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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
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 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 25/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 6η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 25/30-11-2018 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 25, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

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

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

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

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας 

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου 

σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 21:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση - συζήτηση - διατύπωση γνώμης προς την Οικονομική Επιτροπή 

επί των εγγράφων της υπό δημοπράτηση προμήθειας με τίτλο: ¨Βελτίωση - 

ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και 

εξοικονόμηση ενέργειας¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 

από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών: 

1) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών - ΚΤΕΟ, 

2) συντήρησης και επισκευής μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 

3) ετήσιας συντήρησης κλιματιστικών μονάδων του Δήμου Σερρών και 

κεντρικής κλιματιστικής μονάδος και κεντρικής θέρμανσης του 

κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ, 
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4) συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου ΔΕ Καπ. Μητρούση του 

Δήμου Σερρών (7ος λογ.), 

5) μίσθωσης μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στην ΤΚ Ορεινής, 

6) συντήρησης και αποκατάστασης υπαίθριου εξοπλισμού σε χώρους 

πρασίνου της ΔΕ Σερρών  και 

7) προετοιμασίας κοινόχρηστων εκτάσεων προς δάσωση στη ΔΕ 

Σκουτάρεως. 

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

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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25Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  άρχεται  η  

25η  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  το  2018.   

 Θα  ήθελα  πρώτα  να  ρωτήσω ,  εάν  υπάρχει  κάποια  ανακοίνωση ,  

κύριε  Δήμαρχε  ή  από  τους  αγαπητούς  συναδέλφους ;  Από  τον  Πρόεδρο  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  υπάρχει  μια  ανακοίνωση .  Παρακαλώ  κύριε  

Τσαλίκογλου .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

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

μπροστά  σας ,  μοιράστηκε  μια  πρόσκληση  για  την  αυριανή  πρεμιέρα  

που  έχουμε  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  έχουμε  την  τιμή  να  σας  καλούμε  ο  

Δήμαρχος  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιό  μας .  Απλά ,  επειδή  έχουμε  ένα  

θέμα  με  τις  θέσεις ,  επειδή  παράταση  η  αυριανή  κοντεύει  να  γεμίσει ,  

sold out,  καλούμε  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  να  μην  μείνει  κάποιος  εκτός ,  να  

κλείσει  τις  θέσεις  σας ,  επειδή  συνήθως  έρχεστε  με  την  πρόσκληση ,  

μπαίνετε ,  αλλά  έχει  γεμίσει  σχεδόν .   

Ισχύει  για  όλες  τις  παραστάσεις  βέβαια .  Αυτό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  γραμματέα  οφείλετε  για  τους  δημοτικούς  συμβούλους  να  

κρατήσετε  θέσεις .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Έχουμε  κρατημένες  δυο  σειρές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  τον  κ .  Πρόεδρο .  Με  την  ευκαιρία  να  ευχηθούμε  χρόνια  

πολλά  στις  εορτάζουσες  και  στους  εορτάζοντες  την  σημερινή  εορτή  και  

στον  κ .  Στεργίου  που  γιορτάζει ,  τον  συνάδελφο .  Υπάρχει  κάποια  άλλη  

ανακοίνωση  ή  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   Και  ο  κ .  Καρύδας  γιορτάζει ,  του  

ευχόμαστε  επίσης  χρόνια  πολλά .   

 Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υποθέτω  ότι  τον  Ν4354/15 τον  γνωρίζετε .  Με  αυτόν  

έγινε ,  η  εφαρμογή  του  άρχισε  προ  του  ΄16 και  υπάρχει  και  η  απόφαση  

31/16,  όπου  αναπροσαρμόζονται  το  μισθολογικό  κόστος  όλων  των  

υπαλλήλων .   

 Οι  πληροφορίες  οι  οποίες  έχω  μου  λένε  το  εξής ,  ότι  η  

αναπροσαρμογή  έγινε  λάθος  και  μάλιστα  σχεδόν  στο  σύνολο ,  να  μην  

πω  στο  σύνολο ,  τα  ποσά  τα  οποία  έχουν  υπολογιστεί  είναι  προς  τα  

επάνω ,  με  αποτέλεσμα  να  φαίνονται  αυξημένες  οι  ανελαστικές  

δαπάνες .   

 Θα  ήθελα  πάνω  σε  αυτό  να  μου  δώσετε  μια  απάντηση  γραπτώς ,  

εάν  έγινε  λάθος  και  που  εστιάζεται  το  λάθος ;  Αυτό  είναι  το  ένα .  

 Το  δεύτερο .  Πολλοί  οι  οποίοι  παίρνουν  επίδομα  ανθυγιεινής  

εργασίας  με  τον  επανυπολογισμό  που  κάνατε ,  το  έχετε  δώσει  ενώ  δεν  

το  δικαιούνται .  Θα  ήθελα  πάνω  σε  αυτό  να  έχω  την  απάντησή  σας ,  σας  

παρακαλώ ,  γραπτώς .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   φαντάζομαι  θα  απαντήσετε  σε  κάποιο  από  τα  επόμενα  

Δημοτικά  Συμβούλια .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  τα  ζητάω ,  Πρόεδρε ,  γραπτώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Δεν  υπάρχει  κάποια  άλλη  

ερώτηση .  Προχωρούμε  στο  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ενημέρωση  -  συζήτηση  -  διατύπωση  γνώμης  προς  την  Οικονομική  

 Επιτροπή  επί  των  εγγράφων  της  υπό  δημοπράτηση  προμήθειας  

 με  τίτλο:  ¨Βελτίωση  -  ενεργειακή  αναβάθμιση  δικτύου  φωτισμού  

 με  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  εξοικονόμηση  ενέργειας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  τοποθετηθεί  ο  κ .  Γκότσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  κάτι  διαδικαστικό ;  Ευχαρίστως  σας  ακούω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  ενημέρωση  –συζήτηση ,  το  διατύπωση  γνώμης  τι  

ακριβώς  σημαίνει ;  Ποιον   δεσμεύει ;  Εάν  δεσμεύει .  Και  βάσει  ποιας  

νομοθεσίας  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  αυτή  την  διατύπωση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  σας  απαντήσω  για  την  διευκρινιστική  ερώτηση .  Φυσικά ,  όπως  

αντιλαμβάνεστε ,  το  μόνο  αρμόδιο  όργανο  για  να  αποφασίσει  τους  

όρους  της  συγκεκριμένης  διακήρυξης ,  όπως  και  όλες  τις  άλλες  

διακηρύξεις  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή .  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  

μπορούμε  εμείς  να  υποδείξουμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  να  

αποφασίσουμε  τους  όρους  σήμερα .   

 Όμως ,  όπως  υποσχέθηκε  η  Δημοτική  Αρχή  και  ο  κ .  Δήμαρχος  και  

εάν  θέλει  γι '  αυτό  να  πάρει  και  τον  λόγο  να  αναλύσει  με  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο ,  θα  ερχόταν  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  

συζητηθούν  οι  όροι ,  να  γίνει  μια  ενημέρωση ,  μια  συζήτηση  και  να  

μπορέσει  έτσι  ο  κάθε  δημοτικός  σύμβουλος  προς  την  Οικονομική  

Επιτροπή  να  στείλει  εγγράφως  τις  προτάσεις  του ,  οι  οποίες  προτάσεις  

είμαι  σίγουρος  ότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  ως  θεσμικό  όργανο ,  το  

οποίο  έχει  να  κάνει  με  δημοτικούς  συμβούλους  οι  οποίοι  συμμετέχουν  

και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θα  τις  λάβει  υπόψη  του .   

 Σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

υποκαταστήσει  κάποιο  άλλο  όργανο  αυτή  την  στιγμή  και  να  

υπερκεράσει  τον  θεσμικό  ρόλο  που  έχει   η  Οικονομική  Επιτροπή .   

 Επομένως  αυτό  είναι  ξεκάθαρο .  Θα  ήθελα  από  τον  κ .  Δήμαρχο  ή  

τον  κ .  Αντιδήμαρχο  εάν  θέλουν  ερμηνευτικά  να  πουν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  ο  κ .  

Δήμαρχος  δεσμεύτηκε  να  φέρει  τους  όρους  διακήρυξης  εδώ  σε  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές ,  

σήμερα  γίνεται  πράξη .  Κανένας  κανόνας  και  κανένας  νόμος  δεν  το  

επιβάλει  αυτό ,  όμως  ο  Δήμαρχος  και  η  Δημοτική  Αρχή  λειτουργεί  

πάντα  με  δημοκρατικότητα ,  με  διαφάνεια  και  όλα  στο  φως .   
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 Οι  όροι  διακήρυξης ,  οι  οποίοι  συντάχθηκαν  και  τα  τεχνικά  

χαρακτηριστικά  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  έχουν  σαν  γνώμονα  να  

διασφαλίσουν  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  την  ποιότητα  των  

φωτιστικών  και  την  μεγαλύτερη  εξοικονόμηση  ενέργειας .   

 Σήμερα  μπορείτε  να  διατυπώσετε  γνώμη ,  δηλαδή  εάν  διαβάσετε  

τους  όρους  διακήρυξης  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  να  μας  πείτε  

μια  πρόταση ,  η  οποία  θα  ανεβάζει  τον  πήχη ,  θα  βελτιώνει  τους  όρους  

διακήρυξης  και  αυτές  τις  προτάσεις  θα  τις  κάνετε  γραπτώς  και  θα  

δώσετε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  να  τις  λάβει  υπόψη .   

 Όπως  και  για  την  διαβούλευση  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  

και  η  διακήρυξη  περάσανε  από  την  διαβούλευση ,  όμως  αυτό  πάλι  ήταν  

δυνητικό .  Δεν  είχε  καμία  υποχρέωση  η  Δημοτική  Αρχή ,  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  να  το  φέρει  στην  διαβούλευση .  Κανένας  Δήμος ,  κανένας  

Δήμος ,  επαναλαμβάνω ,  δεν  το  είχε  φέρει  στην  διαβούλευση .  Και  πάλι  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  δυνατόν .  Ψάξτε  το ,  μην  με  διακόπτετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  διακόπτετε  τον  συνάδελφο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  δυνατόν ,  είναι  δυνητικό .  Εάν  θέλουμε  τα  φέρνουμε ,  εάν  θέλουμε  

δεν  τα  φέρνουμε ,  όμως  επαναλαμβάνω  πάλι ,  η  δημοκρατική  

ευαισθησία ,  επαναλαμβάνω ,  η  διαφάνεια  μας  οδηγούν  να  τα  κάνουμε  

όλα  αυτά ,  εάν  και  επαναλαμβάνω  δεν  υπάρχει  κανένας  κανόνας  και  

νόμος  να  το  επιβάλει .   
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 Λέμε  λοιπόν  τι  έχει  γίνει .   

 Στις  25/10… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  κάνεις  εισήγηση  τώρα ,  απαντάς  στην  ερώτηση .  Μετά  θα  

ξεκινήσεις .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  εάν  τελειώσατε  για  την  διευκρίνηση  που  έπρεπε  

να  δοθεί  και  ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  να  συμπληρώσει  κάτι  που  μου  

ζήτησε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  εγώ  θέλω  να  υπενθυμίσω  γιατί  το  φέρνουμε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Θέλω  να  φρεσκάρω  την  γνώμη  σας .  Ακούστηκαν  πολλά  ότι  

ο  διαγωνισμός  είναι  φωτογραφικός ,  το  ΚΑΠΕ  έχει  φωτογραφικούς  

όρους  και  τα  λοιπά  και  σας  έλεγα  ότι  αυτό  δεν  είναι  δυνατόν  να  συμβεί  

και  για  να  σας  αποδείξω  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  συμβεί ,  είπα  ότι  πριν  

πάει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  θα  το  φέρουμε  εδώ  το  θέμα ,  θα  μας  

πείτε  εάν  υπάρχει  κάποιος  φωτογραφικός  όρος  να  μην  το  βάλουμε .  Εάν  

υπάρχει .   

 Οπότε  θα  γίνει  μια  ενημέρωση ,  συζήτηση ,  μπορείτε  να  

διατυπώσετε  την  άποψή  σας  και  εν  συνεχεία ,  εγγράφως ,  φυσικά ,  την  

γνώμη  σας ,  εφόσον  υπάρχουν  γνώμες ,  να  τις  δώσετε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  και  η  Οικονομική  Επιτροπή  ασφαλώς  θα  τα  λάβει  υπόψη .   

 Πρέπει  να  πω ,  να  επαναλάβω  αυτό  που  είπε  ο  Αντιδήμαρχος ,  ότι  

οι  όροι  διακήρυξης ,  η  πολιτική  κατεύθυνση  που  δόθηκε  στην  Τεχνική  

Υπηρεσία  για  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  
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χαρακτηριστικών  είναι  να  διασφαλίσουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  

να  διασφαλίσουμε  την  ποιότητα  των  φωτιστικών  και  να  διασφαλίσουμε  

την  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  εξοικονόμηση  ενέργειας .   

 Σε  αυτή  την  βάση ,  με  αυτό  το  σκεπτικό  εάν  υπάρχουν  προτάσεις  

που  μπορούν  να  γίνουν  και  να  βοηθήσουν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  

αυτό  θέλουμε  και  εμείς ,  να  τις  ακούσουμε ,  να  τις  καταθέσετε  

εγγράφως  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  η  Οικονομική  Επιτροπή  θα  

τα  λάβει  υπόψη ,  είναι  η  μόνη  αρμόδια  και  έχει  την  ευθύνη  των  όρων  

διακήρυξης  για  να  βγάλει  τους  όρους  διακήρυξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  των  κ .  Δήμαρχο .  Παρακαλώ  κ .  Γκότση  έχετε  τον  λόγο  για  

την  εισήγησή  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναρτήθηκαν  στο  ΕΣΕΔΗΣ ,  στο  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  οι  τεχνικές  

προδιαγραφές  της  προμήθειας  του  θέματος .  Η  διαβούλευση  διήρκεσε  

περίπου  ένα  μήνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγο  ησυχία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διήρκεσε  ως  τις  19/11/2018 και  έλαβε  τον  κωδικό  με  αριθμό  τάδε .   

 Στις  5/11/2018 αναρτήθηκαν  στο  ΕΣΕΔΗΣ  πάλι  σχέδια  

διακήρυξης  της  προμήθειας .  Η  διαβούλευση  και  εδώ  διήρκεσε  περίπου  

ένα  μήνα ,  μέχρι  19,  όχι  ένα  μήνα ,  λιγότερο ,  μέχρι  19/11/2018 και  

έλαβε  κωδικό  αριθμό  τάδε .   

 Μετά  την  λήξη  της  διαβούλευσης ,  αφού  τα  πήρε  το  Υπουργείο  

Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου ,  Διεύθυνση  
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Έρευνας  Αγοράς  και  Τεχνικών  Προδιαγραφών ,  αφού  πήρε  όλα  αυτά  

και  τα  μελέτησε ,  τι  έκανε ;  Στάλθηκαν  από  το  Υπουργείο  αυτό  τα  

σχετικά  σχόλια ,  όπως  αναρτήθηκαν  στην  ειδική  πλατφόρμα  του  

ΕΣΕΔΗΣ .   

 Τα  σχόλια  αυτά  αναρτήθηκαν  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου .  

Δηλαδή  αυτοί  που  μπήκαν  στην  διαβούλευση  είδαν  και  έκαναν  σχόλια .   

 Ποιοι  κάνουν  σχόλια  τώρα ;  Λοιπόν ,  για  την  διακήρυξη  

προμήθειας  ένα  σχόλιο  ήταν  για  την  πιστοληπτική  ικανότητα .  Η  

Τεχνική  Υπηρεσία  έχει  βάλει  50% του  προϋπολογισμού  της  

εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης ,  χωρίς  Φ .Π .Α .  1.186.716 ευρώ .  Αυτό  

έβαλε  στην  διακήρυξη .   

 Ο  Κωνσταντίνος  Λάμπος ,  μια  εταιρεία  με  το  όνομα  αυτό ,  είπε  ότι  

πολύ  είναι  το  50%, κάνει  σχόλιο ,  να  μπει  ένα  10%. Το  πρώτο  σχόλιο .   

 Επίσης ,  το  οποίο  πάλι  έκανε  ο  Κωνσταντίνος  Λάμπος ,  ένας  από  

αυτούς  που  διεκδικούν  να  πάρουν  το  έργο ,  μέσα  η  Τεχνική  Υπηρεσία  

έβαλε  ότι  πρέπει  ο  ανάδοχος  να  έχει  περάσει ,  τουλάχιστον ,  2.000 

φωτιστικά  και  κάνει  την  πρόταση  ότι  όχι  2.000,  500 φωτιστικά .  Αυτό  

το  συζητάμε .  Δηλαδή  κάνετε  και  εσείς  πρόταση .  Να  το  έχουμε  2.000; 

Να  το  έχουμε  500; Είναι  στην  ευχέρεια ,  γι '  αυτό  φέραμε  που  είπαμε  

ότι  διατυπώστε  γνώμη  και  κάντε  τις  προτάσεις  σας .   

 Επίσης ,  ένα  άλλο  σχόλιο  που  έχει  κάνει  ο  Κωνσταντίνος  Λάμπος  

είναι  να  ζητείται  από  όλους  το  ISO τα  πιστοποιητικά .  Δηλαδή  και  από  

το  κατασκευαστικό  υλικό  και  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  από  το  

εργοστάσιο  κατασκευής .  Δηλαδή  μπορεί  να  έρθει  κάποιος ,  να  έχει  την  

πιστοποίηση .  Εάν  τα  πάρει  από  έναν  κατασκευαστικό  οίκο  και  αυτός  

να  έχει  το  ISO και  μπορεί  αυτός  ο  κατασκευαστικός  οίκος  να  τα  κάνει  

υπεργολαβία ,  να  τα  πάρει  από  κάποιον  άλλο  να  τα  δώσει  να  τα  
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φτιάχνουν ,  να  έχει  και  εκείνος  και  από  εκεί  που  θα  τα  πάρει ,  να  έχει  

την  πιστοποίηση .  Αυτό  λέει  ο  Κωνσταντίνος  Λάμπος .  Δηλαδή  εδώ  τι  

λέει ;  Διασφαλίζει  περισσότερο  την  ποιότητα  των  φωτιστικών .  

Ανεβάζει  τον  πήχη .   

 Ένα  άλλο  σχόλιο  που  έχει  κάνει  είναι  ο  κύκλος  κόστους  ζωής ,  

ΣΚ ,  εάν  θέλετε  θα  το  αναλύσουμε  μετά ,  ο  υπολογισμός  λέει ,  το  ΚΑΠΕ  

λέει  να  γίνει  μέχρι  το  δεύτερο  δεκαδικό  ψηφίο .  έχει  κάνει  αυτός  την  

παρατήρηση ,  που  μάλλον  θα  έχει  εταιρεία ,  λέει  ότι  εάν  έχει  δυο  

δεκαδικά  ψηφία  και  έχουν  εταιρείες  με  δυο  δεκαδικά  ψηφία ,  μπορεί  η  

διαφορά  τους  να  είναι  400.000.   

 Άρα  λοιπόν ,  σύμφωνα  με  τον  τύπο  λέει  να  πάμε  αντί  δυο  

δεκαδικά  ψηφία ,  να  πάμε  τουλάχιστον  σε  πέντε  δεκαδικά  ψηφία  για  να  

αποφύγουμε  αυτή  την  διαφορά .   

 Μια  άλλη  παρατήρηση  που  έχει  κάνει ,  είναι  να  δοθεί  η  

δυνατότητα  προκαταβολής .  Η  δυνατότητα  προκαταβολής  είναι  από  

μηδέν  έως  10%, γιατί  λέει  πιθανόν  εάν  πάρει  μια  προκαταβολή  όπως  

γίνεται  ένας  μάστορας  μπαίνει  στο  σπίτι  σου  να  κάνει  τα  έπιπλα ,  ξέρω  

εγώ  και  λέει  ότι  δώστε  μου  προκαταβολή  και  τα  λοιπά ,  για  να  μπορεί  

να  κινηθεί .   

 Λέει  τώρα ,  το  δικαιολογεί ,  με  την  προκαταβολή ,  πιθανόν ,  να  

έχουμε  μεγαλύτερη  έκπτωση ,  γιατί  θα  μπορεί  να  κινηθεί  ο  ανάδοχος .   

 Αυτά  λέει  για  την  διακήρυξη  προμήθειας ,  αυτά  είναι  τα  σημεία  

και  οι  παρατηρήσεις  του  Κωνσταντίνου  Λάμπου .   

 Στην  διακήρυξη  προμήθειας  τι  λέει  ο  Αποστολίδης ;  Ο  Σερραίος ,  

ο  δικός  μας .  Λέει  τα  εξής :  όχι ,  να  μην  έχει  περάσει  κανένα  φωτιστικό .  

Μηδέν .  Να  εξαλειφθεί  αυτός  ο  όρος .  Εμείς  είπαμε  2.000,  ο  Λάμπος  
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λέει  500,  ο  Αποστολίδης  λέει  να  μην  περάσει ,  δεν  χρειάζεται  λέει  

αυτούς  ο  όρους ,  η  εμπειρία  αυτή  λέει  ότι  δεν  χρειάζεται .   

 Αυτά  ήταν  τα  σχόλια  όσον  αφορά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  οι  τεχνικές  προδιαγαφές  είναι  εκεί .  Το  άλλο  σχόλιο  είναι  για  τις  

τεχνικές  προδιαγραφές .  Αυτά  είναι  της  διακήρυξης .   

 Τώρα  για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές ,  αγαπητοί  μου  συνάδελφοι ,  

ξέρετε  ότι  ούτε  εγώ  είμαι  ο  ειδήμων  ούτε  πιστεύω  και  εσείς ,  εάν  δεν  

είστε  της  ειδικότητας .  Έχω  γράψει  παρατηρήσεις  πολλές .  Εγώ  θα  

σταθώ  όμως  σε  ορισμένα .   

 Εδώ  εμφανίζεται  στα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  εμφανίζεται  ένας  

άλλος  εν  δυνάμει  ανάδοχος .  Νικολάου  Ίκε ,  έτσι  λέγεται  η  εταιρεία  

του .   

 Λέει  λοιπόν  ο  Νικολάου  Ίκε  και  ο  Λάμπος  συμφωνούν  με  ΚΑΠΕ  

για  τα  πιστοποιητικά  με  τον  καινούργιο  οδηγό  μελέτες  του  ΚΑΠΕ .  

Αυτοί  συμφωνούν .  Ότι  λέει  το  ΚΑΠΕ  δηλαδή ,  ότι  έβαλε  η  τεχνική  μας  

υπηρεσία ,  συμφωνούν .  Δεν  έχουμε  τον  δικό  μας  όμως  εδώ .  Οι  δυο  

συμφωνούν .   

 Δεν  θέλω  να  σας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  λέει  όμως ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μισό  λεπτό  θα  τα  πούμε .   

 Λέει  λοιπόν  ότι  το  κάλυμμα ,  το  ΚΑΠΕ  δίνει  την  οδηγία  του ,  το  

κάλυμμα  να  είναι  αλουμινίου  φύλλα  και  να  έχει  ενώματα .  Έρχεται  
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λοιπόν  ο  Νικολάου  και  λέει ,  κάνει  την  παρατήρηση  λέει  ότι  καλύτερα  

είναι  να  είναι  χυτοπρεσαριστό  κράμα  αλουμινίου  βαμμένο  με  

πολυεστερική  βαφή  και  τα  λοιπά ,  διότι  λέει  θα  είναι  πιο  ασφαλέστερο  

και  δεν  θα  μπορούν  να  μπαίνουν  βροχές ,  σκόνες  και  τα  λοιπά  μέσα .   

Δηλαδή  με  άλλα  λόγια  ανεβάζει  την  ποιότητα  του  φωτιστικού .   

 Για  την  συντήρηση  του  φωτιστικού  σώματος ,  το  πως  θα  το  

συντηρηθούν  και  ο  Νικολάου  και  ο  Λάμπος  λένε  με  διακοπή  του  

ρεύματος  και  τα  λοιπά ,  οπότε  . .αρκεί  να  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  

αυτού  που  θα  την  κάνει  την  συντήρηση .  Τα  δεχόμαστε  δηλαδή  και  τους  

δυο  τρόπους .   

 Εμείς  βάλαμε  ότι  θα  πρέπει  το  IP να  είναι  65,  μεγαλύτερο  ή  ίσο  

του  65.  Έρχεται  ο  Νικολάου  και  λέει  ότι  καλύτερα  είναι  να  είναι  66.  

Δηλαδή  πάλι  ανεβάζει .  Το  ΙΡ  το  ανεβάζει .  Είναι  της  ποιότητας  του  

φωτιστικού .   

 Δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  περισσότερο  αλλά  θα  σας  πω  το  εξής  

που  έχει  σημασία .  Θυμάστε  για  την  πιστοποίηση  που  λέγαμε .  

Συμφωνούν  λοιπόν  και  ο  Νικολάου  και  ο  Λάμπος  να  υπάρχει  ο  

πιστοποιητικός  οίκος  ΕΝΕΚ .  Τι  είναι  το  ΕΝΕΚ ;  Είναι  ένας  

πιστοποιητικός  οίκος  που  έχει  ελέγξει  όλους  τους  κατασκευαστικούς  

οίκους  και  τα  λοιπά  μια  ομάδα  από  πιστοποιητικά  και  εφόσον  αυτή  η  

ομάδα  υπάρχει  σε  αυτόν  τον  κατασκευαστικό  οίκο ,  δίνει  λοιπόν  την  

έγκριση  το  ΕΝΕΚ .  Το  ΕΝΕΚ  δηλαδή  ελέγχει ,  έχεις  όλα  αυτά  τα  

πιστοποιητικά ;  Ο  Παπαβασιλείου  Βασίλειος  τα  έχει .  Άρα  λοιπόν  

μπορεί  να  προχωρήσει .   

 Λοιπόν ,  εννοείται  σε  σχέση  με  την  ποιότητα  και  τα  λοιπά .  

Πιστοποίηση  τι  σημαίνει ;  Πιστοποίηση  σημαίνει  να  είναι  η  ποιότητα ,  

ISO και  τα  λοιπά .   
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 Ή  αλλιώς ,  εάν  δεν  έχει  ΕΝΕΚ ,  να  έχει  ισοδύναμα ,  τα  ισοδύναμα .  

Τα  ισοδύναμα  τα  οποία  τα  γράφει  το  ΚΑΠΕ ,  τα  γράφει  η  τεχνική  μας  

υπηρεσία  και  οι  δυο  αυτοί  προσθέτουν  και  άλλα  ισοδύναμα  για  να  

ισορροπήσουν  το  ΕΝΕΚ .   

 Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  δικός  μας ,  ο  συμπατριώτης  μας  ο  κ .  

Αποστολίδης  λέει  ότι  όχι  πιστοποίηση ,  όχι  ΕΝΕΚ .  Αυτή  είναι  η  

παρατήρηση  που  κάνει  σε  όλα  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά ,  λέει  ότι  δεν  

χρειάζεται  να  έχει  το  φωτιστικό ,  να  έχει  την  πιστοποίηση  αυτή  ή  τα  

ισοδύναμα .   

 Για  το   ντίμινγκ .  Τι  είναι  το  ντίμινγκ ;  Γιατί  πολύς  λόγος  έγινε .  

Είναι  μια  υποδοχή  που  μπαίνει ,  μια  υποδοχή  που  μπαίνει  χωρίς  κανένα  

κόστος ,  που  όταν  η  δημοτική ,  η  όποια  Δημοτική  Αρχή  θελήσει ,  μπορεί  

να  βάλει  το  εξάρτημα  του  ντίμινγκ .  Όμως  αυτή  η  υποδοχή  θα  πρέπει  να  

έχει  πρωτόκολλο ,  ανοικτό  πρωτόκολλο .  Δηλαδή  να  μπορεί  

οποιαδήποτε  εταιρεία  να  μπορεί  να  βάλει  το  εξάρτημα .   

 Παραδείγματος  χάρη ,  παίρνεις  ένα  αυτοκίνητο  και  λες  ότι  θέλω  

να  μου  βάλετε  και  μια  θήκη  για  CD. Εγώ  δεν  έχω  την  δυνατότητα  τώρα  

να  πάρω  το  CD, το  ραδιόφωνο ,  αργότερα  που  θα  έχουμε  ευχέρεια  

χρημάτων  θα  το  πάρω .  Άρα  αυτή  την  υποδοχή  που  θα  μου  κάνεις  θέλω  

να  ταιριάζει  για  οποιαδήποτε  μάρκα  θέλω  εγώ  να  αγοράσω .  Ή  και  το  

άλλο ,  θέλουμε  να  αγοράσουμε  ένα  πλυντήριο .  Εκεί  που  βάζουν  το  

πλυντήριο  δεν  θέλουμε  να  έχει  συγκεκριμένο  πλάτος  και  ύψος ,  60 

εκατοστά  ξέρω  και  ένα  μέτρο ,  να  ταιριάζει  μόνο  για  μια  μάρκα  

πλυντηρίου .  Θα  πρέπει  λοιπόν  να  έχει  αυτές  τις  διαστάσεις ,  ώστε  όταν  

θελήσω  εγώ  να  πάρω  πλυντήριο ,  μπορεί  να  το  αλλάξω ,  μπορεί  να  

χαλάσει ,  μέσα  λοιπόν  η  υποδοχή  αυτή  να  παίρνει  οποιοδήποτε  

πλυντήριο .  Αυτό  είναι  το  ντίμινγκ .  Το  ντίμινγκ  που  έγινε  πολύς  λόγος .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  οποίο  τι  θα  κάνει  το  ντίμινγκ ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ντίμινγκ  όταν  περαστεί ,  όταν  περαστεί  το  ντίμινγκ ,  δηλαδή  αυτά  θα  

τα  απαντούσαμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  υποβοηθό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  θέλω  υποβοηθό .  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θέλω  υποβοηθό .  Είμαι  καλά  διαβασμένος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  αντιδήμαρχε  προχωρήστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θέλω  βοηθό  ή  υποβοηθό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  διάρκεια  θα  απαντήσουμε  τι  είναι  το  ντίμινγκ .  Το  ντίμινγκ ,  είναι  

ότι  όταν  θα  περαστεί  το  εξάρτημα ,  διότι  αυτή  την  στιγμή  δεν  μιλάμε  

για  το  εξάρτημα ,  όταν  θα  μπει  θα  ρυθμίζει ,  θα  υπάρχει  μια  ευαισθησία ,  
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ούτως  ώστε ,  να  ρυθμίζει  την  φωτεινότητα  του  φωτισμού  και  ανάλογα  

με  τον  δρόμο ,  γιατί  εδώ  παίζει ,  εάν  είναι  μεγάλος  ο  δρόμος ,  εάν  είναι  

δρόμος  δημοτικός  και  τα  λοιπά  και  έτσι  θα  γίνεται  και  η  εξοικονόμηση  

της  ενέργειας ,  εφόσον  θα  ελαττώνεται  και  θα  αυξάνεται  ανάλογα  με  τις  

καιρικές  συνθήκες  ο  φωτισμός .   

 Ο  κ .  Αποστολίδης  όχι  ντίμινγκ  λέει ,  δεν  θέλουμε .  Δηλαδή  δεν  

θέλουμε  εμπειρία ,  λέει  ο  κ .  Αποστολίδης .  Γιατί  αναφέρομαι  στον  κ .  

Αποστολίδη ;  Γιατί  αυτός  έκανε  τα  γραπτά  και  τα  έφερε  στα  ΜΜΕ .  Δεν  

θέλουμε  καθόλου  εμπειρία ,  να  μην  έχει  περάσει  κανένα  φωτιστικό ,  δεν  

θέλουμε  το  ΕΝΕΚ ,  τα  πιστοποιητικά ,  θα  βάλουμε  οτιδήποτε  λοιπόν ,  

δεν  θέλουμε  ντίμινγκ .  Αυτά  λέει  μέσα .   

 Εάν  συμφωνείτε  εσείς  με  αυτά ,  να  τα  κάνετε  πρόταση  και  να  τα  

δώσετε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  να  πείτε  ότι  συμφωνούμε  εμείς ,  

δεν  θέλουμε  ούτε  εμπειρία  να  έχει  ούτε  διακόσια  να  περάσει  ούτε  

ντίμινγκ ,  ούτε  πιστοποιητικά .  Να  πάρουμε  ότι  θέλουμε  χωρίς  καμία  

πιστοποίηση .  Πιστοποίηση  ποιότητας  φωτιστικών .   

