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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  20/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  18η  του  μηνός  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

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

την  αριθμ .  20/12-12-2019 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  39,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

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   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

5 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

  

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  παρούσα  ήταν  μόνο  η  κ .  Ιορδανίδου  

Άννα .  

 

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  18 

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

ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ  11δ  του  ν .  4412/2016 όλων  

των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  

πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  ποσού  έως  60.000 ευρώ  χωρίς  

Φ .Π .Α  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11Β  του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  

Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  3ο:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  ποσού  άνω  των  60.000 ευρώ  χωρίς  

Φ .Π .Α  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  

Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ   4ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  

2020 σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  4412/2016 

της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  Φ .Π .Α)  της  

Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2020 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ  11β  του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

μικρών  έργων  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  

5.869,41 ευρώ  έτους  2020,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  

παρ .  2 του  άρθρου  15 του  Π .  .  171/1987, όπως  

τροποποιήθηκε  με  το  π .δ .  229/1999.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΘΕΜΑ  7ο:  Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

έργων  προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 ευρώ  έτους  2020 

(για  έργα  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  

άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980 

(Δια  συμβιβασμού  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών)  για  το  

έτος  2019.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  

άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 της  Δ /νσης  Καθαριότητας  

του  Δήμου .  

Εισηγητής  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Καρακολίδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Συγκρότηση  της  Επιτροπής  Οργάνωσης  της  

Χριστουγεννιάτικης  αγοράς  ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ¨  και  

έγκριση  διαδικασίας  χορήγησης  των  αδειών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Αντικατάσταση  μέλους  και  ορισμός  νέου  στο  Δ .Σ .  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  12ο:    Αντικατάσταση  μελών  και  ορισμός  νέων  στο  Δ .Σ .  του  

Ο .ΠΑ .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  2014-2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  2η  

Διακρατική  συνάντηση  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  φάσης  

1 του  έργου  Space4people που  χρηματοδοτείται  από  το  

πρόγραμμα  Urbact  III .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  170/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  

του  ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα :  ¨Έγκριση  ή  μη  καταβολής  

αποζημίωσης  στα  μέλη  του  Δ /κού  Συμβουλίου  του  

ΟΠΑΚΠΑ  κατά  τις  συνεδριάσεις  του¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  παροχής  

βασικών  αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  

Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  
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ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  

ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-01-

2020 έως  31-05-2020 για  την  υλοποίηση  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

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

2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Αποδοχή  όρων  χρηματοδότησης  ύψους  221.454,00 € 

για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Αισθητική ,  

λειτουργική  και  Περιβαλλοντική  Αναβάθμιση  

κοινόχρηστων  χώρων  μέσω  Συστημάτων  Διαβαθμισμένης  

Συμπίεσης  Υπόγειων  κάδων», στο  πλαίσιο  του  

Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  

«Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου», Άξονας  

Προτεραιότητας  1 «Αστική  Αναζωογόνηση  2018».  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  

Καρακολίδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  αποδοχής  επιπλέον  χρηματοδότησης  από  

πόρους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μέσω  της  ΚΑΠ  έτους  

2019,  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  Ενιαίων  

Σχολικών  Επιτροπών  της  Πρωτοβάθμιας  και  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  και  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  

του  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας

 .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  αποδοχή  της  

έκτακτης  επιχορήγησης ,  συμπληρωματική  κατανομή  από  

πόρους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μέσω  της  ΚΑΠ  έτους  

2019,  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας

  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  

τίτλο  «Επισκευή  -  συντήρηση  εγκαταστάσεων  και  

προμήθεια  εξοπλισμού  του  Δημοτικού  καταφυγίου  

αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών», 

συνολικού  προϋπολογισμού  300.000,00 € στην  πρόσκληση  

Χ  με  τίτλο  «Κατασκευή ,  επισκευή ,  συντήρηση  και  

εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων

 συντροφιάς», του  Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  

τίτλο  «Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  την  

πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  

μονάδες  του  Δήμου  Σερρών», συνολικού  ποσού  69.000,00 

€,  στην  πρόσκληση  ΙΧ  με  τίτλο  «Κατασκευή  ραμπών  και  
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χώρων  υγιεινής  για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  

ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες», του  Προγράμματος  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  

δίμηνο  για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  

καθαριότητας  του  κυνοκομείου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  

την  αντιμετώπιση  εποχικών  αναγκών  του  Τμ .  οικ .  έργων ,  

έργων  οδοποιίας ,  υδραυλικών  έργων  και  υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:    Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 της  υπηρεσίας  ¨Επείγουσες  εργασίες  στεγάνωσης  στα  

αμαξοστάσια  Σερρών ,  Λευκώνα  και  στο  Κέντρο  
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Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 της  Δ /νσης  Καθαριότητας  για  την  πληρωμή  τελών  

κυκλοφορίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Ανάθεση  υποθέσεων  σε  πληρεξούσιους  δικηγόρους  

για  νομική  επεξεργασία  θεμάτων  που  αφορούν  ζητήματα  

ειδικού  ενδιαφέροντος  πράξεων  εφαρμογής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση  αναπροσαρμογής  μισθωμάτων  για  το  έτος  

2020 σύμφωνα  με  τον  δείκτη  τιμών  καταναλωτή .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  υπ’  αριθμ .  26 

καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αρ .  1137 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  για  εγκατάσταση  

κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  

όχλησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  ανάριθμης  έκτασης  

του  Λόφου  Καγιά ,  εμβαδού  12,21 τ .μ .  για  εγκατάσταση  

κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  

όχλησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:   Περί  διαγραφής  τμήματος  δημοτικού  ακινήτου  στο  

αγρόκτημα  Επταμύλων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:    Σχετικά  με  απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής :  

α)  του  Σιώπη  Αθανασίου   και  

β)  του  Τράκα  Ιωάννη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση  εκποίησης  ή  μη ,  των  επί  των  τάφων  

τιμαλφών  – μεταλλικών  σκευών ,  μετά  την  εκταφή .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  37ο:    Έγκριση  παραχώρησης  χώρων  από  τον  ΟΑΕΔ  στον  

Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας

  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

15 

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  

δημοτικής  έκτασης  σε  κτήμα  του  1012 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Λευκώνα .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση  2ης  παράτασης  της  Προγραμματικής  

Σύμβασης  μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  

Δήμου  Σερρών ,  για  τα  έργα :  

α)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  

Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  

Σερρών  και  

β)  Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

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

Νυχτοπάτης  Γ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

α)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2016,  

β)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  

κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών  και  

γ)  Έξοδα  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  και  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου :  

¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  43ο:    Έγκριση  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  υπεραγοράς  

λιανικού  εμπορίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  44ο:    Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :  

α)  στο  υπ’  αριθμ .  2622 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  

Σερρών ,  

β)  στα  υπ’  αριθμ .  952 και  953 αγροτεμάχια  του  

αγροκτήματος  Λευκώνα  Σερρών ,  

γ)  στο  υπ’  αριθμ .  7565 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  

Σερρών  και  δ)  στο  υπ’  αριθμ .  6553α  αγροτεμάχιο  του  

αγροκτήματος  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  45ο:   Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου)  στο  υπ’  αριθμ .  1083Β  οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  88,  

στο  Τ .Δ  .  Μητρουσίου  (απαλλαγή  από  έγκριση) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  46ο:   Έγκριση  κοινής  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  του  

αγροτεμαχίου  1353 (διαιρετό  τμήμα)  αγροκτήματος  Σερρών  

με  την  υπάρχουσα  κυκλοφοριακή  σύνδεση  της  ανώνυμης  
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εταιρείας  ¨Ελπίδα  ανώνυμος  ξενοδοχειακή  και  τουριστική  

εταιρεία¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  47ο:   Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  Πανελλήνιου  

Χριστουγεννιάτικου  Τουρνουά   

  Καλαθοσφαίρισης  Παίδων  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  ΜΓΣ  

Πανσερραϊκός   

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 

 

………………………  

……………..  
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20Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πρώτο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  συνδιοργάνωσης  Πανελλήνιου  Χριστουγεννιάτικου  

Τουρνουά   Καλαθοσφαίρισης  Παίδων  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  

ΜΓΣ  Πανσερραϊκός  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  868/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πρώτο .  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα  

 με  το  άρθρο  221 παρ  11δ  του  ν .  4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  

και   

των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  

 Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  782/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής   

προμηθειών  ποσού  έως  60.000 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α  σύμφωνα  με  το   

άρθρο  221 παρ .  11Β  του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  

των   

Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:783/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

 προμηθειών  ποσού  άνω  των  60.000 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α  σύμφωνα  με  

το  

 άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  

των  

 Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  784/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .  

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2020 σύμφωνα  

 με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  4412/2016 της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών  

 του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  785/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών   

ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  Φ .Π .Α)  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2020 σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ  11β  

του   

Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  786/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  μικρών   

έργων  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  5.869,41 ευρώ  έτους  

2020,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  15 του  Π .  .  

171/1987,  

όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π .δ .  229/1999.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  787/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  

 προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 ευρώ  έτους  2020 (για  έργα  που   

εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  376 του  Ν .  

4412/2016).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  788/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο  
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ΘΕΜΑ  8ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980  

(Δια  συμβιβασμού  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών)  

 για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  789/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

 προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016  

της  Δ /νσης  Καθαριότητας  του  Δήμου .  

Εισηγητής  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Καρακολίδης  Π .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  790/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Συγκρότηση  της  Επιτροπής  Οργάνωσης  της  Χριστουγεννιάτικης  

αγοράς  ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ¨  και  έγκριση  διαδικασίας  

 χορήγησης  των  αδειών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:791 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Αντικατάσταση  μέλους  και  ορισμός  νέου  στο  Δ .Σ .  της  

 Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  792/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δωδέκατο .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αντικατάσταση  μελών  και  ορισμός  νέων  στο  Δ .Σ .  

 του  Ο .ΠΑ .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  793/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης  του  Επιχειρησιακού   

Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  2014-2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Της  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης ,  εγώ  θα  ήθελα  να  μου  αιτιολογήσει  

εάν  θεωρεί  ότι  αυτή  η  έκθεση  έχει  μέσα  ανακριβή  ή  ψευδή  στοιχεία  

και  για  ποιο  λόγο  την  καταψηφίζει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εντάξει ,  είναι  ένα  αίτημα  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε  με  ψηφοφορία .  Η  παράταξη  της  δημοτικής  αρχής  την  

πρόταση  του  κ .  Δημάρχου .  Εσείς  είπατε  ότι  δεν  την  εγκρίνετε .  Όχι .  

Κυρία  Παπαφωτίου ;  Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ .  Συγνώμη ,  κυρία  

Γεωργούλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  εγκρίνετε  λοιπόν ,  όπως  την  εισάγετε .  Εσείς  κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εφόσον  η  έκθεση  συντάχθηκε  από  τις  αρμόδιες  κατά  νόμο  αρχές  και  

περιλαμβάνει ,  η  αξιολόγησή  της  πραγματοποιήθηκε  βάσει  

πραγματικών  στοιχείων ,  εγκρίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  λέτε  εσείς .  Και  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  είπαμε  κάτι  συγκεκριμένο ,  θα  το  ξαναπώ .  Λέμε  όχι  διότι  δεν  

πλησίασε  το  αποτέλεσμα  το  όραμα  το  οποίο  είχε  ορίσει .  Έτσι ;  Δεν  

πλησίασε  το  αποτέλεσμα  ως  όραμα  που  είχε  ορίσει  και  βεβαίως  δεν  

είχαμε  τέτοιες  προτεραιότητες  εμείς .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λέτε  όχι  λοιπόν  με  την  παρατήρηση  αυτή .  Ωραία .  Το  

αποτέλεσμα  είναι  ότι  κατά  πλειοψηφία  εγκρίνεται  η  πρόταση  που  

υποβλήθηκε  από   την  παράταξη ,  την  Δημοτική  Αρχή .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  794/2019 )  

…………………………  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τέταρτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ακριβώς  τον  αριθμό  των  ψήφων .  Ο  αριθμός  

των  ψήφων  ποιος  είναι ;  Πώς  καταλήγουμε  ότι  εγκρίθηκε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  οκτώ  και  δυο ,  είκοσι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  δεν  είμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Δεν  είμαστε  σαράντα  ένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είστε  πλήρεις   εσείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  βλέπετε ;  Δεν  είναι  φανερό ;  Είναι  απλή  αριθμητική .  Λοιπόν ,  

θέμα  δέκατο  τέταρτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δέκα  οκτώ ,  είκοσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .  Παρακαλώ  ησυχία .  Γιατί  αυτοί  οι  ψίθυροι ;  

Παρακαλώ  ησυχία .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  2η  Διακρατική   

συνάντηση  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  φάσης  1 του  έργου   

Space4people που  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  Urbact III.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούν  να  μεταβούν  στην  συνάντηση  αυτή  στην  Πορτογαλία  δυο  ή  

τρία ,  μπορούν  να  πάνε  και  αιρετοί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  ή  τρεις  αιρετοί  μπορούν  να  πάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε  την  συμμετοχή  τριών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  μας .  Το  

ποιοι  ακριβώς  θα  πάνε  και  ποια  ακριβώς  θα  είναι  η  σύνθεση  της .  

