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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 23/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 19η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 23/14-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

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

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

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

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

παρόντες ήταν 28, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κ.κ. Τσίμας Θωμάς και Πάντσιος Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

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

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

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση –ενημέρωση –διατύπωση γνώμης σχετικά με τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση 2019-2020 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που 

θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2018 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χρίστος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης του Αρχείου της Διεύθυνσης ΚΕΠ του 

Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.  

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε 

βάρδιες σε 24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυκτερινές ώρες 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

δίμηνης διάρκειας εργατών νεκροταφείων (νεκροθάφτες) για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών του Τμ. Κοιμητηρίων 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ 6ο : Σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση 

για το σχολικό έτος 2019/2020 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.  

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση αποφάσεων του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών: 
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Α) της αρ. 120/2018 με θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 

2018 και  

Β) της αρ. 121/2018 με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για το έτος 2019 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.  

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Α) αρ. 169/2018 με θέμα: έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. χρήσης ΄19 

Β) αρ. 170/2019 με θέμα: Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

έτους 2019 και  

Γ) αρ. 171/2018 με θέμα: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών για την χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος ΄19 

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4071/2012 

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β.  

 

ΘΕΜΑ 9ο : Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου   

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο : Σχετικά με ανταλλαγή έκτασης ιδιοκτησίας των κύριε. Εμμανουηλίδου 

Ευτέρπης και Γκεβρέκη Αικατερίνης με δημοτική έκταση.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 12ο : Σχετικά με παραχώρηση κατά χρήση του αστυνομικού σταθμού της Τ.Κ. 

Προβατά στο Δήμο Σερρών. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση χρονικής παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης της παροχής 

υπηρεσίας Καταχώρηση ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου 

Σερρών σύμφωνα με την υπ' αριθμό 237/2018 απόφαση Δημάρχου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

Α) Για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών του Δήμου Σερρών για τα έτη 2018-2020 
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Β) για χημικές τουαλέτες στην λαϊκή αγορά Σερρών.  

Γ) για την διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2018 (4ο 

πρωτ.) και  

Δ) για συντήρηση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για το έτος 2018 

(7η εντολή )  

Εισηγητές: οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δούκας Γ, Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής στέγης στο Πολιτιστικό 

Σύλλογο DRAGON TALE 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

Α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο ΄18 

Β) του Αντιδημάρχου κ. Χράπα κατά το μήνα Οκτώβριο ΄18 και  

Γ) του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά 

τους μήνες Οκτώβριο ΄17 και Σεπτέμβριο ΄18.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ    

 

 

……………………… 

…………….. 
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23Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  άρχεται  η  23η  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών .   

 Θα  ήθελα  πρώτα  να  σας  ρωτήσω ,  πρώτα  τον  κ .  Δήμαρχο  εάν  έχει  

κάποια  ανακοίνωση  να  κάνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  θα  ήθελα  να  

πω  κάποια  πράγματα  και  να  ενημερώσω  το  σώμα  σχετικά  με  μια  

επιστολή  του  Ομίλου  Αποστολίδη  που  είδε  το  φως  της  δημοσιότητας  

την  Παρασκευή  και  θέλω  να  σας  ενημερώσω  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  και  

να  απαντήσω  κιόλας  σε  αυτή  την  επιστολή ,  διότι  πρέπει  πρώτα  το  

θεσμικό  όργανο  να  ενημερώνεται  και  μετά  να  βγαίνουν  στις  

τηλεοράσεις .  

 Κρατάω ,  όπως  βλέπετε  κείμενο ,  διότι  η  επιστολή  ήταν  

μακροσκελέστατη  και  έχω  γράψει  κάποια  πράγματα  για  να  μην  ξεχάσω  

και  να  απαντήσω  επακριβώς .   

 Τι  έχω  να  πω ;   
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 Από  την  Διεύθυνση  του  Ομίλου  Αποστολίδη  δόθηκε  στην  

δημοσιότητα  την  Παρασκευή  16 Νοεμβρίου  του  ΄18 μια  επιστολή  

σύμφωνα  με  την  οποία  ο  Όμιλος  Αποστολίδη  για  δεύτερη  φορά  

εκτοξεύει  ένα  ακόμη  πυροτέχνημα  με  σκοπό  να  συκοφαντήσει  τον  

Δήμαρχο  και  την  Δημοτική  Αρχή  για  μια  καθόλα  νόμιμη  επιβεβλημένη  

και  ωφέλιμη  οικονομικά  για  τον  Δήμο  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  

λαμπτήρων .  

 Να  υπενθυμίσουμε  ότι  το  πρώτο  πυροτέχνημα  ο  Όμιλος  

Αποστολίδη  το  εκτόξευσε  κατά  του  Δημάρχου  Σερρών  και  της  

Δημοτικής  Αρχής  στις  19 Ιουνίου  του  ΄18, προσπαθώντας  να  

συκοφαντήσει  τον  Δήμαρχο  και  την  Δημοτική  Αρχή  για  το  θέμα  της  

αντικατάστασης  των  συμβατικών  λαμπτήρων  με  φωτιστικά  λεντ ,  μια  

προσπάθεια  που  έπεσε  στο  κενό .   

 Είναι  βέβαιο  ότι  και  η  δεύτερη  προσπάθεια  συκοφάντησης  κατά  

του  Δημάρχου  και  της  Δημοτικής  Αρχής  από  τον  Όμιλο   Αποστολίδη  

πέφτει  στο  κενό .   

 Ειλικρινά  δεν  μπορώ  να  εξηγήσω  την  ξαφνική  πολεμική  του  

Ομίλου  Αποστολίδη  κατά  του  Δημάρχου  Σερρών  και  της  Δημοτικής  

Αρχής .  Δεν  ξέρω  τι  να  υποθέσω .   

 Ερωτώ ,  μήπως  αυτή  η  πολεμική  έχει  σχέση  με  τις  δυο  επισκέψεις  

που  έκανε  ο  κ .  Αποστολίδης  Λάκης  στον  Δήμαρχο ,  στο  Δημαρχείο  στις  

7 Ιουνίου  του  ΄18 και  στις  18 Ιουνίου  του  ΄18 και  ανακοίνωσε  στον  

Δήμαρχο  το  ενδιαφέρον  του  για  το  έργο  του  οδοφωτισμού  ύψους  

2.945.000 και  ο  Δήμαρχος  του  απάντησε  ότι  για  το  συγκεκριμένο  έργο  

θα  γίνει  διεθνής  διαγωνισμός  αδιάβλητος  και  αντικειμενικός ;   

 Πράγματι  δεν  ξέρω  το  γιατί .  Δεν  ξέρω  τι  να  υποθέσω .   
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 Ας  έρθουμε  τώρα  στην  επιχείρηση  συκοφαντίας  κατά  του  

Δημάρχου  Σερρών  και  της  Δημοτικής  Αρχής  σχετικά  με  την  καθόλα  

νόμιμη  επιβεβλημένη  και  ωφέλιμη  οικονομικά  για  τον  Δήμο  απευθείας  

ανάθεση  για  την  προμήθεια  λαμπτήρων  συμβατικής  δαπάνης  ύψους  

18.213,00 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α . .   

 Ο  Όμιλος  Αποστολίδη  κατηγορεί  τον  Δήμαρχο  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  την  ως  άνω  απευθείας  ανάθεση  και  λέει  τα  εξής :   

Ότι  δεν  έπρεπε ,  πρώτον ,  δεν  έπρεπε  να  αποφασίσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  την  συγκεκριμένη  απευθείας  ανάθεση .   

 Δεύτερον ,  ότι  παράλληλα  με  την  απευθείας  ανάθεση  έτρεχε  

ανοικτός  διαγωνισμός  και  γνώριζε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πως  με  τον  

ανοικτό  διαγωνισμό  επιτεύχθηκαν  χαμηλότερες  τιμές .   

 Τρίτον .   Ότι  δεν  έπρεπε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  31 

Οκτωβρίου  του  ΄18 να  δώσει  παράταση  δυο  μηνών  για  την  απευθείας  

ανάθεση  και  ότι  δεν  έπρεπε  να  υλοποιηθεί  η  ανάθεση  αυτή .   

 Τέταρτον ,  ότι  καθυστέρησε  η  ολοκλήρωση  του  ανοικτού  

διαγωνισμού .  

 Πέμπτο .  Με  την  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύτηκε  ο  Δήμος  

λάμπες  σε  πιο  ακριβές  τιμές ,  ενώ  με  τον  ανοικτό  διαγωνισμό  

επιτεύχθηκαν  πολύ  πιο  φθηνές  τιμές  για  την  αγορά  των  λαμπτήρων .   

 Για  όλα  τα  παραπάνω  έχω  να  παραθέσω  τα  εξής :   

 Για  την  πρώτη  κατηγορία .  Καταρχήν  πρέπει  να  ξεκαθαρίσουμε  

και  να  πούμε  ότι  σχετικά  με  τις  απευθείας  αναθέσεις  ο  Δήμος  Σερρών  

στην  δημαρχιακή  μας  θητεία  είναι  από  τους  δήμους  που  έχει  κάνει  τις  

λιγότερες  απευθείας  αναθέσεις .  Αυτό  είναι  αδιαμφισβήτητο .   
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 Επίσης ,  να  υπογραμμίσουμε  ότι  οι  απευθείας  αναθέσεις  είναι  

νόμιμες  και  προβλέπεται  από  το  νόμο  σε  ποιες  περιπτώσεις  μπορεί  να  

γίνονται .   

 Δεν  υπάρχει  Δήμος  σε  όλο  τον  κόσμο  να  μου  να  μην  αναγκάζεται  

να  κάνει  απευθείας  αναθέσεις .   

 Πέραν  του  ότι  ως  Δήμος  Σερρών  έχουμε  κάνει  τις  λιγότερες  

απευθείας  αναθέσεις  αλλά  και  αυτές  που  κάνουμε  προσπαθούμε  να  τις  

αναθέτουμε  σε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους  επιχειρηματίες .  

Απευθείας  αναθέσεις  έχουν  δοθεί  και  στον  κ .  Αποστολίδη  από  τον  

Δήμο  αλλά  και  από  οργανισμούς  του  Δήμου ,  όπως  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  πολύ  καλός  δόθηκαν .   

 Εξηγώ  για  ποιο  λόγο  έγινε  η  συγκεκριμένη  απευθείας  ανάθεση .   

 Ο  δήμος  Σερρών  προκήρυξε  στις  30 Μαΐου  του  ΄18 ανοικτό  

διαγωνισμό  για  να  προμηθευτεί  λαμπτήρες ,  ηλεκτρολογικό  υλικό ,  

φωτιστικά  σώματα  και  εορταστικό  φωτισμό  για  το  έτος  ΄18, 

προϋπολογισμού  149.000 ευρώ .   

 Η  μελέτη  αυτής  προμήθειας  είχε  τέσσερα  τμήματα .  Α ,  Β ,  Γ ,  Δ .  

Το  τμήμα  Α  της  μελέτης  προϋπολογισμού  27.400 ευρώ  με  Φ .Π .Α .  

αποφασίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  να  γίνει  με  

απευθείας  ανάθεση  επειδή  ο  ανοικτός  διαγωνισμός  λόγω  των  

γραφειοκρατικών  διαδικασιών  θα  αργούσε  πολλούς  μήνες  και  ο  Δήμος  

είχε  πολύ  μεγάλη  ανάγκη  από  λάμπες ,  διότι  είχαν  τελειώσει .   

 Πολύ  σωστά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  πήρε  την  απόφαση  

αυτή ,  κάτι  που  προβλέπεται  από  τον  νόμο .  Τέτοιες  αποφάσεις  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πήρε  και  για  άλλα  θέματα  προκειμένου  να  μπορεί  

να  λειτουργήσει  ο  Δήμος .  Η  σύμβαση  για  την  απευθείας  ανάθεση  
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υπογράφτηκε  στις  19 Ιουλίου  του  ΄18 με  συμβατικό  ποσό  18.213 ευρώ  

χωρίς  Φ .Π .Α . .  

 Στην  δεύτερη  καταγγελία  έρχομαι  να  απαντήσω .   

 Ο  Όμιλος  Αποστολίδη  λέει  στην  επιστολή  του  ότι  παράλληλα  με  

την  απευθείας  ανάθεση  έτρεχε  και  ο  ανοικτός  διαγωνισμός  και  γνώριζε  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  με  τον  ανοικτό  διαγωνισμό  επιτεύχθηκαν  

χαμηλότερες  τιμές ,  οπότε  δεν  έπρεπε  να  γίνουν  αποδεκτές  οι  

υψηλότερες  τιμές  που  είχε  η  απευθείας  ανάθεση .   

 Δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  αλήθεια  αυτό  που  ισχυρίζεται  ο  

Όμιλος  Αποστολίδη  στην  επιστολή  του ,  διότι  η  σύμβαση  για  την  

απευθείας  ανάθεση  υπογράφτηκε  στις  19 Ιουλίου ,  ενώ  οι  προσφορές  

του  ανοικτού  διαγωνισμού  είχαν  ανοίξει  στις  30 Αυγούστου  του  ΄18 

και  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είχε  συντάξει  το  πρακτικό  για  το  

οριστικό  αποτέλεσμα  του  ανοικτού  διαγωνισμού  στις  30 Οκτωβρίου  

του  ΄18.  

 Άρα  όταν  υπογράφτηκε  η  σύμβαση  για  την  απευθείας  ανάθεση  

δεν  ήταν  γνωστό  το  αποτέλεσμα  των  οικιακών  προσφορών  του  

ανοικτού  διαγωνισμού ,  εάν  και  αυτό  δεν  έχει  καμία  μα  καμία  σημασία .   

 Τρίτο ,  σε  αυτό  που  κατηγορεί  και  η  απάντηση  ποια  είναι .   

 Ισχυρίζεται  ο  Όμιλος  Αποστολίδη  ότι  η  ομόφωνη  απόφαση  που  

έλαβε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  παράταση  δυο  μηνών  της  σύμβασης  

της  απευθείας  ανάθεσης ,  κακώς  ελήφθη ,  διότι  στις  30 Οκτωβρίου  του  

΄18 η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  ανακοίνωσε  το  οριστικό  αποτέλεσμα  του  

διαγωνισμού  και  συνεπώς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  γνώριζε  τις  τιμές  

που  επιτυγχάνονταν  με  τον  ανοικτό  διαγωνισμό .   

 Ρωτώ ,  είναι  δυνατόν  να  ακυρώσεις  μια  σύμβαση  που  

υπογράφτηκε  πριν  από  70 ημέρες ;  Είχε  υπογραφεί  στις  19 Ιουλίου  του  
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΄18 και είχε εκτελεστεί  κατά το μεγαλύτερο μέρος της;  Εάν την 

ακυρώσεις  θα  υπάρξουν  συνέπειες  δικαστικές  και  θα  κληθεί  ο  Δήμος  

να  πληρώσει  αποζημιώσεις  στην  εταιρεία .   

 Τέταρτον .   Ο  καταγγέλλων  επισημαίνει  στην  επιστολή  του  

καθυστέρηση  στον  ανοικτό  διαγωνισμό  και  μάλιστα  έτσι  όπως  το  

γράφει  αφήνει  να  εννοηθεί  ότι  μπορεί  να  ήταν  και  σκόπιμη  η  

καθυστέρηση .   

 Είναι  γνωστό ,  συνάδελφοι ,  σε  όλους  ότι  οι  διαδικασίες  ενός  

διαγωνισμού  καθορίζονται  από  την  νομοθεσία  και  δυστυχώς  η  

γραφειοκρατία ,  αυτός  ο  μεγάλος  εχθρός  της  Ελλάδας  καλά  κρατεί  και  

αποτελεί  την  αιτία  της  καθυστέρησης  πολλών  έργων  και  προμηθειών .   

 Επειδή  αυτό  το  γνωρίζαμε  πολύ  καλά ,  δηλαδή  ότι  οι  διαγωνισμοί  

καθυστερούν ,  καθυστερούν  πολύ ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  έγινε  και  η  

απευθείας  ανάθεση ,  για  να  προμηθεύσουμε  γρήγορα  τον  Δήμο  με  

λάμπες ,  διότι  είχαν  τελειώσει .   

 Επίσης ,  οι  διαδικασίες  ενός  διαγωνισμού ,  τις  διαδικασίες  ενός  

διαγωνισμού  τις  υλοποιούν  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  εφαρμόζοντας  

κατά  γράμμα  την   νομοθεσία .   

 Πέμπτο .  Όσον  αφορά  γι '  αυτό  που  καταγγέλλει  ο  Όμιλος  

Αποστολίδη  ότι  με  την  απευθείας  ανάθεση  προμηθεύτηκε  ο  Δήμος  πιο  

ακριβά  τις  λάμπες ,  ενώ  με  τον  ανοικτό  διαγωνισμό  θα  τις  προμηθευτεί  

πολύ  φθηνότερα  και  συγκεκριμένα  λέει  ότι  με  την  απευθείας  ανάθεση  

ο  Δήμος  Σερρών  αγοράζει  3.350 λάμπες ,  με  τελικό  κόστος  17.645 

ευρώ ,  ενώ  αγοράζει  με  τον  ανοικτό  διαγωνισμό  ταυτόχρονα ,  5.140 

λάμπες  με  11.345 ευρώ ,  γι '  αυτό  έχω  να  πω  τα  εξής :  

 Πρώτον .  Όπως  σε  όλα  τα  προϊόντα ,  έτσι  καις  τις  λάμπες  

υπάρχουν  διαβαθμίσεις  στις  τιμές .  Υπάρχουν  λάμπες  φθηνές ,  ακριβές ,  
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πιο  ακριβές ,  ανάλογα  με  την  ποιότητα  της  λάμπας .  Μάλιστα  

παρατηρείται  και  το  εξής :  Δυο  ή  τρεις  εταιρείες  που  έχουν  την  ίδια  

λάμπα  με  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  στην  πράξη  το  βλέπουμε  αυτό ,  να  

υπάρχουν  διαφορές  στην  ποιότητα  και  στην  αντοχή  από  εταιρεία  σε  

εταιρεία .   

 Μπορεί  η  ίδια  λάμπα  με  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  από  μια  εταιρεία  

να  μην  έχει  μεγάλη  αντοχή ,  ενώ  από  άλλη  εταιρεία  να  έχει  μεγαλύτερη  

αντοχή .  Αυτό  το  διακρίνουμε  στην  πράξη  σε  πολλά  προϊόντα  και  ενώ  

το  ίδιο  προϊόν  το  έχουν  πολλές  εταιρείες ,  εμείς  λέμε  ότι  το  προϊόν  

αυτά  θέλω  να  το  αγοράσω  από  την  τάδε  εταιρεία ,  γιατί  στην  πράξη  

έχει  διαπιστωθεί  ότι  έχει  πιο  ποιοτικό  προϊόν .   

 Παραδείγματος  χάρη ,  τηλεοράσεις  με  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  

έχουν  πολλές  εταιρείες ,  όμως  συνήθως  επιλέγουμε  και  παίρνουμε  

τηλεόραση  από  την  τάδε  εταιρεία ,  διότι  στην  πράξη  έχει  διαπιστωθεί  

ότι  υπερέχει  το  προϊόν  της  τάδε  εταιρείας .   

 Το  ίδιο  συμβαίνει  για  μια  πληθώρα  αγαθών ,  όπως  ρούχα ,  

παπούτσια ,  αυτοκίνητα  και  τα  λοιπά .   

 Πρέπει  να  υπογραμμιστεί  όμως  ότι  πολλές  φορές  στην  πράξη  το  

ακριβό  προϊόν  αποδεικνύεται  φθηνό  και  το  φθηνό  προϊόν  

αποδεικνύεται  ακριβώς  και  αυτό  το  ζούμε  όλοι  μας  σε  πολλές  

περιπτώσεις .   

 Δεύτερο  που  έχω  να  πω  πάνω  στο  φθηνό  που  λέει  και  στο  ακριβό .   

 Σε  ένα  διαγωνισμό  λόγω  του  ανταγωνισμού  ασφαλώς  πετυχαίνεις  

καλύτερες  τιμές .  Υπάρχουν  μάλιστα  και  περιπτώσεις  που  κινούνται  οι  

προμηθευτές  και  οι  εργολάβοι  από  άλλα  κίνητρα  και  μπορούν  να  

δώσουν  υπερβολικά  μεγάλες  εκπτώσεις  στους  διαγωνισμούς .   
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 Όποιος  όμως  εργολάβος  ή  προμηθευτής  δίνει  την  πιο  φθηνή  

προσφορά  είναι  σίγουρο  ότι  θα  μας  φέρει  και  το  καλύτερο  και  πιο  

ποιοτικό  αποτέλεσμα ;  Για  μένα  όχι  και  είναι  λάθος  που  πρυτανεύει  

στους  διαγωνισμούς  το  κριτήριο  της  οικονομικής  προσφοράς  για  να  

κατακυρωθεί  ένας  διαγωνισμός .   

 Σε  έναν  διαγωνισμό ,  δυστυχώς ,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  

επιλογής ,  αλλά  είναι  υποχρεωμένος  ο  δήμος  να  αποδεχθεί  το  όποιο  

αποτέλεσμα  προκύψει  από  τον  διαγωνισμό .  Στην  απευθείας  ανάθεση  

υπάρχει  η  δυνατότητα  επιλογής  ποιοτικού  αποτελέσματος ,  ασχέτως  εάν  

είναι  ακριβότερο .   

 Τρίτο  που  θέλω  να  απαντήσω  πάνω  στο  ίδιο  θέμα .   Δόθηκε  

απευθείας  ανάθεση  σε  αυτή  την  εταιρεία  χωρίς  να  πάρουμε  προσφορές  

από  άλλες  εταιρείες ,  κάτι  που  έγινε  ελάχιστες  φορές  και  δεν  είναι  

παράνομο .  Εξάλλου ,  το  ίδιο  κάναμε  και  σε  απευθείας  ανάθεση  με  τον  

Όμιλο  Αποστολίδη  κατά  το  παρελθόν .  Απευθυνθήκαμε  σε  αυτή  την  

εταιρεία  γιατί  ξέραμε  ότι  τα  προϊόντα  της  έχουν  μεγαλύτερη  αντοχή  

και  οι  τιμές  που  προμηθευτήκαμε  τις  λάμπες  είναι  οι  τιμές  με  τις  

οποίες  προμηθεύει  αυτή  η  εταιρεία  όλους  τους  δήμους .   

 Από  αυτή  την  εταιρεία  προμηθευτήκαμε  και  άλλη  φορά .  Ήμασταν  

ευχαριστημένοι ,  διότι  οι  λάμπες  είχαν  ποιότητα ,  είχαν  μεγαλύτερη  

διάρκεια  ζωής  και  ήταν  πιο  ανθεκτικές  συγκριτικά  με  άλλες .   

 Τέταρτο  που  θέλω  να  πω  γι '  αυτό  το  ζήτημα  πάλι .  Με  αυτές  τις  

λάμπες  που  αγοράσαμε  σε  αυτή  την  τιμή ,  ωφελούμε  οικονομικά  τον  

Δήμο ,  διότι  δεν  θα  χαλάνε  κάθε  λίγο ,  θα  αντέξουν  πολύ  περισσότερο  

χρόνο  και  δεν  θα  χρειάζεται  κάθε  λίγο  να  αλλάζουμε  λάμπες ,  κάτι  που  

θα  γινόταν  εάν  παίρναμε  πολύ  φθηνές  λάμπες ,  οπότε  έτσι  θα  

αναγκαζόταν  ο  Δήμος  να  πληρώνει  περισσότερα .   
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 Πέμπτο ,  σχετικά  με  αυτό  το  θέμα ,  άλλωστε  και  η  εταιρεία ,  η  

εταιρεία  έχει  στείλει  μια  επιστολή .  Σήμερα  δημοσιεύτηκε ,  σε  όλα  τα  

ΜΜΕ  και  αναφέρει  τα  εξής :  επιλέξει  λέω  τι  γράφει .  Όπως  

προαναφέρθηκε ,  έχουμε  αναλάβει  την  πώληση  ηλεκτρολογικού  υλικού  

σε  πολλούς  δήμους  της  χώρας .  Σε  κάθε  Δήμο  πωλήσαμε  τα  προϊόντα  

μας  στην  ίδια  ακριβώς  τιμή  με  αυτή  που  ίσχυε  και  για  τον  Δήμο  

Σερρών ,  κατά  συνέπεια ,  ο  αναληθής  ισχυρισμός  ότι  δήθεν  δηλαδή  

πωλήσαμε  με  ακριβές  τιμές  τα  προϊόντα  μας  στον  Δήμο  Σερρών ,  

καταρρίπτεται  από  δημόσια  έγγραφα .   

 Τελειώνοντας  θέλω  να  πω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  αυτή  είναι  

όλη  η  αλήθεια  σχετικά  με  το  πυροτέχνημα  του  Ομίλου  Αποστολίδη  που  

φέρνει  τον  ποιοτικό  και  φοβερό  τίτλο :  «Απευθείας  ανάθεση  και  άλλα  

τινά».  

 Είμαστε  στην  διάθεση  του  κάθε  πολίτη  προκειμένου  να  δώσουμε  

κάθε  στοιχείο  που  θα  μας  ζητήσει  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό .   

 Είναι  επόμενο  να  αναρωτηθεί  κανείς ,  άραγε  είναι  νόμιμο  και  

ηθικό  να  διαστρεβλώνει  κάποιος  την  αλήθεια  και  να  συκοφαντεί ;   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  μου  είχε  ζητήσει ,  ο  

Αντιδήμαρχος  τον  λόγο  για  ένα   ψήφισμα ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  Κύριε  

Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

να  σας  μεταφέρω  τον  προβληματισμό  μου  και  να  σας  κάνω  και  μια  

πρόταση ,  όσον  αφορά  τους  ανθρώπους ,  τους  συμπολίτες  μας  που  

δραστηριοποιούνται  στην  λαϊκή  αγορά .   
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 Λόγω  των  οικονομικών  δυσχερειών  των  εποχών  που  ζούμε  είναι  

πολλοί  αυτοί  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να  ανανεώσουν  τις  άδειές  τους  

λόγω  του  ότι  δεν  μπορούν  να  πάρουν  φορολογική  και  ασφαλιστική  

ενημερότητα .   

 Καθημερινά  στο  γραφείο  μου  έρχονται  άνθρωποι  σε  απόγνωση ,  

άνθρωποι  οι  οποίοι  υποχρεούνται  να  φύγουν  από  το  επάγγελμα ,  γιατί  

αλλιώς  είναι  παράνομοι .   

 Θέλω  να  σας  κάνω  μια  πρόταση  και  θέλω  να  την  ψηφίσετε  όλοι ,  

θέλω  να  εκδώσουμε  ένα  ψήφισμα  όλοι   εμείς  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  των  Σερρών  και  να  το  στείλουμε  στον  

αρμόδιο  υπουργό ,  ένα  ψήφισμα  που  να  τροποποιεί  τον  νόμο ,  όσον  

αφορά  την  ανανέωση  των  αδειών  των  λαϊκών  αγορών ,  έτσι  ώστε ,  όταν  

έρχεται  ο  πωλητής  αυτός  είτε  επαγγελματίας  είτε  παραγωγός ,  να  του  

ζητούμε  μόνο  δημοτική  ενημερότητα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο  Αντιδήμαρχε .  Σας  παρακαλώ  μπορείτε  να  αφήσετε  τα  

φώτα  στην  ησυχία  τους ;   Εντάξει ,  σας  ευχαριστώ  πολύ .  Συνεχίστε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 Λέω  λοιπόν  ότι  θέλω  να  εκδώσουμε  ένα  ψήφισμα  με  τον  οποίο  να  

ζητάμε  από  τον  υπουργό  την  τροποποίηση  του  νόμου ,  έτσι  ώστε ,  για  

την  ανανέωση  των  αδειών  αυτών  να  ζητάμε  μόνο  δημοτική  

ενημερότητα  και  όχι  φορολογική  και  ασφαλιστική .   

 Εξυπηρετώντας  έτσι  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  από  την  μια  

πλευρά  και  από  την  άλλη  πλευρά  η  πολιτεία  ας  βρει  άλλο  τρόπο  να  

εισπράξει  τις  φορολογικές  και  ασφαλιστικές  εισφορές  του  κάθε  πολίτη ,  

διαφορετικά  με  αυτόν  τον  τρόπο  σταματάς  από  το  επάγγελμα  πολλούς  

και  δεν  είναι  λύση  αυτή .   
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 Θα  σας  πω  ότι  είμαστε  σε  μια  περίοδο ,  έχουμε  οκτώ  παρατάσεις ,  

παρατάσεις  της  ανανέωσης  των  αδειών  σε  αυτούς  που  δεν  έχουν  

φορολογική  ασφαλιστική  ενημερότητα ,  όμως  υπάρχει  το  εξής  

παράδοξο .  Κάποιος  επαγγελματίας  είτε  παραγωγός ,  ο  οποίος  η  άδειά  

του  έληξε  χθες ,  δηλαδή  έχει  πληρώσει  όλα  τα  υπόλοιπα  χρόνια ,  δεν  

μπορεί  να  μπει  σε  αυτή  την  παράταση .  αυτή  η  παράταση  ισχύει  μόνο  

γι '  αυτούς  οι  οποίοι  δεν  έχουν  πληρώσει  χρόνια .  

Αυτός  είναι  υποχρεωμένος  να  φέρει  φορολογική  ασφαλιστική  

ενημερότητα  για  να  πάρει  ανανέωση .   

 Κλείνοντας  αυτό  θέλω  να  πω ,  ότι  η  πρότασή  μου  είναι  όλοι  μαζί  

να  εκδώσουμε  ένα  ψήφισμα  και  να  ζητήσουμε  από  τον  υπουργό  να  

αφαιρέσει  την  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  από  την  

έκδοση  των  αδειών   των  πωλητών  της  λαϊκής  αγοράς .   

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Αντιδήμαρχε .  Συνάδελφοι  θέλετε  να  κάνουμε  μια  

Επιτροπή  όπως  συνηθίζουμε  τις  περισσότερες  φορές ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  αυτού  του  θέματος ;  Τώρα  ψήφισμα  είναι ,  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  καθορίσαμε  ότι  είναι  ψήφισμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  ένα  λεπτάκι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Νομίζω  ότι  ο  Κανονισμό  κάτι  

τέτοιο  τόσο  σοβαρό  δεν  το  επιτρέπει .  Αυτό  είναι  ιδιαιτέρως  σοβαρό  

και  θα  μπορούσαμε  να  το  βάλετε  εσείς  ως  ημερήσια ,  κατ’  εξαίρεση  και  

εν  πάση  περιπτώσει ,  το  όλο  θέμα  νομίζω  ότι   είναι  ιδιαιτέρως  σοβαρό .  

Στην  ουσία  δεν  διαφωνούμε ,  αλλά  τώρα  έτσι  όπως  μπαίνει  από  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο  με  αυτό  τον  τρόπο ,  νομίζω  ότι  δεν  συνάδει  με  την  

σοβαρότητα  και  τον  όγκο  του  εγχειρήματος .  

 Να  κάνουμε  ένα  ψήφισμα  στον  υπουργό  να  του  πούμε  ότι  

τακτοποίησε  μόνο  το  θέμα  του  Δήμου ,  των  Δήμων  και  όχι  της  

δημοτικής  ενημερότητας ;  Να  το  δείτε .  Δεν  θέλετε  να  το  δείτε  το  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  ουσία  συμφωνούμε ,  αλλά  νομίζω  ότι  επί  της  διαδικασίας  δεν  

συνάδει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  θα  σας  πω .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ήδη  ο  ίδιος  μου  ανέφερε  και  

άλλες  αποφάσεις ,  μάλιστα  κάποιοι  τόλμησαν  να  πάρουν  και  απόφαση  

ενάντια  στον  νόμο ,  κάτι  το  οποίο  νομίζω  δεν  θα  ήταν  ορθό  να  

πράξουμε ,  επομένως  το  διαχειρίστηκε  διαφορετικά .   

 Αρχικά  είχε  κάνει  μια  πρόταση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

μάλιστα  πριν  αναλάβει  ο  υποφαινόμενος ,  ήταν  να  γίνει  για  να  

αποφασίσουμε  το  να  δεχόμαστε  μόνο  την  δημοτική  ενημερότητα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  που  ήθελα  εγώ  να  φέρω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ήταν  να  

πάρουμε  απόφαση  όχι  ψήφισμα ,  να  ανανεώνουμε  τις  άδειες  της  λαϊκής  
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αγοράς  των  Σερρών  χωρίς  να  ζητάμε  φορολογική  και  ασφαλιστική  

ενημερότητα .  Να  πάρουμε  απόφαση .   

 Οι  πληροφορίες  μου ,  δεν  έχω  κάποιο  χαρτί ,  όμως  οι  πληροφορίες  

μου  λένε  ότι  τέτοια  απόφαση  πήρε  η  Δούρου  στην  Αθήνα ,  γιατί  όπως  

ξέρετε  στην  Θεσσαλονίκη  και  στην  Αθήνα  τις  άδειες  τις  ανανεώνει  η  

Περιφέρεια ,  όχι  ο  Δήμος .   

 Δηλαδή  στην  Αθήνα  οι  πληροφορίες  μου  λένε  ότι  ανανεώνονται  

οι  άδειες  χωρίς  να  ζητείται  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα .  

Εγώ  αυτή  την  απόφαση  ήθελα  να  πάρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

όμως  μιλώντας  με  τους  νομικούς  του  Δήμου  μου  είπαν  ότι  θα  είναι  μια  

παράνομη  απόφαση  και  μπορεί  να  μας  πάει  στα  δικαστήρια .  Τώρα  οι  

άλλοι  μπορεί  να  έχουν  τον  τρόπο  να  γλιτώνουν  και  εμείς  να  μην  έχουν .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  κατέληξα  στο  ότι  κάτι  πρέπει  να  κάνουμε  

κα  μετά ,  αφού  απορρίπτουμε  να  πάρουμε  την  απόφαση ,  ζητάω  να  

στείλουμε  αυτό  το  ψήφισμα .  Εάν  δεν  το  κάνουμε  εμείς  κανένας  

υπουργός  δεν  θα  ασχοληθεί  με  το  θέμα ,  θα  πάει  έτσι  όπως  είναι  και  

πολλοί  συμπολίτες  μας  θα  φύγουν  από  το  επάγγελμα ,  γιατί  θα  πηγαίνει  

η  Αστυνομία  και  θα  τους  γράφει  συνεχώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  να  εξηγήσω  στο  σώμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  με  διακόψατε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  βοηθήσω  το  σώμα ,  θα  σας  δώσω  σε  όλους  τον  λόγο .  Να  σας  

εξηγήσω  ότι  ο  νόμος ,  όπως  αναφέρει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  στο  

έγγραφό  του ,  λέει  ρητά  ότι  υποχρεούται  κανείς  για  να  ανανεώσει  την  
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άδεια  να  έχει  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα .  Αυτό  είναι  

ξεκάθαρο .   

 Επομένως  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  κάνει  σήμερα  μια  πρόταση  υπό  

τύπου  ψηφίσματος  για  να  στείλουμε ,  να  προτείνουμε  στον  υπουργό  να  

τροποποιήσει  την  συγκεκριμένη  νομοθεσία .  Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  

υπάρχει  κάτι  άλλο  δηλαδή  για  να  προετοιμαστεί  για  να  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Για  να  το  προετοιμάσουμε  καλύτερα .  Αυτό  είναι .  

Αυτό  είναι  το  θέμα  και  η  ουσία  αυτή  είναι .  Ο  νόμος  λέει  ξεκάθαρα  ότι  

ζητάει  για  την  ανανέωση  φορολογική  και  ασφαλιστική ,  είναι  ο  

Ν4497/17,  άρθρο  22,  παράγραφος  11 και  προτείνει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

βλέποντας  την  δυσκολία ,  όπως  μου  την  εξήγησε  και  κατ’  ιδίαν ,  

προτείνει  ως  ψήφισμα  να  ζητήσουμε  την  τροποποίηση  της  νομοθεσίας  

αυτής .   

 Δεν  υπάρχει  κάτι  άλλο  δηλαδή  να  δει  κανείς ,  γι '  αυτό  και  το  

έφερε ,  μου  ζήτησε  να  το  φέρει  σήμερα  υπό  την  μορφή  ψηφίσματος .   

 Τώρα  είχα  δώσει  τον  λόγο  στον  κ .  Χασαπίδη ,  θα  ακολουθήσει  

και  ο  κ .  αντιπρόεδρος  που  είδα ,  ο  κ .  Ραμπότας  και  νομίζω  και  ο  κ .  

γραμματέας .  Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  αυτό  ξανά  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  

ερώτηση  των  επαγγελματιών  που  βρισκόντουσαν  εδώ  θυμάμαι .  Αυτό  το  

ψήφισμα  δεν  θα  έχει  κανένα  ουσιαστικό  περιεχόμενο .  Αυτές  είναι  

διεκδικήσεις  των  επαγγελματικών  οργανώσεων  που  συμμετέχουν  στην  

λαϊκή  και  νομίζω  ότι  το  διεκδικούν  οι  επαγγελματικές  οργανώσεις .   

 Αυτό  που  πρέπει  να  πάρουμε  εμείς  με  μια  ομόφωνη  απόφαση ,  

ομόφωνη  απόφαση ,  να  εξουσιοδοτήσουμε  τον  Αντιδήμαρχο  που  

διαχειρίζεται  την  έκδοση  αυτών  των  αδειών ,  ώστε  εάν  έχουν  δημοτική  
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ενημερότητα ,  δηλαδή  εάν  δεν  χρωστάτε  στον  Δήμο ,  να  τους  δίνουμε  

την  άδεια  και  ας  πάμε  42 άτομα  στο  δικαστήριο  εάν  χρειαστεί .   

 Νομίζω  απόφαση  πρέπει  να  πάρουμε .  Απόφαση  πρέπει  να  

πάρουμε .  Δεν  μπορεί ,  ο  νόμος  ουσιαστικά  τι  κάνει ;  Μετατρέπει  τους  

δήμους  σε  μακρύ  χέρι  τους  κεντρικής  εξουσίας  και  λέει  ότι  εσείς  θα  

είστε  το  μέσο  για  να  εισπράττω  εγώ  τα  χρέη  των  δημοτών .  Όχι .  Εμείς  

απέναντι  στους  δημότες ,  εάν  αυτοί  είναι  συνεπείς  με  τις  υποχρεώσεις  

τους  απέναντι  στον  Δήμο  πρέπει  να  τους  δίνουμε  την  άδεια .   

Άρα  πρέπει  να  μιλήσουμε   μόνο  για  την  δημοτική  ενημερότητα  

και  να  είναι  απόφαση ,  όχι  ψήφισμα .  Γιατί  είναι  βέβαιο  ότι  οι  

επαγγελματικές  τους  οργανώσεις ,  επαναλαμβάνω ,  διεκδικούν  την  

αλλαγή  του  νόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιπρόεδρος  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  πω  και  εγώ ,  δεν  μπορώ  να  διαφωνήσω  με  την  πρόταση  που  

κάνει  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ότι  απόφαση  πρέπει  να  είναι ,  αλλά  ήθελα  να  

θέσω  το  θέμα  ότι  ενόψει  του  συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ  που  θα  γίνει  2 με  5 

του  μηνός ,  μπορεί  να  πάει  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  

Δήμου  μας ,  ως  απόφαση  και  ως  πρόταση  την  Περιφερειακή  Ένωση  

Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  που  θα  συνεδριάσει  τις  επόμενες  μέρες  

και  κατ’  επέκταση  να  γίνει  μια  πρόταση  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  

Ελλάδα  για  να  αλλάξει  ο  νόμος .   

 Φυσικά  μέχρι  τότε ,  δεν  διαφωνώ  με  τον  κ .  Χασαπίδη ,  δεν  θα  

μπορούσαμε  να  έχουμε  πάρει  και  μια  άλλη  απόφαση ,  άσχετα ,  κ .  

