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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  17/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  30η  του  μηνός  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:30 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  17/24-10-2019 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  

Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  Ν .  

4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I».  

 

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  41 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  40,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

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

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 και  παρόντες  ήταν  οι  κ .κ . :  Ρίζος  

Γεώργιος ,  Βαφειάδης  Μιχαήλ  και  Πασσιάς  Ιωάννης .  

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Χρυσάφης  Αλέξανδρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις  της  παρ .  6 του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018. 

   

…………………………….  
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……………….  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-

2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I»,  σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  30 

Οκτωβρίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:30΄ ,  με  θέματα  ημερήσιας  

διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Ορισμός  συμπαραστάτη  του  δημότη  και  της  επιχείρησης  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  77 του  Ν .  3852/2010 όπως  αυτό  

τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  7 του  Ν .  4623/2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ   2ο:  Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καθορισμού  

τιμήματος  εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  

ακινήτων  της  παρ .  5 του  άρθρου  186 του  Ν .  3463/2006.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΘΕΜΑ  4ο:  Ορισμός  Δημ .  Συμβούλου  ως  μέλους  της  επιτροπής  ελέγχου  

στοιχείων  προς  απόδοση  των  τελών  διαμονής  

παρεπιδημούντων  και  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων  

κέντρων  διασκέδασης ,  εστιατορίων  κ .λ .π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  ελέγχου  και  βεβαίωσης  

των  παραβάσεων  της  λειτουργίας  των  παιδότοπων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στην  κοινή  

επιτροπή  παρακολούθησης  του  έργου :  Ανοικτό  Κέντρο  

Εμπορίου  πόλης  Σερρών  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ε .Π .  

Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την  διαπίστωση  

πράξεων  αυθαίρετης  βόσκησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΘΕΜΑ   8ο:  Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  Σερρών  

έτους  2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .  του  

υπάρχοντος  προσωπικού  από  19-12-2019 έως  18-12-2020 
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λόγω  ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του  ¨Κέντρου  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας  του  

Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρικής  

Μακεδονίας  ¨Προώθηση  της  Κοινωνικής  Ένταξης  και  

καταπολέμηση  της  Φτώχειας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  

Ι .Δ .Ο .Χ .  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-04-2020 έως  

31-03-2021 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  

δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  

ΡΟΜΑ¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  

Ι .Δ .Ο .Χ .  του  υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  έτος  από  02-

11-2019 έως  01-11-2020 για  την  υλοποίηση  της  

συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  έκθεση  

GREEK PANORAMA από  15 έως  16 Νοεμβρίου  2019 στο  

Ζάππειο  Μέγαρο  στην  Αθήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  τέταρτη  (4η)  

τεχνική  συνάντηση  των  εταίρων  του  έργου  «Δημιουργία  

Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  -  Cultural  

Dipole» που  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  

Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-

2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  14ο:    Έγκριση   συμμετοχής   του   Δήμου   Σερρών   στη   

δράση   με   τίτλο  «Ενίσχυση  των  υπηρεσιών  διαπολιτισμικής  

μεσολάβησης  σε  Κέντρα  Κοινότητας /Κέντρα  Ένταξης  

Μεταναστών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας», στο  

πλαίσιο  του  Ε .Π .  «Κεντρική  Μακεδονία», Άξονας  

Προτεραιότητας  ΑΞ09Β  «Προώθηση  της  κοινωνικής  

ένταξης  και  καταπολέμηση  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ»  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  τον  

τίτλο :  ¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  

Δήμου  Σερρών¨ ,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  πραγματοποίησης  2ης  τεχνικής  συνάντησης  

της  πράξης :  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  

εξοικονόμησης  σε  δημόσια  κτήρια  -  3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  του  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

10 

προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA 

Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  85/2018 

μελέτης  της  πράξης :  ¨Έργα  αστικής  αναζωογόνησης  Δήμου  

Σερρών  (φάση  Ι)  και  έγκριση  υποβολής  αιτήματος  

τροποποίησης  της  σχετικής  απόφασης  ένταξης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

πολιτικής  προστασίας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  

κατά  τις  Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  

λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  

πωλήτρια  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  ανάκλησης  αδειών  επαγγελματιών  πωλητών  

λαϊκών  αγορών  λόγω  μη  ανανέωσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 της  Δ /  νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  24ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 για  την  καταβολή  μισθωμάτων  για  το  ΚΕΠ  0747 

Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών ,  για  τη  χρονική  περίοδο  από  

τον  Ιούλιο  του  2016 έως  τον  Σεπτέμβριο  του  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 για  την  ¨παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  

οπτικών  ινών¨  του  ΜΑΝ  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 που  αφορά  την  υπηρεσία  ¨Εργασίες  

αποψίλωσης /κοπής  χόρτων  & κλαδέματος  δέντρων  και  

κοπής  δέντρων /θάμνων  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  

Δημοτικών  Ενοτήτων  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  

δίμηνο ,  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  της  

Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  Παιδείας  και  

Πολιτισμού  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση  λύσης  της  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  δύο  γραφείων  (ως  

ενιαίος  χώρος)  εμβαδού  31,58 τ .μ .  που  βρίσκονται  στις  

Σέρρες  επί  των  οδών  Εμμ .  Ανδρόνικου  2 και  Θέμιδος ,  

κληροδοτήματος  Ι .  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  στο  Ο .Π .  36 της  

πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  τοπικού  ρυμοτομικού  σχεδίου  για  τον  

χαρακτηρισμό  χώρου  ¨Αμαξοστασίου  -  Αποθηκών  και  

Πράσινου  Σημείου¨  Δήμου  Σερρών .  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΘΕΜΑ  32ο:   Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη  στην  πράξη  

εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  

Ενότητας  ¨Αλημπέκιοϊ¨  (Π .Ε .  17) του  Δήμου  Σερρών  στο  

Ο .Τ .  742.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση  εκποίησης  με  τις  διαδικασίες  του  

πλειστηριασμού  των  ανεπιτήρητων  παραγωγικών  ζώων  

(βοοειδών-αιγοπροβάτων)  που  περιέρχονται  στην  

ιδιοκτησία  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν .  

4056/2012.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

  

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

17422/06-06-2019 σύμβασης  περί  νομιμοποίησης  

υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2019.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

32023/18-10-2018 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρησης  

και  επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  κλπ  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Καθαρισμός  

ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

14 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  37ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σ . ,  Καδής  Γ . ,  

Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2015 και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:    Έγκριση  παράτασης  εργασιών  των  έργων :  

α)  επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη  και  

β)  εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017 (3η) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:    Περί  κοπής  ή  μη  δέντρων  υγιών ,  ευθύνης  του  Δήμου  

Σερρών .  
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Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  και  

Τουρτούρας  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  42ο:   Σχετικά  με  απομάκρυνση  τριών  κρασπέδων  (τμήμα  

παρτεριού)  από  κοινόχρηστο  χώρο  στην  οδό  Εφόρων  2 

έμπροσθεν  καταστήματος  εστίασης  (καφέ) .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  43ο:   Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  

1008 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  44ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Συγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  
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17Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  ήδη  έχουμε  φτάσει  και  ξεπεράσει  τις  19:30΄ ,  που  ήταν  η  ώρα  

έναρξης  της  επόμενης  συνεδρίασης ,  προχωρούμε  απευθείας  στην  

επόμενη  συνεδρίαση .  

 Πριν  προχωρήσουμε  στην  συζήτηση  του  προ  ημερήσιας  διάταξης  

ζητήματος ,  το  οποίο  ανέκυψε  και  το  οποίο  σας  έχει  κοινοποιηθεί ,  θα  

δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  προκειμένου  να  απευθυνθεί  στο  σώμα  

και  να  κάνει  ορισμένες  ανακοινώσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ερωτήσεις  ή  προτάσεις  για  κάποια  θέματα  

θα  προκύψουν  μετά .  Ωραία ,  ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  καταρχάς  θα  ήθελα  κάνοντας  την  

γέφυρα  μεταξύ  της  πρώτης  και  της  δεύτερης  τυπικά  συνεδρίασης ,  να  

ανακοινώσω  για  την  εκδήλωση  του  35ου  Γύρου  των  Σερρών ,  που  θα  

γίνει  την  Κυριακή  3 του  μηνός .  Νομίζω  ότι  είναι  μια  πολύ  καλή  

ευκαιρία  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  συμμετέχει  

συμβολικά  σε  αυτό  τον  αγώνα .  Όλοι  εμείς .  Στο  τρέξιμο  ή  στο  

περπάτημα .  Δεν  χρειάζεται  να  είναι  τρέξιμο .   

 Είναι  μια  πρόταση ,  η  οποία  γίνεται ,  δηλαδή  είναι  ένας  αγώνας ,  ο  

οποίος  είναι  για  το  περιβάλλον ,  το  μότο  είναι  «Αγάπα  το  περιβάλλον  

το  οποίο  περιβάλλει  ότι  αγαπάς» και  νομίζω  ότι  μπορούμε  όλοι  μας  να  

δώσουμε  αυτό  το  στίγμα  της  συμμετοχής  είτε  τρέχοντας  είτε  

περπατώντας .   
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 Έχουμε  τρεις  διαδρομές ,  έχουμε  και  την  διαδρομή  των  2.500 

μέτρων  και  έχουμε  και  την  διαδρομή  των  5.000 μέτρων .  Ο  καθένας  

επιλέγει  αλλά  καλό  είναι  να  δώσουμε  το  στίγμα .   

 Η  εκδήλωση  αυτή  διοργανώνεται  από  τον  Δήμο ,  είναι  ο  35ο  

Γύρος ,  είναι  πολύ  πετυχημένη  διοργάνωση ,  από  το  Γραφείο  Φυσικής  

Αγωγής  της  Β /θμιας  και  από  τον  ΕΑΣ ,  ΣΕΓΑΣ  Ανατολικής  Μακεδονίας  

και  Θράκης .   

 Καλώ  λοιπόν  τους  συναδέλφους  να  συμμετέχουμε  όλοι  μαζί  σε  

αυτή  την  εκδήλωση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σίγουρα  όχι  με  γραβάτα ,  κύριε  Παπαβασιλείου ,  γιατί  πρέπει  να  

δώσουμε ,  όπως  είπαμε ,  το  δικό  μας  στίγμα  και  το  δικό  μας  

παράδειγμα .   

 Πρέπει  να  σας  πω  επίσης ,  ότι  θα  γίνουν  και  παράλληλες  δράσεις  

για  την  ανακύκλωση  στο  πλαίσιο  αυτού  του  δρώμενου .   

 Δεύτερη  ανακοίνωση  έχει  να  κάνει  με  αυτό  το  οποίο  

αποφασίστηκε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  

μεταναστευτικό .   

 Ήδη ,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

έχουμε  έρθει  σε  επαφή  με  τους  φορείς  πολιτικούς ,  αυτοδιοικητικούς ,  

λοιπούς  θεσμικούς  φορείς  και  προσδιορίζεται ,  είμαστε  σε  εξέλιξη ,  

ούτως  ώστε ,  να  προσδιορίσουμε  την  κοινή  αυτή  συνάντηση  με  

επιφύλαξη  λέω  ότι  θα  είναι  μέσα  στο  Σαββατοκύριακο ,  το  ερχόμενο  

Σαββατοκύριακο  που  θα  είναι  οι  περισσότεροι  εδώ ,  ούτως  ώστε ,  να  

προχωρήσουμε  σε  όλα  αυτά  τα  οποία  είχαμε  πει  στο  προηγούμενο  
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Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όσον  αφορά  δηλαδή  την  κοινή  συνάντηση  των  

φορέων  του  Νομού  για  την  αντιμετώπιση  του  μεταναστευτικού  

θέματος .   

 Αυτά ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  ανακοινώσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  συνάδελφος  επιθυμεί  να  υποβάλλει  κάποια  ερώτηση  ή  να  θέσει  

κάποιο  θέμα  προς  ημερησίας ;  Ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Αραμπατζής .   

 Κύριε  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Το  θέμα  αφορά ,  κύριε  Πρόεδρε ,  την  διαδικασία  παραχώρησης  των  

στρατοπέδων  και  απευθύνομαι  στον  κ .  Δήμαρχο ,  τον  κ .  Χρυσάφη  

Αλέξανδρο .  Η  παράταξή  μας ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  ήθελε  να  ενημερωθεί  

για  τις  ενέργειες ,  όσον  αφορά  την  διαδικασία  παραχώρησης  των  

στρατοπέδων ,  μετά  από  δήλωσή  σας ,  ότι  θα  επισκεφτείτε  τον  υπουργό  

Εθνικής  Άμυνας  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  παράταξής  μας ,  της  Δημοτικής  

Πρωτοβουλίας  Σερραίων ,  ερωτούν  εάν  η  Δημοτική  Αρχή  θα  στηρίξει  

την  αρχική  πρόταση  Αβραμόπουλου  –Αγγελίδη ,  που  είναι  γνωστό  ότι  

απομένουν  μόνο  οι  υπογραφές  για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  

παραχώρησης  των  στρατοπέδων ;  

Ή  εάν  υπάρχει  βέβαια  και  άλλη  πρόταση ,  θα  ήθελα  να  

ενημερωθούμε  και  παρακαλώ  όπως  μας  απαντήσετε  εγγράφως .   

Υπογράφουν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  

Γκότσης  Ηλίας ,  Δούκας  Γεώργιος ,  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  Χράπας  

Παντελής .   

Έχει  κοινοποιηθεί  το  ερώτημα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στην  

γραμματεία .   
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Δεν  ξέρω ,  κύριε  Δήμαρχε  θέλετε  να  απαντήσετε  στο  μέλλον ,  δεν  

έχουμε  κανένα  πρόβλημα .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή ,  όπως  είπα ,  προγραμματίζεται  μια  συνάντηση  με  το  

αρμόδιο  υπουργείο  και  με  πολιτικούς  παράγοντες ,  ούτως  ώστε ,  να  

προχωρήσουμε  την  εξέλιξη  αυτού  του  θέματος .   Όταν  θα  είμαστε  σε  

θέση  να  σας  έχουμε  περισσότερες  λεπτομέρειες  για  το  κομμάτι  αυτό ,  

μετά  δηλαδή   το  πέρας  αυτής  της  συνάντησης ,  θα  σας  ενημερώσουμε .   

 Πάντως ,  να  ξέρετε  ότι  η  πρόθεσή  μας  είναι  η  συμμετοχή  στην  

συνάντηση  αυτή  να  είναι  συνολική .  Να  μην  είναι  μόνο  του  Δημάρχου .  

Προς  τα  εκεί  κατευθύνεται  η  προσέγγισή  μας  και  όπως  έχουμε  πει  και  

το  έχουμε  δηλώσει  και  το  αναφέρω  και  στο  σώμα ,  γιατί  δεν  έχουμε  

κάτι  το  οποίο  δεν  έχουμε  εκπέμψει ,  η  πρόθεσή  μας  είναι  για  πλήρη  

παραχώρηση ,  από  εκεί  και  πέρα  όμως  αξιολογούμε  το  υφιστάμενο  

θεσμικό  καθεστώς ,  το  αξιολογούμε ,  αξιολογούμε  εάν  αυτό  θα  

μεταβληθεί  και  από  και  πέρα ,  θα  παρθούν  και  οι  όποιες  αποφάσεις .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  θα  κάνουμε  τα  πάντα ,  ούτως  ώστε ,  αυτά  

να  έρθουν  σε  χρήση  του  Σερραϊκού  λαού  είτε  με  πλήρη  κυριότητα  είτε  

με  παραχώρηση .   

 Πρώτος  μας  στόχος  είναι  η  πλήρη  κυριότητα .  Από  εκεί  και  πέρα  

η  παραχώρηση  κατά  χρήση  δεν  μας  βρίσκεται ,  καταρχάς ,  αντίθετους .  

Γι '  αυτό  σας  λέω  όμως  θα  υπάρξει  ενημέρωση  για  την  εξέλιξη  του  

θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  καλησπέρα  και  από  εμένα .   

 Με  αφορμή  το  προσφυγικό  –μεταναστευτικό ,  με  αφορμή  το  θέμα  

και  την  έκταση  που  έχει  πάρει  στα  ΜΜΕ  και  τα  τοπικά  και  τα  

πανελλαδικά ,  την  τελευταία  συνεδρίαση  23 Οκτωβρίου  και  πολύ  σωστά  

την  τοποθέτησή  σας  και  την  ενημέρωση  και  την  επιβραβεύουμε ,  το  

ψήφισμα  που  έχει  σταλεί ,  την  επικείμενη  συνάντηση  που  θα  γίνει  με  τα  

πολιτικά ,  τουλάχιστον ,  πρόσωπα  και  τους  φορείς ,  το  γεγονός  όμως  ότι  

δεν  πρέπει  ο  σερραϊκός  λαός  και  εμείς  ως  σώμα  Δημοτικού  Συμβουλίου  

να  περιμένουμε  σποραδικά  να  παίρνουμε  πληροφορίες  και  στοιχεία  

από  τα  ΜΜΕ ,  από  τα  διάφορα  Blogs και  τα  σάιτ ,  θα  ήθελα  να  

καταθέσω  και  εγγράφως  μια  σειρά  ερωτημάτων  που  αφορούν  το  

μεταναστευτικό  και  ένα  βήμα  πριν  από  αυτό  το  βήμα  που  μπροστά  θα  

κάνετε  εσείς  και  πολύ  καλώς  με  τους  φορείς .   

 Είναι  μια  σειρά  ερωτημάτων  που  στην  ουσία  δημιουργεί  ένα  

μητρώο  όλων  αυτών  των  προσφύγων  μεταναστών  που  είναι  ήδη  στον  

Δήμο  Σερρών  και  αφορά  τα  ερωτήματα :  

  Πόσες  και  που  εδράζονται  οι  Δομές  και  Κέντρα  φιλοξενίας  

εγκατάστασης  προσφύγων  –μεταναστών  στον  Δήμο  Σερρών ;   

  Ποιος  αριθμός  των  προσφύγων  μεταναστών  ανά  δομή  κέντρων ;   

  Θα  δημιουργηθεί  νέα  δομή  κέντρου .   

  Θα  επεκταθεί  η  υπάρχουσα  δομή  κέντρου ;   

  Θα  προστεθεί  μελλοντικά  νέος  αριθμός  προσφύγων-  μεταναστών  

στις  υπάρχουσες  Δομές  –Κέντρα ;   

  Ποια  η  εθνική  κατανομή  τους  ανά  εθνικότητα ,  χώρα  προέλευσης ;  

Συρία ,  Παλαιστίνη ,  Αφγανιστάν ,  υποσαχάριες  χώρες ;   
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  Ποια  η  αριθμητική  κατανομή  ανά  θρήσκευμα ,  θρησκευτική  

συνείδηση ;   

  Ποια  η  αριθμητική  κατανομή  τους  σε  άνδρες ,  γυναίκες  και  

ανήλικα  αγόρια  και  κορίτσια ;   

  Ποιος  ο  αριθμός  των  ασυνόδευτων  παιδιών ;   

  Ποιες  οι  υγειονομικές  συνθήκες  και  οι  συνθήκες  τις  

ιατροφαρμακευτικής  τους  περίθαλψης ;   

  Ποιες  υπηρεσίες  προσφέρει  ο  Δήμος ;   

  Ποιο  το  μηνιαίο  κόστος  της  παροχής  αυτών  των  υπηρεσιών ;   

  Με  ποιο  ποσό  επιχορηγείται  ο  Δήμος  για  την  κάλυψη  των  

αναγκών  και  των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών ;   

  Πόσα  παιδιά  φοιτούν  στις  Δομές  υποδοχής  εκπαίδευσης  

προσφυγοπαίδων  και  από  που  καλύπτονται  οι  δαπάνες ;   

  Είναι  μόνιμη  εγκατάσταση  των  προσφύγων  μεταναστών ;  Εάν  όχι ,  

ποιος  ο  προβλεπόμενος  χρόνος  παραμονής  τους  στις  Δομές  –

Κέντρα  και  ποια  η  διαδικασία  επαναπροώθησης  στην  ιδιαίτερη  

παρτίδα  τους  ή  σε  άλλες  χώρες ;   

  Οι  ΜΚΟ  που  δραστηριοποιούνται  στις  Σέρρες ,  είναι  

πιστοποιημένες  στο  προβλεπόμενο  Μητρώο ,  ώστε  να  ασκούν  

νόμιμα  τις  δράσεις  τους  και  να  διαχειρίζονται  κονδύλια ;   

  Είναι  πιστοποιημένα  όλα  τα  άτομα  που  υπεισέρχονται  στις  Δομές  

–Κέντρα ;   

 Αυτά  ήταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ,  βέβαια ,  κ .  Τερζή  θα  έπρεπε  να  το  απευθύνετε  στον  υπουργό   

Μετανάστευσης ,  όχι  σε  μας .  Όχι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  όλα  αυτά  αφορούν  την  περιοχή  μας  και  προτείνω ,  μάλιστα ,  

κάποιος  αντιδήμαρχος  ή  εντεταλμένος  να  ασχοληθεί ,  όπως  υπάρχει  

Υπουργός  Μεταναστατευτικής  Πολιτικής ,  να  υπάρχει  και  κάποιος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  υπάρχει  τώρα  κάποιος  να  ασχοληθεί .  Είναι  άτομα  που  βρίσκονται  

στις  Σέρρες  και  πρέπει  να  γνωρίζουν  ως  Σερραίοι  δημότες  και  ως  

σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δοθεί  η  δυνατότητα  να  απαντηθούν  ορισμένα  από  αυτά ,  όσα  

μπορούμε ,  εν  πάση  περιπτώσει , ,  γιατί  δεν  είναι  αρμοδιότητα  του  

Δήμου  Σερρών  όλα  αυτά  που  είπατε .    

 Άλλος  συνάδελφος ;  Η  κυρία  Ιλανίδου  ανέφερε  και  η  κυρία  

Καλώτα .  Δεν  έχουμε  άλλον ,  έτσι ;  και  ο  κ .  Μιχτσόγλου .   

 Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τις  τελευταίες  μέρες  βλέπουμε  ότι  η  πόλη  μας  έχει  ομορφύνει  πάρα  

πολύ ,  μπήκε  χρώμα ,  μπήκαν  λουλούδια ,  το  έχουν  χαρεί  οι  Σερραίοι  και  

συγχαρητήρια  στην  Δημοτική  Αρχή  που  μετά  από  πολλά  χρόνια  έδωσε  

μια  ομορφιά  στην  πόλη  μας .   

 Θέλω  να  ρωτήσω  όμως ,  μέσα  στην  σύμβαση  που  κάνατε  με  τον  

εργολάβο ,  έχετε  προβλέψει  και  την  συντήρηση ;  Γιατί  άκουσα  ότι  μόνο  

την  τοποθέτηση  έβαλε .  Δεν  ξέρω  εάν  είναι  αλήθεια .   

 Παλαιά  είχε  γίνει  αυτό  επί  θητείας  του  Μωυσιάδη  με  

αντιδήμαρχο  την  Πασχάλη ,  είχε  ομορφύνει  πάρα  πολύ  η  πόλη  μας  και  
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τα  παρκάκια  έχουν  γίνει  ακόμα  και  ημερολόγιο  στο  Λύκειο  Ελληνίδων .  

Ο  εργολάβος  υπήρχε  μια  συρραφή  από  πάρα  πολλές  προδιαγραφές  και  

μέσα  είχε  την  συντήρηση .  Τότε  κάθε  λουλούδι  που  χαλνούσε  το  

έκλεβαν ,  το  ξερίζωναν   ή  χαλνούσε ,  ξεραινόταν ,  το  αντικαθιστούσε .   

 Μήπως ,  εάν  τυχόν  δεν  έχετε  προβλέψει  αυτό ,  να  μπορέσετε  να  το  

συμπληρώσετε ,  για  να  χαρούμε  την  ομορφιά  και  στην  συνέχεια .   Αυτό .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα .    

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

. .θα  την  απευθύνω  συγκεκριμένα  στην  Αντιδήμαρχο  Πρόνοιας  και  

Υγείας   και  θα  κάνω  πιο  συγκεκριμένη  ερώτηση ,  που  δεν  θέλει  

απάντηση  από  τον  υπουργό  Μετανάστευσης .   

Θα  ήθελα ,  κυριά  Αντιδήμαρχε ,  να  μας  ενημερώσετε ,  σε  ποιες  

ενέργειες  έχει  προβεί  η  Αντιδημαρχία ,  όσον  αφορά  τον  υγειονομικό  

έλεγχος  της  προσφυγικής  Δομής  και  γενικότερα  την  διαφύλαξη  της  

δημόσιας  υγείας ;  Συγκεκριμένα ,  εάν  είστε  ενήμερη  εγγράφως  για  την  

ιατρική  κάλυψη ;  Εάν  έχετε  έρθει  σε  επαφή  με  το  Γενικό  Νοσοκομείο  

Σερρών  για  τυχόν  μεταδοτικές  ασθένειες ;  Εάν  είστε  ενήμεροι  εάν  

πληρούνται  οι  απαραίτητοι  εμβολιασμοί ;  Εάν  έχετε  πάρει  στατιστικά  

στοιχεία  για  ειδικές  ασθένειες ;   

Η  ερώτησή  μου  έχει  να  κάνει  καθαρά  μόνο  με ,  έχει  σκοπό  μόνο  

την  προστασία  των  δημοτών  μας ,  μέσα ,  βέβαια ,  πάντα  από  την  

καλύτερη  διασφάλιση  της  υγείας  των  προσφύγων  και  αυτό  πάλι  είναι  

μέσα  στην  κυρίαρχη  θέση  που  πρέπει  να  έχει  ο  Δήμος  Σερρών ,  όπως  

αναφερθήκαμε  την  προηγούμενη  φορά  ως  παράταξη ,  η  θέση  της  

Δημοτικής  Αρχής  είναι  ηγετική  στην  περίπτωση  αυτή  και  θεωρώ  ότι  
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δεν  χρειάζεται  καμία  απάντηση  από  κανέναν  υπουργό  

Μεταναστευτικής  Πολιτικής ,  ώστε  εμείς  ως  Αντιδημαρχία ,  ως  Δήμος  

Σερρών  να  έχουμε  και  να  απαιτήσουμε  στατιστικά  στοιχεία  από  την  

υπεύθυνη  ΜΚΟ ,  από  το  υπεύθυνο  υγειονομικό  προσωπικό  και  γιατί  όχι  

και  από  το  Νοσοκομείο  Σερρών ,  γιατί ,  πραγματικά ,  τα  προβλήματα  

είναι  αρκετά  που  δεν  βγαίνουν  στην  επιφάνεια .   

Καλώς ,  βέβαια ,  δεν  βγαίνουν  στην  επιφάνεια  γιατί  πρέπει  πρώτα  

να  λύνονται  και  όχι  να  βγαίνουν  για  να  δημιουργούνται  εντυπώσεις .   

Θεωρώ  ότι  ο  ρόλος  μας  πρέπει  να  είναι  ουσιαστικός  και  εάν  

έχετε  προβεί  σε  ενέργειες ,  εντάξει  αλλά  θα  ήθελα  να  μας  ενημερώσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφονται  οι  ερωτήσεις  σας  και  θα  απαντηθούν ,  σύμφωνα  με  τον  

Κανονισμό  την  επόμενη  φορά .   

 Κύριε  Μιχτσόγλου .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  μια  φορά  είχα  βάλει  ένα  θέμα  για  το  λατομείο ,  

δεν  ξέρω  εάν  το  ψάξατε  και  θα  μου  απαντήσετε ,  δεν  ξέρω  τι  γίνεται .  

Απάντηση  δεν  πήρα .  Προφανώς  περιμένω  μια  απάντηση  τι  πρέπει  να  

κάνουμε ,  να  βοηθήσετε  τουλάχιστον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλάβετε  το  ερώτημα ,  εάν  και  θα  ήταν  σκοπιμότερο ,  όποιοι  έχετε  

να  υποβάλλετε  ερωτήματα ,  να  τα  κάνετε  γραπτώς ,  γιατί  τώρα  τέθηκαν  

τρία  ερωτήματα  τα  οποία  είναι  αρκετά  εκτενή .  Θέτετε  και  εσείς  ένα  

ερώτημα ,  το  οποίο  και  αυτό  έχει  τις  ιδιαιτερότητές  του ,  καλό  θα  είναι  

τα  ερωτήματα ,  όπως  ήρθε  το  προηγούμενο  ερώτημα  που  έθεσε  ο  κ .  

Αραμπατζής  γραπτώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακόμη  καλύτερα .  Ωραία .  Θα  ήταν  καλύτερο  λοιπόν  να  είναι  γραπτώς  

τα  ερωτήματα  για  να  μπορούμε  να  έχουμε  μια  σειρά  σωστή  στην  

απάντησή  τους .   

 Παρακαλώ  διατυπώστε  ξανά  το  ερώτημα  προκειμένου  να  

απαντηθεί  όπως  προβλέπεται  από  τον  Κανονισμό .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Και  το  δεύτερο ,  όσο  αφορά  τα  αδέσποτα ,  τι  προτίθεστε  να  κάνετε ;  Τι  

προτίθεστε  να  κάνετε  με  τα  αδέσποτα  σκυλιά  στην  πόλη ;  Θέλουμε  μια  

απάντηση  τουλάχιστον .   

 Το  τρίτο  θέμα  δεν  το  βάζω ,  άσε  το ,  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  αναφέρατε ;   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Το  λατομείο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Πρέπει  να  ψάξουμε  ποιος  το  λειτουργεί ;  Ποιος  έδωσε  άδεια ;  Να  μας  

βοηθήσετε .  Έχουμε  μαζεμένα  εμείς  χαρτιά ,  τα  έχει  ο  Πρόεδρος ,  

συνεννοήθηκε  με  τις  υπηρεσίες  αλλά  αυτός  δεν  σταμάτησε  να  

δουλεύει .  Ενώ  εγώ  έχω  προσφύγει  στο  ΣτΕ  και  έχω  απόφαση  ότι  δεν  

πρέπει  να  γίνει ,  αυτός  τώρα  συνεχίζει  και  σκάβει  και  να  γκρεμίζει  το  

βουνό .  Το  βουνό ,  στην  ουσία  τα  δέντρα ,  δεν  είναι  φαλακρό  το  βουνό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο  αντιδήμαρχος  Έργων  να  το  δει  για  να  υπάρξει  απάντηση  στο  

ερώτημα .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Να  το  δούμε ,  κύριε  Δήμαρχε  για  να  το  προστατεύσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  το  διερευνήσετε  και  να  το  αξιολογήσετε .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  για  τα  αδέσποτα ,  θα  υπάρξει  συνολική  

αποτύπωση  της  συνολικής  δράσης  μας  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  τον  λόγο  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Παρακαλώ ,  βέβαια ,  να  

είμαστε  όσο  πιο  τυπικοί  γίνεται  για  ερώτηση  και  όταν  κάνουμε  την  

έναρξη  αυτού  του  κύκλου  να  το  διατυπώνετε  όλοι  από  την  αρχή  ότι  

θέλουμε  να  κάνουμε  ερώτηση ,  μην  προκύπτουν  δηλαδή  στην  συνέχεια  

κάποια  θέματα  εμβόλιμα .   

 Ορίστε ,  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  αναφερθώ  στο  θέμα  και  να  ρωτήσω ,  γιατί  το  

θέμα  της  μεταφοράς  ή  μη  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  ενόψει  των  

Χριστουγέννων .   

 Πληροφορήθηκα  πρόσφατα  ότι  ήδη  η  Δημοτική  Αρχή  έκανε  

κάποιες  ενέργειες  για  παροχή  τριφασικού  ρεύματος  στην  πλατεία  

Ελευθερίας .  Εξάλλου ,  είναι  γνωστές  και  οι  προθέσεις  σας  για  την  

μεταφορά  αυτής  της  γιορτής  στην  πλατεία .   

 Ρωτώ  το  προεδρείο ,  εάν  υπάρχει  πρόθεση  από  την  Δημοτική  

Αρχή  να  έρθει  ως  θέμα  κανονικό  σε  ημερήσια  διάταξη ,  προκειμένου  
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και  να  συσκεφτούμε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  και  να  

συναποφασίσουμε  ή  όχι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  το  οποίο  θεωρώ  ότι  

είναι  εξαιρετικά  σημαντικό ,  όχι  μόνο  για  την  εικόνα  της  πόλης  την  

εορταστική  αλλά  και  για  την  οικονομία  της .   

 Επομένως ,  το  ερώτημα  είναι  εάν  θα  έρθει  ως  θέμα  ημερήσιας  

διάταξης  για  να  συζητηθεί  εκτενώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντηση  στο  θέμα ,  ναι .  Θα  έρθει  και  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  γιατί  πρέπει  να  παρθούν  και  αποφάσεις  συγκεκριμένες .  

Προφανώς  η  άποψή  μας  είναι  ξεκάθαρη ,  ναι  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

θα  μεταφερθεί  σαν  κύριος  όγκος  στο  κέντρο  των  Σερρών ,  χωρίς  να  

εγκαταλειφθεί  όμως  το  κομμάτι  το  οποίο  βρίσκεται  στην  Δορυλαίου .  

