάχιστον  τις  ώρες  που  ακόμη  υπάρχει  φως ,  έχω  έρθει  σε  

επικοινωνία  με  την  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  να  με  

καθοδηγήσουν  να  δω  αυτά  τα  προγράμματα  και  μέσα  από  την  ΕΣΕΔΕ  

και  με  τον  Αντιδήμαρχο  και  τον  συνάδελφο  στην  ΕΣΕΠΕ ,  ίσως  να  μας  

παρέχει  η  Γενική  Γραμματεία  με  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  

καθηγητές  φυσικής  αγωγής ,  ώστε  να  ανοίξουν  και  τα  απογεύματα  αυτά  

τα  σχολεία  και  να  χρησιμοποιηθούν ,  τρόπο  τινά  και  σαν  επιπλέον  

παιδικές  χαρές  ή  τόποι ,  όπου  θα  φιλοξενούνται  εκεί  νέοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  ζήτησε  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  τον  λόγο .  Παρακαλώ .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πάνω  στο  θέμα  αυτό  που  σωστά  συμφωνώ  με  την  τοποθέτηση  του  κ .  

Τερζή ,  άκουσα  και  από  τον  Διεύθυνση  Α /θμιας  και  Β /θμιας  

εκπαίδευσης  ότι  ναι ,  θέλει  η  Α /θμια  και  η  Β /θμια  να  δώσει  τους  

αύλειους  χώρους  στο  κοινό ,  δηλαδή  στα  παιδιά  μας ,  αλλά  εκεί  που  

κολλάει  το  θέμα  είναι  στην  φύλαξη .   

 Δηλαδή  η  πρόσληψη  φυλάκων  θα  διευκολύνει  αυτό  το  οποίο  λέτε  

και  πολύ  σωστά  τοποθετείστε .   

 Άρα  λοιπόν  πρέπει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Φυλάκων .  Εάν  δεν  έχει  φύλακες  δεν  θα  δοθεί  επισήμως  ούτε  από  την  

Α /θμια  ούτε  από  την  Β /θμια  εκπαίδευση  το  πράσινο  φως  για  να  

χρησιμοποιηθούν  οι  αυλές  των  σχολείων .   
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 Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  να  πιέσουμε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  να  

γίνουν  προσλήψεις  φυλάκων ,  εάν  όχι  σε  όλα ,  στα  περισσότερα  σχολεία  

για  να  μπορέσει  να  γίνει  αυτό  το  οποίο  προτείνεται  μέσα  από  

πρόγραμμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  κουβέντες  θα  πω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τα  παιδιά  που  πάνε  στην  παιδική  χαρά  είναι  σχετικά  νωρίς .  Πιστεύω  

εάν  το  περιπολικό  έκανε  μια  γύρα ,  έτσι  όπως  κάνει ,  λίγο  θα  ήταν ,  ας  

το  πούμε ,  αποτρεπτικό  με  αυτή  την  έννοια .  Μια  γύρα ,  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  σας  δίνω  τον  λόγο  αλλά  έχουμε  

εξοκείλει .  Συζητάμε  και  για  τους  αύλειους  χώρους  των  σχολείων .  Είναι  

φοβερή  εναλλακτική  πρόταση  αυτή ,  για  χώρους ,  αλλά  να  

ολοκληρώσουμε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε  πάει .  Σας  λέω  ότι  κατέθεσα  και  μήνυση  στον  κ .  Καραγιαννίδη  

που  είναι  ο  Διοικητής  του  Τμήματος  Τάξης .  Έχω  καταθέσει  μήνυση .  

Λέω  ότι  πάτε .  Λέει  ότι  τι  να  κάνουμε ;  Κάθονται  στο  παγκάκι .  Εγώ  

λέει ,  πώς  θα  τους  διώξω ;  Πάει  και  κουνιέται  να  σπάσει  την  κούνια .  Τι  

να  του  πω  ότι  κατέβα  από  την  κούνια ;   Αυτά  μου  λένε .   

 Η  κυρία  Δρίγκα  έχει  ένα  περιστατικό ,  να  μην  το  αναφέρουμε  

τώρα ,  που  την  βρίσανε  κιόλας ,  που  την  βρίσανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  μιλάμε  ο  κόσμος  δεν  έχει ,  τι  να  πω  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε  για  έλλειψη  σεβασμού  στην  δημόσια  σφαίρα .  Αυτό  είναι  

γεγονός ,  συμβαίνει  σε  όλη  την  χώρα .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  τρίτο .  Ο  κ .  συνάδελφος ,  ο  οποίος  θέλει  να  

γίνει  παιδική  χαρά  του  Προβατά ,  κύριε  συνάδελφε  και  η  παιδική  χαρά  

του  Πάρκου  Ειρήνης  στα  Σφαγεία  και  όλες  οι  παιδικές  χαρές  και  η  

δική  σας  φυσικά  θέλουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχόμαστε  να  ολοκληρωθεί  σύντομα .  Βάζετε  μια  επιφύλαξη ,  σεβαστή .  