Αντιδήμαρχε ,  εάν  ο  νόμος  το  επιτρέπει  ή  δεν  το  επιτρέπει .  Πολλές  
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φορές  εμείς  γι '  αυτό  είμαστε  εδώ ,  να  αναλαμβάνουμε  και  κάποιες  

ευθύνες  που  είναι  στα  όρια .   

 Αλλά  το  βασικό  είναι  για  να  αλλάξει  ο  νόμος ,  για  να  μην  

παίρνουμε ,  να  μην  τσαλαβουτάμε  σε  άλλα ,  δεν  μπορούμε  με  ένα  

ψήφισμα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών  και  μόνο .  Πρέπει  να  γίνει  

στο  Β /μιο  και  στην  συνέχεια  Γ /θμιο  όργανο  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσουμε  με  την  σειρά  τον  λόγο .  Ο  κ .  Ραμπότας  ζήτησε  τον  λόγο ,  ο  

κ .  γραμματέας  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Μια  κουβέντα .  Επί  της  διαδικασίας  θα  μιλήσω  τώρα .  Αφού  είναι  τόσο  

σημαντικό ,  όπως  μας  το  θέτει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  θα  έπρεπε ,  κ .  

Αντιδήμαρχε ,  να  μας  φέρεις  ένα  έγγραφο ,  μια  εισήγηση  που  να  

αποτυπώνει  επακριβώς  την  υφιστάμενη  κατάσταση ,  ώστε  να  

επικαλεστούμε  αυτό  το  κομμάτι ,  αυτή  την  συγκεκριμένη  ρύθμιση  

προκειμένου  να  πάει  και  στο  Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  που  αρχές  του  

Δεκεμβρίου  αλλά  και  οτιδήποτε ,  να  βγει  ένα  ολοκληρωμένο  ψήφισμα  

που  να  αποτυπώνει  όμως  και  την  κατάσταση  την  επικρατούσε .  Ότι  

έχουμε  εκατό ,  παράδειγμα ,  άδειες ,  οι  ογδόντα  δεν  ανανεώνονται  γι '  

αυτούς  τους  λόγους ,  έχουμε  αυτά  τα  πράγματα ,  είναι  γιατί  πέρα  του  

νόμου  η  εφαρμογή .   

 Σε  αυτά  τα  θέματα  δεν  μπορεί  να  εκδώσουμε  έτσι  ένα  ψήφισμα  

άντε ,  κάνουμε  ένα  ψήφισμα ,  δίνουμε  ένα  ψήφισμα .  Το  ψήφισμα  πρέπει  

να  έρθει  με  μια  έγγραφη  εισήγηση  προκειμένου  να  διατυπωθεί  και  να  

το  συναποφασίσουμε  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  με  την  σειρά  ο  κ .  γραμματέας .   
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Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Νομίζω  ότι  θα  καλύψω  τους  συναδέλφους .  Συμφωνώ  με  τους  πάντες .  

Όπως  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  να  γίνει  διαπαραταξιακή .  Από  την  δική  μας  

την  παράταξη ,  Δήμαρχε ,  εάν  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  μαζί  με  τον  

Αντιδήμαρχο  να  είμαι  και  εγώ ,  διότι  τυχαίνει  να  είμαι  εντεταλμένος  σε  

περιοχή  που  είναι  αγροτική ,  τα  γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά  αυτά  τα  

θέματα  και  στην  Επιτροπή  πρέπει  να  μπουν  και  άλλα  ζητήματα ,  

Αντιδήμαρχε ,  όπως ,  γιατί  υπάρχει  και  το  στάσιμο  εμπόριο  και  

υπάρχουν  και  άλλες  τρύπες ,  εντός  εισαγωγικών ,  μέσα  στον  Ν4494, 

οπότε  εγώ  προτείνω  να  γίνει  μια  διαπαραταξιακή  και  άμεσα  να  

έρθουμε  σε  σας ,  στο  γραφείο  μαζί  με  την  υπηρεσία  και  εσάς  να  

βγάλουμε  ένα  ψήφισμα ,  να  έρθει  στο  επόμενο  συμβούλιο  και  να  πάει   

στην  Κ . .Ε .ΔΕ . ,  που  είπε  ο  κ .  Γάτσιος  και  οπουδήποτε  αλλού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  σειρά  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  νόμος  τι  λέει ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Πρέπει  να  έχουν  ασφαλιστική  και  

φορολογική  ενημερότητα .  Εμείς  μπορούμε  να  παραβλέψουμε  τον  νόμο ;  

Τον  παραβλέψαμε  και  αλλού  και  51 άτομα  πηγαίναμε  επί  ένα  μήνα  

στην  Θεσσαλονίκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πενήντα  ένα  άτομα  πηγαίναμε  και  πληρώσαμε  δικηγόρους  1.500 ο  

καθένας  και  πηγαινοερχόμασταν .   

 Πώς  θα  αγνοήσουμε  την  νομοθεσία ;  Πρώτα  πρέπει ,  νομίζω  ο  

Σάκης  το  είπε ,  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  να  προτείνουν  να  αλλάξει  ο  νόμος ,  η  
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νομοθεσία  να  αλλάξει  και  μετά  να  έρθουμε  εμείς  και  να  ζητήσουμε  

αυτό .   

 Νομίζω  ότι  αυτό  είναι  το  σωστό ,  αυτός  είναι  ο  σωστός  δρόμος  

και  όχι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρει  μια  απόφαση  ενάντια  στον  

νόμο  που  μπορεί  να  μας  οδηγήσει  στις  δικαστικές  αίθουσες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο  και  μετά  είδα  τον  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη  

και  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ  μια  κουβέντα  θα  πω .  Ίσως  να  μην  γίνω  και  αρεστός ,  αλλά  

παρατηρώ  ένα  κλίμα  που  λέει  ότι  υπάρχει  ένας  συγκεκριμένος  νόμος  

που  λέει  ότι  πρέπει  να  έχεις  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  

και  δημοτική  ενημερότητα  και  ρωτάω  εγώ ,  θα  σου  πει  ο  Υπουργός  

γιατί  δεν  καταργήσατε  την  δημοτική  ενημερότητα ;   

 Υπάρχουν  νόμοι  στην  χώρα  και  πρέπει  εμείς  σαν  θεσμικό  όργανο  

να  τους  σεβόμαστε .  Τώρα  εάν  θέλουμε  να  κάνουμε  παιχνιδάκια  και  

διάφορες  έτσι  ιστορίες ,  η  ασφαλιστική  ενημερότητα  και  η  φορολογική  

ζητείται  παντού .  Και  στην  τράπεζα  να  πας  σου  ζητάνε  τα  πάντα .  

Λοιπόν ,  το  ΄17 ψηφίστηκε  ο  νόμος .  Εγώ  δεν  υπερασπίζομαι ,  δεν  είμαι  

ΣΥΡΙΖΑ .  Θα  πρέπει  τελικά  να  δούμε ,  ποια  είναι  η  νομιμότητα .  Και  εάν  

την  πήρε  η  Δούρου ,  η  Δούρα  είναι  μέσα  στον  χώρο  ας  πάει . .  με  τον  

υπουργό .   

 Λοιπόν ,  δεν  μπορεί  να  ζητάμε  για  τον  μεν  Δήμο  να  κρατήσουμε  

την  δημοτική  ενημερότητα ,  για  το  δε  κράτος  να  την  καταργήσουμε .  

Αυτά  είναι  απαράδεκτα  πράγματα .  Να  μπει  μια  πρόταση  προς  την  

Κ .Ε .Δ .Ε .  για  να  ζητήσουμε  κάποια  αλλαγή  του  νόμου  όπου  θα  

προβλέπει  οποιοσδήποτε  δεν  έχει  να  γίνει  κάποια  ρύθμιση ,  ναι .  Όχι  να  
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πετάξουμε  τον  νόμο  στα  σκουπίδια .  Τότε  να  το  κλείσουμε  το  κράτος  

αυτό .  Να  το  κλείσουμε ,  γιατί  υπάρχουν  και  άλλοι  άνθρωποι  που  

εξασκούν  διάφορα  επαγγέλματα ,  εκτός  από  την  λαϊκή  αγορά  και  

εκείνοι  δεν  έχουν  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  και  

δεινοπαθούν  οι  άνθρωποι .  Θα  πάρουμε  και  γι '  αυτούς ;  Να  το  κλείσουμε  

το  κράτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Στεργίου .  Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη  και  μετά  

κλείνουμε  με  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σέβομαι  την  ευαισθησία  του  κ .  Αντιδημάρχου  

και  μπράβο  του  αλλά  εμείς  θα  πάρουμε  απόφαση  να  την  στείλουμε  στο  

συνδικαλιστικό  όργανο  Δήμων  και  Κοινοτήτων  μόνο  εκεί ,  διότι  αυτοί  

έχουν  δικαίωμα  να  μιλάνε  με  υπουργούς  και  με  όλο  τον  κόσμο .   

Καταλάβατε ;  Να  σταλεί  στο  συνδικαλιστικό  όργανο  Δήμων  και  

Κοινοτήτων .  Στην  Κ .Ε .Δ .Ε . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αναστασιάδη  Αντώνη .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  

ο  κ .  Τερζής ,  ο  Πρόεδρος  μου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  οικονομία  χρόνου  εγώ  ταυτίζομαι  απόλυτα  με  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Στεργίου  και  νομίζω  ότι  είναι  η  πιο  λογική  διαδικασία ,  χωρίς  να  

έρθουμε  σε  σύγκρουση  με  την  μη  εφαρμογή  του  νόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  το  σύντομο .  Κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Η  ερώτηση  προς  το  προεδρείο .  Πήρε  τον  λόγο  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  για  

να  κάνει  μια  ανακοίνωση .  Τελικά  συζητήθηκε  το  θέμα  σαν  μια  προ  

ημερησίας  διατάξεως  θέμα .  Είναι  ορθό  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  σας  εξηγήσω .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  δεν  πήρε  να  

κάνει  ανακοίνωση ,  πήρε  τον  λόγο  για  να  ψηφίσουμε  μια  πρότασή  του  

με  την  μορφή  ψηφίσματος .   Εδώ  βλέπω  ότι  δεν  υπήρχε  τελικά  

ομοφωνία ,  οπότε  επέτρεψα  την  συζήτηση  για  να  μπορέσουμε  να  

φτάσουμε  σε  ένα  συμπέρασμα .  

 Δυο  τινά  θα  συμβούν  και  με  την  δική  σας  απόφαση .  Η  θα  

ορίσουμε  μια  Επιτροπή  για  να  διαμορφώσει  τελικά  ένα  κείμενο ,  που  

όπως  πολύ  σωστά  αναπτύχθηκε  μέσα  από  τις  απόψεις  των  συναδέλφων  

και  του  κ .  Αντιπροέδρου  να  πάει  και  άλλων  συναδέλφων ,  να  πάει  στο  

αρμόδιο  όργανο  το  συνδικαλιστικό  των  Δήμων  ή  διαφορετικά  θα  

πρέπει  και  με  πρωτοβουλία  του  κ .  Αντιδημάρχου  να  αποσύρει  την  

πρότασή  του  αυτή  την  στιγμή  για  το  ψήφισμα  και  να  έρθει  το  θέμα  

στην  αμέσως  επόμενη  συνεδρίαση  που  θα  είναι  ως  το  τέλος  του  μήνα  

στις  28,  εάν  δεν  κάνω  λάθος  κυρία  Παγκάλου ,  έτσι  δεν  είναι ; ,  28 του  

μήνα  για  να  το  συζητήσουμε  ως  τακτικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχήν  δεν  δέχομαι  τον  όρο  ότι  παίζουμε  

παιχνιδάκια .  Κανένα  παιχνιδάκι  δεν  παίζουμε  και  θα  σας  πω  και  το  

εξής ;  Εγώ  είμαι  εδώ  για  να  εξυπηρετώ  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  και  
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όχι  τα  συμφέροντα  της  εκάστοτε  κυβέρνησης .  Γι '  αυτό  και  διαχωρίζω  

την  φορολογική  και  ασφαλιστική  από  την  δημοτική .   

 Ναι ,  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  είμαι  εδώ  να  υπηρετήσω  και  των  

δημοτών .  Γι '  αυτό  και  δεν  ζητώ  εγώ ,  δηλαδή  η  απόφαση  που  ήθελα  να  

πάρουμε  εδώ  ήταν  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσουμε  να  μην  τα  

ζητάμε .  Όμως  το  τροποποίησα .  Να  πάρουμε  αυτή  την  απόφαση  για  την  

λαϊκή  αγορά  των  Σερρών  και  για  καμία  άλλη .  Δεν  με  ενδιαφέρουν  οι  

άλλες .  Εγώ  εξυπηρετώ  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  Σερρών  και  των  

Σερραίων  δημοτών .   

 Όμως  μετά  και  από  δική  σας  νομική  εξήγηση  και  τα  λοιπά  είπα  

ότι  πολύ  ωραία ,  ας  φτάσουμε ,  αφού  δεν  μπορούμε  με  αυτόν  τον  τρόπο  

σας  πάμε  με  κάποιο  άλλο .  Εγώ  βλέπω  εδώ  τώρα  ότι  υπάρχουν  κάποιοι ,  

εντάξει ,  εμένα  προσωπικά  δεν  με  ενδιαφέρει  το  πως  θα  εισπράξει  η  

πολιτεία  τους  φόρους  και  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  από  τους  πολίτες .  

Είναι  δικό  τους  προβλήματα .   

Εμένα  με  ενδιαφέρει  ο  Δήμος  να  εισπράξει  την  δημοτική  

ενημερότητα  και  παράλληλα  οι  συμπολίτες  μας  να  μπορούν  να  

πηγαίνουν  στην  δουλεία  τους ,  να  μην  χάνουν  το  μεροκάματο .  Αυτό  

μπορούμε  να  το  λύσουμε ;  Τότε  δεν  θέλω  κάτι  άλλο .   

Εάν  θέλετε  πάλι  να  το  φέρουμε  ως  τακτικό  θέμα  σε  άλλο  

συμβούλιο ,  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  εγώ  βλέπω  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ας  αποφασίσουν  οι  παρατάξεις .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν  μετά  τις  διαθέσεις  που  είδα  των  συναδέλφων ,  εάν  μου  επιτρέπετε  

να  διερμηνεύσω ,  βλέπω  ότι  υπάρχει  η  διάθεση  να  συγκροτηθεί  αυτή  η  

Επιτροπή ,  για  να  προλάβουμε ,  όπως  πολύ  σωστά  είπε  ο  κ .  

Αντιπρόεδρος  και  άλλοι  συνάδελφοι  την  διαδικασία  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  

φυσικά  το  δικό  μας  όργανο  στην  Περιφέρεια ,  επομένως ,  είπε  ο  κ .  

Γραμματέας  ότι  θέλει  να  συμμετάσχει  σε  αυτή  την  Επιτροπή ,  κύριε  

Γάτσιο  θα  βοηθήσετε  και  εσείς ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  συντομότερο  δυνατό .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  οριστεί  μια  αύριο ,  μεθαύριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  με  την  δική  μου  βοήθεια ,  ευχαρίστως .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  σας  παρακαλώ ,  θα  φτάσουμε  σε  ένα  τέλος .  Την  Πέμπτη ;  

Πότε  θέλετε ,  την  Πέμπτη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

30

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς  λέμε  ότι  πρέπει  να  ληφθεί  ως  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  όχι  ως  είμαστε  μια  Επιτροπή  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  καταλάβατε .  Θα  διαμορφώσει  η  Επιτροπή  την  πρόταση  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  θα  την  φέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  θα  φύγει  από  εδώ  συγκροτημένα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  πάρουμε  εμείς  απόφαση ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνη  

και  να  την  στείλουμε  στο  συνδικαλιστικό  όργανο  των  Δήμων  και  

Κοινοτήτων .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κατανοητό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  η  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  η  Επιτροπή… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι  Επιτροπή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  μιλάτε  για  Επιτροπή ,  θέλω  να  καταθέσω  την  διαφωνία  μου  εγώ .  

Εγώ  με  την  τοποθέτησή  μου  κατέθεσα  μια  άλλη  πρόταση .  Εγώ  είμαι  

αντίθετος  με  το  ψήφισμα  αυτό  που  θα  βγει .  Εγώ  λέω  σήμερα  να  

πάρουμε  απόφαση  να  δεχόμαστε  και  να  ανανεώνουμε  τις  άδειες  όσων  

επαγγελματιών  είναι  συνεπείς  απέναντι  στον  Δήμο .  Τίποτα  άλλο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  αυτό  είναι  κάτι  άλλο .  Αυτό  είναι  κάτι  άλλο  εντελώς .  Ο  κ .  

Γάτσιος  θα  είναι  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κύριος  

Τσαλίκογλου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  θα  είναι  

από  την  Δημοτική  Αρχή .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  από  την  παράταξη  

του  κ .  Μηλίδη .   Θα  μιλήσουμε  και  με  τον  κ .  Καρύδας  και  με  τον  κ .  

Γιαννακίδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Την  Πέμπτη  στις  11:00΄η  ώρα  να  μαζευτούμε  στο  γραφείο  το  δικό  μου  

και  να  συζητήσουμε  το  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πίσω  από  το  Διοικητήριο  στο  τμήμα  Αδειοδοτήσεων ,  στο  γραφείο  του  

κ .  Αντιδημάρχου ,  του  κ .  Γρηγοριάδη  την  Πέμπτη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν  συμφωνείτε ,  εάν  βολεύει  στις  11:00΄  η  ώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τους  συναδέλφους .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  δεν  υπάρχουν  αυτές  οι  προϋποθέσεις  αυτή  την  στιγμή .  Δεν  

μπορεί  ομόφωνα  να  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα  έρθει  στο  συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  έρθει  στο  επόμενο .  Είναι  28 πριν  από  την  Κ .Ε .Δ .Ε . .  Η  Κ .Ε .Δ .Ε .  

είναι  3 με  5 Δεκεμβρίου .  Θα  προλάβουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  δεν  υπάρχουν  αυτές  οι  προϋποθέσεις  αντιδήμαρχε ;  Σας  

παρακαλώ  πολύ .  Υπάρχει  κάποια  άλλη  ανακοίνωση ;  Ο  κ .  Πρόεδρος  

έχει  μια  ανακοίνωση ,  μου  ζήτησε  τον  λόγο ,  ο  κ .  Τερζής .  Παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Στο  περασμένο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ετέθη  μια  ερώτηση  

στην  οποία  απάντησα  αλλά  παρόλο  που  απάντησα  όσο  το  δυνατόν  πιο  

γρήγορα  και  άμεσα  και  νομίζω  κατανοητά ,  πλανάται  το  θέμα  στα  ΜΜΕ  

και  κυρίως  στα  ψηφιακά .   

 Αφορά  η  ομόφωνη  απόφαση  που  πήραμε  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  να  ορίσουμε  δικηγόρους  για  να  ελέγξουν  

τις  ακίνητες  υποχρεώσεις  σε  όλες  τις  πρώην  κοινωφελείς  επιχειρήσεις  

οι  οποίες  ήρθαν  στον  καθολικό  διάδοχο ,  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Αυτή  η  διαδικασία  λοιπόν  είναι  σε  εξέλιξη ,  αυτή  η  διαδικασία  

και  η  ενημέρωση  η  έγγραφη  του  δικηγόρου  που  έχει  αναλάβει  την  

υπόθεση  της  πρώην  κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Μητρουσίου  μας  

απέδειξε  ότι  υπάρχουν  κάποια  αρχεία  τα  οποία  μπορούν  να  μας  τα  

αποδώσουν  τώρα ,  εν  έτη  2018,  γι '  αυτό  ορίσαμε  και  τριμελή  Επιτροπή  

με  απόφαση  για  να  παραλάβει  αυτό  το  αρχείο .   

 Υπενθυμίζω  ότι  σε  όλες  τις  εκθέσεις  των  ορκωτών  λογιστών  και  

στους  ισολογισμούς  υπάρχει  η  παρατήρηση  και  όπως  επίσης  και  η  
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επισήμανση  ότι  πρέπει  να  γίνει  η  διαδικασία  για  να  αναζητηθούν  αυτές  

οι  ακίνητες  απαιτήσεις  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  από  τρίτους  οφειλέτες  προς  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Η  προφορική  ενημέρωση  που  είχα  από  τους  ορκωτούς  λογιστές  

αλλά  και  από  τον  ανάδοχο  λογιστή ,  μου  διαβεβαιώνουν  ότι  όποιο  

αρχείο  και  εάν  βρεθεί  που  αφορά  τις  ακίνητες  απαιτήσεις  τρίτων  προς  

την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  δεν  υπάρχει  ούτε  μια  περίπτωση  να  βλάψει  παλαιές  

αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Είμαστε  λοιπόν  και  υποχρεωμένοι  να  κάνουμε  αυτή  την  

διαδικασία  και  ευτυχώς  που  την  κάνουμε ,  διότι  όπως  είπε  και  ο  

Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης ,  πιθανόν  στο  μέλλον  να  χρειάζεται  και  

εμείς  να  πηγαίνουμε  στον  Εισαγγελέα ,  εάν  δεν  κάνουμε  αυτή  την  

διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Υπάρχει  κάποια  άλλη  

ανακοίνωση  ή  ερώτηση ;  Ο  κ .  Ραμπότας  μου  ζήτησε  τον  λόγο  για  μια  

ερώτηση .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Παρακαλώ  να  γίνει  γνωστό  στο  σώμα  στο  αμέσως  προσεχές  διάστημα  

χρονικό  ποιοι  δημοτικοί  χώροι  έχουν  παραχωρηθεί  σε  φορείς  

Συλλόγους  και  μάλιστα  αυτοί  οι  οποίοι  είναι  προσαρμοσμένοι  σε  

ευρωπαϊκά  προγράμματα  και  χρηματοδοτούνται  από  εκεί .   
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 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθύνετε  ερώτηση  δηλαδή  στον  κάθε  αρμόδιο  αντιδήμαρχο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Στον  καθ’  ύλην .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  καθ’  ύλην  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  είναι  ο  Αντιδήμαρχος  Τεχνικής  

Διεύθυνσης ,  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  για  τον  Δήμο  μόνο  ή  και  για  τα  νομικά  του  πρόσωπα ;  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει ,  κατανοητό .   Σημειώσαμε  την  ερώτηση  του  κ .  Ραμπότα  

του  συναδέλφου .  Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  απαντηθεί .  Δεν  

υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση .  Μπορούμε  να  μπούμε  στην  ημερήσια  

διάταξη .   

 Πρώτο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Να  πω  ότι  ανοίγει ,  ακόμα  και  

στις  ανακοινώσεις  όταν  ξεκινάμε ,  ανοίγει  ο  κύκλος ,  όποιους  τους  

έγραψα  δεν  θα  ξανά  επαναληφθεί ,  να  σηκώνει  το  χέρι  ο  οποιοσδήποτε ,  

όχι  ο  οποιοσδήποτε ,  όλοι  είμαστε  κάποιος ,  αλλά  μετά  που  κλείνει  

έκλεισε ,  γιατί  θα  γίνεται  αυτό  το  πράγματα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγνώμη  κ .  Γραμματέα ,  επί  της  διαδικασίας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  γραμματέα  για  την  επισήμανση  όσον  αφορά  τον  κύκλο  

των  ομιλητών .  Προχωρούμε  στο  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  

  

 

Θέμα  1ο  :  

Συζήτηση  –ενημέρωση  –διατύπωση  γνώμης  σχετικά  με   

τη  δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική  εκπαίδευση  2019-2020 

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Δήμαρχος .  Όπως  συνεννοηθήκαμε  και  με  την  

κυρία  Γραμματέα ,  έχουν  ενημερωθεί  και  ο  Σύλλογος  των  

Εκπαιδευτικών  και  Δασκάλων  Α /θμιας  Εκπαίδευσης ,  έχει  σταλεί  η  

επιστολή  με  e-mail  και  στην  Α /θμια  Εκπαίδευση  και  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  γιατί  και  εκεί  υπάρχουν  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  τους  

ενδιαφέρει  αυτό  το  θέμα .  

 Σίγουρα  είναι  εδώ  ο  κ .  Παπασταμόπουλος ,  ο  διευθυντής  της  

Α /θμιας  Εκπαίδευσης ,  τον  καλωσορίζω .  Αρκετούς  εκπαιδευτικούς  

βλέπω  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Δεν  ξέρω  εάν  είναι  εδώ  και  κάποιος  

εκπρόσωπος  ή  ο  κ .  Στεφάνου  ή  η  κυρία  Δράκογλου  από  τον  Σύλλογο  

των  Εκπαιδευτικών  για  να  πάρει  τον  λόγο .  Διακρίνω  και  τον  Πρόεδρο  

της  Κοινότητας  των  Καλών  Δέντρων  τον  κ .  Τσίμα  και  τον  Πρόεδρο  της  

Κάτω  Καμήλας  και  τον  κ .  Πάντσιο .   

Κα  ΤΣΟΜΠΑΝΗ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Τσομπάνη .  Πολύ  ωραία ,  καλώς  ήρθατε ,  σας  καλωσορίζουμε  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Να  ξεκινήσουμε ,  κύριε  Δήμαρχε  με  σας .  Παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  σχετικά  με  το  θέμα  της  

δίχρονης  υποχρεωτικής  προσχολικής  εκπαίδευσης ,  καταρχήν  θα  ήθελα  

να  υπενθυμίσω  κάποια  πράγματα  και  για  να  τα  θυμηθεί  το  σώμα  αλλά  

και  για  να  ενημερωθούν  οι  πολίτες  για  να  γίνει  κατανοητό  όσο  γίνεται  

καλύτερα  το  θέμα .  

 Καταρχήν ,  να  πούμε  τι  ίσχυε  με  τον  παλαιό  νόμο  και  τι  ισχύει  με  

τον  νέο  νόμο ;   

 Με  τον  παλαιό  νόμο  ο  γονιός  υποχρεωτικά  στέλνει  το  παιδί  στο  

νηπιαγωγείο ,  όταν  γίνει  5 ετών ,  εάν  θέλει  όμως  μπορεί  να  το  στείλει  

και  όταν  είναι  4 ετών .   

 Η  συντριπτική  πλειοψηφία  πάντως  των  γονέων  τα  στέλνει  τα  

παιδιά  στο  νηπιαγωγείο  όταν  γίνουν  5 ετών .   

Με  τον  νέο  νόμο ,  με  την  δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική  

εκπαίδευση  τα  παιδιά  από  την  ηλικία  3,8 ετών  υποχρεωτικά  πρέπει  να  

πάνε  στο  νηπιαγωγείο .   

 Πολύ  σοφά  ο  νόμος  αυτός  δίνει  επίσης  ένα  στάδιο  προσαρμογής ,  

προκειμένου  να  εφαρμοστεί  χωρίς  να  δημιουργηθούν  προβλήματα  στην  

λειτουργία  του  Δήμου ,  κυρίως  στην  λειτουργία  των  παιδικών  σταθμών ,  

για  να  υπάρχει  έτσι  ισορροπία  και  εύρυθμη  λειτουργία  ων  παιδικών  

σταθμών .  Γιατί .  Γιατί  οι  δήμοι  πρέπει  να  προσαρμοστούν  στα  νέα  

δεδομένα  και  ποια  είναι  τα  νέα  δεδομένα ;  Η  δημιουργία ,  επιπλέον ,  
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βρεφικών  τμημάτων  στην  θέση  των  προ  νηπιακών  που  θα  πάψουν  να  

υπάρχουν .  Δηλαδή ,  στην  θέση  των  παιδιών  3,8 ετών  που  θα  φύγουν  

από  τους  παιδικούς  σταθμούς .  

 Με  τον  νέο  νόμο  θα  φύγουν  πολλά  παιδιά  3,8 ετών  από  τους  

παιδικούς  σταθμούς  και  στην  θέση  τους  θα  δημιουργηθούν  βρεφικοί  

σταθμοί  με  στόχο  αφενός  να  εξυπηρετούν  τους  γονείς  και  αφετέρου  να  

ενισχυθούν  οικονομικά  οι  παιδικοί  σταθμοί  και  να  υπάρχει  εύρυθμη  

λειτουργία  στους  παιδικούς  σταθμούς .  Και  αυτό  γιατί ;  Γιατί  όπως  

γνωρίζετε  στους  παιδικούς  σταθμούς  τα  παιδιά  μπαίνουν  με  μια  

επιχορήγηση .  Με  το  βάουτσερ  που  αυτό  σημαίνει  έσοδο  των  παιδικών  

σταθμών  και  έτσι  μπορούν  και  στέκονται  και  λειτουργούν .  Χωρίς  αυτό  

το  έσοδο  είναι  αδύνατον  να  λειτουργήσουν .   

 Οπότε  με  την  δημιουργία  νέων  βρεφικών  τμημάτων  και  την  

υποδοχή  βρεφών ,  θα  ξανά  έρθουν  βάουτσερ ,  αυτή  η  επιχορήγηση ,  θα  

υπάρξουν  έσοδα  για  τους  παιδικούς  σταθμούς  και  δεν  θα  διαταραχθεί  η  

εύρυθμη  λειτουργία  των  παιδικών  σταθμών  ενώ  παράλληλα  θα  

εξυπηρετούνται  και  οι  γονείς  με  τα  βρέφη .   

 Τώρα  για  να  γίνουν  τα  νέα  βρεφικά  τμήματα  χρειάζονται  

χρήματα  και  μάλιστα  αρκετά ,  διότι  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που  

θέτει  ο  νόμος  οι  νέοι  βρεφικοί  σταθμοί  πρέπει  να  έχουν  κάποιες  

προϋποθέσεις  και  απαιτούνται  πολύ  περισσότερα  χρήματα ,  τα  διπλάσια  

θα  έλεγα ,  από  ότι  για  τους  νηπιακούς  σταθμούς  που  είναι  από  2,5 έως  

5 ετών ,  γιατί  οι  βρεφικοί  σταθμοί  πρέπει  να  έχουν ,  από  τις  

πληροφορίες ,  από  την  ενημέρωση  που  είχα ,  κρεβατάκια ,  αλλαξιέρες ,  

καρεκλάκια ,  φαγητό  ιδιαίτερα  προσαρμοσμένο  στην  ευαίσθητη  αυτή  

ηλικία ,  διαφορετικά  είδη  υγιεινής ,  παιχνίδια  διαφορετικά ,  ο  χώρος  να  

είναι  ιδιαίτερα  διαμορφωμένος  και  τα  λοιπά .   
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 Η  πολιτεία  είπε  στους  δήμους  ότι  για  να  κάνετε  βρεφικά  τμήματα  

κάντε  μου  προτάσεις  και  εγώ  θα  σας  δώσω  χρήματα .  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

υπέβαλε  πρόταση  στις  αρχές  του  ΄18 για  να  δημιουργηθούν  δυο  

βρεφικά  τμήματα .  Λεφτά  όμως  δεν  ήρθαν .   

 Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δεν  τα  έκανε  τα  δυο  

βρεφικά  τμήματα .  Τα  έκανε .  Με  τα  λίγα ,  με  τα  ελάχιστα  λεφτά  που  

έχει  δημιούργησε  δυο  επιπλέον  βρεφικά  τμήματα  αλλά  εις  βάρος  των  

παιδικών  σταθμών .  Πήρε  από  τους  κωδικούς  χρήματα  των  παιδικών  

σταθμών ,  τα  οποία  προορίζονταν  για  την  αγορά  παιχνιδιών ,  

ψυχαγωγικών  υλικών  και  έκανε  αυτά  τα  δυο  βρεφικά  τμήματα  χωρίς  να  

είναι  πλήρη ,  χωρίς  να  είναι  όπως  θα  έπρεπε  και  πρέπει  να  πούμε  ότι  

τώρα  με  την  εναρμόνιση  στις  ευρωπαϊκές  προδιαγραφές ,  που  είναι  οι  

προϋποθέσεις  ακόμα  πιο  σκληρές ,  χρειάζονται  πολύ  περισσότερα  

χρήματα  για  να  γίνει  ένα  βρεφικό  τμήμα .   

 Οπότε  για  την  ομαλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  παιδικών  

σταθμών ,  πρέπει  να  γίνουν  και  άλλα  βρεφικά  τμήματα  και  φυσικά  η  

πολιτεία  να  δώσει  τα  χρήματα  που  χρειάζονται .  Όμως  όλοι  πολύ  καλά  

το  γνωρίζουμε ,  ότι  το  δημόσιο  είναι  δυσκίνητο ,  υπάρχει  μεγάλη  

γραφειοκρατία  και  γι '  αυτό  καθυστερούν  όλα .  Όλα  καθυστερούν  λόγω  

της  γραφειοκρατίας  και  των  χρημάτων  που  δεν  υπάρχουν  και  έρχονται  

καθυστερημένα .  Τα  ζούμε  αυτά  καθημερινά  στον  Δήμο ,  τα  ξέρουμε  

πολύ  καλά .   

 Εάν  δεν  υπάρξει  ομαλή  προσαρμογή  στον  νέο  νόμο ,  θα  

δημιουργηθούν  προβλήματα  και  σε  κάποια  χωριά  του  Δήμου  Σερρών .  

αυτή  την  στιγμή  σε  κάποια  χωριά ,  όπως  η  Ορεινή ,  τα  Καλά  Δένδρα ,  

Αναγέννηση  Κάτω  Καμήλα ,  υπάρχουν  παιδικοί  σταθμοί  στους  οποίους  

πάνε  παιδιά  από  2,5 έως  5 ετών .  Εάν  τώρα  εφαρμόσουμε  τον  νόμο ,  θα  
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μειωθεί  δραματικά  ο  αριθμός  των  παιδιών  στους  παιδικούς  σταθμούς  

αυτών  των  χωριών  και  όπως  καταλαβαίνετε ,  είναι  δύσκολο  έως  

αδύνατο  να  λειτουργήσει  ένας  παιδικός  σταθμός  με  δυο ,  τρία  παιδιά .   

 Οι  δαπάνες  για  την  λειτουργία  ενός  παιδικού  σταθμού  είναι  πολύ  

μεγάλες .  Είτε  ένα  παιδί  έχεις ,  είτε  πολλά  πρέπει  να  έχεις  την  

καθαρίστρια ,  τον  δάσκαλο  και  τα  λοιπά .  Οπότε  οι  δαπάνες  για  την  

λειτουργία  ενός  παιδικού  σταθμού  είναι  μεγάλες  και  δεν  

δικαιολογούνται  για  να  λειτουργήσει  ένας  παιδικός  σταθμός  με  δυο  και  

τρία  παιδιά  και   εκ  των  πραγμάτων  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  οδηγηθεί  στο  

να  θέσει  σε  αργία  αυτούς  τους  παιδικούς  σταθμούς .   

 Επίσης ,  θα  συρρικνωθεί  και  ο  αριθμός  των  παιδιών  στο  

Σκούταρι ,  στον  Λευκώνα ,  στο  Μητρούσι ,  που  έχουν  πάρα  πολύ  καλούς  

παιδικούς  σταθμούς  με  υποδομές  και  παιδικοί  σταθμοί  που  

αναπτύσσονται .   

 Πέρυσι  είχαμε  ζητήσει  έναν  χρόνο  προσαρμογής  για  την  ομαλή  

λειτουργία  του  νέου  νόμου ,  όπως  όμως  καταλάβατε  λόγω  των  

γραφειοκρατικών  διαδικασιών  άρα  αλλά  και  από  το  γεγονός  ότι  η  

πολιτεία  ακόμα  δεν  έστειλε  χρήματα  για  βρεφικά  τμήματα ,  ο  ένας  

χρόνος  αποδείχθηκε  ότι  δεν  ήταν  αρκετός ,  γι '  αυτό  ζητάμε  ακόμα  ένα  

χρόνο  προσαρμογής  στο  νέο  νόμο ,  προκειμένου  να  δημιουργηθούν  τα  

βρεφικά  τμήματα  που  χρειάζονται  και  να  αποφευχθούν  τα  προβλήματα  

που  θα  δημιουργηθούν  στους  παιδικούς  σταθμούς  και  έτσι  να  

λειτουργούν  ομαλά .   

 Εμείς  σεβόμαστε  τον  νόμο  και  τον  εφαρμόζουμε .  Αυτό  ζητάμε .  

Εμείς  λέμε  ναι ,  θα  εφαρμόσουμε  τον  νόμο .  Ο  νόμος  πολύ  σωστά ,  πολύ  

σοφά  δίνει  ένα  στάδιο  προσαρμογής  τριών  ετών ,  οπότε  λέμε  ότι  ναι ,  

για  να  τον  εφαρμόσουμε  χωρίς  να  δημιουργήσουμε  προβλήματα  στην  
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λειτουργία  των  παιδικών  σταθμών  και  του  Δήμου  γενικότερα  και  των   

πολιτών ,  των  κατοίκων  της ,  ζητάμε  αυτό  το  στάδιο  προσαρμογής  που  

προβλέπει  ο  νόμος .   

 Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  ένας  γονέας  θέλει  να  πάει  το  παιδί  

του  σε  ένα  νηπιαγωγείο ,  είναι  τεσσάρων  ετών  και  θέλει  να  το  πάει ,  μα  

δεν  απαγορεύεται .  Μπορεί  να  το  πάει .  Όποιος  γονέας  θέλει  μπορεί  να  

πάει  το  παιδί  του  που  είναι  τεσσάρων  ετών  στο  νηπιαγωγείο  από  τώρα   

 Εμείς ,  επαναλαμβάνω ,  ζητάμε  την  εφαρμογή  του  σταδίου  

προσαρμογής  που  προβλέπει  ο  νόμος  και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  που  

είναι  το  πρόβλημα  εάν  υπάρξει  ένας  χρόνος  ακόμα  προσαρμογής .  Και  

πρέπει  να  πω  ότι  υπάρχει  τρομερή  πίεση  από  τους  γονείς .  Οι  γονείς  

θέλουν  αυτό  το  στάδιο  προσαρμογής  και  το  θέλουν  αυτό  το  στάδιο  

προσαρμογής ,  μάλιστα  μερικοί  λένε  να  καταργηθεί  ο  νόμος ,  εμείς  δεν  

λέμε  κάτι  τέτοιο ,  θέλουν  αυτό  το  στάδιο  προσαρμογής ,  διότι  γίνεται  

πάρα  πολύ  καλή  δουλειά  στους  παιδικούς  σταθμούς ,  γίνεται  άριστη  

εκπαιδευτική  δουλειά  και  είναι  πολύ  ευχαριστημένοι  οι  γονείς .   

 Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  ζητάμε  ακόμα  ένα  χρόνο  

προσαρμογής  στον  νέο  νόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Πρώτα  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  

Υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  Ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης .  Κάποιος  άλλος ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  βλέπω  το  χέρι .  

Κάποιος  άλλος ;  Όχι .  Ο  κ .  Φωτιάδης  και  το  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα  εισάγεται  στην  ουσία  για  ενημέρωση  και  με  

βάση  το  συνημμένο  υλικό ,  την  άποψη  την  κυρίαρχη  για  την  διατήρηση  
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για  ένα  δεύτερο  χρόνο  ή  την  πιστή  εφαρμογή ,  την  εισήγηση  αλλά  και  

την  ευθύνη  την  φέρει  η  τριμελής  Επιτροπή  με  ομόφωνή  της  απόφαση .   

 Συνεπώς ,  μετά  την  εισήγηση  του  Δημάρχου ,  νομίζω  και  για  μας  

το  θέμα  είναι  πολύ  συγκεκριμένο  και  μπορούμε  να  προχωρήσουμε ,  

διότι  δεν  υπάρχει  και  επί  της  ουσίας  και  αντικείμενο ,  εφόσον  δεν  

υπάρχει  ομόφωνη  απόφαση  της  τριμελούς  Επιτροπής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πράγματι  εδώ ,  είναι  ερώτηση  αυτή ;  Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  διαπίστωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά  διατυπώνουμε  γνώμη  σήμερα .  διατυπώνουμε  γνώμη ,  

ξεκάθαρα .  Να  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  νόμος ,  το  υπουργείο  έβγαλε  μια  εγκύκλιο  και  λέει  την  συγκρότηση  

μιας  τριμελή  Επιτροπή  από  τον  Διευθυντή  της  Α /θμιας  Εκπαίδευσης ,  

από  το  προεδρείο  του  Συλλόγου  των  Δασκάλων  και  από  κάθε  Δήμο ,  

από  τον  Δήμαρχο .  Θέλουν  την  γνώμη  τους  πάνω  στο  θέμα  αυτό .  Την  

Τετάρτη  είμαι  καλεσμένος  για  να  εκφράσω  την  γνώμη  μου .   