Δεν  θα  μεταφέρουμε  συνολικά  την  Πολιτεία  των  Ευχών ,  αλλά  θα  την  

απλώσουμε  με  μεγαλύτερο  όμως  βάρος ,  αυτή  είναι  και  η  δική  μας  

θέση ,  το  μεγαλύτερο  βάρος  θα  δοθεί  στον  βασικό  άξονα  πλατείας  

ελευθερίας ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  μέχρι  και  το  πεζοδρόμιο  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  επεκτεινόμενο  μέχρι  και  την  Δορυλαίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε ,  λοιπόν  και  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  και  περνάμε  στην  

συζήτηση  του  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματος ,  το  οποίο  σας  

κοινοποιήθηκε  το  μεσημέρι  αργά  και  το  οποίο  έχει  να  κάνει  με  την :  

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Συγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  πρέπει  να  σας  ενημερώσω  ότι  εκδόθηκε  επί  προσφυγής  που  είχε  

ασκηθεί  κατά  της  αποφάσεως  με  την  οποία  εκδόθηκε ,  με  την  οποία  

ορίστηκε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  εκδόθηκε  απόφαση  

επί  της  ενστάσεως  αυτής  από  την  Αποκεντρωμένη ,  από  τον  Έλεγχο  

Νομιμότητας  σύμφωνα  με  την  οποία  ακυρώνεται  η  απόφαση  για  

τυπικούς  λόγους  που  έχουν  να  κάνουν  ως  προς  την  αιτιολόγηση  της  

επιλογής  του  φορέα  που  θα  συμμετέχει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

 Θυμάστε  από  την  προηγούμενη  συζήτηση  ότι    είχαν  υποβληθεί  

δυο  υποψηφιότητες ,  η  μια  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Σερρών  και  η  

δεύτερη  του  Περιβαλλοντολογικού  Συλλόγου ,  του  Συλλόγου  

Προστασίας  Περιβάλλοντος  Σερρών .   

 Ανεξάρτητα  από  την  νομική  βασιμότητα  της  ακυρωτικής  αυτής  

απόφασης ,  για  την  οποία  πολλά  θα  μπορούσαν  να  ειπωθούν ,  τυχόν  δεν  

ασκηθεισόμενη  προσφυγή  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Άρθρου  852 

πιθανολογείται  μετά  βεβαιότητας  ότι  θα  δικαίωνε  τον  Δήμο ,  το  

γεγονός  παραμένει  ότι  όλη  αυτή  η  διαδικασία  θα  επέφερε  σημαντική  

καθυστέρηση  δεδομένο  ότι  η  Επιτροπή  αυτή  του  άρθρου  152,  δεν  έχει  

ακόμη  συγκροτηθεί .   

 Έτσι  θα  μεσολαβούσε  πολύς  χρόνος  έως  την  έκδοση  απόφασης  

και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  παρέμενε  χωρίς  διοίκηση .   

 Συντρέχει ,  λοιπόν ,  επείγουσα  ανάγκη  να  οριστεί  άμεσα  διοίκηση  

στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  αντιμετωπίσει  τις  άμεσες  και  επιτακτικές  

ανάγκες  της  επιχείρησης  και  για  τον  επιπλέον  λόγο  ότι  και  οι  

αποφάσεις  που  στο  μεταξύ  έχουν  ληφθεί  πιθανόν  να  αντιμετωπίσουν  

πρόβλημα  νομιμότητας .   
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 Για  τους  λόγους  αυτούς  λοιπόν  ζητείτε  από  το  σώμα  να  εγκρίνει  

την  κατ’  επείγουσα  αυτή  συζήτηση  του  θέματος  και  να  συζητηθεί  ως  

κατεπείγον  προ  ημερησίας  διατάξεως .  Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σώμα  συναινεί .  Τώρα  επί  της  ουσίας  του  θέματος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μισό  λεπτό  να  πω  κάτι .  μήπως  είμαστε  υποχρεωμένοι  

να  καλέσουμε  επί  της  διαδικασίας  το  ερώτημα ,  μήπως  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  καλέσουμε  και  τον  Σύλλογο  ο  οποίος  προσέφυγε  να  

παραστεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  να  κάνει  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  εισαγόμενη  διαδικασία  δεν ,  εάν  υπάρχει  εδώ  εκπρόσωπός  του ,  

μπορεί  να  το ,  να  πάρει  τον  λόγο  αλλά  δεν  προβλέπεται  κάτι  τέτοιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  επειδή  δεν  έχει  κληθεί  ο  Σύλλογος  ο  συγκεκριμένος  για  να  μας  

εκφράσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  και  την  προηγούμενη  φορά  δεν  κλήθηκε  και  στην  επόμενη  

συνεδρίαση  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μην  ξανά  πέσει  η  απόφασή  μας ,  γι '  αυτό  το  λέω .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  απόφαση  αυτή  εξέπεσε  για  τον  τυπικό  λόγο  ότι  δεν  υπήρχε  

ψηφοφορία   επί  του  Συλλόγου ,  όχι  επειδή  ήταν  ή  δεν  ήταν  ο  Σύλλογος  

εδώ .  Δεν  υπήρξε  ψηφοφορία  ξεχωριστή  για  το  ποιος  Σύλλογος  θα  είναι  

στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Εάν  και  με  το  σώμα  η  

συζήτηση ,  η  οποία  έγινε ,  ήταν  σαφές ,  γιατί  εκφράστηκαν  οι  απόψεις  

και  ήταν  η  ψήφισή  του  ομόφωνα  με  την  έννοια  της  επιλογής ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  κατά  πλειοψηφία ,  με  την  τεκμηρίωση  και  του  

συγκεκριμένου  αυτού  Συλλόγου ,  γιατί  έγινε  και  συζήτηση  το  ποιο  

Σύλλογο  ή  όχι  θα  είναι .   

 Άρα  λοιπόν ,  αυτό  θα  είναι  το  κομμάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

συμπληρωθεί  σήμερα  και  αυτό  συζητείται  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  έγινε  ψηφοφορία  για  το  ποιος  Σύλλογος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνουμε .  Αφήστε  να  ολοκληρώσω  αυτό  που  έλεγα  προηγουμένως .  

Καταρχήν  δεν  προβλέπεται  για  κανένα  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  

προηγούμενη  κλήτευση  του  τυχόν  υποψήφιου  φορέα  που  θα  συμμετέχει  

σε  οποιοδήποτε  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Ούτε  την  προηγούμενη  φορά  

υπήρξε  τέτοια  προηγούμενη  κλήτευση ,  ούτε  και  σε  επόμενη  

συνεδρίαση  να  κάνουμε  πάλι  υπάρχει  τέτοια  υποχρέωση  να  καλέσουμε  

τον  οποιονδήποτε  υποψήφιο  να  ενταχθεί .   
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 Οι  σύλλογοι  που  είχαν  δηλώσει  ενδιαφέρον  για  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είχα  καταθέσει  το  σχετικό  έγγραφό  τους  και  

υπήρχε  στον  φάκελο  του  θέματος ,  έγινε  την  προηγούμενη  φορά  

συζήτηση  επί  του  θέματος ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πήρε  μια  απόφαση  

κατά  πλειοψηφία ,  για  διάφορους  τυπικούς  λόγους ,  υπερβολικούς  κατά  

την  γνώμη  μου  και  το  ανέφερα  και  προηγουμένως ,  ότι  εάν  πήγαινε  στο  

152 είμαι  βέβαιος  εγώ  ότι  θα  δικαιώνονταν  ο  Δήμος ,  ωστόσο  όμως ,  για  

να  μην  αφήσουμε  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  χωρίς  διοίκηση  και  εφόσον  το  σώμα  

εγκρίνει  το  κατεπείγον  και  το  ενέκρινε  ήδη  το  κατεπείγον ,  μπορούμε  

να  προχωρήσουμε  στην  συζήτηση  του  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  προστατεύσω  το  σώμα ,  η  

εμπειρία  μου  λέει  ότι  όταν  φυσικό  πρόσωπο  ή  νομικό  ή  εν  πάση  

περιπτώσει ,  εάν  «κάποιος», το  κάποιος  εντός  εισαγωγικών ,  προσφεύγει  

και  έχει  έννομο  συμφέρον ,  καλείται  στο  επόμενο  συμβούλιο  ή  όποτε  θα  

συζητηθεί  το  θέμα  του  και  έπρεπε  να  έχουμε  εμείς ,  εκτός  εάν  έχουμε  

απόδειξη  ότι  αποστείλαμε  την  πρόσκληση .   

Εάν  δεν  το  κάναμε ,  κινδυνεύει  η  όποια  απόφασή  μας  και  σήμερα  

να  πέσει .  Σας  το  λέω  λόγω  της  εμπειρίας .  Αυτό  μου  λέει  η  εμπειρία  

μου .  Εάν  δεν  καλέσαμε  τον  σύλλογο  να  μας  αιτιολογήσει ,  να  παραστεί ,  

επειδή  ακριβώς  έχουμε  πλέον  μια  ενέργεια  και  από  αυτή  την  ενέργεια  

του  Συλλόγου  έχουμε  ένα  αποτέλεσμα ,  δεν  πάω  στην  ουσία ,  

αντιλαμβάνομαι  ότι  δεν  μπορεί  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  μείνει  ακέφαλη ,  βάζω  

ένα  θέμα  διαδικαστικό .  Να  μην  έχουμε  πάλι  περιπέτεια .   

Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  ούτως  ή  άλλως ;  …. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  το  είπα  και  προηγουμένως ,  δεν  προβλέπεται  πουθενά ,  ούτε  στον  

νόμο ,  ούτε  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

υποχρέωση  να  καλέσουμε  οποιονδήποτε  Σύλλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εάν  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο ,  να  τον  πάρει .  Κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  δική  μου  παρέμβαση  επί  του  διαδικαστικού  έχει  να  κάνει  σχετικά  με  

την  κοινοποίηση  της  απόφασης  του  οργάνου  στο  οποίο  προσέφυγαν .  

Σωστά  ορίσατε  προ  ημερήσιας  διάταξης ,  σωστά  μας  ενημερώσατε  και  

προφορικά ,  στείλατε  και  την  πρόσκληση  αλλά  αυτή  δεν  συνοδεύεται  

από  την  απόφαση .   

 Εγώ  προσωπικά  αυτή  την  στιγμή  θα  πω  ότι  δεν  έχω  πλήρη  

εικόνα .  Μας  λέτε  εσείς  ότι  για  τυπικούς  λόγους  δικαιώθηκε  ο  

Σύλλογος ,  αλλά  εγώ  θα  ήθελα  να  δω  και  την  απόφαση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απόφαση  είναι  εδώ ,  μπορείτε  να  λάβετε  γνώση ,  εάν  θέλετε .  Απλά  

δεν  ήταν  εύκολο ,  γιατί  δεν  υπήρχε  σε  ηλεκτρονική  μορφή  να  σας  

σταλεί  ηλεκτρονικά .  Υπάρχει  εδώ  όμως ,  εάν  θέλει ,  όποιος  θέλει  να  

λάβει  γνώση ,  μπορεί  να  λάβει  γνώση  όσο  συζητάμε  το  θέμα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλό  θα  ήταν  όμως ,  καταλαβαίνετε ,  να  συνοδεύετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  προχωρήσουμε  στον  ορισμό  των  φυσικών  προσώπων  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  θα  αποτελούν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  θα  

πρέπει ,  αυτό  τουλάχιστον  μας  επιτάσσει  η  ακυρωτική  απόφαση ,  θα  

πρέπει  να  προχωρήσουμε  στην  επιλογή  του  φορέα ,  ο  οποίος  θα  

συμμετέχει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  να  

αιτιολογήσουμε  για  ποιον  λόγο  επιλέγεται  ο  Α  ή  ο  Β  φορέας .  Φυσικά  

θα  υπάρξει  μια  πρόταση  από  την  πλευρά  της  Δημοτικής  Αρχής  και  θα  

τεθεί  το  θέμα  σε  ψηφοφορία  και  το  σώμα  με  την  ψήφο  του  θα  εγκρίνει  

την  μια  ή  την  άλλη  επιλογή .   

 Όπως  ανέφερα  και  προηγουμένως ,  θυμάστε  ότι  και  την  

προηγούμενη  φορά  οι  ίδιες  υποψηφιότητες  που  είχαν  υποβληθεί ,  αυτές  

εξακολουθούν  να  είναι .  Ήταν  αυτή  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Σερρών  και  

του  Συλλόγου  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Σερρών .   

 Η  πρόταση  που  είχε  υποβληθεί  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  

και  την  οποία  επαναλαμβάνουμε ,  είναι  να  προκριθεί  η  υποψηφιότητα  

του  Ιατρικού  Συλλόγου  Σερρών ,  διότι  πρώτον ,  είναι  νομικό  πρόσωπο  

δημοσίου  δικαίου ,  το  οποίο  έχει  και  εκ  του  λόγου  αυτού  ιδιαίτερο  

κύρος .  Έχει  συνεχή  μακροχρόνια  έντονη  και  κοινώς  αναγνωρισμένη  

κοινωνική  δράση .  Τα  μέλη  του  είναι  άπαντα  κάτοχοι  πτυχίων  ΑΕΙ ,  

όπως  ζητάει  ο  νόμος  και  χαίρουν  ιδιαίτερου  σεβασμού  και  εκτίμησης  

και  κύρους  στην  τοπική  κοινωνία .  

 Συμμετέχει  ως  κοινωνικός  φορέας  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  συστάσεως  της  επιχείρησης  και  έχει  συνεπώς  

σωρευμένη  γνώση  και  εμπειρία  επί  των  θεμάτων  της  επιχείρησης  και  

πολλάκις  έχει  συμβάλει  εποικοδομητικά  στην  αντιμετώπιση  των  

διοικητικών  της  θεμάτων .   
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 Διαθέτει  εξειδικευμένες  ιατρικές  γνώσεις  που  είναι  αναγκαίες  

στην  επιχείρηση ,  αφού  μεγάλος  όγκος  θεμάτων  που  αντιμετωπίζει  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  άπτονται  της  δημόσιας  υγείας .   

 Προτείνεται ,  λοιπόν ,  να  προκριθεί  η  υποψηφιότητα  του  Ιατρικού  

Συλλόγου  Σερρών  έναντι  του  νεοσύστατου  σχετικώς  Συλλόγου  

Προστασίας  του  Περιβάλλοντος ,  ο   οποίος  δεν  έχει  ακόμη  να  

παρουσιάσει  σημαντικό  έργο  και  δράση  και  δεν  έχει  συνεπώς  την  

κοινωνική  καταξίωση  και  αποδοχή  που  έχει  ο  Ιατρικός  Σύλλογος .   

 Δεν  αποκλείεται  πάντως  στο  μέλλον  και  σε  κάποια  

ανασυγκρότηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  το  θέμα  

να  επανεξεταστεί ,  αλλά  με  τα  σημερινά  δεδομένα  η  πρόταση  είναι  να  

προκριθεί  η  υποψηφιότητα  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Σερρών .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  κάνετε  ερώτηση .  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  επειδή  ξέρω  ότι  το  

πνεύμα  της  καινούργιας  Δημοτικής  Αρχής  είναι  να  συμπεριλαμβάνει  

όσο  περισσότερους  φορείς  γίνεται ,  ουσιαστικά  να  συγκεράσει  την  

γνώση  όλων  των  φορέων  και  των  πολιτών  που  έχουν  και  κάποιες  

εξειδικευμένες  γνώσεις ,  θα  μπορούσατε ,  είναι  δυο  οι  φορείς ,  δεν  είναι  

δέκα  πέντε ,  οπότε  θα  μπορούσατε  ο  φορέας ,  ο  οποίος  δεν  θα  επιλεχθεί ,  

να  μπει  ο  εκπρόσωπός  του  στην  θέση  ενός  πολίτη ,  δεδομένου  ότι  και  οι  

δυο  έχουν  ένα  σημαντικό  έργο  και  μια  σημαντική  εμπειρία  στα  θέματα  

που  αφορούν  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   
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 Αυτό  θα  δείξει ,  ίσως  πιστεύω  και  μια  συναινετική  κατάσταση  σε  

σχέση  ότι  ο  ένας  δεν  είναι  καλύτερος  από  τον  άλλο ,  όσον  αφορά ,  

συγκρίνουμε  ανόμοια  πράγματα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια ,  τώρα  συζητάμε  για  τον  φορέα  που  θα  επιλεγεί  και  επειδή  

έχουμε  έναν  φορέα  να  επιλέξουμε ,  μακάρι  να  είχαμε  περισσότερους  

για  να  ικανοποιηθούν  όλα  τα  αιτήματα ,  αλλά  έναν  φορέα  πρέπει  να  

επιλέξουμε  εκ  των  δυο  υποψηφίων ,  συζητάμε  γι '  αυτό .  Το  θέμα  που  

φέρατε  εσείς  είναι  κάτι  διαφορετικό ,  θα  μπορούσε ,  ίσως ,  να  το  δούμε  

σε  κάποια  άλλη  περίπτωση .   

 Ο  κύριος…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν  μια  εξέλιξη  που  και  εμένα  προσωπικά  με  στεναχώρησε  και  

πιστεύω  ότι  είναι  μια  κακή  λειτουργία  της  δημόσιας  διοίκησης ,  γιατί  

πάει  πίσω  πολλά  πράγματα .  Το  ίδιο  έχει  να  κάνει  και  με  τα  υπόλοιπα  

μέλη  του  Δ .Σ ,  όχι  μόνο  με  εμένα  προσωπικά .   Απλά  θα  ήθελα  να  

προσθέσω   το  εξής ,  ότι  με  μια  απλή ,  με  μια  πιο  προσεκτική  ανάγνωση  

του  νόμου ,  θα  πρέπει  να  καθορίσουμε ,  πέρα  από  το  ποιος  Σύλλογος  θα  

είναι  ή  εάν  θα  είναι  κάποιος  κοινωνικός  φορέας  άλλος  εκτός  από  τον  

συγκεκριμένο  Σύλλογο  τον  περιβαλλοντικό ,  ότι  συντρέχουν  οι  

προϋποθέσεις  και  στο  προσώπου  του  επιδεικνυόμενου  από  τον  Σύλλογο  

μέλους .   

 Εν  τοιαύτη  περιπτώσει ,  εξ  όσων  γνωρίζω  από  τον  Ιατρικό  

Σύλλογο  προτείνεται  ο  κ .  Βάκκαλος .  Δεν  γνωρίζω  ποιος  προτάθηκε  

από  τον  Σύλλογο  τον  Περιβαλλοντικό  ως  εκπρόσωπος ,  διότι  η  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  να  είναι  πλήρης  θα  πρέπει  να  καθορίζει  
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και  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  που  ορίζει  ο  νόμος ,  δηλαδή  η  

πείρα  σε  σχετικά  ζητήματα  και  στο  πρόσωπο ,  το  φυσικό  πρόσωπο  που  

είναι  ο  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου .   

 Προκειμένου ,  όσον  αφορά  τον  κ .  Βάκκαλο  και  μόνο  η  παρουσία  

του  επί  σειρά  ετών  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  πέρα  

από  το  επιστημονικό  του  υπόβαθρο  πιστεύω  ότι  αποδεικνύει  τόσο  την  

πείρα  του  όσο  και  την  σχέση  που  έχει  τα  μετά  ζητήματα  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ουσιαστική  αυτή  η  παρατήρηση  που  κάνατε  και  θα  

συμπεριληφθεί  στην  αιτιολόγηση  της  αποφάσεως ,  διότι  πράγματι  

διαθέτοντας  πείρα  ως  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  φυσικά  

πτυχίο  ΑΕΙ  δεν  αμφισβητείται  αυτό  το  πράγμα ,  μπορεί  πράγματι  αυτό  

να  συμβάλει  στην  αιτιολόγηση  αποφάσεως .   

 Άλλη  ερώτηση  δεν  υπάρχει  στο  σώμα .  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  δεν  ξέρουμε  και  την  άλλη  υποψηφιότητα  ποιος  

προτείνει ,  τι  ειδικά  χαρακτηριστικά  έχουν ,  έχουν  πτυχίο  ΑΕΙ ,  έχουν  

γνώσεις  και  τα  λοιπά ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  τυπικές  προϋποθέσεις  συνέτρεχαν  στο  πρόγραμμα  του  

προηγούμενου .  Ήταν  ο  Πρόεδρος  του  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  αλλά  τώρα  που  έχουμε  να  επιλέξουμε  ανάμεσα  σε  δυο ,  δεν  λέω  ότι  

δεν  συντρέχουν  φυσικά  και  στον  κ .  Βάκκαλο  συντρέχουν  αλλά  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου  εδώ  πέρα ,  να  μιλήσει  ο  ίδιος  εφόσον  

επιθυμεί .  Παρακαλώ .   

Κος  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ:  

. .ήταν  την  προηγούμενη  φορά ,  αυτό  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  

περιμένουμε  ο  κ .  Βάκκαλος ,  χρόνια  να  έχει  ο  άνθρωπος ,  να  φύγει  ο  κ .  

Βάκκαλος  κάποτε  για  να  μπει  κάποιος  άλλος .   Η  ικανότητα  του  κ .  

Μίσιου  και  του  κ .  Μερτζάνη ,  με  την  εμπειρία  των  40 χρόνων ,  καλύπτει  

τα  προσόντα  του  κ .  Βάκκαλου .  Εάν  δείτε  το  βιογραφικό  τους ,  θα  

καταλάβετε  ότι  δε  προτιμότερη  η  αιτιολογία  αυτών  των  ανθρώπων  

παρά  του  κ .  Βάκκαλου  από  τον  Ιατρικό  Σύλλογο .   

 Και  άλλη  μια  ερώτηση .  Ο  νόμος ,  από  ότι  είδα ,  λέει  από  

Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  ή  κοινωνικό  φορέα .  Πολλές  φορές  ότι  είναι  

μπροστά ,  η  λέξη  που  είναι  μπροστά  επιβάλλεται  από  τον  νομοθέτη  η  

επιλογή  να  γίνεται  από  την  λέξη  που  είναι  μπροστά ,  από  το  

περιβαλλοντικό .  Σε  άλλες  περιπτώσεις  είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  

του  οργάνου .   

 Δεν  ξέρω ,  έχετε  νομικούς ,  ψάξτε  το  μήπως  είστε  υποχρεωμένοι  

να  πάρετε  μέλη  από  τον  Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  και  εάν  δεν  

υπάρχουν  να  πάρετε  μετά  από  έναν  φορέα  που  δεν  ξέρω  εάν  είναι  

κοινωνικός ,  ειλικρινά .  Ο  Ιατρικός  Σύλλογος  είναι  κοινωνικός  φορέας ;  

Δεν  είναι  Σύλλογος  υποστήριξης  συνδικαλιστικός  των  συμφερόντων ,  

εν  πάση  περιπτώσει ,  των  γιατρών ;  Δεν  το  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  θερμά .  Φυσικά  όλα  όσα  είπατε  καταγράφονται .  Να  

απαντήσω  ως  προς  αυτό  που  λέτε .  όταν  ο  νομοθέτης  θέλει  να  κάνει  

αυτό  που  είπατε ,  δηλαδή  να  προτάξει  κάποιον ,  αναφέρει  αυτό  που  
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είπατε ,  δηλαδή  από  Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  και  εάν  δεν  υπάρχει  

αυτός ,  από  κοινωνικό  φορέα  και  τα  λοιπά .   

 Όταν  τίθεται  το  διαζευκτικό  ή ,  τότε  υπάρχει  η  διακριτική  

ευχέρεια  ή  το  ένα  ή  το  άλλο .  Αυτή  είναι  η  απάντηση .   

 Σε  ότι  αφορά  δε  στο  δεύτερο ,  εάν  είναι  κοινωνικός  φορέας ,  είναι  

νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  και  εκ  του  νέου  έχει  κοινωφελή  

σκοπό .  Άρα  εκ  του  νόμου ,  όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  

εκ  του  νόμου  έχουν  κοινωφελή  σκοπό .  Άρα  λοιπόν  εξ  ορισμού  εκ  της  

συστάσεώς  του  είναι  τέτοιου  είδους  φορέας .   

 Άλλη  παρατήρηση ,  ερώτηση ,  τοποθέτηση ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  τοποθέτηση  έχω  να  κάνω ,  χωρίς  να  μιλήσω  ιδιαιτέρως  για  τον  

έναν  Σύλλογο  ή  τον  άλλο ,  εγώ  προτείνω  να  γίνει  μια  κλήρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συνέβαινε  αυτό  θα  ακυρώνονταν  σίγουρα  η  απόφαση .  Πρέπει  να  

επιλέξουμε  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τότε  τελικά  δώστε  μας  λίγο  την  απαραίτητη  

πληροφορία ,  για  να  μην  ταλαιπωρείται  και  το  σώμα ,  τι  ακριβώς  θα  

κάνουμε ;  Θα  ψηφίσουμε  μεταξύ  των  δυο  φορέων  και  πολύ  σωστά ,  

νομίζω ,  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  έκανε  την  παρατήρηση  και  ρώτησα  και  τον  

κ .  Προδρόμου ,  εάν  πρότειναν ,  προτείνατε ,  κύριε  Προδρόμου ,  ποιον  

εκπρόσωπο ;   

Κος  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ:  

Τον  κ .  Μερτζάνη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μπορείτε  να  μας  δώσετε  εσείς  πληροφορίες  για  τα  προσόντα  του  κ .  

Μερτζιάνη ;   

Κος  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ:  

Είναι  γεωπόνος  και  δούλευε  σε  έργα  ύδρευσης  και  τέτοια  έργα  γενικά  

επί  χρόνια  στην  υπηρεσία  την  κρατική ,  τέλος  πάντων ,  στην  Διεύθυνση  

Τεχνικών  Υπηρεσιών .  Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  πιο  έμπειρο  στέλεχος ,  εν  

πάση  περιπτώσει ,  στα  θέματα  αυτά ,  του  νερού  για  να  μπορεί  και  να  

έχει  άποψη  που  θα  βοηθήσει  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  στο  έργο  της .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  λύθηκε  και  αυτή  η  απορία  σας .  Ξέρουμε  ποιοι  ήταν  οι  υποψήφιοι  

δια  του  εκπροσώπου  του  Συλλόγου .  Κλείνει  η  συζήτηση  του  θέματος  

και  προχωρούμε  σε  ψηφοφορία .  Ποιοι  συνάδελφοι ,  πρώτα  θα  

ερωτήσω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ονομαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάβασε  τον  κατάλογο  άμα  είναι .  Θα  τα  λέω  εγώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Αφού  πρώτα  ησυχάσουμε ,  κύριε  Γκότση .  Παρακαλώ  ησυχία .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε ,  η  θητεία  των  οριζόμενων  

προσώπων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  θητεία  είναι  για  δυο  χρόνια ,  όπως  και  την  προηγούμενη  φορά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  διετής .  Επομένως ,  σε  δυο  χρόνια  θα  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  επανέλθει  το  θέμα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  μπορούσαμε  να  βάλουμε  μια  δέσμευση  ότι  θα  μπορούσαν  εκ  

περιτροπής ;  Είναι  δυο  οι  φορείς .  Θα  μπορούσαν  εκ  περιτροπής  να  

αναλαμβάνουν  διετία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη ,  η  θητεία  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  παιδιά  σας  παρακαλώ ,  

κύριοι  συνάδελφοι ,  σας  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .  Η  θητεία  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  κυρία  Παπαφωτίου  είναι  τετραετής .  Συγνώμη ,  δική  μου  

παράβλεψη .  Είναι  τετραετής .  Ακολουθεί  την  θητεία  της  Δημοτικής  

Αρχής .   

 Ονομαστική  ψηφοφορία  επομένως .  Το  ερώτημα  είναι ,  ποιον  

φορέα  επιλέγουμε ;  Εάν  ψηφίζουμε  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  ή  τον  

Περιβαλλοντολογικό  Σύλλογο  Σερρών .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .  Νομίζω  ότι  πρέπει  πρώτα  να  

βάλουμε ,  παράδειγμα ,  την  σειρά ,  δεν  έχει  σημασία  η  σειρά ,  τον  

Ιατρικό  Σύλλογο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  κάνουμε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  μετά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  κάνουμε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μην  πάει  ότι  εγώ  το  ένα  και  εγώ  το  άλλο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  κάνουμε ,  κ .  Γκότση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  ποιοι  δίνουν  θετική  ψήφο ;  Αυτό  θα  κάνουμε ,  

μην  στεναχωριέστε .  Ο  κ .  Μισιρλής  ναι ,  ο  κ .  Δινάκης ,  ναι .  Ο  κ .  

Νυχτοπάτης  ναι ,  η  κυρία  Πάνου  ναι ,  ο  κ .  Καρακολίδης ,  ναι .  Ο  κ .  

Καδής ,  ναι .  Ο  κ .  Τουρτούρας ,  ναι .  Ναι ,  ναι ,  ναι ,  ναι  όλοι .  Ο  κ .  

Γκότσης ;  Ναι .  Ναι  όλη  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή .  Ορίστε  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Παρακαλώ  ακούμε  την  ψήφο  σας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εμείς  πιστεύουμε ,  διατυπώθηκε  και  η  πρότασή  μας  νωρίτερα ,  είναι  δυο  

οι  Σύλλογοι ,  θα  πρέπει  να  αξιοποιηθούν  οι  άνθρωποι  που  έχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  ή  όχι  στον  Ιατρικό  Σύλλογο ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Λευκό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λευκό  ψηφίζετε  εσείς .  Ναι ,  ναι ,  ναι .  Εσείς  όχι ;  Ο  κ .  Τερζής  όχι .  Ο  κ .  

Μιχτσόγλου  όχι .  Η  κυρία  Καλώτα ;  Ναι .  Ναι  οι  υπόλοιποι  της  

παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  και  όχι  ο  κ .  Γάτσιος .  Και  όχι  και  η  κυρία  

Μητλιάγκα .  Ναι  και  ο  Πρόεδρος .   

 Συνεπώς ,  υπερψηφίζεται  ….  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βάλε  και  την  άλλη  πρόταση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπερψηφίστε  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Βάλε  το  και  έτσι  για  να  είμαστε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  θα  το  κάνουμε  έστω  και  εκ  περισσού .  Στην  περίπτωση  για  την  

υποψηφιότητα  του  Περιβαλλοντολογικού  Συλλόγου  Σερρών ,  ποιοι ,  όλη  

η  παράταξη  της  Δημοτικής  Αρχής  λέει  όχι ,  η  παράταξη  του  κ .  

Αραμπατζή  όχι ,  εσείς ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εμείς  θα  ψηφίσουμε  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  ψηφίζει  η  κυρία  Παπαφωτίου  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Εσείς  

όχι .  Ναι  ψηφίζει  ο  κ .  Τερζής ,  ναι  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  ναι  ο  κ .  

Μιχτσόγλου  και  ναι  ο  κ .  Γάτσιος .   

 Συνεπώς  κατά  πλειοψηφία  εγκρίνεται  η  συμμετοχή  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Σερρών .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  

ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  ΣΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΗΣ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  προτείνεται  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος  ως  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  

με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ρίζο  Σάββα ,  ο  κ .  Κανελλίδης  Γερμανός  ως  

αντιπρόεδρος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Λάτζο  Ιωάννη ,  ο  κ .  Μερετούδης  

Δημήτριος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννη ,  ο  κ .  

Ματθαίου  Γεώργιος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  Γεώργιο ,  η  κυρία  

Πάνου  Σωτηρία  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Χρυσάνθη  Παλάζη ,  ο  κ .  
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Γάτσιος  Αθανάσιος  από  την  αντιπολίτευση  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Καρυπίδη  Παύλο ,  η  κυρία  Ιλανίδου  Δέσποινα  με  αναπληρώτρια  την  

κυρία  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  η  κυρία  Καλώτα  Παναγιώτα  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  είπα  ο  Ιατρικός  

Σύλλογος  με  τους  εκπροσώπους  που  έχει  ορίσει ,  δηλαδή  τον  κ .  

Βάκκαλο  Άγγελο  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Γεωργιτζίκη  Αθανάσιο .  Ο  κ .  

Παπαδόπουλος  Γεώργιος  εκπρόσωπος  του  Σωματείου  Εργαζομένων  με  

αναπληρωτή  τον  κ .  Θεοχαρίδη  Στέφανο  και  ο  κ .  Αγγελάκης  Σταύρος ,  

με  αναπληρωτή  τον  κ .  Σγούρα  Ευάγγελο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  ο  κ .  Καμενίδης  Γερμανός  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Λάντζο  

Ιωάννη .   

 Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Τι  ερώτηση  θέλετε  να  κάνετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίσαμε  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  κάνουμε  ερώτηση  για  αυτά  τα  συγκεκριμένα….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίσαμε  για  τον  φορέα ,  δεν  ψηφίσαμε  για  το  …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Και  θέλω  να  ρωτήσω ,   γιατί  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  

όταν  ήρθε  το  θέμα ,  είχα  τοποθετηθεί  και  είχατε  αγνοήσει  τελείως  την  

τοποθέτησή  μου ,  που  ήταν  επί  της  διαδικασίας  και  τώρα  λοιπόν  θέλω  

να  ρωτήσω  και  θα  ήθελα  να  μου  απαντήσετε ,  πόσα  Διοικητικά  

Συμβούλια  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχουν  γίνει  με  την  προηγούμενη  σύνθεση ;  

Πόσες  αποφάσεις  έχουν  εγκριθεί  με  την  προηγούμενη  σύνθεση  και  τι  

θα  γίνει  με  αυτές  τις  αποφάσεις ;  Τι  απάντησε  ο  Δήμος  Σερρών  στην  

Αποκεντρωμένη  όταν  ζητήθηκαν  οι  απόψεις  του  στο  με  αριθμό  18147 

από  2/10/19 έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης ,  το  οποίο  θα  έπρεπε  να  μας  

το  είχατε  μοιράσει ,  έχει  ΑΔΑ  επάνω ,  ήταν  πολύ  εύκολο  να  βρείτε  την  

ηλεκτρονική  του  μορφή ;  Να  μας  διαβάσετε  την  με  αριθμό  

πρωτοκόλλου  29500, 9/10/19 έγγραφο  του  Δήμου  Σερρών  που  

απαντάτε  στην  Αποκεντρωμένη ,  γιατί  εκεί  απαντάτε  με  διαφορετικό  

τρόπο  από  ότι  έγινε  στην  πραγματικότητα  και  γιατί  δεν  μας  

κοινοποιήσατε ,  όπως  είπε  και  η  επικεφαλής  μας ,  την  απόφαση  της  

Αποκεντρωμένης ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  δεν  μπόρεσε  να  σας  κοινοποιηθεί ,  

σας  είπα  για  τεχνικούς  λόγους .  Καταρχήν  πολύ  αργά  το  μεσημέρι  

σήμερα  μπορέσαμε  και  ολοκληρώσαμε  και  φέραμε  το  θέμα  ως  προ  

ημερησίας  διατάξεως .  Παρόλα  αυτά ,  ανέφερα  και  στην  αρχή  της  

συζήτησης  του  θέματος ,  ότι  είναι  εδώ  και  ήδη  κάποιοι  συνάδελφοι  την  
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πήραν  και  την  μελετούσαν .  Αφού  την  έχετε  και  εσείς  ακόμη  καλύτερα ,  

άρα  δεν  χρειάζεται  να  την  παραλάβετε  από  εμάς .   