Παρακαλώ .  Κύριε  Φωτιάδη  θα  μου  επιτρέψετε  να  το  πω ,  γιατί  μέχρι  

τώρα  πολλές  φορές  απευθύνθηκα  προς  την  πλευρά  την  δική  σας ,  είστε  

και  λίγο  βροντόφωνοι  εκεί ,  κάνετε  λίγο  ησυχία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χαμηλόφωνα  τουλάχιστον .  Τρεις ,  λοιπόν ,  εκπρόσωποι  του  Δήμου  μας  

θα  πάνε  στην  συνάντηση  αυτή .  Πιθανόν  να  συμμετέχουν  και  

υπηρεσιακοί ,  εφόσον  το  επιθυμούν  και  δυο  ή  τρεις  αιρετοί .  Δηλαδή  

εάν  δεν  υπάρχει  υπηρεσιακός  θα  είναι  δυο  ή  τρεις  αιρετοί .  Τώρα  το  

ποιοι  ακριβώς  θα  είναι ,  εάν  πάνε  τρεις  αιρετοί  φαντάζομαι  θα  είναι ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  δυο  από  την  συμπολίτευση  και  ένας  από  την  

αντιπολίτευση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  θα  πρότεινα  να  είναι  ένας  από  τις  τρεις  μεγάλες  παρατάξεις .   Ή  

κάποια  παράταξη  αποποιηθεί ,  να  είναι ,  πάμε  στην  επόμενη .  Δηλαδή ,  

να  είναι  ένας  από  κάθε  παράταξη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρεις  δηλαδή  από  διαφορετικές  παρατάξεις ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τρεις  από  διαφορετικές  παρατάξεις .  Ναι .  Εάν  θέλετε ,  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένας  από  την  δική  μας  παράταξη ,  ένας  από  την  δική  σας  και  ένας  από  

του  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πότε  θα  γίνει  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος  Ιανουαρίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλος  Ιανουαρίου  στην  Πορτογαλία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Που ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Πορτογαλία .  Στην  Λισαβώνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  είναι  θυμείστε  μου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  τεχνική  συνάντηση ,  Space4people.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  στα  αγγλικά  θα  γίνει .  Πείτε  ότι  θα  γίνει  στα  αγγλικά  όλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  έχει  έτοιμα  συστήματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πει  λίγο  ο  κ .  Νυχτοπάτης  για  το  πρόγραμμα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Πρόκειται  για  την  ολοκλήρωση  της  πρώτης  φάσης  του  προγράμματος .   

Είναι  ένα  διακρατικό  πρόγραμμα  που  συμμετέχουν  δέκα  πόλεις  από  

την  Ευρώπη  και  κάνουμε  την  δεύτερη  συνάντηση  τώρα .  Έχει  σχέση  με  

τους  ποδηλατόδρομους ,  την  κίνηση  των  αυτοκινήτων ,  τους  χώρους  

στάθμευσης .  Είναι  καλό  που  συμβαίνει  σε  μας  ταυτόχρονα  με  την  

ολοκλήρωση  του  ΣΒΑΧ .   

 Αφού ,  λοιπόν ,  ολοκληρώσουμε  την  ανταλλαγή  απόψεων ,  ας  το  

πούμε  έτσι ,  σε  αυτή  την  δεύτερη  φάση  οι  πόλεις  που  συμμετέχουν  σε  

αυτό  το  πρόγραμμα ,  μετά  θα  πάμε  στην  δεύτερη  φάση  όπου  θα  

ολοκληρώσουμε ,  μάλλον  εκεί  θα  ζητήσουμε  κάποια  χρηματοδότηση .  

Όχι  μεγάλα  ποσά ,  δεν  είναι  κάτι  ιδιαίτερο  το  πρόγραμμα  αυτό ,  

σίγουρα  όμως  ότι  καταφέρουμε  να  πάρουμε  όλες  οι  πόλεις  μαζί  θα  
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είναι  χρήσιμο .  Πάντα  σε  σχέση  με  το  κυκλοφορικό ,  να  το  πω  έτσι  

γενικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  επισημάνω  ότι  το  κόστος  της  μετάβασης  καλύπτεται  από  το  ίδιο  το  

πρόγραμμα .  Δεν  έχει  κόστος  ο  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεπώς ,  εγκρίνεται  η  συμμετοχή  τριών  εκπροσώπων  του  Δήμου  από  

τις  τρεις  μεγαλύτερες  παρατάξεις .  Τα  πρόσωπα  θα  εξειδικευτούν  τις  

επόμενες  ημέρες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  θα  πρέπει  να  παρθεί  απόφαση  για  τα  πρόσωπα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  δεν  είμαστε  έτοιμοι  σήμερα  μπορούμε  να  το  μεταθέσουμε  για  

αύριο  ή  μεθαύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  απόφαση  προφανώς  θα  αναφέρονται ,  εννοείται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  δυο  μέρες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  εκτεθούμε .  Έχετε  απόλυτο  δίκαιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  όλα  αγγλικά  χωρίς  μετάφραση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σαφές ,  μην  το  συζητούμε  περισσότερο .  Είναι  σαφές .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  795/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  συνέχεια  παρακαλώ .  Θέμα  δέκατο  πέμπτο .  

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  170/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

 ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα:  ¨Έγκριση  ή  μη  καταβολής  αποζημίωσης   

στα  μέλη  του  Δ /κού  Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  κατά  τις  

 συνεδριάσεις  του¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  πέμπτο  θέμα  θα  αποσυρθεί  σήμερα  από  την  συζήτηση ,  δεν  

θα  γίνει  συζήτηση  επί   του  θέματος ,  δεδομένου  ότι  ανέκυψε  η  εξής  

εξέλιξη .  Το  ζήτημα  αυτό  γενικότερα  των  αμοιβών  των  αιρετών  και  της  

συμμετοχής  των  αιρετών  στα  διάφορα  όργανα ,  στα  συμβούλια  και  στα  

Δημοτικά  Συμβούλια  ακόμη ,  απασχόλησε  πρόσφατα  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  

αναμένεται  μια  συνολική  τοποθέτηση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  επί  του  θέματος  

αυτού ,  οπότε  είναι  σκόπιμο  να  αναμείνουμε  την  συνολική  αυτή  

τοποθέτηση  πριν  πάρουμε  και  εμείς  τις  αποφάσεις  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μου  επιτρέπετε ;  Ολοκληρώσατε ;  Για  το  θέμα  αυτό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου .  Έχετε  κάτι  διαδικαστικό ;  Γιατί  το  θέμα  αποσύρθηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  μου  αιτιολογήσετε  την  στιγμή  που  υπάρχει ,  συγνώμη ,  αφήστε  

με  να  ολοκληρώσω  ένα  λεπτό ,  δεν  πρόκειται  να  κάνω  κατάχρηση  του  

χρόνου .  Υπάρχει  ο  νόμος  ο  οποίος  είναι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  δεν  έχουμε  δικαίωμα  να  το  αποσύρουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  θα  επανέλθει  το  θέμα  όσον  αφορά  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  επανέλθει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  όσον  αφορά  τα  μέλη  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των  

νομικών  προσώπων  και  των  αντιπροέδρων  θα  έρθει  εκ  νέου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  έρθει  εκ  νέου  μετά  την  ξεκαθάριση  του  θέματος  από  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός  είναι  ο  λόγος  όπως  σας  ανέφερα  πολύ  σαφώς .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  796/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  παροχής  

 βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  

 Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  

 2014-2020¨ .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  Σ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάτι  επ’  αυτού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  797/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο .  

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  
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Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

 χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-01-2020 έως   

31-05-2020 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης   

πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,   

κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  του   

Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  κάτι  επ’  αυτού ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  μιλάμε  για  φυσικά  πρόσωπα  που  ανανεώνουμε  τις  συμβάσεις  τους ,  

έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  η  χρηματοδότηση  είναι  από  το  πρόγραμμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  ποια  φάση  είμαστε ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Εάν  μου  επιτρέπετε ,  επειδή  η  πρώτη  πρόσληψη  έγινε  1/6 και  όχι  1/1,  

όπως  . .  παίρνει  το  ίδιο  το  πρόγραμμα  παράταση  έξι  μήνες  και  

. .συνεχίζεται  και  συνεχίζεται  έτσι  και  η  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  έξι  μήνες ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Για  έξι  μήνες  για  να  κλείσει  τριετία  του  προγράμματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  τριετές  και  θα  κλείσει  τότε ,  επειδή  δεν  έγινε  η  πρόσληψη  σωστά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Μισιρλή  το  πρόγραμμα  το  ίδιο  προβλέπει  ανά  έτος  και  

ανανέωση  του  προσωπικού ;  Δηλαδή  εκ  νέου  προκήρυξη  των  θέσεων ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι ,  όχι  είναι  τα  ίδια  πρόσωπα  καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  

προγράμματος ,  το  οποίο  παίρνει  παράταση  έξι  μήνες ,  επειδή  ακριβώς  

ξεκίνησε  έξι  μήνες  αργότερα  από  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλώς .  Οι  προθεσμίες  λέω ,  εάν  προβλέπει  το  πρόγραμμα  ή  εάν  

επιβάλει  επαναπροκήρυξη  …  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δεν  είναι  επαναπροκήρυξη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .  Παρακαλώ  ησυχία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  798/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Αποδοχή  όρων  χρηματοδότησης  ύψους  221.454,00 €  

για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Αισθητική ,   

λειτουργική  και  Περιβαλλοντική  Αναβάθμιση  κοινόχρηστων  

 χώρων  μέσω  Συστημάτων  Διαβαθμισμένης  Συμπίεσης   

Υπόγειων  κάδων», στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού   

Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  

 Ισοζυγίου», Άξονας  Προτεραιότητας  1 «Αστική  

Αναζωογόνηση  2018».  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Καρακολίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποδεχόμαστε  την  χρηματοδότηση  στο  συγκεκριμένο  πρόγραμμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  αποδοχή  χρηματοδότησης .  Θα  έρθει  σε  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  789/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο .   

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  αποδοχής  επιπλέον  χρηματοδότησης  από  πόρους   

του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μέσω  της  ΚΑΠ  έτους  2019,   

για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  Ενιαίων   

Σχολικών  Επιτροπών  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  

 Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  και  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  800/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  εικοστό .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  αποδοχή   

της  έκτακτης  επιχορήγησης ,  συμπληρωματική  κατανομή  

 από  πόρους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μέσω  της  ΚΑΠ   

έτους  2019,  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  

 σχολείων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  801/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  τίτλο  

 «Επισκευή  -  συντήρηση  εγκαταστάσεων  και  προμήθεια  

 εξοπλισμού  του  Δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  

 συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών», συνολικού  προϋπολογισμού  

 300.000,00 € στην  πρόσκληση  Χ  με  τίτλο  «Κατασκευή ,   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

40 

επισκευή ,  συντήρηση  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  

 καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς», του   

Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  802/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  δεύτερο .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  

 τίτλο  «Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  την  

 πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες  

 του  Δήμου  Σερρών», συνολικού  ποσού  69.000,00 €,  στην  

 πρόσκληση  ΙΧ  με  τίτλο  «Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  

 για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  

 μονάδες», του  Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  803/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί   

δίμηνο  για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  

 καθαριότητας  του  κυνοκομείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέσσερα  είναι  τα  άτομα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία  είναι  τα  άτομα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  804/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τέταρτο .   
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ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  

 δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την  αντιμετώπιση   

εποχικών  αναγκών  του  Τμ .  οικ .  έργων ,  έργων  οδοποιίας ,   

υδραυλικών  έργων  και  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα  λεπτό  Πρόεδρε  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  πάει  να  γίνει ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  αυτό  που  πάτε  να  κάνετε  

πραγματικά  είναι  πάρα  πολύ  σωστό  και  έτσι  μπορούμε  να  

αντιμετωπιστούν  τα  μικρά  προβλήματα .  Προσέξτε  όμως .  Επειδή  όλους  

μας  διακατέχει  ένα  άγχος  από  πιέσεις  ανθρώπων  που  θέλουν  να  έρθουν  

στα  δίμηνα ,  ειδικά  σε  αυτό  το  κομμάτι  που  είναι  εξειδικευμένο  πάρτε  

ανθρώπους  που  μπορούν  να  κάνουν  την  δουλειά .  Να  μην  κρυβόμαστε  

πίσω  από  το  δάκτυλό  μας ,  ξέρουμε  πως  μπαίνουν  τα  δίμηνα  κα  με  

ποιον  τρόπο  υπάρχουν  . .  προς  όλους  μας .   

