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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  2/2019 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  13η  του  μηνός  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  2/07-02-2019 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  37,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρών  δεν  ήταν  κανείς .  

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  

της  παρ .  6 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 

 

……………………………. 

………………. 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87 ΤΑ)  

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  13 

Φεβρουαρίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00΄ ,  με  θέματα  

ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Ορισμός  νέου  εκπροσώπου  του  Δήμου  ως  μέλος  και  ορισμός  

νέου  

  Προέδρου  στο   Δ .Σ .  της  ΔΕΥΑΣ  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους   του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  

  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ .Σ .  του  

ΟΠΑΚΠΑ  
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  Σερρών ,  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Αντικατάσταση   και   ορισμός   νέου   μέλους   του  Δ .Σ .   της   

Ενιαίας  

  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών ,  

  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  ημερίδα  για  

¨ΝΕΡΟ  και  ΛΥΜΑΤΑ¨  με  τη  συμμετοχή  ΟΒΥΕ  και  ΔΕΥΑ  

από  τις  15 έως  τις  17 Φεβρουαρίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  6η  εκδήλωση  

του  έργου  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European decades) που  

χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  

για  τους  πολίτες¨  στη  Μαδρίτη ,  από  τις  6 έως  τις  8 

Μαρτίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  f inal  4 κυπέλλου  γυναικών  

Ελλάδος  2019 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  6 έως  7 

Απριλίου  2019 με  την  Ελληνική  Ομοσπονδία  

Πετοσφαίρισης .  
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Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  το  θάνατο  

του  εν  ενεργεία  προέδρου  της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  υπογραφής  συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  του  

Δήμου  Σερρών ,  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  

¨ECO CITY¨ ,  του  εργαστηρίου  μετάδοσης  θερμότητας  και  

περιβαλλοντικής  μηχανικής  του  ΑΠΘ  και  του  τμήματος  

διοίκησης  συστημάτων  εφοδιασμού  του  ΤΕΙ  Κεντρ .  

Μακεδονίας ,  για  την  κυκλική  οικονομία .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  

δημιουργικών  πόλεων  της  UNESCO με  θέμα  τη  

γαστρονομία .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  

άρδευσης ,  καθορισμός  χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  

αρδευτικής  περιόδου  και  αριθμού  των  θέσεων  υδρονομέων ,  

για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου ,  στο  πλαίσιο  του  

προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους  

2019 στο  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  

μίσθωσης  έργου  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού  

προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους  2019 στο  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας ,  εργατών  

νεκροταφείων  (νεκροθάφτες)  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  

αναγκών  του  τμ .  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  15ο:   Τροποποίηση  του  ύψους  των  τελών  κοιμητηρίων  που  

επιβλήθηκαν  με  την  υπ’  αριθμ .  415/2016 ΑΔΣ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:    Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  6/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με    θέμα :  ¨Αναμόρφωση  

προϋπολογισμού  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  
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ΘΕΜΑ  17ο:    Έγκριση  αποφάσεων  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  

α)  αρ .  131/2018 με  θέμα :  ¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  

δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών ,  έτους  2019¨  και  

β)  αρ .  2/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:    Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο :  

α)  Δημιουργία  χαρτών  Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων  

Δήμου  Σερρών ,  και  

β)  Ανάπτυξη  και  λειτουργία  δικτύου  εθελοντισμού  

υποστήριξης  των  ευάλωτων  ομάδων  πληθυσμού  στον  Δήμο  

Σερρών ,  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ¨Κεντρική  Μακεδονία¨  

(Άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  ¨Προώθηση  της  

κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  -  

ΕΚΤ¨ ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  

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

Σερρών  προς  την  Τ .Υ .  του  Δήμου  Ηράκλειας  για  το  έργο  

¨Ανόρυξη  και  αξιοποίηση  γεωτρήσεων  ύδρευσης  στην  Τ .Κ .  

Βαλτερού  και  στην  Τ .Κ .  Παλαιοκάστρου  του  Δήμου  

Ηράκλειας  Π .Ε .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  20ο:   Ορισμός  υπαλλήλου ,  υπεύθυνου  για  την  κίνηση  

λογαριασμού  που  διατηρεί  ο  Δήμος  Σερρών  στην  Τράπεζα  

της  Ελλάδος .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  507.780,00 € από  το  

Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  – Γενική  

Γραμματεία  Αθλητισμού  για  την  πράξη  ¨Προμήθεια  -  

εγκατάσταση  προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  

στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίησης  

της  πράξης :  ¨ ΄Εκμάθηση  Ελληνικής  γλώσσας  και  ανάπτυξη  

ψηφιακών  δεξιοτήτων  για  ΡΟΜΑ  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  

πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

  

ΘΕΜΑ  23ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  αποδοχή  της  έκτακτης  επιχορήγησης  ΚΑΠ  

έτους  2018 και  απόδοση  αυτής  στις  Ενιαίες  Σχολικές  

Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

του  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  του  Δήμου  Σερρών¨  για  τα  

έτη  2020 – 2023 και  δημιουργία  σχετικού  Κ .Α .  για  την  εν  

λόγω  υπηρεσία .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Συμπλήρωση  της  αρ .  792/2018 Α .  .Σ .  σχετικά  με  την  

προ-χρηματοδότηση  των  ΙΡΑ  δικαιούχων  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ZEFFIROS του  

Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ¨Ελλάδα  -  

πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-

2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Ενημέρωση  σχετικά  με  τον  απολογισμό  της  

¨Πολιτείας  των  Ευχών¨  έτους  2018.  

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

 

ΘΕΜΑ   28ο:   Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  ανταλλαγής  τμήματος  δημοτικής  έκτασης  

5.281,70 τ .μ .  από  το  υπ’  αριθμ .  364 δημοτικό  αγροτεμάχιο  
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του  αγροκτήματος  Άνω  Ορεινής ,  με  δημοτικό  οικόπεδο  

οικισμού  Άνω  Ορεινής  έκτασης  1.600,00 τ .μ .  ιδιοκτησίας  

των  κ .κ .  Διαμαντοπούλου  Αλεξάνδρας  και  Διαμαντόπουλου  

Άγγελου .  

Εισηγητές :  Ο  κ .  Δήμαρχος  και  ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

Χ .  

 

ΘΕΜΑ   30ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  δύο  τμημάτων  

του  υπ’  αριθμ .    1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Ορεινής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Σχετικά  με  εφαρμογή  διατάξεων  του  άρθρου  142 του  

Ν .  4495/2017 περί  μείωσης  ποσού  εισφοράς  σε  χρήμα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινου  

βάθρου  – πατώματος  deck και  σκιάστρου  (τέντας)  σε  

κοινόχρηστο  χώρο  του  πεζόδρομου  της  Εμμ .  Ανδρόνικου  

έμπροσθεν  του  καταστήματος  ¨ΤΡΑΜ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΘΕΜΑ  33ο:   Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινης  

εξέδρας  σε  κοινόχρηστο  χώρο  (Κερκύρας  11) του  

καταστήματος  ¨ΛΥΚΙΣΚΟΣ¨  ως  χώρου  ανάπτυξης  

τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  34ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1)  ανανέωση  καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  

δημοτικών  κτηρίων ,  

2)  ανανέωση  καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  

δημοτικών  κτηρίων ,  

3)  ανανέωση  καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  

δημοτικών  κτηρίων ,  

4)  συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρων  δημοτικών  

κτηρίων ,  

5)  τοποθέτηση  κλιματιστικών  μονάδων ,  

6)  μηχανογραφική  υποστήριξη  Ολοκληρ .  Πληροφοριακού  

Συστήματος ,  

7)  τεχνική  υποστήριξη  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  

προτεραιότητας  του  ΚΕΠ ,  

8)  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ ,  

9)  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ ,  

10) τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ ,  

11) εξαγωγή  και  επανατοποθέτηση  των  εξαρτημάτων  των  

αντλιών  για  αποκατάσταση  βλαβών  των  αρδευτικών  

αντλιοστασίων  Μητρουσίου ,  

12) μεταφορά-επανέλεγχο  ηλεκτρομειωτήρων  

ανεμιστήρων ,  

13) εργασίες  εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  

συντήρηση  των  μετρητ .  διατάξεων  καταγραφής  

δεδομένων ,  

14) φύλαξη  δημοτικών  εγκαταστάσεων ,  
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15) ηλεκτρονική  διαχείριση  αιτημάτων  πολιτών  και  

ψηφιακής  πόλης ,  

16) ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας ,  

17) ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  

κοιμητηρίων ,  

18) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  

Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς ,  

19) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  

Μητρούση ,  

20) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών ,  

21) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως ,  

22) υποστήριξη  για  την  εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  

των  δημοτ .  ακινήτων  και  

23) κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση  -  διαχείριση  

κοινόχρηστων  χώρων .  

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

Γκότσης  Η . ,  Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης  εγκατάστασης  

φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  

αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  

δημοτικού  σχολείου  στο  ΟΠ  341¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  

του  έργου :  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:    Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:    Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  

α)  του  κ .  Δημάρχου ,  

β)  του  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  

Μαργαρίτη  και  γ)  του  εντεταλμένου  δημ .  συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  Κων /νου ,  κατά  το  μήνα  Ιανουάριο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:   Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου   

  στον  κ .  Ζιάκα  Ιωάννη  του  Αντωνίου ,  στην  πόλη  των  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  ημερίδα :  

Πολιτισμός ,  αθλητισμός ,  αναπτυξιακή  πρότυπα  πόλεων  και  

ποιότητα  ζωής .  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

……………………… 

…………….. 
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2Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  τους  συναδέλφους .  Με  ενημέρωσε  η  κυρία  

γραμματέας  ότι  έχουμε  απαρτία ,  οπότε  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε .   

Θα  ήθελα  να  εκφράσω ,  εκπροσωπώντας ,  νομίζω ,  όλα  τα  μέλη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  τα  ειλικρινή  μου  συλλυπητήρια  στην  κυρία  

Δρίγκα ,  η  οποία  μπορεί  να  μην  βρίσκεται  εδώ  αλλά  έχασε  τον  πατέρα  

της  τις  προηγούμενες  ημέρες ,  επομένως  καλό  κουράγιο  στην  ίδια  στην  

οικογένειά  της .   

Επίσης ,  μια  από  τις  προηγούμενες  ημέρες  έφυγε  από  την  ζωή  ο  

Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λευκώνα ,  ο  Νίκος  ο  Γεωργιάδης .  

Τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στην  οικογένειά  του .  

Ένα  επιπλέον  άσχημο  νέο  είναι  ότι  πριν  από  λίγες  μέρες  έφυγε  

από  την  ζωή  ένας  πρώην  συνάδελφός  μας  δημοτικός  σύμβουλος ,  ο  

Νίκος  ο  Καϊδατζής ,  ο  οποίος  διετέλεσε  και  δημοτικός  σύμβουλος ,  όπως  

είπα ,  πρώην  διευθυντής  Β /θμιας  εκπαίδευσης  Νομού  Σερρών ,  

Πρόεδρος  του  Νομαρχιακού  τμήματος  στην  ΑΔΕΔΥ ,  ένας  άνθρωπος  ο  

οποίος  είχε  και  ήθος  και  μια  εξαίρετη  παρουσία  στην  κοινωνία ,  όπως  

και  ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λευκώνα .   

 Θα  ήθελα ,  συνάδελφοι ,  να  κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή  για  τον  

Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λευκώνα  αλλά  και  για  τον  Νίκο  

Καϊδατζή .  
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ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στις  οικογένειες  των  εκλιπόντων .   

 Μου  ζήτησε  ο  κ .  Μιλούσης  με  αφορμή  την  εκδήλωση  που  

διεξήχθη  με  την  δική  μας  συνδρομή  στις  γιορτές ,  μιλάω  για  το  

Τουρνουά  Μπάσκετ  Χριστουγέννων ,  εάν  θέλετε  κ .  Μιλούση  να  πάρετε  

λίγο  τον  λόγο .  Να  καθίσετε  σε  ένα  μικρόφωνο .   

 Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους ,  καλή  χρονιά ,  με  υγεία .  Εκπροσωπώντας  εδώ  το  

τμήμα  της  Διοίκησης  Μπάσκετ  του  Πανσερραϊκού  και  τους  συνεργάτες  

μου ,  θέλουμε  να  σας  ευχαριστήσουμε  όλους  για  την  ομόφωνη  απόφαση  

που  πήρατε  να  στηρίξετε  την  διοργάνωση  του  σημαντικότερου ,  ίσως ,  

αθλητικού  γεγονότος  του  ελληνικού  μπάσκετ ,  που  έγινε  την  περίοδο  

των  φετινών  εορτών .  Διοργανώθηκε  στην  πόλη  μας  και  πραγματικά  

όσοι  είχατε  την  δυνατότητα  να  το  παρακολουθήσετε  από  κοντά  είτε  

από  τα  ΜΜΕ ,  θα  διαπιστώσατε  ότι  είχε  άρωμα  Πανελληνίου  

Πρωταθλήματος  Παίδων  με  συμμετοχή  μεγάλων  ομάδων ,  του  

Παναθηναϊκού ,  του  Πανιωνίου ,  του  ΑΡΗ  και  φυσικά  των  δυο  

Σερραϊκών  ομάδων ,  του  Πανσερραϊκού  και  των  Ικάρων  Σερρών .  

 Μας  βοηθήσατε ,  πρώτα  από  όλα  ηθικά  αλλά  και  οικονομικά  στο  

να  καλύψουμε ,  κυρίως ,  την  διαμονή  των  ομάδων  και  εμείς  θεωρήσαμε  

υποχρέωσή  μας  να  έρθουμε  σήμερα  να  σας  ευχαριστήσουμε  και  θα  

ήθελα  να ,  δεν  ξέρω  τώρα  κ .  Γαλάνη  πως  μπορούμε  να  δώσουμε  μια  

επιστολή  ευχαριστήρια  στους  επικεφαλής  όλων  των  παρατάξεων  και  

έχω  και  ένα  έντυπο  φυλλάδιο ,  το  οποίο   θα  ήθελα  να  το  δείτε ,  γιατί  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

20

πραγματικά  έφτασε  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  νομίζω  ότι  διαφήμισε  την  

πόλη  μας  όσο  τίποτα  άλλο  την  περίοδο  εκείνη .   

 Να  πω  ότι  το  τουρνουά  έγινε  υπό  την  αιγίδα  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ ,  

δηλαδή  της  τοπικής  εκπροσώπησης  εδώ  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας ,  

υπό  την  αιγίδα  του  Ιατρικού  Συλλόγου ,  ο  οποίος  βρήκε  την  ευκαιρία  

να  στείλει  στο  Πανελλήνιο  το  κοινωνικό  μήνα  της  αξίας  των  

εμβολιασμών  στην  παιδική  ηλικία  και  να  σας  επισημάνω  ότι  το  

τουρνουά  προβλήθηκε  τόσο  με  ζωντανές  συνδέσεις  από  την  ΕΡΤ3 όσο  

και  από  την  συχνότητα  της  Cosmote TV και  φυσικά  από  όλα  τα  τοπικά  

μέσα  ΜΜΕ .   

 Συμμετείχαν  επίσης  είκοσι  επιχειρήσεις  σερραϊκές  με  επικεφαλής  

την  Κερκίνη  που  ήταν  ο  μέγας  χορηγός .  Διεξήχθησαν  δέκα  έξι  αγώνες  

στο  γήπεδο  ΚΔΑΠ  εδώ  στις  Σέρρες  και  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  τον  κ .  

Χατζημαργαρίτη  και  τους  συνεργάτες  του  που  μας  στήριξαν  με  την  

βοήθειά  τους  μέσα  στα  γήπεδα .   

 Έγιναν  κάποιοι  αγώνες  στην  Μεσοχάρη  και  είχαν  την  δυνατότητα  

οι  φίλαθλοι ,  που  ήταν  πολυάριθμοι ,  να  παρακολουθήσουν  ορισμένα  

από  τα  μεγαλύτερα  ταλέντα  του  ελληνικού  μπάσκετ  γεννημένα  του  

2003 και  του  2004,  ίσως  να  ήταν ,  ας  πούμε  και  το  επόμενο  αστέρι  της  

Ελληνικής  Εθνικής  Ομάδας  στην  πόλη  μας .  

 Βραβεύτηκαν  μεγάλες  προσωπικότητες ,  όπως  ο  κ .  Χατζηβρέτας  

πρώην  διεθνής  καλαθοσφαιριστής  και  παγκόσμιος  πανευρωπαϊκός  

πρωταθλητής  με  την  Εθνική  Ομάδα  και  τον  Σύλλογό  του ,  αλλά  το  

σημαντικότερο  γεγονός  για  μας  και  με  αυτό  θέλω  να  κλείσω ,  είναι  ότι  

στην  πόλη  μας  φιλοξενήθηκαν  περισσότεροι  από  250 άνθρωποι ,  οι  

οποίοι  έμειναν  ευχαριστημένοι  από  την  φιλοξενία .  Πιστεύω  ότι  θα  την  
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διαφημίσουν  στην  επικράτεια  και  με  την  παρουσία  τους  εδώ  τόνωσαν  

και  την  σερραϊκή  αγορά .   

 Ευχαριστούμε  και  πάλι  και  ελπίζουμε  ότι  όλοι  μαζί  μπορούμε  να  

κάνουμε  κάτι  που  να  το  καθιερώσουμε  σαν  θεσμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς  σας  ευχαριστούμε  κ .  Μιλούση .  Ότι  θέλετε  να  διανείμετε  να  

το  δώσουμε  στον  κλητήρα  μας  ευχαρίστως  και  σας  εύχομαι  καλή  

συνέχεια  και  του  χρόνου  με  υγεία .   

 Είμαστε  στο  στάδιο  των  ανακοινώσεων .  Να  πω  ότι  όπως  με  

ενημέρωσε  ο  κ .  Δήμαρχος  που  λείπει  στην  πρωτεύουσα ,  στην  Αθήνα  

για  θέματα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  οπότε  δεν  θα  είναι  σήμερα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Δεν  ξέρω  εάν  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  ή  συναδέλφισσα  

θέλει  να  ανακοινώσει  κάτι  ή  να  κάνει  κάποια  ερώτηση ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακοίνωση  ή  ερώτηση ;  Ο  κ .  Γάτσιος  ερώτηση .  Ανακοίνωση  έχουμε  

καμία ;  Όχι .  Ερώτηση .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τοποθέτηση .  Σαν  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στις  ερωτήσεις ,  επομένως ,  κ .  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τις  τελευταίες  ημέρες  είδαμε  στα   ΜΜΕ  τον  κ .  

Δήμαρχο  να  διαμαρτύρεται  έντονα  από  μη  συνέπεια  του  ΤΑΠ .  Θα  

ήθελα  να  ρωτήσω ,  εάν  εμείς  αρχικά  είχαμε  κάνει  κάποια  συμφωνία  σε  

ένα  συνολικό  ποσό  και  για  ποιες  εργασίες  και  τι ,  τέλος  πάντων ,   γιατί  
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όπως  αντιληφθήκαμε  δεν  τηρήθηκε  αυτή  η  συμφωνία ;  Τι  ακριβώς  δεν ,  

που  δεν  σέβεται  αυτή  την  συμφωνία  ο  ΤΑΠ ;  

 Θα  ήθελα  μια  ενημέρωση  για  να  έχουμε  μια  σφαιρική  εικόνα ,  

γιατί  πρέπει  και  εμείς  να  ξέρουμε  τι  ακριβώς  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμαρχος  μου  είπε ,  εάν  θέλω  να  απαντήσω  εγώ  αλλά  του  είπα  ότι  

καλύτερα  που  θα  γυρίσεις  εσύ  στην  Αθήνα ,  που  χειρίζεται  το  θέμα .  

Μάλλον  προέβλεψε  την  ερώτηση  και  θα  απαντήσει  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  απαντήσει  ο  κ .  

Δήμαρχος .  Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  τελευταίο  διάστημα  

γινόμαστε  μάρτυρες  μιας  παραδοξότητας  σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  

διοίκηση  του  Δήμου  και  έχει  να  κάνει  με  την  αυτονόμηση  του  

Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Νομίζω  ότι  θέλω  να  αναδείξω  το  θέμα ,  δεν  είναι  προσωπικό  ούτε  

έχω  εγώ  καμία  κόντρα  με  τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  αλλά  έχει  σχέση  

με  την  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έχει  σχέση  με  την  

λειτουργία  της  δημοκρατίας .  Νομίζω  ότι  δεν  μπορεί  ο  Δήμαρχος  να  

ζητεί  από  κάποιον  την  παραίτησή  του  και  να  μην  την  υποβάλλει .  Δεν  

μπορεί .  Αυτό  είναι  μια  παραδοξότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  συγχωρείτε ,  το  ερώτημα  ποιο  είναι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ποιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ερώτημα ,  γιατί  είμαστε  σε  ερωτήσεις .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι ,  εγώ  είπα  ότι  θα  κάνω  μια  τοποθέτηση .  Δεν  τα  προσπερνάνε  

έτσι  αυτά  τα  θέματα .  Σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  λειτουργία  τους  

δημοκρατίας  στον  μικρόκοσμο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αυτά  δεν  

πρέπει  να  τα  προσπερνάμε  και  η  δική  μου  έκκληση  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι ,  υπερβαίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  επαναφέρω  την  τάξη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Η  δημοκρατική  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  υπερβαίνει  τα  

όρια  της  παράταξης .  Η  αυτονόμηση  κάποιου ,  οποιουδήποτε  πρέπει  να  

πάρουν  όλοι  θέσεις  και  οι  άλλες  παρατάξεις  πρέπει  να  πάρουν  θέση  γι '  

αυτή  την  λειτουργία .  Ειδικά  ενόψει  του  Κλεισθένη  που  θα  έχουμε  και  

την  απλή  αναλογική  και  οι  συσχετισμοί  δεν  θα  είναι  αυτοί  που  είναι  

τώρα ,  θα  δούμε  τότε  τι  θα  λένε  αυτοί  που  τώρα  διαμαρτύρονται  και  

λένε  ότι  είναι  ενδοπαραταξιακή .  Δεν  είναι  καθόλου  ενδοπαραταξιακή ,  
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έχει  να  κάνει  με  την  λειτουργία ,  την  δημοκρατική  λειτουργία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς  σας  ευχαριστούμε ,  εάν  και  όπως  σας  είπα  είμαστε  στο  

στάδιο  των  ερωτήσεων .  βάλατε  κάποια  ζητήματα ,  εγώ  τα  δέχομαι  υπό  

την  μορφή  ερωτήσεων .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλει  να  απαντήσει  ο  κ .  

Πρόεδρος .  Ένα  λεπτάκι .  Εάν  θέλει  να  απαντήσει  κάποιος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Υπάρχει  περίπτωση  να  μην  σας  

δώσω  τον  λόγο ;  Ψυχραιμία .  Θέλετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  πείτε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .  Κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εάν  ο  κ .  Χασαπίδης  ο  αξιότιμος  πρώην ,  

τέως  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχει  δει  μια  γραπτή  ή  προφορική  

δήλωσή  μου  για  την  αυτονόμηση ,  να  μου  την  φέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  να  τοποθετηθεί  γι '  αυτό  το  θέμα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

25

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  δικαίωμα .  Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώσατε  τον  λόγο  για  είναι  θέμα  που  δεν  αφορά  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  έκανε  ο  κ .  Χασαπίδης ,  τι  γίνεται  με  αυτό  το  θέμα ;  Τι  μέλλει  

γενέσθαι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έκανε  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε  ο  κ .  Πρόεδρος .  Σας  παρακαλώ  να  διατηρήσουμε  αυτή  την  

καλή  ατμόσφαιρα  που  έχουμε .  Ένα  θέμα  έχουμε  όλο  και  όλο  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης .  Θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη  να  μου  

δώσετε  το  πράσινο  φως .   

 Πρόκειται  για :  

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  ημερίδα:   

Πολιτισμός ,  αθλητισμός ,  αναπτυξιακή  πρότυπα  πόλεων   

και  ποιότητα  ζωής .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  για  την  15η  και  16η  Φεβρουαρίου  2019 στον  Δήμο  Αλμωπίας  

Νομού  Πέλλας .  Συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  το  θέμα  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε .  Ποιοι  θα  ήθελαν  να  συμμετάσχουν  σε  αυτή  την  εκδήλωση ;  

Είναι  15 και  16 Φεβρουαρίου  2019.  Σας  είπα  τον  τίτλο .  Υπάρχει  

κάποιος ;  Είναι  στον  Δήμο  Αλμωπίας  στον  Νομό  Πέλλας .  Παρακαλώ  να  

δηλώσετε  συμμετοχή .  Βλέπω  τον  κ .  Μυστακίδη ,  ο  κ .  Χατζημαργαρίτης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης ,  ο  κ .  Μυστακίδης .  Είναι  κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;  Ευχαρίστως  παρακαλώ .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Είναι  κανείς  άλλος  

συνάδελφος  που  θα  ήθελε  να  συμμετάσχει ;  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  130/2019 )  

 

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μπούμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Μου  ζητήθηκε ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  

εδώ  και  η  νομικός  σύμβουλος  του  Δήμου ,  για  το  29ο  θέμα ,  να  το  

προτάξουμε  στην  λογική  ότι  είναι  εδώ  και  οι  ενδιαφερόμενοι  και  ο  
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πολιτικός  μηχανικός .  Βλέπω  ότι  είναι  εδώ  και  η  νομικός  σύμβουλος  

τυο  Δήμου .  Καλησπερίζω  και  την  κυρία  Τσινίκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την  βοήθεια .  Επομένως ,  πρώτο  θέμα  :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ορισμός  νέου  εκπροσώπου  του  Δήμου  ως  μέλος  

 και  ορισμός  νέου  Προέδρου  στο   Δ .Σ .  της  ΔΕΥΑΣ   

λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καλησπέρα  κύριε  Πρόεδρε .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα ,  

όπως  είπε  και  ο  κ .  Πρόεδρος  είναι  αντικατάσταση  εκπροσώπου  του  

Δήμου  και  ορισμός  νέου  Προέδρου  στο  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Μετά  από  παραίτηση  24/1/19,  έγινε  δεκτή  η  παραίτηση  του  κ .  

Ιωάννη  Γάτσιου  από  μέλους  και  Προέδρου  του  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Σκοπός  της  σημερινής  εισήγησης  είναι  ο  ορισμός  νέου  Προέδρου  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  η  πρόταση  είναι  για  τον  κ .  Θεοχάρη  Μιχαήλ  σαν  

Πρόεδρο  του  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τον  κ .  Λαζαρίδη  σαν  μέλος  στην  

θέση  του  κ .  Θεοχάρη  Μιχαήλ  σαν  μέλος  του  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είμαστε  στις  ερωτήσεις .  Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  

ρωτήσει  κάτι ;  Θέλει  κάποιος  να  τοποθετηθεί ;  Είναι  ομόφωνα  ναι ;   

 Να  θυμίσω ,  επειδή  πρέπει  να  είναι  αιτιολογημένη  η  απόφασή  

μας ,  ότι  η  παραίτηση  του  συναδέλφου  ως  Προέδρου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

είχε  να  κάνει ,  όπως  αναφέρει  από  24/1/2019 επιστολή  του  προς  τον  

Δήμαρχο  Σερρών ,  η  αναφορά  που  κάνει  είναι  για  προσωπικούς  λόγους .  

Αυτή  είναι  η  αιτιολογία  της  παραίτησης .  Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  

που  θα  ήθελε  να  προσθέσει  κάτι  ή  να  τοποθετηθεί ;   

 Ομόφωνα  ναι  και  για  το  μέλος  και  για  τον  Πρόεδρο ;  Δεν  κάνουμε  

εκλογή ,  κάνουμε  ορισμό .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  αισθάνεται  κάποιος  την  ανάγκη  να  τοποθετηθεί .  Όχι .  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  για  τον  ορισμό  του  μέλους  που  είναι  ο  κ .  Λαζαρίδης  Αβραάμ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε ,  δεν  εκλέγουμε ,  ορίζουμε .  Μετά  την  πρόταση  που   έκανε  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος .  Εάν  κάποιος  έχει  αντίθετη  άποψη ,  απλά  θα  

μειοψηφήσει .  Παρών  ο  κ .  Καρύδας .  Όλοι  οι  άλλοι  συνάδελφοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  επομένως .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  59/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλή  επιτυχία  ευχόμαστε  στα  νέα  μέλη  και  στον  καινούργιο  Πρόεδρο .  

Νομίζω  ότι  εκφράζω  όλους  τους  συναδέλφους .   

Πάμε  στο  δεύτερο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους   του  Δ .Σ .  της   

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στο  δεύτερο  θέμα  είναι  πάλι  αντικατάσταση .  Η  αντικατάσταση  του  κ .  

Ιωάννη  Γάτσιου ,  ο  οποίος  ήταν  μέλος  του  ΔΣ  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Η  

πρόταση  είναι  για  τον  κ .  Θεοχάρη  Μιχαήλ .  Όπου  ήταν  ο  προηγούμενος  

Πρόεδρος  βάλουμε  τον  κ .  Θεοχάρη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  και  στο  δεύτερο  και  στο  τρίτο  και  στο  τέταρτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Καρύδας .  Κατά  πλειοψηφία .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  60/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ .Σ .   

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Σερρών ,  λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  όπως  είπαμε  για  προσωπικούς  λόγους .  Η  επιστολή  αναφέρεται  σε  

όλα  αυτά  τα  νομικά  πρόσωπα .  Κύριε  Χαρίτο  και  εδώ  προτείνετε  τον  κ .  

Θεοχάρη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα  ναι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:61 /2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Αντικατάσταση   και   ορισμός   νέου   μέλους   του  Δ .Σ .    

της   Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών ,  λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  το  ίδιο  θέμα  πάλι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  κ .  Θεοχάρη .  Οι  συνάδελφοι  όλοι  ναι  πλην  του  κ .  Καρύδα ,  παρών .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:62 /2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  ημερίδα  για  

 ¨ΝΕΡΟ  και  ΛΥΜΑΤΑ¨  με  τη  συμμετοχή  ΟΒΥΕ  και   

ΔΕΥΑ  από  τις  15 έως  τις  17 Φεβρουαρίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χράπας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χαρίτος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γράφει  ο  κ .  Χαρίτος  αλλά  θα  πάει  ο  κ .  Χράπας .  Κύριε  Χαρίτο  θέλετε  

να  προσθέσετε  κάτι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  απολύτως  τίποτα .  Είναι  ένα  συνέδριο ,  15,  16 και  17 Φεβρουαρίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Επειδή  στην  εισήγηση  δεν  το  έγραφε  καθαρά ,  δεν  ξέρω  εάν  υπήρχε  

κάποια  στο  Δημαρχείο ,  τι  αφορά  αυτό  το  θέμα  πιο  συγκεκριμένα ;  

Εκτός  από  τον  τίτλο  εάν  υπάρχει ,  εάν  μπορεί  να  μας  πει  κάτι  ο  κ .  

Χαρίτος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Σε  αυτό  το  μόνο  το  οποίο  γνωρίζω  είναι  ότι  η  συμμετοχή  είναι  του  

ΟΒΥΕ .  Ο  ΒΥΕ  είναι  η  Ομοσπονδία  Βιοτεχνών  Υδραυλικών  Ελλάδος  

και  σαν  αποκλειστικό  έχει  το  νερό  και  τα  λύματα .  Θα  παρουσιαστούν ,  

βασικά  αυτό  που  μας  ενδιαφέρει  είναι ,  πιστεύω ,  από  ότι  συζήτησα  και  

με  τον  κ .  Χράπα ,  δεν  ξέρω  εάν  θέλει  να  πει  κάτι  αλλά  είναι  για  τα  

λύματα  και  αφορά  την  Καθαριότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  εάν  έχει  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ένα  κομμάτι  είναι  αυτό  που  ανέφερε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  στο  οποίο  

κομμάτι  θα  πάει  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  έχει  

ψηφιστεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  Έτσι  δεν  

είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Θα  πάτε .  Τέλος  πάντων .   

 Το  άλλο  κομμάτι  που  αφορά  την  Καθαριότητα  είναι  η  διαχείριση  

των  απορριμμάτων  και  ιδιαίτερα  απορρίμματα ,  τα  οποία  απορρίμματα  

δεν  μπαίνουν  μέσα  στον  κάδο  απορριμμάτων .  Μιλάμε  για  τα  ΑΕΚΚ  τα  

λεγόμενα ,  αυτά  που  είναι  τα  υλικά  κατεδαφίσεων ,  εκσκαφών  και  τα  

λοιπά .  Την  διαχείρισή  τους .   

 Θα  είναι  και  ένας  σύμβουλος  από  την  Ε .Ε . ,  ο  οποίος  θα  μας  πει  

έναν  σχεδιασμό  τελευταίο  που  ετοιμάζει  το  υπουργείο ,  μαζί  με  τις  νέες  

προτάσεις ,  όσον  αφορά  την  διαχείριση  των  συγκεκριμένων  

απορριμμάτων ,  των  ογκωδών .  Εκεί  θα  γίνουν  και  βραβεύσεις .  Είναι  
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και  η  έκθεση  στην  Παλλήνη  στο  ΜΕΚ ,  στο  Μεσογειακό  Εκθεσιακό  

Κέντρο .  Όλα  αυτά  ταυτόχρονα  μαζί  με  την  διαχείριση  των  υδάτων  και  

των  λυμάτων .   

 Θα  συζητηθούν  εκεί  και  η  διαχείριση  των  κλαδεμάτων ,  όπου  

υπάρχει  μια  επιχείρηση  στην  Ελλάδα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  συνάδελφοι ,  δεν  

θέλω  να  πω  κάποιον  με  το  όνομα ,  λόγο  να  ακούσουμε  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο .  συνεχίστε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  συζητηθεί  και  η  διαχείριση  των  κλαδεμάτων ,  όπου  γίνονται  

βιομάζα  σε  ένα  νησί  του  Αιγίου ,  μια  επιχείρηση  εκεί  πως  λέγεται ,  θα  

παρουσιάσει  ακριβώς  πως  το  κάνει .  Είναι  πράγματα  που  αφορούν  τον  

Δήμο  Σερρών  και  αφορούν  το  μελλοντικό  πράσινο  σημείο  που  

εκτιμούμε  ότι  τέλος  του  ΄19 θα  λειτουργήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  ο  κ .  Χράπας  δήλωσε  συμμετοχή .  Μου  ζήτησε  η  μείζονα  

αντιπολίτευση .  Κύριε  Φωτιάδη  ποιος  από  την  παράταξή  σας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  και  αυτός  θέλει  να  συμμετάσχει .  Κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  63/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  6η  εκδήλωση  

 του  έργου  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European decades)  

που  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  

 για  τους  πολίτες¨  στη  Μαδρίτη ,  από  τις  6 έως  τις  8 Μαρτίου  2019.  

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Είναι  η  έκτη  και  η  τελευταία  συνεδρίαση  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος ,  στο  οποίο  έχουμε  ενταχθεί  με  άλλες  χώρες .  Τα  έξοδα  

είναι  για  τρία  άτομα  και  είναι  όλα  καλυμμένα .  Σε  αυτή  την  περίπτωση  

επιλέξαμε  τα  τρία  άτομα  τα  οποία  θα  συμμετέχουν  στο  ταξίδι  της  

Μαδρίτης  να  είναι  τρεις  νέοι ,  τρεις  μεταπτυχιακοί  και  προπτυχιακοί  

φοιτητές  που  έχουν  βοηθήσει  τον  Δήμο  σε  συνεργασία  με  την  ΕΜΕΙΣ  

σε  όλη  αυτή  την  διεκπεραίωση  αυτού  που  έργου  στο  οποίο   έχουμε  

ενταχθεί  και  έχουν  εργαστεί  τα  παιδιά  στο  συγκεκριμένο  έργο  και  στις  

συγκεκριμένες  εργασίες  και  νομίζουμε  το  σωστό  είναι  να  συμμετέχουν  
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αυτά  τα  παιδιά  και  να  εκπροσωπήσουν  τον  Δήμο  σε  αυτή  την  

συνάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  ότι  με  ενημέρωσε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  θα  μεταβεί ,  προφανώς  μαζί  

με  τους  … 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  μεταβεί .  Τα  έξοδα  καλύπτονται  για  τρία  άτομα .  Τον  έχω  

ενημερώσει  τηλεφωνικώς .  Είναι  για  τα  τρία  άτομα  τα  οποία  

αναφέρονται  στην  εισήγηση .  Τέταρτο  άτομο  δεν  καλύπτει  η  εισήγηση  

από  όσο  ξέρω .  Τηλεφωνικώς  αυτό  είπαμε .  Δεν  ξέρω  εάν  άλλαξε  κάτι  

από  τότε  που  με  πήρε  τηλέφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  να  το  δούμε .  

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ψηφίσουμε .  Σε  όλα  τα  άλλα  θέματα  μιλούσατε ,  τώρα  θα  παρέμβετε  

όμως .   

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο  πρώτον .  Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;  Παρακαλώ .  

Ερώτηση .   

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

Ναι ,  ερώτηση .  Απαντώ  στο  θέμα .  Το  συζητάμε  και  λες  ότι  παρακάτω .  

Θα  ψηφίσουμε  τα  τρία  άτομα  που  βάζει  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Αυτό  είναι  

το  θέμα .  Μετά  εάν  μου  πεις  ότι  να  κόψουμε  ένα  άτομο… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  ποια  είναι  η  ερώτηση ;   

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

Αυτή  είναι  η  ερώτηση .  Πάνω  στο  θέμα .  Πώς  το  πέρασες  στο  ντούκου  

το  θέμα ;   Τι  ψηφίζω  εγώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον  δεν  πέρασα  τίποτα  στο  ντούκου .  Ούτε  βιάζομαι  να  

προχωρήσω .   

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

Ερώτηση .  Ενημέρωσέ  με  τι  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  σας  κάνω  προσωπική  ενημέρωση .  Είμαστε  ακόμα  σε  εξέλιξη  

στο  θέμα  και  το  συζητάμε .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Προ  διημέρου  έγινε  η  συζήτηση  με  τον  Δήμαρχο ,  ενημερώθηκε  για  τα  

τρία  άτομα  και  συμφώνησε .  Εάν  είχατε  κάποια  άλλη  επικοινωνία  

σήμερα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

Άρα  καταλήγουμε  στα  τρία  άτομα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  δεν  χρειάζεται  να  παρεμβαίνετε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  

Ο  κ .  Καρύδας  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Μιας  και  είναι  η  τελευταία ,  έτσι ,  εκδήλωση  που  γίνεται ,  τι  νομίζετε  

ότι  αυτή  η  συμμετοχή  με  αυτό  το  προγράμματα  απέφερε  στον  Δήμο  και  

που  αυτό  θα  αξιοποιηθεί ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  νομίζω  ότι  όταν  τελειώσει  το  πρόγραμμα  και  η  έκτη  αυτή  

Συνεδρίαση ,  θα  γίνει  μια  παρουσίαση  και  από  τα  παιδιά  τα  οποία  

συμμετείχαν .  Αυτό  το  οποίο  κερδίσαμε  ως  Δήμος ;  Ανταλλαγή  

τεχνογνωσίας  με  άλλες  χώρες .  Είδαμε  λίγο  τι  κάνουν  και  το  πιο  

σημαντικό ,  εμπλέξαμε  μια  σειρά  από  δεκαπέντε  άτομα ,  νέα  άτομα  

Σερραίους ,  προπτυχιακούς  και  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  σε  ομάδες  

εργασίας  από  κοινού  με  τον  Δήμο  και  άρχισαν  να  αντιμετωπίζουν  μια  

σειρά  από  θέματα  που  απασχολούν  την  τοπική  κοινωνία ,  ενεπλάκησαν  

σε  ένα  έργο  ενεργά ,  δυναμικά  και  αυτό  από  μόνο  του  λέει  πολλά .   

 Αυτό  νομίζω  είναι  το  μεγαλύτερο  όφελος ,  που  κατάφεραν  και  

ενεπλάκησαν  οι  άνθρωποι  σε  ένα  πρόγραμμα  που  αφορά  τον  Δήμο  και  

την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  θέλετε  να  κάνετε  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ναι .  Μου  δημιουργήθηκε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κάντε  την .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τεχνογνωσία  πάνω  σε  τι ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τεχνογνωσία  πάνω  στον  τρόπο  που  μπορεί  να  δημιουργηθούν  τέτοιου  

είδους  ομάδες  εργασίας ,  μπορούν  να  ανταλλάξουν  απόψεις ,  πως  
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μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  ένα  δίκτυο  με  άλλες  ευρωπαϊκές   χώρες  

για  να  αντιμετωπίσουμε  και  άλλα  προγράμματα ,  τα  οποία  θα  έρθουν  

από  εδώ  και  πέρα .  Σε  αυτόν  τον  τομέα .   

 Νομίζω  ότι  όλα  αυτά  είναι  μια  συνεχής  διαδικασία ,  η  οποία  δεν  

σταματάει  και  είναι  αέναη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  να  τοποθετηθεί  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Ένα  λεπτάκι ,  ο  κ .  Καρύδας  

και  μετά  ο  κ .  Στεργίου .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  Καρύδας  ως  

επικεφαλής  παράταξης .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και  άλλες  φορές  το  έχω  πει  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  

συγκεκριμένο  πρόγραμμα ,  το  Ευρώπη  για  τους  Πολίτες  αλλά  μάλλον  το  

είχα  πει  πολύ  ευγενικά  και  δεν  έγινε  πολύ  κατανοητό  τι  είναι  αυτό .   

 Λοιπόν ,  η  όλη  ιστορία  αυτού  του  προγράμματος ,  το  Ευρώπη  για  

τους  Πολίτες ,  ξεκινάει  από  το  2005 και  συγνώμη  εάν  πλατειάσω  λίγο  

αλλά  νομίζω  ότι  έχει  αξία .   

 Τότε  η  Ε .Ε .  και  είναι  και  λίγο  διδακτικό  γιατί  έρχονται  και  οι  

ευρωεκλογές  σε  λίγο ,  είχε  περάσει  ένα  ψήφισμα ,  το  οποίο  έκανε  την  

εξίσωση  του  ναζισμού-φασισμού  με  τον  σοσιαλισμό  –κομουνισμό .  

Έναντι ,  δηλαδή ,  της  καταδίκης  των  ολοκληρωτικών  καθεστώτων .  Αυτή  

είναι  η  απαρχή  των  λεγόμενων  αυτών  προγραμμάτων  των  ευρωπαϊκών ,  

τα  οποία  συνήθως  υλοποιούνταν  σε  χώρες  κεντρικής  και  ανατολικής  

Ευρώπης  για  να  τους  πείσουν  ότι  καλά  κάνανε  και  ο  καπιταλισμός  

είναι  καλός  και  καλύτερος  και  τους  έσωσε .  Τέλος  πάντων .  

 Για  την  ιστορία  το  2006 από  τους  24 ευρωβουλευτές  της  Ελλάδας  

οι  19 είχαν  ψηφίσει  αυτό  το  νομοσχέδιο  να  μην  περάσει .  Μέσα  στους  
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19 ήταν  και  ο  μετέπειτα  Πρωθυπουργός  Αντώνης  Σαμαράς .  Για  να  σας  

δείξω  το  ηθικό  βάρος  που  είχε  αυτό  το  γεγονός  τότε .   

 Τώρα  θα  μου  πείτε ,  μετά  από  δεκατέσσερα  χρόνια ,  τι  ψάχνεις ;  

Νομίζω  ότι  είναι  διδακτικό  ότι  εδώ  πέρα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ερχόμαστε  να  ψηφίσουμε  και  εμείς  ένα  πρόγραμμα ,  το  οποίο  

στηρίζεται  σε  ένα  ανιστόρητο  και  αντιεπιστημονικό  ιδεολόγημα  της  

εξίσωσης  αυτής  που  είπα  δηλαδή  και  της  προσπάθειας  των  κυρίαρχων  

ελίτ ,  να  πούμε ,  αρχών  της  Ε .Ε .  να  ξανά  γράψουν  ιστορία  με  στόχευση ,  

το  ξανά  είπα ,  επειδή  αυτές  οι  συναντήσεις  γίνονται ,  κυρίως ,  στην  

Ανατολική  Ευρώπη  και  αφορούν  εκείνες ,  να  τους  πείσουν  πόσο  καλά  

κάνανε .  

 Εμείς  από  θέση  αρχής  σε  αυτά  ψηφίσαμε  όχι .  Έκρινα  όμως ,  ας  το  

πούμε ,  μετά  από  τόσο  καιρό  σημαντικό  να  κάνω  μια  ευρύτερη  

τοποθέτηση ,  έτσι  ώστε ,  να  φωτίσω  και  εγώ  από  που  προέρχονται  αυτά  

τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα  και  τελικά  τι  εξυπηρετούν .  Ελπίζω  να  είπα  

κάποια  πράγματα  και  να  πειστήκατε .  

 Και  για  την  ιστορία ,  γιατί  επίσης  έρχονται  ευρωεκλογές ,  ένας  

από  τους  ευρωβουλευτές  που  δεν  είχε  ψηφίσει  την  καταψήφιση  αυτού  

του  νομοσχεδίου ,  ήταν  και  ο  μοναδικός  τότε  βουλευτής  του  

Συνασπισμού  τότε ,  Παπαδημούλης .   

 Εμείς  θα  πούμε  όχι  για  άλλη  μια  φορά .  Από  εκεί  και  πέρα ,  τα  

συμπεράσματα  δικά  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρύδα .  Κύριε  Στεργίου  και  εσείς   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΓΙΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  παρατήρηση  για  την  εισήγηση .  Πρέπει  εδώ  

μέσα ,  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  καταλήξει  στα  άτομα  τα  οποία  
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θα  πάνε .  Είναι  λογικό ,  όπως  το  βάζει ,  πρώτον  ο  εισηγητής  ότι  θα  

πρέπει  να  πάνε  τα  παιδιά  τα  οποία  κατέχουν  τίτλους  και  τα  λοιπά .  Να  

τελειώσει  αυτό  το  θέμα .   

 Τώρα  το  ζήτημα  που  βάζει  ο  Καρύδας  είναι  πολύ  σοβαρό .  Πάρα  

πολύ  σοβαρό  και  νομίζω  θα  έπρεπε  να  το  εξετάσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σε  μια  ιδιαίτερη  συζήτηση  για  το  θέμα ,   ούτε  την  ιστορία  

παραγράφεις .  Ο  καθένας  έχει  την  ιστορία  του  και  ούτε  μπορεί  η  Ε .Ε .  

να  χρηματοδοτεί  προγράμματα  τα  οποία  δημιουργούν  προβλήματα  σε  

ιστορικά  κόμματα  που  υπήρχαν  στην  Ευρώπη .  Η  ιστορία  έχει  

καταγράψει  όλους  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  τον  κ .  Στεργίου .  Κύριε  Καρπουχτσή  μήπως  θέλετε  να  

δώσετε  κάποια  απάντηση ;  Επομένως  η  πρόταση  είναι  όπως  την  έκανε  ο  

συνάδελφος  και  ο  εισηγητής  για  τους  τρεις  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  

να  μεταβούν .  Επικοινώνησε  και  ο  κ .  γραμματέας  με  τον  κ .  Δήμαρχο ,  

συμφωνεί  και  αυτός  απόλυτα .   

 Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  πει  κάτι  άλλο ;  Όχι .  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα ,  συγνώμη .  Κατά  πλειοψηφία  επομένως .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  64/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  f inal 4 κυπέλλου  γυναικών  

 Ελλάδος  2019 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  6 έως  7 Απριλίου  2019  

με  την  Ελληνική  Ομοσπονδία  Πετοσφαίρισης .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ήταν  ο  κ .  Δήμαρχος .  Η  χρηματοδότηση  αυτή  έρχεται  από  

τον  κωδικό  των  διακρίσεων ,  ‘τιμητικές  διακρίσεις’ ,  από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία .  Οφείλω  όμως  να  ομολογήσω  εδώ  ότι  η  όλη  

συνδρομή  και  η  ιδέα  προέκυψε  από  έναν  συμπολίτη  μας ,  από  τον  κ .  