 Σε  ότι  αφορά  δε  στα  υπόλοιπα  ερωτήματά  σας ,  είναι  έγγραφα  τα  

οποία  και  αυτά ,  φαντάζομαι  τα  έχετε .  Τι  να  σας  πληροφορήσουμε  επ’  

αυτών ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  θα  γίνει  με  τις  αποφάσεις  που  έχει  πάρει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Πόσα  

Διοικητικά  Συμβούλια  έχουν  γίνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς  θα  επανέλθει  σε  καινούργια  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  και  θα  επαναλάβει  τις  αποφάσεις  του  που  πρέπει  να  

επαναληφθούν .   

 Λοιπόν ,  συναινεί  το  σώμα  ως  προς  τα  ονόματα  τα  οποία  

αναγνώστηκαν  προηγουμένως  για  το  Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα  ομόφωνα .  Οπότε  εγκρίνεσαι  και  συγκροτείται  το  

Δ .Σ .  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  733/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Πρώτο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης .   
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ΘΕΜΑ  1ο:  

Ορισμός  συμπαραστάτη  του  δημότη  και  της  επιχείρησης  

 σύμφωνα  με  το  άρθρο  77 του  Ν .  3852/2010 όπως  αυτό   

τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  7 του  Ν .  4623/2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  να  τοποθετηθεί  επί  του  

θέματος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη ,  σύμφωνα  με  το  

άρθρο  77 του  4623 είναι  ένας  θεσμός  ο  οποίος  λειτουργεί  για  

λογαριασμό  και  εκ  μέρους  των  δημοτών  απέναντι  στην  Δημοτική  Αρχή .   

 Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3 ο  Συμπαραστάτης  είναι  αυτός  ο  

οποίος  δέχεται  ενυπόγραφες  καταγγελίες  άμεσα  θιγομένων  φυσικών  ή  

νομικών  προσώπων  για  κακοδιοίκηση  των  υπηρεσιών  του  Δήμου ,  των  

νομικών  του  προσώπων  και  των  επιχειρήσεων  και  ασκεί  

διαμεσολάβηση  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  ή  των  πολιτών  και  του  

Δήμου .   

 Ο  Συμπαραστάτης  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε .  Παρακαλώ  να  λείψουν  οι  ψίθυροι ,  διότι  

παρακωλύεται  η  συνεδρίαση .  Παρακαλώ  να  μην  υπάρχουν  αυτοί  οι  

ψίθυροι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο  Συμπαραστάτης  δύναται  να  υποβάλλει  συστάσεις  προς  τις  υπηρεσίες  

του  Δήμου  για  αποτροπή  της  επανάληψής  τους .  Είναι  ένα  θεσμικό  

όργανο ,  το  οποίο  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμο  τόσο  για  τον  δημότη  όσο  

για  τον  επιχειρηματία ,  όσο  και  για  την  Δημοτική  Αρχή .  Έρχεται ,  

δηλαδή ,  σαν  ένα  πρόσωπο ,  το  οποίο  θα  είναι  ουσιαστικά  ένας  κρίκος ,  

ένας  σύνδεσμος  μεταξύ  των  δημοτών  και  των  θεμάτων  που  έχει .    

 Είναι  λοιπόν ,  κάτι  το  οποίο  αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  θα  

πρέπει ,  σαν  εργαλείο ,  σαν  θεσμός  να  το  αξιοποιήσουμε ,  να  το  

κατακτήσουμε  στον  Δήμο  Σερρών .  Δυστυχώς  τα  προηγούμενα  χρόνια  

αυτή  την  κατάκτηση  δεν  την  είχαμε .  Τις  προηγούμενες  θητείες  δεν  

υπήρξε  αυτή  η  κατάκτηση  και  ορθώς  ο  νομοθέτης  βάζει  μια  αυξημένη  

πλειοψηφία  για  την  επιλογή  του  προσώπου  αυτού ,  του  Συμπαραστάτη  

του  Δημότη  και  του  επιχειρηματία ,  με  την  έννοια  ότι  θα  πρέπει  αυτό  το  

πρόσωπο ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  είναι  εγνωσμένου  κύρους ,  να  είναι  

ένα  πρόσωπο ,  το  οποίο  θα  λειτουργεί  συναινετικά  και  υπεράνω  της  

όποιας  εξάρτησης  έχει  από  παρατάξεις  ή  από  οποιεσδήποτε  άλλες  

σχέσεις .   

 Γι '  αυτό  βάζει  ο  νόμος  με  το  άρθρο  2 μια  πλειοψηφία  των  3/5 

των  παρόντων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Το  θέμα  μπήκε ,  γιατί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  77,  στην  παράγραφο  

2,  αναφέρεται  ότι  η  διαδικασία  για  την  επιλογή  του  Συμπαραστάτη ,  

αυτό  αναφέρει  το  θεσμικό  πλαίσιο  το  οποίο  υ  αυτή  την  στιγμή ,  γίνεται  

εντός  δυο  μηνών  από  την  εγκατάσταση  των  δημοτικών  αρχών  και  

ορθώς  μπήκε  το  θέμα  με  την  έννοια  ότι  σήμερα  είναι  η  τελευταία  

συνεδρίαση  που  λήγει  αυτό  το  δίμηνο .   

 Παρόλα  αυτά ,  πολύ  πρόσφατα  μας  ήρθαν  εγκύκλιοι  από  το  

Υπουργείο ,  οι  οποίοι  αναφέρονται  σε  αυτό  το  θέμα  με  την  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

48 

συγκεκριμένη  ημερομηνία  με  την  ένδειξη  «ενδεικτικά», που  σημαίνει  

τι ;  Που  σημαίνει  ότι  αυτή  η  διαδικασία  είναι  ενδεικτική  και  όχι  

περιοριστική .   

 Δυστυχώς ,  δεν  έχουμε  συγκεκριμένη ,  μέχρι  αυτή  την  στιγμή  που  

μιλάμε ,  εγκύκλιο  που  να  το  περιγράφει  επακριβώς  αυτό  το  θέμα  της  

προθεσμίας .   

 Με  την  προφορική  επαφή  που  είχε  και  ο  γραμματέας  και  από  τον  

Δήμο  η  πολιτική  ηγεσία  με  το  Υπουργείο ,  μας  αναφέρθηκε  προφορικά   

ότι  θα  βγει  εγκύκλιος  που  θα  παρατείνει  αυτό  το  διάστημα  του  

διμήνου ,  το  οποίο ,  όπως  μας  ειπώθηκε ,  δεν  είναι  περιοριστικό  αλλά  

είναι  ελαστικό .  Θα  το  παρατείνει  για  επόμενο  διάστημα  το  εξαμήνου .  

Θα  παρατείνει  στο  εξάμηνο .   

 Με  το  δεδομένο ,  λοιπόν ,  αυτό ,  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  

προφορική ,  δυστυχώς  δεν  έχουμε  γραπτή ,  θέση  του  υπουργείου ,  

φέρνουμε  το  θέμα  προς  συζήτηση  αλλά  με  μια  εισήγηση  συγκεκριμένη .  

Από  την  στιγμή  λοιπόν  που  περιγράφουμε  ποια  είναι  η  πραγματικότητα  

αυτή  την  στιγμή ,  τυπική  και  άτυπη  σε  επίπεδο  ενημέρωσης ,  προτείνω  

στο  σώμα  να  έρθει  το  θέμα ,  να  αποσυρθεί  το  θέμα  και  να  μην  

συζητηθεί  στην  παρούσα  συζήτηση ,  ενώ  έχει  μπει ,  να  αναβληθεί ,  

μάλλον ,  η  συζήτησή  του  αυτή ,  είναι  και  η  πιο  δόκιμη  έκφραση ,  να  

αναβληθεί  η  συζήτησή  του ,  να  γίνει  μια  σύσκεψη  με  όλους  τους  

αρχηγούς  των  παρατάξεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ούτως  ώστε ,  να  

καταλήξουμε  σε  ένα  πρόσωπο  κοινής  αποδοχής ,  γιατί  αυτό  επιβάλλει  η  

φιλοσοφία  του  νόμου .   

 Να  ωριμάσουμε ,  δηλαδή  ένα  πρόσωπο ,  για  να  μην  χάσουμε  μια  

ευκαιρία ,  να  μην  χάσουμε  μια  ευκαιρία  να  έχουμε  ένα  σημαντικό  

εργαλείο  για  τον  δήμο ,  για  τον  δημότη  κυρίως ,  το  οποίο  θα  πρέπει  όλοι  
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να  το  αξιοποιήσουμε .  Και  πρέπει   όλοι  μας ,  φυσικά ,  να  δείξουμε  την  

ωριμότητα ,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  τον  προσδιορισμό  των  

χαρακτηριστικών  αυτών  των  θεμάτων ,  του  προσώπου .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  πρόταση  είναι  στο  θέμα  αυτό  αναβολής  για  το  

επόμενο  διάστημα ,  για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Στο  

μεσοδιάστημα  να  γίνει  μια  συζήτηση  με  όλους  τους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων  και  με  τα  έξι  αυτά  πρόσωπα ,  να  βρεθούμε  σε  ένα  τραπέζι ,  

να  προσδιορίσουμε ,  να  ωριμάσουμε  το  θέμα  και  να  φέρουμε  μια  κοινή  

πρόταση ,  αυτή  είναι  ευχή  και  του  ομιλώντος  αλλά  και  νομίζω  και  των  

περισσοτέρων ,  μια  κοινή  πρόταση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  οπότε  

θα  είναι  ένας  άνθρωπος ,  ο  οποίος  θα  έχει  και  μια  πολύ  δυνατή  θεσμική  

πλέον  νομιμοποίηση  από  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Με  αυτή ,  λοιπόν ,  την  εισήγηση ,  έρχεται  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  θα  παρακαλούσα  να  αποδεχθεί  το  σώμα  την  πρόταση  

για  να  έχουμε  το   όργανο  αυτό  όπως  αξίζει  να  το  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  ενημέρωση  του  σώματος ,  μισό  λεπτάκι ,  να  αναφέρω  ότι  έχουν  

υποβληθεί ,  με  βάση  την  προκήρυξη ,  η  οποία  είχε  γίνει ,  δυο  

υποψηφιότητες  του  συναδέλφου  μου  του  κ .  Καμπούρη  Βασίλειου  και  

του  επίσης  συναδέλφου  μου  Στέργιου  Κλιτσιώτη ,  διότι ,  όπως  

γνωρίζετε ,  είχε  γίνει  προκήρυξη  σχετική  και  καταληκτικός  χρόνος  ήταν  

η  έναρξη  της  σημερινής  συνεδρίασης .   

 Βέβαια ,  η  πρόταση  του  Δημάρχου  είναι  να  παρατείνουμε  την  

προθεσμία…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  για  το  κομμάτι  αυτό ,  γιατί  θα  πρέπει  να  το  

ολοκληρώσουμε ,  η  προθεσμία  αυτή  να  παραταθεί ,  γιατί  όπως  αναφέρει  
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ο  νόμος  ρητά ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  μέχρι  και  την  συζήτηση  

ουσιαστικά  του  θέματος ,  να  κατατεθεί  η  όποια  υποψηφιότητα .  Να  είναι  

ανοικτή  αυτή  η  διαδικασία ,  ούτως  ώστε ,  όταν  θα  συζητηθεί  το  θέμα ,  

αφού  το  έχουμε  ωριμάσει  με  τον  τρόπο  που  σας  περιέγραψα ,  να  έχουμε  

μια  συγκεκριμένη  απόφαση  συνολική .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέλουν  να  τοποθετηθούν  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αραμπατζής  και  

η  κυρία  Παπαφωτίου .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσουν  οι  επικεφαλής  τώρα ,  δεν  νομίζω  να  χρειαστεί .  Κύριε  

Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  …..  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί  και  κατά  την  διάρκεια  της  συζήτησης  να  αποσυρθεί .  Δεν  

αποσύρθηκε  ακόμη .  Αφού  ζήτησαν  τον  λόγο  για  να  τοποθετηθούν  επί  

της  αρχής  στο  θέμα  αυτό ,  φαντάζομαι  θα  είναι  σύντομοι  οι  αγαπητοί  

επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  μπορεί  στην  διαδικασία  να  αποσυρθεί .   

 Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  το   θέμα  μετά  την  εισήγηση  του  Δημάρχου ,  την  

οποία  εγώ  θεωρώ  πλήρη ,  με  καλύπτει  ως  προς  την  στόχευση ,  εάν  το  

αποσύρετε ,  να  μην  χάνουμε  χρόνο .  Δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος  να  

τοποθετηθούμε .  Εάν  το  αφήσετε  για  να  γίνει  διαδικασία ,  μετά  θα  

πρέπει  να  κάνουμε  τοποθετήσεις .   

 Παρακαλώ  να  αποφασίσουμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρότασή  μου  είναι  συγκεκριμένη  για  απόσυρση ,  μάλλον  για  

αναβολή ,  προσέξτε  λίγο ,  επειδή  πρέπει  να  παίξουμε  λίγο  με  την ,  για  να  

μην  μας  ακυρωθεί  η  όποια  διαδικασία ,  δεν  θα  μπούμε  σε  διαδικασία  

ψηφοφορίας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  θέμα  κρατείται  για  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  γίνει  κ .  Παπαβασιλείου ,  αυτό  θα  γίνει .  Αλλά  μέχρι  να  γίνει  θα  

εξαντλήσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  αυτό  θα  γίνει  αλλά  μέχρι  να  το  κάνουμε ,  ας  

ακούσουμε  τι  έχουν  να  μας  πουν  οι  επικεφαλής .  Ο  κ .  Αραμπατζής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Για  την  οικονομία  του  χρόνου ,  γίνεται  αποδεκτή  η  πρόταση  του  κ .  

Δήμαρχου  και  θα  πρότεινα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  προχωρήσει  η  

διαδικασία  προς  την  ψηφοφορία .  Αυτό  ήθελα  να  τονίσω ,  τίποτα  

περισσότερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  έχω  ερώτηση .  Ο  κ .  δήμαρχος  το  φέρνει  αυτό  ως  πρόταση  για  να  

ψηφιστεί  από  το  σώμα ;  Το  να  κρατηθεί  ή  είναι  πρωτοβουλία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  πρωτοβουλία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επομένως  εάν  είναι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τίθεται  σε  ψηφοφορία  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επομένως  σωστό ,  συμφωνώ  με  τους  συναδέλφους ,  δεν  υπάρχει  λόγος  

να  το  συζητήσουμε .  Παρόλα  αυτά  όμως  έχω  ερώτηση .   

 Οι  υποψηφιότητες ,  για  παράδειγμα ,  που  κατατέθηκαν ,  θα  

κρατηθούν  εφόσον  δίνεται  παράταση  και  με  το  ενδεχόμενο  να  

συμπληρωθούν ;   

 Και  ένα  δεύτερο .  Καταρχάς ,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  με  προβάλατε ,  

όσον  αφορά ,  αυτή  θα  ήταν  και  η  δική  μου  εισήγηση ,  δηλαδή  να  

κρατηθεί  το  θέμα  ή  να  δοθεί  παράταση ,  επομένως  σας  το  λέω ,  επί  του  

θέματος ,  είναι  επίσης  ένας  θεσμός  και  ένα  εργαλείο ,  το  οποίο  πρέπει  

να  συγκεντρώνει  την  ευρύτερη  συναίνεση ,  συμφωνώ  επίσης  και  με  την  

συνάντηση ,  όμως  έχω  να  ρωτήσω  κάτι  και  να  προτείνω .   

 Στην  συνάντηση  των  επικεφαλής  καλό  είναι  να  συζητήσουμε  επί  

συγκεκριμένων  προσώπων .  Έχουμε ,  δηλαδή ,  ήδη  της  δυο  προτάσεις .   

Θα  πρότεινα ,  λοιπόν ,  μέχρι  να  την  καθορίσετε ,  να  δοθεί  μια  

δημοσιότητα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  τελειώσω ,  κύριε  Φωτιάδη ,  να  δοθεί  μια  δημοσιότητα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ζήτησα  τον  λόγο  και  μου  αφαιρέθηκε  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  σας  αφαιρέθηκε ,  τον  παραχωρήσατε .   Λέω  λοιπόν  μέσα  στην  

διάρκεια  της  παράτασης  να  γίνει  μια  ευρύτερη  κοινοποίηση ,  ώστε  

μέχρι  να  συναντηθούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  επαναλαμβάνουμε  τα  ίδια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι  να  συναντηθούμε  να  έχουμε  και  άλλες  προτάσεις .  Και  άλλες  

υποψηφιότητες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  πράγματα  ειπώθηκαν  με  πολύ  μεγάλη  σαφήνεια  και  σε  πολύ  καλά  

ελληνικά .  Θα  κρατηθεί  το  θέμα   και  θα  υπάρξει  η  δυνατότητα ,  αυτό  

είπε  ο  Δήμαρχος ,  να  υποβληθούν  και  νέες  υποψηφιότητες .  Τι  πιο  

ξεκάθαρο  από  αυτό ;   

 Συνεπώς ,  το  θέμα  κρατείται  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  συζήτησή  μας  και  στην  συνάντησή  μας  να  είναι  γνωστές  αυτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  εννοείται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  κρατείται  λοιπόν  για  την  επόμενη  συνεδρίαση .  Θέμα  δεύτερο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Είχα  τον  λόγο  και  επί  της  διαδικασίας .   Οι  υποψηφιότητες  κρατούνται ,  

έτσι ;  Το  πνεύμα  της  εισηγήσεως  το  κρατούμε  και  κρατούμε  την  

αναγκαιότητα  να  πάμε  σε  επιλογή  σε  μια  σύνθεση .  Σωστά  κ .  

Παπαβασιλείου ;  Μπαίνουν  θέματα ,  όμως ,  κύριε  Δήμαρχε  διαδικαστικά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχή  διατυπώσατε  και  την  σκέψη  σας  και  μπράβο  σας ,  όμως  εδώ  το  

θέμα ,  όπως  έχει  εισαχθεί ,  θα  μπορεί  να  έχουμε  πολλούς  υποψήφιους .  

Εγώ  θέλω  μόνο  να  προσθέσω  τούτο .  Ότι  οι  υποψηφιότητες ,  με  βάση  

την  γενική  φιλοσοφία  και  όπως  έρχεται  ο  Συμπαραστάτης  από  τα  βάθη  

των  χρόνων ,  είναι  μια  κατάκτηση  από  την  Αυτοδιοίκηση .   

 Λέει  ότι  θα  υποβληθούν  και  το  θέμα  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  μην  

βρεθούμε  προ  εκπλήξεων ,  όταν  θα  βρεθεί  αυτή  η  ομήγυρης  των  

αρχηγών ,  εμείς  θα  αξιολογήσουμε  φακέλους ;  Και  θα  κάνουμε  αναφορά  

σε  πρόσωπα ;  Προσέξτε  το  αυτό ,  το  επισημαίνω ,  διότι  λέει  ότι  εμείς  

εδώ  θα  αποφασίσουμε ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  αποφασίσει .  Λέει  

ότι  πρέπει  να  συνοδεύεται  κάθε  αίτηση  από  βιογραφικό ,  καθώς  και  από  

κάθε  άλλο  στοιχείο  που  κατά  την  κρίση  του  ενδιαφερόμενου ,  θα  

ενισχύσει  την  υποψηφιότητά  του .   

 Άρα  λοιπόν ,  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης ,  

με  βάση  αυτό  το  οποίο  συνεχώς  ακολουθεί  αυτή  την  υψηλή  

συνδικαλιστική  επιτυχία  της  Αυτοδιοίκησης ,  πρέπει  να  πρόσωπο  

εγνωσμένου  κύριους  και  εμπειρίας .  Ήθελα  να  επισημάνω  αυτά  τα  δυο ,  

εγνωσμένου  κύρους  και  εμπειρίας .   

Λοιπόν ,  εμείς  θα  μετέχουμε  σε  αυτό  το  όργανο ,  νομίζω  όλοι  οι  

συνάδελφοι  αρχηγοί  θα  μετέχουμε ,  αλλά  εκεί ,  ενδεχομένως ,  εάν  δεν  
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φτάσουμε  στο  επιθυμητό  που  είπατε  και  θα  είναι  ευτύχημα ,  θα  έρθουμε  

εδώ  πάλι .  Απλώς  τα  επισημαίνω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Νομάρχα ,  το  θέμα ,  την  απόφαση  την  παίρνει  το  σώμα .  Δεν  την  

παίρνει  κανένα  όργανο .  Αυτό  είναι  ένα  άτυπο  όργανο  ωρίμανσης .  Το  

σώμα  θα  έρθει  εκ  των  πραγμάτων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  προφανές  ότι  η  απόφαση  θα  ληφθεί  εδώ  με  μυστική  ψηφοφορία  

και  με  πλειοψηφία  ειδική  των  3/5 των  παρόντων .  Μην  λέμε  τα  

αυτονόητα .  Το  θέμα ,  επαναλαμβάνουμε ,  λοιπόν ,  κρατείται  για  επόμενη  

συνεδρίαση  και  προχωρούμε  στο  επόμενο .   

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

ΠΡΑΚ .  1/7/2019  

……………..  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  δύναται  να  

αποτελείται ,  να  περιλαμβάνει  έως  50 φορείς  που  έχουν  εκδηλώσει  
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ενδιαφέρον  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Προέδρου  αυτής ,  όπου  

Πρόεδρος  είναι  εκ  του  νόμου ,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Μέχρι  και  σήμερα  έχουν  υποβληθεί  στο  Δήμο  μας  συνολικά  43 

αιτήσεις  φορέων  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στο  όργανο  

αυτό ,  το  οποίο  όπως  αντιλαμβάνεστε ,  όπως  γνωρίζετε ,  έχει  

συμβουλευτικό  χαρακτήρα  και  εισηγητικό ,  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα  σε  

ορισμένα  θέματα  που  εισέρχονται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Είναι  ευτύχημα  το  γεγονός  ότι  συμμετέχουν ,  δήλωσαν  

ενδιαφέρον  τόσοι  πολλοί  φορείς ,  κάτι  το  οποίο  νομίζω  ότι  πρέπει  να  

μας  χαροποιεί  όλους ,  διότι  δείχνει  ότι  οι  συμπολίτες  μας  επιδεικνύουν  

ή  άρχισαν  να  επιδεικνύουν  ένα  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τα  ζητήματα  

του  Δήμου  μας .  

 Εφόσον  εγκριθεί  η  συμμετοχή  των  φορέων ,  τους  οποίους  θα  σας  

αναγνώσω  στην  συνέχεια ,  θα  πρέπει  σε  ποσοστό  1/3 των  

συμμετεχόντων  φορέων ,  να  κληρωθεί  ποσοστό  1/3 από  αυτών  από  

δημότες ,  οι  οποίοι  επίσης  έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  να  

συμμετάσχουν  στο  όργανο  αυτό .  

 Έχουμε  περίπου  25 αιτήσεις ,  θα  σας  αναγνώσω  επίσης  τα  

ονόματα ,  25 αιτήσεις  συνδημοτών  μας  που  επιθυμούν  να  

συμπεριληφθούν  στο  όργανο  αυτό .   

 Τω  1/3 των  43 φορέων  είναι  14 δημότες ,  συνεπώς  θα  προβούμε  

σε  κλήρωση  μεταξύ  των  25 που  έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον ,  θα  

προβούμε  σε  κλήρωση  προκειμένου  να  επιλεγούν  οι  14 που  θα  

συμμετέχουν  στο  όργανο .   

 Επισημαίνω  επίσης ,  επειδή  η  αγαπητή  συνάδελφος  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  υπέβαλε  αίτημα  να  συμπεριληφθεί  στον  κατάλογο  των  

δημοτών  που  θα  συμμετέχουν  στην  κλήρωση ,  ότι  σύμφωνα  με  τον  
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Κανονισμό  Λειτουργίας  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης ,  ο  οποίος  ισχύει  

από  το  ΄11, δεν  μπορούν ,  άρθρο  2,  παράγραφος  1,  δεν  μπορούν  να  

επιλεγούν  ως  μέλη  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  πλην  του  Προέδρου  

αιρετοί  του  Δήμου  της  οικείας  περιφέρειας  ή  μέλη  των  διοικήσεων  

νομικών  προσώπων  του  Δήμου  ή  της  οικείας  περιφέρειας .   

 Συνεπώς ,  δεν  θα  είναι  δυνατόν  να  συμπεριληφθεί  στην  κλήρωση  

η  κυρία  Χαραλαμπίδου  μολονότι  υπέβαλε  σχετικό  αίτημα .   

 Τώρα ,  επιτρέψτε  μου  να  αναγνώσω  τους  φορείς  που  υπέβαλαν  

αίτημα  συμμετοχής  στην  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης .   

 Είναι :  

 Το  Λύκειο  Ελληνίδων  Σερρών  

 Η  Μικρασιατική  Αδελφότητα  Κιουμπλιών  Σερρών  

 Ο  Αθλητικός  Σύλλογος  Ιωνικός  Σερρών  

 Το  Σωματείο  Γιορτή  Τέχνης  Φίλων  ΕΡΤ  Σερρών .   

 Ο  Σύλλογος  Βλάχων  Σερρών  Γεωργάκης  Ολύμπιος  

 Ο  Σύλλογος  Γονέων  του  18ου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  

 Ο  Αθλητικός  Σύλλογος  ΟΦΚΑ  Σέρρες  

 Ο  Σκοπευτικός  Όμιλος  Σερρών  Άρτεμις  

 Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  Σερρών  Ελλάδος  Παράρτημα  

Ανατολικής  Μακεδονίας  

 Ο  Σύλλογος  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  Δημοτικού  Σχολείου  

Σκουτάρεως .   

 Ο  Σύλλογος  Γυναικών  Σκουτάρεως  Η  Αλληλεγγύη’ .   

 Η  Φιλόπτωχος  Αδελφότης  Κυριών  ‘Εμμέλεια’ .   

 Το  Παράρτημα  Σερρών  του  Φορέα  ‘Θυγατέρες  της  Πηνελόπης’ .   

 Το  Σωματείο  Πυροσβεστών  Νομού  Σερρών .   

 Η  Αερολέσχη  Σερρών .   
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 Ο  Φορέας  Διαχείρισης  ‘Λαϊλιά’ .   

 Η  Αδελφότητα  Μικρασιατών  Άγιος  …  

 Ο  Σύλλογος  Γονέων  Δημοτικού  Σχολείου  Σκουτάρεως .   

 Ο  Σύλλογος  Σαρακατσάνων  Σερρών ,  η  ΕΛΜΕ  Σερρών .   

 Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  το  Τμήμα  Κεντρικής  

Μακεδονίας .   

 Ο  Όμιλος  UNESCO Παράρτημα  Σερρών  

 Ο  Σύλλογος  Νέων  Πράξεις  Greece,  το  Επιμελητήριο  Σερρών  

 Ο  Πανηπειρωτικός  Σύλλογος  Σερρών  

 Ο  Ιατρικός  Σύλλογος  Σερρών  

 Ο  Αθλητικός  Σύλλογος  Ελπίς  Σερρών  

 Η  Ένωση  Γονέων  Σερρών  

 Ο  Ελληνικός  Εθνικός  Σταυρός  Παράρτημα  Σερρών  

 Το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  Παράρτημα  Σερρών  

 Ο  Αθλητικός  Σύλλογος  Πλάτων  Σερρών  

 Ο  Ένωση  Απόστρατων  Αξιωματικών  Στρατού  Σερρών  

 Ο  Σύνδεσμος  Απόστρατων  Αστυνομικών  Σερρών  

 Ο  Σύλλογος  Φίλων  Γραμμάτων  και  Τεχνών .   

 Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Μικρασιατών  του  Αγίου  Ιωάννη  

 Ο  Αθλητικός  Όμιλος  Μέγας  Αλέξανδρος .   

 Ο  Σύλλογος  Οικογενειών  και  Φίλων  για  την  Ψυχική  Υγεία  

Σερρών  

 Ο  Σύλλογος  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  6ου  Δημοτικού  Σχολείου  

Σερρών  

 Ο  Σύλλογος  Προστασίας  του  Περιβάλλοντος  Σερρών  

 Η  Συντεχνία  Οπωροπωλών  Σερρών  
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 Ο  Σύλλογος  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  Μουσικού  Σχολείου  

Σερρών  

 Η  Εταιρεία  Μελέτης  και  Έρευνας  Ιστορίας  των  Σερρών .   

 Σύνολο  δηλαδή ,  σαράντα  τρεις  φορείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  είμαι  και  μέλος  του  Γεωτεχνικού   Επιμελητηρίου  Σερρών ,  σας  

έστειλαν  ένα  φαξ ,  δεν  ξέρω  το  Παράρτημα  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  

Ανατολικής  Μακεδονίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ανέφερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  δεν  το  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρθηκε ,  αναφέρθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ανέφερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση  μπορούμε  να  κάνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ή  δεν  είναι  η  

κατάλληλη  ώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνουμε  λοιπόν ,  σαράντα  τρεις  οι  φορείς  που  έχουν  

εκδηλώσει  ενδιαφέρον .  Αναφέρω  τώρα  και  τα  ονόματα  των  δημοτών  

που  έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον .   

 Ο  κ .  Μιλούσης  Ιωάννης ,  κάτοικος  Σερρών .   

 Η  κυρία  Κιάκου  Παγώνα .   
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 Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  Παρθένα  είπαμε  ότι  εξαιρείται .   

 Η  κυρία  Καραγιάννη  Ουρανία .   

 Η  κυρία  Χρυστομάτη  Ευδοκία .   

 Η  κυρία  Χαρίτου  Δήμητρα  

 Ο  κ .  Καραμπέκης  Μιχαήλ .   

 Ο  κ .  Ρακιντζής  Πασχάλης .  

 Ο  κ .  Δεβράνης  Γεώργιος   

 Ο  κ .  Λογοθετίδης  Κοσμάς .   

 Ο  κ .  Χαλκιάς  Λεωνίδας .   

 Η  κυρία  Μελισσουργού  Άννα .  

 Ο  κ .  Σολούγκας  Νικόλαος .   

 Η  κυρία  Ανατολάκη  Συρματένια .  

 Η  κυρία  Αβραμέλη  Πολυξένη .   

 Η  κυρία  Βέρου  Σουλτάνα .  

 Ο  κ .  Χαράλαμπος  Σαΐτογλου  

 Η  κυρία  Μαρία  Δεβρίκη  

 Ο  κ .  Δρόντζας  Κωνσταντίνος .   

 Η  κυρία  Φουντουκίδου  Ελισσάβετ .  

 Η  κυρία  Γιαννακάκη  Παναγιώτα .   

 Η  κυρία  Τσακίρογλου  Φωτεινή  

 Ο  κ .  Τσιρίκας  Κωνσταντίνος   

 Η  κυρία  Ζαχαρία  Ελένη  

 Ο  κ .  Μίγδαλης  Ιορδάνης .  

 Μεταξύ  αυτών  θα  διενεργηθεί  κλήρωση .  Σύνολο  είναι  είκοσι  

πέντε  για  δέκα  τέσσερις  θέσεις .   

 Ορίστε  τώρα ,  ερωτήσεις .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Πολύ  καλά  κάνατε  και  με  εξαιρέσατε  και  

εγώ  σήμερα  θα  ζητούσα  την  εξαίρεσή  μου ,  απλά  θα  ήθελα  εδώ  να  

επισημάνω  ότι  ούτε  στην  πρόσκληση  αναφέρετε  τον  Εσωτερικό  

Κανονισμό  ούτε  στην  εισήγηση ,  στην  οποία  αναφέρθηκε  το  όνομά  μου  

και  δυστυχώς  εγώ  σήμερα  μπόρεσα  να  βρω  έναν  Εσωτερικό  Κανονισμό  

μιας  Επιτροπής  που  είναι  από  το  ΄11, οπότε  θα  σας  παρακαλούσα  σε  

συνέχεια  και  των  υπολοίπων  που  έχουμε  πει ,  όταν  γίνεται  μια  

εισήγηση  που  αναφέρεται  πέρα  από  τον  νόμο ,  γιατί  ο  νόμος  δεν  

αναφέρει  πουθενά  ότι  εξαιρούνται  οι  αιρετοί ,  δηλαδή  βασίζεται  και  σε  

άλλες  διατάξεις ,  είσαστε  και  εξαίρετος  νομικός ,  τα  γνωρίζετε  πολύ  

καλά ,  να  αναφέρονται  οι  διατάξεις  αυτές ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  

προβαίνουμε  και  εμείς  σε  λάθη .  