Σε  αυτό  το  κομμάτι  όμως ,  ειδικά  σε  αυτό  το  κομμάτι  θέλει  

τεχνικούς ,  οι  οποίοι  πραγματικά  με  αυτόν  τον  τρόπο  μπορούν  να  

κάνουν  πολύ  μεγάλη  δουλειά .  Δεν  μπορεί  να  γίνει  και  εργολαβία  αυτό  

το  κομμάτι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  805/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  είκοσι  πέντε .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία   

πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  806/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού   
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έτους  2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  Είναι  υπηρεσιακές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  μια  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς  δεν  είχαν  προβλέψει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είχαν  προϋπολογισμό  στον  κωδικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  εξηγήσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  να  κάνει  σε  σχέση  με  την  πρόσληψη  …εικάζει  η  υπηρεσία  ότι  

μπορεί  να  διατρέχει  κίνδυνο .  Ουσιαστικά  κάνει  από  το  αποθεματικό  

μεταφορά  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  συγκεκριμένη  η  δαπάνη ,  στην  συμπλήρωση  του  κωδικού  

αυτού  μήπως  χρειαστούν  χρήματα  σε  αυτόν  τον  κωδικό  μέχρι  το  τέλος  

της  χρονιάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  αλλάξει  κάτι  στις  μισθοδοσίες ,  εάν  αυτό  εννοείτε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό  αυτό  που  λέτε  αλλά  δεν  είχε  προβλεφθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  στον  βαθμό  που  έπρεπε .  Στο  ύψος  που  έπρεπε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτό  δεν  φταίνε  οι  αιρετοί ,  φταίνε  οι  υπηρεσιακοί  και  να  τους  

ελέγξουμε  και  αυτούς .  Μην  μας  ανακατεύουν  εδώ  συνεχώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  αφορά   

την  επιχορήγηση  για  την  εκλογή  αποζημίωση  (Αναμ .  116η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  807/2019 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  κάλυψη  μισθοδοσίας  της  υπαλλήλου  που  

ασχολείται   

με  την  πράξη  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στην  διαχείριση  βιο-

αποβλήτων   

με  ακρωνύμιο  Green Grew   (Αναμ .  117)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  808/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  (Αναμ .  118η  

)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  89/2019 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  και   

εργοδοτικών  εισφορών  (Αναμ .  123)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  810/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  (Αναμ .  126)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  811/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .  
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ΘΕΜΑ  27ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

της  υπηρεσίας  ¨Επείγουσες  εργασίες  στεγάνωσης  στα   

αμαξοστάσια  Σερρών ,  Λευκώνα  και  στο  Κέντρο   

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  

 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  αυτεπιστασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εργολαβία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εργολαβία  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε  και  μια  έκπτωση ,  είναι  για  τα  τρία  αυτά  έργα .  Απλώς  να  πω  

ότι  στο  αμαξοστάσιο  θα  πάρουμε  τις  λαμαρίνες  και  θα  τις  

χρησιμοποιήσουμε  κάπου  έξω ,  έστω  αυτές  που  έχουν  λιγότερα  

προβλήματα  από  αυτά  που  θα  προκύψουν  θα  τις  έχουμε  εμείς  και  μια  

μικρή  βοήθεια  θα  πάρουμε  στο  Δημαρχείο  και  στις  σκάλες  που  

πηγαίνει  ο  κόσμος  και  καπνίζει ,  έχουμε  υγρασίες ,  θα  μας  το  

τακτοποιήσει  ο  άνθρωπος  αυτό  επειδή  εκεί  έχουμε  ένα  θεματάκι  μικρό .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

48 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  λίγο  για  το  προηγούμενο  θέμα  μόνο  μια  κουβέντα ,  θα  ήθελα ,  

εάν  είναι  εύκολο ,  από  τον  καθένα  όταν  βλέπουμε  κάποιες  λακκούβες  

στους  δρόμους ,  επειδή  το  συνεργείο  μας  πραγματικά  είναι  καλό  και  

διορθώνει  τις  λακκούβες  τις  μικρές ,  δεν  λέω  για  τις  μεγάλες ,  θα  ήταν  

πολύ  εύκολο ,  όλοι  χρησιμοποιείτε ,  τουλάχιστον  οι  περισσότεροι  την  

τεχνολογία ,  να  βγάζετε  μια  φωτογραφία  με  την  οδό  και  να  μην  την  

στέλνετε  σε  μένα .  Εύκολα  μπορείτε  να  μπείτε  στον  messenger και  

απευθείας  την  δίνουμε  στο  συνεργείο  και  την  διορθώνει  την  ίδια  ή  την  

επόμενη  το  πολύ  σε  μια  μέρα .   

 Παρακαλώ  είναι  εύκολο  αυτό  για  όλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε  να  κάνεις  και  εσύ  καμία  βολτούλα .  Στο  Μητρούσι  πίσω  

από  την  εκκλησία  ή  μπροστά  από  την  αίθουσα  δεξιώσεων  ή  αλλιώς  

εκεί  που  πας  για  το  σχολείο ,  σκοτώνεσαι .  Πάτε  να  κλείσετε  εκεί  αύριο  

τις  τρύπες  σε  παρακαλώ .  Είναι  κρίμα  και  δεν  χρειάζεται  ο  καθένας  να  

σας  λέει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντώ  λίγο  προς  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  είναι  πολύ  χάλια  εκεί .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυστυχώς ,  δεν  έχουμε  ακόμα  εντάξει ,  σαν  δημότες  λέμε ,  δεν  έχουμε  

εντάξει  στην  ζωή  μας  το  cl ick add stop.  Είναι  μια  χρήσιμη  εφαρμογή ,  

που  εάν  θα  την  κάνουμε  αυτό  μέρος  της  λειτουργίας  μας ,  θα  βοηθήσει  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

49 

και  τον  Δήμο  και  πολύ  πιο  γρήγορα  και  τις  υπηρεσίες  αλλά  και  εμάς  

που  ελέγχουμε  τις  υπηρεσίες ,   γιατί  αυτό  το  αποτύπωμα  φαίνεται  και  

σε  μας  που  ελέγχουμε ,  άρα  καλό  θα  είναι  να  προτρέπουμε  και  εμείς  οι  

ίδιοι  τους  πολίτες  ακόμη  περισσότερο .   

 Υπάρχει  διαφημιστική  καμπάνια  που  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  σε  

διαδίκτυο  και  σε  κανάλια  και  σε  ραδιόφωνο ,  αλλά  και  η  δική  μας  

βοήθεια  χρειάζεται  σε  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πάντως ,  κύριε  Δήμαρχε   όταν  λέμε  κάτι  ας  γίνεται .  Με  την  έννοια  

. .από  το  νεκροταφείο  του  Λευκώνα  να  φύγει . .  ακόμα  εκεί  είναι  η  

σκάφη .  …ξέρω  ότι  έχετε  φόρτο  τώρα ,  θέλουμε  και  εμείς  να  

βοηθήσουμε .  Άμα  δεν  σας  τα  λέμε  εδώ ,  τώρα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εποικοδομητικό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  812/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 της  

 Δ /νσης  Καθαριότητας  για  την  πληρωμή  τελών  κυκλοφορίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  813/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  είκοσι  εννέα  μια  επισήμανση ,  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  εκφωνήσω  πρώτα .   

 

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Ανάθεση  υποθέσεων  σε  πληρεξούσιους  δικηγόρους  για   

νομική  επεξεργασία  θεμάτων  που  αφορούν  ζητήματα  ειδικού  

 ενδιαφέροντος  πράξεων  εφαρμογής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  το  εισηγηθεί  πρώτα  ο  κύριος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  ερωτήσεις  δεν  είπε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  το  εισηγηθεί  όμως  πρώτα  ο  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  το  θέμα  που  είχαμε  συζητήσει  σε  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σχετικά  με  τις  πράξεις  εφαρμογής  και  την  μετατροπή  

εισφοράς  γης  σε  χρήμα .   Δυστυχώς ,  για  λόγους  που  δεν  μπορώ  να  

εξηγήσω ,  το  θέμα  έφτασε  να  φτάσει  τελευταίες  μέρες  του  ΄19, γιατί  

μέχρι  31/12 έχουμε  το  δικαίωμα  να  ζητήσουμε  καθορισμό  τιμής  

μονάδος  δικαστικά  για  κάποιες  περιπτώσεις  σε  κάποιες  πράξεις  

εφαρμογής .   

 Ήταν  περίπου  62 περιπτώσεις  αυτές  και  ενώ  θα  έπρεπε  να  είχε  

γίνει  ήδη  αυτό ,  ίσως  και  με  τους  δικούς  μας  ανθρώπους  εδώ  στις  

υπηρεσίες ,  φτάσαμε  τελευταία  μέρα  να  τρέχουμε .  Είχαν  ψηφίσει  όλοι  

να ,  μηχανικοί  συγκεκριμένοι ,  τοπογράφοι  να  κάνουν  την  τοπογραφική  

εργασία ,  τοπογραφική  μελέτη  και  τώρα  φτάσαμε  στο  να  καταθέσουμε  

τα  δικόγραφα .  Αυτά  πρέπει  να  τα  κάνουν  δικηγόροι .   

 Αυτό  είναι  το  θέμα  με  λίγα  λόγια ,  για  να  μπορέσουμε ,  είπαμε ,  να  

καθορίσουμε  την  τιμή  μονάδος ,  για  να  μην  χάσουμε  χρήματα  περίπου  

και  φυσικά  έπεται  και  συνέχεια ,  γιατί  στις  υπόλοιπες  επτά ,  οκτώ  

πράξεις  εφαρμογής  έχουμε  άλλες  περίπου  500 υποθέσεις  στο  επόμενο  

χρονικό  διάστημα .   

 Το  ποσό  που  μπορεί  να  χάσουμε  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  χρόνια .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι  δυο  χρόνια .  στον  επόμενο  ένα  χρόνο ,  όπως  και  στον  έναν  χρόνο  

μέχρι  το  τέλος  του  ΄20 έχουμε  και  τις  άλλες  196 υποθέσεις….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εκατό  ενενήντα  έξι  υποθέσεις  μέχρι  31/12/2020.  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Του  Κτηματολογίου ,  γιατί  θα  επανέλθουμε  σε  εκείνο  το  θέμα .  Άρα  

μετά  την  τοπογραφική  μελέτη  πάμε  στην  κατάθεση  των  δικογράφων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Για  τον  τοπογράφο  είχαμε  ψηφίσει  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Κύριε  Νυχτοπάτη  ήθελα  να  ρωτήσω  το  εξής  και  να  επισημάνω  

περισσότερο ,  ίσως  λόγω  και  του  αντικειμένου  του  δικού  μου .  

Καταλαβαίνω  ότι  18 του  μηνός  όταν  ψηφίσουμε  να  κατατεθούν  μέχρι  

31/12 πενήντα  προσφυγές  δεν  πρόκειται ,  δεν  είναι  για  προσφυγές  που  

θα  γραφτούν  από  εδώ  και  πέρα ,  γιατί  κάτι  τέτοιο  είναι  ανθρωπίνως  

αδύνατο ,  είναι  προφανώς  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  είχε  γίνει ,  εάν  δεν  

έχει  γίνει ,  με  συγκεκριμένους  ανθρώπους  και  συγκεκριμένα  γραφεία .   

 Δεν  διαφωνώ  ότι  έπρεπε  να  γίνει  και  το  είχαμε  ψηφίσει  και  το  

είχαμε  συζητήσει  εδώ  και  δυο  μήνες .  Εκείνο  που  θα  ήθελα  εγώ  να  

επισημάνω  είναι  ότι  εμένα  εκεί  που  με  ενοχλεί  είναι  ότι  έρχεται  18 του  

μηνός  να  ψηφίσουμε  τις  εγκρίσεις ,  ενώ  έχουν ,  προφανώς ,  ήδη  δοθεί  σε  

κάποια  γραφεία ,  με  κάποια  επιλογή  που  έχει  γίνει ,  προφανώς ,  από  την  

Δημοτική  Αρχή .   