Ομόφωνα  με  την  επιφύλαξη  του  κ .  συναδέλφου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάτε ,  θέλουμε  να  τοποθετηθούμε  για  θέματα  και  λέτε  ότι  

αναμόρφωση  είναι .  Και  αναμόρφωση  τοποθετείστε ;  Σήμερα  βλέπω  

στην  αναμόρφωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  λαλίστατοι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  795/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 για  τη  διενέργεια   

προμήθειας  υλικών  για  την  αποκατάσταση  βλαβών  των  

αρδευτικών  

 αντλιοστασίων  Μητρουσίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  796/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Χρονική  παράταση  της  υπ’  αριθ .  22977/19-07-2018 σύμβασης   

για  την  ¨προμήθεια  λαμπτήρων ,  ηλεκτρολογικού  υλικού¨ ,   

για  την  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2018,  για  επιπλέον  δύο  (2)  μήνες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  797/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

   ¨Αποκομιδή  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών¨  για  
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 τα  έτη  2019 – 2022. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  Θέλετε  εισήγηση ;  Συμφωνούμε  όλοι  

ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  798/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Σχετικά  με  διαγραφή  δημοτικού  ακινήτου   

με  ΑΚΔ  869 στο  Ο .Π .  168.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είδα  ότι  συμφωνούμε  στο  ΟΠΟΙΟ  168.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  799/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  

α)  τμημάτων  του  υπ’  αριθμ .  94 

αγροτεμαχίου ,  

β)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  430 

αγροτεμαχίου ,  

γ)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  444 

αγροτεμαχίου ,  

δ)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  2702 

αγροτεμαχίου ,  

ε)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  7503 

αγροτεμαχίου   

στ)  τμημάτων  του  υπ’  αριθμ .  555 

αγροτεμαχίου ,  

του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Να  ρωτήσω  κάτι ;  Κύριε  Χαρίτο  πόσα  στρέμματα  είναι  συνολικά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συνολικά  δεν  τα  έχω  κάνει  αλλά  θα  σας  πω .  Το  πρώτο  είναι  7.800 και  

3.700.  Είναι  δυο  τμήματα .  Το  δεύτερο  είναι  7.600,  το  τρίτο  είναι  

2.300,  περίπου  τώρα  σας  λέω ,  555 είναι  5 στρέμματα ,  2.3000 και  

3.500.  Το  2702 είναι  6.400,  το  τελευταίο  είναι  9.300.  Αυτά  είναι  για  

τέσσερα  χρονιά ,  θα  έρθουν  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμημάτων  του  υπ’  αριθμ .  94 

αγροτεμαχίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  800/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

430  

αγροτεμαχίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  801/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

444  

αγροτεμαχίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  802/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

2702  

αγροτεμαχίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  803/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

7503  

αγροτεμαχίου   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  804/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας:  τμημάτων  του  υπ’  αριθμ .  

555  

αγροτεμαχίου ,  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  805/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  ισογείου  καταστήματος  επί   

των  οδών  Θέμιδος  2 και  Εμμ .  Ανδρόνικου  γωνία ,   

κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  806/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Ορισμός  προθεσμίας  για  την  καταβολή  οφειλών   

εισφοράς  σε  χρήμα  στις  περιοχές  

α)  Αλιμπέκιοϊ ,  

β)  Αγίων  Αναργύρων ,  

γ)  Εργατικών  Κατοικιών  και  

δ)  Προφήτη  Ηλία  -  Γονατά  -  Σιγής  -  Νέας  Κηφισιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ζητώ  με  την  άδειά  σας  να  το  αποσύρω ,  διότι  

περιμένω  κάποιο  έγγραφο  και  πιστεύω  στην  επόμενη ,  την  επόμενη  

Τετάρτη  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  επόμενη  Τετάρτη  εάν  το  φέρετε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  κύριε  

συνάδελφε ,  θα  είναι  εκτός  ημερήσιας .  Το  λέω  αυτό  γιατί  … 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  έρθει  θα  το  φέρω  την  επόμενη  Τετάρτη  έστω  και  προ  ημερήσιας .  