 Αυτό  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  είναι  το  εξής :  στην  εισήγηση  την  

οποία  έχουμε  λάβει  εμείς ,  γιατί  αυτό  τώρα  το  οποίο  αναφέρετε  και  

διαβάζετε  είναι  κάτι  διαφορετικό  σε  σχέση  με  αυτό  που  έχουμε  λάβει ,  

υπάρχουν  είκοσι  πέντε  φορείς  εκ  των  οποίων  ένα  άτομο  αναφέρεται  

δυο  φορές ,  προφανώς  είναι  κάποιο  λάθος ,  θα  μπορούσε  να  

αντικατασταθεί ,  οι  τέσσερεις  τελευταίοι  φορείς  έχουν  ημερομηνία  μετά  

τις  9/10,  που  ήταν  και  η  ημερομηνία  η  τελική ,   

9 Οκτωβρίου  δηλαδή  του  ΄19 η  κατάθεση  αιτημάτων  από  τους  φορείς  

και  από  τους  πολίτες .  Υπήρξε  κάποια  παράταση ,  έχει  ανακοινωθεί  

κάποια  παράταση ;  Πώς  ήξεραν  αυτοί  οι  φορείς  και  κατέθεσαν  μέχρι  

σήμερα ,  μέχρι  πότε  κατατέθηκαν ;  Γιατί  εδώ  έχουμε  συγκεκριμένο  

ημερομηνία ,  9 Οκτωβρίου .  Όποιος  μπει  στο  σάιτ  του  Δήμου  και  είναι  

10 Οκτωβρίου  θα  πει  ότι  εντάξει ,  θα  με  ενδιέφερε  αλλά  έχω  χάσει  την  

ημερομηνία .   
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 Πείτε  μας ,  σας  παρακαλώ ,  πόσοι  είναι  μετά  τις  9 Οκτωβρίου  και  

εάν  προτίθεστε  και  στην  συνέχεια  να  συμπεριλάβατε  και  άλλους  

φορείς ;  Γιατί  από  όσο  γνωρίζω ,  μέχρι  σήμερα  το  μεσημέρι  

πρωτοκολλούνταν  αιτήσεις  φορέων .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι .  Προφανώς  λόγω  του  ότι  ανακοινώθηκε  το  θέμα ,  έλαβαν  

γνώση  αρκετοί  συνδημότες  μας  από  την  κοινοποίηση  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  έχουμε  και  πολίτες  αλλά  και  φορείς ,  οι  οποίοι  υπέβαλαν  

αίτημα .   

Εμείς  το  φέρνουμε  στο  σώμα  και  το  θέτουμε  υπόψη  του  σώματος  

και  προτείνουμε  να  μην  σταθούμε  σε  τυπικές  λεπτομέρειες  και  ότι  θα  

πρέπει  να  πρυτανεύσει  η  διάθεση  να  συμπεριλάβουμε  όσο  γίνεται  

περισσότερους  συνδημότες  μας  και  όσο  γίνεται  περισσότερους  φορείς .   

Η  μεγαλύτερη ,  όσο  είναι  δυνατόν ,  σύνθεση  αυτού  του  είδους  του  

οργάνου  που  έχει  καθαρά  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα ,  νομίζω  ότι  

συμβάλει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  γιατί  διακόπτετε  πάλι ,  τι  συμβαίνει ;  Η  μεγαλύτερη ,  λοιπόν  

συμμετοχή  νομίζω  ότι  αποτελεί  γιορτή  για  την  Δημοκρατία  και  είναι  

κατάκτηση ,  είναι  πρόοδος ,  είναι  επιτυχία  για  τον  Δήμος  μας  να  κινεί  

το  ενδιαφέρον  συνδημοτών  μας  που  θέλουν  να  συμμετέχουν  σε  τέτοιου  

είδους  όργανα .   

 Αυτό  ως  απάντηση ,  μην  μπαίνουμε  σε  διάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  και  εσείς  κ .  Τερζή .  Ναι .  Και  παρακαλώ  να  κληθούν  οι  

υπόλοιποι  συνάδελφοι  που  είναι  έξω  γιατί  θα  ακολουθήσει  ψηφοφορία .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τελικά  πόσα  άτομα  θα  έχει  αυτή  η  Επιτροπή ;  Στο  

σύνολό  της .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  σύνολο  θα  σας  πω .  Σαράντα  τρείς  φορείς  και  ο  πρόεδρος  σαράντα  

τέσσερις  και  δέκα  τέσσερις  δημότες .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στο  σύνολο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πενήντα  οκτώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  η  Επιτροπή  Διαβούλευσης  αποτελείται  συνολικά  από  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκαπέντε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Από  25 έως  50 μέλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως  50 μέλη  είναι  οι  φορείς  και  πάνω  σε  αυτό  …  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μαζί  με  τον  Πρόεδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  25 έως  50 μέλη  μαζί  με  τον  Πρόεδρο  οι  φορείς .  Πάνω  σε  αυτό ,  

επιπλέον  αυτού ,  σε  ποσοστό  1/3 μπορεί  να  είναι  οι  δημότες  που  θα  
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συμμετέχουν .  Είναι  επιπλέον  οι  δημότες  που  θα  συμμετέχουν .  Έχει  

διευκρινιστεί  αυτό  το  πράγμα  με  το  Υπουργείο  και  τώρα  που  ξανά  

κάνω  την  διαίρεση ,  διότι  θα  κληρώσουμε  15 δημότες ,  γιατί  43 είναι  οι  

φορείς  και  1 ο  Πρόεδρος  44 και  θα  πάμε  στο  1/3 επί  του  44,  οπότε  

βγαίνει  14,6 θα  κληρώσουμε  15 δημότες .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Διότι  διαβάζουμε  στην  εισήγηση ,  συγνώμη ,  ότι  η  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  μπορεί  να  αποτελείται  συνολικά  από  25 έως  50 μέλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιπλέον  το  διευκρινίζει  ο  νόμος ,  είναι  . .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  από  την  γραμματέα  να  μου  στείλετε  σε  ηλεκτρονική  μορφή  

και  αυτά  τα  καινούργια  άτομα  που  έκαναν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  ήθελα  πραγματικά  και  σωστή  η  δική  σας  παρατήρηση ,  σωστή  

και  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου  αλλά  επειδή  μέχρι  το  μεσημέρι  αργά  

δεχόμασταν  αιτήσεις ,  δεν  κατέστη  εφικτό  να  σας  τα  στείλουμε .  Θα  το  

θέλαμε  πραγματικά .  Νομίζω  το  έχετε  καταλάβει  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  

ότι  η  διάθεσή  μας  είναι  προς  την  κατεύθυνση  της  συμμετοχής ,  της  

συνεργασίας  και  με  τους  συναδέλφους  όλους  και  με  τους  δημότες  μας .  

Αυτός  είναι  ο  σκοπός  μας .  δεν  έχουμε  καμία  αντίθετη  πρόθεση .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κοιτάξτε  τώρα ,  κακώς  κάνουμε  διάλογο .  Συμφωνούμε  απόλυτα ,  μακάρι  

να  ήταν  και  εκατό  άτομα ,  αλλά  όπως  είπε  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  

εάν  κάποιος  άνοιξε  προχθές  το  σάιτ  του  Δήμου  και  είδε  ότι  η  

προθεσμία  πέρασε  και  σου  λέει  ότι  έχασα  την  προθεσμία ,  του  χρόνου  

πάλι ,  στην  επόμενη .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κάτι ,  δεχθήκαμε  και  εγώ  προσωπικά  πολλά  τηλεφωνήματα .  

Στην  περίπτωση  αυτή  θα  μπορούσε  να  κάνει  ένα  τηλεφώνημα  στα  

αρμόδια  όργανα  και  να  λάβει  διευκρινήσεις .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία .  Ως  νομικός  είστε  σίγουρος  ότι  αυτό  από  την  Αποκεντρωμένη  

δεν  θα  γυρίσει  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  δεν  περνάει  από  την  Αποκεντρωμένη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εντάξει .  Γιατί  σας  λέω  ότι  υπάρχουν  οι  φορείς  που  θα  θέλανε ,  είδαν  

την  προθεσμία  την  καταλυτική  και  τραβήχτηκαν .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Να  πω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  σε  αυτή  την  

Επιτροπή  δεν  είναι  τώρα  που  θα  συσταθεί ,  μακάρι  να  συσταθεί  με  όσο  

το  δυνατόν  περισσότερους  φορείς  και  πολίτες .  Το  ζητούμενο  είναι  ότι  

αυτή  η  Επιτροπή  δεν  θα  έχει  ποτέ  απαρτία ,  ας  το  δηλώνω  από  τώρα  και  

δυστυχώς ,  θα  περνάμε  εικονικές  απαρτίες .  Δυστυχώς .  Εκεί  θα  υπάρχει  

πρόβλημα  και  πάντοτε  θα  γίνεται  επίκληση  ότι  πέρασε  και  από  την  

Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  ενώ  η  Επιτροπή  Διαβούλευσης  θα  είναι  με  

δυο ,  τρία  άτομα ,  πέντε ,  δέκα  το  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ευχηθούμε  να  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  τοποθέτηση  θα  κάνετε ;  πείτε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  συμμετείχα  σε  αυτή  την  Επιτροπή ,  την  Επιτροπή  

Διαβούλευσης ,  προέδρευα ,  βασικά  η  Επιτροπή  Διαβούλευσης  έχει  

γνωμοδοτικό  χαρακτήρα  και  όχι  μόνο ,  αλλά  δεν  είναι  απαραίτητο  να  

έχετε  την  πλειοψηφία  βάζοντας  υποψηφίους  σας  σαν  μέλη  της  

Επιτροπής  Διαβούλευσης .  Το  νόημα  είναι  να  συμμετέχουν ,  αυτό  που  

είπε  και  ο  κ .  Γάτσιος .   

Εμείς  δεν  είχαμε  απαρτία  και  ποτέ  δεν  συγκροτηθήκαμε  την  

πρώτη  μέρα .  Πάντα  συγκροτούμασταν  την  επόμενη .  Δεν  υπήρχε  

απαρτία  και  πηγαίναμε  στην  επόμενη  με  τους  παρόντες .  Και  παρόντες  

πέντε  άτομα .   

Βάλτε  ανθρώπους  που  θα  έρχονται  εκεί  και  μην  επιλέγετε  με  

άλλα  κριτήρια .  Εγώ  ακούω  ονόματα ,  τα  οποία  ονόματα  . .δεν  υπάρχει  

νόημα  να  βάλετε  υποψήφιος  σε  αυτή  την  Επιτροπή .  Βάλτε  ανθρώπους  

που  θα  συμμετέχουν ,  που  θα  έρχονται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στους  δημότες  θα  γίνει  κλήρωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μπορεί  να  συνεδριάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στους  δημότες  θα  γίνει  κλήρωση  και  μάλιστα  θα  προχωρήσουμε  

κατευθείαν  στην  κλήρωση .   Να  πω  το  εξής  μονάχα ,  γιατί  τώρα  το  

θυμήθηκα .  Ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  δεν  έκανε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εν  πάση  περιπτώσει .  Είχα  την  εντύπωση  ότι  έκανε ,  γι '  αυτό  το  

ανέφερα .  Δεν  είναι ,  εντάξει ,  δεν  το  συζητάμε .  Να  προχωρήσουμε  στην  

κλήρωση  των  δεκαπέντε  δημοτών .  Θέλετε  κυρία  Χαραλαμπίδου  να  

τραβήξετε  τους  κλήρους ;  Ελάτε .   

 Θα  τραβήξετε  δεκαπέντε  κλήρους…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μήπως  θα  βγάλει  αυτούς  που  δεν  θα  είναι ,  γιατί  είναι  λιγότεροι ;  Δεν  

θα  είναι  πιο  γρήγορη  η  διαδικασία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  δεκαπέντε  ονόματα  να  μας  πείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτοί  που  βγαίνουν  εκλέγονται .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ζαχαρία  Ελένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζαχαρία  Ελένη ,  Ζαΐτογλου  Χαράλαμπος ,  Κιάκου  Παγώνα ,  

Τσακίρολογου  Φωτεινή ,  Ανατολάκη  Συρματένια ,  Δρόντζας  

Κωνσταντίνος ,  Χαλκιάς  Λεωνίδας ,  Καραμπέκης  Μιχαήλ ,  Μιλούσης  

Ιωάννης ,  Καραγιάννη  Ουρανία ,  Χαρίτου  Δήμητρα ,  Σολούγκας  

Νικόλαος ,  Ρακιντζής  Πασχάλης ,  Λογοθετίδης  Κοσμάς ,  Μελισσουργού  

Άννα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   οι  συμμετέχοντες  στο  Τοπικό  μήπως  έχουν  

ασυμβίβαστο ;  Γιατί  είδα  ορισμένους  εκεί  που  συμμετέχουν  στο  Τοπικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιους  είδατε ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  έχει  αιρετό ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  Δρόντζα  άκουσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσοι  είναι  αιρετοί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό ,  καλά  κάνετε  και  το  επισημαίνετε .  Σύμφωνα  

με  την  ίδια  διάταξη  που  αναφέραμε  προηγουμένως ,  δεν  μπορούν  να  

είναι  μέλη  της  Επιτροπής  αιρετοί  του  Δήμου .  Συνεπώς ,  θα  μας  δώσετε  

άλλα  δυο  ονόματα .  Ο  κ .  Δρόντζας  και  η  κυρία  Τσακίρογλου  

εξαιρούνται .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Χριστομάτη  Ευδοκία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χριστομάτη  Ευδοκία  και  Γιαννακάκη  Παναγιώτα .  Και  περισσεύουν ,  

αυτοί  που  δεν  επιλέχθηκαν  είναι  η  κυρία  Αβραμέλη  Πολυξένη ,  ο  κ .  

Δεβράνης  Γεώργιος ,  η  κυρία  Φουντουκίδου  Ελισσάβετ ,  η  κυρία  Βέρου  

Σουλτάνα ,  η  κυρία  Δεμβρίκη  Μαρία ,  ο  κ .  Τσιρίκας  Κωνσταντίνος  και  ο  

κ .  Μίγδαλης  Ιορδάνης .  Και  εξαιρούνται ,  φυσικά ,  οι  δυο  αιρετοί ,  όπως  

σωστά  επισημάνατε .   

 Συνεπώς  το  σώμα  εγκρίνει  την  συγκρότηση  της  Δημοτικής  

Επιτροπής  Διαβούλευσης  με  την  σύνθεση  που  ανακοινώθηκε .   

 Εγκρίνει  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  επισήμανση  μόνο .  Εάν  οι  φορείς ,  να  ελεγχθούν  

και  οι  φορείς  τα  άτομα  που  προτείνονται  μην  τυχόν  έχουν  

ασυμβίβαστο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται .  Δεν  μπορεί  να  είναι  το  ίδιο  πρόσωπο  και  φορέας  και  

δημότης .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  684/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καθορισμού  

 τιμήματος  εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  ακινήτων  

 της  παρ .  5 του  άρθρου  186 του  Ν .  3463/2006.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  προτείνεται  η  σύνθεση  της  Επιτροπής  αυτής  να  αποτελείται  από  

έναν  δημοτικό  σύμβουλο  με  τον  αναπληρωτή  του ,  από  τον  Πρόεδρο  της  

εκάστοτε  Τοπικής  Κοινότητας  ή  Δημοτικής  Κοινότητας  και  από  

μηχανικό  που  θα  οριστεί  με  απόφαση  του  κυρίου  Δημάρχου .   
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 Ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  προτείνονται  οι  κύριοι  Ματθαίου  με  

αναπληρωτή  του  τον  κ .  Ρίζο .   

 Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  685/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  Δημ .  Συμβούλου  ως  μέλους  της  επιτροπής   

ελέγχου  στοιχείων  προς  απόδοση  των  τελών  διαμονής   

παρεπιδημούντων  και  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων  

 κέντρων  διασκέδασης ,  εστιατορίων  κ .λ .π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θα  πρέπει  να  ορίσουμε  έναν  δημοτικό  σύμβουλο  με  τον  

αναπληρωτή  του  και  έναν  υπηρεσιακό  υπάλληλο  του  Δήμου  μας .   

 Ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  ορίζονται  ο  κ .  Μισιρλής  με  αναπληρωτή  

του  τον  κ .  Νυχτοπάτη  και  από  τους  υπαλλήλους  μας  ο  κ .  Τζουμάκας  

Ιωάννης  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Πιστικόζογλου .  Συναινεί  το  

σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  686/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  ελέγχου  και  βεβαίωσης   

των  παραβάσεων  της  λειτουργίας  των  παιδότοπων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θα  πρέπει  να  υπάρχει  εκπροσώπηση  από  δημοτικό  σύμβουλο .  

Προτείνεται  ο  κ .  Δινάκης  με  αναπληρωτή  του  τον  κ .  Τουρτούρα .   Και  

από  υπαλλήλους  ο  κ .  Σουλιώτης  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  

Μπαρμπουτίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ο  κ .  Σουλιώτης  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Γαβρά  και  η  κυρία  

Μπαρμπουτίδου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Μουρατίδη .   Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια .  Μπορούμε  να  βάλουμε  και  κανέναν  

δημοτικό  σύμβουλο ,  εάν  θέλουμε .   Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  687/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .    

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στην  κοινή  

 επιτροπή  παρακολούθησης  του  έργου:  Ανοικτό  Κέντρο   

Εμπορίου  πόλης  Σερρών  που  χρηματοδοτείται  από  το   

Ε .Π .  Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρος  ορίζεται  ο  κ .  Μισιρλής  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Χατζηδημητρίου .  Επίσης  μετέχει  ο  κ .  Νυχτοπάτης  με  αναπληρωτή  τον  

κ .  Ματθαίου  και  από  υπαλλήλους  μας ,  η  κυρία  Κοκκινίδου  Αθηνά  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Βασιλοπούλου  Ειρήνη .  
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 Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  συναινεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  688/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .    

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την   

διαπίστωση  πράξεων  αυθαίρετης  βόσκησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορισμός  μελών ,  αποτελείται  λοιπόν  η  Επιτροπή  από  τον  κ .  Τουρτούρα  

και  τον  κ .  Χατζηδημητρίου  με  αναπληρωτές  του  κυρίου  Καρακολίδη  

και  Μερετούδη  αντίστοιχα  και  τον  εκάστοτε  Πρόεδρο  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  για  το  οποίο  πρόκειται  να  διαπιστωθεί  το  πρόβλημα ,  του  

Τοπικού  Συμβουλίου ,  στο  οποίο  υπάρχει  το  αγρόκτημα  στο  οποίο  

υπάρχουν  οι  βοσκήσιμες  εκτάσεις .   
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 Έχετε  ενημερωθεί  ότι  υπάρχουν  ήδη  σε  κάθε  ένα ,  το  κάθε  Τοπικό  

Συμβούλιο  έχει  ορίσει  τους  δικούς  του ,  υπάρχουν  εδώ ,  να  μην  τα  

αναφέρω  όλα  τα  ονόματα .   

 Από  υπηρεσιακούς  παράγοντες ,  από  υπαλλήλους  του  Δήμου  μας ,  

είναι   ο  κ .  Χατζητόλιος  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Γαβρά  Αντιγόνη .   

 Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συνεχίζουμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  689/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ   8ο:  

Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

βλέπουμε  έχουμε  το  τεχνικό  πρόγραμμα  το  οποίο  αποτυπώνει  τα  έργα  

τα  οποία  πρόκειται  να  κατασκευαστούν  για  τις  επόμενες  χρονιές  μας .   

Είναι  σίγουρο ,  οι  παλαιότεροι  το  γνωρίζουν ,  ότι  το  πρόγραμμα  

αυτό ,  όπως  το  βλέπουμε  σήμερα ,  αναφέρεται ,  παίρνει  τα  στοιχεία  

μέχρι  τον  7ο  τον  Ιούλιο  του  ΄19, που  σημαίνει  ότι  δεν  έχουμε  

ολοκληρωμένη  άποψη  για  τα  χρήματα  τα  οποία  θα  χρησιμοποιήσουμε ,  

γιατί  κάποια  έργα  θα  έχουν  κάποιες  εκπτώσεις ,  τις  οποίες  θα  δούμε  

αργότερα ,  όταν  θα  συμβασιοποιηθούν  και  είναι  σίγουρο  ότι  τον  

Ιανουάριο  θα  έχουμε  μια  μεγάλη  τροποποίηση  την  τεχνικού  

προγράμματος ,  όμως  σίγουρα  πρέπει  να  πούμε  κάποια  συγκεκριμένα  

πράγματα .   

 Με  τον  Κλεισθένη  μπορούσαν  όλες  οι  παρατάξεις  να  φέρουν  

συγκεκριμένες  προτάσεις  για  κάποια  έργα ,  αρκεί  να  είχαν  και  μια  

εισήγηση  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  εάν  αυτό  δεν  έχει  συμβεί ,  νομίζω  

δεν  έχει  συμβεί ,  είναι  σίγουρο  ότι  μπορούμε  να  το  κάνουμε  από  εδώ  

και  πέρα  και  εγώ  είμαι  στην  διάθεση  όλων  των  δημοτικών  συμβούλων  

και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  να  δούμε  ποια  έργα  μπορεί  να  προτείνει  

κάποιος  ή  κάποια  παράταξη ,  να  δούμε  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας  εάν  

είναι  εφικτό  δηλαδή  να  συμβεί  αυτό ,  εάν  δεν  υπάρχουν  κάποια  

προβλήματα  … κάποια  άλλα ,  για  να  μπορέσουμε  να  τα  εντάξουμε  στο  

τεχνικό  πρόγραμμα ,  ξαναλέω  τον  Ιανουάριο  που  θα  είναι  το   οριστικό  

πρόγραμμα .   

 Ας  πούμε  τώρα  αυτά  που  έχουμε  μέχρι  σήμερα .   

 Ένα  κομμάτι  από  τα  έργα  γίνεται  με  την  Σ .Α .Τ .Α . .  Το  ποσό  που  

έχουμε  σήμερα  είναι  711.000 χωρίς  την  Σ .Α .Τ .Α .  των  σχολείων .  Εδώ  

βέβαια ,  τόσο  καιρό  παρουσιάζονται  τα  προηγούμενα  χρόνια  έτσι  τα  
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έργα ,  στην  επόμενη  φορά  που  θα  παρουσιάσουμε  θα  έχουμε  και  μια  

στήλη  ακόμα ,  η  οποία  θα  λέει  αναλυτικά ,  για  να  μπορεί  να  το  

καταλάβει  ο  καθένας ,  από  τα  έργα  αυτά  που  έχουμε  προϋπολογίσει  εδώ  

ποιες  εκπτώσεις  πραγματικές  υπάρχουν ,  ώστε  εκείνα  τα  χρήματα  που  

περισσεύουν  από  τις  εκπτώσεις ,  θα  τα  κάνουμε  πάλι  έργα .   

Αυτό  δυστυχώς ,  δεν  αποτυπώθηκε  τα  προηγούμενα  χρόνια .  Την  

επόμενη  φορά  θα  αποτυπωθεί  για  να  ξέρει  ο  καθένας .  Λέμε ,  

παράδειγμα ,  ξεκινάω  από  την  αρχή  από  τα  έργα  που  θα  

χρηματοδοτηθούν  από  την  Σ .Α .Τ .Α . .  

Μελέτη  κυκλικών  κόμβων .  Πρόκειται  να  χρηματοδοτήσουμε  την  

μελέτη  συγκεκριμένων  κυκλικών  κόμβων  στην  πόλη .  Τους  αναφέρω ,  οι  

οποίοι  θα  μπορούσαν  να  είναι  και  άλλοι .  Είναι  μπαίνοντας  στην  είσοδο  

του  Λευκώνα  εκεί  που  είναι  το ,  στην  είσοδο  από  την  μεριά  της  

Θεσσαλονίκης ,  ένας  κυκλικός  κόμβος  εκεί ,  ένας  συνεχίζοντας  

μπαίνοντας  στην  είσοδο  της  πόλης  στο  Στρατόπεδο  μπροστά  στα  

φανάρια  του  Κολοκοτρώνη ,  ένας  από  την  απέναντι  πλευρά  ακριβώς  της  

πόλης ,  από  την  άλλη  είσοδο  στην  διασταύρωση  στον  Άγιο  Ιωάννη ,  

ένας  κυκλικός  κόμβος  εκεί  στα  Β΄  νεκροταφεία ,  που  το  ώρα ,  εάν  

ξέρετε ,  έχουμε ,  υπάρχει  ένας  κυκλικός  κόμβος  αλλά  δεν  είναι  

οριοθετημένος  με  κράσπεδα ,  είναι  με  τα  πλαστικά .  

Ένας  μικρός  κόμβος  για  την  ώρα ,  το  οποίο  περιμένουμε  εκεί  που  

είναι  ο  Κεραυνός  τα  αυτοκίνητα ,  γνωρίζετε  το  πρόγραμμα  που  έχουμε  

εκεί .  Δυστυχώς  δεν  έχει  τακτοποιηθεί  ακόμα  το  θέμα  εκείνο  και  σε  

κάποια  στιγμή  θα  έρθει  σε  κάποιο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

ωστόσο  εάν  δεν  μπορέσουμε  να  το  τακτοποιήσουμε  το  θέμα  εκεί  με  τις  

αποζημιώσεις  του  οικοπέδου  που  υπάρχει  γνωρίζετε  όλοι  είναι  ένα  

σπίτι ,  απλώς  είναι  ένα  ιδιώτης ,  ο  οποίος  περιμένει  να  αποζημιωθεί  από  
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ιδιώτες ,  θα  δούμε  τι  θα  κάνουμε ,  περιμένουμε  την  πρόταση  μήπως  και  

κάνουμε  έναν  μικρό  κόμβο  ακριβώς  σαν  αυτό  που  έχει  λίγο  παραπέρα  

εκεί  που  ενώνεται  η  Μακεδονομάχων .  Καταλάβατε  τι  λέω .  Εάν  δεν  

μπορούσε  να  λύσουμε  το  θέμα  εμείς ,  γιατί  δεν  είναι  καθαρά  δικό  μας .   

Αυτοί  και  ίσως  κάποιος  άλλος  κόμβος  θα  μελετηθούν ,  έτσι  ώστε ,  

να  έχουμε  ωριμότητα ,  για  να  μπορέσουμε  να  ζητήσουμε  χρήματα  είτε  

εάν  θα  τα  κάνουμε  με  χρήματα  του  Δήμου  είτε  να  ζητήσουμε  χρήματα  

από  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα .   

Προχωράω .  Θέλει  να  ρωτήσει  κάποιος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  υπάρχουν  κάποιες  

συγκεκριμένες  ημερομηνίες  οι  οποίες  θα  πρέπει  το  τεχνικό  πρόγραμμα  

ή  ο  προϋπολογισμός  να  εγκριθούν  βάσει  νομοθεσίας .  Η  χρονιά  είναι  

ιδιόμορφη .  Η  χρονιά  αυτή ,  γιατί  οι  προθεσμίες  αυτές ,  γιατί  πρέπει  να  

περάσουν  από  την  Εκτελεστική ,  όλα  αυτά  τα  οποία  αναφέρονται  πρέπει  

να  περάσουν  από  την  Εκτελεστική  τις  πρώτες  μέρες  του  Σεπτεμβρίου .  

Τις  πρώτες  μέρες  του  Σεπτεμβρίου  έχουμε  αλλαγή  Δημοτικής  Αρχής .  

Άρα  και  αυτό  το  οποίο  αποτυπώνεται  σήμερα  και  ο  προϋπολογισμός  

που  έχει  περάσει ,  αναγκαστικά ,  από  τις  πρώτες  μέρες  του  Σεπτεμβρίου  

και  θα  έρθει  μέχρι  στις  15,  γιατί  τότε  είναι  οι  ημερομηνίες ,  15 

Νοεμβρίου ,  είναι  ουσιαστικά  προϋπολογισμοί  υπηρεσιακοί  και  τεχνικό  

πρόγραμμα  υπηρεσιακό  κυρίως .  Είναι  ουσιαστικά   από  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή .   

 Η  παρούσα  Δημοτική  Αρχή  το  στίγμα  και  στον  προϋπολογισμό  

αλλά  και  στο  τεχνικό  δελτίο  και  στον  προϋπολογισμό ,  θα  δοθεί  με  την  

πρώτη  ουσιαστική  αναμόρφωση  που  θα  γίνει  μέσα  στον  Ιανουάριο .  

Εκεί  δηλαδή  που  θα  έχουμε  μια  συνολική  αναμόρφωση  όλων  των  
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κονδυλίων  του  προϋπολογισμού  με  την  φιλοσοφία  και  το  στίγμα  της  

νέας  Δημοτικής  Αρχής ,  όπως  και  του  συγκεκριμένου  τεχνικού  

προγράμματος .   

 Άρα  σε  αυτό  το  πλαίσιο  και  με  αυτή  την  παρατήρηση  πρέπει  να  

αξιολογηθεί  η  εισήγηση  και  του  Αντιδημάρχου  και  φυσικά  στο  

συμβούλιο  που  θα  έχουμε  μέχρις  τις  15 που  θα  έρθει  το  κομμάτι  της  

έγκρισης  του  προϋπολογισμού ,  είναι  ένα  καθαρά  υπηρεσιακό  

αποτύπωμα .   

 Σας  λέω  ότι  οι  ημερομηνίες  ήταν  συγκεκριμένες ,  δεν  μπορούσε  η  

Δημοτική  Αρχή  στις  πρώτες  ημέρες  του  Σεπτεμβρίου  να  περάσει  από  

την  Εκτελεστική  Επιτροπή ,  γιατί   τότε  έμπαινε  η  ημερομηνία  για  όλα  

αυτά  τα  οποία  θα  αποτυπώσουμε ,  είμαστε  εδώ  για  την  αρχή  του  έτους  

να  δώσουμε  το  στίγμα  μας  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  φυσικά  για  

τον  προϋπολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  κύριε .  Έχετε  ολοκληρώσει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  χρειάζεται .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θέλω  μόνο  να  κάνω  μια  διευκρίνιση ,  γιατί  κάτι  ακούστηκε  για  το  

Πολιτιστικό  στο  Μητρούσι .  Εκεί  κάποιοι  θέλουν  να  το  ξέρουν  αυτό ,  

υπήρχε  με  μια  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

30.000 ευρώ  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  πήγαιναν  στο  έργο  του  Μητρουσίου .  Τι  

γίνεται ;  Εκείνο  το  έργο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στο  Κάτω  Μητρούσι .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι ,  στο  Κάτω  Μητρούσι .  Στο  Πολιτιστικό .  Σας  δείχνω  μια  

φωτογραφία  για  να  καταλάβουμε  ότι  είναι  ακριβώς  αυτό  εδώ .   Αυτό  

όμως ,  οι  30.000 αυτές  εντάχθηκαν  σε  ένα  γενικό  πρόγραμμα  των  

συντηρήσεων  των  δημοτικών  κτηρίων  και  ήταν ,  επειδή  δεν  προχώρησε  

από  την  υπηρεσία ,  δεν  ξέρω  για  ποιο  λόγο  ακριβώς ,  όμως  δεν  ήταν  

ώριμο  αυτό  εδώ  να  γίνει  μελέτη  των  30.000,  καθυστερούσε  όλο  το  

υπόλοιπο  έργο  να  βγει  σε  δημοπρασία ,  όπως  τώρα  γίνεται .   

 Τι  κάναμε ;  Δεν  το  βάζουμε  αυτό  το  κομμάτι  μέσα ,  γιατί ;  Για  να  

μην  καθυστερήσουμε  όλες  τις  υπόλοιπες  εργασίες  που  πρέπει  να  γίνουν  

στα  υπόλοιπα  αυτά  που  έχουμε  προϋπολογίσει  τις  200.000,  να  βγει  

στην  δημοπρασία  το  έργο ,  έτσι  και  αλλιώς  με  τις  30.000 αυτές  το  

κτήριο  δεν  θα  τελείωνε ,  δηλαδή  θα  γινόταν  μέρος  από  τα  

ηλεκτρολογικά  και  υδραυλικά .  Δεν  ήταν  ότι  εάν  γινόταν  και  αυτό  θα  

τελείωνε .  Άρα  θα  χάναμε  τρεις  μήνες  περίπου ,  μπορεί  και  παραπάνω ,  

γιατί  η  υπηρεσία  λέει  ότι  δεν  προλαβαίνω  να  το  κάνω ,  να  κάνω  την  

μελέτη ,  θα  χάναμε  καιρό  χωρίς  να  τελείωνε  το  έργο  αυτό  και  δεν  θα  

γινόντουσαν  όλα  τα  υπόλοιπα .   

 Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  στην  τροποποίηση   που  θα  γίνει ,  θα  

επανέλθει  αυτό  εδώ  το  ποσό  και  μάλιστα ,  ενδεχομένως  θα  παρθεί  

απόφαση  εάν  θα  πρέπει  να  αυξηθεί  και  το  ποσό ,  είναι  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  έννοια  ότι  εάν  βάλουμε  30.000 μόνο ,  θα  

κάνουμε  μόνο  τα  ηλεκτρολογικά  και  ενδέχεται  να  καταστραφούν  και  

αυτά  κάποια  στιγμή ,  γιατί  μέχρι  να  ξανά  έρθει  η  επόμενη  χρονικά  και  

να  βάλουμε  και  άλλο  ποσό ,  το  έργο  θα  παραμένει  όπως  το  βλέπετε .  
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Ημιτελές .  Θα  μπορεί  ο  καθένας  να  μπει  να  πάρει  τα  καλώδια ,  να  πάρει  

τα  υδραυλικά ,  να  τα  σπάσει .  Άρα  δεν  είχε  νόημα  σήμερα .   