 Εδώ  είμαι  ότι  θέλετε  να  ρωτήσετε  μπορώ  να  σας  απαντήσω  

σελίδα  –σελίδα ,  πίνακα  –πίνακα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Μπαίνουμε  στον  κύκλο  των  

ερωτήσεων .  Παρακαλώ  τους  συναδέλφους .  Ένα  λεπτάκι .  Κύριε  

γραμματέα  βοηθήστε  με ,  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  

Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος  ο  Αντιπρόεδρος ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  

Μηλίδη  έχετε  σηκώσει  το  χέρι  σας ;  Ο  κ .  Μηλίδης ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  

κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Μυστακίδης .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .   

 Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Όχι .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  

για  ερώτηση .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  θα  θέλαμε  να  μας  ενημερώσετε  πόσα  είναι  συνολικά  τα  

φωτιστικά  σώματα  του  Δήμου ;  Θα  θέλαμε ,  επίσης ,  να  μας  εξηγήσετε ,  

γιατί  συνεχίσαμε  να  αγοράζουμε  μετά  το  έτος  ΄15 συμβατικούς  

λαμπτήρες ,  διότι  όπως  λέει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφε  συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  τις  

καταγράψουμε  τις  ερωτήσεις ,  να  απαντηθούν  συνολικά ,  αφού  τις  κάνει  

ο  συνάδελφος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  είστε  έτοιμος  να  απαντήσετε  στην  πρώτη  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  παρακαλούσα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  ακριβώς .  Σας  παρακαλώ  πολύ ,  με  συγχωρείτε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφος  βοηθώ  με  αυτόν  τον  τρόπο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  λέω  στον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  εάν  έχει  την  καλοσύνη  να  

καταγράψει  τις  ερωτήσεις  και  να  τις  απαντήσει  συνολικά .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  παρακαλούσα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  συνεχίστε  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  διακόπτετε .  Έχουμε  μια  διαδικασία  η  οποία  είναι  εμπεδωμένη .  

Δεν  χρειάζεται  να  διακόψετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  χρειάζεται .  Μην  είστε  ανήσυχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ  εγώ ,  με  διακόπτετε  τώρα  για  ποιο  λόγο ;  Για  ποιο  

λόγο  με  διακόψατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  στεναχωριέστε ,  ξέρω  τι  λέω .  Παρακαλώ ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  να  

καταγράφονται  οι  ερωτήσεις  των  συναδέλφων ,  για  να  απαντήσετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  αργά  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει   να  είμαστε  όλοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  με  πολύ  ενδιαφέρον .  Σας  ακούμε  όλους  με  πολύ  

ενδιαφέρον .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επαναφέρω  την  ερώτησή  μου .  Πόσα  είναι  τα  φωτιστικά  σώματα  

συνολικά  του  Δήμου  μας ;    

 Δεύτερη  ερώτηση .  Γιατί  συνεχίσαμε  να  αγοράζουμε  λαμπτήρες  

μετά  το  ΄15 παλαιάς  τεχνολογίας ,  όταν  όπως  η  τεχνική  έκθεση  λέει  ότι  

ο νόμος απαγόρευε μετά το ΄15;  

 Τρίτη  ερώτηση .  Πότε  θα  ξεκινήσει  το  εργοστάσιο  την  πιλοτική  

του  λειτουργία  της  επεξεργασίας  των  απορριμμάτων  και  πόσα  χρήματα  

ο  Δήμος  Σερρών  θα  καταβάλει  ετησίως ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  συνάδελφος .  Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε  την  απάντησή  

σας .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν  όλα  τα  φωτιστικά  είναι  13.900.  Το  γιατί  συνεχίζουμε  να  

αγοράζουμε  συμβατικούς  λαμπτήρες ;  Μα  ο  διαγωνισμός  αυτή  την  

στιγμή  βγήκε  η  διακήρυξη  και  αυτή  την  στιγμή  βρίσκεται  σε  εξέλιξη .  

Τι  θα  κάνουμε  δηλαδή ;  Τις  λάμπες  δεν  θα  τις  αλλάξουμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είπα  εγώ  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αλλά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί ,  συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέχομαι  ως  διευκρίνιση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν  συνεχίσατε  να  αγοράζετε  και  να  τοποθετείτε  λαμπτήρες  παλαιάς  

τεχνολογίας  το  ΄16, το  ΄17 και  όλο  το  ΄18, όταν  οι  λαμπτήρες  λεν  ήταν  

στην  διάθεση ,  στο  εμπόριο ,  για  όλα  τα  φωτιστικά  σώματα  που  έχουμε  

τοποθετημένα  για  οδοφωτισμό  και  για  τις  πλατείες ;   

 Η  ερώτηση  είναι  πολύ  συγκεκριμένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  με  την  καινούργια  μελέτη  θα  τους  αντικαταστήσουμε  λεντ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  η  εισήγηση ,  κ .  εισηγητά ,  λέει  ότι  ο  νόμος  απαγορεύει ,  λέει  η  

εισήγηση  που  μας  δίνετε ,  η  τεχνική  έκθεση .  Η  πώληση  ενεργοβόρων  

λαμπτήρων  απαγορεύεται  από  το  έτος  ΄15. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέχομαι  τις  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  για  να  απαντηθεί  σωστά  το  

θέμα .  Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  την  στιγμή  αυτή  δηλαδή  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  αντικαθιστούμε  με  λεντ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  σου  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  και  ο  κ .  Δήμαρχος  εάν  έχει  την  ευγενή  καλοσύνη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντικαθιστούμε  με  λάμπες  λεντ ,  σκέτη  λάμπα ,  όχι  φωτιστικό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Με  λεντ  αντικαθιστούμε  και  η  καινούργια  μελέτη  που  γίνεται  ότι  

χρειαζόμαστε  γίνεται  με  λαμπτήρες  λεντ .  Άλλο  λαμπτήρας  λεντ ,  

βλέπετε  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  διαφορά  και  άλλα  φωτιστικό  λεντ .  

Υπάρχει  αυτή  η  διαφορά .   

Όσον  αφορά  για  το  εργοστάσιο  και  τα  λοιπά ,  δεν  είναι  το  θέμα  

μας  αυτό  και  δεν  απαντώ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ευχαρίστως .  Εάν  είναι  να  διευκρινιστεί  το  ζήτημα ,  γιατί  το  

ερώτημα  τέθηκε  επακριβώς .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  βοηθήσω  στο  ερώτημα  του  κ .  Φωτιάδη .  Από  ότι  

κατάλαβα ,  κ .  Φωτιάδη ,  αναφέρεστε  για  τις  λάμπες  νατρίου .  Οι  

συμβατικές  λάμπες  που  αναφέρεστε  είναι  υψηλής  ενέργειας  και  

αποδοτικότητας  νατρίου .  Είναι  150 watt  και  250 watt .  Αυτές  δεν  

επιδέχονται  να  μπει  στην  βάση  τους  καμία  άλλη  λάμπα ,  μόνο  η  

νατρίου ,  οι  οποίες  είναι  θέμα  χρόνου  να  εξαφανιστούν  τελείως  από  την  

αγορά .  Εάν  αναφέρεστε  γι '  αυτές  τις  λάμπες  και  νομίζω  ότι  για  αυτές  

αναφέρεστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  έτσι  όπως  το  κάνετε  κ .  Αραμπατζή ,  εγώ  αναφέρομαι  στην  

συγγραφή  της  τεχνικής  έκθεσης .  Στο  μέσο  της  σελίδας  λέει  καθαρά  ότι  

η  πώληση  ενεργοβόρων  λαμπτήρων… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αυτές  είναι  οι  νατρίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Έχει  απαγορευτεί  από  το  έτος  ΄15 και  εάν  θυμάστε  στην  λογοδοσία  που  

έγινε  το  ΄16 για  το  ΄15, εμείς  είπαμε  ότι  γιατί  συνεχίζετε  το  ΄16 να  

αγοράζετε  λαμπτήρες  παλαιάς  τεχνολογίας ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  θα  μπορούσε  να  μπει  καμία .  Αυτό  σας  εξηγώ ,  δεν  θα  μπορούσε  να  

μπει .  Στην  συγκεκριμένη  βάση  για  τις  λάμπες  νατρίου  δεν  μπορεί  να  

μπει  καμία  άλλη  λάμπα .  Ήδη  είναι  προς  το  τέλος ,  δεν  υπάρχει  διάθεση  

στην  αγορά ,  άλλωστε  τα  250 watt  έχει  τελειώσει ,  δεν  υπάρχει  πουθενά  

στην  αγορά ,  υπάρχει  μόνο  η  χαμηλής  φωτεινότητας ,  τα  150 watt  αλλά  

και  αυτές  είναι  θέμα  χρόνου  να  σταματήσουν .  Δεν  μπορούμε  να  

βάλουμε  απολύτως  τίποτα  στο  συγκεκριμένο  φωτιστικό  όταν  έχει  

λάμπες  νατρίου .  Αυτό  ήθελα  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αραμπατζή .  Θα  απαντήσετε  κάποιες  άλλες  

ερωτήσεις  που  έχετε ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  εργοστάσιο  καμία  σχέση  δεν  έχει  με  το  θέμα  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  ερωτήσεις  έχει  να  κάνει  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Παρακαλώ ,  

κύριε  συνάδελφε ,  έχετε  τον  λόγο .  Συγνώμη ,  ο  κ .  Μηλίδης  ως  αρχηγός  

της  παρατάξεώς  του .  Να  με  συγχωρείτε .  Παρακαλώ  κ .  Μηλίδη .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  σήμερα  μας  διαβάσατε  τα  σχόλια ,  κατά  κύριο  

λόγο ,  που  έγιναν  από  τις  διάφορες  εταιρείες .  Όταν  γινόταν  από  την  

Τεχνική  Υπηρεσία  η  διακήρυξη ,  υπήρχαν  μέσα  κάποιες  ακρότητες  που  

τις  βλέπουμε  σήμερα  και  το  έχετε  αντιληφθεί  και  εσείς ,  δεν  τις  

βλέπατε  καθόλου ;   
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Να  σας  πω  ένα  παράδειγμα ,  οι  2.000 φωτιστικά  να  έχουν  περάσει  

είναι  μια  ακρότητα .  Δεν  έχει  γίνει  πουθενά .  Πρώτον .  Και  θα  δείτε  που  

στο  τέλος  θα  το  αλλάξετε .  Ήδη  λέτε  ότι  κάντε  μας  πρόταση  και  λέω ,  

όταν  γινόταν  εσείς  ως  πολιτικός  προϊστάμενος  και  ο  Δήμαρχος ,  δεν  

έβλεπε  ότι  υπήρχαν  ακρότητες ;  Πρώτον .   

 Δεύτερον ,  ένδεκα  μέτρα  μονόδρομος  δεν  είναι  ακρότητα ;  

Υπάρχει  στον  Δήμο  Σερρών  ένδεκα  μέτρα  μονόδρομος ;  Ξέρετε  κανέναν  

που  δεν  τον  ξέρουμε  εμείς ;  Εάν  ξέρει  κανείς   να  μας  πει .  Δεν  είναι  

ακρότητα ;   

 Δηλαδή  όταν  μπαίνει  η  διακήρυξη ,  κάνει  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  

καλώς  κάνει ,  εσείς  ως  πολιτικός  προϊστάμενος  δεν  παρατηρείτε  τι  

γίνεται  και  να  πείτε  ότι  σταθείτε  παιδιά ,  μπορεί  να  γίνει  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  λίγο  να  διευκρινίσετε  αυτό  που  είπατε  για  το  ένδεκα  μέτρα ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αναφέρεται  μέσα  ότι  να  μπουν  σε  μονοδρόμηση  ένδεκα  μέτρων  και  για  

τον  Δήμο  Σερρών  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πλάτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  πλάτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  αυτό  ήθελα  να  πείτε ,  πλάτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Υπάρχει  τέτοιος  δρόμος ;  Υπάρχει .  ένας ;  Εγώ  νομίζω  ότι  η  Εγνατία  

οδός  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  ολοκληρώσει  ο  συνάδελφος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  αυτό .  Για  την  πιστοληπτική  ικανότητα .  Μας  διαβάσατε  τα  σχόλια  

αλλά  δεν  μας  είπατε ,  εσείς  τι  προτείνετε ;  Εμμένετε  στο  50% για  την  

πιστοληπτική  ικανότητα ;  Εμμένετε  σε  αυτό ;  Και  αυτό  είναι  μια  

ακρότητα ,  κατά  την  γνώμη  μου .  Γι '  αυτό  είπα  προηγουμένως ,  έκανα  

την  εισαγωγή  και  είπα  ότι  είναι  ακρότητα .   

 Το  άλλο ,  έγινε  ομαδοποίηση  των  δρόμων  με  γεωμετρικά  και  

κυκλοφοριακά  χαρακτηριστικά ,  ώστε  αναλόγως  να  τοποθετηθούν  αυτά  

τα  φωτιστικά  σώματα  προς  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  γενικότερα  για  

την  οικονομία  του  Δήμου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  με  συγχωρέσει   ο  συνάδελφος ,  να  γράφονται  οι  

ερωτήσεις  του  συναδέλφου  για  να  απαντηθούν  συνολικά .  Ευχαριστώ .  

Να  είστε  καλά  κ .  συνάδελφε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  το  επόμενο .  Αναφέρει  ο  κ .  Αποστολίδης  ότι  η  πιστοποίηση  κατά  

ΕΝΕΚ  δεν  είναι  απαραίτητη  ούτε  επιβάλλεται  από  το  Υπουργείο .  

Ισχύει  αυτό  ναι  ή  όχι ;  Και  βλέπω  και  μια  έτσι  κόντρα .  Εγώ  δεν  έχω  

τίποτα  με  κανέναν ,  ούτε  Αποστολίδη ,  ούτε  Λάμπου  ούτε  ξέρω  και  

ποιοι  είναι .  Τον  κ .  Αποστολίδη  τον  ξέρω  επειδή  είναι  Σερραίος ,  αλλά  

ούτε  ξέρω  ποιοι  είναι .  Βλέπω  μια  κόντρα ,  δεν  την  καταλαβαίνω  γιατί .  

Υπάρχει  αυτή ;  Είναι  απαραίτητη  αυτή  η  πιστοποίηση  κατά  ΕΝΕΚ ;  

Προβλέπεται ;  Λέει  μέσα  ότι  δεν  την  προβλέπει .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ  έχετε  

τον  λόγο  να  απαντήσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  άλλες  πόλεις  έχουν  βάλει  5.000.   Σε  άλλες  πόλεις ,  επαναλαμβάνω ,  

έχουν  βάλει  5.000.  5.000 έχουν  βάλει .  Εμείς  βάλαμε  2.000.  Δηλαδή  το  

να  έχει  εμπειρία ,  το  να  διαφυλάξουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  το  να  

διαφυλάξουμε  την  καλή  δουλειά  είναι  ακρότητα ;  Το  να  βάλουμε  

πιστοληπτική  ικανότητα  50% να  διαφυλάξουμε ,  γιατί  εδώ  εσείς  οι  ίδιοι  

λέγατε  ότι  εάν  το  ένα ,  εάν  το  άλλο ,  αυτά  λέγατε  εδώ ,  είναι  ακρότητα ;   

 Και  θα  σας  πω ,  κ .  Μηλίδη ,  χωρίς  να  θέλω  να  σας  προσβάλω ,  

υπάρχουν  δρόμοι  με  πλάτος  αυτό  που  είπατε .  Ολυμπίου ,  Ολυμπίου  κ .  

Μηλίδη ,  έχει  πλάτος  πολύ  πιο  μεγάλο  από  αυτό  που  λες ,  αλλά  δεν  το  

γράψουμε  μέσα  εμείς .  Δηλαδή ,  δεν  τους  δίνουμε  ποιες  είναι  οι  οδοί ,  

απλά  λέμε  πλάτος  τόσο ,  για  να  κάνουν  τις  μετρήσεις .   

 Όσον  αφορά  τα  χαρακτηριστικά ,  βεβαίως ,  βεβαίως  διότι  ο  

οδοφωτισμός  αλλάζει  εάν  έχει  άλλο  πλάτος ,  εάν  είναι  για  αυτοκίνητα ,  

εάν  είναι  για  πεζούς ,  όλα  αυτά  έχουν  μελετηθεί .  Θα  μπορούσατε  να  

ρωτήσετε  και  να  δείτε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είπα  ότι  είναι  μονόδρομος .  Μονόδρομο  τον  είπε  ο  κύριος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση ,  συγνώμη  κ .  Γκότση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρίνισε… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Μα  σας  παρακαλώ  πολύ .  Μέσα  μιλάει  για  μονόδρομο ,  δεν  μιλάει  για  

διπλό .  Η  Ολυμπίου  είναι  μονόδρομος ;  Μήπως  δεν  ξέρει  καλά  την  πόλη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  δεν  σας  φωνάζω  για  την  Ολυμπίου ,  απλά  λέω  ότι  εάν  

θέλετε  να  διευκρινίσετε  κάτι  ευχαρίστως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  δεν  με  ακούτε  τι  σας  λέω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  πλάτος ,  για  πλάτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πλάτος  μονόδρομου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  μονόδρομος .  Η  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πεζόδρομος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πεζόδρομος ,  ναι ,  πεζόδρομος  και  είναι  και  μονόδρομος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μήπως  είναι  μονόδρομος  για  τους  ανθρώπους ;  Μήπως  μονόδρομος  για  

τους  ανθρώπους  λέτε ;  γιατί  τέτοιο  πράγμα… 
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου .  Μην  βλέπετε  δεξιά  και  αριστερά .  Από  

Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου  και  κάτω  είναι  μονόδρομος .   Τι  δεν  

καταλαβαίνετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αρχιεπισκόπου…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  ένα  λεπτάκι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  αφήστε  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη  από  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  και  κάτω  είναι  μονόδρομος .  Δεν  

είναι  μονόδρομος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μονόδρομος  δεν  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ωραία  συζήτηση  κάνουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Να  μου  πει  ο  κ .  Γκότσης  από  την  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  και  μετά  εάν  

είναι  μονόδρομος  η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   Να  μας  πει  ο  κ .  

Γκότσης  εάν  είναι  μονόδρομος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  ωραία  συζήτηση  κάνουμε  να  απαντήσει  ο  κ .  

Δήμαρχος  διευκρινιστικά  σε  αυτά  που  ρωτάτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  να  πω  το  εξής  κ .  Μηλίδη ,  θέλω  να  πω  το  εξής :  για  να  γίνει  

κατανοητό  από  όλους ,  η  πολιτική  ηγεσία  του  Δήμου  για  να  βγουν  οι  

όροι  διακήρυξης  έδωσε  μια  κατεύθυνση  στην  τεχνική  υπηρεσία .  Ποια  

είναι  η  κατεύθυνση ;  Κοιτάξτε  με  τους  όρους  αυτούς  να  διασφαλίσετε  

τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  να  διασφαλίσετε  την  ποιότητα  των  

φωτιστικών  και  να  διασφαλίσετε  την  όσο  γίνεται  μεγαλύτερη  

εξοικονόμηση  ενέργειας .   

 Με  αυτή  την  κατεύθυνση  έβγαλε  αυτούς  τους  όρους .  Αυτοί  οι  

όροι  που  έβγαλε  μπήκαν  σε  διαβούλευση .  Δεν  είναι  το  τελικό  αυτό .  

Μπήκαν  σε  διαβούλευση .  Που  δεν  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  το  

κάνουμε .  Το  κάναμε  και  καλά  κάναμε .   

Έγιναν  προτάσεις .  Τις  φέρνουμε  να  ενημερωθείτε  επί  των  

προτάσεων ,  να  πείτε  την  γνώμη  σας  και  γιατί  όχι ,  θα  δούμε  εάν  αυτές  

οι  προτάσεις  που  έγιναν  είναι  προς  την  φιλοσοφία  που  λέμε  εμείς  

διασφάλιση  συμφερόντων  Δήμου ,  διασφάλιση  ποιότητας ,  διασφάλιση  

εξοικονόμηση  ενέργειας ,  εάν  έχουν  δίκαιο  οι  άνθρωποι ,  ασφαλώς  θα  

πούμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  να  τα  συμπεριλάβει ,  να  τα  λάβει  

υπόψη  της  και  να  τα  βάλει  αυτά .  Δεν  είναι  οι  οριστικοί  όροι  

διακήρυξης .  Τους  οριστικούς  όρους  διακήρυξης  θα  τους  αποφασίσει  

την  ευθύνη  της  απόφασης  την  έχει  η  Οικονομική  Επιτροπή .   
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Αυτό  που  λέτε  τώρα  για  2.000,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  έβαλε  ότι  

μεγαλύτερο  μπορούσε  για  να  διασφαλίσει  καλύτερα  τα  συμφέροντα  του  

Δήμου .  Μπορεί  εδώ  να  συμφωνήσουμε  όλοι ,  γιατί  όχι  και  τα  500 είναι  

καλά ,  όχι  όμως  και  καθόλου .  Για  όνομα  του  Θεού .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μιλήσαμε  για  καθόλου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει  λέω ,  δεν  είπα  ότι  το  είπατε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άντε  πάλι .  Μα  τι  να  ανακαλέσω ;  Αφού  σας  τα  εξηγώ  ότι  γι '  αυτό  τα  

συζητάμε .  Μπορεί  κάποιες  από  αυτές  τις  προτάσεις  που  κάνουν  να  

συμφωνούμε  ότι  έχουν  δίκαιο  οι  άνθρωποι  και  να  τις  ασπαστούμε .  Μα  

γι '  αυτό  κάνουμε  την  συζήτηση ,  γι '  αυτό  έγινε  η  διαβούλευση ,  αλλιώς  

εάν  δεν  θέλαμε  να  ακούσουμε  προτάσεις ,  λοιπόν  δεν  θα  κάναμε  ούτε  

διαβούλευση  ούτε  θα  το  φέρναμε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θα  

πήγαινε  κατευθείαν  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

 Ασφαλώς  ότι  προτάσεις  υπάρχουν  που  διασφαλίζονται  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου ,  η  ποιότητα  των  φωτιστικών  και  η  

εξοικονόμηση  ενέργειας ,  βεβαίως  γιατί  όχι ,  να  γίνουν  αποδεκτές .   

 Όσον  αφορά  δε  αυτά  που  λέτε  για  τους  δρόμους  και  τα  λοιπά ,  κ .  

Μηλίδη  έχει  γίνει  μια  τεχνοοικονομική  μελέτη ,  εάν  θυμάστε  πριν  

πάρουμε  το  δάνειο .  Έγινε  μια  τεχνοοικονομική  μελέτη  που  είδαν  τους  

δρόμους ,  τα  είδαν  όλα ,  τα  μελέτησαν ,  έγινε  μια  μελέτη ,  πήγε  στο  

ΚΑΠΕ ,  εγκρίθηκε ,  λέει  το  ΚΑΠΕ  ότι  ναι ,  είναι  σωστή  αυτή  η  μελέτη ,  

από  αυτή  την  μελέτη  μπορεί  να  αποπληρωθεί  το  δάνειο ,  δεν  θα  
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πληρώσει  κανένας  τίποτα ,  όλα  εμπεριέχονται  αναλυτικά .  Εάν  θέλετε  

περισσότερες  διευκρινήσεις  και  πληροφορίες ,  μπορείτε  να  έρθετε  στην  

Τεχνική  Υπηρεσία  και  να  πείτε  ότι  αυτός  ο  δρόμος ,  ο  άλλος ,  ο  άλλος  

και  θα  σας  δώσουν  πλήρες  εξηγήσεις ,  αλλά  αυτά  υπάρχουν  στην  

τεχνοοικονομική  μελέτη  όλα .  Αυτό  που  είπατε .   

 Δεν  έχει  νόημα  εδώ  να  καθόμαστε  έναν  –έναν  δρόμο  να  

συζητάμε ,  διότι  αυτά  έχουν  περάσει .  Συζητάμε  τώρα  τους  όρους  της  

διακήρυξης .   

 Εάν  έχετε  να  διατυπώσετε  γνώμη  που  εν  συνεχεία  θα  την  

καταθέσετε  εγγράφως  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  τους  όρους  

διακήρυξης ,  αυτό  μιλάμε  τώρα ,  μακάρι  να  μας  βοηθήσετε  να  κάνουμε  

τους  καλύτερους  όρους  διακήρυξης ,  διότι  εμείς  θέλουμε  εδώ  να  

ξεκαθαρίσουμε  στον  Σερραϊκό  λαό  ότι  ο  διαγωνισμός  δεν  είναι  

φωτογραφικός  σε  καμία  των  περιπτώσεων .  Μα  σε  καμία .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Θέλετε  κ .  Αντιδήμαρχε  κάτι  ακόμη ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .  Έχουν  εκτελέσει  συμβάσεις  που  περιλαμβάνουν  την  

προμήθεια  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  οδικού  φωτισμού  

τεχνολογίας  λεντ  με  συνολική  παραδοθείσα  και  εγκατεστημένη  

ποσότητα  τουλάχιστον  2.000 φωτιστικών  σωμάτων .  Τουλάχιστον .  

Τουλάχιστον  σημαίνει  2.000 και  πάνω .   

 Η  Τεχνική  Υπηρεσία  έβαλε  το  μικρότερο .  Έβαλε  το  2.000.  Αυτό  

δεν  σημαίνει  και  η  παρατήρηση  είναι  να  γίνουν  500.  Γι '  αυτό  το  

φέραμε  αυτό  εδώ  το  θέμα  και  τι  θα  το  πάρουμε  πίσω  ή  δεν  θα  το  

πάρουμε ;  Εμείς  βάλαμε  το  μικρότερο  από  όλες  τις  συμβάσεις .  Δηλαδή  
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2.000 και  πάνω  βάλανε  οι  άλλοι ,  εμείς  λέμε  το  2.000.  Όχι  εμείς ,  η  

Τεχνική  Υπηρεσία .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση  πείτε  μας ,  ποιοι  είναι  αυτοί  οι  άλλοι ;  Κάνετε  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ψεύδεται .  Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ψέμα  αυτό  που  

λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ήρεμα ,  ήρεμα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ήρεμος  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  καλό  όμως  λέω  να… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει ,  εντάξει ,  το  σταματώ .  Θέλετε  να  βγω  έξω ;  Να  βγω  έξω  άμα  

θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  βγείτε  έξω ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λοιπόν ,  ψεύδεται  με  αυτά  που  λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά ,  είναι  σωστό  όμως  να  τον  διακόπτουμε ;  Αφού  έχουμε  χρόνο  και  

να  τοποθετηθούμε  και  να  ρωτήσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  ψεύδομαι ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  απαντήσατε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ψεύδομαι ;  Διαβάστε  κ .  Μηλίδη ,  διαβάστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εμένα  θα  μου  πεις  να  διαβάσω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  να  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  χαρά  συζητάμε… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Φέρτε  εισήγηση  ολοκληρωμένη  και  αφήστε  τον  υποβολέα  από  τον  κ .  

Παπαβασιλείου  και  τον  Δήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  λέω  να  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Χρυσανθίδη   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ποιος  κάνει  τον  υποβολέα ,  σε  παρακαλώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  ερώτηση ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  μου  λέει  με  τον  κ .  Γάτσιο  ότι  

έχουν  καλυφθεί .  Τους  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Στην  συνέχεια ,  με  
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συγχωρείτε  είναι  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κάνω  λάθος .  Ο  δημοτικός  

σύμβουλος  από  την  παράταξη  Διάβαση  Πεζών .   

 Παρακαλώ  κ .  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  στην  εισήγησή  σας  προηγουμένως  αναφερθήκατε  

στο  περιεχόμενο  της  διαβούλευσης .  δεν  ακούσαμε  όμως ,  ποια  είναι  η  

δική  σας  θέση .  Εννοώ  της  Δημοτικής  Αρχής .  Δηλαδή  η  δική  σας  γνώμη  

πάνω  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  ποια  είναι ;  Δεν  κάνατε  μια  τέτοια  

σχετική  εισήγηση .  Η  εισήγηση  περιορίστηκε  μόνο  στο  περιεχόμενο  της  

διαβούλευσης  τι  είπε  ο  Αποστολίδης ,  ο  Λάμπου  και  τα  λοιπά .  Η  δική  

σας  θέση… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  η  διακήρυξη .  Υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  ο  συνάδελφος .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Στην  εισήγησή  σας  να  καταθέσετε  την  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  

πάνω  στο  θέμα ,  γιατί  είπε  ο  Δήμαρχος  ότι  περιμένουμε  να  ακούσουμε  

τις  απόψεις  σας ,  τις  γνώμες  σας ,  τις  προτάσεις  σας ,  η  δική  σας  θέση ,  η  

δική  σας  άποψη ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Γιαννακίδη ;  Ο  κ .  Δήμαρχος  θα  απαντήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  η  δική  μας  γνώμη ,  η  δική  μας  πρόταση  είναι  αυτά  

που  αναρτήθηκαν  στην  διαβούλευση .  Είναι  το  σχέδιο  διακήρυξης  και  
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οι  τεχνικές  προδιαγραφές .  Η  πρότασή  μας  είναι  αυτή  και  σας  λέμε  ότι  

εάν  κάπου  δεν  συμφωνείτε  και  είστε  στο  πνεύμα  αυτό  που  είπα  

προηγουμένως ,  το  σκεπτικό ,  ελάτε  να  το  συζητήσουμε  να  

συμφωνήσουμε  και  εμείς .  Καταλάβατε ;  Η  πρόταση  που  μας  

κατατέθηκε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ ,  κοιτάξτε  τώρα ,  ευχαρίστως  να  το  κάνουμε .  Ευχαρίστως .  Και  

τώρα  το  κάνουμε .  Ο  κ .  Γκότσης  αυτά  που  είπα  και  δυσανασχέτησαν  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  και  είπαν  ότι  σταμάτα .   Θέλετε  να  το  κάνουμε  

τώρα ;  Ευχαρίστως  να  το  κάνουμε .  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Το  κάνουμε .  

Βεβαίως ,  ευχαρίστως .   

 Αλλά  πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  μεγαλύτερη ,  η  μεγαλύτερη  έκταση  

από  αυτούς  τους  όρους  και  τα  λοιπά  είναι  σχεδόν  τυποποιημένα ,  

βγαίνουν ,  τα  περισσότερα  βγαίνουν  έτσι  σε  όλες  τις  διακηρύξεις .  

Προβλέπονται  και  από  τον  νόμο  και  τα  λοιπά  και  υπάρχουν  κάποια ,  

επίσης  ένα  κομμάτι  υπάρχει  που  βάζεις  την  άποψή  σου  εσύ ,  ακούς  και  

του  άλλου  την  άποψη ,  κάνεις  συγκερασμό  προς  το  καλύτερο  και  

αποφασίζεις  τελικά .   

 Πρόταση  έκανε  η  Δημοτική  Αρχή ,  έχει .  Εάν  την  διαβάσατε  ήταν  

είκοσι  μέρες  αναρτημένη .  Τι  άλλο  να  κάνουμε  δηλαδή  για  να  την  

διαβάσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρότασή  μας  δεν  είναι  αυτά  που  ανέφερε  ο  Γκότση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Γκότσης  είπε  τα  σχόλια .  Τα  σχόλια  είπα .   Η  πρόταση  της  Δημοτικής  

Αρχής ;  Είναι  αυτά  που  ανέβηκαν  στην  διαβούλευση  και  κάθισαν  20 

ολόκληρες  ημέρες  για  να  τα  διαβάσει  όποιος  θέλει  και  να  προτείνει  και  

για  το  σχέδιο  διακήρυξης  και  για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Στην  συνέχεια  ερώτηση  έχει  να  κάνει  η  

κυρία  Καλώτα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εάν  και  έχουν  απαντηθεί  κάποια  θέματα ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο ,  του  οποίου  η  εισήγησή  του  είναι  το  θέμα  του  και  το  

γνωρίζει  πολύ  καλά  και  εμείς  λιγότερο  και  ως  μη  ειδικός ,  

αναφερθήκατε  πάρα  πολύ  στο  περιεχόμενο  της  διαβούλευσης ,  το  οποίο  

αφορούσε  τρεις  τεχνικές  εταιρείες ,  το  οποίο  ξέρουμε  καλά  πως  

λειτουργούν ,  μάλλον  όσοι  είναι  ειδικοί  ξέρουν  καλά  πως  λειτουργούν  

και  τα  σχόλια ,  γιατί  πολλές  φορές  μπορεί  να  είναι  και  ένα  λογοπαίγνιο  

τα  σχόλια  για  να  οδηγηθούν  και  κάποιου  φαντάζομαι ,  εκεί  που  θέλουν .   

 Επειδή  έτσι  διέκρινα  έναν  τόνο ,  άσχετα ,  το  είπε  και  ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  καθένας ,  η  κάθε  τεχνική  εταιρεία  έχει  την  γνώμη  της  και  

μέσα  από  το  σχόλιο  οδεύει ,  οδηγεί  την  κατάσταση  να  πάει  εκεί  που  

θέλει .  Είναι  λογικό .   