 Δεν  ξέρω ,  εσείς  πολλές  φορές  με  κατηγορείτε  ότι  δεν  σας  

ενημερώνω ,  ότι  δήθεν  ξέρω  εγώ ,  αδιαφορώ ,  σας  παραβλέπω ,  σας  

παρακάμπτω .  Είναι  κακό  που  έφερα  το  θέμα   αυτό  να  σας  ενημερώσω ,  

να  το  συζητήσουμε  και  να  πει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  γνώμη  του  

για  να  την  μεταφέρω  αυτή  την  γνώμη  στην  τριμελή  Επιτροπή .  Γι '  αυτό  

γίνεται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

42

 Δεν  ήμασταν  υποχρεωμένοι  να  το  φέρουμε  το  θέμα  εδώ ,  αλλά  

καθαρά  για  λόγους  δημοκρατίας ,  από  δημοκρατική  ευαισθησία  και  για  

λόγους  διαφάνειας ,  το  έφερα  το  θέμα  να  εκφράσετε  την  γνώμη  σας… 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  ολοκληρώσει  ο  κ .  Δήμαρχος .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διότι  εάν  πήγαινα  μόνος  μου  χωρίς  να  σας  ρωτήσω ,  εάν  πήγαινα  μόνος  

μου  και  έλεγα  την  γνώμη ,  θα  ήσασταν  στα  κάγκελα  κάποιοι  και  θα  

λέγατε  ότι  δεν  πήρε  την  γνώμη  ο  Δήμαρχος  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και  μια  δεύτερη  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  δεύτερη  ερώτηση  ο  κ .  Φωτιάδης  και  μετά  είναι  ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά  την  διευκρίνιση  του  κ .  Αγγελίδη  ότι  έρχεται  το  θέμα  επειδή  

υπάρχει  δημοκρατική  ευαισθησία ,  νομίζω  ότι  εύλογα  μπαίνει  και  ένα  

άλλο  ερώτημα .  Ποια  είναι  η  κατάσταση  στα  νηπιαγωγεία  μας ;  Θα  

μπορούσε  εάν  δεν  συντρέχανε  αυτές  οι  προϋποθέσεις  που  λέτε ,  θα  

μπορούσαν  τα  παιδιά  να  πάνε  στα  νηπιαγωγεία ;  Υπάρχουν  οι  αίθουσες ;  

Υπάρχουν  οι  υποδομές ;  Και  τι  είδους  νηπιαγωγεία  έχουμε ;  Με  την  

έννοια ,  μπορούν  να  γίνουν  ολοήμερα ;   
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 Και  κάτι  ακόμη .  Εσείς  ξέρετε ,  κύριε  Δήμαρχε  τις  υποδομές  και  

στο  επίπεδο  των  παιδικών  αλλά  και  του  νηπιαγωγείου  και  νομίζω  ότι  

θα  πρέπει  να  μας  δώσετε  και  από  εκεί  μια  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως  γι '  αυτό  γίνεται  η  συζήτηση ,  για  να  ενημερωθείτε  αλλά  εγώ  

νομίζω  ότι  πέρα  από  αυτό ,  η  ημερήσια  διάταξη  πότε  δόθηκε ;  Πέντε  

μέρες  πιο  μπροστά .  Πάντως  εγώ  όταν  ήμουν  δημοτικό  σύμβουλος ,  όταν  

έπαιρνα  την  ημερήσια  διάταξη  για  ένα  θέμα  πήγαινα  και  οπλιζόμουν  

σαν  αστακός .  Ενημερωνόμουν  από  τους  πάντες ,   από  τις  υπηρεσίες .  

Δεν  περίμενα  να  πάω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  ενημερωθώ  

εκείνη  την  στιγμή ,  διότι  άλλο  να  ενημερωθείς  πιο  μπροστά ,  

διαμορφώνεις  καλύτερη  άποψη .   

 Όμως  πέραν  αυτού ,  εγώ  την  πρότασή  μας ,  θα  σας  πω  για  τα  

νηπιαγωγεία ,  την  πρότασή  μας  δεν  την  έχω  συνδέσει  με  τα  

νηπιαγωγεία .  Εγώ  παίρνω  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  

πρόβλημα  στα  νηπιαγωγεία  και  να  μην  υπήρχε  κανένα  πρόβλημα  αυτή  

θα  ήταν  η  πρότασή  μας  και  σας  είπα  τον  λόγο ,  την  τεκμηρίωση .   

 Όσον  αφορά  τα  νηπιαγωγεία ,  πράγματι  δεν  υπάρχει  έντονο  

πρόβλημα .  Δηλαδή  τι  υπάρχει ;  έκλεισαν ,  όπως  ξέρετε ,  δυο  

νηπιαγωγεία  γιατί  δεν  μπορούσαν  να  λειτουργήσουν .  Πίσω  από  το  

δικαστικό  μέγαρο .  Και  αυτά  ήταν  δυο  νηπιαγωγεία ,  το  12ο  ,  σε  ένα  

κτήριο ,  σε  έναν  ιδιώτη  που  αποδείχθηκε  μετά  από  πόσα  χρόνια ,  τώρα  

καταλαβαίνετε  εδώ ,  μετά  από  είκοσι  χρόνια  ανακάλυψαν  ότι  από  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  περνάει  θάλασσα .  Τι  μου  λέτε  τώρα ;  Ποτάμι .  Το  

λέω  έτσι  για  να  ακουστούν  τα  παράξενα .   
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 Λοιπόν ,  μετά  από  πόσα  χρόνια  λειτουργίας  πίσω  από  το  

δικαστικό  μέγαρο  δυο  παιδικών  σταθμών  ανακάλυψαν  ότι  κακώς  

λειτουργούν  εκεί  τα  νηπιαγωγεία .   

Κάναμε  τεράστιες  προσπάθειες  με  τον  Σύλλογο  των  Δασκάλων  το  

καλοκαίρι  και  με  τους  γονείς  μήπως  και  καταφέρουμε  και  κρατήσουμε  

τα  παιδιά  σε  αυτά  τα  δυο  νηπιαγωγεία .  Και  εκεί  που  πιστεύαμε  και  

εκεί  που  φαινόταν  ότι  μάλλον  θα  πετυχαίναμε  τον  στόχο  μας ,  τελικά  

στάθηκε  αδύνατο  αυτό .  Οπότε  αυτά  τα  δυο  νηπιαγωγεία ,  το  12ο  και  το  

20ο  πάνε  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Για  το  12ο  νηπιαγωγείο  δεν  υπάρχει  πρόβλημα ,  μπορεί  να  

παραμείνει  εκεί ,  για  το  21ο  υπάρχει  κάποια  πρόβλημα ,  πρέπει  να  φύγει .   

Υπάρχει  επίσης ,  άρα  ένα  πρόβλημα  έχουμε  με  το  21ο  και  για  το  

24ο  νηπιαγωγείο ,  το  οποίο  λειτουργεί  επί  της  Δυτικής  Θράκης  και  

εκείνο  δεν  πληροί  τις  προδιαγραφές  και  αυτή  την  στιγμή  οι  υπηρεσίες  

μας  έχουν  εξαπολύσει  ένα  κυνηγητό ,  θα  βγει ,  φυσικά  και  προκήρυξη ,  

ψάχνουν  να  βρουν  ένα  ακίνητο  για  να  στεγάσουν  το  νηπιαγωγείο  εκεί  

και  θα  το  βρουν  δηλαδή ,  διότι  υπάρχει  χρόνος  μέχρι  το  καλοκαίρι .   

Για  το  21ο  που  σας  είπα ,  που  είναι  τώρα  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είπαμε  

στην  αρχή ,  πάντα  σε  συνεργασία  με  τον  Σύλλογο  Δασκάλων ,  να  δούμε  

το  κτίριο  που  υπάρχει  δίπλα  στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία .   

Τελικά  μετά  από  διερεύνηση  που  κάναμε  αποδείχθηκε  ότι  εκείνο  

το  κτήριο  δεν  είναι  δικό  μας ,  νομίζαμε  ότι  ήταν  δικό  μας  και  χαρήκαμε  

ότι  θα  έλυνε  το  πρόβλημα .  Αποδείχθηκε  ότι  δεν  είναι  δικό  μας ,  ψάξαμε  

με  τις  υπηρεσίες  μας ,  βρήκαμε  ένα  οικόπεδο  που  είναι  χαρακτηρισμένο  

για  σχολείο ,  πίσω  από  το  4ο  Γυμνάσιο .   

Αυτό  τώρα  εκεί  για  να  κάνεις  σε  εκείνο  το  σχολείο ,  συγνώμη ,  σε  

εκείνο  το  οικόπεδο  γιατί  λέμε  είτε  κοντέινερ  να  βάλουμε  ή  να  
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κτίσουμε .  Για  να  βάλεις  είτε  κοντέινερ  είτε  για  να  κτίσεις ,  οι  

διαδικασίες  οι  γραφειοκρατικές ,  το  ξέρουν  οι  δάσκαλοι  του  συλλόγου  

που  είναι  εδώ ,  διότι  μαζί  με  τα  βλέπαμε  και  τα  παρακολουθούσαμε ,  οι  

διαδικασίες  είναι  φοβερές ,  ετοιμάζουν  τοπογραφικό ,  θα  σταλεί  στον  

ΟΣΚ ,  στον  Οργανισμό  Σχολικών  Κτηρίων  και  μάλιστα  τους  είπα  ότι  

στείλτε  το  όσο  μπορείτε  πιο  γρήγορα ,  επειδή  θα  πάω  εγώ  στην  Αθήνα  

σύντομα ,  να  πάω  και  από  κοντά  να  πιέσω  τις  καταστάσεις  και  τα  λοιπά  

και  τα  λοιπά .   

Αυτά  τα  δυο ,  το  ένα  θα  έλεγα ,  διότι  για  την  Δυτικής  Θράκης  θα  

βρεθεί  κάτι ,  αυτά  τα  δυο  πρόβλημα ,  ας  πούμε ,  υπάρχουν  με  τα  

νηπιαγωγεία ,  αλλά  σε  καμία  περίπτωση  δεν  συνδέω  το  στάδιο  

προσαρμογής  του  ενός  χρόνου  που  ζητάμε  με  το  θέμα  αυτό .  Τέλεια  να  

ήταν  όλα  και  στα  νηπιαγωγεία  πάλι  θα  ζητούσα ,  η  γνώμη  μου ,  εγώ  

εκφράζω  την  γνώμη  μου ,  θα  ζητούσα  στάδιο  προσαρμογής  τουλάχιστον  

ακόμη  ενός  χρόνου ,  διότι  θα  δημιουργηθούν  τεράστια  προβλήματα  

στην  λειτουργία  των  παιδικών  σταθμών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο  για  την  απάντηση .  Κύριε  Ηλία  

Αναστασιάδη  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  η  θέση  σας  είναι  γνωστή .  Την  εκφράσατε  πριν  από  

λίγο .  Εγώ  δεν  θα  μείνω  εκεί ,  αλλά  θα  επιχειρήσω  να  βοηθήσω  προς  μια  

άλλη  κατεύθυνση ,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  θα  είναι  διαφορετική .   

 Ερώτημα .  Εφόσον  όλοι  γνωρίζουμε  ότι  στους  παιδικούς  σταθμούς  

δεν  υπάρχει  μόνο  η  πρόνοια  αλλά  υπάρχει  και  η  παιδαγωγία  και  αυτό  

είναι  γνωστό  και  σαφές  και  καταγεγραμμένο  από  όλους  τους  

παιδαγωγούς ,  εφόσον  γνωρίζουμε  ότι  υπάρχει  αυτή  η  δυστοκία  του  
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κράτους ,  όπως  αναφέρεται  που  με  ένα  όνομα  το  λέμε  γραφειοκρατία ,  

εφόσον  γνωρίζουν  οι  πάντες  ότι  θα  υπάρξει  σοβαρότατο  πρόβλημα  σε  

ότι  έχει  σχέση  με  την  υποδοχή  των  νηπίων ,  εάν  και  εφόσον  επιβληθεί  

ετσιθελικά ,  τι  σας  οδήγησε  να  δεχθείτε  ή  να  υποστηρίξετε  τον  έναν  

χρόνο  προσαρμογής  και  όχι  τα  δυο  που  ο  νόμος  μας  το  επιτρέπει ,  

λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  αυτό  το  οποίο  υποστηρίζετε ,  η  διετής  

υποχρεωτική  εκπαίδευση ,  είναι  ο  1566 από  το  ΄84 και  δεν  

εφαρμόστηκε  ποτέ .  Γιατί ;  Γιατί  υπάρχουν  αντικειμενικές  δυσκολίες  

προσαρμογής .   

 Μήπως  θα  έπρεπε  να  επανακαθορίσετε  την  θέση  σας  και  αντί  για  

ένα  χρόνο  να  ψηφίσετε  ή  τέλος  πάντων ,   να  προτείνετε ,  δεν  σας  

υποδεικνύω ,  θέτω  προβληματισμό ,  δυο  έτη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προτείνουμε  τώρα ;  Γιατί  δεν  προτείναμε  τότε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  δεν  μπορείτε  να  προτείνετε  γιατί  η  Επιτροπή  θα  συνέλθει .  Είστε  

μέλος ,  το  τρίτο  μέλος  της  Επιτροπής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  πω .  Πέρυσι ,  κοιτάξτε ,  εμείς  δεν  είμαστε  αρνητικοί  από  την  

στιγμή  που  ψηφίζεται  ένας  νόμος .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είπα  εγώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  απαντώ .  Τώρα  δεν  με  αφήνετε  να  ολοκληρώσω .  Άμα  δεν  με  

αφήσετε  να  ολοκληρώσω  πως  θα  πάρετε  την  απάντηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  είπα  ότι  εναντιώνομαι  στον  νόμο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

47

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  να  σας  πω  το  σκεπτικό  μου  που  είπα  ένα  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  όχι  διάλογος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  είπα  ένας  χρόνος  και  δεν  είπα  τρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  απαντήστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  δεν  έχετε  την  υπομονή  να  με  αφήσετε  να  ολοκληρώσω  δεν  θα  

καταλάβετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ψηφίστηκε  ένας  νόμο .  Εμείς  τον  νόμο  τον  σεβόμαστε .  Ζητήσαμε  έναν  

χρόνο  για  να  δείξουμε  την  διάθεσή  μας  ότι  σεβόμαστε  αυτόν  τον  νόμο  

και  έχοντας  στο  μυαλό  μας  την  υπόσχεση  της  πολιτείας  ότι  εμείς  

τρέξτε  και  θα  σας  δώσουμε  χρήματα  και  χρήματα  δεν  ήρθαν  ακόμα .  

Καταλάβατε ;  Και  εμείς  πήραμε  χρήματα  από  τους  παιδικούς  σταθμούς .   

 Γι '  αυτό ,  επειδή  αυτό  που  ελπίζαμε  ότι  το  κράτος  θα  αντιδράσει  

γρήγορα ,  θα  δώσει  χρήματα  και  θα  μπορέσουμε  να  προσαρμοστούμε  σε  

ένα  χρόνο  δεν  έγινε ,  ζητάμε  έναν  χρόνο  ακόμα .  Θέλετε  δυο  να  

ζητήσουμε ;  Να  εξαντλήσουμε  την  τριετία ;  Γιατί  όχι ;  Δεν  είμαι  

αντίθετος  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Κάποια  άλλη  ερώτηση  δεν  υπήρχε .  

Να  προχωρήσουμε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Κύριε  γραμματέα… 
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  προϊστάμενος  της  Α /θμιας  που  ήρθε  εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά  θα  πάρουν  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  να  ακούσουμε  και  την  άποψη…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  πάρουν  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  με  συγχωρείτε ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  διαδικαστικό  μέρος ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα ,  γι '  αυτό  σας  επιτρέπω  και  τον  λόγο .   Μην  

στεναχωριέστε .  Ως  είθισται  θα  συζητήσουμε  πρώτα  όλοι  οι  αιρετοί  

εκλεγμένοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  αρχηγοί  των  παρατάξεων .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Εγώ  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα ,  θα  δώσω  τον  λόγο  

ευχαρίστως ,  εφόσον  το  επιθυμείτε  και  εσείς  οι  ίδιοι  και  στους  

αρμοδίους  εδώ .  Μετά  από  δική  σας  συναίνεση ,  γιατί  βλέπετε  τώρα  τι  

προκαλείτε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

49

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,… 

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

…του  Κανονισμού  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παίρνετε  όμως  τον  λόγο .  Όχι  εσείς ,  κ .  Στεργίου .  Πρώτον  θα  ήθελα  

να  σας  παρακαλέσω  να  μην  παίρνετε  τον  λόγο  έτσι ,  όχι  για  κανέναν  

άλλο  λόγο ,  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Κατάλαβα  την  διαδικαστική  παρέμβαση  του  κ .  Χασαπίδη ,  είχε  να  κάνει  

με  το  πως  θα  εξελιχθεί  η  συζήτηση .   

 Η  συζήτηση  ως  είθισται  και  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό ,  πρέπει  

πρώτα  να  πάρουν  τον  λόγο  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  με  τους  αρχηγούς  

των  παρατάξεων  και  έπειτα  να  ακολουθήσουν   όποιοι  άλλοι  θεσμικοί  

φορείς  είναι  εδώ  ή  ακόμα  και  πολίτες .   

 Επομένως ,  εάν  εσείς  επιθυμείτε  για  να  ακούσετε  κάποιες  άλλες  

λεπτομέρειες  που  εκπορεύονται  από  κάποιους  ειδικότερους  στο  

αντικείμενο ,  να  ακούσετε  τις  απόψεις  τους  πριν  τοποθετηθείτε ,  το  

δέχομαι .  Φυσικά  βλέπετε  εδώ  κάποιοι .  Θα  το  βάλω  σε  ψηφοφορία .   

 Κύριε  Αραμπατζή  να  προηγηθούν  οι  θεσμικοί  φορείς ;  Κύριε  

Χράπα ;  Εσείς ;  Εσείς  όχι  ή  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  θέλουμε  την  άποψή  σας .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αφού  το  επιθυμεί  το  σώμα  ας  τους  ακούσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εσείς  συμφωνείτε ;  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Συμφωνείτε ,  

συμφωνείτε .   

Κύριε  Πρόεδρε ,   άλλη  μια  φορά  σας  καλωσορίζω .  Έχετε  τον  

λόγο .  Ο  Διευθυντής  παρακαλώ  της  Α /θμιας  ο  κ .  Παπασταμόπουλος .  

Έχετε  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  τον  διακόψουμε .  

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  πρώτα  

από  όλα  να  σας  ευχαριστήσω  για  την  πρόσκληση  να  βρίσκομαι  σήμερα  

εδώ .  Φοβάμαι  ότι  έχει  γίνει  κάποια  παρεξήγηση  και  το  διαπίστωσα  

κοιτώντας  το  πως  έχει  οριστεί  το  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξη .   

Όντως  με  την  παράγραφο  3,  του  άρθρου  3 του  4521/18 

θεσπίστηκε  η  δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική  εκπαίδευση .  Με  την  

παράγραφο  4 του  ίδιου  άρθρου  θεσπίστηκε  η  ύπαρξη  μιας  τριμελούς  

Επιτροπής ,  η  οποία  εισηγείται  στον  Περιφερειακό  Διευθυντή  

Εκπαίδευσης  και  αυτός  με  την  σειρά  του  στο  Υπουργείο  Παιδείας ,  που  

είναι  δυνατόν  να  λειτουργήσει  η  δίχρονη  υποχρεωτική  προσχολική  

εκπαίδευση  από  πέρυσι ,  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019 και  φέτος  

επαναλειτουργεί  πάλι  αυτή  η  τριμελής  Επιτροπή  για  το  σχολικό  έτος  

2019-2020.  

Έργο  της  τριμελούς  Επιτροπής  δεν  είναι  ούτε  να  κρίνει  εάν  θα  

εφαρμοστεί  ο  νόμος  ούτε  να  κρίνει  πως  θα  εφαρμοστεί  ο  νόμος .  Ο  

νόμος  είναι  δεδομένος  και  επιτρέψτε  μου ,  επειδή  εδώ  με  καλέσατε  ως  

υπηρεσιακό  παράγοντα ,  σεβόμενος  την  νομοθεσία  και  τον  Κώδικα  

Διοικητικής  Διαδικασίας  να  μην  μπω  στην  λογική  να  πω  εάν  η  

προσχολική  αγωγή  είναι  ωφέλιμη  ή  όχι  ή  να  κρίνω  άλλους  θεσμούς .   

Το  έργο  της  Επιτροπής  και  γι '  αυτό  θα  κληθείτε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

κληθήκατε  μάλλον  να  έρθετε  την  Τετάρτη  στο  γραφείο  μου ,  είναι  να  
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βεβαιώσετε  ή  όχι  εάν  υπάρχουν  οι  υποδομές  για  να  φιλοξενηθούν  τα  

προνήπια  από  φέτος  στον  Δήμο  Σερρών .  Αυτό  είναι  το  ζητούμενο  της  

τριμελούς  Επιτροπής .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  ξέρω  πως  λειτουργεί  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  μπορείτε  να   μπείτε  στην  ουσία  του  νόμου ,  μπορείτε  να  

ζητήσετε  την  κατάργησή  του ,  μπορείτε  να  ζητήσετε  την  επέκτασή  του ,  

μπορείτε  να  κάνετε  οτιδήποτε ,  την  Τετάρτη  όμως  θα  σας  ζητήσω  να  

μου  βεβαιώσετε ,  έχοντας  στον  μυαλό  σας  ότι  ως  προϊστάμενος  έχω  τα  

ίδια ,  ίσως  και  πιο  θετικά  στοιχεία  για  την  κατάσταση  που  επικρατεί ,  

για  το  εάν  μπορούν  οι  υφιστάμενες  δομές  να  φιλοξενήσουν  και  τα  

προνήπια  από  την  επόμενη  σχολική  χρονιά .   

 Αυτό  είναι  το  έργο  της  Επιτροπής .   

 Δεν  νομίζω  ότι  έχω  να  πω  τίποτα  περισσότερο .  Απλά  θέλω  

ακούγοντας  και  τους  κυρίους  να  τοποθετούνται ,  να  πω  τούτο .  

Δυστυχώς ,  τουλάχιστον  στα  χρόνια  που  είμαι  εγώ  εδώ  Διευθυντής  

Εκπαίδευσης ,  την  τελευταία  πενταετία ,  δεν  έχει  υπάρξει  καμία  μα  

καμία  πρόταση  του  Δήμου  για  ανέγερση  νέας  σχολικής  μονάδας .   

 Ο  Δήμος  έχει  κάνει  πάρα  πολλές  προσπάθειες  για  να  ξεφύγουμε  

από  μια  οικτρή  κατάσταση ,  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  τα  νηπιαγωγεία ,  

θυμάμαι  όταν  πρωτοήρθα  υπήρχαν  νηπιαγωγεία  που  στεγάζονταν  σε  

κάτι  στοές ,  σε  κάτι  ημιυπόγεια .  Η  κατάσταση  έχει  βελτιωθεί  

δραματικά  και  οφείλω  να  το  αναγνωρίσω ,  υπάρχουν  όμως  ζητήματα  

που  θα  έπρεπε  να  έχουν  προβλεφθεί  και  θα  έπρεπε  να  έχουν  υποβληθεί  

προτάσεις  για  την  ανέγερση  νεών  κτηρίων ,  ιδιαίτερα  στον  τομέα  των  

νηπιαγωγείων .   
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 Άκουσα  με  χαρά  ότι  ήδη  έγιναν  προτάσεις  για  δυο  βρεφικά  

τμήματα  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  αναρωτήθηκα  έτσι  με  παράπονο ,  

γιατί  δεν  έγινε  το  ίδιο  και  για  την  Α /θμια  εκπαίδευση ;   

 Το  διάστημα  των  τριών  χρόνων ,  κύριε  Δήμαρχε ,  έχει  να  κάνει  με  

την  εξασφάλιση  υποδομών ,  γιατί  ξέρουμε  πολύ  καλά  και  γι '  αυτό  

μπήκε  αυτή  η  διάταξη  στον  νόμο ,  ότι  υπάρχουν  περιοχές  που  δεν  είναι  

δυνατή  η  έναρξη  της  δίχρονης  υποχρεωτικής  προσχολικής  

εκπαίδευσης ,  γιατί  απλούστατα  είναι  τόσο  πυκνά  κατοικημένες  και  

μιλάω  για  τα  μεγάλα  αστικά  κέντρα ,  που  δεν  μπορούν  να  εξευρεθούν  

χώροι .   

 Γι '  αυτό  άλλωστε  και  ο  υπουργός  προχώρησε  σε  έκδοση  ΚΥΑ  με  

το  Υπουργείο  Οικονομικών ,  που  φαντάζομαι  θα  την  έχετε  υπόψη  σας ,  

στην  οποία  προβλέπεται  αλλαγή  των  προδιαγραφών  για  την  ενοικίαση  

χώρων  για  την  φιλοξενία  σχολικών  μονάδων ,  κάνοντας  ουσιαστικά  

έκπτωση  στην  προδιαγραφές  που  έχει  θέσει  ο  ΟΣΚ ,  κτηριακές  

υποδομές ,  ώστε  να  διευκολύνει  τους  δήμους  να  βρουν  χώρους  για  να  

στεγάσουν  τα  νήπια  ή  τα  προνήπια  όταν  εφαρμοστεί  η  δίχρονη  

υποχρεωτική  προσχολική  αγωγή .   

 Να  τελειώσω ,  να  μην  χρονοτριβώ  λέγοντας  τούτο .  Ο  Δήμος  

Σερρών  έχει  την  δυνατότητα  να  φιλοξενήσει  τα  διπλάσια  παιδιά  από  

ότι  φιλοξενεί  σήμερα .  Νομίζω ,  το  δηλώσατε  και  εσείς  πριν ,  μιλώντας  

στην  πρωτομιλία  σας  στην  εισήγησή  σας ,  ότι  δεν  έχουμε  κανένα  μα  

κανένα  πρόβλημα ,  αναφέρατε  ένα  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουμε  

τώρα  με  το  21ο  και  το  24ο ,  το  οποίο  έχει  δρομολογηθεί  και  ελπίζουμε  

να  λυθεί ,  μπορούμε  λοιπόν  να  δεχθούμε  όλα  τα  παιδιά  ηλικίας  

τεσσάρων  χρόνων  και  πάνω .  
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 Θα  σας  παρακαλέσω  τελειώνοντας  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  

είστε  σε  θέση  την  Τετάρτη  να  μου  δηλώσετε  εάν  υπάρχουν  υποδομές  ή  

δεν  υπάρχουν .  Όλα  τα  άλλα  που  έχουν  να  κάνουν  με  το  πνεύμα ,  το  

περιεχόμενο ,  την  εφαρμογή ,  την  φιλοσοφία  και  όλα  τα  άλλα  που  

ακολουθούν  τον  νόμο  που  ισχύει ,  δεν  μας  αφορούν  και  δεν  μας  

επιτρέπεται  να  τα  σχολιάζουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Διευθυντά .  Εάν  θέλει  ο  κ .  Δήμαρχος  να  

απαντήσει  σε  κάποια  ζητήματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  απαντήσω  συνολικά ,  αλλά  μια  ερώτηση  θέλω  να  σας  κάνω ,  ποιο  

είναι  το  πρόβλημα  σε  σας  εάν  εφαρμόσουμε  αυτό  που  προβλέπει  ο  

νόμος ;  Την  σταδιακή  εφαρμογή  του ;   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εγώ  δεν  έχω  πρόβλημα .  Εγώ  είμαι  ένας  δημόσιος  

υπάλληλος  που  έχω  ορκιστεί  να  φυλάω  πίστη  στο  σύνταγμα  και  τους  

νόμους  του  κράτους .  Ο  νόμος  του  κράτους  λοιπόν  με  καλεί  ως  

Πρόεδρο  της  τριμελούς  Επιτροπής  να  βεβαιώσω  εάν  υπάρχουν  οι  

κτηριακές  υποδομές  ή  δεν  υπάρχουν .  Δεν  με  καλεί  να  πω  ότι  συμπονάς  

τον  Δήμο ,  συμμερίζεσαι  τον  Δήμο ;   

 Εγώ  θα  στείλω  ένα  έγγραφο  το  οποίο  θα  υπογράφω ,  

αναλαμβάνοντας  την  πλήρη  ευθύνη  των  πράξεων  μου  και  θα  λέω  ότι  

στις  Σέρρες  έχουμε  33 νηπιαγωγεία ,  περίπου  60 αίθουσες ,  που  φτάνουν  

να  στεγάζουν  1.300,  1.400 παιδιά .  Αυτή  την  στιγμή  φοιτούν  τα  μισά ,  

άρα  μπορούμε  να  στεγάσουμε  άλλα  τόσα .  Τελεία  και  παύλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Διευθυντή .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  θεσμικός  φορέας  

που  εκπροσωπείται  εδώ  με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  με  τον  Πρόεδρο  

που  θα  ήθελε  να  πάρει  τον  λόγο ;  Μου  είπε  η  κυρία  Τσομπάνη  από  τον  

Σύλλογο  των  Εργαζομένων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  όπως  θελήσατε  έτσι  γίνεται .  Είναι  η  κυρία  Τσομπάνη  που  μου  

έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  εκπροσωπεί  

κάποιον  άλλο  φορέα ;  Η  κυρία  Φωτιάδου .  Παρακαλώ  κυρία  Τσομπάνη  

έχετε  τον  λόγο .  Ελάτε  όμως ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  σε  κάποιο  

μικρόφωνο  και  η  κυρία  Φωτιάδου  για  να  σας  ακούμε  και  να  

καταγράφονται  στα  πρακτικά  οι  απόψεις  σας .   

 Κάποιος  άλλος  από  τους  φορείς  που  είναι  εδώ  σήμερα .  Δεν  

απαντάει  κανείς  άλλος .   

Κα  ΤΣΟΜΠΑΝΗ:  

Εκπροσωπώ  τον  Σύλλογο  Παιδαγωγών  Δημοτικών  Βρεφικών  και  

Παιδικών  Σταθμών  του  Νομού  Σερρών .  Δεν  θέλω  να  επαναλάβω ,  ο  κ .  

Δήμαρχος  ήταν  πολύ  σαφής  στην  εισήγησή  του ,  να  μην  λέμε  ξανά  τα  

ίδια  και  τα  ίδια ,  εγώ  θέλω  δυο  πράγματα  να  επισημάνω .  Θέλω  να  

σκεφτείτε  σοβαρά  σε  αυτή  την  θητεία  στην  οποία  υπηρετείτε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  όλοι  σας ,  επιθυμείτε  να  θωρακίσετε  τον  νομικό  

πρόσωπο  τους  δημοτικούς  παιδικούς  σταθμούς  στο  μέλλον  να  

εξακολουθήσουν  να  υπάρχουν  ή  θα  συμβάλλετε  στην  αποδόμησή  τους ;   

 Τα  προβλήματα  τα  ακούσατε ,  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρά  και  πρέπει  

να  τα  δείτε  όλοι  με  την  αρμόζουσα  προσοχή .   
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 Επίσης ,  θέλω  να  επισημάνω  ότι  οι  παιδικοί  σταθμοί  αυτή  την  

στιγμή ,  οι  δημοτικοί  παιδικοί  σταθμοί  είναι  η  βιτρίνα  της  κοινωνικής  

πολιτικής  του  Δήμου .  Σκεφτείτε  το ,  σας  παρακαλώ ,  πάρα  πολύ .  Και  

κάτι  ακόμη .   

Έχουμε  τριάντα  έξι  συμβασιούχους ,  σκεφτείτε  αυτούς  τους  

ανθρώπους  τις  οικογένειες  και  τα  παιδιά  τους .  

 Οποιαδήποτε  διευκρίνηση  θέλετε ,  στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  την  κυρία  Τσομπάνη .  Κυρία  Φωτιάδου  έχετε  και  εσείς  

τον  λόγο .   

Κα  ΦΩΤΙΑΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  πω  ότι  ο  κ .  Δήμαρχος  τοποθετήθηκε  πάρα  πολύ  σωστά .  

θεωρώ  πως  ο  κ .  Παπασταμόπουλος  βλέπει  μονομερώς  το  θέμα ,  βλέπει  

μόνο  το  κομμάτι  των  νηπιαγωγείων  και  δεν  βλέπει  το  κομμάτι  των  

παιδικών  σταθμών .  Δεν  μπορούμε  να  προσπαθούμε  να  καλυτερεύσουμε  

την  κατάσταση  στα  νηπιαγωγεία ,  όπως  πολύ  σωστά  είπε  η  κυρία  

Τσομπάνη  και  να  αποδομούμε  μια  άλλη  δομή ,  η  οποία  είναι  άριστη  

αυτή  την  στιγμή .  

 Είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  κομμάτι  αυτό ,  όπως  και  οι  

εργαζόμενοι ,  τους  οποίους  προανέφερε  η  κυρία  Τσομπάνη ,  είναι  πολύ  

σημαντικό ,  διότι  εάν  δεν  μας  δοθεί  αυτό  το  χρονικό  περιθώριο  των  

επιπλέον  δυο  ετών  που  συμφωνώ  με  τον  κ .  Αναστασιάδη ,  θα  πρέπει  να  

είναι  δυο  και  όχι  ένας ,  εφόσον  ο  νόμος  μας  δίνει  την  δυνατότητα  της  

τριετούς  προσαρμογής ,  να  υπάρξουν ,  να  γίνουν  βρεφικά  τμήματα ,  

ούτως  ώστε ,  και  οι  γονείς  να  εξυπηρετηθούν  και  το  προσωπικό  που  

ήδη  εργάζονται  με  συμβάσεις  αυτή  την  στιγμή  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  

απορροφηθεί  στις  νέες  δομές  που  είναι  οι  βρεφικοί  σταθμοί ,  δυστυχώς  
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θα  μείνουν  οι  άνθρωποι  χωρίς  δουλειά  και  κατ’  επέκταση  και  οι  

οικογένειές  τους  και  αυτός  είναι  ένα  πάρα  πολύ  σημαντικό  κομμάτι ,  το  

οποίο  δεν  μπορούμε  να  παραβλέψουμε  ως  πολίτες  αυτού  του  Δήμου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τις  δυο  κυρίες .  Μπαίνουμε  στον  κύκλο  των  

τοποθετήσεων .  Παρακαλώ  ο  κ .  γραμματέας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποιες  ερωτήσεις  να  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  σε  ποιον  θα  κάνουμε ;  Τελείωσε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  τοποθετήθηκαν  και  άλλα  στελέχη .  Μέλος  της  τριμελούς  είναι  ο  

προϊστάμενος .  Μέλους  της  τριμελούς  δεν  είναι  ο  προϊστάμενος ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Να  καταγράψει  ο  κ .  

γραμματέας .  Ο  κ .  Φωτιάδης  βλέπω  έχει  σηκώσει  το  χέρι  του ,  ο  κ .  

Χαρίτος .  Κύριε  Χασαπίδη  θα  τοποθετηθείτε ;  Ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  

Ηλίας  Αναστασιάδης  ως  εκπρόσωπος  της  παράταξης ,  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  ο  Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  

ο  κ .  Τερζής  ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  εάν  χρειαστεί ,  ο  κ .  Στεργίου ,  ο  

κ .  Πρόεδρος  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Μερετούδης  ο  

Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Γκότσης  ο  Αντιδήμαρχος .  Κύριε  Καδή ;  Και  ο  κ .  
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Καδής  ο  Αντιδήμαρχος  εάν  χρειαστεί .  Η  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου  

και  ο  κ .  Δούκας  εάν  χρειαστεί .  Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Δούκας .  Και  η  

κυρία  Ιλανίδου .  Νομίζω  σχεδόν  όλοι .   

 Ξεκινάμε ,  κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   σας  παρακαλώ  κ .  

Φωτιάδη ,  πριν  πάρετε  τον  λόγο .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Να  κάνω  μια  σύνοψη .  Ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδη ,  ο  

Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χαρίτος ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης ,  

ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  Στεργίου ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Δούκας ,  ο  κ .  Γκότσης ,  κ .  Καδής ,  ο  

κ .  Μερετούδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γρηγοριάδης  Χρήστος  και  ο  κ .  Δούκας  σήκωσε  το  χέρι  και  η  κυρία  

Ηλιοπούλου .  Ο  κ .  Καδής  με  τον  κ .  Μερετούδη  σίγουρα .  Κύριε  

Θεοχάρη  και  εσείς ;  Ζητήσατε  και  εσείς  τον  λόγο  κ .  Θεοχάρη ;  Όχι .   

 Ξεκινάμε  με  τον  κ .  Φωτιάδη .  Και  ο  κ .  γραμματέας ,  εάν  

χρειαστεί .  Και  ο  κ .  Τσαλίκογλου  εάν  χρειαστεί .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  δεν  επιδέχεται  έντασης ,  πλην  

όμως  ο  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αγγελίδης  ξεκίνησε  με  αιχμές .  Θα  μείνω  σε  ένα  

με  δυο  σημεία  και  θα  πάω  και  θα  μείνω  εκεί  που  θα  έπρεπε  και  μόνο  

να  μας  απασχολήσει  ως  ουσία .   

 Όταν  λέγαμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  το  κτήριο ,  το  σημερινό  

κτήριο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  πρέπει  να  πάρει  αυτή  την  κατεύθυνση ,  
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ξέραμε  πολύ  καλά  τις  ανάγκες  της  Α /θμιας  εκπαίδευσης ,  ξέραμε  πολύ  

καλά  τις  ανάγκες  της  προσχολικής  εκπαίδευσης .   

 Σήμερα  λοιπόν  προκύπτει  ξεκάθαρα  ότι  ο  Δήμος ,  κ .  προϊστάμενε  

εγώ  προσωπικά  δεν  κατάλαβα  εάν  υπάρχουν  οι  σχολικές  αίθουσες ,  εάν  

υπάρχουν  οι  δυνατότητες  και  οι  προϋποθέσεις  αμέσως  να  ξεκινήσει ,  

από  του  χρόνου  εννοώ ,  η  διετής  υποχρεωτική  προσχολική  εκπαίδευση .   

 Η  ερώτησή  μου  εάν  και  ποιο  είναι  το  περιεχόμενο  και  ποια  είναι  

η  πρόταση  του  κ .  Δημάρχου  ως  προϊσταμένου  όλων  των  υπηρεσιών  και  

ως  γνώστη  και  ως  του  προσώπου  που  οφείλει  να  σχεδιάζει ,  δεν  ήταν  

τυχαία  ούτε  στην  λογική  της  χρέωσης ,  διότι  αυτά  που  πήραμε  εμείς  

εδώ  αφορούν  την  Κεντρική  Μακεδονία ,  ποιοι  είναι  στην  Επιτροπή ,  ο  

νόμος  και  εδώ  ποιοι  είναι  στην  Επιτροπή  εντός  του  Νομού  Σερρών .  

Μόνο  αυτά .   

 Μια  πλήρης  εισήγηση  και  δεν  μπορούμε  να  γίνουμε  ούτε  

ντέντεκτιβ  ούτε  μπορούμε  να  ασχολούμαστε  και  να  απασχολούμε ,  γιατί  

όταν  το  κάναμε  είχαμε  αυτή  την  οπτική ,  ενοχλείτε  τους  εργαζομένους .  