 Σε  καμία  περίπτωση  λοιπόν  δεν  απεντάσσεται ,  απλώς  

προχωρήσαμε  την  διαδικασία ,  γιατί  πρέπει ,  αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  και  

θα  το  πούμε  εάν  έχουμε  χρόνο  όταν  θα  πρέπει ,  δεν  πρέπει  να  στέκονται  

τα  χρήματα  που  προϋπολογίζονται ,  τα  οποία  καθυστερούν  για  διάφορα  

προβλήματα  νομικά  ή  κάποια  άλλα  ή  αδειοδοτήσεων ,  να  τα  κάνουμε  

κάτι  άλλο ,  να  τα  μετατρέπουμε  για  να  μπορούν  τα  έργα  να  προχωράνε  

και  να  γίνονται  έργα  σήμα ,  όχι  να  βάζουμε  κάποια  χρήματα  σε  έναν  

κωδικό  και  να  στέκονται  για  ένα  χρόνο  ή  δυο  και  τελικά  να  μην  

γίνονται  έργα .   

 Άρα  λοιπόν ,  το  λύνουμε  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  προτού  προχωρήσετε ,  μια  ερώτηση  σας  παρακαλώ .  

Άρα  προτίθεστε  τόσο  όσον  αφορά  για  το  κτήριο  του  Κάτω  Μητρουσίου  

και  της  Μονοκκλησίας ,  της  Μονοκκλησίας  είναι  πιο  προχωρημένο ,  

απομένουν  λιγότερες  εργασίες ,  προτίθεται  η  Δημοτική  Αρχή  στην  νέα  

περίοδο  του  Ιανουαρίου  να  προβείτε  και  να  προχωρήσετε  στην  

διαδικασία  γιατί  και  το  θέμα  της  μελέτης  δεν  νομίζω  ότι  είναι  τόσο  

σοβαρό  στα  ηλεκτρομηχανολογικά ,  για  να  προχωρήσουμε  στην  

ολοκλήρωση ,  γιατί  αυτό  το  έργο  έχει  ξεκινήσει  από  το  2000 και  κακώς  

αναφέρθηκε  και  στο  Τοπικό  Συμβούλιο ,  επιτρέψτε  μου  να  κάνω  ένα  

σχόλιο ,  στον  Μητρούσι ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  αποτελεί  μαύρη  τρύπα .  Δεν  

αποτελεί  μαύρη  τρύπα  η  συγκεκριμένη  κατασκευή ,  απλώς  βήμα  –βήμα  

προχώρησε  και  νομίζω  ότι  θα  σας  δοθεί  η  ευκαιρία ,  όπως  πολύ  σωστά  

είπε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  να  δοθούν  κάποια  ποσά  επιπλέον ,  δεν  

είναι  τεράστια  τα  ποσά ,  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  και  
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νομίζω  ότι  μπορούμε  να  το  βάλουμε  στις  προτεραιότητες .  Άλλωστε ,  

αποτελεί  πάγιο  αίτημα  των  κατοίκων  να  έχουν  έναν  χώρο  και  νομίζω  

ότι  αξίζει  τον  κόπο ,  τόσο  στην  Μονοκκλησιά   όσο  και  στο  Κάτω  

Μητρούσι  και  βέβαια  κοιτάζοντας  και  του  Άνω  Μητρουσίου  που  είναι  

ένα  τεράστιο  πρόγραμμα  και  αυτό .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Απαντώ  μόνο  στο  ότι  της  Μονοκκλησιάς  είναι  ήδη  δρομολογημένο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  ολοκληρωμένο ,  έχει  εργασίες  να  γίνουν .  Τα  κουφώματα  δεν  

έχουν  μπει…  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  δρομολογημένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο  παρακαλώ .  Μην  κάνετε  διάλογο ,  να  ζητάτε  τον  

λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  συγνώμη  λίγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  ερώτηση  και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ολοκληρώσει  κ .  Αντιδήμαρχε  την  εισήγησή  σας ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε  εάν  μένουμε  σε  αυτό  που  μου  είπες ,  να  μην  πούμε  παραπάνω .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  σας  είπα  μια  συλλογιστική  φιλοσοφία  που  σας  ανέφερα  να  την  

λάβετε  υπόψη .  Είναι  ένα  κομμάτι ,  το  οποίο  είναι  υπηρεσιακό .  Όλο  

αυτό  και  αυτό  που  είπε  και  για  το  κομμάτι  του  Κάτω  Μητρουσίου  και  

για  το  στίγμα  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής  θα  αποτυπωθούν  στην  

αναμόρφωση  τον  Ιανουάριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απευθύνεστε  στο  προεδρείο  σας  παρακαλώ  όλοι  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον  λόγο  έχω  εγώ  νομίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  τον  έχετε ,  θα  σας  τον  δώσω .  Κύκλος  ερωτήσεων ,  υπάρχουν  

ερωτήσεις ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος ;  Ο  κ .  Τερζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  η  

κυρία  Καρασουλτάνη .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  εκτός  από  τα  30 χιλιάρικα ,  είχε  βάλει  η  Δημοτική  

Αρχή ,  ο  Δήμαρχος  και  τα  20 χιλιάρικα  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  του  

Μητρουσίου ,  άρα  ήταν  50 τα  χιλιάρικα .  Εσείς  μπορείτε  τα  20 να  τα  

βάλετε  στην  ασφαλτόστρωση  και  αν  συμπληρώσετε  τα ,  επειδή  είπατε  

να  αυξήσουμε  το  ποσό ,  να  βάλετε  τα  20 πάλι  από  την  Σ .Α .Τ .Α . ,  οπότε  

ήταν  50 τα  χιλιάρικα  και  όχι  30.   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  διαφωνώ ,  απλώς  τα  χρήματα  της  Σ .Α .Τ .Α .  δεν  τα  αναφέρω  γιατί  

παραμένουν  όπως  είναι ,  δεν  αλλάζουν  καθόλου ,  είναι  η  Σ .Α .Τ .Α .  

προηγούμενων  ετών ,  παραμένουν  αυτά  τα  20 χιλιάρικα ,  το  

καταλαβαίνω .   

Το  ίδιο  ισχύει  και  σε  άλλες  περιπτώσεις ,  όπως  παράδειγμα  στον  

Προβατά  που  θα  κάνουμε  την  παιδική  χαρά ,  οι  οποίοι  έχουν  την  

Σ .Α .Τ .Α .  από  την  προηγούμενη  χρονιά  που  δεν  την  χρησιμοποίησαν ,  

θα  συμπεριληφθεί  τώρα  και  θα  γίνει  μια  παιδική  χαρά  με  τα  χρήματα  

που ,  αναφέρονται  τα  30 που  ήταν  έξτρα .   Η  Σ .Α .Τ .Α .  δεν  χάνεται  έτσι  

και  αλλιώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  κάτι  λίγο ;  Τελειώσατε  κ .  Γκότση ;  Ουσιαστικά  σήμερα  περνάμε  

το  θέμα  γιατί  πρέπει  να  περάσει .  Γιατί  πρέπει  να  πάει  να  εγκριθεί .  Θα  

συζητηθεί  το  τεχνικό  πρόγραμμα  ουσιαστικά  τον  Ιανουάριο  μήνα .  Εάν  

δεν  υπάρχουν  εξαιρετικές  ερωτήσεις  ή  εάν  έχουμε  κάποια  πρόταση  να  

κάνουμε ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  χαίρομαι  γι '  αυτά  που  είπατε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  όσον  αφορά  για  

τις  προθέσεις  σας  για  το  Πολιτιστικό  Κέντρο  Μητρουσίου .  Ήταν  

προσωπικό  το  ενδιαφέρον  που  έδειξα  και  χαίρομαι  που  ελήφθησαν  

υπόψη  όλα  αυτά  τα  οποία  συζητήσαμε  και  με  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  

και  τα  λοιπά .   
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 Θα  συμφωνήσω  απόλυτα  με  όσα  είπε  ο  κ .  Αραμπατζής  για  το  

συγκεκριμένο  θέμα  και  η  ερώτηση  –πρόταση  που  έχω  να  κάνω ,  επειδή  

αναφερθήκατε  και  σωστά  ότι  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  η  μελέτη  για  

να  ενταχθεί  στην  αναμόρφωση  του  Ιανουαρίου ,  θα  πρότεινα  να  δώσετε  

μια  εντολή  ως  Δημοτική  Αρχή  στην  κυρία  Τζίνη ,  η  οποία  είναι  και  η  

υπεύθυνη  να  ολοκληρώσει  την  μελέτη ,  προσωπικά  μου  είπε  ότι  θα  

χρειαστεί  δυο  εβδομάδες ,  αποδεσμεύστε  την ,  εάν  είναι  από  κάποιες  

άλλες  υποχρεώσεις  να  δώσει  μια  προτεραιότητα ,  ώστε  αυτό  το  έργο  να  

είναι  έτοιμο  να  μπει  και  συμφωνώ  με  την  παρατήρηση  του  κ .  Γκότση ,  

ότι  δεν   μόνο  η  Σ .Α .Τ .Α .  είναι  και  αυτά  τα  30 χιλιάρικα .   

 Γιατί  το  λέμε  αυτό ;  Το  λέμε  επειδή  είναι  κακό  να  κτίζονται  

κτήρια  και  να  αφήνονται  στην  τύχη  του  χρόνου  να  ξανά  γκρεμίζονται  

πριν  ολοκληρωθούν .  Ειδικά ,  όταν  υπάρχει  μια  τοπική  κοινωνία  η  οποία  

το  έχει  ανάγκη .  Να  σας  πω  χαρακτηριστικά  ότι  βάζουν  τσουβάλια  για  

να  μπορούν  μέσα  να  μπουν ,  να  μην  κρυώνουν  τόσο  γιατί  το  

χρησιμοποιούν .  Έχουν  χορωδίες ,  έχουν  Συλλόγους ,  αυτά  πρέπει  να  τα  

ενθαρρύνουμε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Οι  άνθρωποι  εφόσον  έχουν  

ανάγκη  δημιουργίας  να  την  κάνουν .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  δυστυχώς  ξέρω  ότι  κάθε  φορά  που  έχουν  τέτοια  εκδήλωση  

διώχνουν  και  τα  παιδιά  από  μέσα  γιατί  ταλαιπωρούνται .  Λέω  απλώς  το  

εξής ,  να  το  διευκρινίσουμε ,  ότι  μιλούσαμε  όχι  για  τις  30.000,  η  

Σ .Α .Τ .Α .  έτσι  και  αλλιώς  υπάρχει  και  δεν  ήταν  έτοιμη  η  μελέτη ,  

σίγουρα  όμως  δεν  θα  χάσουμε  χρόνο ,  δεν  χρειάζεται  να  είναι  σε  15 

μέρες  έτοιμη ,  θα  είναι  έτοιμη ,  όταν  χρειαστεί ,  για  να  μπει  στο  επόμενο  

έργο .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  θα  κάνω  κατάχρηση  του  χρόνου ,  

γιατί  όπως  είπαμε  ούτε  θα  αναλύσω  κατά  μέρους  όσον  αφορά  στο  

τεχνικό  πρόγραμμα ,  την  μόνη  παρατήρηση  που  θα  ήθελα  να  κάνω  είναι  

στο  κομμάτι  με  τους  ξενώνες ,  όπου  δίνονται  πάλι  κάποια  χρήματα  

χωρίς  ουσιαστικά ,  πάνω  στην  Χρυσοπηγή ,…  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  συνέχεια .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στην  ουσία  όμως  χωρίς  να  υπάρχει  αδειοδότηση  και  χωρίς  να  

χρησιμοποιούνται  πάνω  οι  κατασκηνώσεις .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Τώρα  η  εισήγηση  δεν  είχε  τελειώσει .  Υπάρχουν  τα  έργα  που  γίνονται  

με  την  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄20 και  τα  έργα  που  συνεχίζονται  με  την  Σ .Α .Τ .Α .  

του  ΄19 και  έργα  που  έχουν  γίνει  με  παλαιότερο  τεχνικό  πρόγραμμα  

και  για  διάφορους  λόγους  δεν  έχουν  κλείσει  ακόμη .   

 Αυτό  που  βλέπουμε ,  τώρα ,  το  έργο  στην  Χρυσοπηγή  στην  ουσία  

τελείωσε .  Αυτό  που  ήταν  επιδοτούμενο .  Τώρα ,  εάν ,  ας  πούμε ,  θα  

έπρεπε  να  δούμε  άλλα  πράγματα ,  δηλαδή  ίντερνετ  ή  εξοπλισμό  ή  

φύλαξη ,  κάμερες  και  συστήματα  ασφαλείας ,  είναι  άλλο  θέμα .  Σήμερα  

όμως  το  έργο  αυτό  ξέρουμε  ότι  δεν  έχει  άδεια ,  άρα  θέλει  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  τι  θα  συμβεί  από  εδώ  και  πέρα .  Δεν  βάζουμε  

άλλα  χρήματα  όμως  σε  αυτό .   

 Ένα  τελευταίο  που  θέλω  να  πω  είναι  το  εξής :  θα  το  δούμε  στην  

πορεία ,  το  θέμα  των  πράξεων  εφαρμογής .  Υπάρχουν  κάποια  χρήματα ,  

το  είχαμε  πει  και  την  προηγούμενη  φορά ,  υπάρχουν  κάποια  χρήματα  

που  θα  αποτυπωθούν  σύντομα  στο  πόσα  χρήματα  μπορούμε  να  

χρησιμοποιήσουμε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  από  τις  πράξεις  εφαρμογής .   
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 Δυστυχώς ,  είπαμε ,  είχαν  γίνει  πολλά  λάθη ,  σήμερα  όμως  

ψάχνουμε  να  βρούμε  τον  τρόπο  με  την  Οικονομική  Υπηρεσία  να  δούμε ,  

ποια  χρήματα  έχουν  πάει  σε  κάθε  πράξη ,  τι  μπορούμε  από  αυτά  να  

χρησιμοποιήσουμε ,  γιατί  παράδειγμα ,  ακούστηκε  ότι  έχουμε  ένα  ποσό  

γύρω  στις  600.000,  που  έμπαιναν  σε  ένα  κουβά  από  όλες  τις  πράξεις  

εφαρμογής .  Δεν  ισχύει  αυτό .   

 Θα  βρούμε  την  λύση  με  την  Αποκεντρωμένη  να  δούμε  που  θα  

πάνε  τα  χρήματα  αυτά ,  σε  πράξη  συγκεκριμένη  μπορεί  να  πάνε ,  ώστε  

και  αυτά  να  γίνουν  κωδικός  και  να  μπορέσουν  να  γίνουν  έργα .   

 Το  ίδιο  γίνεται  και  για  άλλες  πράξεις  εφαρμογής .  Υπάρχουν  

κάποια  υπόλοιπα ,  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Ιανουαρίου  θα  φανούν .  

Σας  λέω  ένα  πολύ  απλό  παράδειγμα ,  στον  Άγιο  Αθανάσιο ,  για  

παράδειγμα ,  έχουμε  πράξεις  εφαρμογής  200.000 ένα  υπόλοιπο ,  το  

οποίο  μπορεί  να  γίνει  έργα  αύριο .  Όχι  αύριο ,  όταν  θα  είμαστε  ώριμοι .  

Τι  σημαίνει  αυτό ;  Πρέπει  να  αποφασίσουμε  ποιος  είναι  το  έργο  αυτό ;  

Που  μπορεί  να  γίνει  νόμιμα ;  Σε  ποιο  οικόπεδο  μπορεί  να  γίνει ;  Για  να  

προχωρήσουμε .  Αυτά  όμως  θα  τα  πούμε  στο  επόμενο  διάστημα .  Συν  

όσα  έργα  προκύψουν  από  τις  εκπτώσεις  που  σε  κάθε  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θα  λέμε  τι  μπορεί  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εντάξει  κ .  Αντιδήμαρχε .  Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ορθώς  ο  κ .  Δήμαρχος  είπε  ότι  το  στίγμα  σας  θα  το  

δώσετε  στην  πρώτη  αναμόρφωση .  Σας  παρακαλώ  και  σας  ρωτώ ,  θα  

δώσετε  το  δικαίωμα  στους  νέους  προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  και  

των  Τοπικών  Δημοτικών  Κοινοτήτων  να  δώσουν  επικαιροποιημένες  

νέες  προτάσεις ;  Γιατί  αυτό  το  έγγραφο  ήρθε  στις  7/6.  Πήγε  σε  αυτούς ,  
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έχει  αποσταλεί ,  οπότε  έχουν  αναλάβει  οι  καινούργιοι  πρόεδροι ,  

φαντάζομαι  ότι  οι  καινούργιοι  θα  έχουν  νέες  προτάσεις  και  νέες  

προτεραιότητες .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  καταλαβαίνω .  Ισχύει .  Να  σας  πω ,  έτσι  και  αλλιώς  το  είπα  και  

ισχύει  και  για  όλες  τις  παρατάξεις .  Όποιος  πιστεύει  ότι  έχει  κάποιο  

έργο ,  το  οποίο  μπορεί  να  προχωρήσει ,  να  είναι  ώριμο  ή  τέλος  πάντων ,   

να  ωριμάσει  γρήγορα ,  είμαστε  εδώ .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους  

Προέδρους .  Ελπίζω  να  έχουμε  μια  επαφή  έτσι  και  αλλιώς  με  τους  

περισσότερους ,  με  όλους  θα  έλεγα ,  σε  προφορικό  επίπεδο ,  το  οποίο  

μπορεί  να  γίνει ,  εάν  έχουν  κάτι  καινούργιο ,  το  οποίο  συμφωνούμε  όλοι  

ότι  πρέπει  να  γίνει ,  γιατί  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κυρία  Καρασουλτάνη  είστε  τελευταία  νομίζω .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Εγώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  θέλω  να  ρωτήσω ,  με  την  αίθουσα  του  Άνω  

Μητρουσίου  το  Κέντρο  Νεότητας  τι  γίνεται ;  Πότε  θα  τελειώσει ;  

Γνωρίζετε  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν  και  είναι  τόσοι  πολλοί  οι  

Σύλλογοι  που  δεν  έχουν  που  να  πάνε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  είναι  στην  συντήρηση  των  δημοτικών  κτηρίων  και  αυτό ,  το  οποίο  

όμως  σημαίνει  ότι  μέχρι  να  συμβασιοποιηθεί ,  θα  περάσουν  πάνω  από  

έξι  μήνες .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Πάνω  από  έξι  μήνες ;  Ένα  χωριό  2.500 κατοίκους  που  δεν  έχει  που  να  

πάει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Να  σας  πω  τι  γίνεται ;  Μάλλον  μπορεί  να  λέω  και  λίγο ,  γιατί  οι  

περισσότερες  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εκεί  θα  είναι  περίπου .  Το  ευχάριστο  είναι  ότι  είναι  στην  διαδικασία ,  

γιατί  τους  πρώτους  δυο  με  τρεις  μήνες  γνωρίζετε  ότι  δεν  μπορούμε  να  

έχουμε  δημοπρασίες ,  μέχρι  να  γίνουν  οι  δημοπρασίες ,  να  βγουν  οι  

ανάδοχοι  και  να  έχουμε  τις  εντάσεις  και  να  κάνουμε  σύμβαση ,  πάμε  

περίπου  τέτοια  εποχή  και  λίγο  νωρίτερα .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Σίγουρα  δεν  θα  το  ξεχάσουμε  όμως .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι ,  σας  λέω  ότι  είναι  και  αυτό  στα  . .  

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  κατά  παράβαση  του  Κανονισμού  να  κάνω  και  εγώ  

μια  παραίνεση  ουσιαστικά ,  δεν  θα  είναι  ούτε  ερωτήσεις ,  πρώτα  από  

όλα  θα  ήθελα  να  δείτε  τα  50 χιλιάρικα  που  έχετε  πρώτα  –πρώτα ,  εάν  

μπορούν  να  γίνουν  οι  μελέτες  αυτές ,  γιατί  δεν  είναι  δύσκολες  για  τους  

κυκλικούς  κόμβους  από  την  δική  μας  υπηρεσία .   

 Το  δεύτερο  που  θα  ήθελα  να  δείτε  το  80% που  γίνεται  κατανομή  

έστω  για  την  Σ .Α .Τ .Α .  ανά  δημοτικό  διαμέρισμα  και  ανά  Κοινότητα ,  

γιατί  είναι  πολύ  λίγα  τα  χρήματα ,  πάντοτε  έχουν  εκπτώσεις  και  ποτέ  οι  
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εκπτώσεις  δεν  πάνε  στους  ίδιους ,  μαζεύονται  και  πηγαίνουν  όπου  πιο  

πολύ  ο  καθένας  έχει  δυνατότητες .   

 Αυτό ,  τουλάχιστον ,  για  την  Σ .Α .Τ .Α .  που  είναι  ελάχιστα ,  7 

χιλιάρικα ,  8 χιλιάρικα ,  10 χιλιάρικα  να  ξανά  πηγαίνουν  στις  δημοτικές  

ενότητες  ως  έργο  και  τα  υπόλοιπα  θα  τα  πούμε…  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  θα  αποτυπώνονται  στην  καινούργια  στήλη  και  θα  βλέπουμε  πόση  

είναι  η  κάθε  έκπτωση .  Θα  φαίνεται  για  την  βλέπει  ο  καθένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε ,  κ .  Γκότση ,  περιμένετε .  Συνεπώς  έχουμε  ολοκληρώσει  τον  

κύκλο  των  ερωτήσεων .  Τοποθετήσεις  επί  του  θέματος .  Ο  κ .  Γκότσης  

και  ο  κ .  Τερζής .  Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Πολύ  σύντομη  τοποθέτηση ,  σύμφωνα  με  την  εμπειρία  που  

είχα  ως  πρόεδρος  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Β /θμιας  

Εκπαίδευσης  βλέπω  εδώ  στην  καταγραφή  ότι  έχετε  προϋπολογίσει ,  

έχετε  καταγράψει  στον  πίνακα  ποσό  60.000 ως  χρηματοδότηση  

επιχορήγηση  των  δυο  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών .   

 Κύριε  Σάββα  και  τον  κ .  Σιαμάγκα ,  σας  παρακαλώ  πολύ  αυτά  τα  

δυο  τα  νομικά  πρόσωπα  είναι  πάρα  πολύ  ευέλικτα  και  λύνουν  πάρα  

πολλά  προβλήματα  της  τεχνικής  υπηρεσίας .  Ο  κ .  Γκότσης  δεν  

αρνήθηκε  ποτέ  να  μας  επιχορηγήσει .  Αυτό  γινόταν  στην  διάρκεια  του  

έτους  με  συνεχείς  αναμορφώσεις  και  έξτρα  χρηματοδοτήσεις .   

 Εάν  είναι  δυνατόν  εισηγηθείτε  εσείς  που  είστε  υπεύθυνοι  πλέον  

πρόεδροι  να  αυξηθεί  το  ποσό ,  τουλάχιστον ,  κατά  20.000,  θα  λύσει  τα  
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χέρια  της  τεχνικής  υπηρεσίας ,  θα  το  λύσει ,  διότι  πολύ  γρήγορα  θα  

γίνονται  εύκολα  παρεμβάσεις ,  μικρές  βελτιώσεις ,  όχι  έργα ,  

συντηρήσεις  που  προκύπτουν  καθημερινά  και  θα  ησυχάσει  το  κεφάλι  

σας ,  να  το  πω  λαϊκά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν ,  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  εκ  του  νόμου  είναι  αυτό  εδώ  που  

πρέπει  να  γίνει  για  να  περάσει .  Τα  50 χιλιάρικα ,  Γιώργο ,  Αντιδήμαρχε ,  

είπες  τέσσερις ,  πέντε ,  εμείς  με  50 χιλιάρικα  κάναμε  έναν  κόμβο  στην  

λαϊκή  αγορά  εκεί  στην  πλατεία  Νίκης  πιο  εδώ  και  ένα  μικρό  πριν  

φτάσουμε  στον  Κεραυνό .  Τα  50 χιλιάρικα  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μόνο  για  μελέτες .  Ωραία .  Άλλο  θέλω  να  πω ,  αυτό  ήταν  παρεμβολή .   

 Είπατε  για  τον  Κεραυνό  για  να  κάνετε  εκεί  κυκλικό  κόμβο .  Εκεί  

υπήρχε  ένα  κτίσμα .  Όταν  ανέλαβε  εγώ  με  τον  κ .  Δήμαρχο ,  αυτό  που  

ήταν  να  αποζημιώσουμε  εμείς  στον  Κεραυνό  το  ρίξαμε  και  μάλιστα  το  

ρίξαμε  με  Αστυνομία ,  με  καυγάδες ,  με  βρισίματα  και  τα  λοιπά  και  

ακόμα  βρίζουν  εμένα .   

 Έμεινε  το  υπόλοιπο .  Το  υπόλοιπο  λέει  ότι  δεν  θα  το  πειράξετε .  

Ξέρετε  γιατί ;  Γιατί  πρέπει  να  αποζημιωθεί  από  τους  όμορους ,  από  τους  

παρόδιους   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είπαμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ξέρετε  πόσα  λεφτά  είναι  αυτά ;  Διακόσιες  χιλιάδες  περίπου .  Δείτε  στην  

υπηρεσία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  600 μέτρα  αυτά  που  πρέπει  να  αποζημιώσουμε ,  το  πόσο  είναι  

εξαρτάται  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  εμείς ,  όχι  ο  Δήμος .  Αυτό  σας  λέω  τώρα .  Προσέξτε .  Όχι  ο  Δήμος ,  

οι  παρόδιοι  ιδιοκτήτες ,  οι  πολυκατοικίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  οποίες  κτίστηκαν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  οποίες  κτίστηκαν .  Και  ερχόταν  λοιπόν  ο  κύριος  αυτός  σε  μας ,  

δώστε  τα  λέει  εσείς  τα  λεφτά  και  να  τα  πάρετε  από  τους  κατοίκους ,  

από  τους  ιδιοκτήτες .  Και  εμείς  λέμε  ότι  μα  είναι  δυνατόν  να  δώσουμε  

εμείς  λεφτά  και  να  έχουμε  να  παίρνουμε ;  Αυτό  εδώ  δημιούργησε  την  . .  

προς  σε  μας ,  προς  σε  έμενα  να  με  βρίζει  μέρα  –νύκτα ,  επειδή  ο  Δήμος  

δεν  έδωσε  τα  λεφτά .   

 Άρα  λοιπόν ,  μην  κάνετε  αυτό  το  λάθος ,  διότι  θα  με  βρείτε  

αντίθετο ,  να  δώσει  ο  Δήμος  τα  λεφτά  αυτά ,  180,  150 χιλιάρικα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μα  δεν  μπορεί  να  τα  δώσει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Γκότση ,  ήσασταν  σχετικά  σύντομος .  

Συνεπώς ,  δεν  έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ,  το  θέμα  

μπαίνει  σε  ψηφοφορία .  Συναινεί  το  σώμα ;  Το  εγκρίνει ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  690/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .   

του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  19-12-2019 έως  18-12-2020  

 λόγω  ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του  ¨Κέντρου  

Συμβουλευτικής  

 Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας  του  Δήμου  Σερρών¨   

στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρικής  Μακεδονίας  ¨Προώθηση   

της  Κοινωνικής  Ένταξης  και  καταπολέμηση  της  Φτώχειας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

93 

Συναινεί .  Ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  691/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .   

του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-04-2020 έως  31-03-2021  

 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  

 ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨ ,  

 στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .  του  

 υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  έτος  από  02-11-2019 έως   

01-11-2020 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  

 δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  

 ΡΟΜΑ¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  επαναλαμβάνω  και  αναγιγνώσκω  τα  θέματα ,  συναινείτε  και  

στο  δέκα  και  στο  ένδεκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  μια  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  δέκα .  Όσον  αφορά  το  

συγκεκριμένο  Κέντρο  Κοινότητας  με  Παράρτημα  ΡΟΜΑ ,  που  

στεγάζεται  αυτό  το  Κέντρο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  Κέντρο  Κοινότητας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Δυτικής  Θράκης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  που  απολογείται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανατολικής  Θράκης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  προσωπικά  δεν  έχω  κάποια  ενημέρωση  για  το  πως  δρα  αυτό ,  

εάν  κάνει  απολογισμό  και  τα  λοιπά ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  ενημερωμένη  η  

Δημοτική  Αρχή ,  να  μας  πείτε  δυο  λόγια .  Δηλαδή  πως  λειτουργεί  αυτό  

το  Κέντρο ;  Τι  ακριβώς  παράγει ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

95 

Παράρτημα  ΡΟΜΑ  και  είναι  ενταγμένα  σε  ένα  επιχειρησιακό  

πρόγραμμα  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020 και  απολογείται  στην  

Διαχειριστική  Αρχή ,  η  οποία  το  ελέγχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  ένα  κέντρο  το  οποίο  δρα  όμως  για  λογαριασμό  του  Δήμου .  Ο  

Δήμος  έχει  εικόνα  των  ενεργειών  της  προσφοράς  του ,  των  δράσεων  

του ;  Συμμετέχει  σε  αυτό  με  κάποιο  τρόπο ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ασφαλώς  και  έχει .  Ασφαλώς  και  έχει  γι '  αυτό  και  γίνονται  κάθε  φορά  

οι  εκθέσεις  προς  την  Διαχειριστική  Αρχή ,  η  οποία  τις  ελέγχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα  και  το  δέκα  και  το  ένδεκα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  692/2019 )  

…………………………  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  693/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  έκθεση   
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GREEK PANORAMA από  15 έως  16 Νοεμβρίου  2019  

 στο  Ζάππειο  Μέγαρο  στην  Αθήνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος ,  χρειάζεται  να  πούμε  κάτι ;   Μια  ερώτηση  έχει  ο  κ .  

Τερζής  και  ο  κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  δήλωσα  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Πείτε ,  κ .  Τερζή  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Διαβάζω  στην  εισήγηση  ότι  η  συμμετοχή  του  Δήμου  είναι  μόνο  το  

κόστος  του  περιπτέρου .  Έγκριση  μετακίνησης  και  δαπάνης  για  τον  

εντεταλμένο  που  θα  είναι  εκεί  τις  δυο  αυτές  μέρες  δεν  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  μιλάμε  για  την  συμμετοχή  του  Δήμου .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  η  συμμετοχή  του  Δήμου  είναι .  Έγκριση  δαπάνης  μετακίνησης .  Θα  

έρθει  μετά  την  γιορτή ;  15 του  μηνός  είναι .  Θα  κάνουμε  Δημοτικό  

Συμβούλιο  μέχρι  στις  15;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις  13 θα  έχουμε  συμβούλιο  κανονικά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  γράφει  στην  εισήγηση  αυτό  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  μια  δεύτερη  ερώτηση .  Επειδή  αφορά  τουριστικούς  προορισμούς ,  

τουριστικά  πρακτορεία ,  έχετε  έρθει  μήπως  σε  επαφή  με  τουριστικά  

πρακτορεία ,  τουριστικούς  προορισμούς ,  ώστε  σε  συνεργασία  μαζί  τους  

να  σας  δώσουν  υλικό  ή  ιδέες  για  να  …  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι ,  δεν  έχουμε  έρθει  σε  κάποια  επαφή ,  θα  έρθουμε  με  την  συμμετοχή  

μας  στην  Έκθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Δεν  ζητήσατε  τον  λόγο  προηγουμένως ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  

συγνώμη .  Ορίστε  κ .  Μυστακίδη .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  επισημάνω  το  εξής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  έδωσα  τον  λόγο .   Κύριε  Καρυπίδη  συγνώμη .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  μπορώ  να  τον  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ;  Θέλετε  τοποθέτηση ;  Ωραία ,  έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις ;  

Ωραία ,  ορίστε  κ .  Καρυπίδη .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε  απλά  παίρνοντας  αφορμή  από  την  

συμμετοχή  μας  στην  Έκθεση  αυτή ,  θα  πρέπει ,  θα  έλεγα  με  ορίζοντα  το  

πρώτο  δίμηνο  του  χρόνου ,  να  πάμε  σε  αυτό  που  είχαμε  πει  σε  

προηγούμενο  συμβούλιο ,  δηλαδή  σε  έναν  σχεδιασμό  και  σε  μια  
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στόχευση ,  έτσι  ώστε ,  να  δούμε  από  κάθε  έκθεση  τι  αναμένουμε ,  τι  

δυνατότητες  έχουμε  προβολής  και  προσέλκυσης  κόσμου  και  βέβαια ,  σε  

συνέργειες  με  τους  φορείς  εδώ ,  όπως  επίσης ,  τα  έντυπά  μας  και  τα  

αυτά  να  επανασχεδιαστούν ,  ενδεχομένως ,  να  ξανά  τα  δούμε  όλα ,  

ενδεχομένως ,  με  πιο  επαγγελματική  βάση  και  τι  ακριβώς  πουλάμε ,  τι  

ακριβώς  προτείνουμε .  Εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού ;  Και  γενικά  εάν  

μπορεί  αυτό  το  πράγμα  να  μπει  σε  ένα  οργανωμένο  πλαίσιο .  Με  

στόχευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε  αυτό  που  είπατε  θέλω  να  σας  πω  ότι  ήδη  είναι  στα  σκαριά ,  είμαστε  

πολύ  κοντά  σε  επόμενο  συμβούλιο  θα  προτείνουμε  την  συγκρότηση  

Επιτροπής  Τουρισμού  και  Κανονισμού ,  το  οποίο  θα  λειτουργεί  αυτή  η  

Επιτροπή .  Πολύ  σύντομα ,  σε  ένα  από  τα  επόμενα  συμβούλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεπώς  εγκρίνεται  ομόφωνα  το  θέμα  δώδεκα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  694/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  τέταρτη  (4η)  τεχνική   
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συνάντηση  των  εταίρων  του  έργου  «Δημιουργία  Πολιτιστικού  

 Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  -  Cultural Dipole» που  

 χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Διασυνοριακής  Συνεργασίας   

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μεταβούν  στην  τεχνική  συνάντηση  που  θα  γίνει  η  κυρία  Παλάζη  

Χρύσα  εκ  μέρους  του  Δήμου  Σερρών  και  από  τους  υπηρεσιακούς  που  

αποτελούν  την  ομάδα  του  έργου  όσοι  αναφέρονται  στην  προηγούμενη  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  περιγράφει  τα  μέλη  της  

ομάδας  του  έργου ,  δηλαδή  Μπιτζίδης  Νικόλαος ,  Μαζαράκη  

Αναστασία ,  Γωγούσκα  Ελισσάβετ ,  η  κυρία  Κοκκινίδου  Αθηνά  και  τα  

λοιπά .  Όσοι  προβλέπονται  στην  ομάδα  του  έργου .    