Θα  ρωτήσω ,  θα  επαναλάβω  μια  απλή  ερώτηση ,  ως  μη  ειδικός ,  

φαντάζομαι  ότι  όλα  αυτά  γίνονται  με  κάποια  ΦΕΚ ,  με  κάποιες  

διατάξεις .  Ποιος  το  όριο  που  θέτει  αυτή  η  διάταξη ;  Γιατί  μεταφέρεται  

συνέχεια  την  ευθύνη  στην  Οικονομική  Επιτροπή  που  σε  λίγο  διάστημα  
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θα    βρεθούμε  να  ψηφίσουμε   εμείς  και  να  πάρουμε  όλη  την  ευθύνη ,  

ποιο  είναι  το  όριο ,  το  κατώτερο  όριο  της  εμπειρίας  για  την  

τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ,  εμείς .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα  το  αποφασίζουμε  εμείς .  Υπάρχουν  όρια  που  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  η  συνάδελφος .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Η  Οικονομική  Επιτροπή  να  μελετήσει ,  να  καθίσει  να  μελετήσει ,  

υπάρχουν  προδιαγραφές  στάνταρ  ή  είναι  μόνο  η  πρόταση  της  πολιτικής  

ηγεσίας  και  αυτή  την  στιγμή  κάνουμε  μια  συζήτηση  στην  ουσία  για  να  

μεταφερθεί  η  ευθύνη  στην  Οικονομική  Επιτροπή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Ολοκληρώσατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  απάντησε  προηγουμένως  αυτό  κα .  Καλώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  κάνετε  διάλογο .  Μια  χαρά  συζητάμε .  Να  

απαντηθεί  η  ερώτηση  της  συναδέλφου .  Κύριε  Γκότση  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στόχος  όλων  μας  εδώ  όταν  έγινε  να  πάρουμε  το  δάνειο  και  τα  λοιπά  

ποιος  ήταν ;  Να  διασφαλίσουμε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  τα  συμφέροντα  

του  Δήμου .  Δηλαδή  την  ποιότητα  των  φωτιστικών ,  την  εξοικονόμηση  

ενέργειας  και  τα  λοιπά .  Όλα  αυτά  εδώ .  
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 Όταν  βάζουν  ασφαλιστικές  δικλείδες ,  αυτό  δηλαδή  είναι  

αρνητικό ;  Δηλαδή  να  πούμε  το  εξής ,  όχι  πιστοποίηση ,  να  μην  έχει  

καμία  πιστοποίηση ,  να  μην  υπάρχει  καμία  εμπειρία ,  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δηλαδή  αυτός  ο  ανάδοχος  να  μην  έχει  βάλει  ούτε  ένα  φωτιστικό .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ρώτησε  η  κυρία  Καλώτα  και  το  λέω  διευκρινιστικά ,  εάν  

υπάρχουν  κάποια  όρια  στον  νόμο ,  από  συγκεκριμένες  διατάξεις ,  για  

κάποια  ζητήματα .  Εάν  μπορούμε  να  απαντήσουμε  γι '  αυτό  το  θέμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Καλώτα .  Κυρία  Καλώτα  εάν  διαβάζατε ,  που  δεν  τα  διαβάσατε ,  

δυστυχώς ,  εάν  διαβάζατε  τούς  όρους  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  

προδιαγραφές ,  δεν  θα  είχατε  αυτή  την  απορία .  

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  τα  διαβάσατε  είναι  σίγουρο .  Παρόλο  που  το  απάντησα  αυτό .  

Κάποια  προβλέπονται  από  τον  νόμο .  Μα  προσπαθώ  να  σας  απαντήσω .  

Κάποια  προβλέπονται  από  τον  νόμο ,  τελεία  και  παύλα .  Δεν  μπορείς  να  

το  αλλάξεις .  Κάποια  τα  βάζεις  εσύ .  Κάποια  προβλέπονται  από  τον  

νόμο .  Παραδείγματος  χάρη ,  στο  σχέδιο  διακήρυξης  στο  πρώτο  μέρος  
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με  επιγραφή  τίτλο :  Αναθέτουσα  αρχή  και  αντικείμενο  σύμβασης ,  όλα  

προβλέπονται  από  τον  νόμο .   

Τι  περιλαμβάνει  εκεί ;  Γιατί  μου  λέτε  να  σας  τα  πω .  Θα  σας  τα  πω  

ευχαρίστως ,  αλλά  θα  μου  πείτε  ότι  σταμάτα ,  βαρεθήκαμε .   

Τα  είπα ,  προσπαθώ  να  σας  τα  ξεδιαλύνω  τώρα .  Κάποια  δεν  

προβλέπονται  από  τον  νόμο  και  τα  βάζουμε  εμείς .  Και  πάμε  στο  

συγκεκριμένο  παράδειγμα ,  τα  2.000 φωτιστικά .  Εμείς  τα  βάλαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμπειρία  δηλαδή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Λέμε ,  υλοποιώντας  την  πολιτική  κατεύθυνση  να  διασφαλίσουμε  

τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  την  ποιότητα  των  φωτιστικών  και  την  

εξοικονόμηση  ενέργειας ,  βάλανε  2.000 φωτιστικά .  Αυτό  δεν  σημαίνει  

ότι  δεν  μπορεί  να  αλλάξει .  Εμείς  βάλαμε  το  καλύτερο ,  κατά  την  άποψή  

μας .  Από  εκεί  και  πέρα ,  γι '  αυτό  γίνεται  η  διαβούλευση ,  στα  σημεία  

που  δεν  είναι  αναγκαστικός  ο  νόμος  και  βάζουμε  τις  προτάσεις  μας  

εμείς ,  έρχεται  όποιος  θέλει  και  λέει  ότι  διαφωνώ  με  τις  2.000,  θέλω  

500.  Ευχαρίστως  να  το  συζητήσουμε .  Μπορεί  να  συμφωνήσουμε .   

 Ή  εμείς  βάλαμε  πιστοληπτική  ικανότητα  50%. Γιατί ;  Για  να  

διασφαλίσουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Δηλαδή  κάποιος  θα  κάνει  

μια  σύμβαση  1 εκατομμύριο ,  τι  εταιρεία  είναι  αυτή  εάν  δεν  μπορεί  να  

πάρει  500.000 ευρώ  δάνειο ;  Την  εμπιστεύεστε  εσείς ;  Διασφαλίζουμε  

έτσι  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ;   

 Και  έρχεται  ο  άλλος  και  λέει  όχι ,  10%. Όχι  να  μην  βάλουμε  

καθόλου  δηλαδή .  Να  μην  μπορεί  να  πάρει  καθόλου  δάνειο .  

Εμπιστεύεστε ;  Μα  θα  έρθετε  να  μας  κατηγορήσετε .   
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 Άρα  κάποια  προβλέπονται  από  τον  νόμο ,  κάποια  τα  βάζουμε  

εμείς .  Αυτά  που  τα  βάζουμε  εμείς  ήρθαν  οι  εταιρείες ,  όσες  ήθελαν  και  

έκαναν  κάποιες  προτάσεις  και  για  να  δείτε  ότι  οι  όροι  διακήρυξης  

είναι  σε  πάρα  πολύ  καλή  κατεύθυνση ,  υπήρχαν  πολύ  λίγες  προτάσεις ,  

ελάχιστες  προτάσεις  υπήρχαν ,  διότι  κατάλαβαν  όλο  ότι  οι  όροι  αυτοί  

διακήρυξης  βρίσκονται  προς  την  σωστή  κατεύθυνση .  

 Γι '  αυτό  υπήρξαν  λίγες  προτάσεις  και  αυτές  οι  προτάσεις ,  

κάποιες  προτάσεις  είναι  λογικές  και  γιατί  όχι ,  δεν  διαφωνώ  εγώ ,  να  τις  

αποδεχθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Θέλετε  και  εσείς  κ .  Αντιδήμαρχε ;  

Παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα  στην  διακήρυξη  γράφει  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα .  

Πρέπει  να  απαντήσουμε  εδώ  στην  τεχνική  επαγγελματική  ικανότητα .  

Στην  σελίδα  23.  Και  λέει  τώρα  ότι  στην  διάρκεια  των  τριών  ετών  

πρέπει  να  έχει  περάσει ,  τουλάχιστον ,  2.000 φωτιστικά .  Εντάξει ;  Η  

Τεχνική  Υπηρεσία  έβαλε  αυτό .  Οι  παρατηρήσεις  είναι  ότι  πολλά  είναι  

τα  2.000 και  άμα  έχει  βάλει  κάποιος  500 φωτιστικά  μπορεί  να  βάλει  

και  2.000 φωτιστικά .  

 Δηλαδή  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  τι  θα  πούμε  

εμείς ;  Δεν  μας  ενδιαφέρει ;  Μηδέν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο  να  ρωτήσει .  Παρακαλώ  κύριε  

συνάδελφε .  Συγνώμη  ο  κ .  Χασαπίδης ,  να  με  συγχωρείτε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  ήμουν  από  αυτούς  που  διεκδίκησαν  την  

προηγούμενη  φορά  να  έρθουν  οι  όροι  να  τους  συζητήσουμε  εδώ ,  

νομίζω  ότι  αυτή  η  διαδικασία  θα  είναι  για  το  καλό  του  Δήμου .  Είναι  

μια  διαδικασία  διαλόγου .  Μου  έκανε  θετική  εντύπωση  ότι  στις  

τεχνικές  προδιαγραφές  είχαμε  μόνο  ένα  σχόλιο  και  για  το  σχέδιο  

διακήρυξης  τρία  σχόλια .   

 Εγώ  ήθελα  να  υποβάλω  κάποιες  ερωτήσεις  στον  Αντιδήμαρχο .  

Λέει  ότι  ο  τρόπος  επιλογής  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  και  

βάζει  τρεις  παραμέτρους .  Το  κόστος  απόκτησης ,  εννοείται  των  

λαμπτήρων ,  το  κόστος  χρήσης ,  δηλαδή  την  κατανάλωση  και  το  κόστος  

συντήρησης .  Αυτά  είναι  όλα  μεγέθη  μετρήσιμα ;   

 Στον  προϋπολογισμό  του  έργου  ποιο  είναι  το  ποσοστό  της  

συντήρησης ;  Πόσο  δηλαδή  συμμετέχει  στον  προϋπολογισμό  του  έργου  

η  συντήρηση  των  λαμπτήρων ;  Εάν  έχουμε  στοιχεία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Όχι  Αντιδήμαρχε ,  να  ολοκληρώσω ,  έχω  και  άλλες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  τες  όλες ,  κύριε  συνάδελφε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι ,  όλες  θα  τις  κάνω .  

 Συμμετέχουν  όσοι  έχουν ,  λέει ,  έναν  κύκλο  εργασιών  2.900.000 

ευρώ ,  όσο  είναι  ο  προϋπολογισμός  για  κάθε  έτος  που  

δραστηριοποιούνται  στον  χώρο  αυτόν .  Νομίζω  ότι  εμείς  με  αυτόν  τον  

προϋπολογισμό  υπολογίζουμε  5.500 λαμπτήρες  να  αντικαταστήσουμε .  

Είναι  υπερβολικό  το  μέγεθος  αυτό  που  ζητούμε ,  γιατί  αυτή  η  μαζική  
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αντικατάσταση  των  λαμπτήρων  ουσιαστικά  ξεκίνησε  με  αυτό  το  

πρόγραμμα .  Που  θα  βρούμε  δηλαδή  εμείς  εργολήπτες ;  Γι '  αυτό  

χρειάζεται  προσοχή .  Χρειάζεται  προσοχή  γιατί  μαζικές  

αντικαταστάσεις  γίνονται  με  αυτό  το  πρόγραμμα .  Εάν  δηλαδή  κάποιοι  

πήραν  κάποιο  έργο  από  αυτό  το  πρόγραμμα  σημαίνει  ότι  θα  πάρουν  και  

το  επόμενο ;   

 Και  μετά  λέμε  για  2.000 λαμπτήρες .  Εδώ  υπάρχει  μια  αντίφαση .  

Ενώ  διεκδικούμε  να  έχουν  κάνει  έργο  2.900.000 κατ’  έτος  αντίστοιχο ,  

κατ’  έτος  αντίστοιχο ,  το  διάβασα  Αντιδήμαρχε ,  σε  παρακαλώ ,  μετά  

λέμε  ότι  με  2.000 λαμπτήρες  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  έργο .  Υπάρχει  

μια  αντίφαση  ανάμεσα  στις  5.500 που  διεκδικούμε .  

 Η  πιστοληπτική  ικανότητα ,  το  50% σε  τι  βοηθάει ;  Πώς  θα  

υποχρεώσουμε  εμείς  τον  ανάδοχο  να  πάρει  δάνειο ;  Και  να  την  έχει ,  η  

εγγυητική  επιστολή  πότε  επιστρέφεται ;  Η  εγγυητική  επιστολή  καλύπτει  

και  την  περίοδο  της  συντήρησης ;   

 Γιατί  το  έργο  στην  συνολική  του  μορφή  δεν  έγινε  ως  εργολαβία  

έργου  και  έγινε  ως  προμήθεια ;  Μην  μου  πείτε ,  Αντιδήμαρχε  γιατί  το  

μεγαλύτερο  ποσό  του  προϋπολογισμού  είναι  προμήθεια  των  υλικών ,  

γιατί  και  τα  φωτοβολταϊκά  κατ’  εξαίρεση  τα  κάναμε  ως  έργο ,  δεν  τα  

κάναμε  ως  προμήθεια .  Εάν  και  η  προμήθεια  των  υλικών  ήταν  

μεγαλύτερη .   

 Όσο  για  το  ΕΝΕΚ  εγώ  συμφωνώ .  Δεν  είμαι  τεχνικός  αλλά  και  

διάβασα  και  πληροφορήθηκα  ότι  το  ΕΝΕΚ  είναι  προς  την  θετική  

κατεύθυνση  γιατί  πιστοποιεί  το  ίδιο  το  προϊόν .   Ενώ  το  ISO μπορεί  να  

πιστοποιεί   ένα  εργοστάσιο ,  το  ΕΝΕΚ  με  το  σύνολο  των  ελέγχων  

πιστοποιεί  το  υλικό  το  συγκεκριμένο  που  αγοράζουμε .  Αυτό  είναι  

θετικό .   
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 Μια  άλλη  παρατήρηση ,  για  τα  τεχνικά  δεν  θα  αναφερθώ  

Αντιδήμαρχε ,  γιατί  δεν  τα  γνωρίζω  κιόλας ,  απλά  σε  αυτή  του  

Νικολάου  έχει  μια  παρατήρηση  και  λέει  ότι  το  γυάλινο  κάλυμμα  είναι  

πιο  ασφαλές  από  το  πολυκαρμπονικό .   Γιατί  να  μην  βάλουμε  εμείς  τότε  

μόνο  το  γυάλινο  αφού  είναι  πιο  ασφαλές ;   

 Αυτές  είναι  οι  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο  να  

απαντήσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  για  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια ,  κάνετε  

λάθος .  Λέει  λοιπόν  τρεις  τρόπους .  Α ,  Β   και  Γ .  Εμείς  επιλέξαμε  τον  

μέσο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  στην  τριετία  να  έχει  κάνει  2.950.000 

εκτιμώμενη  αξία  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ανά  έτος  λέτε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Ο  νόμος  λέει  μέχρι  το  διπλάσιο .  Εμείς  βάλαμε  ειδικό  ετήσιο  

κύκλο  εργασιών  για  τρία  έτη  2.900.000 ευρώ .  αυτό  είναι  ο  νόμος  το  

λέει ,  λέει  ότι  μπορείτε  να  βάλετε ,  ο  νόμος ,  μέχρι  και  το  διπλάσιο .  

Εμείς  βάλαμε  το  ελάχιστο  της  εκτιμώμενης  αξίας ,  όσο  δηλαδή  το  

δάνειό  μας .   

 Όσον  αφορά  το  50%, είναι  1 εκατομμύριο ,  το  διάβασα  

προηγουμένως .  Για  τις  ανάγκες  της  διαβούλευσης  και  την  διασφάλιση  

των  συμφερόντων  του  Δήμου  έγινε  αυτό .  Προτείνουν  10%. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Όχι ,  άλλο  είπα .  Αντιδήμαρχε  η  ερώτησή  μου  είναι ,  έστω  ότι  υπάρχει  

ένας  που  έχει  την  δυνατότητα  να  πάρει  αυτό  το  δάνειο ,  πως  θα  τον  

υποχρεώσουμε  να  το  πάρουμε ;  Η  εγγυητική  επιστολή  είναι  αυτό  που  

διασφαλίζει  τον  Δήμο  και  όχι  το  δάνειο .  Δεν  μπορείς  να  τον  

υποχρεώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  συνάδελφο  για  την  διευκρίνιση .  Κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ρώτησα  το  κόστος  συντήρησης  με  τι  ποσοστό  συμμετέχει  στον  

προϋπολογισμό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  αφήστε  τον  Αντιδήμαρχο  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  το  30%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  5%.. . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο  η  εγγύηση  και  άλλο  η  . .  καλής  εκτέλεσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έγινε  κατανοητό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  διαφορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  τον  λόγο  για  ερώτηση  παρακαλώ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βασικά  εγώ  δεν  ήθελα  να  συρθώ  σε  μια  συζήτηση  για  τους  όρους  και  

τις  προοπτικές  ανάθεσης  αυτού  του  έργου ,  διότι  όπως  είχα  ψηφίσει  

κιόλας  είμαι  κάθετα  αντίθετος  με  αυτό  το  έργο  και  για  τον  τρόπο  με  

τον  οποίο  γίνεται  και  για  το  δάνειο .   

            Πριν  κάνω  την  ερώτησή  μου ,  η  οποία  θα  είναι  απλή  βέβαια  και  

πρακτική ,  ήθελα  να  σχολιάσω  αυτά  που  ακούστηκαν  για  το  πόση  

εμπειρία  θα  έχει  αυτός  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τον  συνάδελφο  να  οριστικοποιήσει  την  ερώτησή  του .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε ,  κάθε  φορά  είναι  παρατηρημένο  εδώ  και  πολύ  καιρό ,  κάθε  

φορά  που  μιλάω  εκτελεί  εντεταλμένη  υπηρεσία  και  τον  έχουν  χαϊδέψει  

αρκετά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  απαλείψουμε  τις  εκφράσεις  αυτές .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή  δεν  έχει  τι  άλλο  να  πει  φυσικά ,  δεν  έχει  να  πει  τίποτα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαλείψουμε  σας  παρακαλώ .  Κάνουμε  μια  ωραία  συζήτηση .   
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Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Πρόεδρε  συγνώμη ,  αντικειμενικά  δεν  είναι  αυτό  που  λέω ;  Συγνώμη ,  

αντικειμενικά  συμβαίνει  αυτό  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  όσο  καιρό  είμαι  εγώ  Πρόεδρος  δεν  έχει  συμβεί  αυτό  

το  πράγμα .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  είστε  πολύ  καιρό ,  γι '  αυτό .  Ίσως  θα  έπρεπε  πιο  μπροστά  να  γίνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  όμως  ολοκληρώστε  την  ερώτησή  σας .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  με  προστατεύσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  προστατεύω .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μπορώ  να  ακούσω  τις  απόψεις  του ,  τις  οποίες  δεν  τις  ακούσαμε  

ακόμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη ,  γι '  αυτό  ακριβώς  παρενέβη ,  έχετε  τον  λόγο  να  

οριστικοποιήσετε  στον  λόγος  σας  την  ερώτηση .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να  σχολιάσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  κάνετε  την  ερώτηση .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   εντάξει .  Η  ερώτηση  δεν  είναι  μια  πρόταση  σύντομη  

που  έχει  ένα  ερωτηματικό .  Πρέπει  να  εξηγήσουμε  την  ουσία  των  όσων  

σκεφτόμαστε  για  να  κάνουμε  και  την  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σας  ακούμε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτό  λέει  και  η  λογική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να  σας  πω  ότι  για  το  ISO. Δεν  ξέρω  πόσοι  εδώ  μέσα  έχουν  ασχοληθεί  

με  μια  δουλειά  που  έχει  ISO. Σας  πληροφορώ  ότι  έχω  δουλέψει  και  έχω  

συμμετάσχει  στην  διαδικασία  λήψης  ISO σε  εταιρείες ,  καθώς  επίσης  

και  γνωρίζω  πολύ  καλά  τι  σημαίνει  ISO. Δηλαδή  εάν  έχει  πρακτική  

σημασία  ή  όχι .  Και  αυτό  το  λέω  για  κάποιον  που  θα  αναλάβει  μια  

δουλειά  απλή ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  αυτή  την  αντικατάσταση  και  εάν  

έχει  ISO ή  δεν  έχει  και  τα  λοιπά .   

            Όσο  για  το  πως  θα  ανατεθεί ,  σας  πληροφορώ  ότι  35 χρόνια  

μελετητής ,  έχω  κάνει  άπειρες  εκδηλώσεις  ενδιαφέροντος  για  μελέτες  

και  όταν  ενδιαφερόμασταν  σε  έναν  Δήμο  ή  στο  κράτος  να  πάρουμε  μια  

δουλειά ,  μας  λέγανε  ότι  εσείς  δεν  έχετε  εμπειρία  άμα  λέγαμε  ότι  δεν  

έχουμε  δουλειά .  Στην  άλλη  δουλειά  πηγαίναμε  και  βάζαμε  ότι  έχουμε  

πολλές  δουλειές  αντίστοιχες  και  τα  λοιπά ,  μας  λέγανε  ότι  εσείς  είστε  

φορτωμένοι  με  δουλειά ,  θα  δώσουμε  πάλι  εκεί  που  θέλουμε .  

 Αυτά  ήθελα  να  τα  πω  για  να  αξιολογηθεί ,  ας  πούμε ,  το  πόσο  

σοβαρό  είναι ,  εάν  έχει  περάσει  2.000 ή  μηδέν  ή  50.000 λαμπτήρες .  

Είναι  μια  δουλειά  που  μπορεί  να  την  κάνει  ο  κάθε  ηλεκτρολόγος .   
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 Και  επειδή  η  ερώτηση  τώρα ,  καταλήγω  στην  ερώτηση ,  για  τον  

πολίτη  τι  διαφορά  έχει  όταν  μπροστά  στο  σπίτι  του  βγάλουμε  την  

παλιά  την  λάμπα ,  η  οποία  μπορεί  να  ήταν  λάμπα  πυρακτώσεως  ή  λάμπα  

φθορίου  ή  λάμπα  νατρίου ,  την  βγάλουμε  αυτή  την  λάμπα  και  για  όλες  

αυτές  είμαι  βέβαιος ,  έχω  πληροφορηθεί  ότι  για  κάθε  τύπο  λάμπας  

υπάρχει  η  αντίστοιχη  λέντ  και  του  βάζουμε  μια  λεντ  στο  παλαιό  το  

σύστημα  και  τι  διαφορά  θα  έχει  για  τον  πολίτη  το  να  μπει  μια  

καινούργια ,  αυτό  το  καινούργιο  το  φωτιστικό ;  Δηλαδή  θα  έχει  πιο  

πολύ  φως ;   

Δεν  ξέρω ,  αυτό  θέλω  να  καταλάβω ,  εάν  αξίζει  δηλαδή  όλη  αυτή  η  

διαδικασία ,  για  την  διαφορά  που  θα  καταλάβει  ο  πολίτης .   

Τα  υπόλοιπα  θα  τα  πω  στην  ομιλία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Η  ερώτηση  από  τον  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Την  επαναλαμβάνω  ποια  είναι  η  πρακτική  διαφορά  μιας  λάμπας  που  

την  ξεβιδώνουμε  και  βάζουμε  λεντ  από  αυτό  το  φωτιστικό  που  θα  

βάλουμε  με  αυτή  την  εργολαβία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  κατανοητή  η  ερώτηση .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Υπάρχει  διαφορά ,  άλλο  αλλάζουμε  μια  λάμπα ,  αλλάζουμε  και  στα  

σπίτια  μας  μια  λάμπα ,  δεν  υπάρχει  καμία  διαφορά  και  άλλο  όλο  το  

φωτιστικό ,  που  το  λεντ  είναι  μικροτσίπ ,  είναι  ένα  κράμα ,  ένα  μείγμα  

από  διάφορα  χαρακτηριστικά  και  μπορεί ,  ας  πούμε ,  να  δώσει  

ομοιομορφία  στον  δρόμο ,  καλύτερη  φωτεινότητα ,  προστατεύουμε  το  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  6 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

52

περιβάλλον ,  δεν  είναι  ενεργοβόρες  οι  λάμπες  και   έχουμε  και  το  

αποτέλεσμα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας .   

 Δηλαδή ,  θα  είναι  διαφορετικός  ο  φωτισμός  στους  μεγάλους  

δρόμους ,  ο  οδοφωτισμός  που  κυκλοφορούν  τα  αμάξια ,  τα  αυτοκίνητα ,  

διαφορετικός  στον  πεζόδρομο ,  διαφορετικός ,  ανάλογα  δηλαδή  αυτό  

που  είπε  ο  κ .  Μηλίδης ,  τα  γεωμετρικά  μεγέθη  του  δρόμου .  Σε  κάθε  

δρόμο ,  δηλαδή  θα  έχουμε  τον  κατάλληλο  φωτισμό ,  αυτόν  δηλαδή  που  

πρέπει .  

 Επίσης  ήθελα  παρενθετικά  να  πω  στον  κ .  Μηλίδη ,  επειδή  με  

ρώτησες  κ .  Μηλίδη ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  κύριε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιοι  δήμοι ,  όχι  να  τον  πληροφορήσω ,  ποιοι  δήμοι  στην  Βέροια ,  

μπορείτε  να  το  διαπιστώσετε  και  στην  Αθήνα ,  έχουν ,  αυτοί  ο  οποίοι  

πήραν  την  εργολαβία ,  έχουν  πάνω  από  2.000 φωτιστικά  περάσει .  Όχι  

βέβαια ,  δηλαδή  εμπειρία  πάνω  από  2.000 φωτιστικά ,  αυτό  δεν  σημαίνει  

ότι  σε  έναν  Δήμο  πρέπει  να  έχουν  περάσει  και  τα  2.000,  απλά  έχουν  

περάσει  2.000 φωτιστικά .  Στην  Αθήνα  και  στην  Βέροια .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  αλλάζουμε  τα  φωτιστικά  σώματα ,  για  να   έχουμε  

ομοιομορφία ,  να  έχουμε  φωτεινότητα  και  η  φωτεινότητα  αυτή  και  η  

ομοιομορφία  δεν  θα  είναι  η  ίδια  σε  κάθε  δρόμο .  Άλλος  τους  δρόμους  

ταχείας  κυκλοφορίας ,  άλλο  στους  πεζόδρομους  και  άλλους  στους  

δημοτικούς  δρόμους .  

 Αυτό  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  6 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

53

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  ζήτησε  τελευταία  

τον  λόγο  να  κάνει  μια  ερώτηση .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Μια  μικρή  διευκρινιστική .  Όσον  αφορά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   την  

πιστοληπτική  ικανότητα ,  το  ποσοστό ,  εμείς  προτείναμε  πενήντα ,  ένας  

από  τους  συμμετέχοντες  στην  διαβούλευση  πρότεινα  δέκα ,  είναι  επί  

του  αρχικού  προϋπολογισμού  ή  το  νούμερο  που  θα  βγει  με  την  

έκπτωση ;   

 Δηλαδή ,  για  να  καταλάβετε ,  θέλουμε  πιστοληπτική  ικανότητα  

10% που  λέει  ο  άλλος ,  επί  των  3.000.000;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

2.900 τόσο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Επί  εκείνου .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε  και  αυτή  η  ερώτηση .  Κλείσαμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  10% είναι  237.500 ευρώ .  Το  10%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Παρακαλώ ,  κύριε  

γραμματέα  να  σημειώσουμε  ποιοι  συνάδελφοι  θέλουν  να  

τοποθετηθούν .  Συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  θα  γράψουμε   πρώτα  αυτή  

την  πτέρυγα .  Πρώτα  τον  κ .  Φωτιάδη  που  είναι  και  στην  σειρά ,  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  βλέπω  έχει  σηκώσει  το  χέρι  του ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  

εσείς ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης ,  εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Μυστακίδης  

ήταν  προ  τελευταίος  και  τελευταίο  βλέπω  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Ο  κ .  
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Χράπας ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Αραμπατζής  και  εάν  χρειαστεί  και  ο  

κ .  Μερετούδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  σας  παρακαλούσα  να  κρατήσετε  χρόνο .  Δεν  μπορεί  

να  γίνεται  αυτό  συνέχεια .  Δυο  με  τρία  λεπτά .  Συγνώμη  για  την  

παρέμβαση  αλλά  είναι  συχνό  φαινόμενο  πια  και  πρέπει  να  το  

σταματήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε ,  νομίζω  κύλησε  πολύ  ομαλά  η  συζήτηση ,  ας  την  

διατηρήσουμε .  Υπάρχει  από  το  προεδρείο  ανοχή  μέχρι  ένα  σημείο ,  

είναι  κατανοητό ,  κάποια  στιγμή  για  ένα  με  δυο  λεπτά  οι  αρχηγοί ,  

υπάρχει  κατανόηση  νομίζω  από  όλες  τις  πλευρές .   

            Λίγο  να  ανακοινώσουμε  τα  ονόματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  ψυχραιμία ,  όλα  θα  πάνε  καλά .  Σας  παρακαλώ  

πολύ  λίγο  ο  κ .  γραμματέας  να  ανακοινώσει  τα  ονόματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  μην  πει  κάποιος  ότι  δεν  είναι .  Είναι  ο  κ .  Φωτιάδη ,  ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  εάν  

χρειαστεί ,  ο  κ .  Χρήστος  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  

Μυστακίδης ,  ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Αραμπατζής  και  ο  

κ .  Μερετούδης .   

             Είναι  κάποιος  που  θέλει  να  μιλήσει  και  δεν  άκουσε  το  όνομά  

του ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Πολύ  ωραία .  Ξεκινούμε .  Κύριε  Φωτιάδη  

παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  θα  σηκωθώ  και  εγώ  σήμερα .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  σημερινή  συνεδρίαση  είναι  

ιδιαίτερη  ως  προ  δυο  χαρακτηριστικά .   

 Το  πρώτο  χαρακτηριστικό  είναι  εάν  αυτή  έχει  τις  προϋποθέσεις  

και  τα  χαρακτηριστικά  μιας  νόμιμης  συνεδρίασης  και  το  δεύτερο  είναι ,  

εάν  αυτή  η  συνεδρίαση  επί  της  ουσίας  είναι  αποτέλεσμα  απότοκο  των  

δεσμεύσεων  του  κ .  Δημάρχου  για  να  μια  διαδικασία  η  οποία  θα  

λάμβανε  χώρα  και  ήρθε  η  ημέρα  για  ένα  θέμα  στο  οποίο  είχαμε  

σφοδρότατες  διαφωνίες  εδώ  ως  παρατάξεις  αλλά  και  μέσα  στην  

συμπολίτευση  από  συγκεκριμένους  συναδέλφους .   

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  να  γίνω  πολύ  συγκεκριμένος ,  

από  το  3852,  όπως  αναφέρεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,  στο  άρθρο  72 και  στην  

παράγραφο  4,  δίνεται  η  δυνατότητα  να  εκχωρήσει  και  εύλογα  η  κυρία  

συνάδελφος  έχει  αγωνία ,  την  αρμοδιότητα  η  Οικονομική  Επιτροπή  

προς  το  ανώτατο  κυρίαρχο  όργανο  που  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  αυτό  έπρεπε  να  γίνει  λόγω  του  ειδικού  βάρους  της  σπουδαιότητας  

αλλά  και  της  δέσμευσης  που  θα  προκύψει  για  την  επόμενη  δεκαετία  για  

την  όποια  Δημοτική  Αρχή .   

 Αυτή  θα  ήταν  μια  γνήσια  διαδικασία ,  εάν  θέλατε  πραγματικά  να  

τηρήσετε  αυτά  για  τα  οποία  με  τόση  σπουδή  δείξατε  ότι  δήθεν  τηρείτε .  

Τίποτα  από  τα  δεσμευθέντα  από  την  πλευρά  σας  δεν  τηρείτε .   

 Άρα  λοιπόν ,  εδώ  έχουμε  μια  νόθα  διαδικασία ,  η  οποία  παρακαλώ  

τορπιλίστηκε  και  από  τον  κ .  Αγγελίδη  ακόμη  και  εάν  κανείς  ήθελε  να  

παραμείνει  στην  αίθουσα ,  λέγοντας  ότι  αυτά  τα  οποία  εδώ  θα  
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συζητηθούν ,  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  

ως  ατομικές  προτάσεις .   