 Θέλω  να  το  επισημάνω  σαν  τακτική  με  την  έννοια  ότι  

καταλαβαίνω  ότι  σαν  Δημοτική  Αρχή  έχετε  την  άνεση  με  κάποιους  

δικούς  σας  ανθρώπους ,  ανθρώπους  που  εμπιστεύεστε  και  τα  λοιπά ,  

αλλά  λίγο  να  κρατάμε  και  λίγο  τα  προσχήματα ,  γιατί  πρόκειται  για  50 

προσφυγές ,  για  έναν  κλάδο  που  αυτή  την  στιγμή  κτυπιέται ,  φαντάζομαι  
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ότι  για  να  γίνουν  όλες  μαζί  θα  έχουν  δοθεί  σε  ένα  ή  δυο  γραφεία ,  δεν  

ξέρω  κάτι ,  να  το  επισημάνω ,  σαν  τακτική  με  την  οποία  ήρθε  και  με  την  

οποία  δόθηκε  στα  συγκεκριμένα  γραφεία ,  διαφωνώ .   

 Συμφωνώ  ότι  πρέπει  να  κατατεθούν  μέχρι  31/12,  έπρεπε  όμως  

ήδη  να  είχε  εγκριθεί  η  δαπάνη .  Υπάρχουν  συνάδελφοι  εδώ  και  

καταλαβαίνουν  ακριβώς  τι  λέω .  Και  να  έχουνε  επιλογή  ίσως  ανά  δέκα ,  

να  το  πω ,  για  να  είναι  και  λίγο  δίκαιη  για  τον  κλάδο  η  κατανομή .   

 Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  πνεύμα  της  κυρίας  Μητλιάγκα  είναι  προφανώς ,  κ .  Νυχτοπάτη  ότι  

συνεννοηθήκατε  με  κάποια   δικηγορικά  γραφεία ,  ειδάλλως  οι  

προθεσμίες  είναι  εντελώς  πιεστικές ,  όμως  θεωρώ  ότι  μια  επικοινωνία ,  

ένα  μητρώο  υποψήφιων  συνεργαζόμενων  δικηγόρων  κατά  ειδικότητα ,  

νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  έχει  ο  Δήμος ,  εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  

συνεργασίας .   

 Επίσης  θα  έλεγα  ότι  αυτά  θα  πρέπει  να  είναι  και  απολύτως  

διαφανή ,  οι  δικηγόροι  καταλαβαίνουν  και  τον  λόγο ,  ανέφερε  και  η  

κυρία  Μητλιάγκα  και  το  πρόβλημα  του  κλάδου ,  όσον  αφορά  το  

εργασιακό ,  αλλά  νομίζω  ότι  μια  συνεννόηση  με  τον  Δικηγορικό  

Σύλλογο  θα  έδινε  και  ένα  άρωμα  διαφάνειας ,  το  οποίο  υποχρεούται  ο  

Δήμος   να  το  τηρεί .   

 Να  ρωτήσω ,  τελικά ,  δηλαδή  με  όλα  αυτά  τα  οποία  όλοι  

καταλαβαίνουμε  ότι  προηγήθηκαν  της  σημερινής  μας  απόφασης ,  η  

εκτίμηση  η  δική  σας  είναι  ότι  θα  καταφέρουμε  ή  θα  χάσουμε  

προθεσμίες  και  θα  πάμε  σε  πρόστιμα  και  άλλα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με  συγχωρείτε  λιγάκι  αλλά  το  θέμα  το  οποίο  συζητάμε  είναι  η  

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  στο  ύψος  των  αποζημιώσεων  των  

δικηγόρων .  Την  αναμόρφωση  συζητάμε  τώρα .  Την  αναμόρφωση  

ψηφίζουμε .  Όχι  την  ανάθεση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε  λάθος .  μιλάμε  ανάθεση  υποθέσεων  σε  πληρεξούσιους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε  είναι  λάθος  και  πάλι .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:   

…Θα  δοθούν  σε  συγκεκριμένο  γραφεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  τίτλος  του  θέματος .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:   

Άρα  έχουν  ήδη  δοθεί .  Αυτό  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε  κάτι ,  να  μιλήσω  λίγο  με  την  ιδιότητά  μου  ως  

δικηγόρος .  Λοιπόν ,  το  θέμα  έχει  ως  εξής :  επειδή  κλήθηκε  η  Δημοτική  

Αρχή  από  τον  Σεπτέμβριο  και  μετά  να  αντιμετωπίσει  ένα  θέμα  το  

οποίο  είναι  αρκετά  έως  πάρα  πολύ  πιεστικό  και  έχει  να  κάνει ,  βέβαια ,  

με  αυτές  τις  εξήντα  τόσες  υποθέσεις  που  είναι  τώρα  η  αρχή  και  όπως  

σας  περιέγραψα  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  μέσα  στο  2020 θα  ξανά  

κληθούμε  να  πάρουμε  παρόμοιες  αποφάσεις  για  την  αντιμετώπιση  

εκατοντάδων  ακόμη  υποθέσεων ,  που  θα  έπρεπε  να  έχουν  

αντιμετωπιστεί  νωρίτερα .   
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 Εμείς  τώρα ,  λοιπόν ,  καλούμαστε  να  το  κάνουμε  αυτό  το  πράγμα  

σε  πολύ  πιεστικό  χρονοδιάγραμμα  και  είναι  αυτονόητο  ότι  θα  πρέπει  

να  συνεργαστούμε  με  κάποιους  συναδέλφους .  Από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  

είναι  και  εύκολο  πράγμα  να  αναθέσεις  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  

σε  συναδέλφους ,  στους  οποίους  να  υπάρχει  μια  δεσμευτικότητα ,  μια  

εμπιστοσύνη  ότι  θα  μπορέσουν  να  διεκπεραιώσουν  την  δουλειά  στο  

σύντομο  αυτό  χρονικό  διάστημα  για  να  μην  εκτεθεί  η  Δημοτική  Αρχή .  

Γι '  αυτό  τον  λόγο  έγινε  η  πιεστική  αυτή  διαδικασία  και  έχουν  ανατεθεί  

σε  περισσότερους  συναδέλφους .  Όσοι  μπορούσε  να  είναι  περισσότεροι ,  

προκειμένου  να  βγει  και  η  δουλειά .  Το  ίδιο  θα  γίνει  και  την  επόμενη  

χρονιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  στο  πνεύμα  της  δικής  μου  τοποθέτησης  και  ποιο  είναι  αυτό ;  ότι  δεν  

θα  πρέπει  να  δίνουμε  την  εντύπωση  ότι  αυτό  είναι  μια  απευθείας  

ανάθεση  που  εμπεριέχει  και  έναν  όρο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  είναι  θέμα  ουσιαστικού  αποτελέσματος  και  εμπιστοσύνης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  είναι  εμπιστοσύνη  την  οποία  εσείς  έχετε  προσωπικά .  Μπορεί  

κάποιος  άλλος  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  κάνουμε ,  αφού  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  καλείται  να  λύσει  το  

θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  το  είχε  λύσει  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  όπως  θα  μπορούσε ,  

θα  ήταν  διαφορετικά  τα  πράγματα .  Κύριε  Χράπα  σας  παρακαλώ .    

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  δούμε  αυτό .  θέλετε  κάτι  κ .  Γάτσιο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  σε  συνέχεια  αυτών ,  εάν  σας  ρωτούσα  τώρα  ποιοι  θα  

είναι ,  ότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  την  Παρασκευή  θα  τα  βάλει .  Θέλω  

να  ρωτήσω  κάτι  όμως ,  για  να  το  βάλω  το  θέμα  σε  μια  άλλη  βάση .  Την  

προηγούμενη  ανάθεση  μπορείτε  να  μου  πείτε  σε  ποιον  την  κάναμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Την  προηγούμενη  αυτά  με  τους  τοπογράφους  και  τα  λοιπά ,  σε  ποιον  

την  κάναμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θυμάμαι  τώρα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  σας  πω  ευθέως  γιατί  ρωτάω .  Ανέβηκα  εγώ  στην  Πολεοδομία  για  να  

δω  πως  περπατάει  το  έργο  αυτό  το  οποίο  πραγματικά  το  

υπερψηφίζουμε .  Εκεί  είδα  άλλους  ανθρώπους  όμως  δεν  είδα  ούτε  

τοπογράφους ,  ούτε  δικηγόρους ,  ούτε  τίποτα .  Είδα  γυμναστές ,  είδα  

πράγματα ,  είδα  τέτοια .  Τώρα  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  θα  σας  πω  τι  γίνεται .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γι '  αυτό  λέω  ότι  εμείς  είμαστε ,  καταλαβαίνουμε  το  πρόβλημα ,  

καταλαβαίνουμε  το  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λάθος  πληροφόρηση ,  αυτό  είναι  χίλια  τοις  εκατό .  Μιλάμε  για  ένα  

άτομο ,  για  μια  κοπέλα ,  που  δεν  θυμάμαι  πραγματικά  το   όνομά  της  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  οποία  έπρεπε  να  είναι  και  μάλιστα  με  την  υπηρεσία  σε  συνεργασία ,  

διότι  και  οι  δικηγόροι  και  η  τοπογράφος  δεν  υπογράφουν  τις  μελέτες .  

Η  υπηρεσία ,  αλλά  όχι  οι  γυμναστές .  Δεν  θυμάμαι ,  ζητώ  συγνώμη ,  το  

όνομά  της .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  πιεστική  δουλειά  και  πολύ  αποδοτική .  Καθ’  ορθή ,  λοιπόν ,  

επαναδιατυπώση  του  θέματος ,  είναι  :  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

για  την  ανάθεση  των  υποθέσεων  σε  πληρεξούσιους  δικηγόρους .   

 Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  814/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  αναπροσαρμογής  μισθωμάτων  για  το  έτος  2020  

σύμφωνα  με  τον  δείκτη  τιμών  καταναλωτή .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ,  όπως  θα  είδατε  από  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας  με  δεδομένο  ότι  

ο  δείκτης  τιμών  καταναλωτή  είναι  αρνητικός  κατά  -0,5,  προτείνεται  

από  την  υπηρεσία  η  μη  αναμόρφωση  των  μισθωμάτων .   

 Ομόφωνα  εγκρίνεται  η  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  ήταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  παραμένουν  όπως  ήταν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  815/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  υπ’  αριθμ .  26  

 καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  816/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αρ .  1137 αγροτεμαχίου   

του  αγροκτήματος  Σερρών  για  εγκατάσταση  κεραίας  χαμηλής   

ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  επειδή  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  υπάρχει  

αίτημα  για  εγκατάσταση  κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  

. .όχλησης  και  επειδή  το  θέμα  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  το  

αντιμετωπίζουμε  από  εδώ  και  πέρα  συνολικά ,  γιατί ;  Πρέπει  να  δούμε  

το  κομμάτι  της  ακτινοβολίας  γενικότερα  για  τον  τόπο  μας ,  για  την  
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πόλη  μας  και  λέω  για  την  πόλη  μας  γιατί  υπάρχει  μια  ιδιομορφία  

γεωγραφική ,  θα  πρέπει  να  μελετηθεί  το  κομμάτι  της  ακτινοβολίας  πολύ  

πιο  ουσιαστικά ,  γιατί  υπάρχουν  πολλές  ανησυχίες  και  ενόψει  μέσα  

στους  πρώτους  μήνες  του  ΄20 η  πόλη  μας  προβλέπεται  να  ενταχθεί ,  να  

είναι  μια  από  τις  πρώτες  πόλεις  εφαρμογής  του  5G, της  νέας  γενιάς  

δηλαδή  του  διαδικτύου  και  το  οποίο  και  αυτό  θα  έχει  και  μια  δική  του  

ποσότητα  ακτινοβολίας ,  προτείνω  στο  σώμα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  

να  υπάρξει  μια  σύμβαση  με  κρατικό  οργανισμό ,  όπως  είναι  ο  

Δημόκριτος ,  δηλαδή  αρμόδιος  οργανισμός ,  ενδεικτικά  σας  το  αναφέρω ,  

ούτως  ώστε ,  να  γίνει  μια  καταγραφή  της  ακτινοβολίας  η  οποία  

εκπέμπεται  και  με  αυτές  τις  προδιαγραφές  που  μπαίνει  αυτή  η  κεραία  

αλλά  και  με  το  άλλο  αποτύπωμα ,  γιατί  πρέπει  να  πούμε  ότι  έχουν  

πολλαπλασιαστεί  οι  κεραίες  που  έχουμε  τα  τελευταία  χρόνια  στην  πόλη  

μας ,  να  γίνει  λοιπόν  ένα  αποτύπωμα ,  ούτως  ώστε ,  να  χρησιμοποιηθεί  

και  για  το  υφιστάμενο  αίτημα  αλλά  και  συνολικά  για  το  μέλλον  και  μια  

έρευνα  την  οποία  να  την  κάνουμε  πολύ  γρήγορα  με  μια  απευθείας  

ανάθεση  αλλά  σε  κρατικό  οργανισμό ,  όχι  σε  ιδιώτη .   