Ριζόπουλο  σε  συνεργασία  και  με  τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

επομένως  τυπικά  πρέπει  να  δώσει  τον  λόγο  στον  κ .  Χαρίτο .  Εδώ  

είμαστε  όμως  να  συνδράμουμε  όλοι  στην  πραγματοποίηση  αυτής  της  

εκδήλωσης  που  είναι  πολύ  σημαντική  για  την  πόλη  μας .   

 Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Πετοσφαίρισης  ο  κ .  Γιώργος  

Καραμπέτσος  έστειλε  μια  επιστολή  στην  οποία  ζητάει  στήριξη ,  να  

είμαστε  συνδιοργανωτές  του  FINAL 4 κυπέλλου  γυναικών  Ελλάδος  

2019 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  6 έως  7 Απριλίου  και  ζητάει  μια  

κάλυψη  κόστους  από  την  δική  μας  την  πλευρά ,  του  Δήμου  Σερρών  των  

10.000.  Αυτό  αφορά ,  φυσικά ,  την  διαμονή ,  διατροφή  περίπου  120 συν-
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πλην  10 ατόμων  και  επίσης  αφορά  δυο  ημιτελικούς  και  έναν  τελικό  

Κυπέλου  Γυναικών  Ελλάδος  του  ΄19.  

 Όλες  αυτές  οι  εκδηλώσεις  θα  μεταδοθούν  από  την  ΕΡΤ ,  όπως  

γνωρίζετε  και  όπως  μας  ανάφερε  και  ο  κ .  Μιλούσης  προηγουμένως ,  

πιθανόν  και  από  κάποιο  άλλο  κανάλι  ή  Cosmote ή  δεν  ξέρω  από  ποιο  

άλλο .   

 Επίσης  στην  συγκεκριμένη  εκδήλωση  έχει  δηλώσει  χορηγία  και  η  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών  με  2.500.   

 Απλώς  ζητάμε  την  έγκριση  να  είμαστε  συνδιοργανωτές  σε  αυτή  

την  εκδήλωση .  Το  FINAL 4 κυπέλλου  γυναικών  Ελλάδος  2019.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  συνάδελφος  θέλει  να  κάνει  κάποια  ερώτηση ;  Κύριε  γραμματέα  

σας  παρακαλώ ,  βλέπω  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία ,  ο  

κ .  Χασαπίδης  Κώστας .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου .   

 Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  είναι ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  στο  εξής :  Πρώτον ,  ποιος  

είναι  ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  πρωταθλήματος  που  θα  γίνει  

του  FINAL 4 και  με  τι  ποσό  πρέπει  να  συμμετέχουμε  εμείς ;  Αυτό  που  

γράφει  η  εισήγηση  δηλαδή ;  10.000; Ένα  αυτό .   

 Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  ποιος  είναι ,  πρώτη  ερώτηση ,  εάν  

μπορείτε  να  μου  απαντήσετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

50.000.  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός .  Συνολικός  προϋπολογισμός  

50.000.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Επίσης ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  δοθούν  κάποιες  διευκρινήσεις  

εδώ ,  στο  εξής  θέμα .  Καλή  μεν  η  εισήγηση  αλλά  θα  παρακαλέσω  πολύ ,  

κ .  Χαρίτο ,  να  πείτε  στους  υπαλλήλους  να  διαβάζουν  την  νομοθεσία  και  

να  μην  επικαλούνται  νόμους  οι  οποίοι  έχουν  καταργηθεί  και  να  

ψάχνουν  να  συνθέσουν  και  να  βρουν  διατάξεις  για  να  κάνουμε  ένα  

FINAL 4.   

 Ο  κώδικας  ο  3463,  γιατί  αναφέρονται  στον  310/95,  ο  οποίος  έχει  

καταργηθεί ,  διατάξεις  και  τα  λοιπά ,  δίνει  πολύ  απλές  λύσεις  να  

κάνουμε  την  διοργάνωση .  Πολύ  απλές .  Το  άρθρο  202 είναι  πολύ  απλό  

και  μπορούμε  χωρίς  να  έχετε  πρόβλημα .  Όπως  το  φέρνετε  το  θέμα  προς  

εισήγηση  μπορεί  να  έχετε  και  πρόβλημα .  Αλλά ,  τουλάχιστον ,  να  μην  

αναφέρονται  διατάξεις  που  έχουν  καταργηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ολοκλήρωσε  τις  ερωτήσεις  του .  Παρακαλώ  κύριε  

γραμματέα .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης ;  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  με  έχει  καλύψει  πλήρως  ο  κ .  Χρυσανθίδης  γιατί  όντως  αυτές  

τις  παρατηρήσεις  ήθελα  να  κάνω .  Επιπλέον  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  σχετικά  με  τις  χορηγίες  τι  γίνεται  στην  προκειμένη  

περίπτωση ;  Εμείς ,  βέβαια ,  από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  καλύπτουμε  το  ένα  

πέμπτο .  Με  βάση  τα  δεδομένα  τα  οποία  υπάρχουν ,  με  τους  υπολοίπους ,  

τον  χώρο  εστίασης ,  ξενοδοχεία  και  τα  λοιπά ,  υπάρχει  κάτι  που  θα  

μπορούσατε  να  μας  ενημερώσετε ;  Όχι  πως  παίζει  ιδιαίτερο  ρόλο ,  αλλά  

εάν  γνωρίζετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  απάντηση  σε  αυτό  το  ερώτημα  είναι  ότι  δεν  γνωρίζω .  Αυτό  θα  το  

μάθουμε  μετά  ποιοι  είναι  οι  χορηγοί .  Απλώς  μάθαμε… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  το  γνωρίζουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  παρακαλώ ,  περίμενε .  Απλώς ,  όπως  είδαμε  και  στο  μπάσκετ  και  τα  

λοιπά ,  υπήρχαν  πολλοί  και  διάφοροι  μέσα  στις  Σέρρες .  Το  ποιοι  άλλοι  

θα  είναι  δεν  μπορώ  να  το  ξέρω  εγώ   και  βασικά  δεν  με  ενδιαφέρει  

ποιοι  θα  είναι  οι  άλλοι  χορηγοί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  οι  χορηγίες  αυτές  εδώ  είναι  συγκεκριμένες .  Εάν  θυμάστε  και  

θυμάστε  πολύ  καλά ,  ήταν  για  το  μπάσκετ ,  είναι  για  τώρα ,  είναι  στον  

Λαϊλιά  επάνω  με  τα  ποδήλατα  και  τα  λοιπά .  Είναι  σταθεροί  δυο ,  τρεις .  

Αυτές  είναι  απρογραμμάτιστες .  Τις  προγραμματισμένες  τις  έχει  

αναλάβει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  έχει  έναν  προϋπολογισμό  που  κάνει  αυτές  

τις  οποίες  κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο  να  ρωτήσει .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Κύριε  Αντιδήμαρχε  σε  ερώτηση  προηγούμενα  συναδέλφου  είπατε  ότι  ο  

προϋπολογισμός  της  διημερίδας  του  βόλεϊ  είναι  50.000 και  η  

Ομοσπονδία  ζήτησε  από  τον  Δήμο  να  καλύψει  τις  10.000.  Αυτές  οι  

χορηγίες  προς  τα  που  θα  είναι ;  Θα  είναι  στα  πλαίσια  των  10.000 ή  θα  

είναι  χορηγία  προς  την  Ομοσπονδία ;  Οι  χορηγίες  που  μαζεύει  ο  Δήμος .  

Ενδεχομένως ,  να  βρεθούν  και  άλλοι  που  να  δώσουν  λεφτά .  Αυτές  θα  

καλύψουν  τις  10.000 ή  θα  είναι  προς  την  Ομοσπονδία ,  οπότε  θα  είναι  

έξτρα  από  τις  10.000;  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  κατάλαβα  καλά ,  τα  10 τα  χιλιάρικα  είναι  δικά  μας  και  τα  

δίνουμε  προς  την  Ομοσπονδία .  Δεν  ξέρω  πως  λέγεται .  Είναι  προς  την  

Ομοσπονδία .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  ποιος  άλλος  θα  δώσει  χρήματα  

και  τα  λοιπά ,  εγώ  δεν  μπορώ  να  το  γνωρίζω .  Αυτό  θα  το  μάθουμε  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  λίγο  να  ακούσουμε  την  ερώτηση  του  κ .  

Παπαβασιλείου ,  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καλύφθηκα  από  τους  προλαλήσαντες .  Δεν  χρειάζεται  

να  υποβάλω  καμία  άλλη  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  

Είναι  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Βλέπω  τον  κ .  

Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη .  Και  ο  κ .  

Χρυσανθίδης ;   

 Ο  κ .  Χρυσανθίδης  πρώτος  ξεκινάει .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πραγματικά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  μια  πάρα  πολύ  καλή  διοργάνωση  

από  την  εμπειρία  και  την  γνώση  που  έχουν  γίνει  στην  πόλη  μας  και  θα  

έχει  πάρα  πολλά  οφέλη  η  πόλη  από  την  διοργάνωση  αυτή .   

 Θεωρώ  ότι  λίγες  φορές   έχουν  γίνει  τέτοιες  διοργανώσεις  αυτού  

του  επιπέδου  και  θα  πρέπει  να  τις  στηρίξουμε  όλοι  μας  και  θα  πρέπει  

να  βοηθήσουμε  όλοι  γιατί  το  κόστος  είναι  πολύ  μεγάλο .  Θεωρώ  

δηλαδή  ότι  τα  10 χιλιάρικα  ακόμα  που  δίνει  ο  Δήμος  για  τέτοια  

διοργάνωση  είναι  λίγα .  Δηλαδή ,  οι  άνθρωποι  θα  καταβάλουν  

υπεράνθρωπες  προσπάθειες  για  να  καλύψουν  τα  50 χιλιάρικα  αυτά ,  
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γιατί  μιλάμε  για  μια  διοργάνωση  τέτοια  που  λίγες  φορές  έχει  έρθει  στις  

Σέρρες .  Είναι  υψηλού  επιπέδου ,  θα  τονώσει  την  αγορά ,  θα  γίνει  το  

επίκεντρο  όλης  της  Ελλάδος  και  νομίζω  ότι  όλοι  πρέπει  να  

συνδράμουμε  σε  αυτή  την  κατεύθυνση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  είναι  συνέχεια  όσων  είπαμε  προηγουμένως .  Αναφέρθηκε  το  

άρθρο  202 του  Κώδικα ,  όχι  χωρίς  λόγο .  Όντως  εκεί  μέσα  υπάρχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη ,  τον  202 του  3463; 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  αφορά  έκτακτες  και  σοβαρές  περιπτώσεις ,  δεν  νομίζω  ότι  έχει  

εφαρμογή  εδώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  χρηματοδοτήσεις  Συλλόγων  και  τα  λοιπά .  Εκεί ,  στο  202.  Το  ξέρω  

πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  202 λέω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα  δεν  ήσουν  δικηγόρος  θα  το  ήξερες ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Σταμάτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πολύ  αφήστε  τον  συνάδελφο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς  δεν  γίνεται  αναφορά  καθόλου  εκεί ,  αυτό  εδώ  πέρα  

πολύ  φοβάμαι  ότι  θα  αποτελέσει  τροχοπέδη  γιατί ;  Γιατί  απλούστατα  θα  

είμαστε  υποχρεωμένοι  να  πληρώσουμε  επί  τη  βάσει  τιμολογίων .  Άλλο  

χορηγίες ,  άλλο  τιμολογίων .  Αυτό  θα  πρέπει  να  το  ξεκαθαρίσετε  και  

αυτό  είναι  καθαρά  υπηρεσιακό ,  το  λέω  προς  σε  σας  για  να  βοηθήσω  

την  κατάσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  με  συγχωρείτε ,  πριν  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  η  εισήγηση  λέει  

ρητά  εδώ  ότι  διαμονή  –διατροφή  120 ατόμων  συν  πλην  δέκα .  

Τιμολόγια ,  φυσικά .  Εάν  δεν  γίνουν  αυτές  οι  δαπάνες  δεν  θα  

πληρωθούν .  

 Θα  θυμίσω  στο  σώμα ,  εάν  και  δεν  θα  ήθελα  να  σας  ταλαιπωρώ ,  

από  τις  άλλες  συνδιοργανώσεις  που  κάναμε ,  ο  δήμος  πληρώνει  μόνο  σε  

περιπτώσεις  συνδιοργάνωσης  τιμολόγια  για  συγκεκριμένες  δαπάνες .  

Εάν  δεν  γίνει  μια  δαπάνη  δεν  πληρώνεται .   

 Νομίζω  ότι ,  κ .  γραμματέα .  Τελευταίος  έχει  να  κάνει  τοποθέτηση  

ο  κ .  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Παρακαλώ  σας  ακούμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συγχαρώ  για  άλλη  μια  φορά  δημόσια  τον  κ .  Ριζόπουλο ,  ο  οποίος  

είχε  την  φαεινή  ιδέα  και  χρόνια  σε  αυτό  το  κομμάτι  του  αθλητισμού  

που  έτρεξε ,  ενδιαφέρθηκε ,  παρακίνησε  και  τον  Πρόεδρο  της  

κοινωφελούς  επιχείρησης  και  τον  κ .  Δήμαρχο  για  να  υλοποιηθεί  αυτή  η  
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δράση  και  μπράβο  και  στην  συμπολίτευση  και  στην  αντιπολίτευση  που  

αγκαλιάζουν  αυτό  το  θέμα  όπως  ακούω  από  τις  τοποθετήσεις .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  ευχαριστώ  πολύ .  Για  την  ιστορία  να  αναφέρω  ότι  φτάσαμε  σε  

αυτό  το  σημείο  να  διεκδικούμε  και  μάλλον  να  αναλάβουμε  αυτή  την  

διοργάνωση  ως  αποτέλεσμα  της  περσινής  γιορτής  πετοσφαίρισης  που  

έγινε ,  όπου  τιμήσαμε  όλους  τους  αθλητικούς  παράγοντες  που  

ασχολήθηκαν  με  το  άθλημα  της  πετοσφαίρισης  τα  τελευταία  πενήντα  

χρόνια ,  τουλάχιστον ,  σαράντα  εδώ  στον  Δήμο  και  στον  Νομό  Σερρών .  

 Εκείνη  η  γιορτή  είχε  ως  αποτέλεσμα  να  έρθουν  εδώ  οι  κορυφαίοι  

αθλητικοί  ρεπόρτερ  και  δημοσιογράφοι  που  πανελλαδικά  καλύπτουν  το  

άθλημα  της  πετοσφαίρισης  σε  όλη  την  Ελλάδα .  Δώσανε  τα  

διαπιστευτήριά  τους  για  την  εκδήλωση  που  κάναμε ,  την  διήμερη  

εκδήλωση  εδώ  πέρυσι  με  τον  Δήμο  κάτω  στην  ΕΟΠΕ  και  αυτό  είχε  ως  

αποτέλεσμα  σε  έναν  ανύποπτο  χρόνο ,  όπου  ήμουν  και  εγώ  παρών  μαζί  

με  τον  κ .  Κώστα  Ριζόπουλο ,  να  υποδεχθούμε  σε  γνωστό  ξενοδοχείο  τα  

πέντε  μέλη ,  κορυφαία  μέλη  της  Ομοσπονδίας  Πετοσφαίρισης .   

Τότε  θελήσανε  να  δουν ,  καταρχάς ,  τις  εγκαταστάσεις  που  θα  

φιλοξενηθούν  πιθανόν  οι  αγώνες .  Μείνανε   ικανοποιημένοι  από  το  

κλειστό  γυμναστήριό  μας  και  ξεκίνησε  ένας  κύκλος  διαβουλεύσεων  και  

εργασιών  για  το  εάν  μπορούμε  να  πάρουμε  αυτή  την  διοργάνωση  και  

φυσικά  μέσα  σε  αυτόν  τον  κύκλο  των  διαβουλεύσεων  πρωτεύοντα  ρόλο  

είχε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Πέτρος  Αγγελίδης .  

Φτάσαμε  στο  σημείο  λοιπόν  σήμερα  να  ψηφίσουμε  αυτή  την  

οικονομική  ενίσχυση .  Να  αναφέρω  ότι  το  ποσό  δεν  είναι  50.000.  Το  

ποσό  της  διοργάνωσης  για  να  γίνει  μια  πλουσιοπάροχη  διοργάνωση  δεν  
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θα  ξεπεράσει  τις  25.000 ευρώ .  Δεν  είναι  50.000,  τώρα  ίσως  ο  κ .  

Χαρίτος  με  όλα  αυτά  που  έχει  στο  κεφάλι  του  να  μπερδεύτηκε  για  το  

ποσό .  Το  ποσό  το  συνολικό  της  όλης  διοργάνωσης  πλουσιοπάροχα  δεν  

θα  ξεπεράσει  τις  25.000 ευρώ .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  μπορούμε  εμείς  να  έρθουμε  σε  επικοινωνία  με  

εταιρεία ,  με  γραφείο  που  αναλαμβάνει  χορηγίες  και  την  επιπλέον  

χορηγία  να  την  καρπωθεί  ο  Δήμος  ή  κατευθείαν  να  δώσουμε  το  

δικαίωμα  στην  ΕΟΠΕ  να  διαπραγματευτεί  τους  χορηγούς ,  να  καλύψει  

το  υπόλοιπο  ποσό  και  εάν  έχει  κέρδος ,  το  κέρδος  αυτό  να  μπει  στο  

ταμείο  της  ΕΟΠΕ .   

Εμείς  έχουμε  τα  αποκλειστικά  δικαιώματα  του  τριημέρου  από  την  

ΕΡΤ1, που  θα  καλύψει  ήδη  το  γεγονός  και  να  σας  πω  ότι  ήδη ,  επειδή  

παρακολουθώ  το  άθλημα  γιατί  ήμουνα  και  εγώ  πρώην  αθλητής  και  

προπονητής  και  μάλιστα  σε  εθνικά  κλιμάκια ,  ήδη  από  τα  Χριστούγεννα  

και  μετά  αναφέρεται  κάθε  Σάββατο  και  κάθε  Δευτέρα  που  έχει  

πανελλαδικά  ζωντανά  κάλυψη  η  ΕΡΤ1 αγώνες  Α1 ανδρών ,  αναφέρεται  

η  περίπτωση  ότι  εντός  λίγου  καιρού  θα  είμαστε  στην  θέση  να  σας  

αναφέρουμε  ότι  οι  Σέρρες  και  ο  Δήμος  θα  αναλάβει  το  FINAL 4 του  

βόλεϊ .   

Θεωρώ  ότι  εάν  σήμερα  πάρουμε  την  απόφαση ,  από  το  Σάββατο  

και  την  Δευτέρα  στις  ζωντανές  καλύψεις  πανελλαδικά  θα  ακούγεται  

ήδη  ο  Δήμος  Σερρών  γι '  αυτή  την  σπουδαία  διοργάνωση .   

Δεν  την  διοργανώνει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  βάσει  του  

σχεδίου  δράσης  της  και  της  λειτουργίας  της  δεν  μπορεί  να  αναλάβει  

αθλητικές  διοργανώσεις .  Είναι  το  τμήμα  Πολιτισμού  –Αθλητισμού  και  

Νέας  Γενιάς  του  Δήμου  και  φυσικά  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Συνάδελφοι  δευτερολογία ;  Παρακαλώ  

δευτερολογία  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  διευκόλυνση  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  πιο  πολύ  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου .  Θεωρώ  ότι  όπως  ήρθε  η  

εισήγηση  πιθανόν  εάν  υπήρχε  προληπτικός  έλεγχος  να  είχαμε  

προβλήματα .  Μιλάει  μέσα  στο  άρθρο  75 του  Κώδικα  3463 για  

εκδηλώσεις  πολιτιστικές  και  τα  λοιπά .  Το  άρθρο  202 είναι  αυτό  το  

οποίο  είναι  ξεκάθαρο .  Δίνουμε  την  επιχορήγηση  εμείς  σε  ένα  

Σωματείο ,  πάρε  τα  10 χιλιάρικα ,  κάνε  τους  αγώνες  σου .  Δεν  έχει  καμία  

ανάμειξη  η  υπηρεσία  του  Δήμου  να  μπλέκουμε  και  να  κάνουμε .   

 Άρα  λοιπόν  προσέξτε  το  αυτό ,  γιατί  ο  νόμος  δίνει  αυτή  την  

δυνατότητα ,  να  επιχορηγήσει  ένα  Σωματείο  εφόσον  πληροί  κάποιες  

προϋποθέσεις .  Το  καταστατικό  του  είναι  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ,  στην  πόλη  των  Σερρών ,  προάγει  τοπικά  συμφέροντα  και  τα  

λοιπά .  Νομίζω  είναι  καλύτερο  για  την  υπηρεσία  να  λειτουργήσει .   

Αλλιώς ,  νομίζω ,  όπως  το  είπε  και  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  θα  μπούμε  

σε  προβλήματα  και  πιθανόν  σε  έναν  έλεγχο  να  υπάρχει  θέμα .  Πιθανόν  

λέω .  Γιατί  αναπέμπει  συνεχώς  οι  διατάξεις  άμα  διαβάσετε  όλη  την  

εισήγηση  που  σύμφωνα  με  το  άρθρο  75 και  76.  Όχι  ότι  δεν  είναι  

νόμιμο  αλλά  λέω  ότι  είναι  πιο  εύκολος  τρόπος  από  το  202 ειδικά  σε  

τέτοιες  μεγάλες  διοργανώσεις .  Σε  μικρές  διοργανώσεις  εκεί  είναι  λίγο  

διαφορετικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  συνάδελφο .  Νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  

υπάρχει  κάποιος  που  διαφωνεί ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Καλή  επιτυχία  στην  διοργάνωση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  65/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  το  θάνατο  

 του  εν  ενεργεία  προέδρου  της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  66/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Κύριε  Παπαβασιλείου  παρακαλώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κυρία  Καλώτα  διευκρινιστικά ,  δεν  γράφει  δαπάνες  για  στεφάνια  σε  

κηδεία ,  είναι  δαπάνες ,  έξοδα  κηδείας  και  μπαίνει  … 

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι ,  όχι .  Είναι  συγκεκριμένα  για  το  στεφάνι  το  οποίο  έδωσε  ο  Δήμος  

και  κανονικά  θα  έπρεπε  να  περάσει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  

όχι  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  τώρα  όμως  κάνετε  μια  παρέμβαση .  Είναι  καλώς  

γενόμενη  η  δαπάνη .  Έχει  γίνει  η  δαπάνη  λόγω  του  εκτάκτου  γεγονότος .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  έπρεπε  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  κρίνει  η  υπηρεσία .  Το  έφερε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  παρακαλώ  εάν  θέλει  να  απαντήσει .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  για  τον  τίτλο ,  έτσι  προβλέπεται  μέσα ,  δεν  λέει  ξεχωριστά  ότι  

παίρνουμε  και  κάνουμε  αυτό  το  πράγμα  και  το  δεύτερο  είναι ,  ότι  

αλλιώς  δεν  μπορεί  να  βγει  τιμολόγιο  και  τα  λοιπά .  Τι  να  κάνουμε ;  

Αφού  έτσι  λέει  ο  νόμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  67/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  έτοιμη  και  η  νομική  σύμβουλος  του  Δήμου  για  το  29ο  θέμα .  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε  να  το  προτάξουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  ανταλλαγής  τμήματος  δημοτικής  έκτασης  5.281,70 τ .μ .   

από  το  υπ’  αριθμ .  364 δημοτικό  αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  

 Άνω  Ορεινής ,  με  δημοτικό  οικόπεδο  οικισμού  Άνω  Ορεινής   

έκτασης  1.600,00 τ .μ .  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  Διαμαντοπούλου   

Αλεξάνδρας  και  Διαμαντόπουλου  Άγγελου .  

Εισηγητές:  Ο  κ .  Δήμαρχος  και  ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητές  είναι ,  ο  κ .  Δήμαρχος  λείπει ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  

Χαρίτος .  Ο  κ .  Γκότσης  δεν  θα  είναι  στο  θέμα  αυτό ,  γιατί  έχει  πάρει  

μέρος  στην  Επιτροπή  Αποτίμησης .  Κύριε  Αραμπατζής  εσείς .  Ο  κ .  

Αραμπατζής  θα  το  εισηγηθεί .  Είναι  εδώ  η  κυρία  Τσινίκα .  Είναι  εδώ  οι  

ενδιαφερόμενοι  με  τον  επιστημονικό  τους  σύμβουλο .  Είναι  ο  κ .  

Σταυρόπουλος  ως  αρχιτέκτονας  μηχανικός .   

 Πρώτον ,  υπάρχει  κάποιο  ζήτημα  διαδικαστικό ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  το  μικρόφωνο  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προτείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  αποσυρθεί  το  θέμα  διότι  εκτιμώ  ότι  θα  

έρθουν  σε  δύσκολη  θέση  οι  σύμβουλοι  έτσι  όπως  έχει  έρθει  το  θέμα ,  

με  αυτόν  τον  τρόπο  που  έχει  έρθει .  Προτείνω  να  αποσυρθεί  το  θέμα .  

Να  ψηφίσουμε  να  αποσυρθεί  και  ο  λόγος  είναι  ότι  έχουμε  μια  

εισήγηση  αρνητική  της  υπηρεσίας  και  εμείς  καλούμαστε  να  

παρακάμψουμε  κάποια  πράγματα ,  να  παραβλέψουμε ,  για  να  

μπορέσουμε  να  δώσουμε  την  έγκριση .   

 Δηλαδή ,  αυτό  που  λέω  κοντολογίς ,  ότι  θα  έρθουμε  σε  δύσκολη  

θέση  οι  σύμβουλοι  και  γι '  αυτό  προτείνω  να  το  αφήσουμε  και  να  το  

εξετάσουμε  πιο  εμπεριστατωμένα  σε  άλλο  συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ο   κ .  Μυστακίδης  έβαλε  ένα  ζήτημα  για  να  αποσυρθεί  το  

συγκεκριμένο  θέμα .  Είμαι  υποχρεωμένος  να  σας  καλέσω  σε  

ψηφοφορία .  Εάν  συμφωνείτε  να  αποσυρθεί  το  θέμα   ή  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Δεν  χρειάζεται  να  φωνάζετε .  Ψυχραιμία ,  εντάξει .  Δεν  

χρειάζεται  να  παίρνετε  τον  λόγο  και  να  φωνάζετε .  Εισηγητής  θα  είναι  

ο  κ .  Αραμπατζής ,  το  είπα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αραμπατζή  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Και  επί  αυτού  του  

ζητήματος  που  τέθηκε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη ,  επί  της  διαδικασίας .  Έτσι  θα  μπούμε  στην  ουσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  δεν  θα  μπούμε  στην  ουσία .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οφείλουν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  να  γνωρίζουν  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  δεν  έχετε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Να  

απαντήσει… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  το  κατάλαβα .  Δεν  έχετε  εσείς  τον  λόγο  τώρα .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μα  άμα  κάνει  εισήγηση  ο  Πρόεδρος  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  σας  παρακαλώ  πολύ ,  κατάλαβα .  Δεν  χρειάζεται  να  

παίρνετε  τον  λόγο .  Το  κατάλαβα .  Επί  αυτού  του  θέματος .  Δεν  ακούτε  

τι  λέω ;  Παρακαλώ .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΑΖΗΣ:  

Εγώ  θα  προτείνω ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  όμως  να  μην  τον  διακόψουμε  τον  συνάδελφο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΑΖΗΣ:  
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Να  συζητηθεί  το  θέμα .  Είναι  ώριμο ,  παρίσταται  και  η  νομική  

σύμβουλος  όπως  και  εκ  μέρους  των ,  που  ζητούν  το  θέμα  από  την  

πλευρά  και  τεχνικός  σύμβουλος .  Νομίζω  ότι  είναι  ώριμο  και  μπορεί  να  

συζητηθεί .  Υπάρχουν  όλα  τα  στοιχεία .  Εμείς  θα  αποφασίσουμε  εάν  

συμφωνούμε  ή  όχι .  Η  πρότασή  μου  είναι  να  συζητηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνουμε  ψηφοφορία  τώρα  εάν  θα  το  … 

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεστε  όμως  τώρα  καθόλου ,  πουθενά .  Πρέπει  να  πάτε  σε  

κάποιο  μικρόφωνο .   Ο  κ .  Σταυρόπουλος  εκπροσωπεί  ως  αρχιτέκτονας  

μηχανικός  τους  αιτούντες .  Παρακαλώ  λίγο  να  ακουστείτε .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  κάθε  χρόνο  τέτοια  εποχή  πρέπει  να  πληρώσει  το  ενοίκιο  που  

της  έχει  καταβληθεί  από  τον  Δήμο  της  Ορεινής  και  ήρθε  το  χαρτί  και  

πρέπει  ή  να  συζητηθεί  τώρα  για  να  δει  τι  θα  γίνει  και  γι '  αυτό  το  θέμα  

μπήκε  τώρα ,  άσχετα  εάν  έχει  τόσο  πολύ  καιρό  που  το  συζητάμε  να  μπει  

και  πρέπει  να  μπει .  Δηλαδή  υπάρχει  ένα  διαδικαστικό  θέμα  με  τα  

οικονομικά  της  κυρίας  με  τον  Δήμο ,  γι '  αυτό  θέλουμε  να  συζητηθεί  

τώρα .   

 Στο  κάτω  –κάτω  της  γραφής  εάν  υπάρχουν  εισηγήσεις  αναλυτικές  

ή  όχι ,  θα  κριθούν  εδώ  πέρα .  Τι  πάει  να  πει  ότι  υπάρχει  αρνητική  

εισήγηση  ή  θετική  εισήγηση ;  Θα  το  συζητήσουμε  εδώ  πέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο ,  δεν  κάνουμε  διάλογο  γι '  αυτό .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  να  μην  συζητηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Ο  κ .  Μυστακίδης  έθεσε  το  θέμα  της  απόσυρσης  για  τους  

λόγους  που  ανέφερε .  Ο  κ .  εισηγητής  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  συζητηθεί .  

Ακούσαμε  και  τον  επιστημονική  συνεργάτη  των  αιτούντων .  Πρέπει  να  

θέσω  το  θέμα  σε  ψηφοφορία  εάν  θα  συζητηθεί  ή  όχι .   

 Κύριε  Αραμπατζή ;  Να  συζητηθεί ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΑΖΗΣ:  

Βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αποσυρθεί  ο  κ .  Μυστακίδης .  Ο  κ .  Καρπουχτσής ;  Συνάδελφοι ;  Να  

συζητηθεί ,  να  συζητηθεί .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Να  συζητηθεί ;  Η  κυρία  

Καλώτα  ναι ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ακούω ;  Να  αποσυρθεί ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αποσυρθεί  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Κύριε  Καρύδα ;  Να  συζητηθεί .  

Κύριε  Γιαννακίδη ;  Να  συζητηθεί .  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  να  

συζητηθεί ;  Ναι .  Συνάδελφοι ;  Να  συζητηθεί  επομένως  είναι  η  

πλειοψηφία  των  συναδέλφων .  

 Επομένως ,  κ .  Αραμπατζή ,  έχετε  τον  λόγο  για  να  κάνετε  την  

εισήγησή  σας .  Επαναλαμβάνω  ότι  είναι  εδώ  η  κυρία  Τσινίκα  η  νομικής  

σύμβουλος  του  Δήμου .  Έχετε  τον  λόγο .  Να  ακούσουμε  και  την  κυρία  
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Τσινίκα  και  τον  επιστημονικό  συνεργάτη  των  αιτούντων  και  είμαστε  

εδώ  να  συζητήσουμε  το  θέμα .   

 Παρακαλώ .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΑΖΗΣ:  

Θα  ενημερώσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  σώμα  το  ιστορικό  όλης  αυτής  της  

διαδικασίας  και  πως  ήρθαμε  σε  αυτό  το  σημείο .   

 Η  Κοινότητα  της  Ορεινής  δημοπράτησε  το  2003 το  υπ '  αριθμό  

364 δημοτικό  αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Άνω  Ορεινής  12 

στρέμματα .  Η  διαδικασία  ολοκληρώθηκε  το  2008 με  μίσθωμα  αρχικό ,  

όπως  είχε  συμφωνηθεί  600 ευρώ  και  στην  συνέχεια  στο  συμφωνητικό  

συμφωνήσανε  και  οι  δυο  πλευρές  το  τίμημα  να  ήταν  1.000 ευρώ .   

 Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  ορίστηκε  στα  27 έτη ,  δηλαδή  έως  το  

2034.  Είναι  χαρακτηρισμένο  σαν  αγροτικό  ακίνητο  και  έτσι  

νοικιάστηκε  και  δικαιούται  από  την  σύμβαση  το  κτίσιμο  τεσσάρων  

κτισμάτων ,  όπως  και  έγινε ,  με  τις  αντίστοιχες  άδειες ,  

συμβολαιογραφικά  και  τα  λοιπά .   

 Βέβαια ,  δεν  ολοκληρωθήκανε  οι  εργασίες ,  όλες  οι  εργασίες ,  λόγω  

της  κρίσεως  και  των  μνημονίων .  Είναι  γνωστό  άλλωστε  τα  προβλήματα  

που  έχουν  προκύψει .   

 Έχουν  περάσει ,  λοιπόν ,  δέκα  χρόνια  από  τα  27 και  υπολείπονται  

17 χρόνια  και  από  ότι  φαίνεται  ανάκαμψη ,  τουλάχιστον  σε  αυτή  την  

περιοχή  δεν  θα  υπάρξει ,  τα  ενοίκια  σημειωτέων  ότι  κάθε  χρόνο ,  όπως  

ανέφερε  και  ο  κ .  Σταυρόπουλος  πληρώνονται .   

 Ζητάει ,  λοιπόν ,  ανταλλαγή  για  τα  5.281 τετραγωνικά  μέτρα ,  

δηλαδή  για  τα  6.800 στην  ουσία  και  το  ανταλλάσσει  με  ένα  οικόπεδο  

εντός  του  οικισμού  1.600 μέτρα ,  το  οποίο  σύμφωνα  με  την  εκτιμητική  

υπηρεσία  η  εκτίμηση  είναι  για  τα  5.281 Χ1,3 είναι  6.866,  το  οικόπεδο  
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το  οποίο  προτείνει  για  ανταλλαγή  είναι  1.600 μέτρα  εντός  του  

οικισμού ,  το  οποίο  εκτιμάται  1.600 Χ5,5 8.800 η  αξία ,  που  μπορεί  να  

γίνει ,   μπορεί  να  μοιραστεί  στην  μέση ,  δηλαδή  δυο  από  800 μέτρα  και  

τα  800 μέτρα  θα  είναι  και  άρτια  και  οικοδομήσιμα .  Δηλαδή  μπορεί  να  

γίνουν  παράλληλα  δυο  οικόπεδα .   

 Βρίσκεται  εντός  του  οικισμού ,  όπως  ανέφερα  και  τα  κτίσματα  

που  βρίσκονται  στην  περιοχή  αυτή  γίνανε  με  έξοδα  του  ενοικιαστή .   

 Υπάρχει  εισήγηση  από  την  νομική  σύμβουλο ,  την  κυρία  Τσινίκα  

Μαρίας .  «Σε  απάντηση  της  ερώτησής  σας  εάν  για  την  ανταλλαγή  

ιδιοκτησίας  της  κυρίας  Διαμαντοπούλου ,  και  τα  λοιπά ,  με  δημοτική  

έκταση ,  θα  πρέπει  στον  υπολογισμό  της  αξίας  της  τελευταίας  να  

συνυπολογιστούν  και  τα  κτίρια  τα  οποία  έχουν  κατασκευαστεί  από  τον  

μισθωτή  γνωμοδοτώ  ως  ακολούθως .  Στην  προκειμένη  περίπτωση  

εκτιμώ  ότι  δεν  πρέπει  να  υπολογιστεί  η  αξία  των  τεσσάρων  κτιρίων  

που  ανέγειρε  ο  μισθωτής  στην  δημοτική  έκταση  εξ  αιτίας  του  

γεγονότος  ότι  η  ανέγερση  αυτών  έγινε  με  χρήματα  του  μισθωτή  με  

συνέπεια  τούτος  να  αναζητεί  την  αξία  των  δαπανών  και  γι '  αυτά  κατά  

τις  διατάξεις  του  αδικαιολόγητου  πλουτισμού  κατά  το  άρθρο  904 του  

Κώδικα .».  

 Νομίζω  ότι  για  περισσότερες  λεπτομέρειες  η  κυρία  Τσινίκα ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   με  την  άδειά  σας ,  εάν  χρειαστεί  και  στην  συνέχεια  ο  

κ .  σύμβουλος ,  ο  κ .  Σταυρόπουλος  με  την  άδειά  σας  μπορείτε  να  τους  

καλέσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Τσινίκα  παρακαλώ .  Κυρία  συνάδελφε  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΤΣΙΝΙΚΑ:  
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Εδώ  πρόκειται  για  μια  ανταλλαγή  δημοτικού  οικοπέδου  με  ιδιωτικό  

στην  Κοινότητα  Ορεινής .  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Δημοτικού  και  

Κοινοτικού  Κώδικα  και  συγκεκριμένα  με  το  άρθρο  190 και  186 

απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  προφανής  ωφέλεια  για  τον  Δήμο  

Σερρών  της  αξίας  των  δυο  ανταλλασσόμενων  ακινήτων .   

 Εν  προκειμένω  έχουμε  ένα  δημοτικό  οικόπεδο  το  οποίο  

μισθώθηκε  το  2003 από  την  Κοινότητα  Ορεινής  στον  αποβιώσαντα  κ .  

Διαμαντόπουλο ,  όχι  στην  σύζυγό  του  την  κυρία  Διαμαντοπούλου .  Στην  

πορεία  έναντι  τιμήματος  έγινε  συμβολαιογραφικό  έγγραφο ,  

μεταγράφηκε  στο  Υποθηκοφυλακείο .   

Στην  συνέχεια ,  ο  κ .  Διαμαντόπουλος  με  την  σύζυγό  του ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  η  μισθώτρια  έκτισαν  και  κάποια  οικήματα ,  τέσσερα  

ισόγεια  οικήματα  και  ζητούν  την  ανταλλαγή  του  δικού  τους  του  

οικοπέδου  που  υπάρχει  εντός  οικισμού  της  Κοινότητας  Ορεινής ,  το  

οποίο  είναι  1.600 τετραγωνικά  μέτρα ,  με  την  αξία  του  δημοτικού  

οικοπέδου ,  στο  οποίο  δημοτικό  οικόπεδο  πρέπει  να  συνυπολογίσουμε  

την  αξία  αλλά  με  ποια  έννοια ;   

Να  την  συνυπολογίσουμε  γιατί  την  έκτισε  ο  αποβιώσας ,  ο  

μισθωτής ,  η  μισθώτρια ,  με  δικά  του  χρήματα  και  να  την  αφαιρέσουμε ,  

γιατί  ο  ίδιος  μπορεί  να  πάει  στο  δικαστήριο  και  να  την  ζητήσει  με  το  

904,  με  τις  διατάξεις  του  αδικαιολόγητου  πλουτισμού .  Όλο  το  θέμα  

έτσι  έχει .   

 Από  την  στιγμή  τώρα  που  κρίνεται  σκόπιμο  από  τεχνικής  άποψης  

πλέον  οικονομικά ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  προβείτε  και  είναι  προς  το  

συμφέρον  τους  Δήμου ,  υπάρχει  δηλαδή  ωφέλεια  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  

νομίζω  ότι  είναι  δυνατή  η  ανταλλαγή  των  οικοπέδων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  την  κυρία  Τσινίκα ,  την  νομική  σύμβουλο  του  Δήμου .  Θα  

δώσω  τον  λόγο  για  να  βοηθήσει  την  συζήτηση  πριν  ξεκινήσουμε  τις  

ερωτήσεις  και  στον  κ .  Σταυρόπουλο .  Παρακαλώ ,  κ .  Σταυρόπουλε  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αισθάνομαι  λίγο  τρακ .  Έχω  καιρό  να  έρθω  εδώ .  Πέντε  χρόνια  έχω  να  

έρθω  εδώ  πέρα .  Σας  έλειψα ;  Να  χαλαρώσουμε  λίγο ,  γι '  αυτό .   

 Το  ιστορικό  σας  το  είπε  ο  κ .  Αραμπατζής .  Τώρα  θα  μου  πείτε ,  

γιατί  φτάσαμε  σε  αυτό  το  σημείο ;  Σας  είπα  ότι  από  τα  27 χρόνια  

πέρασαν  τα  10 και  άλλα  5,  6,  7 να  περάσουν ,  μένουν  12.  Η  κυρία  

Διαμαντοπούλου  με  τα  παιδιά  της  πληρώνουν  κάθε  χρόνο  1.000 ευρώ .  

Τι  ζητάει ;  Καταρχάς  από  το  συμφωνητικό  πολύ  καλά  έκανε  ο  κ .  

Γάτσιος  τότε  που  τους  το  έδωσε ,  ήταν  μια  επένδυση ,  δεν  ήταν  μόνο  για  

τον  ίδιο  τον  επενδυτή  αλλά  και  για  την  περιοχή .  Θα  δουλεύανε  εκεί  οι  

άνθρωποι  και  τα  λοιπά .  Τους  έπιασε  η  κρίση .   

 Αυτοί  τι  κάνουν ;  Είναι  καθαρά  οικογενειακή  επιχείρηση  και  είπε  

το  εξής :  δέκα  χρόνια  πέρασαν ,  άλλα  πέντε  θα  περάσουν ,  δεκαπέντε ,  

μας  μένουν  δώδεκα  χρόνια  να  αποσβεστεί  μια  επένδυση ,  η  οποία  εάν  

δεν  λειτουργεί ,  που  δεν  λειτουργεί  τώρα  έτσι  και  αλλιώς ,  θα  

καταστραφεί .  Ούτε  για  τον  Δήμο  είναι ,  γιατί  ο  Δήμος  δεν  θα  πάρει  

τίποτα  από  εκεί ,  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  αφήσει  στον  Δήμο  τίποτα  

και  τι  λέει ;  Το  χιλιάρικο  που  δίνω  για  στον  Δήμο ,  εάν  το  πάρω  στην  

μερίδα  μου  θα  μπορώ  να  το  συντηρήσω .  Θα  περάσουν  άλλα  πέντε ,  

δέκα  χρόνια  και  όταν  θα  έρθει  η  ανάγκη ,  εάν  θα  έρθει ,  θα  μπορούν  τα  

παιδιά  μου  να  το  δουλέψουν .   
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 Και  τι  κάνει ;  Από  τον  νόμο  επιτρέπεται  να  αλλάξουν  οικόπεδο ,  

να  γίνει  ανταλλαγή .  Πια  είναι  η  ανταλλαγή ;  Ένα  οικόπεδο  μέσα  στον  

οικισμό  της  Ορεινής .   

 Η  τεχνική  περιγραφή ,  γιατί  λέει  εδώ  πέρα ,  θέλω  να  προλάβω  

είναι  αρνητική ,  λέει  ότι  το  οικόπεδο  αυτό  που  δίνει ,  παρέχεται  ο  

κύριος ,  είναι  λέει  επικλινές  και  δεν  ενδείκνυται  για  να  γίνει .  Δεν  είναι  

έτσι .  Εγώ  αρχιτέκτονας  είμαι  και  πήγα  και  το  είδα .  Ο  κ .  Μιχάλης  ο  

Θεοχάρης  είναι  εκεί  πέρα ,  ξέρει .  Είναι  στην  άκρη  του  οικισμού  και  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  ακόμα  καλύτερα .  Έχω  κάνει  και  μια  οικονομοτεχνική  

μελέτη .  Αυτό  το  οικόπεδο  που  μας  παραχωρεί  στον  Δήμο  ο  κύριος  

μέσα  στον  οικισμό ,  έχει  τα  εξής :  καταρχάς  δεν  ξέρω  ποιος  εισηγήθηκε  

από  την  υπηρεσία  ότι  δεν  κάνει ,  γιατί  λέει  ότι  είναι  επικλινές .  Για  μας  

τους  αρχιτέκτονες  όταν  είναι  επικλινή  τα  οικόπεδα  είναι  πολύ  

καλύτερα ,  γιατί  έχουν  θέα .   

 Τι  λέει  για  το  οικόπεδο  αυτό  χρήσεις  γης ;  Χρήσεις  γης  στο  

οικόπεδο  αυτό  που  μας  παραχωρεί  στον  Δήμο  μπορεί  να  γίνουν  

κατοικίες ,  καταστήματα ,  γραφεία ,  τουριστικές  ξενοδοχειακές  

κατοικίες .  Όλα  αυτά  σε  αυτό  το  οικόπεδο  που  μας  δίνει  αύριο  το  πρωί ,  

εάν  θα  πάμε ,  εάν  θέλουμε  να  το  κάνουμε  χρήση ,  μπορεί  να  το  κάνουμε  

χρήση .  Στο  άλλο  που  τους  δίνουμε  εμείς ,  εάν  δεν  ήταν  ο  κ .  

Διαμαντόπουλος  με  την  γυναίκα  του  να  το  κάνει  εκεί ,  δεν  θα  πήγαινε  

άνθρωπος  εκεί  πέρα .  Και  σε  ένα  εξ  αδιαίρετου ,  που  για  να  γίνει  εκείνο  

το  οικόπεδο  πρέπει  να  γίνει  δρόμος  καινούργιος ,  να  πάνε .   
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 Εκεί  έχει  όλα  τα  προσόντα .  Δηλαδή ,  μας  δίνει  ένα  οικόπεδο ,  το  

οποίο  κακώς  η  υπηρεσία ,  το  λέω  ξανά ,  το  έβαλε ,  γιατί  λέει  ότι  είναι  

επικλινές .  Αυτό  ακριβώς ,  για  τις  χρήσεις  του  είναι  αυτό .  Ο  κ .  Μιχάλης  

θα  σας  πει  ο  Θεοχάρης .   

 Λοιπόν ,  αυτό  το  οικόπεδο  είναι  1.600 μέτρα ,  μπορεί  να  χωριστεί  

και  σε  δυο  οικόπεδα  και  μπορούμε ,  για  να  γίνουν  άρτια  και  μπορούμε  

να  κτίσουμε  εκεί  800 μέτρα .  Αυτό  που  του  δίνουμε  εμείς  κτίζουμε  με  

το  ζόρι  220 μέτρα .   

 Άσχετα  δηλαδή  με  το  ότι  έβαλε  η  εφορία  τα  δυο  χιλιάρικα  υπέρ  

του  Δήμου  που   είναι  στην  ανταλλαγή  το  τυπικό .  Δηλαδή  λες  ότι  πόσο  

κάνει  τυπικά  στην  εφορία  αντικειμενική  τόσο ,  τόσο ,  δηλαδή  το  

διχίλιαρο  δεν   είναι  αυτή  η  αξία  του .  Η  αξία  του  είναι  ότι  πραγματικά  

αυτό  το  οικόπεδο  που  παίρνουμε  έχει  αξία  για  τον  Δήμο .  θα  μπορεί  

αύριο  να  το  χρησιμοποιήσει  ο  Δήμος  με  όλες  αυτές  τις  χρήσεις  που  σας  

είπα .   Αυτό  είναι  το  ένα .   

 Τώρα  υπάρχουν  κάποια  προβλήματα  που  λέει  μέσα ,  για  να  σας  τα  

πω ,  γιατί  δεν  ξέρω  εάν  τα  διαβάσατε ,  πρέπει  να  γίνουν  μεταβιβάσεις .  

Έχουν  μετακινηθεί  κάπως  τα  κτήρια .  Πρέπει  να  γίνει  τακτοποίηση .  

