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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  3/2019 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  27η  του  μηνός  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

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

την  αριθμ .  3/21-02-2019 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  32,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   
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ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

 

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  27 

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

ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Συγκρότηση  Επιτροπών  στη  β΄  φάση  υλοποίησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ¨Επισιτιστικής  και  Βασικής  

Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  

τους  άπορους  ΤΕΒΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση  συνδιοργάνωσης  Πανελληνίου  Συνεδρίου  

Δικηγορικών  Συλλόγων   

από  19 έως  και  22 Απριλίου  2019 με  τίτλο  ¨ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ  

ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  
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ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση  πραγματοποίησης  διοργάνωσης  στα  πλαίσια  

φιλοξενίας  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Αγίας  Νάπας  

Κύπρου ,  κατά  το  μήνα  Απρίλιο  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ  8/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ  με  θέμα  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου   

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  Έγκριση  Τροποποίησης  Ο .Ε .Υ .  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ   7ο:  Έγκριση  αναπαραγωγής  έντυπου  υλικού  τουριστικής  

προβολής .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Γρηγοριάδης  

Π .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  1ης  τροποποίησης  σύμβασης  ¨Παροχής  έτοιμων  

γευμάτων  για  την  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  
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Γυμνασίου  – Λυκείου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος  2018-

2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  τροποποίησης  της  με  αρ .  πρωτ .  4208/2019 

σύμβασης  του  Δήμου  Σερρών ,  για  ¨Διενέργεια  

πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών-κλπ  δραστηριοτήτων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Τερζής  Β .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  αρ .  πρωτ .  

16445/2018 σύμβασης  που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσίας  

¨Νομιμοποίηση  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  καταγγελίας  της  σύμβασης  παροχής  

υπηρεσιών  ¨Συμπληρωματικές  υπηρεσίες  υποστήριξης  του  

Δήμου  Σερρών  σε  εξειδικευμένα  θέματα  στο  πλαίσιο  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  (Δημ .  

περιόδου  2014-2019)¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  249.000,00 € από  το  

Πρόγραμμα  

”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ” για  την  πράξη  με  τίτλο  ¨Προμήθεια  -  

τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  

χαρών  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  

υπηρεσιών ,  προμήθειες  κλπ  της  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  του  κ .  

Τριανταφύλλου  Ηλία-Φιλήμων  με  δημοτική  έκταση  στο  

αγρόκτημα  της  Άνω  Ορεινής  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Θεοχάρης  

Μ .  

  

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  

αριθμ .  1354 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  

1 καταστήματος  του  πρώην  Κοινοτικού  καταστήματος  

Μητρουσίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

10

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  μίσθωσης  Κ .Ε .Π .  0747 

Δήμου  Σερρών  Παράρτημα  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Ν .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  χορήγησης  άδειας  τοποθέτησης  τριών  (3)  

προτομών  στην  πλατεία   

  ¨ΠΕΣΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ  

ΚΥΠΡΟΥ  1974¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  

Δήμου  Σερρών  έτους  2019 και  αναμόρφωση  

προϋπολογισμού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  

Δήμου  Σερρών  έτους  2019 για  το  έργο  ¨Αναβάθμιση  

παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρουσίου  και  Τ .Κ .  Ορεινής  

Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1)  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου .  ΔΕ .  Σερρών ,  

2)  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  

Σκουτάρεως ,  

3)  Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018  

και  
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4) Υποστήριξη  σε  συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  

Εργασίας  ΠΕ  3 και  ΠΕ  5 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  

με  ακρωνύμιο  Green Crew. 

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  και  ο  εντεταλμένος  

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨    Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  

κτήρια  της  .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  του  υπ΄  αριθμ  1/2019 (θέμα  2ο)  πρακτικού  

της  επιτροπής  του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 αναφορικά  

με  ονομασία  σε  δύο  οδούς  στον  οικισμό  Οινούσας  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση  πρότασης  επέκτασης  δικτύου  

ποδηλατοδρόμων  εντός  του  αστικού  ιστού  της  πόλης  των  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

  

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  υπαγωγής  στις  διατάξεις  του  άρθρου  5 του  

Ν .  429/1976, της  επιχείρησης  με  την  επωνυμία  

¨ΡΑΝΤΕΒΟΥ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  

Σερρών  κατά  τους  μήνες  Φεβρουάριο  και  Απρίλιο  και  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  

Κων /νου  κατά  το  μήνα  Μάρτιο .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  για  

την  συμμετοχή  Δημοτικού  Συμβούλου  στο  συνέδριο  της  

ΚΕΔΕ  από  15 έως  16 Φεβρουαρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  Φεβρουάριο  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

……………………… 

…………….. 
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3Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  έχουμε  απαρτία  οπότε  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε .  

Έχουμε  μια  ερώτηση  να  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  σχετικά  με  τον  ΤΑΡ .  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έγινε  μια  ερώτηση  από  τον  κ .  Γάτσιο  σχετικά  με  τον  ΤΑΡ  για  τις  

δηλώσεις  που  είχα  κάνει  για  την  μη  συνέπεια  του  ΤΑΡ  και  η  ερώτηση  

που  θέτει ,  εάν  εμείς  έχουμε  κάνει  κάποια  συμφωνία  σε  ένα  συνολικό  

ποσό  και  για  ποιες  εργασίες  και  σε  τι ,  τέλος  πάντων ,   ακριβώς  δεν  

σέβεται  αυτή  την  συμφωνία  το  ΤΑΡ  και  ο  κ .  Γάτσιος  θέλει  μια  

συνολική  ενημέρωση  για  να  υπάρχει  μια  εικόνα .   

 Καταρχήν ,  θέλω  να  υπενθυμίσω  κάποια  πράγματα .  δυο  λόγια  θα  

πω  για  το  ιστορικό  του  ΤΑΡ .  Να  υπενθυμίσω  ότι  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  από  τις  22/10/13,  για  πρώτη  φορά  είχε  έρθει  τότε  το  θέμα ,  

αλλά  και  μετά  ακολούθησαν  και  άλλες  αποφάσεις  και  κατά  πλειοψηφία  

είχε  διαφωνήσει  με  την  χάραξη  της  όδευσης  του  αγωγού  του  ΤΑΡ  και  

είχε  συμφωνήσει  με  την  πρόταση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  

Ανατολικής  Μακεδονίας  που  ήταν  υπέρ  της  αλλαγής  όδευσης  της  

χάραξης  του  αγωγού  ΤΑΡ  περιμετρικά  της  πόλης  της  Καβάλας  και  να  

συνεχιστεί ,  εν  συνεχεία ,  πάνω  από  την  Εγνατία .    

 Μετά  από  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έγιναν  συναντήσεις  εγώ ,  

ο  Αντιπεριφερειάρχης ,  οι  βουλευτές  και  τα  λοιπά  με  τον  τότε  υπουργό  

περιβάλλοντος .   
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Επίσης  να  υπενθυμίσω  ότι  στις  12/11/14 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αποφάσισε  ομόφωνα  να  καταθέσει  προσφυγή  στο  ΣτΕ  κατά  της  

τοποθέτησης  του  συμπιεστή  λίγο  έξω  από  τα  όρια  του  Δήμου  Σερρών  

και  μέσα  στα  όρια  του  Δήμου  Εμμ .  Παπά  και  ο  Δήμος  Εμμ .  Παπά  

επίσης  προσέφυγε  και  πιάσαμε  Δήμος  Σερρών  και  Δήμος  Εμμ .  Παπά  

τον  ίδιο  δικηγόρο .   

Να  υπενθυμίσω  ότι  μετά  τις  εκλογές  του  ΄15 η  νέα  κυβέρνηση  

εγκαινίασε  το  έργο  του  αγωγού  του  ΤΑΡ  και  άρχισε  η  υλοποίηση  του  

έργου .   

Βάσει  της  συμφωνίας  που  έκανε  το  Ελληνικό  κράτος  με  τον  ΤΑΡ ,  

ο  ΤΑΡ  ανάλογα  με  τα  χιλιόμετρα  που  περνούσε  ο  αγωγός ,  που  περνάει  

ο  αγωγός  από  κάθε  Δήμο  δίνει  και  κάποια  οφέλη  στους  δήμους .   

Από  τον  Δήμο  Σερρών  ο  αγωγός  πέρασε  21 χιλιόμετρα  και  αυτά  

τα  21 χιλιόμετρα  σήμαινε  ότι  αντιστοιχούν  σε  600.000 ευρώ .  Ότι  θα  

έπαιρνε  ο  Δήμος  χορηγία  600.000 ευρώ  για  να  κάνει  διάφορες  δράσεις  

και  έργα .   

Ο  αγωγός  περνούσε  κατά  6,6 χιλιόμετρα  από  την  πόλη  των  

Σερρών ,  7,2 χιλιόμετρα  από  τον  Προβατά ,  6,3 χιλιόμετρα  από  το  

Μητρούσι ,  0,9 χιλιόμετρα  από  την  Άνω  Καμήλα ,  0,3 χιλιόμετρα  από  

την  Μονοκκλησιά .  Από  το  Κωνσταντινάτο  και  την  Αγία  Ελένη  δεν  

περνούσε ,  αλλά  επειδή  απέναντι  από  το  Κωνσταντινάτο  και  την  Αγία  

Ελένη  θα  τοποθετηθεί  ο  συμπιεστής ,  πρόκειται  να  τοποθετηθεί  ο  

συμπιεστής ,  πιέσαμε  για  να  δώσουν ,  για  να  πάνε  κάποια  λεφτά  και  σε  

αυτά  τα  δυο  χωριά ,  παρόλο  που  η  συμφωνία  δεν  προβλέπει  κάτι  τέτοιο .  

Τέλος  πάντων ,   μετά  από  πιέσεις  και  συζητήσεις  συμφώνησαν  και  σε  

αυτά  τα  δυο  χωριά  να  δοθούν  κάποια  χρήματα .   
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Ποια  ήταν  η  συμφωνία  που  κάναμε ;  Η  συμφωνία  που  κάναμε  ήταν  να  

γίνει  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου .  Εννέα  κλιματιστικά  να  δοθούν  σε  

δυο  χωριά ,  στην  Άνω  Καμήλα  και  στο  Κωνσταντινάτο .  Να  δοθούν  

χρήματα  στο  ECO Festival ,  να  προμηθευτούμε  ένα  απορριμματοφόρο ,  

να  γίνουν  ασφαλτοστρώσεις  στην  Αγία  Ελένη ,  διαμόρφωση  της  

εισόδου  του  Προβατά ,  ανάπλαση  της  κεντρικής  πλατείας  Άνω  

Καμήλας ,  πλακόστρωση  του  αύλειου  χώρου  του  πρώην  Δημοτικού  

Σχολείου  Κωνσταντινάτου ,  όργανα  παιδικής  χαράς  στο  

Κωνσταντινάτο ,  για  το  Πολιτιστικό  Κέντρο  Μητρουσίου  και  

Πολιτιστικό  Κέντρο  Μονοκκλησιάς  κάποια  χρήματα .  Αυτά  είχαμε  

συμφωνήσει  να  γίνουν .   

 Μέχρι  τώρα  γίνανε  η  ανάπλαση  της  οδού  Δορυλαίου ,  τα  εννέα  

κλιματιστικά  δόθηκαν  στα  δυο  χωριά  Άνω  Καμήλα  και  Κωνσταντινάτο ,  

για  το  ECO Festival  δόθηκαν  χρήματα  και  η  προμήθεια  ενός  

απορριμματοφόρου  συνολικού  ποσού ,  όλα  μαζί  αυτά  γύρω  στις  

450.000 ευρώ .  420 με  430 τόσο .   

 Θα  γίνουν  οι  ασφαλτοστρώσεις  της  Αγίας  Ελένης  και  η  

διαμόρφωση  της  εισόδου  Προβατά  που  αυτά  είναι  άλλα  περίπου  

140.000,  οπότε  το  σύνολο  των  έργων  του  ποσού  για  τα  έργα  αυτά ,  που  

έγιναν  και  θα  γίνουν  αγγίζει  τα  552.000 ευρώ .   

 Έρχεται  ο  ΤΑΡ  τώρα  και  μας  λέει  ότι  έχετε  συμπληρώσει  το  ποσό  

και  το  έχετε  ξεπεράσει  μάλιστα ,  οπότε  δεν  μπορεί  να  γίνει  η  ανάπλαση  

της  κεντρικής  πλατείας  Άνω  Καμήλας ,  η  πλακόστρωση  του  αύλειου  

χώρου  του  δημοτικού  σχολείου  Κωνσταντινάτου ,  όργανα  παιδικής  

χαράς  του  Κωνσταντινάτου ,  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  Μητρουσίου  και  

Μονοκκλησιάς  κάποια  λεφτά  που  θα  δίνανε .  Όλα  αυτά  είναι  περίπου  

68.000 ευρώ .   
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 Δηλαδή ,  κάποια  έργα  ύψους  68.000 ευρώ  μας  λένε  ότι  επειδή  

ξεπεράσατε  τα  600.000 δεν  μπορούν  να  γίνουν .   

 Μάλιστα ,  όπως  είπα  προηγουμένως ,  το  σύνολο  έργων  είναι  

περίπου  550.000.  Μέσα  σε  αυτά  προσθέτουν  και  μια  εκδήλωση ,  εάν  

θυμάστε ,  που  είχε  γίνει  για  την  βαλκανική  συνεργασία  Δήμου ,  

Περιφέρειας  και  τα  λοιπά ,  που  αυτό  δεν  μας  το  ανέφεραν  ποτέ .  Αυτό  

μας  το  είπαν  τώρα  τελευταία .  Λέει  ότι  και  εκείνη  την  εκδήλωση  50.000 

ευρώ  έγινε  στην  πόλη  των  Σερρών  και  εκείνη  την  χρεώνεστε  εσείς ,  ο  

Δήμος  Σερρών .  Όπως  επίσης  χρεώνουν  και  στην  Πυροσβεστική  που  

δώσανε ,  όχημα  δώσανε ;  Τι  δώσανε ;  Κάτι  δώσανε .  Κάτι  δώσανε  στην  

Πυροσβεστική ,  όπως  επίσης  και  στο  Ειδικό  Σχολείο  που  κάνανε  ένα  

μικρό  έργο ,  όλα  αυτά  είναι  στον  Δήμο  Σερρών ,  άρα  τα  χρεώνεστε  

εσείς .   

 Ωφελήθηκαν  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  άρα  έχετε  ξεπεράσει  τα  

600 χιλιάρικα .  Γι '  αυτό  δεν  θα  μπορούν  να  γίνουν  τα  άλλα  έργα  που  

σας  προανέφερα .   

 Εκεί  ήταν  φυσικά  και  η  δική  μου  η  αγανάκτηση ,  γι '  αυτό  και  

βγήκα  αμέσως  και  έκανα  κάποιες  δηλώσεις  στα  ΜΜΕ .  Δηλαδή  εάν  

διέθεταν  άλλα  60 χιλιάρικα  θα  είχαν  ολοκληρώσει  την  συμφωνία .   

 Πρέπει  να  υπενθυμίσω  και  να  πω  ότι  για  τις  χορηγίες  αυτές  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  την  Δορυλαίου  την  ψήφισε  κατά  πλειοψηφία .  Όλα  

τα  άλλα  τα  ψήφισε  ομόφωνα .  Διαμόρφωση  εισόδου  Προβατά ,  

κλιματιστικά ,  ασφαλτοστρώσεις  Αγίας  Ελένης ,  απορριμματοφόρο ,  

ECO Festival  

 Πρέπει  να  πω  επίσης ,  γιατί  πρέπει  να  λέμε  τα  πράγματα  ακριβώς  

όπως  είναι ,  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  από  τους  δήμους  που  πήρε ,  συγκριτικά  

με  άλλους ,  πήρε  πολλά  από  τον  ΤΑΡ .  Υπάρχουν  δήμοι  που  περιμένουν  
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ακόμα  στο  ακουστικό  τους .  Δεν  σημαίνει  ότι  και  για  αυτά  που  λένε  ότι  

δεν  θα  τα  κάνουν ,  διότι  έχει  συμπληρωθεί  το  ποσό ,  δεν  σημαίνει  ότι  

δεν  θα  συνεχίσουμε  τις  πιέσεις  μας .  Θα  συνεχίσουμε  τις  πιέσεις  μας  

και  ότι  μπορέσουμε  και  καταφέρουμε  θα  είναι ,  θεωρώ  ότι  θα  είναι  

επιτυχία .   

 Αυτά  είχα  να  σας  απαντήσω ,  όσον  αφορά ,  με  το  θέμα  του  ΤΑΡ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Περνάμε  στις  ανακοινώσεις  και  έπειτα  

ερωτήσεις .  Υπάρχει  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  ανακοινώσει  

κάτι ;  Ο  κ .  Χασαπίδης .  Παρακαλώ  έχετε  και  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Εκ  μέρους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  του  κ .  

Δημάρχου ,  έχω  την  τιμή  να  σας  καλέσω ,  αυτόν  τον  μήνα  έχουμε  δυο  

πρεμιέρες  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  αυτή  την  Παρασκευή  έχουμε  τον  «Ήχο  του  

όπλου» που  είναι  συμπαραγωγή  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  το  θέατρο  Σταθμός  

με  την  Πέγκι  Σταθακοπούλου .  Είναι  ο  «Ήχος  του  όπλου» της  κυρίας  

Αναγνωστάκη .   

 Την  άλλη  εβδομάδα  8 Μαρτίου  έχουμε  πρεμιέρα  το  «Απόψε  

τρώμε  στης  Ιοκάστης» πολύ  μεγάλη  παραγωγή  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Απλά  σας  έχει  σταλεί  ηλεκτρονικά  η  πρόσκληση .  Επειδή  κάποιοι  

συνάδελφοι  δεν  βλέπουν  τα  e-mail ,  σας  ενημερώνω  και  από  εδώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Καλή  επιτυχία  στις  δυο  πρεμιέρες .  Κύριε  

Χασαπίδη  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  θα  κάνω  μια  ανακοίνωση  και  ταυτόχρονα  μια  

τοποθέτηση  και  θα  ζητήσω  την  ανοχή  του  προεδρείου  γιατί  είναι  και  

επί  προσωπικού  η  τοποθέτησή  μου .   

 Είναι  γνωστό  ότι  μόλις  είχα  αναλάβει  την  ευθύνη  της  διοίκησης  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είχε  στηθεί  μια  σκευωρία  εις  βάρος  μου  με  την  

υπόθεση  την  γνωστή .  Το  ποινικό  μέρος  της  ιστορίας  εκείνης  είχε  λήξει  

πέρυσι  με  θετική  έκβαση  για  μένα  και  το  αστικό  κομμάτι ,  γιατί  θα  

θυμάστε  εκείνος  ο  γραφικός  κύριος  Πάντσιος  που  έβγαινε  και  στα  

κανάλια  και  έλεγε ,  είχε  επιβάλει  ένα  πρόστιμο  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  χωρίς  

να  περιμένει  καν  την  ποινική  διαδικασία  και  τότε  είχα  πει  εγώ ,  ότι  

κακώς  επιβλήθηκε ,  καλώς  ότι  πλήρωσε  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  είπα  ότι  εάν  

εγώ  κριθώ  ένοχος ,  τα  λεφτά  θα  τα  πληρώσω  εγώ  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Αυτό ,  κάναμε  προσφυγή ,  όπως  είναι  γνωστό  στους  

περισσότερους ,  κάναμε  προσφυγή  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης ,  το  

οποίο  εξετάζοντας  την  ουσία  της  υπόθεσης ,  ακύρωσε  το  πρόστιμο .   

Δεν  υπήρξε  θέμα   δηλαδή .  Εάν  το  πρώτο  δικαστήριο ,  το  ποινικό  

κομμάτι  δηλαδή  δεν  μπήκε  στην  ουσία  γιατί  η  κυρία  απέσυρε  την  

μήνυση ,  για  το  αστικό  κομμάτι  μπήκε  στην  ουσία  και  δεν  υπήρξε  καμία  

παράβαση  για  να  δικαιολογεί  πρόστιμο .   

 Αυτά  σε  ότι  έχει  σχέση  με  το  ποινικό  κομμάτι .   

 Εδώ  όμως  θέλω  να  υπενθυμίσω  στο  σώμα  και  στους  Σερραίους  

που  μας  ακούνε  ότι  υπήρξε  μια  τριανδρία  από  την  παράταξη  της  

αντιπολίτευσης ,  εγώ  το  είπα  και  χθες  στο  δίκτυο  τηλεόρασης ,  ήταν  ο  

αρχιεισαγγελέας  του  Δήμου  με  τους  δυο  βοηθούς  του ,  δηλαδή  ο  κ .  

Φωτιάδης  με  την  κυρία  Ιλανίδου  και  τον  κ .  Χρυσανθίδη  που  εκείνη  την  

ημέρα ,  εκείνο  το  διάστημα ,  δεν  ήταν  θέμα  ημέρας ,  πέταξαν  τόση  

λάσπη  εναντίον  μου ,  με  τόση  συκοφαντία ,  με  τόσο  ψέμα  που  είπα  ότι  
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μετά  από  αυτή  την  εξέλιξη  αυτά  τα  τρία  άτομα  αντί  να  διεκδικήσουν  

την  ψήφο  των  Σερραίων  θα  έπρεπε  να  ψάξουν  να  βρουν  να  κρυφτούν .   

 Τέτοια  ανήθικη  επίθεση  από  την  μεριά  τους  και  στόχος  ήταν  ο  

Χασαπίδης ,  γιατί  το  μεγάλο  πλεονέκτημά  μου  ήταν  η  τιμιότητά  μου  και  

το  ήθος  μου .  αυτά  ήθελαν  να  κτυπήσουν  και  μέσω  του  Χασαπίδη  

ήθελαν  να  κτυπήσουν ,  εννοείται ,  όλη  την  παράταξη  που  διοικεί  τον  

Δήμο  και  τον  Δήμαρχο  τον  Αγγελίδη .   

 Δεν  το  κατάφεραν .  Τώρα  κατάπιαν  την  γλώσσα  τους .   

Δεν  ξέρω  εάν  είναι  αλήθεια  αυτό  που  είπε  το  χθεσινό  ρεπορτάζ  

στο  δίκτυο  τηλεόρασης  που  ανέφερε  ο  κ .  Καπετάνιος  στο  δελτίο  

ειδήσεων  ότι  ερωτήθηκε  ο  κ .  Φωτιάδης  και  ο  κ .  Φωτιάδης  απάντησε  

ότι  με  τον  κ .  Χασαπίδη  δεν  θα  ασχοληθώ .  Φαίνεται  ότι  τελείωσε  η  

λάσπη  που  πέταξε .  Δεν  είχε  άλλη  να  πετάξει .  Τώρα  θα  ασχοληθώ  εγώ  

με  τον  κ .  Φωτιάδη  όμως  και  θα  είναι  υποχρεωμένος  να  απαντήσει .  Θα  

είναι  υποχρεωμένος  να  απαντήσει .   