 Αυτή  είναι  η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  για  το  συγκεκριμένο  

θέμα .   

 Πρέπει  να  πούμε  φυσικά  εδώ  ότι  επειδή  το  κομμάτι  αυτό  αφορά  

μια  περιοχή ,  η  οποία  είναι  διαδικτυακά  αποκλεισμένη  και  αδικημένη ,  

εδώ  υφίσταται  και  ένα  μεγάλο  θέμα ,  το  οποίο  πρέπει  να  σας  πω  ότι  μας  

ενημέρωσε ,  έχω  την  ενημέρωση  από  τον  Ο .Τ .Ε .  ότι  δυστυχώς ,  τα  

προηγούμενα  χρόνια  δεν  υπήρξε  η  απαραίτητη  συνεργασία  του  Ο .Τ .Ε .  

με  την  Δημοτική  Αρχή ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρξουν ,  να  μπουν  και  σε  

εκείνο  το  κομμάτι  της  πόλης  αλλά  και  της  περιοχής  του  Λευκώνα ,  να  

μπουν  τα  καφάο  για  τον  Ο .Τ .Ε . .  Να  υπάρξουν  δηλαδή  συγκεκριμένα  
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σημεία  τα  οποία  να  επιτρέπουν  τις  μεγάλες  ταχύτητες  προς  αυτή  την  

περιοχή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσετε ,  απλά  σας  λέω…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξέρετε ,  τα  λέτε  λες  και  φταίμε  εμείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  μιλήσετε .  Κύριε  Γκότση  μια  στιγμή ,  θα  μιλήσετε .  Εδώ  είμαστε .  

 Αυτό  το  πράγμα  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  θα  πρέπει  να  το  δούμε  

συνολικά .  Με  τις  επαφές  που  είχαμε  με  τον  Ο .Τ .Ε .  και  μας  

διαβεβαίωσαν  ότι  στην  πρώτη  τώρα  διεύρυνση  που  θα  κάνουν ,  στην  

πρώτη  και  δεσμεύτηκαν ,  επειδή  όντως  θεωρούν  ότι  αυτό  το  κομμάτι  

της  πόλης  και  του  Λευκώνα  είναι  αποκλεισμένο  διαδικτυακά ,  το  έχουν  

βάλει  σε  πρώτη  προτεραιότητα .  Μου  μεταφέρθηκε  ακριβώς  έτσι  όπως  

σας  τα  λέω ,  «δεν  καταφέραμε  να  είχαμε  συνεργασία  με  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή», δεν  είναι  δικά  μου  λόγια ,  είναι  λόγια  

του  αρμοδίου  του  Ο .Τ .Ε . ,  κ .  Γκότση ,  έτσι  ακριβώς .  Δεν  θέλω  ούτε  να  

δημιουργήσω  θέμα ,  είναι  έτσι  όπως  μου  μεταφέρθηκε  και  το  

αποτύπωμα  και  η  πραγματικότητα  είναι  αυτή .  Άμα  πάτε  στον  Λευκώνα  

…  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  σας  λέω  τι  μου  μεταφέρεται .  Εσείς  είστε  εδώ  να  μας  πείτε  το  

διαφορετικό .  Και  το  διαφορετικό ,  ακούστε  λίγο ,  το  αποτύπωμα  είναι  
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ότι  αυτή  την  στιγμή  ο  Λευκώνας  δεν  έχει  ίντερνετ .  Το  διοικητικό  

κομμάτι  της  πόλης  δεν  έχει  ίντερνετ .  Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .  

 Άρα ,  υπό  αυτή  την  έννοια  ζητώ  από  το  σώμα  να  εγκρίνει ,  να  με  

εξουσιοδοτήσει ,  έτσι  ώστε ,  να  κάνουμε  μια  απευθείας  ανάθεση  στα  

πλαίσια  του  εφικτού  σε  έναν  κρατικό  οργανισμός ,  ώστε  να  μετρήσει  

συνολικά  το  αποτύπωμα  της  συγκεκριμένης ,  της  ακτινοβολίας  

γενικότερα  και  να  αποσυρθεί  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  όλες  τις  κεραίες ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτή  την  κεραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτον ,  ερωτήσεις  ποιος  έχει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ερώτηση  που  θέλω  να  απευθύνω  εγώ  προς  τον  Δήμαρχο  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ερώτηση  που  θέλω  να  κάνω  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  υπάρχει  η  

πληροφόρηση  ότι  το  σύνολο  των  κεραιών  που  υπάρχει  στον  Δήμο  

Σερρών ,  στην  πόλη  των  Σερρών  συγκεκριμένα ,  κατά  συρροή  θα  έλεγα ,  

υπερβαίνει  το  ανώτατο  επιτρεπτό  όριο  της  ακτινοβολίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  κάνουμε  την  μελέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  θέλω  να  προτείνω ,  αυτή  την  απευθείας  που  θα  κάνετε  στον  

Δημόκριτο  ή  στον  Δημόκριτο  ή  σε  κάποιον  άλλο  οργανισμό  που  θα  

επιλέξετε  εσείς ,  να  αφορά  το  σύνολο  των  κεραιών  και  μάλιστα  να  σας  

δώσω  και  μια  πληροφορία  μια  και  δεν  είναι  και  τα  κανάλια  εδώ  πέρα ,  

εστιάστε  στο  κέντρο  της  πόλης  κοντά  στην  Εθνική  τράπεζα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  πω ;  Μια  λέξη  θα  πω .  Αύριο  θα  έρθω  

αντιδήμαρχε  να  πάμε  στον  Βαδιάκα  τον  Χρόνη  και  στον  Βιρτζατζή  τον  

Θάνο ,  για  να  δείτε  γιατί  δεν  προχώρησαν  τα  καφάο .  Να  πάμε  εκεί .  Το  

θέμα  ήταν  υπηρεσιακό .  Έρχονταν  εκεί  ο  μάγκας  αυτός  και  έλεγε  ότι  

δεν  φέρνω  χαρτιά ,  να  μην  αναφέρω  τώρα  και  οι  υπηρεσιακοί  

παράγοντες  δεν  μπορούμε  εάν  δεν  φέρεις  όλο  τον  φάκελο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τέλος  πάντων ,  δεν  λέμε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτή  είναι  η  αλήθεια  όμως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  θα  πιστέψω  εγώ  αυτόν  τον  φακίρη  ή  την  υπηρεσία  μου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  πιστέψω  αυτό  που  έγινε  ως  αποτέλεσμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Όχι  αγαπητέ  μου ,  δεν  έφερνε  στον  φάκελο  ούτε  ενημερώσεις  

φορολογικές ,  ότι  χρειάζεται ,  τίποτα ,  τίποτα .  Και  έλεγε  και  να  σας  πω  

κάτι ;  Είμαι  του  τάδε  κόμματος  εγώ ,  ήμουνα  και  υποψήφιος ,  αλλά  θα  

μου  τα  δώσετε .  Τέλος  πάντων ,  να  μην  τα  λέμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  είναι  το  θέμα  αυτό .  Πρόεδρε  ένα  λεπτό  θα  ήθελα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έλεγε  με  τσαμπουκά  … κύριε  Φωτιάδη .  Αυτό  σας  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσει  ο  κ .  Αραμπατζής  εξ  ονόματός  σας .  Κύριε  Αραμπατζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  συζητάμε  τώρα  για  ένα  θέμα  το  οποίο  θα  αποσυρθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επί  της  ουσίας  έχει  δίκαιο  ο  κ .  Φωτιάδης .  Δεν  έχει  ίντερνετ  στον  

Λευκώνα .  Ο  λόγος  είναι ,  όχι  ότι  ήταν  αρνητική  η  Δημοτική  Αρχή ,  

ήμουν  παρών  σε  συζητήσεις  με  τον  υπεύθυνο ,  όπως  ανέφερε  το  όνομά  

του ,  ο  οποίος  πραγματικά  μας  τρέλαινε  όλους ,  υπηρεσιακούς  και  

αιρετούς .   

 Ποτέ  δεν  ανταποκρίθηκε  στα  καλέσματα  της  υπηρεσίας .  

Υπηρεσιακοί  παράγοντες  είχαν  κάποια  θέματα .  Ποτέ  δεν  

ανταποκρίθηκε .  Εκβιαστικά  ζητούσε  πάντοτε  να  γίνει  πάντοτε  εις  

βάρος  του  Δήμου .  Γι '  αυτό  δεν  προχώρησε .   

Θα  το  δείτε ,  κύριε  Δήμαρχε  και  εσείς  στην  πορεία .  Συζητείστε  με  

τους  υπηρεσιακούς   και  θα  πάρετε  λεπτομέρειες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ακούστηκαν  οι  εκατέρωθεν  απόψεις ,  θα  διερευνήσουμε  την  αλήθεια .  

Παρακαλώ  φτάνει  τόσο  για  ένα  θέμα  που  θα  αποσυρθεί .   

 Κυρία  Παπαφωτίου  πείτε  και  εσείς .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  τρεις  επισημάνσεις ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επί  του  

θέματος .  Συμφωνώ  ότι  θα  πρέπει  να  κρατηθεί  και  να  επανέλθει  με  τον  

τρόπο  που  διατύπωσε  την  επιχειρηματολογία  ο  Δήμαρχος .  Συμφωνώ  

απόλυτα ,  είχαμε ,  εξάλλου  και  συνομιλία  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Οι  τρεις  επισημάνσεις  που  έχω  να  κάνω  είναι  οι  εξής :  όταν  μας  

γίνεται  ένα  αίτημα ,  το  οποίο  αφορά  χωροθέτηση  και  τοποθέτηση  μιας  

κεραίας ,  που  θα  είναι  σε  έναν  χώρο  που  δεν  είναι  χαρακτηρισμένος  ως  

πάρκο  κεραιών ,  νομίζω  ότι  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  αιρετοί  θα  

πρέπει  να  είμαστε  επιφυλακτικοί ,  διότι  είναι  ατύπως  σαν  να  

δημιουργούμε  ένα  δεύτερο  πάρκο  κεραιών  που  δεν  το  χρειάζεται  

καθόλου  η  πόλη .   

Αυτή  η  συγκεκριμένη  περίπτωση ,  το  αίτημα ,   έρχεται  για  να  

τοποθετηθεί  στο  1137,  το  οποίο  είναι  στα  Μελινικιώτικα  και  είναι  και  

σε  επαφή  με  σπίτια .   

Ένα  δεύτερο  είναι  το  ίδιο  το  πάρκο  των  κεραιών .  Ίσως  θα  πρέπει  

ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εσείς  ως  Δημοτική  Αρχή  να  προχωρήσετε  

σε  μια  μελέτη  εκτίμησης  μεταφοράς  του  συγκεκριμένου  πάρκου  σε  

χρόνο  που  θα  αποφασιστεί  και  που  θα  βολεύει  και  που  θα  το  επιτρέπει  

η  ίδια  η  εγκατάσταση ,  διότι  είμαστε  η  μοναδική  πόλη  στην  Ελλάδα  που  

έχουμε  πάρκο  κεραιών  τόσο  κοντά  στον  αστικό  ιστό .  Αυτό  σημαίνει  

πολλές  επιβαρύνσεις ,  κυρίως  από  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία .  

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  κολυμπάμε  στα  πεδία  αυτή  την  στιγμή  με  
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επιπτώσεις  τις  οποίες ,  μάλλον  κάποιος  ειδικός  θα  πρέπει  να  μας  πει  

ακριβώς  ποιες  είναι  και  μακροχρόνιας  έκθεσης .   

Και  η  τελευταία  και  τρίτη  επισήμανση  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  

πούμε ,  όλοι  το  διαβάσαμε  στην  εισήγηση ,  ότι  αυτό  το  θέμα  έρχεται  με  

ομόφωνη  θετική  εισήγηση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  Σερρών .  Δηλαδή  

οι  συνάδελφοι  αιρετοί  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Σερρών  αποφάσισαν  

ότι  σωστά  ήρθε  αυτό  το  αίτημα  και  σωστά  αυτή  η  κεραία  θα  πρέπει  να  

τοποθετηθεί  στο  συγκεκριμένο  οικόπεδο .  

Εγώ  θα  πρότεινα ,  επειδή  ο  προβληματισμός  εδώ  είναι  κοινός  και  

τον  αποδεχόμαστε  όλοι ,  στο  μόνο  που  μπορώ  να  αποδώσω  μια  

ομόφωνη  και  απροβλημάτιστη  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου  είναι  

ότι  οι  συνάδελφοι  εκεί  δεν  είχαν  καθαρή  και  συγκεκριμένη  εισήγηση .   