Ζητώ  την  άδεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  με  συγχωρήσετε ,  δεν  το  λέω  για  κανένα  άλλο  λόγο  παρά  μόνο  για  

το  γεγονός  ότι  σήμερα  έστειλα  με  την  κυρία  γραμματέα  τις  

προσκλήσεις  για  τον  ισολογισμό  την  Δευτέρα  το  μεσημέρι  και  την  

Τετάρτη  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτός  είναι  ο  λόγος  που  ζητάω ,  έστω  και  προ  

ημερησίας ,  εάν  είναι  να  έρθει  αυτό  το  χαρτί ,  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα  

να  το  φέρω  και  στην  επόμενη ,  ειδάλλως  θα  πάει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως ,  κύριε  Χαρίτο ,  η  εισήγησή  σας  είναι  λάθος ,  να  το  προσέξετε .   

 

 

 (ΠΡΑΚΤ .  1/18/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  1ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  

έργου:  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   

Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  807/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο  από  εισφορά  σε  χρήμα  

 στην  περιοχή  Αγίων  Αναργύρων   (Βόρειο  τμήμα) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  808/2018 )  

…………………………  

 

Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο  από  εισφορά  σε  χρήμα   

στην  περιοχή  Αγίων  Αναργύρων   (Νότιο  τμήμα) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  809/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριακοστό  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  ομόφωνα  όλοι .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου  2291/2018 που  αφορά  οφειλή   

των  κ .  Βουλίκα  Μαγδαληνής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  810/2018 )  

…………………………  

 

Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους  που  αφορά   

εισφορά  σε  χρήμα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  811/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριακοστό  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  

Παντελή  

 και  του  Εντεταλμένου  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου   

για  το  μήνα  Νοέμβριο .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χράπας  Π  και  Χαρίτος  Χ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  αντιδημάρχου  

Καθαριότητας  

 κ .  Χράπα  Παντελή  από  6-8 Νοεμβρίου  2018 

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χράπας  Π  και  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  812/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Εντεταλμένου  

 Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  στις  3 Νοεμβρίου  

2018.  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χράπας  Π  και  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  813/2018 )  

…………………………  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

α)  του  κ .  Δημάρχου  και  αιρετών  του  Δήμου  

Σερρών   

και   

β)  του  Δημ .  Συμβούλου  κ .  Αραμπατζή  Θ .   

για  τον  μήνα  Οκτώβριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου   

και  αιρετών  του  Δήμου  Σερρών  από  13 έως  16 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  814/2018 )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  Δημ .  

Συμβούλου  

 κ .  Αραμπατζή  Θ .  από  9 έως  10 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  815/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  816/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  37ο:  

Τροποποίηση  της  αριθμ .  668/2018 απόφασης  του  Δημ .  

Συμβουλίου  

 Σερρών  όσον  αφορά  την  ημερομηνία  πραγματοποίησης  

εκδήλωσης   

παρουσίασης  των  αποτελεσμάτων  -  συμπερασμάτων  του  Διεθνούς   

Συνεδρίου  με  θέμα:  ¨Αγροδιατροφικός  τομέας ,  νέες  τεχνολογίες ,   

τοπική  ανάπτυξη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  817/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

771-2018:  Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών ,  έτους  

2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

772-2018:  Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980 

(δια  συμβιβασμού  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών)  για  το  

έτος  2018.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

773-2018:  Συγκρότηση  επιτροπής  για  την  εκκαθάριση  του  αρχείου  της  

πρώην  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Λαϊκής  Επιμόρφωσης  

(Ν .Ε .Λ .Ε . )  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  
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774-2018:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  

Παρεμβάσεις  στα  Δημοτικά  κτήρια  της  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

έτους  2016 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

775-2018:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  

Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

776-2018:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  στο  πλαίσιο  της  

υλοποίησης  της  πράξης :  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  

ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  Δημόσια  κτήρια  – 3ΕΜ  που  

χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  διασυνοριακής  

συνεργασίας  ¨Ελλάδα  – Πρώην  Γιουγκοσλαβική  

Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

777-2018:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο ,  

για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

778-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  2η  συνάντηση  των  

εταίρων  του  έργου :  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  

διαχείριση  βιοαποβλήτων  – green crew¨  που  
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χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  Διασυνοριακής  

Συνεργασίας  Ελλάδα-Βουλγαρία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

779-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  2η  Τεχνική  

Συνάντηση  των  εταίρων  και  την  2η  εκδήλωση  δημοσιότητας  

του  έργου  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή  Culture Dipole¨  που  χρηματοδοτείται  