Είπε  ότι  ο  Σερραϊκός  λαός  γνωρίζει  τι  έγινε  τότε .   Εάν  υιοθετεί  

όλα  αυτά  που  είπα  εγώ  τώρα ,  ότι  αυτό  γνωρίζει  ο  Σερραϊκός  λαός ,  θα  

το  εκλάβω  ως  έμμεση  συγνώμη  από  την  μεριά  του .  Εάν  δεν  το  εννοεί  

όμως  αυτό ,  ας  το  πει ,  τι  εννοεί .  Ας  το  πει  τι  εννοεί .  Γιατί  εάν  δεν  το  

πει  αυτός  θα  αναγκαστεί  να  το  πει  στην  Εισαγγελία .  Εγώ  θα  καταθέσω  

μήνυση  για  συκοφαντική  δυσφήμιση  πλέον .  Όπως  εγώ  ανέχθηκε  τόσο  

καιρό  την  λάσπη  με  υπομονή  γιατί  είχα  καθαρό  το  μέτωπο ,  από  την  

πρώτη  στιγμή  είπα  ότι  καθαρός  ουρανός  αστραπές  δεν  φοβάται  και  

ήμουν  βέβαιος  για  το  τελικό  αποτέλεσμα  όλης  αυτής  της  βρώμικης  

ιστορίας  που  κάποιοι  στήσανε  και  προσπάθησαν  να  το  διαιωνίσουν .   
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Εάν  δεν  τοποθετηθεί  σήμερα  αποδέχεται ,  φαίνεται ,  όλα  αυτά  που  

εγώ  είπα .  Ότι  πέταξαν  λάσπη  και  θα  το  εκλάβω  εγώ  έμμεσα  ως  

δημόσια  συγνώμη .   

Κλείνει  εδώ  το  θέμα .   

Υπήρχαν  και  κάποιοι  παρατρεχάμενοι ,  κάποιοι  Καραμπέκηδες ,  

κάποιοι  Δήμοι  που  έβγαιναν  δυο  φορές  την  ημέρα  στην  τηλεόραση  και  

λέγανε  ότι  ποιος  θα  πληρώσει  εκείνο  το  πρόστιμο  των  7.000; Και  

έλεγα  εγώ  ότι  μπράβο  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών  αυτών  για  τα  

οικονομικά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Να  μην  πάθει ,  να  μην  κλείσει  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  τα  επτά  χιλιάρικα  που  πλήρωσε .  Κακώς  επιβλήθηκαν ,  

καλώς  τα  πλήρωσε  είπα  εγώ  τότε .   

Όλοι  αυτοί  τώρα  κατάπιαν  την  γλώσσα  τους .  Φαντάζομαι  τα  

κανάλια  και  οι  δημοσιογράφοι  να  τους  πλησίασαν  να  τους  πουν  ότι  

ποια  είναι  η  άποψή  σας  τώρα ;  Δεν  ξέρω  τι  άποψη  έχουν  αλλά  για  τα  

επτά  χιλιάρικα  νοιάστηκαν  όλοι  αυτοί  να  μην  πάθει  ζημιά  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Για  τα  εκατοντάδες  χιλιάδες  ευρώ  που  θάφτηκαν  στα  Καλά  

Δένδρα ,  κανένας  από  αυτούς  δεν  έχει  αγωνία  να  ρωτήσει  ότι  τι  γίνεται  

παιδιά  με  εκείνη  την  ιστορία ;   

Είχα  πει  χθες  εγώ  ότι  αυτοί  οι  άνθρωποι ,  αυτά  τα  σκουπίδια  τα  

πολιτικά  αντί  να  διεκδικούν  την  ψήφο ,  πρέπει  ο  σερραϊκός  λαός  και  

είμαι  βέβαιος  γι '  αυτό ,  θα  τους  ρίξει  στον  κάλαθο  των  αχρήστων ,  εκεί  

που  είναι  η  φυσική  τους  θέση .   

Θα  κάνω  μια  διευκρίνιση  μόνο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επιτρέψτε  μου .  

Εγώ  στην  παράταξη  αυτή  της  οποίας  ηγείται  ο  κ .  Φωτιάδης ,  υπάρχουν  

και  πολλοί  αξιοπρεπείς  κύριοι  και  κυρίες  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  συγνώμη .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα  τα  ακούσετε  τώρα .  Θα  τα  ακούσετε  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ανέχομαι  από  κανέναν  να  αποκαλεί  και  να  το  αποσύρει  αμέσως  

ούτε  . .κανέναν .  Θέλει  να  κάνει  την  τοποθέτησή  του  και  θα  

τοποθετηθούμε .  Σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ  σκουπίδι  είναι  ο  κύριος ,  όχι  

εμείς ,  εάν  το  πάει  έτσι .  Σε  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστε ,  εγώ  δυο  χρόνια  σας  ανεχόμουν  γιατί  είχα  καθαρό  το  μέτωπό  

μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψυχραιμία .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δικαιολογείται  η  σύγχυσή  μου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνει  ένα  κήρυγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  τίμησε  ο  σερραϊκός  λαός  δεόντως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  επιτρέπετε ;  Κύριε  Χασαπίδη ,  σας  ακούσαμε  για  ένα  προσωπικό  

θέμα… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  τελείωσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  δεν  σας  διέκοψα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  λέξεις  είναι  αυτές  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούσαμε  και  σας  ακούμε  γιατί  πρόκειται  για  ένα  σοβαρό  

προσωπικό  σας  θέμα ,  να  πείτε  αυτά  που  θέλετε  να  πείτε .  Θα  ήθελα  ως  

Πρόεδρος  να  σας  παρακαλέσω  να  αποφύγετε  χαρακτηρισμούς ,  να  

είμαστε  πιο  κόσμιοι  και  πιο  προσεκτικοί .  Όπως  αντιλαμβάνεστε ,  αφού  

αναφερθήκατε  σε  πρόσωπα  τα  οποία  συμμετέχουν  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θα  είμαι  υποχρεωμένος  μετά  να  δώσει  τον  λόγο  και  σε  

αυτούς ,  επομένως  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να  διεκδικήσετε  απάντηση  όμως  ως  προεδρείο  στα  ερωτήματα  που  

έθεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  να  ολοκληρώσετε  και  να  είμαστε  πιο  

κόσμοι  και  πιο  προσεκτικοί .  Μην  ξεχνάτε  ότι ,  όλοι  μας  λέω ,  μην  

ξεχνάτε  ότι  πάμε  σε  μια  περίοδο  προεκλογική  η  οποία  θα  λήξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αντιλαμβάνομαι  αυτό ,  θα  είναι  μέχρι  το  τέλος  του  Μαΐου ,  οπότε  

σας  παρακαλώ  πολύ  να  διατηρήσουμε  ένα  καλό  κλίμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  δέχθηκα  τόση  λάσπη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .  Ολοκληρώστε .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Στα  δυο  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  άντεξα  γιατί  ήμουν  καθαρός .  Αυτοί  συγχίζονται  γιατί  γνωρίζουν  ότι  

αυτό  που  έκαναν  τότε  ήταν  ανήθικο  και  απρεπέστατο .  Αυτό  που  

κάνανε .  Γι '  αυτό  συγχίζονται  τώρα .  Δεν  θα  τους  ακολουθήσω .  Ας  

ακολουθήσουν  αυτόν  τον  δρόμο .  Απλά  εγώ  είπα  ότι  είμαι  βέβαιος  ότι  ο  

σερραϊκός  λαός  αυτά  τα  πολιτικά  σκουπίδια  θα  τα  ρίξει  στον  κάλαθο  

των  αχρήστων .  Εκεί  στον  φυσικό  τους  χώρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ξεκίνησα  να  πω  μια  διευκρίνιση .  Σε  αυτή  την  παράταξη  υπάρχουν  

κύριοι  και  κυρίες  τους  οποίους  τιμώ  και  σέβομαι .  Εγώ  δεν  κάνω  

επίθεση  στην  παράταξη .  Κάνω  στην  αρχιεισαγγελέα  και  στους  δυο  

βοηθούς  εισαγγελείς ,  οι  οποίοι  δίνανε  συνεντεύξεις  και  εγκαλούσαν  

φυσικά  πρόσωπα ,  Συλλόγους  και  συλλογικότητες  που  δεν  εντάσσονταν  

στον  δικό  τους  τον  σχεδιασμό  να  καταγγείλουν  τον  Χασαπίδη .  Αυτά  

είπα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  τον  λόγο  επί  προσωπικού .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  σε  σας  όμως ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

θα  μείνω  λέγοντας  ότι  δεν  αναβαθμίζει  την  ποιότητα  του  οργάνου  
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τέτοιου  είδους  ρητορική ,  την  οποία  εσείς  αφήσατε .  Εμείς  είμαστε  

ιδιαιτέρως  ήρεμοι ,  όπως  βλέπετε .  Θα  περίμενα  όμως  να  ζητήσετε  να  

αποσυρθούν  εκφράσεις  και  χαρακτηρισμοί  και  τούτο  διότι  το  όλο  θέμα  

έχει  εξαντληθεί .  

 Όλοι  οι  Σερραίοι  γνωρίζουν  καλά  τι  έγινε  την  περίοδο  εκείνη ,  τι  

έγινε  και  στις  αίθουσες  των  δικαστηρίων  και  βεβαίως  το  να  ζητάει  

ένας  συνάδελφος  από  αυτή  την  αίθουσα  των  διαφύλαξη  των  όποιων  

χρημάτων  που  είναι  χρήματα  που  πληρώνουν  οι  Σερραίοι  είναι  φυσική  

μας  υποχρέωση .  Και  βεβαίως  όλα  αξιολογούνται ,  όλα  συν-

αξιολογούνται .   

Εμείς  τέτοια  πορεία  δεν  θα  την  ακολουθήσουμε  και  επί  

προσωπικού  σε  καμία  των  περιπτώσεων .  Γνωριζόμαστε  καλά .  Εγώ  δεν  

θα  πω  ούτε  μια  φορά  το  όνομα  του  κυρίου  Χασαπίδη  για  να  

επιχειρηματολογήσω ,  εννοώ ,  καθότι  συνυπήρχαμε  και  στον  Δήμο  

Λευκώνα ,  γνωρίζουν  όλοι  από  που  ξεκινάει  η  αντιπαράθεση  και  

βεβαίως   θα  συνεχίσω  και  θα  πω  κάτι  μόνο  πολύ  συγκεκριμένο ,  γιατί  

τα  άλλα  περί  Δ .Ε .Υ .Α .  είναι  γνωστά .  Πολύ  καλά  είναι  γνωστά  και  

βεβαίως  η  εισαγγελία  είναι  εδώ  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

Σε  αυτή  την  περίφημη  υπόθεση  του  έργου  της  αποχέτευσης  των  

Καλών  Δένδρων  σε  τέσσερις  αποφάσεις  που  δημοπρατήσαμε  τμήματα  

του  έργου  εισηγητής  ήταν  ο  κ .  Χασαπίδης  ως  πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τα  αποσπάσματα  υπάρχουν ,  είναι  και  στο  αρχείο  του  Δήμου  και  

συνεπώς  αυτό  δεν  κρίνεται ,  υπάρχει  το  σώμα  του  αποσπάσματος  της  

απόφασης .   

 Θεωρώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  απευθύνομαι  σε  σας ,  ότι  θα  έπρεπε  

να  προστατευθούν  οι  συνάδελφοι  και  η  παράταξη  στην  οποία  έχω  την  

τιμή  να  ηγούμαι ,  διότι  δεν  κάναμε  τίποτα  άλλο  παρά  αυτό  που  

οφείλουμε  και  έχουμε  ορκιστεί  να  κάνουμε .  Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  ευχαριστώ .  Σε  ότι  με  αφορά  δεν  γνώριζα  για  ποιο  λόγο  θα  

αναφερθεί  στην  ανακοίνωσή  του  ο  κ .  συνάδελφος ,  ο  κ .  Χασαπίδης .  Του  

επέτρεψα  να  μιλήσει  γιατί  μου  εξήγησε  ότι  είναι  ένα  προσωπικό  μου  

θέμα .  Το  γεγονός  ότι  αναφέρθηκε  σε  μια  άλλη  παράταξη  ή  κάποιους  

άλλους  συναδέλφους  που  είναι  σήμερα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  

μπορεί  κανένας  να  το  αποτρέψει  αλλά  από  την  άλλη  σίγουρα  η  άποψή  

μου  είναι  ότι  ολοκληρώνοντας  αυτή  την  θητεία  ως  τον  Αύγουστο  θα  

πρέπει  να  κινηθούμε  όλοι  με  κόσμιους  χαρακτηρισμούς ,  χωρίς  

χαρακτηρισμούς  τέτοιους  που  να  δημιουργούν  εντάσεις  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  είναι  καλά  να  αποσύρονται  οι  σκληρές  λέξεις .   

 Νομίζω  ότι  αυτό  είναι  το  πνεύμα  το  δικό  μου  και  όλων .  Όμως  

αντιλαμβάνομαι  την  συζήτηση  έτσι  όπως  διαμορφώθηκε .  Έχει  κλείσει  

το  θέμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θα  θέλατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ ,  επί  της  ουσίας  δεν  απάντησε .  Δεν  είναι  δικαστήριο  

κυρία  γραμματέας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  με  συγχωρείτε ,  κάνατε  μια  ανακοίνωση ,  σας  

παρακαλώ  πολύ ,  αναφέρατε  δημόσια  το  ζήτημά  σας .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  μην  με  διακόπτετε ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Κάνατε  μια  

ανακοίνωση ,  μιλήσατε  επί  προσωπικού  για  ένα  ζήτημα  αρκετά  σοβαρό ,  

όπως  το  θέσατε ,  υπήρξε  η  αντίδραση  από  την  άλλη  πλευρά .  Εάν  δεν  

ικανοποιείστε ,  δεν  είναι  ο  χώρος  αυτός ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  στο  

οποίο  θα  συζητήσουμε  αυτό  το  θέμα ,  όταν  μάλιστα  είναι  υπό  την  

μορφή  ανακοίνωσης .  Κάνατε  μια  ανακοίνωση .  Θίχθηκε  ένας  

συνάδελφος ,  ζήτησε  τον  λόγο  επί  προσωπικού ,  ανέλαβε  να  δώσει  μια  

απάντηση ,  εάν  δεν  είναι  ικανοποιητική  η  απάντηση  για  σας ,  εδώ  δεν  

συζητάμε  αυτό  το  θέμα ,  μια  ανακοίνωση  κάνατε .  Δεν  μπορώ  να  

συνεχίσω  να  επιτρέψω  την  συζήτηση  αυτή .  Σταματάω  εδώ .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  έχει  κάποια  

ανακοίνωση  να  κάνει ;   Εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  ανακοίνωση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επί  προσωπικού  είμαστε  και  εγώ  και  η  κυρία  Ιλανίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  δεν  καταλάβατε  καλά ,  νόμιζα  ότι  ο  αρχηγός  της  

παράταξης  σας  κάλυψε  το  θέμα .  Εάν  όχι ,  ευχαρίστως  παρακαλώ  επί  

προσωπικού  έχετε  τον  λόγο .  Σας  δίνω  τον  λόγο .  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  δεν  θα  μπω  στην  διαδικασία  αυτή  την  οποία ,  για  

το  λογύδριο  αυτό  το  οποίο  ανέφερε  ο  κ .  συνάδελφος ,  όμως  εδώ  είναι  

και  τα  ΜΜΕ ,  τα  οποία  γνωρίζουν  πολύ  καλά  το  πως  τοποθετούμασταν  

εκείνη  την  εποχή  και  βάσει  ποιων  εγγράφων .   

 Όλες  μας  οι  τοποθετήσεις  και  προσωπικά  οι  δικές  μου ,  ήταν  

βάσει  των  επίσημων  εγγράφων  του  κράτους ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

τίποτα  παραπάνω .   

 Το  ότι  ο  καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  προσφύγει  σε  ανώτερα  

όργανα  για  να  αποσαφηνιστεί  ή  να  δικαιωθεί  ή  να  καταδικαστεί ,  αυτό  

είναι  άλλο  θέμα .  Εμείς  όμως  μιλούσαμε  επί  δεδομένων ,  με  υπογραφές  

και  έγγραφα  του  επίσημου  κράτους .   

 Από  εκεί  και  μετά ,  το  ποιος  είναι  ο  καθένας  μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

το  ξέρει  η  κοινωνία .  Άλλωστε  αυτό  το  δείχνει  όλο  αυτά  τα  χρόνια  τα  

οποία  πολιτεύομαι  το  πόσο  μας  τιμάει  ο  Σερραίος  πολίτης  και  ο  

σερραϊκός  λαός  όλου  του  Νομού  Σερρών  και  για  άλλη  μια  φορά  να  

ξέρετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εμάς  θα  μας  τιμήσει  γιατί  προσπαθούμε  να  

κάνουμε  σωστά  την  δουλειά  μας  και  είμαστε ,  όσο  μπορούμε  καλύτερα  

να  ανταποκρινόμαστε  στα  προβλήματα  τα  οποία  μας  μεταφέρουν  οι  

πολίτες  στην  θέση  της  αντιπολίτευσης .  

 Οι  τοποθετήσεις  τις  οποίες  έκανα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  ήταν  

σωστές ,  ήταν  αυτές  που  έπρεπε  να  είναι  σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  που  

υπήρχαν ,  χωρίς  να  έχουμε  κατηγορητήριο ,  χωρίς  τίποτα ,  απλώς  

αναφερόμασταν  και  επαναλαμβάνω ,  στα  έγγραφα  του  κράτους  και  δεν  

θα  μπω  σε  καμία  διαδικασία  στο  κήρυγμα  του  κ .  Χασαπίδη ,  ο  οποίος  

είναι  γνωστός  πλέον  την  εμπάθεια  που  έχει  στον  αρχηγό  και  σε  αυτή  

την  παράταξη  αλλά  δυστυχώς ,  γι '  αυτό  τον  κόσμος  τον  κατέταξε  πολύ  
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καλά  σε  όλες  τις  ψηφοφορίες  που  εκτέθηκε  στον  σερραϊκό  λαό .  Ήρθε  

από  τους  πρώτους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είμαστε  εντάξει .  Έκλεισε  αυτό  το  θέμα .  Υπάρχει  κάποιος  

άλλος  συνάδελφος  που  θέλει  να  κάνει  μια  ανακοίνωση ;  Είμαστε  στις  

ανακοινώσεις  ακόμη .   

Ήθελα  να  ανακοινώσω  και  εγώ  κάτι  ως  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  υπέπεσε  στην  αντίληψή  μου  μια  μηνυτήρια  αναφορά  που  

κατέθεσε  ο  Όμιλος  Φίλων  για  την  ανάδειξη  της  αρχαίας  Αμφίπολης ,  

«Αμφιπολίτες», όσον  αφορά  τα  ζητήματα  που  έχουν  προκύψει  για  την  

Αμφίπολη .  Για  παράδειγμα ,  για  το  πότε  θα  γίνει  η  αποκατάσταση  του  

μαρμάρινου  περιβόλου  και  μια  σειρά  άλλων  ζητημάτων  που  αφορά  και  

την  εξέταση ,  τον  έλεγχο  DNA  των  σκελετών  και  όχι  μόνο  και  βάζει  

μια  άλλη  σειρά  ζητήματα .   

Βρήκα  αυτά  τα  δυο  δημοσιεύματα  στο  Real .gr   αλλά  και  στο  

OTA Voice,  επομένως  θα  ήθελα  να  τα  δώσω  στην  γραμματέα ,  όποιος  

συνάδελφος  θα  ήθελε  να  λάβει  γνώση  έχει  επιληφθεί  η  δικαιοσύνη  για  

την  διαλεύκανση  της  υπόθεσης .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Ολοκληρώσαμε  και  με  τις  ανακοινώσεις .  Θα  ήθελα ,  εάν  υπάρχει ,  

να  ρωτήσω  τους  συναδέλφους ,  εάν  υπάρχει  κάποιος  ο  οποίος  θα  ήθελε  

να  απευθύνει  κάποια  ερώτηση ,  επερώτηση ;  Κανείς .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Προχωράμε  στο  πρώτο  θέμα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

όχι ,  δεν  υπάρχει  κανένα  θέμα  εκτός  ημερήσιας .   
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ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  Επιτροπών  στη  β΄  φάση  υλοποίησης  του   

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ¨Επισιτιστικής  και  Βασικής   

Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας   

για  τους  άπορους  ΤΕΒΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  εισήγησή  σας ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  υπάρχουν  τα  ονόματα  για  την  

συγκρότηση  των  επιτροπών  και  τα  τακτικά  και  τα  αναπληρωματικά  

μέλη .  Αγαπητοί  συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Σας  ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  131/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  Πανελληνίου  Συνεδρίου  Δικηγορικών   

Συλλόγων  από  19 έως  και  22 Απριλίου  2019 με  τίτλο  ¨ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ   
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ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  και  ευχόμαστε  καλή  επιτυχία  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο .  

Είναι  η  πρώτη  φορά  που  διοργανώνεται  αυτό  το  Συνέδριο  μετά  από  

πολλά  χρόνια  και  είναι  μεγάλη  τιμή  που  θα  διοργανωθεί  στην  πόλη  

μας .  Καλή  επιτυχία  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο .  Είναι  πολύ  σημαντικό ,  

το  υποστηρίζουμε  όλοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα  με  τον  νόμο .  Θέλετε  να  γίνει  ενημέρωση ;  Νόμιζα  ότι  υπάρχει  

διάθεση  για  ομοφωνία .  Κανένα  πρόβλημα .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

5.000 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  και  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός ,  τον  οποίο  ζήτησε  η  

υπηρεσία .  Το  θέμα  το  έχει  δει  και  ο  Γενικός  Γραμματέας  και  ο  

προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου  και  η  αρμόδια  υπηρεσία .  Περίπου  το  

τελικό  κόστος  διαμορφώνεται  στις  55.000,  56.000 ευρώ .  Έχει  σταλεί  

από  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο  εδώ  με  τις  σφραγίδες  και  τις  υπογραφές  ο  
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ενδεικτικός  προϋπολογισμός .  Εμείς  5.000 ευρώ .  Το  αίτημα  ανάληψης  

είναι  5.000 ευρώ .   

Ουσιαστικά  συνδιοργανώνουμε ,  όπως  κάναμε  και  για  τον  Λαϊλιά ,  

τις  διάφορες  δράσεις  του  Ορειβατικού  Συλλόγου  και  των  άλλων  

Συλλόγων  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά  μας  ζητήθηκαν ,  είναι  ικανοποιημένος  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος .  