Αυτά  όμως  είπαμε  το  εξής :  να  έρθει ,  καταρχάς ,  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  να  παρθεί  θετική  ή  αρνητική ,  θετική  απάντηση  ότι  ναι  

κύριε ,  θα  στο  παραχωρήσουμε  καταρχήν ,  ούτως  ώστε ,  να  προβούν  οι  

ιδιοκτήτες  στις  μεταβιβάσεις  τους .  Δηλαδή  να  ξοδέψουν  λεφτά ,  να  

κάνουν  τις  τακτοποιήσεις  που  χρειάζονται  εκεί  πέρα ,  γιατί  αλλιώς  εάν  

τα  κάνουν  αυτά ,  ξοδευτούν  σε  αυτή  την  κρίση  και  μετά  έρθουμε  εδώ  

πέρα  και  πούμε  ότι  ξέρεις ,  εμείς  παιδιά  δεν  θέλουμε  να  σας  το  

δώσουμε ,  θα  είναι  αμαρτία .  Είναι  που  είναι  κατεστραμμένοι ,  να  μην  

καταστραφούν  εντελώς .   
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 Άρα ,  γι '  αυτό  θέλουμε  μια  καταρχήν  θετική  εισήγηση  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  γίνει  αυτή  η  ανταλλαγή  και  να  προβούμε  στις  

άλλες  νομικές  διαδικασίες .   

 Να  πω  και  κάτι  άλλο .  Ο  νομός  Σερρών ,  αυτό  είναι  καθαρά  

πολιτικό  θέμα ,  είναι  ο  τελευταίος  σε  ανάπτυξη .  Το  ακούσαμε  προχθές .  

Βρέθηκαν  μερικοί  άνθρωποι  και  κάνανε  μια  επένδυση  και  αυτοί  

μάλιστα  είναι  οικογενειακή  επένδυση .  Μάτωσε  για  να  το  κάνει  ο  ίδιος .  

Πήρε  δάνειο ,  το  έκανε ,  ακόμα  δεν  εισέπραξε  μια  και  δεν  θα  εισπράξει  

άλλα  πέντε ,  δέκα  χρόνια ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  εισπράξει ,  όταν  εμείς  σας  

Δήμος  δεν  μπορεί  να  λέμε  ένα  ευρώ  μας  δίνει  ή  δεν  μας  δίνει .  Πρέπει  

να  δώσουμε  και  εμείς  στους  ιδιώτες  ότι  ξέρετε  κύριε ,  επενδύστε .   

 Όταν ,  λοιπόν ,  εμείς  αυτόν  τον  κόψουμε ,  ξέρω  εγώ ,  δεν  τον  

ανταλλάσσουμε .  Έτσι  και  αλλιώς  ξεκαθαρίσω  ότι  έχει  ο  Δήμος  κέρδος ,  

δεν  υπάρχει  θέμα ,  έτσι ;  Δηλαδή  τι  θέλουμε  από  αυτή  την  πόλη  και  από  

αυτόν  τον  Νομό  να  κάνουμε  από  εδώ  και  πέρα ;  Είναι  ένα  μήνυμα  ότι  

ξέρετε  παιδιά  επενδύστε  για  να  μπορείτε  να  προχωρήσετε .  Χωρίς  να  

χάσει  ο  Δήμος  ούτε  ένα  ευρώ .   

 Τώρα  εάν  θέλετε  άλλες  διευκρινιστικές  ερωτήσεις ,  είμαι  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  και  τον  κ .  Σταυρόπουλο .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  

ερωτήσεων .  Κύριε  γραμματέα  παρακαλώ  βλέπω  από  εδώ  είναι  ο  κ .  

Ηλίας  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Ο  κ .  Καρύδας ,  ο  κ .  Χράπας .  Ο  κ .  

Μυστακίδης  εάν  χρειαστεί  και  ο  κ .  Καρπουχτσής  εάν  χρειαστεί .   

 Ο  κ .  Μηλίδης  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο  ερωτήματα .  Το  πρώτο  απευθύνεται  στον  κ .  Σταυρόπουλο  τον  

ειδικό  αρχιτέκτονα  και  στην  κυρία  Τσινίκα .  Από  ότι  είδαμε  από  την  
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Επιτροπή  Εκτίμησης  υπάρχει  όφελος ,  γιατί  βασική  προϋπόθεση  είναι  

να  υπάρχει  ωφέλεια  για  τον  Δήμο ,  έτσι  δεν  είναι ;  Βασική  προϋπόθεση .  

Νομίζω  ότι  όλοι… 

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Η  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι ,  το  αναφέρει ,  είναι  η  προϋπόθεση  του  

άρθρου  186 για  την  ανταλλαγή .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ωραία ,  ωραία .  Εδώ  φαίνεται  μια  διαφορά  και  με  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Σταυρόπουλος  φαίνεται  ότι  υπάρχει  όφελος  για  τον  Δήμο .  εσείς  

συμμερίζεστε  και  αυτή  την  άποψη ;   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Φυσικά  και  την  συμμερίζομαι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στην  τελευταία  σας  γνωμοδότηση  αυτό  λέτε  ότι  προκύπτει  όφελος .  Άρα  

και  εσείς  έχει  όφελος  ο  Δήμος  από  αυτή  την  ανταλλαγή .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Ακριβώς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ένα  αυτό  και  το  δεύτερο  το  οποίο  είναι  πιο  πολύ  έτσι ,  θέμα  . .και  τα  

λοιπά  και  εγώ  αντιλήφθηκα  ότι  όταν  είναι  κάποιο  επικλινές  και  τα  

λοιπά ,  η  θέα  ενδιαφέρει .  Ρωτάω  τους  δυο ,  τον  κ .  Γάτσιο ,  τον  πρώην  

Πρόεδρο  της  Ορεινής  και  τον  κ .  Μιχάλη  τον  Θεοχάρη ,  έχει  πράγματι  

θέα ;  Γιατί  όπως  τα  γράφει  η  υπηρεσία  δεν  ξέρω  εάν  το  εκτίμησε  τόσο .  

Πόσο  καλά  το  εκτίμησε .  Δεν  παρεμβαίνω  σε  αυτό .  Ρωτάω  εσείς  που  

είστε  μόνιμοι  κάτοικοι  και  ξέρετε ,  έχει  θέα  το  οικόπεδο ;  Είναι  έτσι  

όπως  τα  λέει  ο  κ .  Σταυρόπουλος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οι  συνάδελφοι  που  έχουν  καταγωγή  από  την  περιοχή  εάν  θέλουν .  Θα  

τοποθετηθείτε  μετά  φαντάζομαι  και  οι  δυο .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να  πω  και  κάτι  άλλο ,  γιατί  δίπλα  ακριβώς  στο  οικόπεδο  αυτό ,  γιατί  

λένε  ότι  είναι  δύσκολο  να  κτιστεί ,  δίπλα  ακριβώς  στο  οικόπεδο  αυτό  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έκανα  δυο  ερωτήματα .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Κρίνω  έτσι ,  γιατί  εκεί  πέρα  επάνω  έχω  δει  και  κάποιες  ωραίες  

βιλίτσες ,  παραδίπλα ,  πιο  πέρα .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Θεοχάρη  εάν  γνωρίζετε  και  ο  κ .  Γάτσιος  εάν  έχει  την  

καλοσύνη .   Δεν  σας  άκουσα  στο  μικρόφωνο  όμως ,  με  συγχωρείτε .  

Κύριε  Γάτσιο  είναι  όπως  ρωτάει  ο  κ .  Μηλίδης ;  Εάν  έχετε  την  

καλοσύνη  απαντήστε  του .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  απαντήσω  στην  ερώτηση  μόνο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Είναι  έτσι  όπως  τα  λέει  και  ο  τεχνικός  σύμβουλος  της  ενδιαφερόμενης  

οικογένειας .  Της  μισθώτριας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Θεοχάρη  και  εσείς ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Και  εγώ  έχω  να  πω  το  ίδιο ,  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Σταυρόπουλος  είναι  

αληθή  αλλά  στην  τοποθέτησή  μας  θα  διαλευκάνουμε  την  υπόθεση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ευχαριστώ  πολύ  και  τον  κ .  Θεοχάρη .  Ο  κ .  Καρύδας  είναι  

αρχηγός  παράταξης ,  επομένως  έχει  τον  λόγο  για  ερώτηση .  Με  

συγχωρείτε  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Για  τον  κ .  Σταυρόπουλο  η  ερώτηση .  ο  κ .  Αραμπατζής  στην  εισήγηση  

αναφέρθηκε  σε  κάποιους  συντελεστές .  Δεν  είναι  ότι  αμφισβητώ  αυτά  

που  λέει ,  απλά  επειδή  ο  κ .  Σταυρόπουλος  λόγω  του  επαγγέλματός  του  

είναι  ο  αρμόδιος  να  μας  τα  απαντήσει ,  νομίζω  και  κρίνω  ότι  πρέπει  να  

το  κάνει ,  εάν  οι  συντελεστές  είναι  όντως  έτσι  και  το  χρηματικό  ποσό  

βγαίνει  όντως  έτσι .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Οι  συντελεστές  δόθηκαν  από  την  εφορία ,  είναι  ξεκάθαρο .  Δεν  

μαζεύτηκαν  και  είπαν  ότι  τόσο  κάνει  το  ένα .  Πήγαν  στην  εφορία  

Εκτιμητική ,  η  εφορία  είπε  ότι  για  το  μεν  χωράφι  του  Δήμου  είναι  ένα  

κόμμα  τόσο ,  πόσο  το  είπε ,  για  το  δε  το  άλλο .  Εγώ  πέρασα ,  πέρα  από  

εκείνο ,  αυτό  είναι  το  τυπικό ,  αλλά  πέρα  από  τα  δυο  χιλιάρικα  διαφορά  

που  υπάρχει ,  σαν  οικόπεδο ,  άσχετα ,  γιατί  εάν  αυτό  το  οικόπεδο  πας  

στην  εφορία  θα  το  πληρώσεις  τόσο  διαφορά ,  αλλά  επί  της  ουσίας  όμως ,  
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σαν  οικόπεδο  είναι  πάρα  πολύ  καλύτερο  από  αυτό  που  παίρνουμε ,  από  

αυτό  που  δίνουμε .   

Γι '  αυτό  είπα  ότι  εκεί  επιτρέπονται  να  κτιστούν  αυτά  που  

κτίζονται  από  την  χρήση  γης   και  τα  λοιπά ,  έχει  συντελεστή  που  κτίζει  

800 μέτρα  δυο  οικόπεδα ,  αυτά  όμως  στην  εκτιμητική ,  στην  εφορία  δεν  

μετράνε .  Λένε  ότι  πόσο  κάνει  το  τετραγωνικό  στην  Ορεινή  μέσα ;  

Τόσο .  Πόσο  κάνει  το  έξω ;  Τόσο .  Και  βγάζουν  μια  τιμή .   

Πέρα  από  εκείνο  εγώ  λέω  ότι  σαν  οικόπεδο  πλέον  αξίζει  τον  

κόπο  πολύ  περισσότερο  από  εκείνο  που  είναι  σε  κάποιοι  σημείο  που  

αξιοποιήθηκε  εξαιτίας  του  ότι  κτίστηκαν  εκείνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια  εγώ  ξεκινάω  από  αυτό  που  είπε  και  η  κυρία  Τσινίκα ,  ως  

διαβεβαίωση ,  ότι  είναι  προς  όφελος  του  Δήμου .  Όμως  εδώ ,  αγαπητέ  

μου  πρόεδρε ,  έχω  μια  εισήγηση  των  μηχανικών ,  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  που  μας  λέει  ότι  εκεί  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  απολύτως  

τίποτα .   

 Εδώ  βλέπουμε  μια  αντίφαση .  Αυτό  το  πράγμα  πως  θα  

μπορέσουμε  να  το  ξεπεράσουμε  δεδομένου  ότι  σε  ανύποπτο  χρόνο  στην  

πρότασή  μας ,  κάποιος  ο  οποίος  έχει  έννομο  συμφέρον ,  μπορεί  και  ένας  

δημοτικός  σύμβουλος ,  να  κάνει  ένσταση ;   

 Εδώ  γι '  αυτό  είπα  ότι  να  στην  απόσυρση ,  γιατί  αυτό  το  σημείο  

είναι  αυτό  το  σημείο  με  προβλημάτισε .  Πώς  θα  μπορέσουμε  και  

απευθύνομαι  και  στην  εισηγητή ,  να  ξεπεράσουμε  αυτό ,  έτσι  ώστε  να  

διαφυλάξουμε ,  όπως  χαρακτηριστικά  ελέχθη ,  το  όφελος  του  Δήμου  

αλλά  και  το  σύνολο  των  παρόντων  δημοτικών  συμβούλων ;   
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Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να  απαντήσω .  Το  θέμα  είναι  τεχνικό .  Εάν  μπορούμε  να  κτίσουμε  ή  

όχι .  Μα  δίπλα  ακριβώς  στον  ίδιο  όγκο ,  στην  ίδια  κορυφογραμμή  και  τα  

λοιπά  είναι  κτισμένα  κτίσματα .  Δίπλα  ακριβώς  εκεί  πέρα .  Άρα  τεχνικά  

μπορούμε  να  κτίσουμε .  Εκτός  και  εάν  μας  πει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  ότι  

θέλω  να  το  κάνω  γήπεδο .  Εάν  το  κάνει  γήπεδο  φυσικά  θέλει  χίλιες  

μπάλες  για  να  παίξουν  εκεί  πέρα .  Είναι  στην  χαράδρα .  Αυτό  ναι .   

Άρα  καταλάβατε ,  αυτή  είναι  η  αλήθεια .  Μα  αυτή  είναι  η  αλήθεια .  

Ας  μας  πουν  ότι  δεν  μπορούμε  να  κτίσουμε ;  Μα  μπορούμε  να  

κτίσουμε .  Τι  μπορούμε  να  κτίσουμε ;  Όλα  αυτά  που  λέμε  εδώ  πέρα .  Σας  

το  ξανά  είπα ,  σπίτια ,  καταστήματα ,  γραφεία  και  βασικό  τουριστικές  

ξενοδοχειακές  κατοικίες .  Που  θα  τις  κάνουμε ;  Μέσα  στο  χωριό ;  Εκεί  

είναι  το  καλύτερο  σημείο .  Βέβαια ,  να  είναι  λίγο  πιο  δύσκολο  να  

κτίσεις  γιατί  είναι  επικλινές ,  αλλά  μπορείς  να  κτίσεις .  Ξεκάθαρο  είναι  

το  θέμα .  Εκτός  εάν  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  νόμιζε  ότι  εγώ  θέλω  να  

κάνω  γήπεδο .  Σας  το  είπα  ότι  δεν  γίνεται  γήπεδο  εκεί  πέρα ,  δεν  

γίνεται .  Ή  θέλω  να  κάνω  ξέρω  εγώ ,  σχολείο  που  θα  πρέπει  να  κάνω  

τοιχία  που  να  μην .  

Αλλά  εδώ  το  θέμα  ξέρετε  ποιο  είναι ;  Τι  δίνουμε  εμείς ;  Τι  

παίρνουμε  μάλλον .  Τι  του  δίνουμε  εμείς  και  τι  μας  δίνει  αυτός ;  Εάν  

του  δίναμε  εμείς  ένα  οικόπεδο  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  θα  έλεγα  ότι  

παιδιά  η  πλατεία  Ελευθερίας  είναι ,  τι  μας  δίνεις  εκεί ;   

Η  ανταποδοτικότητα  φαίνεται  από  το  τι  δίνουμε  και  τι  

παίρνουμε .  Τεχνικά  δηλαδή  γίνονται  όλα .  Και  τεχνικά  είναι  ακόμη  

καλύτερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο ,  εάν  χρειαστεί .  Κύριε  Χράπα  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  λίγο  τα  ερωτήματά  μας  να  τα  βάλουμε  σε  μια  σειρά .  Βέβαια ,  ένα  

μεγάλο  μέρος  των  ερωτημάτων  ρωτήθηκαν  και  απαντήθηκαν  από  τον  κ .  

Μηλίδη  και  εγώ  τις  ίδιες  ανησυχίες  είχα .  Δίνουμε  με  λίγα  λόγια ,  ένα  

οικόπεδο  6 στρεμμάτων   εκτός  σχεδίου ,  εκτός  κατοικημένης  περιοχής  

και  παίρνουμε  ένα  άλλο  οικόπεδο  1.600 μέτρων   εντός  οικισμού  με  τις  

χρήσεις  μου  ανέφερε  ο  κ .  Σταυρόπουλος .   

 Όλο  το  νόημα  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  οπωσδήποτε  συμφέρον  

για  τον  Δήμο  Σερρών  αυτή  η  ανταλλαγή ,  η  οποία  ανταλλαγή  προκύπτει  

ότι  είναι  συμφέρουσα  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  αλλά  εγώ  ήθελα  ακόμη  

μια  φορά  να  σταθώ  σε  ένα  κομμάτι  λίγο  παραπάνω  από  τον  κ .  Μηλίδη ,  

όπως  ρώτησε  ο  κ .  Μηλίδης  τους  κυρίους  δυο  κατοίκους  της  Ορεινής ,  

εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  κάτι  άλλο  τους  κυρίους .   

 Θεωρείτε  κ .  Γάτσιο  και  κύριε  Θεοχάρη  ότι  αυτή  η  συναλλαγή  με  

το  συγκεκριμένο  οικόπεδο ,  όπως  το  βλέπετε  και  έχετε  εικόνα  και  στα  

δυο  εσείς  φαντάζομαι ,  ότι  όντως ,  όπως  το  σκέφτομαι  εγώ ,  είναι  

συμφέρουσα  για  τον  Δήμο  Σερρών  αυτή  η  ανταλλαγή  με  τα  

συγκεκριμένα  οικόπεδα ;  Όπως  τα  βλέπετε  εσείς ,  όπως  τα  γνωρίζετε .  

Αυτό  μόνο  να  ρωτήσω  σε  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  ερώτηση  σας  τον  δίνω ,  τι  να  κάνω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Την  έχει  απαντήσει  και  ο  κ .  Γάτσιος  και  ο  κ .  Θεοχάρης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντούν  και  οι  δυο  ναι .  Απερίφραστα  λέει  ναι  και  ο  κ .  Γάτσιος  και  ο  

κ .  Θεοχάρης  το  ίδιο .  κάτι  άλλο ;  Ο  κ .  Καρπουχτσής .  Παρακαλώ  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μου  γεννήθηκαν  λίγο  κάποια  ερωτήματα  που  θα  ήθελα  λίγο  έτσι  να  

θέσω .  Τώρα  μιλάμε  για  την  ανταλλαγή  ενός  οικόπεδο  που  σήμερα  που  

μιλάμε  παρέχει  ένα  έσοδο  ετήσιο ,  από  ότι  αντιλαμβάνομαι  1.000 ευρώ  

στον  Δήμο  Σερρών  με  ένα  άλλο  ακίνητο ,  το  οποίο  σήμερα  είναι  σε  

αχρηστία ,  ουσιαστικά ,  από  τον  ιδιώτη .   

 Το  όφελος  ή  όχι  μιας  τέτοιου  είδους  ανταλλαγής  έχει  να  κάνει  με  

όρους  καθαρής  παρούσης  αξίας  και  πως  το  εννοώ ;  Σήμερα  δίνοντας  

ένα  οικόπεδο  το  οποίο  παράγει  ένα  έσοδο  1.000 ευρώ  για  τον  Δήμο ,  

παίρνοντας  ένα  άλλο  οικόπεδο  το  οποίο  είναι  ίσως  μη  άμεσα  

αξιοποιήσιμο  από  τον  Δήμο ,  σήμερα  χάνουμε  ένα  έσοδο  από  το  ταμείο  

του  Δήμου .  Ναι  ή  όχι ;  Μέχρι  στιγμής  λίγο  έτσι  να  με  διορθώσει  η  

νομικός ,  εάν  έχω  άδικο  σε  αυτό  που  λέω .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Το  έσοδο  που  εισπράττει  ο  Δήμος  είναι  1.000 ευρώ .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  το  χάσει  αυτό  για  τα  επόμενα  15 χρόνια .  Άρα  η  ζημία  σε  περίπτωση  

που  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εσαεί  για  την  μίσθωση .  Άρα  σε  περίπτωση  το  αντίστοιχο  οικόπεδο  το  

οποίο  παίρνουμε  σήμερα  που  μιλάμε  δεν  μπορεί  να  δημιουργήσει  το  

αντίστοιχο  έσοδο ,  άρα  αυτό  το  έσοδο  χάνεται .  Ναι  ή  όχι ;   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Τα  χίλια  ευρώ ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Τα  χίλια  ευρώ  τον  χρόνο .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Ναι .    

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Το  χάνουμε .  Ένα  είναι  το  κρατούμενο  αυτό .   

Δεύτερον ,  το  οικόπεδο  αυτό  στο  οποίο  είναι  να  πάρουμε  ως  

ανταλλαγή  . .  

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Συγνώμη  λίγο  που  σας  διακόπτω .  Καταρχήν  μιλάμε  για  περιορισμό  της  

έκτασης  από  την  εκμισθωθείσα .  Από  12.000 τ .μ .  πάμε  στα  5 

στρέμματα .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Άρα  θα  έχει  μείωση… 

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Και  επιπλέον ,  συγνώμη  λίγο  να  ολοκληρώσω ,  σας  ζήτησα  συγνώμη .  

Λοιπόν ,  αυτά  τα  1.000 τα  ευρώ  για  τα  έκταση  που  εκμισθώνει  ο  Δήμος ,  

στο  δικαστήριο  να  πάνε  με  τις  διατάξεις  του  388 και  του  288 

αναπροσαρμόζονται  πιο  κάτω  από  50 και  70%. Πρόσφατα  έχουμε  

αποφάσεις .  Μπορεί  να  είναι  και  300 ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

75

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Μείωση  του  μισθώματος ,  αναπροσαρμογή  μισθώματος .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  αντιλαμβάνομαι  αυτό  που  λέτε… 

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Δηλαδή  μπορεί  να  φτάσουμε  και  στα  250 ευρώ .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Από  τα  1.000.   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Από  τα  1.000,  γιατί  μιλάμε  τώρα  για  12.000 τ .μ . ,  ακούγομαι ,  δεν  ξέρω ,  

γιατί  είμαι  και  κουρασμένη…. 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ακούγεστε .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Από  τα  12.000 πάμε  κατευθείαν  στα  5 και  κάτι  ψιλά .  Δηλαδή  μιλάμε  

για  ένα  έσοδο ,  με  πρόσφατη  εμπειρία ,  70% κατέβασε… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εγώ  θα  μιλήσω  για  τα  δεδομένα  τα  οποία  έχουμε  σήμερα .  Εάν  

προσφύγει  ο  ιδιοκτήτης  σε  κάποια  προσφυγή  στα  δικαστήρια… 

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Το  παράλληλο  αίτημά  του  είναι ,  εάν  δεν  γίνει  ανταλλαγή  να  

περιοριστεί  ο  χώρος ,  αυτό  είναι  νομικά  δυνατόν ,  πάλι  σε  αυτές  τις  

διατάξεις  στηριζόμενοι  και  να  αναπροσαρμοστεί  το  μίσθωμα .  

Παράλληλα  πάνε  αυτά .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ένα  δεύτερο  ερώτημα .   
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Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να  απαντήσω  λίγο  εδώ ;  Κοίταξε  τι  λες  εσύ .  Λες  ότι  έχουμε  έσοδο .  

Αύριο  το  πρωί ,  εφόσον  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί ,  θα  πει  ότι  παιδιά  

πάρτε  το .  Γκρεμίζω .  Αφού  δεν  δουλεύω ,  εκ  των  πραγμάτων  δεν  

δουλεύω ,  ούτε  θα  μπορώ  να  σας  δώσω ,  δεν  εισπράττω  μια ,  αύριο  το  

πρωί  παιδιά  πάρτε ,  γκρεμίζω  ότι  έχω  εκεί  πέρα  για  να  μην  και  πάτε  και  

κάντε  το  εκεί  να  πηγαίνουν  χελώνες .  

 Δεν  είναι ,  δηλαδή ,  ότι  ξέρεις ,  έχουμε  εξασφαλίσει  ότι  άμα  θα  

φύγεις  θα  μας  πληρώσεις  εμάς  1.000 ευρώ .  Για  να  είμαστε  δηλαδή .  Λες  

και  είσαι  τώρα  ένας  ταμίας  σε  μια  τράπεζα  και  λες  ότι  τώρα  ξέρεις ,  

χάνουμε  200 ευρώ ,  γιατί  τόσο  θα  πάει .  Και  λες  τώρα  ότι  χάνω  τα  200 

ευρώ .  Δηλαδή ,  εάν  τώρα  ένας  Δήμος  για  τα  200 ευρώ  που  θα  χάσει  και  

θα  πάρει  ένα  οικόπεδο  που  είναι  πολύ  καλύτερης  αξίας ,  αξίζει  να  μην  

γίνει  μια  επένδυση ,  τότε ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  ακούσεις  τον  λόγο  για  ποιο  λόγο  ρωτάω .  Να  διευκρινίσω  για  ποιο  

λόγο  το  ρώτησα .   

 Σήμερα  που  μιλάμε  προφανώς  συμφωνώ  με  αυτό  που  είπατε  

εσείς .  Με  δεδομένο  ότι  υπάρχει  κάποιος  επιχειρηματίας ,  ο  οποίος  

επενδύει  στην  περιοχή  είναι  θεμιτό  να  υπάρχει  και  να  το  

υποστηρίξουμε  με  κάθε  μέσο  την  υγιή  επιχειρηματικότητα ,  παρόλα  

αυτά  όμως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αντιλαμβάνομαι  ότι  ο  λόγος  που  

είμαστε  εδώ  πέρα  είναι  για  να  υπηρετήσουμε  και  το  έννομο  συμφέρον  

του  Δήμου  και  κατά  πόσο  ο  Δήμος  βγαίνει  κερδισμένος  ή  μη .   

 Σήμερα  θα  μπορούσε  να  πει  κάποιος  ότι  σήμερα  αυτή  η  έκταση  

μπορεί  να  μην  έχει  μια  Α  αξία ,  μετά  από  πέντε  χρόνια  μπορεί  να  έχει  

και  να  χάσει  ο  Δήμος .  Εγώ  θέτω  κάποια  ερωτήματα  τα  οποία ,  νομίζω ,  
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είναι  εύλογο  να  ερωτηθούν  και  καλώς  απαντώνται ,  για  να  μπορούμε  να  

πάρουμε  όλοι  σήμερα  μια  πολύ  τεκμηριωμένη  άποψη  όλοι  μας .   

 Όπως  αντίστοιχα  το  δεύτερό  μου  ερώτημα  θα  ήταν ,  νοίκιασε  τον  

χώρο  με  την  προϋπόθεση  να  κάνει  αυτά  τα  οικήματα ,  όταν  νοίκιασε  

τον  χώρο ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Όταν  νοίκιασε  τον  χώρο ,  το  μισθωτήριο ,  προέβλεπε  την  δημιουργία  

αυτών  των  χώρων ;   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Σαφώς .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Άρα ,  φεύγοντας  με  την  λήξη  του  μίσθιου  θα  τα  παρέδιδε  ή  θα  τα  

γκρέμιζε   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  παιδεύουμε  πάρα  πολύ .  Αντιλαμβάνομαι  τις  διαθέσεις  όλων  μας .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το  συμφωνητικό  ήταν  ξεκάθαρο .  Σου  επιτρέπω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  τελευταία  ερώτηση .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Και  να  κτίσεις .  Χωρίς  την  υποχρέωση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  την  οικονομία  πρώτα  σε  αυτόν  θα  δώσω  τον  λόγο .  Τελειώνουμε .  

Ήταν  η  τελευταία  ερώτηση .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς  την  υποχρέωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Σταυρόπουλε ,  όσο  μπορείτε  πιο  σύντομα .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς  την  υποχρέωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στις  τοποθετήσεις .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καμία  υποχρέωση .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό  ήθελα  να  ρωτήσω .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να  το  παραδώσει  χωράφι  πρέπει .  Χωράφι  πήρε ,  χωράφι  πρέπει  να  το  

παραδώσει .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτά  είναι  πράγματα  τα  οποία  καλό  είναι  να  ακουστούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Βλέπω  ότι  σίγουρα  θα  μας  

μιλήσει  ο  κ .  Γάτσιος  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  

ο  κ .  Θεοχάρης .  Τοποθετήσεις  είμαστε .  Κύριε  Παπαβασιλείου  και  εσείς ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Έως  τώρα  ο  Πρόεδρος  έχει  γράψει  τον  κ .  Γάτσιο ,  

τον  κ .  Μηλίδη ,  τον  κ .  Θεοχάρη ,  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Κάποιος  άλλος  

συνάδελφος ;   Ο  κ .  Μυστακίδης  και   ο  κ .  Τσαλίκογλου ,  ο  γραμματέας .   

Κύριε  Γάτσιο  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Όλο  το  διάστημα  που  συζητούμε  αυτό  το  

θέμα  είμαι  ιδιαίτερα  συγκινημένος  και  στεναχωρημένος  για  όλη  την  

ιστορία ,  όχι  βεβαίως  για  την  υπόθεση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

αλλά  γιατί  στον  τόπο  και  στην  περιοχή  που  εγώ  προσωπικά  και  ως  

επικεφαλής  της  συγκεκριμένης  περιοχής  που  είχα  την  ευθύνη  για  την  

ανάπτυξή  της  δημιουργήσαμε  τέτοιες  προϋποθέσεις  που  δυστυχώς ,  όλα  

αυτά  που  κάναμε  το  ένα  μετά  το  άλλο  γκρεμίζεται .  

 Ήρθαν  άλλη  φορά  τα  οικόπεδα ,  45 άνθρωποι  πήραν  τα  οικόπεδα ,  

μετά  από  τρία  χρόνια ,  τέσσερα  αντί  να  συνεχίσουν  και  να  τα  

αξιοποιούν  ζήτησαν  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τα  πάρουν  και  να  

τα  εγκαταλείψουν  και  να  τους  απαλύνουμε  από  την  βεβαίωση  των  

επιπρόσθετων  φόρων  που  έχει .   

 Δώσαμε  ένα  ξενοδοχείο  ακριβώς  λίγο  πιο  πάνω  από  τον  χώρο  

αυτόν  που  συζητάμε ,  δώσαμε  χώρο  μάλλον  και  έγινε  ένα  ξενοδοχείο  το  

οποίο  σήμερα  δυστυχώς  δεν  λειτουργεί  και  πολλές  άλλες  υποδομές  

καθημερινά  γκρεμίζονται .   

 Σε  ότι  αφορά  το  συγκεκριμένο  έχω  να  πω  το  εξής ,  οπότε  είμαι  

βαθιά  έτσι  και   συγκινημένος  πέραν  των  άλλων .   

 Για  την  παράταξή  μας  ότι  αφορά  το  νομικό  πλαίσιο  για  την  ουσία  

που  αναλύθηκε  προηγουμένως  και  από  τον  κ .  Σταυρόπουλο ,  ως  προς  

την  ουσία  του  πράγματος  αλλά  και  από  την  κυρία  Τσιμίκα ,  η  οποία  

κυρία  Τσιμίνα  είναι  η  νομική  σύμβουλος  του  Δήμου ,  ως  τέτοια  νομίζω  
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είναι  εδώ  σήμερα ,  από  την  στιγμή  που  είναι  νομική  σύμβουλος  του  

Δήμου  και  εμείς  επικαλούμαστε ,  καλώς  επικαλούμαστε  κάποιες  

αμφιβολίες  για  κάποια  πράγματα  αλλά  μας  βεβαιώνει  η  νομική  μας  

σύμβουλος  ότι  είναι  καθόλα  εντάξει ,  νομίζω  δεν  έχουμε  κανένα  

απολύτως  πρόβλημα  στο  νομικό  σκέλος .   

 Θα  έρθω  όμως  λίγο  στο  ιστορικό .  Μια  οικογένεια ,  που  δυστυχώς  

ένας  εκ  των  δυο  συζύγων ,  τουλάχιστον ,  λείπει  σήμερα  από  την  ζωή ,  

πρόσφατα  μάλιστα ,  ξεκίνησε  σε  μια  παρθένα  και  άγονη  περιοχή  στην  

συγκεκριμένη ,  στον  δρόμο  για  τον  Αϊ  Λιά  στην  δεκαετία  του  ΄90 και  

έκαναν  ένα  σπιτάκι  μικρό .  Κάτω  από  το  σπιτάκι  εκείνο  έκανε  ένα  

μαγαζί ,  ήταν  το  πρώτο  μαγαζί  και  βλέποντας  ότι  υπάρχει  δυνατότητα  

και  δυναμική  ζήτησε  από  την  Κοινότητα  12 στρέμματα  να  της  

εκμισθώσει  για  να  κάνει  κατοικίες .  Μπήκε  σε  πρόγραμμα .  Έχουν  άδεια  

τα  συγκεκριμένα  σπίτια .   

 Κάναμε  λοιπόν  την  μίσθωση  για  27 χρόνια .  Δυστυχώς  τα  

πράγματα  στην  πορεία ,  για  να  μην  μακρηγορώ  και  πω  και  άλλα ,  

δυστυχώς  ανατράπηκαν  όλα  και  δεν  ανατράπηκαν  μόνο  ως  προς  τα  

οικονομικά ,  ανατράπηκαν  ως  προς  τα  ανθρώπινα ,  από  την  μεριά  εννοώ  

της  υγείας  αυτού  του  ανθρώπου ,  που  μας  εγκατέλειψε ,  όπως  είπα  

προηγουμένως  και  σήμερα  έρχονται  να  ζητήσουν  μια  ανταλλαγή ,  γιατί  

γνωρίζω  πολύ  καλά  ότι  δεν  μπορούν  να  προχωρήσουν  άλλο  αυτή  την  

διαδικασία .  

 Δεν  δουλεύει  ο  συγκεκριμένος  χώρος  σήμερα ,  δεν  μπορούν  να  

συνεχίσουν  την  συγκεκριμένη .  Τι  κάνανε  όμως  οι  άνθρωποι ;  Δώσανε  

όλο  τους  το  είναι  και  όλη  τους  την  περιουσία  για  να  κάνουν  αυτά  τα  

τέσσερα  σπιτάκια .  Εκτιμώ  ότι  και  νομικό  έρεισμα  έχουμε  εμείς  για  να  

δώσουμε  αυτή  την  δυνατότητα  της  ανταλλαγής  κατά  την  προσωπική  
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μου  μόνο  άποψη  όμως  και  ηθικό  έχουμε .  Είναι  ο  πρώτος  άνθρωπος  που  

ξεκίνησε  στην  συγκεκριμένη  περιοχή  και  γι '  αυτό  ήρθαν  και  όλα  τα  

άλλα ,  οι  όποιες  υποδομές  δημιουργήθηκαν .   

Σήμερα  δεν  λειτουργούν  σχεδόν  τίποτα  από  όλα  αυτά  και  

οφείλουμε ,  λοιπόν  κατά  την  γνώμη  μου  και  όλα  αυτά  που  ρωτήσατε  

προηγουμένως ,  κ .  Μηλίδη ,  νομίζω  εσείς  ρωτήσατε  κ .  Χράπα ,  εσείς  

νομίζω  ρωτήσατε ,  βεβαίως  σε  ότι  αφορά  μακροπρόθεσμα  έστω ,  κ .  

Καρπουχτσή  το  ένα  είναι  εντός  του  οικισμού  και  είναι  1.600 μέτρα ,  το  

άλλο  είναι  εκτός  του  οικισμού  και  είναι  από  τα  12 στρέμματα  που  

είχαμε  δώσει  τότε  εμείς ,  πηγαίνουμε  τώρα  στα  5.200 μέτρα  και  θα  

πρότεινα  και  εγώ  στο  σώμα  να  συμφωνήσουμε  σε  αυτή  την  ανταλλαγή ,  

για  να  τελειώσει  και  η  ταλαιπωρία  της  συγκεκριμένης  οικογένειας .   

Νομίζω ,  όπως  είπα  και  προηγουμένως ,  τουλάχιστον  για  την  

παράταξή  μας ,  μας  καλύπτει  απόλυτα  η  εισήγηση  της  νομικής  

συμβούλους  του  Δήμου  μας .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Γάτσιο .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .  Κύριε  

Μηλίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρώτα  –πρώτα  ξεκινάω  με  μια  βασική  προϋπόθεση .  Βεβαίως  είμαστε  

εδώ  για  να  υπερασπιζόμαστε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  αλλά  είμαστε  

και  υπέρ  των  πολιτών .  το  έχουμε  δείξει  κατ’  επανάληψη .  Όταν  

προηγουμένως  ψηφίσαμε  και  είπαμε  10.000 ευρώ  και  πολύ  καλά  

κάναμε  για  το  FINAL 4,  γιατί  το  κάνουμε ;  Για  τον  Δήμο  μας ,  για  τους  

ανθρώπους  μας ,  έτσι  δεν  είναι ;  Δεν  το  κάναμε  για  προσωπικό  μας  

συμφέρον .  
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 Άρα  λοιπόν ,  είναι  βασικό  να  βλέπουμε  και  τι ,  όχι  τι  μπορεί  να  

εξυπηρετήσει ,  να  απαλύνει ,  γιατί  η  οικογένεια  ταλαιπωρείται  πάρα  

πολύ ,  το  ανέφερε  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  χάθηκε  πολύ  νέος  ο  σύντροφος  της  

κυρίας ,  έμειναν  έτσι ,  είχαν  κάποια  όνειρα ,  όπως  είχαμε  όλοι  όνειρα  

και  εδώ  πρέπει  όλοι  να  αναλογιστούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  γιατί  δεν  

προχώρησε  ο  Λαϊλιάς ;  Μήπως  φταίμε  όλοι  εδώ  που  είμαστε  εδώ  μέσα ;  

Μήπως  πρέπει  εμείς  να  αναλογιστούμε  τις  ευθύνες  μας ;  Γιατί  όλοι  

είχαν  εκεί  το  μυαλό  τους  να  κάνουν  κάτι ,  γιατί  όλοι  λέγανε  ότι  θα  

μπούμε ,  κ .  Φωτιάδη  ξέρετε  πολύ  καλά ,  λέγαμε  να  μπούμε  σε  

πρόγραμμα  ορεινών  όγκων .  Τα  θυμάστε  τα  ευρωπαϊκά  προγράμματα ;  

Τίποτα .  Άρα  οι  πρώτοι  που  έχουμε  ευθύνη  είμαστε  εμείς .  Είμαστε  

εμείς  και  πρέπει  να  το  αναγνωρίσουμε .  

 Αλλιώς  ξεκίνησαν  οι  άνθρωποι .  Πήραν  ένα  χωράφι  εκεί  πέρα ,  

στο  οποίο  δεν  πήγαινε  κανένας  και  ήθελαν  να  κάνουν  μια  επένδυση .  

Ήξερα  πάρα  πολύ  καλά  τον  σύζυγο  της  κυρίας ,  την  κυρία  δεν  την  

ξέρω ,  ούτε  τα  παιδιά  της  ξέρω ,  ένας  εργατικός  άνθρωπος ,  ο  οποίος  

ήθελε  πραγματικά  να  κάνει  κάτι ,  να  αναβαθμιστεί  η  περιοχή .   

 Δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  ανάκαμψη .  Εγώ  είμαι  από  το  ΄98 στην  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στην  αρχή  σαν  Νομαρχία .  Από  τότε  λέγαμε  για  

τον  Λαϊλιά .  Έτσι  έμεινε  και  πιστεύω  ότι  όπως  πάμε  άλλα  τριάντα  

χρόνια  έτσι  θα  είναι .  Θα  αναπτυχθούν  όλα  τα  άλλα  και  εμείς  θα  

είμαστε  πίσω .  Γι '  αυτό  είμαστε  τελευταίοι .   

 Το  βασικό .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Συγνώμη  λίγο ,  πάνω  σε  αυτό  που  λέτε  σας  δίνω  τα  συγχαρητήριά  μου ,  

για  τον  λόγο  ότι  η  διοίκηση  πρέπει  να  ακολουθεί  την  αρχή  της  
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λειτουργίας  της  χρηστής  διοίκησης  που  μέσα  στην  χρηστή  διοίκηση  

λαμβάνεται  υπόψη  και  το  συμφέρον  των  δημοτών .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  πρώτο  είναι  το  συμφέρον  του  πολίτη ,  γι '  αυτό  είμαστε  εδώ .  Αλλιώς  

δεν  έχουμε  λόγο  ύπαρξης .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Σας  συγχαίρω  πάντως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συνεχίζω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εκείνο  που  θέλω  να  πω ,  το  ρώτησα  και  

προηγουμένως ,  εάν  υπάρχει ,  πρέπει  να  υπάρχει  για  να  είμαστε  και  

εμείς  κατοχυρωμένοι ,  προφανής  ωφέλεια  του  Δήμου .   

Λοιπόν ,  εδώ  ακούστηκε  και  από  την  νομική  σύμβουλο ,  την  οποία  

νομική  σύμβουλο ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  θα  πρέπει  κατά  

το  δοκούν  ή  κατά  περίπτωση  να  λαμβάνουμε  υπόψη .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Και  γι '  αυτό  σας  συγχαίρω  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολλές  φορές  λέγαμε ,  πολλές  φορές ,  εάν  θυμάστε ,  λέγαμε  ότι  τι  λέει  η  

Νομική  Υπηρεσία ;  Άρα  είναι  αρνητική ,  δεν  μπορούμε .  Φοβόμασταν  ότι  

θα  πάμε  στον  εισαγγελέα .  Τώρα  που  είναι  θετική  πάλι  το  συζητάμε .  Τι  

θα  γίνει ,  κατά  περίπτωση  θα  το  συζητάμε ;  Δεν  γίνεται  αυτό  έτσι .   

 Βλέπω  λοιπόν  ότι  η  Νομική  Υπηρεσία  είναι  σαφέστατα  ότι  

υπάρχει  προφανής  ωφέλεια .   

Δεύτερον ,  ο  τεχνικός  σύμβουλος .  Δεν  έχει  σημασία  εάν  ο  

τεχνικός  σύμβουλος  είναι  της  οικογένειας ,  λέει  ότι  αρχιτεκτονικά ,  

μηχανικά  μπορεί  το  άλλο  οικόπεδο  μέσα  στον  οικισμό  να  αναπτυχθεί ,  

να  κτιστεί .   
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Ακούω ,  ακόμη  περισσότερο ,  τους  δυο  εκπροσώπους  μας  από  την  

Ορεινή ,  οι  οποίοι  δεν  ήταν  τυχαίοι .   Πρόεδρος  για  πολλά  χρόνια  ο  κ .  

Γάτσιος  και  δημοτικός  σύμβουλος  ο  κ .  Θεοχάρης .  Και  λένε  ότι  ναι ,  

είναι  καλό  ενώ  αυτό  που  έχουμε  δεν  έχει  αξία .  Τα  κτίσματα ,  από  ότι  

κατάλαβα  έγιναν  νόμιμα ,  δεν  υπήρχε  καμία  παρανομία ,  με  πρόγραμμα  

και  όλα  αυτά .  Δυστυχώς  δεν  υπήρξε  η  ανάκαμψη  που  λέγαμε .   

Άρα  λοιπόν ,  αφού  η  υπηρεσία  λέει  όχι ,  εντάξει ,  είναι  

συμβουλευτικό  όργανο ,  το  σεβόμαστε .  Όμως  η  Νομική  Υπηρεσία  λέει  

ότι  υπάρχει  προφανής  ωφέλεια .  Το  ίδιο  λέει  και  ο  τεχνικός  σύμβουλος ,  

το  λένε  και  δυο  εκπρόσωποί  μας ,  οι  οποίοι  δεν  μας  έχουν  δείξει  εδώ  

δείγματα  ότι  μιλάνε ,  ας  το  πούμε ,  συμφεροντολογικά .  Πάντα  μιλάνε  

αντικειμενικά  και  οι  δυο .   

Επομένως  δεν  ξέρω  για  ποιο  λόγο  έχουμε  να  μην  διευκολύνουμε ,  

να  μην  απαλύνουμε ,  διορθώνω  τον  όρο ,  δεν  τους  διευκολύνουμε ,  

πρέπει  λίγο  να  τους  ξεκουράσουμε  τους  ανθρώπους ,  ταλαιπωρούνται  

πάρα  πολλά  χρόνια .   

Εκείνο  που  είπε  ο  κ .  Καρπουχτσής  και  εγώ  συμφωνώ  απόλυτα  με  

την  νομική  σύμβουλο ,  την  κυρία  Τσινίκα ,  ότι  όταν  αυτή  την  στιγμή  

έχουμε  ένα  έσοδο ,  μα  εάν  δεν  βλέπουμε  και  μπροστά  τι  θα  γίνει ;  Το  

έσοδο  αυτό  σύμφωνα  με  τον  Ν288, νομίζω ,  ότι  μπορεί  να  πάει  κάτω  

και  να  πάει  στα  200 ευρώ .  Το  άλλο  όμως ,  όπως  είπατε  όλοι ,  υπάρχει  η  

δυνατότητα  ανάπτυξης .  Πρέπει  να  βλέπουμε  και  λίγο  πιο  μπροστά .  

Όταν  αυτό  το  νοίκιασε  η  κυρία ,  έβλεπε  και  για  τα  επόμενα  

χρόνια ,  δεν  το  έβλεπε  για  εκείνη  την  ώρα .  Έβλεπε  ότι  ο  Λαϊλιάς  θα  

αναπτυχθεί  και  θα  μπορέσει  να  κάνει .   

Επομένως ,  νομίζω  ότι  με  όλα  αυτά  τα  δεδομένα  και  με  την  

σύμφωνη  γνώμη  όλων  των ,  όχι  εμπλεκομένων ,  που  ξέρουν  καλά  την  
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περιοχή ,  εγώ  δεν  την  ξέρω  πάρα  πολύ  καλά ,  ξέρω  όμως  ότι  η  Ορεινή  

επάνω  έχει  πάρα  πολύ  ωραία  θέα .  Άρα  αυτό  το  οικόπεδο  και  από  ότι  

κατάλαβα  γίνονται  δυο  άρτια  και  οικοδομήσιμα .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  

Σταυρόπουλε ;  Αυτό  δεν  είπατε ;  Επομένως ,  έχει  όφελος .  Επομένως ,  η  

προφανής  ωφέλεια  υπάρχει ,  γιατί  δεν  πρέπει  να  δώσουμε  την  

δυνατότητα  σε  αυτή  την  οικογένεια  λίγο  να  μπορέσει  να  σταθεί  στα  

πόδια  της  και  να  την  ταλαιπωρούμε  τόσα  χρόνια ;  Είμαι  υπέρ .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Θεοχάρης  έχει  τον  λόγο .  κύριε  

Πρόεδρε .  

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Ο  κ .  Σάκης  Γάτσιος  έκανε  μια  ολοκληρωμένη  τοποθέτηση  για  το  όλο  

θέμα .  Συμφωνώ  απόλυτα  με  την  τοποθέτησή  του .  Από  εκεί  και  πέρα  

θέλω  να  πω  το  εξής :  γιατί  άραγε  αυτή  η  κυρία  αυτή  την  χρονική  

περίοδο  ζητάει  αυτή  την  ανταλλαγή ;  Τι  έγινε ;   

  Είναι  αλήθεια  ότι  η  περιοχή  μας  είχε  ξεκινήσει  να  αναπτύσσεται  

τα  χρόνια  εκείνα ,  όμως  μας  πρόλαβε  η  κρίση  και  όλα  γύρισαν  πίσω  σε  

μηδενική  βάση .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  αυτό  εκτιμώ  ότι  το  οικόπεδο  εκείνο ,  

τα  χρόνια  εκείνα ,  το  ΄07, το  ΄05, το  ΄06, υπήρχαν  προτάσεις… 

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Το  ΄03 συγνώμη .   

Κος  ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Άλλο  λέω .  Γενικευμένα  το  λέω .  Τα  χρόνια  εκείνα  είχαν  προτάσεις  για  

να  πουληθεί  σε  επιχειρηματίες .  Ο  δε  κύριος  Πανταζόπουλος  που  είναι  

δίπλα  ακριβώς ,  συνορεύει  με  τον  κ .  Πανταζόπουλο ,  που  έχει  ένα  
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τουριστικό  κατάλυμα  και  εκείνος  από  όσο  θυμάμαι  και  εκείνο  έκανε  

πρόταση  για  να  το  αγοράσει  και  δεν  το  δίνανε  οι  ιδιοκτήτες .   