Λοιπόν ,  εμείς  περιμέναμε  μια  πλήρη  εισήγηση .  Τι  θα  έλεγε  η  πλήρης  

εισήγηση ;  Υπάρχουν  τόσες  αίθουσες ,  υπάρχουν  τόσες  κενές ,  τόσο  

υλικό ,  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  έχοντα  την  

ευθύνη  του  νομικού  προσώπου  και  από  την  άλλη  πλευρά  οι  παιδικοί  

μας  έχουν  αυτή  την  φέρουσα  ικανότητα ,  έχουν  αυτή  την  εξάρτηση  από  

τις  χρηματοδοτήσεις  και  καλώς  έχουμε  αυτό  το  επίπεδο  και  

ανταγωνιζόμαστε  τον  ιδιωτικό  τομέα  και  αυτή  θα  ήταν  μια  πλήρης  

εικόνα  για  να  μπορέσουμε ,  επί  της  ουσίας  και  εμείς  να  μετέχουμε ,  

έχοντας  όλα  τα  στοιχεία .   

 Και  σωστά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πράξατε ,  που  δώσατε  και  στους  

τρεις  εκπροσώπους  για  να  εμπλουτίσουν  και  να  έχουμε  περισσότερες  
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δυνατότητες  για  ουσιαστική  συζήτηση .   Ποια  συζήτηση  όμως  στην  

προκειμένη  περίπτωση ;   

 Εάν  μείνουμε  σε  αυτό  που  είπε  ο  Διευθυντής  της  Α /θμιας  είναι  

κάτι  πολύ  συγκεκριμένο  και  αυτό  θα  περίμενα  εγώ  να  ακούσω  από  τον  

κ .  Δήμαρχο .  Ότι  φροντίσαμε  και  υπάρχουν  οι  αίθουσες .  Αυτό  είναι  μια  

άλλη  υποχρέωση  και  η  άλλη  υποχρέωση  εν  παραλλήλω ,  βεβαίως  

υπάρχει ,  είναι  ισχυρή ,  έχουμε  δομές ,  τις  οποίες  δεν  θέλουμε  να  

απαξιώσουμε ,  να  δώσουμε  ένα  κτύπημα ,  ίσως  και  χαριστικό  για  την  

αποδόμησή  τους .   

 Πάμε ,  βεβαίως  σε  μια  λύση ,  η  οποία  είναι  μια  ενδιάμεση ,  

Σολομώντεια .  Και  πραγματικά  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  εγώ  σήμερα  

γιατί  συζητούμε ;  Ποιο  είναι  το  αντικείμενο ;  Δηλαδή  η  δημοκρατική  

ευαισθησία  του  Δημάρχου  ακριβώς  τι  αναζητά ;  Να  πούμε  εμείς  εδώ  οι  

συνάδελφοι  όλοι  και  πρώτος  μεταξύ ,  έτσι  είναι  ο  Κανονισμό  και  

είθισται ,  ο  Φωτιάδης ,  να  πούμε  τι ;  Τι  συμφέρει  τους  παιδικούς ;  Εάν  θα  

πρέπει  να  εφαρμόσουμε  τον  νόμο ;  Οι  υποδομές  υπάρχουν  για  να  

εφαρμοστεί  ο  νόμος ;   

 Λοιπόν ,  θεωρώ  ότι  το  όλο  θέμα  είναι  ήδη  νομίζω  ξεκάθαρο  για  

μας  από  την  εισήγηση  του  κ .  Αγγελίδη  και  δεν  θα  έπρεπε  να  μας  

μαλώσει  ούτε  μας  θυμίσει  τι  είδους  αντιπολίτευση  έκανε  ο  ίδιος  την  

προηγούμενη  περίοδο .   

 Εάν  λοιπόν  το  θέμα  είναι  ότι  για  μια  ακόμη  χρονιά  σχολική ,  θα  

πρέπει  να  πάμε  σε  αυτή  την  λογική  της  προσαρμογής ,  εμείς  θα  

συμφωνήσουμε  κ .  Αγγελίδη  αλλά  να  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  

τους  και  προς  την  μια  κατεύθυνση  και  προς  την  άλλη  και  να  μην  

βάζουμε  θέματα  κατά  της  αντιπολίτευσης .  
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 Το  θέμα  είναι  όμως  ξεκάθαρο  για  μας  και  θα  κλείσω  με  αυτό .  

Οφείλαμε ,  οφείλατε ,  εσείς  έχετε  την  ευθύνη ,  το  θέμα  των  αιθουσών  για  

τα  νηπιαγωγεία  της  σχολικής  στέγης  να  το  τρέξετε .  Και  εάν  μας  είχατε  

ακούσει  θα  μπορούσαμε  να  έχουμε  λύσει  ή  μάλλον  να  ικανοποιήσει  

όλες  μας  τις  ανάγκες .   

 Σήμερα  λοιπόν  μεταφέρουμε  το  όλο  θέμα  για  την  επόμενη  

περίοδο .  Ας  είναι  έστω  και  έτσι .  Όπου  στην  επόμενη  περίοδο ,  την  

επόμενη  σχολική  χρονιά ,  την  επόμενη  δημοτική  περίοδο  νομίζω  το  

θέμα  θα  πρέπει  να  απαντηθεί  στην  βάση  του .  Θα  πρέπει  να  

αυτοστεγαστούμε  και  σε  αυτό  το  κομμάτι  θα  πρέπει  να  κάνουμε  τις  

υποδομές  μας  επίκαιρες ,  θα  πρέπει  τα  νηπιαγωγεία  να  είναι  ολοήμερα ,  

ούτως  ώστε ,  οι  γονείς  να  μην  απωλέσουν  αυτό  το  ουσιαστικό  

προνόμιο ,  να  μένουν  τα  παιδιά  σε  ένα  περιβάλλον ,  όπως  αυτό  που  

έχουν  φροντίσει  επάξια  οι  εργαζόμενοί  μας  στους  παιδικούς  και  

συγχρόνως  να  πάρουν  αυτό  το  οποίο  δίνουν  οι  επιστήμονες ,  δεν  

μέμφομαι  επ’  ουδενί  την  ποιότητα  της  παροχής ,  αλλά  αυτό  λέει  ο  

νόμος  από  τους  παιδικούς  να  συνεχίσουμε  στο  νηπιαγωγείο .   

 Θα  συμφωνήσουμε  με  την  πρότασή  σας  κ .  Αγγελίδη ,  διότι  

ακριβώς  όπως  εξηγήσαμε ,  έτσι  όπως  διατυπώθηκε  δεν  μπορούμε  παρά  

να  μην  δεν  συμφωνήσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα ,  συγνώμη  για  να  ξεκαθαρίζουν  τα  πράγματα ,  συμφωνείτε  να  

ζητήσουμε  παράταση  ενός  χρόνου  ακόμα .  Στάδιο  προσαρμογής  ενός  

χρόνου .  Έτσι ;  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  είναι  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  ως  εκπρόσωπος  της  

παράταξης  του  κ .  Μηλίδη .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  επισημάνω  το  όλου   θέμα  έχει  δυο  σκέλη ,  δυο  μέρη .  Το  ένα  είναι  

το  τεχνοκρατικό ,  έτσι  όπως  παρουσιάστηκε  από  τον  Διευθυντής  την  

Α /θμιας  και  νομίζω  ότι  μάλλον  αυτό  θα  είναι  και  το  σημείο  στην  

συζήτηση  που  θα  γίνει .   

 Κοιτάτε ,  εδώ  η  τεχνοκρατική  προσέγγιση  του  όλου  θέματος  δεν  

σημαίνει  ότι  είναι  και  η  σωστή  προσέγγιση .  Συνήθως  η  στατιστική  

είναι  ένας  καλός  τρόπος  να  κρύβεις  και  την  πραγματικότητα .  Δεν  θέλω  

να  πω  τι  άλλο  λένε ,  αλλά  μένω  εδώ .  Η  στατική  δεν  είναι  πάντοτε  ο  

καλός  τρόπος  να  προσεγγίζεις  τα  θέματα  και  όταν  αυτά  έχουν  άμεση  

σχέση  με  τα  παιδιά ,  με  την  παιδαγωγία .   

 Γιατί ;  Γιατί  είναι  σαφές  πως  δεν  έγινε  καμία  ουσιαστικά  

ενημέρωση  και  να  με  συμπαθάτε ,  κύριε  Αγγελίδη ,  κτήρια  νοικιάζουμε  

υπόγεια  ακούστηκε  και  τα  λοιπά .  Δάσκαλοι ;  Νηπιαγωγοί  πότε  θα  

έρθουν ;  Εάν  θα  έρθουν  και  εάν  υπάρχουν  και  πιστώσεις  για  να   

αρχίσουμε  από  τώρα .   

 Και  τρίτον ,  η  υποδομή .  Δεν  είναι  μονάχα  η  αίθουσα  για  να  δεχθεί  

ένα  νήπιο .  Υπάρχουν  και  τόσα  άλλα  τα  οποία  χρειάζεται  ένα  

νηπιαγωγείο  για  να  λειτουργήσει  και  η  νηπιαγωγός  ή  ο  νηπιαγωγός  

ανάλογα ,  να  κάνει  το  έργο  που  πρέπει .   

 Δεν  είναι  αυτά  πράγματα  τα  οποία  μπορούμε  να  δούμε  

στατιστικά  και  τεχνοκρατικά .   

 Όντως  εάν  πάρουμε  αριθμός  μαθητών ,  αριθμός  αιθουσών ,  

βλέπουμε  ότι  φτάνουν .  Έλα  όμως  ότι  οι  ψυχούλες  δεν   αριθμοί .  Είναι  

παιδιά  που  χρήζουν  παιδαγωγία  και  αυτά  τα  πράγματα  ας  είμαστε  λίγο  

προσεκτικοί  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   
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 Το  δεύτερο  έχει  άμεση  σχέση  με  την  παιδαγωγία  και  εδώ  θα  

μιλήσω  ως  δάσκαλος  πλέον ,  γιατί  κακά  τα  ψέματα  τριάντα  πέντε  

χρόνια  μέσα  στις  τάξεις  είμαι .  Μεγάλα  είναι  τα  παιδιά ,  Λύκειο .  Δεν  

έχει  καμία  σημασία  αλλά  και  το  μικρό  το  παιδί  έχει  ανάγκη  

παιδαγωγίας  από  την  στιγμή  που  αρχίζει  και  κοινωνικοποιείται .   

 Εδώ  εμείς  έχουμε  ένα  δεδομένο  και  ποιος  είναι  αυτό  το  

δεδομένο ;  Ο  παιδικός  σταθμός ,  το  νηπιαγωγείο  του  Δήμου  με  όλη  την  

υποδομή ,  με  όλη  την  κτηριακή  μόνο ,  όχι  τέσσερα  ντουβάρια ,  με  όλη  

την  υποδομή  και  την  τεχνογνωσία  γι '  αυτό  εγώ  ζήτησα  από  την  αρχή ,  

κ .  Αγγελίδη ,  διετής  χρόνος  προσαρμογής  για  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  

και  στην  πολιτεία  και  στους  Α /θμια  εκπαίδευση  να  τακτοποιήσουν  τους  

χώρους  σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  κτηριακή  υποδομή ,  σε  ότι  έχει  σχέση  

με  την  υποδομή  λειτουργίας  των  νηπιαγωγείων  αλλά  και  σε  ότι  έχει  

σχέση  με  την  προσαρμογή  όλης  αυτής  της  της  δομής  που  ασχολείται  με  

τα  νήπια  και  είναι  ευθύνη  του  Δήμου .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  εγώ  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .  Θα  ήθελα  να  

δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Χατζημαργαρίτη ,  τον  Πρόεδρο  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  να  ακολουθήσουν  μετά  και  οι  υπόλοιποι  

συνάδελφοι ,  καθότι  και  αυτός  έχει  για  του  συγκεκριμένο  θέμα  πολλά  

να  μας  πει .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα  κάνω  την  έκπληξη ,  κύριε  Γαλάνη ,  δεν  θα  πω  πολλά .  Καταρχήν  

καλησπέρα .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  κυρίες  και  κύριοι  εμένα  με  κάλυψε  απόλυτα  ο  Δήμαρχος .  
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Είμαι  απόλυτα  ταυτισμένος  με  αυτά  που  είπε  και  συμφωνώ  ακόμα   και  

με  τον  κ .  Αναστασιάδη  για  την  δίχρονη  ακόμη  παράταση  που  δίνεται .   

 Δεν  θα  σας  κουράσω .  Θα  μπω  μόνο  στην  λεπτομέρεια  του  νόμου ,  

γιατί  ακούστηκαν  εδώ  πράγματα  τα  οποία  εμένα  δεν  με  καλύπτουν  

προσωπικά  και  λέμε  για  τον  νόμο .  Ο  Ν4521 λοιπόν .  Τι  λέει  ο  νόμος ;   

 Η  φοίτηση  όσων  νηπίων  την  21η  Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής  

συμπληρώνουν  ηλικία  πέντε  ετών  είναι  υποχρεωτική  σε  όλη  την  χώρα .  

Για  τα  νήπια  που  συμπληρώνουν  ηλικία  τεσσάρων  ετών ,  σύμφωνα  με  

την  παράγραφο  3,  γίνεται  υποχρεωτική  σταδιακά  στο  σχολικό  έτος  

2018-2019 και  σε  κάθε  περίπτωση  εντός  τριετίας  κατά  δήμους ,  οι  

οποίοι  ορίζονται  με  την  κοινή  απόφαση  των  υπουργών  Παιδείας  

Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  Οικονομικών  και  συνεχίζει .   

 Αυτό  πέρυσι  έγινε .  Μάλλον  τον  Μάρτιο  έγινε .  Υπήρξε  εισήγηση  

από  την  τριμελή  Επιτροπή  του  Δήμου  Σερρών  πάλι  κατά  πλειοψηφία .  

2-1.  Δυο  υπηρεσιακοί  και  ο  Δήμαρχος .  Το  Υπουργείο  έκρινε  ότι  δεν  

έπρεπε  να  μπει  ο  Δήμος  Σερρών .  Και  πέρυσι  είχαμε  την  ίδια  εικόνα ,  

ότι  είχαμε  την  υποδομή .  Το  Υπουργείο  γιατί  έλαβε  υπόψη  την  εικόνα  

που  έχουμε  και  εμείς  στα  μάτια  μας ;  Γιατί  πρέπει  να  καταλαβαίνουν ,  

γιατί  εμείς  δεν  είμαστε  υπηρεσιακά  όργανα  ούτε  είμαστε  δημόσιοι  

λειτουργοί .  Εμείς  υπερασπιζόμαστε  ως  πολιτικά  όργανα  μια  κοινωνία ,  

υπερασπιζόμαστε  ένα  έργο .  Άρα  ο  νόμος ,  λοιπόν ,  είναι  ξεκάθαρος .   

Και  έρχεται  λοιπόν  στις  30/10,  πριν  από  λίγες  μέρες  στο  

Υπουργείο ,  μάλλον  όχι  το  Υπουργείο ,  να  είμαι  πιο  συγκεκριμένος ,  

έρχεται  η  Περιφερειακή  Διεύθυνση  Α /θμιας  και  Β /θμιας  της  Κεντρικής  

Μακεδονίας  και  ζητάει  πάλι  από  τις  Επιτροπές ,  οι  οποίες  έχουν  οριστεί  

μέσα  σε  χρόνο  ρεκόρ ,  να  ενημερώσουν  την  τριμελή  Επιτροπή  για  να  
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λάβει  υπόψη  του  τις  προτάσεις  που  θα  καταθέσει  αυτή  η  τριμελής  

Επιτροπή  το  υπουργείο .   

Και  λέει  συγκεκριμένα  ότι  οι  τριμελείς  Επιτροπές ,  ειδικότερα  

σημειώνει  ότι  οι  τριμελείς  επιτροπές  θα  πρέπει  να  προτείνουν ,  

προσέξτε  το ,  τους  δήμους  στα  όρια  των  οποίων  μπορεί  να  εφαρμοστεί  

η  δίχρονη  υποχρεωτική  φοίτηση  στο  νηπιαγωγείο  από  το  σχολικό  έτος  

2019-2020. 

 Άρα  λοιπόν ,  τον  νόμο  μπορεί  να  τον  εφαρμόσει  κανείς  και  να  τον  

μεταφράσει  όπως  θέλει .  Ο  ίδιος  ο  νόμος  δεν  είναι  ξεκάθαρος .  Ο  ίδιος  ο  

νόμος  δεν  ξεκαθαρίζει  εάν  πρέπει  ο  Δήμαρχος  να  υποστηρίξει  στην  

τριμελή  Επιτροπή  ότι  υπάρχουν  ή  όχι  υποδομές ,  γιατί  έρχεται  και  λέει  

πως  σταδιακά ,  ξεκάθαρα  το  λέω ,  σταδιακά  και  σε  κάθε  περίπτωση  

εντός  τριετίας .   

 Εσείς  μπορείτε  να  καταλάβετε  και  να  ερμηνεύσετε  τον  ίδιο  τον  

νόμο ;  Εγώ  αδυνατώ .  Δεν  το  έχω  κάνει  ποτέ .   

Άρα  λοιπόν  εμείς ,  συμφωνώ  και  κλείνω  για  να  μην  ταλαιπωρήσω  

το  σώμα ,  είμαστε  σίγουροι  πως  αυτή  η  προσαρμογή  που  θα  γίνει  πράξη  

είμαι  βέβαιος  ότι  το  Υπουργείο  θα  σταθεί  και  πάλι  με  ευαισθησία  

στους  μεγάλους  δήμους ,  όπως  είναι  ο  μεγάλος  Δήμος  των  Σερρών ,  ένα  

μεγάλο  νομικό  πρόσωπο  το  οποίο  εξαιρετική ,  ποιοτική  και  

αναπτυξιακή  δομή  υπάρχει ,  είναι  ένα  επίτευγμα  που  έχουν  κάνει  οι  

ίδιοι  οι  γονείς  και  όχι  ο  Δήμος  και  ούτε  το  νομικό  πρόσωπο .  Είναι  μια  

δομή ,  η  οποία  πρέπει  να  συνεχίσει  να  υπάρχει  και  νομίζω  ότι  με  την  

προσαρμογή  που  ζητάμε  θα  πάμε  στο  επίπεδο  που  θέλει  και  το  

Υπουργείο ,  στην  φιλοσοφία  του  Ν4521, ο  οποίος  βεβαίως  και  έρχεται  

σε  αντίθεση  με  την  δική  μας  αντίληψη  αλλά  αυτό  δεν  έχει  καμία  

σημασία  πια .  
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Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Στην  συνέχεια  είναι  ο  κ .  

Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

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

ένα  ζήτημα  περισσότερο  ενημέρωσης ,  γιατί  πράγματι  και  το  

επαναλαμβάνω  για  ακόμη  μια  φορά ,  έχει  ειπωθεί  στην  αίθουσα  είναι  

ότι  η  Επιτροπή  η  οποία  σχηματίστηκε  με  βάση  τον  νόμο ,  γνωμοδοτεί  

για  το  τι  ακριβώς  θα  συμβεί  σε  επίπεδο  Δήμου  αλλά  και  σε  επίπεδο  

Νομού .   Σε  συνεργασία  και  με  τους  άλλους  δημάρχους .   

 Υπάρχουν  πάρα  πολλοί  δήμαρχοι  που  έχουν  αποφασίσει  ως  

επιτροπή  και  έχουν  καταθέσει  τις  απόψεις  τους  και  άλλοι  οι  οποίοι  

έχουν  πάει  το  θέμα  προς  ενημέρωση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   Αυτά  

να  μην  λέμε  περί  δημοκρατικότητας ,  γιατί  προχθές   παράδειγμα  στην  

Καρδίτσα  αποφάσισαν  τι  έπρεπε  να  κάνουν .   

Αυτό  το  θέμα  απασχολεί  πάρα  πολλούς  Δήμους  γιατί  και  οι  

εργαζόμενοι  και  δεν  το  κάνω  βάρκα  πανιά ,  ίσα  βάρκα-πανιά ,  όλοι  οι  

εργαζόμενοι  είτε  βρεθούν  στην  εργασία  είτε  είναι  μέσα  στην  εργασία  

προσφέρουν  το  καλύτερο  και  με  ευθύνη .  Και  είναι  με  την  ευθύνη  την  

δική  τους  και  των  τοπικών  οργάνων .   

Στο  κομμάτι  όμως  των  δήμων ,  όπου  οι  δήμοι  έχουν  τον  

προγραμματισμό  με  ευθύνη  του  κράτους  να  δημιουργούν   υποδομές ,  σε  

αυτό  το  κομμάτι ,  δυστυχώς ,  είναι  αλήθεια  ότι  έχουμε  μείνει  πάρα  πολύ  

πίσω  σε  επίπεδο ,  ειδικά  εδώ  στον  Δήμο  Σερρών .   Πάρα  πολύ  πίσω  με  

τα  υπόγεια  νηπιαγωγεία  από  θητείας  πριν  από  δέκα  χρόνια .  Και  ήταν  

ντροπή  και  δεν  υπήρξε  ένας  προγραμματισμός  στο  να  σταδιακά ,  μέσα  
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από  το  Ε .Σ .Π .Α . ,  που  τότε  υπήρχαν  επιλέξιμες  δαπάνες  υποδομών ,  δεν  

οροθετήθηκαν  και  δεν  έγιναν .  Γιατί  αυτή  την  στιγμή  το  Ε .Σ .Π .Α .  δεν  

έχει  επιλέξιμες  δαπάνες  για  υποδομές  εκπαιδευτικών  βαθμίδων .   

Θέλω  να  πω  ότι  αυτό  γίνεται  τώρα  και  υπάρχει  μια  βιασύνη  να  

υλοποιηθεί  γιατί  ως  επιτελική  δομή  του  Ε .Σ .Π .Α .  το  Υπουργείο   

Παιδείας  μέσα  από  το  μέτρο  Δια  Βίου  Μάθησης  2014-2020, υλοποιεί  

την  πράξη  Ενίσχυση  Προσχολικής  Εκπαίδευσης .  Είναι  δικό  Μέτρο  με  

ειδική  χρηματοδότηση .  Καλό  είναι  οι  δήμοι  να  προτείνουν  αίθουσες  

και  υπάρχουν  δήμοι  μεγάλοι  που  πρότειναν  κάποιες  αίθουσες .  

Πράγματι  ο  Δήμος  Πατρέων  πρότεινε  δυο  αίθουσες .  Άλλοι  δήμοι  μια  

αίθουσα ,  άλλοι  δήμοι  δεκαπέντε  αίθουσες ,  ανάλογα  ο  καθένας  με  τις  

συνθήκες  τις  οποίες  έχει .   

Άρα  αυτό  που  έχουμε  να  κάνουμε  στο  αμέσως  χρονικό  διάστημα  

και  εάν  υστερήσαμε  στο  προηγούμενο ,  για  να  είμαστε  και  με  μια  

υπευθυνότητα  απέναντι  σε  αυτά  τα  οποία  λέμε  και  το  τι  γίνεται  πίσω ,  

έχουμε  προγραμματίσει ,  έστω  υποτυπώδεις  υποδομές  στο  θέμα  των  

. .που  υστερούμε ;   

Τα  υπόλοιπα ,  η  απόφαση  και  το  πρακτικό  κατατίθεται  από  την  

τριμελή  Επιτροπή .  Δεν  κατατίθεται  η  άποψη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Ο  Δήμος  εκφράζει  εκεί  την  συνολική  άποψη .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  και  εγώ  τον  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  στην  

συνέχεια  γραμμένος  στον  κατάλογο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Ήθελα  να  ξεκινήσω  να  αρχίσω  συναισθηματικά ,  λόγω  το  ότι  έχω  και  

την  εγγονή ,  η  οποία  είναι  τρεισήμισι  χρόνων ,  αλλά  θα  μιλήσω  σαν ,  με  

το  πρότερο  βίο  μου .   

 Τριάντα  οκτώ  χρόνια  ήμουν  προγραμματισμένος  γι '  αυτό ,  θα  

απαντήσω  στον ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σε  σας ,  αλλά  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Διευθυντής .   

 Τι  είπε  σε  αυστηρό  τόνο  προς  τον  κ .  Δήμαρχο  απευθυνόμενος ;  

Ότι  δεν  περιμένει  την  Τετάρτη ,  πότε  είναι ,  τελείως  ψυχρά  να  πει  ο  

Δήμαρχος  εάν  υπάρχει  υποδομή  ή  όχι .  Τα  υπόλοιπα  συναισθηματικά  

δεν  μας  ενδιαφέρουν .  Αυτό  είναι  καταγεγραμμένο ,  πιστεύω  το  

ακούσατε  όλοι .   

 Άρα  σημαίνει  ότι  την  Τετάρτη  η  τριμελής ,  η  διμελής  Επιτροπή  θα  

ακούσει  τον  Δήμαρχο  και  φυσικά  και  το  άλλο  το  μέλος ,  που  δεν  

θυμάμαι  ποιος  είναι ,  θα  ακούσει  ότι  ξέρετε ,  υπάρχει  υποδομή  ή  δεν  

υπάρχει .  Δεν  υπάρχει  άλλος  λόγος .  Συναισθηματικά  εάν  έχει  ο  Χαρίτος  

την  εγγονή  του  ή  δεν  έχει  ή  εάν  συμφέρει  ή  εάν  θα  χάσουν  τις  δουλειές  

τους ,  δεν  υπάρχει  αυτό  το  πράγμα  μέσα  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Διευθυντής .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  θα  σας  δώσω  τον  λόγο .  . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  μιλάω  σε  αυτά  που  είπατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  απευθυνθείτε  σε  μένα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Συγνώμη .  Κύριε  Πρόεδρε ,   επίσης  είπε  ότι  πράγματι  υπήρχε  ένα  χάος  

τα  προηγούμενα  τα  χρόνια  και  τα  λοιπά ,  σε  τρύπες .  Εγώ  δεν  θα  

διαφωνήσω  καθόλου .  Συμφωνώ  απόλυτα .  Συμφωνώ  απόλυτα .  Ότι  

υπάρχει  μεγάλη  βελτίωση ,  συμφωνώ  απόλυτα .  Και  ότι  υπάρχει  ακόμα  

περιθώριο  για  βελτίωση .  Και  πάλι  συμφωνώ  απόλυτα .   

 Άρα  καταλήγουμε  εκ  της  ατόπου  επαγωγής ,  απαγωγής ,  όπως  

θέλετε  πείτε  το ,  στο  συμπέρασμα  ότι  την  Τετάρτη  θα  πρέπει  το  

αποτέλεσμα  του  κ .  Διευθυντή  να  είναι  στάνταρ ,  ότι  κύριοι ,  με  αυτά  

που  είπε ,  ότι  δεν  υπάρχει  υποδομή ,  άρα  η  πρότασή  μου  είναι  

μονόδρομος .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χαρίτο .  Ο  κ .  Χασαπίδης  είναι  στην  συνέχεια .  Και  

φυσικά  θα  δώσω  στο  τέλος  της  πρώτης  συζήτησης  στον  λόγο  και  στον  

κ .  Διευθυντή  να  απαντήσει ,  γιατί  δέχθηκε  και  μερικές… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρώ  θετικό  το  ότι  ο  κ .  Δήμαρχος  έφερε  το  θέμα  για  

συζήτηση ,  μου  έκανε  έκπληξη  όμως  ότι  πήρε  θέση .  Θα  έπρεπε  να  μην  

πάρει  θέση ,  να  διαμορφώσει  την  θέση  του  μέσα  από  την  συζήτηση .   

 Ήθελα  να  υποβάλλω  κάποιες  ερωτήσεις  και  στους  υπηρεσιακούς  

παράγοντες ,  δεν  μου  δόθηκε   η  ευκαιρία .  Εγώ  ήθελα  να ,  εάν  υπάρχουν  

στοιχεία ,  δεν  ξέρω  εάν  υπάρχουν  στοιχεία  το  πόσα  είναι  αυτά  τα  

παιδιά  που  αποδεσμεύονται  από  τους  παιδικούς  για  να  πάνε  στα  

προνήπια ,  όπως  λέγαμε  παλαιά .   Όσα  είναι ,  δεν  μου  δόθηκε  το  

δικαίωμα .  Τώρα  κάνω  τοποθέτηση .    

 Πόσα  είναι  τα  νηπιαγωγεία  τα  οποία  είναι  ολοήμερα  και  τι  

δυνατότητες  έχουμε  να  κάνουμε  περισσότερα  ολοήμερα  σχολεία ,  γιατί  
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οι  παιδικοί  σταθμοί  προσφέρουν  και  έναν  άλλο  κοινωνικό  ρόλο ,  την  

φύλαξη  των  παιδιών  των  εργαζομένων .  Στα  νηπιαγωγεία  αυτό ,  σε  πόσα  

νηπιαγωγεία  της  πόλης  μπορεί  να  γίνει  αυτό ;   

 Αλλά  ο  προϊστάμενος  με  ξάφνιασε  και  νομίζω  ότι  ο  λόγος  του  

ήταν  και  λίγο  αντιφατικός .  Από  την  μια  είπατε  κ .  προϊστάμενε  ότι  

υπάρχει  στέρηση  σε  υποδομές  στον  Δήμο  σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  

Α /θμια  και  κυρίως  με  την  προσχολική  ηλικία  και  με  την  τοποθέτησή  

σας  είπατε  ότι  μπορούμε  να  φιλοξενήσουμε  διπλάσιο  αριθμό  παιδιών .  

Που  στα  υπόγεια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  απαντηθεί .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  να  απαντηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  συνολικά  ο  κ .  προϊστάμενος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Η  τοποθέτησή  μου  είναι  καλοπροαίρετη ,  δεν  θέλω  να  προκαλέσω .  

Όλοι  μιλάμε  για  την  νομιμότητα .  Όλοι  μιλάμε  για  την  νομιμότητα  ότι  

πρέπει  να  εφαρμόσουμε  τον  νόμο  και  σε  προηγούμενο   θέμα .  Από  ότι  

είπε  ο  κ .  προϊστάμενος  η  τριμελής  Επιτροπή  στο  μόνο  που  θα  

απαντήσει  είναι  εάν  υπάρχουν  οι  υποδομές .  Αυτό  δεν  είπατε ;  Και  βάζει  

τριετία  το  Υπουργείο ,  το  κράτος ,  βάζει  τριετία  υποτίθεται  οι  υποδομές  

δεν  μπορούν  να  στηθούν  από  την  μια  στιγμή  στην  άλλη .  Βάζει  ένα  

βάθος  τριετίας  εξελισσόμενο  αυτό .   

 Άρα  από  την  στιγμή  που  μόνο  αυτό  είναι  το  ζητούμενο ,  τότε  

γιατί  όλη  αυτή  η  συζήτηση ;  Θα  βρισκόσασταν  οι  τρείς  σας   και  θα  

καθορίζατε .   
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 Έχω  την  εντύπωση  ότι  την  ευαισθησία  που  δείχνουμε  για  τους  

παιδικούς  καλώς  την  δείχνουμε  γιατί  είναι  το  κοινωνικό  πρόσωπο ,  

όπως  είπε  και  η  εργαζομένη  στους  παιδικούς  σταθμούς .   

 Υπηρέτησα  και  εγώ  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  σαν  αντιπρόεδρος  και  

ξέρω  την  τεράστια  προσφορά  των  παιδικών .  Εδώ  όμως  δεν  

αξιολογούμε  τους  παιδικούς .  Λέμε  ότι  τι  θα  γίνει  με  έναν  νόμο  που  

υπάρχει  και  όλοι  μιλούμε  για  νομιμότητα  και  προσπαθούμε  να  

δημιουργήσουμε  υποδομές  σε  ένα  άλλο  όργανο  που  ο  νόμος  δεν  το  

προβλέπει .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Στην  συνέχεια  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  ένα  πράγμα  να  ξέρετε  εσείς  κύριε  

Πρόεδρε .  Οι  παιδικοί  σταθμοί  των  Ελλήνων  είναι  ο  πολιτισμός  των  

Ελλήνων .  Αλίμονο  εάν  ένα  έθνος  δεν  μπορεί  να  δώσει  ότι  χρειάζεται  

στα  Ελληνόπουλα  που  είναι  ο  θησαυρός  της  Ελλάδος .  Ποιοι  είμαστε  

εμείς ;  Αύριο  φεύγουμε .  Ποιος  θα  έρθει  εδώ  επάνω ;  Τα  παιδιά  αυτά .  

Εάν  εμείς  δεν  τα  προσέξουμε ,  είναι  ντροπή  μας .  Δεν  είναι  αυτό  έθνος  

που  εναρμονίζεται  με  την  Ε .Ε . ,  διότι  αυτοί  έχουν  όλες  τις  υποδομές .  

Όλες  τις  υποδομές  έχουν .  Εμείς  τι  έχουμε  εδώ ;   

 Να  παραμείνουν  οι  παιδικοί  σταθμοί  όπως  είναι  και  είναι  ντροπή  

σας  μας  τα  Ελληνόπουλα  να  είναι  σε  αυτή  την  άθλια  κατάσταση .  Που  

θα  τα  πάτε ;  Ποιος  θα  κοιτάξει  ένα  παιδάκι  δυο  ετών   και  τριών  ετών ;  

Ποιος ;  Οι  νηπιαγωγοί ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  … 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είσαι  χωριάτης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Να  απαλειφθούν  οι  χαρακτηρισμοί  κ .  

Αντώνη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  ολοκληρώστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  νομίζω  εκεί  που  πρέπει ,  συνεχίστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  σας  παρακαλώ  πολύ .  Η  συζήτηση  κυλά  πάρα  πολύ  ομαλά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είσαι  βλάκας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Αφού  ομαλά  κυλάει  η  συζήτηση ,  γιατί ;  

Αφήστε  να  ολοκληρώσει  ο  συνάδελφος .   
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  τα  Ελληνόπουλα  αξίζουν  καλύτερη  τύχη .  Αυτοί  είναι  

κομουνιστές ,  δεν  καταλαβαίνουν .  Δεν  τους  ενδιαφέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  απαλείψετε  και  αυτό  τον  

χαρακτηρισμό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα  Ελληνόπουλα  θέλουν  να  έχουν  καλή  τύχη .  Με  ακούτε ;  Να  μην  

πειράξετε  καθόλου  τους  παιδικούς  σταθμούς .  Ο  νόμος  είναι  άστοχος .  

Υπάρχει  αστοχία  του  νόμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  αυτός  ο  Υπουργός ;  Από  που  ήρθε ;  Είδαμε  και  τι  κάνατε  

για  την  Μακεδονία .  Τα  είδαμε  όλα .   

 Ευχαριστώ .  Να  μην  πειραχτούν  τα  Ελληνόπουλα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Τερζής  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομα  και  ως  εκπαιδευτικός  αλλά  και  ως  πρόσωπο  και  

Πρόεδρος  ενός  αντίστοιχου  νομικού  προσώπου ,  όπου  και  εκεί  έχουμε  

δομές ,  οι  οποίες  εξυπηρετούνται  εξ  ολοκλήρου  από  χρηματοδοτούμενα  

προγράμματα ,  όπως  είναι  και  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι  και  τα  Κ .Δ .ΑΠ . ,  

έχοντας  ένα  επιστημονικό  και  βοηθητικό  προσωπικό  άνω  των  75 

ατόμων ,  ναι  ο  νόμος  ορίζει  ότι  θα  πρέπει  να  αποκαλυφθούν  και  να  

απαριθμηθούν  εάν  υπάρχουν  όντως  οι  κτηριακές  υποδομές ,  όμως  

τεσσεράμισι  μόνο  χρόνια  ως  δημοτικός  σύμβουλος  έχω  αντιληφθεί  και  
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αρχίζω  και  το  καταμαρτυρώ  και  σε  αυτούς  τους  εν  δυνάμει  υποψηφίους  

δημάρχους ,  που  δεν  είναι  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  

τους  εν  δυνάμει  υποψηφίους  δημοτικούς  συμβούλους ,  ότι  όλα  τα  

προγράμματα  και  όλα  τα   οράματά  σας  πρέπει ,  πρώτα  από  όλα ,  να  

έρθετε  να  δείτε  πως  λειτουργούν  οι  δήμοι .   

 Οι  δήμοι  λοιπόν ,  οι  οποίοι  είναι  υπό  στελεχωμένοι   λειτουργούν  

κυρίως  με  το  φιλότιμο  των  εργαζομένων ,  όπως  είναι  και  το  φιλότιμο  

των  εργαζομένων  και  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  θα  

πρέπει  λοιπόν  να  δείξουμε  ιδιαίτερη  ευαισθησία  και  σε  αυτό  το  

κομμάτι .  Σε  αυτό  το  κομμάτι ,  το  οποίο  εμείς  με  μια  απόφαση ,  μάλλον  

με  μια  γνώμη ,  ίσως  να  προτρέψουμε  έναν  υπουργό  να  κλείσει  τον  

Ιούνιο  αυτούς  τους  παιδικούς  σταθμούς  και  αυτό  το  προσωπικό  να  το  

αφήσουμε  έξω ,  στερώντας  και  από  τους  δήμους  ευρωπαϊκά  κονδύλια ,  

με  τα  οποία  επιλύουμε  τα  προβλήματά  μας  και  σε  υλικοτεχνική  

υποδομή  και  σε  κτηριακή  υποδομή .   

 Άρα  μας  αφορά  και  μας  επιτρέπεται  να  ασχοληθούμε  και  με  άλλα  

εκτός  από  τις  υποδομές  και  τα  κτήρια  που  είναι  και  το  έμψυχο  

δυναμικό  που  κρύβεται  πίσω  από  αυτά  τα  νομικά  πρόσωπα  και  πίσω  

από  αυτές  τις  δομές .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Σειρά  έχει  ο  κ .  Στεργίου .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Την  άποψή  μου  και  την  διαφωνία  για  τον  νόμο  την  έβαλα  πέρυσι  και  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στην  ΚΕΔΕ  και  στην  ΠΕΔΕ .  Αυτό  όμως  

δεν  αφορά  κανέναν .  Έρχομαι  τώρα  στον  νόμο  που  ισχύει  και  τον  

σεβόμαστε  όλοι .   
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 Θέλω  να  πληροφορήσω  ότι  κανένα  από  τα  αστικά  κέντρα  τα  

μεγάλα  και  κανένας  αστικός  Δήμος  δεν  έχει  μπει  στην  διαδικασία  αυτή  

της  απευθείας ,  να  πάμε  δηλαδή  να  εφαρμόσουμε  αμέσως  τον  νόμο ,  για  

τον  εξής  λόγο .  Εάν  ζητούσε  κάποιος  σήμερα  να  απαντήσει  ο  δήμαρχος  

εάν  υπάρχει  χώροι ,  χώρους  μπορείς  να  βρεις .   Πέντε  χιλιόμετρα  

μακριά  και  ότι  χώρο  θέλεις .   

 Το  θέμα  που  απασχολεί  όλους  μας  είναι  η  χωροταξική  κατανομή .  

Δεν  μπορείς  να  παίρνεις  ένα  παιδί  από  εδώ  και  να  το  πας  στην  άλλη  

άκρη .  Γι '  αυτό  οι  αστικοί  δήμοι  δεν  είχαν  την  δυνατότητα  να  βρεις  που  

είναι  και  πυκνοκατοικημένοι  και  με  πολλά  παιδιά ,  να  βρεις  και  τον  

κατάλληλο  χώρο  και  στα  πλαίσια  της  γειτονιάς .  Να  δώσεις  την  

δυνατότητα  στον  γονιό  να  πάει  το  παιδί  εκεί .   

 Ο  δήμος  Σερρών  έχει  μια  διπλή  ιδιότητα .  Είναι  ένα  αστικό  

μεγάλο  κομμάτι  και  έχει  και  είκοσι  πέντε  χωριά  και  εδώ  πρέπει  να  

απαντήσουμε ,  μπορεί  το  αστικό  κομμάτι  να  βρούμε  τους  κατάλληλος  

χώρους  για  να  πάμε  σε  αυτή  την  λύση ;  Νομίζω  πως  όχι  και  φάνηκε  και  

από  τα  δυο  νηπιαγωγεία  και  την  προτέρα  κατάσταση  που  είχαν .   

 Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  με  λύπη  άκουσα  εδώ  μέσα  ότι  τελικά ,  ας  

πούμε ,  από  το  υπουργείο  προσπαθούν  να  υποβαθμίσουν  τους  όρους  και  

τις  προϋποθέσεις  του  ΟΣΚ  για  να  μπορέσουμε  τελικά  να  βρει  τους  

χώρους .  Αυτό  είναι  λάθος .  μεγάλο  λάθος .   