Επειδή  η  συγκεκριμένη  παρατήρηση  για  συγκεκριμένες  

εισηγήσεις  και  το  πως  αυτές  θα  πρέπει  να  διατυπώνοντας ,  ώστε  να  

σχηματίζουμε  εικόνα ,  την  έχω  ξανά  επαναλάβει  και  σε  αυτά  και  σε  

προηγούμενα  δημοτικά  συμβούλια ,  την  επαναλαμβάνω  και  τώρα ,  διότι  

ειδάλλως  δεν  μπορώ  να  δικαιολογήσω  την  ομόφωνη  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου  στο  συγκεκριμένο  θέμα .   

Αυτά   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή  λίγο ,  για  να  μην  αδικούμε  τους   συναδέλφους  του  Τοπικού  

Συμβουλίου ,  οι  συνάδελφοι  του  Τοπικού  Συμβουλίου  πήραν  μια  

απόφαση  βλέποντας  τα  θέματα  εάν  υπάρχει  νομικά  κάποιο  θέμα ,  εάν  

υφίσταται  νομικό  κάποιο  θέμα ,  δεν  υφίστατο  νομικά  κάποιο  θέμα ,  

τυπικά  δηλαδή  κάνουν  την  εισήγηση ,  εμείς  εδώ  έχουμε  την  ευθύνη  να  

πάρουμε  την  πολιτική  απόφαση  την  συνολική .   
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 Πέρασε  δηλαδή  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  μην  τους  αδικούμε  

γενικότερα .  Μπορεί  να  το  δουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  λέω  να  μπαίνουμε  στις  κρίσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων ,  

γιατί  στο  επόμενο  θέμα ,  θα  το  δείτε ,  η  απόφαση  είναι  κάπως  

διαφορετική .  Δεν  σημαίνει  ότι  είναι  θέσφατο ,  η  όποια  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου .  Την  παίρνουν  με  κάποια  κριτήρια .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θέλω  να  πω ,  συμφωνώ  με  τον  Δήμαρχο  σε  αυτό  που  λέει ,  δεν  είναι  η  

πρόθεσή  μου  αυτή ,  όμως  διαβάζοντας  την  συγκεκριμένη  εισήγηση ,  για  

παράδειγμα ,  εγώ  δεν  υποχρεούμαι  να  ξέρω  ποιος  είναι  το  1137 και  η  

εισήγηση  δεν  το  αναφέρει .  Ζήτησα  λοιπόν  από  τις  υπηρεσίες  να  μου  

πουν .  Δεν  ζητάω  τοπογραφικό  αλλά  ας  χωροθετηθεί  με  δυο  λόγια ,  

είναι  εκεί .  καταλάβατε .   

 Όταν  ένας  δημοτικός  σύμβουλος  δεν  έχει  αυτές  τις  πληροφορίες ,  

είναι  πολύ  πιθανό  εμπιστευόμενος  την  υπηρεσία  να  καταλήξει  σε  

λάθος  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε .  Η  διατύπωση  του  θέματος  είναι  πάντοτε  συνοπτική  όσο  

γίνεται  περισσότερο .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  υπάρχουν  οι  εισηγήσεις ,  για  να  

μπορείς  μετά  να  πας ,  όταν  λέω  εισηγήσεις  συνοδεύουν ,  τα  έγγραφα  

λοιπόν  που  συνοδεύουν  την  κάθε  εισήγηση  μπορεί  κανείς  να  ανατρέξει  

και  να  δει  ποιο  είναι  το  1137 και  που  βρίσκεται .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  το  θέμα  αποσύρεται  ως  προς  το  σκέλος  της  

εκμίσθωσης  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  εξουσιοδοτεί  τον  
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Δήμαρχο  να  προβεί  στην  ανάθεση  μελέτης  για  την  συνολική  

ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  στον  Δήμο  Σερρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  λεπτό .  Κύριε  Δήμαρχε  παράκληση  όταν  

αποφασίσετε ,  σας  παρακαλώ  ενημερώστε  μας  γι '  αυτές  τις  ενέργειες  

και  προς  ποια  κατεύθυνση  θα  πάει  και  με  ποιον  φορέα  θα  

λειτουργήσει .  Νομίζω  ότι  καλό  είναι  να  υπάρχει  μια  ενημέρωση  προς  

το  θέμα  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των  αποτελεσμάτων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  αποτελέσματα  θα  κοινοποιηθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαστε  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  βοήθεια  ή  πληροφορία  

θέλετε .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚ .  1/20 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  ανάριθμης  έκτασης  του  
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 Λόφου  Καγιά ,  εμβαδού  12,21 τ .μ .  για  εγκατάσταση  

 κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ,  όπως  θα  είδατε ,  υπάρχει  μια  αρνητική  γνωμοδότηση  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  των  Επταμύλων ,  όμως  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  σε  άλλη  παρόμοια  πρόταση ,  η  οποία  είχε  υποβληθεί ,  από  

ανταγωνιστική  ως  προς  την  συγκεκριμένη  εταιρεία ,  ανταγωνίστρια ,  

τέλος  πάντων ,   εταιρεία ,  είχε  δοθεί  η  σχετική  άδεια ,  επομένως  η  

πρόταση  είναι  και  μάλιστα  σε  απόσταση  μερικών  μέτρων  από  την  

συγκεκριμένη  τοποθεσία ,  απλά  η  άλλη  θέση  είναι  θέση  που  εμπίπτει  

στο  Τοπικό  Συμβούλιο  των  Σερρών ,  στον  Άγιο  Ιωάννη  δηλαδή  και  εκεί  

υπήρχε  θετική  γνωμοδότηση  από  το  Τοπικό  μας  Συμβούλιο .   

 Προτείνεται  λοιπόν  για  λόγους  ισότητας  απέναντι  στους  δυο  

ανταγωνιστές ,  να  εγκριθεί  η  μίσθωση  του  συγκεκριμένου  χώρου .   

 Ομόφωνα  εγκρίνει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .πάγια  θέση  μας  είναι  ότι  σεβόμαστε  στις  τοπικές  αποφάσεις  …κρίσης  

και  αξιολόγησης .  Το  τρίτο  όμως  είναι  και  επίσης  ουσιαστικό ,  κύριε  

Δήμαρχε  μήπως  θα  πρέπει  να  βάλουμε  υπό  την  αίρεση  ότι  εάν  

υπάρχουν  αποτελέσματα  τα  οποία  οχλούν ,  θα  είναι  οριζόντια  και  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτή  η  αίρεση  νομίζω  ότι  είναι  αυτονόητη  και  αφορά  το  σύνολο  των  

κεραιών  που  έχουμε .  Αυτό  αφορά  το  σύνολο  των  κεραιών  που  έχουν  

τοποθετηθεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  να  κάνουμε  κάπως…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  νομίζω  ότι  από  το  αποτύπωμα  της  όποιας  μελέτης  θα  ισχύσει  

προς  όλους .  Δηλαδή  γι '  αυτό  λέμε  να  την  επισπεύσουμε  αυτή ,  να  την  

κάνουμε  γρήγορα ,  ούτως  ώστε ,  λαμβάνουμε  υπόψη  όλες  αυτές  τις  

ανησυχίες ,  γι '  αυτό  και  προχωρούμε  σε  μια  μελέτη  αποτύπωσης ,  για  να  

δούμε  τελικά  τι  γίνεται  με  την  ακτινοβολία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  817/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  στο   τριάντα  τέσσερα .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Περί  διαγραφής  τμήματος  δημοτικού  ακινήτου   

στο  αγρόκτημα  Επταμύλων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό ,  όπως  θα  είδατε ,  ήδη  υπάρχει  και  εισήγηση  της  νομικής  

υπηρεσίας ,  είχε  πωληθεί  από  την  παλαιά  Κοινότητα  Επταμύλων  και  

πρέπει  να  διαγραφεί ,  οπότε  ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  818/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  πέντε  

 

ΘΕΜΑ  35ο:  

Σχετικά  με  απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής:  

α)  του  Σιώπη  Αθανασίου   και  

β)  του  Τράκα  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  εκτιμούσα  ιδιαίτερα  να  μην  γίνεται  αναφορά  στα  ονόματα ,  γιατί  

καταλαβαίνετε  ότι  είναι  σε  δημόσιο  χώρο  αλλά  μετά  από  πραγματικό  

έλεγχο  που  έκανα  εγώ  προσωπικά  επί  των  δυο  συγκεκριμένων  

περιπτώσεων ,  οι  οποίες  είναι  οι  πρώτες  που  έρχονται  για  το  ΄19, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  υπάρχει  τίποτα .  Είναι  δυο ,  δεν  φέρνουμε  τέτοια  θέματα  συνήθως  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είναι  δυο  ειδικές  περιπτώσεις  συμπολιτών .  

Τις  έχω  ελέγχει  προσωπικά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτό  έχετε  δίκαιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  καλό  θα  είναι  επί  ενός  σοβαρού  θέματος  μην  κάνετε  

προσβλητικά  σχόλια .  Μην  κάνετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λάθος  το  πήρατε ,  σας  μιλάω  με  ειλικρίνεια .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  κουράζουμε  περισσότερο .   

 

Σχετικά  με  απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής:  του  Σιώπη  

Αθανασίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  819/2019 )  

…………………………  

 

Σχετικά  με  απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής:  του  Τράκα  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  820/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  έξι .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  εκποίησης  ή  μη ,  των  επί  των  τάφων  τιμαλφών  

 – μεταλλικών  σκευών ,  μετά  την  εκταφή .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μπορώ  να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  αυτό  το  θέμα  έρχεται  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεωρητικά  θαβόταν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  821/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  τριάντα  επτά .  

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  χώρων  από  τον  

 ΟΑΕΔ  στον  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέμα  έχετε ;  Τι  να  ρωτήσετε ;  Ορίστε ,  ρωτήστε .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό  το  θέμα ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  έχει  ξανάρθει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  αυτό  ακριβώς  θέλω  να  ρωτήσω .  Εδώ  διαβάζοντας  την  

εισήγηση  κατάλαβα  ότι  και  επικαιροποιημένη  απάντηση  του  Ο .Α .Ε .Δ .  

είναι  όχι ,  γιατί  το  χρησιμοποιούν  και  πάλι  και  το  ερώτημα  είναι  αυτό .  

Εάν  λοιπόν  έχουμε  αρνητική  απάντηση  από  τον  Ο .Α .Ε .Δ .  για  ποιο  λόγο  

δεν  έγινε  η  προεργασία  και  να  έρθει  τελειωμένο  το  θέμα ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Μπορώ  κύριε  Πρόεδρε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πράγματι  το  ΄16 υπάρχει  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Επικαιροποιούμε  λοιπόν  αυτή  την  απόφαση  

για  να  ξεκινήσουμε  εκ  νέου  αυτή  την  διαδικασία .  Εκ  νέου .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Δεν  έχουμε  ακόμη  τίποτα .  Θέλουμε  την  έγκριση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  για  την .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ακριβώς .  Για  να  κινηθεί  εκ  νέου  η  διαδικασία .   Σας  λέω  ότι  

επικαιροποίηση  θέλουμε  γιατί  από  το  ΄16 υπάρχει ,  εκείνη  όμως  δεν  

απέδωσε  εκείνη  η  προσπάθεια  και  εκκινούμε  εκ  νέου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  διαφωνούμε  σε  αυτό ,  συμφωνούμε  όλοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  822/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  οκτώ .   
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ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

 έκτασης  σε  κτήμα  του  1012 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

 Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…. Το  όλο  θέμα  εγώ  θα  πρότεινα  το  αποσύρουμε ,  διότι  ένας ,  μια  

εταιρεία ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  επειδή  ακριβώς  δεν  υπάρχει  ίντερνετ ,  

εμφανίστηκε ,  τον  έβαλε  ο  τέως  Πρόεδρος  και  το  Τοπικό  Συμβούλιο  

αποφάνθηκε ,  πλην  όμως  δεν  ξέρω  εάν  έγραψε  ή  δεν  έγραψε  απόφαση ,  

για  να  δουλέψουν  κάποιοι  επαγγελματίες .  Είναι  άγιες  μέρες ,  θα  έχουμε  

πρόβλημα  σοβαρότατο .  Έχουμε  επιχειρήσεις ,  υπάρχουν  αποθηκευτικοί  

χώροι .  Δηλαδή ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  δεν  μπορούμε  να  αφήσουμε  τον  

χώρο  εκεί  χωρίς  ίντερνετ .   

 Η  πρότασή  μου  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε  να  το  αποσύρουμε  το  θέμα ,  

διότι  σκεφτείτε ,  ξαναλέω  ότι  υπάρχουν  επιχειρήσεις  που  θα  δουν  τις  

αποθήκες  τους ,  θα  δουν  τα  αποθέματά  τους  και  δεν  έχουν  ίντερνετ .  