 Σήμερα  προέκυψε  αυτό  το  πρόβλημα .  Δυστυχώς  τα  χρήματα  που  

πρέπει  να  δίνουν  αδυνατούν  να  τα  δώσουν ,  με  συνέπεια  αναγκάζονται  

να  κάνουν  την  ανταλλαγή  αυτή .  Αυτός  είναι  κατά  βάση  ο  λόγος .  Γι '  

αυτό  και  λέμε  ναι  στην  ανταλλαγή .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Θεοχάρη  για  το  σύντομο .  Ο  κύριος  Παπαβασιλείου .  

Κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Η  προφανής  ωφέλεια  του  Δήμου  για  την  συγκεκριμένη  ανταλλαγή  του  

οικοπέδου  νομίζω  ότι  μας  βρίσκει  όλους  σύμφωνους ,  διότι  έχουμε  την  

νομική  σύμβουλο  του  Δήμου ,  η  οποία  μας  το  διασφαλίζει .  Οι  επιτροπές  

οι  οποίες  αποφάσισαν  τις  αξίες  των  δυο  οικοπέδων  που  θα  

ανταλλαχθούν  προς  όφελος  του  Δήμου .   

 Σαφώς  και  τον  θανόντα  γνώριζα  αλλά  και  την  σύζυγό  του .  Είναι  

το  συναισθηματικό  κομμάτι ,  το  οποίο  πράγματι  όπως  ανέφερε  ο  κ .  

Γάτσιος  φορτίζει  λίγο  την  ατμόσφαιρα ,  τουλάχιστον  σε  αυτούς  οι  

οποίοι  γνώρισαν  αυτόν  τον  άνθρωπο .  Δεν  θα  πάω  ξανά  στο  νομικό  

θέμα  το  οποίο  με  καλύπτει  πλήρως  και  με  το  χέρι  στην  καρδιά  ψηφίζω  

ναι  στην  ανταλλαγή .   

 Αυτή  η  υπόθεση  πρέπει  να  κλείσει  απόψε ,  να  γίνει  ανταλλαγή  και  

για  έναν  ακόμη  πολύ  σοβαρό  οικογενειακό  λόγο .  Θα  πρέπει  να  δοθεί  

αυτό  το  τέλος ,  έτσι  ώστε ,  η  οικογένεια  να  απαλλαγεί  και  από  το  βάρος  

των  200,  300 ευρώ  τον  χρόνο ,  δεν  έχει  σημασία  που  θα  κατέβει  εκεί ,  

ας  πούμε ,  το  τίμημα  αυτό  της  ενοικίασης  από  τον  Δήμο ,  αλλά  και  ο  
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Δήμος  θα  έχει  πλέον  μια  ξεκάθαρη  δική  του  περιουσία  χωρίς  να  

εμπλέκονται  ιδιοκτήτες ,  κτίσματα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Ψηφίζω  ναι  με  το  χέρι  στην  καρδιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  νομίζω  ότι  εδώ  μέσα  στην  αίθουσα  αλλά  και  

σε  ακτίνα  1.500 μέτρων  υπάρχει  κάποιος  άνθρωπος  ο  οποίος  να  

λυπάται  περισσότερο  από  εμένα  γι '  αυτούς  τους  ανθρώπους ,  ούτε  

κάποιος  που  θα  θέλει  να  τους  υποστηρίξει  περισσότερο .  Όμως  λυπάμαι  

πραγματικά  γιατί  σας  είπα  από  την  αρχή  ότι  να  αποσυρθεί  το  θέμα ,  να  

έρθει  πιο  ώριμο ,  με  κάποιες  προϋποθέσεις  πιο  σταθερές ,  αλλά  δεν  

ακούσατε  τίποτα  από  ότι  βλέπω .   

 Το  ζήτημα  ποιο  είναι ;  Νομίζω  ότι  υπάρχει  μια  υποκριτική  

συμπεριφορά  από  τους  συμβούλους ,  λυπάμαι  που  το  λέω ,  θέλω  να  

παριστάνουν  τους  καλούς  και  τους  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προς  τους  ενδιαφερόμενους ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  αποσύρετε  αυτό .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  την  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θίγετε . .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν  με  αφήσατε  να  μιλήσω  ούτε  καν ,  αφήσατε  εδώ  πέρα  παράγοντες  

και  εξωθεσμικούς  να  μιλήσουν  και  δεν  με  αφήσατε  ούτε  καν  να  

εξηγήσω  γιατί  πρέπει  να  αποσυρθεί  το  θέμα  προς  όφελος  των  

ενδιαφερομένων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κ .  Μυστακίδη ,  ένα  λεπτό .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  είπα  να  αποσυρθεί  προς  όφελος  των  ενδιαφερομένων ,  διότι  

γνωρίζετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  αποσύρετε ,  σας  παρακαλώ ,  τον  χαρακτηρισμό .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλετε  να  το  αποσύρω ,  το  αποσύρω .  Δεν  υπάρχει  θέμα , . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  προσωπικού .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όταν  όμως  σας  λέει  ένας  σύμβουλος ,  ο  οποίος  είναι  μηχανικός ,  ότι  

υπάρχει  ένα  θέμα ,  πρέπει  να  το  δούμε ,  να  το  εξετάσουμε ,  να  έρθει  πιο  

ώριμο  το  ζήτημα  και  εσείς  δεν  ακούτε ,  κλείνετε  τα  αφτιά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  το .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  το  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  πείτε  τις  αιτίες  που  θέλετε  να  αποσυρθεί .  Δεν  τις  

είπατε  ποτέ .  Μπορείτε  να  τις  πείτε ,  σας  ακούμε .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   τώρα  θα  σας  πω ,  με  δουλεύετε ;  Δεν  με  αφήσατε  να  

μιλήσω ,  ενώ  αφήσατε  άλλους  και  μιλήσανε  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  δεν  σας  δουλεύω ,  τοποθετηθείτε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .τέλος  πάντων ,  πάμε  παρακάτω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  συμπεριφορά  κ .  Μυστακίδη ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  το  αντιπαρέρχομαι  αυτό ,  τοποθετούμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  τοποθετηθείτε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μην  με  διακόπτετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά  που  είπα  όλα  είναι  πηγαία  και  μέσα  από  την  ψυχή  μου .  Θέλω  να  

τους  βοηθήσω  τους  ανθρώπους ,  όμως  εσείς  δεν  γνωρίζετε  ότι  ένα  

τέτοιο  θέμα ,  όταν  θα  πάει  στην  Περιφέρεια  δεν  θα  εγκριθεί ;   

 Αναφέρθηκαν  και  κάποια  πράγματα  έτσι  πολύ  επιπόλαια ,  ότι  

δόθηκε  από  την  εφορία  η  αντικειμενική  αξία  και  τα  λοιπά .  Είναι  

αλήθεια  αυτό ;  Ρωτάω  αυτόν  που  το  είπε .  Είναι  αλήθεια  και  πως  δίνεται  

η  αξιολόγηση ;  Πρώτα  από  όλα  η  Επιτροπή  που  έκρινε  τις  αξίες  είναι  

αναρμόδια .  Το  γράψει  μέσα  η  υπηρεσία .  Λοιπόν  και  δίνει  η  εφορία ,  

πώς  εκτιμάει  τις  αξίες  παρακαλώ ;  Πηγαίνω  σε  έναν  συμβολαιογράφο  

με  το  τοπογραφικό  και  εκτιμάει  τις  εφορίες .  Τώρα  εδώ  η  εκτίμηση  
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έγινε  προφορικά  με  συγκριτικά  στοιχεία .  Αυτό  είναι  το  θέμα  κύριοι .  

Έγινε  με  συγκριτικά  στοιχεία ,  μπορεί  να  έγινε  και  από  το  τηλέφωνο .   

 Δηλαδή ,  εάν  πάει  τώρα  το  τοπογραφικό  και  δείξει  τέσσερα  κτίρια  

εκεί  μέσα  και  το  χωράφι ,  θα  βγάλει  αυτή  την  αξία ;  Σας  ρωτάω .  Γι '  

αυτό  λέω  ότι  ήταν ,  παρασυρθήκατε ,  τι  να  πω  τώρα ;  Είμαι  βέβαιος  ότι  

αυτό  το  πράγμα  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  έτσι  όπως  ήρθε .  Προφανής  

ωφέλεια  του  Δήμου .  Έτσι  μόνο  θα  προκύψει  από  την  διαφορά .   

 Επίσης ,  γράφει  μέσα  στην  εισήγηση ,  δεν  ξέρω ,  το  διαβάσατε ,  ότι  

τα  κτήρια  έγιναν  χωρίς  την  συναίνεση  του  Δήμου  κι  όπως  σωστά  

αναφέρει  κάπου  η  γνωμάτευση  της  νομικής  συμβούλου ,  ότι  τα  

υπερκείμενα  έγκειται  στις  . .με  παρόμοιες  λέξεις  το  λέει ,  τέλος  πάντων .  

Αυτό  είναι  στην  αγροτική  νομοθεσία .  Ότι  είναι  πάνω  από  την  γη  

ανήκει  στην  γη .  Άρα ,  αυτά  τα  κτίρια  θα  περιέλθουν  σε  αυτόν  που  θα  

έχει  την  γη .  Ούτε  στο  συμβόλαιο  μίσθωσης  αναφέρεται  η  δυνατότητα  

ανέγερσης  κτηρίων .   

Όλα  αυτά  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  το  θέμα  δεν  μπορεί  να  

προχωρήσει  έτσι  παρόλη  την  καλή  διάθεσή  μας .  Γι '  αυτό  και  

επαναλαμβάνω ,  έπρεπε  να  το  αποσύρετε  και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  

γιατί  άρον  –άρον  έπρεπε  να  το  περάσετε  το  θέμα .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον ,  επειδή  μιλάτε  σε  μένα ,  άρον  –άρον  κανένας  δεν  περνάει  το  

θέμα .  Ψήφισαν  οι  συνάδελφοι  το  θέμα  να  συζητηθεί .  Το  θέμα  αυτό  δεν  

προέκυψε  τώρα ,  προέκυψε ,  όπως  ανέφερε  και  ο  εισηγητής  εδώ  και  

πολύ  καιρό ,  πολλά  χρόνια .  Όταν  έγιναν  αυτά  τα  κτήρια  δεν  υπήρχε  ο  

Δήμος  Σερρών ,  Κοινότητα  Ορεινής  ήταν .  Επομένως  δεν  τίθεται  θέμα  

του  Δήμου  Σερρών .  
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 Για  να  απαντήσω  και  σε  κάποιον  άλλο  συνάδελφο ,  που  μίλησε  

για  τον  Λαϊλιά ,  ο  Λαϊλιάς ,  τον  οποίο  στηρίζουμε  και  συνδράμουμε ,  

ειδικά  τον  Ορειβατικό  Σύλλογο  με  τους  άλλους  Συλλόγους  που  θα  

κάνουν  εκδηλώσεις ,  θα  σας  θυμίσω  το  θέμα  που  ήρθε  πριν  τις  γιορτές ,  

προχωράει ,  ας  είμαστε  αισιόδοξοι ,  δεν  ανήκει  στον  Δήμο  Σερρών  το  

σαλέ  με  εκείνη  την  περιοχή .  Είναι  παραχωρημένο  με  αποφάσεις  

κυβερνήσεων  του  παρελθόντος  στον  Ορειβατικό  Σύλλογο  και  μόνο  

αυτοί  οι  Σύλλογοι  που  δραστηριοποιούνται  εκεί  μπορούν  να  κάνουν  

πράγματα .   

 Φυσικά  και  με  την  δική  μας  συνδρομή  αποδείξαμε  πριν  τις  

γιορτές  ότι  έχουμε  διάθεση .   

 Ποιος  έμεινε  αγαπητέ  γραμματέα ;  Ο  κ .  γραμματέας .  

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  επειδή  παρακάμψατε  λίγο  την  διαδικασία ,  μισό  λεπτό .  Να  σας  

πω  ότι  και  για  ένα  άλλο  θέμα  υπήρχε  γνωμάτευση  θετικής  της  νομικής  

συμβούλου  αλλά  τελικά  σας  θυμίσω  το  θέμα  του  1.800,  τελικά  είδατε  

τι  έγινε  και  εγώ  τιμωρήθηκα  με  8 μήνες  φυλακή ,  ένα  χρόνο  φυλακή  ο  

Γρηγοριάδης .  Δεν  σημαίνει  ότι  επειδή  γνωμάτευση  η  νομική  

σύμβουλος  θετικά  ότι  εδώ  σώνει  και  καλά  εμείς  δεν  έχουμε  ευθύνη  για  

το  τι  ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  

Μου  επιτρέπετε ,  Πρόεδρε  και  μένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε  τώρα  τι  γίνεται ;  Παίρνει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Όταν  παίρνουμε  τον  λόγο  και  δεν  σεβόμαστε  την  

διαδικασία ,  μετά  θίγεται  κάποιος  επί  προσωπικού ,  θέλει  να  πάρει  και  

αυτός  τον  λόγο .  Πώς  να  μην  του  τον  δώσεις ;  Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  

την  νομική  σύμβουλο ,  η  οποία  σίγουρα  θα  θέλει  να  τοποθετηθεί ,  να  

κάνει  λίγη  υπομονή  να  τελειώσει  και  ο  κ .  γραμματέας  και  μετά .   

 Ο  κ .  γραμματέας .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Πέραν  των  εισηγήσεων  από  την  Νομική  

Υπηρεσία ,  τις  τεχνικές  εκθέσεις ,  τις  αξίες  και  τα  λοιπά ,  υπάρχει  και  

ένα  θέμα  σε  πολιτική  βάση .  Κατά  εμέ  δεν  θα  έπρεπε  να  μην  συζητούμε  

καν  ανταλλαγή .  Πώς  θα  έρθει  ανάπτυξη  εάν  δεν  δώσεις  κίνητρα ;   

 Τα  χωριά  μας  ερημώνουν .  Από  το  ΄14 που  είμαι  εντεταλμένος  

στην  Άνω  Βροντού  είχε  500 άτομα  και  τώρα  έχει  50.  Γιατί  το  λέω  

αυτό ;  Το  ίδιο  γίνεται  στην  Ορεινή .  Βλέπουμε  καθημερινά  τον  

πληθυσμό  είτε  από  . .  είτε  φεύγουν  τα  παιδιά  στις  πόλεις  είτε  στο  

εξωτερικό .  Η  Περιφέρεια  τείνει  προς  αφανισμό .  Πρέπει  οποιοσδήποτε  

κάνει  μια  επιχειρηματική  κίνηση ,  κάτι  το  οποίο   είναι  να  φέρει  

ανάπτυξη ,  να  στηριχθεί .  Οποιοσδήποτε  συνδημότης .   

 Οπότε ,  όπως  καταλαβαίνετε  και  εγώ ,  ναι  με  το  χέρι  στην  καρδιά .  

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  γραμματέα  για  το  σύντομο .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλει  να  

πει  κάτι  η  νομική  σύμβουλος  με  τον  πρώτο  γύρω  που  έγινε  των  

τοποθετήσεων  ή  ο  επιστημονικός  συνεργάτης  των  αιτούντων .   

Κα  ΤΣΑΝΙΚΑ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  την  συνάδελφο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  θα  απευθύνεστε .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Προβλέπεται  η  διαδικασία  αυτή .  Συγνώμη  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  είστε  νευριασμένος  και  με  διακόπτετε ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν  είμαι  καθόλου  νευριασμένος .  Προσπαθήσατε  να  με  νευριάσετε  

αλλά  δεν  νευρίασα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  ο  μόνος  που  με  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  

σταματήστε .  Σας  επαναφέρω  στην  τάξη  πρώτη  φορά .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλά  κάνετε .  προβλέπεται  αυτή  η  διαδικασία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  επαναφέρω  στην  τάξη  δεύτερη  φορά .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας  ρωτάω .  Σας  ρώτησα  κάτι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  επαναφέρω  στην  τάξη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία ,  φεύγω .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον  Πρόεδρο  θα  απευθύνεστε .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Λέει  ότι  δεν  πήρε  την  άδεια  να  κτίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  σεβαστείτε  λιγάκι  το  προεδρείο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με  ανακάλεσες  εντάξει  και  αποχωρώ .   

Κος  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Από  το  μισθωτήριο  προβλέπεται  να  κτίσει .  Λέει  ότι  επιτρέπεται  να  

κτίσει .   Το  2003 στην  δημοπρασία .  Το  2008 που  έγινε  το  

συμφωνητικό  αναφέρεται  στην  δημοπρασία  και  λέει  ότι  επιτρέπεται  να  

κτίσει .  Αμέσως  το  2008 που  υπογράφτηκε  βγήκε  και  η  άδεια .  Από  που  

να  πάρει  παλαιά  άδεια ;  Να  ξανά  ρωτήσει  τον  Δήμο  εάν  θα  πρέπει  να  

κτίσει ;  Ξεκάθαρα  είναι  τα  θέματα .  Δεν  διαβάστηκαν  τα  μισθωτήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Κύριε  γραμματέα  παρακαλώ .  Ο  κ .  

Γάτσιος ,  ο  κ .  Μηλίδης .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχατε  πρωτολογήσει ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  τον  λόγο ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  πάρτε  τον  λόγο ,  ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  το  συμβόλαιο  το  αναφέρετε  και  ο  εισηγητής  και  εσείς  και  

όλοι  ότι  είναι  για  27 έτη .  Το  συμβόλαιο  δεν  γίνεται  για  27 έτη ,  αλλιώς  

θα  ήταν  ιδιωτικό  συμφωνητικό  εννέα  ετών .  Δεν  θα  είχε  και  

επιβάρυνση .  Πλήρωσαν  και  λεφτά  για  το  συμβόλαιο .  Αυτοί  τα  

πλήρωσαν  τα  λεφτά .  Είκοσι  επτά  έτη  έγινε  για  να  μπορεί  να  μπει  σε  

οποιοδήποτε  πρόγραμμα  για  να  βγάλει  άδειες ,  για  να  βγάλει  όλα  αυτά .   

Όλα  αυτά  προβλέπονταν  από  το  μισθωτήριο  συμβόλαιο .  Μερικά  

πράγματα  νομίζω  ότι  δεν  ευσταθούν  ή  δεν  ξέρω  και  η  υπηρεσία  η  ίδια  

κάποια  πράγματα  τα  είδε  πολύ  αυστηρά ,  ίσως  και  πέρα  από  την  

διαδικασία  την  νομική .  Ίσως  λέω .  Δεν  θέλω  να  προσβάλω  κανέναν  

αλλά  ίσως  και .  Τουλάχιστον  σε  ότι  αφορά  το  συμβόλαιο  και  όλα  αυτά  

γιατί  το  αμφισβήτησαν  και  αυτό .  Από  τον  κύριο  . .  νομίζω  ότι  είναι  κ .  

Σταυρόπουλε .  Ο  κ .  . .  τον  γνωρίζουμε  όλοι  ποιος  είναι  τώρα .   

 Δεν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο .  Νομίζω  ότι  είναι  ένα  θέμα  που  

πρέπει  να  το  λήξουμε .  Είναι  ένα  θέμα  που  πρέπει  να  προχωρήσουμε  

πιο  μπροστά .  Άλλοι  ήταν  οι  καιροί ,  άλλα  τα  δεδομένα .  Και  να  σας  πω  

και  κάτι ;  Για  12 στρέμματα  αγρό  στο  πουθενά ,  δεν  δίνει  κανείς  1.000 

ευρώ .  Στο  πουθενά  μιλάμε  τώρα .  Ενοίκιο  τον  χρόνο ,  έτσι ;  Γιατί  αυτά  

νοικιάζονται  εκατό  ευρώ  σε  αυτή  την  περιοχή .  Απλά  τότε  ήταν  οι  

εποχές  με  τις  παχιές  αγελάδες .  Τώρα  αυτά  κατέρρευσαν  όμως ,  δεν  

υπάρχουν .  Δεν  υπάρχουν  αυτά .   

 Να  συμφωνήσω  με  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Τσαλίκογλου ,  όχι ,  ο  

κάμπος  θα  εξαφανιστεί .  Τελειώσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

96

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γάτσιο .  Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ξεκαθαρίζουμε  δυο  πράγματα .  Πρώτον ,  

στο  μισθωτήριο ,  που  είναι  για  27 χρόνια ,  στο  συμβόλαιο  φαίνεται  ότι  

μπορούσε  να  κτίσει .  Είχε  την  δυνατότητα  να  κτίσει .  Βασικό .  Αυτό  και  

έκανε .  Φυσικά  γι '  αυτό  το  πήρε  για  τόσα  χρόνια ,  για  να  κάνει  κάποια  

επένδυση ,  αλλιώς  δεν  είχε  νόημα  να  πάρει  εκεί  πέρα  ένα  χωράφι ,  να  το  

κάνει  τι ;  Εδώ  του  κάμπου  τα  χωράφια  μένουν  ανοίκιαστα ,  εκεί  θα  

νοικιαζόταν ;  Ποιος  θα  το  έπαιρνε ,  να  βάλει  τι ;  Να  σπείρει  τι ;  Άρα ,  

ήταν  προφανής  ο  λόγος .   

 Είπαμε  προηγουμένως  ότι  δεν  έγινε  η  ανάκαμψη  και  όλα  αυτά .   

 Το  δεύτερο  είναι  ότι  οι  άνθρωποι  πρέπει  να  ομολογήσουμε  όλοι  

ταλαιπωρούνται  από  το  2005.  Πέρασαν  15 χρόνια .  Πόσο  ακόμη  πρέπει  

να  ταλαιπωρηθούν  για  να  δοθεί  μια  λύση  στο  θέμα  τους ;  Πόσο  ακόμη .  

Γι '  αυτό  είναι  το  ανώτατο  όργανο  του  Δήμου  εδώ ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  για  να  δίνει  λύσεις .  Και  όταν  λοιπόν  η  λύση  είναι  επ’  

ωφελεία  του  Δήμου ,  σύμφωνα  με  αυτά  που  ακούω  από  τους  ειδικούς ,  

από  την  Νομική  Υπηρεσία  από  τον  ειδικό  τεχνικό  σύμβουλο  και  από  

τους  δυο  αρμόδιους  της  περιοχής  που  γνωρίζουν ,  τέλος  πάντων ,   την  

περιοχή ,  υπάρχει  ωφέλεια  του  Δήμου  προφανής .  Αυτό  είναι  το  βασικό  

ζητούμενο .   

 Το  δεύτερο ,  αυτός  είναι  ο  ρόλος  μας ,  να  βοηθούμε  τους  

συμπολίτες  μας  να  ξεπερνούν  τα  προβλήματά  τους .  Αλλιώς  ποιο  είναι  

το  κοινωνικό  μας  πρόσωπο ;  Δεν  έχουμε  κοινωνικό  πρόσωπο .  Αλλιώς  

είμαστε  απλοί  διαχειριστές  που  κάνουμε  μια  εμπορική  διαδικασία ,  

τίποτα  άλλο .   
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 Βέβαια ,  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα ,  εάν  δεν  συμφωνήσουμε ,  να  

γίνει  αναπροσαρμογή  και  να  φτάσουμε  στα  200 ευρώ .  Και  ποιος  δεν  

μας  λέει  αύριο  ότι  αυτό  που  μας  δίνουν  μέσα  στο  χωριό ,  στον  οικισμό  

ότι  από  αύριο  βρίσκεται  ένας  επενδυτές ,  κάποιος  που  θέλει  να  κάνει  

μια  βίλα  ή  ένα  άλλο  κτίσμα ,  οτιδήποτε  άλλο  και  πάρει  μεγαλύτερο  

αξία ;  Ποιος  δεν  τα  λέει  όλα  αυτά ;  Ποιος  μπορεί  να  μας  το  πει  αυτό ;   

 Άρα  δηλαδή ,  νομίζω  ότι  ταλαιπωρούνται  άδικα .  Έφτασε  η  στιγμή  

να  λυθεί  σήμερα .  το  κλείνω  εδώ  το  θέμα .  Βεβαίως  η  υπηρεσία  είχε  

τους  λόγους  της  αλλά  τις  περισσότερες  φορές ,  εάν  θυμόσαστε ,  λέγαμε  

για  διάφορες  τέτοιες  αρνητικές ,  ενδεχομένως ,  εισηγήσεις  της  

υπηρεσίας  τι  λέει  να  Νομική  Υπηρεσία ;  Και  μάλιστα  εσείς  κ .  Πρόεδρε ,  

κύριε  Γαλάνη ,  παρότι  είστε  νομικός  δεν  παίρνατε  την  θέση  εδώ  ως  

νομικός ,  λέγατε  ότι  τι  λέει  η  Νομική  Υπηρεσία  γιατί  αυτός  ήταν  ο  

ρόλος  σας  και  έτσι  έπρεπε  να  κάνετε .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  τελειώνουμε  με  το  

θέμα ,  να  διευκολύνουμε  και  την  οικογένεια  προς  όφελος  του  Δήμου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  ο  κ .  Καρπουχτσής  ένα  λεπτό .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μια  σύντομη  κουβέντα  μετά  και  την  τοποθέτηση  του  κ .  Μυστακίδη .  

Προφανώς  όλοι  εδώ  πέρα  συμφωνούμε  ότι  το  θέμα  της  ανάπτυξης  είναι  

πολύ  σημαντικό  και  μετά  και  τις  τοποθετήσεις  των  προέδρων  της  

τοπικής  κοινωνίας  προφανώς  είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  πρέπει  να  

διευθετηθεί .   

 Ακούγοντας  τον  κ .  Μυστακίδη ,  ο  οποίος  έθεσε  κάποια  θέματα  

αναφορικά  με  την  καθυστέρηση  ή  μη  της  διαδικασίας  από  πλευράς  
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Περιφέρειας ,  εγώ  αυτό  που  θα  πρότεινα ,  εάν  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  

πρόταση  στην  σημερινή  μας  απόφαση ,  στη  οποία  και  εγώ  συνηγορώ  

υπέρ  με  βάση  την  απόφαση  της  Νομικής  Υπηρεσίας ,  επειδή  

αντιλαμβάνομαι  ότι  ο  λόγος  για  τον  οποίο  έχει  έρθει  το  αίτημα  σήμερα  

είναι  ότι  επειδή  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  κληθούν  να  

πληρώσουν  το  μίσθωμα  των  1.000 ευρώ  και  επειδή  έχουμε  πάρει  και  

ανάλογες  περιπτώσεις  σε  άλλες  συνθήκες ,  εάν  μπορούμε  στο  

συγκεκριμένο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  και  μια  απόφαση  

απαλλαγής  για  το  μίσθωμα  του  ΄19 σε  περίπτωση  που  η  όλη  διαδικασία  

κωλυσιεργήσει  κάπου  στην  Περιφέρεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο ,  μπράβο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε  την  συζήτηση .  Δεν  ξέρω  μόνο  εάν  θέλει  κάτι  η  νομική  

σύμβουλος  να  πει .   

Κα  ΤΣΙΜΙΚΑ:  

Εδώ  στο  θέμα  της  ανοικοδόμησης  των  ισογείων  κτισμάτων  που  είπε  ο  

κ .  Μυστακίδης  ότι  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  κτίστηκαν  νόμιμα  και  τέτοια ,  

πέρα  του  γεγονότος  ότι  προβλέπεται  μέσα  στο  συμβόλαιο  και  εάν  

ακόμη  αντιδρούσε  ο  Δήμος  που  περιήλθε  η  Κοινότητα  Ορεινής  στον  

Δήμο ,  φυσικά  από  το  2003 έχουμε  φτάσει  στο  ΄10 με  Καλλικράτη  και  

τέτοια ,  από  το  2003 μέχρι  και  σήμερα  που  συζητιέται  το  θέμα ,  η  

τυχούσα  εναντίωση  του  Δήμου  σε  βάρος  των  ενδιαφερομένων  μπορεί  

να  προβάλουν  το  δικαίωμα  του  281 της  καταχρηστικής  ασκήσεως  το  

δικαιώματος  γιατί  ο  Δήμος  κωλυσιεργεί  επί  σειρά  ετών .  

 Από το 2003 θυμηθήκαμε το ΄19; Τι  έγινε παιδιά;  Πώς  έκτισε  ο  

κ .  Διαμαντόπουλος ;  Είναι  κάποια  θέματα  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΤΣΙΜΙΚΑ:  

Επί  των  αξιών  σας  έχει  απαντήσει  ο  κ .  Σταυρόπουλος  και  

επαρκέστατα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  εισηγητής  εάν  θέλει  να  πει  μια  κουβέντα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  από  νομικής  πλευράς  απαντηθήκανε  όλα  

τα  ερωτήματα  που  προκύψανε .  Από  τεχνικής  πλευράς  επίσης  

απαντηθήκανε ,  αλλά  νομίζω  ότι  και  ιδιαίτερο  βάρος  είχαν  οι  

τοποθετήσεις  των  δυο  συναδέλφων  του  κ .  Γάτσιου  και  του  κ .  Θεοχάρη ,  

οι  οποίοι  είναι  και  τοπικοί  παράγοντες .  Ειδικά  ο  κ .  Γάτσιος  ήταν  και  

Πρόεδρος  αυτή  την  περίοδο .  Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  συνδέσουμε  

θετικά  υπέρ  της  έγκρισης  της  ανταλλαγής  της  δημοτικής  έκτασης .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  το  ψάξουμε  αυτό .  Δεν  μπορούμε  τώρα  να  πάρουμε  τέτοια  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  είναι  μια  καταρχήν  απόφαση  σήμερα .   

Κα  ΤΣΙΜΙΚΑ:  

Μπορούμε  να  το  δούμε  και  να  το  μελετήσουμε  σαν  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αραμπατζή ;  Συμφωνείτε .  Ναι ,  ναι .  Κύριε  

Χατζημαργαρίτη ;  Κύριε  Χασαπίδη ;  Κύριε  Θεοχάρη ;  Ο  κ .  Γάτσιος  ναι ,  
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ο  κ .  Λαζαρίδης  ναι .  Ο  κ .  Χαρίτος ;  Ναι .  Ο  κ .  Μοσχολιός  ναι .  Ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Καρύδας ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εάν  και  με  προβληματίζει  η  θέση  της  υπηρεσίας ,  παρόλα  αυτά ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  ναι ,  η  κυρία  Γεωργούλα  ναι ,  η  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη  σύσσωμη  ναι .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ  προβληματίστηκα  από  την  τοποθέτηση  του  κ .  Μυστακίδη  ο  οποίος  

είναι  μηχανικός .  Ναι  με  επιφύλαξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  με  επιφύλαξη  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Το  μικρόφωνο ,  εάν  θέλετε  κάτι  

να  πείτε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  εφόσον  είναι  νόμιμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Αντιδήμαρχος  ναι  και  ο  Πρόεδρος  ναι  με  την  προϋπόθεση  

φυσικά ,  όπως  το  βάζει  η  Νομική  Υπηρεσία  της  έγκρισης  της  

μεταβίβασης  της  μίσθωσης  στα  παιδιά  της  αρχικής  μισθώτριας  

Κυριακούλας  Διαμαντοπούλου .   

Κα  ΤΣΙΜΙΚΑ:  

Αυτό  γίνεται  γιατί  δεν  χρειάζεται  η  συναίνεση  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σίγουρο  ότι  η  απόφαση  θα  πάει  για  να  είναι  εντάξει  οι  

συνάδελφοι  και  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  για  έλεγχο .  

Επομένως… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΤΣΙΜΙΚΑ:  

Αυτό  είπα  τώρα ,  μεταβιβάζεται  και  δεν  χρειάζεται  έγκριση  του  Δήμου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  92/2019 )  

………………………… 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχαμε  μείνει  στο  ένατο  θέμα .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  την  κυρία  

Τσινίκα ,  τον  κ .  Σταυρόπουλο .  Να  είστε  καλά ,  καλό  βράδυ ,  σας  

ευχαριστούμε  που  ήρθατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .  

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  υπογραφής  συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου   

Σερρών ,  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  ¨ECO CITY¨ ,  

του  εργαστηρίου  μετάδοσης  θερμότητας  και  περιβαλλοντικής   

μηχανικής  του  ΑΠΘ  και  του  τμήματος  διοίκησης  συστημάτων   

εφοδιασμού  του  ΤΕΙ  Κεντρ .  Μακεδονίας ,  για  την  κυκλική  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  να  ακούσουμε  αυτά  τα  ενδιαφέροντα  για  την  κυκλική  οικονομία .  

Σας  παρακαλώ  λίγη  ησυχία .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .    

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Με  δεδομένο  ότι  η  κυκλική  οικονομία  σήμερα  αποτελεί  ένα  νέο  

παραγωγικό  μοντέλο ,  το  οποίο  έρχεται  όλο  και  πιο  κοντά  στις  τοπικές  

κοινωνίες ,  είναι  ένα  αντικείμενο  στο  οποίο  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  

οι  τοπικές  κοινωνίες  θα  έχουν  να  προσδοκούν  συγχρηματοδότηση  από  

την  Ε .Ε .  στα  χρόνια  που  έρχονται ,  καθώς  τοποθετείται  πολύ  ψηλά  στην  

ευρωπαϊκή  ατζέντα ,  προτείνουμε  την  σύναψη  και  την  υπογραφή  ενός  

συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  των  τριών  αυτών  φορέων  που  ΜΚΟ  

¨ECO CITY¨ ,  του  Εργαστηρίου  Μετάδοσης  Θερμότητας  και  

Περιβαλλοντικής  Μηχανικής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  

Θεσσαλονίκης  και  του  τμήματος  Διοίκησης  Τμημάτων  Εφοδιασμού  του  

ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας .   

 Πρόκειται  για  ένα  Σύμφωνο  Συνεργασίας ,  το  οποίο  θα  έχει  ως  

στόχο  την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  και  την  υλοποίηση  μιας  σειράς  

δράσεων  γύρω  από  το  αντικείμενο  της  κυκλικής  οικονομίας  και  πιο  

συγκεκριμένα  προβλέπεται  η  πιλοτική  εφαρμογή  του  εγχειριδίου  της  

κυκλικής  οικονομίας ,  οι  αμοιβαίες  επωφελείς  συνέργειες  μεταξύ  των  

συνεργαζόμενων  φορέων  και  του  Δήμου  Σερρών ,  η  επιστημονική  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

103

υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  και  η  παροχή  συμβουλευτικών  

υπηρεσιών  από  τους  εκάστοτε  συμπράττοντες  ακαδημαϊκούς  ή  άλλους  

φορείς  σε  θέματα  που  άπτονται  της  κυκλικής  οικονομίας ,  η  

ενθάρρυνση  και  η  προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  σε  θέματα  

κυκλικής  οικονομίας  στην  περιοχή  ευθύνης  του  Δήμου  Σερρών  και  η  

στοχευμένη  διασύνδεση  της  εκπαίδευσης  και  της  έρευνας  γύρω  από  την  

επιχειρηματικότητα  της  κυκλικής  οικονομίας  και  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης .   

 Νομίζω  ότι  είναι  ένα  εγχείρημα  στο  οποίο  πρέπει  να  

συνηγορήσουμε  γιατί  έχουμε  να  προσβλέπουμε  πολλά ,  ιδίως  σε  έναν  

αγροτο-διατροφικό  τρόπο ,  όπως  είμαστε  εμείς  από  την  κυκλική  

οικονομία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Καρύδας  βλέπω  το  χέρι  και  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Κύριε  

Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όσον  αφορά  τον  τομέα  στον  κλάδο  της  κυκλικής  οικονομίας ,  ο  οποίος  

αναδεικνύεται  τώρα  τελευταία  από  την  Ε .Ε . ,  προέρχεται  από  την  

στόχευση  της  Ε .Ε .  μέσω  του  ‘πακέτου  Γιούνγκερ’ ,  το  γνωστού  

δεύτερου ,  για  τις  στρατηγικές  επενδύσεις  της  Ε .Ε . ,  έτσι  ώστε ,  να  

μπορέσει  να  αξιοποιήσει  κλάδους  οι  οποίοι  ασχολούνται  κυρίως  με  την  

διαχείριση  απορριμμάτων  και  κάποιων  συναφών  επενδύσεων .   
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 Δυστυχώς  όμως ,  όσον  αφορά  αυτό ,  εάν  και  έχει  να  κάνει  άμεση  

επίπτωση  και  με  αγροτο-διατροφικά  ζητήματα ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Καρπουχτσής  αλλά  και  με  τα  ζητήματα  των  απορριμμάτων  και  της  

ρύπανσης  γενικότερα ,  η  στόχευση  που  δίνει  το  συγκεκριμένο  πακέτο  

είναι  η  μεγαλύτερη  εισροή ,  όπως  το  είπε  με  ωραία  λόγια  ο  κ .  

Καρπουχτσής ,  μεγάλων  εταιρειών  μέσα  στους  κλάδους  αυτούς ,  έτσι  

ώστε ,  να  μπορέσουν  από  την  δική  μας  καλή  θέληση  για  ανακύκλωση  ή  

την  δική  μας  καλή  θέληση  για  προστασία  του  περιβάλλοντος ,  να  

αποκομίσουν  υπερκέρδη .   

 Σε  αυτό ,  προφανώς ,  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  υπέρ  και  θα  ψηφίσω  

κατά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρύδα .  Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μετά  το  ερέθισμα ,  το  οποίο  μου  έδωσε  ακριβώς  το  πακέτο  Γιούνγκερ ,  

άρχισα  να  ψάχνω  και  εγώ  τι  είναι  αυτή  η  κυκλική  οικονομία ;  Όντως  

είναι  κάτι  το  οποίο ,  κατά  την  άποψη  μου ,  είναι  αξιολογήσιμο  και  θα  

πρέπει  να  το  προσέξουμε .  Όμως  αναρωτήθηκα ,  συγχρόνως ,  κ .  

Καρπουχτσή ,  ποιο  θα  είναι  το  όφελος  του  Δήμου ;  Του  Δήμου  στην  

κυκλική  οικονομία ;  Γιατί  έτυχε  να  παρακολουθήσω  και  ορισμένες  

ομιλίες  οι  οποίες  στην  συνέχεια  με  προβλημάτισαν  έντονα .   

Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Γιατί  εμείς  πρέπει  να  γνωρίζετε ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  πως  έχουμε  υπογράψει  μια  σύμβαση  τον  Σεπτέμβριο  του  

΄14, η  οποία  μας  δένει  χεροπόδαρα .  Θα  μπορούσα  να  πω  είναι  σύμβαση  

μιας  τριτοκοσμικής  χώρας ,  όπου  εκεί  ουσιαστικά  δεν  έχουμε  το  

δικαίωμα ,  ούτε  καν  από  μόνοι  μας  να  ανακυκλώσουμε  το  χαρτί  των  

σχολείων .   
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Είναι  τέτοια  η  σύμβαση  την  οποία  έχουμε  υπογράψει  με  όλα  τα  

έξοδα  στην  πλάτη  μας .   

Άρα  λοιπόν ,  ναι  μεν  εγώ  δέχομαι  αυτό  το  οποίο  λέτε  αλλά  για  να  

έχει  αξία  και  η  τεχνογνωσία ,  την  οποία  θα  αποκτήσουμε .  Αλλά  για  να  

υπάρχει  και  αποτέλεσμα  από  αυτή  την  τεχνογνωσία ,  καταρχήν ,  

Πρόεδρε ,  θα  πρέπει  να  σκεφτούμε  από  τώρα  την  διαδικασία  ακύρωσης  

ή  μέρος  ακύρωσης  της  υπάρχουσας  σύμβασης ,  γιατί  η  σύμβαση  αυτή  

λέει  με  σαφήνεια  το  εξής :  ότι  θα  πρέπει  η  αίτηση ,  μέρος  ή  όλου  της  

ακύρωσης  της  σύμβασης  θα  γίνει  ένα  χρόνο  πιο  μπροστά .  Εάν  αυτό  δεν  

το  κάνουμε ,  θα  είναι  μια  γνώση ,  τεχνογνωσία ,  πείτε  το  όπως  θέλετε ,  

την  οποία  σε  τελικά  ανάλυση  δεν  θα  μπορέσουμε  ποτέ ,  μα  ποτέ  να  

χρησιμοποιήσουμε  και  ούτε  θα  έχουμε  κανένα  όφελος  από  την  

οικονομία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Κάνετε  και  εσείς  την  ερώτησή  σας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τώρα  λογικό  είναι  την  ερώτηση  θα  μπορούσα  να  την  κάνω  απευθείας  

αλλά  αφού  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  καταγραφεί  και  

η  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κατανοητό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Γι '  αυτό  την  κάνω  αλλιώς  θα  την  έπαιρνα  την  απάντηση  αμέσως .   

 Διαβάζω  το  Σύμφωνο  Συνεργασίας  και  στην  εισήγηση ,  «Η  

εκπόνηση  ερευνητικών  σχεδίων  και  η  εφαρμογή  συνεργατικών  δράσεων  

και  προγραμμάτων .  Σημειώνεται  ότι  η  υπογραφή  του  Συμφώνου  

Συνεργασίας  δεν  θα  επιβαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου» Ποιον  
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προϋπολογισμό  θα  επιβαρύνει ;  Τα  κόστη  και  οι  δαπάνες  από  που  θα  

καλυφθούν ;  Αυτό .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Απαντάω  πρώτα  στην  ερώτηση  του  κ .  Τερζή .  Δεν  προβλέπονται  

δαπάνες  στο  συγκεκριμένο  Σύμφωνο .  Προβλέπεται  μια  συνεργασία  

ανοικτή  με  αυτούς  τους  φορείς .  Όπως  ξέρετε  οι  δυο  από  αυτούς  είναι  

πανεπιστημιακοί  φορείς ,  υλοποιούν  ήδη  μια  σειρά  από  δράσεις  γύρω  

από  την  κυκλική  οικονομία ,  καθώς  είναι  ένα  αντικείμενο  που  μπορεί  

εμείς  ως  κοινωνία  ακόμα  να  μην  το  έχουμε  αγγίζει  αλλά  είναι  ένα  θέμα  

το  οποίο  ακαδημαϊκά  κινείται  πάρα  πολύ  και  είναι  ένα  από  τα  κρίσιμα  

ζητήματα  που  έχει  να  αντιμετωπίσει  τόσο  η  ακαδημαϊκή  κοινότητα  όσο  

και  οι  τοπικές  κοινωνίες .   

 Στο  πλαίσιο  αυτού  του  Συμφώνου  εμείς  δεν  κάνουμε  και  δεν  

πληρώνουμε  καμία  δαπάνη ,  ίσα  – ίσα  παίρνουμε  υποστήριξη ,  

ενημέρωση  και  συμπράττουμε  με  αυτούς  τους  φορείς  για  να  μπορούμε  

να  βγούμε  στο  τέλος  κερδισμένοι .   

 Τι  σημαίνει  αυτό ;  Αυτοί  οι  φορείς  συμμετέχουν  αυτή  την  στιγμή  

σε  μια  σειρά  ευρωπαϊκά  προγράμματα  για  τα  θέματα  διαχείρισης  

κυκλικής  οικονομίας  στα  οποία  με  βάση  αυτό  το  Σύμφωνο  Συνεργασίας  

θα  μπορούν  να  μας  εντάξουν  και  να  πάρουμε  μέρος  σε  πιλοτικές  

δράσεις  για  τις  οποίες  θα  επιχορηγηθούμε  κιόλας .  Άρα  εμείς  δεν  θα  

έχουμε  καμία  δαπάνη  βάση  αυτού  του  Συμφώνου .  

 Όσο  αφορά  τώρα  τις  άλλες  δυο  τοποθετήσεις ,  θα  πω  το  εξής :  

Καλό  είναι  να  μην  περιοριζόμαστε  στα  θέματα  των  απορρίπτων  και  

στα  θέματα  διαχείρισης  των  απορριμμάτων .  Μιλήσατε  για  συμβάσεις  

τις  οποίες  θα  πρέπει  να ,  για  ποιες  συμβάσεις ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αγαπητέ  μου  η  σύμβαση  η  οποία  υπογράφηκε  τον  Σεπτέμβριο  του  

΄14… 

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Από  ποιον ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Από  τον  Δήμο  και  την  ΕΕΤΑΑ ,  εκεί  κάνει  μια  αναφορά  σε  ότι  έχει  

σχέση  με  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων  γενικότερα  και  βάζει  

ορισμένες  δεσμεύσεις .  Και  επειδή  ήμουν  παρών  στην  συζήτηση  που  

έγινε  για  την  ανάπτυξη  και  την  αντιμετώπιση  περιβαλλοντικών  

προβλημάτων ,  ο  κ .  Ηλιόπουλος ,  ο  οποίος  ήταν  ο  εισηγητής  από  μέρους  

του  Δήμου ,  είχε  πει  το  εξής  πολύ  απλό ,  ότι  μπορούμε  μέσα  στο  χρόνο  

να  χρησιμοποιήσουμε  στα  πλαίσια  της  κυκλικής  οικονομίας  και  αυτά  

τα  οποία  παράγουμε  για  επανάχρηση .   

 Έρχεται  όμως  ο  ίδιος  ο  νόμος  που  αναφέρεται  σε  αυτά  εδώ  και  

μας  βάζει  φρένο .  Γι '  αυτό  είπα  ότι  θα  πρέπει  να  τα  προσέξουμε .  Σας  

είπα  ότι  από  τότε  που  είχα  το  ερέθισμα  διαβάζοντας  το  πακέτο  

Γιούνγκερ ,  με  προβλημάτισε  πάρα  πολύ  και  φρόντισα  να  ενημερωθώ ,  

όσο  είναι  μπορετό  τουλάχιστον .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  χαρά  είπατε  ερωτήσεις  και  κάνατε  τοποθετήσεις .  Αυτό  νομίζω  

εγώ .  Και  περιμένω  εδώ  στην  γωνία  μου  να  έρθει  η  σειρά  μου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  πω  απλά  ότι  το  ζήτημα  της  κυκλικής  είναι  ένα  αρκετά  ευρύ  ζήτημα ,  

έχει  να  κάνει  τόσο  με  την  καθημερινότητα  των  ίδιων  των  πολιτών ,  έχει  

να  κάνει  με  το  επιχειρείν  και  πως  αυτό  αναπτύσσεται  γύρω  από  θέματα  

κυκλικής  οικονομίας ,  όπως  αντίστοιχα  τρέχουμε  και  ένα  πιλοτικό  

πρόγραμμα  το  Green Grew, σίγουρα  εμπλέκεται  στις  δράσεις  που  έχει  

αναλάβει  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  με  επικεφαλής  τον  κ .  Χράπα  

αλλά  είναι  και  λίγο  πιο  ευρύ  από  αυτό ,  γιατί  έχει  να  κάνει  με  μια  

σειρά  από  ζητήματα  που  δεν  άπτονται  τόσο  πολύ  με  την  αρμοδιότητα  

της  Καθαριότητας  αλλά΄  έρχονται  και  αποτελούν  μια  ομπρέλα  

κουλτούρας  γύρω  από  την  αξιοποίηση  και  την  βιώσιμη  επανάχρηση  του  

κάθε  τι ,  όχι  μόνο  των  απορριμμάτων  αλλά  του  κάθε  τι  που  μπορεί  να  

χρησιμοποιούμε  στην  καθημερινότητά  μας  και  πως  μπορεί  η  

επανάχρηση  όλων  αυτών  να  αποτελέσει  ένα  καινούργιο  επιχειρηματικό  

τομέα  για  την  περιοχή  μας .   

 Να  σας  φέρω  ένα  παράδειγμα .  Τα  βιο-απόβλητα  που  παράγονται  

από  γεωργικές  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  του  Νομού  μας ,  

είναι  ένας  τομέας ,  ο  οποίος  με  βάση  την  αρχή  της  κυκλικής  οικονομίας  

μπορεί  να  αποτελέσει  μια  πολύ  δυναμική  επιχειρηματική  κίνηση  για  

μια  μερίδα  συμπολιτών  μας  να  κατευθυνθούν  προς  αυτή  την  πορεία .   