Εάν  είστε  και  εσείς  σύμφωνοι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τους  συναδέλφους .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  132/2019 )  

………………………… 

 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  σημαντικό  να  γίνει  μια  τέτοια  δραστηριότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σημαντικότατο  συνάδελφοι .  πριν  από  25 χρόνια  είχε  γίνει ,  νομίζω ,  το  

προηγούμενο  στην  Θεσσαλονίκη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μετά  από  τριάντα  χρόνια  και  αξίζουν  συγχαρητήρια  και  στον  Σύλλογο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σκεφτείτε  ότι  θα  έρθουν  600 επισκέπτες  εκείνη  την  περίοδο ,  όπως  έχω  

πληροφορηθεί .  Δεν  θα  πέφτει  καρφίτσα  στις  Σέρρες .  Όλες  τα  

ξενοδοχεία  θα  είναι  γεμάτα  από  προέδρους  ανωτάτων  δικαστηρίων  

μέχρι  συναδέλφους  πάρα  πολλούς ,  ομιλητές  και  συνέδρους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρεσβευτές  θα  είναι  αυτοί .  Θα  μιλήσουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλή  επιτυχία  ευχόμαστε .  Τρίτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  διοργάνωσης  στα  πλαίσια  

 φιλοξενίας  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Αγίας  Νάπας  Κύπρου ,   

κατά  το  μήνα  Απρίλιο  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   Παρακαλώ  ο  κ .  Γιαννακίδης  σηκώνει  το  χέρι  του .  Για  ερώτηση ,  

αγαπητέ  Δημήτρη ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

33

Μια  απορία .  Καλώς  να  ορίσουν  οι  άνθρωποι ,  απλά  έτσι  που  είδα  για  

την  φιλοξενία  έχει  το  ποσό  3.100 ευρώ ,  εάν  τα  υπολόγισα  καλά  τα  

νούμερα ,  θα  είναι  οκτώ  άτομα ,  τέσσερα  δίκλινα ,  για  πέντε  βράδια  και  

τα  υπολόγιζα  150 ευρώ  το  δωμάτιο  την  βραδιά .  Δεν  ξέρω ,  προσωπικά  

μου  φαίνεται  πολύ  υψηλό .  Τώρα  δεν  έχω  πάει ,  ας  πούμε ,  να  ελέγξω  και  

τιμές  ξενοδοχείου  αλλά  150 για  ένα  δωμάτιο  το  βράδυ  μου  φαίνεται  

λίγο  κομμάτι  υψηλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ ,  εσείς  είστε  εισηγητής .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  πω  ότι  πάντα  βάζουμε  παραπάνω .  Τώρα  το  κόστος  θα  

το  δούμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  και  το  φαγητό  μέσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θέλατε  κάποια  άλλη  ερώτησή  τοποθέτηση ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  133/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα  

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ  8/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

 ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ  με  θέμα  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  

 έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

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

πρώτη  αναμόρφωση  που  έρχεται  μέσα  στην  χρονιά .  Βλέπετε  ότι  

υπάρχει  το  χρηματικό  υπόλοιπο  της  προηγούμενης  που  μοιράζεται  

στους  κωδικούς .  Τα  πολλά  πηγαίνουν  μισθοδοσίες  που  λέει  τακτικές  

εισφορές  και  τα  λοιπά ,  αλλά  στους  εξοπλισμούς  που  βάζουμε  10+2. 

Εδώ  οφείλω  να  το  παραδεχθώ ,  έκανα  ένα  λάθος  όταν  έκανα  τον  

προϋπολογισμό ,  θέλουμε  να  κάνουμε  έτσι  στούντιο  εγγραφής  ήχου  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σας  το  αναλύω  γιατί  αυτό  έχει  συνέχεια .  Θα  έρθει  στην  

πορεία  για  την  τροποποίηση  του  Κανονισμού .  Ήξερα  ότι  θα  βγει  γύρω  

στις  6.000,  οπότε  εγώ  έβαλα  4 +2,  όμως  κάτι  χαλάει  . .  κάτι  γίνεται .  

Δεν  ήταν  λίγο .  Και  όντως ,  όταν  ξεκινήσαμε  να  κάνουμε  το  στούντιο  

πέρασε  από  το  Διοικητικό  ομόφωνα  και  τα  λοιπά .   

Στούντιο  εγγραφής  ήχου  είναι  όπως  βλέπουμε  στα  βίντεο  κλιπ  οι  

κονσόλες  στο  ένα  δωμάτιο  και  τα  τζάμια  δεξιά  και  αριστερά  γράφουν ,  
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αυτό  το  πράγμα  είναι  το  στούντιο  εγγραφής .  Άρχισαν  και  ηχεία  

θέλουμε  και  το  ένα  και  το  άλλο  και  πήγε  στις  6.500,  οπότε  όταν  

ζήτησα  εγώ  από  το  Διοικητικό  τον  κωδικό  για  να  μπει  θέμα  δεν  

έφταναν .   

Έχει  αυτό  το  θέμα  που  μας  ταλαιπωρεί  εδώ  και  δυο ,  τρεις  μήνες  

για  να  έρθουν  οι  αναμορφώσεις ,  γιατί  πέσαμε  και  στην  αλλαγή  της  

χρονιάς .  Τέλος  πάντων ,   αυτό .  Σας  το  αναφέρω  για  το  στούντιο  

εγγραφής ,  επειδή  είναι ,  γιατί  θα  έρθει  στην  πορεία  ο  Κανονισμός .   

Βλέπω  με  προσέχετε  όλοι .  Εντάξει ,  πέρασε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγο  ησυχία  για  να  ακούσουμε  τον  κ .  Πρόεδρο .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   με  συγχωρείτε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  πω  ότι  με  το  στούντιο  εγγραφής  σίγουρα  θα  κερδίζει  και  λεφτά  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  γιατί  τώρα  πάμε  και  γράφουμε  έξω ,  ενώ  μετά  θα  μπορεί  

να  εκμισθωθεί .  Όταν  θα  έρθει  δηλαδή  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  για  

τροποποίηση ,  όπως  νοικιάζουμε  τις  αίθουσες ,  θα  νοικιάζουμε  και  

αυτό .  Σε  μια  παραγωγή ,  να  σκεφτείτε ,  1.000 ευρώ  παίρνει  ο  μουσικός  

που  κάνει  και  γράφει  και  1.000 ευρώ  παίρνει  το  στούντιο .  Οπότε  θα  

έχουμε  και  ένα  εργαλείο  που  θα  μείνει  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Θέλετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτημα ,  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτημα  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Μόνο  ο  κ .  Αναστασιάδη  με  πρόσεχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ένα  δευτερόλεπτο  μου  δίνετε ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  συνάδελφοι ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  είναι  πάρα  πολύ  

κουραστικό  για  τους  ομιλητές  και  τους  εισηγητές  να  ακούνε  θόρυβο .  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  θέλετε  να  συζητήσετε  κάτι  περάστε  έξω  από  

την  αίθουσα ,  διαφορετικά ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  να  έχουμε  ησυχία .   

 Κύριε  Αναστασιάδη  παρακαλώ  την  ερώτησή  σας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Τσαλίκογλου  δεν  θα  αναφερθώ  σε  όλη  την  αναμόρφωση ,  απλώς  

θα  ζητήσω  διευκρινήσεις  σε  κάτι  το  οποίο  μου  έκανε  εντύπωση .  Όλα  

τα  άλλα  νομίζω  ότι  είναι  μέσα  στα  πλαίσια  του  λογικού ,  εφόσον  

προϋπολογίζουμε  και  στον  προϋπολογισμό ,  όντως  υπάρχει  μια  

δυνατότητα  να  βάλουμε  και  περισσότερα ,  ίσως  και  λιγότερα .  Αυτό  

είναι  επιτρεπτό  κατά  την  άποψή  μου .   

 Λοιπόν ,  τακτικές  αποδοχές .  Έχετε  προϋπολογίσει  για  το  ΄19 

93.000 και  βάζετε  συν  125.  Αυτό  σίγουρα  δημιουργεί  έναν  

προβληματισμό  και  λες  ότι  κάτσε ,  τι  γίνεται ;  Όταν  προϋπολογίζουμε  

λαμβάνουμε  υπόψη  ναι  μεν  με  βάση  τα  δεδομένα  μέχρι  και  τον  7ο ,  

αλλά  λαμβάνουμε  υπόψη  και  αυτά  τα  οποία  συνέβησαν  και  πέρυσι  και  

πρόπερσι .  Μιλάμε  για  τακτικές  αποδοχές ,  όχι  για  έκτακτες  και  τα  

λοιπά .  Πώς  το  δικαιολογείτε  αυτό ;   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Να  σας  απαντήσω  γιατί  βάζουμε  εκεί  την  ουσία  ή  γιατί  είναι  τόσο  

μεγάλο  το  ποσό ;  Σας  υπενθυμίζω  ότι  στο  προηγούμενο  φέραμε  μια  

αναμόρφωση  εσόδων  για  το  ΄18, που  μπήκε  στο  ταμειακό  διαθέσιμο ,  

γιατί  εκεί  θα  έμπαινε ,  που  ήταν  τα  λεφτά  που  πήραμε  τα  συν  από  το  

Υπουργείο  ένα  ποσό  και  ένα  άλλο ,  αυτό  τώρα  είναι  λογιστικό ,  γιατί  το  

ταμειακό  διαθέσιμο  δεν  το  μοίρασαν  όλο  και  αφήνουν  κάποιο  ποσό ,  

πιθανόν  για  τις  αναμορφώσεις .   

 Αυτά  εδώ  ναι  μεν  είναι  αληθοφανή ,  γιατί  σας  είπα  ότι  ο  

προϋπολογισμός  της  χρονιάς  πάει  από  1/1 μέχρι  31.  Ο  Πρόεδρος  όμως ,  

ο  οποίος  έχει  τα  οικονομικά  έχει  τεφτέρι  και  εξτρέ  και  ο  

προϋπολογισμός  πάει  από  1/7 μέχρι  1/7,  γιατί  τότε  πληρώνει  ο  Δήμος  

και  τα  λοιπά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ίσως  δεν  έχω  γίνει  κατανοητός ,  αγαπητέ  μου  κ .  Τσαλίκογλου .  Εδώ  στις  

τακτικές  αποδοχές  τα  ποσά  είναι  συγκεκριμένα  και  έχουν  άμεση  σχέση  

με  τους  εργαζόμενους .  Αυτό  το  οποίο  μου  λέτε  το  έχω  παρατηρήσει  

στο  διάβασμα  της  αναμόρφωσης  στο  σύνολο .  Δεν  σταμάτησα  πουθενά .  

Μονάχα  εδώ .  Δηλαδή  έχουμε  υπαλλήλους  τους  οποίους  μέχρι  τώρα  

πληρώναμε  ελάχιστα  και  τώρα  διαπιστώνουμε  ότι  κακώς  τους  

πληρώναμε  ελάχιστα  και  θα  πρέπει  να  τους  τα  δώσουμε ,  γιατί  τους  τα  

στερήσαμε ;  Αυτό  σημαίνει  τακτικές  αποδοχές .   

 Όλα  τα  άλλα  τα  οποία  μου  είπατε  μου  είναι  αποδεκτά  και  γι '  αυτό  

δεν  έκανα  και  καμία   παρατήρηση .  Μένω  μόνο  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ολοκληρώστε .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Από  την  αρχή  που  αναλάβαμε  ως  διοίκηση  είχαμε  στόχο  την  

εξωστρέφεια  του  θεάτρου ,  να  πάει  καλύτερα ,  να  φέρει  εισιτήρια .  Θα  τα  

δείτε  και  στον  απολογισμό  έχουμε  παντού  ρεκόρ  εισιτηρίων  και  τα  

λοιπά  και  από  συμπαραγωγές  έσοδα ,  έσοδα  και  ο  στόχος  ήταν  να  

γίνουμε  σαν  το  κρατικό .   

Δηλαδή ,  να  κάνουμε  οκτάμηνα  συμβόλαια  σε  ηθοποιούς ,  

συντελεστές ,  καλλιτέχνες ,  γιατί  και  ο  στόχος  είναι  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  να  

απασχολεί  κατά  κύριο  λόγο  το  καλλιτεχνικό  προσωπικό  του  τόπου .  Γι '  

αυτό  βλέπετε  ότι  όλα  τα  λεφτά  τα  βάζουμε  τακτικές  αποδοχές  και  

αποδοχές  προσωπικού  πάντα .  Τα  περισσότερα .  Δηλαδή  το  μεγαλύτερο  

μέρος .  Γιατί  σε  έναν  προϋπολογισμό  που  έχουμε  300.000 όταν  βάζεις  

τις  200,  παράδειγμα ,  τις  150 προσωπικό ,  σκεφτείτε  ότι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

έχει  και  υπαλλήλους  του  Δήμου  τακτικό .  Καταλάβατε ;   

Τακτικές  αποδοχές  και  οι  ηθοποιοί ,  και  αυτοί  που  κάνουν  

προσλήψεις  δηλαδή  με  συμβάσεις ,  από  αυτούς  τους  κωδικούς  

πληρώνονται .  Τακτικές  αποδοχές  δεν  παίρνει  μόνο  ο  μόνιμος ,  γιατί  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   έχει  έναν  μόνιμο  υπάλληλο  που  ανήκει  πάνω  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Μόνο  ο  Νίκος  είναι .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…και  ο  τίτλος  είναι  λάθος .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Δηλαδή  οι  πάντες ,  καλλιτεχνικοί  συντελεστές ,  σκηνοθέτες ,  ηθοποιοί ,  

οι  πάντες ,  όσες  γίνονται  προσλήψεις ,  μουσικοί ,  καλλιτεχνικός  

διευθυντής ,  οι  πάντες  πληρώνονται  από  αυτόν  τον  κωδικό ,  γι '  αυτό  τον  

βλέπετε… 

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Δημόσιο  λογιστικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κωδικός  είναι  έτσι  στην  συγκεκριμένη  αναφορά .  Η  παρατήρηση  

σωστή .  Δόθηκε  διευκρίνιση .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ομόφωνα  

ναι ;   Έχει  τον  λόγο  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Ραμπότας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Χασαπίδης  και  ο  κ .  Ραμπότας  έχουν  τον  λόγο .  

συγνώμη ,  κ .  Ραμπότα  θέλετε  εσείς ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επί  της  αναμόρφωσης  και  σε  συνέχεια  τα  όσα  μας  είπε  ο  κ .  Ηλίας  

Αναστασιάδης  είναι  το  εξής :  ότι  ο  κωδικός ,  εντάξει  θα  αυξηθούν  οι  

δαπάνες  οι  φυσιολογικές .  Ποιες  είναι  οι  τακτικές ,  ποιες  θα  είναι  οι  

έκτακτες ,  ποιες  θα  είναι  . .  έπρεπε  να  είναι  με  χωριστούς  κωδικούς  και  

να  κλείσει  το  θέμα .  Αλλά  έτσι  με  έναν  κουβά  δεν  γίνονται  όλα  … 

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Που  ξέρεις  τι  επιχορήγηση  θα  πάρεις  από  το  Υπουργείο ;  Του  χρόνου  

θα  είναι  καλύτερα  τα  πράγματα  γιατί  έχουμε  υπογράψει  τριετή  

προγραμματική  σύμβαση  με  όλους  και  με  τον  Δήμο  και  με  το  

Υπουργείο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να  ταξινομείτε  καλύτερα  τις  δαπάνες  μισθοδοσίας .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Δεν  μπορώ  να  κάνω  εγώ  προϋπολογισμό  με  έσοδα ,  παράδειγμα ,  

500.000,  ενώ  θα  πάρω  200.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  ολοκληρώθηκε  το  θέμα .  Κύριε  Ραμπότα  και  εσείς  θα  

μειοψηφήσετε ;  Εκτός  από  τον  κ .  Χασαπίδη ,  κυρία  Παγκάλου  κατά  

πλειοψηφία ,  μια  ψήφος  αρνητική  του  κ .  Χασαπίδη .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  134/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2019.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  ουσιαστικά  εδώ  πέρα  

είναι  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης ,  το  οποίο  έρχεται  ως  απόρροια  του  

επιχειρησιακού  σχεδίου  του  πενταετούς  που  έχουμε .  Έρχεται  τώρα  τον  

Φεβρουάριο .  Έχει  ενσωματωμένο  μέσα  όλο  το  τεχνικό  πρόγραμμα  μαζί  

με  τις  αλλαγές  που  έχουν  γίνει  και  τον  Φεβρουάριο  του  ΄19 και  τον  

οικονομικό  προγραμματισμό  του  Δήμου  και  αποτυπώνει  με  έναν  
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συνολικό  τρόπο  το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  τον  οικονομικό  

προγραμματισμό  του  Δήμου .   

 Είναι  ένα  τεύχος  το  οποίο  έχετε  δει ,  είναι   περίπου  90 σελίδες ,  

αναλύει  όλες  τις  γενικές  κατευθύνσεις  και  τις  προτεραιότητες  του  

Δήμου  για  το  ΄19 στους  επτά  άξονες  προτεραιοτήτων  που  έχουμε  θέσει  

κατά  τον  επιχειρησιακό  σχεδιασμό .   

1.  Η  ενίσχυση  ανταγωνιστικότητας .  

2.  Η  ενίσχυση  βιώσιμης  χωροταξικής  οργάνωσης  και  προστασίας  

φυσικού  περιβάλλοντος  

3.  Η  αναβάθμιση  και  διαφοροποίηση  του  τουρισμού  

4.  Η  ενίσχυση  κοινωνικής  συνοχής  

5.  Η  ικανοποίηση  των  αναγκών  των  αποδεκτών   υπηρεσιών  του  

Δήμου .   

6.  Η  αναβάθμιση  διοικητικής  ικανότητας  του  Δήμου .  

7.  Η  βελτίωση  της  οικονομικής  κατάστασης  του  Δήμου .   

 Ουσιαστικά  είναι  αυτοί  οι  επτά  άξονες  που  είχαν  αναλυθεί  κατά  

τον  πενταετή  επιχειρησιακό  σχεδιασμό  του  Δήμου  και  το  ετήσιο  

πρόγραμμα  εξειδικεύει  αυτές  τις  δράσεις  όπως  ακριβώς  έχουν  

συζητηθεί  κατά  την  εισήγηση  και  έγκριση  του  τεχνικού  προγράμματος  

και  του  οικονομικού  προγράμματος  του  Δήμου  με  τις  τροποποιήσεις  

που  έχουν  λάβει  μέχρι  και  σήμερα  από  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ένα  ερώτημα  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κύριος  Ραμπότας  έχει  να  κάνει  μια  ερώτηση .  Κύριε  Γιαννακίδη  και  

εσείς  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση .  Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  την  οικονομία  του  χρόνου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει  να  τηρήσουμε  την  διαδικασία .  Ερώτηση  έχει  ο  κ .  Ραμπότας .  

Κάποιος  άλλος  συνάδελφοι ;  Όχι .  Κύριε  Ραμπότα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  αγαπητό  Κώστα ,  το  πρόγραμμα  το  ‘Βοήθεια  στο  

Σπίτι’  που  ενσωματώνεται  στον  Δήμο  στο  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης ,  

το  έχετε  τοποθετήσει ;  Το  έχετε  βάλει ;   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θεωρώ  πως  ναι ,  γιατί  το  ετήσιο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θεωρώ  πως  είναι  γιατί  όπως  και  ο  επιχειρησιακός  σχεδιασμός  

περιλαμβάνει  το  σύνολο  των  νομικών  προσώπων  του  Δήμου ,  έτσι  και  

… 

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εάν  δεν  είναι  να  τοποθετηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ .  Τοποθετήσεις .   Ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  

κ .  Γιαννακίδης ,   

συγνώμη .  Πρώτα  έχει  τον  λόγο  ο  κ .  Μηλίδης .  Παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  είμαι  πολύ  σύντομος ,  όπως  σύντομος  ήταν  και  ο  

εισηγητής .  Εγώ  περίμενα ,  για  να  είμαι  ειλικρινής ,  κάποιους  άξονες  

έτσι  γενικά  να  πει .  Μιλάμε  για  ετήσιο  πρόγραμμα .  Πολύ  γενικά  

μίλησα ,  επτά  άξονες  και  τα  λοιπά  και  το  έκλεισε .  Περίμενα  κάτι ,  έστω  

επιγραμματικά .  Δεν  λέω  να  αναλύσει  και  τις  90 σελίδες ,  προς  Θεού ,  

αλλά  επιγραμματικά  άλλα  χρόνια  όταν  κάναμε  ετήσιο  πρόγραμμα  πέντε  

κουβέντες  τις  λέγαμε .  Εντάξει .  Εν  πάση  περιπτώσει .   

 Δεν  έχω  να  σταθώ  σε  πολλά  σημεία .  Εμείς  σε  όλη  την  θητεία  

στηρίξαμε  καλές  δράσεις  και  δράσεις  που  είχαν  αναπτυξιακό  

χαρακτήρα ,  γιατί  αυτό  ήταν  το  ζητούμενο ,  να  μην  φτάσει  ο  Δήμος  μας  

να  είναι  από  τους  τελευταίους .  Θέλουμε  να  είναι  πρωτοπόρος ,  να  είναι  

σημαντικός  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  γιατί  το  αξίζει ,  είναι  ένας  από  τους  

μεγαλύτερους  δήμους  της  χώρας  και  μάλιστα  στην  Κεντρική  

Μακεδονία  μετά  την  Θεσσαλονίκη  είμαστε  εμείς .   

 Θα  επισημάνω  μόνο  δυο  με  τρία  πράγματα .   

 Λέμε  για  αναβάθμιση  του  τουρισμού  και  το  είπε  με  έμφαση  ο  κ .  

Καρπουχτσής  και  καλά  έκανε  και  όλοι  ζητούμε  αυτό  και  όλοι  κάνουμε  

προτάσεις .  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  προς  τιμήν  του  έχει  αναγνωρίσει  ότι  και  

η  παράταξή  μας  έχει ,  κατά  καιρούς ,  προτάσεις  γι '  αυτό  τον  τομέα ,  

γιατί  είναι  ένας  τομέας  που  καίει .  Όμως  το  ποσό  των  18.000 είναι  πολύ  

μικρό .  Πάρα  πολύ  μικρό  στον  προγραμματισμό ,  γι '  αυτό  την  καμπάνια ,  

τέλος  πάντων ,   που  θέλουμε  να  κάνουμε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

44

 Πώς  δηλαδή  στηρίζουμε  τον  τουρισμό  στον  Δήμο  μας  και  στην  

ευρύτερη  περιοχή  αλλά  κυρίως  στον  Δήμο ,  ως  μητροπολιτικός  Δήμος ,  

γιατί  στηρίζοντας  την  Αλιστράτη ,  το  Σπήλαιο ,  την  Κερκίνη  και  τα  

λοιπά ,  ουσιαστικά  στηρίζουμε  τον  Δήμο  μας ,  γιατί  όλοι  αυτοί ,  εάν  

έρθουν  εδώ ,  στον  Δήμο  Σερρών  θα  μείνουν ,  κατά  κύριο  λόγο .   

 Λέω  λοιπόν ,  ότι  το  ποσό  είναι  πάρα  πολύ  χαμηλό .  Δεν  δόθηκε  

ιδιαίτερη  έμφαση .  Είναι  ωραίο  να  το  λέμε ,  ακούγεται  πολύ  ωραία  όπως  

το  είπε  αναβάθμιση  και  ανάπτυξη  του  τουρισμού ,  αλλά  πως  θα  γίνει ;  

‘Δη  δει  χρημάτων’  έλεγαν  οι  αρχαίοι .  Τουλάχιστον .   