 Προς  τι  λοιπόν  η  διαδικασία ,  η  οποία  βεβαίως  έχει  και  μια  

επιγραφή .  Σας  ρώτησε  ο  συνάδελφος  την  παράταξής  μας ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   ενημέρωση  επί  ποιου ;  Συζήτηση  επί  ποιου ;  Και  έχουμε  

διατύπωση  γνώμης  όχι  ως  όργανα  αλλά  κατά  μόνας  προς  την  

Οικονομική  Επιτροπή .  

 Τίποτα ,  δηλαδή ,  δεν  έχει  το  στοιχείο  της  νομιμότητας ,  όπως  

εμείς  θεωρούμε  και  θα  έπρεπε  εάν  τηρούσαμε  αυτό  που  λέει  ο  νόμος .  

Και  εάν  τηρούσαμε  αυτό  που  λέει  στοιχειωδώς  η  Κανονισμός  

Λειτουργίας  με  το  άρθρο  2.   

 Γιατί  παραμένει  η  παράταξη  Φωτιάδη ,  η  παράταξή  μας  στην  

συνεδρίαση ;  Παραμένει ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  γιατί  το  

σημερινό  διακύβευμα  είναι  τεράστιο .  Όπως  από  την  ερώτηση  προέκυψε  

περίπου  το  1/3 των  λαμπτήρων  θα  το  αντικαταστήσουμε ,  τα  φωτιστικά  

σώματα  εννοώ ,  με  καινούργιας  τεχνολογίας .  Το  ένα  τρίτο .  Και  πόσο  θα  

δεσμεύσουμε  με  δάνειο  τους  δημότες ;  Με  κάτι  λιγότερο  από  τρία  

εκατομμύρια  και  ίσως  κάτι  λιγότερο  εάν  έχουμε  και  μεγάλη  συμμετοχή  

και  έχουμε  ανταγωνισμό  και  μείωση .   

 Και  γιατί  δεν  το  κάναμε  λέω  εγώ ,  ένας  με  ρώτησε  σήμερα  το  

πρωί  δημότης ,  γιατί  δεν  το  κάνατε  στρόγγυλο  και  το  νούμερο  είναι  και  

ένα  μυστήριο  νούμερο ,  5.645 φωτιστικά ,  δεν  το  κάνατε  στρόγγυλο  

6.000 φωτιστικά ;  Δεν  το  πήγατε  στο  μισό  τουλάχιστον ;   

 Βεβαίως  του  είπα  ότι  εδώ  είναι  και  το  πονηρό ,  διότι  εάν  το  

κάναμε  6.000,  εννοώ  η  πλειοψηφία  θα  ήθελε  αυξημένη  πλειοψηφία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που  δεν  υπάρχει  και  σήμερα  δεν  υπάρχει .  

Δηλαδή  θα  ήθελε  21 ψήφους .  Συνεπώς  η  όλη  διαδικασία  είναι  τύποις  
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και  αλλά  και  στον  τύπο  να  προσέλθουμε  με  επιχειρήματα  για  να  μην  

φανεί  ότι  εμείς  θα  αποχωρήσουμε  και  θα  εγκαταλείψουμε  το  συμφέρον  

του  δημότη ,  θα  μείνουμε  στην  συνεδρίαση  και  όπως  εξήγησα  είναι  

άνευ  αντικειμένου  και  θα  βάλουμε  μερικά  στοιχεία ,  διότι  οι  Σερραίοι  

πρέπει  να  ενημερωθούν .   

 Ποια  είναι  η  θέση  μας ;  Ποιες  είναι  οι  προτάσεις  μας ;  Η  θέση  μας  

είναι  διαρκής ,  αταλάντευτη ,  μπετόν  συγκεκριμένη  και  ποια  είναι ;  Πριν  

ενάμιση  χρόνο  περίπου ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ,  όταν  σε  αυτή  την  αίθουσα  

ήθελε  η  Δημοτική  Αρχή  να  αντικαταστήσει  με  σώματα  πάλι  τους  

λαμπτήρες ,  είπαμε  όχι  με  σύμβαση  παραχώρησης .  Όχι  στην  σύμβαση  

παραχώρησης ,  με  πολλούς  τρόπους  Σ .Δ .Ι .Τ .  και  τα  λοιπά .    

 Σήμερα  ξανά ,  εάν  και  το  έχουμε  εξαντλήσει ,  λέμε  όχι  στο  δάνειο ,  

διότι  επί  της  ουσίας  δια  της  ολισθήσεως  είναι  εκχώρηση  και  σύμβαση  

παραχώρησης .  Όχι  λοιπόν .   

 Κύριε  Γκότση  σας  άκουσα  με  πολύ  προσοχή ,  εάν  και  έχει  

περάσει  η  ώρα  και  είναι  μέρα  που  όλοι  έχουν  στα  σπιτικά  τους  και  

έναν  που  να  γιορτάζει  ή  μία ,  ξεχάσατε ,  πως  σας  διέφυγε ;  Είστε  

ιδιαιτέρως  επιμελής .  Ξέρετε  τι  ξεχάσατε ;  Έναν  Γεωργιάδη  Γεώργιο .  

Αυτός  έκανε  πρόταση  και  έχετε  δίκαιο ,  σας  ξέφυγε .   

Αυτός  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  Γεωργιάδης  ο  Γεώργιος ,  τι  

σύμπτωση ,  προσέξτε  τι  λέει  στην  διαβούλευση ;  «Η  αντικατάσταση  των  

φωτιστικών  σωμάτων  με  σώμα  μπορεί  να  παρέχει  τώρα  και  στο  μέλλον  

καλύτερες  ευκαιρίες  για  λίγο ,  αλλά  δεν  εγγυάται  κανείς  ότι  σε  δυο  

χρόνια ,  όλη  αυτή  η  τεχνολογία  που  θα  αγοράσουμε  σήμερα  θα  είναι  

ολότελα  άχρηστη ,  διότι  η  τεχνολογία  τρέχει».  

Και  τι  άλλο  σας  λέει  αυτός  ο  αξιότιμος  κύριος ;  «Θεωρώ», 

κλείνει ,  προσέξτε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  «ότι  η  οικονομικότερη  επιλογή  
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αλλαγής  των  λαμπτήρων», όχι  φωτιστικών  σωμάτων  που  

μπερδευτήκαμε ,  «των  λαμπτήρων  λεντ ,  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  

διαδικασία  και  δεν  είναι  βέλτιστη  λύση». Όχι ,  λοιπόν ,  στα  φωτιστικά  

σώματα .   

Κύριε  εισηγητά ,  ρώτησα  κάτι  και  με  υποβολή  το  αποφύγατε ,  δεν  

το  απαντήσατε .  Σας  ρώτησα ,  γιατί  αγοράζετε  συμβατικούς  λαμπτήρες  

ακόμη  και  φέτος ,  ενώ  όλα  τα  φωτιστικά  σώματα  παίρνουν  λαμπτήρες  

λεντ ;   

 Θα  σας  πω .  Όπως  κλείνει  η  εισήγηση  αυτή  η  τεχνική  έκθεση  

συγκεκριμένα  στο  τέλος  λέει  ότι  όλο  αυτό ,  δηλαδή  θα  βάλουμε  τέτοια  

φωτιστικά  σώματα ,  με  αυτές  τις  προδιαγραφές  που  μας  είπατε ,  αλλά  

δεν  μας  είπατε  πως  θα  εξασφαλίσετε  τον  ανταγωνισμό  να  πέσει  το  

φωτιστικό  από  τα  350 ευρώ  στα  100 και  κάτω  που  είναι  η  τιμή  του  η  

τρέχουσα ;  Δεν  μας  το  είπατε  αυτό .   

 Διότι  από  αυτή  την  διαδικασία  να  διασφαλίσουμε  το  συμφέρον  

του  Δήμου  και  να  το  διασφαλίσουμε  με  πομπώδη  τρόπο ,  αυτό  δεν  το  

αναφέρουμε .  Μοιραίως  θα  πάμε  στους  εξής  διαγωνιζόμενους ,  οι  οποίοι  

έχουν  και  το  στοιχείο ,  κ .  Μηλίδη  της  δίκης .  Αυτοί  είναι  οι  αριθμοί .   

 Λοιπόν ,  όλοι  το  έχουν  τούμπανο  και  εμείς  κρυφό  καμάρι .  Και  δεν  

το  λέω  εγώ ,  το  λέει  εδώ  η  ιστοσελίδα ,  η  οποία  έχει  συγκεκριμένο  

περιεχόμενο ,  η  οποία  είναι  για  τα  ενεργειακά  και  λέει  τίτλο :  Φάμπρικα  

οι  φωτογραφικές  προκηρύξεις  στον  οδοφωτισμό .  Και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά  και  θα  το  καταθέσω  στην  γραμματεία .  ‘Be to green’ είναι  η  

ιστοσελίδα  και  έχει  χιλιάδες  επισκέψεις .   

 Τι  λέτε  λοιπόν  δια  της  τεχνικής  εκθέσεως ;  Ότι  τι  θα  κερδίσει  ο  

Δήμος ;  Τι  θα  κερδίσει ;  Και  θα  απαντήσω  σε  ένα  απαντητικό  σλόγκαν .  

320.000 ευρώ  και  828.  Μα  εάν  βάζαμε  λάμπες  λεντ ,  σκέτο  λεντ  από  το  
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΄16 που  ήμασταν  νόμιμοι ,  θα  ήμασταν  νόμιμοι ,  είστε  παράνομοι ,  θα  

κερδίζαμε  ως  Δήμος  280.000 ευρώ .  250.000 ευρώ  κ .  Μυστακίδη .  Εάν  

βάζαμε  μόνο  λαμπτήρες  λεντ  θα  κερδίζαμε  κατά  έτος  250.000 ευρώ .  

Εάν  βάλουμε  φωτιστικά ,  θα  «κερδίσουμε», εντός  εισαγωγικών ,  δηλαδή  

θα  πληρώσουμε  λιγότερο  για  ρεύμα  320 χιλιάρικα .  Θα  μείνουν  στο  

ταμείο  μας ;  Όχι ,  θα  πάνε  στην  τσέπη  του  εργολάβου .  Γιατί ;  Θα  

πάρουμε  το  δάνειο .   

 Άρα  λοιπόν ,  επί  της  ουσίας  εκεί  που  θα  είχαμε  250.000 ευρώ ,  

ποιος  είπε  να  έχουμε  σκοτάδι ;  Λάμπες  θα  αλλάζαμε  ίδια  τιμή  και  οι  

λεντ  είναι  πιο  φθηνές .  Αγοράσαμε  το  ΄16, το  ΄17, το ,  18 συμβατικές  

λάμπες  που  δεν  μας  κάνανε  οικονομία ,  τις  αγοράσαμε ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  γιατί  σωστά  έπρεπε  να  έχουμε  φως .   

 Εμείς  δεν  βάλαμε ,  λοιπόν ,  ως  οφείλαμε  από  τον  νόμο ,  είμαστε  

παράνομοι  ως  Δήμος  το  ΄17 και  εάν  θέλετε  το  ΄18, θα  είχαμε  αλλάξει  

ήδη  όλες  τις  λάμπες  με  λεντ ,  διότι  η  διαδικασία  και   η  καθημερινότητα  

το  επιβάλει .   

 Καλά  κάνετε ,  εάν  και  δεν  είστε  ιδιαίτερα  επιμελείς ,  έχουμε  

πολλά  σημεία  σκοτεινά .   

 Άρα  λοιπόν  στο  ερώτημα  που  απαντάτε  ότι  δεν  θα  πληρώσουν  οι  

Σερραίοι ,  Παναγία  και  Χριστέ  μου  λέω ,  πως  δεν  θα  πληρώσουν  οι  

Σερραίοι ;  Το  ακούμε  και  το  ακούμε  και  το  ακούμε  με  έμφαση  και  

κοινοτικό  έτσι  χαρακτηριστικό  των  χεριών ,  πως  δεν  θα  πληρώσουν  οι  

Σερραίοι .  Ότι  πληρώνανε  αυτό  θα  πληρώσουν  εάν  πάρουμε  το  δάνειο  

και  εάν  αυτοί  οι  όροι  συνεχιστούν  και  ευδοκιμήσουν  και  φέρουν  

εργολάβο .  Θα  πληρώνουμε  για  δέκα  χρόνια  ότι  πληρώνουν  σήμερα .  

Και  τι  θα  έχουμε  ως  ωφέλεια ;  Τον  καλύτερο  φωτισμό .  Μάλιστα .   
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 Θα  μας  αλλάξατε  τα  φώτα  δηλαδή ,  θα  έχουμε  καλύτερο  

ομοιογενή  φωτισμό  και  αυτό  πρέπει  να  το  υποστούν  οι  Σερραίοι  για  

δέκα  χρόνια .  Μόλις  θα  φτάσουν  τα  δέκα  χρόνια  ότι  έχουμε  ξανά  πίσω ,  

σε  ένα  σημείο ,  όπως  λέει ,  θα  αποσύρουμε  σε  ένα  συγκεκριμένο  σημείο  

τα  φωτιστικά ,  αυτά  που  θα  βγάλουμε ,  μετά  από  δέκα  χρόνια  θα  

αποσύρουμε  αυτά  τα  φωτιστικά  που  θα  είναι  κουφάρια  άχρηστα ,  γιατί  

η  τεχνολογία  τρέχει  με  ιλιγγιώδη  ταχύτητα .  Τι  ωραία ;   

 Και  μπαίνει  ένα  ερώτημα  που  το  απαντάει  ο  μέσος  Σερραίος  ή  ο  

κάθε  Σερραίος .  Μα  επιτέλους  το  φως ,  αυτό  το  φοβερό  φως  που  θα  

έρθει  από  το  φωτιστικό  και  όχι  από  την  λάμπα  λεντ  που  μας  δίνει ,  

όπως  εξήγησα ,  αυτή  την  μεγάλη  οικονομική  ωφέλεια  είναι  η  

προτεραιότητα ;   

 Κύριε  Αγγελίδη  φεύγεις ,  γιατί  μας  το  κάνεις  αυτό ;  Γιατί  δεν  

αφήνεις  τον  επόμενο  και  τον  μεθεπόμενο  και  τον  παρεπόμενο  

Δήμαρχο ,  την  Δημοτική  Αρχή  να  ωφεληθεί ,  ποια  πράγματα ;  Υπέρ  των  

Σερραίων  για  την  τσέπη  του .  Προγράμματα  που  θα  σας  δείξω  αμέσως  

τι  προγράμματα  έρχονται ,  θα  ψηφιστεί  την  επόμενη  εβδομάδα  η  

τροπολογία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω  κ .  Αραμπατζή .   Όχι ,  νόμισα  ότι  είπατε  για  τον  χρόνο ,  

συγνώμη .  Δεν  είμαι  επιθετικός .  Κατάλαβα  τι  είπατε .  Κατάλαβα .  Εάν  

είναι  έτσι  και  σας  έθιξα ,  συγνώμη .  Εντάξει  συγνώμη ,  συγνώμη ,  εάν  και  

κατάλαβα  τι  είπατε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  και  κατάλαβα  λέω  τι  να  κάνουμε ;  Αφού  κατάλαβα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνεχίστε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορεί  να  μου  επιτίθεται  τώρα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  να  ολοκληρώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσει  ο  συνάδελφος  χωρίς  διακοπή .  Κύριε  Φωτιάδη  και  

εσείς  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  μια  ερώτηση  που  είχα  διατυπώσει  για  τα  σκουπίδια  πάλι  με  

υποβολή ,  «μην  την  απαντάς». Μα  γιατί  να  μην  την  απαντήσει  κανείς ,  

όταν  αυτά  που  πληρώνουν  οι  Σερραίοι  στον  λογαριασμό  της  Δ .Ε .Η .  

εκεί  ακριβώς  είναι  και  αυτά  που  θα  πληρώσουμε  για  τα  σκουπίδια  από  

του  χρόνου  και  εκεί  πληρώνουμε  για  τον  φωτισμό ,  για  τις  λάμπες ,  

αλλά  και  για  τον  καθαρισμό  των  πλατειών  των  κοινόχρηστων  χώρων .   

 Έχει  απόλυτη  συνάφεια .  Δεν  θέλετε  να  κάνετε  πλοκή ,  γιατί  

ξέρετε  κύριοι  συνάδελφοι  γιατί  δεν  ήθελε  ο  κ .  Αγγελίδη ;  Διότι  από  του  

χρόνου  θα  πληρώσουμε  και  πόσα  θα  πληρώσουμε ,  ξέρετε ;  Και  τον  

άλλο  χρόνο  περισσότερα  και  τον  παρ’   άλλο  περισσότερο .   
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 Κλείνω  λοιπόν  λέγοντας  ότι  δεν  φταίω  εγώ ,  κ .  Παπαβασιλείου  

εάν  ο  κ .  Αγγελίδη  δεν  είναι  εδώ .  Είναι  επιλογή  του  να  λείπει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

… δεκαπέντε  λεπτά  μιλάτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

…δημοκρατικά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ωραία  συζητάμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δημοκρατικά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  δεν  τον  τηρώ  τον  Κανονισμό ,  τηρώ  τον  Κανονισμό  για  

την  ισότητα  των  όπλων ,  όπως  επέτρεψα  για  ένα  σοβαρό  θέμα  να  

μιλήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος   αρκετά  λεπτά ,  επιτρέπω  και  στους  

αρχηγούς .  Θα  ήθελα  την  υπομονή  και  το  κουράγιο  από  μέρους  σας ,  

ολοκληρώνει  ο  συνάδελφος  και  εσείς  συνάδελφε  μην  νομίζετε  ότι  

συζητάμε  για  σας ,  μου  λέει  ο  συνάδελφος  για  τον  χρόνο  για  τον  εαυτό  

του .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  απευθύνεστε  στους  συναδέλφους ,  ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καλά  τώρα  γιατί  χαλάμε  την  συζήτηση  που  κύλησε  πολύ  ομαλά ;   Που  

κύλησε  πολύ  ομαλά  γιατί  την  χαλάμε ;  Μομφή  στο  πρόσωπό  σας  να  

κάνετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μομφή  στο  πρόσωπό  σας  να  κάνετε ,  όχι  στο  δικό  μου .  Παρακαλώ  

ολοκληρώστε  συνάδελφε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  όσοι  χάνετε  την  ψυχραιμία  σας  η  διαδικασία  μέχρι  

τώρα  είναι  ακριβώς  δυο  ώρες  και  ο  εισηγητής ,  εύλογα  θα  έλεγε  κανείς ,  

δίνει  το  λόγο ,  μέτρησα  εννέα  φορές ,  ο  κ .  Αγγελίδης  τέσσερις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ ,  κύριε  συνάδελφε  βλέπετε  ότι  ο  κ .  Πρόεδρος  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε  δίκαιο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Είναι  δημοκρατικό  γιατί  ακούστηκε  

επανειλημμένως  και  είναι  και  σωστό  για  την  ενημέρωση  των  δημοτών  

μας ,  να  ακουστεί  και  μια  άλλη  άποψη .  Εσείς  λέτε  ότι  είστε  

δημοκρατικοί .  Σήμερα  εσείς  κάνατε  κατάχρηση .   

 Τελειώνω  λοιπόν  και  λέω  ότι ,  λέω  λοιπόν  ότι  του  χρόνου  όποιος  

είναι  Δήμαρχος  θα  κάνει  αύξηση  για  να  δώσει  τα  χρήματα  που  πρέπει  

στον  εργολάβο  που  θα  αρχίσει  την  πιλοτική  λειτουργία ,  διότι  δεν  

αφήνει  το  δάνειο  ούτε  ένα  ευρώ  αδέσμευτο  από  την  φερόμενη  

οικονομία  στην  Δ .Ε .Η .  εάν  βάλουμε  φωτιστικά  σώματα .   

 Αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  γι '  αυτό  προσπαθήσατε  να  μην  

απαντήσετε .   
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 Εμείς  λοιπόν   σας  λέμε  ότι  ακούστε  τον  κ .  Γεωργιάδη  που  κ .  

Γκότση  το  ξεχάσατε ,  ήταν  ιδιαιτέρως  επιμελής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ξεπεράσαμε  τα  15 λεπτά .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λοιπόν  αισθανόμαστε  ιδιαιτέρως  ικανοποιημένοι ,  διότι  ένας  που  

γνωρίζει ,  διότι  ακούστηκε  ότι  εμείς  δεν  έχουμε  τεχνικές  γνώσεις ,  ένας  

που  γνωρίζει  είπε  ακριβώς  αυτά  τα  οποία  θα  πρέπει  να  κάνετε .  

ακούστε  τον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  συνάδελφο .  Για  την  ισότητα  των  όπλων  ο  Πρόεδρος  

επέτρεψε  και  επιτρέπει  στους  αρχηγούς  να  μιλήσουν  λίγο  χρόνο  

παραπάνω ,  διότι  πράγματι  και  ο  κ .  Δήμαρχος  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

εξαιτίας  της  σοβαρότητας  του  θέματος  πήραν  αρκετές  φορές  τον  λόγο .  

αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  επέτρεψα  την  χρήση  του  χρόνου  από  τους  

αρχηγούς  και  την  επιτρέπω .   

 Επίσης  θα  ήθελα  να  πω  ότι  το  θέμα  έρχεται ,  είναι  νομότυπα  

εισερχόμενο  σαν  θέμα  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έχει  δικαίωμα  από  το  

άρθρο  72,  παράγραφος  4 ο  3852/10 και  την  επόμενη  εβδομάδα  που  θα  

συζητήσει  η  Οικονομική  Επιτροπή  το  ζήτημα  να  λάβει  απόφαση  και  να  

δώσει  το  δικαίωμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  το  πάρει  αυτό  ως  

απόφαση ,  να  αποφασίσει  αυτό  για  τους  όρους  ή  για  οποιοδήποτε  άλλο  

ζήτημα ,  επομένως  δεν  τίθεται  θέμα  νομιμότητας ,  σήμερα  δεν  

αποφασίζουμε  για  τους  όρους ,  εάν  η  Οικονομική  Επιτροπή  σύμφωνα  με  

το  άρθρο  72,  παράγραφος  4 του  3852/10 θελήσει ,  μπορεί  να  μας  δώσει  

το  δικαίωμα  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσουμε  εμείς  για  τους  

όρους .  Αυτό  μπορεί  να  συμβεί  την  επόμενη  εβδομάδα .   
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 Επομένως ,  θα  ήθελα  να  συνεχίσουμε  με  τον  κ .  Μηλίδη .  

Παρακαλώ ,  κ .  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  είμαι  πιο  σύντομος .  Εγώ  δεν  θα  

σηκωθώ  από  την  καρέκλα ,  νομίζω  ότι  καλά  φαίνομαι  και  από  εδώ .  Δεν  

χρειάζεται .   

 Καταρχήν  να  πω  ότι  η  παράταξή  μας  είναι  υπέρ  του  σεβασμού  

και  της  προάσπισης  του  περιβάλλοντος .  Ότι  γίνεται  το  προασπίζει  το  

περιβάλλον  του  Δήμου  μας  και  εκτός  αυτού  έχει  και  οικονομικό  

όφελος ,  είμαστε  υπέρ .  Να  δούμε  όμως  πληρούνται  αυτές  οι  

προϋποθέσεις  με  αυτό  που  πάμε  να  κάνουμε  με  τα  φωτιστικά ;  Με  την  

αλλαγή  των  φωτιστικών ;  Νομίζω ,  όχι .   

 Εμείς  λέγαμε  από  την  αρχή  ότι  θα  έπρεπε  να  γίνει  κάτι  σταδιακά ,  

όχι  τόσο  μαζικά ,  διότι  το  κόστος  είναι  μεγάλο ,  το  δάνειο  είναι  μεγάλο  

και  θα  είναι  για  δέκα  χρόνια .   

 Όταν  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ολόκληρη  Περιφέρεια  

Αττικής  έχει  κάνει  για  5 εκατομμύρια ,  φαντάζεστε  τώρα  ο  Δήμος  

Σερρών  να  είναι  στα  3 εκατομμύρια .  Δηλαδή  είναι  πραγματικά  τα  

μεγέθη  εξωπραγματικά .  Αυτό  είναι  το  πρώτο .  Ναι  μεν  ναι  σε  μια  

σταδιακή  αλλαγή ,  αλλά  όχι  σε  τόσο  μεγάλο  μέγεθος .   

 Τώρα  από  την  εισήγηση  της  Δημοτικής  Αρχής  και  του  

Αντιδημάρχου  αλλά  και  του  Δημάρχου ,  δεν  είδα  πρόταση .  Το  είπε  και  

ο  κύριος  αυτός ,  εσείς  τι  προτείνετε  βάσει  αυτών  που  λέτε ;  Δηλαδή  

εμμένετε  σε  αυτό  που  είχατε  διακηρύξει ;  Εάν  εμμένετε  είπατε  κάτι ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  ότι  εμείς  αυτή  είναι  η  πρότασή  μας  πως  την  είχαμε ,  

μπορούμε  εδώ  να  την  αλλάξουμε .  Κάποια  πράγματα  όμως  κόβονται  εν  

τη  γενέσει .   
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Όταν  βγαίνει  η  διακήρυξη  πάω  με  το  επιτελείο  μου  και  λέω ,  γιατί  

είναι  και  μεγάλο  έργο ,  για  3 εκατομμύρια  ευρώ  μιλάμε ,  πάω  και  λέω  

ότι  για  καθίστε  παιδιά ,  αυτά  που  βάζετε  μήπως  είναι  παρατραβηγμένα ;  

Και  από  αυτή  την  κουβέντα  που  κάνουμε ,  για  πείτε  μου  ποιος  μιλάει  

ότι  δεν  πρέπει  να  διασφαλίσουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ;  Είπε  

κανείς  κάτι  τέτοιο ;  Εγώ  δεν  αντέχω  αυτά  τα  ψεύδη  και  αυτές  τις  

υποβολιμαίες  προτάσεις  που  γίνονται .   

Πιστεύετε  ότι  εμείς  δεν  θέλουμε  να  διασφαλίσουμε  τα  

συμφέροντα  του  Δήμου ;  Όμως  δεν  είναι  ακρότητα  το  να  λέμε  ότι  δεν  

δημιουργεί  αθέμιτο  ανταγωνισμό ,  γιατί  περί  αυτού  πρόκειται ,  περί  

αθέμιτου  ανταγωνισμού .  Σας  λέω  εκ  των  προτέρων  ότι  δεν  γνωρίζω  

κανέναν  από  όλους  αυτούς  που  είναι  εν  δυνάμει  ανάδοχοι .  Δεν  

γνωρίζω  κανέναν ,  πρώτη  φορά  έβλεπα  τα  ονόματά  τους .  Λέω  λοιπόν ,  

δεν  δημιουργείται  αθέμιτος  ανταγωνισμός ;  Δηλαδή  είπαμε  εμείς  να  

έχει  καθόλου  εμπειρία ;  Εάν  και  τεχνικά  κάπως  ο  κ .  Μυστακίδης  είπε  

ότι  δεν  είναι  και  κανένα  τρομακτικό  πράγμα ,  αλλά  εν  πάση  

περιπτώσει , ,  δεν  το  ξέρω ,  άκουσα  τον  κ .  Μυστακίδη  που  είπε  ότι  δεν  

είναι  κάτι  το  πολύ  σημαντικό .   

Δηλαδή ,  εάν  μια  εταιρεία  έχει  περάσει  500 φωτιστικά  δεν  έχει  

εμπειρία ;  Πρέπει  να  είναι  τα  2.000; Μήπως  αυτό  το  μικραίνουμε  πολύ  

τον  κύκλο  και  μένει  η  τιμή  ψηλά ;  Γιατί  άμα  στο  τέλος  μείνουν  μια  ή  

δυο  εταιρείες ,  ξέρω  και  πως  θα  συμπεριφερθούν .   

Όσο  για  τις  500 σας  διαβάζω  επί  λέξει ,  δική  σας  είναι  η  

εισήγηση ,  σε  πρόσφατους  πάλι  διαγωνισμούς  προμήθειας ,  

παραδείγματος  χάρη ,  του  Δήμου  Νέας  Ιωνίας ,  εάν  δεν  ξέρετε  ο  Δήμος  

Νέας  Ιωνίας  είναι  εφάμιλλος  του  δικού  μας  σε  πληθυσμό ,  70.000 
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περίπου ,  υπήρχε  ίδια  απαίτηση ,  αυτή  που  λέγαμε ,  αλλά  με  μέγιστα  

ποσότητα  τα  500 φωτιστικά  σώματα .  Όχι  2.000.  

Νομίζω ,  δηλαδή ,  όταν  μίλησα  προηγουμένως  για  ακρότητες ,  είχα  

τον  λόγο  μου  και  πιστεύω  ότι  το  έχετε  καταλάβει  και  εσείς .  Κάπως  

αργά ,  βέβαια  αλλά  το  έχετε  καταλάβει .   

Λέω  λοιπόν ,  γιατί  την  πιστοληπτική  ικανότητα .  50%. Θεωρώ  ότι  

είναι  πάρα  πολύ  μεγάλη .  Πάλι  και  εδώ  δημιουργείται  αθέμιτος  

ανταγωνισμός ,  γιατί  άμα  είναι  μια  πιο  μικρή  εταιρεία ,  πιο  μικρή ,  

υποχρεωτικά  δεν  μπορεί  να  είναι  ο  Χ  Αποστολίδης  ή  ο  Ψ  Λάμπρου  δεν  

ξέρω  ποιος .  Μπορεί  να  είναι ,  μεγάλος  διαγωνισμός  είναι  αυτός ,  μπορεί  

να  είναι  και  άλλες  εταιρείες .  Δεν  μπορεί  στα  3 εκατομμύρια  δηλαδή  να  

έχει  πιστοληπτική  1,5 εκατομμύριο ;   

Άμα  έχει  πιστοληπτική  ικανότητα  300,  400 χιλιάδων  δεν  είναι  

εύρωστος  που  είπατε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ότι  δεν  είναι  εύρωστος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόσο  εάν  έχει ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

300.000,  400.000,  δεν  είναι  εύρωστος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  η  πρότασή  σας  ποια  είναι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  το  καταλαβαίνω .  Θα  πω  τις  προτάσεις  μου .  Κύριε  Δήμαρχε  δεν  

έφτασα  εκεί .  Αλλά  προτάσεις  έπρεπε  πρώτα  εσείς  να  φέρετε .  Πρώτα  

εσείς  να  φέρετε  και  ο  κ .  Γκότσης  αντί  να  μας  διαβάσει  τα  κείμενα ,  τα  

οποία  δεν  τα  διάβασε  και  καλά ,  θα  έπρεπε  να  φέρει  την  πρόταση  ότι  

κοιτάξτε  να  δείτε ,  δεν  συμφωνούμε  με  τις  2.000,  δεν  συμφωνούμε  με  

εκείνο ,  εμείς  λέμε  να  το  κατεβάσουμε .  Ποια  είναι  η  δική  σας  γνώμη ;   
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 Έτσι  πάει ,  εισήγηση  –πρόταση .  Αλλιώς  διαβάζουμε  κείμενα  και  

μάλιστα  να  μην  πω  με  τι  τρόπο .   

 Τώρα  για  την  τεχνογνωσία .  Στάθηκα  και  εγώ  σε  αυτά  που  λέει  

κάποιος  κύριος  Γεωργιάδης .  Λέει  ότι  και  ξέρουμε  όλοι  ότι  οι  αλλαγές  

σε  αυτά  τα  συστήματα  και  σε  όλα  τα  συστήματα  στην  τεχνογνωσία ,  

κύριε  Δήμαρχε  και  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  αναπτύσσεται  με  έτη  

φωτός .  Είναι  τόσο  μεγάλη  και  τόσο  σύντομη  που  μπορεί  σε  δυο  χρόνια ,  

πραγματικά ,  να  είναι  και  ξεπερασμένα .  Μπορεί  να  είναι  και  

ξεπερασμένα .  Να  βγει  κάτι  πολύ  πιο  σύγχρονο  και  πιο  οικονομικό  και  

να  σέβεται  ακόμα  περισσότερο  το  περιβάλλον .  Αυτή  την  παράμετρο  

δεν  την  λάβατε  υπόψη  σας  καθόλου .  Και  να  έχει  και  μείωση  κόστους ,  

βέβαια .   

 Λέτε  να  κάνουμε  προτάσεις  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή .  

Θεωρώ  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  το  κυρίαρχο  όργανο  που  θα  

έπρεπε  να  πάρει  τέτοιες  αποφάσεις .  Όταν  παίρνουμε  αποφάσεις  για  3 

εκατομμύρια  νομίζω  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Επίσης ,  σύμφωνα  με  αυτά  τα  δεδομένα  πολλές  φορές  έχετε  πει  

και  δημόσια  ότι  το  κόστος  δεν  θα  ανεβεί ,  όμως  εγώ  πιστεύω  και  το  

κόστος  θα  ανεβεί  και  δεν  θα  γίνει  καμία  μείωση   που  περιμένει   ο  

κόσμος ,  οι  πολίτες .  Με  την  κρίση  αυτή  που  περνάμε ,  περιμένει  

μείωση ,  γιατί  όταν  μιλάμε  γενικώς  για  ανταποδοτικά ,  του  χρόνου  θα  

μπουν  και  τα  σκουπίδια ,  θα  μπουν  και  χίλια  δυο  άλλα ,  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  

και  τα  λοιπά ,  θα  ανεβούν  πολύ  περισσότερο .   