 Εγκρίνει  το  σώμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  πω  μια  κουβέντα  μόνο .  Φυσικά  εγκρίνεται  αλλά  θα  θέλαμε  

μιας  που  έχουμε  την  συνάδελφο  την  κυρία  Παλάζη  εμείς ,  κάποια  

στιγμή  να  έχουμε  αποτελέσματα  αυτής  της  συνάντησης  και  να  δούμε  τι  

ακριβώς  συζητείται ,  ποια  ακριβώς  είναι  η  στόχευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  που  λέτε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  συμπεράσματα  έχουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη  από  την  προηγούμενη  φορά  ο  κ .  Δήμαρχος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι ,  ναι  το  είδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  μετέβη  σας  ενημέρωσε   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  επειδή  είναι  πρόγραμμα  συγκεκριμένο  αυτό  και  επειδή  η  

συνάδελφός  μας  είναι  εδώ  που  μπορεί  να  μας  ενημερώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  συμπεράσματα  υπάρχουν  κάθε  φορά  θα  ενημερώνεται  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  695/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση   συμμετοχής   του   Δήμου   Σερρών   στη   δράση    

με   τίτλο  «Ενίσχυση  των  υπηρεσιών  διαπολιτισμικής   

μεσολάβησης  σε  Κέντρα  Κοινότητας /Κέντρα  Ένταξης   

Μεταναστών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  

στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  «Κεντρική  Μακεδονία», Άξονας   

Προτεραιότητας  ΑΞ09Β  «Προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  

 και  καταπολέμηση  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ»  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  διαβάσει  το  θέμα ,  θέλει  κανείς  να  υποβάλλει  ερωτήσεις ;  

Ερωτήσεις  παρακαλώ ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου .  Κύριε  Φωτιάδη  και  εσείς ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τον  διαμεσολαβητή  που  προβλέπεται ,  ποιος  θα  τον  ορίσει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ΕΕΤΑΑ  τον  ορίζει .  Προβλέπεται  με  διαδικασία  Α .Σ .Ε .Π .  να  

προσληφθεί  από  την  Διαχειριστική  αυτή  Αρχή ,  η  οποία  θα  επιβλέψει  το  

πρόγραμμα .  Απλώς  επειδή ,  όπως  διαβάζετε  και  στην  εισήγηση  

χρειάζεται  ο  διαμεσολαβητής  αυτός  κάποια  συγκεκριμένα  

χαρακτηριστικά ,  γλώσσας  προτείνεται  και  λόγω  των  μεταναστών  που  

είναι  εδώ  και  έχουν  μια  συγκεκριμένη  γλώσσα ,  προβλέπεται  στην  

εισήγηση  ότι  προτείνεται  μια  Κουρδική  με  διάλεκτο  Ρομπάντς ,  είναι  η  

γλώσσα  που  είναι  για  να  είναι  συμβατή  με  αυτούς  τους  μετανάστες  που  

έχουμε  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  κανείς  ερώτηση ;  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  κύριε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  πω  ότι  αυτή  η  εξέλιξη  την  χαιρετίζουμε ,  είναι  στην  

κατεύθυνση  που  είχαμε  θέσει  στον  διάλογο  από  την  προηγούμενη  

συνεδρίασή  μας  ότι  ο  Δήμος ,  η  αυτοδιοίκηση  καλύτερα ,  θα  πρέπει ,  

επιτέλους ,  να  μπει  στο  θέμα  της  αντιμετώπισης  της  διαχείρισης ,  

καταγραφής  και  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  πολλά .   
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 Νομίζω ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  αυτό  πρέπει  να  είναι  η  απαρχή ,  

πρέπει  να  πιέσουμε  και  συνδικαλιστικά  η  αυτοδιοίκηση  να  πάρει  έναν  

ουσιαστικό  ρόλο  και  νομίζω  ότι  αυτό  είναι  πολύ  μικρό .  Θα  πρέπει  να  

μπούμε  μέσα  και  οι  αντιδήμαρχοι  θα  πρέπει  να  μπουν ,  απλώς  όμως  

επειδή  έχουμε  και  εκλογές  και  θα  βγει  καινούργιο  συνδικαλιστικό  

όργανο ,  εκεί  πρέπει  να  τους  θέσουμε ,  ότι  επιτέλους  πρέπει  να  πάρουμε  

θέση  αλλά  και  από  την  κυβέρνηση ,  από  την  πολιτεία  θα  πρέπει  να  

αυτοδιοίκηση ,  επιτέλους ,  να  της  δοθεί  πρωτίστως  το  μέσο ,  εννοώ  το  

χρήμα  και  η  αρμοδιότητα  για  να  έχουμε  την  γνώση  αλλά  και  την  

δυνατότητα  να  βοηθήσουμε  και  κυρίως  να  κάνουμε  όλα  αυτά  που  οι  

συνάδελφοί  μου  ως  παράταξη  θέσανε  στο  επίπεδο  των  ερωτήσεων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήδη  για  το  συγκεκριμένο  αυτό  θέμα  να  πω  ότι  το  ΥΠΕΔ  θα  είναι  

αυτές ,  βάσει  της  πληροφόρησης  του  θα  έχουμε ,  που  θα  είναι  οι  

συνομιλητές  της  κυβέρνησης  για  τα  κομμάτια  των  μεταναστών  και  

αυτό  ήταν  ένα  κενό ,  το  οποίο  υπήρχε  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  

μέχρι  και  πρόσφατα .  Ενέπλεκαν  τις  περιφέρειες ,  ενώ  θα  έπρεπε  να  

εμπλέξουν  περισσότερες  της  περιφερειακές  ενώσεις  δήμων ,  γιατί  οι  

δήμοι  σαν  πρωτοβάθμιοι  φορείς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ήταν  αυτοί  οι  

οποίοι  θα  σήκωναν  και  σηκώνουν  το  μεγαλύτερο  βάρος  για  μια  σειρά  

υπηρεσιών  με  τους  μετανάστες .   

 Άρα ,  αυτό  περνάει  και  μέσα  από  αυτό  το  οποίο  είχαμε  εκπέμψει  

και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  η  ΥΠΕΔ  θα  έχουν  το  

κομβικό  κομμάτι  και  το  καταλυτικό  κομμάτι  πρώτον  της  ενημέρωσης  

αλλά  και  της  ουσιαστικός  παρέμβασης  και  λειτουργίας  για  όλες  αυτές  

τις  υπηρεσίες  για  τους  μετανάστες .   
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 Φυσικά  και  στην  συζήτηση  που  θα  κάνουμε  με  τους  πολιτικούς  

φορείς  πιστεύω  ότι  θα  μας  ανακοινωθεί  και  εκεί ,  θα  γίνει  και  

συζήτηση ,  για  το  πόσο  η  πολιτεία  θα  πρέπει  να  σκύψει  πάνω  στους  

δήμους  που  έχουν  σηκώσει  ένα  πολύ  μεγάλο  βάθος  με  ίδιους  πόρους  

και  εδώ  είναι  και  ο  Δήμος  Σερρών ,  με  ίδιους  πόρους  για  την  

διαχείριση  αυτού  του  θέματος  και  θα  πρέπει ,  προφανώς ,  εμπράκτως  η  

πολιτεία ,  πέρα  από  αυτές  τις  δράσεις  που  αναφέρουμε  τώρα ,  

ενδεικτικά ,  εμπράκτως  η  πολιτεία  να  έρθει  και  να  στηρίξει  

ποικιλόμορφα  τους  δήμους  και  σε  επίπεδο  οικονομικό  και  σε  επίπεδο  

υποδομών ,  για  την  διαχείριση  του  προγράμματος .  Είναι  κάτι  το  οποίο ,  

ούτως  ή  άλλως ,  σαν  Κ .Ε .Δ .Ε .  το  είχανε  πει  αλλά  και  η  νέα  διοίκηση  

της  Κ .Ε .Δ .Ε .  νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  θέσει  επιτακτικά .  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…Γιατί  στην  πραγματική  σύμβαση  μεταξύ  ΕΕΤΑΑ  και  των  δήμων  που  

συμμετέχουν  στον  πρόγραμμα ,  προβλέπεται  μια  κοινή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης ,  στην  οποία  ο  Δήμος  Σερρών  θα  ορίσει  ένα  δικό  του  

εκπρόσωπο  με  τον  αναπληρωτή  του .  Οπότε  θα  εμβαθύνει  αυτό  που  κ .  

Φωτιάδη  εσείς ,  πολύ  σωστά  επισημάνατε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  μας  το  θέμα  δεν  τελειώνει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  στο  να  γνωρίζουμε  

πόσοι  είναι ,  ποιας  φυλής  είναι ,  ποιου  θρησκεύματος  και  εν  πάση  

περιπτώσει ,  όλες  τις  άλλες  παραμέτρους  που  αναφέρθηκαν .  Για  μας  το  

θέμα  είναι  κομβικό  και  ουσιαστικό .  Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση ,  ο  Δήμος  

με  το  τεκμήριο  της  εγγύτητας  να  παρεμβαίνει  μέσα  και  να  θεσπιστεί  ο  

ρόλος  συγκεκριμένος  και  όχι  κατ’  αποκοπή  εφάπαξ  ποσό  στην  λογική  

ότι  εσείς  είστε  ελεήμονες ,  πάρτε  ένα  ποσό ,  όπως  ανακοινώθηκε  από  

την  κυβέρνηση .  Να  πάει  η  αρμοδιότητα  στην  ουσία  και  από  εκεί  και  
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πέρα ,  όλα  να  κοστολογηθούν  με  βάση  την  κοστολόγηση  που  γίνεται  

διαχρονικά  όταν  χρηματοδοτείται  η  αυτοδιοίκηση .  Εννοώ  κοινωνικές  

δομές ,  πολιτιστικές  δομές  και  τα  λοιπά .   

 Εμείς ,  δηλαδή  βάζουμε  ένα  θέμα  που  πρέπει  να  το  παλέψουμε  

συνδικαλιστικά ,  όχι  να  πάρει  ο  Δήμος  Σερρών  ένα  ποσό  έναντι ,  ξέρω  

εγώ ,  ενός  άλλου  Δήμου  που  δεν  πήρε  μετανάστες .  Αυτό  δεν  μας  

καλύπτει .  Είναι  έξω  από  το  πνεύμα  μας .  Πρέπει  η  αυτοδιοίκηση ,  

εφόσον  αυτή  θα  σηκώσει  το  βάρος  και  σωστά  λέτε  ότι  καμία  δουλειά  

δεν  έχει  η  Περιφέρεια ,  ένα  μικρό  συντονισμό  μπορεί  να  κάνει ,  ο  

πρώτος  βαθμός ,  ο  Δήμος  πρέπει  να  πάρει  θεσμική  υπόσταση ,  να  

μπορούμε  να  μπαίνουμε  μέσα .   

 Θα  σας  ρωτήσω ,  την  προηγούμενη  φορά  είπατε  ότι  δεν  ξέρατε ,  ο  

προηγούμενος  Δήμαρχος  δεν  ήξερε ;  Δεν  πήγαινε  μέσα ;  Υπήρχε  

κώλυμα ;  Θα  σας  ρωτήσω ,  πήγατε  μέσα  να  δείτε  τι  γίνεται ;   Υπάρχει  

κώλυμα ;  Μπορείτε  να  μπείτε ;  Υπάρχει  άβατο ;  Μπορείτε  να  ελέγξετε ;  

Διότι  είναι  επικράτειά  μας  ή  κάναμε  ξαφνικά  μια  νησίδια  ιδιαίτερης  

υπόστασης ,  όπου  ο  Δήμαρχος  δεν  μπορεί  επί  της  ουσίας  να  παρέμβει ;   

 Αυτό  εμείς  αντιμαχόμαστε ,  αυτή  την  λογική  ότι  τους  φέρατε ,  δεν  

μπαίνουμε  εμείς ,  δεν  ξέρουμε  πόσοι  είναι  ή  μας  αιφνιδιάζετε  τώρα  που  

τους  φέρνετε .   Αυτό  δεν  είναι  επιχείρημα  για  μας .  Εμείς  λέμε  ότι  

εφόσον  ζουν  ανάμεσά  μας ,  πάνε  στην  λαϊκή ,  τα  παιδιά  τους  πάνε  στο  

νοσοκομείο  και  τα  λοιπά ,  πρέπει  ο  Δήμος  να  ξέρει  τα  πάντα ,  όπως  σε  

κάποιες  των  ερωτήσεων  έβαλα  ο  Βασίλης  ο  Τερζής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ανακοινώσαμε  προηγουμένως .  Κοιτάξτε  κάτι ,  δεν  θα  

επανερχόμαστε  συνέχεια  στα  αυτονόητα .  Ανακοινώσαμε  προηγουμένως  

ρητά  ότι  είναι  ερωτήσεις  και  ανακοινώσαμε  και  ποιες  είναι  οι  

τοποθετήσεις .  Περάσαμε  στον  επόμενο  κύκλο .  Μην  επανερχόμαστε  

συνέχεια  στα  ίδια  και  στα  ίδια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απόφασή  μας  περιλαμβάνει  αφενός  μεν  την  έγκριση  συμμετοχής  του  

Δήμου  στο  πρόγραμμα ,  τον  ορισμό  της  Ελληνικής  Εταιρείας ,  της  

ΕΕΤΑΑ  ως  δικαιούχου  της  πράξης ,  την  έγκριση  του  σχεδίου  που  

υπάρχει  συνημμένο  στην  εισήγηση ,  το  οποίο  το  έχετε  δει  του  σχεδίου  

συμβάσεως ,  την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  Σερρών  για  την  

υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης ,  ορισμό  εκπροσώπου  και  

αναπληρωτή  του ,  που  θα  είναι  η  κυρία  Πάνου ,  προτείνουμε  την  κυρία  

Πάνου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  και  ορισμό  της  γλώσσας  που  

είπαμε  ότι  θα  η  Κουρδική  με  διάλεκτο  Κουρμάντζη ,  όπως  μας  

υποδείχθηκε  από  την  δομή .   

 Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  ομόφωνα .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  696/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με   

τον  τίτλο:  ¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  

 Δήμου  Σερρών¨ ,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  697/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  πραγματοποίησης  2ης  τεχνικής  συνάντησης   

της  πράξης:  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης   

σε  δημόσια  κτήρια  -  3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  

 Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA Cross Border  

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  θα  πραγματοποιηθεί  εδώ  στις  Σέρρες .  Συναινεί  το  σώμα ,  

ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  698/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  85/2018 μελέτης   

της  πράξης:  ¨Έργα  αστικής  αναζωογόνησης  Δήμου  Σερρών  

 (φάση  Ι)  και  έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  

 της  σχετικής  απόφασης  ένταξης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Γάτσιος  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ορίστε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  θα  ήθελα  να  μας  πει  που  ακριβώς  συνίσταται  η  

αλλαγή  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  απόφαση  που  είχαμε  πάρει ;  Εάν  

το  οικονομικό  κόστος  στο  τέλος  καταλήγει  το  ίδιο ,  γιατί  δεν  μπορεί  να  

αλλάξει  περισσότερο  αλλά  μήπως  είναι  λιγότερο ;  Τι  ακριβώς ,  
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συγκεκριμένα ,  γιατί  δεν  είχα  τον  χρόνο  να  δω  την  νέα  μελέτη  και  την  

νέα  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Νυχτοπάτη  θα  απαντήσετε  τις  ερωτήσεις  συνολικά .  Ορίστε  και  

εσείς  την  ερώτησή  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  το  βρίσκω  σε  σωστή  κατεύθυνση ,  στην  κατεύθυνση  της  

οικονομίας  δηλαδή ,  των  χρημάτων .  Εάν  κάτι  είναι  να  αναμορφωθεί ,  να  

μην  προηγηθεί  μια ,  σωστό .  Το  ερώτημα  το  δικό  μου  έχει  να  κάνει  με  

τα  χρήματα  τα  οποία  θα  περισσέψουν ,  όπως  λέτε ,  εάν  αυτά  θα  

κρατηθούν  στον  ίδιο  κωδικό  και  εάν  θα  επαναχρησιμοποιηθούν  για  την  

αναμόρφωση  του  σιντριβανιού ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ο  Δήμος  έχει  καταθέσει  πρόταση ,  η  Δημοτική  Αρχή  η  προηγούμενη  για  

το  ποσό  του  1.700.000.  Δυστυχώς  όμως  για  κάποιο  λόγο  κάποια  έργα  

κόπηκαν ,  όπως  για  παράδειγμα  η  οδός  . .Ορεινού  που  ήταν  πεζόδρομος  

για  διαδικαστικούς  λόγους  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  και  κάποιες  

άλλες  εργασίες .  Αναφέρω ,  παράδειγμα ,  είχαν   βάλει  στην  μελέτη  τα  

φωτιστικά  της  πλατείας  Ελευθερίας ,  τα  οποία  ήταν  πάρα  πολύ  ακριβά ,  

η  Διαχειριστική  Αρχή  τα  έκοψε ,  είπε  ότι  εγώ  δεν  μπορώ  να  δώσω  

3.000,  το  λέω  πολύ  απλά ,  για  κάθε  φωτιστικό ,  θα  είναι  1.000 ευρώ  

περίπου ,  1.200,  άρα  μειώθηκε  το  ποσό .   

 Σήμερα ,  λοιπόν ,   η  πρόταση  που  ήταν  να  κατατεθεί  ήταν  στο  

1.100.000 στρόγγυλα  τα  νούμερα .  Αφαιρούμε  τις  100.000,  που  

αφορούσαν  στα  σιντριβάνια ,  στον  μηχανολογικό  εξοπλισμό .  Γιατί ;  Από  

την  μια  λέμε  ότι  γνωρίζουμε  όλοι  ότι  τα  σιντριβάνια  μας  είναι  παλαιά ,  
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που  σημαίνει  ότι  υπάρχουν  ρηγματώσεις  στον  φέροντα  οργανισμό ,  

όπως  και  στις  αποχετεύσεις .   

Ακόμα  και  τα  σιντριβάνια  τα  καλά  από  κάτω  ξέρουμε  ως  προς  

την  αποχέτευση  έχουν  προβλήματα ,  έχουμε  διαρροές ,  άρα  λοιπόν ,  έτσι  

και  αλλιώς ,   από  την  μια  πλευρά   πρέπει  να  κάνουμε  μια ,  να  

διορθώσουμε  αυτό  το  πρόγραμμα ,  αλλά  και  να  προσπαθήσουμε  να  

αναβαθμίσουμε  τα  σιντριβάνια  αισθητικά .  Αυτό  θα  γίνει  στην  πορεία ,  

εάν  μπορέσει  να  γίνει .   

Άρα ,  είπαμε  πρώτα  να  κάνουμε  έναν  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  

να  δούμε  τις  προτάσεις  που  υπάρχουν  για  να  αναμορφώσουμε  τα  

σιντριβάνια .  Άρα  δεν  υπήρχε  λόγος  σήμερα  να  ζητήσουμε  τον  

μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  αύριο  να  πούμε  ότι  κάτι  αλλάζουμε .   

Τώρα ,  τα  χρήματα  όλα  αυτά ,  700.000 περίπου  μένουν ,  είναι  

σίγουρο  ότι  μπορούμε  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  πάλι  φυσικά  στο  

συγκεκριμένο  πρόγραμμα ,  το  ευχάριστο  είναι  ότι  έχει  αλλάξει  λίγο  το  

καθεστώς  και  δεν  χρειάζεται  να  είμαστε  συγκεντρωμένοι  στην  πλατεία  

Ελευθερίας ,  μπορούμε  να  πάμε  και  σε  άλλα  σημεία  της  πόλης ,  άρα  

αυτό  μας  δίνει  την  δυνατότητα  να  προτείνουμε  και  άλλα  σημεία ,  τα  

οποία  θα  τα  δούμε  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Αυτό  σημαίνει  ότι  τα  σιντριβάνια  θα  παραμείνουν  έτσι .  Και  χωρίς  

μηχανισμό  και  χωρίς  βελτίωση .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Μέχρι  να  πάρουμε  απόφαση  για  να  κάνουμε  κάτι  καινούργιο .  Εάν  είναι  

για  ένα  διάστημα  ενός  χρόνου ,  μπορεί .  Όσο  θα  κάνει  για  να . .  και  τα  

φωτιστικά  στην  πλατεία  Ελευθερίας  για  παράδειγμα .  Αλλά  δεν  μπορεί  
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να  ζητάμε ,  να  θέλουμε  κάτι  να  το  αλλάξουμε  και  να  προχωρήσουμε  

στην  επιμέρους  βελτίωσή  του .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  ούτως  ή  άλλως ,  υπάρχει  πρόγραμμα  για  την  αναμόρφωση  συνολικά  

της  πλατείας  Ελευθερίας  και  στο  πλαίσιο  του  Open Mall ,  άρα  λοιπόν  

λέμε ,  γιατί  να  δώσουμε  τώρα  χρήματα  για  κάτι  το  οποίο  θα  

αναμορφωθεί  πλήρως  και  να  μην  εξοικονομήσουμε  αυτούς  τους  πόρους  

και  να  χρησιμοποιήσουμε  αυτά  τα  χρήματα  και  σε  άλλες  περιοχές ,  

γιατί  τώρα  εντάσσονται  και  άλλες  περιοχές  σε  αυτό  το  οποίο  

αναφέρθηκε  ο  Αντιδήμαρχος  και  να  κάνουμε  την  συνολική  μας  

παρέμβαση  συνολικά ;  Να  μην  χαθούν ,  δηλαδή ,  έτσι  για  λίγο  χρονικό  

διάστημα   αυτά  τα  χρήματα ,  αφού  θα  προχωρήσουμε  σε  συνολική  

αναμόρφωση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Της  αναμόρφωσης  μέσω  του . . .γιατί  θα  κάνουμε  αναμόρφωση  σε  όλο  

τον  χώρο  εκεί  πέρα ,  άρα  αυτή  την  στιγμή  το  να  κάνουμε  για  τα  

υφιστάμενα  σιντριβάνια  την  μηχανολογική ,  αφού  θα  τα  αλλάξουμε ,  

γιατί  να  κάνουμε  αυτά .  Δεν  χάνονται  τα  χρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  δεν  ζητήσατε  τον  λόγο  για  ερώτηση .  Τώρα  είμαστε  στις  

ερωτήσεις .  Έχουμε  άλλες  ερωτήσεις ;  Τοποθέτηση  θέλετε  να  κάνετε  

εσείς  και  ο  κ .  Γκότσης .  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση  –ερώτηση  είναι  ουσιαστικά .  Επειδή  δεν  κατανοήσαμε  

καλά ,  είπατε  εσείς  ότι  από  1.700 πήγε  1.100.  Ο  Δήμαρχος  λέει ,  από  ότι  
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κατάλαβα ,  ότι  δεν  χάνονται  τα  χρήματα ,  το  1.700.  Τι  ακριβώς  

συμβαίνει ;  Δηλαδή  η  ανησυχία  μας  είναι  και  το  άγχος ,  μην  τυχόν  

χάσουμε  χρήματα  από  το  εγκεκριμένο  πρόγραμμα  μέσα  στο  ίδιο  έργο ,  

το  οποίο  είναι  μια  μελέτη ,  η  οποία  θα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  κ .  Γκότση  και  εσείς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  1.700 ήταν  φωτισμός ,  μηχανολογικός  εξοπλισμός ,  τα  σιντριβάνια ,  

ανάπλαση  πεζοδρομίων  Ερμού  και  μια  παιδική  χαρά  Δημογερόντων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Ορεινού  ξέρετε  ότι  υπάρχει  θέμα .  Ήταν  μέσα .  Κόπηκε  εκείνη .   

 Βγάζετε  τα  λεφτά ,  από  ότι  ρώτησα  και  εγώ  στις  υπηρεσίες ,  δεν  

χάνονται .  Δεν  χάνονται .  Έχετε  σκοπό ,  δηλαδή ,  να  αναμορφώσετε  ή  ας  

το  πω  και  να  ανακατασκευάσετε  και  τις  λεκάνες ;  Γιατί  και  εμένα  αυτό  

με  βρίσκει  σύμφωνο ,  διότι  μόνο  ο  ηλεκτρολογικός  μηχανισμός ,  δηλαδή  

τι  θα  ήταν ,  εντάξει ,  θα  άλλαζε  τους  πίδακες ,  ας  πούμε ,  το  νερό  

χρωματιστό  και  τα  λοιπά ,  αλλά  οι  λεκάνες  κατά  διαστήματα  χάνουν  

και  είχαμε  και  πλημμύρα ,  Σπύρο ,  απέναντι  στο  κατάστημα  εκεί .  Κάθε  

φορά  παίρναμε  τηλέφωνο  να  αδειάσουν .   

 Άρα  λοιπόν ,  εσείς  θα  κάνετε  τα  σιντριβάνια  εξ  ολοκλήρου  

δηλαδή ,  ας  το  πω ,  λίφτινγκ .  Ανακατασκευή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανάπλαση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ανάπλαση  δεν  μπορούμε  να  την  πούμε  τώρα  στις  λεκάνες .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  συμφωνώ ,  αρκεί  όμως  να  το  τρέξετε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνουμε  καταρράκτες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  υπάρχει  πρόβλημα  Σάκη .  Δηλαδή  στεγανότητας .  Πολλές  φορές  

έτρεχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  πλατειάζουμε  όμως .  Να  μην  πλατειάζουμε  περισσότερο .  Έχετε  

κάτι  να  δευτερολογήσετε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εγώ  διευκρινίσω  ότι  ήταν  1.700 τα  χρήματα ,  κόπηκαν   κάποια  έργα ,  

όπως  η  Ιακώβου ,   Ορεινού ,  όπως  τα  φωτιστικά  της  πλατείας ,  δεν  

υπήρχε  ωριμότητα  να  βάλει  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  άλλα  έργα  

και  πήγαμε  στο  1.100.  Το  πρόβλημα  ήταν  ότι  επειδή  το  έργο  

περιοριζόταν  κοντά  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  δεν  είχαμε  και  τι  να  

βάλουμε ,  το  λέω  απλά .  Σήμερα  δεν  έχουμε ,  ευτυχώς ,  αυτό  τον  

περιορισμό .  Μπορούμε  να  φτάσουμε  μέχρι  την  Βενιζέλου ,  μέχρι  την  

Μεραρχίας ,  μέχρι  τον  Άγιο  Ιωάννη  αρκεί  να  αποφασίσουμε ,  να  

καταλήξει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ποια  έργα  θα  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  πάτε  έτσι  όμως  δεν  θα  κάνετε  στα  σιντριβάνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  θέμα  είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα  το  δείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος .  Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  699/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  παρακάτω .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής   

προστασίας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις   

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  λέτε  εσείς .  Δεν  το  ξέρω  εάν  έχετε  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  τον  λόγο  είστε  ιδιαίτερα  αυστηρός  μαζί  μου ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως  έχω  ερώτηση  και  θα  έπρεπε  να  ρωτήσετε  τηρώντας  την  

διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  την .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάζοντας  την  εισήγηση  που  δημιουργήθηκαν  διάφορες  απορίες  για  

τις  οποίες  καλό  είναι  να  ενημερωθεί  και  το  σώμα  με  ευκαιρία  της  

απάντησης .   

 Εγώ  δεν  έχω  καταλάβει ,  είναι  πόσα  άτομα ,  τα  οποία  ζητούν ,  

δηλαδή  δυο  μέρες  τον  μήνα  όλοι  θα  έχουν  βάρδια ,  δηλαδή  νύκτα  –μέρα  

είναι  κάποιος  εκεί ;  Δεν  έχω  καταλάβει  πως  λειτουργεί  αυτή  η  

υπηρεσία ,  μπορεί  κάποιος  να  μας  εξηγήσει ;  Πώς  γίνονται  δηλαδή  οι  

βάρδιες ;  Και  πως  ελέγχονται  αυτοί  εάν  όντως  είναι  εκεί ;  Τι  ακριβώς  

εξυπηρετούν ;   

Θεωρώ  επίσης ,  ότι  οι  βάρδιες  ανθρώπων  οι  οποίοι  δεν  είναι  

εκπαιδευμένοι ,  είχα  κάνει  ανάλογη  ερώτηση  όταν  υπογράψατε  τα  

μνημόνια  και  τα  λοιπά ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  εκπαιδευμένοι  άνθρωποι  
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πιστοποιημένα  να  βρίσκονται  εκεί  με  κάποιο  έλεγχο  τι  βρίσκονται  εκεί  

και  κάνουν  αυτή  την  δουλειά  για  να  πάρουν  τις  υπερωρίες .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι  ακριβώς .  Παλαιά  γινόταν  αυτό ,  υπήρχαν  κάποιοι  

συγκεκριμένοι  άνθρωποι ,   οι  οποίοι  ήταν ,  βοηθήστε  με…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι  και  πληρωνόταν  ανεξάρτητα  από  το  εάν  χρειαζόταν  να  

προσφέρουν  υπηρεσίες  ή  όχι .  Τώρα  έχει  αλλάξει  αυτό  και  πληρώνονται   

μόνο  όταν  χρειαστεί .  Δηλαδή ,  ναι  μεν  είναι  υπηρεσία ,  αλλά  δεν  

χρειάζεται  να  είναι  εκεί ,  απλώς  εάν  χρειαστεί  κάποιο  πρόβλημα ,  τότε  

τον  φωνάζουμε  και  με  βάση  την  Πολιτική  Προστασία  ξέρουμε  ποιες  

ώρες  δουλεύει .  Καταλάβατε ;  Ενώ  παλαιά  ήταν  αλλιώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  ένα  έκτακτο  γεγονός . .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  μόνο  τότε  πληρώνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάθε  πότε  πληρώνονται ;  Είτε  χρειαστούν  είτε  όχι ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Μόνο  όταν  χρειαστούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  χρειαστούν  και  εάν .  Ωραία .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  υπάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γκότση  παρακαλώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  είναι  η  πρώτη  χρονιά  που  εφαρμόζεται  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγκρίνεται  επομένως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  700/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  

 πωλήτριας  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  701/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  είκοσι .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  

 πωλήτρια  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  702/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  ανάκλησης  αδειών  επαγγελματιών   

πωλητών  λαϊκών  αγορών  λόγω  μη  ανανέωσης .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  703/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ερωτήσεις ;  Όχι .  Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  704/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   
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ΘΕΜΑ  23ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικον .  έτους  2019 της  Δ /  νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  705/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τέσσερα .   

  

ΘΕΜΑ  24ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019  

 για  την  καταβολή  μισθωμάτων  για  το  ΚΕΠ  0747 Λευκώνα  του  

 Δήμου  Σερρών ,  για  τη  χρονική  περίοδο  από  τον  Ιούλιο  του  2016  

 έως  τον  Σεπτέμβριο  του  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  ήθελα  να  ρωτήσω ,  υπήρχε  παλαιότερα  

μια  χρηματοδότηση  όσον  αφορά ,  το  μίσθωμα  των  ΚΕΠ .  Εάν  σταμάτησε  

αυτή  η  χρηματοδότηση  να  υπάρχει ,  έχουμε  την  δυνατότητα  να  την  

επανακινήσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Σε  αυτή  την  φάση  συζητάμε  το  θέμα  των  αναδρομικών  μισθωμάτων  

που  δεν  είναι  αιτία  του  ιδιοκτήτη  που  δεν  ήρθε  να  τα  παραλάβει .  Αυτή  

η  επιδότηση  του  ενοικίου  που  γινόταν  δεν  μπορεί  να  γίνει  σύμφωνα  με  

την  Διευθύντρια  την  οποία  μίλησα  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  εξέφρασα  στο  

παρελθόν  επιθυμία  την  μεταφορά  του  ΚΕΠ  αλλά  είναι  ένα  άλλο  θέμα  

αυτό .   Σε  αυτή  την  φάση  δεν  υπάρχει  θέμα  επιδότησης  ενοικίου .  