από  το  πρόγραμμα  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα-

Βουλγαρία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

780-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  εκδήλωση  για  την  

απονομή  βραβείου  ¨Sustainable Cultural  Tourism 

Destination 2018 (Βιώσιμος  Πολιτιστικός  -  Τουριστικός  

Προορισμός  2018)¨  της  Ευρωπαϊκής  Γραμματείας  

Τουρισμού  και  της  Europa Nostra.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

781-2018:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  10ο  

International  Meeting of  Tourism 2018, στη  Φιλιππούπολη  

της  Βουλγαρίας .   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  
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782-2018:  Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  δικηγόρου ,  κατόπιν  της  υπ’  

αριθμ .  

315/2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

      19734  15/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

783-2018:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  178/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

ΟΠΑΚΠΑ  

Δήμου  Σερρών  περί :  ¨Κατάταξης  γηπέδων  ποδοσφαίρου  

ΕΠΣ  Σερρών  

(Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας)  σε  ομάδες¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

784-2018:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  192/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

ΟΠΑΚΠΑ  

Δήμου  Σερρών  περί :  ¨Έγκρισης  προϋπολογισμού  

κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα ,  

οικονομικού  έτους  2019¨ .   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

785-2018:    Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .Δ  .Η .Σ . :  της  υπ’  αριθμ .  

137/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  με  θέμα :  ¨Έγκριση  αίτησης  

παραχώρησης  του  κτηρίου  Σχοινά  όπου  στεγάζεται  το  
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εικαστικό  εργαστήρι  ¨ΑΡΤΙΟ¨  της  ΚΕΔΗΣ  από  το  Δήμο  

Σερρών ,  προς  χρήση¨   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

786-2018:    Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .Δ .Η .Σ . :  της  υπ’  αριθμ .  

149/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  με  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  

προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

787-2018:    Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  105/2018 απόφασης  του

 Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί :  ¨Αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  έτους  2018¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

788-2018:    Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  304/2018 απόφασης  του  Δ .Σ .  

της  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών  περί :  ¨Αίτημα  για  συνεισφορά  Δήμου  

Σερρών  σε  δαπάνη  εκτέλεσης  έργου  με  τίτλο :  Κατασκευή  

τμήματος  δικτύου  ομβρίων  στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  

Σερρών¨ ,  σύμφωνα  με  την  παρ .  2 του  άρθρου  16 του  Ν .  

1069/1980. 

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

789-2018:    Συζήτηση  αιτήματος  για  παραχώρηση  χώρου  

διεξαγωγής  δράσης  του  CAMPUS BUS. 

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  
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790-2018:    Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  

για  την  παροχή  υποστήριξης  από  την  .Τ .Υ .  του  Δήμου  

Σερρών  προς  την  Τ .Υ .  του  Δήμου  Εμμ .  Παπά  για  το  έργο  

¨Ανόρυξη  υδρευτικών  γεωτρήσεων  στις  Τ .Κ .  Δαφνουδίου  

και  Παραλιμνίου¨ .  

                1989  7/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

791-2018:    Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  435/2017 

Κανονιστικής  Απόφασης  που  αφορά  τη  λειτουργία  της  

Χριστουγεννιάτικης  αγοράς  ¨Πολιτεία  των  Ευχών¨ .  

        20520 26/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

792-2018:    Έγκριση  δημιουργίας  ξεχωριστού  άτοκου  τραπεζικού  

λογαριασμού  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης :  

¨Αγροτικές  κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  

και  ενεργειακής  απόδοσης  στην  διασυνοριακή  περιοχή¨  του  

προγράμματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  ¨Ελλάδα  – 

Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-

2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

793-2018:    Αναμόρφωση   προϋπολογισμού   οικ .   έτους   2018  για   

την   παροχή  
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υπηρεσίας :  ¨Επισκευή  υγρομόνωσης  δώματος  Δημαρχείου  

Σερρών¨ .  

       19181  6/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

794-2018:    Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 για  τη  

διενέργεια  της  υπηρεσίας :  ¨Εργασίες  εγκατάστασης  

ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρηση  μετρητικών  διατάξεων  

καταγραφής  δεδομένων¨ .  

        19387  8/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

795-2018:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 για  την  

προμήθεια :  ¨Προμήθεια  οργάνων  παιδικών  χαρών  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018¨ .   

        19385  8/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

796-2018:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2018 για  τη  

διενέργεια   

προμήθειας  υλικών  για  την  αποκατάσταση  βλαβών  των  

αρδευτικών  αντλιοστασίων  Μητρουσίου .  