 Το  άλλο  που  πρόσεξα ,  λέμε  για  την  διαπλάτυνση  της  Ερμού .  

Ωραία ,  να  γίνει  η  διαπλάτυνση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  διαπλάτυνση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανάπλαση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ανάπλαση .  Εντάξει ,  ανάπλαση .  Όμως ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

έχουμε  κάνει ,  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  κάνει  και  εμείς  ήμασταν  υπέρ ,  

αρκετές  αναβαθμίσεις  στο  κέντρο .  Λίγο  δεν  πρέπει  να  δούμε  την  

Περιφέρεια .  Κάπου  λέγαμε  για  την  Περιφέρεια .  Εάν  πάτε  σε  κάποιους  

δρόμους ,  προηγουμένως  είχαμε  περάσει  από  την  Θουκυδίδου ,  κάποιους  

δρόμους ,  δεν  υπάρχει  ούτε  καν  πεζοδρόμιο .  Δεν  υπάρχει  ούτε  καν  

πεζοδρόμιο .   

 Φτάνει  η  βιτρίνα ,  να  δούμε  και  τον  άλλο  κόσμο ,  την  νότια  

πλευρά .  Δεν  είναι  μόνο  το  κέντρο .  Καλά  είναι  το  κέντρο  που  

αναβαθμίζεται ,  αλλά  έχετε  περπατήσει  κάπου  και  στις  γειτονιές  προς  

την  Αγία  Σοφία ,  προς  την  Δυτικής  Θράκης .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  Σφαγεία  μένουμε ,  μην  στεναχωριέστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άρα ,  εκεί  βλέπετε  πεζοδρόμιο ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  χαρά  όλα  νοικοκυρεμένα  είναι .  Εντάξει .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Νοικοκυρεμένα ;  Καλά  τα  λέτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εντάξει .  Εντάξει .  Το  άλλο  το  οποίο  επίσης   είναι  πολύ  βασικό  για  

μένα ,  είναι  οι  ασφαλτοστρώσεις .   Είδα  εκεί  στο  πρόγραμμα  ότι  

βάζουμε  και  200.000 και  άλλες  300.000 από  την  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄20. 

Έτσι  γράφει  μέσα  στα  έργα .  Αυτά  είναι  έργα .   

 Λέω .  Δεν  είναι  μεγάλο  το  ποσό  να  δεσμεύουμε  και  την  επόμενη  

Δημοτική Αρχή με 300.000,  γιατί  το ΄20 θα είναι  μια άλλη Δήμαρχος;  

Όποια  θα  είναι .  Νομίζω  είναι  δεσμευτικό .  Θα  έπρεπε  να  αφήσουμε  να  

βάλει  προτεραιότητες  η  νέα  Δημοτική  Αρχή .  Όποια  και  εάν  είναι  αυτή .   

 Το  άλλο  που  όλοι  μιλάμε  για  ανάπτυξη .  Στην  αγροτική  ανάπτυξη ,  

στον  πρωτογενή  τομέα ,  δεν  είδα  στο  έργο ,  το  ετήσιο  έργο  δράσης ,  δεν  

είδα  εκείνα   τα  σημεία  τα  οποία  θα  βοηθούσαν ,  θα  δίνανε  ένα  έναυσμα  

στον  πρωτογενή  τομέα  να  πάρει  μπροστά .   

 Το  έχουμε  επισημάνει  πάρα  πολλές  φορές  όλα  αυτά  τα  χρόνια  και  

την  τελευταία  πενταετία  ότι  δεν  δώσαμε  και  δεν  κάναμε ,  δεν  δώσαμε  

πρωτοβουλίες  στους  αγρότες ,  στους  κτηνοτρόφους  της  περιοχής  μας  

και  έχουμε .  Τουλάχιστον  αγρότες  έχουμε  πάρα  πολλούς .   
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 Είχαμε  πει  ότι  αυτό  το  περίφημο  γραφείο  που  υπάρχει  στον  Δήμο  

θα  έπρεπε  να  είναι  ένα  από  τα  πρώτα  σε  δυναμικότητα  και  νευραλγικό  

γραφείο .  Δυστυχώς  δεν  έγινε  και  όσο  για  πρόγραμμα  που  είχα  

αναφέρει  πολλές  φορές ,  κύριε  Δήμαρχε  και  λέγατε  ότι  τα  

εκμεταλλευόμαστε  όλα ,  εγώ  αυτό  το  πρόγραμμα  του  Γιούνγκερ  που  

λέμε ,  που  αφορά  τον  πρωτογενή  τομέα ,  δεν  είδα  πουθενά  να  το  

αναπτύσσουμε  ιδιαίτερα  ή  να  το  επιζητούμε .   

 Άρα  δηλαδή ,  στην  αγροτική  ανάπτυξη  μείναμε  πολύ  πίσω .  

Βεβαίως  θα  μου  πείτε ,  μόνο  στις  Σέρρες ;  Μόνο  στον  Δήμο  Σερρών ;  

Όχι  και  σε  άλλες  περιοχές ,  όμως  μην  ξεχνάμε  ότι  εδώ  είμαστε  μια  

λίμνη ,  μια  πεδιάδα ,  η  οποία  έχει  αυτόν  τον  ποταμό  τον  Στρυμόνα  και  

μπορεί  να  αναπτυχθεί  ακόμα  περισσότερο .  Δεν  κάναμε  σαν  Δήμος ,  σαν  

ο  μεγαλύτερος  Δήμος  του  Νομού ,  αυτά  που  έπρεπε  να  κάνουμε  για  να  

δώσουμε  στους  αγρότες  εργαλεία  να  μπορέσουν  να  αναπτύξουν  ακόμα  

περισσότερο  τον  πρωτογενή  τομέα .   

 Δηλαδή ,  το  γραφείο  αυτό  που  έχουμε  στον  Δήμο ,  λειτουργεί  

θεωρώ ,  υποτυπωδώς  και  από  ότι  είχα  δει  όταν  γινόταν  ο  απολογισμός ,  

εάν  θυμάστε  μόνο  είχε  κάτι  αποφάσεις ,  απλές  αποφάσεις  για  

διεκδίκηση  χωραφιών  ή  κάτι  τέτοια .  Δεν  είχε  δηλαδή  κάτι  το  

πρωτοποριακό ,  κάτι  το  αναπτυξιακό  και  βάζω  τον  προβληματισμό  μου .   

 Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  έχω  ένα  ερωτηματικό  εάν  μπορούμε  το  

οικονομικό  μέρος  να  το  καλύψουμε ,  γιατί  υπήρχε   ένα  πρόβλημα  με  

την  Περιφέρεια ,  κάποια  στιγμή ,  όχι  όμως  δημόσια  εδώ ,  κατ’  ιδίαν  μου  

είπε  ο  κ .  Παπαβασιλείου  ότι  έχει  λυθεί  το  θέμα .  Κατ’  ιδίαν  μου  το  

είπατε  όμως .  Θα  ήθελα ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου  να  το  

αναφέρει  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  στο  κυρίαρχο  όργανο .  Κατ’  

ιδίαν  μου  είπε  ότι  το  θέμα  βαίνει  προς  λύση .  Υπήρξε  ένα  θέμα .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  την  αναβάθμιση  της  πίστας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  μην  κάνουμε  διάλογο  όμως  τώρα .  Ολοκληρώσατε ;  Να  

δοθούν  απαντήσεις .  Να  μπει  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Θέλετε  συνολικά  με  

τον  συνάδελφο ;  Εγώ  λέω  να  ολοκληρώσουμε  και  να  τοποθετηθούμε  στο  

τέλος .  Κύριε  Γιαννακίδη  ως  επικεφαλής  της  παράταξης  παρακαλώ  

έχετε  τον  λόγο  και  μετά  ο  κ .  Αναστασιάδης  και  ολοκληρώνετε… 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά  ένα  σύντομο  σχόλιο  γιατί  εμείς  δεν  θα  το  ψηφίσουμε .  Να  

αιτιολογήσω  γιατί .  Διάβασα  με  προσοχή  και  στις  90 σελίδες .  Ασφαλώς  

το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  αποτυπώνεται  και  το  πολιτικό  πρόγραμμα  

της  Δημοτικής  Αρχής .  Εμείς  με  επιμέρους  σημεία  διαφωνούμε .  Όχι  με  

όλα  βέβαια .  Αλλού  συμφωνούμε  και  αλλού  διαφωνούμε ,  βλέπε  για  

παράδειγμα ,  δάνειο  για  λεντ ,  οπότε ,  ως  εκ  τούτου  εμείς  δεν  θα  το  

ψηφίσουμε , .   

 Δεν  μπαίνω  αναλυτικά  στα  σημεία  όλα  να  αναφέρω  γιατί  

διαφωνούμε  και  που  θα  καταψηφίσουμε ,  για  να  μην  κουράσω  το  σώμα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γιαννακίδη .  Ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης  έχει  τον  λόγο .  

Τελευταίος  ομιλητής .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  σταματήσω  λίγο  ως  πολύ  εκεί ,  θα  αρχίσω  από  εκεί  που  σταμάτησε  

ο  κ .  Μηλίδης .  Απλούστατα  θα  αναφέρω  εδώ  πέρα  το  εξής  και  νομίζω  
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ότι  θα  πρέπει  να  μας  προβληματίσει  όλους ,  σχεδόν  όλους .  Γιατί ;  Γιατί  

προερχόμαστε  όλοι  από  αγροτικές  οικογένειες ,  ανεξάρτητα  εάν  μέσα  

στον  χρόνο  γίναμε  αστοί .   

 Ειλικρινά  αυτό  το  πρόγραμμα  Γιούνγκερ  έχω  την  αίσθηση  πως  

δεν  μας  έχει  απασχολήσει  καθόλου ,  μολονότι  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  ως  εργαλείο  για  αγροτική  ανάπτυξη .  Βέβαια ,  αυτό  

συνεπάγεται  και  ενημέρωση .  Ενημέρωση  στον  αγροτικό  κόσμο ,  ο  

οποίος  δεν  ξέρει  τίποτα  πάνω  σε  αυτό  και  όταν  λέω  τίποτα ,  

κυριολεκτώ .  

 Άρα  λοιπόν ,  εφόσον  εμείς  έχουμε  ένα  γραφείο  Αγροτικής  

Ανάπτυξης ,  θα  έπρεπε  μερικά  πράγματα  να  τα  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  

με  σκοπό  την  αναβάθμιση  του  αγροτικού  κόσμου  και  κατ’  επέκταση  

την  αναβάθμιση  του  Δήμου ,  γιατί  η  κατανάλωση  έχει  αντανάκλαση  

στην  οικονομική  ανάπτυξη  της  περιοχής .   

 Αυτά  είναι  ένα  σημείο  το  οποίο  καλό  θα  είναι  να  το  δούμε  μέσα  

στον  χρόνο ,  όποιος  και  εάν  είναι  Δήμαρχος  ή  υπεύθυνος  αυτού  του  

γραφείου .   

 Ένα  άλλο  το  οποίο  υπό  τύπο  ερωτήματος  θα  το  θέσω ,  κύριε  

Καρπουχτσή ,  διάβασα  με  προσοχή  σε  ότι  έχει  σχέση  με  την  

ανακύκλωση  και  βάζετε  υψηλούς  στόχους .  Μπράβο .  Εμείς  σαν  

παράταξη  πάντοτε  ήμασταν  υπέρ  της  ανακύκλωσης  και  μάλιστα  

δυναμικά  και  πάντοτε  μας  ενδιέφερε  η  κυκλική  οικονομία ,  για  την  

οποία  προχθές  είχαμε  μιλήσει .   

 Όμως  εδώ  θέλω  να  επισημάνω  αυτό  το  οποίο  καιρό  λέω  και  

κάποτε  θα  πρέπει  να  το  δούμε  με  την  ανάλογη  σοβαρότητα .  26 

Σεπτεμβρίου  τώρα  του  ΄19, λήγει  μια  σύμβαση ,  η  οποία  ανανεώθηκε  

αυτόματα .  Αυτή  λοιπόν  η  σύμβαση  αναφέρει  μέσα  δυο  νόμους .  Τον  
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2939/20101 και  την  εγκύκλιο  του  ΄83 και  μάλιστα ,  το  δεύτερο  τμήμα ,  

το  παράρτημα .  Και  μάλιστα  είναι  και  δεσμευτικά  αυτά .   

 Λέτε  εκεί  ότι  ανακύκλωση  ρούχων  και  τα  λοιπά .  Μπράβο .  Το  έχω  

δει  και  σε  άλλους  δήμους  και  χάρηκα  όταν  το  άκουσα .  Φωνάζω  και  την  

προηγούμενη  φορά  είπα  ότι  θα  πρέπει  να  ξεπεράσουμε  το  εμπόδιο  για  

να  έχουμε  όφελος  σε  ότι  έχει  σχέση  με  το  χαρτί ,  με  τα  βιβλία .  Τόσους  

μαθητές  έχουμε .  Περίπου  5.000,  5.5000, πέραν  όλων  των  άλλων  

υπηρεσιών .   

 Δυστυχώς ,  δεν  επιχειρήσαμε  να  κάνουμε  μια  αναμόρφωση  της  

σύμβασης  σε  αυτά  τα  σημεία ,  γιατί  ο  νόμος  ο  αρχικός  του  ΄01 μας  το  

επιτρέπει .  Εμείς  ολιγωρήσαμε .  Πώς  θα  μπορέσουμε  να  έχουμε  κέδρος  

40.000,  όπως  χαρακτηριστικά  λέγεται  ή  και  παραπάνω ;  Μακάρι  να  

έχουμε  παραπάνω ,  αλλά  μπορεί  η  εταιρεία  με  την  οποία  εμείς  

δεσμευόμαστε  να  μας  δώσει  μια  σφαλιάρα  και  να  μας  πει  ότι  καθίστε  

εκεί ,  γιατί  θα  πληρώσετε  και  πρόστιμο .  Αυτό  λέει  η  σύμβαση .   

 Επιπλέον  παρατήρησα ,  προχθές  ήμουν  στο  χώρο  τους  κάδους  για  

χαρτί .  Από  την  στιγμή  που  η  εταιρεία  μας  δίνει  τους  κάδους  είμαστε  

υποχρεωμένοι  από  την  σύμβαση ,  όχι  να  πουλήσουμε ,  να  

παραχωρήσουμε ,  γιατί  αυτό  υπογράψαμε .  Η  άλλη  περίπτωση  είναι  να  

έχουμε  αντισταθμιστικό  όφελος .  Για  να  έχουμε  όμως  την  δεύτερη  

περίπτωση  πρέπει  να  αλλάξει  η  σύμβαση  σε  ορισμένα  άρθρα .  Αυτό  

πόσες  φορές  το  έχω  πει ;  Πάρα  πολλές  φορές .   

 Λέτε  ότι  είναι  μια  πάρα  πολύ  καλή  σύμβαση .  Θα  δούμε  μέσα  

στον  χρόνο .  Εύχομαι  να  διαψευστώ ,  αλλά  πολύ  φοβάμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μισό  λεπτό .   Τελειώνω ,  δεν  θα  δευτερολογήσω ,  Πρόεδρε .  Λέτε  

αναβάθμιση  οικονομική  και  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τον  οδοφωτισμό .  

Πιστεύω  ότι  εδώ  και  το  πιστεύω  ακράδαντα  και  εγώ  και  η  παράταξή  

μου ,  ότι  εδώ  κάνετε  λάθος .  Δεν  θα  εξηγήσω  γιατί  κάνετε  λάθος ,  αλλά  

το  έχουμε  εξηγήσει  κατά  το  παρελθόν ,  είναι  λάθος  αυτό  το  οποίο  πάμε  

να  κάνουμε  και  καλό  θα  είναι  να  το  ξαναδούμε  με  βάση  τα  δεδομένα  

της  επιστήμης ,  έτσι  όπως  παρουσιάζονται  και  καθημερινά  

ενημερωνόμαστε .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  για  την  ολοκλήρωση .  Είμαστε  στις  απαντήσεις  τώρα .  Ο  κ .  

Καρπουχτσής .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  πρώτα  ο  εισηγητής .  Κύριε  

Καρπουχτσή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Θα  είμαι  αρκετά  σύντομος .  Πρώτα  στον  κ .  Ραμπότα .  Το  ‘Βοήθεια  στο  

Σπίτι’  είναι  μέσα .  Όσον  αφορά  τώρα  τις  υπόλοιπες  τοποθετήσεις  που  

έγιναν .  Κύριε  Μηλίδη  ήμουνα  αρκετά  σύντομος  γιατί  θεωρώ  ότι  είναι  

πράγματα  που  τα  έχουμε  συζητήσει  και  έχουν  έρθει  κατά  το  τεχνικό  

και  οικονομικό  πρόγραμμα ,  αλλά  καλώς  κάνατε  και  θίξατε  κάποια  πιο  

συγκεκριμένα  πράγματα .   

 Να  μην  ξεχνάμε  ότι  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  ουσιαστικά  

περιλαμβάνει  ότι  έχουμε  συζητήσει  κατά  καιρούς  και  απλά  το  

αποτυπώνει  οικονομικά  στο  συγκεκριμένο  έτος  που  διανύουμε  και  

περιλαμβάνονται  δράσεις  τόσο  και  προηγούμενων  ετών  που  

συνεχίζονται  όσο  και  καινούργιες  που  ξεκινάνε  τώρα .   

 Θίξατε  ένα  κομμάτι  στον  τομέα  του  Τουρισμού .  Θα  απαντήσει  

και  ο  κύριος  και  στα  θέματα  που  θέσατε  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  
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την  Καθαριότητα  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  θα  απαντήσουν  και  οι  αρμόδιοι ,  

εγώ  θα  πω  λίγο  το  εξής .  Αναφερθήκατε  στις  18.000 για  τον  Τουρισμό .  

Νομίζω  ότι  το  βλέπετε  λίγο  μονοδιάστατα  και  βλέπετε  ένα  κομμάτι  του  

προϋπολογισμού   που  έχει  αποτυπωθεί  από  τον  Δήμο .   

Δράσεις  για  τον  τουρισμό  έχουν  ενταχθεί ,  εάν  δείτε  και  μέσα  στο  

πρόγραμμα  και  μέσω  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  και  θα  τρέξει  

μέσα  στο  ΄19, έχουμε  ενέργειες  προσέλκυσης  για  τουρίστες ,  ένα  

πρόγραμμα  70.000 ευρώ  από  την  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη ,  ένα  

επιπλέον  πρόγραμμα  για  την  οδοσήμανση  και  την  σήμανση  

τουριστικών  τοποσήμων  30.000 ευρώ .   

 Στο  κομμάτι  της  τουριστικής  προβολής  και  ανάπτυξης  

περιλαμβάνεται  και  το  σκέλος ,  κατ’  εμέ  τουλάχιστον  και  κατά  την  

υπηρεσία ,  των  90.000 ευρώ  που  έχουμε  εξασφαλίσει  για  τον  μόνιμο  

εκθεσιακό  εξοπλισμό  της  ΣΕΡΕΧΠΟ  και  των   εκδηλώσεων  του  

Επιμελητηρίου  και  καλό  είναι  να  μην  τα  βλέπουμε  μόνο  μονοδιάστατα ,  

παρόλο  που  είναι  χρήματα  που  θα  τα  πάρει  κάποιος  φορέας  της  πόλης  

τα  παίρνει  από  χρήματα  που  έχει  εξασφαλίσει  ο  Δήμος  γι '  αυτόν  τον  

φορέα  και  δρουν  συνολικά  για  την  προβολή  και  την  τουριστική  

προώθηση  του  προϊόντος  μας .   

 Να  μην  ξεχνάμε  και  ένα  άλλο  έργο ,  την  Πινακοθήκη  και  το  

Μουσείο  Ξενάκη ,  το   οποίο   είναι  ένα  έργο  κοντά  στις  800.000 ευρώ ,  

μπορεί  να  είναι  ένα  έργο  τεχνικό ,  αλλά  παρόλα  αυτά  συμβάλει  στην  

προώθηση  του  πολιτισμού  και  στην  προσέλκυση  τουριστών .  Άρα ,  καλό  

είναι  να  βλέπουμε  τέτοιου  είδους  δράσεις  συνολικά  και  να  μην  

μένουμε  μόνο  στα  18 χιλιάρικα  που  βλέπουμε  σε  ένα  πρόγραμμα .   

 Θέσατε  κάποια  ερωτήματα  αναφορικά  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

και  τις  συμβάσεις  καθαριότητας .  Νομίζω  οι  καθ’   ύλην  αρμόδιοι  
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μπορούν  να  απαντήσουν .  Εγώ  αυτό  που  μπορώ  να  πω  από  δικής  μου  

πλευράς  για  το  κομμάτι  της  κυκλικής  οικονομίας ,  πέρα  από  των  πολύ  

σημαντικών  δράσεων  που  κάνει  η  Αντιδημαρχία  Καθαριότητας  και  ήδη  

προχωράει  για  την  δημιουργία  πράσινου  σημείου  και  ανακύκλωσης  και  

άλλων   πραγμάτων ,  όπως  ρούχα ,  χαρτί  και  τα  λοιπά ,  προωθούμε  την  

κυκλική  οικονομία  και  με  το  έργο  green crew, που  έχουμε  εντάξει  στο  

πρόγραμμα  Ελλάδα  –Βουλγαρία  που  προωθεί  την  κοινωνική  οικονομία  

και  την  ανάπτυξη  της  κουλτούρας  της  κοινωνικής  οικονομίας  στον  

Δήμο  και  η  κοινωνική  οικονομία  με  την  έννοια  της  διαχείρισης  των  

βιοαποβλήτων  και  των  απορριμμάτων  που  έρχονται  από  τον  

γεωκτηνοτροφικό  μας  τομέα ,  που  είναι  πολύ  σημαντικός ,  όπως  

αντίστοιχα  έχουμε  και  το  πρόγραμμα  Ζέφυρος ,  το  οποίο  δημιουργεί  

μια  πιλοτική  μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  πάλι  από  γεωκτηνοτροφικά  

απόβλητα .   

Μπορεί  να  μην  είναι  άμεσα  συνδεδεμένα  με  την  γεωργία ,  με  την  

έννοια  της  αγροτικής  οδοποιίας  και  γι '  αυτά  θα  μιλήσει  ο  

Αντιδήμαρχος  των  τεχνικών  έργων ,  αλλά  νομίζω  ότι  όλα  αυτά  είναι  

υπέρ  της  ανάπτυξης  και  αξιοποίησης  αυτού  του  πολύ  σημαντικού  

τομέα  του  Νομού  μας .   