 Τώρα  το  γιατί  χάθηκε ,  εάν  με  ρωτάτε  δεν  ξέρω ,  το  σίγουρο  είναι  

ότι  δεν  υπάρχει  επιδότηση  ενοικίου  σήμερα ,  αυτή  την  στιγμή  που  

συζητάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Απουσίαζε  στο  εξωτερικό  εξ  όσων  γνωρίζω  και  δεν  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Αυτός  δεν  ερχόταν  να  τα  εισπράξει ,  τι  να  κάνουμε ;  Και  δεν  είναι  θέμα  

δικής  μας  δημοτικής  θητείας ,  αυτό  είναι  παρελθόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Εμένα  αυτό  μου  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  σας  λέω  ότι  η  αλήθεια  είναι  αυτή ,  διότι  ο  συγκεκριμένος  ποτέ  

δεν  παρέλαβε  ο  ίδιος ,  διότι  είναι  σαράντα  χρόνια  στην  Γερμανία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει  τώρα ,  δεν  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  χάθηκε  μια  χρηματοδότηση  στον  Δήμο  μας  

από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών .   Τα  πρώτα  ΚΕΠ  είχαν  εξασφαλίσει  και  

την  χρηματοδότηση  και  την  λειτουργία  τους  απευθείας  από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  ευθυνόμαστε  εμείς  ως  δημοτική  παράταξη .  Αυτή  

την  στιγμή  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  πληρωθεί  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  ήρθε  

το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  που  φαίνεται  πάντως  είναι  κάτι  που  μπορεί  να  διερευνηθεί .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θα  το  διερευνήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνεπώς ,  στο  είκοσι  τέσσερα ,  εγκρίνετε ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  αναφέρθηκε  ότι  πιθανόν  να  υπάρχει  

κάποια  παρατυπία  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  προτείνω  να  

το  αποσύρουμε  το  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  το  εξετάσουμε ,  να  το  

ψάξουμε  και  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Για  να  έχουμε  εικόνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Διίστανται  οι  απόψεις .  Από  την  μια  πλευρά…  

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Δεν  είναι  κάτι  μεμπτό .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  εδώ  ακούω  και  διίστανται  οι  απόψεις ,  από  τον  κ .  Φωτιάδη  

κάποια  επιχειρήματα  ακούστηκαν ,  από  τον  κ .  Δινάκη  διαφορετικά ,  

κάπου  πρέπει  να  καταλήξουμε .  Δηλαδή  τι  θα  ψηφίσουμε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε  κάτι .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ένα  λεπτάκι ,  να  σας  πω  κάτι .  Το  θέμα  εδώ  είναι  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού ,  ούτως  ώστε ,  να  εισπραχθεί  το  ποσό  που  έχει  

συσσωρευτεί .  Αυτό  είναι  ένα  θέμα .  Αυτό  είναι  γι '  αυτό  το  οποίο  

ψηφίζουμε .  Πάμε  τώρα  στο  άλλο  κομμάτι .  Τέθηκε  ένα  ερώτημα  για  

ποιο  λόγο  χάθηκε  ή  δεν  δόθηκε ,  δεν  δίνεται  πλέον  η  χρηματοδότηση  

για  τα  ΚΕΠ  αυτά ,  τα  οποία  υπήρχε  για  ένα ,  πότε  σταμάτησε  η  

χρηματοδότηση ,  έχετε  εικόνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  αυτό  είναι  θέμα  που  θα  διερευνηθεί .  Δεν  χρειάζεται  να  

αποσυρθεί   το  θέμα  της  αναμόρφωσης  …. 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συμφωνούμε   όσον  αφορά  την  αναμόρφωση .  Επειδή  ακούστηκε  ότι  

πιθανόν  να  φταίει  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή .  Στην  αναμόρφωση  

συμφωνούμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δώστε  απάντηση  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  νομίζω  ότι  δεν  είπα  τίποτα  μεμπτό .  Είπα  αυτό  το  

οποίο  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  να  κάνουμε  διάλογο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  706/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019  
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για  την  ¨παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  οπτικών  ινών¨  του   

ΜΑΝ  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  707/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  έξι .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019  

 που  αφορά  την  υπηρεσία  ¨Εργασίες  αποψίλωσης /κοπής  χόρτων   

& κλαδέματος  δέντρων  και  κοπής  δέντρων /θάμνων  στα  Δημοτικά  

 Κοιμητήρια  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μήπως  εδώ ,  επειδή  είναι  μόνο  εργασίες  για  την  αποψίλωση  και  για  τα  

δέντρα ,  νομίζω  παλαιότερα  βάζαμε  στα  κοιμητήρια  και  κάποιες  άλλες  

εργασίες ,  μήπως  μας  παίρνει  να  βάλουμε  και  κάτι  άλλο ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

…έχουμε  ένα  πρόβλημα  με  τις  αποψιλώσεις ,  οι  οποίες  δεν  έχουν  

χρήματα ,  γιατί  οι  περισσότερες  αποψιλώσεις  χρειάστηκαν  φέτος ,  οπότε  

ουσιαστικά  μεταφέρουμε  χρήματα  από  τον  έναν  κωδικό  στον  άλλο  για  

να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  αυτού  του  είδους  τις  εργασίες .  Ήδη  όμως  

υπάρχει  ένας  εργολάβος  εγκατεστημένος  στην  διαδικασία  αυτή  του  

κωδικού ,  ο  οποίος  κάνει  έργα  σε  διάφορα  χωριά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  παρουσιάζεται  το  εξής  φαινόμενο .  Δημοπρατούμε  ή  

αναθέτουμε  απευθείας  και  υπάρχει  ένα  θέμα .  Πόσες  φορές  ορίζουμε  να  

γίνει  παρουσία  του  εργολάβου ;  Δεν  διάβασα  ποτέ  εγώ  κάποια  μελέτη .  

Παρακαλώ ,  να  αποτυπωθεί  ότι  ο  εργολάβος  είναι  υποχρεωμένος  

οποτεδήποτε  βρέξει ,  πολλές  φορές  δεν  βρέξει  ή  συμβεί  οτιδήποτε  να  

έχει  την  εικόνα  όπως  την  θέλουμε .  Να  είναι  τα  χόρτα  αποψιλωμένα ,  να  

είναι  έτσι  ή  αλλιώς .   

Μια  διατύπωση  πλαδαρή  χωρίς  να  ορίζουμε  ποια  είναι  η  

υποχρέωσή  του ,  έχει  το  φαινόμενο  να  λέει  ότι  κούρεψε  αλλά  έβρεξε  

πολλές  φορές  και  τούτο  δεν  αφορά  μόνο  τα  νεκροταφεία ,  είναι  μια  

γενική  παρατήρηση ,  αφορά  και  το  πράσινο  οπουδήποτε  και  παίζουμε  

εκεί  τώρα  την  κολοκυθιά .  «Κούρεψα  εγώ  αλλά  ο  Θεός  έβρεξε  και  δεν  

υποχρεώνομαι  να  ξανά  κουρέψω» και  τα  λοιπά .   

Υπήρχε ,  λοιπόν ,  το  φαινόμενο  να  έχουμε  σε  πολλές  των  

περιπτώσεων  πολύ  ψηλά  χόρτα ,  στα  δε  νεκροταφεία  πάρα  πολλές  

φορές  η  κατάσταση  να  είναι  τραγική .  
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Η  άποψή  μου  είναι  οι  μελέτες  να  είναι  προσεγμένες ,  το  

ζητούμενο ,  δηλαδή  αυτό  που  θα  συμβασιοποιήσουμε  με  τον  έναν  ή  τον  

άλλο  τρόπο  να  περιγράφεται  ακριβώς ,  ότι  αναλαμβάνεις ,  κ .  Γάτσιο ,  ας  

μου  επιτραπεί  η  διατύπωση ,  θα  έχεις  μονίμως ,  να  το  πω  απλά ,  τα  

νεκροταφεία  καθαρά  πάντοτε .  Εκτός ,  εάν  πούμε  ότι  να  κουρέψουμε  

δυο  φορές  και  μετά  αρχίσουμε  και  λέμε  ότι  έβρεξε  και  κούρεψα  και  

δεν  κούρεψα  και  τα  λοιπά .  Αυτό ,  να  το  δούμε ,  σας  παρακαλώ ,  διότι  

είναι  ένα  διαρκές  έλλειμμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε  απόλυτα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  περιγράφετε  ακριβώς  ποια  είναι  η  υποχρέωση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Στην  περιγραφή  όμως ,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπαίνουμε  σε  συζήτηση ,  κ .  Χράπα .  Δεν  μπαίνουμε  στην  συζήτηση  

αυτή  τώρα .  Εντάξει ,  έγινε  μια  παρατήρηση ,  θα  εξεταστεί  από  την  

Δημοτική  Αρχή…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλλιώς  πως  μπορούμε  να  έχουμε  αποτέλεσμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Μην   μπαίνουμε  σε  διαλογική  συζήτηση  τώρα  

παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  τρόπος  περιγραφής  σε  αυτό  που  λέει .  Υπάρχει  τρόπος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα   δοκιμάσουμε  να  το  πετύχουμε .  Στο  είκοσι  έξι ,  επομένως ,  το  σώμα  

συναινεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  708/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο ,  

 για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  της  Δ /νσης  

 Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  Παιδείας  και  Πολιτισμού   

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε  εισήγηση .  Ορίστε  κυρία  Πάνου .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Εκτιμώντας  τις  αποχωρήσεις  του  εποχικού  προσωπικού  που  υπάρχουν  

στην  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  στις  30 Οκτώβρη  αποχωρεί ,  

σήμερα  δηλαδή ,  το  εποχικό  προσωπικό  μέσα  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  

και  μια  κοινωνική  λειτουργός  που  απασχολούνταν  εκεί ,  αιτούμαστε  

στην  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  για  δυο  μήνες  

ενός  κοινωνικού  λειτουργού  ΠΕ  ή  ΤΕ ,  όπως  επιτρέπει  και  ο  Ν2190/94,  

προκειμένου  να  καλυφθούν  περιοδικές  και  πρόσκαιρες  ανάγκες  που  

έχουμε ,  όπως  είναι  η  διεξαγωγή  έρευνας  και  για  τις  διατακτικές  των  

Χριστουγέννων  και  για  τα  κοινωνικά  μαθήματα  και  για  τα  

προγράμματα  τα  κοινωφελή .   

Δεν  υπάρχει  άλλος  κοινωνικός  λειτουργός ,  υπάρχουν  τέσσερις  

κοινωνικοί  λειτουργοί  προγραμμάτων  διασκορπισμένοι  στις  Δομές ,  στο  

Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  στα  Κέντρα  Κοινότητας ,  από  τους  οποίους  έχουμε  

έγγραφο  από  τα  προγράμματά  τους ,  από  την  διαχειριστική  αρχή  των  

προγραμμάτων  τους  ότι  δεν  μπορούν  να  απασχοληθούν  σε  κανένα  άλλο  

αντικείμενο  πέρα  αυτών  που  ορίζει  το  πρόγραμμα  για  το  οποίο  έχουν  

προσληφθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  να  κάνω  μια  ερώτηση .  Μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  Μη  υπάρχουσας  άλλης  ερωτήσεως . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το  δίμηνο  είναι  για  έκτακτες  ανάγκες  μας  σε  κάθε  τι  που  ψηφίζουμε  ή  

…Έχετε  σκοπό  να  το  κάνετε  κάπως  για  να  λύσετε  το  πρόβλημα  πιο  

μακροπρόθεσμα  και  όχι  μόνο  για  δυο  μήνες  να  κάνετε  μια  πρόσληψη ,  

ας  πούμε ,  σε  μεγαλύτερη  διάρκεια ;  Δηλαδή  να  μην  είναι  δυο  μηνών ,  να  

είναι ,  ας  πούμε ,  μεγαλύτερο ,  οκτώ ,  δέκα  μηνών ,  για  να  λύσει  το  

πρόβλημά  σας ,  όχι  για  κανέναν  άλλο  λόγο  και  μπορεί  να  έχει  

πρόβλημα  με  την  έγκριση .  Νομίζω ,  πάει  Αποκεντρωμένη  για  έγκριση  η  

πρόσληψη  ή  δεν  πάει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  πάει ,  έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχάς  αυτό  είναι  ένα  κενό .  Τα  προηγούμενα  οκτάμηνα  που  λήγουν  

τώρα ,  αυτές  τις  μέρες ,  με  τα  καινούργια  τα  οποία ,  δυστυχώς ,  έχουν  

καθυστερήσει ,  ενώ  είχαμε  διαβεβαιώσεις  ότι  θα  ξεκινούσε  η  

διαδικασία  των  νέων  . .της  κοινωφελούς  αρχές  του  μήνα ,  φτάσαμε  στο  

τέλος  και  δεν  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία ,  άρα  θα  υπάρξει  ένα  κενό  

περίπου  ένα  με  δυο  μήνες  μέχρι  να  έρθουν  τα  νέα  οκτάμηνα  που  

έχουνε  εγκριθεί ,  άρα  ουσιαστικά  έρχονται  αυτά  να  καλύψουν ,   σαν  

γέφυρα ,  τις  ανάγκες  μέχρι  να  έρθουν  οι  καινούργιες  θέσεις  της  

κοινωφελούς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  σίγουρο  ότι  θα  χρειαστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  ξέρουμε  εάν  θα  χρειαστεί  άμα  έρθουν  τα  οκτάμηνα  τα  καινούργια .  

Θα  δούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  για  την  παρέμβαση ,  εδώ  μπαίνει  ένα  θέμα  σε  αυτό  που  είπε  η  

κυρία  Αντιδήμαρχος  και  έχει  δίκαιο .  Δεν  μπορεί  από  την  κεντρική  

διοίκηση  να  μας  λένε  ότι  ενώ  έχουμε  τέσσερις  κοινωνικούς  

λειτουργούς  ότι  αυτοί  που  είναι  στο  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  ή  οπουδήποτε  

αλλού ,  δεν  μπορούν  να  αναλάβουν  τέτοιες  ευθύνες .  Αυτά  είναι  

συνδικαλιστικές  απαιτήσεις  των  ιδίων ,  οι  οποίοι  πιέζουν  συνεχώς  και  

προς  τα  εμάς ,  εμείς  είμαστε  οι  πρώτοι  υπεύθυνοι ,  τα  κεντρικά  μας  

όργανα  και  την  άλλη  μέρα  προκειμένου  να  έχουμε  καλές  σχέσεις  με  

όλους  λέμε  ότι   όχι  να  μην  πάρουμε .   

 Αυτό ,  νομίζω ,  πρέπει  να  το  δούμε  γενικότερα  Δήμαρχε .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Συγνώμη ,  να  απαντήσω  σε  αυτό  που  είπατε .  Και  η  Ένωση ,  τα  

επαγγελματικά  δικαιώματα  των  κοινωνικών  λειτουργών  έχουμε  

αποστείλει  επιστολή  στην  Ένωση  Κοινωνικών  Λειτουργών  όλης  της  

Ελλάδος  και  απάντησε  με  νόμο  που  υπάρχει  ότι  στα  επαγγελματικά  

τους  δικαιώματα  τα  κατοχυρωμένα  δεν  επιτρέπεται ,  το  ίδιο  μας  είπαν  

και  από  την  Εισαγγελία ,  δεν  επιτρέπεται  να  διεξάγουν  κοινωνική  

έρευνα  ούτε  συνταξιούχοι  ούτε  οι  οκταμηνίτες ,  παρά  μόνο  οι  μόνιμοι  

υπάλληλοι ,  γι '  αυτό  και  14 Σεπτεμβρίου ,  η  Διευθύντρια  της  

Κοινωνικής  Μέριμνας  απέστειλε  στον  Υπουργό  των  Εσωτερικών  το  

αίτημά  μας  για  μόνιμη  πρόσληψη  κοινωνικού  λειτουργού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  μην  κάνουμε  περισσότερο  διάλογο .  Προβλήθηκε  αίτημα  για  

μόνιμη  πρόσληψη ,  αυτό  σας  εξήγησε .  Λοιπόν ,  εγκρίνει  το  σώμα  

ομόφωνα  το  είκοσι  επτά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  709/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  λύσης  της  μίσθωσης  τμήματος  του   

υπ’  αριθμ .  1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  710/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  εννέα .   
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ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  δύο  γραφείων  (ως  ενιαίος  χώρος)  

 εμβαδού  31,58 τ .μ .  που  βρίσκονται  στις  Σέρρες  επί  των  οδών   

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

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  δικαίωμα  εκ  του  νόμου .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Να  εξηγήσω  λίγο  σας  παρακαλώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Συγνώμη ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  έχετε  ερώτηση ;  Μήπως  

καλυφθείτε  από  την  εισήγηση ;  Να  μιλήσει  πρώτα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θέλω  να  διατυπώσω ,  πόσο  είναι  το  μίσθωμα  και  εάν  τελικά  ο  

Δήμος  του  δίνεται  η  δυνατότητα  να  έχει  κάποιες  εισροές ,  κάποια  

οφέλη  δηλαδή  νοικιάζοντας  κληροδοτήματα  που   

αποτελούν  την  περιουσία  του ;   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  που  έχω  να  κάνω  είναι ,  εάν  αυτός  ο  οποίος  

ξεκινάει  να  νοικιάζει ,  με  ή  χωρίς  την  προστασία  του  νόμου ,  τελικά  

κάποτε  μπορεί  να  βγει .  Μπορούμε  να  έχουμε  εναλλαγή  ενοικιαστών ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν  να  παρατηρήσω  το  εξής ,  σε  σχέση  με  το  ύψος  του  

μισθώματος ,  αυτά  αναφέρονται  στην  εισήγηση .  Παρακαλώ  να  μην  

απασχολείτε  το  σώμα  με  ερωτήσεις  οι  οποίες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  διάβασα  τέτοια  πληροφορία  μέσα  στην  εισήγηση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  μέσα  και  η  σύμβαση  και  όλα  υπάρχουν  μέσα .  Και  

συμφωνητικό  μισθώσεως ,  όλα  είναι  μέσα  στην  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…τον  φάκελο .  Στην  ηλεκτρονική  πληροφορία  που  μας  δώσατε  δεν  

υπάρχουν  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  τα  βλέπετε  στο  Δημαρχείο  εάν  έχετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι ,  νομίζω ,  μεγάλο  βάρος  να  πει  ο  Δήμαρχος  ένα  νούμερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  πει  τώρα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  αλλά  θέλω  να  μην  απασχολούμε  το  

σώμα  με  ερωτήσεις  που  μπορούν  να  απαντηθούν  από  τις  εισηγήσεις .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 Όπως  ξέρετε  τα  κληροδοτήματα  εποπτεύονται  από  την  Διεύθυνση  

Κοινωφελών  Κληροδοτημάτων .  Έτσι  λοιπόν ,  με  πρόταση  της  

Διεύθυνσης  αυτής  προς  την  υπηρεσία ,  τα  μισθώματα  θα  πρέπει  να  

έχουν  την  μικρότερη  δυνατή  διάρκεια ,  η  οποία  είναι  τρία  έτη .   

 Μισθώθηκε  λοιπόν  αυτό  το  μικρό  –μικρό  πολύ-πολύ  παλαιό  

γραφείο  με  της  Μανώλη  Ανδρόνικου  και  Θέμιδος  γωνία ,  31 

τετραγωνικών ,  με  μίσθωμα  στα  όρια  του  οποίου  τα  προσδιόρισε  η  
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Διεύθυνση  Κληροδοτημάτων .  Το  μίσθωμα  αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  της  

τάξεως  των  130 ευρώ .  Η  Διεύθυνση  Κληροδοτημάτων  προκρίνει ,  για  

να  μπορούν  οι  διαχειριστές  των  κληροδοτημάτων  να  εισπράττουν  

κάποια  χρήματα ,  την  συνέχεια  αυτής  της  μίσθωσης ,  γιατί  είναι  πολύ  

μικρός  αυτός  ο  χρόνος  και  πάμε  λοιπόν  για  μια  τριετία  ακόμα .   

 Θεωρούμε  λοιπόν ,  ότι  αυτό  το  μίσθωμα  είναι  ιδιαίτερα  

σημαντικό  έσοδο  για  το  κληροδότημα  αυτό .   

 Επίσης ,  μια  και  το  αναφέρατε  για  τα  κληροδοτήματα ,  μιλάμε  για  

το  κληροδότημα  του  Αποστολίδη ,  το  οποίο  έχουμε  στην  κατοχή  μας  

και  είμαστε  διαχειριστές  εμείς  ως  Δήμος  Σερρών  και  το  οποίο  κατέχει  

το  γραφείο  αυτό  επί  της  οδού  αυτής  μέσα  στα  στενά  των  Μποέμ ,  της  

πρώην  Γούρνας  του  κ .  Μπιτζίδη ,  οι  οποίες  πλέον ,  επίσης ,  είναι  με  ένα  

πολύ  καλό  μίσθωμα  και  ενοικιάζονται ,  σε  ένα  κατάστημα  που  είναι  

προς  την  Ερμού  και  έχει  τον  πίσω  χώρο .  

Επίσης ,  είμαι  στην  πολύ  ευχάριστη  θέση  να  σας  ανακοινώσω  ότι  

το  σύνολο  των  τεσσάρων  διαμερισμάτων  τα  οποία  είναι  του  Ιδρύματος  

Αποστολίδη  και  είναι  επί  της  οδού  Μεραρχίας  94,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  

με  έγγραφό  της ,  το  οποίο  έδωσε  στο  Τμήμα  Προσόδων ,  είπε  ότι  είναι  

έτοιμη  να  τα  παραδώσει  προς  χρήση  λοιπόν  αυτά ,  ώστε  από  το  επόμενο  

έτος  να  μπορέσουμε  να  τα  εκμισθώσουμε  αυτά  στο  κληροδότημα ,  έτσι  

ώστε ,  να  εκπληρώνονται  και  οι  όροι  του  κληροδοτήματος ,  που  ξέρετε  

πολύ  καλά  ότι  είναι  μια  υποτροφία ,  η  οποία  δίνεται  σε  έναν  άριστο  

φοιτητή  της  Σερραϊκής  γης .   

Άρα  λοιπόν ,  στο  κληροδότημα  Αποστολίδη  είμαστε  σε  μια  πάρα  

πολύ  καλή  κατάσταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

13

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Με  βάση  τον  νόμο  πήρε  την  παράταση  που  δικαιούται  από  τον  νόμο ,  

στα  έξι  χρόνια  λοιπόν  θα  μπορεί  να  βγει  από  το  μίσθιο  αυτό  και  να  

μπορεί  να  γίνει  πάλι  μια  διαδικασία ,  η  οποία  πάλι  όμως  το  μίσθιο  

ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Κοινωφελών  Ιδρυμάτων ,  δεν  ορίζεται  

δηλαδή  αυθαίρετα  από  εμάς  αλλά  είναι  σε  κάποια  όρια  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Μισιρλή  εμείς  μπορούμε  να  πούμε  όχι  στην  παράταση  και  να  

προβούμε  σε  νέα  μίσθωση  στον  ίδιο  πάλι ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 Όχι ,  δεν  μπορούμε ,  γιατί  σύμφωνα  με  την  Νομική  Υπηρεσία  η  

πρόταση  αυτή  της  Κοινωφελούς  Εποπτείας  είναι  δεσμευτική ,  γιατί  

γίνεται  με  τον  μικρότερο  δυνατό  χρόνο  αρχικά ,  έτσι  ώστε ,  εάν  

υπάρχουν  προβλήματα  να  μπορεί  να  εκδιωχθεί .  Επειδή  δεν  υπάρχουν  

προβλήματα ,  η  ίδια  η  κοινωφελής  προτείνει  την  συνέχιση  της  

μίσθωσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον  αφορά  τον  θέμα  των  κληροδοτημάτων  Αποστολίδη  έχουμε  πάθει  

φοβία  όλοι .  Έχουμε  πάθει  φοβία  με  το  κληροδότημα  Αποστολίδη ,  ο  κ .  

Κατιρτζόγλου  το  ξέρει  πολύ  καλά .  Γι '  αυτό  ρωτάμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το  κληροδότημα  του  Αποστολίδη  είναι  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  711/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  στο  Ο .Π .  36  

της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  προσκομιστεί ,  το  έχετε  δει  από  την  εισήγηση .  Ο  τίτλος  

ιδιοκτησίας ,  υπάρχει  και  σχετικό  τέτοιο .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  712/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  τοπικού  ρυμοτομικού  σχεδίου  για  τον  χαρακτηρισμό  

 χώρου  ¨Αμαξοστασίου  -  Αποθηκών  και  Πράσινου  Σημείου¨   

Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  έχει  ερώτηση ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ερώτηση  –πρόταση .  Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Την  εισήγηση….  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  έχω  αντίρρηση .  Να  προηγηθεί  η  εισήγηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Σχετικά  με  το  αμαξοστάσιο ,  τα  κτήρια  εκεί  είχαν  νομιμοποιηθεί ,  όμως  

για  κάποιο  λόγο  με  την  επέκταση  του  ΤΕΙ  δεν  έχουμε  τα  πλάγια  όρια  

τα  15 μέτρα  που  χρειάζεται  για  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  νόμιμη  

οικοδομική  άδεια  για  να  κάνουμε  επεκτάσεις .  Άρα  με  τον  τρόπο  αυτό  

αυξάνουμε  την  συντελεστή  δόμησης ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσουμε  να  

κατασκευάσουμε  κάποια  κτήρια ,  τα  οποία  αναφέρονται  στην  εισήγηση ,  

ένα  διώροφο  κτήριο  και  κάποια  άλλα ,  συν  αφήνουμε  κάποιον  

συντελεστή  δόμησης  να  μπορέσουμε  στο  μέλλον  να  κατασκευάσουμε  

και  άλλα  κτήρια  εάν  χρειαστεί ,  για  να  μπορέσουμε  να  μην  χάσουμε  την  

νομιμότητα  του  κτηρίου .   

 Αυτή  είναι  η  ουσία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  έχετε  ερώτηση ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Την  εισήγηση  της  διάβασα  και  την  θυμόμουνα ,  αυτό  που  είχα  να  πω  

ήταν ,  δεν  είχα  αντίρρηση  να  ικανοποιήσετε  το  ερώτημα  του  κ .  Χράπα ,  

εγώ  σε  άλλα  επίπεδο  και  σε  άλλο  σημείο  θέλω  να  τοποθετηθώ  και  να  

προτείνω .   

 Με  την  ευκαιρία  λοιπόν  την  σύνταξης  του  τοπικού  ρυμοτομικού ,  

θα  ήθελα ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  να  προβλέψει  η  υπηρεσία  την  δημιουργία  

μιας  δεξαμενής  καυσίμων  μέσα  στο  Αμαξοστάσιο .  Το  λέω  αυτό  γιατί  

πολλές  φορές ,  μέχρι  τώρα  δηλαδή ,  προκύπτει  με  διεθνή  διαγωνισμό  ο  

προμηθευτής  των  καυσίμων  και  τα  οχήματα  του  Δήμου  αναγκάζονται ,  
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σε  συγκεκριμένα  πρατήρια ,  το  ένα  μάλιστα  είναι  και  εκτός  πόλης  και  

το  άλλο ,  να  κάνουμε  διαδρομές ,  ξοδεύουν  καύσιμα .   

Το  καλύτερο  θα  ήταν ,  λοιπόν  και  να  στηθεί  ένας  μηχανισμός  

ελέγχου  το  τι  καύσιμο  μπαίνει ,  με  ποιους  τρόπους  ξοδεύεται  και  ποιοι  

προμηθεύονται ,  αλλά  το  βασικότερο  είναι  να  γίνει  πρόβλεψη  για  

δημιουργία  δεξαμενής  καυσίμων  μέσα  στο  αμαξοστάσιο .   

Γνωρίζω  ότι  υπήρχε  εγκατάσταση  παλαιότερα ,  όμως  χρειάζεται  

επικαιροποίηση  και  σίγουρα  νέα  μελέτη  για  τα  νέα  δεδομένα  και  τις  

απαιτήσεις .  Είναι  εκτός  πόλεως .  Να  σκεφτείτε  ότι  μπορούμε  να  

βάλουμε  και  αέριο  εκεί ,  οι  αποστάσεις  από  οικισμούς  τηρούνται .   

Είναι  λοιπόν  μια  ευκαιρία ,  με  αφορμή  με  μια  πιθανή  ανανέωση  

του  στόλου  ή  προσθήκες ,  να  προβλεφθεί  και  αυτό .  Η  πρότασή  μου  

είναι  αυτή  και  παράκληση  ταυτόχρονα .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  συνυπολογιστεί  αυτό  που  λέτε .  Κατά  τα  λοιπά  το  σώμα  

εγκρίνει ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  έχετε  ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

 Ο  χώρος  στο  κέντρο  του  αμαξοστασίου ,  όπου  εκεί  στην  ουσία  ας  το  

πούμε  είναι  πιο  πολύ  τυπικό  κομμάτι ,  θα  μπορούν  να  γίνονται  κάποιες ,  
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ας  το  πούμε  εκδηλώσεις  με  κάποιους  χώρους  που  θα  έχουμε  για  θέματα  

ανακύκλωσης .  Δεν  είναι  τόσο  ουσιαστικό  αυτό .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

. .έχει  οριοθετηθεί  στον  δρόμο  για  Κρίνο .  Τι  θα  γίνει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  διαφωνώ  με  αυτό ,  γι '  αυτό  λέω  ότι  στην  ουσία  δεν  είναι  τόσο  

ουσιαστικό ,  ωστόσο  έχει  σχέση  με  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  713/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη  στην  πράξη  εφαρμογής   

της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας   

¨Αλημπέκιοϊ¨  (Π .Ε .  17) του  Δήμου  Σερρών  στο  Ο .Τ .  742.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

14

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  θέλουμε  να  μας  κάνει  εισήγηση  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όταν  έχουμε  στις  πράξεις  εφαρμογής ,  μέχρι  στιγμής  δεν  έχει  

εφαρμοστεί ,  είναι  η  πρώτη  φορά  που  εφαρμόζεται  η  Τράπεζα  Γης ,  το  

οικόπεδο  που  δημιουργείται  από  κάποιον  ιδιοκτήτη ,  ο  οποίος  έχει  να  

πληρώσει  μια  εισφορά  και  δεν  πληρώνει  την  εισφορά ,  αντί  να  

πληρώσει  τα  χρήματα  αυτά  μας  δίνει  ένα  οικόπεδο .   

 Το  βασικό  είναι ,  τα  δυο  οικόπεδα ,  το  δικό  του  που  μένει  και  

αυτό  που  θα  πάρει  ο  Δήμος ,  να  είναι  άρτια  και  οικοδομήσιμα  και  

φυσικά  των  τετραγωνικών  με  αυτό  που  είχε  με  την  εισφορά  σε  γη .   

 Όμως  το  οικόπεδο  αυτό  δεν  είναι  οικόπεδο  του  Δήμου ,  θα  είναι  

οικόπεδο  το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθεί  από  την  Τράπεζα  Γης ,  θα  

βάλουμε  άλλα  δυο ,  τρία  τέτοια  οικόπεδα  για  να  μπορέσουμε  να  το  

δώσουμε  σε  κάποιον  άλλο  ιδιοκτήτη ,  ο  οποίος  αντί  να  πάρει  χρήματα  

θα  πάρει  οικόπεδο  είτε  γιατί  χάνει  όλο  το  οικόπεδό  του  είτε  γιατί  

πρέπει  να  τον  αποζημιώσουμε  με  χρήματα .   

 Δεν  είναι  οικόπεδα  τα  οποία  είναι  δικά  μας .  Θα  τον  πάμε  εκεί ,  

όχι  . .  από  την  ίδια  πράξη  εφαρμογής .  Δεν  θα  πάμε  από  μια  πράξη  

εφαρμογής  σε  άλλη .   

 Αυτή  είναι  η  εισήγηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Περιμένετε  κ .  Γκότση ,  περιμένετε .  Θέλετε  ερώτηση ;  Άλλος  ερώτηση ;  

Έχετε  ερώτηση  και  εσείς  ή  τοποθέτηση ;  Ερώτηση  ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  έχω  να  κάνω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  δυο  ερωτήματα .  Πρώτον ,  εάν  

είδα  καλά  2.700 μέτρα  οικόπεδο  έχει ,  τα  500 τα  δίνει  και  κρατάει  το  

υπόλοιπο .  Πόσα  χρήματα  έπρεπε  να  πληρώσει  στην  εισφορά  σε  χρήμα ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

350 μέτρα  περίπου  εισφορά  γη  σε  χρήμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε  μέτρα  εγώ  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  τώρα ,  σε  λεφτά  πόσα  είναι ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

 Τα  μέτρα  λέμε .  Είναι  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι  πολλά  τα  λεφτά .  Και  το  δεύτερο  και  το  κυρίαρχο  ερώτημα  είναι ,  

ξέρετε  πόσους  τέτοιους  έχουμε  που  θα  θέλουν  να  δώσουν  γη  αντί  για  

χρήμα ;  Και  εάν  μας  έρθουν  50 αύριο  τι  κάνουμε ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Πιθανόν  να  τα  κάνουμε  όλα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  τα  δεχθούμε  όλα ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  το  αποφασίσουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από  την  άλλη  να  πω  ότι  καταλαβαίνω  τους  ανθρώπους  ότι  έχουν  ζόρι  

μεγάλο  γιατί  τους  έχει  έρθει  μεγάλο  ποσό  να  πληρώσουν  εκεί  πέρα ,  

οπότε  λένε  ότι  πάρτε  γη .  Εδώ  υπάρχουν  άνθρωποι  που  λένε  ότι  πάρτε  

όλο  το  οικόπεδο  για  τον  Δήμο ,  δεν  με  ενδιαφέρει .  Πάρτε  το  αρκεί  να  
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με  απαλλάξετε  από  την  εισφορά  σε  χρήμα .  Αλλά  επειδή  είναι  τεχνικό  

και  νομικό  το  θέμα ,  το  ζητούμενο  είναι  ότι  μην  αρχίσουμε  από  αύριο  

να  έχουμε  ραγδαίες  αιτήσεις ,  σωρηδόν  αιτήσεις ,  οι  οποίες  θα  λένε  ότι  

πάρτε  και  από  εμένα  γη ,  δεν  θέλω  εισφορά  σε  χρήμα  και  πιστεύω  ότι  

επίκληση  μπορεί  να  είναι  τώρα  η  τράπεζα ,  όχι  ότι  δεν  χρειάζεται .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  ίδιο  πρόβλημα  έχουμε  και  εμείς  που  πρέπει  να  αποζημιώσουμε  

πάρα  πολύ  κόσμο  και  μην  ξεχνάτε  ότι  έχουμε  και  το  γνωστό  πρόβλημα  

των  πράξεων  εφαρμογής ,  με  την  τιμή  των  αποζημιώσεων ,  που  εκεί  δεν  

είναι  ξεκάθαρο  το  τι  γίνεται  και  που  πήγαν  τα  χρήματα  εκείνα .   