 Θα  πρέπει  να  βρούμε ,  να  τηρήσουμε  τους  όρους  που  βάζει  το  

ΟΣΚ  και  να  βρούμε  τους  κατάλληλους  χώρους  για  όλα  τα  παιδιά  και  

όχι  τελικά  στα  πλαίσια  ο  σκοπός  αγιάζει  τα  μέσα  της  εφαρμογής  του  

νόμου  να  ρίξουμε  τις  προδιαγραφές  που  ορίζει  ο  ΟΣΚ .   

 Η  πρότασή  μου  είναι ,  εφόσον  ο  νόμος  δίνει  την  δυνατότητα  αυτή ,  

να  κάνουμε  χρήση  του  νόμου  για  να  δώσουμε  την  καλύτερη  δυνατή  
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λύση .  Ποιος  ο  λόγος ;  Αυτοί  τον  ψήφισαν  τον  νόμο ,  δώσανε  και  την  

παράταση .  Κάνουμε  χρήση  του  νόμου  και  προχωράμε  με  σταθερά  

βήματα .   

 Κανένα  άλλο  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Στεργίου .  Κύριε  Παπαβασιλείου ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   εσείς  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυο  λόγια  θα  πω  και  εγώ .  Σχετικά  με  την  βούληση  του  νομικού  

προσώπου  και  του  Προέδρου  του  κ .  Χατζημαργαρίτη  να  

δημιουργηθούν  βρεφικά  τμήματα  νομίζω  ότι  από  όλους  είναι  

αδιαμφισβήτητο .    

 Με  λύπη  μου  άκουσα  από  τον  προϊστάμενο  στης  Α /θμιας ,  όπως  

και  άλλοι  συνάδελφοι  το  εντόπισαν ,  ότι  υπάρχουν  υποδομές ,  κτηριακές  

υποδομές ,  οι  οποίες  μπορούν  να  φιλοξενήσουν ,  τουλάχιστον  τον  

διπλάσιο  αριθμό  βρεφών  παιδιών .   

 Ουαί  και  αλίμονο ,  κάποτε  όταν  πηγαίναμε ,  η  δική  μου  φουρνιά  

πήγαινε  στα  σχολεία ,  ήμασταν  50 άτομα  σε  μια  αίθουσα .  Σκεφτείτε  

λοιπόν  και  σήμερα  να  φτάσουμε  σε  εκείνη  την  δική  μου  εποχή ,  όπου  

45 και  50 άτομα  να  βρίσκονται  σε  μια  αίθουσα .  Το  θεωρώ  τελείως  

απαράδεκτο .  Ίσως  κάτι  άλλο  ήθελε  να  πει  ο  Διευθυντής  και  θα  τον  

ακούσουμε  με  σεβασμό  όταν  θα  τοποθετηθεί .   

 Πιστεύω  ότι  αυτές  οι  υποδομές ,  οι  οποίες  λειτουργούν  με  τον  

πλέον  αξιόπιστο  τρόπο  και  είναι  το  στολίδι  του  Δήμου  Σερρών ,  οι  

υποδομές  δηλαδή  με  τους  βρεφονηπιακούς  δημοτικούς  βρεφονηπιακούς  

σταθμούς ,  πρέπει  να  διατηρηθούν  ως  έχουν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  

διαφυλαχθούν  ως  κόρη  οφθαλμού  με  το  προσωπικό ,  έχω  και  προσωπική  
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εμπειρία ,  διότι  έχω  περάσει  από  όλους  τους  παιδικούς  σταθμούς ,  έτυχε  

να  κάνω  αυτό  τον ,  όχι  έλεγχο  κακόβουλο ,  να  περάσω  και  να  πω  χρόνια  

πολλά  και  να  δω  τις  υποδομές  μια  –μια  από  κοντά ,  να  δω  ένα  

προσωπικό  το  οποίο  πράγματι  διατηρεί  όχι  μόνο  υψηλό  το  θέμα  

καθαριότητας ,  το  θέμα  εκπαίδευσης ,  το  θέμα  φαγητού ,  το  θέμα  

περιποίησης  αυτών  των  παιδιών ,  που  πραγματικά  οι  γονείς  θέλουν  τα  

παιδιά  τους  οι  Σερραίοι  γονείς ,  θέλουν  τα  παιδιά  τους  και  απαιτούν  να  

πάνε  στους  δημοτικούς  παιδικούς  σταθμούς .  

 Αυτό  λοιπόν  πρέπει  να  το  διαφυλάξουμε  όλοι  μας  και  τονίζω ,  

επειδή  έχετε  την  επιστασία  αυτού  εσείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,  να  το  

διαφυλάξετε  ως  κόρη  οφθαλμού .   

 Όσον  αφορά  για  το  θέμα  αυτό  που  κινεί  το  Υπουργείο  να  

δημιουργηθούν  καινούργια  βρεφικά  τμήματα ,  βεβαίως  και  ο  Δήμος  θα  

πρέπει  να  ασχοληθεί .  Δύσκολο  το  επίτευγμα ,  πολύ  σωστά  ο  νομοθέτης  

θέτει  την  τριετή  κατάσταση ,  την  οποία  πρέπει  να  περάσουμε ,  να  είναι  

για  να  δημιουργηθούν  αυτές  οι  υποδομές ,  έτσι  ώστε  να  γίνουν  και  τα  

βρεφικά  τμήματα  στην  τριετία  που  πιθανόν  να  εξαντληθεί ,  να  γίνουν  

και  αυτά  όπως  λειτουργούν  οι  βρεφονηπιακοί  μας  σταθμοί  να  

λειτουργήσουν  και  αυτά .    

 Μόνο  με  αυτές  τις  προδιαγραφές ,  με  καμία  άλλη  έκπτωση .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κύριο  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χράπας  έχει  

τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  μπορεί  το  Υπουργείο  να  ζητά  να  γνωμοδοτήσετε  την  

Τετάρτη  εάν  υπάρχουν  οι  υποδομές  στα  νηπιαγωγεία  του  Δήμου  
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Σερρών  και  εάν  είναι  ικανοποιητικές  για  να  φιλοξενήσουν  παιδιά ,  

αλλά  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εσείς  ο  ίδιος  προσωπικά  

βλέπετε  τα  πράγματα  πιο  σφαιρικά  και  μάλιστα  τα  προβλήματα  που  

μπορεί  να  δημιουργηθούν  από  όλες  τις  παραμέτρους .   

 Υπάρχουν  παιδικοί  σταθμοί  σε  χωριά  που  δεν  έχουν  νηπιαγωγεία ;  

Υπάρχουν .  Αυτά  τα  παιδιά  από  αυτούς  τους  παιδικούς  σταθμούς  που  

δεν  υπάρχουν  νηπιαγωγεία  στα  χωριά  τους ,  πώς  θα  μετακινηθούν  10 

χιλιόμετρα  για  να  πάνε  στον  νηπιαγωγείο ;  Με  ποια  ασφάλεια ;  Με  ποιες  

υποδομές ;  Με  ταξί ;  Με  λεωφορείο ;  Ο  γονιός  έχει  καθισματάκι  παιδικό  

μέσα  στο  αμάξι  για  να  το  μεταφέρει .  Εμείς  πως  θα  το  μεταφέρουμε ;   

Εκτός  εάν  το  εξαιρέσουμε  και  πούμε  ότι  εσύ  δεν  θα  πηγαίνεις  

στο  νηπιαγωγείο .  Μια  εύκολη  λύση  που  ακολουθείται  τα  τελευταία  

χρόνια ,  γιατί  έχουμε  δει  και  σχολεία  να  κλείνουν  και  νηπιαγωγεία  να  

κλείνουν  στην  ύπαιθρο  και  να  υπάρχει  ένας  συνωστισμός  στα  μεγάλα  

αστικά  κέντρα ,  όπου  τα  παιδιά ,  όπως  βλέπουμε  και  εμείς ,  από  το  ένα  

σχολείο  θα  πάει  νηπιαγωγείο ,  στην  άλλη  γειτονιά  θα  πάει  Δημοτικό  

Σχολείο .  Βάσει  των  αναγκών  πάντα ,  επειδή  έχουν  κλείσει  τα  πάντα  

περιφερειακά .   

Φαγητό .  Κρεβάτια .  Το  που  θα  πάει  και  το  πως  θα  κοιμηθεί  το  

συζητήσατε  με  τους  γονείς ;  Έχετε  κάνει  έστω  μια  διαβούλευση  με  

κάποιους  από  αυτούς ;  Για  να  βρείτε  συμμάχους  στο  κάτω  –κάτω  γιατί  

σήμερα  βλέπω  ότι  και  εγώ  έχω  δεχθεί  μηνύματα  ότι  η  μεγαλύτερη  

πλειοψηφία  των  γονιών  επιθυμούν  ένα  μοντέλο  το  οποίο  υφίσταται  

σήμερα .   

Ίσως  αυτό  που  θέλει  να  κάνει  αυτή  την  στιγμή  το  Υπουργείο  να  

είναι  το  καλύτερο .  Δεν  πείσατε  όμως  τους  γονείς  ότι  αυτό  είναι  το  

καλύτερο .  Δεν  το  ξέρουν  οι  γονείς .  Όχι  εσείς  προσωπικά  βέβαια ,  το  
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παραθέτω  στην  κυβέρνηση ,  όχι  σε  σας ,  γιατί  όπως  κατανοούμε  όλοι ,  

όλοι  έχουμε  τις  ίδιες  ανησυχίες  και  εσείς  ο  ίδιος  μπορεί  να  έχετε  και  

τις  λύσεις .  Ενδεχομένως .   

Αυτά  τα  θέματα  πρέπει  να  συζητιούνται ,  γιατί  εάν  δεν  

συζητιούνται  και  δεν  λαμβάνουμε  υπόψη  πρώτα  τους  γονείς  δια  των  

παιδιών ,  δεν  θα  μπορούμε  να  έχουμε  ούτε  συμμάχους  ούτε  ένα  καλό  

αποτέλεσμα .   

Ο  Δήμαρχος  δεν  πρέπει  να  δει ,  να  λάβει  υπόψη  του  και  τις  θέσεις  

εργασίας  που ,  ενδεχομένως ,  θα  χαθούν ;  Φυσικά  και  πρέπει .  Δεν  

είμαστε  αυστηρά  να  πούμε  ότι  μόνο  οι  κτηριακές  εγκαταστάσεις  είναι  

ικανοποιητικές .  Βεβαίως  θα  λάβει  υπόψη  και  τις  θέσεις  εργασίας .  Θα  

λάβει  υπόψη  ακόμα  και  την  ειδικότητα  των  βρεφονηπιοκόμων  και  των  

βοηθών  και  των  τραπεζοκόμων  που  βγαίνουν  από  σχολές ,  από  ΤΕΙ ,  από  

πανεπιστήμια ,  που  ενδεχομένως ,  μεθαύριο  δεν  θα  βρίσκουν  δουλειά  

άμα  γίνουν  όλα  αυτά .   

Βέβαια  δεν  έχετε  καμία  σχέση  εσείς ,  γιατί  αυτές  είναι  αποφάσεις  

του  Υπουργείου  και  κανενός  άλλου .  Όταν  όμως  κλείνουμε  σχολεία ,  

στην  ύπαιθρο  το  80% των  σχολείων  έχουν  κλείσει .  Νηπιαγωγεία  δεν  

υπάρχουν .  Υπάρχει  μια  μεγάλη  απόρριψη  από  πρώτες  υποδομές  σε  

θέματα  παιδείας  σε  περισσότερες  Κοινότητες  και  χάνονται  θέσεις  

εργασίας ,  δεν  θα  δημιουργήσουμε  θέσεις  εργασίας  με  αυτόν  τον  τρόπο ,  

κλείνοντας  παιδικούς  σταθμούς .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Εγώ  να  κάνω  μια  αναδρομή  στο  παρελθόν .  Ο  Δήμος  έχει  γύρω  στα  

1.000 παιδιά .  Μόνο  ο  Δήμος  Σερρών ,  ο  παλαιός .  Είχαμε  την  δημοτική  

επιχείρηση  παιδικών  σταθμών  που  κακώς ,  κατά  την  άποψή  μου ,  

έκλεισε ,  με  έξι  παιδικούς  σταθμούς ,  που  απασχολούσε  πάνω  από  400 

παιδιά .  Ήταν  και  το  νομικό  πρόσωπο  με  άλλα  550,  γύρω  στα  1.000 

παιδιά .   

 Φτάσαμε  αυτή  την  στιγμή  το  νομικό  πρόσωπο  να  έχει  γύρω  στα  

450,  κάπου  εκεί ,  δηλαδή  κάτω  από  τα  μισά  πέσαμε  και  άμα  μας  φύγουν  

και  άλλα  100 παιδιά  το  στολίδι  του  Δήμου  μας  τι  θα  γίνει ;   

 Νομίζω  ότι  η  κορυφή  στην  κοινωνική  πολιτική  αυτή  την  στιγμή  

είναι  οι  παιδικοί  σταθμοί .  Δουλεύουν  υποδειγματικά ,  οι  παιδικοί  

σταθμοί  μέσα  είναι  στολίδια ,  οι  δασκάλες  μας  είναι  εξαιρετικές ,  

όποιος  γονέας  είναι  μέσα  είναι  ενθουσιασμένος  και  άμα  μας  φύγουν  

και  άλλα  παιδιά  τι  θα  γίνει ;  Τι  θα  γίνουν  οι  παιδικοί  σταθμοί ,  τι  θα  

γίνει  το  προσωπικό  και  γιατί  να  χάσουμε  αυτή  την  τόσο  ωραία  

υποδομή  που  έχουμε ;   

 Όσο  πάμε  πηγαίνουμε  προς  τα  πίσω .  Αντί  να  πάμε  μπροστά  πάμε  

προς  τα  πίσω .  

 Είπε  ο  κ .  Διευθυντής  ότι  μια  ξερή  ερώτηση  θα  απαντήσει  ο  

Δήμαρχος  αύριο ,  εάν  υπάρχουν  ή  όχι  υποδομές .  Κατά  την  άποψη  του  κ .  

Διευθυντή  υπάρχουν  οι  υποδομές .  Πώς  υπάρχουν  οι  υποδομές ;  Εάν  

περπατήσουμε  στα  πεζοδρόμια  όλοι  οι  παιδικοί  σταθμοί ,  τα  

νηπιαγωγεία  είναι  στα  πεζοδρόμια .  Όλα  τα  νηπιαγωγεία  είναι  στα  

πεζοδρόμια .  Οι  δικοί  μας  είναι  στολίδια .  Θα  βάλουμε  τα  παιδιά  στα  

πεζοδρόμια ,  σε  αυτούς  τους  παιδικούς  σταθμούς ;   

 Θα  φύγουν  εκατό  παιδιά  από  εμάς  και  από  τους  ιδιωτικούς  

παιδικούς  σταθμούς  πόσα  παιδιά   θα  φύγουν ;  Θα  μαζευτεί  ένας  
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τεράστιος  αριθμός  παιδιών  που  αντί  σε  καλύτερες  συνθήκες  θα  πάμε  σε  

χειρότερες .   

 Εγώ  νομίζω  αυτή  η  ξερή  ερώτηση  ότι  εάν  υπάρχουν  ή  όχι  

υποδομές ,  θα  απαντήσουμε  ότι  όχι ,  δεν  υπάρχουν  υποδομές .  Και  εάν  

θέλουμε  να  εφαρμόσουμε  τον  νόμο ,  ο  ίδιος  ο  νόμος  μας  λέει  τρία  

χρόνια .  Θα  το  πάμε  τρία  χρόνια .  Όσο  πιο  μακριά  μπορούμε ,  τόσο  

μακριά ,  άποψή  μου  προσωπική ,  θα  το  πάμε  άλλα  δυο  χρόνια .  Γιατί  δεν  

ξέρω ,  είναι  κρίμα  να  κτυπήσουμε  ακόμη  μια  φορά  τους  παιδικούς  

σταθμούς ,   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  την  κυρία  Ιλανίδου .  Σειρά  έχει  ο  κ .  Δούκας ,  ο  

Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

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

νόμος ,  ούτως  ή  άλλως  θα  εφαρμοστεί .  Κανένας  δεν  μπορεί  να  γλιτώσει  

από  αυτόν .  Δεν  γλιτώνει  κανένας .  Ποιο  είναι  το  θέμα ;  Εφαρμόζοντας  

τον  νόμο  πρέπει  να  εφαρμόσουμε  και  την  διάταξη  που  λέει  τι ;  Τρία  

χρόνια  αναπροσαρμογή .   

 Εμείς  δεν  ζητάμε  τρία  χρόνια ,  εμείς  ζητάμε  δυο .  Δηλαδή  τον  ένα  

που  ήδη  έχει  περάσει  και  έναν  χρόνο  ακόμα .  Ήδη  έχουμε  ξεκινήσει  και  

έχουμε  κάνει  τα  δυο  βρεφικά  τμήματα  και  θα  καλύψουμε  όλα  τα  κενά  

που  υπήρχαν  μέχρι  σήμερα .  Άρα  από  εκεί  και  πέρα ,  θα  είμαστε  

εντάξει .   

 Εξουσιοδοτούμε  τον  Δήμαρχο  να  πει  την  άποψή  μας  στην  τριμελή  

Επιτροπή  μεθαύριο  την  Τετάρτη   που  λέει  τι ;  Ναι  στον  νόμο ,  ζητάμε  
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όμως  έναν  χρόνο  ακόμη  προσαρμογή .  Τίποτα  άλλο .  Ότι  λέει  δηλαδή  ο  

νόμος .  εφαρμόζουμε  τον  νόμο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Στην  σειρά  είναι  ο  κ .  

Γκότσης ,  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

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

καλύψανε ,  τα  είπανε  όλα ,  δεν  θέλω  να  υπερθεματίσω  και  εγώ  για  να  

πάρω  το  χειροκρότημα .  Εντάξει .  Λοιπόν ,  θέλω  να  πω  ότι  δεν  συμφωνώ  

με  το  νόμο ,  άποψή  μου  είναι ,  δεν  συμφωνώ  αλλά  οι  νόμοι  πρέπει  να  

εφαρμόζονται .   

 Θα  ήθελα  ο  νόμος  να  είναι  δυνητικός .  Δυνητικός .  Δηλαδή ,  ποιος  

γονιός  θέλει  να  πάει  στον  παιδικό  σταθμό  και  ποιος  γονιός  θέλει  να  

πάει  στα  νηπιαγωγεία ;  Ας  τον  κάνουν  έτσι ,  δυνητικό .  Θα  δείτε  ότι  

κανένας  γονιός  δεν  θα  προτιμήσει  τον  δεύτερο .  Να  πάει  στο  

νηπιαγωγείο .   

 Άρα  λοιπόν ,  από  αυτό  και  μόνο ,  την  αλήθεια  την  μαθαίνεις  από  

αυτόν  που  έχει  το  παιδί .  Από  τον  γονιό ,  από  τον  παππού  και  τα  λοιπά .  

Αυτοί  όλοι ,  μα  όλοι  θα  πουν  ένα  μεγάλο  όχι  στο  νόμο  αυτόν .  

 Τώρα  για  την  προσαρμογή  τα  είπατε  όλοι .  Συμφωνώ ,  βεβαίως ,  

εάν  μου  πείτε  και  δυο  χρόνια  προσαρμογή ,  δυο  χρόνια  προσαρμογή .   

 Όσον  αφορά  για  τις  υποδομές ,  νομίζω  ότι  παλαιότερα  υπήρχαν  

πάρα  πολλά  νηπιαγωγεία  σε  υπόγεια .  Αυτή  την  στιγμή  και  σε  μη  

ευάερα  και  ευήλια .  Σήμερα  δεν  υπάρχουν  νηπιαγωγεία  που  να  είναι  σε  

σκοτάδι ,  που  να  είναι  σε  υπόγεια ,  που  να  είναι ,  ένα  θυμάμαι  το  

πρόσφατο  που  ήταν  στην  στοά  Νομίδη  εκεί  μέσα  και  εκείνο  το  πήραμε  
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από  εκεί ,  που  δεν  είχε  ήλιο  καθόλου ,  δεν  είχε  τίποτα .  Είχε  αυλή  αλλά  

δεν  είχε  ήλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  ένα  άλλο  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνώ  λοιπόν  με  την  πρόταση ,  μάλλον  με  την  συζήτηση  που  γίνεται  

και  με  την  πρόταση  του  Δημάρχου ,  του  Προέδρου  και  τα  λοιπά .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Τον  λόγο  έχει  η  κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εάν  και  τα  περισσότερα  από  αυτά  που  θα  ήθελα  να  εκφράσω  εδώ  έχουν  

ειπωθεί ,  με  κάλυψε  και  ο  αρχηγός  μου  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό ,  θα  

ήθελα  να  τοποθετηθώ ,  διότι  από  πολύ  μικρό  παιδί ,  ήμουν  προσχολικής  

ηλικίας  όταν  είχε  προκύψει  το  θέμα  στο  χωριό  που  είναι  και  ο  

πρόεδρος ,  στην  Κάτω  Καμήλα  και  εγώ  το  είχα  βιώσει  αυτό .  

Νηπιαγωγείο  ή  παιδικό  σταθμό .   

 Δεν  νομίζω  ότι ,  έτσι  όπως  εξελίσσεται  η  όλη  συζήτηση ,  όλο  αυτό  

το  διάστημα  από  πέρυσι  που  προέκυψε ,  θεωρώ  ότι  δεν  έχει ,  δεν  

χωρίζει  κάτι  τον  παιδικό  σταθμό  από  το  νηπιαγωγείο ,  γιατί  και  στις  

δυο  περιπτώσεις  μιλάμε  για  το  παιδί  και  μιλάμε  για  παιδιά  

προσχολικής  ηλικίας  που  είναι  η  πιο  σημαντική  ηλικία  στην  εξέλιξη  

των  παιδιών ,  είναι  η  ηλικία  σταθμός  στο  να  μάθουν ,  στο  να  
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κοινωνικοποιηθούν  και  εμείς  καθόμαστε  και  συζητάμε  κάτι  που  

πραγματικά  ίσως  να  μην  έπρεπε .   

 Εδώ  δεν  είμαστε  για  να  λύσουμε  ή  να  διατυπώσουμε  την  άποψη  

εάν  γίνεται  σωστή  δουλειά  στο  νηπιαγωγείο  ή  στον  παιδικό .  Σίγουρα  

στην  εξέλιξη  των  παιδιών  συμβάλει  πολύ  η  εκπαίδευση ,  που  δεν  

αμφισβητώ  ούτε  στην  μια  περίπτωση  των  παιδικών  ούτε  των  

νηπιαγωγείων   ότι  γίνεται  σωστή  δουλειά  αλλά  και  το  περιβάλλον .   

 Ως  προς  τα  νηπιαγωγεία ,  ναι  θα  έπρεπε  ως  σώμα  εδώ ,  ως  

Δημοτική  Αρχή  να  δούμε  να  υπάρχει  ένα  καλύτερο  περιβάλλον ,  γιατί  

πραγματικά  τα  νηπιαγωγεία  μας  δεν  είναι  έτσι  όπως  θα  έπρεπε  να  

είναι .   

 Όσον  αφορά  τους  παιδικούς  σταθμούς  που  υπάρχει  ένα  πολύ  

καλό  περιβάλλον ,  προέκυψε  το  εξής  πρόβλημα .  Να  υπάρχει  αυτός  ο  

νόμος  που  πραγματικά  δεν  μπορεί  από  την  στιγμή  που  πρέπει  να  

εφαρμοστεί  είτε  εφαρμοστεί  σε  έναν  χρόνο  είτε  σε  δυο  χρόνια ,  εάν  δεν  

βρούμε  την  λύση  θα  το  βρούμε  μπροστά  μας  σε  ένα  χρόνο .   

 Οπότε  θέλω  να  συγχαρώ  σε  αυτό  το  σημείο  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

και  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη  και  να  κάνω  μια  έξτρα  πρόταση .  Αντί  να  

συζητήσαμε  όλα  τα  υπόλοιπα ,  ακόμα  και  να  μην  δοθεί  χρηματοδότηση  

από  το  κράτος  για  τους  βρεφικούς  σταθμούς ,  να  δούμε  μόνοι  μας  ως  

Δήμος ,  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  επενδύσουμε  στο  βρεφικό  κομμάτι ,  

ούτως  ώστε ,  να  μην  χάσουν  την  δουλειά  τους  όλοι  αυτοί  οι  συνάδελφοι  

και  εγώ  το  λέω  πρώτα  από  όλα  έχοντας ,   η  ίδια  είμαι  εργαζόμενη  και  

συμβασιούχα  σε  Κ .Δ .ΑΠ . ,  οπότε  μπορώ  να  καταλάβω  την  αγωνία  τους  

και  ουσιαστικά  αυτή  θα  είναι  ίσως  η  λύση .  Να  μην  περιμένουμε  το  

κράτος  να  δώσει  την  χρηματοδότηση .   
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 Εάν  δεν  έχει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  τα  χρήματα  για  να  το  κάνει ,  ας  

πάρουμε  μια  απόφαση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  δώσουμε  το  

ποσό ,  ούτως  ώστε ,  να  λυθεί  αυτό  το  πρόβλημα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  την  συνάδελφο .  Ο  κ .  Καδής  ο  

Αντιδήμαρχος  έχει  τον  λόγο .  έχει  καλυφθεί .  Ο  κ .  Μερετούδης  ο  

Αντιδήμαρχος  έχει  τον  λόγο  παρακαλώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  προϊστάμενε  πράγματι  καλύφθηκα .  Δεν  καλύφθηκα  μόνο  στο  

τμήμα  που  άκουσα  για  την  κατάσταση  των  νηπιαγωγείων  μας .  Μάλλον  

θα  πρέπει  οι  κύριοι  σύμβουλοι  να  επισκεφτούν  τα  νηπιαγωγεία  μας .  

Είναι  σε  πολύ  καλή  κατάσταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και  από  άποψη  αυλής ,  τα  περισσότερα ,  όλα  έχουν  αυλή .   

Εμείς  παραλάβαμε  δέκα  έξι  νηπιαγωγεία ,  τα  οποία  ήταν  σε  

ενοικιαζόμενους  χώρους ,  προσπαθήσαμε  και  κάναμε  το  καλύτερο  

δυνατόν .  Έχουμε  μεταφέρει  τα  δέκα  τέσσερα  και  έχουν  μείνει  μόνο  

δυο ,  τα  οποία  δεν  έχει  βρεθεί  χώρος  του  Δήμου  για  να  μεταφερθούν .   

 Όπως  άκουσα  πράγματι  και  από  εσάς  τώρα ,  οι  χώροι  υπάρχουν  

και  εγώ  είμαι  αντίθετος  με  τον  νόμο ,  θα  ήθελα  να  υπάρχει  το  δυνητικό  

που  έβαλε  ο  κ .  Γκότσης ,  να  επιλέγει  ο  γονέας  που  θα  πάει  το  

τετράχρονο  παιδί  του  ή  το  τρίχρονο  παιδί  του .  Εφόσον  υπάρχει  ο  

νόμος  όμως ,  κάποια  στιγμή  δεν  θα  εφαρμοστεί  φέτος ,  θα  εφαρμοστεί  

του  χρόνου .  Αυτό  είναι  θέμα  του  υπουργείου  πως  θα  το  χειριστεί .   
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 Εμείς  σαν  Δήμος  Σερρών  θέλουμε  να  στηρίξουμε  το  νομικό  μας  

πρόσωπο  και  πρέπει  να  πάρουμε ,  έστω  ακόμα  ένα  χρόνο  προσαρμογή ,  

ώστε  να  μπορέσουν  να  υλοποιηθούν  όλα  αυτά  που  είπε  ο  Πρόεδρος  του  

νομικού  προσώπου  για  να  μπορέσουν  και  οι  εργαζόμενοι  να  βρίσκονται  

στην  θέση   του  και  να  δημιουργηθούν  τα  καινούργια  βρεφικά  τμήματα .   

 Θα  συμφωνήσω  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  και  θα  ήθελα  και  

την  στήριξη  την  δική  σας ,  ώστε  να  πάρουμε  ακόμα  ένα  χρόνο  

προσαρμογής .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χρήστος  Γρηγοριάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  πειράζει ,  καλά  είναι  Σάκη  να  τα  

λέμε  εδώ  να  ακούγονται ,  δεν  πειράζει .  Ας  είναι .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  εγώ  πραγματικά  δεν  ξέρω  τι  

σκοπιμότητες  εξυπηρετεί  αυτός  ο  νόμος ,  γιατί  κατά  την  προσωπική  

μου  άποψη  εξυπηρετεί  σκοπιμότητες .   

 Εγώ  θέλω  να  θέσω  ένα  ερώτημα  σοβαρό ,  το  έθεσε  ο  συνάδελφος  

ο  Χράπας  ο  Παντελής  λίγο  πιο  πριν ,  θα  το  κάνω  εγώ  πιο  έντονο .  Στην  

Αναγέννηση  υπάρχει  ένας  παιδικός  σταθμός  στα  25 χιλιόμετρα  από  

εδώ .  Σας  ερωτώ  λοιπόν ,  3,8 χρόνων  το  παιδί  με  τι  θα  πάει  στον  

πλησιέστερο  παιδικό ,  ο  οποίος  είναι  10,  15 χιλιόμετρα  μακριά ;  Στο  

νηπιαγωγείο ,  συγνώμη .  Στο  πλησιέστερο  νηπιαγωγείο .  Πώς ;  Με  το  

λεωφορείο ;  Με  το  ταξί ;  Θα  το  πάει  ο  γονέας ;  Δεν  ξέρω ,  διερωτώμαι .   
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 Ας  πούμε  ότι  βρήκαμε  τον  τρόπο  πως  θα  πάει  το  παιδί  χωρίς  να  

διατρέχει  κίνδυνο  και  λέμε  ότι  φύγανε  τα  μισά  παιδιά ,  θα  κλείσει  ο  

παιδικός ;  Βεβαίως  και  θα  κλείσει .  Θα  χάσουν  την  δουλειά  τους  

άνθρωποι ;  Βεβαίως  θα  χάσουν  την  δουλειά  τους  άνθρωποι .   

 Άρα  λοιπόν ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  πρέπει  να  

κοιτάμε   τον  νόμο  ψυχρά ,  όπως  είπε  ο  κ .  Διευθυντής ,  να  πρέπει  να  

απαντήσουμε  εάν  έχουμε  υποδομές  ή  δεν  έχουμε .  Δεν   είναι  έτσι .  Δεν  

είναι  καθόλου  έτσι ,  σας  πληροφορώ .   

 Εάν  θέλετε  την  προσωπική  μου  άποψη ,  θα  ήθελα  την  κατάργηση  

του  νόμου ,  όχι  την  ανά  δυο  χρόνια  την  περίοδο  προσαρμογής .  Ναι ,  την  

κατάργηση  του  νόμου  θα  ήθελα .  Δεν  είναι  δυνατόν  3,8 χρονών  ένα  

παιδί  να  πάει  στο  νηπιαγωγείο .  Δεν  γίνεται .  Και  λέω  την  αρχική  μου  

τοποθέτηση ,  δεν  ξέρω  τι  σκοπιμότητες  εξυπηρετεί  αυτός  ο  νόμος .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  ο  κ .  Τσαλίκογλου  είναι  

τελευταίος  στον  κατάλογο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Καλύφθηκα  από  όλους  τους  συναδέλφους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  καλυφθεί  κύριε  γραμματέα ;  Ολοκληρώσαμε  τον  πρώτο  κύκλο .  

Θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  ο  κ .  Διευθυντής  να  απαντήσει ,  

αφού  έχει  ολοκληρωθεί  ο  πρώτος  κύκλος .  Κύριε  Διευθυντά  σε  όσα  

έχετε  συλλέξει  έχετε  την  καλοσύνη  να  απαντήσετε  μιας  και  είστε  εδώ  

και  σας  ευχαριστούμε  άλλη  μια  φορά .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ευχαριστώ .  Πρώτα  από  όλα  να  δηλώσω  ότι  εγώ  δεν  είμαι  πολιτικό  

πρόσωπο .  Ούτε  υποψήφιος  θα  είμαι  στις  εκλογές ,  ούτε  ζητάω  ψήφους  

ούτε  τίποτα .  Σας  το  είπα  και  στην  αρχή ,  είμαι  ένας  υπηρεσιακός  

παράγοντας  που  εφαρμόζω  τον  νόμο  με  τον  μοναδικό  τρόπο  που  

εφαρμόζονται  οι  νόμοι .  Διαβάζοντάς  τους  και  καταλαβαίνοντάς  τους .   

 Δεν  υπάρχει  τεχνοκρατικός  τρόπος  να  ερμηνεύεις  νόμο .  Υπάρχει  

τεχνοκρατικός  τρόπος  όταν  συντάσσεις  τον  νόμο ,  γιατί  εκεί  υπάρχει  ή  

δεν  υπάρχει  το  συναίσθημα ,  υπάρχει  ή  δεν  υπάρχει  η  λατρεία  των  

αριθμών ,  η  παραμέριση  του  ανθρώπου  και  όλα  αυτά  που  ξέρετε  και  

ξέρουμε .   

 Στην  εφαρμογή  του  νόμου  όμως  υπάρχει  ένας  και  μοναδικός  

τρόπος .  Και  εάν  κάποιοι  δεν  μπορούν  να  ερμηνεύσουν  τον  νόμο ,  

λυπάμαι  αλλά  δεν  μπορώ  να  κάνω  τίποτα .   

Ο  νομοθέτης  όταν  δημοσίευσε  τον  νόμο  υπέθεσε  ότι  ο  μέσος  Έλληνας  

μπορεί  να  αντιληφθεί  τι  λέει .   

 Υπήρξαν  πάρα  πολλά  σχόλια .  Το  ερώτημα  είναι  εάν  υπάρχουν  οι  

αίθουσες .  Υπάρχουν  οι  αίθουσες .  Το  ερώτημα  είναι  εάν  οι  αίθουσες  

αυτές  είναι  οι  καλύτερες  που  μπορούμε  να  έχουμε ;  Σαφώς  όχι .  Το  ότι  

έχουμε  νηπιαγωγεία  στα  πεζοδρόμια ,  όπως  είπε  κάποια  κυρία ,  ναι  

έχουμε  νηπιαγωγεία  στα  πεζοδρόμια .  Το  ότι  οι  υποδομές  δεν  είναι  

καλύτερες ,  ναι ,  δεν  είναι  οι  καλύτερες .   

 Δεν  άκουσα  όμως  κανέναν  από  αυτούς  που  τοποθετήθηκαν  να  

αναλάβει  τις  προσωπικές  του  ευθύνες .  Οι  κτηριακές  υποδομές  των  

σχολείων ,  μετά  τον  Καλλικράτη  είναι  αρμοδι΄τοητα  του  Δήμου ,  δεν  

είναι  δική  μου .  Κανείς  από  εσάς  δεν  έχει  ευθύνη ;   

 Πέρυσι  πήραμε  έναν  χρόνο  παράταση .  Ο  νόμος  λέει  ότι  

παίρνουμε  χρόνο  παράταση  και  κάνουμε  πρόταση  για  αίθουσες  που  
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έχουμε  ανάγκη .  Έγινε  καμία  τέτοια  πρόταση ;  Το  γεγονός  δηλαδή  ότι  

πήραμε  κάποια  νηπιαγωγεία  από  τις  τρύπες  και  τις  στοές  και  τα  

πήγαμε  σε  άλλα  ενοικιαζόμενα  θεωρείτε  ότι  έχουμε  κάνει  το  χρέος  

μας ;   

 Το  γεγονός  ότι  κάποια  παιδιά  μετακινούνται  από  το  Κ .Τ .Ε .Λ .  από  

χωριό  σε  χωριό  χωρίς  την  ύπαρξη  συνοδού ,  δεν  μας  αγγίζει ;  Είναι  

δουλειά  του  Διευθυντή  Εκπαίδευσης  και  μόνο  που  είναι  αναρμόδιος  σε  

τελευταίο  λόγο .   

 Δηλαδή  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  να  κάνει  μόνο  με  τις  

εταιρείες  και  τα  νομικά  πρόσωπα  τα  δικά  του ;  Το  τι  γίνεται  στον  

περίγυρο  δεν  τον  ενδιαφέρει  ή  δεν  τα  ξέρετε ;  Νομίζω  ότι  τα  ξέρετε ,  

αλλά  υπάρχει  αυτό  το  ρημάδι  το  πράγμα  που  λέγεται  πολιτικό  κόστος  

που  αγγίζει  και  πληγώνει  όλα  τα  πολιτικά  πρόσωπα  και  αυτό  το  

πολιτικό  κόστος ,  προφανώς  κανείς  είναι  σε  θέση  να  το  επωμιστεί .   

 Έχουμε  συναισθήματα  και  σεβόμαστε  πάρα  πολύ  τους  

εργαζόμενους ,  όπου  και  να  δουλεύουν  και  ιδιαίτερα  τους  εργαζόμενους  

στους  παιδικούς  σταθμούς ,  γιατί  ξέρουμε  τι  δουλειά  κάνουν  και  γι '  

αυτό  και  δεν  με  ακούσατε  να  πω  κουβέντα ,  γιατί  τους  σέβομαι  όσο  δεν  

τους  σέβεται  κανείς  σας .  Γιατί  και  εγώ  είμαι  στον  ίδιο  χώρο .   

Και  εγώ  εργαζόμενος  είμαι  και  θα  μπορούσαμε ,  αντί  να  

κουβεντιάζουμε  εάν  το  ερώτημα  είναι  αυτό  ή  το  άλλο ,  να  καθίσουμε  να  

κουβεντιάσουμε  πως  μπορούμε  όχι  μόνο  να  διασφαλίσουμε  την  

εργασία  αυτών  των  ανθρώπων ,  αλλά  να  πετύχουμε  αυτό  που  πρέπει  να  

ζητάμε ,  την  καθολική  κοινωνική  προστασία  και  φροντίδα  όλων  των  

οικογενειών .  Γιατί  μην  μου  πείτε  ότι  δεν  ξέρετε  ότι  κάποια  παιδιά  

έχουν  μείνει  έξω  από  τους  παιδικούς  σταθμούς .  Είναι  καινούργιο  αυτό ;  

Δεν  το  έχετε  ξανά  ακούσει ;  Για  αυτά  τα  παιδιά  τι  κάνουμε ;  Τι  
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κάνουμε ;  Μπορεί  να  μην  είναι  καν  στις  Σέρρες ,  αλλά  αλλού  έχουν  

μείνει .  Τι  κάνουμε  για  αυτά  τα  παιδιά ;  Δεν  πρέπει  να  το  δούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  δεν  θα  ήθελα  να  διακόψουμε .  Θα  απαντηθούν  όλα .  

Εδώ  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  απαντηθούν .  Κύριε  Διευθυντά  

συνεχίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  αφήστε  τον  κ .  Διευθυντή  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  τα  σχόλια .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θα  πρέπει  κάτω  από  αυτές  τις  συνθήκες  να  

συνεχίσω  να  μιλάω ,  γιατί  ακούστηκαν  κάποιοι  χαρακτηρισμοί  που  δεν  

τιμάνε  ούτε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ούτε  αυτόν  που  τις  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  όμως  και  εγώ  να  σας  παρακαλέσω  ως  Πρόεδρος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  να  ρίξετε  λιγάκι  τους  τόνους .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω  ότι  σε  επίπεδο  καφενείο  θα  ήταν  πάρα  πολύ  εύκολο  οι  ύβρεις  

και  οι  χαρακτηρισμοί  είναι  χαρακτηριστικό  αυτών  που  δεν  έχουν  

επιχειρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  κ .  Διευθυντά ,  γιατί  ως  Πρόεδρος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  έχω  την  ευθύνη  να  τηρώ  την  τάξη ,  δεν  άκουσα  
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καμία  ύβρη  εναντίον  σας .  Θα  ήθελα  να  την  απαλείψω  και  να  την  

καταδικάσω .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είναι  από  αυτές  που  μπαίνει  μπιπ ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επίτηδες .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ξέρω  πως  λειτουργείτε  εσείς ,  εμείς  δεν  λειτουργούμε  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  λειτουργούμε… 

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  προφανώς  το  άκουσε ,  γι '  αυτό  γελάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  μην  προσβάλετε  το  σώμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προσβάλετε  το  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Πείτε  μας  ποιος  σας  πρόσβαλε  

και  τι  σας  είπε .  Πείτε  το  τώρα  εδώ .  Πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  με  συγχωρείτε .  Η  συζήτηση  κύλησε  πάρα  πολύ  ομαλά .  