 Αυτό  δεν  το  λέτε ,  το  κρύβετε .  Κακώς  το  κρύβετε .  Θα  έπρεπε  να  

είστε  πιο  ειλικρινείς  και  να  πείτε  ότι  τα  πράγματα  είναι  έτσι .   

 Λοιπόν ,  βρήκα  με  πολύ ,  πάρα  πολύ  ενδιαφέρον ,  πάρα  πολύ  

ενδιαφέρουσα  αυτή  την  πρόταση  που  είπε  ότι  και  να  φτιάχναμε  αλλαγή  
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των  λαμπτήρων  θα  ήταν  η  πιο  καλή  λύση .  Δεν  ξέρω ,  η  βέλτιστη  λύση ,  

πάλι  τον  . . ,  τον  οποίο  πραγματικά  είδα  ότι  έχει  κάποιες  τεχνικές  

γνώσεις  πολύ  καλύτερες  από  εμάς  και  λέει  ότι  θα  ήταν  το  ίδιο  πράγμα  

χωρίς  κόστος ,  χωρίς  δάνειο  και  με  περισσότερο  όφελος  για  τον  Δήμο  

και  τους  δημότες .   

 Δεν  την  αναφέρετε ,  δεν  ξέρω  τι  συζητήσατε  με  τις  τεχνικές  

υπηρεσίες .   

 Εν  κατακλείδι  λοιπόν ,  για  να  μην  σας  τρώω  περισσότερο  χρόνο ,  

θέλω  να  πω  ότι  εμείς  δεν  ήμασταν  υπέρ  εντός  τέτοιου  μεγάλου  

δανείου .  Είναι  δυσανάλογο  με  τις  δυνατότητες  του  Δήμου .  Σας  

ανέφερα  παραδείγματα ,  όπως  αυτό  της  Περιφέρειας  Αττικής ,  που  δεν  

είναι  Δήμος  Σερρών ,  είναι  είκοσι  δήμοι  Σερρών .   

 Και  ότι  τελικά  το  κόστος  θα  ανέβη  και  βέβαια  αυτό  από  που  θα  

βγει ;  Από  τους  δημότες .   

 Ήθελα  λοιπόν  μια  πρόταση  από  εσάς  πιο  τεκμηριωμένη ,  πιο  

προσγειωμένη ,  ούτως  ώστε ,  να  μπορούν  να  συμμετάσχουν  πολλοί  σε  

αυτόν  τον  διαγωνισμό  για  να  έχουμε  και  ποιότητα  αλλά  και  όφελος .  

Εάν  δεν  συμμετάσχουν  και  στο  τέλος  μείνει  ένας  ή  δυο ,  όπως  

καταλαβαίνετε  θα  είναι  εις  βάρος  του  Δήμου ,  γιατί  δεν  πρόκειται  να  

κάνει  ούτε  έκπτωση ,  ούτε  να  ρίξει  την  τιμή ,  ούτε  τίποτα .   

 Θα  το  δούμε  αυτό  στην  πράξη ,  γιατί  όταν  βάζετε  τέτοιου  είδους  

όρους ,  τόσο  υψηλούς ,  βεβαίως  αυτός  που  θα  μείνει  θα  είναι  ένας  και  

μοναδικός ,  ενδεχομένως  ή  δυο  το  πολύ .  Δεν  νομίζω  να  είναι  

παραπάνω .   

 Άρα  λοιπόν  δεν  θα  ρίξει  την  τιμή ,  γιατί  θα  είναι  μοναδικός .   

 Και  βέβαια ,  το  ξαναλέω ,  γιατί  θα  το  πείτε ,  είμαι  σίγουρος  ότι  θα  

το  πείτε ,  βλέπω  ρωτάτε  ρητορικά  και  ο  Αντιδήμαρχος  και  εσείς ,  
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δηλαδή  δεν  θέλετε  να  διασφαλίσουμε  τον  Δήμο ;  Ποιος  το  είπε  αυτό  και  

που  το  είπε  αυτό ;  Το  είπαμε  πουθενά  δημόσια  ή  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σε  κάποιο  μέσο  ενημέρωσης ;  Αλλά  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  

πρέπει  να  φτάσουμε  στα  άκρα  και  να  μιλάμε  για  ένδεκα  μέτρα  

μονόδρομο .  Και  εκεί  ακόμη  δεν  το  γνωρίζατε .  Μου  είπε  ο  κ .  Γκότσης  

την  Καραμανλή  που  είναι  μονόδρομος .  Τι  να  πω ;  Τι  να  πω ;  Που  είναι  

πεζόδρομος .  Εκτός  και  εάν  έχουν  μονόδρομους  στους  πεζόδρομους .  

Εάν  έχουμε  και  εκεί ,  εντάξει .   

 Λοιπόν ,  εμείς  πιστεύουμε  ότι  θα  πρέπει  να  δείτε  τους  όρους  πολύ  

καλύτερα .  Εμείς  έμμεσα  κάναμε  κάποιες  προτάσεις ,  όμως  ευθύς  εξ  

αρχής  σας  το  λέμε ,  σας  το  έχουμε  πει  και  εξαρχής  ότι  είμαστε  

αντίθετοι  με  την  λήψη  ενός  τέτοιου  μεγάλου  δανείου  για  τους  λόγους  

που  προανέφερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Τον  λόγο  έχει   ο  κ .  Γιαννακίδης .  Κύριε  

Γιαννακίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σεβόμενος  το  προχωρημένο  της  ώρας  θα  είμαι  

εξαιρετικά  σύντομος .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  πραγματικά  ήταν  πολύ  

έξυπνο  αυτό  που  κάνατε .  Εστιάσατε  στο  περιεχόμενο  της  διαβούλευσης  

και  με  αυτόν  τον  τρόπο  καταφέρατε  να  προσανατολίσετε  σήμερα  εδώ  

την  συζήτηση ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  σε  εντελώς  ανώδυνους  όρους  και  

προϋποθέσεις .  

 Έχει  τώρα  δυο  ώρες  και  μιλάμε  εάν  η  εμπειρία  θα  πρέπει  να  είναι  

2.000 φωτιστικά  σώματα ,  εάν  θα  είναι  πεντακόσια ,  λες  και  όλη  ουσία ,  

όλο  το  ζήτημα  είναι  εκεί .  κατά  την  γνώμη  μου  η  συζήτηση  σήμερα  που  

έπρεπε  να  γίνει ,  θα  έπρεπε  να  επικεντρωθεί  στους  όρους  και  τις  
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προϋποθέσεις  που  θέτει  το  ΚΑΠΕ  και  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων  ως  προϋπόθεση  για  να  μπορέσει  ο  δήμος  να  πάρει  το  δάνειο .   

 Που  είναι  το  ψωμί ;  Που  είναι  η  ουσία ;  Που  είναι  όλο  το  ζήτημα  

που  θα  έπρεπε  να  συζητάμε  σήμερα ;  ένας  όρος  το  υψηλό  επιτόκιο .  

Επιτόκιο  4%, 4,4 ίσως  και  περισσότερο .  Αυτά  θα  έπρεπε  να  συζητάμε  

σήμερα .  Το  υψηλό  κοστολόγιο ,  σε  απλά  ελληνικά  ότι  θα  πληρώσουμε  

πάρα  πολύ  ακριβά  τα  φωτιστικά  σώματα  και  τους  λαμπτήρες .  Μας  

συμφέρει ;  Μπορούμε  να  βρούμε  στην  αγορά  φθηνότερες  τιμές ;  Ή  μας  

υποχρεώνει  το  ΚΑΠΕ ,  μας  θέτει  κάποια  συγκεκριμένο  νούμερα ,  που  θα  

πρέπει  εμείς  να  συμμορφωθούμε ;   

 Κατά  την  γνώμη  μου ,  επίσης  αυτά  θα  έπρεπε  να  συζητάμε  σήμερα  

και  όχι  να  έχει  τώρα  δυο  ώρες  να  συζητάμε  εάν  θα  πρέπει  να  είναι  η  

εμπειρία  για  λαμπτήρες  2.000 ή  500 σώματα .  Φωτιστικά  σώματα .   

 Επίσης ,  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  αυτό  που  συζητάει  όλη  η  

Ελλάδα ,  καταγγέλλει  και  στον  Δήμο  Αλεξανδρούπολης  και  στον  Δήμο  

Θέρμης  και  στον  Δήμο  Ρόδου  υπάρχουν  πάρα  πολλά  καταγγελίες ,  

μιλάνε  για  αθέμιτο  ανταγωνισμό ,  για  αποκλεισμό  διαφόρων  

επιχειρήσεων  και  στο  τέλος  μένουν  μια ,  δυο  επιχειρήσεις ,  όλα  αυτά  θα  

έπρεπε ,  νομίζω ,  να  μας  προβληματίσουν .   

 Κατά  την  γνώμη  μας  και  ολοκληρώνω ,  είναι  μεγάλο  σφάλμα  να  

προχωρήσει  η  Δημοτική  Αρχή  σε  μια  μαζική  αντικατάσταση  αυτών  των  

λαμπτήρων  γιατί  δεν  θα  υπάρχει  κανένα  οικονομικό  όφελος ,  αφού  η  

εξοικονόμηση  ενέργειας  που  θα  έχουμε  ουσιαστικά  θα  πρέπει  να  

αναπληρώνουμε  αυτά  τα  χρήματα  το  δάνειο ,  άρα  σε  δέκα  χρόνια  και  

λίγο  περισσότερο ,  που  θα  έχουμε  αποπληρώσει  το  δάνειο ,  ουσιαστικά  

θα  έχουμε  ένα  στόλο  γερασμένων  λαμπτήρων  που  θα  χρειάζονται  πάλι  
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αντικατάσταση ,  άρα  πάλι  θα  πρέπει  να  μπαίνουμε  σε  διαδικασία  λήψης  

δανείου  για  την  αντικατάστασή  τους .   

 Επίσης ,  χάνουμε  το  πλεονέκτημα  με  μια  σταδιακής  

αντικατάστασης  των  σωμάτων  να  συμβαδίζουν  με  την  τεχνολογία ,  

γιατί  η  τεχνολογία  εξελίσσεται  συνεχώς .    

 Άρα ,  η  Διάβαση  Πεζών  προτείνει  ότι  η  αντικατάσταση  των  

σωμάτων  θα  πρέπει  να  γίνει  σταδιακά ,  τα  χρήματα  από  ίδιους  πόρους  

σε  συνδυασμό  με  δάνεια  αλλά  πολύ  μικρής  έντασης ,  ώστε  να  έχει  την  

δυνατότητα  να  πάρει  δάνειο  με  ευνοϊκότερους  όρους  επιτοκίου  και  

φυσικά  να  αγοράσει  τα  φωτιστικά  σώματα  σε  πιο  συμφέρουσες  τιμές .   

 Αυτά .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Γιαννακίδη .  Ο  κ .  Τσαλίκογλου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

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

να  υπηρετήσω  τα  προηγούμενα  δυόμιση  χρόνια  την  Οικονομική  

Επιτροπή  μαζί  με  τους  συναδέλφους .  Ακούστηκε  πάρα  πολλές  φορές  η  

λέξη  Οικονομική  Επιτροπή .  Τι  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή ;  

Συνάδελφοι  που  είναι  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Εάν  με  λογική  εξετάζαμε  τα  βασικά  σημεία  του  θέματος  σήμερα ,  

θα  έβγαινε  μια  κοινή  γραμμή  από  όλους  και  όταν  θα  ερχόταν  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  θα  λέγαμε  ότι  το  θέμα  έχει  συζητηθεί  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  αυτή  είναι  οι  όροι .   

 Όταν  ερχόταν  ένα  θέμα  για  οποιοδήποτε  λόγο  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  ερχόταν  παράδειγμα ,  των  Προσόδων  έλεγαν  ότι  στον  

αντίστοιχο  Δήμο  υπήρχαν  αυτές  οι  προτάσεις .  Ή  παραδείγματος  χάρη ,  

ότι  συζητήθηκε  στο  Συμβούλιο  και  το  Συμβούλιο  είχε  αυτή  την  
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πρόταση  και  περνούσε .  Στην  χειρότερη ,  έστω  και  εάν  είμαστε  πολύ  

αυστηροί ,  θέλοντας  να  διαφυλάξουμε  τα  συμφέροντα  των  δημοτών ,  θα  

βγει  άγονος  και  σε  ένα  μήνα  θα  ξανά  δημοπρατηθεί .  Σωστά  Πρόεδρε ,  

μετά  από  τις  τρεις  προσπάθειες  που  γίνονται .   

 Μιλούσαμε  για  όλη  την  μελέτη .  Σε  όλη  την  μελέτη  τα  βασικά  

σημεία  είναι  τέσσερα ,  που  εγώ  θα  κοιτάξω  την  ουσία  του  σημερινού  

θέματος  και  θα  επικεντρωθώ .  Αυτά  τα  οποία  σχολίασαν  και  στην  

διαβούλευση  οι  προμηθευτές ,  οι  εργολάβοι ,  οι  ενδιαφερόμενοι .   

 Η  πιστοληπτική  ικανότητα ,  η  εμπειρία ,  το  ΕΝΕΚ  που  λέμε ,  η  

πιστοποίηση  και  τα  ντίμινγκ .   

 Όσον  αφορά  την  πιστοληπτική  ικανότητα  έχουμε  πρόταση  που  

είπαν  10%, εμείς  είχαμε  βάλει  50.  Εάν ,  με  την  λογική  μου  λέω  ότι  και  

είναι  αλληλένδετο  με  την  ερώτηση  που  έκανα  πριν ,  εάν  πούμε ,  λέει  ο  

ένας  προμηθευτής  10%, εμείς  50,  εάν  πούμε  30% με  την  έκπτωση  

έρχεται  πάλι  στα  ίδια  νούμερα .  Δηλαδή  το  30% στα  3 εκατομμύρια  

κοντά  είναι  1 εκατομμύριο .  Εάν  το  έργο  το  κτυπήσει  ο  άλλος  που  και  η  

εμπειρία  μας  αυτό  λέει  και  πάει  στα  2 εκατομμύρια ,  πάει  στο  30%, 

οπότε  μπορούμε  να  ελαφρύνουμε  λίγο  αυτή  την  ρήτρα .   

 Δηλαδή ,  μια  πρόταση  που  έχει  λογική  είναι  αυτή .   

 Όσον  αφορά  μετά  για  τις  2.000 φωτιστικά  που  λέγαμε  500,  πάλι  

πρέπει  να  έχουμε  ψηλά  τον  πήχη  εκεί ,  γιατί  λογικό  δεν  είναι ,  θα  

εμπιστευτούμε  όλο  τον  Δήμο  μας  σε  μια  εταιρεία  που  δεν  έχει  περάσει ,  

ας  πούμε ,  ούτε  σε  ένα  χωριό ;  500 φωτιστικά  έχει  το  Σκούταρι ,  

παράδειγμα .  Να  έχει  δηλαδή  μια  εμπειρία ,  μια  δύναμη .   

 Ακούστηκε  λέει  απαραίτητη  η  πιστοποίηση ,  ακούστηκε  πριν .  

Εννοείται .  Και  εγώ  έχω  ασχοληθεί  με  μια  διατριβή  που  είχα  κάνει  με  

τα  ISO με  τις  πιστοποιήσεις  και  τα  λοιπά  και  μια  παρατήρηση  η  οποία  
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πρέπει  να  συμπεριληφθεί  είναι  ότι  όχι  μόνο  ο  εργολάβος  αλλά  και  οι  

υπεργολάβοι  που  θα  βάλει  να  έχουν  τα  πιστοποιητικά  ποιότητας .   

 Όσον  αφορά  το  ντίμινγκ ,  διευκρινιστικά  να  πω ,  πως  λέμε  ότι  τα  

κινητά  που  έχουν  όλα  θύρα  USB, δηλαδή  κάποιος  έχει  φορτιστή  με  

στρόγγυλο  και  κάποιος  έχει  τα  USB. Αυτό  το  πράγμα  είναι  το  ανοικτό  

πρωτόκολλο  που  λένε .  Δηλαδή  να  είναι  η  θύρα  που  είναι  ευρέως  

διαδεδομένη ,  για  να  μπορεί  αργότερα ,  η  συμβατή ,  η  επόμενη  Δημοτική  

Αρχή  να  μπορεί  να  βάλει  τα  ντίμινγκ ,  να  είναι  δηλαδή  το  ανοικτό  

πρωτόκολλο  αυτό  που  λέμε .   

 Εάν  επικεντρωθούμε  όλοι  στην  ουσία  νομίζω  ότι  με  την  λογική  

πάνω  –κάτω  όλοι  είμαστε  στα  ίδια .  Και  θα  πάει  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  μια  γνώμη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  Οικονομική  

Επιτροπή  πάλι  εμείς  είμαστε ,  θα  πει  ότι  τα  έχουμε  συζητήσει ,  ξέρουμε  

ποιο  είναι  το  καλύτερο  και  θα  φύγει  κατευθείαν .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Τσαλίκογλου .  Ο  κ .  Ραμπότας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εντάξει  η  συνεδρίαση  ήταν  μπορώ  να  πω  και  έρχεται  

από  τις  προηγούμενες  συνεδριάσεις ,  είχε  ειπωθεί  ότι  θα  συζητηθούν  

εδώ  οι  όροι ,  περίπου  οι  όροι ,  δεν  μπορούν  να  γίνουν  όλα  αναλυτικές  

συζητήσεις ,  περισσότερο  για  ενημέρωση ,  αλλά  μπορώ  να  πω  ότι  η  

συνεδρίαση  εδώ  σήμερα ,  γιατί  η  διαβούλευση  που  έγινε ,  που  ήταν  

προαιρετική  και  έγινε  εκεί ,  ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  

καταθέτει  τις  απόψεις  του  ή  οτιδήποτε .   

 Σήμερα  εδώ  έχουμε  μια  ενημέρωση  και  εισήγηση  επί  των  

σχολίων .  Είναι  μια  δυνητική  συνεδρίαση ,  με  συγχωρείς ,  κύριε  
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Πρόεδρε ,   μια  με  δυνητική  εισήγηση  με  τα  δυνητικά  σχόλια  στο  

διαδίκτυο  και  ερχόμαστε  να  κάνουμε  εμείς  έναν  δυνητικό  διάλογο ,  ο  

οποίος  δεν  είναι  καθόλου  δεσμευτικός .   

 Εάν  προαιρείστε  μπορείτε  να  πείτε  την  άποψή  σας  αλλά  δεν  είναι  

και  κάτι  το  δεσμευτικό .   

 Γιατί  το  λέω  αυτό  επί  της  δυνητικής  όλης  αυτής  διαδικασίας ;  

Σήμερα  μια  που  έτσι  ξεκίνησε ;  Γιατί  η  εισήγηση ,  με  συγχωρείτε ,  είναι  

επί  των  σχολίων .  Από  πότε  τα  σχόλια  στο  διαδίκτυο  είναι  θέμα  

εισήγηση  για  ένα  πολιτικό  όργανο  όπως  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

 Εφόσον  δεν  είναι  τίποτα  δεσμευτικό  το  συζητάμε ,  την  ευθύνη  την  

απόλυτη  την  έχει  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  βάση  το  κείμενο  που  

σήκωσε  προς  διαβούλευση .  Δεν  μπορεί  να  παρεκκλίνει  εύκολα  και  δεν  

μπορεί  να  το  παρεκκλίνει ,  γιατί  θεωρείται  ότι  εξαπατά  την  δημόσια  

διαβούλευση .  Προσέξτε  λίγο .  Δεν  μπορεί  να  ανατρέψει  όλους  τους  

όρους .  Ούτε  μπορεί  να  βάλει  άλλα  ζητήματα .  Ένα  το  κρατούμενο  είναι  

αυτό ,  ότι  δεν  μπορείς  μετά  να  πας  σε  άλλο ,  γιατί  αυτός  που  ήθελε  να  

πει  την  άποψή  του  δεσμεύεται  από  αυτό  και  άρα  δεν  συμμετέχει  

καθόλου  στον  σχολιασμό .   

 Το  δεύτερο .  Υπάρχει  υφιστάμενη  νομοθεσία .  Όσοι  έχουν  

ασχοληθεί  με  τέτοια  ζητήματα ,  έχει  υφιστάμενη  νομοθεσία  που  δεν  

μπορεί  να  παρεκκλίνει  καμία  τεχνική  υπηρεσία  και  καμία  Οικονομική  

Επιτροπή  επί  των  ελαχίστων  ή  εάν  θέλετε ,  επί  των  ελαχίστων  όρων .   

 Ποιος  είπε  ότι  δεν  θα  έχουν  πιστοποιητικά  η  προμήθεια  των  

σωμάτων ,  των  λαμπτήρων ;  Προβλέπονται  πλήρως ,  γιατί  το  κράτος  

λειτουργεί  και  το  κράτος  έβαλε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο ,  έβγαλε  μια  

φόρμα  η  οποία  επικυρώθηκε  από  την  ελληνική  βουλή  και  αυτή  πήγε  

προς  όλες  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  της  χώρας  και  λέει  ότι  επί  αυτών  των  
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ζητημάτων  απαραίτητο  είναι  να  ζητάτε  αυτά  και  υπάρχουν  μετά  οι  

προσθήκες  των  πιστοποιητικών .  Εάν  δεν  ξέρουμε  από  πιστοποιητικά ,  

λέμε  ότι  πληρώνουμε  τον  κ .  Χασαπίδη  και  βάζουμε  το  πιστοποιητικό  

να  μας  πει  εάν  είναι  πιστοποιητικό ,  μήπως  είναι  τίποτα  απάτη .   

 Οι  εταιρείες  δουλεύουν ,  γιατί  υπάρχουν  τα  πιστοποιητικά  της  

Ευρώπης ,  υπάρχουν  και  τα  διεθνή  πιστοποιητικά .  Είναι  πολλά  και  η  

χώρα  τι  αναγνωρίζει ;  Τι  φόρμες  που  βάζει  η  Ε .Ε . .   

 Άρα  τα  σχόλια  των  προμηθευτών  για  μένα  δεν  λένε  τίποτα .  Αυτό  

που  έχει  σημασία  μέσα  είναι  ότι  οι  όροι  για  τους  οποίους  έγινε  πολύ  

συζήτηση  εδώ ,  οι  όροι  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος ,  οι  όροι  

του  πιστωτικού  ιδρύματος  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  

που  έβαλε  υπάρχουν  μέσα  πλήρως .   

 Άρα ,  κ .  Χασαπίδη ,  απευθύνομαι  σε  σας ,  . .  άρα  οι  όροι  όλοι  έχουν  

τοποθετηθεί  μέσα .  Άρα  οι  όροι  που  έβαλε  το  προσωπικό  για  την  

σύναψη  του  δανείου  υπάρχουν  μέσα  και  δεν  άλλαξε  τίποτα  απολύτως  

για  την  λήψη  του  δανείου .   

 Άλλο  είναι  η  προμήθεια  λυχνίας  και  άλλο  είναι  η  προμήθεια  του  

σώματος .  Του  φωτιστικού  σώματος .  Πάμε  ξανά  πάλι  από  την  αρχή ,  τα  

έχουμε  πει  εδώ  σε  δυο ,  τρεις  συνεδριάσεις  που  έχουν  γίνει ,  να  μην  τα  

επαναλάβουμε ,  και  αφήστε  τώρα  τα  περί  ντίμινγκ  και  πρωτόκολλα  79 

και  80 είναι  γι '  αυτούς  που  ξέρουν .  Γιατί  ακούστηκαν  διάφορα  εδώ .   

 Τα  χρησιμοποιούντα  φωτιστικά  σώματα  στην  Ευρώπη ,  γιατί  η  

Ελλάδα  δεν  είναι  Δανία ,  δεν  είναι  Σουηδία ,  δεν  είναι  Φιλανδία ,  δεν  

είναι  Ολλανδία ,  που  έχει  πολλές  ώρες  σκότους  και  αυξομειώνεται  ο  

φωτισμός ,  εδώ  δόξα  τον  Θεό  από  φωτισμό  είμαστε  γεμάτοι ,  το  

φωτιστικό  σώμα  δίνει  την  δυνατότητα  να  έχει  τεχνολογία  πολύ  

προηγμένη ,  να  λειτουργεί  μέσω  σκαντ ,  από  τον  Δήμο  μέσω  
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κομπιούτερ ,  να  αυξομειώνει  μόνο  του  τις  δυνατότητες ,  να  σου  λέει  

πότε  έχει  βλάβη ,  πόσα  λεντ  δεν  δουλεύουν  στον  φωτιστικό  σώμα  και  

τα  λοιπά .  Τεχνικές  λεπτομέρειες  που  δεν  είναι  του  παρόντος .   

 Άρα  εμείς  ερχόμαστε  εδώ  και  περισσότερο  είναι  μια  καλή  

επικοινωνιακή  συζήτηση ,  δεν  το  κρύβω  αυτό ,  άρα  το  φωτιστικό  σώμα  

δίνει  άλλες  δυνατότητες ,  όπως  η  τεχνολογία  που  τρέχει  σήμερα  είναι  

αυτή ,  σε  δυο  χρόνια  είναι  άλλα ,  τα  κοστολόγια  αλλάζουν  συνεχώς .  

 Άρα  το  κομμάτι  που  έχει  η  ουσία  είναι  η  εξής :  ότι  για  όλη  αυτή  

την  δουλειά  πρέπει  να  πάρουμε  το  δάνειο  και  από  πότε  τα  δάνεια  είναι  

δώρα ;  Από  πότε  οι  τράπεζες  δίνουν  δάνεια  με  την  μορφή  δώρου  με  

4,5% επιτόκιο  να  πληρώνει  ο  Σερραίος  δημότης  και  το  κόστος  της  

απεγκατάστασης  εγκατάστασης  των  260.000 ευρώ  και  αυτό  θα  

πληρωθεί  με  4,5% επιτόκιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  πάντως  που  σας  διακόπτω ,  αλλά  το  δάνειο  το  συζητήσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  πάω  επί  της  ουσίας  τώρα  που  είναι  για  το  δάνειο  και  κλείνω ,  

κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  πληρώνονται  και  αυτά  με  όσα  έχουμε  πει  και  η  τελική  κατάληξη  

ποια  θα  είναι ;  Ότι  σε  δέκα  χρόνια  αυτά  θα  πρέπει  να  πάνε  πάλι  στον  

κουβά .  Τόση  είναι  η  διάρκεια  ζωής  τους .  Έτσι  είναι ,  η  τεχνολογία  

αυτή  είναι .  Άρα  σε  δέκα  χρόνια  θα  ξανά  χρειαστεί  να  αλλάξουμε .   

 Επειδή  επί  των  δανείων  είχα  διαφωνήσει  και  διαφωνώ ,  επί  των  

όρων  δεν  έχω  να  πω  τίποτα ,  γιατί  η  υφιστάμενη  νομοθεσία  και  οι  όροι  
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είναι  συγκεκριμένοι ,  τους  έχει  βάλει  το  ΚΑΠΕ  και  το  τραπεζικό  

σύστημα  που  μας  δίνει  το  δάνειο ,  άρα  δεν  μπορούμε  να  αλλάξουμε  

τους  όρους .  Τα  υπόλοιπα  περί  η  ιστορία  των  2.000 οντισιόν  αυτό  είναι  

τελείως  αδιάφορο ,  αυτά  μπαίνουν  για  άλλους  λόγος ,  όπως  και  το  ύψος  

που  πρέπει  να  έχει  κάποιο  τζίρο  για  να  τοποθετεί  σώματα  ή  λάμπες .  

Πρέπει  να  έχεις  τζίρο  3 εκατομμύρια  για  να  αλλάξουμε  την  λάμπα  

τώρα  σε  έναν  οδοφωτισμό .  Έχουμε  τρελαθεί  τελείως .   

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κλείνω  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Στην  συνέχεια  ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σε  συνέχεια  του  αρχηγού  της  παράταξης  και  σε  μια  

απάντηση  που  δώσατε  σχετικά  για  το  θέμα  αυτό ,  το  οποίο  θεωρούμε  

ότι  είναι  σημαντικότατο  και  θα  έπρεπε  να  συζητηθεί  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  η  νομοθεσία  και  το  άρθρο  72 δίνει  την  δυνατότητα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όχι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  αλλά  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  θέματα  και  το  διαβάζω  ακριβώς  όπως  το  λέει ,  

για  θέματα  ιδιαίτερα  σοβαρά  με  ειδική  αιτιολογία  και  με  την  απόλυτη  

πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του ,  να  αποφασίζει  ότι  θα  ασκήσει  

το  ίδιο  αρμοδιότητες  των  προηγουμένων  παραγράφων .  Οι  

προηγούμενες  παράγραφοι   ομιλούν  για  όρους  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  λοιπόν ,  θα  έπρεπε  το  θέμα  αυτό  να  συζητηθεί  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  εάν  ήθελε  η  Δημοτική  Αρχή  με  την  πλειοψηφία  να  το  φέρει  

εδώ  πέρα ,  να  κάνουμε  τις  προτάσεις  μας  και  όχι  σήμερα  να  λέει  ο  κ .  

Δήμαρχος  ότι  εμείς  θα  διατυπώσω  γνώμη  γραπτή  εγώ  που  συμμετέχω  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  θα  το  πάω  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

Ποιος  ο  λόγος  της  συζήτησης  αυτής  που  γίνεται  σήμερα ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  σας  διέκοπτα  ποτέ  γιατί  σέβομαι  όλους  τους  ομιλητές ,  αλλά  το  

άρθρο  72,  παράγραφος  4 που  ανέφερε  ο  επικεφαλής  της  παράταξής  

σας ,  λέει  ότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  μπορεί  με  απόλυτη  πλειοψηφία  

και  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  σας  ανέφερα  την  παράγραφο  3.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ειδική  απόφαση  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  τι  ανέφερε  ο  επικεφαλής  σας .  Ανέφερε  εκείνη  την  παράγραφο ,  

εκείνο  το  άρθρο  και  εκεί  του  απάντησα .  Του  είπα  ότι  εάν  θέλει ,  κ .  

Χρυσανθίδη  συγνώμη  μόνο  αυτό  να  πω ,  ότι  την  επόμενη  εβδομάδα  εάν  

θέλει  η  Οικονομική  Επιτροπή  της  οποίας  είστε  μέλος  πολλά  χρόνια ,  

μπορείτε  να  φέρετε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  να  μην  θέλει  η  Οικονομική  Επιτροπή  υπάρχει  η  δυνατότητα  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  από  μόνο  του  να  το  συζητήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνεχίστε ,  έχετε  τον  λόγο .  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τώρα  για  να  πάμε  λίγο  στην ,  σας  είπα  ότι  η  συζήτηση  γίνεται ,  θα  

διατυπώσω  προτάσεις  εγώ  σήμερα  εδώ  που  δεν  θα  προλάβω  να  τις  

διατυπώσω ,  όσον  αφορά  το  πως  θα  εγγυηθεί  ο  Δήμος ,  θα  διασφαλιστεί  

ο  Δήμος  καλύτερα  και  πως  θα  γίνει  καλύτερα  η  διακήρυξη ,  νομίζω  το  
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ανέφερε  και  ο  κ .  Ραμπότας ,  είναι  κάποια  θέματα  που  μπορούν  να  

αλλάξουν .   

 Αυτό  όμως  το  οποίο  θα  πω ,  γιατί  σύμφωνα  με  την  πρότασή  σας ,  

σύμφωνα  με  την  κ .  Δήμαρχο  η  πρότασή  σας  είναι  σε  διαβούλευση ,  άρα  

πριν  βγάλουμε  την  πρότασή  σας  στην  διαβούλευση  προβληματιστήκαμε  

πάρα  πολύ  διαβάζοντας  τα  σχόλια .   

 Πραγματικά ,  εγώ  δεν  είμαι  τεχνικός  να  γνωρίζω  τι  ακριβώς  είναι  

τα  λεντ  και  πως  γίνεται  η  όλη  διαδικασία ,  όμως  μου  έδωσε  το  έναυσμα  

τα  σχόλια  που  ορισμένων  ενδιαφερομένων  ήταν  πάρα  πολύ  αναλυτικά  

και  έτσι  μας  έδωσε  ακόμα  περισσότερο  την  δυνατότητα  να  

ενδιαφερθούμε  περισσότερο .   