       19191 6/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

797-2018:  Χρονική  παράταση  της  υπ’  αριθ .  22977/19-07-2018 

σύμβασης  για  την  ¨προμήθεια  λαμπτήρων ,  
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ηλεκτρολογικού  υλικού¨ ,  για  την  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  

2018,  για  επιπλέον  δύο  (2)  μήνες . .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

798-2918:  Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας    ¨Αποκομιδή  απορριμμάτων  του  Δήμου  

Σερρών¨  για  τα  έτη  2019 – 2022. 

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

799-2018:   Σχετικά  με  διαγραφή  δημοτικού  ακινήτου  με  ΑΚΔ  869 

στο  Ο .Π .  168.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

800-2018:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμημάτων  του  

υπ’  αριθμ .  94 αγροτεμαχίου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

801-2018:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  430 αγροτεμαχίου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

802-2018:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  444 αγροτεμαχίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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803-2018:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  2702 αγροτεμαχίου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

804-2018:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  7503 αγροτεμαχίου    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

805-2018:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας :  τμημάτων  του  

υπ’  αριθμ .  555 αγροτεμαχίου ,  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

806-2018:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  ισογείου  καταστήματος  

επί  των  οδών  

 Θέμιδος  2 και  Εμμ .  Ανδρόνικου  γωνία ,  κληροδοτήματος  

Ι .  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚΤ:   Ορισμός  προθεσμίας  για  την  καταβολή  οφειλών  

εισφοράς  σε  χρήμα  στις    

1/18/18 περιοχές  α)  Αλιμπέκιοϊ ,  β)  Αγίων  Αναργύρων ,  γ)  

Εργατικών  Κατοικιών  και  δ)  Προφήτη  Ηλία  -  Γονατά  -  

Σιγής  -  Νέας  Κηφισιάς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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807-2018:  Έγκριση  1ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  

έργου :  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017.   

        14388 

12/11/2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

808-2018:   Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο  από  

εισφορά  σε  χρήμα  στην  περιοχή  Αγίων  Αναργύρων   (Βόρειο  

τμήμα) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

809-2018: Διαγραφή  ποσού  από  χρηματικό  κατάλογο  από  εισφορά  σε  

χρήμα  στην  περιοχή  Αγίων  Αναργύρων   (Νότιο  τμήμα) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

810-2018:    Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου  2291/2018 που  

αφορά  οφειλή  των  κ .  Βουλίκα  Μαγδαληνής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

811-2018:    Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους  που  

αφορά  εισφορά  σε  χρήμα  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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812-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  αντιδημάρχου  

Καθαριότητας  κ .  Χράπα  Παντελή  από  6-8 Νοεμβρίου  

2018 

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χράπας  Π  και  Χαρίτος  Χ .  

 

813-2018:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Εντεταλμένου  

Δημ .  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  στις  3 

Νοεμβρίου  2018.  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χράπας  Π  και  Χαρίτος  Χ .  

 

814-2018:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

κ .  Δημάρχου  και  αιρετών  του  Δήμου  Σερρών  από  13 έως  16 

Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

815-2018:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

Δημ .  Συμβούλου  κ .  Αραμπατζή  Θ .  από  9 έως  10 Οκτωβρίου  

2018 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

816-2018:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

817-2018:  Τροποποίηση  της  αριθμ .  668/2018 απόφασης  του  Δημ .  

Συμβουλίου  Σερρών  όσον  αφορά  την  ημερομηνία  

πραγματοποίησης  εκδήλωσης  παρουσίασης  των  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  31 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 

125

αποτελεσμάτων  -  συμπερασμάτων  του  Διεθνούς  

Συνεδρίου  με  θέμα :  ¨Αγροδιατροφικός  τομέας ,  νέες  

τεχνολογίες ,  τοπική  ανάπτυξη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

817-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 για  

την  υπηρεσία  ΚΑΤ .   Σχεδιασμού  και  τοποθέτησης  μαρμάρινου  

σταυρού  στο  μνημείο  του   

  Εμμανουήλ   

 

819-2018:  Έκδοση  ψηφίσματος  για  προσφυγικά   

ΚΑΤ .  

 

………………………….. 

……………. 

 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

6ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  προσήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  9ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    …………….. 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      …………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………….. 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      …………….. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      …………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       …………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       …………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………….. 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     …………….. 
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       …………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………….. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       …………….. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      …………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     …………….. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      …………….. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       …………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       …………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     …………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    …………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       …………….. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      …………….. 

 

 