Σας  ακούσαμε… 

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ένα  λεπτάκι .  Όλοι  θα  πάρουν  πίσω  όλα .  Σας  

παρακαλώ  πολύ  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είπα  για  σας .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

91

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψυχραιμία .  Κύριε  Διευθυντά  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  με  ακούσετε .  

Εδώ  συζητάμε  πάντα  δημοκρατικά ,  τηρούμε  την  τάξη  και  εάν  ακουστεί  

κάτι  που  δεν  είναι  ορθό  ζητούμε  να  απαλειφθεί  και  να  αποσυρθεί .  Θα  

ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  επομένως ,  και  εσείς  με  τους  χαμηλούς  

τόνους  που  χρησιμοποιήσατε ,  ειδικά  στην  πρώτη  σας  τοποθέτηση ,  να  

συνεχίσετε  και  στην  δεύτερη…  

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχουμε  καμία  αντιδικία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ανεβάσει  και  εσείς  λιγάκι  τους  τόνους .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  τρόπος  που  μας  μιλάτε ,  είναι  λιγάκι  μας  επιδοκιμάζετε .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είναι  και  η  ώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .και  εσείς  στο  επίπεδο  που  πρέπει .   Σας  ακούμε  με  πολύ  ενδιαφέρον  

και… 

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  έγινε  αυτή  η  συζήτηση  θα  πρέπει  να  ρωτήσετε  αυτόν  που  σας  

κάλεσε  και  εγώ  καλεσμένος  είμαι .  Δεν  σας  κάλεσε  εγώ .  Και  εγώ  έλαβα  

μια  πρόσκληση  και  θεώρησα  τιμή  μου  να  παρευρεθώ  σε  μια  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  εκφέρω  τις  απόψεις  

μου .   
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 Ο  κ .  Δήμαρχος  μέσα  από  τα  έγγραφα  που  του  έστειλα  ήξερε  για  

ποιο  ακριβώς  τον  λόγο  συγκαλείτε  η  τριμελής  Επιτροπή .  Είναι  

συγκεκριμένα  τα  πράγματα .  Προβλέπετε  από  τον  νόμο .  Από  την  

παράγραφο  4,  κ .  Χατζημαργαρίτη  που  αποφύγατε  να  διαβάσετε .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Την  διάβασα .   

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Την  3 διαβάσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  να  μην  γίνεται  διάλογος .  Να  απαντήσει  ο  κ .  

Διευθυντής  στα  όσα… 

Κος  ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όσον  αφορά  τα  παιδιά ,  όταν  λέω  ότι  μπορούμε  να  φιλοξενήσουμε  τον  

διπλάσιο  αριθμό  παιδιών ,  σοβαρολογώ  και  θα  είναι  45 και  50 παιδιά ,  

γιατί  όπως  ίσως  δεν  γνωρίζετε ,  υπάρχει  ένας  συγκεκριμένος  αριθμός ,  

συγκεκριμένη  αναλογία  μαθητών  ανά  νηπιαγωγό .  Το  μέγιστο  είναι  25.  

Αυτή  την  στιγμή  κάθε  νηπιαγωγός ,  ιδιαίτερα  στον  Δήμο  Σερρών ,  έχει  

14 με  15 παιδιά ,  που  σημαίνει  ότι  μπορεί  να  δεχθεί  άλλα  9 έως  10 

παιδιά  σε  κάθε  τμήμα  νηπιαγωγείου .   

 Πώς  θα  μετακινηθούν  τα  παιδιά ;  Με  τι  ασφάλεια ;  Νομίζω  ότι  

είναι  ένα  θέμα  που  μας  ταλανίζει  όλους  αλλά  δεν  είναι  ένα  θέμα  που  

δεν  λύνεται .  Είναι  ένα  θέμα  που  μπορεί  να  λυθεί ,  μπορούμε  να  

πετύχουμε  και  εμείς  προδιαγραφές  στην  μεταφορά  που  θα  γίνονται .  

Πρώτα  από  όλα  την  ασφάλεια  των  παιδιών  και  σε  δεύτερη  μοίρα  την  

έγκαιρη  αποχώρηση  από  και  προς  την  σχολή .  
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 Τα  παιδιά  αυτή  την  στιγμή  που  φοιτούν  στους  παιδικούς  

σταθμούς ,  οι  δικοί  μας  υπολογισμοί  είναι  γύρω ,  τα  παιδιά  που  

εμπίπτουν  δηλαδή  στην  διάταξη  γύρω  στα  150.   

 Πόσα  ολοήμερα  σχολεία  υπάρχουν ;  Όλα  είναι  ολοήμερα .  Όλα  τα  

σχολείο  είναι  εν  δυνάμει  ολοήμερα  από  την  στιγμή  που  υπάρχουν  

αιτήσεις  γονέων .  Για  να  λειτουργήσει  ένας  θεσμός  πρέπει  να  υπάρχει  

το  αντίστοιχο  ενδιαφέρον .   

 Ποιος  γονιός  θέλει  να  πάει  το  παιδί  του  στο  νηπιαγωγείο ;  Ή  

ποιος  γονιός ,  όλοι  οι  γονείς  θέλουν  να  πάνε  τα  παιδιά  τους  στον  

παιδικό  σταθμό .   

 Νομίζω  ότι  δόξα  τον  Θεό  όλα  αυτά  τα  χρόνια  και  ευχαριστώ  τον  

κ .  Μερετούδη  για  την  τοποθέτησή  του ,  το  δημόσιο  νηπιαγωγείο  έχει  

αποδείξει  ότι  μπορεί  να  προσφέρει  πάρα  πολύ  σπουδαία  πράγματα .  Και  

χαίρομαι  να  σας  πληροφορήσω  ότι  στην  πόλη  των  Σερρών  υπάρχουν  

επτά  νηπιαγωγεία  που  έχουν  διακριθεί  τα  τελευταία  τρία  χρόνια  

συνεχώς  σε  ευρωπαϊκά  προγράμματα  και  έχουμε  βραβευτεί .   

 Εάν  κάνετε  κάποια  βόλτα  στα  νηπιαγωγεία  θα  δείτε  τι  δουλειά  

γίνεται  στο  δημόσιο  νηπιαγωγείο ,  με  τι  μεράκι  και  με  τι  τρόπους  και  

αυτοθυσία  και  κατάθεση  ψυχής  οι  συνάδελφοι  και  οι  συναδέφλισσες  

διαπαιδαγωγούν  τα  παιδιά  αυτής  της  κρίσιμης  ηλικίας .   

 Να  τελειώσω  γιατί  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  λόγος  να  επεκταθώ  

παραπάνω .   

 Λυπάμαι  γιατί  σχεδόν  όλοι  οι  τοποθετηθέντες  αντιμετώπισαν  το  

πρόβλημα ,  για  το  οποίο  κλήθηκα  εγώ  σήμερα  εδώ ,  σε  μια  τελείως  

διαφορετική  βάση .  Στην  βάση  η  οποία  αναμειγνύει  την  ύπαρξη  ή  όχι  

των  παιδικών  σταθμών ,  που  δεν  έχει  να  κάνει  τίποτα  με  την  δική  μου  

ανάμειξη ,  στην  βάση  που  εάν  ο  νόμος  είναι  σωστός  ή  όχι  και  στην  
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βάση  που  πώς  θα  χρονοτριβήσουμε  χωρίς  να  κάνουμε  ουσιαστικά  

τίποτα .   

 Γιατί  εάν ,  ειλικρινά  σας  λέω ,  εάν  είχα  μια  τοποθέτηση  εκ  μέρους  

του  κ .  Δημάρχου  που  να  έλεγε  ότι  ναι ,  είμαστε  υπέρ  του  όπως ,  όπως  το  

είπε ,  ναι ,  ζητάμε  δυο  χρόνια  παράταση ,  ναι  έχουμε  αίτημα  να  

καταθέσουμε  πρόταση  για  ανέγερση  τόσων  διδακτικών  κτηρίων  που  θα  

λύσουν  το  πρόβλημα  της  στέγασης ,  τότε  θα  έλεγα  ότι  ναι  Δήμαρχε ,  

συμφωνώ  και  εγώ .   Να  πω  και  εγώ  στην  εισήγηση  όχι ,  δεν  έχουμε  τις  

υποδομές .   

 Πολύ  φοβάμαι  όμως ,  ότι  όπως  γίνεται  πολύ  συχνά  στην  πολιτική  

ζωή  και  τονίζω  την  λέξη  πολιτική ,  παραπέμπετε  τα  πράγματα  στην  

καλένδες ,  ελπίζοντας  ότι  αύριο  κάτι  θα  συμβεί  και  αυτή  η  πορεία  θα  

αλλάξει .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  αλλάξει ,  λυπάμαι  όμως ,  ειλικρινά ,  γιατί  το  

όλο  θέμα  μπήκε  σε  λάθος  βάση ,  δημιουργήθηκαν  εντυπώσεις  που  δεν  

θα  έπρεπε  να  δημιουργηθούν  και  την  Τετάρτη  πολύ  φοβάμαι  ότι  θα  

καταλήξουμε  πάλι  στην  περσινή  απόφαση ,  στην  περσινή  αντιστοιχία  

ψήφων  δυο  προς  ένα .   

 Νομίζω  ότι  είναι  μια  ευκαιρία  να  ακολουθήσουμε  το  παράδειγμα  

των  184 δήμων  που  μετέχουν  από  πέρυσι  ήδη  στην  υποχρεωτική  

εφαρμογή  της  δίχρονης  προσχολικής  αγωγής ,  να  δώσουμε  μια  ευκαιρία  

στα  παιδιά  μας  να  απολαμβάνουν  παιδεία  και  εκπαίδευση  από  την  

ηλικία  των  τεσσάρων  χρόνων  και  είναι  στο  χέρι  μας ,  όλων  μας ,  γιατί  

σε  κάποια  ζητήματα  θα  πρέπει  να  είμαστε  συστρατευμένοι ,  πέρα  από  

πολιτικές  ή  προσωπικές  επιδιώξεις  και  ιδεολογίες  να  διαφυλάξουμε  και  

να  επεκτείνουμε  τον  θεσμό  και  του  παιδικού  σταθμού  και  του  

βρεφονηπιακού  σταθμού  και  οποιασδήποτε  άλλης  δομής  εξυπηρετεί  

την  ελληνική  οικογένεια  και  προσφέρει  σιγουριά  στον  Έλληνα  πολίτη .  
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 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Διευθυντή .  Ανοίγει  ο  κύκλος  της  

δευτερολογίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  ο  κύριος  Δήμαρχος  θέλει  να  πει  κάτι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  θα  κλείσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  μετά  την  δευτερολογία  μου  ζήτησε  να  τοποθετηθεί .  

Παρακαλώ  κύριε  γραμματέα  να  σημειώνουμε .  Θα  δώσω  και  τον  λόγο  

στις  κυρίες  που  εκπροσωπούν  τους  εργαζομένους .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  

κ .  Χράπας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα  να  ακούσουμε  λιγάκι  τις  κυρίες .  Κυρία  Φωτιάδου  σας  ακούμε .   

Κα  ΦΩΤΙΑΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Δεν  θα  μακρηγορήσω .  Ήθελα  λίγο  να  σταθώ  σε  κάποια  

πράγματα  που  άκουσα  μέσα  στην  αίθουσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απευθύνεστε  μόνο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  σε  μένα .  Για  να  μην  

ανοίξει  και  άλλος  κύκλος  διευκρινήσεων .   

Κα  ΦΩΤΙΑΔΟΥ:  

Όχι ,  όχι ,  εντάξει .  Αναφέρθηκε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κ .  Παπασταμόπουλος  

σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  που  θα  έχουν  τα  νηπιαγωγεία  και  μίλησε  

κάτι  για  έκπτωση  στις  προδιαγραφές ,  οι  οποίες  θα  γίνουν ,  έτσι  ώστε  να  
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συντομεύσει  ο  χρόνος  ίδρυσής  τους  και  στο  ότι  να  γίνουν  αυτό  είναι  

κάτι  που  μου  φαίνεται  πάρα  πολύ  φθηνό  όταν  μιλάμε  για  παιδιά .  

Θεωρώ  πως  άλλα  πράγματα  θα  πρέπει  να  τρέξουν  μέσα  στον  χρόνο  και  

όχι  να  μειωθούν  οι  προδιαγραφές  που  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  για  την  

ίδρυση  των  νηπιαγωγείων .  Ένα  θέμα  είναι  αυτό .   

 Ένα  θέμα  είναι  στο  γεγονός  ότι  ακούστηκε  στην  αίθουσα  πως  

υπάρχουν  παιδιά  εκτός  παιδικών  σταθμών ,  που  μείνανε  εκτός  και  δεν  

έχουν  απορροφηθεί .  Αυτό  είναι  ένα  μεγάλο  ψέμα  και  μάλιστα  η  

απόδειξη  είναι  ότι  ήδη  υπάρχουν  αυτή  την  στιγμή  δυο  θέσεις  

βρεφικών ,  που  στα  βρεφικά  τμήματα  θεωρείται  ότι  υπάρχει  πληρότητα  

από  την  αρχή  κιόλας  της  χρονιάς ,  υπάρχουν  δυο  κενά  ήδη .   

 Το  θέμα  είναι  ότι  στις  Σέρρες  επειδή  έχουν  δημιουργηθεί  και  

πάρα  πολλοί  παιδικοί  σταθμοί ,  οι  οποίοι  απορροφούν  και  εκείνοι  ένα  

μεγάλο  ποσοστό  παιδιών  και  προνηπίων  αλλά  και  βρεφών ,  γι '  αυτό  

θεωρώ  ότι  αυτό  είναι  αναληθές .   

 Όλα  τα  παιδιά ,  όσα  έκαναν  αίτηση  μέσα  στους  παιδικούς  

σταθμούς ,  είτε  σε  βρεφικά  τμήματα  είτε  σε  προνηπιακά  τμήματα ,  

έχουν  απορροφηθεί .  Δεν  έχουν  μείνει  παιδιά  απέξω .  Αυτό  σας  το  

εγγυώμαι  και  με  στοιχεία .   

 Και  ένα  άλλο  που  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  το  

εξής :  αναφέρθηκε  ότι  τα  παιδιά  θα  φοιτήσουν  στα  νηπιαγωγεία ,  όταν  

θα  γίνουν  τεσσάρων  χρόνων ,  3,8,  τέσσερα  θα  πω  εγώ ,  όμως  για  αυτά  

τα  παιδιά  που  πολλά  από  αυτά  τα  παιδιά ,  επειδή  δουλεύω  μέσα  σε  

αυτόν  τον  χώρο  και  βρίσκομαι  και  ξέρω  πως  είναι  αυτά  τα  παιδιά  αυτή  

την  στιγμή ,  κάποια  από  αυτά  τα  παιδιά  δεν  θα  έχουν  καθαρίσει ,  κάποια  

από  αυτά  τα  παιδιά  δεν  θα  μπορούν  να  ζεστάνουν  μόνα  τους  το  φαγητό  

ή  οτιδήποτε  άλλο .  Θα  υπάρχει  το  ανάλογο  προσωπικό  μέσα  στους  
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χώρους  των  νηπιαγωγείων  για  να  εξυπηρετήσουν  αυτές  τις  ανάγκες  των  

παιδιών  τα  οποία  δεν  είναι  ικανά  να  κάνουν  μόνα  τους ;  Πρώτον  αυτό .   

 Δεύτερον .  Πόσο  σωστό  και  εφικτό  είναι  για  έναν  γονέα ,  ο  οποίος  

θα  πρέπει  με  βάση  το  πρόγραμμα  που  λειτουργούν  τα  νηπιαγωγεία ,  

όπως  και  τα  σχολεία ,  τρεις  μήνες  το  καλοκαίρι  να  είναι  κλειστά ;  Τι  θα  

γίνει  το  τετράχρονο  παιδί ;  Που  θα  πάει  όταν  δεν  θα  υπάρχει  ένας  

παππούς ,  μια  γιαγιά  ή  κάποιος  να  κρατήσει  αυτό  το  παιδί ;   Θα  

πληρώσει  ο  γονέας  έναν  ιδιωτικό  παιδικό  σταθμό  250 και  300 ευρώ  

τον  μήνα ,  έτσι  ώστε ,  θα  πρέπει  να  εργαστεί  γιατί  κάπου  θα  πρέπει  να  

αφήσει  το  παιδί  του ;  Αυτό  είναι  ένα  ερώτημα .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  ευχαριστώ .  Κυρία  Τσοπάνη  θέλετε  να  προσθέσετε  και  εσείς  

κάτι ;   

Κα  ΤΣΟΠΑΝΗ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  σας  ευχαριστώ  για  την  οικονομία  του  χρόνου .  Κύριε  

γραμματέα  ο  κ .  Ραμπότας  είναι  πρώτος  στην  δευτερολογία ;  Κύριε  

Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κύριος  Φωτιάδης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  είπε  ότι  θα  δει  εάν  χρειαστεί .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  κλείσω  την  δευτερολογία  μου  με  κάποιες  προτάσεις  

γιατί  το  ζήτημα  της  προσχολικής  ενιαίας ,  θα  το  πω  έτσι  εκπαίδευσης ,  
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είναι  πολύ  σημαντικό  και  η  χώρα  έχει  μείνει  πολύ  πίσω  πάνω  σε  αυτό  

το  κομμάτι ,  εάν  και  έχει  νομοθετήσει  σχετικά .   

 Τα  υπόλοιπα  είναι  μεταξύ  μάχη  χαρακωμάτων ,  ΠΟΕ  ΟΤΑ ,  ΚΕΔΕ ,  

ιδιωτικών  παιδικών  σταθμών  και  όλα  αυτά  έχουν  να  κάνουν  σχέση  με  

ότι  αυτό  παρέχει  και  μέσα  από  επιχειρηματικά  συμφέροντα .   

 Είναι  όμως  ένα  σίγουρο ,  ότι  με  την  εκπαίδευση  δεν  μπορούμε  να  

παίζουμε .  Είναι  διακριτοί  οι  ρόλοι  όλων  και  εάν  θέλουμε  να  

συμβάλουμε  σε  κάτι  ως ,  από  εδώ  από  τις  Σέρρες  ή  οτιδήποτε  άλλο ,  θα  

έλεγα  ότι  οι  προτάσεις  οι  οποίες  θα  διαβάσω  είναι  σε  αυτή  την  

κατεύθυνση  με  την  έννοια  ότι  πρέπει  να  το  βλέπουμε  με  ένα  άλλο  

πνεύμα  και  δεν  θα  μπω  στα  υπόλοιπα  τα  οποία  έχουν  εξαντληθεί .   

 Να  ενοποιηθούν  οι  δομές  παροχές  προσχολικής  αγωγής  σε  έναν  

οργανωτικό  φορέα ,  ο  οποίος  θα  έχει  την  ευθύνη  της  λειτουργίας  και  

της  αξιολόγησης  τόσο  των  παιδικών  σταθμών  της  χώρας ,  όσο  και  των  

νηπιαγωγείων ,  όπως  γίνεται  στις  περισσότερες  ευνοούμενες  χώρες ,  

στις  οποίες  οι  χώρα  μας ,  δυστυχώς ,  έχει  μείνει  πάρα  πολύ  πίσω .   

 Οι  παιδικοί  σταθμοί  να  αποκτήσουν  επίσημο  εκπαιδευτικό  

χαρακτήρα .  Να  συνταχθεί  ένα  ενιαίο  σύστημα  συγκεκριμένων  

εκπαιδευτικών  κατευθύνσεων  για  όλες  τις  ηλικίες  της  προσχολικής  

εκπαίδευσης  και  ακόμα ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  μείωσης  της  

υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  από  τα  τέσσερα  στα  τρία  χρόνια .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  αυτό  όμως  για  να  είναι  και  εφικτό ,  για  να  

μιλάμε  πέρα  από  το  επιθυμητό ,  είναι  ότι  πρέπει  να  ανταμειφθούν  οι  

απαραίτητες  υποδομές  φιλοξενίας  στις  οποίες  αναφέρθηκα  στην  

πρωτολογία  μου ,  οι  οποίες  πραγματικά  είχαμε  εμπλακεί  ότι  δεν  

προχώρησαν  τα  βήματα  των  υποδομών  σε  τόσο  μεγάλο  βαθμό  και  να  

σχεδιαστεί  έτσι  η  προνοιακή  πολιτική  με  ευθύνη  της  εκάστοτε  
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κυβέρνησης  που  να  εξασφαλίζει  σε  όλα  τα  παιδιά  της  χώρας  και  

κυρίως  σε  αυτά  που  προέρχονται  από  φτωχές  οικογένειες ,  να  έχουν  

πρόσβαση  σε  μια  ποιοτική  προσχολική  αγωγή .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Ραμπότα .  Ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομα  σε  σας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όπως  έτσι  πρέπει  να  γίνεται ,  

ειλικρινά  στην  ζωή  μου  μέχρι  τώρα  έχω  χορτάσει  από  χειροκρότημα ,  

το  ξέρετε  πολύ  καλά  και  δεν  έχω  ανάγκη  μια  εισήγηση  να  

εκμεταλλευτώ  την  περίσταση  για  να  εκμαιεύσω  το  χειροκρότημα  των  

παρισταμένων  επιστημόνων  και  βοηθητικού  προσωπικού  που  

απασχολείται  στους  παιδικούς  σταθμούς .    

 Μακριά  επίσης  και  από  εμένα  ο  όρος  πολιτικός ,  εάν  και  

τεσσεράμισι  χρόνια  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποποιούμαι  αυτή  μου  

την  ιδιότητα .   

 Η  τοποθέτησή  μου  είναι  μακριά  και  από  επιδιώξεις  και  από  

φιλοδοξίες  και  από  ιδεολογίες .  Και  ξεκίνησα  την  τοποθέτησή  μου  

λέγοντας  ότι  είμαι  εκπαιδευτικός  και  έχω  ορκιστεί  και  εγώ  να  υπηρετώ  

από  εκείνο  το  μετερίζι  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  και  την  κοινωνία .   

 Όταν  ξανά  ήρθε  το  θέμα  αυτό  τον  Μάρτιο  είχα  πει  ότι  η  

στατιστική  είναι  ο  επιστημονικός  τρόπος  να  λες  ψέματα ,  διότι  τότε  

υποστήριξα  πως  όσες  στατιστικές  έρευνες  υπάρχουν  για  να  αποδείξουν  

ότι  οι  νηπιαγωγοί  είναι  αυτοί  που  πρέπει  να  αναλάβουν  την  

προσχολική  ηλικία ,  άλλες  τόσες  υπάρχουν  για  να  αποδείξουν  ότι  και  οι  

κυρίες  απέναντι  είναι  οι  καθ’  ύλην  αρμόδιες  να  ασχοληθούν  με  αυτά  

τα  παιδιά .   
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 Θυμίζω  όμως  στο  σώμα  ότι  το  2011 πέρασαν  οι  κτηριακές  

υποδομές  στους  δήμους ,  σε  μια  εποχή  που  η  Σ .Α .Τ .Α .  των  σχολείων  

και  οι  επιχορηγήσεις  στους  δήμους  έπεσε  κατακόρυφα  πάνω  από  60%.  

 Δεν  είμαστε  λοιπόν  έτοιμοι  και  δεν  θα  είμαστε  ποτέ  με  αυτό  το  

καθεστώς  να  προετοιμάζουμε ,  να  κτίζουμε ,  να  επιδιορθώνουμε  όπως  

εμείς  θα  θέλαμε  και  μιλώ  τώρα  και  ως  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ ,  τις  

κτιριακές  μας  υποδομές .   

 Είμαστε  απολύτως  ανέτοιμοι  να  τα  κάνουμε  αυτά ,  διότι  δεν  

υπάρχει  η  κινητήριος  δύναμη  που  είναι  η  χρηματοδότηση .   

Θαύματα  έγιναν  σε  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή  και  στην  Α /θμια  

Εκπαίδευση  αλλά  και  στην  Β /θμια  Εκπαίδευση  και  γνωρίζουν  πολύ  

καλά  πως  τα  νηπιαγωγεία  φύγανε  από  εκεί  που  ήταν  και  μόνο  δυο  

μείνανε  τώρα  σε  χώρους  ενοικιαζόμενους .   

 Άρα ,  αφού  μιλούμε  για  υποδομές  δεν  γνωρίζω  τους  υπόλοιπους  

184 δήμους  πώς  υποστήριξαν  τις  υποδομές  τους  αλλά  και  δεν  γνωρίζω  

σε  αυτούς  τους  184 δήμους  εάν  λειτουργεί  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  ο  εκεί  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  τόσο  υποδειγματικά  όπως  στον  δικό  μας  Δήμο ,  διότι  εάν  

και  εκεί  υπήρχε  ένας  τέτοιος  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  τότε  δεν  θα  ήταν  184 οι  

δήμοι ,  θα  ήταν  πολύ  λιγότεροι .   

Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  δώσω  ένα  δίκαιο  στον  κ .  προϊστάμενο  στης  Α /θμιας  Εκπαίδευση  ότι  

όντως ,  ενδεχομένως ,  μπορεί  να  φύγαμε  από  το  θέμα ,  γιατί  το  θέμα  

είναι  διαφορετικό  και  εμείς  καθόμαστε  και  αναλύουμε  τον  νόμο ,  οπότε  

φαίνεται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  οι  περισσότεροι  παρευρισκόμενοι  
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δημοτικοί  σύμβουλοι  είναι  αντίθετοι  στην  υλοποίηση  αυτού  του  νόμου  

ίσως  επειδή  έχουν  δίκαιο  ή  ίσως  επειδή  φοβούνται  κάτι  καινούργιο .  

Ένα  από  τα  δυο ,  δεν  ξέρω  ακριβώς  ποιο  ισχύει .   

 Με  τίποτα  δεν  θα  δεχθώ  όμως  εγώ  μια  παρατήρηση ,  η  οποία  λέει  

ότι  αγαπάτε  και  σέβεστε  περισσότερο  κάποιους  από  εμένα  προσωπικά  

και  δεν  παίρνω  το  μέρος  κανενός  άλλου  ή  ότι  το  κάνουμε  για  

ψηφοθηρικούς  λόγους .   

 Είναι  δυνατόν  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  οι  παρευρισκόμενοι ,  

να  έχουν  ίδια  άποψη  με  την  εισήγηση  του  Δημάρχου  και  να  λέμε  ότι  

όλοι  μας  εμείς  το  κάνουμε  για  ψηφοθηρικούς  λόγους  εδώ  μέσα  σε  αυτή  

την  αίθουσα ;  Όχι .  Μας  ψηφίζουν  και  νηπιαγωγοί  και  δάσκαλοι  και  

καθηγητές  και  βρεφονηπιοκόμοι .  Ψηφίζουν  αυτόν  που  νομίζουν  

καλύτερο .   

 Δεν  γίνεται  γι '  αυτό  τον  λόγο  κ .  Διευθυντά .  Εκτιμώ  ότι  θα  έπρεπε  

αυτό ,  με  όλο  τον  σεβασμό  στο  πρόσωπό  σας ,  να  το  ανακαλέσετε  και  να  

μην  υπάρχουν ,  να  μην  αιωρούνται  τέτοια  θέματα  σε  αυτή  την  αίθουσα  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Όσον  αφορά  την  κυρία  Φωτιάδου ,  σίγουρα  κυρία  Φωτιάδου  τα  

ερωτήματα  που  κάνατε  δεν  μπορεί  να  τα  απαντήσει  κανένας  

Διευθυντής  Α /θμιας  Εκπαίδευσης  μόνο  ο  ίδιος  ο  Υπουργός .  Γιατί ;  Οι  

Υπουργοί  βγάζουν  αποφάσεις ,  υλοποιούν  νόμους ,  μάλλον  θέλουν  να  

υλοποιήσουν  νόμους  χωρίς  όμως  χρηματοδοτήσεις  και  χωρίς  ούτε  ένα  

ευρώ .   

 Η  αρμοδιότητα  με  τον  Καλλικράτη  ναι  όντως  ήρθε  η  συντήρηση  

των  σχολείων  στον  Δήμο  Σερρών  αλλά  πάρτε  την  Σ .Α .Τ .Α .  σχολείων ,  

μοιράστε  την  στις  δυο  Επιτροπές  ΕΣΕΠΕ  και  ΕΣΕΔΕ  και  προσπαθήστε  
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με  αυτά  τα  χρήματα  να  υλοποιήσετε  και  να  κάνετε  σχολεία  ή  ότι  άλλο  

μπορείτε  να  κάνετε  με  αυτά  τα  χρήματα .   

Τα  χρήματα  είναι  τόσο  λιγοστά  που  εκτιμώ  ότι  πολύ  λιγότερα  

πράγματα  μπορείτε  να  κάνετε  από  όσα  θέλουμε ,  μάλλον ,  να  κάνουμε ,  

από  όσα  θέλουμε  όλοι  μας .   

Δεν  θέλω  να  πω  τίποτα  παραπάνω .  Θέλω  να  πω  ότι  θα  πρέπει  

όλοι  να  συμφωνήσουμε  ότι  δεν  είναι  το  t iming σωστό  να  μπορέσουμε  

να  καθορίσουμε  ότι  ναι ,  το  ΄19 θα  πάμε  σε  αυτό  το  νέο  μοντέλο .  

Εκτιμώ  ότι  θα  πρέπει  να  πάρουμε  άλλη  μια  παράταση  άλλο  ένα  έτος  

και  μετά  βλέπουμε .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα ,  καταρχάς ,  να  ενημερώσω  τις  κυρίες  και  τους  κυρίους  

ότι  είμαι  ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών ,  το  οποίο  σημαίνει  ότι  έχω  μια  

καλύτερη  άποψη  περί  των  οικονομικών  του  Δήμου  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά ,  όπως  και  όλοι ,  τουλάχιστον ,  αυτοί  που  βρίσκονται  εδώ  μέσα .   

 Πολλοί  εξ  ημών  είτε  με  υ  είτε  με  η ,  όπως  θέλετε  πείτε  το ,  δεν  

πατήσανε  ποτέ ,  ειδικά  οι  υπηρεσιακοί  φορείς ,  όπως  λέγονται ,  να  

ρωτήσουν  ή  να  πουν  στον  Δήμαρχο  όταν  συναντιούνται  ότι  παιδιά  πώς  

είναι  τα  οικονομικά  σας ;  Υπάρχει ,  δηλαδή  τραβάνε  τα  σκυλιά  με  τα  

λουκάνικα  και  να  κάνουμε  οκτώ ,  τριάντα ,  σαράντα  σταθμούς  και  τα  

λοιπά ;  Δεν  ήρθε  κανένας ,  τουλάχιστον  σε  μένα  δεν  ήρθε  κανένας .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  ήθελα  να  πω  και  κάτι  άλλο .  Γνωρίζω  τα  

τελευταία  επτά ,  οκτώ  χρόνια ,  πέντε ,  έξι ,  όσα  θέλετε  πείτε  τα ,  ότι  

υπάρχει  πρόβλημα  σοβαρό .  Με  αυτές  τις  δυνατότητες  που  έχουμε  
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υποστηρίζουμε ,  γιατί  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δεν  τα  βγάζει  από  την  τσέπη  

του ,  άμα  δεν  βάλει  ο  Δήμος  το  χέρι  στην  τσέπη  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δεν  θα  

πάρει  τίποτα  ούτε  ο  Χατζημαργαρίτης .  Και  το  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  

αυτό  το  πράγμα .   

 Χωρίς  να  θέλω  να  θίξω  τον  φίλο  μου  τον  Χατζημαργαρίτη  αλλά  

έτσι  είναι  αυτή  η  πραγματικότητα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  το  να  κάνουμε  είκοσι  πέντε  σταθμούς ,  χάρηκα  

πολύ .  Όλα  τα  παιδιά  να  μην  πηγαίνουν  σε  ιδιωτικά ,  να  έρθουν  όλα  σε  

μας .  συμφωνούμε  απόλυτα .   

Και  κάτι  άλλο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  μέσα  δεν  υπάρχουν  φυτά ,  τα  

φυτά  είναι  στις  γλάστρες .  Εδώ  είναι  εκλεγμένοι  και  επειδή  θίχθηκα  

προσωπικά ,  θέλω  να  σας  πω  κάτι .  Είμαι  Αντιδήμαρχος ,  δεν  παίρνω  

ούτε  δραχμή  και  ήρθα  για  να  υποστηρίξω  τους  πολίτες  και  δεν  με  

ενδιαφέρει  ούτε  η  ψήφος ,  αυτό  που  είπε  και  ο  κ .  Χράπας  ούτε  τίποτα  

και  δεν  μπορεί  να  με  θίγει  ο  οποιοσδήποτε  εδώ  μέσα ,  διότι  εάν  ήμουν  

υπηρεσιακός  παράγοντας  θα  περίμενα  από  κάποιος  προϊστάμενο  να  με  

διορίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  έχει  τον  λόγο  στην  συνέχεια ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θα  πάρετε  τελικά  τον  λόγο ;  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη  εσείς  έχετε  να  πείτε  κάτι  ακόμη ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ναι ,  θέλω  να  συμπληρώσω  κάτι .   Συμφωνώ  με  τον  φίλο  μου  τον  

Χρήστο  τον  Χαρίτο .  Και  εγώ  θίχθηκα ,  κύριε  Πρόεδρε .   Θα  έπρεπε  να  
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το  έχετε  διαπιστώσει  και  εσείς  ότι  υπήρξε  μια  εικόνα  από  όλους  μας ,  

διότι  αυτός  ο  νόμος  που  υπερασπίζονται  κάποιοι  υπηρεσιακοί ,  είναι  

νόμος  που  τον  ψήφισε  η  ελληνική  βουλή .  Πολιτικοί  είναι  και  εκεί  

μέσα .  Δεν  μας  άκουσαν  όμως ,  όταν  κραυγάζαμε .  Κραυγάζαμε  τον  

Μάρτιο .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  όχι  μόνο  εμείς ,  όλη  η  

Ελλάδα ,  όλοι  οι  γονείς ,  όλοι  οι  συνάδελφοι .   

 Και  γιατί  κραυγάζαμε ,  γιατί  πιστεύουμε  ότι  ο  4521 είναι  πολύ  

άδικος  νόμος  και  το  απέδειξε  η  ζωή  και  η  πραγματικότητα .   

Το ΄85 ψηφίστηκε.  Εφαρμόστηκε; Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς  

γιατί ;  Αυτή  είναι  η  προσωπική  μας  άποψη  και  θα  την  σέβονται .  Θα  

μάθουν  να  την  σέβονται ,  όπως  σεβόμαστε  και  εμείς  τις  απόψεις  τους .   

 Βεβαίως  ο  νόμος  είναι  πια  στην  εφαρμογή  του .  Δυστυχώς  όμως  

στις  Σέρρες  δεν  θέλουμε  να  εφαρμοστεί .  Στον  Δήμο  μας .  Γιατί  δεν  

θέλουμε  να  εφαρμοστεί ;  Άσχετα  με  την  προσφυγή  που  έχει  γίνει  και  

δεν  ξέρουμε  που  θα  καταλήξει ,  υπάρχει  και  αυτό  το  ενδεχόμενο ,  στην  

χώρα  υπάρχουν  και  τα  δικαστήρια ,  έχει  προσφύγει  ο  Σύλλογος  των  

Ιδιωτικών  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  γιατί  και  αυτοί  έχουν  έννομο  

συμφέρον  και  γιατί  και  αυτοί  καίγονται .   

 Τώρα ,  εάν  είναι  καλός  ή  κακός ,  ο  καθένας  έχει  την  άποψή  του ,  

εμείς  έχουμε  την  δική  μας .  θεωρούμε  ότι  είναι  πολύ  κακός  νόμος ,  γιατί  

την  περασμένη  φορά  δεχθήκαμε  προσωπική  επίθεση  ακόμα  για  τα  

παιδιά  μας .  Εδώ  ήσασταν ,  το  θυμάστε .  Από  δημόσιους  λειτουργούς .  

Και  τότε  πάλι  εκνευριστήκαμε  και  πάλι  πήγαμε  να  υπερασπιστούμε  το  

δίκαιο .   

Είμαστε  εδώ  γιατί  μας  εξέλεξε  ο  Σερραϊκός  λαός .  Αυτόν  

υπερασπιζόμαστε .  Μπορεί  να  μην  έχουμε  δίκαιο .  Θα  το  κάνουμε  όμως ,  

όσο  μπορούμε ,  με  τις  δυνατότητες  που  έχουμε  και  με  αυτό  που  μας  
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παρέχει  ο  ίδιος  ο  νόμος ,  τον  οποίο  νόμο  τον  ερμηνεύουν  όπως  θέλουν .  

Αυτή  είναι  η  προσωπική  μου  άποψη ,  μπορεί  να  κάνω  και  λάθος .  θα  την  

πω  όμως .   

Τον  νόμο  τον  ερμηνεύουν  ακόμα  και  στο  Υπουργείο  το  ίδιο ,  

όπως  θέλουν .  Αφού  ο  ίδιος  ο  Υπουργός  έρχεται  με  την  15μελη  

Επιτροπή  που  έχει  ορίσει  και  δεν  ακούει  τις  εισηγήσεις .  Δεν  ακούει  

αυτά  που  του  λένε  οι  τοπικές  κοινωνίες .  2 –1 θα  μπει  ο  Δήμος  Σερρών .  

Όχι ,  δεν  μπήκε .  Δεν  μπήκε  όλος  ο  νομός  Σερρών .   

Γιατί  δεν  μπήκε ;  Γιατί  δεν  μπήκε ;  Δεν  έχετε  πλειοψηφία ;  Ήθελε  

δηλαδή  συναινέσεις  ο  κ .  Γαβρόγλου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποδομές .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Βεβαίως  και  δεν  υπάρχουν  υποδομές .  Εδώ  είναι .  Δεν  με  ρώτησε  

κανείς ,  τις  έχω .  126/2018 πρόταση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  τα  85 

χιλιάρικα .  Που  είναι  για  τα  . .  τμήματα ;  Εγώ  και  οι  συνεργάτες  μου  

ξέρουν  τι  αγώνα  δίνουμε .  Τι  αγώνα  δίνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ηρέμησε .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχω  έντονο  τόνο  αλλά  δεν  ξέρετε  τι  υπάρχει  πίσω  από  αυτό .  Εδώ  είναι  

και  ξέρουν  οι  συνεργάτες  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  Στέργιο  άσε  με  να  ολοκληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη ,  δεν  με  καταλάβατε .  Είπατε  κάτι  για  τα  75.000 ευρώ .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Υπάρχουν  οι  συνεργάτες  μου  με  τις  75.000 ευρώ ,  οι  οποίες  δεν  έχουν  

δοθεί  ακόμη .   Δεν  έχουν  δοθεί  το  καταλαβαίνετε ;  Από  τον  Γενάρη .  Για  

το  βρεφικό  τμήμα  της  Ομόνοιας  παλεύουμε  δυο  χρόνια  από  το  ΄16. 

Έχω κάτι  που είναι  ψεύτικο; Από το ΄16 για να κάνουμε δυο βρεφικά.  

Θέλει  πάρα  πολλά  πράγματα .  Της  Παναγιάς  τα  μάτια  για  να  γίνουν .  

Αυτά  είναι  αλήθειες .   