 Πραγματικά ,  δεν  ξέρω  εάν  και  κατά  πόσο ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  

επηρεαστήκατε  από  τα  σχόλια  αυτά  για  να  κάντε  στο  ορθότερο  την  

διακήρυξη ,  κατ’  εμέ  τους  όρους  και  κατά  πόσο  μπορούμε  να  τους  

ακούσουμε .   

 Μπαίνω  κατευθείαν  στο  θέμα .  Μιλάτε  στην  διακήρυξη  στην  

σελίδα  22 και  στην  23,  που  αναφερθήκατε  και  εσείς ,  όσον  αφορά  το  

εύρος  των  εργασιών  2.900 και  την  πιστοληπτική  ικανότητα  το  50%. 

 Προσέξτε ,  50% για  ένα  έργο  3 εκατομμυρίων  είναι  πάρα  πολύ  

μεγάλο  να  είναι  μια  πιστοληπτική  εταιρεία .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Η  

Περιφέρεια  Αττικής  στα  5 εκατομμύρια  που  νομίζω  ότι  είναι  μια  

έγκριτη ,  ζήτησε  500.000 ευρώ .  Εμείς  στα  3 εκατομμύρια  ζητάμε  

πιστοληπτική  ικανότητα  1,5 εκατομμύριο  και  εκεί  αναφέρθηκε  ο  κ .  

Δήμαρχος  ότι  και  βεβαίως  ζητάμε  το  ποσό  αυτό ,  διότι  θέλουμε  να  

εγγυηθούμε  τον  Δήμο ,  να  μην  πάει  καμία  εταιρεία  να  έχει  την  

δυνατότητα  αυτή .  
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 Εγώ  σήμερα  το  αντιστρέφω  και  λέω ,  ξέρετε  πολλές  εταιρείες  

σήμερα  με  αυτή  την  οικονομική  κρίση  που  υπάρχει ,  να  έχουν  την  

δυνατότητα  αυτή ;  Ξέρετε  . .και  μπαίνουν  στις  τεχνικές  προδιαγραφές ,  

ξέρετε  πολλές  εταιρείες  να  έχουν  τοποθετήσει  2.000 φωτιστικά  αυτή  

την  περίοδο  σε  ένα  πρόγραμμα  που  έχει  ξεκινήσει  πρόσφατα ;  Όχι .   

 Σημειώστε  συνάδελφοι  εδώ  δυο  είναι .  Εάν  είναι  η  διακήρυξη  

όπως  την  έχετε ,  δυο  είναι .  Ένας  εκ  των  δυο  θα  πάρει .  Είναι  η  Globiled 

και  Δαστερίδης .  Σημειώστε  τα .  Εάν  δεν  αλλάξετε  κάποια  πράγματα  και  

αυτά  θα  τα  πούμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  γιατί  δεν  θα  προλάβω   

να  τα  πω  σήμερα  εδώ .  Εάν  δεν  τα  αλλάξετε  γράψτε  το  στα  πρακτικά  

Globiled και  Δαστερίδης ,  όπως  την  βγάλατε .   

 Τώρα ,  που  λέτε  ότι  είναι  ξεκάθαρη  και  δεν  φωτογραφίζουμε  

κανέναν  και  θέλουμε  μια  διαφάνεια  για  τον  Δήμο .  Να  σας  πω  απλά  

πράγματα  από  ότι  λέει  η  διακήρυξη ,  συνδυαστικά ,  συνδυαστικά  ζητάτε  

2.900 κύκλο  εργασιών ,  πιστοληπτική  ικανότητα  1,5 εκατομμύριο ,  

προμήθεια  και  τοποθέτηση  2.000,  μηχανικό  με  εμπειρία  και  

ηλεκτρολόγο  με  εμπειρία  ενός  έτους .   

 Πείτε  μου  αυτά  όλα  συνδυαστικά  εάν  δεν  δίνουν  την  δυνατότητα  

σε  συγκεκριμένες  εταιρείες  να  λάβουν  μέρος  στον  διαγωνισμό  και  

αποκλείουν  πληθώρα  εταιρειών  που  να  συμμετάσχουν  στον  διαγωνισμό  

αυτό .   

 Θα  σας  έλεγα  και  εγώ  τώρα  το  είδα  και  καλό  θα  είναι  να  το  

αξιοποιήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε  με  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  και  σας  το  

λέω  καλοπροαίρετα ,  να  δείτε  την  διακήρυξη ,  είναι  πρόσφατη  του  

Δήμου  Ιλίου .  Του  Δήμου  Ιλίου  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Τώρα ,  κανένας  δεν  αναφέρθηκε  και  είμαι  περιληπτικός ,  γιατί  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  θα  είμαι  πιο  αναλυτικός ,  κανένας  δεν  
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αναφέρθηκε  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  τον  φωτισμό  που  δέχεστε ,  τι  

φωτισμό  θα  έχουν ,  η  θερμοκρασία  δηλαδή  του  χρώματος  και  τι  

φωτισμό  θα  έχουν  οι  3.000 που  λέτε ,  το  εύρος  την  θερμοκρασίας ;   

 Η  πληροφόρησή  μου  είναι  ότι  θα  είναι  το  κίτρινο  το  φως  αυτό  

και  είναι  καλό  και  δεν  επηρεάζει  το  κόστος ,  να  είναι  4,  4.5000, θα  

είναι  το  φως  πολύ  καλύτερο  και  παρακαλώ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  

αύριο  διερευνήστε  αυτό  που  σας  λέω .  Γι '  αυτό  δώστε  στους  όρους  μέσα  

εάν  μπορούν  να  μπουν  μια  αύξηση  του  συν  πλην  5%, θα  βοηθήσει  

πολύ .   

 Όπως  επίσης  έχω  να  πω  πολλά ,  τα  οποία  όμως  δεν  θέλω  να  φάω  

τον  χρόνο ,  γιατί  πραγματικά  έχει  κουραστεί  το  σώμα ,  το  πως  θα  

διασφαλιστεί  ο  Δήμος  στον  τομέα  αυτό ,  όσον  αφορά  τις  εγγυήσεις  τις  

οποίες  πρέπει  να  λάβει .  Θα  τις  πω  όμως  αναλυτικά  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  Έχω  σημειωμένες  εδώ ,  έχω  γράψει  10 σελίδες  περίπου ,  το  τι  

μπορούμε  να  κάνουμε ,  εάν  θέλετε  να  κάνετε ,  παρότι  είμαστε  εμείς  

αντίθετοι  στην  λήψη  του  δανείου .  Βέβαια  το  δάνειο  είναι  άλλο  θέμα ,  

αλλά  τουλάχιστον  στο  κομμάτι  αυτό ,  στο  να  διασφαλίσουμε  τον  Δήμο  

και  να  συμμετέχουν  περισσότεροι ,  νομίζω  ότι  προτάσεις  είναι  σε  αυτή  

την  κατεύθυνση  και  βοήθησαν  πάρα  πολύ  αυτοί  που  κάνανε  τα  σχόλια ,  

νομίζω  ότι  ήταν  γνώστες  του  αντικειμένου  και  από  εκεί  και  πέρα  

μπορούμε  να  βγάλουμε  ένα  καλό  αποτέλεσμα ,  τουλάχιστον  να  

διασφαλιστεί  ο  Δήμος  να  διασφαλιστούν  οι  επόμενοι  δημοτικοί  

άρχοντες .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ .  Κύριε  Γάτσιο  θα  πάρετε  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   να  κάνω  μια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω  σε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ ,  αυτά  που  είπατε ,  ξέρετε  είμαι  

ανοικτός  σε  όλα  να  τα  συζητήσουμε ,  μια  και  είμαι  και  Πρόεδρος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής .  Θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  εάν  μπορώ  να  

έχω  όλα  αυτά  εδώ ,  να  τα  συζητήσω  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  με  τους  

αρμόδιους  που  έβγαλαν  το  συγκεκριμένο ,  την  συγκεκριμένη  

διακήρυξη .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  τουλάχιστον  για  να  είναι  και  αυτοί  έτοιμοι ,  

γιατί  στην  Οικονομική  Επιτροπή  θα  παρευρίσκονται  όλοι  φυσικά ,  όλοι  

θα  είναι  εκεί  για  απαντήσεις  και  πιστεύω  ότι  εάν  υπάρχουν  οτιδήποτε  

το  οποίο  μπορεί  να  μπει  μέσα ,  ευχαρίστως ,  αλλά  καλό  θα  είναι ,  το  

θέλω ,  το  θέλω ,  το  λέω ,  με  συγχωρείτε ,  θα  ήθελα  η  Οικονομική  

Επιτροπή  και  νομίζω  ότι  και  εσείς  θα  πείτε  ναι ,  να  το  έχουμε  πιο  

μπροστά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτά  όλα  θα  σας  τα  δώσω ,  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος ,  ο  Αντιδήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  θα  σηκωθώ  αυτή  την  φορά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  επειδή  δεν  μπορώ  

να  μιλήσω  καθιστός .  Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κυρίες  δεν  υπάρχουν  φύγανε ,  μας  βαρεθήκανε ,  

κύριοι  συνάδελφοι ,  ειλικρινά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  συνάδελφος  η  κυρία .  Δεν  είναι  συνάδελφος .  Λοιπόν ,  

ειλικρινά  εκπλήσσομαι .  Κάνουμε  μια  συζήτηση  σήμερα  την  οποία  θα  

μπορούσαμε  να  μην  την  είχαμε  κάνει .  Δεν  ήμασταν  υποχρεωμένοι  να  

φέρουμε  εδώ  αυτή  την  συζήτηση  σήμερα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Εμείς  όμως  προκειμένου  να  ακούσουμε  και  την  άποψη  την  

αντιπολίτευση  κάνουμε  αυτή  την  συζήτηση  σήμερα ,  την  οποία  ο  κ .  

Φωτιάδης  την  έκρινε  και  παράνομη .   

 Επιτέλους ,  πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  ο  κόσμος  που  μας  ακούει  

κατάλαβε  τι  γίνεται  με  την  υπόθεση  λεντ .  Δεν  αξίζει  πια  να  τον  

παραπληροφορείτε .  Ο  κόσμος  κατάλαβε .  Ήδη  το  άλλαξε  ο  κ .  

Φωτιάδης .  Έλεγε  μέχρι  τώρα  ότι  θα  επιβαρυνθούμε  και  άλλα  με  το  

δάνειο .  Τώρα  λέει  ότι  μα  πληρώνουμε .  Θα  πληρώνουμε  τα  ίδια  που  

πληρώνουμε .  Μα  εμείς  ποτέ  δεν  είπαμε  ότι  δεν  πληρώναμε .  Και  βέβαια  

πληρώναμε .  Δεν  πληρώνουμε  για  το  ρεύμα ;  Δεν  πληρώνουν  οι  πολίτες  

δημοτικά  τέλη ;  Εμείς  είπαμε  ότι  δεν  θα  πληρώσουν  επιπλέον  δημοτικά  

τέλη ,  γιατί  πράγματι  αυτό  το  δάνειο  είναι  ένα  δώρο .   
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Δώρα  δεν  γίνονται  κ .  Ραμπότα ,  όμως ,  συγνώμη  επειδή  το  είπατε ,  

δώρα  δεν  κάνει  καμία  τράπεζα ,  όταν  όμως  το  επιτόκιο  το  εξασφαλίζεις  

από  την  εξοικονόμηση ,  είναι  δώρο  για  τους  συμπολίτες  μας .  Και  

βέβαια  είναι  δώρο .   

Σας  παρακαλώ  πολύ  επιτέλους  να  σταματήσει  αυτό  το  παραμύθι  

σε  δυο  χρόνια  θα  είναι  άχρηστα .  Βεβαίως  σε  δυο  χρόνια  θα  είναι  

άχρηστα .  Ας  περιμένουμε  δυο  χρόνια  να  πάρουμε  αυτά  που  θα  είναι  

χρήσιμα ,  τα  οποία  στα  επόμενα  δυο  χρόνια  και  αυτά  θα  είναι  άχρηστα .  

Ε ,  ας  μην  κάνουμε  ποτέ  τίποτα .   

Καταλαβαίνω  την  αγωνία  της  αντιπολίτευσης ,  δεν  ξέρω  η  

αντιπολίτευση  δεν  θέλει  να  κάνουμε  τίποτα ;  Δηλαδή ,  δεν  κατάλαβα ,  

ένα  χρόνο  πριν  τις  εκλογές  θα  σταματήσει  η  Δημοτική  Αρχή  να  

εργάζεται ;  Να  σταματήσουμε  από  τώρα .  Να  καταθέσουμε  τα  όπλα ,  να  

κατεβάζουμε  τους  στυλούς ,  δεν  κάνουμε  τίποτα  μέχρι  τον  Μάιο  και  

μέχρι  τον  Σεπτέμβριο  που  θα  γίνουν  οι  εκλογές .  Εάν  είναι  δυνατόν .   

Επιτέλους ,  πρέπει  να  σταματήσουμε  να  παραπληροφορούμε  τον  

κόσμο .  Δεν  θα  επιβαρυνθεί  ούτε  ένα  ευρώ  και  όχι  μόνο  αυτό .  Ήδη  από  

την  σύμβαση  αυτή  έχουμε  την  δυνατότητα  να  κατεβάσουμε  1,5 με  2% 

τα  δημοτικά  τέλη  και  κάθε  10%  έκπτωση  που  μπορούμε  να  πάρουμε  

πάει  άλλο  1,5 με  2% έκπτωση  στα  δημοτικά  τέλη .  Μπορούμε ,  ναι .  

Μπορούμε .  Ότι  άλλο  ακούγεται  είναι  παραπληροφόρηση .  Και  βέβαια  

μπορούμε .   

Ζητάμε  κάποιες  δικλίδες  ασφαλείας  για  το  καλό  του  Δήμου  και  

λέμε  2.000 λαμπτήρες  να  έχει  εμπειρία  η  εταιρεία .  Εγώ  προτείνω  500,  

κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  προτείνω  500 λαμπτήρες  άμα  έχει  περάσει  η  

εταιρεία ,  αυτή  να  μπορεί  να  συμμετέχει .  Να  μην  είναι  2.000.   
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Πιστοληπτική  ικανότητα .  Εντάξει .  Εντάξει .  Θα  πρέπει  να  έχουμε  

απέναντί  μας  έναν  σοβαρό  εργολάβο .  Δεν  είναι  50%, ας  είναι  40,  δεν  

μπορεί  να  μην  καθόλου .  Δεν  μπορεί  να  μην  είναι  καθόλου .  Τότε  δεν  

έχουμε  να  κάνουμε  με  έναν  σοβαρό  επιχειρηματία .   

Δέκα  λεπτά  θέλω  μόνο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  παραπάνω  δεν  θέλω  

παραπάνω .   

Δεν  έχω  να  πω  περισσότερα  και  δεν  θα  δευτερολογήσω ,  απλά  

θέλω  να  το  πω  μια  φορά  ακόμη ,  ότι  πρέπει  να  σταματήσουμε  να  

παραπληροφορούμε  τους  συνδημότες  μας .  Τους  έχετε  τρομάξει ,  τους  

έχετε ,  δεν  ξέρω ,  δηλαδή  σαν  τον  μπαμπούλα .  Πρέπει  να  καταλάβουμε  

ότι  δεν  μπορείς  να  έχεις  την  αποτελεσματικότητα ,  δηλαδή  την  ενέργεια  

που  θα  έχεις ,   τον  φωτισμό  που  θα  έχεις  όταν  θα  αλλάξεις  μια  λάμπα  

λεντ  στο  φωτιστικό  σώμα  που  υπάρχει  και  όταν  θα  αλλάξεις  το  

φωτιστικό  σώμα .  Δεν  γίνεται  να  έχεις  την  ίδια  απόδοση ,  μα  δεν  

γίνεται .  Γιατί  το  φωτιστικό  σώμα  αποτελείται  από  πολλά  μικρά  

μικροτσίπ  λαμπτήρες .   

Εγώ  δεν  είμαι  ειδικός ,  όμως  επειδή  τέθηκε  το  θέμα  επικοινώνησα  

με  τον  μελετητή ,  μου  εξήγησε  κάποια  πράγματα  για  να  μπορώ  να  πω  

και  εγώ  την  άποψή  μου  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  διαφορετικά  δεν  θα  

μπορούσα  να  μιλήσω .  Εντάξει ;   

Δεν  γίνεται  κύριοι  να  αλλάξουμε  μόνο  τις  λάμπες  λεντ .  Και  εάν  

θέλετε  να  πάρουμε  φωτιστικά  σώματα  με  70 ευρώ  να  μην  αγοράζετε  

Mercedes,  να  αγοράζετε  Fiat .  Να  μην  παίρνετε  BMW, να  παίρνετε  

Skoda.  Να  μην  δούμε  την  ποιότητα  δηλαδή ;  Και  γιατί  να  μην  πάρω  το  

πιο  ακριβό  που  είναι  και  πιο  καλό  από  την  ώρα  που ,  επαναλαμβάνω ,  

όχι  μόνο  δεν  θα  επιβαρύνουμε  τον  συνδημότη  μας  με  ένα  ευρώ  

επιπλέον  στα  δημοτικά  τέλη ,  αντίθετα  θα  έχει  και  έκπτωση .   
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Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  Οκ .  Χασαπίδης  έχει  στην  

συνέχεια  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  ήμουνα  από  αυτούς  που  ψήφισα  το  έργο  αυτό  γιατί  

πιστεύω  στην  χρησιμότητά  του .  Να  προσχωρήσω  στην  άποψη  που  

κάποιοι  εκφράζουν  ότι  δεν  υπάρχει  οικονομικό  όφελος .  Νομίζω  για  το  

περιβαλλοντολογικό  όφελος  που  θα  υπάρξει  στον  Δήμο  αξίζει  να  

κάνουμε  αυτό  το  έργο .   

 Για  το  δάνειο .  Ένας  Δήμος  που  έχει  έναν  προϋπολογισμό  55 

εκατομμυρίων  τον  χρόνο  περίπου ,  πόσο  είναι ,  τόσο  δεν  είναι  

Αντιδήμαρχε ;  Δεν  μπορεί ,  το  τοκοχρεολύσιο  των  300 χιλιάδων  δεν  

μπορεί  να  του  δημιουργήσει  πρόβλημα ,  άρα  πιστεύω  ότι  ορθώς  

προχωρήσαμε  μέχρι  τώρα .   

 Εγώ  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  είπα  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  

ευρύτητα  συμμετοχής  για  να  έχουμε  καλύτερο  αποτέλεσμα .  Δυστυχώς  

όμως ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  είναι  τρεις  παράμετροι  που  αυτό  που  βάλαμε  ως  

στόχο  για  μεγαλύτερη  συμμετοχή  τον  δυσκολεύουν .  Είναι  τον  κύκλο  

εργασιών  που  λέμε ,  είναι  η  εμπειρία ,  δηλαδή  τα  2.900.000 ως  κύκλο  

εργασιών ,  είναι  η  εμπειρία  που  λέμε  2.000 λαμπτήρες  και  είναι  και  

εκείνο  το  αθώο  κατά  τα  άλλα ,  έτσι  ακούγεται ,  πιστοληπτική  ικανότητα  

της  εταιρείας .  

 Εγώ  δεν  ξέρω  πολλές  εταιρείες  να  έχουν  σε  αυτή  την  περίοδο  της  

κρίσης  την  δυνατότητα  και  όπως  έκλεισαν  και  οι  στρόφιγγες  από  τις  

τράπεζες ,  δεν  ξέρω  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  να  έχουν  την  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  6 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

88

δυνατότητα  αυτή  την  στιγμή  να  πάρουν  δάνειο  1,5 εκατομμύριο .  Γι '  

αυτό  είπα  να  μην  πάμε  σε  ολιγοπωλιακές  καταστάσεις .   

 Αυτές  οι  τρεις  παράμετροι  ουσιαστικά  αποκλείουν  μικρομεσαίες  

επιχειρήσεις  που  μπορούν  να  κάνουν  το  έργο ,  τις  αποκλείουν  από  τον  

διαγωνισμό .   

 Άρα  αυτά  πρέπει  να  βελτιωθούν  προς  το  καλύτερο  για  να  έχουμε  

μεγαλύτερη  συμμετοχή ,  για  να  έχουμε  μεγαλύτερο  ανταγωνισμό ,  να  

έχουμε  μεγαλύτερη  έκπτωση ,  άρα  όφελος  για  τον  Δήμο  οικονομικό .   

 Για  την  πιστοποίηση ,  τα  τεχνικά  δεν  θα  ασχοληθώ ,  μόνο  για  την  

πιστοποίηση ,  νομίζω  είναι  ορθό  το  να  έχουμε  πιστοποίηση  από  την  

ΕΝΕΚ  γιατί  αυτή  πιστοποιεί  και  το  εργοστάσιο  αλλά  και  την  

διαδικασία  παραγωγής .  Τα  ISO πιστοποιούν  το  εργοστάσιο .  Δεν  

πιστοποιούν  τα  προϊόντα .   

Άρα  στην  διαδικασία  παραγωγής  πρέπει  να  υπάρχει  πιστοποίηση  

τα  προϊόντα  που  θα  πάρουμε  να  είναι  αξιόπιστα ,  αλλά  είπαμε  η  

μεγαλύτερη  συμμετοχή  πρέπει  αυτοί  οι  τρεις  παράμετροι  που  την  

δυσκολεύουν  ή  να  απαλειφθούν .  Να  απαλειφθούν ,  δεν  μπορούν  να  

απαλειφθούν  τελείως ,  να  πέσουμε  πάρα  πολύ  κάτω  από  αυτά  που  

ζητάμε  από  τις  εταιρείες ,  δεν  είναι  και  κανένα  έργο .  Εδώ  λέει  να  έχει  

έναν  ηλεκτρολόγο  εμπειρίας .  Δηλαδή ,  δεν  είναι  κανένα  έργο  που  θέλει  

έντονη  εξειδίκευση  για  να  αποκλείσουμε  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  να  

συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη  και  για  το  σύντομο .  Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  

τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Εγώ  επαναλαμβάνω  ότι  δεν  θα  μπω  στο  πνεύμα  των  όρων ,  για  να  μην  

φανεί  ότι  αποδέχομαι  το  θέμα .  Δεν  το  αποδέχομαι ,  δεν  αποδέχομαι  

αυτό  το  έργο ,  δεν  αποδέχομαι  τον  τρόπο ,  το  δάνειο .  Όσο  για  τα  άλλα  

που  ακούστηκαν ,  βεβαίως  και  ενδιαφερόμαστε  για  το  περιβάλλον .  

Ποιος  είπε  ότι  δεν  ενδιαφερόμαστε ;  Επειδή  δεν  θέλουμε  να  βάλουμε  τα  

συγκεκριμένα  στελέχη  που  κοστίζουν  600,  800 ευρώ ,  εάν  θυμάμαι  

καλά ;  Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  αποδεχόμαστε ,  ότι  δεν  θέλουμε  το  καλό  

του  περιβάλλοντος ;   

Μα  αφού  μπορούμε  να  αλλάξουμε  την  λάμπα  και  να  έχει ,  να  

είναι  το  ίδιο  περιβαλλοντικά  φιλική .   

Από  την  ημέρα  που  τέθηκε  αυτό  το  θέμα ,  όπου  βρεθώ  με  

κάποιους  σχετικούς ,  μπαίνω  στον  κόπο  να  τους  ρωτάω .  Πήγα  ρώτησα  

και  μάρτυρα  έχω  τον  Παναγιώτη  τον  Γρηγοριάδη  που  τώρα  έφυγε ,  

σήμερα  κιόλας  ξανά  ρώτησα .  Πόσο  κάνουν  αυτές  οι  λάμπες  μαζί  με  τα  

στελέχη  σε  ένα  μαγαζί ;  Μου  λέει  ότι  κάνουν  50,  80,  βαρέως ,  το  

βαρέως  τύπου  κάνει  120 ευρώ  όλο .  Κομπλέ .  Η  σύνδεσή  του ;  Απλή .  

Ένας  σωλήνας ,  είδα  τις  βίδες ,  περνάει  ο  σωλήνας ,  τα  τρία  καλώδια  

συνδέονται  και  τελείωσε .  Μου  λέει  ότι  θέλετε  να  σας  δώσω  με  600 

ευρώ  να  βάλετε  5.000 τηλεοράσεις ;  Για  5.000 κολώνες .  Τηλεοράσεις  

62 ίντσες .  Δηλαδή  ενάμιση  μέτρο  τηλεοράσεις .  Με  αυτά  τα  χρήματα  

μπορώ  να  σας  βάλω ,  λέει ,  5.000 τηλεοράσεις  και  συγκρίνετε  την  

τεχνολογία  που  έχει  η  τηλεόραση  και  το  κόστος  με  αυτό  το  πράγμα .   

Βρέθηκα  με  τον  ηλεκτρολόγο  που  κάνει  τα  σπίτια .  Βγαίνουμε  

έξω  σε  μια  πλατεία ,  έχει  μια  κολώνα  που  έχει  δυο  μπράτσα .  Το  ένα  τον  

ρωτάω ,  το  ένα  λέει  ξεβιδώνεις  την  λάμπα ,  είχε  λεντ  και  το  άλλο  είχε  

το  στέλεχος  αυτό  το  πιο  περίπλοκο .  Του  λέω ,  ότι  πόσο  κάνει  αυτό  
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Γιώργο ;  Μου  λέει  ότι  τα  παίρνω  χονδρικής  22 ευρώ .  Αυτό  το  σύστημα .  

Γι '  αυτό  και  έφτασα  στο  σημείο  να  είμαι  αντίθετος .   

Φυσικά  και  θέλω  την  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  φυσικά  και  

θέλω  την  οικονομία  του  Δήμου .  Όσο  για  τα  εξτρά ,  τις  εξτρά  

δυνατότητες ,  εγώ  τις  αμφισβητώ  από  την  εμπειρία  μου  πήρα  ένα  

κομπιούτερ ,  το  οποίο   θα  έβγαζε  μια  πλακέτα  σε  μια  χρονιά ,  που  θα  

αναβάθμιζε  τις  ικανότητες .  Δεν  βγήκε  ποτέ  αυτή  η  πλακέτα ,  άλλαξε  η  

τεχνολογία .   

Οι  θερμοκρασίες  εδώ  στην  Ελλάδα ,  κάποιος  το  ανέφερε ,  νομίζω  

ο  κ .  Ραμπότας ,  άλλες  συνθήκες  εδώ ,  άλλες  στην  Ολλανδία ,  άλλες  στην  

Δανία .  Αυτή  η  περιπλοκότητα  με  την  ζέστη  που  έχουμε  εδώ  πέρα  

δημιουργεί  και  πάρα  πολλά  προβλήματα .  Δεν  χρειαζόμαστε  αυτή  την  

δυνατότητα  της  μέτρησης  του  φωτός  να  ανάψουν ,  να  σβήνουν .  Αυτά  

σβήνουν  με  χρονοδιακόπτη  ή  εδώ  έχουμε  ή  μέρα  ή  νύκτα .  Δεν  έχουμε  

ενδιάμεσες  καταστάσεις .   

Γι '  αυτό  και  είμαι  αντίθετος  με  το  έργο  και  δεν  υπεισέρχομαι  

στους  όρους .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μυστακίδη .  Και  αυτός  ήταν  σύντομος .  Ο  κ .  Χράπας  

έχει  στην  συνέχεια  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πρώτα  –πρώτα  θέλω  να  συγχαρώ  τον  Δήμαρχο  και  τον  Αντιδήμαρχο  

για  την  πολύ  καλή  δουλειά  που  έχουν  κάνει ,  όσον  αφορά  την  

διαβούλευση  και  την  ενημέρωση  του  σώματος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  των  πολιτών  μας  για  το  τι  ακριβώς  προτίθεται  ο  Δήμος  

να  προμηθευτεί .    
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 Είναι  ένα  έργο  που  αποφασίσαμε  και  συμφωνήσαμε  η  πλειοψηφία  

ότι  είναι  ωφέλιμο  για  τους  δημότες  μας  και  ότι  δεν  θα  υπάρχει  καμία  

απολύτως  δαπάνη  εξτρά  για  το  συγκεκριμένο  έργο .  Θα  είναι  δηλαδή ,  

θα  πληρωθεί  μέσα  από  την  εξοικονόμηση  των  πόρων ,  μέσα  από  την  

εξοικονόμηση  ενέργειας .   

 Σήμερα  συζητάμε  τα  αποτελέσματα  της  διαβούλευσης ,  η  οποία  

διακήρυξη  ήταν  είκοσι  μέρες  και  έχουμε  και  τα  σχόλια  τα  οποία  τα  

διάβασε  ο  Αντιδήμαρχος ,  ποια  είναι  τα  σχόλια  και  που  

επικεντρωνόμαστε .   

 Εγώ  πραγματικά  σήμερα  χαίρομαι  γιατί  ενημερώθηκα  πλήρως  και  

μάλιστα ,  όχι  μόνο  ενημερώθηκα  πλήρως ,  το  πίστεψα  ακόμα  

περισσότερο  το  έργο ,  όπως  βλέπω  σοβαρούς  ανθρώπους  να  μας  κάνουν  

προτάσεις  και  να  μας  λένε  ότι  ναι  μεν  καλό  είναι  αλλά  διορθώστε  

εκείνο ,  κοιτάξτε  και  αυτό .   

 Εμείς  τι  θέλουμε  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  σαν  δημοτικοί  

σύμβουλοι ;  Πρώτον ,  πρέπει  να  διασφαλίσουμε  τα  συμφέροντα  του  

Δήμου  που  θα  θέλουμε  όλοι  και  δεύτερον ,  να  διασφαλίσουμε  ότι  αυτός  

που  θα  πάρει  την  δουλειά  θα  είναι  ένας  συνεπής  επαγγελματίας ,  ο  

οποίος  δεν  θα  μας  αφήσει  στην  μέση .  Πάνω  από  όλα .  Δυο  

πραγματάκια .   

 Φυσικά  και  εγώ  θέλω  να  έρθουν  είκοσι  πέντε  να  δώσουν  

προσφορές .  Ναι  αλλά  εμείς  πόσο  είμαστε  διατεθειμένοι  να  ρίξουμε  τον  

πήχη  χαμηλά ;  Μέχρι  πόσο ;  Να  τον  ρίξουμε  χαμηλά  τον  πήχη ,  μέχρι  

πόσο  όμως ;   Δεν  θα  πρέπει  να  έχουμε  και  κάποια  στάνταρ  για  να  

έχουμε  ένα  αξιόπιστο  αποτέλεσμα ;   

 Αυτό  που  θέλουμε  δηλαδή ,  την  αξιοπιστία  του  αποτελέσματος  

και  του  εργολάβου .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  6 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

92

 Είπε  ο  κ .  Χασαπίδης  που  τον  εκτιμώ  βαθύτατα  για  τις  

πιστοποιήσεις  και  συμφωνώ  απόλυτα  μαζί  σου  και  θα  έλεγα  εγώ  

παραπάνω ,  μήπως  θα  πρέπει  να  κάνουμε  αυτό  που  είπε  ο  Δημήτρης  ο  

Τσαλίκογλου ;  Να  βάλουμε  πιστοποίηση ,  να  έχει  πιστοποίηση  και  ο  

εργολάβος  που  θα  αναλάβει  ένα  κομμάτι  να  κάνει  στον  Δήμο  μας ;  

μήπως  και  αυτός  θα  πρέπει  να  έχει  έξτρα  πιστοποιήσεις ,  κ .  Κώστα ;  

Λέω  τώρα .   

 Αυτό  πρέπει  να  συζητήσουμε  σήμερα  εδώ  τους  όρους  της  

διακήρυξης .  Δυστυχώς  όμως  στην  ουσία  δεν  μπήκαμε .  Οι  περισσότερες  

παρατάξεις  νίψανε  τας  χείρας  τους .  Λένε  ότι  διαφωνούμε  με  το  δάνειο ,  

διαφωνούμε  με  τους  όρους  τους  δανείου ,  δείτε  τους  όρους  εσείς ,  δεν  

λέμε  τίποτα  άλλο  όμως  για  το  δια  ταύτα ,  το  αποτέλεσμα  της  

διακήρυξης .  Αυτό  είναι  το  νόημα ,  γι '  αυτό  είμαστε  εδώ  σήμερα ,  να  

συζητήσουμε  το  αποτέλεσμα  της  διακήρυξης .   

 Που  εστιάσαμε ;  Να  πάμε  σε  προμηθευτές ,  να  επιλέξουμε  δηλαδή ,  

έχουμε  πολλούς  προμηθευτές  οι  οποίοι  να  μην  έχουν  καμία  

πιστοποίηση  και  κανένα  πιστοληπτικό  όριο  ή  να  πάμε  σε  μια  

επιχείρηση  η  οποία  είναι  σοβαρή  επειδή  στην  δουλειά  της  και  έχει  

κάποια  χρήματα  στην  άκρη  και  μπορεί  να  πάρει  την  δουλειά ;   

 Αυτό  μας  λένε  δηλαδή  στην  διακήρυξη  ότι  πρέπει  να  κάνουμε .  