Όσον  αφορά  το  ‘πακέτο  Γιούνγκερ’ ,  το  οποίο  αναφέρατε  αρκετές  

φορές ,  εγώ  θα  πω  ότι  το  ‘πακέτο  Γιούνγκερ’  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  

εργαλείο ,  το  οποίο  ως  επί  τω  πλείστων ,  απευθύνεται  σε  μεγάλες  

ιδιωτικές  επιχειρήσεις  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό .  Ήδη  στην  Ελλάδα  

γίνεται  πολύ  σημαντική  αξιοποίηση  αυτού  του  εργαλείου  από  

επιχειρήσεις  και  ότι  υπάρχει  στην  δυνατότητα  που  μπορεί  να  

αξιοποιήσει  ο  Δήμος ,  το  κοιτάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Ο  κ .  Γκότσης .  Σας  παρακαλώ  να  μην  

γίνεται  διάλογος .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  θα  ήθελα  να  σας  πω  τα  εξής :  όπως  γνωρίζετε  

η  υπ '  αριθμό  771/2018 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  είχε  

την  κατάρτιση  του  τεχνικού  προγράμματος ,  ως  προς  την  νομιμότητα  

από  την  Αποκεντρωμένη  όλα  είχαν  περάσει  εκτός  από  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος  όμως  έστειλε  ένα  έγγραφο  προς  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών  και  πήρε  την  εξής  απάντηση  από  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών ,  Γενική  Διεύθυνση  Οικονομικών ,  Διεύθυνση  Οικονομικών  

ΤΑ ,  Τμήμα  Περιουσίας  που  λέει  το  εξής ,  το  Υπουργείο  Εσωτερικών .   

 Σε  συνέχεια  του  ανωτέρω  Β  σχετικού  και  λαμβανομένων  υπόψη  

των  νεότερων  στοιχείων  που  τέθηκαν  υπόψη  μας  με  το  Α  σχετικό  σας ,  

θέτουμε  υπόψη  σας  τα  ακόλουθα .   

 Στον  βαθμό  που  τα  έργα  αναβάθμισης  και  εκσυγχρονισμού  των  

υποδομών  δεν  στοχεύουν  στην  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  του  

μίσθιου  και  εν  γένει  της  επιχείρησης ,  αλλά  αυξάνουν  την  αξία  του  

ακινήτου  επί  του  οποίου  ο  Δήμος  διατηρεί  την  κυριότητα ,  

εισπράττοντας  παράλληλα  και  έσοδα  από  την  εκμίσθωση ,  εκτιμούμε  

ότι  η  σχετική  δαπάνη  δεν  συνιστά  έμμισθη  επιχορήγηση  κατά  την  

έννοια  των  διατάξεων  του  άρθρου  265 του  Ν3463/2006. 

 Δηλαδή ,  τι  λέει  η  απάντηση ;  Ότι  αφού  κάνετε  την  συντήρηση  δεν  

δίνεται  για  λειτουργικά  έξοδα  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  αλλά  εσείς  

προσέχετε  την  περιουσία  σας ,  ανεβάζετε  την  αξία  και  ίσως  να  

ανεβάσετε  και  το  μίσθιο  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   
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 Άρα  λοιπόν ,  με  αυτή  την  απάντηση  παραμένουν  τα  λεφτά  στον  

κωδικό  για  την  αναβάθμιση  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γκότση .  Ο  κ .  Χράπας  να  απαντήσει  για  το  θέμα  της  

ανακύκλωσης .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όλοι  οι  δήμοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Νομίζω  το  κάλυψε  ο  κ .  Γκότσης  που  είναι  και  ο  καθ’  ύλην  αρμόδιος .  

Δεν  νομίζω… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε  ο  κ .  Γκότσης  που  είναι  προϊστάμενος  της  τεχνικής  

διεύθυνσης .  Οπότε  είναι  καλυμμένος… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όσον  αφορά  τον  σχεδιασμό  για  την  ανακύκλωση  που  αναφερθήκατε  

νωρίτερα ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

θέλω  να  σας  πω  ότι  οι  περισσότεροι  δήμοι  αναμένουν  τις  κινήσεις  του  

Υπουργείου  Περιβάλλοντος ,  έτσι  ώστε ,  να  θεσμοθετηθεί  και  να  

χρηματοδοτηθούν  όλες  οι  δράσεις  οι  οποίες  αναφέρονται  μέσα  στα  

τοπικά  σχέδια  των  δήμων .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  μαζί  με  κάποιους  άλλους  δήμους  είναι  

πρωτοπόρος  στην  χωριστή  συλλογή .  Δεν  μείναμε  στην  κατάσταση  του  

πριν  του  ΄10,  όπου  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  άδειαζε  έναν  κάδο  και  
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τον  οδηγούσε  στον  Χ .Υ .Τ .Α .  του  Μετοχίου ,  όπου  θαβόταν  με  τον  

τρόπο  που  θαβόταν  και  τελείωνε  η  μέρα  της  αποκομιδής .  Πλέον  

κάνουμε  χωριστή  συλλογή  υλικών  κατεδάφισης  και  εκσκαφών  εδώ  και  

αρκετά  χρόνια .  Χωριστή  συλλογή .  Κάνουμε  χωριστή  συλλογή  

μετάλλων  και  μετά  από  διαγωνισμό  προέκυψε  και  ο  συνεργάτης ,  ο  

οποίος  τα  παραλαμβάνει  με  μια  διαδικασία  χρονοβόρα  αλλά  

νομιμότατη .   

 Προέκυψε  μια  συνεργασία  με  τον  Διόφαντο ,  ο  οποίος  θα  

ανακύκλωνε  όλα  τα  σχολικά  βιβλία  αλλά  δυστυχώς ,  προφανώς  

σταμάτησε  να  ενδιαφέρεται ,  μάλλον  θα  χρεωκόπησε  ο  Διόφαντος ,  με  

τον  οποίο  ήμασταν  έτοιμοι  να  υπογράψουμε ,  όχι  να  υπογράψουμε  

σύμβαση ,  την  σύμβαση  την  υπέγραφε  με  τις  σχολικές  μονάδες  

απευθείας  και  εμείς  θα  βοηθούσαμε  στην  συλλογική  και  μεταφορά  των  

βιβλίων  πάνω  σε  αυτό  το  κομμάτι  για  να  μειωθούν  τα  απορρίμματα .   

Δεν  προχώρησε  για  τους  λόγους  του  Διόφαντου .   

 Ρούχα .  Ζητήσαμε  προσφορές .  Είναι  στην  Επιτροπή  η  οποία  θα  

εξετάσει  τις  προσφορές  που  μας  δίνει  ο  πάροχος ,  αυτός  που  θα  παίρνει  

ρούχα .  Αυτός  που  θα  μας  δώσει  καλύτερες  προσφορές ,  με  αυτόν  θα  

υπογράψουμε  σύμβαση .  Πάλι  νόμιμη  διαδικασία  αλλά  πολύ  χρονοβόρα .  

Πάρα  πολύ  χρονοβόρα .   

 Χαρτί .  Έχουμε  προμηθευτεί  τους  κάδους ,  κ .  Αναστασιάδη ,  τους  

οποίους  δεν  μας  τους  έδωσε  το  σύστημα .  Τους  αγοράσαμε  με  δικά  μας  

χρήματα .  Δεν  περιμένουμε  να  έρθει  το  κράτος  και  να  μας  πει  ότι  σας  

επιχορηγούμε  ή  σας  δίνουμε  δωρεάν  αυτούς  τους  κάδους ,  πάρτε  τους  

και  βάλτε  τους .   

 Εμείς  προλάβαμε  πριν  από  την  κίνηση  αυτή  που  θα  κάνει  το  

Υπουργείο  Περιβάλλοντος ,  το  κάναμε  πιο  μπροστά  εμείς  και  αυτή  την  
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στιγμή  θα  ζητήσουμε ,  να  τελειώσουμε  λίγο  τα  οικονομικά  που  έχουμε  

του  προϋπολογισμού ,  θα  ζητήσουμε  το  ενδιαφέρον  των  ανακυκλωτών ,  

έτσι  ώστε ,  να  μας  δώσουν  προσφορά  για  το  καθαρό  χαρτί  πόση  τιμή  θα  

μας  δώσουν .    

 Ο  υπολογισμός  μας  είναι  περί  τους  900 τόνους  ετησίως  χαρτιού ,  

καθαρού  χαρτιού  μιλάμε ,  όχι  για  χαρτί  συσκευασίας  και  εάν  

υπολογίζεις  ότι  το  κόστος  μπορεί  να  είναι  από  30 έως  60 ευρώ  τον  

τόνο ,  αυτά  είναι  τα  ποσά  που  ανακοίνωσα  εγώ  και  σας  είπα  ότι  περί  τις  

40.000 ετησίως  θα  έχουμε  ένα  έξτρα  έσοδο ,  το  οποίο  όμως  έξτρα  

έσοδο  θα  έρθει  στα  ίσα  με  τις  εργατοώρες  και  τα  καύσιμα  και  τις  

φθορές  των  οχημάτων .   

 Να  συνεχίσω  τώρα ,  όσον  αφορά  την  σύμβαση  με  την  Ελληνική  

Εταιρεία  Ανακύκλωσης  που  πολλές  φορές  το  έχετε  πει  και  κατ’  ιδίαν  

πραγματικά  σας  το  έχω  πει  και  ίσως  να  μην  το  έχετε  καταλάβει ,  είναι  

μια  σύμβαση  την  οποία  όπως  την  βρήκαμε  και  είναι  ο  μοναδικός  που  

παραλαμβάνει  τα  ανακυκλώσιμα  υλικά ,  το  περιεχόμενο  του  μπλε   

κάδου ,  το  ξεχωρίζω ,  άλλο  του  κίτρινου  κάδου  το  περιεχόμενο ,  άλλο  

αυτό  που  γίνονται  συλλογές  στα  σχολεία .  Μιλάμε  για  τον  μπλε  κάδο  

και  το  περιεχόμενο  του  μπλε  κάδου .   

 Η  σύμβαση  λέει  ότι  σας  δίνουμε  οχήματα  και  κάδους  και  το  

περιεχόμενο  των  μπλε  κάδων  είστε  υποχρεωμένοι  να  το  πηγαίνετε  στο  

ΚΔΑΥ  το  δικό  μου ,  λέει  η  Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης  για  να  το  

κάνω  ότι  θέλω  εγώ  μετά .  Αυτό  λέει  η  σύμβαση .   

 Ναι ,  αλλά  τώρα  που  φτάσαμε  στο  δια  ταύτα  και  έληξε  η  

σύμβαση ,  όπως  είπατε ,  δεν  την  ανανεώσαμε ,  κ .  Αναστασιάδη  την  

σύμβαση .  Η  σύμβαση  είναι  στον  αέρα .  Δεν  ανανεώθηκε  και  δεν  
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σκοπεύουμε  να  την  ανανεώσουμε  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  μας  

έδωσε  η  Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης .   

 Να  σας  ανακοινώσω  και  κάτι  που  δεν  το  γνωρίζετε ,  με  τον  κ .  

Δήμαρχο  κάναμε  μια  σύσκεψη  και  μας  είπαν  ότι  θα  μας  κάνουν  δώρο  

και  ένα  νέο  απορριμματοφόρο .   Παρόλα  αυτά  όμως ,  εμείς  δεν  μείναμε  

εκεί .  Πήγαμε  στην  Αθήνα ,  στην  Verde Tec.  την  έκθεση ,  στην  οποία  

έκθεση  ήταν  και  ο  κ .  Πολιτόπουλος ,  ο  Πρόεδρος  του  ΕΟΑΝ ,  κάναμε  

την  συζήτηση  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  και  μας  συμβούλεψε  ο  κ .  

Πολιτόπουλος  να  περιμένουμε ,  γιατί  θα  αλλάξουν  όλα  όσον  αφορά  την  

διαχείριση .   

 Όπως  κατανοείτε  όμως  και  εσείς ,  όλα  είναι  πολιτικές  αποφάσεις  

και  κρίνονται  από  τις  εκλογές .  Εάν  θα  γίνουν  οι  εκλογές  τον  Μάιο  τι  

να  περιμένουμε ;  Έχουμε  λόγο  να  περιμένουμε ;  Θα  αλλάξει  κάτι  μέχρι  

τον  Μάιο  πολιτικά ;  Λίγο  δύσκολο .   

 Για  μας  αυτή  την  στιγμή  είμαστε  s tand by πριν  υπογράψουμε  την  

νέα  σύμβαση  και  να  πάρουμε  το  νέο  απορριμματοφόρο .  Από  την  άλλη  

όμως ,  έχουμε  και  τον  νου  μας  και  τα  αφτιά  μας  ανοικτά  μήπως  αλλάξει  

κάτι  και  μπορεί  ο  Δήμος  Σερρών  να  πάρει  περισσότερα ,  εάν  δεν  

υπογράψει  την  σύμβαση .   

 Εάν  δεν  έχουμε  πάλι  σύμβαση ,  που  θα  πηγαίνουμε  το  

περιεχόμενο  του  μπλε  κάδου ;  Δεν  υπάρχει  άλλος .  Είναι  ένας ,  μόνο  η  

Ελληνική  Εταιρεία  Ανακύκλωσης  μέσω  των  ΚΔΑΥ .  Δεν  υπάρχει  

κάποιος  άλλος .   

 Αυτό  όσον  αφορά  την  σύμβαση  για  τα  ανακυκλώσιμα  υλικά .   

 Εγώ  πάλι  θέλω  να  πω  ότι  είμαστε ,  ο  Δήμος  Σερρών  πρωτοπόροι  

στην  χωριστή  συλλογή .  Συλλέγουμε  χωριστά  τα  απορρίμματά  μας .  

ξεχωριστά  τα  μπάζα  με  τα  υλικά  εκσκαφών ,  ξεχωριστά  τα  μέταλλα ,  
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ξεχωριστά  τα  έπιπλα ,  ξεχωριστά  το  χαρτί  που  θα  ξεκινήσει  σύντομα  με  

ένα  κίτρινο  απορριμματοφόρο  το  οποίο  θα  δοθεί  πολύ  σύντομα .   

 Αυτή  είναι  η  απάντηση  που  έχω  να  δώσω .  Νομίζω  σας  έχω  

καλύψει .  Ευχαριστώ  πολύ .  Εάν  έχει  να  πει  κάποιος  άλλος  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  ζήτησε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  πάντοτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μου  υποσχεθήκατε  ότι  δεν   θα  δευτερολογήσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικά  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  Δήμαρχος  πάντοτε  κλείνει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώστε  μας  την  δευτερολογία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  νόμιζα  ότι  δεν  υπάρχει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  το  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  συχνά  αναφέρεστε  ότι  δίνονται  λίγα  χρήματα  για  

τον  Τουρισμό .  Αυτό  το  ξέρετε ,  το  ξέρουμε ,  αυτή  είναι  η  αλήθεια .   Δεν  
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πρέπει  να  σταθούμε  όμως  μόνο  σε  αυτό .  Το  ότι  δίνονται  λίγα  χρήματα  

είναι  και  δικό  μου  παράπονο .  Αυτά  μπορεί  να  διαθέσει  η  Δημοτική  

Αρχή ,  αυτά  διαθέτουμε .  Αλλά  μην  ξεχνάμε ,  εμείς  πρέπει  να  δούμε  τι  

προσπάθεια  γίνεται ,  ποια  είναι  τα  αποτελέσματα  και  ποιες  είναι  οι  

δράσεις  μας .   

 Οι  δράσεις  μας ,  όπως  καλά  γνωρίζετε  είναι  πάρα  πολύ  

στοχευμένες  και  με  αυτά  τα  λίγα  χρήματα  οι  δράσεις  που  κάνουμε  

εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  δεν  την  κάνει  κανένας  άλλος  Δήμος ,  

τουλάχιστον  στην  Κεντρική  Μακεδονία .  Με  τα  λόγου  γνώσεως .  Για  

Δήμο  μιλάμε .   

 Φανταστείτε  εάν  είχαμε  περισσότερες  δυνατότητες  τι  θα  

μπορούσαμε  να  κάνουμε .  Αυτό  είναι  γεγονός .   

 Μην  ξεχνάμε  αυτό  που  είπε  ο  συνάδελφος .  Σε  δυο  προγράμματα ,  

διεκδικήσαμε  δυο  προγράμματα  και  τα  δυο  τα  πήραμε .  Το  ένα  ήταν  

30.000,  πολύ  χρήσιμα  χρήματα  τότε  στις  αρχές  της  διοίκησης  και  100 

χιλιάρικα  τώρα .  Θα  φανεί  και  αυτή  η  διαφορά  και  από  την  πλευρά  μας  

ότι  άλλο  θα  μπορούμε  να  κάνουμε  και  θέλουμε ,  θα  το  διεκδικήσουμε  

και  να  είστε   

σίγουροι  ότι  θα  το  παλέψουμε ,  όσον  αφορά  τα  προγράμματα .   

 Λίγα  λόγια  για  τα  αγροτικά .   

 Πολλές  φορές  λέμε  λόγια  για  την  αναβάθμιση ,  για  το  έτσι ,  για  το  

αλλιώς ,  επειδή  το  έχω  ζήσει  πολλά  χρόνια  αυτό  το  πράγμα ,  μην  

περιμένετε  ένας  Δήμος  να  κάνει  θαύματα  στον  αγροτικό  τομέα .  Αυτό  

που  κάναμε  εμείς  είναι  να  στήσουμε  την  Αντιδημαρχία  Τουρισμού ,  να  

παρέχουμε  υψηλή  υπηρεσία ,  να  εξυπηρετούμε  τον  κόσμο .  Εκεί  να  μας  

ελέγξετε  και  όχι  το  εάν  κάνουμε  αναδιάρθρωση ,  εάν  κάνουμε  

αναδασμό  εμείς .   
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Τον  αναδασμό  που  γίνεται  στα  χωριά  μας  ξέρετε  πάρα  πολύ  

καλά ,  συγνώμη ,  συγνώμη ,  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  τον  παλέψαμε  πάρα  

πολύ  και  από  το  2004 δεν  έχει  τελειώσει  ακόμη .   

Άρα ,  αυτά  όλα  πρέπει  όλοι  να  ενώσουμε  την  φωνή  μας  προς  το  

Υπουργείο  και  προς  την  Περιφέρεια  και  όχι  τόσο  γι '  αυτά  τα  μεγάλα  

έργα  προς  τον  Δήμο .  Ο  Δήμος  οφείλει  να  εξυπηρετεί ,  να  παρέχει  

υπηρεσία .  Θυμάστε ,  πόσες  ημερίδες  κάναμε ;  Πόσες  επισκέψεις  

κάναμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει  κάνετε  ότι  θέλετε  απλώς  σας  λέω ,  σας  ενημερώνω .  Μην  

περιμένουμε ,  να  μην  λέμε  πράγματα  τα  οποία  δεν  είναι  εφικτά  από  

έναν  Δήμο ,  μια  Δημοτική  Αρχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος ,  Αντιδήμαρχος  που  έχει  να  

απαντήσει  κάτι  για  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  από  αυτά  που  

ακούστηκαν ;  Όχι .  Κύριε  Γιαννακίδη  θέλετε  να  δευτερολογήσετε  ή  ο  κ .  

Μηλίδης ;  Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  θέμα  ήθελα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  σας  κουράσω  αλλά  δεν  μπορώ ,  

πρέπει  κάποια  πράγματα  να  τα  πω .   

 Πρώτα  –πρώτα  δεν  αναφέρθηκα  στα  λεντ ,  στα  οποία  ήμασταν  

αντίθετοι  για  ένα  τόσο  μεγάλο  δάνειο .  Θυμάστε ,  μιλούσαμε  για  κάτι  

μικρότερο ,  επομένως  ήμασταν  αντίθετοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  σε  αυτό .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  θα  απαντήσει .  Απλώς  το  αναφέρω  γιατί  δεν  το  είχα  αναφέρει .   

 Για  το  Ξενάκη .  Ναι ,  είμαστε  υπέρ ,  ωραίο ,  μπορεί  να  προσελκύσει  

κόσμο ,  όμως ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  Ξενάκη  προσελκύει  έναν  ειδικό  

πληθυσμό .  Εγώ  όταν  αναφέρθηκε  στον  τουρισμό  γενικότερα  μιλούσα  

για  πιο  μαζικό  τουρισμό .  Καλό  είναι  το  πρόγραμμα ,  το  στηρίξαμε ,  

είπαμε  ναι ,  αλλά  η  μάζα  δεν  θα  πάει  στου  Ξενάκη ,  να  είμαστε  λίγο  

ρεαλιστές .  Θα  πάει  ένας  ειδικός  τουρισμός  που  έχει  κουλτούρα ,  που  

έχει  άλλου  είδους  προσεγγίσεις .  Έτσι  δεν  είναι ;   

 Αναφέρθηκε  ο  κ .  Καρπουχτσής  λέγοντας  ότι  από  το  πρόγραμμα  

Γιούνγκερ ,  ότι  πάει  μόνο  σε  ιδιωτικές  επιχειρήσεις .  Έχω  αντίθετη  

άποψη .  Πάει  στους  δήμους ,  κ .  Καρπουχτσή  και  είναι  προς  τιμή  σας  

που  έμμεσα  ομολογήσατε ,  είπες  ότι  το  κοιτάμε .  Άρα  θα  το  δείτε ,  δεν  

το  έχετε  δει .  Είπατε  ότι  το  κοιτάμε .  Ήταν  μια  σημαντική  παράλειψη .   

 Ο  κ .  Χράπας  είπε  κάτι  πολύ  σημαντικό .  Δεν  σκοπεύουμε  να  

ανανεώσουμε  την  σύμβαση .  Κύριε  Δήμαρχε  θυμάστε  εσείς  τότε  είχατε  

αναλάβει  αυτή  την  ευθύνη .  Από  το  ΄11 η  παράταξή  μας  και  εγώ  

προσωπικά  σας  έλεγα  ότι  αυτή  η  σύμβαση  είναι  υποσαχάρια  σύμβαση .  

Το  θυμάστε ;  Από  την  πρώτη  στιγμή .  Και  λέγατε  ότι  τι  να  κάνουμε ,  

αυτή  είναι  η  σύμβαση .  Τώρα  λέτε ,  ομολογεί  ο  κ .  Χράπας  εδώ  μέσα  ότι  

δεν  σκοπεύουμε  να  την  ανανεώσουμε .  Και  καλά  κάνετε ,  διότι  

πραγματικά  είναι  μια  σύμβαση  τριτοκοσμική .  Είναι  σαν  ο  Big Brother 

έχει  γίνει  εταιρεία  αυτή .  Δεν  δίνει  σχεδόν  τίποτα ,  ελάχιστα  δίνει .   

 Όσο  για  τον  αγροτικό  τομέα  και  κλείνω ,  δεν  μίλησε  κανείς  ούτε  

για  μεγάλα  έργα ,  δεν  μπορεί  να  κάνει  τέτοια  πράγματα ,  ούτε  για  

αναδασμούς ,  ούτε  για  άλλα  μεγαλεπήβολα  σχέδια .  Μιλάω  για  

ενημέρωση ,  για  στήριξη ,  γι '  αυτά  που  καλώς  οργανώθηκε  το  γραφείο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

62

Αγροτικής  Ανάπτυξης .  Το  περιμέναμε  πιο  νευραλγικό .   Αυτό  είπαμε .  