 Εδώ  είναι  η  δεύτερη  πρόταση .  Είναι  πρόσφατη  γιατί  είμαστε  με  

τον  νόμο .  Προσπαθήσαμε  να  τον  σεβαστούμε  και  να  προσαρμοστούμε  

και  να  εναρμονιστούμε  και  να  κάνουμε  ότι  θέλει .  Κωλοτούμπες  

κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  τα  προσκομίσετε  αυτά .  

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι  η  απόφαση  2000/18 με  την  οποία  ζητάμε  50.000 ευρώ  για  τους  

δώδεκα  παιδικούς  σταθμούς  για  να  μπορέσουμε  να  φτάσουμε  σε  αυτό  

το  επίπεδο .  Θα  τα  πάρουμε ;  Κανείς  δεν  ξέρει .  Την  προσωπική  μου  

άποψη ;  Ποτέ .  Όσο  πήραμε  τα  75.000,  όσο  τα  πήραν  και  άλλοι .  Όσο  

παίρνουμε  και  τα  βάουτσερ  που  οι  γονείς  τα  δίνουν  στα  παιδιά  τους .   

Μας  τα  φέρνουν .  Και  σε  μας  και  τους  ιδιωτικούς .  Εμείς  όμως  έχουμε  

την  υποχρέωση  και  να  τα  ταΐσουμε  και  να  τα  ξεσκατώσουμε  και  ας  

ακουστεί  και  αυτή  η  έκφραση ,  συγνώμη  για  τα  κορίτσια  και  να  

πληρώσουμε  και  το  προσωπικό .  Τα  λεφτά  που  είναι ;  Πούντα ;  Πούντα ;  

Και  μας  λένε  ότι  δεν  αναρωτιόμαστε  κιόλας ;  Και  δεν  θα  αντιδράσω ;   

 Εμείς  γιατί  είμαστε  εδώ ;  Για  να   υπερασπιστούμε  την  αλήθεια  

και  μόνο  την  αλήθεια .  Άσχετα  εάν  ο  νόμος  δεν  μας  αρέσει .  Δεν  μας  
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αρέσει .  Ψηφίστηκε ,  θα  τον  εφαρμόσουμε  αλλά  πρέπει  να  μας  δοθεί  μια  

ανάσα  και  μας .  Προς  τι  αυτή  η  πρεμούρα ;  Γιατί  φέτος ;  Γιατί  ντε  και  

καλά ,  σώνει  και  καλά  πάση  θυσία  φέτος  να  μπούμε ;  Και  γιατί  να  μην  

πάμε  μετά  από  δυο  χρόνια ;  Αφού  φωνάζουμε ,  το  βλέπετε ,  έχουμε  

προβληματισμό ,  έχουμε  αγωνία ,  έχουμε  ανησυχία .  Δεν  το  κάνουμε  για  

να  κερδίσουμε  τις  εκλογές ,  ούτε  για  να  πάρουμε  ψήφους .  Πρόκειται  

για  τους  γονείς ,  πρόκειται  για  όλο  αυτό  το  οικοδόμημα  που  λέγεται  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Είναι  ένα  μεγάλο  οικοδόμημα  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  κ .  Γαλάνη ,  δεν  

είναι  μόνο  τους  παιδικούς  σταθμούς .  Έχει  και  τον  αθλητισμό ,  έχει  και  

τα  ΚΑΠΗ ,  έχει  και  το  Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας ,  έχει  και  άλλα  

πράγματα .   

 Εσείς  πολύ  καλά  ξέρετε ,  διατελέσατε  Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών ,  τι  χρήματα  παίρνει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Να  τα  πούμε  και  

αυτά ;  Να  λέμε  νούμερα ;  Πόση  είναι  η  μισθοδοσία  του  προσωπικού ;  

Πώς  βγαίνουν  τα  χρήματα ;  Είναι  κάτι  το  οποίο  με  αναγκάζει  να  

μιλήσω  έξω  από  τα  δόντια ,  διότι  το  τραβάμε  καθημερινά .  Πασχίζουμε  

κάθε  μέρα ,  αγωνιζόμαστε .   

Μπορεί  ο  νόμος  να  είναι  καλός  και  να  αποδειχθεί  ότι  κάνει  καλό  

στην  κοινωνία  και  στο  παιδί ,  αφήστε  μας  όμως  να  εναρμονίσουμε  τους  

παιδικούς  σταθμούς ,  αφήστε  τους  να  κρατηθούν  ζωντανοί .  Θα  κάνουμε  

βρεφικά  λέμε  και  στα  χωριά .  Που  θα  πάνε  τα  παιδάκια  της  

Αναγέννησης ;  Έχει  μεγάλη  σημασία  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Γρηγοριάδη .  Ή  

των  Καλών  Δένδρων  ή  της  Κάτω  Καμήλας .  Δεν  είναι  εύκολο .  Το  ΄11 

ήρθαν  οι  υποδομές  στους  δήμους ,  δεν  ήρθαν  πριν  από  τριάντα  χρόνια .  

Που  ήταν  το  κράτος  τριάντα  χρόνια ;  Που  ήταν ;  Που  είναι  η  ελληνική  
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βουλή  που  ψήφισε  τον  4521; Πολιτικά  πρόσωπα  και  αυτά .  Αυτά  να  

κριθούν ,  όχι  εμείς .   

Αυτή  είναι  η  δική  μου  πικρία .  Να  κριθούν  άλλοι  για  τα  

επιτεύγματά  τους  και  όχι  για  τον  αγώνα  τον  δικό  μας  και  τον  μόχθο  

μας .  Εννέα  χρόνια  είμαστε  σχεδόν .  Αγωνιστήκαμε  και  θα  

αγωνιζόμαστε .  Δεν  θα  φύγει  κανείς  εργαζόμενος .  Θα  πασχίσουμε  να  

τους  έχουμε  στην  δουλειά  όλους  με  τα  βρεφικά  και  με  τον  τρόπο  που  

μπορούμε .   

Λοιπόν ,  ευχαριστώ  πολύ ,  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ   πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Έκλεισε  και  η  δευτερολογία .  Κύριε  

Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  κύριε  Παπασταμόπουλε  

αναρωτηθήκατε  μα  για  ποιο  λόγο  σας  κάλεσε  αυτός  που  σας  κάλεσε ;  

Τέλος  πάντων ,   δεν  θέλατε  να  πείτε  την  λέξη  Δήμαρχος .  Ή  Αγγελίδης  

μπορούσατε  να  πείτε ,  τέλος  πάντων .  Αυτός .  Αυτό  δεν  είναι  το  

πρόβλημα .  Για  ποιο  λόγο  σας  κάλεσε ,  δεν  κατάλαβα ;  Και  θέλω  να  πω  

το  εξής :  τώρα  δεν  το  καταλάβατε ;   

 Φανταστείτε  να  ερχόμουνα  την  Τετάρτη  και  να  έλεγα  ότι  τώρα  να  

εφαρμοστεί  ο  νόμος  αμέσως  από  την  στιγμή  που  ομόφωνα  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  είναι ,  από  ότι  βλέπω  οι  περισσότεροι  μιλάνε  για  εξάντληση  

της  σταδιακής  εφαρμογής  και  συμφωνώ  και  εγώ  και  θα  σας  πω  γιατί  

συμφωνώ  για  την  εξάντληση  της  σταδιακής  εφαρμογής .  Φανταστείτε  

να  ερχόμουν  και  να  έλεγα  ότι  ναι ,  τι  θα  γινόταν ;  Το  διανοείστε  τι  θα  

γινόταν ;  Να  γιατί  το  έφερε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πολύ  

σωστά  το  έφερα .   
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 Όμως  από  την  μια  λέτε  ότι  ο  νόμος  είναι  ξεκάθαρος ,  δεν  μπορώ  

να  καταλάβω  γιατί  το  φέρατε  το  θέμα ,  αφού  ο  νόμος  λέει  ότι  πρέπει  να  

μας  πείτε  μόνο  εάν  υπάρχουν  αίθουσες  για  τα  νηπιαγωγεία  ή  δεν  

υπάρχουν ;  Και  από  την  άλλη  έρχεστε  και  λέτε  ότι  τελικά  το  θέμα  θα  το  

ρίξετε  στις  καλένδες .  Θα  έρθει  ο  Δήμαρχος  και  με  2-1 πλειοψηφία  θα  

πάει  στις  καλένδες .  Με  2-1 και  από  την  στιγμή  που  ο  νόμος  είναι  

ξεκάθαρος .   

 Άρα ,  εάν  έρθω  εγώ  εκφράζοντας  την  γνώμη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  πω  ότι  εμείς  διαφωνούμε  με  το  να  εφαρμοστεί  τώρα  

αμέσως  ο  νόμος ,  πολύ  εύκολα  το  Υπουργείο  θα  πει  ότι  είστε  εκτός  

θέματος ,  δεν  μας  απαντήσατε ,  έχουμε  και  την  πλειοψηφία  και  αμέσως  

εφαρμόζουμε  τον  νόμο .  Ποιες  καλένδες  δηλαδή ;  Πώς  θα  πάει  στις  

καλένδες ;   

 Άρα ,  έχει  πολύ  μεγάλη  σημασία  η  γνώμη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  θα  την  λάβουν  πολύ  σοβαρά  και  καλά  θα  κάνουν .   

Πολύ  καλά  θα  κάνουν  που  θα  την  λάβουν  σοβαρά .   

Νομίζω  η  κυβέρνηση  σε  αυτά  τα  θέματα  έχει  ευαισθησία ,  γι '  αυτό  

βλέπετε  είναι  μια  κυβέρνηση  που  διαβουλεύεται  πολύ ,  αναλώνει  πολύ  

χρόνο  στην  διαβούλευση .  Θέλει  να  δει  τελικά ,  θέλει  να  ικανοποιήσει  

όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερα  τμήματα  της  κοινωνίας  και  καλά  κάνει  και  

ο  νόμος ,  σας  διαβάζω  επί  λέξει  τι  λέει .  Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3γ  

του  άρθρου  33,  του  τάδε  νόμου  προβλέπεται  η  εφαρμογή  της  

υποχρεωτικής  φοίτησης  στα  νηπιαγωγεία  και  των  νηπίων  που  

συμπληρώνουν  την  31η  Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής  ηλικία  

τεσσάρων  ετών  σταδιακά .  Bold και  υπογραμμισμένο  αυτό ,  από  το  

σχολικό  έτος  ΄19 κατά  δήμους ,  οι  οποίοι  ορίζονται  με  ΚΥΑ  των  

υπουργών  Παιδείας ,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων .   
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 Και  πολύ  σοφά ,  διότι  είναι  ένα  εγχείρημα  δύσκολο ,  γι '  αυτό  

δίνουν  την  σταδιακή  αυτή  εφαρμογή .   

 Κύριε  Παπαστομόπουλε  συνεργαζόμαστε  πάρα  πολύ  καλά  μαζί ,  

εγώ  δεν  έχω  κανένα  παράπονο  από  εσάς ,  σας  σέβομαι  όμως  εδώ  ήρθατε  

σε  αντιφάσεις  κανένα  δυο  φορές  και  προσβάλατε  το  σώμα .  

Κατηγορήσατε  όλο  το  σώμα  ότι  σκέφτεται  και  κάνει  προτάσεις  με  ένα  

και  μοναδικό  γνώμονα ,  το  πολιτικό  κόστος .  

 Σας  λέω  εγώ  το  εξής :  άντε  να  το  πάρουμε  έτσι ,  ικανοποιούμε  

τους  ανθρώπους  που  δουλεύουν  στους  παιδικούς  σταθμούς ,  αυτούς  που  

δουλεύουν  στα  νηπιαγωγεία  τους  ικανοποιούμε ;  Δεν  χάνουμε  από  εκεί ;   

 Εγώ  δεν  λέω  τα  πολιτικά  πρόσωπα ,  μπορεί  να  έχουν  και  αυτό .  

Μπορεί  να  υπάρχει  και  το  θέμα  του  πολιτικού  κόστους .  Υπάρχει  και  

αυτό  γενικότερα  στην  πολιτική  και  είναι  μια  κατάρα  αλλά  εδώ  στο  

συγκεκριμένο  σημείο ,  δηλαδή  σε  αυτό  το  συγκεκριμένο  θέμα  εμείς  δεν  

έχουμε  πολιτικό  κόστος  από  τους  νηπιαγωγούς ;  Και  ξέρετε  τι  λένε ;  

Ποιες  είναι  οι  φήμες ;  Δεν  τις  ασπάζομαι  εγώ ,  δεν  τις  υιοθετώ ,  ξέρετε  

τι  λένε ;  Όλη  αυτή  η  ιστορία  ξεκίνησε  δήθεν ,  επαναλαμβάνω ,  δεν  τις  

υιοθετώ ,  λέω  φήμες  όμως  που  ακούγονται  από  σοβαρά  χείλη ,  ότι  δήθεν  

μια  κάστα  νηπιαγωγών  που  πρόσκεινται  στην  κυβέρνηση  τους  έβαλε  να  

κάνουν  αυτόν  τον  νόμο  για  να  υποστηρίξουν  τα  συμφέροντά  τους .  

Αυτό  λέγεται .   

 Και  συμφωνώ  κ .  Παπασταμόπουλε ,  εσείς  είστε  ένας  υπάλληλος  

και  εφαρμόζετε  τον  νόμο  και  πολύ  καλά  κάνατε .  Και  εγώ ,  εάν  ήμουν  

στην  θέση  σας ,  θα  είμαι  ο  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου ,  ως  υπάλληλος ,  

αυτό  μου  λέει  το  Υπουργείο  να  διεκπεραιώσω  και  αυτό  θα  

προσπαθήσω  να  διεκπεραιώσω .   
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 Εμείς  τώρα  ως  αιρετοί  δεν  είμαστε  υπάλληλοι  κανενός  υπουργού .  

Εμείς  ως  αιρετοί  ασφαλώς  σεβόμαστε  τους  νόμους  αλλά  

αφουγκραζόμαστε  και  την  κοινωνία .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  

ακούσουμε  την  κοινωνία .  Δεν  είναι  δυνατόν  προβλήματα  τα  οποία  

ζητούμε  ως  Δήμος  στους  παιδικούς  σταθμούς  που  βλέπουμε  ότι  

δημιουργούν  τεράστια  προβλήματα  και  αυτό  θέλουμε  να  τους  πούμε  

και  να  συμμεριστώ  αυτό  που  λέτε  εσείς ,  μα  δεν  ζητάει ,  ο  νόμος  μας  

λέει  ότι  πείτε  μας  εάν  έχετε  αίθουσες  ή  όχι  για  τα  νηπιαγωγεία ;   

 Να  μεταφέρετε  αυτή  την  αγωνία  αυτού  του  κομματικού  της  

κοινωνίας  να  το  μεταφέρετε  στο  Υπουργείο ,  διότι  θα  το  μεταφέρω  εγώ ,  

θα  πάω  εγώ  ο  ίδιος  και  θα  τους  το  πω .  Να  το  μεταφέρετε .  Και  αυτή  

είναι  μια  εγκύκλιος .  Δεν  σημαίνει  ότι  δεν  μπορούν  να  δώσουν  τριετές  

στάδιο  εφαρμογής ,  αλλιώς  δεν  θα  ρωτούσαν .  Τους  νοιάζει  πάρα  πολύ  

τι  λέει  η  κοινωνία .   

 Ακούστηκε  εδώ  ελαφρά  τη  καρδία  δηλαδή  ότι  μα  ο  Δήμος  δεν  

έκανε  τίποτα  για  τα  νηπιαγωγεία .   

 Όταν  αναλάβαμε ,  κ .  Παπασταμόπουλε ,  δεκαέξι  νηπιαγωγεία ,  

όπως  είπε  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  ήταν  σε  ιδιωτικά  κτήρια  σε  άθλιες  

συνθήκες  και  πληρώναμε  ενοίκια .  Και  τα  πήγαμε  σε  δημοτικά  κτήρια  

και  βελτιώσαμε  τις  συνθήκες .   

 Δεν  λέω  ότι  κάναμε  το  τέλειο ,  κάναμε  ένα ,  δυο  βήματα  μπροστά .  

Βελτιώσαμε .  Από  τα  δεκαέξι  νηπιαγωγεία  τα  δέκα  τέσσερα  είναι  σε  

δημοτικά  κτήρια  με  πολύ  καλύτερες  συνθήκες .  

 Έρχεστε  τώρα  εσείς  και  μιλάτε  σαν  πολιτικός  αντίπαλός  μας .  Δεν  

κάνατε  τίποτε  λέτε ,  τι  κάνατε ;  Έτσι  αυτό  το  ύφος .  Κάναμε  και  δείξαμε  

μεγάλο  ενδιαφέρον  για  τα  σχολεία .  Για  να  σας  πω  ότι  βάλαμε  σε  

τριάντα  τέσσερα  σχολεία  φωτοβολταϊκά  στις  στέγες .  Εντάξαμε  δυο  
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δημοτικά  σχολεία  σε  προγράμματα  εξοικονόμησης  ενέργειας .  Το  

κράτος  μας  δίνει  κάποια  χρήματα ,  την  Σ .Α .Τ .Α .  σχολείων  που  την  

δίνουμε  κάθε  χρόνο .  Δεν  υπήρχε  δυνατότητα  για  να  κάνουμε  κάτι  για  

τα  σχολεία  και  δεν  την  εξαντλήσαμε .  Πώς  τόσο  εύκολα  μηδενίζουμε  τα  

πάντα  στο  βωμό  των  εντυπώσεων ;   

 Ούτε  είπα  εγώ  ότι  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα  με  τα  

νηπιαγωγεία .  Σας  είπα  ότι  έχουμε  πρόβλημα  με  δυο  νηπιαγωγεία  και  

αυτό  που  λέτε ,  λέτε  ότι  μα  υπάρχουν  αίθουσες ,  θα  τα  βολέψουμε  τα  

παιδιά ,  σας  απάντησε  ο  κ .  Στεργίου  πολύ  εύστοχα .  Βεβαίως  μπορείτε  

να  τα  βολέψετε ,  αλλά  θα  αντιδράσουν  οι  γονείς .  Είναι  από  ποια  

περιοχή  θα  το  πάρεις  και  που  θα  το  πας  και  τα  λοιπά .    

 Όταν  έκλεισαν  τα  δυο  νηπιαγωγεία  πίσω  από  το  Δικαστήριο ,  

ήρθαν  οι  γονείς  και  είχαν  φοβερές  αντιδράσεις  που  θα  πήγαιναν  στο  

κτήριο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Είπατε  ότι  πώς  κάνατε  τα  βρεφικά ,  κάντε  και  τα  νηπιαγωγεία .  Μα  

είναι  το  ίδιο  πράγμα ;  Τα  βρεφικά ,  κύριε  Παπασταμόπουλε ,  τα  κάναμε  

σε  δικά  μας  κτήρια ,  υπάρχουν  τα  κτήρια ,  στους  παιδικούς  σταθμούς ,  

εκεί  μέσα  κάναμε .  Στα  υπάρχοντα  κτήρια  ρίχνουμε  λεφτά  και  βάζουμε  

τις  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  έχει  ένας  βρεφικός  σταθμός ,  ένα  

βρεφικό  τμήμα .   

 Είπαμε ,  θα  συμφωνήσω  εδώ  με  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία ,  λέει  

ότι  όχι  ένα  χρόνο ,  δυο  και  άλλοι  είπαν .  Και  θα  σας  πω  γιατί  πρέπει  δυο  

χρόνια .   

 Το  ΄19 θα  έχει  παραλύσει  το  κράτος .  Τον  Μάιο  θα  έχουμε  

ευρωεκλογές ,  αυτοδιοικητικές  εκλογές  και  εάν  τυχόν  δεν  γίνουν  οι  

εθνικές  εκλογές  εκείνη  την  χρονική  στιγμή  και  γίνουν  τον  Οκτώβριο  ή  

τον  Σεπτέμβριο ,  πάει  η  χρονιά .  Παρέλυσαν  τα  πάντα .  Δεν  θα  κινείται  
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τίποτα .  Αυτό  μπορεί  να  το  αμφισβητήσει  κανείς ;  Εγώ  γι '  αυτό  θα  

ζητήσω  δυο  χρόνια ,  να  εξαντλήσουμε .  Να  εξαντλήσουμε  το  στάδιο  

προσαρμογής .   

 Μα  έτσι  είναι .  Μα  αυτή  είναι  μια  πραγματικότητα .  Εγώ  σας  λέω  

και  να  μας  δώσουν  λεφτά  όταν  ένα  μήνα  πριν  τις  εκλογές ,  ένα  μήνα  

μετά  τις  εκλογές  κλείνουν  τα  πάντα ,  δεν  λειτουργεί  τίποτα  και  

φανταστείτε  να  έχουμε  εκλογές  και  τον  Σεπτέμβριο ,  Οκτώβριο  και  

άλλες ,  καταλαβαίνετε ,  πάει  η  χρονιά .   

Λοιπόν ,  είπε  η  κυρία  Σταλακτή ,  Ηλιοπούλου ,  συγνώμη ,  να  

κάνουμε  με  δικά  μας  λεφτά .  Εγώ  συμφωνώ  σε  αυτό ,  φυσικά  ο  Τσάρος  

εκεί  των  οικονομικών  έδωσε  μια  απάντηση .  Λέει  ότι  μα  τι  μας  λέτε ,  

που  να  βρούμε  τα  λεφτά ;  Εγώ  δεν  το  διαγράφω  αυτό .  Ναι ,  γιατί  όχι ,  να  

το  δούμε .  Μια  έκτακτη  επιχορήγηση  εάν  μπορέσουμε ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  έχει  διάθεση  να  δώσουμε  για  την  δημιουργία  βρεφικών  

σταθμών  και  άλλων  βρεφικών  σταθμών .   

 Δεν  θέλω  να  πω  περισσότερα ,  κύριε  Παπασταμόπουλε  σέβομαι  

την  άποψή  σας ,  διαφωνώ  όμως  καθέτως  και  οριζοντίως  και  δεν  είναι  

κακό  να  διαφωνούμε  ούτε ,  όταν  έχουμε  διαφορετικές  απόψεις  

γινόμαστε  εχθροί .  Αντιθέτως ,  η  συνεργασία  μας ,  όσοι  είμαι  εγώ  

Δήμαρχος ,  θα  ενισχυθεί  ακόμα  περισσότερο  και  θα  πάει  ακόμα  

καλύτερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  τον  κ .  Δήμαρχο .  Ολοκληρώθηκε  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  επιτρέπεται  από  τον  Κανονισμό .  Δεν  επιτρέπεται .   Μην  

στεναχωριέστε ,  όλα  είναι  εντάξει .  Καμία  μαζί  σας .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  το  σώμα ,  σας  ευχαριστούμε  για  άλλη  μια  

φορά  που  ήρθατε  και  τους  εκπροσώπους  των  εργαζομένων ,  θα  ήθελα  

να  ρωτήσω ,  είμαστε  στο  στάδιο  της  ψηφοφορίας ,  εάν  συμφωνείτε  με  

την  διατύπωση  γνώμης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Για  δυο  χρόνια .  Κυρία  Ιλανίδου  συμφωνείτε  για  τα  δυο  

χρόνια ;  Συμφωνούμε  όλοι  για  να  διατυπώσει  ο  κ .  Δήμαρχος  την  γνώμη  

του ,  για  δυο  χρόνια  προσαρμογή .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 (ΠΡΑΚΤ .  1/23/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

Θέμα  2ο  :  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  ετήσιο  τακτικό  Συνέδριο   

της  ΚΕΔΕ  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αθήνα  από  τις   

3 έως  τις  5 Δεκεμβρίου  2018 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χρίστος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  γι '  αυτό  το  θέμα ,  είναι  το  θέμα  για  την  συμμετοχή  του  

Δήμου  στο  ετήσιο  τακτικό  συνέδριο  στης  ΚΕΔΕ .  Στην  Αθήνα  3 με  5 

Δεκεμβρίου  το  ΄18.  

 Ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Καδής ,  ο  κ .  Μερετούδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  

Καδής  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Μερετούδης ,  ο  Αντιδήμαρχος ,  η  κυρία  

Ηλιοπούλου ,  με  την  σειρά ,  ο  κ .  Δούκας ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  Πρόεδρος  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  …. 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εγώ  θα  είμαι  στην  Αθήνα  μέχρι  2 Δεκεμβρίου ,  άρα  δεν  μπορώ  να  

καθίσω  παραπάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Χράπας  δηλώνει  και  θα  το  δούμε  αύριο .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  887/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

Θέμα  3ο  :  
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Συγκρότηση  Επιτροπής  Εκκαθάρισης  του  Αρχείου   

της  Διεύθυνσης  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Καδής .  Θέλετε  κάτι  να  πείτε ;  Ομόφωνα  ναι  γι '  

αυτό ;  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  888/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

Θέμα  4ο  :  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής   

προστασίας  σε  βάρδιες  σε  24ωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές ,   

εξαιρετέες  και  νυκτερινές  ώρες  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  γι '  αυτό  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  889/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

Θέμα  5ο  :  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου   

χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  εργατών  νεκροταφείων  (νεκροθάφτες)  

για  την  κάλυψη  έκτακτων  αναγκών  του  Τμ .  Κοιμητηρίων  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κάποιος  γι '  αυτό  κάτι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  890/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

Θέμα  6ο  :  

Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  Α /θμια   

και  Β /θμια  Εκπαίδευση  για  το  σχολικό  έτος  2019/2020 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  τα  κρατήσω  λίγο  αυτά  τα  θέματα .  Λέω  θα  τα  κρατήσω  για  το  τέλος ,  

ο  κ .  Τερζής… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ένα  λεπτάκι .  Ο  κ .  Τερζής  μου  

ζήτησε  να  περιμένω  λιγάκι  μήπως  προλάβει  και  γυρίσει .  Ένα  λεπτάκι ,  

θα  τα  κρατήσω .  Δεν  θα  αργήσω .  Προχωράμε  γρήγορα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   

 

 

Θέμα  7ο  :  

Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

119

Δήμου  Σερρών:  

Α)  της  αρ .  120/2018 με  θέμα:  Έγκριση  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού   

έτους  2018 και  

Β)  της  αρ .  121/2018 με  θέμα:  Κατάρτιση  και  ψήφιση  

προϋπολογισμού   

της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  για  το  έτος  2019 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  Δ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  ομόφωνα  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Χασαπίδη .  Μειοψηφεί  ο  κ .  Χασαπίδης .  Κατά  πλειοψηφία ,  

ο  κ .  Χασαπίδης  όχι .    

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  προσωπικού .  Επί  προσωπικού  γιατί  ο  κ .  

Χασαπίδης  για  κάποιους  συγκεκριμένους  λόγους  εισηγείται ,  ψηφίζει  

αρνητικά ,  οπότε  θα  ήθελα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  πάρα  πολύ  δύσκολο  να  διερμηνεύσει  κανείς  κατά  την  ψηφοφορία  

… 

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Έχει  τους  λόγους  του  και  επί  προσωπικού  θα  ήθελα  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  αυτή  την  στιγμή  η  ψηφοφορία  ήδη  έγινε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  διαδικαστικά  δεν  στέκει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  το  αφήσετε  για  

κάποια  άλλη  στιγμή .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του   

Δήμου  Σερρών:  της  αρ .  120/2018 με  θέμα:  Έγκριση   

Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  έτους  2018 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  Δ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  893/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του   

Δήμου  Σερρών:  της  αρ .  121/2018 με  θέμα:  Κατάρτιση  και  ψήφιση   

προϋπολογισμού  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  για  το  έτος  2019 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  Δ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  894/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  χωρίς  τον  εισηγητή  θα  πρέπει  να  το  εισηγηθεί  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  η  διευθύντρια  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  με  συγχωρείτε ,  θα  πρέπει  να  το  εισηγηθεί  κάποιος .  Είναι  εδώ  

ο  κ .  Γρηγοριάδης  ο  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  περιμένουμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Βούλα  η  Ιωαννίδου  η  Διευθύντρια…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα   λεπτάκι  λίγο ,  τουλάχιστον  να  μας  πείτε .  Ναι ,  θα  ακούσω  την  

κυρία  Διευθύντρια  και  φυσικά  να  έρθεις  είναι  μια  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τυπικά  σας  παρακαλώ  πολύ .  Τυπικά .  Σας  δίνω  τον  λόγο .  Πρόκειται ,  θα  

σας  διευκολύνω  και  εγώ .  Πρόκειται  για  το  έκτο  θέμα  που  είναι  οι  

μεταβολές .  Κύριε  Χατζημαργαρίτη  ανοίξτε  λίγο  το  μικρόφωνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  οκτώ  είναι .   
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Θέμα  6ο  :  

Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  Α /θμια   

και  Β /θμια  Εκπαίδευση  για  το  σχολικό  έτος  2019/2020 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  έκτο  θέμα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Μερετούδης  σχετικά  με  τις  

μεταβολές  των  σχολικών  μονάδων   στην  Α /θμια  και  Β /θμια  

Εκπαίδευση  για  το  σχολικό  έτος  2019-2020. 

Σας  ακούμε .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  συνάδελφοι ,  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  

έχει  περάσει  ομόφωνα  από  την  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας .  Δεν  

υπάρχει  καμία  αλλαγή  ούτε  στην  Α /θμια  ούτε  στην  Β /θμια  όπως  

εισηγούνται  και  οι  εκάστοτε  διευθυντές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Καμία  μεταβολή .  Είναι  όπως  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  έκτο  θέμα .   

 

Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  Α /θμια   

για  το  σχολικό  έτος  2019/2020 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  891/2018 )  

…………………………  

 

Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  

 Β /θμια  Εκπαίδευση  για  το  σχολικό  έτος  2019/2020 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  892/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  οκτώ .   

 

Θέμα  8ο  :  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Α)  αρ .  169/2018 με  θέμα:  έγκριση  προϋπολογισμού  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

χρήσης  ΄19 

Β)  αρ .  170/2019 με  θέμα:  Έγκριση  ετήσιου  σχεδίου  δράσης   
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της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2019 και  

Γ)  αρ .  171/2018 με  θέμα:  Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το   

Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  για  την  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

 για  το  έτος  ΄19 σύμφωνα  με  το  άρθρο  10 του  Ν .4071/2012 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  εδώ  και  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  ο  Αντιδήμαρχος ,  είναι  και  η  

Διευθύντρια  εδώ  η  κυρία  Ιωαννίδου  και  μέλος  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  είναι  και  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

 Ας  ακούσουμε  την  κυρία  Ιωαννίδου .  Και  η  κυρία  Ηλιοπούλου  

είναι  και  αυτή  από  την  αντιπολίτευση  μέλος  στο  διαδικασία .  παρακαλώ  

κ .  Ιωαννίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα .  Είναι  οι  τρεις  αποφάσεις  που  έρχονται  κάθε  χρόνο  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο ,  ουσιαστικά  για  την  έγκριση  του  

προϋπολογισμού  και  την  χρηματοδότηση  της  επιχείρησης  σύμφωνα  με  

το  ετήσιο  σχέδιο  δράσης .   

 Έχουμε  εκπονήσει  τον  προϋπολογισμό  του  έτους ,  έχουμε  

καταρτίσει  τον  προϋπολογισμό  του  έτους  ΄19, έχουμε ,  σας  

καταθέτουμε  και  το  ετήσιο  σχέδιο  δράσης  μας  συνοπτικά ,  όπως  κάθε  

χρόνο  κάνουμε  και  την  αίτηση  για  την  χρηματοδότησή  μας ,  γιατί  η  

χρηματοδότηση  της  διαφοράς  εξόδων  με  τα  έσοδα  της  επιχείρησης ,  η  

οποία  ανέρχεται  στο  ποσό  των  380.000 ευρώ  που  επιθυμούμενα  

πάρουμε  από  τον  Δήμο  Σερρών .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε  την  κυρία  Ιωαννίδου .   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η  χρηματοδότηση  αυτή  θα  καλύψει  το  σύνολο ,  θα  έρθει  και  θα  

ισοσκελίσει  τον  προϋπολογισμό  μας ,  τα  έσοδα  με  τα  έξοδα .   

 Ο  προϋπολογισμός  μας ,  εάν  θέλετε  κάποιες  λεπτομέρειες  να  σας  

πω  πάρα  πολύ  γενικά ,  έχουμε  μειωθεί  ως  εξανεμιστεί  οι  ΠΟΕ ,  οι  

παλαιές  δηλαδή  οφειλές ,  ουσιαστικά  έχουμε  ένα  πολύ  μικρό  ποσό  που  

θα  δείτε  στον  προϋπολογισμό  που  είναι  οι  δαπάνες  οι  τελευταίες  του  

Δεκεμβρίου  που  μας  μένουν  πάντα  για  το  επόμενο  έτος .  

 Έχουμε  μια  μικρή  μείωση  φέτος ,  που  μπορείτε  να  την  δείτε  στα  

έσοδα  από  τα  προγράμματα ,  γιατί  είχαμε  μια  μικρή  μείωση  στις  θέσεις  

με  τα  βάουτσερ .   

 Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  έχουμε  μια  μεγάλη  εισροή  ιδιωτικών  

φορέων  στο  κομμάτι  το  δικό  μας ,  στο  Κέντρο  Δημιουργικής  

Απασχόλησης .  Ουσιαστικά  τα  κομμάτια  στα  οποία  είναι  οι  δράσεις  μας  

είναι  και  στο  τομέα  στο  πρόγραμμα  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  στα  Κέντρα  

Δημιουργικής  Απασχόλησης ,  έχουμε  μια  ενίσχυση  των  δράσεων  με  

αντίτιμο ,  σημαντικά  και  στα  έσοδα  εκεί  με  το  Άρτιο ,  την  Σχολή  

Χορού ,  τα  τμήματα ,  το  μπαλέτο  των  παιδιών  και  τα  γυμναστήρια  

ενηλίκων  και  μια  ενίσχυση  και  των  δράσεων  της  Φιλαρμονικής  μας  και  

την  Νεανικής  –Παιδικής  Χορωδίας .    

 Από  πέρυσι ,  ήδη  από  το  ΄18 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχουν  

χρηματοδοτηθεί  περισσότερες  μικρές  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  και  με  

τις  τοπικές  κοινότητες  αλλά  και  με  άλλους  διάφορους  πολιτιστικούς  

φορείς ,  που  συνδράμουμε  έστω  και  με  μια  μικρή  στήριξη  στις  δράσεις ,  

όταν  μας  γίνεται  ένα  αίτημα  σχετικό  και  υπάρχουν  οι  σχετικές  
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οικονομικές  δυνατότητες ,  πάντα  με  απόφαση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  σε  αυτό  το  

συγκεκριμένο  προϋπολογισμού  του  έτους  ΄19 έχουμε  αυξήσει  λίγο  τις  

δαπάνες ,  πάρα  πολύ  λίγο ,  τις  δαπάνες  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων .   

 Εάν  θέλετε  κάποια  ερώτηση  να  μου  κάνετε  συγκεκριμένη  πολύ  

ευχαρίστως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  ποιο  ύψος  κυμαίνεται  η  απώλεια ,  σε  ποιο  ύψος  χρηματικό  είναι  η  

απώλεια  των  εσόδων ,  από  την  μείωση ,  όπως  είπατε  την  ατόμων  στα  

Κ .Δ .ΑΠ . ;   

Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κοιτάξτε .  Στην  πρώτη  κατανομή ,  γιατί  έχουμε  δυο  κατανομές ,  στην  

πρώτη  κατανομή  των  βάουτσερ  είχαμε  μια  πολύ  μεγάλη  πτώση ,  αλλά  

με  τα  συμπληρωματικά  βάουτσερ  φτάσαμε  στο  σημείο  να  έχουμε  αυτή  

την  στιγμή  ένα  20%, χοντρικά  σας  λέω ,  γύρω  στα  20% σε  κάποιες  

θέσεις ,  οι  οποίες  ουσιαστικά  μας  ενοχλούν  περισσότερο  γιατί  έχει  

αλλάξει  η  δυναμικότητα  του  Κέντρου  Δημιουργικής  Απασχόλησης  των  

Ατόμων  με  Ειδικές  Ανάγκες  και  έχουμε  αναγκαστεί  να  ανοίξουμε  και  

δεύτερη  βάρδια .  Μας  αλλάξανε  υποχρεωτικά ,  μας  την  μείωσαν .  Και  

στα  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  ευτυχώς  με  την  δεύτερη  δόση  

έχουμε  λίγο ,  κατά  κάποιο  τρόπο ,  κερδίσει  αυτή  την  μείωση  την  μεγάλη  

που  είχαμε  καλύψει  την  μείωση  που  είχαμε  στο  πρώτο  κομμάτι .   

 Αλλά  και  πάλι  δεν  μπορώ  να  σας  πω  κάτι  με  σιγουριά ,  γιατί  κάθε  

μήνα  έχουμε  διαγραφές  και  εγγραφές .  Πραγματικά  το  ζούμε  

καθημερινά  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κα  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Γιατί  το  σύστημα  πλέον  ευνοεί  την  μετακίνηση  κάθε  μήνα  ενός  γονέα  

και  έχουμε  καταστάσεις  που  κάθε  μήνα  κανείς  δεν  μπορεί  να  

διασφαλίσει .  Ο  προϋπολογισμός  έγινε  με  βάση  κάποια  βάουτσερ ,  τον  

αριθμό  των  βάουτσερ  που  είχαμε  ουσιαστικά  τον  Οκτώβριο .  Αυτά  

λοιπόν  κανείς  δεν  μπορεί  να  μας  διασφαλίσει  ότι  τον  επόμενο  μήνα ,  

τον  Δεκέμβριο ,  δεν  θα  έρθουν  30 Νοεμβρίου  να  διαγραφούν  ή  και  να  

εγγραφούν  καινούργια  παιδιά .  Πέρα  από  τις  διαγραφές  έχουμε  και  

εγγραφές .   

 Η  τάση  αυτή  την  στιγμή  είναι  ισορροπία  ευτυχώς .  Μετά  τον  

δεύτερο  κύκλο ,  μετά  των  δεύτερων  συμπληρωματικών  βάουτσερ ,  

έχουμε  ισορροπήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Άλλο  ερώτημα  υπάρχει ;  Τοποθετήσεις ;  Η  κυρία  Ηλιοπούλου  και  μόνο .  

Έχετε  τον  λόγο  κυρία  Ηλιοπούλου .  

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στο  νομικό  πρόσωπο  εκεί  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  επαινέσαμε  πλέον  την  

προσπάθεια  τόσο  των  υπηρεσιακών ,  όσο  και  ολόκληρου  του  

διοικητικού ,  γιατί  υπάρχει  πραγματικά  ένα  καλό  κλίμα .  Στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είμαι  από  το  ΄10 μέχρι  σήμερα ,  οπότε  έχω  δει  διάφορες  

διακυμάνσεις  εκεί  μέσα .  Πλέον  έρχεται  ο  προϋπολογισμός  έτσι  όπως  

θα  έπρεπε  να  έρχεται  και  κάθε  χρόνο  έρχεται  και  πιο  βελτιωμένος .   

 Η  παρατήρηση  που  έκανα ,  απλά  δεν  διατυπώθηκε  έτσι  ακριβώς  

όπως  θα  ήθελα  στην  απόφαση  του  Διοικητικού ,  είναι  ότι  το  συν  που  

έγινε  σε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό  είναι  ότι  υπάρχει  διαχωρισμός  ανά  

δομή  εσόδων  και  εξόδων ,  ενώ  στα  προηγούμενα  χρόνια  ρωτούσαμε  

ποια  είναι  τα  έσοδα  από  το  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ  ή  από  το  Κ .Δ .ΑΠ .  
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Σκουτάρεως ,  οι  κωδικοί  ήταν  συγκεντρωτικοί .  Ενώ  σ’  αυτόν  τον  

προϋπολογισμό  φαίνεται  έχουμε  μια  πιο  ξεκάθαρη  εικόνα .   