Να  επιλέξουμε .  

 Εγώ  πιστεύω  ότι  είμαστε  σε  πολύ  καλό  δρόμο ,  πειστήκαμε  εκατό  

τοις  εκατό  ότι  είμαστε  σε  καλό  δρόμο  και  ότι  αυτό   είναι  ωφέλιμο  έργο  

και  από  την  διακήρυξη  και  από  την  διαβούλευση  φάνηκε  αυτό .  Στην  

Οικονομική  Επιτροπή  που  θα  έρθει  πραγματικά  θέλω  τις  απόψεις  όλων  

να  τις  εξετάσουμε  εκεί .   
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 Τώρα  τα  δυο  κομμάτια  που  συζητιούνται  φυσικά  και  είναι  αυτά  

τα  δυο .  Είναι  το  πόσα  φωτιστικά  λεντ  έχει  περάσει  ο  εργολάβος  στην  

προϋπηρεσία  του  στην  εργασία  του .  Αυτό  μπορεί  να  ανέβει  ή  να  

κατέβει .  Από  εμάς  εξαρτάται .  Φυσικά  και  άμα  θέλουμε  να  το  

κατεβάσουμε ,  το  κατεβάζουμε  το  πιστοληπτικό  όριο .  Και  αυτό  εάν  

θέλετε ,  εάν  νομίζετε  ότι  είναι  υψηλό  και  αυτό  μπορούμε  να  το  

μειώσουμε  ή  κατά  άποψη  κάποιου  άλλου  να  το  αυξήσουμε .   

 Τι  μας  λέει  η  διαβούλευση ;  Αυτά  τα  δυο  τα  κομμάτια  δείτε .  Τα  

άλλα  είναι  στάνταρ  και  καλά  κάνετε  και  πάτε  εκεί  και  κάποια  άλλα  

ακόμη  μας  δώσανε  ακόμη  περισσότερη  ασφάλιση .  Ότι  προσέξτε  για  

εκείνο  που  δεν  το  είχατε  σκεφτεί ,  μήπως  θα  πρέπει  και  εκείνο  να  το  

εντάξετε  μέσα ;   

 Αυτό  είναι  το  νόημα  της  σημερινής  συνεδρίασης .  Να  πούμε  ότι  

συμφωνούμε  στα  περισσότερα  και  δεν  διαφωνούμε  γενικά  σε  όλα .  

Διαφωνούμε  στην  φιλοσοφία ;  Αλλά  εντάξει ,  στην  φιλοσοφία  

διαφωνούμε ,  αλλά  η  φιλοσοφία  είχε  συζητηθεί  και  σε  προηγούμενες  

συνεδριάσεις .  Σήμερα  είμαστε  στο  δια  ταύτα .  Πρέπει  να  πούμε  στους  

πολίτες  την  άποψή  μας .   

 Αυτή  είναι  η  δική  μου  η  αντίρρηση ,  δηλαδή  όταν  μου  λέει  ο  

δημοτικός  σύμβουλος  ότι  δείτε  τους  όρους  εσείς .  Τι  να  δούμε  τους  

όρους ;  Τους  όρους  τους  έχουμε  ανεβασμένους  είκοσι  μέρες .   

 Μείνανε  κάποιοι  εντέχνως  σε  ένα  σημείο ,  το  οποίο  συζητήθηκε  

από  τις  πρώτες  ενημερώσεις  που  είχαμε  κάνει ,  ότι  τα  φωτιστικά  λεντ  

αντέχουν  δέκα  χρόνια .  όχι ,  είναι  ψέμα  αυτό .  Απλά  έμεινε  σε  κάποιους  

και  το  λένε ,  συνεχίζουν  να  το  αναπαράγουν .   

 Η  τεχνολογία  λεντ ,  το  ξέρετε  όλοι  σας  ότι  δεν  υπάρχει  δέκα  

χρόνια  τα  λεντ .  Λένε  οι  κατασκευαστές  ότι  αυτό  το  λεντ ,  το  φωτιστικό  
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μπορεί  να  αντέξει  δεκαπέντε  χρόνια .  εγώ  όμως  θα  σας  δώσω  δέκα  

χρόνια  εγγύηση  ότι  δεν  θα  πάθει  τίποτα .  Εάν  πάθει  κάτι  στα  δέκα  

χρόνια  θα  σας  το  αλλάξω .  Ναι ,  αλλά  ζει  δεκαπέντε .  Υπολογίζουμε  

δεκαπέντε .  Δεν  το  ξέρουμε  πόσο  ζει  αλλά  λέμε  ότι  δέκα  σίγουρα  αλλά  

παραπάνω  είναι  η  ζωή  τους .  Και  μείνανε  τώρα  ότι  σε  δέκα  χρόνια  θα  

είναι  παλαιό ,  σε  δυο  χρόνια  θα  παλιώσει ,  σε  ενάμιση  θα  παλαιώσει .   

 Αυτά  τα  πράγματα  συζητήθηκαν  παλαιότερα  και  μην  τα  λέτε  

συνεχώς .  Δεν  είναι  σωστό  να  αναπαράγουμε  τέτοιες  ειδήσεις  οι  οποίες  

δεν  έχουν  βάση .  Το  νόημα  σήμερα  είναι  να  συζητήσουμε  και  να  

αποφασίσουμε ,  έτσι  ώστε ,  να  έρθει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  μια  

άποψη  η  οποία  θα  είναι  πρώτον ,  ωφέλιμη  για  τους  δημότες  μας  και  να  

διασφαλίσουμε  το  σωστό  έργο ,  την  ποιότητα  του  έργου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  ομιλητής  είναι  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  

κύριοι  συνάδελφοι ,  όσοι  απομείνανε ,  η  σημερινή  συζήτηση  του  

θέματος  νομίζω  ότι  είναι  μια  προέκταση ,  άποψή  μου  αυτή ,  της  

διαβούλευσης ,  όπου  και  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  πρέπει  να  

προτείνουμε  ή  να  προτρέψουμε  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  η  οποία  

είναι  το  καθ’   ύλην  αρμόδιο  όργανο  να  πάρει  την  απόφαση  για  να  

βελτιώσουμε  και  ουσιαστικά  εμείς  τι  κάνουμε  σήμερα ;  πρέπει  να  

βελτιώσουμε  όσο  αυτό  επιτρέπει  η  νομοθεσία  τους  όρους  διακήρυξης ,  

να  βάλουμε  περισσότερους  στο  παιχνίδι  από  τους  προμηθευτές ,  

διασφαλίζοντας  όμως  από  την  άλλη  πλευρά  ότι  ο  Δήμος  δεν  θα  πέσει  

θύμα  επιχειρηματιών  που  λένε  ότι  τίποτα  στο  ένα ,  τίποτα  στο  άλλο ,  
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όλα  ελεύθερα  και  ένας  απλός  ηλεκτρολόγος  μπορεί  να  αλλάξει  τα  

σώματα  και  να  κάνει  τα  πάντα .   

 Όχι .  Υπάρχουν  επιχειρηματίες  οι  οποίοι  μπράβο  τους  και  εγώ  

τους  ευχαριστώ  ιδιαίτερα ,  τρεις ,  τέσσερις ,  πόσοι  μπήκαν  στην  

διαβούλευση  και  μας  φώτισαν  περισσότερο  με  την  εμπειρία  τους .  

Αυτοί  οι  άνθρωποι  πιστεύω ,  κάποιοι  είπαν  ότι  εκεί  θέλουν  να  

οδηγήσουν  για  να  πάρουν  το  έργο .  Εντάξει ,  όλα  είναι  μέσα  στο  

παιχνίδι .  Όμως ,  κάποια  συγκεκριμένη  εταιρεία  είπε  ότι  παιδιά  μην  

βάζετε  2.000 εμπειρία ,  2.000 φωτιστικά  σώματα  να  έχει  τοποθετήσει  

κάποιος .  Ας  είναι  και  λιγότερα ,  ας  είναι  και  500.  Και  εκείνος  έχει  την  

εμπειρία .  Και  εγώ  το  ασπάζομαι  αυτό  και  πρέπει  να  το  ασπαστεί  και  τα  

μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Είναι  όροι  οι  οποίοι  μπορεί  να  

αλλάξουν .  Είναι  μέσα  στους  όρους  που  μπορεί  να  αλλάξει  η  

Οικονομική  Επιτροπή .   

 Το  άλλο ,  η  πιστοληπτική  ικανότητα  της  εταιρείας .  Ας  μην  είναι  

το  1,5 εκατομμύριο ,  ας  είναι  λιγότερο .  Ας  είναι  300.000,  ας  είναι  

500.000,  να  μπουν  περισσότεροι  άνθρωποι .  Δεν  έχουν  όλοι  αυτή  την  

στιγμή  την  πιστοληπτική  ικανότητα .   

 Αυτές  θα  έπρεπε  να  είναι  οι  προτάσεις  μας  προς  την  Οικονομική  

Επιτροπή .  Δηλαδή  η  συνέχεια  της  διαβούλευσης  και  δια  μέσου  αυτών  

των  εταιρειών .  Επ’  ουδενί  δεν  δέχομαι  εταιρεία  που  να  λέει  ότι  

αλλάξτε  λάμπες  χωρίς  πιστοποίηση  και  ο  ηλεκτρολόγος  της  γειτονιάς ,  

που  και  εγώ   αλλάζω  λάμπες  και  ο  κ .  Μηλίδης  αλλάζει  και  ο  κ .  

Αναστασιάδης .  Ποιος  μας  τις  αλλάζει ,  ο  ηλεκτρολόγος ;   

 Δεν  θέλουμε  λαμπτήρες .  Επιτέλους ,  σε  αυτό  τον  χώρο  δεν  έχουμε  

καταλάβει  την  διαφορά  μεταξύ  φωτιστικού  σώματος  και  λαμπτήρα .  Ας  

μην  πάω  εκεί  πέρα .  Όποιος  το  κατάλαβε  το  κατάλαβε .  Ακούω  ακόμη  
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και  σήμερα  να  λέγονται  αυτά  τα  πράγματα ,  ακούω  επίσης  να  λέτε  ότι  η  

τεχνολογία  θα  αλλάξει  σε  δυο  χρόνια .  Έναν  μάντη  θέλω  εδώ  μέσα  να  

μας  πει  πότε  θα  αλλάξει  η  τεχνολογία  και  κακώς  τις  αλλάξαμε  τις  

λάμπες  και  δεν  μείναμε  με  το  φωτιστικό  πετρέλαιο .  Εκεί  έπρεπε  να  

μείνουμε .  Με  την  νοοτροπία  των  συναδέλφων  εδώ  μέσα ,  του  21ο υ  

αιώνα ,  να  λένε  ότι  αλλάξτε  λάμπες  ή  καθίστε  με  το  πετρέλαιο .  Θα  

αλλάξει  η  τεχνολογία .  Μα  είστε  σοβαροί  δηλαδή ;  Κάποτε  πρέπει  να  

σοβαρευτούμε .   

 Ρωτήστε ,  ειλικρινά  ρωτήστε  ανθρώπους  επαΐοντες  και  όχι  

τυχάρπαστους  στην  πιάτσα ,  ας  πούμε ,  αλλάξτε  λάμπα .  Δεν  θα  σας  πει  

κανένας  σοβαρός  άνθρωπος  που  ξέρει  το  αντικείμενο .  Εδώ  ακούστηκαν  

και  αυτά .   

 Λοιπόν ,  για  να  τελειώνω ,  ειπώθηκαν  πάρα  πολλά ,  ειλικρινά  

βλέπω ,  παρά  το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  δυο  στρατόπεδα ,  δυο  

στρατόπεδα  αντίπαλα ,  η  αντιπολίτευση  κάποια  μέλη  της  

συμπολίτευσης  και  η  συμπολίτευση .  Λοιπόν ,  τι  λέμε ,  όχι  στο  έργο .  Για  

τους  δικούς  τους  λόγους .  Δεν  κριτικάρω  κανέναν .   

 Η  Δημοτική  Αρχή  υπεύθυνα  συνεχίζει  το  έργο  της  και  νομίζω  ότι  

εάν  αυτό  το  έργο  φτάσει  στον  τελικό  προορισμό  του ,  θα  χαίρεστε  όλοι .  

Άλλος ,  επειδή  είναι  υπέρ  εγωιστής  θα  χαίρεται  από  μέσα  του  και  

άλλος ,  ο  οποίος  είναι  σωστός ,  θα  χαίρεται  εκ  των  προτέρων .   

 Λοιπόν ,  το  έργο  είναι  θεάρεστο .  Το  έργο  δεν  θα  ζημιώσει  την  

τσέπη  του  Σερραίου  πολίτη  μα  ούτε ,  όχι  ένα  ευρώ ,  ούτε  ένα  σεντ .  Θα  

εξοικονομήσει  χρήματα  ο  Δήμος  από  αυτή  την  ιστορία .  Και  τα  

χρήματα  δεν  αναφέρθηκε ,  δεν  έπρεπε  να  το  αναφέρουμε  σήμερα ,  η  

Οικονομική  Επιτροπή  ήταν  το  θέμα  να  βελτιώσει  τους  όρους ,  να   

υπάρξουν  περισσότεροι ,  αλλά  πρέπει  να  τα  πούμε  αυτά .   
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Πρώτον  ότι  δεν  θα  ζημιωθεί  ο  πολίτης .  Δεύτερον ,  για  τα  δέκα  

χρόνια  η  εταιρεία  η  οποία  θα  πάρει  το  έργο  και  θα  αντικαταστήσει  

αυτούς  τους  ενεργοβόρους  λαμπτήρες  με  φωτιστικά  λεντ ,  θα  κερδίσει  ο  

Δήμος  πολλαπλάσια ,  όχι  μόνο  για  την  αποπληρωμή  του  δανείου  που  

αυτή  είναι  διασφαλισμένη  από  την  μείωση  της  σπατάλης  της  ενέργειας ,  

αυτό  είναι  διασφαλισμένο ,  αλλά  από  την  άλλη  πλευρά  σκεφτείτε  

αυτούς  τους  λαμπτήρες  που  θα  αντικαταστήσουμε  τους  ενεργοβόρους  

με  τα  φωτιστικά ,  τι  κέρδος  θα  έχουμε  για  δέκα ,  δώδεκα  χρόνια  

διασφαλισμένα  ότι  ό ,τι  καίγεται  αντικαθίσταται  από  τον  ίδιο  τον  

εργολάβο .   

Αυτοί  είναι  όροι  πραγματικοί  τους  οποίους  θα  έπρεπε  να  

επαινέσουμε  και  την  Τεχνική  Υπηρεσία  αλλά  και  την  βούληση  της  

δημοτικής  αρχής  που  βρήκε  αυτόν  τον  τρόπο  να  πάρει  ένα  τόσο  δάνειο  

όσο  θα  αποπληρώνεται  χωρίς  να  ζημιώνει  την  τσέπη  του  Σερραίου  

πολίτη .   

Λοιπόν ,  ένα  θετικό  δεν  ακούστηκε  εδώ  μέσα .  Όμως  επειδή  το  

κάνω  κάθε  φορά  και  όταν  ακούω  καλόβουλους  ανθρώπους  και  τον  κ .  

Μηλίδη  και  τον  κ .  Χρυσανθίδη  άκουσα ,  οι  οποίοι  είπαν ,  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  είπε  ότι  εγώ  μπορώ  να  έχω  αντίθετη  άποψη ,  δεν  το  θέλω  

το  έργο ,  αλλά  στην  Οικονομική  Επιτροπή  δείτε  είπε  αυτόν  τον  

εργολάβο ,  ας  πούμε ,  δεν  ξέρω  εργολάβος  ή  τις  προτάσεις  που  έγιναν  

στον  Δήμο  Ιλίου ,  είναι  μια  πολύ  καλή  συμφωνία .   

Βεβαίως  πρέπει  να  τους  δει  η  Οικονομική  Επιτροπή  αυτούς  τους  

όρους  και  δεν  χρειάζεται ,  έχει  τόσο  ικανά  στελέχη  η  Οικονομική  

Επιτροπή  παιδιά ,  που  δεν  χρειάζεται  το  θέμα  να  ξανά  έρθει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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Εμείς  εμπιστευόμαστε ,  όλοι  μας  εμπιστευόμαστε  αυτά  τα  στελέχη  

της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Δεν  μπορώ  να  ακούω  τέτοια  πράγματα .  

Είναι  ένα  όργανο  το  οποίο  πρέπει  να  λειτουργεί  με  συνείδηση  και  

λειτουργεί  με  συνείδηση ,  με  ειλικρίνεια ,  με  εντιμότητα  και  νομίζω  ότι  

θα  είναι  προς  όφελος  των  Σερραίων  πολιτών  αυτή  η  αντικατάσταση  

των  κοινών  λαμπτήρων  και  κυρίως  των  ενεργοβόρων  λαμπτήρων  με  τα  

φωτιστικά  σώματα ,  τα  οποία  πραγματικά  θα  αποδώσουν ,  θα  φέρουν  

οικονομία  στον  Δήμο  μας .   

Αυτά  και  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Κύριε  Αραμπατζή  παρακαλώ  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πραγματικά  είναι  απογοητευτική  η  εικόνα ,  

τουλάχιστον ,  είχα  σκεφτεί  να  μην  τοποθετηθώ  αλλά  με  σεβασμό  

απέναντι  τόσο  προς  τον  κ .  Μηλίδη  και  στους  συνεργάτες  του  αλλά  και  

στους  δυο  εναπομείναντες  από  τον  συνδυασμό  του  κυρίου  Φωτιάδη  

αλλά  και  στους  υπόλοιπους ,  βεβαίως  και  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  θα  κάνω  

μια  τοποθέτηση  και  θα  περιοριστώ ,  δεν  θα  σας  κουράσω ,  σε  τεχνικά  

θέματα ,  διότι  ακούστηκαν  πάρα  πολλές  ανακρίβειες .  Και  ποιες  είναι  

αυτές ;   

 Δεν  ακούστηκε  από  κανέναν  συνάδελφο  την  διάρκεια  που  έχουν  

οι  λεντ ,  τα  φωτιστικά  των  λεντ .  Τουλάχιστον  50.000 ώρες  έχουν  και  

αυτό  είναι  πιστοποιημένο .  Δεν  είναι  απλώς  άνοιξα  το  διαδίκτυο .  

50.000 ώρες  αντέχουν ,  που  σημαίνει  πάνω  από  15 χρόνια  θα  έχουν  

διάρκεια  ζωής  τα  φωτιστικά  αυτά  που  θα  τοποθετηθούν .   
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 Επίσης  και  βέβαια  τη  τεχνολογία  αναβαθμίζεται  συνέχεια .  

Υπήρχαν  κάποτε  τα  απλά  τα  λεντ ,  σήμερα  είναι  τα  υψηλής  

φωτεινότητας  τα  λεντ  και  στα  αυτοκίνητα  ακόμα  χρησιμοποιούσαμε  

συμβατικούς  λαμπτήρες  καις  ήμερα  έχουμε  πάλι  λάμπες  λεντ .  Και  σε  

πολλές  φορές  χρησιμοποιούνται  οι  λάμπες  λεντ .  Μην  θέλουμε  να  

απαξιώσουμε  την  τεχνολογία  των  λεντ  και  σε  δυο  χρόνια  ότι  θα  βγει .  

Τι  θα  βγει  μετά  δυο  χρόνια ;  Μπορεί  να  βγει  και  κάτι  καλύτερο  αλλά  

μπορεί  να  συνεχίσει  να  αναβαθμίζεται  η  τεχνολογία  των  λεντ .  Έτσι  θα  

προχωρήσει .  Η  τεχνολογία  των  λεντ  αναβαθμίζεται .  Άλλη  ήταν  η  

κατάσταση  προτού  δέκα  χρόνια ,  άλλη  είναι  η  σημερινή  και  άλλη  θα  

συνεχίσει .   

 Ακούστηκαν  επίσης  ανακρίβειες  και  βλέπω  μια  προσπάθεια  

μηδενισμού  και  θα  πω ,  δεν  έχω  πρόβλημα ,  θα  αναφερθώ  στον  κ .  

Φωτιάδη ,  ο  οποίος  μα  έριξε  και  μομφή ,  μας  μάλωσε  κάποια  στιγμή ,  

αφού  μονολογώντας  δεν  κάθισε  να  ακούσει ,  θα  πω  το  εξής :  γίνεται  

πραγματικά  μια  προσπάθεια  να  μηδενιστεί  το  έργο .  Και  θα  πω  το  εξής :  

στην  εμμονή  αυτή  ότι  όλα  τα  φωτιστικά  δέχονται  λάμπες  λεντ ,  δεν  

είναι  έτσι .  Δεν  είναι  έτσι  και  σας  το  λέω  υπεύθυνα .  Και  να  ήταν  έτσι  

όμως ,  ξέρετε  ότι  έχουν  περιορισμένη  διάρκεια  οι  λάμπες  που  κάνουμε ,  

που  τις  αλλάζουμε  τώρα ;  Για  ποιο  λόγο ;  διότι  δεν  έχουν  προστασία .  

Είναι  μια  απλή  λάμπα ,  σε  μια  υπερφόρτωση  του  δικτύου  καίγεται  

αμέσως .   

 Γνωρίζει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ότι  τις  αλλάζουμε ,  όχι  απλώς  

τακτικά ,  σε  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  αλλάζουν  οι  λάμπες .  Εδώ  

και  χρόνια  που  περνάνε  τις  λεντ .  

 Στην  τοποθέτηση  ότι  ξέρετε ,  θα  έχουμε  μόνο  έναν  καλό  φωτισμό ,  

μας  διαφεύγει  ότι  τα  οφέλη  εκτός  από  οικονομικά  ξεχνάμε  τα  
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περιβαλλοντικά  οφέλη ,  ξεχνάμε  ότι  αυτές  οι  λάμπες  δεν  παράγουν  

θερμότητα ,  ξεχνάμε  ότι  θα  περιοριστούν  στο  ελάχιστο  τα  προβλήματα ,  

ξεχνάμε  επίσης  ότι  στην  δεκαετή  εγγύηση  ο  Δήμος  δεν  θα  απασχολήσει  

προσωπικό  του  Δήμου  ούτε  στο  ελάχιστο ,  διότι  θα  έχει  ο  εργολάβος  

την  ευθύνη ,  όπως  και  τα  ανταλλακτικά .   

 Αυτό  λοιπόν  το  κόστος ,  το  οποίο  είναι  και  αυτό  αρκετά  μεγάλο  

για  τον  Δήμο ,  θα  εξαλειφθεί .   

 Και  το  πιο  σπουδαίο  βέβαια ,  είναι  ότι  από  όλη  αυτή  την  

διαδικασία ,  ότι  θα  εξυπηρετηθεί  με  την  μείωση  αυτή ,  με  την  μείωση  

της  ενέργειας  και  την  μείωση  όλων  αυτών  των  χρημάτων  ότι  θα  

εξυπηρετηθούν  τα  τοκοχρεολύσια  και  σίγουρα  θα  μείνουν  και  κάποια  

λεφτά  στον  Δήμο .   

 Δεν  θέλω  να  προχωρήσω  περισσότερο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διότι  εάν  

αναφερθούμε  και  στον  ντίμινγκ  και  να  το  κλείσω  για  να  μην  

δευτερολογήσω ,  το  θέμα  του  ντίμινγκ  που  έγινε  τόσο  μεγάλος  λόγος  

και  πολύς  λόγος ,  ότι  είναι  φωτογραφικός ,  ότι  είναι  ένας  προμηθευτής ,  

εγώ  μπορώ  να  σας  αναφέρω  εν  τάχει  δεκάδες  προμηθευτές  που  

κατασκευάζουν  την  τεχνολογία  το  ντίμινγκ .  Δεν  είναι  τόσο  τρομερό  

πλέον ,   έχει  προχωρήσει  η  τεχνολογία .   

Τι  σημαίνει  μέσα  στο  φωτιστικό ,  τι  γίνεται  με  το  ντίμινγκ ;  Με  το  

ντίμινγκ  βάζουμε  μια  προϋπόθεση .  Βάζουμε  τις  υποδομές  αργότερα  να  

δεχθεί  το  σύστημα  είτε  ασύρματα  με  WiFi  και  τα  λοιπά ,  είτε  

ενσύρματα .  Ενσύρματα  σε  καμία  περίπτωση ,  διότι  οι  πυλώνες  δεν  είναι  

ιδιοκτησία  δική  μας ,  είναι  της  Δ .Ε .Η . ,  άρα  δεν  μπορούμε  να  

καρφώσουμε  ούτε  ένα  καρφάκι .  Άρα  θα  γίνει  ασύρματα .   

 Όταν  θα  γίνει  μέσα  σε  αυτό  το  σύστημα  λοιπόν  θα  είναι  το  

τροφοδοτικό ,  η  προστασία  και  το  σύστημα  ντίμινγκ .  Τίποτα  
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περισσότερο .  Μια  υποδοχή  που  θα  μπορεί  να  κουμπώσει  αργότερα  με  

ελάχιστο  κόστος ,  διότι  σκεφτείτε ,  εάν  δεν  το  έχει  επάνω .   

Άλλωστε ,  ο  στόχος  είναι  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  το  

σύστημα  ντίμινγκ  θα  μας  προσφέρει  ακόμα  μεγαλύτερη  οικονομία .   

Δεν  θέλω  να  επεκταθώ  κύριε  προεδρεύοντα  άλλο ,  ούτε  θα  

δευτερολογήσω .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Προεδρεύοντα .  Θα  ήθελα  να  ξεκαθαρίσω  τα  εξής  

συνάδελφοι ,  εάν  και  με  θλίβει  το  γεγονός  ότι  σε  ένα  τόσο  σοβαρό  θέμα  

που  τόσοι  πολλοί  συνάδελφοι  έχουν  τοποθετηθεί  όλο  αυτό  το  

διάστημα ,  η  αίθουσα  αυτή  δεν  είναι  σήμερα  γεμάτη .  Θα  ήθελα  να  είναι  

γεμάτη  αυτή  η  αίθουσα .   

 Δεύτερον ,  όσον  αφορά  αυτά  που  ειπώθηκαν  και  από  τον  κ .  

Φωτιάδη  και  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη  για  το  άρθρο  72,  παράγραφο  4,  

στην  αρχή  ο  κ .  Φωτιάδης  και  παράγραφο  3 ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  φυσικά  

αναφέρει  ο  νόμος  ότι  μπορεί  με  ειδική  αιτιολόγηση  και  με  απόλυτα  

πλειοψηφία  η  Οικονομική  Επιτροπή  μια  αρμοδιότητά  της  να  την  δώσει  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όμως  πρώτον ,  η  παράγραφο  3 που  λέει  ότι  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί  από  μόνο  του  να  πάρει  μια  τέτοια  

απόφαση  θεωρώ  προσβολή  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  να  

θεωρήσουμε  εμείς  εδώ  ότι  μπορούμε  καλύτερα  από  την  Οικονομική  

Επιτροπή  να  ορίσουμε  τους  όρους  γι '  αυτή  την  διακήρυξη .   

 Δεύτερον ,  όσον  αφορά  την  παράγραφο  4,  θεωρώ  ότι  η  

Οικονομική  Επιτροπή  το  έχει  αποδείξει  όλα  αυτά  τα  χρόνια  με  όλους  

τους  συναδέλφους  από  την  συμπολίτευση  και  την  αντιπολίτευση  ότι  
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δεν  έχει  αιτιολόγηση  ή  δεν  της  λείπουν  στοιχεία  ή  δεδομένα  για  να  

πάρει  απόφαση  και  να  ορίσει  τους  όρους  γι '  αυτό  το  θέμα  από  μόνη  και  

επομένως ,  δεν  χρειάζεται  να  το  φέρει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Τρίτον ,  σε  κανέναν  Δήμο  που  συζητήθηκε  αυτό  το  θέμα  δεν  το  

άφησε  η  Οικονομική  Επιτροπή  που  είναι  αρμοδιότητά  της ,  σύμφωνα  με  

τον  νόμο ,  πάλι  με  το  ίδιο  άρθρο  του  72,  να  την  παραχωρήσει  την  

αρμοδιότητα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Εκεί  θα  είναι  όλοι  οι  σύμβουλοι  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  οι  

μόνιμοι  υπάλληλοι  του  Δήμου ,  οι  συνάδελφοι  συμπολίτευσης  και  

αντιπολίτευσης  που  τους  έχουμε  τεράστια  εμπιστοσύνη  όλα  αυτά  τα  

χρόνια ,  επομένως ,  για  μένα  δεν  τίθεται  τέτοιο  ζήτημα .   

 Η  απάντηση  που  έδωσα  στον  κ .  Φωτιάδη  και  στον  κ .  Χρυσανθίδη  

ήταν ,  φυσικά  με  ειδική  αιτιολόγηση ,  η  οποία  για  μένα  δεν  υφίσταται  

μέχρι  σήμερα  και  μέχρι  τώρα .  Θα  μπορούσε ,  φυσικά  η  Οικονομική  

Επιτροπή  αλλά  δεν  υφίσταται  η  αιτιολόγηση  και  δεν  υπάρχει  κανένας  

λόγος  κατά  την  άποψή  μου .   

 Πάμε  παρακάτω .   

 Θα  είμαι  πολύ  γρήγορος .  Αλλαγή  τεχνολογίας .  Καλά  με  

συνάντησε  ένα  στέλεχος  της  Δ .Ε .Η . ,  δεν  θα  πω  ποιος  και  μου  είπε  ότι  

καλά  στις  γκαζόλαμπες  θα  μείνουμε ;  Καλά  όταν  παίρνουμε  το  iPhone 

το  XS, δηλαδή  τώρα  βγήκε  το  iPhone XS, και  η  iPhone αλλάζει  

τεχνολογία  κάθε  χρόνο ,  τι  πάμε  και  παίρνουμε   όλοι  το  XS που  είναι  

το  πιο  ακριβό ;  Κρατάμε  το  iPhone XS, που  βγήκε  πριν  από  τέσσερα ,  

πέντε  χρόνια  και  κάνει  πολύ  καλά  την  δουλειά  του  και  αντέχει .   

 Εάν ,  επομένως ,  οι  λάμπες  λεντ  αντέξουν  15 χρόνια ,  εμείς  τι  θα  

πούμε ;  Γιατί  τις  αλλάξαμε ;  Κάθε  δυο  χρόνια  θα  αλλάζουμε  λάμπες ;  
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Νομίζω  αυτό  είναι  αδιανόητο .  Δεν  παίρνουμε  όλοι  ότι  βγαίνει  κάθε  

επόμενη  χρονιά .  Σε  κανένα  προϊόν ,  ούτε  για  μας  τους  ίδιους ,  γιατί  

παίρνουμε  αυτό  που  μας  κάνει  την  δουλειά  και  αντέχει .   

 Έδωσα  ένα  παράδειγμα  στον  χώρο  των  κινητών ,  που  έχετε ,  

πιστεύω ,  όλοι  γνώση .   

 Θα  μιλήσω  πρακτικά  για  τέσσερα  θέματα .  Εκεί  που  μπορούμε ,  

πέρα  του  νόμου ,  να  πούμε  την  γνώμη  μας .  και  εγώ  θα  ήθελα ,  όπως  είχα  

τοποθετηθεί  πολλές  φορές  και  στην  λήψη  δανείου ,  είχα  επιφυλαχθεί  

σύμφωνα  με  τον  οργανισμό  που  έβαλε  τις  επιφυλάξεις  του  για  πως  θα  

πρέπει  να  είναι  οι   όροι  για  να  παίρνουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι  

παίκτες ,  players,  όπως  λέμε  στα  αγγλικά ,  μέρος  σε  αυτή  την  σύμβαση  

και  στον  διαγωνισμό ,  θα  ήθελα  η  εμπειρία  τοποθέτησης  φωτιστικών  να  

περιοριστεί  όχι  στα  2.000 αλλά  πιο  χαμηλά ,  στα  400 με  500,  να  είναι  

κάτι  πιο  λογικό ,  όχι  καθόλου .  Φωτιστικά  σώματα  θα  πάμε  να  

περάσουμε  σε  5.500 σχεδόν  φωτιστικά  σώματα .   

Να  μην  έχεις  καμία  εμπειρία ;  Να  έχεις  μια  εμπειρία  αλλά  να  

είναι  πιο  λελογισμένη ,  πιο  χαμηλά ,  λέω  400 με  500,  η  πιστοληπτική  

ικανότητα  να  μην  είναι  τόσο  μεγάλη ,  50% αλλά  ούτε  και  μικρή ,  να  

είναι  30 με  40%, να  έχει  μια  ευρωστία  η  επιχείρηση ,  μην  πτωχεύσει  

και  δεν  μπορεί  ο  Δήμος  μετά  να  υλοποιήσει  το  έργο .   