Άρα  η  έννοια  της  κυκλικής  οικονομίας ,  όπως  εισάγεται  και  στο  

πλαίσιο  αυτού  του  Συμφώνου ,  είναι  αρκετά  ευρεία  και  καλό  είναι  να  

μην  την  συγχέουμε  αποκλειστικά  και  μόνο  με  τις  δράσεις  που  έχουν  να  

κάνουν  με  τα  ζητήματα  καθαριότητας  του  Δήμου ,  τα  οποία  ακολουθούν  

το  σχέδιο  το  οποίο  έχει  εκπονήσει  η  υπηρεσία  σε  συνεργασία  με  την  

ΕΕΤΑΑ  και  όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  για  διαχείριση  των  

απορριμμάτων  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .    
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  σταματήσουν  να  ακούγονται  ανακρίβειες  σε  αυτή  την  αίθουσα ,  

γιατί  όποιος  παίρνει  τον  λόγο  φωνάζει  κιόλας ,  δυναμώνει  και  την  

ένταση  της  φωνής  του  και  ακούγεται  λες  και  έχει  δίκαιο  και  έχει  

ανακαλύψει  την  Αμερική ,   δεν  είναι  καθόλου  τριτοκοσμική  η  σύμβαση ,  

είναι  μια  σύμβαση  η  οποία  αφορά  την  Ελληνική  Εταιρεία  

Ανακύκλωσης  και  τους  δήμους  της  Ελλάδας ,  όλης  της  χώρας ,  όλοι  οι  

δήμοι  της  χώρας  έχουν  την  ίδια  σύμβαση  ακριβώς ,  η  οποία  θα  

ανανεωθεί  πολύ  σύντομα  πάλι .  Αφορά  το  περιεχόμενο  του  μπλε  κάδου ,  

έχει  δώσει  η  Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης  μέσα  στους  δήμους  

οχήματα  και  κάδους  και  έχουν  την  υποχρέωση  οι  δήμοι  το  περιεχόμενο  

και  μόνο  των  μπλε  κάδων ,  κύριε  Αναστασιάδη ,  που  ρωτάτε  συνεχώς  το  

ίδιο  και  το  ίδιο  και  δεν  κατανοείτε  την  απάντηση  που  σας  δίνω ,  μόνο  

το   περιεχόμενο  του  μπλε  κάδου ,  έχουμε  την  υποχρέωση  να  το  

οδηγούμε  στο  ΚΔΑΥ .   

 Δεν  μπορούμε  να  ανακυκλώσουμε  το  χαρτί ;  Μα  τι  είναι  αυτά  που  

λέτε ;  Είμαστε  έτοιμοι  να  μοιράσουμε  220 κάδους  κίτρινους  στις  

δημόσιες  υπηρεσίες  να  συλλέγουμε  χαρτί .  Ήδη  σήμερα  στην  Επιτροπή  

βάλαμε  το  τίμημα .  Ήδη  διαχειριζόμαστε  μόνοι  μας  τα  μέταλλα  και  έχει  

ο  Δήμος  ένα  έσοδο .  Κυκλική  οικονομία  υπάρχει  και  την  έχουμε  στο  

πετσί  μας  κάθε  μέρα .   

Ένα  έπιπλο  όταν  έρχεται  για  να  πάει  για  καταστροφή ,  για  να  πάει  

για  να  γίνει  σκουπίδι ,  πριν  γίνει  σκουπίδι  μπορεί  να  το  πάρει  ένας  

δημότης  να  το  ξανά  χρησιμοποιήσει .  Το  ίδιο  ξανά  χρησιμοποιούνται  τα  

ρούχα ,  τα  παπούτσια ,  οι  ηλεκτρικές  συσκευές .  Έχουμε  επανάχρηση  

πλέον .  Η  κυκλική  οικονομία  μπαίνει  στο  πετσί  μας  με  το  πράσινο  

σημείο  που  θα  γίνει  σύντομα  και  θα  το  δείτε ,  δεν  το  καταλαβαίνουμε  
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όλοι  αυτή  την  στιγμή ,  εκεί  θα  δούμε  την  πραγματικότητα  και  τι  θα  

ισχύει .  Πόσο  ολιγότερα  απορρίμματα  θα  πηγαίνουν  για  επεξεργασία  

και  για  ταφή .   

Δεν  δυνατόν  να  λέμε  ότι  έχουμε  μια  τριτοκοσμική  σύμβαση  και  

να  κολλάμε  εκεί  και  να  μένουμε  εκεί .  προχωράμε  μπροστά .  Το  χαρτί  

που  θα  συλλέγουμε  μόνοι  μας  θα  το  πουλάμε .  Με  σύμβαση  φυσικά  

μετά  από  διαγωνισμό ,  όπως  προβλέπεται  από  τον  νόμο .  Το  ίδιο  

ακριβώς  όπως  κάναμε  με  τα  μέταλλα ,  το  ίδιο  ακριβώς  θα  κάνουμε  και  

με  το  χαρτί ,  οπότε  δεν  χρειάζεται  να  λέμε  ανακρίβειες  σε  αυτή  την  

αίθουσα  επιτέλους .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα .  Κατά  πλειοψηφία  επομένως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  67/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  δέκατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  
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Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  

 δημιουργικών  πόλεων  της  UNESCO με  θέμα  τη  γαστρονομία .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Αραμπατζής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  και  ο  εκπρόσωπος  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ο  Πρόεδρος  της  Λέσχης  των  Αρχιμαγείρων  Μακεδονίας  –Θράκης  

Μέγας  Αλέξανδρος  και  με  την  άδειά  σας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  δώσουμε  

και  τον  λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά .  Κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  θέλετε  να  καθίσετε  κάπου  κοντά  σε  ένα  

μικρόφωνο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  πρότασή  μας  

βασίζεται  στις  πολυπληθείς  δυνατότητες  της  ευρύτερης  περιοχής  και  

τονίζει  την  αξία  των  αγροτο-διατροφικών  προϊόντων  που  παράγονται  

για  πολλές  δεκαετίες  με  σεβασμό  στο  φυσικό  περιβάλλον  και  στην  

βιοποικιλότητα .   

 Αυτό  τον  πλούτο  των  γεύσεων  που  παράγεται  στην  Σερραϊκή  γη  

επιθυμούμε  να  τον  αξιοποιήσουμε  ακόμα  περισσότερο  μέσα  από  

εργαλεία  που  δίνει  η  πολιτιστική  διπλωματία .   
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 Η  πρόταση  του  Ομίλου  Σερρών  για  UNESCO και  της  Λέσχης  

Αρχιμαγείρων  Μακεδονίας  –Θράκης  προωθεί  την  διπλωματία  των  

πόλεων  και  επιτρέπει  στους  δήμους  να  υποστηρίξουν  ενεργά  τα  

συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  τόπου  μας  συνάπτοντας  συμφωνίες  με  

άλλες  πόλεις  ή  διεθνείς  οργανισμούς ,  όπως  η  UNESCO που  

προτείνουμε .  

 Παρακαλώ ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  όπως  προχωρήσουμε  

την  έγκριση  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  των  

δημιουργικών  πόλεων  της  UNESCO με  θέμα  την  γαστρονομία .  

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Φραγκάκης  Κώστας  λέγομαι .  Είμαι  αναπληρωτής  

Πρόεδρος  της  Λέσχης  Αρχιμαγείρων  Μακεδονίας-Θράκης  και  

πραγματικά  χαίρομαι  που  βρίσκομαι  εδώ  και  θέλω  την  έγκριση  γι '  αυτό  

το  μεγάλο  event που  μας  πρότεινε  η  κυρία  Εμμανουηλίδου  ως  τοπικός  

παράγων  εδώ  της  UNESCO για  να  κάνουμε  την  πόλη  και  τον  Νομό  

ευρύτερα  ως  γαστρονομικό  προορισμό .   

Σας  λέω  ότι  είναι  η  πρώτη  πόλης  που  γίνεται  στην  Ελλάδα .  Δεν  

υπάρχει  κάτι  αντίστοιχο  σε  όλη  την  Ελλάδα .  Αυτό  το  σημαίνει ;  Ότι  

γνωρίζετε  όλοι  ποια  είναι  η  UNESCO και  μπαίνοντας  σε  αυτό  το  

calendar και  στην  σελίδα  της  UNESCO παγκόσμια  να  είμαστε  

ευρύτερα  γνωστοί  ως  παγκόσμιος  γαστρονομικός  οργανισμός .  Να  

παρουσιάσουμε  και  να  αναδείξουμε  τα  προϊόντα  τα  τοπικά ,  την  πόλη  

μας  και  γενικότερα  τον  Νομό  μας .   
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Η  Λέσχη  η  δική  μας  εδρεύει  στην  Θεσσαλονίκη ,  βέβαια  τα  

περισσότερα  μέλη  έχουμε  καταγωγή  από  τις  Σέρρες ,  

δραστηριοποιούμαστε  στον  τουρισμό  και  πραγματικά  είναι  χαρά  και  

τιμή  να  αναδείξουμε  και  να  βοηθήσουμε  τον  τόπο  μας .   

Και  μια  παρένθεση  θέλω  να  κάνω ,  αυτά  που  ακούστηκαν  

συγχωρέστε  με  για  την  Ορεινή ,  ας  πούμε ,  όλοι  γνωρίζετε  ποια  είναι  η  

Βυτίνα  στην  Αρκαδία ,  βλέπετε  πως  είναι  η  Βυτίνα  στην  Αρκαδία ,  κάτι  

αντίστοιχο  θα  έπρεπε  να  είναι  και  η  Ορεινή  για  τον  Νομό  Σερρών  και  

πραγματικά ,  θέλω  να  ζητήσω  την  έγκρισή  σας ,  ούτως  ώστε ,  η  πόλη  μας  

να  γίνει  γαστρονομικός  προορισμός ,  να  αναδείξουμε  τα  προϊόντα  μας ,  

την  κουζίνα ,  το  φαγητό  μας ,  την  κουλτούρα  που  έχουμε  πάνω  στο  

φαγητό  εδώ  και  έχουμε  πραγματικά  πάρα  πολύ  καλό  φαγητό .   

Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  αναπληρωτή  Πρόεδρο  τον  κ .  Φραγκάκη  και  για  τον  

ερχομό  του  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  και  καλή  επιτυχία  σε  αυτή  την  πρωτοβουλία .  

Ευχαριστούμε  όλα  τα  μέλη  και  ειδικά  τους  Σερραίους  που  είναι  στην  

λέσχη .  Να  είστε  καλά .   

Κος  ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  και  εγώ .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  68/2019 )  
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………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  άρδευσης ,   

καθορισμός  χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  αρδευτικής  περιόδου   

και  αριθμού  των  θέσεων  υδρονομέων ,  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα ,  όπως  ακούσατε ,  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Υπάρχει  κάτι  που  θα  θέλατε  να  δείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ,  ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  λέω  αυτό  γιατί  το  έχουμε  περάσει  αυτό  το  θέμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είμαστε  στο  πρώτο  στάδιο ,  στην  σύσταση .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  69/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου   

ορισμένου  χρόνου ,  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού   

προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους  2019 στο  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Εισηγητής  είναι  πάλι  ο  κ .  Χαρίτος .  

Ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας .  Παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Παρακαλώ  τα  κριτήρια .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τα  κριτήρια ,  θα  σας  πω  αμέσως .  Βασικά  είναι  ο  ετήσιος  

προγραμματισμός .  Είναι  για  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου .  Θα  

πρέπει ,  υπάρχει  ένα  νούμερο  μέσα ,  είναι  μέχρι  5/2,  δεν  είναι  5/2 είναι  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

116

μέχρι  15/2,  κάνανε  λάθος ,  δεν  βάλανε  το  1 μπροστά ,  15/2,  η  

εισηγήσεις  μας  δηλαδή  θα  πάνε  στην  Αποκεντρωμένη  και  μετά  στο  

Υπουργείο  Εσωτερικών .   

 Εμείς  στείλαμε ,  σαν  υπηρεσία  στείλαμε  κάποιο  χαρτί  προς  τις  

υπηρεσίες  του  Δήμου ,  εάν  χρειάζονται ,  τι  χρειάζονται .  Τα  κριτήρια  

υπάρχουν  μέσα .  Δηλαδή  όλα  γίνονται  με  το  Α .Σ .Ε .Π .  για  να  τα  λέμε  

όπως  είναι .   

 Από  την  Καθαριότητα  και  μόνο  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  

ανταποκρίθηκε  και  είναι  για  έναν  εκσκαφέα  φορτωτή ,  χειριστή  

εννοούμε ,  ο  οποίος  συνταξιοδοτήθηκε  αυτός  ο  οποίος  είχαμε ,  οπότε  

ζητάμε  στο  συγκεκριμένο  θέμα  έναν  χειριστή  εκσκαφέα  φορτωτή  

χειριστή .  Έναν  χειριστή ,  δεν  ξέρω  πως  τον  λέτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου .  Αυτό  είναι  οκτάμηνα  από  ότι  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Κύριε  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ένα  πράγμα  θα  πω  μόνο  και  για  τα  υπόλοιπα  τρία ,  γιατί  είναι  . .  δεν  θα  

κουράσω  τα  θέματα .  Από  αυτό  και  μόνο ,  αυτά  τα  θέματα  που  έρχονται ,  

δυστυχώς  αναδεικνύεται  για  άλλη  μια  φορά  η  υποστελέχωση  των  

Δήμων  και  πόσο  ανάγκη  πλέον  υπάρχει ,  επιτακτική ,  να  ξεπεράσουμε  

αυτόν  τον  σκόπελο  και  να  ξεκινήσουν  πλέον  οι  τοπικές  διοικήσεις  και  

οι  δήμοι  να  προχωρήσουν  σε  μόνιμες  προσλήψεις  για  να  μπορούν  να  

κάνουν  προγραμματισμό  των  εργασιών  τους  και  όχι  να  είναι  συνέχεια  

με  το   τι  θα  κάνω ,  δεν  θα  κάνω .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  με  τον  κ .  Καρύδα… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ψηφίζω  ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συμφωνώ ,  απλώς  είναι  ο  προγραμματισμός  ο  ετήσιος .  Αυτά  τα  

στέλνουν  οι  υπηρεσίες  και  ξέρετε ,  όπως  παρακάτω  θα  δείτε  για  τα  

νεκροταφεία  τα  δίμηνα ,  ενώ  ζητάμε  τρία  άτομα  πέρυσι  ήρθε  ένα .  

Δηλαδή  πάντα  έχουμε  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  δώδεκα ,  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  70/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  13ο:  
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Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης  

 έργου  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού  προσλήψεων   

έκτακτου  προσωπικού  έτους  2019 στο  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  ερώτηση .  Παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διαβάζοντας ,  κ .  Χαρίτο ,  την  εισήγηση ,  βλέπω  ότι  μέχρι  5/2/19 πρέπει  

να  κατατεθούν  οι  συμβάσεις  πρώτον .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είπα  προηγουμένως ,  ότι  έγινε  σφάλμα  χειριστή .  Μπροστά  από  το  5 

βάλτε  το  1.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μέχρι  15/2.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ένα  δεύτερο  στην  εισήγηση ,  παρατηρώ ,  λέει  μέσα  ο  νόμος ,  ο  οποίος  

ψηφίστηκε  31/8/17,  εάν  δεν  επενδύσουν  εκεί  . .  με  τις  ανωτέρω  

ειδικότητες ,  καθήκοντα  ελεγκτή  μπορεί  να  ανατεθούν  σε  γιατρό  

ειδικότητας  παθολογίας  ή  γενικής  ιατρικής .  Στην  εισήγηση  μέσα  λέει  ή  

δημόσια  υγείας  ΕΣΥ .  Για  ποιο  λόγο  δεν  εφαρμόζει  τον  νόμο  και  βάζει  

και  αυτή  την  …  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μιλάτε  για  την  εισήγηση  που  λέει  Παθολογίας  ή  Γενικής  Ιατρικής  ή  

δημόσιας .  Δεν  το  γνωρίζω  να  σας  πω .  Μπορώ  να  σας  απαντήσω  αύριο  

να  σας  πω  για  ποιο  λόγο  το  βάλαμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  μια  τρίτη  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Για  ποιο  λόγο  το  φέρνετε  το  θέμα  τώρα  εσείς ,  το  προγραμματίζετε  

τώρα  για  τον  ιατρό ,  αφού  ο  νόμος  ψηφίστηκε  31/7/17,  είναι  σε  

εφαρμογή ,  πέρασε  όλο  το  ΄18 και  έρχεται  τώρα  δυο  μήνες  πριν  τις  

εκλογές  να  το  βάλω  έστω  το  θέμα  εγώ  και  φέρνετε  το  θέμα  αυτό  εδώ  

τώρα ;  Δώστε  μου  εξήγηση ,  γιατί  δεν  το  κάνατε  πριν  ενάμιση  χρόνο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  εγώ  θέλω  να  σας  πω  ότι  ο  προγραμματισμός  και  στο  

προηγούμενο  και  σε  αυτό  και  στο  επόμενο ,  το  οποίο  έρχεται ,  είναι  για  

το  ΄19. Δηλαδή  στην  ουσία  για  το  ΄19. Ζητάμε  για  το  ΄19 για  να  γίνουν  

αυτές  οι  τοποθετήσεις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  δεν  το  ξέρω  εάν  το  ΄18 έγινε ,  δεν  έχω  τα  χαρτιά  μπροστά  μου .  

Απλώς  μπορώ  να  ρωτήσω  και  να  μάθω  για  το  ΄18. Αυτή  την  στιγμή  δεν  

μπορώ  να  σας  απαντήσω  εάν  έγινε  ή  δεν  έγινε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  έγινε  το  ΄18. 
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  σας  αμφισβητήσω ,  απλώς  μπορώ  να  ρωτήσω  και  να  σας  

πω  για  ποιο  λόγο  δεν  έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  και  το  δέκατο  τρίτο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  71/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας ,  εργατών  νεκροταφείων  

 (νεκροθάφτες)  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  του   

τμ .  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χαρίτο ,  πάλι  εσείς  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ζητάμε  τρία  άτομα ,  είναι  για  δίμηνα .  Πέρυσι  απλώς  σας  ενημερώνω  

ότι  ζητήσαμε  πάλι  τρία  άτομα  και  εγκρίθηκε  ένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  πείτε  και  την  χρονική  διάρκεια ;  Δηλαδή ,  θα  προσληφθούν  και  

οι  τρείς  την  ίδια  χρονική  περίοδο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δίμηνο ,  δίμηνο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα  ότι  είναι  δίμηνο .  Λέω  για  το  ίδιο  δίμηνο  ή  θα  έρθουν  

διαδοχικά ;  Πρέπει  να  γραφτεί  στην  απόφαση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Γράφει  μέσα  ότι  είναι  για  το  δίμηνο  Μαΐου-Ιουνίου  και   Ιουλίου  –

Αυγούστου .  Πέρυσι  είχαμε  ζητήσει ,  εάν  θυμάστε  είχαμε  ζητήσει  στην  

αρχή  να  έρθουν  ένας  και  μετά  να  έρθουν  δυο  για  τις  άδειες  και  τα  

λοιπά  και  εδώ  λέμε  και  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κατανοητό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τώρα  το  πότε  θα  έρθουν  εγώ  δεν  νομίζω  ότι  θα  έρθουν  αλλά  τέλος  

πάντων .   Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έκανα  μια  συζήτηση  με  τον  Αντιδήμαρχο  Καθαριότητα  στο  12ο  θέμα  

που  ζητάμε  μόνο ,  ενώ  έχει  η  Καθαριότητα  ανάγκη  από  εργάτες  

Καθαριότητας ,  δεν  υπάρχει  ανάληψη  δαπάνης  και  έρχεστε  τώρα  στο  

13ο  και  ζητάτε  να  ψηφίσουμε  για  τρία  δίμηνα  για  εργάτες  γενικών  
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καθηκόντων  για  τα  νεκροταφεία ,  την  στιγμή  που  κ .  Χαρίτο  έχετε  

προσλάβει  τα  πεντάμηνα .  Τόσος  κόσμος  έχει  έρθει  στο  δίμηνο .   

Δηλαδή ,  από  αυτόν  τον  κόσμο  που  έχει  έρθει  και  είναι  και  

εργάτες  γενικών  καθηκόντων ,  γιατί  δεν  κάνετε  προγραμματισμό  να  

τους  χρησιμοποιήσετε  στα  νεκροταφεία  και  επιβαρύνουμε  οικονομικά  

τον  Δήμο  με  τρία  δίμηνα  αυτή  την  περίοδο  μάλιστα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  αμέσως .  Μιλάμε  για  τα  οκτάμηνα .  Πράγματι ,  

υπάρχουν  Καθαριότητα ,  είναι  δυο ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  στα  Α  

νεκροταφεία ,  επάνω .  Έχουν  τοποθετηθεί .  Εάν  λάβουμε  υπόψη  το  πότε  

τελειώνει  το  οκτάμηνο ,  είμαστε  ακριβώς  στο  όριο .  Αλλά  λαμβάνοντας  

υπόψη  ότι  ποτέ  δεν  έχει  εγκριθεί  τρία ,  ποτέ ,  μακάρι  να  γίνει  αυτό  το  

πράγμα ,  μακάρι ,  αλλά  ποτέ  δεν  έχει  εγκριθεί  ο  αριθμός ,  ο  οποίος  

έχουμε  βάλει .  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  βάζουμε  τα  τρία .  Επειδή  έχουμε  

το  χρήμα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επειδή  έχουμε  το  χρήμα  και  λέμε  να  πάρουμε .  Τώρα  το  τι  θα  εγκριθεί ,  

το  ποιος  θα  έρθει  . .  Σας  το  λέω  εγώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όταν  λέτε  ότι  θα  εγκριθεί ,  από  ποιον  να  εγκριθεί ;  Από  την  

Αποκεντρωμένη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  που ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

123

Μα  άμα  τεκμηριώσετε  δεν  υπάρχει  περίπτωση ,  δεν  θα  σας  εγκρίνει  για  

τον  απλούστατο  λόγο ,  ότι  έχετε  τα  πεντάμηνα  τα  οποία  τα  αξιοποιείται  

και  θα  σας  πει  ότι  για  ποιο  λόγο  πήρατε  δίμηνα  αφού  έχετε  τα  

πεντάμηνα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Να  σας  πω  κάτι  και  πέρυσι  που  δεν  είχαμε  τα  πεντάμηνα  τα  

συγκεκριμένα ,  πάλι  δεν  το  εγκρίνανε .  Παραπάνω  δεν  θα  σας  

απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δέκα  τέσσερα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  72/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Τροποποίηση  του  ύψους  των  τελών  κοιμητηρίων  που   

επιβλήθηκαν  με  την  υπ’  αριθμ .  415/2016 ΑΔΣ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  συνάδελφοι  το  είδατε  το  θέμα  και  συμφωνείτε  και  θέλετε  

να  προχωρήσουμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  την  εισήγηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Λοιπόν ,  η  εισήγηση  είναι  τροποποίηση  του  ύψους  των  τελών  

κοιμητηρίων .  Από  που  ξεκίνησε  αυτό  ο  θέμα ;  Γνωρίζετε  ότι  στα  

περιφερειακά  κοιμητήρια ,  τα  λέω  περιφερειακά ,  δεν  ξέρω ,  στα  χωριά ,  

τέλος  πάντων ,   υπήρχε  το  τέλος  των  10 ευρώ .  Αυτό  έχει  καταργηθεί  

διότι  δεν  έχουμε  πρόσβαση  στο  κομπιούτερ  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών ,  στο  Δημοτολόγιο  του  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  ώστε  να  

πάρουμε  για  τον  καθένα  ξεχωριστά .  Δηλαδή  έχουμε  σαν  σύνολο  μέσα  

στο  δικό  μας ,  στα  κομπιούτερ  τα  δικά  μας ,  ενώ  είχαμε  πρόσβαση  και  

είχαμε  ποιος  ήταν  για  τα  10 ευρώ ,  μιλάω  για  τα  άτομα  συγκεκριμένα  

και  στέλναμε  συστημένες  επιστολές  και  ερχόντουσαν  για  να  

πληρώσουν  τα  10 ευρώ .   

Αυτό ,  δυστυχώς ,  έχει  σταματήσει ,  οπότε  περάσαμε  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή  και  ζητήσαμε ,  γιατί  τα  υπόλοιπα ,  θα  σας  πω  

τώρα ,  είπαμε  ότι  επειδή  καταργούνται  τα  10 ευρώ ,  από  τα  οποία  

πιστεύω  ότι  το  έχετε  διαβάσει  όλοι ,  ο  Δήμος  κανονικά  είχε  ένα  Α  ποσό  

εσόδων .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  καθορίσαμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  

είπαμε ,   όπως  γράφει  μέσα  και  στην  εισήγηση ,  θα  σας  το  διαβάσω  

ακριβώς ,  ότι ,  απλώς  θέλω  να  δείτε  μια  διόρθωση  μέσα ,  επειδή  έγινε  
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ένα  λάθος ,  στο  1.221,  ανεξαρτήτου  θέσεως ,  για  τα  χωριά  μιλάμε  

Τοπικές  Κοινότητες ,  δικαίωμα  χρήσης  χώρου  για  ταφή  –εκταφή ,  λείπει  

το  εκταφή ,  ανέγερσης  ταφής  50 ευρώ ,  σύνολο  100.  Και  από  κάτω  η  

παράγραφος  που  λέει  ότι  σε  περίπτωση  εκταφής ,  εκ  παραδρομής  μπήκε  

αυτό ,  παραγράφεται  τελείως .  Είναι  100 ευρώ .  Πληρώνεται  πάλι  στον  

Δήμο ,  δηλαδή  η  διαδικασία  είναι  αυτή .   

Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  θα  έρθει  και  ο  Κανονισμός .  Ο  

Κανονισμός  των  Νεκροταφείων .  Αυτό  έγινε ,  αλλάζει  ο  Κανονισμός ,  

απλώς  το  λέω  ότι  θα  έρθει  στο  επόμενο  στάδιο  ο  Κανονισμός  των  

Νεκροταφείων  σύμφωνα  με  το ,  να  σας  διαβάσω  ακριβώς ,  με  το  Σώμα  

Επιθεωρητών  Ελεγκτών ,  το  οποίο  έχει  έρθει ,  όλοι  οι  πολίτες  είναι  ίσοι .  

Αυτά  που  είχαμε  τα  1.500 ευρώ  ετεροδημότες  και  τα  λοιπά ,  ευτυχώς  

για  μένα  που  ήμουνα  εκεί  και  έφερνα  εισηγήσεις  εδώ  και  ψηφίσατε  

όλοι ,  καταργούνται .   

Επίσης ,  όλοι  έχουν  το  ίδιο .  Στα  Α  και  Β  νεκροταφεία  και  στα  

χωριά  όλοι  έχουν  το  ίδιο ,  με  την  μόνη  διαφορά  ότι  μετά  από  εισήγηση  

και  του  κ .  Χρυσανθίδη  και  των  υπολοίπων ,  ότι  για  την  ταφή  

ετεροδημότη  στα  κοιμητήρια ,  επειδή  είχαμε  ορισμένα  περιστατικά  

παλαιά ,  άμα  θυμάστε ,  του  Δήμου  Σερρών ,  προηγείται  η  έγγραφη  

συναίνεση  του  Προέδρου ,  όχι  μόνο  του  Προέδρου  και  της  Τοπικής  

Κοινότητας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έστω  και  τηλεφωνική ,  τουλάχιστον .  Αυτή  είναι  η  διαφορά .  Τα  

υπόλοιπα  όλα  είναι  τα  ίδια .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  να  ρωτήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  μόνο  που  θέλω  να  ρωτήσω  εγώ  είναι ,  είχαμε  πει  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  και  το  γνωρίζει  και  η  παράταξή  μας ,  γιατί  δεν  υπάρχει ,  δεν  

μνημονεύεται  πουθενά  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ;   Δεν  

υπάρχει  μέσα  πουθενά .  Πήραμε  μια  απόφαση  εμείς  σαν  Οικονομική  

Επιτροπή ,  θα  διευκόλυνε  το  σώμα  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  για  να  έρθει  εδώ ,  ήρθε  με  απόφαση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ρώτησε .  Παρακαλώ  κ .  Χαρίτο  θα  

απαντήσετε ;  Θα  προσθέσετε  και  την  απόφαση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πήραμε  απόφαση ,  μπορούμε  να  την  προσθέσουμε .  Θα  την  προσθέσω  

αύριο .  Είναι  το  ίδιο  ακριβώς .  Δεν  είναι  κάτι  διαφορετικό ,  το  γνωρίζετε  

τουλάχιστον ,  απλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συμπληρωθεί  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Ας  ξεκινήσω  

από  εδώ .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ο  κ .  Καλαϊτζίδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Θεοχάρης  εάν  χρειαστεί .   

Κος  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω  σχετικά  με  τα  κοιμητήρια ,  γιατί  το  θέμα  

είναι  σχετικό .  Πριν  ένα  μήνα  περίπου  στο  κοιμητήριο  του  Λευκώνα  

κάποιος  προσπάθησε  να  κόψει  ένα  δέντρο .  Το  δέντρο  αυτό  έπεσε ,  

έκανε  ζημιά  περίπου  σε  20 τάφους  και  ακόμη  και  σήμερα  το  δέντρο  
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είναι  εκεί  πέρα ,  δεν  το  έχετε  απομακρύνει .  Τι  έχετε  σχετικά  με  αυτό  να  

μας  πείτε ;  Θα  το  απομακρύνετε ;  Θα  το  πάρετε ;  Θα  το  κόψετε ;  Ο  

κόσμος  φοβάται  να  πάει  να  το  πάρει ,  γιατί  σίγουρα  υπάρχει  κάποιος  

που  θέλει  να  πάει  να  το  κόψει  και  να  το  πάρει ,  αλλά  αυτό  είναι  

παράνομο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  είμαστε  εκτός  θέματος ,  όμως  επειδή  είναι  σημαντικό  το  θέμα  

που  το  ακούω ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  απαντήσετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς  εγώ  να  πω ,  πρώτον ,  κάτι ,  ότι  δεν  ξέρουμε  ποιος  το  έκανε .  

Πάντως  δεν  ήταν  η  υπηρεσία  του  Δήμου ,  διότι  έγινε  η  καταγγελία ,  από  

εκεί  και  πέρα  ρωτήσατε ,  δεν  μπορούσαμε  να  βγάλουμε  άκρη  και  εάν ,  

δεν  ξέρω  άμα  είδατε  και  στην  τηλεόραση ,  δεν  ξέρω  άμα  πήγατε  εκεί ,  

αλλά  εάν  είδατε  στην  τηλεόραση ,  όπως  είναι  ο  κορμός  κάποιος  πήγε  

και  το  έκοψε  γύρω  –γύρω ,  έκοψε  ένα  τέτοιο  και  άφησε ,  δηλαδή  αυτός  

ήταν  εγκληματίας  που  το  έκανε ,  διότι  κάλλιστα  μπορούσε  να  πέσει  σε  

κάποιον .  Φύσηξε  και  έπεσε .  Ήμασταν  τυχεροί  που  δεν  υπήρχε  κάποιο  

εκεί ,  διότι  θα  είχαμε  άλλα  προβλήματα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Δεν  αμφιβάλω  ότι  κάποιος  πήγε  να  το  κόψει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  ένα  –ένα ,  μην  πάτε  κατευθείαν  στο  μηδέν .  Ένα  –ένα .  

Δυο ,  τρία ,  τέσσερα .  Απλώς  αυτό  είναι .  Θα  γίνει  καταγγελία ,  είπα  στον  

δικηγόρο  του  Δήμου  να  κάνει  μια  καταγγελία ,  να  πάει  στην  Αστυνομία  

για  αγνώστου  και  τα  λοιπά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μηνυτήρια  αναφορά  κατά  αγνώστων .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μηνυτήρια  αναφορά ,  δεν  ξέρω  πως  λέγεται .  Αυτή  είναι  η  διαδικασία .  

Τώρα  για  το  δέντρο  . .  

Κος  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Δεν  αμφιβάλω  ότι  κάποιος  πήγε  να  το  κόψει .  Εγώ  ήμουνα  ο  πρώτος  

που  σας  είπα  ότι  κάποιος  πήγε  να  το  κόψει ,  δεν  είπα  ότι  έπεσε ,  αλλά  

νομίζω  ότι  αυτό ,  όπως  και  να  έχει ,  δεν  είναι  σωστό  αυτή  την  στιγμή  να  

βρίσκεται  ένα  δέντρο  πεσμένο  επάνω  σε  κάποιους  τάφους .  Εντάξει  οι  

ζημιές ,  είναι  άσχημο  νομίζω ,  για  κάποιον ,  ο  οποίος  έχει  τον  άνθρωπό  

του  μέσα  είναι  θέμα  ηθικό  νομίζω ,  θέμα  σεβασμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δούκα  κάντε  ότι  καλύτερο  μπορείτε  να  επισπεύσετε  την  

διαδικασία  με  την  απομάκρυνση  του  κορμού .  Είναι  κατανοητό  αυτό  

που  τίθεται  ως  θέμα .  Ο  κ .  Γάτσιος  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ήθελα  να  ρωτήσω  το  ΄18 θα  υπάρχει  το  10ευρώ .  Θα  

έρθει  δηλαδή  άλλη  μια  χρέωση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ΄18 θα  υπάρχει .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Οπότε  θα  έρθει  άλλη  μια  χρέωση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ξέρεις  ότι  στο  τέλος  του  χρόνου  μαζεύονται  και  στέλνονται .  Θα  έρθει ,  

δηλαδή  με  συγχωρείτε ,  έπρεπε  να  το  τονίσω  και  αυτό .  Για  το  ΄18 

ισχύει .  Από  1/1/19 μιλάμε  το  10ευρώ  κόβεται .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει  καιρό  που  πήραμε  την  απόφαση  και  λέμε  σε  όλους  ότι  δεν  θα  

ξανάρθει  και  τώρα  κατάλαβα  ότι  θα  ξανάρθει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μα  θα  ξανάρθει  γιατί  το  ΄17 ξέρετε  πάει  στο  ΄18, το  ΄18 πάει  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  κάτι  άλλο  τώρα  να  σας  πω .  Με  φώναξε  προχθές  η  υπηρεσία  σας  

εκεί  για  να  ταυτοποιήσει  κάποια  ΑΦΜ .  Μου  διάβασε  κάποια  ονόματα .  

Αυτά  που  έλεγα  πάντοτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   από  παλαιά ,  τα  οποία  αυτά  

που  μου  διάβασε  επειδή  ήταν  από  τον  τόπο  τον  δικό  μου  είναι  εξήντα  

χρόνια  στην  Αυστραλία ,  σαράντα  πέντε  χρόνια  στην  Αμερική  και  δεν  

πρόκειται  να  τους  βρούμε  ποτέ .  Τι  θα  κάνουμε  γι '  αυτές  τις  

περιπτώσεις ;  Θα  βασανίζουν  υπηρεσιακά ;  Συνεχώς  θα  περνάμε  από  τον  

έναν  στον  άλλο ;  Πρέπει  να  βρούμε  μια  λύση .   

 Είναι  αυτά  που  λέγαμε  ότι  το  10ευρώ  τελικά  τότε  μπορεί  να  

έφερνε  ένα  έσοδο  αλλά  ήταν  πρώτον  άδικο ,  γιατί  υπάρχουν  άνθρωποι  

που  ούτε  καν ,  μπορεί  να  είναι  δημότες  αλλά  καμία  αναφορά  και  

δεύτερον ,  τώρα  έχει  πρόβλημα  η  υπηρεσία .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  πρόβλημα  της  υπηρεσίας  θα  το  δούμε .  Τουλάχιστον  από  ότι  

διαβάζω  από  το  ΄16 στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είπατε  για  τα  100 ευρώ ,  

τουλάχιστον  σε  αυτό  το  θέμα  συμφωνούμε .  Ήταν  άδικο  το  μέτρο ,  δεν  

το  συζητάω  καθόλου .  Άλλο  θέλω  να  πω ,  το  μέτρο  ήταν  άδικο .  Όπως  

και  να  το  κάνουμε  το  δεκάρικο .  Χώρια ,  δηλαδή ,  από  τα  125 χιλιάρικα ,  

11.800 ήταν  οι  κάτοικοι  που  έπρεπε  να  πληρώσουν .  Δηλαδή ,  από  τα  

120 χιλιάρικα  που  ήταν  να  πάρουμε ,  σας  λέω  ότι  παίρναμε  40,  50,  δεν  

ήταν  το  θέμα  τώρα  το .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  θέλει  να ;  Στην  συνέχεια  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  

Παρακαλώ .  Και  ο  κ .  Χασαπίδης .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  ερώτηση .  Παρότι  είμαι  μέλος  

της  Οικονομικής  Επιτροπής  ίσως  δεν  ήμουνα  στην  Επιτροπή  την  

ημέρα ,  γιατί  έτρεχα  με  τα  νοσοκομεία  για  ένα  διάστημα ,  που  πάρθηκε  

αυτή  η  απόφαση .   

 Θέλω  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  όταν  κάποιος  θα  πεθάνει  

την  εκσκαφή  θα  στείλει  ο  Δήμος  υπαλλήλους  να  την  κάνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εκταφή  εννοείτε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το  άνοιγμα .  Την  εκσκαφή ,  καλά  το  είπα  και  έχω  και  άλλη  ερώτηση  

μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτός  ήταν  και  ο  λόγος  που  βάλαμε  100 ευρώ .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή ;  Ξεκαθαρίστε  το .  Όταν  θα  πεθαίνει  κάποιος  σε  ένα  χωριό ,  θα  

στέλνετε  τους  υπαλλήλους  τους  Δήμου  να  σκάβουν  τον  τάφο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι  φυσικά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τότε  τι  μου  λέτε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Τι  σου  λέω ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  μου  λέτε  τώρα .  Η  ερώτησή  μου  ήταν ,  όταν  πεθάνει  κάποιος  σε  

ένα  χωριό ,  θα  στείλετε  ανθρώπους  να  σκάψουν  τον  τάφο ;  Να  το  πω  

λαϊκά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είπαμε  όχι .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  ωραία .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  ήσασταν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  το  συζητήσαμε  αυτό  το  

πράγμα  και  υπήρχαν  διάφορες  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι ,  το  συζητήσαμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  είπαμε  

να  βάλουμε  ένα  ποσό ,  αυτό  το  ποσό .  Υπήρχαν  ορισμένες  γνώμες  οι  

οποίες  λέγανε  ότι  θα  πρέπει  ότι  η  συμπεριφορά  που  υπάρχει  στα  

κοιμητήρια  Α  και  Β ,  να  υπάρχει  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Καλύφθηκα .  Τα  υπόλοιπα  στην  τοποθέτησή  μου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο  για  ερώτηση .  Τελευταίος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Αντιδήμαρχε  έχεις  πει  ότι  για  τους  ετεροδημότες  εκείνα  τα  1.500 ευρώ  

που  είχαμε  βάλει  ως  τέλος  καταργείται .  Καταργείται  με  τι ;  Με  

απόφαση  τίνος ;  Εγώ  έψαξα  και  δεν  βρήκα  τον  νόμο ,  γι '  αυτό  λέω .  

Είναι  νομική  ρύθμιση  που  τους  καταργεί  ή  είναι  ηθικό  το  θέμα ,  όλοι  οι  

νεκροί  είναι  το  ίδιο ;  Γιατί  αναφέρεις  εδώ  ότι  από  τους  820 νεκρούς  

είχαμε  6 νεκρούς  ετεροδημότες .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εννέα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

9.000 εισπράξαμε ,  6 ήταν  οι  νεκροί .  Εγώ  λέω ,  μήπως  το  ότι  δεν  

γεμίσαμε  τα  νεκροταφεία  μας  από  ετεροδημότες  οφείλεται  στο  1.500; 

Γιατί  είχαμε  την  εμπειρία  στον  Δήμο  Λευκώνα  εμείς ,  όταν  

δημιουργήθηκε  ο  οικισμός  με  τους  νέο-πρόσφυγες ,  τα  μνήματά  μας  σε  

δυο  χρόνια  είχαν  γεμίσει ,  γιατί  όπου  υπήρχε  συγγενής  τους  ερχόταν  

και  τους  θάβαμε  στα  νεκροταφεία  του  Λευκώνα .  Βάζοντας  το  1.500 

τότε  στον  Δήμο  Λευκώνα ,  αποτρέψαμε  αυτή  την  κατάσταση .  Μήπως  

εάν  το  καταργήσουμε  για  κάποιους  οικισμούς  κυρίως ,  που  έχουν  νέο-

πρόσφυγες ,  όπως  είναι  ο  Λευκώνας ,  ενδεχομένως  η  Αναγέννηση ,  το  

Χριστός ,  μήπως  τα  νεκροταφεία  τους  θα  γεμίσουν  σε  πολύ  σύντομο  

χρόνο ;   

 Γι '  αυτό  λέω ,  με  ποια  διάταξη  καταργείται  το  1.500; Νομίζω  το  

1.500 πρέπει  να  παραμείνει .  Είναι  αποτρεπτικό .  Τους  νεκρούς  τους  

σεβόμαστε  αλλά  εδώ  κάνουμε  διαχείριση  κοιμητηρίων .  Δεν  

θεολογούμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  θυμάστε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τους  ετεροδημότες  είχατε  

βάλει  κάποτε  τρία  χιλιάρικα ,  τρεισήμισι ,  πόσα  ήταν ;  Πήγε  μετά  στα  
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1.500,  τουλάχιστον  από  τα  στοιχεία  που  έχω .  Τον  προηγούμενο  χρόνο ,  

τον  Ιούλιο ,  φυσικά  σε  μας  ήρθε  τέλος  Αυγούστου ,  ήρθε  η  Ελληνική  

Δημοκρατία ,  το  έχω  μπροστά  μου  το  έγγραφο ,  Γενική  Γραμματεία  για  

την  Καταπολέμηση  της  Διαφοράς ,  Σώμα  Επιθεωρητών  Ελεγκτών  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  τα  λοιπά  και  αναφέρεται  όχι  μόνο  για  τον  

δικό  μας  τον  Δήμο ,  είναι  για  όλους  τους  δήμους ,  το  οποίο  λέει  ότι  

υπάρχει  για  όλους  είναι  το  ίδιο .  Δεν  μπορείς  να  ξεχωρίσεις ,  δηλαδή  

όλοι  οι  άνθρωποι  είναι  το  ίδιο  όταν  πεθαίνουν .  Αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εμείς  κάνουμε  διαχείριση  των  νεκροταφείων  αυτοί  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  ότι  θα  πρέπει  να  συμμορφωθούμε  το  βραδύτερο  εντός  διμήνου .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  πρέπει  να  συμμορφωθούμε  με  μερικά  

πράγματα .  Όπως  θα  πρέπει  στα  νεκροταφεία ,  όταν  θα  έρθει  ο  

Κανονισμό ,  τέλος  πάντων ,   θα  πρέπει  να  έχουμε  ένα  μέρος  να  θάβουμε  

τους  αλλόθρησκους  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Είναι  μερικά  πράγματα  

τα  οποία  θα  πρέπει  να  τα  κάνουμε  κάποτε .  Υπάρχουν  ορισμένα  

πράγματα  τα  οποία  πρέπει  να  γίνουν ,  τα  οποία  είναι  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε  με  τις  ερωτήσεις ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής ,  αφού  καταργείται  το  10ευρω  και  

μπαίνουμε  στην  εφαρμογή  του  50ευρώ ,  επί  δυο  είναι  αυτό ,  ταφή  και  

εκταφή ,   για  δυο  χρήσεις  είναι  αυτό ,  πότε  θα  πληρώνεται  αυτό  το  

50ευρώ ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  γράφει .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατό  ευρώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατό  ευρώ  με  την  μια ;  Εκατό  είναι .  Τώρα  αυτό ,  εφόσον  κηδεύεται  θα  

πρέπει  να  παίρνει  κάποια  άδεια  και  να  πληρώνει  το  κατοστάρικο  αυτό  

ή  όταν  δηλωθεί ;  Αυτό  λέω .  Για  να  το  λέμε  και  στους  περιοίκους .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Περιμένετε  λίγο .  Όταν  πεθαίνει  κάποιος  δεν  πάτε  να  το  δηλώσετε  στον  

Δήμο ;  Δεν  δίνει  ταυτότητες ,  δεν  δίνει  πράγματα ;  Ότι  προβλέπεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  άδεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  άδεια  θα  πάρει  ταφής ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  άδεια  ταφής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  γίνεται  και  στην  πόλη .   Κύριε  Χαρίτο  τελειώσαμε  με  τον  κύκλο  

των  ερωτήσεων .  Τοποθετήσεις .  Βλέπω  το  χέρι  του  κ .  Γρηγοριάδη  για  

την  ώρα  και  του  κ .  Χασαπίδη .  Κλείνει  ο  κατάλογος .  Παρακαλώ  κ .  

Γρηγοριάδη  τοποθέτηση .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  όσο  πιο  σύντομα  

γίνεται .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  ξανά  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  παρότι  είμαι  μέλος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  δεν  το  ήξερα  το  θέμα  και  δεν  το  διάβασα .  

Είναι  αλήθεια ,  μου  έκανε  εντύπωση  τώρα ,  γιατί ;  Γιατί  είχε   

έρθει  θέμα  στην  Οικονομική  Επιτροπή  παλαιότερα  και  είπαμε ,  το  

αφήσαμε  να  το  συζητήσουμε  κάποια  άλλη  φορά  πιο  τεκμηριωμένα .  
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Πλήρωνε  ο  κάθε  πολίτης  που  είχε  μερίδα  στον  Δήμο  10 ευρώ  τον  

χρόνο  για  την  συντήρηση  των  νεκροταφείων .   

Τώρα  εγώ  πραγματικά  βρίσκομαι  προ  εκπλήξεως ,  δεν  με  τιμά  

αυτό ,  έπρεπε  να  το  γνώριζα ,  δεν  το  γνώριζα  όμως  γιατί  το  τελευταίο  

διάστημα  ήταν  πάρα  πολλές  οι  υποχρεώσεις  μου ,  βλέπω  ότι  ψηφίστηκε  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  εκατό  ευρώ  να  πληρώνει  ο  κάθε  πολίτης  

όταν  θα  κηδέψει  τον  άνθρωπό  του .  Εγώ  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  το  

ψηφίσω  σε  καμία  περίπτωση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  το  ψήφισα ,  όχι  γιατί  δεν  ήμουνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν ,  δεν  ήταν .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ήμουν  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   Θεωρώ  για  μένα  ότι  είναι  ένα  

χαράτσι  ακόμη  στην  πολίτη .  Δίνουμε  το  δεκάρικο  για  την  συντήρηση  

των  νεκροταφείων ,  ας  μου  εξηγήσει  κανείς ,  το  κατοστάρικο  που  θα  

πάει ;  Θα  πάει  για  την  συντήρηση  των  νεκροταφείων ;   

 Δηλαδή ,  μέχρι  να  πεθάνει  κάποιος  να  πληρώσει  το  κατοστάρικο ,  

ποιος  θα  συντηρεί  τα  νεκροταφεία ;   

 Είναι  πραγματικά  δηλαδή ,  όχι ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  το  

αποφάσισε  και  καλά  έκανε .  Εγώ  εάν  ήμουν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  

θα  έφερνα  τις  αντιρρήσεις  μου ,  τις  φέρνω  τώρα  και  θεωρώ  ότι  δεν  

πρέπει  να  το  ψηφίσουμε  αυτό  το  κατοστάρικο  για  πολλούς  λόγους .  Δεν  

είναι  της  ώρας  να  τους  αναλύσω ,  θα  μπορούσα  να  τους  αναλύσω  

κάποια  άλλη  στιγμή ,  αλλά  δεν  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε .  Φτάνει  πια .   
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Τα  χωριά  μας  είναι  τελειωμένα ,  είναι  πεθαμένα  και  συνεχώς  

πρέπει  να  βάζουμε  εμείς  και  άλλα  χαράτσια .  Όχι .  Φτάνει .  Εγώ  δεν  

υπάρχει  περίπτωση  να  το  ψηφίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σε  συνέχεια  της  ερώτησης ,  εγώ  επειδή  δεν  πείστηκα  

ότι  είναι  υποχρεωτικό  να  καταργήσουμε  το  τέλος  για  τους  

ετεροδημότες ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  συνάδελφοι ,  λίγη  ησυχία .  Εάν  θέλει  κάποιος  

να  μιλήσει  ας  περάσει  έξω  από  την  αίθουσα .  Είναι  πολύ  κουραστικό  

για  τον  ομιλητή  και  για  μένα  να  παρακολουθώ  όταν  μιλάμε  όλοι  μαζί .  