Δεν  υπάρχει  ίντερνετ  παιδιά .  Σας  το  λέω  ευθέως .  Με  αυτή  την  εταιρεία  

που  ήρθε ,  πες  το  Γιάννη  και  εσύ  που  το  ξέρεις ,  κάποιοι  κάνουν  την  

δουλειά  τους .  Θα  κάνουμε  βλάβη  τοπικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  στιγμή ,  αυτό  μέχρι  πότε  όμως ;  Επειδή  εδώ  τέθηκε  θέμα  

παράβασης  καθήκοντος  και  τα  λοιπά ,  επειδή  είναι  τυπικό  το  θέμα ,  

μέχρι  πότε ;  Καταλαβαίνουμε  το  πρόβλημα  που  δημιουργείται .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ένα  με  δυο  μήνες  κρατήστε  στο  και  πιέστε  τον  Ο .Τ .Ε .  να  έρθει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  έρθεις  είναι  δυο  μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρουμε  ότι  έχω  και  εγώ  προσωπική  ευθύνη  γι '  αυτό  που  λέτε ,  γιατί  

εγώ  έχω  ενημέρωση  ότι  αυτοί  οι  άνθρωποι  ξοδεύουν  ρεύμα ,  

χρησιμοποιούν  το  δικό  μας  το  ρεύμα ,  είναι  η  αλήθεια  αυτή  και  το  λέω  

ευθέως  και  φυσικά  είναι  σε  ένα  οικόπεδο  που  δεν  είναι  δικό  τους  και  

κυρίως  όμως  υπάρχει  αντίδραση  από  την  ανταγωνίστρια  εταιρεία .   

 Άρα  λοιπόν ,  το  λέω  προσωπικά  με  ευθύνη  μου ,  γιατί  πραγματικά  

θα  είναι  ο  Λευκώνας  χωρίς  ίντερνετ ,  καθυστερήσαμε  τόσο  καιρό  και  

κινδυνεύουμε  κιόλας ,  όμως  και  οι  δυο  άνθρωποι  και  οι  δυο  εταιρείες  

αυτές  διεκδικούν  το  ίδιο  οικόπεδο  να  το  μισθώσουν .  Για  να  γίνει  

μίσθωση  όμως  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένο  και  μετά  να  το  πάρει  μια  

από  τις  δυο  εταιρείες .  Γιατί  εγώ  τους  φώναξα  και  τους  δυο  και  τους  

είπα  το  εξής…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μπορούν  και  οι  δυο  να  το  πάρουν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  Πάρε  το  διπλανό  οικόπεδο .  Έλα  και  πάρε  το  διπλανό  οικόπεδο  να  

έχετε  και  οι  δυο .  Αλλά  επειδή  η  κόντρα  είναι  πολύ  μεγάλη ,  δεν  το  

δέχθηκα  αυτό .  Εάν ,  λοιπόν ,  σήμερα  κάνουμε  αυτό ,  όντως  θα  μείνει  ο  

Λευκώνας  χωρίς  ίντερνετ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είναι  και  νομικό  το  θέμα ,  καθαρά  νομικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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…το  Δημοτικό  Συμβούλιο  όλο  για  την  απόφαση .  Γιατί  η  άλλη  εταιρεία  

θα  έρθει  και  θα  προσφύγει  κατά  την  απόφασης  αυτής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  περίπτωση  αυτή  μιλάμε  για  καταπάτηση .  Αυτός  ο  άνθρωπος  δεν  

πληρώνει  στον  Δήμο  εγκατάσταση  σε  δημοτικό  χώρο .   

 Ένα  δεύτερο ,  χρησιμοποιεί  ρεύμα  χωρίς  επίσης ,  επομένως  μιλάμε  

για  μια  σειρά  παραβάσεων  που  κατά  την  γνώμη  μου  έπρεπε  να  λυθούν  

πολύ  νωρίτερα .   

Εγώ  σέβομαι  και  καταλαβαίνω  το  πρόβλημα ,  είναι  προφανώς  

μεγάλο ,  όμως  από  την  άλλη  μεριά  έχουμε  σοβαρές  παραβάσεις  του  

νόμου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  τι  να  κάνουμε ;  Εξήγησέ  μου  δηλαδή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  είμαι  δίκαιος ,  αυτοί  οι  άνθρωποι   …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  αφήσουμε  τις  εταιρείες  έξι  μήνες  χωρίς  δυνατότητα  λειτουργίας ;  

Ελάτε  τώρα .  Να  το  βάλουμε  σε  μια  λογική  να  του  βάλουμε  πρόστιμο .  

Το  ρεύμα  που  καίει  αυτή  η  κεραία  είναι  όσο  ένα  τρανζίστορ .  Πόσο  

ρεύμα  έκαψε ;  Να  μετρήσουμε  ένα  μήνα  και  να  δούμε  πόσο  ρεύμα  

είναι .  Ο  Θόδωρος  ξέρει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω ,  ο  Πρόεδρος  και  οι  σύμβουλοι ,  ο  Γιάννης  ξέρει .  Εντάξει  

τώρα ,  άμα  πάμε  εκεί  πάνω  στον  λόφο  εκεί ,  όλοι  καταπατητές  είναι .  

Ξαναλέω ,  όλοι  καταπατητές  είναι  και  ο  ένας  παίρνει  ρεύμα  από  τον  
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άλλο .  Λέω  τώρα .  Εκεί  πάνω ,  ξέρεις  λόγω  ιδιότητας ,  είναι  εντάξει  τα  

πράγματα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  γιατί  δεν  το  λες  και  για  εκεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  το  λέω .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  823/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  εννέα  

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  2ης  παράτασης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ   

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών ,  για  τα  έργα:  

α)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  Κλειστό   

Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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Έγκριση  2ης  παράτασης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έργο:  

Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  

Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  824/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  2ης  παράτασης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έργο:  

Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  825/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  σαράντα .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

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

. ,  Νυχτοπάτης  Γ .  Τουρτούρας  Ι .  
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  

την   

Δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψη  πολιτιστικών  και   

αθλητικών  

εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών   

(ποσού  421,00 κ .  Νάκος)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:826 /2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ποσού  421,60 ευρώ  κα  Παλαιολόγου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:827/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ποσού  430,50 ευρώ  κ .  Νάκος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:828/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ποσού  434,00 ευρώ  κ .  Σαββατιανό  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:829/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

 

Ομοίως  ποσού  843,20 ευρώ  κ .  Σαββατιανό  Κωνσταντίνο  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:830/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ποσού  1252,40 ευρώ  κα  Παλαιολόγου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:831/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  έτους  2019  

Δήμου  Σερρών  (  1755,00 ευρώ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:832/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ποσού  2.450,00 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:833/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  υπηρεσιών  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  

 σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  Δήμου ,  Ταμείο ,  Τμήμα  Παιδείας ,  

Δημαρχείο ,   

DATA ROOM,  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:834/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  ενημέρωσης  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  

πληροφοριών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:835/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του   

Δήμου  Σερρών  (ποσού  607,60 ευρώ  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:836/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ποσού  (1326,80 ευρώ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:837/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  καθαριότητα  τοπικών  και  δημοτικών  κτηρίων  του   

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:838/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ετήσιας  συντήρησης  κλιματιστικών  μονάδων  του  Δήμου  

Σερρών   

και  κεντρικής  κλιματιστικής  μονάδος  και  κεντρικής  θέρμανσης  του   

κινηματοθέατρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:839/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  άδειας  χρήσης  προγράμματος  διαχείρισης  δημοσίων  έργων  

του  

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:840/2019 )  

…………………………  
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Ομοίως  19ου  λογαριασμού  και  19ης   πιστοποίησης  για  την  παροχή  

της   

υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  

Μητρούση  

 Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:841/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς   

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:842/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  20ου  λογαριασμού  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

πρασίνου  

 ΔΕ  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:843/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  19ου  και  20ου  λογαριασμού  ΔΕ  Σκουτάρεως  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:844/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  για  το  διάστημα  

 14-9-2019 έως  13-11-2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:845/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  5ου  λογαριασμού  ευπρεπισμός  –καθαριότητα  αποψίλωση  

χόρτων   

των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:846/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  6ου  Λογαριασμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:847/2019 )  

…………………………  
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Ομοίως  4ου  πρωτοκόλλου  καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:848/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων   

από  την  επιχείρηση  Βαβαχλάνης   Χρήστος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:849/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Σταματόπουλος  Παναγιώτης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:8502019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  Ταμπαλάκης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:851/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  Μπουρούδης  Ι .  και  Σια  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:852/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΑΕ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:853/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  δημόσια  

κτήρια  με  ακρωνύμια  3Ε . .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:854/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  ενδιάμεσου  

φορέα   

της  ΣΒΑΑ  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:855 /2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τεσσαρακοστό  πρώτο .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

 παραλαβής  των  έργων:  

α)  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2016,  

β)  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  

 στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών  και  

γ)  Έξοδα  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   του  

έργου:  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  έτους  2016,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  856/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  του  

Δήμου  Σερρών  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  857/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Έξοδα  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  858/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  δύο .  

 

 

ΘΕΜΑ  42ο:  

Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  και  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου:  ¨  

Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  

και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  859/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  τρία .   

 

 

ΘΕΜΑ  43ο:  

Έγκριση  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  

 υπεραγοράς  λιανικού  εμπορίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  εδώ  κάτι  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ρωτήστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  μαγαζί  δουλεύει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ξεκίνησε ,  από  ότι  ξέρω ,  την  εργασία  του  και  εάν  δουλεύει ,  

δουλεύει  παρανόμως .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ξεκίνησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  εγώ  σας  λέω  ότι  δεν  ξεκίνησε  αλλά  εάν  ξεκίνησε ,  

παρανόμως  ξεκίνησε .   

 Σαράντα  τέσσερα .  Ομόφωνα  εγκρίνεται  το  σαράντα  τρία ,  έτσι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  860/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  44ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:  

α)  στο  υπ’  αριθμ .  2622 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  

β)  στα  υπ’  αριθμ .  952 και  953 αγροτεμάχια  του  αγροκτήματος  

 Λευκώνα  Σερρών ,  

γ)  στο  υπ’  αριθμ .  7565 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών  και  

δ)  στο  υπ’  αριθμ .  6553α  αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:  στο  υπ’  αριθμ .  2622 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  861/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:  στα  υπ’  αριθμ .  952 και  953 

αγροτεμάχια  του  αγροκτήματος  Λευκώνα  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  862/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:  στο  υπ’  αριθμ .  7565 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  863/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:  στο  υπ’  αριθμ .  6553α  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  864/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  πέντε .  

 

ΘΕΜΑ  45ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης   

πεζοδρομίου)  στο  υπ’  αριθμ .  1083Β  οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  88,   

στο  Τ .Δ  .  Μητρουσίου  (απαλλαγή  από  έγκριση) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  865/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  έξι .   

 

ΘΕΜΑ  46ο:  

Έγκριση  κοινής  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  του  αγροτεμαχίου  

 1353 (διαιρετό  τμήμα)  αγροκτήματος  Σερρών  με  την  υπάρχουσα  
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 κυκλοφοριακή  σύνδεση  της  ανώνυμης  εταιρείας  ¨Ελπίδα  ανώνυμος  

 ξενοδοχειακή  και  τουριστική  εταιρεία¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  866/2019 )  

…………………………  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  47ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

 στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  μια  μικρή  τροποποίηση .  Κύριε  Νυχκτοπάτη ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Με  βάση  την  εισήγηση  για  τις  υπόλοιπες  θέσεις ,  εάν  θέλετε  να  τις  πω  

μια  στιγμή .  Εκεί  όμως  που  έχουμε  μια  αλλαγή ,  αυτή  που  έχει  άμεση  
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σχέση  με  όλους  μας  είναι  οι  δυο  θέσεις  στάθμευσης  ΑΜΕΑ  που  

δημιουργούμε  στον  κλειστό  γυμναστήριο ,  ακριβώς  απέναντι  από  τις  

διαβάσεις ,  δίπλα  στις  διαβάσεις  γιατί  εκεί  που  ήταν  στον  

κινηματογράφο  όταν  πάρκαρε  κάποιο  αυτοκίνητο  ΑΜΕΑ  ήταν  πολύ  

δύσκολο ,  γενικά  όταν  είχε  εκδηλώσεις  να  κινηθεί  πάνω  στο  πεζόδρομο ,  

γιατί  πάρκαραν  αυτοκίνητα .  Τώρα  θα  είναι  ακριβώς  απέναντι ,  άρα   η  

πρόσβαση  θα  είναι  εύκολο .   