Όχι  να  κάνει  αναδασμούς .  Προς  Θεού ,  δεν  μπορεί ,  είναι  θέμα  του  

κράτους  αυτά ,  αλλά  θα  μπορούσε  να  είναι  πιο  κοντά  και  να  

παρεμβαίνει  πιο  δυναμικά .  

 Κύριε  Γρηγοριάδη ,  κατ’  επανάληψη  στον  απολογισμό  που  κάνετε  

σαν  Δημοτική  Αρχή  ότι  σε  μερικά  τέτοια  σημεία  και  στην  γεωργία  και  

στην  κτηνοτροφία  έλεγε  ότι  αγοραπωλησία  το  τάδε .  Αγοραπωλησία  το  

τάδε .  Ο  αγροφύλακας  έπιασε  τον  τάδε .  Εκεί  είχαμε  καταντήσει .  Αυτός  

είναι  ο  λόγος  του  Αγροτικού  Γραφείου ;  Λυπάμαι  πάρα  πολύ  αλλά  

νομίζω  θα  έπρεπε  να  είναι  διαφορετικός .   

 Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Θέλετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κάτι  να  

συμπληρώσετε ;  Ναι ,  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πριν  κλείσει  το  θέμα  ο  κ .  Δήμαρχος ,  εγώ  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  ένα  

θεματάκι ,  για  να  μην  πλανάται  τίποτα  στον  αέρα ,  το  οποίο  δεν  είναι  

βάσιμο .  Δεν  σας  είπα  ότι  δεν  σκοπεύουμε  να  ανανεώσουμε  την  

σύμβαση .  Σας  είπα  ότι  στην  . .  ο  κύριος  Αναπληρωτής  Υπουργός  

Περιβάλλοντος ,  ο  κ .  Φάμελλος  ανέφερε  κάποια  στοιχεία  και  για  ένα  

νομοσχέδιο  το  οποίο  το  έχει  έτοιμο  και  θα  το  φέρει  πολύ  σύντομα .  Το  

πολύ  σύντομα  εννοείται  ότι  θα  είναι  λιγότερο  από  μήνα .  Αυτό  

κατανόησα  εγώ  προσωπικά .   

 Αυτό  το  νομοσχέδιο  θα  είναι  υπέρ  των  δήμων   και  αφορά  τα  

συστήματα  τα  οποία  ανακυκλώνουν  και  λέει  ότι  αυτά  τα  συστήματα  

δεν  μπορεί  να  έχουν  αποθεματικά  εκατομμυρίων ,  δεκάδων  

εκατομμυρίων  ευρώ .  Θα  υπάρχει  ένα  πλαφόν  και  όποιος  δεν  τηρήσει  το  
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πλαφόν  θα  ξανά  συζητηθεί  η  αδειοδότηση  τους .  Δηλαδή  με  λίγα  λόγια  

τους  λέει  ότι  εάν  δεν  εφαρμόσετε  αυτό  που  σας  λέω  δεν  σας  δίνω  την  

καινούργια  άδεια .  Δεν  σας  ανανεώνω  την  άδεια .   

Εμείς ,  ο   Δήμος  Σερρών  αυτή  την  στιγμή  είμαστε  σε  ένα  στάδιο  

το  οποίο  πρέπει  να  ανανεώσουμε  και  για  να  ανανεώσουμε  μας  δίνει  και  

ένα  απορριμματοφόρο  καινούργιο  δωρεάν  η  Ελληνική  Εταιρεία  

Ανακύκλωσης .   

 Παρόλα  αυτά ,  δεν  το  παίρνουμε  το  απορριμματοφόρο  να  το  

κάνουμε  σημαία  και  να  πούμε  ότι  πήραμε .  Το  έχουμε  ανάγκη ,  έτσι ;  

Παρόλα  αυτά ,  περιμένουμε  να  νομοθετήσει  το  Υπουργείο  

Περιβάλλοντος  και  να  δούμε  ακριβώς  τι  θα  αναφέρεται  σε  αυτόν  τον  

νόμο  και  μετά  από  εκεί  θα  υπογράψουμε  σύμβαση .  Γιατί ;  Γιατί  υπάρχει  

μόνο  αυτό  το  σύστημα  το  οποίο  παίρνει  το  περιεχόμενο  των  μπλε  

κάδων .  Δεν  υπάρχει  ανταγωνιστής .  Ένας  είναι  κ .  Μηλίδη .  Θέλουμε ,  

δεν  θέλουμε  σε  αυτόν  πάμε .  Απλά  πρέπει  να  πετύχουμε  μια  καλύτερη  

συμφωνία .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .   

 Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε .  Σας  παρακαλώ  πολύ  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Καρπουχτσής .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Σε  σχέση  με  αυτά  που  είπε  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  απλά  να  έχουμε  υπόψη  

μας  ότι  το  πακέτο  Γιούνγκερ ,  στο  οποίο  αναφέρεστε ,  είναι  

χρηματοδότηση  μέσω  πρόσβασης  σε  φθηνό  χρήμα ,  κοινώς  

δανειοδότηση .  Αυτό  να  έχουμε  υπόψη  μας .  Δεν  είναι  το  πακέτο  

Γιούνγκερ  απευθείας  επιχορήγηση  με  την  έννοια  των  

συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  που  παίρνουμε  σήμερα  και  

διεκδικούμε  με  100%. Έχει  την  αντίστοιχη  έννοια  με  τα  προγράμματα  
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που  έχει  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών ,  παραδείγματος  χάρη ,  για  τα  λεντ ,  

με  την  πρόσβαση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  γίνεται ,  σας  παρακαλώ  πολύ  διάλογος .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μιλάω  για  το  πακέτο  Γιούνγκερ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  που  προσπάθησε  να  πάρει  μια  χρηματοδότηση  

για  ανάπλαση  παραλιακού  μετώπου  και  τα  λοιπά .  Ως  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Ολοκλήρωσε .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  

Δήμαρχος  για  να  κλείσει  το  θέμα .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  νομίζω  όλοι  γνωρίζουμε  

εδώ  σε  αυτή  την  αίθουσα  ότι ,  ότι  έργα  γίνονται ,  γίνονται  μέσω  

προγραμμάτων .  Με  τα  ψίχουλα  που  παίρνουν  οι  δήμοι  από  την  

Σ .Α .Τ .Α .  δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα .  Γίνονται  κάτι  μικρά ,  κάτι  

συντηρήσεις ,  κάτι  πολύ  μικρά  εργάκια .  Και  μην  ξεχνάτε  η  Σ .Α .Τ .Α .  

προ  Καλλικράτη  ήταν  2.200.000 ευρώ  για  τον  Δήμο  Σερρών  και  μετά  

Καλλικράτη  έγινε  1.000.000.  Άντε  να  το  μοιράσεις  στον  μισό  Νομό  

αυτό .   

 Λοιπόν ,  ότι  γίνεται ,  γίνεται  μέσα  από  προγράμματα .   
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 Γνωρίζετε  επίσης  πολύ  καλά  ότι  ο  Δήμος  Σερρών ,  τουλάχιστον  

από  το  ΄11 και  μετά ,  δεν  έχασε  κανένα  πρόγραμμα .  Ότι  πρόγραμμα  

άνοιξε  κατάθεσε  προτάσεις  και  εντάχθηκε .  Υλοποιήσαμε  έργα  από  

προγράμματα  ύψους  50 εκατομμυρίων  ευρώ  και  τώρα  εξασφαλίσαμε  

άλλα  30 εκατομμύρια  ευρώ ,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  και  θα  

ολοκληρωθούν  στην  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία .  Είναι  η  προίκα  της  

σημερινής  Δημοτικής  Αρχής  για  την  επόμενη  δημαρχιακή  θητεία .   

 Για  την  Ερμού  που  είπατε  κ .  Μηλίδη ,  καταρχήν  τα  έργα  που  

γίνονται  μέσα  από  προγράμματα ,  τα  προγράμματα  για  τα  έργα  βάζουν  

κάποιες  προϋποθέσεις .  Για  να  μπει  σε  κάποιο  πρόγραμμα  πρέπει  να  

υπάρχουν  κάποιες  προϋποθέσεις .  Εάν  μια  περιοχή ,  όλες  οι  περιοχές  

δεν  πληρούν  αυτές  τις  προϋποθέσεις  για  να  μπορέσουν  να  ενταχθούν  

σε  προγράμματα .  Παραδείγματος  χάρη ,  οι  βιοκλιματικές .  Ένα  

παράδειγμα  φέρνω .   

Τα  έχω  πει  πολλές  φορές  αλλά  δεν  πειράζει ,  να  τα  ξαναπούμε  

μήπως  και  γίνουν  κατανοητά .  Οι  βιοκλιματικές  ήταν  για  περιοχές  που  

σφύζουν  από  μπετό ,  που  δεν  έχει  ούτε  ένα  δενδράκι  και  πρέπει  να  

γίνουν  παρεμβάσεις  για  να  αναπνεύσουν  αυτές  οι  περιοχές .  Να  

τοποθετηθούν  δέντρα ,  νερά ,  το  ένα ,  το  άλλο  και  τα  λοιπά .  Τέτοια  

περιοχή  είναι  η  Ομόνοια  για  να  γινόταν  στην  γειτονιά  μου ;  Τέτοια  

περιοχή  είναι  ο  Προβατάς  ή  το  Κωνσταντινάτο ;  Δεν  υπήρχε  άλλη  

περιοχή .   

Έτσι  λοιπόν ,  εξασφαλίζονται  τα  έργα  από  προγράμματα ,  διότι  

θέτουν  κάποιες  προϋποθέσεις .    

Για  την  Ερμού  που  είπατε .  Η  Ερμού ,  που  γίνεται  μέσα  από  το  

πρόγραμμα  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης ,  λέει  ότι  περιοχές  που  είναι  

στο  κέντρο ,  που  συνδέουν  πλατείες  και  είναι  περιοχές  που  έχουν  
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κατοίκους  πάνω  από  5.000.  Υπάρχει  κανένα  χωριό  που  έχει  αυτή  την  

προϋπόθεση  για  να  γινόταν ,  αντί  να  πηγαίνανε  τα  λεφτά  στην  Ερμού ,  

να  πηγαίνανε  σε  κάποιο  χωριό ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχει  τις  προϋποθέσεις .  Στο  κέντρο  λέει .  Πρέπει  να  είναι  στο  

κέντρο ,  να  συνδέει  πλατείες  και  να  είναι  πάνω  από  5.000.  Θέλω  να  σας  

πω  ότι  πρέπει  να  είναι  πάνω  από  5.000.   

 Είπατε  επίσης  και  για  τα  χωριά ,  ότι  δήθεν  στα  χωριά  δεν  γίνονται  

έργα  και  τα  λοιπά .  Πάνω  από  21 εκατομμύρια  ευρώ  έργα  μέχρι  τώρα  

γίνονται  στα  χωριά  και  θα  τα  αναφέρω .  Αναγκάζομαι ,  τι  να  κάνω ;   

 Αποχετευτικό  Σκουτάρεως  –Μητρουσίου .  Ύδρευση  Μητρουσίου .  

Λύσαμε  το  πρόβλημα  στο  Μητρούσι  και  της  ποιότητας  και  της  

ποσότητας  του  νερού .   Έργο  ύδρευσης  στο  Χιονοχώρι  και  αναπλάσεις .  

Πλατείες  Σκουτάρεως  –Κάτω  Καμήλας .  Λύκειο  Προβατά .  Ενεργειακή  

Αναβάθμιση  Λυκείου  Προβατά .  Μικρό  εργοστάσιο  βιοαερίων  στον  

Ελαιώνα .  Αποχετευτικό  Οινούσας .   

 Αυτά  δεν  είναι  έργα  σε  χωριά ;  Είναι  δυνατόν  δηλαδή  όταν  

γίνεται  ένα  έργο  σε  ένα  χωριό  θα  πατάμε  το  κουμπί  και  με  καρμπόν  το  

ίδιο  έργο  θα  γίνεται  σε  όλα  τα  χωριά  ή  σε  όλες  τις  συνοικίες ;   Υπάρχει  

τέτοιο  προηγούμενο  σε  όλο  τον  κόσμο ;  Υπάρχει  τέτοιο  προηγούμενο  

σε  κάποιον  Δήμο  που  γίνονται  έργα  σε  όλες  τις  συνοικίες ,  ταυτόχρονα ,  

και  σε  όλα  τα  χωριά ;   
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 Είπατε  για  τον  τουρισμό .  Για  τον  τουρισμό  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .  Υπήρχε  κάποιο  πρόγραμμα  για  τον  τουρισμό  και  δεν  το  πήραμε ;  

Όμως  για  τον  τουρισμό  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  μια  φιλοσοφία  και  ποια  

είναι  η  φιλοσοφία ;  Πώς  θα  προσελκύσει  ξένους  επισκέπτες ;  Θα  

προσελκύσει  ξένους  επισκέπτες  με  θεσμούς  είτε  πολιτιστικούς  είτε  

αθλητικούς .   

Επίσης ,  αναδεικνύοντας  διάφορα  ιστορικά  και  φυσικά  μνημεία  

και  κάνοντας  τον  Δήμο  πιο  όμορφο .  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  δεν  

κινηθήκαμε ;  Δεν  κάναμε  τον  Δήμο  πιο  όμορφο  με  τις  διάφορες  

αναπλάσεις ;  Δημιουργήσαμε ,  παρά  την  οικονομική  κρίση  δέκα  νέους  

θεσμούς  πολιτιστικούς  και  αθλητικούς  θεσμούς  σε  περίοδο  κρίσης .   

Δεν  υπάρχει  Σαββατοκύριακο  στον  Δήμο  Σερρών  που  να  μην  

υπάρχει  ένας  θεσμός .  Δεν   υπάρχει .  Εάν  αφαιρέσουμε  το  δίμηνο  του  

καλοκαιριού ,  κάθε  Σαββατοκύριακο  υπάρχει  και  ένας  θεσμός  και  

έρχονται  200,  300 άτομα ,  400 άτομα ,  χώρια  με  αυτές  τις  κινήσεις  που  

έχει  κάνει  και  ο   Γρηγοριάδης  ο  Παναγιώτης  με  την  εξωστρέφεια  αυτή  

προς  τα  Βαλκάνια  και  τα  λοιπά  και  κάνει  ο  άνθρωπος  ότι  μπορεί  για  να  

φέρει .  Και  αυτό  είναι  ένα  επιπλέον .   

Άρα ,  έγιναν  προσπάθειες ,  προσπάθειες  μέσα  από  τις  δυνατότητες  

που  προσφέρει  ο  Δήμος .   

Είπατε  ότι  δεσμεύουμε  ένα  ποσό  μεγάλο  για  ασφαλτοστρώσεις  

300.000 ευρώ  για  την  επόμενη  Δημοτική  Αρχή .  Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  

είναι  αλλά  δεν  πειράζει ,  θα  το  πούμε .  Κοιτάξτε ,  μα  εδώ  όλοι ,  όλοι  

παραπονιέστε  για  ασφαλτοστρώσεις ,  δεν  γίνονται  ασφαλτοστρώσεις .  

Να  γίνουν  ασφαλτοστρώσεις .  Δηλαδή  υπάρχει  περίπτωση  να  έρθει  

κάποια  Δημοτική  Αρχή  και  να  μην  κάνει  ασφαλτοστρώσεις ;  Ίσα  – ίσα  

θα  βρει  έτοιμο  ανάδοχο  και  για  το  2020 και  θα  γίνει  έργο .  Άμα  δεν  
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θέλουν  ας  μην  το  κάνουν ,  τι  να  πω ;  Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  είναι ,  ας  

μην  το  ψηφίσουν  εάν  κάποιοι  νομίζουν  ότι  δεν  πρόκειται  να  πάρουν  

ποτέ  τον  Δήμο .   

 Για  την  αγροτική  ανάπτυξη  είπατε .  Υπήρχε  κανένα  πρόγραμμα  

για  αγροτική  ανάπτυξη ,  βγήκε  πρόσκληση  και  δεν  καταθέσαμε  να  

ενταχθούμε ;  Αυτά  που  είπατε  για  ενημερώσεις  και  τα  λοιπά ,  μα  

γίνονται .  Ποιος  είπε  ότι  δεν  γίνονται ;  Έχουμε  κάνει  εκδηλώσεις .  Τα  

έχει  αναφέρει  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  

Χρήστος  και  τα  λοιπά .   

 Για  την  ανακύκλωση  που  λέτε .  Μα  για  όλους  τους  δήμους  η  ίδια  

σύμβαση  είναι  με  την  ίδια  εταιρεία .  Ότι  ισχύει  για  όλη  την  Ελλάδα ,  

ισχύει  και  για  μας .  Εμείς  θα  αποτελέσουμε  εξαίρεση .   

 Έρχομαι  τώρα  για  τα  περίφημα  λεντ .  Ειλικρινά  υπάρχει  κανένας  

από  εσάς  που  πιστεύει  ότι  το  δάνειο  θα  πληρωθεί  από  τους  δημότες ;  

Εάν  κάποιος  το  λέει  αυτό ,  εκτίθεται .  Γιατί ;  Ή  δεν  έχει  διαβάσει  τίποτα  

από  τον  φάκελο  ή  τα  λέει  σκοπίμως  για  να  διαστρεβλώσει  την  αλήθεια  

και  να  παραπλανήσει  τους  πολίτες  χρησιμοποιώντας  την  λέξη  δάνειο .  

Το  δάνειο  θα  αποπληρωθεί  μέσα  από  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  

δεν  το  δίνει  το  δάνειο  το  ΚΑΠΕ .  Το  ΚΑΠΕ  δίνει  στο  πράσινο  φως  στο  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

 Το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  εάν  δεν  έχει  το  πράσινο  

φως  από  το  ΚΑΠΕ ,  που  στο  ΚΑΠΕ  πήγαμε  μια  μελέτη ,  η  οποία  

αποδεικνύει  ότι  το  δάνειο  θα  αποπληρωθεί  μέσα  από  την  εξοικονόμηση  

ενέργειας .  Το  μελετάει  αυτό  το  ΚΑΠΕ  και  λέει  ότι  ναι ,  είναι  σωστή  η  

μελέτη ,  το  δάνειο  θα  αποπληρωθεί  μέσα  από  την  εξοικονόμηση  

ενέργειας  και  τότε  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  δίνει  το  

δάνειο .   
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 Εάν  αυτά ,  δηλαδή  δεν  τα  έχετε  καταλάβει ,  ειλικρινά  τα  λέτε  τότε  

σκοπίμως  για  να  διαστρεβλώσετε  την  αλήθεια .  Ούτε  ένα  ευρώ  θα  

πληρώσουν  οι  πολίτες .  Είναι  ένα  φοβερό  έργο  και  αυτά  που  λέγατε ,  

κάποιοι  που  λέγανε ,  θα  πληρώσουν  οι  πολίτες  δάνειο ,  ο  διαγωνισμός  

είναι  φωτογραφικός ,  έχουμε  καταπέσει  στο  κενό  με  παταγώδη  τρόπο .   

 Χθες  ένα  σάιτ ,  δεν  το  ξέρω ,  Euro News στην  Αθήνα  έβγαλε  για  

τον  Δήμο  Σερρών ,  τον  αναφέρει  τον  Δήμο  Σερρών  για  το  θέμα  των  

λεντ  παράδειγμα  προς  μίμηση ,  όσον  αφορά  τον  διαγωνισμό ,   γιατί  δεν  

είναι  φωτογραφικός .  Για  πρώτη  φορά  σε  Δήμο  στην  Ελλάδα  σε  τέτοιο  

διαγωνισμό  εννέα  εταιρείες  και  βαρβάτες  εταιρείες  πήραν  και  λέει  ότι  

κοιτάξτε ,  αυτό  το  παράδειγμα  να  ακολουθήσετε  και  αναφέρει  κάποιους  

άλλους  που  είχαν  έναν  ενδιαφερόμενο  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  

σιγή  ιχθύος .  Κανένας  δεν  λέει  τίποτα  γι '  αυτό .  Φανταστείτε  αυτό  το  

σάιτ  να  έλεγε  ότι  είναι  φωτογραφικός  ο  διαγωνισμός  και  θα  γινόταν  

εδώ  πυρηνικός  όλεθρος .  Δεν  το  συζητάμε  δηλαδή .   

 Απορώ .  Καταπέσανε  δηλαδή  με  παταγώδη  τρόπο  αυτά  που  

λέγατε .  Και  για  τον  φωτογραφικό  διαγωνισμό  που  δεν  είναι  και  ότι  το  

δάνειο  θα  το  πληρώσουν  οι  πολίτες  και  επιμένετε  ακόμα  για  ένα  έργο  

που  έχει  οικονομικά  οφέλη  και  περιβαλλοντικά  οφέλη .   

 Πενήντα  δήμοι  έχουν  ενταχθεί  σε  αυτό  το  πρόγραμμα  και  

πολλαπλασιάζονται .  Όλοι  οι  δήμοι  θα  πάνε  και  εμείς  θέλουμε  με  

γκαζόλαμπες  να  μείνουμε ;  Και  ακόμα  μιλάτε  γι '  αυτό  το  έργο ;  

Εκτίθεστε .  Συνάδελφοι ,  εκτίθεστε .  Έχουμε  εκλογές .  Εγώ  θα  βγω  πολύ  

δυνατά ,  πάρα  πολύ  δυνατά  σε  θέματα  που  διαστρεβλώνετε  την  

αλήθεια ,  παραποιείτε  τα  πράγματα  δεν  θα  σας  αφήσω  σε  χλωρό  κλαρί .  

Να  το  ξέρετε .  Θα  βγαίνω  πάρα  πολύ  δυνατά  και  θα  λέω  την  αλήθεια  

και  μόνο  την  αλήθεια .   
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Δεν  μπορεί  σε  αυτόν  τον  τόπο  να  επικρατεί  το  ψέμα  και  η  λάσπη ,  

διότι  κατανοώ  λέω  λάσπη  και  κατανοώ  και  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Χασαπίδης ,  διότι  δέχθηκε  τέτοιες  άδικες  επιθέσεις ,  διότι  πράγματι  

κάποιες  άλλες  αγγελίες  βγάζουν  αποφάσεις  και  τις  λένε .   

Μα  και  για  το  αποχετευτικό  Καλών  Δένδρων  είπαν  ότι  ο  

Αγγελίδης  φταίει .  Ναι ,  τόσο  εύκολα ,  αγαπητοί  συνάδελφοί  μου  και  το  

ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά .   

Δεν  θέλω  να  πω  τίποτα  περισσότερο  για  να  μην  κουράσω ,  με  

αυτά  κλείνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκλήρωσε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Το  θέμα  μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Εκτός  

εάν  είμαστε  ομόφωνα  ναι .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ψηφοφορία .   Όλοι  οι  συνάδελφοί  μου  εδώ  ναι .  Δεν  βλέπω  

κάποιο  όχι .  Κύριε  Μοσχολιέ ;  Κυρία  Παγκάλου  μέχρι  τον  κ .  