Σε  ευχαριστώ  πολύ  Κώστα ,  να  με  συγχωρείς  για  την  διακοπή .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  πειράζει .  Επιμένω  και  λέω  ότι  δεν  πρέπει  να  καταργήσουμε  το  

υψηλό  τέλος  για  τους  ετεροδημότες ,  γιατί  υπάρχει  ο  κίνδυνος  τα  

νεκροταφεία  μας  να  γεμίσουν  και  ειδικά  τα  νεκροταφεία ,  όπως  είπα  

και  στην  ερώτηση ,  Χριστός ,  Λευκώνα  και  ενδεχομένως  Αναγέννηση .  

Δεν  ξέρω  εάν  έχουν  πρόσφυγες  σε  αυτούς .  

 Θυμάμαι  επί  Δημαρχίας  Λευκώνα  τότε ,  το  πρώτο  διάστημα  

όποιος  ήταν  ο  πρόσφυγας  έρχονταν  και  κηδεύονταν  στον  Λευκώνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  πρότασή  σου  εάν  έχεις  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

137

Η  πρότασή  μου  είναι  αυτό  να  παραμείνει .  Εάν  θέλουμε  να  το  

μειώσουμε  στα  1.000,  να  υπάρχει ,  να  είναι  αποτρεπτικό  αν  έρχεται  ο  

κάθε  ετεροδημότης  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  είχαμε  εκφραστεί  τότε  μαζί .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  μην  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα .  Θα  γεμίσουν  τα  νεκροταφεία  μας  

πολύ  σύντομα .  Και  τι  θα  γίνει ;  Εδώ  λέτε  ένα  τέλος  50 ευρώ  ταφής  και  

εκταφής .  Υπάρχουν  πολλοί  οικισμοί  που  δεν  κάνουν  εκταφή  των  

νεκρών .  Γιατί  να  το  έχουν  αυτό  το  τέλος  το  πενηντάρικο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μόνο  προαιρετικά  σε  κάποιες  Κοινότητες .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στα  χωριά  δεν  πρέπει  να  μπει  αυτό .  Εμείς  δεν  κάνουμε  εκταφή .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  για  εκταφή  λέει .  Ταφή  κάνουμε ,  εκταφή  δεν  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε ;  Τελείωσε  ο  κ .  Χασαπίδης .  Δευτερολογία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού  δεν  ήμουν  στην  Οικονομική  Επιτροπή  να  την  κάνω  εκεί ,  θα  την  

κάνω  εδώ .  Εγώ  προτείνω  να  πληρώνουν  20 ευρώ .  Το  κατοστάρικο  να  

γίνει  20 ευρώ .  Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  να  ολοκληρώσετε  την  εισήγησή  σας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τι  να  ολοκληρώσω ;  Τα  είπα .  Αυτά  που  ήταν  να  πω  τα  είπα .  Ότι  ισχύει  

γι '  αυτούς  που  είναι  εδώ  μέσα  και  για  τις  Κοινότητες  και  τα  λοιπά  

είπαμε  εκατό  ευρώ .  Όλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πεντακόσια ,  γιατί  εκατό ;  Ας  είναι  πεντακόσια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  να  διατηρήσουμε  την  ψυχραιμία  μας .  

Τελειώσατε  κ .  Χαρίτο ;  Τίθεται  το  ζήτημα  σε  ψηφοφορία .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  υπάρχει  μια  πρόταση ,  κύριε  συνάδελφε ,  αναλυτική  και  

εμπεριστατωμένη  όπως  την  ψήφισε  η  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ανώτερο  όργανο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  σας  έδωσα  τον  λόγο ,  με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ .  Δεν  σας  τον  έδωσα  

τον  λόγο .  Τον  παίρνει  ο  καθένας ,  μετά  αντιδρούν  οι  άλλοι  συνάδελφοι .  

Μην  βιάζεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περιμένω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  ψηφοφορία .  Παρακαλώ  κύριε  Αραμπατζή .  Σύμφωνα  με  

την  εισήγηση .  Κύριε  Πρόεδρε ;  Την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .  Κύριε  

Χατζημαργαρίτη ;  Την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Με  τις  δυο  παρατηρήσεις  που  έκανα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  ναι ,  με  τις  δυο  παρατηρήσεις  που  έκανε .  Κύριε  

Θεοχάρη ;  Ναι  με  την  εισήγηση .  Ο  κ .  Χαρίτος  με  την  εισήγηση .  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  την  δική  του  

πρόταση  όπως  την  ανέλυσε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Την  εισήγηση  της  

υπηρεσίας .  Συμφωνεί  ο  κ .  Μοσχολιός  με  τον  κ .  Γρηγοριάδη .  Κυρία  

Καλώτα ;  Την  εισήγηση .  Κύριε  Μηλίδη ;  Την  εισήγηση .  Ο  κ .  

Αναστασιάδης  την  εισήγηση .  Κύριε  Καρύδα ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  θεωρείτε  ότι  πρέπει  να  παραμείνει  το  τέλος  για  τους  

ετεροδημότες .  Παρακαλώ  την  κυρία  Γεωργούλα ;  Την  εισήγηση .  Την  

εισήγηση  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Κυρία  Μπιτζίδου ;  Την  

εισήγηση .  Όχι  ο  κ .  Μερετούδης  και  ο  κ .  Καδής ,  οι  δυο  Αντιδήμαρχοι .  

Την  εισήγηση  ο  κ .  συνάδελφος .  Και  ο  κ .  Πρόεδρος  την  εισήγηση  με  
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την  μόνη  διαφοροποίηση  στους  ετεροδημότες ,  εκεί  που  λέει  μη  και  

μηδέποτε  δημότες  του  Δήμου  Σερρών  και  αλλοδαπούς  και  αυτοί  να  

πληρώνουν  αυτό  που  λέγαμε  και  πρωτύτερα .  Εάν  είναι  1.500 ευρώ ,  

1.500 ευρώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  73/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  6/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .   

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  θέμα  αυτό  αφορά  την  αναμόρφωση  κάποιων  κωδικών .  Η  πλειοψηφία  

τους ,  εν  συντομία ,  εάν  δεν  τα  έχετε  δει ,  η  πλειοψηφία  1 έως  9,  εννέα  

κωδικοί  αφορούν  την  επικείμενη  ίσως  καταβολή  των  δώρων  εάν  η  

Ολομέλεια  του  ΣτΕ  συναινέσει  σε  υπαλλήλους ,  οπότε  ενισχύουμε  

αυτούς  τους  κωδικούς  ώστε  να  έχουμε  την  δυνατότητα  άμεσα  μετά  και  

αυτή  την  απόφαση  να  καταβάλουμε  τα  δώρα  Πάσχα ,  Χριστουγέννων  

και  καλοκαιριού  από  το  ΄13 έως  και  σήμερα .   
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 Ένας  κωδικός  αφορά  την  αγορά  ενός  καινούργιου  ασανσέρ .  

Κάποιος  άλλος  αφορά  την  αγορά  καινούργιου  εννιαθέσιου  

αυτοκινήτου .  Ένας  κωδικός  είναι  για  το  ZTPR. Δυο  κωδικοί  αφορούν  

παλαιές  οφειλές ,  τα  ΠΟΕ  του  ΄18 που  δεν  είχαν  τιμολογηθεί  και  

τιμολογούνται  τώρα .   

 Ο  τελευταίος  κωδικός  είναι  οι  εκτυπώσεις .  Ανοίγουμε  έναν  

κωδικό  συνολικά  για  όλες  τις  εκπτώσεις ,  αφίσες  προσκλήσεις ,  μπάνερ ,  

εκδηλώσεων  που  γίνονται  το  ΄19 που  θα  πραγματοποιηθούν ,  έτσι  ώστε  

να  έχουμε  έναν  συνολικό  ανάδοχο  για  να  μην  έχουμε  κατάτμηση  αυτής  

της  δαπάνης .   

 Αυτά  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ερώτηση  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  τοποθέτηση ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δέκα  έξι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  74/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  

α)  αρ .  131/2018 με  θέμα:  ¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  

 δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών ,  έτους  2019¨  και  

β)  αρ .  2/2019 με  θέμα:  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  

2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Για  να  προλάβω  τον  κ .  Χρυσανθίδη  που  είναι  και  ο  διδάξας  μου ,  όσον  

αφορά  τα  λογιστικά ,  αναφερόμενος  στο  Β ,  είναι  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  του  ΄18. Θα  αναρωτηθεί  κάποιος  ότι  πως  γίνεται  μέσα  

στο ΄19 να φέρνουμε το ΄18;  Είναι αναμόρφωση στο σκέλος μόνο των 

εσόδων  και  το  δέχεται  η  αποκεντρωμένη  διοίκηση .   

Αυτό  γίνεται  διότι  η  προγραμματική  σύμβαση  που  υπογράφει  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  που  είναι  μέσα  και  το  Υπουργείο  Πολιτισμού ,  έχει  το  ποσό  

των  35.000 και  έχει  μέσα  και  μια  ρήτρα  που  αφορά  μπόνους  εάν  

πιάσουμε  τους  στόχους .   

Το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  πήγε  καλά  φέτος  σύμφωνα  με  τον  απολογισμό  

είναι  στα  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  πρώτης  ταχύτητας  και  παίρνει  άλλες  35.000.  

Επειδή  αυτά  μπαίνουν  τελευταίες  μέρες ,  25 Δεκεμβρίου  με  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εντάξει .  Ομόφωνα  ναι .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Δεν  θέλετε  να  το  εισηγηθώ ;  Εξηγώ  κάτι  το  οποίο  είναι  παράδοξο .  Και  

το  άλλο  είναι  . .που  κάθε  χρόνο  το  ανεβάζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  δεν  σας  είδα .  Συγνώμη .  Παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη  

ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλά  όχι .  Απλά  όχι  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :αρ .  131/2018 με  

θέμα:  ¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών ,  έτους  2019¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  75/2019 )  

 

Έγκριση  αποφάσεων  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :αρ .  2/2019 με  θέμα:  

¨Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  76/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο:  

α)  Δημιουργία  χαρτών  Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων   

Δήμου  Σερρών ,   και  

β)  Ανάπτυξη  και  λειτουργία  δικτύου  εθελοντισμού  υποστήριξης  των   

ευάλωτων  ομάδων  πληθυσμού  στον  Δήμο  Σερρών ,  στο  πλαίσιο   

του  ΕΠ  ¨Κεντρική  Μακεδονία¨  (Άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  ¨  

Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμησης  της   

φτώχειας  -  ΕΚΤ¨ ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μερετούδη  είστε  εσείς  εισηγητής ,  παρακαλώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  Πρόεδρε  εάν  χρειάζεται .  Είναι  έγκριση  υποβολής  προτάσεως ,  

οι  οποίες  θα  γίνουν  από  το  τμήμα  Προγραμματισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Βλέπω  τον  κ .  Καρύδα  όχι  ή  τοποθέτηση ;   
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Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Από  ότι  κατάλαβα  δεν  θα  γίνουν  τοποθετήσεις ,  οπότε  να  τεκμηριώσω  

το  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Πολιτικό  είναι  το  θέμα .  Ψηφίζουμε  ενάντια  σε  τομείς  που  έπρεπε  να  

αναλαμβάνονται  από  το  κράτος  ιδίως  ή  από  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

. .  εθελοντές .  Απλά  τα  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  πάγια  θέση  σας  αυτή .  Κατανοητό .  Οι  άλλοι  συνάδελφοι ;  Ναι  

κατά  πλειοψηφία .  Εκτός  από  τον  κ .  Καρύδα ,  κυρία  γραμματέα  που  

είναι  αρνητικός .   

 

Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο:  Δημιουργία  χαρτών  

Ευπαθών   

Κοινωνικών  Ομάδων  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  77/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο:  Ανάπτυξη  και  λειτουργία  

δικτύου  εθελοντισμού  υποστήριξης  των  ευάλωτων  ομάδων  

πληθυσμού  στον  Δήμο  Σερρών ,  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ¨Κεντρική  
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Μακεδονία¨  (Άξονας  προτεραιότητας  ΑΞ09Β  ¨Προώθηση  της  

κοινωνικής  ένταξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ¨ ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  78/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  την   

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

 Τ .Υ .  του  Δήμου  Ηράκλειας  για  το  έργο  ¨Ανόρυξη  και  αξιοποίηση  

 γεωτρήσεων  ύδρευσης  στην  Τ .Κ .  Βαλτερού  και  στην  Τ .Κ .   

Παλαιοκάστρου  του  Δήμου  Ηράκλειας  Π .Ε .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συνδράμουμε  στον  Δήμο  Ηράκλειας .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  79/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Ορισμός  υπαλλήλου ,  υπεύθυνου  για  την  κίνηση  λογαριασμού   

που  διατηρεί  ο  Δήμος  Σερρών  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  ποια  υπάλληλος  θα  είναι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  κυρία  Μπαίρα .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  ερωτήσω  κάτι .  Δεν  είδα  στην  εισήγηση ,  κύριε  Χαρίτο  τον  

αναπληρωτή  της  κυρίας  Μπαίρα .  Γι '  αυτό  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  

πρέπει  να  υπάρχει  και  ο  αναπληρωτής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  απαιτείται  αυτή  την  στιγμή .  Όταν  θα  απαιτηθεί  θα  τον  βάλουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  80/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  507.780,00 € από  το  Υπουργείο  

 Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  – Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  

 για  την  πράξη  ¨Προμήθεια  -  εγκατάσταση  προκατασκευασμένου  

συνθετικού  τάπητα  στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Με  το  καλό  ο  τάπητας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  81/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίησης  της  πράξης:  

 ¨ ΄Εκμάθηση  Ελληνικής  γλώσσας  και  ανάπτυξη  ψηφιακών   

δεξιοτήτων  για  ΡΟΜΑ  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του   

ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μερετούδης  είναι  εισηγητής .  Ομόφωνα  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  ο  κ .  Καρύδας .  Έχετε  τον  λόγο .  Παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Είναι  λίγο  ρητορικό  το  ερώτημα  αλλά  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  μας  

προβληματίσει .  Θα  ψηφίσω  αλλά  να  δούμε  την  ουσία .  Μήπως  διάφορες  

τέτοιες  δράσεις  λίγο  ξώφαλτσες ,  αποτρέπουν  την  αυτού  καθ’  εαυτού  

που  έχει  μια  κοινωνία  να  μορφώσει  τα  παιδιά  της  στα  σχολεία ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Καρύδα  τα  παιδιά  αυτά  έχουν  όλο  το  δικαίωμα  να  φοιτήσουν  σε  

όλα  τα  δημοτικά  που  υπάρχουν .  Μπορούν  να  πάρουν  την  μόρφωση  

όπως  παίρνουν  όλοι  οι  υπόλοιποι  πολίτες .  Αυτό  είναι  ένα  πρόγραμμα  
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στα  πλαίσια  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία ,  θα  έρθει  στον  Δήμο  μας ,  

είναι  30.000,  θα  γίνει  διαγωνισμός  και  κάποιοι  θα  κερδίσουν  πάντως .  

Αυτό  έχω  σαν  απάντηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  82/2019 )  

………………………… 

  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πούμε  εδώ ,  έτσι  δεν  είναι  κυρία  Παγκάλου ,  ότι  σε  δυο  εισηγήσεις  ο  

κ .  Κατιρτζόγλου  με  ενημέρωσε  ότι  παρότι  είχε  την  προφορική  

διαβεβαίωση  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  ότι  δυο  αναμορφώσεις  

προγενέστερων  αποφάσεων  δεν  εγκρίθηκαν ,  το  γραπτό  κείμενο ,  επειδή  

βρίσκεται  στην  Θεσσαλονίκη ,  δεν  έχει  πάρει  ακόμα  πρωτόκολλο ,  μας  

επέδωσε ,  μας  ενεχείρισε  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  ένα  έγγραφο   που  είναι  

μέσα  στον  φάκελο ,  απαλείφουμε  εκείνη  την  αναφορά  που  γίνεται  στην  

απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και  επισυνάπτουμε  στο  
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περιεχόμενο  το  έγγραφο  αυτό  του  Λογιστηρίου  που  κάνει  λόγο  για  

προφορική  ενημέρωση  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση ,  γι '  αυτές  τις  

δυο  αναμορφώσεις .  Χρειάζεται  να  ανακαλέσουμε  και  επειδή  αφορά  

ζητήματα  και  κωδικούς  για  μισθολογικά  θέματα ,  μας  παρακάλεσαν  να  

το  προχωρήσουμε .  Είναι  σίγουρο ,  δηλαδή  ότι  αυτές  οι  δυο  

αναμορφώσεις  δεν  θα  προχωρήσουν .   

 Κύριε  Χαρίτο  πιστεύω  να  συμφωνείτε  με  αυτά  που  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  το  θέμα  είναι  άμα  δείτε  στις  αναμορφώσεις  αλλάζει  ο  κωδικός ,  

πάνε  όλα  στο  60.  Δηλαδή  αυτός  είναι  η  μόνη  διαφορά .  Ήταν  

επιτακτικό  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  σύμφωνα  με  

τις  παρατηρήσεις  της  αρ .  πρωτ .  21404/31-12-2018 απόφασης  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκης  και  την  αρ .  

38347/ 25-7-2018 απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  

Οικονομικών .  (Αναμ .  5η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  83/2019 )  
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………………………… 

 

Ομοίως  (Αναμ .  6η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  84/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Αναμ .  7η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  85/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  τα  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  του  τμήματος  

Προγραμματισμού  και  εγκρίθηκαν  μετά  τον  Ιούλιο  του  2018 (Αναμ .  

10η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  86/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ποσού  του  κωδικού  εξόδου  ΠΟΕ  

15.811.001 για  την  επικαιροποίηση  του  προϋπολογισμού  2018 

(Αναμ .  12η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  87/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  την  

 αποδοχή  της  έκτακτης  επιχορήγησης  ΚΑΠ  έτους  2018 και  απόδοση  

 αυτής  στις  Ενιαίες  Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και   

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Έκτακτη  επιχορήγηση  είναι  για  πετρέλαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  88/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων   

χώρων  πρασίνου  του  Δήμου  Σερρών¨  για  τα  έτη  2020 – 2023 και  

 δημιουργία  σχετικού  Κ .Α .  για  την  εν  λόγω  υπηρεσία .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο   κ .  Δούκας ,  ο  Αντιδήμαρχος .  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βιάζομαι .  Κύριε  Δούκα  παρακαλώ .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δυο  πραγματάκια  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  ο  εισηγητής .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα  γίνει ,  του  χρόνου ,  μάλλον  θα  γίνει  δημοπρασία  για  όλους  τους  

κοινόχρηστους  χώρους ,  για  όλες  της  δημοτικές  ενότητες  του  Δήμου .  

Για  τέσσερις  δηλαδή .  Το  ποσό  έχει  πέσει  κατά  20% αυτή  την  φορά ,  

γιατί  σύμφωνα  με  τις  προσφορές  που  δίνουν  οι  εργολάβοι ,  40,  50%, 

είπαμε  να  μειώσουμε  εμείς  το  20% από  τώρα  και  ας  μειώσουν  και  

αυτοί  όταν  θα  έρθει  η  ώρα  τους .   
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 Ο  καθένας  μπορεί  να  δώσει  προσφορά  μόνο  για  την  μια  Δημοτική  

Ενότητα  ή  και  για  όλες  μαζί  και  ότι  πάρει  ο  καθένας .  Αυτό  θα  βγει  του  

χρόνου  και  θα  είναι  ηλεκτρονική .   Ο  διαγωνισμός  θα  είναι  

ηλεκτρονικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ολοκλήρωσε .  Είμαστε  στην  κύκλο  των  ερωτήσεων .  

Ποιος  θέλει  να  ρωτήσει ;  Βλέπω  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  τον  κ .  Ηλία  

Αναστασιάδη ,  τον  κ .  Μηλίδη .  Συγνώμη  και  τον  κ .  Καρύδα .  Κύριε  

Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  δεσμεύουμε  κανέναν .  Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  του  χρόνου ,  το  ΄20. 

Ίδια  είναι  η  μελέτη ,  δεν  άλλαξε  τίποτα .  Απλά  θα  γίνει  του  χρόνου  και  

θα  γίνει  για  τρία  χρόνια  τώρα .  Έγινε  δυο  χρόνια  την  προηγούμενη  

φορά ,  τώρα  θα  γίνει  για  τρία ,  για  να  μην  κάνουν  συνέχεια  

διαγωνισμούς .  Δεν  έχω  πρόβλημα  εγώ  να  κάνουμε  και  για  έναν  χρόνο .  

Άμα  το  ζητήσετε  και  για  έναν .  Δεν  έχουμε  πρόβλημα .  Για  δυο  ήταν  

τώρα .  Για  ΄18 και  ΄19. Αποφάσισαν  τώρα  να  το  κάνουν  για  τρία  χρόνια  

για  να  μην  κάνουν  διαγωνισμούς  συνέχεια .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Η  υπηρεσία  αποφάσισε  να  το  κάνει  για  τρία  χρόνια  και  μείωσε  την  

τιμή  κατά  20%. Αυτή  ήταν  πρόθεση  του  Διευθυντή ,  του  κ .  Πάλλα .  Τι  

να  σας  πω ,  εγώ  τα  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  η  ερώτηση  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη  ήταν  κατανοητή .  

Απαντήθηκε .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Ο  κ .  

Μηλίδης  είπε  και  αυτός  να  ρωτήσει .  Με  συγχωρείτε  κ .  Μηλίδη ,  έχεις  

προηγείστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Δούκα  το  ΄20 βλέπω  το  ποσό  279.000,  το  ΄21 και  ΄22 372,  

υπάρχει  100.000 διαφορά .  Είναι  θέμα  της  δημοπρασίας  τώρα  αυτό ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι  γιατί  πιάνουμε  και  λίγο  από  το  ΄20 τρεις  μήνες .  Από  το  ΄19 γι '  

αυτό  και  τόσο  μικρό  το  ποσό  το  ΄19. 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  σκέφτηκα  ότι  μπορεί  να  είναι  αυτό  αλλά  … 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Το  ΄19 είναι  όλος  ο  χρόνος ,  το  ΄18 είναι  21 μήνες  και  το  ΄20 πιάνει  

μόνο  τρεις .  Γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  ως  επικεφαλής .  Με  συγχωρείτε  κύριε  Ηλία .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια  ερώτηση  την  έκανε  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ακριβώς  αυτό  ήθελα  να  

ρωτήσω .  Η  δεύτερη ,  προφανώς  ο  κ .  Δούκας  δεν  μπορεί  να  την  

απαντήσει ,  αλλά  θα  ήθελα  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  μου  

την  απαντήσει .  Υπολογίζουμε  γι '  αυτά  τα  χρόνια  ένα  εκατομμύριο .  Εάν  

θα  γίνει  τόσο .  Ενδεχομένως  θα  υπάρχει  …. 

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Να  είναι  πιο  λιγότερο ,  δεν  το  συζητάμε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Μήπως  η  υπηρεσία  θα  μπορούσε  να  υπολογίσει  εάν  είχαμε  όντως  

προσωπικό  να  τα  κάναμε  εμείς  αυτά ,  πόσο  θα  μας  κόστιζαν ;  Προφανώς  

δεν  μπορείτε  να  απαντήσετε .  Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

. .να  σας  πω  πολύ  περισσότερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρία  εκατομμύρια .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Για  να  το  κάνει  μελέτη ;  Πρέπει  να  το  κάνει  μελέτη  πόσο  θα  έβγαινε  

στην  υπηρεσία .   Πολύ  περισσότερα  σου  λέω .  Απλά ,  πολύ  περισσότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρύδα  ολοκληρώσατε ;  Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Ηλία  

Αναστασιάδη .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δούκα  τριετία  για  36 μήνες  γίνονται  οι  συμβάσεις .  Θα  

μπορούσατε  να  μου  πείτε  την  σκοπιμότητα  της  χρονικής  διάρκειας  των  

τριών  ετών  την  στιγμή  που  σε  ένα  χρόνο  αλλάζει  η  Δημοτική  Αρχή  και  

μπορεί  να  είστε  εσείς ,  μπορεί  κάποιος  άλλος ;  Την  σκοπιμότητα .  Γιατί  

τριετία  σε  τελική  ανάλυση ;  Τι  κέρδος  θα  έχουμε  ως  Δήμος ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  υπάρχει  σκοπιμότητα .  Ένα  το  κρατούμενο .  Δεν  υπάρχει  

σκοπιμότητα .  Και  εάν  το  ξαναπώ  πάλι  θα  σας  το  πω ,  δεν  υπάρχει  

σκοπιμότητα .  Θεωρεί  η  υπηρεσία  ότι  έτσι  είναι  καλύτερα  γιατί  θα  το  

κάνει  μια  φορά  για  τρία  χρόνια  και  όλες  οι  ενότητες  μαζί  θα  βγουν .  

Μπορείς  να  κτυπήσεις ,  την  ίδια  μέρα  θα  βγουν  αυτά .  Ηλεκτρονικός  θα  
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είναι  ο  διαγωνισμός .  Μπορείς  να  δώσεις  προσφορά  και  για  τις  τέσσερις  

Ενότητες  ή  για  μια  ή  για  δυο ,  για  ότι  θες ,  για  ότι  θέλει  ο  καθένας .  Δεν  

υπάρχει  κάτι  ιδιαίτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  άλλος  εκτός  από  την  κυρία  Μπιτζίδου  που  μου  ζήτησε  τον  

λόγο ;  Κυρία  Μπιτζίδου  έχετε  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η  νομοθεσία  προβλέπει  για  δυο ,  τρία  ή  παραπάνω  χρόνια ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Προβλέπει ,  προβλέπει .  Μπορείς  και  ένα ,  δυο ,  τρία  πέντε .  Εννοείται  ότι  

είναι  νόμιμο  αυτό  κ .  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό  λέω .  Είναι  νόμιμο  για  να  το  προτείνει  η  υπηρεσία ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Βέβαια .  Για  να  υπογράφει  ο  Διευθυντής  και  όλοι  υπογράφουν .  Αυτοί  

υπογράφουν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  πολυετούς  δαπάνης .  Έτσι  ο  τίτλος .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αφού  είναι  έργα  συνεχιζόμενα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλειωσε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  

ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Έκλεισε  ο  κατάλογο .  Παρακαλώ ,  κ .  

Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είμαστε  εδώ ,  το  ανώτατο  συλλογικό  όργανο  του  

Δήμου ,  το  οποίο  αυτό  καθορίζει  την  γενική  λειτουργία  του  Δήμου .  
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Λέει  ο  κ .  Δούκας ,  απάντησε  στην  ερώτησή  μου  ότι  η  υπηρεσία  έκανε  

την  εισήγηση  αυτή ,  όπερ  σημαίνει  ότι  είναι  και  η  σωστή .   

 Μια  χρηστή  διοίκηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ηθικά  τουλάχιστον ,  

κανέναν  δεν  λέει  ότι  δεν  είναι  νόμιμο  και  είναι  παράνομο ,  ηθικά  όμως  

αφήνει  να  λειτουργήσει  θέματα  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  όποια  και  

να  είναι  αυτή .  Σε  καμία  των  περιπτώσεων  δεν  πάει  σε  αυτούς  τους  

διαγωνισμούς ,  όπως  και  εμείς  δεν  το  αντιληφθήκαμε  και  σε  κάποιες  

των  περιπτώσεων  ψηφίσαμε  θετικά .   

 Ψηφίσαμε  θετικά  και  προ  μηνών  για  την  Καθαριότητα ,  το  οποίο ,  

μάλλον  στο  ένα  συμβούλιο  απουσίαζα ,  απουσιάζαμε  κάποιοι ,  όμως  

στην  αρχή  στην  θητεία  και  βεβαίως  τρία  χρόνια  και  δυο  και  τρία  και  

τέσσερα  χρόνια  να  είναι  ο  διαγωνισμός .  Όμως ,  όταν  λήγει  η  θητεία  

μιας  δημοτικής  αρχής  είναι  δυνατόν  να  πάμε  σε  μια  τριετία ;  Πιθανόν ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  όποια  και  να  είναι ,  να  

θέλει  έναν  διαφορετικό  τρόπο  αντιμετώπισης  των  καταστάσεων  αυτών .  

Άρα  λοιπόν ,  γιατί  αποκλείει  και  δεσμεύει  την  Δημοτική  Αρχή ;  Δεν  

μπορούμε  να  προεξοφλήσουμε  από  σήμερα  εμείς  το  πως  θα  

λειτουργήσει  η  όποια  Δημοτική  Αρχή  εκλεγεί  το  επόμενο  διάστημα .   

 Θεωρώ  λοιπόν ,  ότι  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  να  γίνει  ο  

διαγωνισμός  για  ένα  χρόνο  και  από  εκεί  και  μετά ,  να  έχει  το  δικαίωμα ,  

όποιος  αναλάβει  τα  ιν ία  του  Δήμου ,  να  διαχειριστεί  ένα  από  τα  θέματα  

τα  σημαντικά ,  που  είναι  και  το  Πράσινο ,  με  τον  δικό  του  τρόπο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χρυσανθίδη .  Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Βασικά  ταυτίζομαι  απόλυτα  με  αυτά  τα  οποία  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Δεν  τίθεται  θέμα  νομιμότητας .  Κανένας  δεν  έθεσε  θέμα  νομιμότητας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τουλάχιστον  από  εδώ .  Η  σκοπιμότητα  την  οποία  ανέφερα  είχε  άλλο  

στόχο .  Μήπως  έχουμε  περισσότερη  οικονομία  ή  τέλος  πάντων ,   όλα  

αυτά .  Όμως  εδώ  θα  μείνω  σε  αυτό  το  οποίο  ελέχθη  προηγουμένως .  Η  

διάρκεια  αυτού  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  λήγει  σύντομα .  Σε  λίγους  

μήνες .  Με  ποια  λογική  να  δεσμεύσουμε  αυτούς  που  έρχονται ;   

 Γι '  αυτό  προτείνω  μια  περίοδο .  Η  μια  περίοδος  είναι  δώδεκα  

μήνες .  Δεν  είναι  κατ’  ανάγκη  ημερολογιακό  το  έτος .  Η  μια  περίοδος  

είναι  δώδεκα  μήνες ,  έτσι  ώστε  να  δίνει  την  δυνατότητα  σε  αυτόν  που  

θα  έρθει  ή  να  επαναδιαπραγματευτεί  με  βάση  τα  δεδομένα  που  

υπάρχουν  ή  να  προβεί  σε  νέα  προκήρυξη .  Απλά  πράγματα  είναι  αυτά .   

 Κρίνω  ότι  δεν  είναι  φρόνιμο  να  δεσμεύσουμε  αυτούς  που  

έρχονται .  Όποιοι  και  εάν  είναι .  Γι '  αυτό  προτείνω  μια  χρονική  περίοδο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Κύριε  Δούκα  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δυο  πραγματάκια  θέλω  να  πω .  Καταρχήν  τώρα  η  νέα  Δημοτική  Αρχή ,  

ας  φροντίσει  η  νέα  Δημοτική  Αρχή  να  ξανά  εκλεγεί  και  ας  τα  αλλάξει  

όλα ,  εάν  νομίζουν  ότι  κάτι  σοβαρό  συμβαίνει .  Κατά  τα  άλλα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Ας  φροντίσει  να  ξανά  βγει  την  επόμενη  φορά  για  να  αλλάξει  και  αυτό  

που  λέει  να  αλλάξει .  Καταρχήν ,  δεν  είδατε  εδώ  ότι  έχουμε  Φεβρουάριο  

του ΄19 και θα κάνουμε διαγωνισμό τον Μάρτιο;  Μέχρι τον Μάρτιο 

έχουμε  την  σύμβασή  μας  του  ΄20. Ένα  χρόνο  μπροστά  ξεκινάμε  για  να  

κάνουμε  την  δουλειά .  Γι '  αυτό  και  το  κάνει  από  δυο  χρόνια  σε  τρία .  

Για  να  μπορεί  να  προλαβαίνει  η  υπηρεσία  άνετα  να  κάνει  την  δουλειά  

της .  Εγώ  θα  την  κάνω  την  δουλειά ;  Οι  υπηρεσίες  τις  κάνουν  τις  

δουλειές  αυτές ,  δεν  τις  κάνω  εγώ .  Τώρα  για  να  τις  θέλουν  να  τις  

κάνουν  έτσι  τι  να  σας  πω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Χαρίτος  να  συμπληρώσει  κάτι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  κάτι .  Στην  Οικονομική  Επιτροπή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  προσωπικά  θα  προτιμούσα  να  είναι  για  πέντε  χρόνια .  Δεν  μιλάω  

για  το  συγκεκριμένο .  Για  τα  καύσιμα  θα  σας  πω .  Το  ξέρουν  πολύ  καλά  

αυτοί  που  είναι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  όχι  μόνο  για  τα  

καύσιμα ,  για  τα  ανταλλακτικά ,  παροχή  υπηρεσιών ,  για  τα  πάντα ,  κάθε  

φορά  παίρνουμε  ένα  κομμάτι  και  λέμε  ότι  απευθείας .   Δώσε  το  

απευθείας .  Τι  έγινε ;  Τελείωσε  η  σύμβαση .  Δώσε  το  από  εκεί .  μέχρι  να  

γίνει  η  επόμενος ,  ειδικά  και  άγονος  καλά  κρασιά .  Ειδικά  με  τρόφιμα  

και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία .  Θέλει  κάποιος  να  πει  κάτι ;  κλείσαμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  δυο  κουβέντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται ,  νομίζω  καλά  είμαστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Στον  κ .  Δούκα  που  συνεχώς  επικαλείται  εγώ  λέει ,  η  υπηρεσία .  Μα  με  

συγχωρείτε  πάρα  πολύ  εκτελεί  εντολές .  Δηλαδή ,  εάν  η  υπηρεσία  πει  

πέντε  έτη ,  έξι ,  θα  κάνουμε  ότι  πει  η  υπηρεσία ;  Εάν  είναι  δυνατόν .  

Πολιτικά  πρόσωπα  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  δεν  μου  επιτρέπεται  τώρα  αλλά  κατάλαβα  ότι  ο  κ .  

Δούκας  την  εισήγηση   της  υπηρεσίας  τη  αποδέχθηκε  και  την  έφερε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  στα  πλαίσια  της  συνέχειας  της  διοίκησης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στο  προηγούμενο  θέμα  που  ήταν  σοβαρό  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μας  απασχόλησε  πάρα  πολύ  ώρα .  Η  άποψη  της  υπηρεσίας  ήταν  

αρνητική ,  έτσι ;  Και  εμείς  στο  συμβούλιο  πήραμε  διαφορετική  άποψη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνώ  ότι  μπορούμε  να  ψηφίζουμε  και  αντίθετα ,  δεν  το  συζητάω  

Βασίλη .  Αυτά  τα  ξέρεις  ότι  τα  ξέρω  τα  θέματα ,  αλλά  εδώ  το  θέμα  είναι  

ότι  από  τώρα  ξεκινάμε  να  κάνουμε  μια  δουλειά  που  θα  γίνει  του  
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χρόνου  και  δεν  προλαβαίνουν  να  τις  κάνουν ,  γι '  αυτό  και  την  κάνανε  

τρία  χρόνια ,  για  να  ανασάνουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  είμαστε  και  σε  ορισμένα  θέματα ,  θα  πρέπει ,  κ .  Δούκα ,  να  το  

ξέρετε ,  να  είμαστε  και  λίγο  σοβαροί  και  νομιμόφρονες .  Δεν  είναι  

δυνατόν  να  λέτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  ότι  ας  έρθει  η  επόμενη  Δημοτική  

Αρχή  να  αλλάξει .  Πως  θα  αλλάξουμε  έναν  διαγωνισμό ;  Είναι  δυνατόν  

να  γίνει  αυτό  το  πράγμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  σας  είπε ,  δεν  σας  είπε  αυτό .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Όταν  θα  τελειώσει  εννοείται  Βασίλη .  Για  την  επόμενη  φορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Καρπουχτσή  είμαστε  στην  ψηφοφορία .  Κύριε  

Καρπουχτσή  την  εισήγηση ;  Την  εισήγηση  και  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  

Χασαπίδης  την  εισήγηση ,  ο  κ .  Χαρίτος ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  ο  κ .  Δούκας .  

Κύριε  Μοσχολιέ ;  Η  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη  για  ένα  χρόνο .  Κυρία  

γραμματέα .  Ο  κ .  Καρύδας .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μπορώ  να  έχω  μισό  λεπτό  να  τεκμηριώσω  την  άποψή  μου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  η  όχι  πρώτα ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ορίστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  η  όχι ;   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λοιπόν ,  θα  ψηφίσω  υπέρ  του  ενός  χρόνου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέτε  για  ένα  χρόνο .   Σας  ακούμε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ζήτημα  νομιμότητας  δεν  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ζήτημα  υποψιών  δεν  υπάρχει ,  αφού  είναι  διαγωνισμός ,  υπάρχει  όμως  

ηθικό  ζήτημα  το  οποίο  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  σε  έξι  μήνες  θα  

υπάρχει  καινούργια  διοίκηση ,  η  οποία  όσο  χρονοβόρος  και  εάν  είναι  

ένας  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός ,  νομίζω  ότι  έξι  μήνες  δεν  είναι  

αποτρεπτικός  χρόνος .  Γι '  αυτό  ψηφίζω  την  πρόταση  του  κ .  

Αναστασιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Γεωργούλα ;  Ένα  έτος  και  η  κυρία  Γεωργούλα .  Η  παράταξη  του  

κ .  Φωτιάδη  όπως  τοποθετήθηκε  για  ένα  έτος .  Ναι ,  για  ένα  έτος .  Κυρία  

Μπιτζίδου ;  Την  εισήγηση .  Κυρία  Αγιαννίδου ;  Την  εισήγηση .  Κύριε  

Μερετούδη  την  εισήγηση .  Κύριε  Γκότση ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  λέξη .  Την  εισήγηση  διότι  έτσι  θα  βοηθηθεί  οποιαδήποτε  Δημοτική  

Αρχή  έρθει .  Είναι  προς  όφελος  και  όχι  προς ,  αρνητικό ,  προς  

καταστροφή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εισήγηση  και  ο  Πρόεδρος .  Κατά  πλειοψηφία .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξέρω ,  ας  τους  μετρήσει  η  κυρία  Παγκάλου  και  να  μας  πει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  89/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Συμπλήρωση  της  αρ .  792/2018 Α .Δ .Σ .  σχετικά  με  την  προ-

χρηματοδότηση  

 των  ΙΡΑ  δικαιούχων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  με  

ακρωνύμιο  

ZEFFIROS του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

¨Ελλάδα   

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

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Κωνσταντίνε ,  εάν  έχεις  την  καλοσύνη .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ουσιαστικά  πρόκειται  για  το  άνοιγμα  της  λογιστικής  μερίδας  και  την  

μετακύλιση  των  χρημάτων  στους  αντίστοιχους  εταίρους ,  όπως  

προβλέπεται  από  την  διαδικασία  του  προγράμματος .  Είναι  καθαρά  

διαδικαστικό  και  γραφειοκρατικό .  Εάν  έχετε  κάποιες  απορίες  να  το  

συζητήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  τα  πει  η  κυρία  Παγκάλου ,  δεν  φεύγουμε .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  κανείς  που  να  μπήκε  ή  να  βγήκε .  Εδώ  ήμασταν  όλοι .  μέχρι  

και  εμένα  ψηφίσαμε  όσοι  ήμασταν  εδώ .  Δεν  είδα  κάποιον  να  βγήκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Γρηγοριάδης  ήταν  μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  
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Ένα  χρόνο .  Ξαναλέω  τα  ονόματα  για  να  είμαστε  σίγουροι .  Μοσχολιός ,  

Καλώτα ,  Μηλίδης ,  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  Καρύδας ,  Γεωργούλα ,  

Γάτσιος ,  Χρυσανθίδης ,  Φωτιάδης ,  Ιλανίδου ,  Δρίγκα ,  Ηλιοπούλου ,  

Καλαϊζτίδης .  Έτσι  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σωστά .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Δέκα  τρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  οι  υπόλοιποι ;   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Έχουμε  τους  υπόλοιπους  δέκα  τέσσερις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .  Προχωρούμε .  Για  το  θέμα  του  κ .  Καρπουχτσή  να  το  

εισηγηθεί  θέλετε ;  Συμφωνείτε ;  Για  το  εικοστό  έκτο  θέμα ;  Μας  είπε  ο  

κ .  Καρπουχτσής  ότι  πρέπει  για  το  άνοιγμα  της  λογιστικής  μερίδας .  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Κατά  πλειοψηφία ,  παρών  ο  κ .  Καρύδας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  90/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Ενημέρωση  σχετικά  με  τον  απολογισμό  της   

¨Πολιτείας  των  Ευχών¨  έτους  2018.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καταρχάς  ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  φέρατε  εντός  της  ημερήσιας  

διάταξης  αυτόν  τον  απολογισμό .  Αντιλαμβάνομαι  ότι  ήδη  το  σώμα  

είναι  αρκετά  κουρασμένο  και  εσείς  ιδιαιτέρως  που  συντονίζετε .  Θα  

προσπαθήσω  να  είμαι  σύντομος ,  εάν  και  δεν  πρέπει ,  διότι  είναι  μια  

δράση  η  οποία  ταλανίζει  πάρα  πολύ  και  εμάς  ως  αιρετούς  αλλά  και  την  

κοινωνία  και  απασχολεί  και  πάρα  πολύ  και  τα  ΜΜΕ .   

 Απολογισμός  αλλά  όχι  με  διάθεση  απολογιστική .  Θα  αναφέρω  

κάποια  στοιχεία ,  όχι  τόσο  τα  αριθμητικά  δεδομένα ,  μιας  και  τα  έχετε ,  

φαντάζομαι ,  στην  εισήγηση ,  σύμφωνα  με  την  οποία  132.231,08 ευρώ  

ήταν  αυτά  τα  οποία  στοίχησε .  Τα  έξοδα .   

 Να  αναφέρω  ενδεικτικά ,  132.281,08 ευρώ  για  τους  οποίους  

περισσοτέρους  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο  ποσό ,  είναι  μεγάλη  η  δαπάνη  

αυτή .   

Δημιουργία  συλλογή ,  επεξεργασία  ερωτηματολογίων  και  

εξαγωγής  συμπερασμάτων  για  τον  θεσμό  18.000 ευρώ .   
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Έξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής  δραστηριοτήτων  30.700.  

Έξοδα  εγκατάστασης  –απεγκατάστασης  σκηνής ,  31.500.  

Σύνολο :  80.000 

Μην  τρομάζετε  είναι  η  ‘Ονειρούπολη’  Δράμας .  Δεν  είναι  οι  

Σέρρες ,  είναι  η  ‘Ονειρούπολη’  Δράμας .  80.000 η  ‘Ονειρούπολη’  

Δράμας ,  18.000 για  την  κατασκευή  ενός  ερωτηματολογίου .  Την  

διανομή  και  την  συλλογή  του .  18.000.   

30.000 η’  Ονειρούπολη’  Δράμας  για  εγκατάσταση  και  

απεγκατάσταση  απλά  της  σκηνής  και  φυσικά  31.000 για  την  

ενημέρωση  και  την  προβολή  σε  όλα  αυτά  τα  πανελληνίου ,  τα  

πανελλήνια  ΜΜΕ .  80.000 λοιπόν  αυτά  τα  τρία  στην  ‘Ονειρούπολη’  

Δράμας ,  να  μην  επεκταθώ  στον  ‘Μύλο  των  Ξωτικών’ ,  εκεί  θα  

τρομάξετε .   

Εμείς  είχαμε  132.000 ευρώ ,  από  τα  οποία  132.000 ευρώ ,  εάν  

αφαιρέσουμε  τα  15 που  πήγαν  σε  κάποιους  καλλιτέχνες  εκτός  του  

Νομού  Σερρών ,  όλα  τα  άλλα  τα  χρήματα  ήρθαν  μέσα  στην  τοπική  

κοινωνία ,  στην  τοπική  αγορά .  Είτε  στους  προμηθευτές ,  είτε  στην  

παροχή  υπηρεσιών  είτε  στους  καλλιτέχνες ,  στα  μουσικά  σύνολα  τα  

καλλιτεχνικά .  Βλέπετε  ότι  όλο  αυτό  το  ποσό  ήρθε  μέσα  στην  τοπική  

κοινωνία .   

Έγινε  μια  προσπάθεια  να  έχουμε  πλέον  μια  ακίνητη  περιουσία ,  

διότι  όλα  αυτά  τα  οποία  βλέπετε  στημένα  στην  Πολιτεία  των  Ευχών  

είναι  πλέον  ιδιοκτησία  του  Δήμου ,  φυλάσσονται  στην  Ταξιαρχία ,  στο  

Σύνταγμα  μάλλον ,  στο  Σύνταγμα  μέσα  στο  στρατόπεδο ,  εκεί  με  την  

ευγενική  χορηγία  του  Συνταγματάρχη  και  του  Διοικητή  του  

Συντάγματος ,  όλα  λοιπόν  εκεί  είναι  τοποθετημένα  προς  χρήση  για  τις  

επόμενες  δημοτικές  αρχές  είτε  εάν  θέλουν  να  κάνουν  την  Πολιτεία  των  
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Ευχών  είτε  έναν  διευρυμένο  στολισμό  στο  αστικό  κέντρο ,  το  εμπορικό  

της  πόλης  των  Σερρών .   

Έγινε  μια  προσπάθεια  φέτος  να  βγούμε  έξω  από  τον  χώρο  της  

Πολιτείας  των  Ευχών ,  έγιναν  ένδεκα  δράσεις  στις  τρεις  πλατείες ,  

πλατεία  Ελευθερίας ,  πλατεία  Κρονίου  και  την  άλλη  που  είναι  κάθετα  

μέσα  στην  πλατεία  Κρονίου ,  ένδεκα  δράσεις  έγιναν  εκεί ,  αγοράστηκε  

επιπλέον  εξοπλισμός ,  η  επισκεψιμότητα  ήταν  αρκετά  μεγάλη .  Ο  

μεγάλος  μας  χορηγός  ήταν  ο  καιρός ,  διότι  μια  μέρα  μετά  την  λήξη  της  

Πολιτείας  των  Ευχών ,  έπεσαν  αυτά  τα  χιόνια  που  κράτησαν  σχεδόν  

δέκα  μέρες  κλειστά  τα  σχολεία .  

Για  άλλη  μια  φορά  λοιπόν  ο  καιρός  και  ο  Θεός  ήταν  σύμμαχος  με  

σας  και  ήταν  φιλόξενος ,  ώστε  η  επισκεψιμότητα  στην  Πολιτεία  να  

είναι  πολύ  εύκολη .   

Προσωπικά  τα  τελευταία  χρόνια  πηγαίνω  και  επισκέπτομαι  και  

την  ‘Ονειρούπολη’  και  τον  ‘Μύλο  των  Ξωτικών’  και  το  ‘Πάρκο  των  

Ευχών’  στην  Λάρισα .   

Σε  ένα  αντίστοιχο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  έγινε  πρόσφατα  στον  

Δήμο  της  Λάρισας  η  Δημοτική  Αρχή  ήρθε  σε  αντιπαράθεση  με  την  

μείζονα  αντιπολίτευση ,  διότι  ο  Δήμαρχος  κάνοντας  τον  απολογισμό  

του  ‘Πάρκου  των  ευχών’  στην  Λάρισα  είπε  ότι  έξοδα  950.000,  έσοδα  

350.000.  Αυτά  στην  Λάρισα .   

Όπως  βλέπετε  με  τις  125.000 ευρώ  τολμήσαμε  και  αυτό  ήταν  μια  

πολιτική  απόφαση  κυρίως  του  Δημάρχου ,  να  ακολουθήσει  την  

πρωτοβουλία  του  τέως  Προέδρου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  του  κ .  Γιάννη  Δήμου ,  

που  ήταν  δική  του  έμπνευση  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  να  την  

ακολουθήσει  πιστά  αυτή  την  πενταετία ,  να  τολμήσει ,  να  επενδύσει  σε  
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εκείνο  τον  χώρο ,  ο  οποίος  και  με  την  ανάπλαση  που  έγινε  εκεί  από  την  

δωρεά  του  ΤΑΠ ,  ήταν  ακόμα  πιο  φιλόξενος  και  προσβάσιμος .   