 Αυτό  μας  βοηθάει  γιατί  ξαναλέω ,  από  την  μια  ναι  μεν  βοηθάμε  

και  τον  ιδιώτη ,  αλλά  βοηθάμε  και  τον  Δήμο  γιατί  δεν  θα  χρειαστεί  με  

τα  χρήματα  αυτά  να  αποζημιώσουμε .  Υπάρχουν  άνθρωποι  που  χάνουν  

τα  οικόπεδά  τους  από  την  ρυμοτομία  και  μπορούν  να  πάρουν  ένα  

οικόπεδο  και  θέλουν  να  πάρουν  το  οικόπεδο  αντί  να  πάρουν  

αποζημίωση  σε  χρήμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  την  απάντησή  σας  ενισχύετε  το  δικό  μου  το  ερώτημα ,  λέτε  ότι  και  

ο  Δήμος  πρέπει  να  πάρει  χρήματα  για  να  πληρώσει  τους  άλλους .  Εμείς  

δεν  θέλουμε  χρήματα ,  δεν  παίρνουμε  χρήματα ,  παίρνουμε  γη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  την  δίνουμε ,  δεν  την  παίρνουμε .  Την  παίρνουμε  για  να  την  

δώσουμε .  Δεν  είναι  οικόπεδο  του  Δήμου ,  την  παίρνουμε  μόνο  γι '  αυτό  

τον  λόγο .  Στην  Τράπεζα  Γης  για  να  πάει  κάπου  αλλού .  Δεν  παίρνουμε  

οικόπεδα  που  μας  μένουν .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Κάποιος  από  την  πράξη  εφαρμογής  του  Αγίου  Αθανασίου  εκεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  το  χάνει  το  οικόπεδο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν ,  το  θέμα  αυτό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  σύντομος  όμως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρέ  μου  κάτσε  φρόνιμα .  Δεν  έρχεται  για  πρώτη  φορά .  Έχουν  

περάσει  άλλες  δυο  φορές  στους  Αγίους  Αναργύρους  και  ένα  άλλο  

οικόπεδο  ξανά  στο  Αλημπέκιοϊ ,  είναι  η  τρίτη  περίπτωση  αυτή  και  

περνάει  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  πέρασε  ομόφωνα .  Που  

είναι  η  κυρία  Δρίγκα ,  δεν  είναι  εδώ .   

 Άρα  λοιπόν ,  αγαπητέ  μου  Σάκη ,  δεν  ήρθε  πρώτη  φορά  το  θέμα .  

Έχει  έρθει ,  μα  κάνετε  τις  ερωτήσεις  από  την  στιγμή  που  το  ψηφίσαμε  

άλλες  δυο  φορές .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  ίδιο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ίδιο .  βεβαίως  το  ίδιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  είπα  τρίτο ;  Το  τέταρτο .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  γιατί  το  περνάμε  τέσσερις  φορές  αφού  το  έχουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  παρόμοια  περίπτωση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  άλλο  οικόπεδο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  το  ίδιο  πράγμα ,  τέταρτο  οικόπεδο .  Το  ίδιο  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έγινε  κατανοητό .  Νομίζω  ότι  εγκρίνεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  δεν  είναι  ώρα .  Είναι  άλλο  θέμα  αυτό  όμως  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο  θέμα  αλλά  εντάξει ,  να  μην  λέγονται  και  αφήνονται  εντυπώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  ανοίγουμε  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

14

Εδώ  υπήρχε  σύζυγος  υπαλλήλου  του  Δήμου  που  έδινε  το  οικόπεδο ,  το  

χωράφι  ότι  πάρτε  το  και  μην  μου  ζητάτε  τα  χρήματα  και  μου  κάνετε  

κατάσχεση  στον  λογαριασμό  του  γιού  τους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  σχέση  έχει  αυτό  τώρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απολύτως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχει  καμία  σχέση .  Άσχετο  εντελώς .  Πάτε  να  ενημερωθείτε  από  την  

Πολεοδομία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απολύτως   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Άσχετο  εντελώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  λες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  έχει  ψηφιστεί  και  προχωράμε  στο  επόμενο .  Παρακαλώ  κ .  

Γκότση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  714/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό  τρίτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  εκποίησης  με  τις  διαδικασίες  του  πλειστηριασμού  

 των  ανεπιτήρητων  παραγωγικών  ζώων  (βοοειδών-αιγοπροβάτων)  

 που  περιέρχονται  στην  ιδιοκτησία  του  Δήμου  σύμφωνα  με   

τις  διατάξεις  του  Ν .  4056/2012.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε  να  κάνουμε  και  μαντρί  και  στάβλο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  τα  βόσκουμε  εμείς  πρέπει  να  τα  εκποιήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  διευκρινιστική  ερώτηση .  έχουμε  κάποιο  μέτρο  των  εσόδων  του  

Δήμου  από  τέτοιες  εκποιήσεις ;  Δηλαδή  υπάρχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτη  φορά  θα  γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτη  φορά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  προκύπτουν  τα  ζώα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   Προχωρούμε  στο  επόμενο .  Αυτό  εγκρίνεται  

ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  715/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  τέσσερα .   

 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  17422/06-06-2019  

σύμβασης  περί  νομιμοποίησης  υφιστάμενων  κτηρίων  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  716/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  πέντε .   

 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  32023/18-10-2018  
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 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρησης  και  επισκευής  

φωτοτυπικών   

μηχανημάτων  κλπ  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  717/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  

 παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου   

Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  718/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σ . ,   

Καδής  Γ . ,  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την  καθαριότητα  

τοπικών  και  δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  (Κα   Τσέκου  

του  Ιωάννη  Στυλιανή)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  719/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  

για  το  χρονικό  διάστημα  14/07/2019 έως  και  την  13/09/2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  720/2019 )  

…………………………  
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Ομοίως  για  δαπάνες  κατεδάφισης  αυθαιρέτων  ή  και  επικινδύνων  

κτισμάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  721/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  μεταφορικών  

 μέσων  και  μηχανημάτων  από  την  επιχείρηση  

 ΙΜΡΕΧ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΒΕΕΕ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  722/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  μια  ερώτηση  στο  τριάντα  επτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ιατρός  υπηρεσίας  προσφέρεται  στον  Δήμο  από  εταιρεία  συμβαλλόμενη  

με  τον  Δήμο ;  Καλά  διάβασα  στην  εισήγηση ;  Έχω  την  εντύπωση  ότι  

παλαιότερα  υπήρχε  ιατρός  για  εργατικά ,  τέλος  πάντων ,  ατυχήματα  ή  

ανάγκες  μέσα  στον  Δήμο .  αυτά  πώς  έγιναν ;  Δηλαδή  συμβαλλόμαστε  με  
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μια  εταιρεία  στην  Αθήνα ,  η  οποία  προσφέρει  ιατρικές  υπηρεσίες  στις  

Σέρρες ;  Μπορείτε  να  μας  εξηγήσετε  με  ποιον  τρόπο  γίνεται  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εταιρεία  αυτή  για  την  προσφορά  του  ιατρού  εργασίας  επειδή  η  

νομοθεσία  πλέον  είναι  πάρα  πολύ  αυστηρή  και  οι  απαραίτητες  

προϋποθέσεις  για  να  είναι  κανείς  ιατρός  εργασίας  είναι  πάρα  πολύ  

μεγάλες ,  άρα  λοιπόν  δεν  υπάρχει  τέτοια  δυνατότητα  συμμετοχής  από  

άλλους  γιατρούς  και  πρέπει  να  γίνει  μέσα  από  μια  διαδικασία  

διαγωνισμού ,  η  οποία  έχει  γίνει  και  έχει  επιλεγεί  αυτή  η  συγκεκριμένη  

εταιρεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως ,  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  μεταξύ  μας  διαλογική  συζήτηση  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρωτόκολλο  παραλαβής  από  την  Επιτροπή  η  οποία  τον  ελέγχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ναι .  Τριάντα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  
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 παραλαβής  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2015 και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  τα  διαβάζω .  Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2015  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  723/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  

έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  724/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και   

επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  725/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Έγκριση  παράτασης  εργασιών  των  έργων:  

α)  επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου   

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη  και  

β)  εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου   

Σερρών  έτους  2017 (3η) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  τα  διαβάζω .  Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παράταση  εργασιών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  παράταση  εργασιών  με  αύξηση  του  κόστους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καταρχάς  μιλάμε  για  το  έργο  στην  οδό  Εθνικής  Αντίστασης ,  όπου  

πήραμε  παράταση  τόση  όση  να  τελειώσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  το  έργο  και  να  

ακολουθήσουμε  εμείς .  Πάντα ,  το  είχαμε  συζητήσει  και  στο  πρώτο  

συμβούλιο ,  τα  έργα  αυτά  έρχονται  με  αναθεώρηση ,  ειδικά  όταν  ο  

εργολάβος  δεν  έχει  καμία  ευθύνη .  Όμως  τα  τελευταία  χρόνια  δεν  

υπάρχει  αναθεώρηση .  Λόγω  της  κρίσης  οι  τιμές  δεν  έχουν  

αναθεωρηθεί ,  άρα  και  παρόλο  που  λέμε  ότι  είναι  με  αναθεώρηση ,  στην  

ουσία  ελάχιστα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μηδενική .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Μηδενική  επιβάρυνση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χαίρομαι .  Ευχαριστώ .   
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Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου:  επανάχρηση  του  κτηρίου  

Κ1 του   

πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  

Ξενάκη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  726/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου:  εργασίες  οδοστρωσίας  –  

ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 (3η) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  727/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Περί  κοπής  ή  μη  δέντρων  υγιών ,  ευθύνης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  και  Τουρτούρας  Ι .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε  ερώτηση .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  Τερζής .  Παρακαλώ .  

Συγνώμη  και  ο  κ .  Δούκας .  Δεν  σας  είδα ,  συγνώμη .  Ερώτηση  έχετε ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Ερώτηση ,  ερώτηση .  Εάν  πέρασε  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρασε .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Τι  αποφάσισε  η  Επιτροπή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  στην  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα  αποφάσισε  να  μην  κοπούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  άλλος  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μην  κοπούν .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  ήθελα  να  πω  ότι  δεν  ξέρω  πως  αποφάσισαν ,  εάν  είναι  και  τεχνική  

συμβουλή  το  να  μην  κοπούν ,  αποκλειστικά .  Τέλος  πάντων ,   εγώ  βλέπω  

ότι  μπορεί  να  προκαλέσουν ,  είναι  εν  δυνάμει  δηλαδή ,  θα  πρότεινα ,  δεν  

ξέρω ,  βέβαια  πως  θα  μπορούσαμε ,  να  κοπούν  αλλά  να  

αντικατασταθούν  σε  ένα  καλύτερο  σημείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  και  η  δική  μας  πρόταση .  Ορίστε ,  εσείς  τι  έχετε  να  πείτε ;  

Τώρα  μιλάμε  για  ερωτήσεις  όμως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Η  ξυλεία ,  εάν  θα  κοπούν ,  εάν  θα  παρθεί  απόφαση  να  θανατωθούν ,  να  

κοπούν ,  εάν  θα  παρθεί  η  απόφαση  να  κοπούν ,  να  θανατωθούν ,  η  ξυλεία  

που  πηγαίνει ;  Που  διατίθεται  η  ξυλεία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  μπορεί  να  αποφασιστεί  σήμερα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχάς ,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  έρχεται  συμβουλευτικά  στο  

σώμα ,  το  οποίο  αποφασίζει  εισηγητικά .  Ομόφωνα  αποφάσισε  η  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  να  προτείνει  αρνητικά  για  το  θέμα .  Στην  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  είμαστε  όλοι  εμείς ,  τώρα  εκ  των  πραγμάτων  

η  εισήγηση  έρχεται  ταυτόσημη .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Συγνώμη ,  εισηγητής .  κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  κάνω  λίγο  μια  

παρατήρηση ;  Εισηγητές  είναι  οι  κύριοι  Νυχτοπάτης  και  ο  κ .  

Τουρτούρας .  Εγώ  διάβασα  στην  εισήγηση  των  τεχνικών  ότι  προτείνεται  

η  θανάτωση ,  διότι  πιστοποιείται  η  επικινδυνότητα  και  του  εδάφους  από  

την  μια ,  λέει  ότι  πλημμυρίζει  το  γυμναστήριο ,  για  την  άλλη  περίπτωση  

λέει  ότι  θα  πέσει  ο  τοίχος .  Η  υπηρεσία  εισηγείται  κοπή .  Τώρα  μου  λέτε  

ότι  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  σας  απαντήσω  λοιπόν .  Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  στην  

προηγούμενή  της  σύνθεση…  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Απέρριψε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είχε  απορρίψει  το  σχετικό  αίτημα .  Πράγματι ,  …  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  υπηρεσία  τι  εισηγείται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πράγματι ,  υπάρχει  εισήγηση  από  την  υπηρεσία ,  η  οποία  λέει  ότι  

δημιουργούν  προβλήματα  και  ότι  εάν ,  το  πρόβλημα  μπορεί  να  λυθεί  με  

δυο  τρόπους .  Ή  κόβοντας  τα  δέντρα  ή  φτιάχνοντας  εργασίες  

αντιστήριξης ,  που  στην  περίπτωση  μεν  του  3ου  Γυμνασίου  είναι  κάτι  

χρονοβόρο ,  δαπανηρό  και  κοστοβόρο  ιδιαίτερα ,  στην  άλλη  δε  

περίπτωση ,  πραγματικά  δεν  υπάρχει  τρόπος ,  πρέπει  να  ξανά  

κατασκευάσουμε  όλο  το  δάπεδο  το  προαυλείου  του  σχολείου  για  να  

μην  σκοντάφτουν  τα  παιδιά  και  πέφτουν ,  χώρια  που  κινδυνεύουν  να  

πέσει  και  ο  τοίχος .   

 Λοιπόν ,  η  προσέγγιση  είναι  να  κοπούν  τα  δέντρα  με  παράλληλη  

αντικατάστασή  τους  σε  κάποιο  άλλο  σημείο  της  αυλής .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί  που  ζουν  εκεί  και  μένουν  κάθε  μέρα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  μας  ζητούν ,  μας  ζητούν  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  λέει  ο  σύλλογος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  διευθυντής  του  σχολείου  ζητάει  να  κοπεί .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τότε  τι  το  συζητούμε ;  Με  την  έννοια  του  αυτονόητου ,  ότι  αυτοί  που  

ζουν  κάθε  μέρα  εκεί ,  αυτοί  που  ξέρουν  τα  προβλήματα….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  ομόφωνη  απόφαση  από  την  προηγούμενη  

σύνθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  απαντήσω  σε  αυτό  που  είπατε ,  υπάρχει  αίτημα  και  του  3ου  

Γυμνασίου  της  Διεύθυνση  της  σχολείου  και  στην  περίπτωση  του  12ου  

Δημοτικού  δυο  φορές  κατ’  επανάληψη  τέθηκε  το  θέμα  της  κοπής .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Χαίρομαι  λοιπόν  που  βρίσκετε  χρήσιμη  την  παρέμβασή  μου  να  

κάνουμε  μια  στάση  στο  συγκεκριμένο  θέμα  και  χαίρομαι  που  επίσης  

συμφωνείτε ,  παρά  τις  αντιρρήσεις  που  εκφράστηκαν  από  τους  

συναδέλφους  ότι  η  υπηρεσία  εισηγείται  την  θανάτωση ,  εφόσον  

υπάρχουν  σαφείς  ενδείξεις  ότι  είναι  επικίνδυνα .   

 Επομένως ,  η  πρόταση  η  δική  μου  είναι  να  ακολουθήσουμε  αυτό  

που  λέει  η  υπηρεσία  με  την  προσθήκη  τα  δέντρα  αυτά  σε  ασφαλέστερο  

σημείο  στον  ίδιο  χώρο  να  φυτευτούν  δένδρα .  Να  μην  χάσουμε  το  

πράσινο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  απολύτως  στην  προσέγγιση  αυτή .  Ομόφωνα  λοιπόν  

εγκρίνεται  αυτό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   στην  ερώτησή  μου  η  ξυλεία  τι  θα  απογίνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  πρέπει  να  το  δούμε  πως  θα  γίνει .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   διαβάστε ,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  δεν  έχει  

αιτιολογικό ;  Γιατί  είπε  να  μην  κοπούν ;  Για  διαβάστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  υπηρεσία  Πρασίνου  πρότεινε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  γιατί  δεν  μας  διευκολύνετε  κ .  Δούκα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  διαβάστε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου  αρέσουν  αυτά  που  λέτε  εδώ ,  γι '  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  κάπου  βασιστήκαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κ .  Δούκα  θέλετε  να  πείτε  κάτι  επ’  αυτού ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  θέλετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέχρι  τώρα  ήθελες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέει  εδώ  ότι  σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής ,  ο  πλάτανος  του  3ου  Γυμνασίου ,  η  υπηρεσία  πραγματοποίησε  

αυτοψίες  18 και  19,  όπου  διαπιστώθηκαν  τα  κάτωθι .  Δεν  διαπιστώθηκε  

επικίνδυνη  επικινδυνότητα  του  δέντρου ,  δηλαδή  σημαντική  πιθανότητα  
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πτώσης  ή  θραύσης  υπό  συνθήκες  ακραίες  μετεωρολογικές  και  τα  λοιπά  

ή  σήψης  που  υποδεικνύουν  επικείμενη  πτώση  κλάδων .   

 Αυτό  είναι  άλλο  θέμα  όμως .  Το  ριζικό  σύστημα  του  δέντρου  

φαίνεται  να  έχει  προκαλέσει  ζημιές ,  ρηγμάτωση ,  στον  κοντινό  τοιχίο  

περίφραξης ,  γεγονός  που  θεραπεύεται  είτε  με  τεχνικό  έργο ,  αυτό  που  

σας  είπα  προηγουμένως ,  αντιστήριξης ,  προστασίας  και  ενίσχυσης  του  

τοιχίου  είτε  με  θανάτωση  του  δέντρου .   

 Αυτό  μας  λέει  η  υπηρεσία .  Και  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  λέει  

ότι  αποφασίζει  ομόφωνα ,  λέει  απλά  ότι  γνωμοδοτεί  υπέρ  της  

διατήρησης  των  υφιστάμενων  δέντρων .  Αυτό  λέει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς  αιτιολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς  περαιτέρω  αιτιολογία .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πολύ  λίγο .  Τελειώσαμε  έτσι  και  αλλιώς .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  αφορμή  το  ερώτημά  μου  μια  τοποθέτηση  και  μια  πρόταση  στον  κ .  

Αντιδήμαρχος  Πρασίνου ,  οτιδήποτε  κόβεται  από  θανάτωση  δέντρων  

είτε  από  κούρεμα ,  να  γίνει  μια  Τράπεζα  Ξυλείας  για  να  δίνεται ,  ύστερα  

από  απόφασή  μας  εδώ ,  σε  κάποιους  αναξιοπαθούντες  Σερραίους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Δεν  έχουμε  αντίρρηση  σε  αυτό .  Επομένως  εγκρίνονται  

ομόφωνα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Άρα  τι  θα  γίνεται  η  ξυλεία ,  θα  δίνετε  στους  φίλους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ξυλεία  δεν  θα  την  πετάξουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  ξυλεία  την  παίρνουν  οι  πολίτες .  Πηγαίνει  ο  κάθε  άνθρωπος  και  

παίρνει  ξύλα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ποιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι  οι  πολίτες .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  κάθε  άνθρωπος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συγνώμη ,  δεν  θα  μπούμε  σε  διαλογική  συζήτηση  στο  θέμα  

αυτό .  Κύριε  Τερζή ,  η  ξυλεία  θα  διατηρηθεί  στον  Δήμο  και  η  κοινωνική  

πρόνοια  θα  διαχειριστεί  το  θέμα .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τι  θα  εγκριθεί ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  είναι  η  κοπή  των  δέντρων  και  η  διατήρηση  της  ξυλείας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  και  η  διατήρηση  της  ξυλείας  στην  κατοχή  του  Δήμου ,  

προκειμένου  να  διατεθεί  σε  αναξιοπαθούντες  συνδημότες  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όχι  μόνο  και  η  αντικατάσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  αντικατάσταση  των  δέντρων  που  θα  κοπούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .  Μην  τα  χαλάσουμε  τελευταία  στιγμή .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό  που  πρότεινε  η  Επιτροπή….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μιλάω  εγώ  κ .  Δούκα .  Παρακαλώ  μιλάω  εγώ .  Η  πρόταση  

λοιπόν  είναι  η  κοπή  των  δέντρων  με  αντικατάστασή  τους  με  άλλα  

κατάλληλα  για  αύλειους  χώρους  σχολικών  μονάδων  που  έχουν  κάθετο  

ριζικό  σύστημα  και  όχι  οριζόντιο  σε  κατάλληλο  σημείο  που  θα  

υποδειχθεί  από  την  υπηρεσία  μας  εντός  του  αύλειου  χώρου  και  η  

διατήρηση  της  ξυλείας  προκειμένου  να  διατεθεί  σε  αναξιοπαθούντες  

συνδημότες  μας .   

 Ποιοι  ψηφίζουν  υπέρ ;  Ποιοι  ψηφίζουν  κατά ;  Κατά  λοιπόν  ο  κ .  

Χράπας  και  ο  κ .  Δούκας .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  υπέρ .  Και  συγνώμη…  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Πρέπει  να  κοπούν  όλα  τα  δέντρα .  Μεραρχίας  όλες  οι  ρίζες  είναι  

σηκωμένες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άλλο  θέμα  αυτό ,  μπορούμε  να  το  φέρουμε  και  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  ψηφίζουμε  την  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  μειοψηφούν  ο  κ .  Δούκας ,  ο  κ .  Χράπας  και  η  κυρία  Ιλανίδου .  

Σωστά ;    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε ,  εγώ  επειδή  ήμουνα  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

μειοψήφησα  άρα  και  εγώ  έχω  αρνητική  ψήφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Δούκας  και  η  κυρία  Ιλανίδου  

αρνητική  ψήφο ,  οι  υπόλοιποι  θετική .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  728/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Σχετικά  με  μη  απομάκρυνση  τριών  κρασπέδων  (τμήμα  παρτεριού)  

 από  κοινόχρηστο  χώρο  στην  οδό  Εφόρων  2 έμπροσθεν  

 καταστήματος  εστίασης  (καφέ) .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  αίτημα ,  παρακαλώ  ησυχία ,  υπάρχει  αίτημα  συνδημότη  μας ,  

υπάρχει  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  με  την  παρούσα  

σύνθεση ,  η  οποία  γνωμοδοτεί  αρνητικά ,  να  μην  καταργηθεί  το  παρτέρι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  εισήγηση  η  δική  μας  είναι  αυτή .  Άρα  να  απορριφθεί  το  αίτημα  

αυτό .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  σε  άλλα  σημεία  που  υπάρχουν  παρτέρια  βλέπουμε  ότι  οι  

καταστηματάρχες  έχουν  βάλει  επάνω  με  ένα  πράσινο  μουσαμά  και  

έχουν  βάλει  πάνω  τραπέζια ,  σε  άλλα  σημεία  της  πόλης .  Επάνω  στα  

παρτέρια  είναι  τραπέζια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  δει  αυτό  η  υπηρεσία  μας .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  729/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  1008  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  θετική  πρόταση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  του  Λευκώνα ,  

υπάρχει  ομόφωνα  θετική  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  και  

η  πρόταση  είναι  και  αυτή  να  υιοθετηθεί  η  πρόταση  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής .   

 Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  730/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  επέκτασης-συμπλήρωσης  ΦΟΠ  στην  οδό  Σαρανταπόρου  

 στις  Σέρρες ,  Τ .Κ .  Πεπονιάς  και  Τ .Κ .  Κουβουκλίων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  731/2019 )  
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…………………………  

 

Ομοίως  στην  Τ .Κ .  Άνω  Μητρουσίου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  732/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .  Καλή  σας  νύχτα .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

ΠΡΑΚ . :  Ορισμός  συμπαραστάτη  του  δημότη  και  της  επιχείρησης  

σύμφωνα  με  το   
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1/17/2019 άρθρο  77 του  Ν .  3852/2010 όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  

το  άρθρο  7 του  Ν .  4623/2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

684-2019:  Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

685-2019:  Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  την  επιτροπή  καθορισμού  

τιμήματος  εκποιούμενων  δημοτικών  και  κοινοτικών  

ακινήτων  της  παρ .  5 του  άρθρου  186 του  Ν .  3463/2006.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

686-2019:  Ορισμός  Δημ .  Συμβούλου  ως  μέλους  της  επιτροπής  ελέγχου  

στοιχείων  προς  απόδοση  των  τελών  διαμονής  

παρεπιδημούντων  και  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων  

κέντρων  διασκέδασης ,  εστιατορίων  κ .λ .π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

687-2019:  Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  ελέγχου  και  βεβαίωσης  

των  παραβάσεων  της  λειτουργίας  των  παιδότοπων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

688-2019:  Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στην  κοινή  

επιτροπή  παρακολούθησης  του  έργου :  Ανοικτό  Κέντρο  

Εμπορίου  πόλης  Σερρών  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ε .Π .  

Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

689-2019:  Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την  διαπίστωση  

πράξεων  αυθαίρετης  βόσκησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

690-2019:  Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

691-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .  του  

υπάρχοντος  προσωπικού  από  19-12-2019 έως  18-12-2020 

λόγω  ένταξης  της  πράξης  λειτουργίας  του  ¨Κέντρου  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας  του  

Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρικής  

Μακεδονίας  ¨Προώθηση  της  Κοινωνικής  Ένταξης  και  

καταπολέμηση  της  Φτώχειας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

692-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .  του  

υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-04-2020 έως  31-03-2021 

για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  

¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ¨ ,  

στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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693-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  Ι .Δ .Ο .Χ .  του  

υπάρχοντος  προσωπικού  για  ένα  έτος  από  02-11-2019 έως  

01-11-2020 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  

δράσης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  

ΡΟΜΑ¨ ,  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

694-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  έκθεση  

GREEK PANORAMA από  15 έως  16 Νοεμβρίου  2019 στο  

Ζάππειο  Μέγαρο  στην  Αθήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

695-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  τέταρτη  (4η)  τεχνική  

συνάντηση  των  εταίρων  του  έργου  «Δημιουργία  

Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  -  Cultural  

Dipole» που  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  

Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-

2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

696-2019:  Έγκριση   συμμετοχής   του   Δήμου   Σερρών   στη   δράση   με   

τίτλο  «Ενίσχυση  των  υπηρεσιών  διαπολιτισμικής  

μεσολάβησης  σε  Κέντρα  Κοινότητας /Κέντρα  Ένταξης  

Μεταναστών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας», στο  

πλαίσιο  του  Ε .Π .  «Κεντρική  Μακεδονία», Άξονας  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

17

Προτεραιότητας  ΑΞ09Β  «Προώθηση  της  κοινωνικής  

ένταξης  και  καταπολέμηση  της  φτώχειας  -  ΕΚΤ»  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

697-2019:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  τον  τίτλο :  

¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  Δήμου  

Σερρών¨ ,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

698-2019:  Έγκριση  πραγματοποίησης  2ης  τεχνικής  συνάντησης  της  

πράξης :  ¨Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  

εξοικονόμησης  σε  δημόσια  κτήρια  -  3ΕΜ¨  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA 

Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

699-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  85/2018 μελέτης  της  

πράξης :  ¨Έργα  αστικής  αναζωογόνησης  Δήμου  Σερρών  

(φάση  Ι)  και  έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  

της  σχετικής  απόφασης  ένταξης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

700-2019:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής  

προστασίας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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701-2019:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

702-2019:  Περί  μη  βεβαίωσης  οφειλής  σε  επαγγελματία  πωλήτρια  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

703-2019:  Έγκριση  ανάκλησης  αδειών  επαγγελματιών  πωλητών  

λαϊκών  αγορών  λόγω  μη  ανανέωσης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

704-2019:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

705-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 της  Δ /  νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

706-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 για  την  καταβολή  μισθωμάτων  για  το  ΚΕΠ  0747 

Λευκώνα  του  Δήμου  Σερρών ,  για  τη  χρονική  περίοδο  από  

τον  Ιούλιο  του  2016 έως  τον  Σεπτέμβριο  του  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  
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707-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 για  την  ¨παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  οπτικών  

ινών¨  του  ΜΑΝ  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

708-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 που  αφορά  την  υπηρεσία  ¨Εργασίες  

αποψίλωσης /κοπής  χόρτων  & κλαδέματος  δέντρων  και  

κοπής  δέντρων /θάμνων  στα  Δημοτικά  Κοιμητήρια  των  

Δημοτικών  Ενοτήτων  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

709-2019:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο ,  

για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  της  Δ /νσης  

Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  Παιδείας  και  Πολιτισμού  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

710-2019:  Έγκριση  λύσης  της  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  1192 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

711-2019:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  δύο  γραφείων  (ως  ενιαίος  

χώρος)  εμβαδού  31,58 τ .μ .  που  βρίσκονται  στις  Σέρρες  επί  

των  οδών  Εμμ .  Ανδρόνικου  2 και  Θέμιδος ,  κληροδοτήματος  

Ι .  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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712-2019:  Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  στο  Ο .Π .  36 της  πόλης  

των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

713-2019:  Έγκριση  τοπικού  ρυμοτομικού  σχεδίου  για  τον  

χαρακτηρισμό  χώρου  ¨Αμαξοστασίου  -  Αποθηκών  και  

Πράσινου  Σημείου¨  Δήμου  Σερρών .  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

714-2019:  Μετατροπή  εισφοράς  χρήμα  σε  γη  στην  πράξη  εφαρμογής  

της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  

¨Αλημπέκιοϊ¨  (Π .Ε .  17) του  Δήμου  Σερρών  στο  Ο .Τ .  742.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

715-2019:  Έγκριση  εκποίησης  με  τις  διαδικασίες  του  πλειστηριασμού  

των  ανεπιτήρητων  παραγωγικών  ζώων  (βοοειδών-

αιγοπροβάτων)  που  περιέρχονται  στην  ιδιοκτησία  του  

Δήμου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν .  4056/2012.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

  

716-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  17422/06-06-

2019 σύμβασης  περί  νομιμοποίησης  υφιστάμενων  κτηρίων  

έτους  2019.   

        20923  5/11/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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717-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  32023/18-10-

2018 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  συντήρησης  και  

επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  κλπ  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

718-2019:  Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  

παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017¨ .  

        20922 5/11/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

719-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την  

καθαριότητα  τοπικών  και  δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  

Σερρών  (Κα   Τσέκου  του  Ιωάννη  Στυλιανή)  

 

720-2019: Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  

ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14/07/2019 έως  και  την  

13/09/2019  

 

721-2019: Ομοίως  για  δαπάνες  κατεδάφισης  αυθαιρέτων  ή  και  

επικινδύνων  κτισμάτων   

 

722-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  μεταφορικών  

μέσων  και  μηχανημάτων  από  την  επιχείρηση  ΙΜΡΕΧ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΒΕΕΕ   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

17

723-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  

κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2015  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

724-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  

κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

725-2019:  Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  επισκευή  

δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

726-2019: Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  επανάχρηση  του  

κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  

δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

727-2019: Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  εργασίες  

οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

(3η) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

728-2019:  Περί  κοπής  ή  μη  δέντρων  υγιών ,  ευθύνης  του  Δήμου  

Σερρών .  
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Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  και  

Τουρτούρας  Ι .  

 

729-2019:  Σχετικά  με  απομάκρυνση  τριών  κρασπέδων  (τμήμα  

παρτεριού)  από  κοινόχρηστο  χώρο  στην  οδό  Εφόρων  2 

έμπροσθεν  καταστήματος  εστίασης  (καφέ) .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

730-2019:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  1008 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

731-2019: Έγκριση  επέκτασης-συμπλήρωσης  ΦΟΠ  στην  οδό  

Σαρανταπόρου  στις  Σέρρες ,  Τ .Κ .  Πεπονιάς  και  Τ .Κ .  

Κουβουκλίων  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

732-2019: Ομοίως  στην  Τ .Κ .  Άνω  Μητρουσίου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

733-2019:  Συγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΚΑΤ .  

………………………………………….………..  

………………………………..….  
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• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Φαρμάκης  Παύλος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  

ανακοινώσεων  – ερωτήσεων .  

 

-  Χαραλαμπίδου  Παρθένα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

31ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  39ου  θέματος .  

 

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

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

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………  

  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ………………  

  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………  
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