Γρηγοριάδη  Χρήστο ,  ναι .  Όχι  η  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  

Γιαννακίδη  εσείς ;  Όπως  εξηγήσατε  με  την  κυρία  Γεωργούλα .  Η  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ;  Ναι  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  κυρία  

Παγκάλου ,  πλην  του  δανείου .  Κύριε  Ραμπότα ;  Κύριε  συνάδελφε  ναι ;  

Ναι  όλοι  οι  συνάδελφοι ;  Ναι  και  ο  πρόεδρος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  135/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   6ο:  

Έγκριση  Τροποποίησης  Ο .Ε .Υ .  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  γνωστό  το  θέμα  σε  όλους .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  τώρα .  Ο  κ .  Καρπουχτσής  έκανε  την  εισήγησή  του .  

Όλοι  ήμασταν  εδώ ,  την  ακούσαμε .  Τι  θέλετε  άλλο ,  δεν  κατάλαβα ;  

Τελείωσε  το  θέμα .   

 Έκτο  θέμα .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  την  εισήγηση .  Είναι  το  γνωστό  

θέμα .  Το  ψηφίσαμε  την  προηγούμενη   φορά .  Ζήτησε  το  Υπουργείο  να  

γίνουν  κάποιες  αλλαγές .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  κάτι  να  συμπληρώσετε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχαμε  ψηφίσει  ‘Βοήθεια  στο  

Σπίτι’  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  πάει  στον  Δήμο .  Τώρα  ζητάω  την  

έγκριση  της  τροποποίησης  του  ΟΕΥ ,  ώστε  να  μπει  εκεί  μέσα  και  να  

συμπεριληφθεί  στο  τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Προγραμμάτων  με  

τίτλο :  Γραφείο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  και  επίσης  στο  δεύτερο  μέρος  του  

άρθρου  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  εκεί  θα  αναφέρονται  οι  

αρμοδιότητες  του  τμήματος  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Προγραμμάτων .  
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Είναι  δηλαδή  η  τροποποίηση  μόνο  αυτό  που  ψηφίσαμε  την  

προηγούμενη  φορά  στον  ΟΕΥ .  Τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  136/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Έγκριση  αναπαραγωγής  έντυπου  υλικού  τουριστικής  προβολής .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Βρήκες  κωδικό ;  Που  θα  τα  βάλεις  τα  λεφτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  βρήκε  τον  κωδικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  δική  μου  δουλειά  που  θα  βρω  τα  λεφτά .  Η  Οικονομική  

Υπηρεσία  τα  βρήκε .  Το  δεύτερο  σκέλος ,  εάν  θέλετε  να  απαντήσω ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  κάνετε  ερώτηση  ή  ήταν  ρητορική ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο   κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επί  του  θέματος .  Επειδή  τα  χρήματα  είναι  πάρα  πολύ  λίγα  για  την  

τουριστική  προβολή  για  την  οποία  γίνεται  πολύς  λόγος ,  ένα  το  

κρατούμενο .  Δεύτερο  και  θα  έρθουν  και  600 δικηγόροι  εδώ  και  τι  

πρέπει  να  τους  δώσουμε  και  δεν  ξέρω  εάν  έχουμε  να  τους  δώσουμε .  

Τρίτον ,  μέσα  προϋπολογίζεται  η  δαπάνη ,  η  δαπάνη  θα  προσδιοριστεί  

αργότερα  με  τροποποίηση .  Αυτό  θέλω  να  πω ,  ότι  δεν  υπάρχει  κωδικός  

για  τα  λεφτά .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προέκυψε  από  το  Συνέδριο  των  Νομικών ,  των  Δικηγόρων .  Γι '  αυτό  

κρίθηκε  αναγκαίο  να  εκτυπώσουμε  αυτό  το  ιστορικό  λεύκωμα  να  το  

δώσουμε  στους  ανθρώπους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Των  εκατό  ετών .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  πω  κάτι .  Επειδή  αυτά  είναι  έκτακτα ,  εάν  δηλαδή  

προκύψουν  και  άλλα  πέντε  τέτοια  συνέδρια  και  τα  λοιπά ,  λόγω  του  

εκτάκτου  πάντα  έχουμε  μέτωπο  και  δίνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ,  κυρία  Παγκάλου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  137/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  1ης  τροποποίησης  σύμβασης  ¨Παροχής  έτοιμων  

 γευμάτων  για  την  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  Γυμνασίου  

 – Λυκείου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

75

Απλώς  προέκυψε  μια  έκτακτη  αύξηση  των  μαθητών ,  είναι  από  τις  

Δομές  Υποδοχής  Εκπαίδευσης  των  Προσφύγων  και  αυτός  είναι  ο  λόγος  

που  ζητάμε  αυτή  την  τροποποίηση .  Είναι  για  1.644,24 ευρώ  με  Φ .Π .Α . .  

Να  παίρνουν  δηλαδή  από  αυτόν  τον  προμηθευτή  που  έχουμε ,  με  την  

εταιρεία  που  έχουμε  ήδη  σύμβαση .  Να  αυξηθεί  το  ποσό  κατά  1.644 

ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  138/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  με  αρ .  πρωτ .  4208/2019 σύμβασης   

του  Δήμου  Σερρών ,  για  ¨Διενέργεια  πολιτιστικών-κοινωνικών  

-αθλητικών-κλπ  δραστηριοτήτων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομα .  Η  εκδήλωση  αυτή  δεν  πραγματοποιήθηκε  διότι  θα  

συμμετείχαν  μαθητές  της  Β /θμιας  εκπαίδευσης ,  όμως  είχε  συμπέσει  

αυτή  η  ημερομηνία  με  τις  καταλήψεις  που  είχαν  γίνει  τότε  για  το  

γνωστό  θέμα  για  την  Μακεδονία ,  με  αποτέλεσμα  με  αποφάσεις  των  

σχολικών  συμβουλίων  εκείνες  οι  ημέρες  και  καταλήψεις  είχαμε  αλλά  

και  όπου  δεν  υπήρχαν  δεν  μπορούσαν  να  χάσουν  μαθήματα  οι  μαθητές  

μιας  και  η  αναπλήρωσή  τους  ήταν  δύσκολη ,  με  αποτέλεσμα  αυτή  η  

εκδήλωση  δεν  πραγματοποιήθηκε .   

Το  ποσό  της  εκδήλωσης  μεταφέρεται  σε  άλλες  εκδηλώσεις  της  

Αποκριάς  και  μάλιστα  δράττομαι  της  ευκαιρίας  να  αναφέρω  ότι  πέρυσι  

μετά  το  Πάσχα  είχαμε  πάει  μαζί  με  την  Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  σε  

ένα  Φόρουμ  που  είχε  γίνεις  τα  Ιωάννινα  με  φορείς  πολιτισμού  και  

αθλητισμού  των  ΟΤΑ .   

Από  τότε  δρώντας  αθόρυβα  στέλνοντας  επιστολές  και  

προσπαθώντας  να  προσελκύσουμε  κόσμο  την  περίοδο  της  Αποκριάς  

στην  πόλη  μας  κυρίως  και  στον  Δήμο  μας  εκμεταλλευόμενοι  τα  λαϊκά  

δρώμενα  που  γίνονται  στην  επαρχία ,  έχουμε  το  αποτέλεσμα  φέτος ,  

ύστερα  από  ένα  χρόνο ,  400 άτομα ,  οκτώ  Σύλλογοι  από  την  Αθήνα ,  

οκτώ  λεωφορεία  λοιπόν  θα  ανέβουν  για  το  τριήμερο  της  Αποκριάς ,  θα  

καταλύσουν  σε  ξενοδοχεία  της  πόλης  μας .  Δεν  υπάρχει  άδεια  κρεβάτι  

το  τριήμερο  της  Αποκριάς .  Μάλιστα  πολλοί  από  αυτούς  θα  πάνε  και  

στο  Σιδηρόκαστρο .   

Τετρακόσια  και  πλέον  άτομα  υπολογίζουμε  ότι  πάνω  από  80.000 

ευρώ  θα  πέσουν  στην  τοπική  αγορά  και  αυτό  για  να  ξανά  θυμίσουμε  

ότι  ο  πολιτιστικός  τουρισμός ,  όπως  και  ο  αθλητικός  τουρισμός ,  πρέπει  
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να  είναι  στην  κορυφή  του  δόρατος ,  εάν  θέλουμε  εμείς  ως  Δήμος ,  όπως  

είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  πριν ,  δημιουργώντας  αυτούς  τους  δέκα  θεσμούς  

σε  περίοδο  κρίσεως  και  καλλωπίζοντας  και  εξωραΐζοντας  την  πόλη  

μας ,  να  έχουμε  εδώ  τα  τριήμερα  αυτά  κόσμο  ξένο  να  μένει ,  να  

ευχαριστιέται  την  διαμονή  του  στην  πόλη  μας  και  να  φεύγει  με  τις  

καλύτερες  εντυπώσεις .   

Την  Αποκριά  λοιπόν ,  αυτό  το  κονδύλι  τα  198 ευρώ ,  τα  

μεταφέρουμε  στις  εκδηλώσεις  της  Αποκριάς  και  όπως  σας  είπα ,  με  

πολύ  λίγα  χρήματα  καταφέραμε  αυτό  το  τριήμερο  να  έχουμε  πάνω  από  

400 άτομα  εδώ  από  την  Αθήνα  για  να  συμμετέχουν  στις  εκδηλώσεις  

που  γίνονται ,  όχι  στην  πόλη ,  στον  Νομό ,  αλλά  για  να  αφήσουν  τα  

χρήματα  μέσα  στην  πόλη .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  139/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  αρ .  πρωτ .  16445/2018  

σύμβασης  που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Νομιμοποίηση   

υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  140/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  καταγγελίας  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ¨  

Συμπληρωματικές  υπηρεσίες  υποστήριξης  του  Δήμου  Σερρών  

 σε  εξειδικευμένα  θέματα  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού   

Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  (Δημ .  περιόδου  2014-2019)¨ .  

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

Θέλετε  κάτι  γι '  αυτό ;  Το  είδατε ;  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  141/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  249.000,00 € από  το   

Πρόγραμμα  ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ” για  την  πράξη  με  τίτλο  

 ¨Προμήθεια  -  τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  

 παιδικών  χαρών  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  συνάδελφοι  γι '  αυτό ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  142/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  αφορά  

ενίσχυση   

κωδικών  εσόδων  –εξόδων  κλπ .  (υποχρεωτική  18η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  143/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  υπηρεσιών ,   

προμήθειες  κλπ  της  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  144/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  του  κ .  Τριανταφύλλου  

 Ηλία-Φιλήμων  με  δημοτική  έκταση  στο  αγρόκτημα  της   

Άνω  Ορεινής  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Θεοχάρης  Μ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;  Το  έχετε  δει  το  θέμα ;  Είναι  και  η  υπηρεσία ,  

από  ότι  είδα ,  είναι  θετική  η  εισήγησή  της .  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε  μια  τοποθέτηση  μικρή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  να  κάνει  κάποια  ερώτηση ;  Όχι .  Τοποθέτηση  ο  κ .  Τερζής .  

Παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μιας  και  ήμουνα  στο  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο  γι '  αυτό  το  θέμα ,  

είχε  γίνει  καλώς  μια  προσπάθεια  από  πάρα  πολλούς  δημοτικούς  

συμβούλους  που  γνωρίζουν  την  περίπτωση  αναγνωρίζουν  και  την  

οικογένεια  προσωπικά ,  να  θίξουν  την  ευαίσθητη  χορδή  όλων  μας  και  

το  πόσο  αυτή  η  οικογένεια  έχει  οικονομικά  προβλήματα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  είναι  άλλη  περίπτωση  αυτή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτό  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  περίπτωση  ήταν  εκείνη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  15ο  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στο  15 αλλά  εκείνη  η  περίπτωση  ήταν  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  πειράζει .  Συμφωνούμε ,  συνάδελφοι ,  έτσι ;  Οι  άνθρωποι  από  την  

περιοχή  ο  κ .  Θεοχάρης  με  τον  κ .  Γάτσιο  το  ξέρουν  καλά .  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  145/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αριθμ .  1354  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  έχω  άποψη  εγώ ,  θέλω  να  τοποθετηθώ  γι '  αυτό .  Θέλω  να  

τοποθετηθώ .  Εάν  είναι  αυτό  που  λέμε  για  τις  κεραίες .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τις  κεραίες  είναι .   
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Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  τοποθετηθώ  και  να  πω  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  έχει  κανείς  να  κάνει ;  Όχι .  Παρακαλώ  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  τοποθετηθώ  και  να  πω  ότι  αλλάζει  η  σύμβαση ,  η  διάρκεια  της  

σύμβασης  χωρίς  να  βάλουμε  κανέναν  όρο .  Επειδή  την  διαχείριση  των  

κεραιών  την  παίρνει  μια  άλλη  εταιρεία .  Είναι  γνωστό  ότι  στην  περίοδο  

της  κρίσης ,  οι  μόνες  εταιρείες  που  αύξησαν  τα  κέρδη  τους  ήταν  οι  

εταιρείες  κινητής  τηλεφωνίας .  Μόνο  αυτοί  αυξήσανε  τα  κέρδη  τους .  

Λειτουργούν ,  μάλιστα ,  ως  καρτέλ .  Και  λειτουργούν  ως  καρτέλ .   

 Η  άποψη  η  δική  μου  είναι  να  ανανεώσουμε  την  σύμβαση  αυτή  

μέχρι  που  να  λήξει  η  προηγούμενη  και  εάν  θέλει  να  αυξήσουμε  την  

σύμβαση ,  να  διπλασιάσουμε  το  μίσθωμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Για  το  δέκατο  έκτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Για  το  δεκαέξι ,  ναι .  Έκανε  μια  τοποθέτηση  ο  κ .  Χασαπίδης  και  

έθεσε  ένα  ζήτημα .  Να  αλλάξουμε  κάποιον  όρο  της  συμφωνίας  και  να  

διπλασιάσουμε… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Οι  όροι  της  συμφωνίας  και  οτιδήποτε  είναι  βασικά  για  την  Οικονομική  

Επιτροπή .  Το  λέω  και  μέσα .  Απλώς ,  δυο  εταιρείες  που  είχαν  αυτό  το  

οικόπεδο  έγινε  μια  εταιρεία .  Κάνανε  μια  εταιρεία .  Εμείς  τώρα  κάνουμε  

καταγγελία  της  μίσθωσης  και  μετά  κάνουμε  την  καινούργια  την  
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σύμβαση ,  την  οποία  θα  κάνουμε  αφού  περάσει  από  Οικονομική  

Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  για  να  είμαστε  σύντομοι ,  σήμερα  καταγγέλλουμε  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σήμερα  έχουμε  καταγγελία  της  μίσθωσης  και  συγχρόνως  ζητάμε  εκ  

νέου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δημοπρασία .  Τους  όρους  της  δημοπρασίας ,  κύριε  Χαρίτο… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  πάνε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  εκεί  θα  συζητηθεί  και  το  

μίσθωμα  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Με  συγχωρείτε  αλλά  μιλάτε  για  επέκταση  της  σύμβασης .  Δεν  λέτε  ότι  

ανανεώνουμε  την  σύμβαση  μέχρι  που  να  λήξει  η  υπάρχουσα .  Μιλάτε  

για  επέκταση  της  σύμβασης  με  τους  ίδιους  όρους  λέτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη ,  ένα  λεπτάκι  σας  παρακαλώ  πολύ .  Λέει  εδώ  ότι  

σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  παρακαλούμε  για  την  λήψη  απόφασης  περί  

καταγγελίας  της  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ '  αριθμό  1354 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός  και  Β)  την  εκ  νέου  

εκμίσθωση  του  ανωτέρω  τμήματος  με  την  διαδικασία  της  διενέργειας  

της  δημοπρασίας .  Αυτό  ψηφίζουμε  σήμερα .   

 Κύριε  Χαρίτο  εσείς  είστε  ο  εισήγησης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω  και  κλείνω .  «Παρακαλούμε  για  την  λήψη  απόφασης». 

Είναι  καταγγελία  της  μίσθωσης  του  τμήματος  1354 αγροτεμαχίου  του  
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αγροκτήματος  Χριστός ,  την  καταγγελία  και  την  εκ  νέου  εκμίσθωση  του  

ανωτέρω  τμήματος  με  την  διαδικασία  της  διενέργειας  της  

δημοπρασίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  όροι  είναι  μετά  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  ήδη  έβαλε  ένα  ζήτημα .  Το  ξέρει  και  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  που  είναι  στην  Εκτιμητική  Επιτροπή .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  δούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Με  την  παρατήρηση  που  έκανα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απόφαση  η  δική  μας  και  με  την  παρατήρηση  του  συναδέλφου  θα  πάει  

στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  146/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  1  

καταστήματος  του  πρώην  Κοινοτικού  καταστήματος  Μητρουσίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Πάλι  το  ίδιο  στην  Οικονομική  Επιτροπή  θα  έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  όροι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ως  είθισται  εκ  του  νόμου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  147/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  μίσθωσης  Κ .Ε .Π .  0747 

Δήμου  Σερρών  Παράρτημα  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Ν .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχει  κάποιος  να  ρωτήσει  κάτι  γι '  αυτό ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  τοποθετηθείτε .  Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Παρακαλώ  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  σχεδιάζει  η  Δημοτική  Αρχή  την  μεταφορά  του  

ΚΕΠ  Λευκώνα  στο  ισόγειο  του  Δημαρχιακού  Κτιρίου  του  πρώην  Δήμου  

Λευκώνα ,  εγώ  είμαι  αντίθετος  με  αυτό  γιατί  το  ΚΕΠ  είναι  σε  ένα  

σημείο  πέρασμα  του  Λευκώνα ,  εξυπηρετεί  πολύ  καλά  τους  συνδημότες .  

Υπάρχει  το  πάρκινγκ  δίπλα  που  πάνε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Λέει  ότι  επέκταση  μίσθωσης  μέχρι  που  να  ολοκληρωθούν  οι  εργασίες  

στο  Δημαρχείο .  Εγώ  είμαι  αντίθετος  το  να  φύγει  το  ΚΕΠ  από  εκεί  που  

είναι  τώρα .  Εξυπηρετεί  καλύτερα .  Ακόμα  και  οι  περαστικοί  που  

περνάνε  από  τον  Λευκώνα  θέλουν  κάτι  να  ρωτήσουν ,  που  δεν  είναι  

δημότες  του  Δήμου ,  μπορούν  εύκολα  να  προσεγγίσουν  το  ΚΕΠ .  

Υπάρχει  το  μεγάλο  πάρκινγκ  δεξιά  εκεί  από  την  γέφυρα ,  άρα  η  

μεταφορά  του  στο  Δημαρχείο  δεν  θα  εξυπηρετεί .   

Εκείνο  τον  χώρο  μπορούμε  να  τον  αξιοποιήσουμε  κάπως  αλλιώς .  

Να  τον  παραχωρήσουμε  κάπου  αλλού  για  να  εξυπηρετήσουμε  κανέναν  

φορέα  που ,  ενδεχομένως ,  θα  το  ζητήσει .  Και  έχει  πολύ  χαμηλό  

μίσθωμα .  260 ευρώ  μίσθωμα  έχει  αυτό ,  όταν  εγώ  για  επαγγελματική  

στέγη  απέναντι  πληρώνω  350.  Δηλαδή  είναι  τεράστιος  χώρος  που  
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δύσκολα  θα  βρούμε  με  αυτό  το  μίσθωμα  στον  Λευκώνα ,  στο  κέντρο  

του  Λευκώνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  τοποθετήθηκε .  Εδώ  πάντως  το  θέμα  είναι ,  εάν  και  

λείπει  ο  κ .  Καδής ,  ο  Αντιδήμαρχος ,  ότι  ζητά  η  εισήγηση  της  

υπηρεσίας ,  εδώ  βλέπω  την  αναπληρώτρια  Διευθύντρια  του  ΚΕΠ  την  

κυρία  Νούνη ,  την  παράταση  της  μίσθωσης  μέχρι  να  ολοκληρωθούν  οι  

εργασίες  που  απαιτούνται ,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  μεταστέγαση  του  

ΚΕΠ  στον  ιδιόκτητο  οίκημα  του  Δήμου ,  πρώην  Δημαρχείο  Λευκώνα .   

 Επομένως… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσο  χρόνο  είναι  η  παράταση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  να  ολοκληρωθούν  οι  εργασίες  λέει .  Δεν  ορίζει  χρονική  

διάρκεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην  στεναχωριέστε ,  κ .  Χασαπίδη ,  δεν  θα  το  μεταφέρουμε  εμείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Κλείσαμε  με  τις  τοποθετήσεις .  Εγώ  θέλω  να  

ρωτήσω ,  εάν  είστε  σύμφωνοι  σε  αυτό  που  λέει  η  εισήγηση  περί  

παράταση  της  μίσθωσης  μέχρι  να  ολοκληρωθούν  οι  εργασίες  που  

απαιτούνται ,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  μεταστέγαση  του  ΚΕΠ  0747 

Λευκώνα  σε  ιδιόκτητο  οίκημα  του  Δήμου .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι  ή  

όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2019 

90

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  εκτός  από  τον  κ .  Χασαπίδη ;   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι   και  ο  κ .  Ηλίας  Αναστασιάδης .  Όλοι  οι  υπόλοιποι ,  ναι .  Κατά  

πλειοψηφία  επομένως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  148/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  χορήγησης  άδειας  τοποθέτησης  τριών  (3)  προτομών  στην  

πλατεία  ¨ΠΕΣΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ  

ΚΥΠΡΟΥ  1974¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  το  είδατε ,  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απέναντι  από  το  Ξενία .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  Ομόφωνα  ναι .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  κ .  Μηλίδη ,  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ρωτήσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσετε ,  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Γκότση  είδα  ότι  και  η  υπηρεσία  και  η  Ποιότητα  Ζωής   είναι  

θετικές  στο  θέμα  και  βέβαια  πρέπει  να  τιμηθούν .  Κάτι  αναφέρθηκε  το  

οικονομικό  μέρος .  Δηλαδή  θα  είναι  επιβάρυνση  του  Δήμου ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

… η  Οικονομική  Επιτροπή ,  Ποιότητα  Ζωής ,  περνάει  από  εδώ ,  από  

μόνοι  τους  και  τα  ονόματα  αυτά  επέλεξαν ,  τους  ήρωες ,  από  μόνοι  τους .  

Δεν  ζήτησαν  καμία  οικονομική  βοήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  σας  θυμίσω  τα  ονόματα .  Είναι  ο  Ταγματάρχης  Κατσάνης  Γεώργιος ,  

Διοικητής  της  33η  Μοίρας  Καταδρομών ,  Ταγματάρχης  Αβραμίδης  

Άγγελος  Υποδιοικητής  της  1η ς  Μοίρας  Καταδρομών ,  Αρχιλοχίας  

Κούρλιος  Κωνσταντίνος  υπερασπιστής  του  στρατοπέδου  της  ΕΛΔΥΚ .   