Ακούγοντας  προτάσεις  για  να  μεταφερθεί  η  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  στο  κέντρο  της  πόλης  και  μάλιστα  πρόσφατα  από  επίδοξο  

επικεφαλής  παράταξης  συνδυασμού  που  θέλει  να  αναλάβει  τα  ιν ία  της  

πόλης ,  θέλω  να  ενημερώσω  ότι  ήμουνα  και  εγώ  ένας  από  αυτούς  που  

ως  αντιπρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στην  τότε  Επιτροπή ,  παρουσία  του  κ .  

Ραμπότα  και  του  κ .  Παπαβασιλείου  είπα  ότι  ναι ,  είμαι  και  εγώ  από  

αυτούς  που  θέλω  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  στο  κέντρο  της  πόλης .   

Στην  πορεία  όμως  αναλαμβάνοντας  και  εγώ  την  προεδρεία  και  

μαζί  με  τους  υπηρεσιακούς  αντιληφθήκαμε  ότι  δεν  πρόκειται  να  μας  

δώσει  αυτή  την  στιγμή  η  Αστυνομία  και  η  Πυροσβεστική  άδεια  για  μια  

τέτοια  μακροχρόνια  δράση  στο  κέντρο  της  πόλης .  Δεν  μπορεί  αυτή  η  

δράση  επί  25 μέρες  να  καλυφθεί  με  ρεύμα ,  διότι  δεν  υπάρχει  

αντίστοιχη  υποδομή  στο  δίκτυο .  Πρέπει  να  σκαφτεί  η  μισή  πλατεία  

Ελευθερίας .   

Φυσικά  δεν  μπορούμε  να  βάλουμε  σπιτάκια  επαγγελματικών ,  

γιατί  θα  ξεσηκωθεί  όλη  η  αγορά  που  περιμένει  τα  Χριστούγεννα  να  

δουλέψει ,  δεν  υπάρχει  χώρος  για  το  παγοδρόμιο  και  μια  Πολιτεία  

Χριστουγεννιάτικη  χωρίς  παγοδρόμιο  είναι  κουστούμι  με  παντόφλες .  

Το  πολύ  να  βάλουμε  ένα  καρουσέλ  στο  άγαλμα  του  Εμμ .  Παπά ,  γιατί  ο  

κ .  Γρηγοριάδης  δεν  θα  μας  επιτρέψει  να  βάλουμε  το  καρουσέλ  με  την  

υπάρχουσα  κατάσταση  στην  πλατεία  Κρονίου ,  διότι  εκεί  είναι  και  

πεζόδρομος  και  ποδηλατόδρομος .   

Άρα  τι  μπορούμε  να  κάνουμε  στο  κέντρο  της  πόλης  σήμερα ;  Την  

κεντρική  σκηνή  για  δράσεις ,  ένα  δέντρο ,  ίσως  το  ‘εργαστήρι  της  

σοκολάτας’  και  το  ‘ταχυδρομείου  του  Αγίου  Βασιλείου’ ,  του  Santa 
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Claus για  να  μην  είμαι  και  βλάσφημος .  Του  Santa Claus το  

ταχυδρομείο .   

Αυτό  σε  όσους  επιθυμούν  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  εκεί ,  στο  

κέντρο .   

Βέβαια  ακούμε ,  ακούμε ,  συνέχεια .  Προσπαθούμε  να  έχουμε  

περισσότερο  κλειστό  το  στόμα  και  ανοικτά  τα  αφτιά  και  οι  

υπηρεσιακοί  και  όλοι .   

Ακόμη  και  αυτές  τις  ένδεκα  δράσεις  που  τις  βάλαμε  μέσα  στην  

πλατεία  υπήρχαν  καταστηματάρχες  που  ήρθαν  και  μας  είπαν  ότι  κάνετε  

πολύ  φασαρία ,  διώχνετε  τους  πελάτες .  Μας  ανησυχείτε .  Και  το  ίδιο  

γίνεται  όταν  κάνουμε  και  το  μπάσκετ ,  το  ‘3 on 3’ στην  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή .  Όταν  κάνουμε  και  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Χορού  στην  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   

Τελικά  δεν  ξέρω  τι  θέλουν  οι  επαγγελματίες .  Θέλουν  δράσεις  

στην  πόλη  για  να  προσελκύσουμε  κόσμο ;  Θέλουν  την  ησυχία  τους ;  Δεν  

ξέρουμε .  Τα  ακούμε  πάντως  και  αυτά  και  τα  καταθέτω .  

Όλα ,  βέβαια ,  έγιναν  έχοντας  ως  γνώμονα  και  κλείνω  την  

νομιμότητα  της  διοργάνωσης ,  την  ασφάλεια  της  διοργάνωσης ,  την  

ποιότητα  της  διοργάνωσης ,  το  κόστος  της  διοργάνωσης  και  την  

υλικοτεχνική  παρακαταθήκη  της  διοργάνωσης .  Έγινε  συνοπτικός  

διαγωνισμός ,  τα  αναλυτικά  τεύχη  υπάρχουν  στην  Διαύγεια  και  στην  

ιστοσελίδα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  υπάρχει  Επιτροπή  Παράδοσης  –Παραλαβής ,  

Καταλληλότητας ,  όλα  αυτά  μπορείτε  να  τα  δείτε  και  στην  Διαύγεια ,  

μπορείτε  να  τα  δείτε  και  στο  σάιτ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

Νομίζω  ότι  έγινε  μια  προσπάθεια  για  να  στηρίξουμε  αυτή  την  

δράση  που  εμπνεύστηκε  πρώτος  ο  Γιάννης  ο  Δήμου  και  στήριξε  από  

την  πρώτη  στιγμή  ο  Δήμαρχος  ο  κ .  Πέτρος  Αγγελίδης ,  ο  οποίος  προς  
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τιμήν  του  και  πριν  από  μια  εβδομάδα  έκανε  μια  σύσκεψη  με  την  

Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  του  ΄19, έτσι  

ώστε ,  εάν  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  θέλει  να  το  συνεχίσει  εκεί  να  

υπάρχει  ετοιμότητα  και  παρακαταθήκη  από  σήμερα .   

Αυτά  είχα  να  πω .  Ήμουνα  υποχρεωμένος  να  στηρίξω  αυτή  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  την  κάναμε  όσο  το  δυνατόν  καλύτερα  

μπορούσαμε .  Σας  είπα  τα  οικονομικά  μεγέθη  είναι  να  γελάς  με  

σύγκριση  με  τις  άλλες  πολιτείες .  Ανέφερα  στην  αρχή  κάποια  

πράγματα ,  όσον  αφορά  τι  γίνεται  αλλού .   

Θεωρώ  ότι  εάν  θέλουμε  να  κάνουμε  κάτι ,  με  αυτό  κλείνω ,  βάζω  

τελεία  Πρόεδρε ,  όχι  άνω  τελεία ,  τελεία ,  εάν  θέλουμε  να  κάνουμε  κάτι  

πρέπει  να  κάνουμε  κάτι ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  μιμηθούμε  ούτε  τα  

Τρίκαλα ,  ούτε  την  Λάρισα ,  ούτε  την  Δράμα .  Άλλωστε  δεν  είναι  τυχαίο  

που  άλλες  μεγάλες  πόλεις ,  όπως  είναι  ο  Βόλος ,  όπως  είναι  η  Πάτρα ,  

όπως  είναι  το  Ηράκλειο  Κρήτης ,  δεν  τολμούν  να   κάνουν  κάτι  

αντίστοιχο .  Δεν  θέλουν  να  μιμηθούν .  Δεν  έχουν  την  παρακαταθήκη ,  

δεν  έχουν  3.500 στεγασμένα  τετραγωνικά  μέτρα  που  είναι  στα  

Τρίκαλα ,  που  το   έχω  επισκεφτεί  δυο  φορές  φέτος ,  γιατί  στα  Τρίκαλα  

εκεί  που  γίνεται  ο  Μύλος  των  Εξωτικών  είναι  σαν  να  έχουν  εκεί  

συγχρόνως  το  κτήριο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  το  κτήριο  το  Άρτιο  και  ο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Εκεί  γίνεται .  Είναι  τυχεροί  που  εκεί  το  πάρκο ,  ο  Μύλος  

του  Ματσόπουλου  στεγάζει  δώδεκα  μήνες  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  των  

Τρικάλων ,  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  των  Τρικάλων  και  το  Άρτιο  των  Τρικάλων  

και  είναι  εύκολο  εκεί ,  σε  αυτόν  τον  χώρο  να  συγκεντρώσεις  όλο  αυτό  

τον  κόσμο ,  όπως  και  στην  ‘Ονειρούπολη’  που  το  πάρκο  ψηφίστηκε ,  

σύμφωνα  με  την  UNESCO στα  εξήντα  ωραιότερα  πάρκα  της  Ευρώπης  
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και  είναι  στο  κέντρο  της  πόλης ,  είναι  εύκολο  εκεί  να  στήσεις  

οποιαδήποτε  δράση .   

Δεν  μπορούμε  να  φτάσουμε  κάποιες  πόλεις  ή  κάποιες  πολιτείες ,  

οφείλουμε  να  κάνουμε  κάτι  διαφορετικό  και  εάν  κάτι ,  ομολογώ ,  πρέπει  

να  αναλάβω  προσωπικά  εγώ  την  ευθύνη  είναι  αυτό ,  συγχωρέστε  με  να  

το  διαβάσω  για  να  μην ,  διότι  για  μένα  είναι  πολύ  σημαντικό .   

Για  ένα  πράγμα  θα  δεχθώ  κριτική  αυστηρή  από  όλους ,  ότι  δεν  

φρόντισα ,  όσο  θα  έπρεπε  για  την  καλλιέργεια  μιας  τοπικής  κουλτούρας  

καθώς  και  την  σύζευξη  και  την  συνεργασία  της  τοπικής  κοινωνίας  και  

των  τοπικών  κοινωνικών  φορέων  με  την  Πολιτεία ,  διότι  απείχαν  

δραματικά  όλοι  οι  θεσμοθετημένοι  φορείς .  Και  δεν  απείχαν  μόνο  από  

την  Πολιτεία ,  απείχαν  από  οποιαδήποτε  Χριστουγεννιάτικη  δράση .   

Εάν  δεν  ήταν  ο  Δήμος  Σερρών ,  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

τα  Χριστούγεννα  δεν  θα  γινόταν  τίποτα .  Θα  ήταν  μόνο  τα  φώτα  που  η  

τεχνική  υπηρεσία  του  κ .  Γκότση  φρόντισε  να  βάλει .  Δεν  έγινε  τίποτα  

από  οποιονδήποτε  άλλο .   

Αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τελειώσατε ;  Είμαστε  στον  κύκλο  εάν  θέλετε  να  

ρωτήσετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτηση  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ενημέρωση  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτηση  δεν  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  ενημέρωση .  Δεν  είναι  θέμα  που  το  συζητάμε  για  να  ψηφίσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  δηλαδή  δεν  μπορώ  να  κάνω  μια  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ρωτήστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  αναφέρθηκε  δυο  φορές  

στον  τέως  Πρόεδρο  τον  κ .  Δήμο ,  ο  κ .  Δήμος  ανελέητα  κατηγόρησε  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  προσωπικά  εσάς  ότι  καταστρέψατε  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  ότι  δίνατε  απευθείας  αναθέσεις  με  κάτι  

χρήματα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Τι  έχετε  να  πείτε  γι '  αυτό ;   

Υπάρχει  δηλαδή ,  άμα  θέλετε  να  σας  τα  φέρω  στα  σάιτ  και  τα  

λοιπά  που  κατηγορηθήκατε  ανελέητα  από  τον  κ .  Δήμο  ότι  πήρατε  μια  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  αντί  να  την  ανεβάσετε  ξοδεύετε  χρήματα  

ασύδοτα ,  εγώ  δεν  τα  πιστεύω  αυτά ,  εγώ  λέω  ότι  έγραφε  στα  σάιτ  ο  κ .  

Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  είμαι  μαζί  σας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κομφούκιος .  551 πΧ .  Κινέζος  φιλόσοφος .  «Ξέχνα  τις  προσβολές  αλλά  

ποτέ  μην  ξεχνάς  την  καλοσύνη». Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  άλλο  να  πείτε ;  Τελειώσατε .  Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  

άλλο ;  Όχι .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Κοιτάξτε ,  η  απάντηση  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  ήταν  ο  

απολογισμός .  Εάν  έγιναν  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  ηρεμία .  Δεν  λέω  για  σας ,  λέω  ηρεμία  γενικά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  ως  αθλητής  και  γυμναστής  ξέρω  να  κάνω  υπομονή ,  γιατί  

μόνο  τότε  έχουμε  αποτελέσματα ,  δυστυχώς .  Οι  φίλαθλοι  δεν  έχουν  

υπομονή .   

 Τι  θέλω  να  πω  τώρα ;  Εγώ  τις  απαντήσεις  μου  για  το  εάν  κάναμε  

σπατάλες ,  τις  απαντήσεις  μου  για  το  εάν  κάναμε  σπατάλες ,  άμα  

καταστρέψαμε  την  Πολιτεία ,  εάν  το  όραμα  του  κ .  Δήμου  το  

καταστρέψαμε ,  τις  έδωσα  στον  απολογισμό .  Όσον  αφορά  εάν  μέμφεται  

εμένα  για  το  ένα  ήμουνα  ικανός  ή  όχι  την  απάντηση  την  έδωσε  ο  

Κομφούκιος  551 χρόνια  π .Χ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εγώ  στις  προσβολές  απαντώ  πάντοτε  με  καλοσύνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  ενημέρωση .  Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ρωτήστε ,  δεν  έχω  πρόβλημα  εγώ .  Νόμιζα  ότι  τελειώσαμε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  γιατί  εξεγείρεστε ;  Σας  στέρησα  το  δικαίωμα  να  

μιλήσετε ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Γιατί  θέλω  να  μου  δώσετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  όλοι  ξεκινάτε  από  μια  διάθεση  ότι  δεν  θα  σας  τον  δώσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπαμε  ότι  δεν  θα  γίνει  συζήτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είδα  όμως  την  διάθεση  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είδα  την  διάθεση  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  κάνουν  

κάποιες  ερωτήσεις .  Εδώ  είμαστε ,  πέρασε  η  ώρα… 

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη ,  εγώ  έχω  κάποιο  ρόλο  σαν  γραμματέας ,  εάν  είναι  να  πάω  να  

κάτσω  εκεί  στον  Γάτσιο  που  καθόμουνα .  Υπάρχει  ο  Κανονισμός ,  

ανοίγουμε  κατάλογο ,  κλείνουμε  κατάλογο .  Αυτό  το  πράγμα  δεν  γίνεται  

και  γίνεται  και  σε  άλλα  θέματα ,  όχι  μόνο  σε  αυτό .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Η  κυρία  Μπιτζίδου  για  ερωτήσεις .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  είμαι  πολύ  σύντομη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  άλλος  εκτός  από  την  κυρία  Μπιτζίδου  θέλει  να  κάνει  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς  άλλος  ερώτηση .  Έκλεισε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  

κ .  Μπιτζίδου .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  αυτός  που  αναλαμβάνει  την  Πολιτεία  έχει  

την  έμπνευση ,  έχει  το  χάρισμα  να  προωθήσει  κάτι  διαφορετικό  στον  

τόπο  ή  διαχειρίζεται  πράγματα  και  θέματα ;  Αυτό  το  πράγμα  είναι  ένα  

μεγαλεπήβολο  σχέδιο  και  δυστυχώς  δεν  οδηγεί  πραγματικά  την  πόλη  

και  όλη  την  περιοχή  σε  ανάπτυξη .  Γίνονται  δαπάνες  και  καλώς  

γίνονται  στην  προσπάθεια  αυτή ,  όταν  όμως  δεν  το  έχεις ,  δεν  μπορείς  

να  το  εμπνεύσεις  αυτό ,  δεν  το  αναλαμβάνεις .  Εγώ  εκεί  θέλω  να  σταθώ .  

Εσείς  είστε  ευχαριστημένος  κ .  Τερζή ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είστε  μέλος  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

179

Ερώτηση  έκανα  και  όταν  μιλάω  μην  επιτίθεστε ,  γιατί  το  κάνετε  

συστηματικά .  Θα  πρέπει  να  ακούτε  και  να  μην  ενοχλείστε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  σας  έδωσε  κανείς  τον  λόγο ;  Κάνατε  μια  ερώτηση…. 

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Είμαι  και  εγώ  ένας  πολίτης  και  πάσχισα  για  τον  πολιτισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μπιτζίδου  σας  ανακαλώ  στην  τάξη .  Κάνατε  μια  ερώτηση .  Έχετε  

πάρει  τον  λόγο  για  να  μιλήσετε  με  τον  κ .  Γρηγοριάδη ;  Και  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  να  μην  μιλήσει ,  δεν  έχει  πάρει  τον  λόγο  και  εσείς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  παίρνετε  όλοι  τον  λόγο  αυθαίρετα .  Πόσο  θα  αντέξει  κανείς ;   

Σας  παρακαλώ  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  καταλαβαίνω  απόλυτα ,  κύριε  Γαλάνη  εάν  και  καταλαβαίνω  και  την  

παρέμβαση  του  κ .  Γρηγοριάδη  γιατί  είναι  αντιπρόεδρος  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Όμως  εσείς ,  κυρία  Μπιτζίδου ,  ως  μέλος  της  παράταξης  του  

κ .  Αγγελίδη ,  Εθνικής  Αντίστασης  34,  δεύτερο  όροφο ,  τρίτο  ή  γραφείο  

Δημάρχου  μπορείτε  να  μας  φέρετε  τις  προτάσεις  σας  εγγράφως  για  να  

βελτιώσουμε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Δεν  το  κάνατε  ποτέ .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Νομίζω  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Την  καλύπτετε  την  απάντηση .  Υπεκφυγή  είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Τοποθετήσεις .  Ο  γραμματέας  

έχει  δίκαιο .  Παρακαλώ ,  θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  τοποθετηθεί ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  θα  γράψουμε  στον  κατάλογό  μας .  Είναι  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

Χρήστος ,  είναι  ο  κ .  Χασαπίδης ,  είναι  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Κάποιος  

άλλος  συνάδελφος ;  Και  ο  κ .  Γκότσης .  Θέλετε  κυριά  Μπιτζίδου  να  

τοποθετηθείτε ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Μπιτζίδου .  Έκλεισε  ο  κατάλογος .  Παρακαλώ  να  

ξεκινήσουμε .  Κύριε  γραμματέα  ποιος  είναι  πρώτος ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  Χ .  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  είχα  σκοπό  να  πάρω  

τον  λόγο  όμως  εξαιτίας  της  συζήτησης  μου  επιβάλλεται  να  πάρω  τον  

λόγο  για  ένα  λεπτό .   

 Θέλω  να  συγχαρώ  τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όπως  και  όλους  

τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  που  συμμετέχουν  στην  διοργάνωση  του  

θεσμού  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ .  Πραγματικά  είναι  μια  εκδήλωση  η  
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οποία  δίνει  ζωντάνια  στον  Δήμο  μας .  Έρχονται  από  τα  χωριά  και  μέσα  

από  την  πόλη  και  πλαισιώνουν  αυτόν  τον  θεσμό  όλο  και  περισσότεροι .  

Εύχομαι  του  χρόνου  να  είναι  ακόμα  καλύτερος  ο  θεσμός  αυτός  και  οι  

εκδηλώσεις  να  γίνουν  ακόμα  καλύτερες  όποιος  και  εάν  είναι  Δημοτική  

Αρχή .   

 Επαναλαμβάνω ,  θέλω  να  δώσω  συγχαρητήρια  στον  Πρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  στους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  που  όλοι  μαζί  με  

αγάπη  και  φροντίδα  φροντίζουν  να  γίνει  αυτός  ο  θεσμός  όλο  και  

καλύτερος .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Θέλω  να  πιστεύω  ότι  είναι  ένας  θεσμός  

ο  οποίος  δίνει  ζωντάνια  στην  πόλη  μέσα  στην  βαρυχειμωνιά ,  να  το  πω  

έτσι ,  στις  γιορτές  του  χειμώνα  και  ελπίζω  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  

όποια  και  εάν  είναι  αυτή ,  να  τον  διατηρήσει  και  να  τον  κάνει  τον  

θεσμό  αυτό  ακόμα  καλύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  διαχρονικά  

αποδείχθηκε  ότι  αυτή  η  προσπάθεια  που  ξεκίνησε  ο  Δήμος  να  

δημιουργήσει  ένα  πρόγραμμα  εορταστικό ,  απέτυχε .  Δεν  μπορεί  επειδή  

η  Δράμα  είχε  ένα  πρόγραμμα  να  πάμε  και  εμείς  μιμούμενοι  την  Δράμα  

να  κάνουμε  κάτι  ανάλογο  ή  είχαν  τα  Τρίκαλα  και  πήγε  και  η  Λάρισα  

να  κάνει  κάτι  ανάλογο .  Δεν  είναι  υποχρεωτικό  όλες  οι  πόλεις  να  

κάνουν  τις  ίδιες  κινήσεις .   

Όπως  εμείς  έχουμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  για  το  οποίο  

υπερηφανευόμαστε  και  φέρνουμε  κόσμο ,  κάποιες  άλλες  περιοχές  έχουν  

κάποια  άλλα  πλεονεκτήματα .  Η  Δράμα  εκεί  έχει  το  πάρκο ,  έχει  τα  
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νερά ,  τα  Τρίκαλα  έχουν  τον  μύλο  εκεί  που  είναι  και  το  ανάγλυφο  της  

περιοχής  που  γενικότερα  τους  βοηθάει ,  προηγήθηκαν  εκείνοι .  Εμείς  

δεν  μπορούμε  να  τους  φτάσουμε  σε  καμία  περίπτωση .   

Επειδή  δεν  μπορέσαμε  να  το  βελτιώσουμε ,  η  δική  μου  η  άποψη  

είναι ,  αφού  δεν  το  βελτιώνουμε ,  να  το  καταργήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Βεβαίως .  Να  δούμε  να  κάνουμε  κάτι  άλλο  σε  άλλο  χρόνο ,  

ενδεχομένως .   

 Αυτός  που  ξεκινάει ,  γιατί  και  η  Δράμα  και  τα  Τρίκαλα  πολυ-

διαφημίστηκαν .  Αυτός  που  θα  ξεκινήσει  να  πάει  κάπου  να  ξεσκάσει  

έξω  από  τον  τόπο  του  δεν  θα  έρθει  στις  Σέρρες ,  θα  πάει  στην  Δράμα .  

Είναι  και  πολύ  κοντά .  Ή  δεν  θα  πάει  στην  Λάρισα ,  θα  πάει  στα  

Τρίκαλα .  Δεν  είναι  υποχρεωτικό ,  δηλαδή ,  όλοι  να  έχουμε  τις  ίδιες  

εκδηλώσεις  μέσα  στις  γιορτές .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η  κυρία  Μπιτζίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Λοιπόν ,  εγώ  σίγουρα  βλέπω  ότι  υπάρχει  μια  προσπάθεια  διαχρονική  

για  να  βελτιωθεί  αυτός  ο  θεσμός .  Και  για  όχι  και  οι  Σέρρες  να  έχουν  

έναν  τέτοιο  θεσμό ;  Εγώ  θα  το  θέσω  αλλιώς ,  αλλά  έτσι  όπως  πορεύεται  

ο  θεσμός  αυτός  φαίνεται  ότι  κάτι  φταίει ,  δεν  πάει  καλά .   

 Οι  μέχρι  τώρα ,  οι  οποίοι  έχουν  ασχοληθεί ,  φαίνεται  ότι  δεν  

μπόρεσαν  να  το  αντιληφθούν ,  δεν  μπόρεσαν  να  το  βοηθήσουν  και  δεν  
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μπόρεσαν  να  καταφέρουν  κάτι  διαφορετικό .  Αυτό  σημαίνει  ότι  

χρειάζεται  κάτι  άλλο .   

 Εγώ  πιστεύω  ότι  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  μπορεί  να  

υποστηριχθεί ,  δεν  λέω  ότι  δεν  προσπάθησαν .  Το  θέμα  είναι  όμως  ότι  

ίσως  δεν  εμπνεύστηκαν  και  εάν  δεν  υπάρχει  έμπνευση  δεν  μπορεί  να  

γίνει  κάτι  διαφορετικό .   

 Ελπίζω  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  πραγματικά  να  είναι  

εμπνευσμένη  και  όποιες  υποδομές  δημιούργησαν  αυτά  τα  χρόνια  η  δική  

μας  Δημοτική  Αρχή ,  πραγματικά  να  το  εκμεταλλευτεί  και  να  

προχωρήσει .   

 Εγώ  θεωρώ  όμως  και  κάτι  άλλο .  Το  ‘Μουσικές  του  Κόσμου’ ,  το  

οποίο  μετακινήθηκε  και  εγώ  δεν  έχω  αντίρρηση  να  μετακινηθεί  από  το  

καλοκαίρι ,  που  υπήρχε  κάποια  φιλοσοφία  και  πήγε  μέσα  στον  χειμώνα ,  

αυτό  το  φεστιβάλ  εξαφανίστηκε .  Δεν  υπάρχει  πλέον  και  ήταν  ένα  

φεστιβάλ  που  είχε  επισκεψιμότητα .  Είχε  ξεκινήσει  και  έφερνε  κόσμο  

από  την  Χαλκιδική  και  από  την  Βουλγαρία ,  γιατί  είχε  ένα  αντικείμενο  

να  προσελκύσει  με  την  διαφορετικότητα  που  έχει  κόσμο  από  την  γύρω  

περιοχή .   

 Εγώ  το  εμπνεύστηκα  διαφορετικά .  Δεν  θέλω  να  μιλάω  για  μένα .  

Απλώς  όταν  δεν  δημιουργείς  κάτι  δεν  το  πονάς ,  δεν  μπορείς  να  το  

καταλάβεις .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  ζητήθηκε  η  βοήθεια  κάποιων ,  που  

ενδεχομένως ,  θα  μπορούσαν  να  προσφέρουν ;  Ή  έγινε  η  αποτροπή  

αυτών ,  ώστε  να  μην  εμπλακούν ;  Και  φυσικά  σεβαστήκαμε  όλα  αυτά .   

 Λοιπόν ,  εσείς  που  αναλάβατε  όμως  να  συνεχίσετε  αυτούς  τους  

μεγάλους  θεσμούς ,  έχετε  και  την  ευθύνη .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Ο  κ .  Παπαβασιλείου  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έδωσε  τα  εύσημα  στον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης ,  

συμφωνώ  απόλυτα .  Έκανε  και  ο  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  την  δική  του  

προσπάθεια ,  η  οποία  πιστεύω  ότι  στέφθηκε  με  επιτυχία .   

 Εξ  αρχής  το  όραμα  της  δημιουργίας  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

ήταν  ένα  θετικό  ξεκίνημα  από  τον  πρώτο  Πρόεδρο ,  τον  κ .  Δήμου ,  όπως  

αναφέρθηκε ,  συνέχισαν  οι  επόμενοι  και  νομίζω  ότι  κτίζεται  η  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

 Ο  κ .  Τερζής  ήταν  πάρα  πολύ  ευγενής ,  έθιξε  κάποια  θέματα ,  

δυστυχώς  θα  τα  πω  εγώ  πιο  χύμα .  Πολεμήθηκε  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

και  αυτό   πρέπει ,  τουλάχιστον  εγώ  το  εισέπραξα  αυτό  το  πράγμα  από  

φορείς ,  από  επίσημους  φορείς  του  τόπου ,  πολεμήθηκε  ανελέητα  και  το  

ξέρουμε  όλοι  αυτό .  Να  μην  πάω  και  θίξω  και  μέσα  μαζικής  

ενημέρωσης .  Και  από  εκεί  πολεμήθηκε .  Εάν  θέλουμε  να  λέμε  τα  

πράγματα  με  το  όνομά  τους .   

 Κάποιους  πείραξε  αυτή  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  τελικά .  Αυτούς  

όμως  που  ωφέλησε  και  ευνόησε ,  ήταν  οι  συμπολίτες  μας .  Ένα  κλίμα  το  

οποίο  είναι  εορταστικό ,  ζουν  από  όλο  τον  Νομό  Σερρών  έρχονται  και  

περνούν  αυτές  τις  μέρες  όμορφα  οι  Σερραίοι  συμπολίτες  μας  και  οι  

επισκέπτες  εκείνη  την  εποχή  που  βρίσκονται  στην  πόλη ,  πράγματι  

έχουν  να  δηλώσει  τα  εύσημα  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

 Εμείς  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  το  αυριανό  Δημοτικό  

Συμβούλιο  από  όσους  εκλεγούν ,  θα  πρέπει  αυτή  την  προσπάθεια ,  η  

οποία  έχει  μόνο  θετικό  πρόσημο ,  να  πάρει  την  σκυτάλη  και  να  την  πάει  

άλλα  πέντε  βήματα  μπροστά .   
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 Σαφώς  και  θέλει  διορθώσεις ,  αλλά  με  τα  τόσα  λόγια  χρήματα .  

Ανέφερε  πολύ  σωστά  ο  κ .  Τερζής  τι  δαπανάται  στα  Τρίκαλα ,  στην  

Λάρισα ,  στην  Δράμα  και  τα  λοιπά .  Δεν  ξεκίνησαν  χθες  αυτοί .  Εμείς  

χθες  ξεκινήσαμε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Ας  δώσουμε ,  λοιπόν ,  ας  

κάνουμε  όλοι  μαζί  την  προσπάθεια  αυτή ,  ας  πείσουμε  αυτούς  τους  

φορείς ,  οι  οποίοι  είναι  απέναντι  στην  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  ας  

φέρουμε  το  μεγάλο  και  τεράστιο  εκείνο  αποτέλεσμα .  

 Εγώ  το  πιστεύω  αυτό  το  πράγμα ,  ότι  πρέπει  να  συνεχιστεί  στον  

τόπο  όπου  γεννήθηκε ,  διότι  οι  υποδομές  είναι  πολύ  μεγάλες ,  δαπάνησε  

ο  Δήμος  γι '  αυτές  τις  υποδομές  και  νομίζω  ότι  είναι  ο  φυσικός  χώρος  

της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ .  

 Αυτά  έχω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε ,  κ .  Παπαβασιλείου .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  πω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  η  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  συγκριτικά  με  τους  άλλους  δήμους  σε  επίπεδο  

χρημάτων ,  ευρώ ,  όταν  η  Λάρισα  ξοδεύει  ένα  εκατομμύριο ,  900 

χιλιάδες  και ,  όταν  τα  Τρίκαλα  ξοδεύουν  ένα  εκατομμύριο ,  όταν  η  

Δράμα  ξοδεύει  πάνω  από  ένα  εκατομμύριο  και  εμείς  με  130.000,  το  

αποτέλεσμα  είναι  δυσανάλογο .  Δηλαδή  τι ;  Λίγα  λεφτά ,  μεγάλο  έργο .  

Εδώ  είναι  το  δυσανάλογο .  Δηλαδή  με  λίγα  λεφτά  πετυχαίνουμε  μια  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  μπορεί  να  συναγωνιστεί  τις  άλλες  πόλεις ,  

όταν  όμως  όλοι  και  η  αντιπολίτευση  και  τα  μέσα  και  οι  πολίτες  θα  

στηρίξουν  αυτή  την  προσπάθεια .  

 Δυστυχώς  δεν  το  είδαμε  αυτό ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  δεν  το  

είδαμε ,  όχι  μόνο  δεν  στηρίξανε ,  λυσσαλέα  πολεμάνε  την  ‘Πολιτεία  των  
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Ευχών’ .  Λυσσαλέα  πολεμάνε  ότι  γίνεται  κατά  την  διάρκεια  των  

Χριστουγέννων .  Ένα  απλό  παράδειγμα  σας  αναφέρω .  Αλλάξαμε  την  

ξεσκισμένη  μοκέτα  και  τα  φωτάκια  στο  δέντρο  το  μεγάλο  αυτό  που  

βάζουμε  το  Χριστουγεννιάτικο  και  μας  πήγαν  στον  Εισαγγελέα  οι  

ενεργοί  πολίτες ,  ότι  5.000 δώσαμε  για  να  αλλάξουμε .   

 Πιο  μπροστά  όμως ,  την  προηγούμενη  με  βρίζανε  εμένα ,  παίρνανε  

φωτογραφία  που  ήταν  σκισμένη  η  μοκέτα  και  τα  λαμπάκια  και  έλεγαν  

ότι  ντροπή  σας  με  σκισμένη  μοκέτα  και  τα  λοιπά  και  όταν  την  

αλλάξαμε  μας  πήγαν  στον  Εισαγγελέα .   

 Δηλαδή  τι  θέλω  να  πω  με  αυτό  το  πράγμα ;  Ότι  μια  κοινωνία ,  

ένας  θεσμός  προχωράει ,  αναβαθμίζεται ,  όταν  είμαστε  όλοι  μαζί .  Στα  

Τρίκαλα  είναι  όλοι  μαζί .  Στην  Δράμα  είναι  όλοι  μαζί .  Παντού  είναι  

όλοι  μαζί  εκτός  από  εμάς .  Εμείς  δεν  είμαστε  όλοι  μαζί .   

 Και  έρχεται  το  πανελλαδικό  κανάλι ,  το  ΟΡΕΝ  και  προβάλει  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  κανένα  δικό  μας  κανάλι ,  γιατί  έτσι  γίνονται ,  

όταν  ένα  δικό  μας  κανάλι  δεν  προβάλει  και  κάνει  αντιπολίτευση  στην  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  αυτό  δεν  έχει  ζημία  για  την  Δημοτική  Αρχή ,  

ζημία  έχει  για  την  πόλη ,  ζημία  έχει  για  τον  Νομό .   Είναι  γεγονότα  

αυτά  και  μπορούμε ,  δηλαδή  να  πάρουμε  τα  βίντεο ,  τις  εκπομπές  και  να  

τις  δείξουμε .  

 Το  άλλο ,  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  πολλοί  λένε  στο  κέντρο .  Είναι  

πολύ  σωστό  αυτό  που  είπανε ,  διότι  εγώ  κυκλοφορώ  στο  κέντρο .  Μα  

θέλετε  γίνονται  αθλητικές  δραστηριότητες  στο  μπάσκετ ,  μα  θέλετε  

γίνονται  χοροί ,  μα  θέλετε ,  έρχονται  και  με  πιάνουν  εμένα  και  εγώ  λέω  

ότι  στον  Βασίλη  να  πάτε .  Μας  καταστρέφετε  τα  μαγαζιά ,  πάρτε  τα  από  

εδώ ,  έλεος ,  φύγετε  και  τα  λοιπά .  Πρώτον  αυτό .   
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 Δεύτερον ,  που  θα  πάει  όλο  αυτό  το  παγοδρόμιο  και  λοιπά  και  

λοιπά ;  Που  θα  στηθεί ;  Δηλαδή  όταν  λέμε  κάτι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  

και  ξέρω  εγώ ,  η  καλή  διάθεση  και  η  γνώση .  Δεν  ξέρω  εάν  δεν  υπάρχει  

η  γνώση ,  αλλά  πιστεύω  ότι  υπάρχει  η  γνώση .  Απλά  τι  θέλει  ο  κόσμος ;  

Λένε  να  πάει  εκεί  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  αλλά  είναι  κάτι  το  

ανέφικτο .  Τι  να  πάει  δηλαδή  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ;  Σαν  τι  να  πάει ;  

Πώς ;  Να  πάει  το  παγοδρόμιο ;  Να  πάει  το  καρουσέλ ;  Τι  να  πάει ;  Δεν  

μπορεί  να  πάει  τίποτα .   

 Το  άλλο ,  βεβαίως  με  τα  138 χιλιάρικα  μπορεί  να  μην  έρχεται  

ξένος  κόσμος  αλλά  η  επισκεψιμότητα  που  υπήρχε  στις  καλλιτεχνικές  

δράσεις  και  τα  λοιπά  ερχόταν  από  όλο  τον  Νομό ,  αξίζει  να  δίνουμε  

χαρά  σε  αυτά  τα  παιδιά  του  Νομού  μας  της  πόλης  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε .  Το  θέμα  ολοκληρώθηκε .  Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  όλο  θέμα  θα  πρέπει  να  μας  ενώνει .  Αντιλαμβάνομαι  ότι  μπορεί  να  

υπάρχουν  πικρίες .  Εγώ  θα  πω  ως  παράταξη  και  ως  αρχηγός  της  δικής  

μας  παράταξης  επειδή  αναφέρθηκε  ότι  η  αντιπολίτευση  δεν  στήριξε .  Η  

αντιπολίτευση  στήριξε ,  στήριξε  με  συνέπεια  και  με  φυσική  παρουσία .   

 Θα  συμφωνήσω  σχεδόν  με  όλους  τους  συναδέλφους ,  έγινε  μια  

φιλότιμη  προσπάθεια  αλλά  σίγουρα  μπορούμε  και  καλύτερα .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   σημειώσατε  παρατηρήσεις .  Προφανώς  έχετε  

καταγράψει  και  λάθη ,  ενδεχομένως ,  που  κάναμε ,  νομίζω  όμως  ότι  του  

χρόνου  θα  συνεχίσουμε  και  θα  είμαστε  καλύτεροι ,  γιατί  αυτό  πρέπει  να  

μας  ενώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Δευτερολογία  ζητάει  η  κυρία  Μπιτζίδου .   
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Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  πρόκειται  περί  δευτερολογίας  Πρόεδρε .  Μου  επιτρέπεται  σας  

μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  ανήκω  στην  αντιπολίτευση  και  

παρακαλώ  εδώ  την  μαρτυρία  του  Προέδρου .  Το  έργο  αυτό  ή  ότι  έχει  

σχέση  με  την  Πολιτεία  των  Ευχών  ήταν  έργο  όλων  των  παρατάξεων  και  

δεν  υπήρχε  σύγκρουση  ούτε  υπονόμευση  από  μέρους  της  

αντιπολίτευσης .  Απεναντίας  οι  προτάσεις  μας  ήταν  τέτοιες ,  ούτως  

ώστε ,  το  επόμενο  βήμα  να  είναι  πιο  στέρεο  και  προς  την  σωστή  

κατεύθυνση .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εάν  και  με  κάλυψε  ο  αρχηγός  μου  και  εγώ  επί  προσωπικού  θεωρώ  ότι  

δεν  υφίσταται  κάτι  τέτοιο .  Η  αντιπολίτευση  στήριξε  όλο  αυτό  με  τον  

τρόπο  της  και  με  φυσική  παρουσία .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εγώ  πιστεύω  ότι  όλα  μπορούν  να  γίνουν  καλύτερα  και  αυτό  που  

παρατηρήσατε  και  παρατήρησα  και  εγώ ,  ενδεχομένως ,  ότι  η  τοπική  

κοινωνία  δεν  το  αγκάλιασε ,  αυτό  πρέπει  να  ψάξουμε  να  δούμε ,  για  

ποιο  λόγο  δεν  είναι  συλλογική  η  προσπάθεια ,  η  οποία  είναι  πολύ  

μεγάλη  προσπάθεια  και  πραγματικά  αξιόλογη  και  μπορεί  να  γίνει  

ακόμη  καλύτερη .  

 Όμως  παραμένω  στο  γεγονός  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  και  η  

έμπνευση  του  διαφορετικού .  Για  να  εμπνεύσουμε  και  την  τοπική  

κοινωνία  ότι  τελικά  θα  έχει  όφελος  με  την  μεγάλη  επισκεψιμότητα  και  

δεν  μένω  καθόλου  στα  ποσά ,  γιατί  εάν  δαπανήθηκαν  500 χιλιάρικα  από  

άλλες  πολιτείες  και  από  άλλες  διοργανώσεις ,  με  την  μεγάλη  
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επισκεψιμότητα  και  τον  χιλιάδες  κόσμο ,  να  μην  πω  πολύ  μεγάλα  

νούμερα ,  επωφελήθηκε  όλη  η  περιοχή ,  όλη  η  πόλη  και  γενικότερα  ο  

νομός  και  Τρικάλων  και  Δράμας  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  δεν  μένω  εγώ  στο  κόστος ,  μένω  στο  πόσο  πετυχημένη  είναι  

η  διοργάνωση  και  αυτό  πρέπει  να  αγκαλιαστεί  από  όλους  αλλά  να  

εκπνεύσουμε  και  όλους  για  να  το  αγκαλιάσουν .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Μπιτζίδου .  Κύριε  Γρηγοριάδη .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Προεδρεύοντα ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  ΄11 εγώ  δεν  

ήμουν  δημοτικός  σύμβουλος .  Πιστεύω  όμως  αυτός  που  εμπνεύστηκε  

αυτή  την  διοργάνωση  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  σίγουρα  δεν  σκέφτηκε  

το  κέρδος .  Είμαι  σίγουρος .  Σκέφτηκε  τι ;  Να  κάνει  κάτι  στον  Δήμο  

Σερρών  που  να  ικανοποιήσει  τους  πολίτες  του  Δήμου  Σερρών .  Έξω  από  

το  ποιοι  θα  έρθουν  εκτός  του  Δήμου .   

 Πρέπει  να  είμαστε  εδώ  ειλικρινείς  και  τα  λέμε  τα  πράγματα  με  το  

όνομά  τους .   Ότι  κάθε  χρόνο  είμαστε  και  καλύτεροι .  Και  βεβαίως  

μπορούμε  να  γίνουμε  καλύτεροι .  Ποιος  λέει  όχι ;  Βεβαίως  μπορούμε  να  

γίνουμε  καλύτεροι .  Ξέρετε  ποιο  είναι  το  άσχημο ;  Ότι  όταν  αυτό  το  

κάτι  φεύγει  από  εμάς ,  πλέον  χαλάει  η  σούπα .  Δεν  μας  αρέσει ,  γιατί  

έφυγε  από  εμάς .   

 Η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  καθιερώθηκε  ως  θεσμός  στον  Δήμο  

Σερρών ,  πρώτον  για  να  ικανοποιήσει  και  να  δώσει  ένα  χαρούμενο  

πνεύμα  στις  εορτές  των  Χριστουγέννων  στους  δημότες  των  Σερρών  και  

μετά  από  όλους  τους  άλλους  που  θα  έρθουν  στον  Δήμο  Σερρών .  Σε  

καμία  περίπτωση  δεν  αποσκοπεί  στο  κέρδος .  Δεν  μπορεί  να  έχει  

κέρδος .   
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 Εγώ  θα  δώσω  για  μια  ακόμη  φορά  τα  συγχαρητήριά  μου ,  δεν  θα  

δώσω  στην  διοίκηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί  τυγχάνει  να  είμαι  

αντιπρόεδρος ,  θα  δώσω  τα  συγχαρητήριά  μου  στον  Πρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  σε  όλους  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  που  δουλεύουν  

γι '  αυτό  τον  θεσμό .  Δεν  μπορεί  κανείς  να  τον  υποβαθμίσει  αυτόν  τον  

θεσμό  ότι  και  εάν  έχει ,  προσωπικά  θέλεις ,  ότι  θέλεις .  Δεν  μπορεί  

κανείς  να  τον  υποβαθμίσει .   

Θα  επαναλάβω  το  εξής :  και  βεβαίως  μπορεί  του  χρόνου  να  γίνει  

ακόμη  καλύτερος ,  τον  άλλο  χρόνο ,  ακόμη  πιο  καλύτερος  και  δεν  

πιστεύω ,  εκτός  από  τον  φίλο  μου  τον  κ .  Χασαπίδη ,  που  είπε ,  το  είπε  ο  

ίδιος  ότι  εάν  είναι  έτσι  να  σταματήσει ,  εγώ  δεν  πιστεύω  ότι  υπάρχει  

κάποιος  άλλος  δημοτικός  σύμβουλος  εδώ  μέσα  που  να  πει  ότι  πρέπει  

να  σταματήσει  αυτός  ο  θεσμός .  Εάν  υπάρχει  κάποιος  να  σηκωθεί  να  το  

πει  τώρα .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Φαίνεται  όμως  ότι  όλοι  προσπάθησαν  και  ως  παρατάξεις  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε  Τερζή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο  και  κλείνει  το  

θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κλείνοντας ,  δεν  θα  κάνω ,  νομίζω ,  μισό  λεπτό ,  εάν  μου  επιτρέψετε .  

Έχω  ένα  κουσούρι ,  εάν  και  γυμναστής  διαβάζω  πολύ  και  συγκρατώ  

αρκετά .  Ο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  είχε  πει  ότι  εάν  θέλει  θάρρος  
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για  να  πεις  την  αλήθεια ,  θέλει  μεγαλύτερο  θάρρος  για  την  ακούσεις  

την  αλήθεια .   

 Κλείνω .  Για  να  κάνεις  μεγάλα  πράγματα  δεν  είναι  ανάγκη  να  

είσαι  μεγαλοφυΐα .  Δεν  είναι  ανάγκη  να  είσαι  πάνω  από  τους  άλλους .  

Πρέπει  να  είσαι  μαζί  τους .  Μοντεσκιέ .  Γάλλος  στοχαστής .   

 Αυτό .   

ΠΡΑΚ .  1/2/19 

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ελάτε  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   28ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  

 πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  91/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   30ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  δύο  τμημάτων   

του  υπ’  αριθμ .  1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  93/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΘΕΜΑ  31ο:  

Σχετικά  με  εφαρμογή  διατάξεων  του  άρθρου  142 του   

Ν .  4495/2017 περί  μείωσης  ποσού  εισφοράς  σε  χρήμα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  που  είπε  ότι  θα  δει  με  προσοχή  και  θα  το  ξανά  φέρει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  είχε  αποσυρθεί  την  προηγούμενη  φορά  και  είχα  υποσχεθεί  στον  

κ .  Χρυσανθίδη  και  στον  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη ,  την  επόμενη  μέρα  πήρα  

τηλέφωνο  τον  κ .  Χρυσανθίδη  και  του  είπα  ότι  η  ερώτηση  εάν  είναι  

νόμιμα ,  . .διότι  αφορά  μόνο  το  Ταμείο .  Το  είπα  και  την  προηγούμενη  

φορά .  Λοιπόν ,  στην  ουσία  ζητάμε  την  άδεια  για  να  μην  έρχονται  και  

είναι  γύρω  στα  300 άτομα ,  τα  οποία  έχουν  μπει  μέσα  στο  πρόγραμμα  

αυτό  το  μείον  20%, για  να  μην  έρχονται  κάθε  φορά  ένας  –ένας  και  

χάνεται  από  χρονικό  διάστημα  που  θα  γίνονται  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  

να  μην  χάνεται  χρόνος ,  είπαμε  όταν  βγαίνει  κάποιος  κατάλογος  να  

υπογράφει  ο  ταμίας  και  από  εκεί  και  πέρα ,  να  πηγαίνει  προς  αυτόν  τον  

ενδιαφερόμενο .   