 Έκανα  και  κάποιες  προτάσεις  σχετικά  πάλι  με  τα  Κέντρα  

Δημιουργικής  Απασχόλησης  και  κάποια  κενά  που  υπάρχουν  σε  όλο  τον  

διευρυμένο  Δήμο .  Οπότε  ψηφίζω  με  τις  παρατηρήσεις  που  είχα  κάνει  

στο  Διοικητικό  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ομόφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  που  κατέθεσε  η  κυρία  Ηλιοπούλου .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αρ .  169/2018  

με  θέμα:  έγκριση  προϋπολογισμού  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  χρήσης  ΄19 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  895/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αρ .  170/2019 με  θέμα:   

Έγκριση  ετήσιου  σχεδίου  δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έτους  2019 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  896/2018 )  
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…………………………  

 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   αρ .  171/2018 με  θέμα:  

 Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

Σερρών   

για  την  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  ΄19 σύμφωνα   

με  το  άρθρο  10 του  Ν .4071/2012 

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  897/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ένατο  θέμα .   

 

Θέμα  9ο  :  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  

από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχουμε  κανένα  ερώτημα ;  Ομόφωνα  λοιπόν .   
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 για  απόδοση  

 στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  επιχορήγησης  για  καταβολή  αποζημίωσης  

 σε  υπάλληλο  του  πρώην  ΕΟΠ ,  ΙΒΣ ,  και  ΠΙΚΠΑ   (139η  )  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  898/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας  κρατήσεων  

(140η  )  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  899/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  τη  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  αναπαραγωγή   

έντυπου  υλικού  τουριστικής  προβολής  (142η  )  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  900/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  ενίσχυση  κωδικού  εξόδων  για  οδοιπορικά  αιρετών  
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Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  900Α /2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δέκατο  θέμα .  Ομόφωνα  ναι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Εδώ  το  δέκατο  είναι  ανταλλαγή .  Λέει  ότι  πρέπει  να  γίνει  με  την  

απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθμού  των  μελών .  Δεν  είμαστε  

είκοσι  ένας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόσοι  είναι  έξω ;  Να  τους  καλέσουμε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Απόλυτη  πλειοψηφία ,  21 άτομα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόσοι  είναι  έξω ;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάμε  στο  δέκατο  θέμα .   

 

 

Θέμα  10ο  :  

Σχετικά  με  ανταλλαγή  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου   

Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Έχουμε  κάποιο  ερώτημα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  901/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  έρθετε  να  πάρετε  την  θέση  σας .  Ενδέκατο  θέμα .   

 

 

Θέμα  11ο  :  

Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ενδέκατο  είμαστε .   Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .  Συμφωνούμε  ομόφωνα  ναι .   Στο  ένδεκα  

είπαμε  ναι  όλοι .  Ομόφωνα  ναι  το  ένδεκα .  Και  για  το  δέκα  είπαμε  

ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  902/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

 

Θέμα  12ο  :  

Σχετικά  με  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  αστυνομικού   

σταθμού  της  Τ .Κ .  Προβατά  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης  εισηγητής .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 . .  η  νομοθεσία  λέει  ότι  όταν  υπάρχουν  χώροι ,  λέμε  εμείς  τώρα ,  όταν  

υπάρχουν  χώροι ,  γιατί  αυτό  δεν  ανήκει  σε  μας ,  εμείς  θα  πάρουμε  

απόφαση  ούτως  ώστε ,  να  το  ζητήσουμε  να  μας  έρθει  αλλά  λένε ,  από  το  

δημόσιο  να  μας  έρθει ,  λένε  όμως  ότι  όταν  υπάρχουν  άλλοι  χώροι  για  

να  στεγάσουν ,  δεν  στο  δίνουν .   
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 Τώρα  εάν  θέλετε  εσείς  και  μάλιστα  μπαίνει  και  μια  άλλη  

παράμετρος  εδώ ,  ποια ;  Ότι  θα  επωμιστούμε  ένα  ακόμα  κτήριο ,  το  

οποίο  θα  πρέπει  να  συντηρούμε  και  τα  λοιπά .  Εσείς  αποφασίζετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Χράπας  ερώτηση ,  ο  κ .  Χασαπίδης  ερώτηση ,  η  κυρία  

Ηλιοπούλου  ερώτηση .  Παρακαλώ  ο  κ .  Χράπας  πρώτος .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Επειδή  υπάρχουν  άλλοι  πολιτιστικοί  χώροι  γι '  αυτό  τον  λόγο  

εισηγούμαστε  αρνητικά  να  μην  τους  ζητήσουμε ;  Επειδή  υπάρχουν  

άλλοι  πολιτιστικοί  χώροι ;  Αυτός  είναι  ο  λόγος ;  Δηλαδή  εάν  ζητιόταν  

για  άλλη  χρήση ,  θα  είχαμε  άλλη  άποψη ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θέλω  να  πω  δηλαδή ,  εάν  δεν  μπορούμε ,  με  λίγα  λόγια ,  να  το  

ζητήσουμε  για  πολιτιστικούς  σκοπούς ,  όπως  ζητάει  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  και  παιδιά  τώρα  εδώ  που  τα  λέμε  είμαστε ,  καταγόμαστε  από  

κάπου  και  εγώ  κατάγομαι  από  την  Κοινότητα  του  Προβατά  και  γι '  αυτό  

το  θέμα  δηλαδή  θα  έπρεπε  να  έχω  ενημέρωση  τουλάχιστον  από  την  

τοπική  κοινωνία ,  αυτό  το  κτήριο  είναι  ένα  πολύ  καλό  κτήριο  που  

μπορούμε  να  ζητήσουμε  την  χρήση  του  για  άλλο  λόγο ,  για  να  το  

κάνουμε  ΚΑΠΗ ,  δεν  είναι  απαραίτητο  δηλαδή  να  το  κάνουμε  

πολιτιστικό  χώρο .   

 Αυτή  την  στιγμή  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πληρώνει  ενοίκια  σε  ένα  χώρο  

ιδιωτικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  συγχωρείτε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  που  σας  διακόπτω .  Λέει  η  απόφαση  

του  Τοπικού  ότι  ως  χώρος  τέλεσης  πολιτιστικών  και  άλλων  αναγκών  

και  δράσεων  των  κατοίκων  της  Κοινότητας  Προβατά .  Και  άλλων  

αναγκών .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Από  την  άλλη  όμως  λέει  ο  νόμος  ότι  εάν  έχεις  άλλους  τέτοιους  χώρους  

δεν  θα  μπορέσω  να  στο  δώσω ,  γιατί  έχεις  χώρους .  Πραγματικά  από  την  

στιγμή  που  έχουμε  τέτοιους  χώρους  μπορούμε  να  το  ζητήσουμε  για  

άλλο  λόγο ,  που  όντως  υφίσταται  πρόβλημα  με  το  ΚΑΠΗ  αυτή  την  

στιγμή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  κοινωφελείς  σκοπούς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοινωφελής  σκοπός .  Ακριβώς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  υπηρεσία  δεν  είναι  αρνητική .  Λέει  ότι  παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  

στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  ή  μη  της  παραχώρησης  

κατά  χρήσης  του  ανωτέρου  οικοπέδου .  Δεν  είναι  αρνητική .  Εμείς  θα  

αποφασίσουμε .  Να  δοθεί  εντολή  στην  υπηρεσία  και  να  προχωρήσει  σε  

περαιτέρω  ενέργειες .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  για  να  ολοκληρώσω  . .  σε  σας  και  όλο  το  σώμα ,  

θέλω  να  πω  ότι  αυτό  το  κτήριο  είναι  στο  κέντρο  του  Προβατά ,  το  

οποίο  το  συντηρεί  ο  Δήμος ,  το  βάφει  και  τα  λοιπά  και  προτείνω ,  εάν  

γίνεται ,  να  αλλαχθεί  η  εισήγηση  εκεί  που  λέει  για  πολιτιστικούς  

σκοπούς ,  να  αφαιρεθεί  αυτό  και  να  μείνει  μόνο  για  κοινωνικούς  

σκοπούς .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  μην  απορριφθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων ,  όχι  των  τοποθετήσεων .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  ερώτησή  μου  ήταν  αυτή  και  πραγματικά  την  έκανα  και  πρόταση  την  

ερώτηση ,  για  να  έχει  θετική  αξιολόγηση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

εάν  γίνεται ,  να  αλλάξουμε  την  εισήγηση  να  κάνουμε  άλλη  πρόταση ,  

για  κοινωνικούς  σκοπούς ,  όχι  για  πολιτιστικούς .  Για  κοινωφελείς ,  όχι  

για  πολιτιστικούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σε  αυτό  το  κτήριο  έχω  την  εντύπωση  την  προηγούμενη  θητεία  μας ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  είχαμε  κάνει  κάποιες  παρεμβάσεις  συντήρησης ,  όπως  

λέει  και  ο  Αντιδήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τις  κάναμε  τότε  τις  παρεμβάσεις  χωρίς  να  μας  έχει  παραχωρηθεί  η  

χρήση ;   Κάτι  θυμάμαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  δήμαρχος  να  απαντήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έξω  από  το  κτήριο  είχαμε  διαμορφώσει  την  πλατεία  και  τον  χώρο  εκεί ,  

όχι  μέσα  στο  κτήριο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Και  κάτι  ακόμα .  Αυτή  η  πρωτοβουλία  είναι  πρωτοβουλία  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  ή  του  Δήμου ;  Δηλαδή  το  ζητάει ,  κ .  Χράπα ,  το  Τοπικό  

Συμβούλιο .  Μήπως  πρέπει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Λέω  ότι  αυτό  το  κάνει  μετά  από  πρωτοβουλία  του  Δήμου ,  της  

Δημοτικής  Αρχής  ή  είναι  πρωτοβουλία  τοπική ;  Εάν  είναι  τοπική  

πρωτοβουλία  δεν  μπορούμε  εμείς  σήμερα  να  αλλάξουμε  την  απόφασή  

τους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς  δεν  μπορούμε ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρέπει  να  πάει  πίσω  και  να  την  αλλάξουν  εκείνοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Τοπικό  Συμβούλιο  εκφέρει  γνώμη .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι ,  μετά  από  δικό  μας ,  αυτό  λέω .  Εάν  είναι  πρωτοβουλία  δική  σας ,  

κύριε  Δήμαρχε  μπορούμε  να  την  αλλάξουμε .  Εάν  είναι  όμως ,  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  έχει  έρθει  πολλές  φορές  και  ο  Παντελής  το  ξέρει  το  θέμα  

και  ο  Παντελής  ενδιαφέρθηκε  για  το  κτήριο  αυτό  να  περιέλθει  στον  
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Δήμο  για  να  δούμε  μήπως  μπορούμε  να  το  χρησιμοποιήσουμε  και  ως  

ΚΑΠΗ  να  γλιτώνουμε  ενοίκια .  

 Πήρε  μια  απόφαση  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  εκφέρει  γνώμη  και  λέει  

ότι ,  εμείς  θα  πάρουμε  την  απόφαση ,  αυτοί  γνώμη  εκφέρουν .  Εμείς  θα  

πούμε  ότι  θέλουμε  να  το  πάρει  ο  Δήμος  για  κοινωφελείς  σκοπούς  και  

μετά  το  πως  θα  το  χρησιμοποιήσουμε  θα  το  δούμε .  Για  κοινωφελείς  

σκοπούς  θα  πούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ηλιοπούλου  ήθελε  κάτι  να  ρωτήσει  παρακαλώ .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι  ακριβώς  για  το  θέμα  για  ένα  παραπλήσιο .  Έτσι  μια  παρατήρηση .  

Ερώτηση  κιόλας .  Από  το  ΄10 ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Καμήλας  έκανα  

αίτημα  για  παραχώρηση  ακινήτου  και  δεν  έχει  έρθει  ποτέ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Γνωμοδοτικά  πέρασε  με  τον  Πρόεδρο  τον  Γιάννη  

τον  Πανταζή ,  ξανά  πέρασε  το  Τοπικό  με  τον  Γιώργο  τον  Μπάτσιο  και  

ποτέ  δεν  έχει  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  ποιο ;   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Το  κάτω  μέρος  της  Κοινότητας  το  οποίο  είναι  έτοιμο  να  πέσουν  οι  

σοβάδες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  δεν  μπήκε… 

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν  ξέρω .  Είχα  ρωτήσει  πολλές  φορές  τον  Μανώλη  τον  Αλεξούδη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  δεν  έχω  ιδέα  γι '  αυτό .   
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Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Από  το  ΄10 κάναμε  αίτημα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κακώς  που  δεν  μπήκε .  Κακώς  που  δεν  μπήκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αποθήκη  είναι  πλέον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  να  καταλάβω ,  αυτό  είναι  το  ανάποδο .  Ανήκει  το  κτήριο  στον  

Δήμο  και  να  το  πάρει  το  ζητάει  ένας  Σύλλογος .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  γιατί  δεν  ήρθε  δεν  καταλαβαίνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  θέμα  διοίκησης .  Κύριε  Γκότση  μπορείτε  να  το  δείτε  αυτό ,  

εάν  έχετε  την  καλοσύνη  το  θέμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  δημοτικό  ακίνητο  αυτό ,  είναι  στην  Κοινότητα  Κάτω  Καμήλας .  

Και  ένας  Σύλλογος… 

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την  παρέμβαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  πω  στον  Αντιδήμαρχο ,  . .  με  το  οίκημα  

της  Αστυνομίας  στο  Σκούταρι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  να  σας  πω  ότι  είναι  άσχετα  όλα  αυτά  με  το  παρόν  

θέμα .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αίτημα  να  έρθει  στο  συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δείτε  τα  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  για  τα  

δέοντα .  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;  Καμία .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  κοινωφελούς  σκοπούς  και  μέσα  σε  παρένθεση  όποιες  ανάγκες ,  

ΚΑΠΗ  και  όποιες  άλλες  ανάγκες .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  903/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

 

Θέμα  13ο  :  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  προθεσμίας  υλοποίησης  
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 της  παροχής  υπηρεσίας  Καταχώρηση  ανελκυστήρων  των  

δημοτικών  

 κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  237/2018 

 απόφαση  Δημάρχου .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9042018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

Θέμα  14ο  :  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

Α)  Για  την  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  

 Ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 

Β)  για  χημικές  τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών .  
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Γ)  για  την  διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  

 κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών   

έτους  2018 (4ο  πρωτ . )  και  

Δ)  για  συντήρηση  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών   

για  το  έτος  2018 (7η  εντολή  )  

Εισηγητές:  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Δούκας  είναι ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  ο  κ .  

Χράπας .  Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Για  την  συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  

 για  τα  έτη  2018-2019 

Εισηγητές:  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  905/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  χημικές  

τουαλέτες  
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 στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών .  

Εισηγητές:  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  906/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  διαχείριση   

ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  κατεδαφίσεων  

 (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  

έτους  2018 (4ο  πρωτ . )  

Εισηγητές:  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  907/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  συντήρηση  

κάδων   

απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018 (7η  εντολή  )  

Εισηγητές:  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  908/2018 )  
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…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

 

 

Θέμα  15ο  :  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής   

στέγης  στο  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  συγχωρείστε  με  λίγο .  Για  το  δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την  εισήγηση  την  διαβάσατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπήρχε  εδώ .  Σε  αυτό  που  μου  έδωσες  δεν  υπήρχε .  Επίσης  

συνάδελφοι ,  με  συγχωρείτε  λίγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Στο  θέμα  δέκατο  

τέταρτο  υπάρχει  και  ένα  Δ ,  το  οποίο  έχει  να  κάνει  με  την  έγκριση  

πρωτοκόλλου  για  την  συντήρηση  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  

Σερρών  για  το  έτος  ΄18. (7η  Εντολή)  
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 Ομόφωνα  και  γι '  αυτό .   

 Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

 

Θέμα  15ο  :  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής   

στέγης  στο  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  παρακαλώ  την  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εδώ  μας  έχει  κάνει  την  εισήγηση ,  όποιος  ήταν .  Και  στα  σχολεία  

εφαρμόζεται  αυτό .  Ρομποτικά  παιχνίδια ,  πολιτισμός  επάνω  σε  αυτό  και  

γράφει  τις  δραστηριότητες  ότι  δεν  είναι  επικερδής  επιχείρηση ,  απλά  

είναι  μια  πολιτισμικού  χαρακτήρα ,  ας  το  πω  έτσι ,  παροτρύνει  τις  νέες  

γενιές  να  ασχοληθούν  με  τον  χώρο  τον  φανταστικό ,  παροτρύνει  τα  

μέλη  επίσης  σε  κάθε  είδους  καλλιτεχνικής  φύσεως  δημιουργίες  που  

αφορούν  τις  θεματικές  ενότητες  των  Συλλόγων .   Σε  συνεργασία  με  

άλλους  παρόμοιους  Συλλόγους ,  προβολή  ταινιών ,  εκδρομές .  

Παρουσίαση  βιβλίων  θεματικού  περιεχομένου ,  προβολή  καλλιτεχνικής  

ανησυχίας  μελών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση  υπάρχει ;  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  η  κυρία  Ηλιοπούλου  

σήκωσαν  το  χέρι  για  ερώτηση  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  ο  Πρόεδρος .  

Ξεκινάω .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω ,  σ’  αυτές  τις  περιπτώσεις  ο  Δήμος  θα  πρέπει  να  έχει  στα  

χέρια  του  το  Καταστατικό  Λειτουργίας .  Το  έχετε .  Γιατί  εδώ  βλέπω  

μερικά  κομμάτια  του  Καταστατικού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολόκληρο  το  Καταστατικό .  Αυτό  ήθελα  να  ρωτήσω  καταρχήν .  

Δεύτερον ,  εκεί  στο  Καταστατικό  γράφονται  οι  σκοποί  με  σαφήνεια ,  με  

απόλυτη  σαφήνεια  και  οι  στόχοι .  Αυτά  τα  οποία  γράφονται  στο  

Καταστατικό  με  αυτά  α  οποία  αναφέρονται  στο  εισηγητικό ,  υπάρχει  

ταύτιση  ή  μερική  ταύτιση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στο  άρθρο  2 του  Καταστατικού .  Τι  ακριβώς  θα  θέλατε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  υπάρχει  ένα  εισηγητικό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  λέω  ότι  αυτοί  οι  

σκοποί  θα  πρέπει  να  μεταφέρονται  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μεταφέρονται  επακριβώς .  Τους  βλέπω  και  εγώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  ταύτιση  ή  μερική  ταύτιση  του  Καταστατικού  και  αυτό  το  

οποίο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  Δικό  σας  θέμα  είναι .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .  Ωραία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  μάλιστα  στο  τέλος  καταλήγει  ότι  σε  περίπτωση  έγκρισης  

παραχώρησης  ο  Σύλλογος  θα  αναλάβει  τα  λειτουργικά  έξοδα…. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλο .  Αυτό  εδώ  πέρα  είναι  το  τεχνικό  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  η  κυρία  Ηλιοπούλου  έχει  ερώτηση .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η  διεύθυνση  είναι  Ρωμανού  βλέπουμε  εδώ .  Μόνο  τα  τετραγωνικά ,  

πόσα  είναι  τα  τετραγωνικά  του  κτηρίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  ρώτησε  για  το  κτήριο  που  βρίσκεται ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάτω  από  την  Γερμανική  οικοδομή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  το  ισόγειο  και  υπάρχει  και… 

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ναι ,  πόσα  τετραγωνικά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν   μπορεί ,  θα  τα  γράφει  κάπου  τα  τετραγωνικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  ρωτήσω  κάτι ;  Είναι  το  ίδιο  κτήριο  που  ήθελαν ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Και  κάτι  ακόμη .  Υπάρχουν  αιτήματα  από  άλλους  Συλλόγους ,  όχι  για  το  

συγκεκριμένο ,  που  δεν  τα  ικανοποιούμε ;  Που  είμαστε  αρνητικοί ;  Σε  

παραχώρηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ομόφωνα  με  μια  παρατήρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο  σας  παρακαλώ  πολύ .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  πρώην  Πρόεδρε  σας  παρακαλώ  πολύ  ένα  λεπτάκι .  Έκλεισε  ο  

κύκλος  των  ερωτήσεων .  Τοποθετήσεις  υπάρχουν ;  Τοποθέτηση  η  κυρία  

Ηλιοπούλου ,  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  και  ο  κ .  Χασαπίδης .   

 Κυρία  Ηλιοπούλου .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Στον  συγκεκριμένο  Σύλλογο  δεν  τον  γνωρίζω .  Θα  ψηφίσω  αλλά  με  την  

επιφύλαξη  ότι  την  παρατήρηση  μάλλον ,  ότι  σε  καμία  περίπτωση  να  μην  

χρησιμοποιηθεί  για  δημιουργία  Κ .Δ .ΑΠ .  από  Σύλλογο ,  γιατί  έχει  γίνει .  

Παραχώρηση  σε  δημοτικό  κτήριο  σε  Σύλλογο .  Με  αυτή  την  

παρατήρηση .  Ότι  σε  καμία  περίπτωση  σε  δημόσιο  κτήριο  να  μην  

δημιουργηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Γιατί  σε  άλλο  δημοτικό  κτήριο  έχει  δημιουργηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των  Σερρών ;   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Των  Σερρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  την  κυρία  Ηλιοπούλου  για  την  παρατήρησή  της .  

Τοποθέτησή  της .   Σας  παρακαλώ  πολύ  γιατί  χαλαρώσαμε  έτσι ,  

τελειώνουμε .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έκανε  προηγουμένως  το  ερώτημα  και  υπήρχε  σκοπιμότητα ,  εάν  αυτά  

τα  οποία  αναφέρουν  στο  Καταστατικό  τους  είναι  αποτυπωμένα  με  

ακρίβεια  εδώ .   

 Λοιπόν ,  μένω  σε  μερικά  σημεία  υπό  τύπο  προβληματισμού ,  γι '  

αυτούς  οι  οποίοι  θα  ψηφίσουν  ναι ,  γιατί  εγώ  προσωπικά  το  δηλώνω  

από  τώρα  δεν  πρόκειται  να  το  ψηφίσω  και  θα  δικαιολογήσω  και  το  

γιατί .   
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 Πρώτα  από  όλα ,  βέβαια  είναι  μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός ,  έτσι  

τουλάχιστον  χαρακτηρίζεται .  Το  εάν  είναι  κοινωφελής  ή  όχι ,  επιτρέψτε  

μου ,  δεν  υπάρχουν  αυτά  τα  στοιχεία  τα  οποία  είναι  μετρήσιμα  μεγέθη   

και  θα  μπορούσαμε  εμείς  να  τα  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  ότι  είναι  

κοινωφελής  οι  δράσεις  του .   

 Μη  κερδοσκοπικές  είναι  και  οι  ΜΚΟ ,  το  εάν  είναι  κοινωφελείς  ή  

όχι  και  από  που  χρηματοδοτούνται  είναι  άλλο .   

 Δεύτερον .  Αυτό  το  οποίο  με  ενδιαφέρει  και  το  θέτω ,  επίτευξη  

στόχων  και  υποστήριξη  κάθε  μορφής  λογοτεχνία .  Τι  σημαίνει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Πουθενά  δεν  το  αναφέρει  γι '  αυτό  είπα  ότι  είναι  σαφής  η  

μεταφορά ;  Εάν  είναι  σαφής  η  μεταφορά  και  αυτά  υπάρχουν  στο  

Καταστατικό ,  επιτρέψτε  μου ,  είπατε  ότι  είναι  ακριβώς  ότι  αναφέρεται  

στο  Καταστατικό .   

 Δεύτερον .  Θεματική  μουσική .  Λοιπόν ,  η  θεματική  μουσική  είναι  

ένας  κόσμος  τεράστιος  και  από  εδώ  μπορεί  να  πάρει  ο  καθένας  ότι  να  

είναι .  Αυτό  το  παραβλέπω  προς  στιγμή .   

Πάω  λίγο  πιο  κάτω .  Ο  Σύλλογος  επιδιώκει  την  επιτυχία  του  σκοπού  

του  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο ,  μέσο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  Δηλαδή ,  μισό  λεπτό  πρόεδρε ,  εσείς  είστε  νομικός  και  την  

νομική  την  γλώσσα  την  κατέχετε  καλά .  Λοιπόν ,  όταν  λέμε  ότι  κάθε  

πρόσφορο  μέσο  τι  εννοεί ;  Πώς  θα  χρηματοδοτείται ;  Από  που  θα  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  19 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

151

χρηματοδοτείται ;  Και  όλα  τα  σχετικά ,  τα  οποία  είμαι  βέβαιος  ότι  μέσα  

στο  καταστατικό  τους  δεν  υπάρχουν .   

 Αυτό  είναι  ένα  σημείο .  Παρακάτω  υπάρχει  μια  διευκρίνιση .   Την  

διενέργεια  πρωτοτύπων  εκδόσεων  πάσης  φύσεως  εντύπων .  Δηλαδή ;  

Ποιας  πάσης  φύσεως  εντύπων ;  Υπάρχουν  έντυπα  και  έντυπα .  Όταν  λέει  

πάσης  φύσεως  εντύπων  και  εμείς  θα  τους  παραχωρήσουμε  έναν  χώρο  

που  υπάρχει  στο  καταστατικό  τους ,  πείτε  μου ,  σας  παρακαλώ ,  εγώ  

είμαι  πονηρός ,  ποια  είναι  αυτά  τα  έντυπα  των  πάσης  φύσεως ;  Έχουν  

άμεση  σχέση  αυτά  με  τον  παιδαγωγικό  κοινωφελή  χαρακτήρα  ή  τέλος  

πάντων ,   στον  σκοπό  του  κέρδους  ή  της  οικονομικής  τους  στήριξης  θα  

προβούν  σε  μια  τέτοια  ενέργεια ;   

 Ή  την  επιμέλεια  εκτυπώσεων  και  κυκλοφορίας  τούτων  ή  πώληση  

ή  δωρεάν  παραχώρηση .  Άρα  λοιπόν  εδώ  δεν  έχουμε  έναν  μη  

κερδοσκοπικό  χαρακτήρα ,  έχει  ο  Σύλλογος  αυτός  και  έναν  εμπορικό  

χαρακτήρα .  Γιατί ;  Γιατί  αποτυπώνει  μέσα  στο  καταστατικό  του  και  

εμπορική  δράση .    

 Δεν  είναι  μονάχα  αυτό .  Είπατε  προηγουμένως  ότι  ναι  θεματικού  

χαρακτήρα  αλλά  τεχνολογικής  υφής ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  κύριε  

Αντιδήμαρχε  πουθενά  από  αυτά ,  τα  οποία  έχουμε  στα  χέρια  μας ,  

πουθενά  δεν  αναφέρεται  αυτό .  Αυτό  με  προβληματίζει  αφάνταστα .  Και  

επειδή  ακριβώς  δεν  είναι  σαφώς  καθορισμένος  και  ο  σκοπός ,  ούτε  

βέβαια  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  προσδιορίσω  την  δράση  αυτού  του  

οργανισμού  δράση  κοινωφελής ,  μη  κερδοσκοπικό  ίσως ,  αλλά  δράσης  

κοινωφελής ,  γι '  αυτό  δεν  μπορώ  να  το  δεχθώ  και  το  καταψηφίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Θα  συνεχίσω  την  τοποθέτησή  μου  από  την  τοποθέτηση  του  Ηλία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  εάν  έχετε  κάποια  πληροφορία  να  συνεισφέρετε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  το  πράξετε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  έχω  καμία  πληροφορία .  Αυτούς  τους  ενδοιασμούς  τους  είχα  

και  εγώ ,  αλλά  εγώ  λέω  ότι  ένας  Σύλλογος  που  ιδρύθηκε  28/6/18 δεν  

μπορεί  σε  τέσσερις  μήνες ,  χωρίς  να  τον  δούμε ,  χωρίς  να  τον  

γνωρίσουμε ,  ποιος  είναι  ο  ρόλος  του ,  τι  ρόλο  παίζει ,  να  διεκδικεί  

στέγαση  σε  δημοτικό  κτήριο .  Είμαι  αντίθετος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Διευκρινιστικά  στο  προηγούμενο  συμβούλιο ,  τα  παιδιά  που  είχαν  

έρθει ,  αυτοί  οι  Ντυράκγον  Τάλε  και  εμείς  δεν  τους  γνωρίζαμε ,  

φεύγοντας  που  τους  απορρίψαμε  το  θέμα  λόγω  να  στεγαστεί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αποσύραμε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Το  αποσύραμε  και  θυμάμαι  ότι  όλη  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  με  αυτά  

που  μας  είχαν  πει  τα  παιδιά ,  όλοι  είπαμε  ότι  κρίμα  είναι  που  φεύγουν  

έτσι  και  κάπου  να  τους .  Τελικά  από  ότι  βλέπω  μπαίνουν  στο  ίδιο  

κτήριο ,  θα  συστεγαστούν  μαζί  με  την  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Τέλος  πάντων ,   αλλά  η  ουσία  είναι  ότι  όταν  ήρθαν  και  μας  είπαν ,  τώρα  

όπως  λέμε  λογαριάζουμε  χωρίς  τον  ξενοδόχο ,  όταν  ήταν  εδώ  και  μας  

εξήγησαν ,  το  θυμάμαι ,  κ .  Γαλάνη ,  ήταν  μια  προσπάθεια  από  νέους  

ανθρώπους  και  κάτι  σύγχρονο ,  δεν  θυμάμαι  ακριβώς  την  

θεματολογία…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Και  εάν  δεν  στηρίξουμε  κάποιους  νέους  που  ξεκινάνε  μια  προσπάθεια ,  

στο  κάτω-κάτω  εάν  δεν  είναι  προσοδοφόρο  το  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  προορίζαμε  για  να  πάμε  το  αρχείο  του  ΚΕΚ ,  γιατί  μας  διώχνουν .  

Ήρθαν  τα  παιδιά  αυτά  εκείνη  την  ημέρα  και  ζητούσαν  έναν  χώρο .  Το  

είχαμε  θέμα  τότε ,  δεν  θυμάμαι .  Αυτά  τα  παιδιά  τώρα ,  απαντώ  σε  αυτό  

που  είπε  ο  κ .  Χασαπίδης ,  τον  Ιούνιο  είπε  ότι  έχουν  δημιουργηθεί .  Μα  

εκφράζουν  κάτι  το  πολύ  πρόσφατα ,  το  καινούργιο ,  μια  ρομποτική  που  

δεν  ξέρω  και  εγώ  τι  είναι  αυτή  η  ρομποτική .  Είναι  κάτι  το  καινούργιο  

με  το  οποίο  ασχολούνται .  Να  σας  πω  τα  είδαμε  νέα  παιδιά  με  αυτά  που  

μας  είπαν  μας  έπεισαν ,  στεναχωρηθήκαμε  που  τους  είπαμε  όχι  όλοι  

εδώ ,  στεναχωρηθήκαμε  που  τους  είπαμε  ότι  όχι ,  δεν  μπορούμε .  Είπαμε  

ότι  θα  ψάξουμε  να  βρούμε  κάποιον  άλλο  χώρο .   

 Ψάχνοντας  να  βρούμε  κάποιον  άλλο  χώρο  κ .  Μερετούδης  έδωσε  

διέξοδο  για  το  αρχείο ,  για  να  πάμε  τα  πράγματα  του  αρχείου  από  το  

ΚΕΚ  στο  πρώην  Δημαρχείο  Σκουτάρεως .  Οπότε  είπαμε  ότι  μπορούν  να  

πάνε  εκεί .   
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 Τώρα ,  δεν  μπορώ  να  απαντήσω  σε  όλες  τις  ανησυχίες  σας ,  αλλά  

οι  σκοποί  που  γράφετε  στην  εισήγηση ,  είναι  αντιγραφή  των  σκοπών  

που  αναγράφονται  στο  Καταστατικό .   

 Θα  πω  όμως  στο  κάτω  –κάτω  το  εξής :  δηλαδή ,  παίρνουμε  μια  

απόφαση .  Εάν  η  απόφαση  αυτή  δεν  είναι  σύννομη  δεν  θα  ακυρωθεί  από  

την  Αποκεντρωμένη ;  Θα  ακυρωθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή  εάν  δούμε  κάποια  λειτουργία  η  οποία  δεν  είναι  πάλι  σύννομη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε  βάση  της  σύμβασης  που  θα  υπογράψουμε ,  τους  κλείνουμε ,  

τους  διώχνουμε  ανά  πάσα  στιγμή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  δράσεις  που  λέει  μέσα ,  ας  πούμε ,  νομίζω  ότι  λείπει  κάτι  τέτοιο  από  

τον  Δήμο  μας ,  από  την  πόλη  μας  και  τα  λοιπά .  Δηλαδή  είναι  κάτι  

πρωτότυπο ,  κάτι  πρωτόγνωρο  που  νομίζω  ότι  θα  πρέπει… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είπαμε  τίποτα .  Εάν  ήταν  όμως  τα  παιδιά ,  θα  τους  απαντούσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  κιόλας ,  μάλιστα  ο  ένας  είναι  γιος  ενός  πρώην  

Προέδρου  του  Συλλόγου  Πελοποννησίων  . .  του  Κώστα ,  πως  τον  λένε ;  

Δηλαδή  είναι  παιδιά  γνωστών  οικογενειών ,  Σερραίοι ,  επώνυμων  

οικογενειών .   Δεν  ξέρω ,  μας  έδωσαν  την  εικόνα  ότι  είναι  παιδιά  που  

έχουν  κάποιο  επίπεδο ,  που  θέλουν  να  ασχοληθούν  με  κάτι  καινούργιο  

και  δεν  θέλαμε  να  τους  αποθαρρύνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  ωραία  σεβαστές .  Μα  για  όνομα  του  Θεού ,  δεν  έρχομαι  εγώ  σε  

αντιπαλότητα  με  αυτά  που  είπατε .  Σεβαστά  είναι  αυτά  που  είπατε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ήρθε  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .  Συμφωνούμε  συνάδελφοι ;  Με  

την  παρατήρηση  η  κυρία  Ηλιοπούλου  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  παρών  ο  κ .  

Χασαπίδης ,  παρών  και  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  επιτρέπεται  να  γίνει  Κ .Δ .ΑΠ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παρατήρηση  είναι  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  μπορέσει  να  γίνει  

Κ .Δ .ΑΠ . .  Αυτό  το  συμμεριζόμαστε  όλοι .   Όλοι  το  συμμεριζόμαστε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  909/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  Τελευταίο  θέμα .   

 

 

Θέμα  16ο  :  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  
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Α)  του  κ .  Δημάρχου  κατά  τους  μήνες  Οκτώβριο  και  Νοέμβριο  ΄18 

Β)  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  κατά  το  μήνα  Οκτώβριο  ΄18 και  

Γ)  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  

 κατά  τους  μήνες  Οκτώβριο  ΄17 και  Σεπτέμβριο  ΄18. 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου  

 από   1 έως  3 Νοεμβρίου  2018.  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  910/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου  

 από  7 έως  8 Νοεμβρίου  2018.  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  911/2018 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

του  κ .  Δημάρχου  από  24 έως  26 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  912/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  εντεταλμένου  

δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  24-28 

Σεπτεμβρίου  2018 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  913/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  εντεταλμένου  

δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  10 έως  13 

Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  914/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  

Αντιδημάρχου   

κ .  Χράπα  στις  16 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  915/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  συνεδρίασης .  Τα  λέμε  την  Τετάρτη  το  απόγευμα  στα  Αστέρια .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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ΠΡΑΚΤ .   Συζήτηση  –ενημέρωση  –διατύπωση  γνώμης  σχετικά  με  τη  

δίχρονη   

1/23/2018  υποχρεωτική  προσχολική  εκπαίδευση  2019-2020 

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

887-2018: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  ετήσιο  τακτικό  

Συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αθήνα  

από  τις  3 έως  τις  5 Δεκεμβρίου  2018 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χρίστος  Χ .   

 

888-2018: Συγκρότηση  Επιτροπής  Εκκαθάρισης  του  Αρχείου  της  

Διεύθυνσης  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .   

 

889-2018: Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής  

προστασίας  σε  βάρδιες  σε  24ωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές ,  

εξαιρετέες  και  νυκτερινές  ώρες  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

890-2018: Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  εργατών  

νεκροταφείων  (νεκροθάφτες)  για  την  κάλυψη  έκτακτων  

αναγκών  του  Τμ .  Κοιμητηρίων  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   
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891-2018: Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  Α /θμια  για  

το  σχολικό  έτος  2019/2020 

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .   

  

892-2018: Σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  στην  Β /θμια  

Εκπαίδευση  για  το  σχολικό  έτος  2019/2020 

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Τερζής  Β .   

 

893-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του  

Δήμου  Σερρών :  

της  αρ .  120/2018 με  θέμα :  Έγκριση  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  έτους  2018  

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  Δ .   

 

894-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  ΔΣ  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του  

Δήμου  Σερρών :  της  αρ .  121/2018 με  θέμα :  Κατάρτιση  και  

ψήφιση  προϋπολογισμού  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  

για  το  έτος  2019 

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  Δ .   

 

895-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αρ .  169/2018 

με  θέμα :  έγκριση  προϋπολογισμού  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  χρήσης  

΄19 

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .   
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896-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αρ .  170/2019 

με  θέμα :  Έγκριση  ετήσιου  σχεδίου  δράσης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

έτους  2019  

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .   

 

897-2018: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   αρ .  171/2018 

με  θέμα :  Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  προς  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  Σερρών  για  την  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

για  το  έτος  ΄19 σύμφωνα  με  το  άρθρο  10 του  Ν .4071/2012 

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κ .  Τερζής  Β .   

 

898-2018: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 για  

απόδοση  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  επιχορήγησης  για  καταβολή  

αποζημίωσης  σε  υπάλληλο  του  πρώην  ΕΟΠ ,  ΙΒΣ ,  και  

ΠΙΚΠΑ  (139η  )         

                       20633  26/11/2018 

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

899-2018: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας  

κρατήσεων  (140η  )  

        20630  26/11/201 

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

900-2018: Ομοίως  που  αφορά  τη  δημιουργία  ΚΑΕ  εξόδου  για  

αναπαραγωγή  έντυπου  υλικού  τουριστικής  προβολής  (142η  )  

  Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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900Α-2018: Ομοίως  για  ενίσχυση  κωδικού  εξόδων  για  οδοιπορικά  

αιρετών     

        20619  26/7/2018 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

901-2018: Έγκριση   ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κύριε .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  

δημοτική  έκταση .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

902-2018: Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

έκτασης   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

903-2018: Σχετικά  με  παραχώρηση  κατά  χρήση  του  αστυνομικού  

σταθμού  της  Τ .Κ .  Προβατά  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

904-2018: Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  προθεσμίας  υλοποίησης  

της  παροχής  υπηρεσίας  Καταχώρηση  ανελκυστήρων  των  

δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  την  υπ '  

αριθμό  237/2018 απόφαση  Δημάρχου .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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905-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Για  την  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2019 

Εισηγητές :  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .   

 

906-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  χημικές  

τουαλέτες  στην  λαϊκή  αγορά  Σερρών .   

Εισηγητές :  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .   

 

907-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

διαχείριση  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών  

κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018 (4ο  πρωτ . )  και   

Εισηγητές :  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .   

 

908-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  

συντήρηση  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  

έτος  2018 (7η  εντολή  )   

Εισηγητές :  οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δούκας  Γ ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  

Χράπας  Π .   

 

909-2018: Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  δημοτικής  

στέγης  στο  Πολιτιστικό  Σύλλογο  DRAGON TALE 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   
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910-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  κ .  

Δημάρχου  από   1 έως  3 Νοεμβρίου  2018.   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

911-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  κ .  

Δημάρχου  από  7 έως  8 Νοεμβρίου  2018.  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

912-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  

του  κ .  Δημάρχου  από  24 έως  26 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

913-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  από  24-28 Σεπτεμβρίου  2018 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

914-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  από  10 έως  13 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

915-2018: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  

Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  στις  16 Οκτωβρίου  2018 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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………………………….. 

……………. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

-  Μυστακίδης  Παύλος ,   προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  

ερωτήσεων  επί  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  δευτερολογιών  

επί  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μοσχολιός  Ζωγράφος ,  Μυστακίδης  Παύλος  και  Στεργίου  

Νικόλαος ,  αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  1ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ιλανίδου  Δέσποινα  και  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  
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…………………………………………… 

…………………………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………….. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………….. 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………….. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………….. 
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….. 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………….. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………….. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………….. 

 