 Συνάδελφοι  συμφωνείτε .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  γεγονότα  αυτά ,  οι  άνθρωποι  ήταν  ήρωες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  149/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  

 Σερρών  έτους  2019 και  αναμόρφωση  προϋπολογισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύντομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ομοφωνία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκτός  αν  υπάρχει  ομοφωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε  ομόφωνα ;   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερωτήσεις  δεχόμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  ο  κ .  Γάτσιος .  Παρακαλώ .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  έχει  ένα  ποσό  στις  80.000 ευρώ  για  τις  

βιοκλιματικές  αναπλάσεις .  Δεν  μπορώ  να  το  κατανοήσω  αυτό ,  γιατί  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είναι  που  κέρδισε  τα  δικαστήρια  ο  ανάδοχος  και  πρέπει  να  της  τα  

δώσουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μάλιστα .  Δεν  είναι  κάτι  δηλαδή  έργο ,  αλλά  πρέπει  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Στα  δικαστήρια  και  στα  λοιπά ,  διεκδίκησε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  διεκδίκησε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λεφτά .  Όχι  που  έχει  να  παίρνει .  Εμείς  το  κόψαμε  λόγω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  το  κόψαμε  όμως ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  το  κόψαμε  διότι  υπήρχαν  αστοχίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  δικαιώθηκε  στα  δικαστήρια .  Είμαστε  υποχρεωμένοι  να  του  

δώσουμε  τα  80 χιλιάρικα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ,  εάν  τα  έπαιρνε  τότε  θα  τα  έπαιρνε  από  το  πρόγραμμα  και  

τώρα  που  δικαιώθηκε  θα  τα  δώσουμε  από  το  ταμείο  του  Δήμου ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  κλείνει  το  πρόγραμμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  είναι  λεφτά  από  Σ .Α .Τ .Α . .  Αυτό  εδώ  είναι  μέσα  στην  Σ .Α .Τ .Α .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάτι  άλλο ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  150/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2019 για  το  έργο  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .   

Καπ .  Μητρουσίου  και  Τ .Κ .  Ορεινής  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  151/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1)  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου .  ΔΕ .  Σερρών ,  

2)  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως ,  

3)  Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018  και  

4)  Υποστήριξη  σε  συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  

 ΠΕ  3 και  ΠΕ  5 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Πράσινες  θέσεις   
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εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  Green Crew. 

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  και  ο  εντεταλμένος   

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  από  το  ένα  μέχρι  το  τέσσερα .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου .  ΔΕ .  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  152/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  

 χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  153/2019 )  

………………………… 
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Συντήρηση  

παιδικών  χαρών   

Δήμου  Σερρών  έτους  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  154/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Υποστήριξη  σε  

συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  ΠΕ  3 και  ΠΕ  5 

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  

διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  Green Crew. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  155/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου:  ¨Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  

 Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  156/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  του  υπ΄  αριθμ  1/2019 (θέμα  2ο)  πρακτικού  της   

επιτροπής  του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 αναφορικά  με   

ονομασία  σε  δύο  οδούς  στον  οικισμό  Οινούσας  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  157/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  πρότασης  επέκτασης  δικτύου  ποδηλατοδρόμων  

 εντός  του  αστικού  ιστού  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  τοποθέτηση  ή  ερώτηση ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  καμία  ερώτηση ;  Όχι .  Τοποθετηθείτε  παρακαλώ  κ .  Χασαπίδη ,  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έτσι  όπως  έρχονται  τα  ζητήματα  με  το  

ποδηλατοδρόμιο  εντός  της  πόλης  φαίνεται  να  μην  υπάρχει  ένας  

ολοκληρωμένος  σχεδιασμό .  Ενώ  έχουμε  κάνει  αρκετά  μέτρα  

ποδηλατόδρομο  στην  πόλη ,  στον  αστικό  ιστό  μέσα ,  η  

αποτελεσματικότητά  τους  και  η  λειτουργικότητά  τους  είναι  πολύ  

χαμηλή .  Ούτε  καν  προστατεύονται ,  δηλαδή ,  οι  ποδηλάτες  που  

διέρχονται  από  τους  ποδηλατοδρόμους  στον  αστικό  ιστό ,  ακόμα  και  

στο  κέντρο  της  πόλης  στην  Μεραρχίας  που  κάναμε .  
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 Εγώ  την  αίσθηση  ότι ,  εάν  θέλουμε  να  είμαστε  αποτελεσματικοί ,  

οφείλουμε  να  κάνουμε  ένα  δίκτυο  ποδηλατοδρόμων  που  να  ξεκινάει ,  ας  

πούμε ,  λέω  έτσι  ενδεικτικά ,  από  την  Πυροσβεστική  και  να  φτάνει  στο  

Πάρκο  Ομόνοιας .   

 Επειδή  τελευταία  έγινε  και  αρκετή  κουβέντα  για  την  αξιοποίηση  

του  πάρκου  εκεί  με  την  παραχώρηση  κάποιου  γηπέδου  για  τα  οποία  

εγώ  εκ  προοιμίου  λέω  ότι  είμαι  αντίθετος ,  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  

ένα  δίκτυο  ποδηλατοδρόμων  που  να  ξεκινάει  από  την  Πυροσβεστική  

και  να  φτάνει  στο  Πάρκο  της  Ομόνοιας  και  να  δικτυώσουμε  εκεί  μέσα  

το  ποδηλατοδρόμιο  για  να  έχει  αποτελεσματικότητα ,  να  μπορεί  

κάποιος  με  ασφάλεια  να  πάει  και  να  κάνει  ποδήλατο .  Ακόμα  και  μικρά  

παιδιά .   

 Έτσι  όπως  είναι  διαμορφωμένο  στο  κέντρο  της  πόλης ,  δεν  είναι  

καθόλου  λειτουργικό .  Εάν  είναι  δυνατόν  να  το  σταματήσουμε  και  να  

οδηγηθούμε  προς  εκείνη  την  κατεύθυνση .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Χασαπίδη  για  την  παρέμβασή  του .  Ο  κ .  

Γκότσης  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο ,  ο  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφε ,  μετά  και  τις  δικές  σας  παρατηρήσεις  και  του  κόσμου  ότι  

που  βάλαμε  τα  ανάποδα  τρίγωνα  εκεί ,  που  είπατε  για  την  ασφάλεια ,  

στείλαμε  εμείς  αυτός  που  μας  έκανε  την  μελέτη  του  κυκλοφοριακού  

σχεδιασμού  και  του  είπαμε  ότι  δεν  μπορεί  να  εμπεδώσει  ο  κόσμος  αυτό  

το  πράγμα  και  βάλαμε  το  s top στην  Ιουστινιανού  εκεί  που  λέγατε  και  

εσείς ,  βάλαμε  στοπ  και  βάλαμε  s low στα  ποδήλατα .   
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Άρα  κάναμε  μια  ενέργεια ,  ούτως  ώστε ,  το  αυτοκίνητο ,  παρόλο  

που  υπήρχε  πινακίδα  που  υπάρχει  ποδηλατόδρομος ,  βάλαμε  και  στοπ .  

Άρα  λοιπόν ,  ένα  θέμα  λύθηκε .  

Τώρα ,  εμείς ,  ο  ποδηλατόδρομος  αυτός  είναι  από  το  προγράμματα  

Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης .  Είναι  προϋπολογισμού  850.000 

ευρώ .  Η  διαδρομή ,  έπρεπε  να  ενώσουμε  αυτούς  τους  ποδηλατόδρομους  

που  υπάρχουν  με  τα  καινούργια  κομμάτια ,  ώστε  να  δημιουργηθεί  ένα  

δίκτυο  ποδηλατοδρόμων .  Γιατί  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  αλλού  και  να  

αφήσουμε  αυτά  χωρίς  να  τα  συνδέσουμε .   

Ξεκινάμε  από  την  Εξοχών .  Εξοχών  υπάρχει .  Ένα  λεπτό  και  θα  

δείτε  πως  πάει  αυτό  το  δίκτυο .  Εξοχών  υπάρχει .  Από  Εξοχών  

κατεβαίνουμε  Κωνσταντινουπόλεως .  Νέο  τμήμα .  Βασιλέως  Βασιλείου ,  

από  Κωνσταντινουπόλεως  βγαίνουμε  Βασιλέως  Βασιλείου .  Βασιλέως  

Βασιλείου  υπάρχει .  Φτάνουμε  στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Μέσα  από  την  

πλατεία  Ελευθερίας  θα  περάσει  το  ποδήλατο  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βάσει  μελέτης  είναι  αυτά .  Πλατεία  Ελευθερίας ,  περνάει  μέσα  από  την  

πλατεία  Ελευθερίας .  Φτάνουμε  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  

Υπάρχει .  Από  την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  πάμε  Στρυμώνος .  

Στρυμώνος   βγαίνουμε  Παπανδρέου ,  δίπλα  στο  παρκάκι  εκεί  που  

υπάρχει  ένα  τρίγωνο  και  Παπανδρέου  από  την  Αστυνομία ,  εκείνο  το  

κομμάτι  είναι  νέο  τμήμα .  Γίνεται  εκεί .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αυτά  σας  λέω  τώρα  τα  νέα  τμήματα  και  τα  λοιπά .  Από  εκεί  βγαίνουμε  

Δορυλαίου .  Εκεί  υπάρχει .  Από  την  Δορυλαίου  πάμε  Ευζώνων  νέο  

τμήμα ,  πάμε  Κοσομούλη  νέο  τμήμα ,  πάμε  Παπαδημητρίου ,  νέο  τμήμα  

και  Μαγνησίας  υπάρχει  και  φτάνουμε  στα  ΤΕΙ .  Δηλαδή  η  διαδρομή  

αυτή  είναι  από  Εξοχών  και  φτάνουμε  στα  ΤΕΙ .   

 Εσύ  είπες  μια  άλλη  διαδρομή ,  όμως  εμείς  έπρεπε ,  η  μελέτη  

έπρεπε  να  συνδέσει  τα  ήδη  υπάρχοντα  κομμάτια  με  τα  νέα  κομμάτια ,  

ας  το  πω ,  ποδηλατόδρομο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βέβαια .  Με  αυτό  το  πρόγραμμα .  Είπαμε  από  Εξοχών  βγαίνουμε  

Κωνσταντινουπόλεως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  σας  παρακαλώ  πολύ  κ .  Χασαπίδη ,  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκεί  από  τα  φανάρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Έχετε  την  ανοχή  μου  αλλά  μέχρι  ενός  σημείου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  σήμερα  εμείς  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ  παιδιά ,  συγνώμη ,  ενδιαφέρει .  Αυτό  είναι ,  προσέξτε ,  Σάκη ,  

αυτή  είναι  η  διαδρομή  και  έχω  και  την  μελέτη  εδώ  εάν  θέλεις  να  την  

πάρεις ,  την  μελέτη ,  υπάρχει .  Σήμερα  περνάμε  αυτή  την  μελέτη ,  αφού  
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πέρασε  από  τα  άλλα  όργανα ,  δηλαδή  από  την  Ποιότητα  Ζωής ,  από  το  

Τοπικό  και  τα  λοιπά ,  θα  πάει  στην  Αποκεντρωμένη ,  θα  εγκριθεί  από  

την  Αποκεντρωμένη ,  θα  πάει  στην  ΔΙΠΕΧΩΣ  και  μετά  υλοποίηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  δουλειά  ακόμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα  νέα  τμήματα  που  θα  γίνει  ο  ποδηλατόδρομος ,  θα  οριοθετηθεί  μόνο  

με  κολωνάκια  ή  θα  γίνει  κάποια  κατασκευή ;  Και  εάν  γίνει  

κατασκευή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  850.000;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εάν  γίνει  κατασκευή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κατασκευή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό .  Θα  πάρει  από  το  πεζοδρόμιο  χώρο  ή  από  τον  δρόμο  χώρο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  τον  δρόμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπου  περνάει  μια  θέση  στάθμευσης  είτε  δεξιά  είτε  αριστερά  θα  

καταργηθεί .  Έτσι  δεν  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού  θα  κάνουμε  ποδηλατόδρομο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  τις  διαστάσεις  που  έχει  ο  δρόμος  πρέπει  να  καταργηθεί  από  την  μια  

ή  από  την  άλλη  μεριά  ο  χώρο  στάθμευσης .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  και  η  μελέτη  το  λέει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντηθούν  οι  ερωτήσεις  σας  παρακαλώ .   Παρακαλώ  κύριε  

Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  μελέτη  τα  λέει ,  μπορείτε  να  την  πάρετε  την  μελέτη  εάν  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  εγώ  να  υπενθυμίσω  και  να  σας  πω  ότι  στην  προηγούμενη  θητεία  

μας  πάλι  μέσα  από  πρόγραμμα  συντάχθηκε  ένα  σχέδιο  ολοκληρωμένο  

ποδηλατοδρόμων  που  προέκυψε  μετά  από  διαβουλεύσεις  που  έγινε  και  

ήταν  επίπονες  οι  διαδικασίες .  Μέσα  από  αυτό  το  σχέδιο  πήραν  τώρα  

αυτό  το  κομμάτι ,  έγινε  συγκεκριμένη  μελέτη ,  κατατέθηκε  στο  Σχέδιο  

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης ,  εγκρίθηκε  η  μελέτη ,  850.000 ευρώ  και  

θα  γίνουν  περίπου  δυο  με  τρία  χιλιόμετρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  νέο  τμήμα  είναι  περίπου  1.500 μέτρα .  1,5 χιλιόμετρο  είναι  τα  

καινούργια  τμήματα .  Συν  αυτά  λοιπόν  φτάνουμε  σε  αυτά  που  είπε  ο  

Δήμαρχος .  Φτάνουμε  στα  δυο  και .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  είναι  με  μελέτη ,  υπάρχει  η  μελέτη ,  μπορείτε ,  συνάδελφοι ,  να  την  

δείτε .  Εγώ  σας  είπα  την  διαδρομή  η  οποία  υπάρχει  και  σε  χάρη .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  158/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  υπαγωγής  στις  διατάξεις  του  άρθρου  5 του  Ν .  429/1976,  

της  επιχείρησης  με  την  επωνυμία  ¨ΡΑΝΤΕΒΟΥ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει  το  θέμα ;  Θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει  κάτι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  159/2019 )  
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………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Σερρών   

κατά  τους  μήνες  Φεβρουάριο  και  Απρίλιο  και  του  εντεταλμένου  

 Δημοτικού  Συμβούλου  κ .  Καρπουχτσή  Κων /νου  κατά  το  μήνα  

Μάρτιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  20 έως   

και  22 Φεβρουαρίου  2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  160/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  από  14 έως  και  16 Απριλίου  2019 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  161/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου   

κ .  Καρπουχτσή  από  12 έως  13 Μαρτίου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  για  την   

συμμετοχή  Δημοτικού  Συμβούλου  στο  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ   

από  15 έως  16 Φεβρουαρίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  για  την  συμμετοχή  

Δημοτικού  Συμβούλου  στο  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  από  15 έως  16 

Φεβρουαρίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  163/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου   

Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  κατά  το   

μήνα  Φεβρουάριο  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  εδώ  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  και  στο  29 και  τα  έξοδα .  Έγκριση  

καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  και  του  Αντιδημάρχου  του  κ .  

Χράπα .  Είναι  για  τον  μήνα  Φεβρουάριο  του  ΄19. Συμφωνείτε  

συνάδελφοι ;   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  ερωτήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ευχαρίστως .  Σας  παρακαλώ  πολύ  λίγη  ησυχία .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντελώς  τεχνικό  είναι  το  θέμα ,  προφανώς  για  να  βοηθήσω  την  

υπηρεσία .  Λέει ,  ας  πούμε ,  για  συναδέλφους  ότι  εγκρίνουμε  την  

μετακίνηση ,  την  διανυκτέρευση  και  την  ημερήσια  αποζημίωση .  

Υπάρχουν  συνάδελφοι  που  έχουν  έγκριση  διανυκτέρευσης ,  έγκριση  

ημερήσιας  αποζημίωσης  και  δεν  έχουν  έγκριση  μετακίνησης .  Ή  λάθος  

κάνει  η  υπηρεσία  ή  δεν  ξέρω  τι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  θέτει  ένα  θέμα  ο  κ .  Γάτσιος  ο  συνάδελφος ,  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μπορούμε  να  το  δούμε  και  αλλιώς  αυτό ,  δεν  είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βάζει  ένα  ζήτημα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Βλέπω  εδώ  σε  ένα  θέμα  ότι  υπάρχει  έγκριση  αυτά  που  δικαιούται ,  

υπάρχει  έγκριση  διανυκτέρευσης ,  ημερήσιας  αποζημίωσης ,  έξοδα  

μετακίνησης  δεν  υπάρχουν .  Πώς  γίνεται  αυτό  το  πράγμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αποζημίωση  και  δεν  έγινε  με  τι  πήγε .  Πώς  γίνεται  αυτό ;  Εάν  θέλετε  να  

σας  το  δώσω  να  το  δείτε .  Άρα  λοιπόν ,  πάμε  λάθος  σε  όλα  τα  ποσά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενώ  έχει  διόδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί  να  πάρει  το  δικό  μου  μέσο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάλι  παίρνει  το  δικό  του  μέσο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  ένατο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

Ομοίως  στον  δημοτικό  σύμβουλο  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη   

από  13 έως  17 Φεβρουαρίου  2019 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  164/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  από  15 έως  17 

Φεβρουαρίου  2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  165/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  όλοι  καλά ,  καλό  βράδυ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

131-2019:  Συγκρότηση  Επιτροπών  στη  β΄  φάση  υλοποίησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ¨Επισιτιστικής  και  Βασικής  

Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  

τους  άπορους  ΤΕΒΑ¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης   

 

132-2019:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  Πανελληνίου  Συνεδρίου  

Δικηγορικών  Συλλόγων   

από  19 έως  και  22 Απριλίου  2019 με  τίτλο  ¨ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ  

ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

133-2019:  Έγκριση  πραγματοποίησης  διοργάνωσης  στα  πλαίσια  

φιλοξενίας  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Αγίας  Νάπας  

Κύπρου ,  κατά  το  μήνα  Απρίλιο  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

134-2019:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ  8/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ  με  θέμα  ¨Έγκριση  αναμόρφωσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Τσαλίκογλου   

  

135-2019:  Έγκριση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

136-2019:  Έγκριση  Τροποποίησης  Ο .Ε .Υ .  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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137-2019:  Έγκριση  αναπαραγωγής  έντυπου  υλικού  τουριστικής  

προβολής .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Γρηγοριάδης  

Π .  

 

138-2019:  Έγκριση  1ης  τροποποίησης  σύμβασης  ¨Παροχής  έτοιμων  

γευμάτων  για  την  σίτιση  των  μαθητών  του  Μουσικού  

Γυμνασίου  – Λυκείου  Σερρών  για  το  σχολικό  έτος  2018-

2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

139-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  με  αρ .  πρωτ .  4208/2019 

σύμβασης  του  Δήμου  Σερρών ,  για  ¨Διενέργεια  

πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών-κλπ  δραστηριοτήτων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Τερζής  Β .  

 

140-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  αρ .  πρωτ .  16445/2018 

σύμβασης  που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Νομιμοποίηση  

υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

141-2019:  Έγκριση  καταγγελίας  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  

¨Συμπληρωματικές  υπηρεσίες  υποστήριξης  του  Δήμου  

Σερρών  σε  εξειδικευμένα  θέματα  στο  πλαίσιο  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  (Δημ .  

περιόδου  2014-2019)¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

142-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  249.000,00 € από  το  

Πρόγραμμα  

”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ” για  την  πράξη  με  τίτλο  ¨Προμήθεια  -  

τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  

χαρών  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

143-2019: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  

αφορά  ενίσχυση  κωδικών  εσόδων  –εξόδων  κλπ .  

(υποχρεωτική  18η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

144-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  υπηρεσιών ,  

προμήθειες  κλπ  της  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

145-2019:  Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας  του  κ .  

Τριανταφύλλου  Ηλία-Φιλήμων  με  δημοτική  έκταση  στο  

αγρόκτημα  της  Άνω  Ορεινής  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Θεοχάρης  

Μ .  

  

146-2019: Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αριθμ .  

1354 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

147-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  1 

καταστήματος  του  πρώην  Κοινοτικού  καταστήματος  

Μητρουσίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

148-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  μίσθωσης  Κ .Ε .Π .  0747 Δήμου  

Σερρών  Παράρτημα  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Ν .  

 

149-2019:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  τοποθέτησης  τριών  (3)  

προτομών  στην  πλατεία   

  ¨ΠΕΣΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ  

ΚΥΠΡΟΥ  1974¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

150-2019:  Έγκριση  Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2019 και  αναμόρφωση  προϋπολογισμού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

151-2019:  Έγκριση  Τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2019 για  το  έργο  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  

χαρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρουσίου  και  Τ .Κ .  Ορεινής  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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152-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου .  ΔΕ .  Σερρών  

 

153-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Σκουτάρεως  

 

154-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Συντήρηση  

παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους   

 

155-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Υποστήριξη  

σε  συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  ΠΕ  3 

και  ΠΕ  5 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  ¨Πράσινες  

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  

ακρωνύμιο  Green Crew. 

 

156-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨    Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  

κτήρια  της  .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  έτους  2016¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

157-2019:  Έγκριση  του  υπ΄  αριθμ  1/2019 (θέμα  2ο)  πρακτικού  της  

επιτροπής  του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 αναφορικά  με  

ονομασία  σε  δύο  οδούς  στον  οικισμό  Οινούσας  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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158-2019:  Έγκριση  πρότασης  επέκτασης  δικτύου  ποδηλατοδρόμων  

εντός  του  αστικού  ιστού  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η  

  

159-2019:  Έγκριση  υπαγωγής  στις  διατάξεις  του  άρθρου  5 του  Ν .  

429/1976, της  επιχείρησης  με  την  επωνυμία  ¨ΡΑΝΤΕΒΟΥ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

160-2019: Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  από  20 

έως  και  22 Φεβρουαρίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

161-2019: Ομοίως  από  14 έως  και  16 Απριλίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

162-2019: Ομοίως  του  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  κ .  

Καρπουχτσή  από  12 έως  13 Μαρτίου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

163-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  για  την  

συμμετοχή  Δημοτικού  Συμβούλου  στο  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ  

από  15 έως  16 Φεβρουαρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

164-2019: Ομοίως  στον  δημοτικό  σύμβουλο  κ .  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  

από  13 έως  17 Φεβρουαρίου  2019  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

165-2019: Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Χράπα  Παντελή  από  15 έως  

17 Φεβρουαρίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

…………………………………. 

…………………. 

 

 

•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  Καλώτα  

Παναγιώτα ,  προσήλθαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  5ου  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  Φωτιάδης  Στέφανος  και  Χρυσανθίδης  

Βασίλειος ,  αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  5ου  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης  και  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησαν  

μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  9ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………… 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ………………… 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………… 
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………… 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     …………………  
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ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………… 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………… 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………… 

 