Αυτή  είναι  και  η  εισήγηση  γι '  αυτή  την  συζήτηση  που  έχουμε ,  

διότι  σύμφωνα ,  απλώς  το  λέω ,  σύμφωνα  με  το  ΠΔ ,  ήρθε  και  ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης  το  πρωί ,  μια  ώρα  είχαμε  συζήτηση  και  με  τους  

υπευθύνους  τουλάχιστον ,  που  βγάζουν ,  την  υπηρεσία ,  σε  γενικές  

γραμμές  αυτό  το  οποίο  μπορεί  να  κάνει  ο  δήμος  είναι  μόνο  να  

διαγράψει .  Τροποποίηση  δεν  μπορεί  να  κάνει .   
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Απλώς ,  θέλει  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έγκριση  για  

οτιδήποτε  διαγραφή  κάνει  και  για  να  μην  τα  φέρνουμε  ένα  –ένα ,  

ζητάμε  να  μας  δώσετε  την  άδεια  να  υπογράφει  ο  ταμίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ,  τοποθέτηση .  Ερώτηση ;  Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κάποιος  

άλλος  συνάδελφος  ερώτηση ;  Κανείς .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Και  εσείς  

ερώτηση ;  Ενώ  πήγε  μια  ώρα  και  το  συζητήσατε  ακόμα  υπάρχουν  

ερωτήσεις ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εμένα  με  ενδιαφέρει  αυτά  τα  οποία  κουβεντιάσαμε  να  ακουστούν  και  

στο  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Όταν  ένας  σύμβουλος ,  κ .  Αναστασιάδη ,  έρχεται  και  συζητάει  μια  

ώρα ,  … 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπό  τύπων  ερωτήσεων  θα  γίνει  η  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  το  θέμα  είναι  πολύ  σοβαρό  και  έχει  να  κάνει  

με  έσοδα  του  Δήμου ,  η  ερώτησή  μου  και  δεν  με  ικανοποίησε  η  

εισήγηση  του  Αντιδημάρχου ,  άλλωστε  είναι  η  ίδια  με  την  
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προηγούμενη .  Εγώ  περίμενα  να  έχουν  διαφοροποιηθεί  και  να  έχουν  

μελετήσει  καλύτερα .  

 Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  ο  νόμος  ψηφίστηκε  ο  4495 

3/11/2017. Δίνει  προθεσμία  έξι  μηνών  από  την  έναρξη  ισχύος  του  

νόμου  για  να  τακτοποιηθούν  αυτές  οι  υποθέσεις .  Επίσης ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  έχει  την  δυνατότητα  να  δώσει  άλλους  έξι  μήνες  από  την  

ημέρα  που  θα  κοινοποιηθεί  η  πράξη  επιβολής  της  εισφοράς .  Για  ποιο  

λόγο  δεν  έγιναν  αυτά  όλα  μέσα  στις  ημερομηνίες  που  προβλέπει  ο  

νόμος  και  φέρνετε  αυτό  το  θέμα  σήμερα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  

οποίο  δεν  είναι  νόμιμο ;  Είναι  εκπρόθεσμο  αυτή  την  στιγμή ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  είπα  και  την  προηγούμενη  φορά  όταν  σας  πήρα  τηλέφωνο ,  ότι  

κανονικά  ήταν  3/11,  άρα  τέλος  Απριλίου  ήταν  το  εξάμηνο .  Άρα  τον  

Μάιο  είχαν  παραδοθεί ,   είχαν  γίνει  οι  πράξεις  εφαρμογής  από  την  

Πολεοδομία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  είπα ,  πόσες  φορές  θα  το  πω ;  Έγινε  η  αρχική  πράξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πες  το  πιο  απλά .  Μέσα  στο  εξάμηνο… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καλά  ελληνικά  δεν  μιλάω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  είπες  στην  εισήγησή  σου .  Συγνώμη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Καλά ,  σοβαρά  μιλάμε  τώρα .  Είπα  ότι  από  3/11 μέχρι  τέλος  Απριλίου  

έπρεπε  να  γίνει  αυτό  το  πράγμα ,  το  οποίο  έγινε .  Δηλαδή ,  η  

Πολεοδομία  έστειλε  τις  πράξεις  εφαρμογής ,  τις  οποίες  έστειλε ,  τον  

Σεπτέμβριο  τις  έστειλε .  Τον  Σεπτέμβριο  τις  έστειλε ,  επειδή  τις  

εξετάσανε ,  από  ότι  ρώτησα  τις  ξανά  εξετάσανε  και  τις  στείλανε  τον  

Σεπτέμβριο .   

 Το  ταμείο  τι  κάνει  τώρα ;  Το  ταμείο  επειδή  είναι ,  τι  γίνεται ,  για  

ένα  ποσό ,  μιλάμε  για  το  αρχικό  ποσό ,  όταν  το  αρχικό  ποσό  είναι  1.000 

ευρώ  μπήκε  ο  νόμος  και  λέει  ότι  μείον  20%. Το  μείον  20% μπορεί  να  

χρωστάει  αυτός  οτιδήποτε ,  θα  πρέπει  να  εξετάσουμε  την  κάθε  

περίπτωση  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυνητικό  είναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  διαφωνούμε .  Αφήστε  το  δυνητικό ,  εγώ  λέω  ότι  είναι  20%, μην  

αρχίσουμε  τώρα  τις  λεπτομέρειες ,  γιατί  θα  πρέπει  να  φωνάξω  τους  

υπαλλήλους  να  εξηγήσουν  τις  λεπτομέρειες .   

 Στο  20% λέει ,  άρα  πάει  800,  ναι  αλλά  αυτός  δεν  πλήρωνε  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  είναι  συγκεκριμένη .  Έρχεται  2019 το  αργότερο  

…έπρεπε  να  έρθει  τον  Οκτώβριο .  Είναι  ξεκάθαρο  το  θέμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  ξεκάθαρο .  Μπορείτε  να  έρθετε  από  το  γραφείο  και  να  

σας  εξηγήσω ,  να  φωνάξω  τους  αρμοδίους  υπαλλήλους  να  σας  

εξηγήσουν  ακριβώς  τι  ισχύει  και  τι  δεν  ισχύει .  Σας  το  είπα  και  την  

προηγούμενη  φορά ,  τα  πάντα  είναι  νόμιμα ,  διότι  όλο  αυτό  το  χρονικό  

διάστημα  είχαν  και  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  με  τις  εντολές  
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που  είχαν  πάρει .  Και  οι  πράξεις  αυτές ,  δηλαδή  στην  ουσία  δεν  γίνεται  

τροποποίηση ,  γίνεται  διαγραφή .   

 Από  την  ημέρα  που  θα  βγάλουν… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  κοινοποιήθηκε  στον  κόσμο ,  κοινοποιήθηκε  από  εκεί .  

κοινοποιήθηκε  στον  κόσμο .  Υπόψη  τον  Μάιο  κοινοποιήθηκε  στον  

κόσμο .  Ο  κόσμος ,  κάποιος ,  δηλαδή  ο  Χαρίτος  το  πήρε  στο  χέρι  του  ότι  

ξέρεις ,  υπάρχει  αυτό  το  πράγμα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  έπρεπε  να  πει  σύμφωνα  με  το  νόμο  το  ταμείο  

επειδή  ήταν ,  για  πρώτη  φορά  συνέβαινε  αυτό  το  πράγμα  και  επειδή  

υπήρχε  η  διαφωνία  ποιος  θα  το  κάνει ,  τι  θα  κάνει ,  γιατί  θα  το  κάνει  

και  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  στην  ουσία  μπαίνει  μέσα  και  κάνει  

διαγραφή  του  ποσού .  Δηλαδή ,  από  τα  1.000 ευρώ  πάει  στα  800 και  από  

εκεί  και  πέρα ,  βάζει ,  εάν  δεν  έχουν  πληρώσει  τους  τόκους  υπολογίζει  

και  τους  τόκους  στα  επόμενα  από  τα  800 πλέον .   

 Απλώς  εμείς  ζητάμε  τώρα ,  ότι  βγαίνει ,  γιατί  είχαν  έρθει  δυο ,  τα  

οποία  τα  είχαμε  περάσει ,  φυσικά  για  να  πούμε  την  αλήθεια  περάσανε ,  

ήρθαν  και  μου  είπαν  ότι  ξέρεις  κάθε  φορά  να  μην  έρχεται  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  η  διαφορά  με  το  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ήταν  ένας  μήνας .   

 Δηλαδή ,  αυτοί  βγάζουν  πέντε ,  δέκα  ή  οτιδήποτε  βγάζουν ,  για  να  

μην  καθυστερούν  ένα  μήνα  για  να  έρθουν  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  έρχεται  αυτό  το  πράγμα  εδώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ερώτηση .  Βλέπω  εδώ  στην  εισήγηση ,  η  οποία  έχει  έρθει ,  λέτε  στην  

δεύτερη  σελίδα ,  η  προθεσμία  καταβολής  των  οφειλών  εισφοράς  σε  

χρήμα  μετά  την  εφαρμογή  της  μείωσης ,  βάσει  του  άρθρου  142 του  

Ν4495/17 υπολογίζεται  εάν  ο  ιδιοκτήτης  δεν  έχει  ληξιπρόθεσμες  

δόσεις  από  την  ημερομηνία  της  πρώτης  μη  εξοφλημένης  δόσης .  Αυτό  

είναι  εύλογο  και  νομίζω  ότι  είναι  κατανοητό  όπως  το  γράφει .   

Ερώτηση .  Εάν  ο  ιδιοκτήτης  έχει  ληξιπρόθεσμες  δόσεις ,  από  την  

ημερομηνία  της  πρώτης  ληξιπρόθεσμης  δόσης ,  για  απαντήστε  μας  εδώ ,  

δηλαδή  εμείς  ξέρουμε  όλοι  ότι  εάν  υπάρχει  μια  ληξιπρόθεσμη  δόση  δεν  

μπορείς  από  εκείνη  την  ημερομηνία .  Υπολογίζεται  πάλι  εξ  αρχής .  

Εσείς  για  ποιο  λόγο  βάζετε  το  θέμα  έτσι ;    

 Δεν  ξέρω  εάν  μπορείτε  να  το  απαντήσετε  εσείς ,  είναι  

υπηρεσιακό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  μέχρι  εκεί  είναι  ο  νόμος  …Αυτός  είναι  ο  

νόμος ,  τι  λέει  ο  νόμος .  . .βάζουν  την  διαφορά  το  20% και  έρχεται  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  γίνει  διαγραφή .  Αλλιώς  δεν  μπορεί  να  

γίνει  διαγραφή .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση ,  γιατί  οι  απαντήσεις  που  παίρνω ,  κύριε  Χαρίτο ,  λυπάμαι  

αλλά  δεν  μπορούν  . .  άλλη  ερώτηση .  Όταν  ένας  έχει  μια  ληξιπρόθεσμη  

δόση ,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  που  διαβάζω ,  καταστεί  ληξιπρόθεσμη ,  

άρα  χάνει  τις  δόσεις ,  χάνει  την  χρήση  και  υπολογίζεται  εξ  αρχής ,  δεν  

χάνει  την  μείωση ,  ότι  και  να  γίνει  δεν  χάνει  την  μείωση .   

Διαβάζοντας  αυτό  εσείς  δεν  υπολογίζετε  εξ  αρχής  σύμφωνα  με  

τις  προσαυξήσεις  που  θα  μπουν  στο  αρχικό  κεφάλαιο  μείον  την  

μείωση .  Λέτε  την  πρώτη  ληξιπρόθεσμη  δόση .  Έτσι  λέτε  εδώ .  Αυτό  δεν  
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ευσταθεί  και  από  αυτό  να  το  κάνετε  έτσι  ο  Δήμος  θα  χάσει  τεράστια  

ποσά .  Πώς  θα  γίνει  αυτό  το  πράγμα ;   

 Δεν  ξέρω  εάν  ξέρετε  να  μου  απαντήσετε  εσείς .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  σας  είπα  ότι  μέχρι  εδώ  είναι  ο  νόμος….το  

λέει  ο  νόμος .  Αυτά  που  λέτε  εσείς  τώρα ,  δηλαδή  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  το  λέει  ο  νόμος  αυτό ,  κ .  Χαρίτο .  Λυπάμαι  αλλά  δεν  το  λέει  ο  

νόμος  αυτό  το  δεύτερο .  Δεν  το  λέει  ο  νόμος .  Τον  ξέρω  πολύ  καλά  και  

τον  διάβασα  και  ασχολήθηκα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  το  μόνο  που  μπορώ  να  πω ,  θα  μπορούσατε  κάλλιστα  να  έρθετε  στο  

γραφείο  όπως  ήρθε  ο  κ .  Αναστασιάδη ,  έκατσε  μια  ώρα  σήμερα ,  

φώναξα  την  υπάλληλο  και  εάν  ήθελε  θα  μπορούσα  να  φωνάξω  και  

δεύτερη  υπάλληλο ,  για  να  εξηγήσουν  ακριβώς .  Πιστεύω  να  πήρε  

πειστικές  απαντήσεις  για  τον  λόγο  τον  οποίο  ήρθε  αυτό  το  πράγμα .  

Κάλλιστα  θα  μπορούσα  να  μην  το  φέρω  καθόλου .  Να  μην  το  φέρω  

καθόλου  και  όπως  είπα  στην  αρχή  δεν  το  φέρνω .  Ειλικρινά  σας  το  λέω ,  

δεν  κάνω  πλάκα .  Δεν  θα  το  έφεραν  καθόλου .  Θα  ερχόντουσαν  κάθε  

φορά  από  ένα  άτομο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  για  να  σας  προφυλάξω  . .  Εγώ  επειδή  έχω  ασχοληθεί  και  με  άλλες  

πόλεις  και  με  άλλους  δήμους  και  μπορώ  να  σας  φέρω  και  δεν  έχω  

κανέναν  λόγο  να  σας  θίξω ,  το  πως  λειτουργήσανε  οι  άλλοι  δήμοι  στην  

συγκεκριμένη  περίπτωση .  Γι '  αυτό  βλέπετε  επιμένω  σε  κάποια  

πράγματα ,  για  να  μην  εκτεθούμε .  Εμείς  σε  καμία  περίπτωση  αυτό  το  

θέμα  δεν  μπορούμε  να  το  ψηφίσουμε .  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  πρέπει  πάλι ,  επαναλαμβάνω ,  σας  το  είπα  και  την  προηγούμενη  

φορά ,  ότι  αυτή  την  στιγμή  δεν  συζητάμε  για  τις  πράξεις  εφαρμογής .  

Δηλαδή  το  πως  βγαίνουν  είναι  θέμα  της  Πολεοδομίας .  Εγώ  αυτή  την  

στιγμή  έχω  έρθει  εδώ  σαν  οικονομικός ,  δηλαδή  σαν  τμήμα  του  

Ταμείου .  Όταν  βγάζουν  την  πράξη  εφαρμογής  και  παίρνουν  το  20%, 

για  να  μπορέσει  να  το  επιδώσει  άμεσα .  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  είμαι  

εδώ .   Ειδάλλως  σας  είπα ,  όπως  έχουν  έρθει  δυο  πράξεις  που  ήρθαν ,  τις  

ξεχρεώσαμε  και  τελείωσε .  Και  για  να  μην  υπάρχει  καθυστέρηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τελευταία  ερώτηση  που  έχει  σχέση  με  το  θέμα .  

Μπορείτε  να  μας  πείτε ,  επειδή  δώσαμε  μια  παράταση ,  μάλλον  δώσαμε ,  

αυξήσαμε  κατά  50% την  σύμβαση  στους  ορκωτούς  λογιστές  που  

ασχολούνται  με  τον  έλεγχο  δώσαμε  και  μια  παράταση  μέχρι  30 

Μαρτίου ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  την  δώσαμε  με  μεγάλη  ευκολία  αλλά  

νομίζω  ότι  κακώς  το  κάναμε  αυτό ,  μπορείτε  να  μας  πείτε  σε  ποιο  

στάδιο  βρίσκεται  αυτός  ο  έλεγχος  και  πότε  θα  έχουμε  αποτελέσματα ;  

Εάν  είναι  δυνατόν  να  τελειώσει  και  νωρίτερα ;   

 Μέχρι  τις  30 Μαρτίου  υπάρχει  θέμα .  Είναι  προεκλογική  περίοδος  

και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Ότι  συνεπάγεται .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τελευταία  φορά  που  μίλησα  είπαν  ότι  θα  έρθει  πιο  μπροστά .  Τώρα  το  

πιο  μπροστά  τι  να  σας  πω ,  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Ειλικρινά  δεν  

μπορώ  να  σας  απαντήσω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διερευνήστε  το  λίγο  να  έχουμε  μια  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Ηλία  Αναστασιάδη ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ξέρετε  τουλάχιστον  ότι  κάθε  φορά  την  επόμενη  παίρνω  τηλέφωνο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…Να  κάνω  και  την  τοποθέτηση ,  γιατί  ο  χρόνος  πιέζει  και  νομίζω  ότι  

είναι  καλό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω  την  αίσθηση  και  εσείς  ως  νομικός  νομίζω  ότι  με  καταλαβαίνετε  

απόλυτα ,  πως  εδώ  καλούμαστε  εμείς  να  εφαρμόσουμε  τον  νόμο  βασικά ,  

τίποτα  παραπάνω .  Ο  νόμος  πρέπει  να  εφαρμοστεί .  Τελείωσε .  Άρα  

λοιπόν ,  οποιαδήποτε  συζήτηση  περιττεύει .   

 Εγώ  είπα  και  στον  κ .  Χαρίτο  αλλά  και  στην  υπάλληλο  με  την  

οποία  κουβέντιαζα ,  ότι  κατά  την  ταπεινή  μου  άποψη  θα  πρέπει  να  

μείνουμε ,  εφόσον  οι  πράξεις  επιβολής  έγιναν  στον  χρόνο  που  έπρεπε ,  

εντός  εξαμήνου ,  θα  πρέπει  να  μείνουμε  σε  δυο  σημεία  για  να  

προφυλάξουμε  και  την  υπηρεσία ,  την  Πολεοδομία  αλλά  και  την  

Οικονομική  Υπηρεσία .   

 Ποια  είναι  αυτά  εδώ ;  Σας  μίλησα  και  σας  είπα  ότι  εδώ  υπάρχουν  

δυο  στοιχεία  δυνητικά .  Το  ένα  είναι  ποιο ;  Μέχρι  20% της  ισχύουσας  

τιμής .  Το  ανέφερα  και  στην  υπάλληλο  και  μου  είπε  ότι  βεβαίως  

επιβάλλεται ,  γιατί  ο  νόμος  του  ΄59, τόσο  πίσω  με  πήγε ,  χρειάζεται  

απόφαση .  Σε  αυτό  ναι ,  να  πάρουμε  απόφαση  και  επιβάλλεται  να  

πάρουμε ,  να  προσδιορίσουμε  με  σαφήνεια  ότι  η  έκπτωση  θα  είναι  20%. 

Το  ταβάνι ,  όπως  χαρακτηριστικά  είπατε  εσείς .  Την  μεγαλύτερη .   
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 Δεν  μπορούμε  να  πάμε  στο  εθνικό  δίκαιο .  Εδώ  δεν  ισχύει  κατά  

την  άποψή  μου .   

 Σε  ότι  έχει  σχέση  τώρα  με  την  Οικονομική  Υπηρεσία  και  εκεί  

λιγάκι ,  στο  2 προς  το  τέλος  πάλι  υπάρχει  ένα  δυνητικό  και  το  οποίο  θα  

έπρεπε  να  το  δούμε .   

 Τι  λέει  εδώ  πέρα ;  Δύναται  με  απόφαση  να  υπολογίζεται  από  την  

ημερομηνία  της  νέας  πράξης  επιβολής  εισφοράς .  Εδώ  υπάρχει  κίνδυνος  

να  βρεθούμε  μπλεγμένοι .  Αυτό  το  ‘δύναται’  μπορούμε  να  το  

μεταφέρουμε  και  σε  ένα  άλλο  σημείο .  Να  υπάρχει  η  ευχέρεια .  Όπως ,  

λόγω   χάρη ,  για  τον  Α  ή  Β  λόγο  υπηρεσιακά  δεν  ήρθε  τον  χρόνο  που  

έπρεπε  και  τείνει  να  εκπνεύσει  το  εξάμηνο ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  η  

Οικονομική  Υπηρεσία ,  η  Υπηρεσία  Εισπράξεων  δηλαδή ,  θα  είναι  

ιδιαίτερη  εκτεθειμένη  προς  τους  πολίτες .   

 Άρα  λοιπόν ,  αυτά  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  τα  δούμε  με  προσοχή .   

 Τώρα ,  η  εφαρμογή  του  νόμου  δεν  τίθεται  θέμα ,  ούτε  καν  να  το  

κουβεντιάσουμε  και  δεν  θα  έπρεπε  να  έρχεται  η  εφαρμογή  του  νόμου .  

Δεν  είμαστε  εμείς  πάνω  από  τον  νόμο .  Λειτουργούμε  μέσα  στα  πλαίσια  

του  νόμου .  Πιστεύω  ότι  εδώ  θα  πρέπει  να  δούμε ,  να  ρίξουμε  την  

προσοχή  μας  και  όχι  εάν  θα  πρέπει  να  εφαρμόζουμε  τον  νόμο  ή  όχι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συμφωνώ  με  αυτά  που  είπατε ,  απλώς  είδατε  και  το  πρωί  τα  

συζητήσαμε ,  εάν  είναι  νόμιμο  και  τα  λοιπά ,  σας  εξήγησα  ότι  είχαμε  

και  επικοινωνία  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  όλα  αυτά  και  ότι  

είναι  καθ’  όλα  νόμιμα .   

Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα ,  και  σε  άλλους  δήμους  έχει  γίνει  

ακριβώς  η  ίδια  διαδικασία .  Εάν  υπάρχει  κάτι  διαφορετικό  αυτή  την  

στιγμή  εγώ  δεν  είμαι  Πολεοδομία  για  να  σας  απαντήσω  ακριβώς  για  τις  
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πράξεις  εφαρμογής  το  πως  βγαίνουν  και  τι  κάνουν .  Εγώ  σας  είπα  ότι  η  

όλη  διαδικασία  είναι  ακριβώς  ταμειακή .  Δηλαδή ,  για  να  μην  

καθυστερεί  ο  κόσμος  από  μήνα  σε  μήνα  που  έχουμε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  να  μπορεί  ο  ταμίας  να  υπογράφει  για  τις  πράξεις  

εφαρμογής .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  είπα  ότι  δεν  χρειαζόταν  να  έρθει  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε  τόση  ώρα  τι  συζητάμε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  άλλο  πράγμα  χρειαζόταν  να  έρθει .  Για  άλλο  πράγμα  και  ξέρει  ο  

Χρήστος  γιατί  πράγμα  μιλούσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  τελείωσε  ο  κ .  Χαρίτος .  Κύριε  Αραμπατζή .  Την  εισήγηση .  

Κύριε  Τερζή ;  Την  εισήγηση .  Κύριε  Χατζημαργαρίτη ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  

την  εισήγηση ,  ο  κ .  Χαρίτος  εννοείται .  Κύριε  Γρηγοριάδη ;  Ναι .  Ο  κ .  

Δούκας ;  Ναι .  Συμφωνείτε  και  εσείς .  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  όχι .  

Κυρία  Αγιαννίδου ;  Την  εισήγηση .  Και  δυο  Αντιδήμαρχοι ,  ναι .  Και  ο  

Πρόεδρος  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  πράξεις  επιβολής  που  εκδόθηκαν  

εκ  νέου ,  είναι  μέσα  το  αργότερο  εντός  έξι  μηνών  από  την  έναρξη  

ισχύος  του  παρόντος  νόμου .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  αυτονόητο  θεωρείται  Πρόεδρε .  Αυτό  θεωρείται  αυτονόητο  και  

νομίζω  ότι  ισχύει  για  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  αυτή  την  προϋπόθεση  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  εάν  καταλάβαμε  καλά  όλοι  μας ,  το  μόνο  που  

αποφασίζουμε  εδώ  είναι ,  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  

υπολογίζεται  για  ένα  εξάμηνο  ακόμη .  Αυτό  είναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  να  επιτρέψουμε  την  

υπηρεσία ,  την  Οικονομική  Υπηρεσία  να  υπογράφει ,  αντί  να  φέρνουν  τα  

αχρεωστήτως  κάθε  φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον  καθένα  

ξεχωριστά  και  να  έχουμε  ένα  γκαπ  ενός  μήνα  από  Δημοτικό  σε  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όταν  βγαίνει  το  20% να  υπογράφουν  και  να  

πηγαίνει  να  πληρώνεται  αυτός  ο  οποίος  είναι  με  την  πράξη  εφαρμογής .  

Αυτό  είναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  94/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  παρακάτω .  Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινου  βάθρου  

 – πατώματος  deck και  σκιάστρου  (τέντας)  σε  κοινόχρηστο  χώρο  
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 του  πεζόδρομου  της  Εμμ .  Ανδρόνικου  έμπροσθεν  του   

καταστήματος  ¨ΤΡΑΜ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη .  

Επειδή  εγώ  προσωπικά  είμαι  υπέρμαχος  στο  να  τοποθετούνται ,  ειδικά  

η  εξέδρα  η  κάτω ,  γιατί  αυτή  ακριβώς  προσδιορίζει  και  την  νομιμότητα  

μετά  και  είναι  εκτεθειμένος  αυτός  που  θα  βγει  έξω  από  αυτή ,  στην  

συγκεκριμένη  περίπτωση  λέμε  όχι  γιατί  είναι  ο  αρχαιολογικός  χώρος  

μόνο  ή  γενικά  είμαστε  αντίθετοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γενικά ,  γενικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γενικά  προς  κάθε  δρόμο  δηλαδή  είμαστε  αντίθετοι .  Όχι  γιατί  είναι  ο  

αρχαιολογικός  χώρος  εκεί ;  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί  και  ένας  λόγος  παραπάνω  που  πήραμε ,  που  ζητήσαμε  την  

γνωμοδότηση ,  εάν  ας  πούμε ,  αυτό  εμποδίζει ,  όπως  λέει  το  μνημείο  και  

όντως  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  μιλάω  για  την  τέντα  εγώ ,  θα  το  διευκρινίσω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπροστά  από  το  μνημείο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  διευκρινίσω  κάτι ,  εγώ  δεν  μιλώ  για  τέντες  και  για  κατασκευές .  

Εγώ  μιλάω  για  το  δάπεδο  κάτω ,  γι '  αυτό .  Γιατί  κατά  την  γνώμη ,  

τουλάχιστον  την  δική  μου ,  νομίζω  ότι  πρέπει  παντού  να  εφαρμοστεί  

αυτό .  Για  να  προσδιορίσουμε  ακριβώς  τους  χώρους  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακάτω  υπάρχει  τέτοια  εξέδρα .  Αυτό  είναι  πακέτο ,  άρα  το  

ψηφίζουμε  σαν  πακέτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι  την  εισήγηση ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  την  εισήγηση .   

 

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  95/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  33ο:  

Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινης   

εξέδρας  σε  κοινόχρηστο  χώρο  (Κερκύρας  11) του  καταστήματος  

 ¨ΛΥΚΙΣΚΟΣ¨  ως  χώρου  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πέρασε  πάλι  από  την  Ποιότητα  Ζωής  και  η  κυρία  Δρίγκα ,  

συγκεκριμένα ,  λέει  ότι  παιδιά  και  ο  κ .  Μοσχολιός ,  δεν  πάμε  να  το  

δούμε  επί  τόπου  αυτό ;  Και  λέω  ότι  να  πάμε .  Μετά  δηλαδή  την  

συνεδρίαση .  Πάμε  λοιπόν  και  βλέπουμε  ήδη ,  ήδη  ο  κύριος  έβαλε  μισή ,  

πώς  το  λέμε ,  τέλος  πάντων ,   έκανε  την  μισή  εξέδρα  και  ήθελε  να  την  

συμπληρώσει .  Πλην  όμως ,  που  είδαμε  με  τα  ίδια  τα  μάτια ,  δεν  υπήρχε  

καμία  κλίση ,  γιατί  επικαλείται  την  κλίση  εδώ ,  ότι  το  μέρος  είναι  

επικλινές  και  τα  λοιπά .   

Τέτοιο  πράγμα  εγώ ,  η  κυριά  Δρίγκα ,  ο  Μοσχολιός ,  τέσσερα ,  

πέντε  άτομα  δεν  υπήρχε  τέτοιο  θέμα  και  εκτός  αυτού ,  ήδη  την  μισή  την  

έχει  κάνει .  Εάν  θέλει  να  κάνει  και  την  άλλη  μισή ,  χωρίς  όμως  την  δική  

μας  άδεια ,  που  εν  πάση  περιπτώσει ,  η  υπηρεσία  είναι  αντίθετη  ότι  

αντιβαίνει  στην  νομοθεσία .  Έτσι  λέει  η  υπηρεσία .   

 Και  ένα  άλλο  παράδειγμα  θέλω  να  σας  πω ,  δίπλα  από  το  

μπακάλικο  που  εδώ  δώσαμε  εμείς ,  δυστυχώς  το  δώσαμε ,  έχει  καλύψει  

το  φρεάτιο  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργεί  προβλήματα  και  δεν  ξέρουμε  

ότι  κάποια  μέρα  ίσως  γίνει  και  κάποια  ζημιά  από ,  επειδή  δεν  μπορεί  να  

απορροφήσει  τα  νερά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει  γίνει  και  καταγγελία  γι '  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  96/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  το  ομόφωνα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  εισήγηση  να  μην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι ,  γιατί  έτσι  όπως  το  είπες .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  τα  δυο .  Συγνώμη ,  Κώστα .  Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1)  ανανέωση  καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων ,  

2)  ανανέωση  καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων ,  
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3) ανανέωση  καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων ,  

4)  συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρων  δημοτικών  κτηρίων ,  

5)  τοποθέτηση  κλιματιστικών  μονάδων ,  

6)  μηχανογραφική  υποστήριξη  Ολοκληρ .   

Πληροφοριακού  Συστήματος ,  

7)  τεχνική  υποστήριξη  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς   

προτεραιότητας  του  ΚΕΠ ,  

8)  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ ,  

9)  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ ,  

10) τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ ,  

11) εξαγωγή  και  επανατοποθέτηση  των  εξαρτημάτων  των   

αντλιών  για  αποκατάσταση  βλαβών  των  αρδευτικών  

 αντλιοστασίων  Μητρουσίου ,  

12) μεταφορά-επανέλεγχο  ηλεκτρομειωτήρων  ανεμιστήρων ,  

13) εργασίες  εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρηση   

των  μετρητ .  διατάξεων  καταγραφής  δεδομένων ,  

14) φύλαξη  δημοτικών  εγκαταστάσεων ,  

15) ηλεκτρονική  διαχείριση  αιτημάτων  πολιτών  και  ψηφιακής  

πόλης ,  

16) ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας ,  

17) ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  

κοιμητηρίων ,  

18) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  Ορεινής  κ  

αι  Άνω  Βροντούς ,  

19) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  Μητρούση ,  

20) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών ,  

21) συντήρηση  κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως ,  
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22) υποστήριξη  για  την  εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  των  

 δημοτ .  ακινήτων  και  

23) κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση  -  διαχείριση  κοινόχρηστων  

χώρων .  

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

Καρπουχτσής  Κ . ,  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  το  ένα  έως  το  είκοσι  τρία .  Ομόφωνα  ναι ;  Κάποιος  συνάδελφος  

έχει  να  πει  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ανανέωση  

καταχώρησης   

ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  97/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ανανέωση  

καταχώρησης   

ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:98 /2019 )  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ανανέωση  

καταχώρησης   

ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  99/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  και  

επισκευή  

ανελκυστήρων  δημοτικών  κτηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  100/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τοποθέτηση   

κλιματιστικών  μονάδων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  101/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  μηχανογραφική  

υποστήριξη   

Ολοκληρ .  Πληροφοριακού  Συστήματος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  102/2019 )  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τεχνική  υποστήριξη  

 ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  103/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τεχνικός  έλεγχος   

οχημάτων  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  104/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τεχνικός  έλεγχος  

 οχημάτων  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  105/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  τεχνικός  έλεγχος  

 οχημάτων  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  106/2019 )  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εξαγωγή  και  

επανατοποθέτηση  των  εξαρτημάτων  των  αντλιών  για  αποκατάσταση  

βλαβών  των  αρδευτικών  αντλιοστασίων  Μητρουσίου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  107/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  μεταφορά-

επανέλεγχο  ηλεκτρομειωτήρων  ανεμιστήρων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  108/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  εργασίες  

εγκατάστασης  

 ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρηση  των  μετρητ .  διατάξεων   

καταγραφής  δεδομένων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  109/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  φύλαξη  δημοτικών  

 εγκαταστάσεων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  110/2019 )  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ηλεκτρονική  

διαχείριση   

αιτημάτων  πολιτών  και  ψηφιακής  πόλης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:111 /2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ιατρού  εργασίας  

 και  τεχνικού  ασφαλείας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  112/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  ευπρεπισμός-

καθαριότητα  

-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  Κοιμητηρίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  113/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  κοινόχρ .  

 χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  114/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  κοινόχρ .  
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 χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  Μητρούση  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  115/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  κοινόχρ .  

χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  116/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  κοινόχρ .   

χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  117/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  υποστήριξη  για  

 την  εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  των  δημοτ .  Ακινήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  118/2019 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  κατευθύνσεις   

για  την  οργάνωση  -  διαχείριση  κοινόχρηστων  χώρων .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  119/2019 )  
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………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης  εγκατάστασης   

φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  

 αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

 Ν .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  120/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  του  έργου:  ¨Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  

 δημοτικού  σχολείου  στο  ΟΠ  341¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  121/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών   

του  έργου:  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  

 Δήμου  Σερρών ,  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  122/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  123/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  ένατο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  39ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  ρωτήσω  εγώ ,  επειδή  έχει  έναν  επώνυμο  

Σερραίο  εδώ  και  έχει  τρεις  κλήσεις  από  την  Τροχαία ,  ποιος  είναι  ο  

λόγος  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος  είναι  εισηγητής ,  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θυμάμαι  την  εισήγηση ,  γιατί  την  διάβασα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Διαγραφή  το  υπ '  αριθμό  τάδε ,  τάδε  κλήσεων  της  Τροχαίας  κατόπιν  με  

το  έγγραφο  το  οποίο  τις  ακυρώνει .  Αυτό  ζητήθηκε  από  την  Αστυνομία ,  

τις  ακύρωσε ,  τελείωσε .  Εμείς  δεν  μας  πέφτει  λόγος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  δεν  μας  πέφτει  λόγος ;  Μας  στερεί  έσοδα ,  δεν  μας  πέφτει  λόγος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;  Ευχαριστώ .  Ομόφωνα  ναι .  
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Διαγραφή  των  κ .κ .  Αραμπατζή  Θωμά ,  Τόλιου  Θωμαής  οφειλετών   

από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  124/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  κ .  Καριπολγου  Παναγιώτη ,  οφειλέτη  βεβαιωτικού  

καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  125/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  

α)  του  κ .  Δημάρχου ,  

β)  του  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη   

Μαργαρίτη  και  
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γ)  του  εντεταλμένου  δημ .  συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου   

κατά  το  μήνα  Ιανουάριο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας:  του  κ .  Δημάρχου   

από  15 έως  17 Ιανουαρίου  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  126/2019 )  

………………………… 

 

 

Ομοίως   του  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  Μαργαρίτη   

από  23 έως  24 Ιανουαρίου  2019 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  127/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημ .  συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου   
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από  28 έως  29 Ιανουαρίου  2019 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  128/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό  πρώτο  θέμα  και  τελευταίο .  

 

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

 υπηρεσιών  διαδικτύου  στον  κ .  Ζιάκα  Ιωάννη  του  Αντωνίου ,   

στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  εκτός  από  τον  κ .  Παπαβασιλείου  που  είναι  παρών  οι  άλλοι  

όλοι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  και  ο  κ .  Αραμπατζής .  Ναι  συνάδελφοι  οι  υπόλοιποι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  129/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ ,  σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

59-2019:  Ορισμός  νέου  εκπροσώπου  του  Δήμου  ως  μέλος  και  ορισμός  

νέου  

  Προέδρου  στο   Δ .Σ .  της  ΔΕΥΑΣ  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

60-2019:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους   του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  

  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  λόγω  παραίτησης .   
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

61-2019:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ .Σ .  του  

ΟΠΑΚΠΑ  

  Σερρών ,  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

62-2019:  Αντικατάσταση   και   ορισμός   νέου   μέλους   του  Δ .Σ .   της   

Ενιαίας  

  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  

Σερρών ,  

  λόγω  παραίτησης .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

  

63-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  ημερίδα  για  

¨ΝΕΡΟ  και  ΛΥΜΑΤΑ¨  με  τη  συμμετοχή  ΟΒΥΕ  και  ΔΕΥΑ  

από  τις  15 έως  τις  17 Φεβρουαρίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

64-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  6η  εκδήλωση  

του  έργου  ¨Ευρωπαϊκές  Δεκαετίες¨  (European decades) που  

χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  ¨Ευρώπη  

για  τους  πολίτες¨  στη  Μαδρίτη ,  από  τις  6 έως  τις  8 

Μαρτίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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65-2019:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  f inal  4 κυπέλλου  γυναικών  

Ελλάδος  2019 που  θα  πραγματοποιηθεί  από  6 έως  7 

Απριλίου  2019 με  την  Ελληνική  Ομοσπονδία  

Πετοσφαίρισης .      3155  26/2/2019  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

66-2019:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  το  θάνατο  

του  εν  ενεργεία  Προέδρου  της  Δ .Κ .  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

67-2019:  Έγκριση  υπογραφής  συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  του  

Δήμου  Σερρών ,  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  

¨ECO CITY¨ ,  του  εργαστηρίου  μετάδοσης  θερμότητας  και  

περιβαλλοντικής  μηχανικής  του  ΑΠΘ  και  του  τμήματος  

διοίκησης  συστημάτων  εφοδιασμού  του  ΤΕΙ  Κεντρ .  

Μακεδονίας ,  για  την  κυκλική  οικονομία .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

68-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  

δημιουργικών  πόλεων  της  UNESCO με  θέμα  τη  

γαστρονομία .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  
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69-2019:  Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  

άρδευσης ,  καθορισμός  χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  

αρδευτικής  περιόδου  και  αριθμού  των  θέσεων  υδρονομέων ,  

για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

70-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  

δικαίου  ορισμένου  χρόνου ,  στο  πλαίσιο  του  

προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους  

2019 στο  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

71-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  συμβάσεις  μίσθωσης  

έργου  στο  πλαίσιο  του  προγραμματισμού  προσλήψεων  

έκτακτου  προσωπικού  έτους  2019 στο  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

72-2019:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας ,  εργατών  

νεκροταφείων  (νεκροθάφτες)  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  

αναγκών  του  τμ .  Κοιμητηρίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

73-2019:  Τροποποίηση  του  ύψους  των  τελών  κοιμητηρίων  που  

επιβλήθηκαν  με  την  υπ’  αριθμ .  415/2016 ΑΔΣ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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74-2019:   Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  6/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με    θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Τερζής  Β .  

 

 

75-2019: Έγκριση  αποφάσεων  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :αρ .  131/2018 

με  θέμα :  ¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  δράσης  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών ,  έτους  2019¨   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

76-2019: Έγκριση  αποφάσεων  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :αρ .  2/2019 με  

θέμα :  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

77-2019: Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο :  Δημιουργία  χαρτών  

Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

78-2019: Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  με  τίτλο :  Ανάπτυξη  και  

λειτουργία  δικτύου  εθελοντισμού  υποστήριξης  των  

ευάλωτων  ομάδων  πληθυσμού  στον  Δήμο  Σερρών ,  στο  

πλαίσιο  του  ΕΠ  ¨Κεντρική  Μακεδονία¨  (Άξονας  

προτεραιότητας  ΑΞ09Β  ¨Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  

και  καταπολέμησης  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ¨ ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   
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79-2019:  Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  

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

προς  την  Τ .Υ .  του  Δήμου  Ηράκλειας  για  το  έργο  ¨Ανόρυξη  

και  αξιοποίηση  γεωτρήσεων  ύδρευσης  στην  Τ .Κ .  Βαλτερού  

και  στην  Τ .Κ .  Παλαιοκάστρου  του  Δήμου  Ηράκλειας  Π .Ε .  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

80-2019:  Ορισμός  υπαλλήλου ,  υπεύθυνου  για  την  κίνηση  

λογαριασμού  που  διατηρεί  ο  Δήμος  Σερρών  στην  Τράπεζα  

της  Ελλάδος .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

81-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  507.780,00 € από  το  

Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  – Γενική  

Γραμματεία  Αθλητισμού  για  την  πράξη  ¨Προμήθεια  -  

εγκατάσταση  προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  

στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών¨ .     

  3092  25/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

82-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  και  έγκριση  υλοποίησης  της  

πράξης :  ¨ ΄Εκμάθηση  Ελληνικής  γλώσσας  και  ανάπτυξη  

ψηφιακών  δεξιοτήτων  για  ΡΟΜΑ  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  

πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

         3156  

26/12/2019  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

  

83-2019: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2019 που  αφορά  την  τροποποίηση  του  

προϋπολογισμού  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  της  αρ .  

πρωτ .  21404/31-12-2018 απόφασης  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Μακεδονίας  –Θράκης  και  την  αρ .  38347/ 25-7-

2018 απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  

Οικονομικών .  (Αναμ .  5η  )  

                3007  

20/2/2019  

 

84-2019: Ομοίως  (Αναμ .  6η  )               3008 

20/2/2019  

 

85-2019: Ομοίως  (Αναμ .  7η  )               

300920/2/2019  

 

86-2019: Ομοίως  που  αφορά  τα  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  του  

τμήματος  Προγραμματισμού  και  εγκρίθηκαν  μετά  τον  

Ιούλιο  του  2018 (Αναμ .  10η  )  

         3081 

26/2/2019  

 

87-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  ποσού  του  κωδικού  εξόδου  

ΠΟΕ  15.811.001 για  την  επικαιροποίηση  του  

προϋπολογισμού  2018 (Αναμ .  12η  )  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

230

         3141 

26/2/2019  

 

88-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  

την  αποδοχή  της  έκτακτης  επιχορήγησης  ΚΑΠ  έτους  2018 

και  απόδοση  αυτής  στις  Ενιαίες  Σχολικές  Επιτροπές  

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

89-2019:  Έγκριση  διενέργειας  παροχής  υπηρεσίας  ¨Συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  του  Δήμου  Σερρών¨  για  τα  

έτη  2020 – 2023 και  δημιουργία  σχετικού  Κ .Α .  για  την  εν  

λόγω  υπηρεσία .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δούκας  Γ .  

 

90-2019:  Συμπλήρωση  της  αρ .  792/2018 Α .  .Σ .  σχετικά  με  την  προ-

χρηματοδότηση  των  ΙΡΑ  δικαιούχων  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ZEFFIROS του  

Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ¨Ελλάδα  -  

πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας  2014-

2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΑΚ . :  Ενημέρωση  σχετικά  με  τον  απολογισμό  της  ¨Πολιτείας  των  

Ευχών¨  έτους   
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1/2/19 2018. 

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

 

91-2019:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

92-2019:  Έγκριση  ανταλλαγής  τμήματος  δημοτικής  έκτασης  5.281,70 

τ .μ .  από  το  υπ’  αριθμ .  364 δημοτικό  αγροτεμάχιο  του  

αγροκτήματος  Άνω  Ορεινής ,  με  δημοτικό  οικόπεδο  

οικισμού  Άνω  Ορεινής  έκτασης  1.600,00 τ .μ .  ιδιοκτησίας  

των  κ .κ .  Διαμαντοπούλου  Αλεξάνδρας  και  Διαμαντόπουλου  

Άγγελου .  

Εισηγητές :  Ο  κ .  Δήμαρχος  και  ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  

Χ .  

 

93-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  δύο  τμημάτων  του  

υπ’  αριθμ .    1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

94-2019:  Σχετικά  με  εφαρμογή  διατάξεων  του  άρθρου  142 του  Ν .  

4495/2017 περί  μείωσης  ποσού  εισφοράς  σε  χρήμα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

95-2019:  Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινου  βάθρου  – 

πατώματος  deck και  σκιάστρου  (τέντας)  σε  κοινόχρηστο  
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χώρο  του  πεζόδρομου  της  Εμμ .  Ανδρόνικου  έμπροσθεν  του  

καταστήματος  ¨ΤΡΑΜ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

96-2019:  Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινης  εξέδρας  

σε  κοινόχρηστο  χώρο  (Κερκύρας  11) του  καταστήματος  

¨ΛΥΚΙΣΚΟΣ¨  ως  χώρου  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

97-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ανανέωση  

καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  

 

98-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ανανέωση  

καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  

 

99-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ανανέωση  

καταχώρησης  ανελκυστήρων  των  δημοτικών  κτηρίων  

 

100-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

και  επισκευή  ανελκυστήρων  δημοτικών  κτηρίων  

 

101-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τοποθέτηση  

κλιματιστικών  μονάδων  
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102-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

μηχανογραφική  υποστήριξη  Ολοκληρ .  Πληροφοριακού  

Συστήματος  

 

103-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τεχνική  

υποστήριξη  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  

προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  

 

104-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τεχνικός  

έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ  

 

105-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τεχνικός  

έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ  

 

106-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  τεχνικός  

έλεγχος  οχημάτων  -  ΚΤΕΟ  

 

107-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  εξαγωγή  και  

επανατοποθέτηση  των  εξαρτημάτων  των  αντλιών  για  

αποκατάσταση  βλαβών  των  αρδευτικών  αντλιοστασίων  

Μητρουσίου  

 

108-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  μεταφορά-

επανέλεγχο  ηλεκτρομειωτήρων  ανεμιστήρων  
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109-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  εργασίες  

εγκατάστασης  ρυθμιστών  στροφών  και  συντήρηση  των  

μετρητ .  διατάξεων  καταγραφής  δεδομένων  

 

110-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  φύλαξη  

δημοτικών  εγκαταστάσεων  

 

111-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ηλεκτρονική  

διαχείριση  αιτημάτων  πολιτών  και  ψηφιακής  πόλης  

 

112-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  ιατρού  

εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  

 

113-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση  χόρτων  δημ .  

κοιμητηρίων  

 

114-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρ .  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς  

 

115-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπ .  Μητρούση  

 

116-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  
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117-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρ .  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  

 

118-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  υποστήριξη  

για  την  εξέταση  του  δασικού  χαρακτήρα  των  δημοτ .  

ακινήτων   

 

119-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

κατευθύνσεις  για  την  οργάνωση  -  διαχείριση  κοινόχρηστων  

χώρων .  

 

120-2019:  Έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης  εγκατάστασης  φυσικού  

αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων  ειδικής  αγωγής  

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

121-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  

δημοτικού  σχολείου  στο  ΟΠ  341¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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122-2019:  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  

έργου :  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

123-2019:  Διαγραφή  ποσών  από  χρηματικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

124-2019:  Διαγραφή  των  κ .κ .  Αραμπατζή  Θωμά ,  Τόλιου  Θωμαής  

οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

125-2019: Ομοίως  του  κ .  Καριπολγου  Παναγιώτη ,  οφειλέτη  

βεβαιωτικού  καταλόγου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

126-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας :  του  κ .  

Δημάρχου  από  15 έως  17 Ιανουαρίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

127-2019: Ομοίως   του  δημοτικού  συμβούλου  κ .  Χατζημαργαρίτη  

Μαργαρίτη  από  23 έως  24 Ιανουαρίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

128-2019: Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημ .  συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  

Κων /νου  από  28 έως  29 Ιανουαρίου  2019 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

129-2019:  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου   

  στον  κ .  Ζιάκα  Ιωάννη  του  Αντωνίου ,  στην  πόλη  των  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

130-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  ημερίδα :  

Πολιτισμός ,  αθλητισμός ,   

ΚΑΤ .  αναπτυξιακή  πρότυπα  πόλεων  και  ποιότητα  ζωής .  

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

 Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

1.  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  Δρίγκα  Χρυσούλα  και  Καλαϊτζίδης  

Αλέξανδρος ,  προσήλθαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  6ο υ  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

2.  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  8ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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3.  Μερετούδης  Δημήτριος  και  Μπιτζίδου  Σοφία ,  προσήλθαν  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  29ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

4.  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  8ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

5.  Κυρτάσογλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  29ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

6.  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  29ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

7.  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

27ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

8.  Μπιτζίδου  Σοφία  και  Καλαϊτζίδης  Αλέξανδρος ,  αποχώρησαν  μετά  

την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  30ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

9.  Καλώτα  Παναγιώτα ,  Καρπουχτσής  Κωνσταντίνος  και  Καρύδας  

Νικόλαος ,  αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  31ο υ  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  το  29ο  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  συζητήθηκε  μετά  το  8ο .  

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………… 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………… 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………… 
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………… 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ………………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………… 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 
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ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 

 