Το  ντίμινγκ ,  δεν  το  συζητώ  να  είναι  ανοικτού  πρωτοκόλλου ,  να  

μπορεί  να  τοποθετηθεί  η  συσκευή  οποιαδήποτε  εταιρείας  και  το  ΕΝΕΚ ,  

όπως  το  είπε  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  και  όλοι  

οι  συνάδελφοι ,  φυσικά  και  θέλουμε  τα  φωτιστικά  σώματα  και  οι  

λαμπτήρες ,  οι  λυχνίες  να  είναι  από  το  ΕΝΕΚ ,  να  έχουν  πιστοποίηση  ή  

να  είναι  εφάμιλλα  ισότιμα  σύμφωνα  με  τον  νόμο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  6 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

104

Αυτά  τα  πολύ  απλά  επιχειρήματα  είχα  να  πω  για  να  είναι  

ανοικτός  ο  διαγωνισμός  σε  πολλούς  παίκτες ,  σε  πολλούς  

ενδιαφερόμενους .  Θα  κάνει  καλό  αυτό  το  έργο  για  τον  Δήμο ,  οι  

διοικήσεις  έχουν  συνέχεια ,  σήμερα  είναι  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή ,  αύριο  

θα  υπάρξει  νεότερη  τον  Μάιο ,  θα  εκλεγεί  μια  νέα  Δημοτική  Αρχή ,  

όποιοι  συνάδελφοι  θα  είναι  εδώ  με  το  νέο  σύστημα ,  με  τον  Κλεισθένη  

απλή  αναλογική ,  ενδεχομένως  δεν  θα  πάρουμε  πλειοψηφίες  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  πρέπει  όλοι  μαζί  να  ομονοούμε  και  να  

πετυχαίνουμε  καλά  έργα  για  τον  Δήμο  και  για  τους  δημότες .   

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα  έρθετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είχε  δικαίωμα  από  τον  Κανονισμό  ο  πρόεδρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ζήτησα  να  τοποθετηθώ ,  έγραψα  το  όνομά  μου .  Ευχαριστώ  πάρα  

πολύ .   

 Δευτερολογίες  συνάδελφοι .  Θέλει  κανείς  κάτι ;  Τρία  

δευτερόλεπτα  ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  προτείνω  επειδή  είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  δευτερόλεπτα  ο  κ .  Μηλίδης ,  επικεφαλής  παράταξης .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτά  που  ήταν  να  πω  τα  είπα ,  δεν  χρειάζεται  να  πω  κάτι  άλλο .  Λέμε ,  

άκουσα ,  έπαινος  στους  ειδικούς ,  σε  αυτούς  που  κάνανε  προτάσεις ,  

τώρα  αυτά  που  διαβάσαμε .  Από  την  μια  να  λέμε  ότι  τους  επαινούμε ,  
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από  την  άλλη  να  λέμε  ότι  τον  άλλο  τον  μηδενίζουμε  τελείως  γιατί  λέει  

ότι  πρέπει  να  αποκατασταθούν  όχι  όλα  τα  φωτιστικά  αλλά  μόνο  τα  

λεντ ,  ο  συγκεκριμένος ,  νομίζω  ότι  αντιφάσκουμε .  

 Αντιφάσκουμε  γιατί  από  την  μια  τους  επαινούμε  και  λέμε  ότι  

μπράβο  που  κάναμε  προτάσεις  και  από  την  άλλη  το  μηδενίζουμε  τον  

έναν  εξ  αυτών .  Άρα  αυτός  είναι  απέξω ;  Δεν  πάει  έτσι  αυτό .  Δεν  πάει  

έτσι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όπου  μας  βολεύει  δεν  πάει .  Και  εν  πάση  περιπτώσει ,  τελείωσα  κύριε  

Πρόεδρε ,  είναι  κουραστικό  το  ξέρω .  Λοιπόν  και  από  την  άλλη  μπορεί  

εξ  αρχής  για  τους  λόγους  που  αναφέραμε  ότι  ήμασταν  κατά  της  λήψεως  

ενός  τέτοιου  μεγάλου  δανείου ,  πιστεύω  ότι  με  σταδιακή  δράση  

μπορούσε  να  γίνει  το  έργο ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  παρόλα  αυτά ,  εάν  

αντιληφθήκατε  και  νομίζω  το  αντιληφθήκατε  όλοι ,  έμμεσα  προτείναμε  

κάποια  πράγματα  τα  οποία  τα  λέτε  όλοι  τώρα .  Όλοι  τα  λέτε  για  τις  

2.000,  για  τα  500,  για  αυτά .   

 Αυτό  για  να  λάμψει  η  αλήθεια .  Η  αλήθεια  είναι  αυτή .  Ευχαριστώ  

πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη ,  ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  δεν  θα  πω  πολλά  λόγια .  Επειδή  είμαι  λίγο  πιο  πρακτικός  

άνθρωπος  θέλω  και  εγώ  να  βάλω  έναν  όρο  μέσα  στην  διακήρυξη .  

Αυτός  ο  όρος ,  εάν  συμφωνείτε  βέβαια  και  εσείς ,  ποιος  είναι ;  Εάν  θα  

μας  τοποθετήσουν  ένα  φωτιστικό  το  οποίο  θα  πάθει  μια  βλάβη  και  δεν  
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θα  λειτουργεί ,  να  βάλουμε  έναν  όρο  εντός  δεκαημέρου  να  τον  

αντικαθιστά , .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  προβλέπει .  Εντός  24ωρου .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ωραία .  Εγώ  λέω  εντός  δεκαημέρου ,  γιατί  η  υπηρεσία  μας  μέσα  σε  δέκα  

μέρες  τα  αλλάζει ,  αυτό  ήθελα  να  βάλω  και  εκτός  από  αυτό ,  όσον  

αφορά  και  το ,  μπορούμε  να  συζητήσουμε  μόνο  τα  δυο  πράγματα  από  τα  

σχόλια  που  είχαμε  από  τις  προτάσεις  στην  διαβούλευση ,  το  ένα  είναι  η  

ποσότητα  των  λαμπτήρων  που  θα  πρέπει  να  έχει  προϋπηρεσία  να  την  

μειώσουμε  σε  ένα  βαθμό .  Και  εγώ  συμφωνώ  στα  500 κομμάτια ,  όπως  

πρότεινε  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  Χρήστος  και  ο  κ .  Χασαπίδης  και  το  

ύψος  της  χρηματοπιστωτικής  ικανότητα  και  αυτό  να  μειωθεί  από  το  

50% να  πέσει  στο  30,  35.  

 Αυτά ,  βέβαια  θα  ολοκληρωθούν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  

εκεί  θα  παρθεί  και  η  απόφαση .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χράπα .  Ολοκληρώθηκε  και  η  δευτερολογία .  

Παρακαλώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχος  και  τον  κ .  Δήμαρχο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…και  τελειώνω .  Κατέπεσε  ο  μύθος  γιατί  λέγανε  ότι  το  δάνειο  θα  το  

πληρώσει  ο  πολίτης .  Το  δάνειο  θα  το  πληρώσει  πολίτης .   

 Ο  πολίτης  σήμερα  και  με  ένα  παράδειγμα ,  πληρώνει  το  ρεύμα .  

Κανονικά  θα  πληρώνει  το  ρεύμα .  Όμως  ένα  παράδειγμα ,  έχουμε  ένα  

σπίτι ,  το  ενοικιάζουμε  200 ευρώ .  Έρχεται  ο  ιδιοκτήτης  και  μου  λέει  

ότι  κοίταξε  να  δεις ,  δεν  θα  βάλεις  φράγκο  εσύ ,  θα  στο  κάνω  λουξ .  Το  
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σπίτι  αυτό  θα  στο  κάνω  λουξ .  Θα  σε  περάσω  καινούργια  παράθυρα ,  

μωσαϊκά  και  τα  λοιπά .  Και  θα  σου  μειώσω  από  200 ευρώ  θα  στο  κάνω  

180 το  ενοίκιο .   

 Και  εγώ  λοιπόν  ο  νοικάρης  που  ήμουνα  σε  ένα  σπίτι  παλαιό  και  

περιβαλλοντικά  όχι  καλό ,  θα  μείνω  σε  ένα  ωραιότατο  σπίτι  αισθητικά  

και  τα  λοιπά .   

 Θα  μου  μειώσει  και  το  ενοίκιο .  Θα  πω  όχι ;  Αυτή  είναι  η  

περίπτωση  κύριοι  με  το  δάνειο ,  αυτή  είναι  η  περίπτωση  με  τα  λεντ .  

Φωτισμός  ομοιόμορφος ,  φωτισμός  που  δεν  θα  δημιουργεί  ρύπανση  στο  

περιβάλλον ,  φωτισμός  που  θα  εξοικονομεί  την  ενέργεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ολοκληρώστε  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εγώ  θα  προσπαθήσω  να  είμαι  πολύ  σύντομος .  Καταρχήν  θέλω  να  

συγχαρώ  τον  κ .  Μηλίδη  και  τον  κ .  Γιαννακίδη  που  κάθονται  μέχρι  

τελευταία  στιγμή .  Τον  κ .  Μηλίδη . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  είναι  οι  αρχηγοί .  Είναι  οι  αρχηγοί .  Ο  κ .  Μηλίδης  μάλιστα  και  

στην  λογοδοσία ,  σε  όλες  τις  λογοδοσίες  μέχρι  τελευταία  στιγμή  μένει .  

Όχι  απλώς  έρχεται ,  πετάει  ρουκέτες  και  σηκώνεται  και  φεύγει ,  όπως  

κάποιοι  άλλοι .  Μπράβο ,  συγχαρητήρια  για  αυτή  σας  την  στάση  αλλά  

αυτά  δεν  αναδεικνύονται .  Στις  τηλεοράσεις  αύριο  άλλα  θα  παίζουν .  

Ξέρετε  τι  θα  παίξουν ;  Κακώς  το  φέρανε  το   θέμα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Κακώς  το  φέρανε  το  θέμα ,  πρέπει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

αποφασίσει .  Είναι  αυτή  η  τακτική  της  παράταξης  του  Φωτιάδη ,  να  μην  

γίνει  τίποτα .  Πώς  θα  γίνει  να  τα  μπλοκάρουμε  όλα .  Αφού  κάνανε  

προσφυγές ,  όταν  πήραμε  την  απόφαση  για  την  λήψη  δανείου  και  ήταν  

σίγουροι  ότι  θα  την  κερδίσουν  την  προσφυγή  και  κατέπεσε ,  τώρα  

προσπαθούν  έτσι ,  να  βρουν  κάτι  για  το  πως  θα  γίνει  να  το  

μπλοκάρουμε  το  θέμα .   

 Και  αυτό  που  λένε  τώρα  δεν  στέκει .  Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  

ποια  αιτιολογία  θα  γυρίσει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Ποια  

δικαιολογία ;  Υπάρχει  αντιπολίτευση  μέσα ,  τα  πάντα  είναι  νόμιμα ,  η  

απόφαση  που  θα  πάρει  είναι  νόμιμη ,  νομιμότατη ,  δεν  υπάρχει  κανένας  

λόγος .   

Ξέρετε  κάποιον  Δήμο  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  να  μου  τον  φέρετε  

παράδειγμα ,  που  δεν  παίρνει  απόφαση  για  τους  όρους  διακήρυξης  η  

Οικονομική  Επιτροπή  αλλά  παίρνει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Θα  

τρελαθούμε  τελείως ;   

Ειλικρινά  δηλαδή ,  αυτό  το  αντιπολιτευτικό  μένος  και  δεν  

καταλαβαίνουν  κάποιοι  τους  κάνει  ζημιά  στην  εικόνα  τους .  Όχι  σε  

όλα .  Πώς  θα  τα  μπλοκάρουμε  όλα .  Τίποτα  να  μην  γίνει .  Καταλαβαίνετε  

τι  θα  γίνει  με  την  απλή  αναλογική .   

Τώρα ,  το  σημερινό  το  θέμα  του  δανείου  δεν  το  συζητήσαμε  πόσες  

φορές  δεν  έληξε ;  Σήμερα  ποιο   είναι  το  θέμα  μας ;  οι  όροι  διακήρυξης .  

Και  γιατί  το  έφερα  εγώ  εδώ ;  Γιατί  κάποιοι  λέγανε  ψέματα  ότι  ο  

διαγωνισμός  είναι  φωτογραφικός .  Ότι  το  ΚΑΠΕ  έβαλε  φωτογραφικούς  

όρους .  Σήμερα  δεν  τόλμησε  να  πει  κανείς  για  το  ΚΑΠΕ  τίποτα ,  γιατί  

ξέρει  τι  θα  πάθει  άμα  πει  κάτι  για  το  ΚΑΠΕ .  Πήραν  το  χαρτί .   
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Ας  τολμήσει  να  πει  κάποιος ,  ας  τολμήσει  να  βγει  δημοσιά  και  να  

πει  ότι  το  ΚΑΠΕ  έχει  βάλει  φωτογραφικούς  όρους .  Θέλω  να  το  

ακούσω .  Εγώ  θα  το  στείλω  στο  ΚΑΠΕ .  Και  εγώ  το  έστειλα  βεβαίως .  

Με  πήραν  τηλέφωνο  ότι  μάθαμε  αυτά  τα  πράγματα  είπανε  για  μας .  

Είναι  αλήθεια ;  Βεβαίως  λέω  είναι  αλήθεια .   

Το  δίκαιο  και  η  αλήθεια ,  την  έχω  πει  πολλές  φορές  αυτή  την  

φράση  και  θα  την  λέω  συνέχεια ,  το  δίκαιο  και  η  αλήθεια  στο  τέλος  

νικάνε .  Να  μας  πείτε  ποιος  όρος  είναι  φωτογραφικός  να  το  βγάλουμε .  

Γι '  αυτό  το  έφερα  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Σας  το  είχα  

υποσχεθεί .  Για  να  αποδείξω  ότι  ο  διαγωνισμός  είναι  τζαμένιος ,  είναι  

ξεκάθαρος .  Βγείτε  και  πείτε  ότι  αυτός  ο  όρος  είναι  φωτογραφικός .  

Βγάλε  τον  και  θα  τον  βγάλουμε .   

Η  Δημοτική  Αρχή  έχει  πρόταση ,  την  έβγαλε  στην  διαβούλευση .  

Στην  πρότασή  της  έγιναν  αντιπροτάσεις  από  κάποιες  επιχειρήσεις  και  

βεβαίως  τα  σωστά  θα  τα  λάβουμε  υπόψη  μας ,  γιατί  να  μην  τα  λάβουμε  

υπόψη  μας ;  

Όπως  είπε  και  ο  Ηλίας  ο  Γκότσης  οι  ηλίθιοι  δεν  αλλάζουν  γνώμη .  

Μα  εμείς  αυτό  που  είπαμε  δεν  είπαμε  ότι  είναι  στάνταρ .  Γι '  αυτό  το  

βγάλαμε  στην  διαβούλευση .  Το  βγάλαμε  στην  διαβούλευση  και  λέμε  

ότι  για  πείτε  μας ,  που  διαφωνείτε ;  Εάν  κάπου  διαφωνείτε  και  έχετε  

δίκαιο ,  θα  το  ασπαστούμε .  Βεβαίως .  Δεν  είναι  δυνατόν  όμως  να  

ασπαστούμε  να  μην  έχουν  πιστοποίηση .   

Και  δεν  μηδενίζουμε  εδώ  κανέναν .  Διαφωνούμε  καθέτως  και  

οριζοντίως .  Να  μην  έχει  πιστοποίηση ,  να  μην  έχει  καθόλου  εμπειρία ,  

να  μην  έχει  περάσει  ούτε  ένα  φωτιστικό  και  να  μην  έχει  ντίμινγκ .  Δεν  

ξέρω ,  καταλάβατε  τι  είναι  το  ντίμινγκ ;   
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Τι  πετυχαίνουμε  με  το  ντίμινγκ ;  Εξοικονόμηση  ενέργειας .  Τις  

ώρες  από  2 τα  μεσάνυκτα  μέχρι  στις  5 το  πρωί  που  δεν  κυκλοφορεί  

κόσμος  πολύς ,   είναι  κακό  να  πέφτει  η  ένταση  του  φωτός  και  να  

γίνεται  εξοικονόμηση  ενέργειας ;  Αυτό  είναι  το  ντίμινγκ .  Δεν  ξέρω  εάν  

το  κατάλαβαν .  Αυτό  είναι  κακό ;  Και  βγαίνει  ο  άλλος  και  λέει  ότι  όχι  

αυτό ,  είναι  φωτογραφικό .  Ποιος  είπε  ότι  είναι  φωτογραφικό ;  Ο  

μοναδικός  που  το  λέει .  Ο  μοναδικός .   

Και  δεν  ξέρω ,  υπάρχει  άνθρωπος  που  ασπάζεται ,  υπάρχει  κάποιος  

από  εδώ  μέσα  που  θα  κάνει  έγγραφη  πρόταση ,  θα  πει  να  μην  μπει  το  

ντίμινγκ ,  να  μην  μπει  ΕΝΕΚ ,  να  μην  πει  καθόλου  εμπειρία ;   

Να  τις  κάνει  τις  προτάσεις  αυτές .  Θα  χαρώ  πολύ  να  τις  δω  

γραπτώς ,  γραπτώς  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

Ο  διαγωνισμός  είναι  τζαμένιος .  Είναι  τόσο  καθαρός ,  γι '  αυτό  και  

δεν  υπήρχαν  και  πολλές  προτάσεις .   

Όσον  αφορά  για  το  δάνειο ,  καλά  μα  δεν  ξέρετε  ότι  ρεζιλεύονται  

όσοι  λένε  ότι  το  δάνειο  θα  το  πληρώσει  ο  Δήμος  και  οι  δημότες ,  

ρεζιλεύονται .  Δεν  θα  μας  ενέκρινε  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων  είναι  όρος ,  δεν  εγκρίνει  το  δάνειο  εάν  δεν  αποδειχθεί  από  την  

τεχνοοικονομική  μελέτη  ότι  μπορεί  να  αποπληρωθεί  από  την  

εξοικονόμηση  ενέργειας .  Την  τεχνοοικονομική  μελέτη  την  εξετάζει  το  

ΚΑΠΕ  και  το  ΚΑΠΕ  γνωμοδοτεί  και  λέει  ότι  ναι ,  μπορεί  να  

αποπληρωθεί  το  δάνειο  μέσα  από  την  εξοικονόμηση  ενέργειας .  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  μπορείς  να  τους  δώσεις  δάνειο .  Δεν  θα  

πληρώσει  ο  Δήμος  τίποτα .   

Εάν  η  τεχνοοικονομική  μελέτη ,  δεν  το  αποδεικνύει ,  λέει  το  

ΚΑΠΕ  όχι  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Δεν  θα  τους  

δώσεις  δάνειο .  Και  επιμένουν  κάποιοι  να  λένε  αυτά  τα  ψέματα .  
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Επιμένουν  χωρίς  τσίπα  και  ντροπή  και  θα  βγουν  αύριο  στα  κανάλια .  

Θα  βγουν  αύριο  και  θα  λένε  τα  ίδια  πράγματα  που  πιπίλισαν  εδώ  μέσα .   

Δεν  θα  τους  αφήσω  εγώ  να  περάσει  το  ψέμα .  Δεν  πρόκειται  να  

τους  αφήσω .  Ο  κόσμος  έχει  καταλάβει .  Έχει  καταλάβει  πάρα  πολύ  

καλά .   

Πενήντα  δήμοι  σε  όλη  την  Ελλάδα  έχουν  μπει  σε  αυτό  το  

πρόγραμμα  και  κάποιοι  λένε ,  σεβαστή  η  άποψή  τους ,  όχι  να  αλλάζουμε  

την  λάμπα  λεντ .  Ωραία ,  άμα  εσύ  θέλεις  να  πηγαίνεις  εκατό  χρόνια  

πίσω  δικαίωμά  σου ,  εμείς  δεν  θέλουμε  να  πάμε  εκατό  χρόνια  πίσω ,  

εμείς  θέλουμε  να  πηγαίνουμε  μπροστά .   

Οι  πάντες  όλοι  αλλάζουν  τον  φωτισμό  και  μάλιστα  τζάμπα .  

Κάνεις  ανακαίνιση .  Πολύ  πετυχημένο  το  παράδειγμα  που  είπε  ο  

Γκότσης .  Λοιπόν ,  τζάμπα  ανακαίνιση  κάνεις .  Θα  πεις  όχι ;  Τζάμπα  

ανακαίνιση  προς  το  καλύτερο .   

Κοιτάξτε  παιδιά ,  εγώ  δεν  θα  αφήσω  κανέναν  να  καταπατήσει  το  

δίκαιο  και  την  αλήθεια .  Θα  βγαίνω ,  όπως  βγήκα  και  θα  τους  λέω ,  γιατί  

δεν  με  καλούν  εμένα  στα  κανάλια ,  θα  τους  προκαλώ  να  με  καλούν  για  

να  ακούσει  ο  κόσμος  την  αλήθεια .  Δεν  θα  αφήσω  το  ψέμα  και  την  

συκοφαντία  να  περάσει .   

Είναι  ντροπή  δηλαδή ,  ένα  θέμα  που  έπρεπε  όλοι  να  το  

αγκαλιάσουν  αυτό ,  όλοι ,  όλοι ,  διότι  δεν  θα  πληρώσει  ο  Δήμος  και  οι  

δημότες  τίποτα ,  θα  έχουμε  μείωση  των  τελών .  Εάν  δεν  γίνει  αυτό  θα  

έχει  αύξηση  τελών .  Δεν  τους  ενδιαφέρει  όμως ,  αρκεί  να  μην  γίνει  

τίποτα .  Για  κάποιους ,  δεν  μηδενίζω  όλη  την  αντιπολίτευση .   

Δεν  θέλω  να  πω  περισσότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Τελείωσε  η  συζήτηση  γι '  αυτό  το  

θέμα .  

 

 (ΠΡΑΚΤ .  1/25/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Πάμε  στο  δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  θέλει  να  κάνει  μια  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλοι  έχετε  ακούσει  εδώ  και  όχι  μονάχα  σήμερα  και  χθες  και  προχθές  

ότι  διασφαλίζουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου .  Πολύ  ωραία .  Και  εγώ  

είμαι  της  ίδιας  τακτικής  και  συμφωνώ  απόλυτα .  Εδώ  υπάρχουν  δυο  

περιπτώσεις ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  οι  οποίες  με  προβλημάτισαν  και  επ’  αυτό  

θα  θέσω  τα  ερωτήματα .   
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 Η  περίπτωση  6 που  αναφέρεται  στην  κ .  Μούρα ,  θα  αναφερθώ  και  

στο  ονοματεπώνυμο  της  εταιρείας .  Το  ποσό  είναι  μεγάλο ,  περίπου  

30.000.  Μη  άσκηση  ένδικου  μέσου  εφέσεως  επί  της  παραπάνω  

αποφάσεως  και  είναι  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ημερομηνία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ΄18. 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ΄18.  Και  η  περίπτωση  10.  Εκεί  το  ποσό  είναι  πάλι  μεγάλο  και  

μιλάμε  για  30.000,  έχει  άμεση  σχέση  με  τον  Δήμο  Καπετάν  Μητρούση .  

Πάλι ,  μη  άσκηση  ένδικου  μέσου  εφέσεως  επί  της  παραπάνω  αποφάσεως  

και  είναι  Ειρηνοδικείο  Σερρών .  Εάν  τα  προσθέσουμε  και  τα  δυο  το  

ύψος  είναι  αρκετά  μεγάλο .   

 Το  ερώτημά  μου ,  δεν  ασκήθηκε  έφεση .  Γιατί ;  Ήμασταν  βέβαιοι  

ότι  θα  χάναμε  Εάν  ήμασταν  βέβαιοι  ότι  θα  χάναμε ,  γιατί  δεν  τους  

πληρώναμε ;  Απλό  το  ερώτημα .  Και  εάν  ήμασταν  βέβαιοι  ότι  θα  

κερδίζαμε ,  γιατί  δεν  ασκήσαμε  έφεση  στο  όνομα  των  συμφερόντων  του  

Δήμου ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  εξήγησα  και  έξω .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  και  εδώ  μέσα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε…. 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  πω .  Αυτά  που  είπα  έξω  θα  τα  πω  και  μέσα .  Καταρχάς  όταν  

έρχεται ,  όπως  βλέπετε  υπάρχει  ένα  ποσό  το  οποίο  είναι  μεγάλο .  Τα  

περισσότερα  αφορούν… 
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτά  τα  δυο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  απαντήσετε  γι '  αυτά  τα  δυο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  έρχεται  ένα  θέμα  το  οποίο  αφορά  δικαστικές  περιπτώσεις ,  

υπάρχει  κάποια  εισήγηση  από  τον  νομικό  σύμβουλο ,  ο  οποίος  είναι  του  

Δήμου .  Επειδή  εμείς  δεν  γνωρίζουμε  νομικά ,  η  εισήγηση  είναι  ότι  

μπορεί  να  απαντήσει  καλύτερα  ο  κ .  Γαλάνης ,  εάν  έχει  περάσει  στον  

τελευταίο  βαθμό ,  δηλαδή  Εφετεία ,  Πρωτοδικεία ,  δεν  ξέρω  την  

διαδικασία ,  από  εκεί  και  πέρα  ότι  και  να  κάνεις ,  δεν  υπάρχει  τίποτα .  

Έχεις  βαρέσει  το  ντουβάρι .  Θα  πρέπει  να  πληρώσεις .   

 Εάν  εσύ ,  σου  λέει  ότι  έχεις  την  δυνατότητα  αλλά  έχεις  χάσει  τις  

φορές  στο  δικαστήριο  και  να  πας  δεν  έχεις  καμία  ελπίδα .  Στο  λέει  ο  

δικηγόρος .  Εάν  τώρα  το  τραβήξεις ,  γιατί  μερικές  περιπτώσεις  το  

τραβήξαμε ,  επειδή  θέλαμε  αυτό  που  λέτε   και  εσείς ,  μας  πιάνει  στο  

κεφάλαιο ,  άμα  είναι  ένα  6% στο  κεφάλαιο  για  τα  επόμενα  πέντε  χρόνια  

με  αποτέλεσμα  20 χιλιάδες  παραπάνω .   

 Πάντα  όταν  έρχονται ,  σας  το  λέω  ειλικρινά  και  τα  περισσότερα  

αφορούν  το  πάλαι  ποτέ ,  διότι  αυτό  Μούρας  και  αυτά  που  είπατε ,  είναι  

το  πάλαι  ποτέ ,  του  ΄10 είναι ,  είναι  Καπετάν  Μητρούση .  Το  99% 

αφορούν ,  τουλάχιστον  αυτοί  που  είναι  μέσα  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  το  γνωρίζουν  αυτό  το  πράγμα .  Αυτό  είναι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  δεύτερος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  δεύτερος  είναι  ο  Σμιρίδης .  Δήμος  Καπετάν  Μητρουσίου .   
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 Τι  γίνεται ;  Με  το  που  άλλαξε  ο  Δήμος  και  ήρθαν  όλοι  στον  Δήμο  

Σερρών ,  μετά  από  πέντε  χρόνια ,  στα  πέντε  χρόνια  γίνεται  παραγραφή .  

Έρχεται  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  ξέρετε  πολλές  φορές  έχουμε  

παραστεί .  Πέντε  πάρα  δέκα  μέρες  γίνεται  αγωγή ,  οπότε  ανανεώνεται .  

Βάλε  τώρα  έφεση ,  ξανά  έφεση ,  ξανά  έφεση ,  πάμε  άλλα  πέντε  χρόνια .  

Φτάσαμε  το  ΄18. Αυτά  όλα  του  ΄10 είναι .  Να  μην  σας  πω  ότι  είναι  και  

Δεκέμβριος  του  ΄10. 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το  ερώτημα  ήταν  απλό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  η  απάντηση  απλή .  Εντάξει ,  τελείωσε ,  απάντησε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  πλέον  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  αποφάσεις ,  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  από  ότι  κατάλαβα  κ .  

Αντιδήμαρχε ,  αναφέρουν  μέσα  τους  λόγους  που  ασκήσατε  ή  δεν  

ασκήσατε  στην  κάθε  περίπτωση  κάποιο  ένδικο  μέσο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο  μικρόφωνο  παρακαλώ .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνο .  Κύριε  Χαρίτο  

ανοίξτε  το  μικρόφωνο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  είναι  τελεσίδικη  τι  να  κάνουμε ;  Λέει  ο  δικηγόρος  του  Δήμου ,  

λέει  ότι  είναι  τελεσίδικη  απόφαση ,  ότι  και  να  κάνεις  από  εδώ  και  πέρα  

τελείωσε ,  τέρμα .  Τι  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  ομόφωνα  ναι ;  Για  την  αναμόρφωση  ψηφίζουμε ,  όχι  για  

κάτι  άλλο .   Την  αναμόρφωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  για  την  αναμόρφωση .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  980/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1)  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  -  ΚΤΕΟ ,  

2)  συντήρησης  και  επισκευής  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων ,  
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3) ετήσιας  συντήρησης  κλιματιστικών  μονάδων  του  Δήμου  Σερρών  

 και  κεντρικής  κλιματιστικής  μονάδος  και  κεντρικής  θέρμανσης   

του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ ,  

4)  συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  Μητρούση  

 του  Δήμου  Σερρών  (7ος  λογ . )  

5)  μίσθωσης  μηχανημάτων  για  άρση  καταπτώσεων  

 στην  ΤΚ  Ορεινής ,  

6)συντήρησης  και  αποκατάστασης  υπαίθριου  εξοπλισμού  σε  χώρους  

πρασίνου  της  ΔΕ  Σερρών   και  

7)προετοιμασίας  κοινόχρηστων  εκτάσεων  προς  δάσωση   

στη  ΔΕ  Σκουτάρεως .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  το  ένα  μέχρι  το  επτά .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  τρίτο .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  τεχνικό   

έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  981/2018 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρησης   

και  επισκευής  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  982/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ετήσιας  συντήρησης  

 κλιματιστικών  μονάδων  του  Δήμου  Σερρών  και  κεντρικής  

κλιματιστικής   

μονάδος  και  κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  983/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρησης  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  Μητρούση  του  

 Δήμου  Σερρών  (7ος  λογ . )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  984/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  μίσθωσης   

μηχανημάτων  για  άρση  καταπτώσεων  στην  ΤΚ  Ορεινής  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  985/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρησης  και   

αποκατάστασης  υπαίθριου  εξοπλισμού  σε  χώρους  πρασίνου  της  ΔΕ  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  986/2018 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  προετοιμασίας  

 κοινόχρηστων  εκτάσεων  προς  δάσωση  στη  ΔΕ  Σκουτάρεως .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  987/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Ευχαριστώ  πολύ .  Λήξη  της  συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 
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……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

ΠΡΑΚΤ:  Ενημέρωση  -  συζήτηση  -  διατύπωση  γνώμης  προς  την  

Οικονομική  Επιτροπή  

1/25/2018  επί  των  εγγράφων  της  υπό  δημοπράτηση  προμήθειας  με  

τίτλο :  ¨Βελτίωση  -  ενεργειακή  αναβάθμιση  δικτύου  

φωτισμού  με  χρήση  νέων  τεχνολογιών  και  εξοικονόμηση  

ενέργειας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

980-2018:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2018 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  

Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

981-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  τεχνικό  

έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  – ΚΤΕΟ  

 

982-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρησης  

και  επισκευής  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων  
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983-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ετήσιας  

συντήρησης  κλιματιστικών  μονάδων  του  Δήμου  Σερρών  και  

κεντρικής  κλιματιστικής  μονάδος  και  κεντρικής  θέρμανσης  

του  κινηματοθεάτρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  

 

984-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρησης  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  Μητρούση  του  

Δήμου  Σερρών  (7ος  λογ . ) ,  

 

985-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  μίσθωσης  

μηχανημάτων  για  άρση  καταπτώσεων  στην  ΤΚ  Ορεινής  

 

986-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρησης  

και  αποκατάστασης  υπαίθριου  εξοπλισμού  σε  χώρους  

πρασίνου  της  ΔΕ  Σερρών    

 

987-2018:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

προετοιμασίας  κοινόχρηστων  εκτάσεων  προς  δάσωση  στη  

ΔΕ  Σκουτάρεως .  

 

 

………………………….. 

……………. 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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- Μυστακίδης  Παύλος ,  αποχώρησε  μετά  την  τοποθέτησή  του  επί  

του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος  και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  αποχώρησαν  

λίγο  πριν  την  έναρξη  του  κύκλου  των  δευτερολογιών  επί  του  1ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα  και  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησαν  μετά  

την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )…………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       …………….. 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      …………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………….. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      …………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      …………….. 
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       …………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………….. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       …………….. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       …………….. 
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