 Εκείνο  όμως  που  θέλω  να  διορθώσουμε  κάτι ,  είναι  στην  οδό  

Φιλίππου  όπου  έχει  ζητηθεί  θέση  φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  Φιλίππου  

6,  όμως  εδώ  αναφέρομαι  στο  8.  Θέλουμε  να  πάρουμε  απόφαση  να  είναι  

στην  οδό  Φιλίππου  6,  εκεί  ακριβώς  που  θα  γίνει  το  κατάστημα ,  εάν  δεν  

έχουμε  κάποιο  άλλο  πρόβλημα .   

 Είναι  με  μηχανουργείο ,  οπότε  βολεύει  κιόλας ,  θα  είναι  και  με  

χρέη  στάθμευσης  και  θα  μπορούν  τα  αυτοκίνητα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρόταση  της  υπηρεσίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  JUMBO είναι  νόμιμο  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  ακόμα ,  να  το  δω  και  θα  σας  πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  απαντήσω  εγώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γελάς  γιατί  εσύ  είπες  ότι  δεν  κρίνατε  κανέναν  και  ξέρετε  την  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι  να  το  ολοκληρώσουμε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Χασαπίδης  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  . .  εισηγητής ,  γελάτε  

τώρα  όλοι .  κρίμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τα  τοπογραφικά  εκεί  πέρα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  τα  τοπογραφικά .  Εδώ  είναι  τα  τοπογραφικά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μας  αφορά .  Κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Φωτιάδη  φτάσαμε  στο  47 

θέμα  και  συζητάμε  για  το  JUMBO; Είναι  δυνατόν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  στο  κλειστό  γυμναστήριο  μπροστά  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκλογές  με  το  JUMBO κάνατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που  θα  μπουν  αυτές  οι  θέσεις ;  Θεωρώ  ότι  δεν  πρέπει  να  μπουν  

μπροστά  ακριβώς ,  διότι  γίνονται  μεγάλες  διοργανώσεις ,  θα  έρχονται  

υπουργοί ,  να  μπουν  λίγο  παρακάτω ,  να  μην  είναι  ακριβώς  στο  κέντρο  ή  

πιο  πάνω  ή  πιο  κάτω  λίγο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  εισήγηση  από  την  υπηρεσία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  μιλάμε  για  την  Φιλίππου  6.  Κύριοι  συνάδελφοι  δεν  τελείωσε  η  

συνεδρίαση ,  παρακαλώ  καθίστε .  Δηλαδή  τι  κατάσταση  είναι  αυτή  
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τώρα ;  Παρακαλώ  καθίστε  γιατί  θα  διακόψουμε  την  συνεδρίαση  για  

δέκα  λεπτά .  Να  το  τελειώνουμε ,  λέγετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω  ότι  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  καλέσαμε  και  την  υπάλληλο  

το  πως  καθορίζονται  αυτές  οι  θέσεις  και  είπε  ότι  μετά  από  έρευνα  

επιλέξανε  την  θέση  αυτή  που  προτείνανε ,  στην  Φιλίππου  8,  γιατί  

εξυπηρετεί  περισσότερα  του  ενός  καταστήματος  και  θα  εξυπηρετήσουν  

και  τα  υπόλοιπα .   

 Τώρα  αυτή  η  μεταβολή….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  είμαστε  το  κυρίαρχο  όργανο  να  πάρουμε  την  τελική  απόφαση  

αφενός  και  αφετέρου  λέμε  ότι  θα  εξυπηρετήσει  περισσότερο  εκεί  γιατί  

το  είδος  του  καταστήματος  το  οποίο  δεν  το  έλαβε  υπόψη  της  η  

υπηρεσία  είναι  αυτό .  φορτοεκφορτώσεις  για  μηχανάκια ,  το  οποίο  εάν  

το  πάμε  παραδίπλα  θα  δημιουργήσουμε  κυκλοφοριακό  κομφούζιο  γιατί  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε  ακριβώς  δίπλα .  Δίπλα  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μισό  λεπτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω  ότι  αλλάζουμε  εμείς  και  την  πρόταση  της  Επιτροπή  Ποιότητας  

Ζωής .  Την  γνώμη  δηλαδή ,  έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  την  αλλάζουμε .  Εισήγηση  είναι ,  δεν  την  αλλάζουμε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επειδή  παρακολούθησα  την  συγκεκριμένη  συνεδρίαση  

στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  ετέθη  το  εξής  θέμα .  Ότι  αυτό  το  οποίο  

προβάλλεται  ως  μηχανουργείο  έχει  κλείσει  και  διαχειρίζεται  αυτή  η  

επιχείρηση ,  την  διαχειρίζεται  ο  συνταξιούχος  πατέρας .  Ελέγξτε   

πρώτα ,  σας  παρακαλώ ,  εάν  υφίσταται  τέτοια  επιχείρηση  και  μετά  ξανά  

χωροθετείτε ,  γιατί  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  νομίζω  ότι  ο  κ .  

Καρυπίδης  ήταν  εκεί ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  αυτή  η  συζήτηση  έγινε .  Γιατί  

και  μετατέθηκε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  και  καλέσαμε  την  αρμόδια  υπάλληλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  επιχείρηση  υπάρχει ,  γι '  αυτό  και  υπέβαλε  το  αίτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε  καλά  ότι  όλοι  θέλουν  να  εξυπηρετήσουν  τα  σπίτια  τους  με  μια  

δικαιολογία  και  ένα  άλλοθι  των  επιχειρήσεων .  Κατατέθηκε  στην  

Επιτροπή  αυτό  το  πράγμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τώρα  εμείς  τι  ψηφίζουμε ;  Το  6 ή  το  8 ψηφίζουμε  εμείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  υπάρχουν  κάποιοι  που  δεν  εγκρίνουν  το  Φιλίππου  

6 να  τελειώνουμε  το  θέμα ;  Υπάρχουν  κάποιοι  που  ψηφίζουν  αρνητικά ;  

Εσείς  αρνητικά .  Άλλος ;  Και  εσείς  αρνητικά .  Ωραία .  Μειοψηφούν  

λοιπόν  …  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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Ότι  είπε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  κύριοι  συνάδελφοι ,  καθίστε  κάτω .  Καθίστε  κάτω  κύριοι  

συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  εξηγήσω  κάτι .  Φέραμε  την  αρμόδια  υπάλληλο ,  η  οποία  έκανε  την  

εισήγηση  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  Η  κυρία  είπε  ότι  έλεγξα ,  

όπως  έλεγξα  και  εγώ  προσωπικά  τους  χώρους  εκεί  πέρα  ότι  επειδή  

υπάρχει  μια  θέση  φόρτωσης  –εκφόρτωσης  από  την  μια  πλευρά  και  

εξυπηρετεί  τα  δυο  καταστήματα ,  εάν  το  πάμε  πιο  πάνω  στην  γωνία  

είναι  ο  Κάτζας ,  οπότε  έχει  χώρο  φορτοεκφόρτωσης ,  να  το  πάμε  κάπου  

στο  κέντρο  και  συγκεκριμένα  έκανε  την  πρόταση  στο  8,  ενώ ,  ας  πούμε ,  

υπήρχε  πρόταση  τον  αιτούντα  να  είναι  στο  6.   

 Εμείς  εκείνη  τη  στιγμή  σεβαστήκαμε  την  απόφαση  της  υπηρεσίας  

λέγοντας  το  εξής :  ότι  εάν  υπάρξει  θέμα  θα  το  μεταφέρουμε .  Πήραμε  

όμως  την  απόφαση  για  το  νούμερο  8.   

 Ερχόμαστε  τώρα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όπου  είναι  το  

κυρίαρχο  όργανο  και  λέμε ,  δεν  το  βάζουμε  στο  8,  το  βάζουμε  στο  6.  

Αυτό  είναι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έτσι  όπως  το  τοποθετείτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  συγνώμη  για  το  

αυθαίρετο  του  λόγου ,  για  να  βοηθήσω  θέλω ,  έτσι  όπως  έρχεται  το  

θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  δίπλα  –δίπλα  σημειωτέων .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αλλού  χωροθετήθηκε ,  πέρασε  από  αρμόδια  όργανα  και  πρέπει  να  

αποσυρθεί  το  θέμα  και  να  επανέλθει ,  εάν  θέλετε  να  κάνετε  αλλαγή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  βοηθήσω  λίγο ,  εάν  μπορώ  και  σε  αυτό .  Επειδή  η  απόφαση  που  θα  

εκδώσουμε  εμείς  είναι  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  χωροθέτησης  

θέσεων ,  ύστερα  από  την  υπ '  αριθμό  τάδε  απόφαση  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής ,  δηλαδή  την  αναφέρουμε  …  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γι '  αυτό  εάν  θέλετε  να  αλλάξει  θα  πρέπει  να  αποσυρθεί  το  θέμα  και  να  

ξανά  περάσει  από  όλα  αυτά  τα  όργανα ,  διότι  …για  να  είμαστε  

σύννομοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  το  δεχθεί .    Αυτό  το  διαζευκτικό  ή  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι .  Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  όπως  και  η  Οικονομική  

Επιτροπή  εισηγούνται  τα  θέματα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  κυρίαρχο  όργανο  στα  θέματα  αυτά  να  πάρει  

απόφαση  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  αυτή  ή  άλλη  σε  σχέση  με  την  

εισήγηση  αυτή .  Άρα  λοιπόν ,  μπορούμε  σήμερα  να  το  αποφασίσουμε  

αυτό  το  πράγμα  και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  γιατί  το  κάναμε  τόσο  

μεγάλο  ζήτημα .  Θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  μεγαλύτερο  πρόβλημα ;   

 Στο  συγκεκριμένο  σημείο  θα  λειτουργήσει  μαγαζί ,  στο  οποίο  θα  

φορτοεκφορτώνει  μηχανάκια .  Θέλετε  να  το  κάνουμε  στο  8;  Τα  

μηχανάκια  στο  6 θα  ξεφορτώνονται  πάλι .  Θα  δημιουργήσουμε  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πρόβλημα ,  κάτι  το  οποίο  η  υπηρεσία  όταν  

εισηγήθηκε  το  8 δεν  το  έλαβε  υπόψη  της .  Έλαβε  υπόψη  το  γεγονός  που  
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έχει  μπρος  και  πίσω  θέσεις  φορτοεκφόρτωσης  και  λέει  να  το  βάλουμε  

στην  μέση .  Δεν  έλαβε  υπόψη  το  γεγονός ,  αυτή  την  ιδιαιτερότητα  που  

σας  περιγράφουμε .  Εάν  κάνουμε  κάτι  διαφορετικό  θα  δημιουργήσουμε  

πρόβλημα .  Αυτή  είναι  η  όλη  ιστορία .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Σας  διαφεύγουν  οι  λεπτομέρειες  που  προανέφερα .  Ήταν  κάτοικοι  της  

περιοχής  εκεί  και  μάλιστα  καταστηματάρχες ,  οι  οποίος….και  ο  κ .  

Καρυπίδης  εδώ .  Ήταν  λοιπόν  καταστηματάρχες  ακριβώς  από  απέναντι  

και  έλεγαν  ότι  μα  εκεί  το  μαγαζί  δεν  λειτουργεί .  Και  σας  είπα  ότι  

πολλές  φορές  υποκρύπτεται  ιδιωτική  εξυπηρέτηση .  Παρκάρισμα  

δηλαδή  και  διευκόλυνση  των  ανθρώπων  που  μένουν  ακριβώς  από  πάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Κυρία  Αριάδνη ,  θέλω  να  πω  το  εξής .  Η  κυρία  ήταν  

παρατηρητής  από  την  παράταξη  του  κ .  Γεωργούλα  και  είχε  ως  γνώμη  

ότι  επειδή  μένουν  στην  περιοχή  λέει ,  εκεί  μπορεί  να  εμποδίζει  γιατί  

έμενε  η  ίδια  από  πάνω .  Αυτό  ήταν  το  θέμα ,  συγκεκριμένα .  Δεν  

υπήρχαν  δηλαδή  άλλοι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  σας  λέω  ότι  γίνεται  αναφορά ,  το  εάν  θα  υπάρξει  θέμα  δεν  το  

ξέρω .   Γίνεται  αναφορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  επιχείρηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  η  κάθε  Επιτροπή  εισηγείται ,  το  συμβούλιο  

αποφασίζει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θα  πάει  στην  Αποκεντρωμένη  και  θα  απορριφθεί .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει ,  σας  το  λέω  εγώ ,  καμία  περίπτωση  να  απορριφθεί ,  διότι  

και  όταν  έρχεται  μια  απόφαση ,  πείτε  από  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης  

και  λέει  το  Α  και  λέμε  εδώ  πέρα  το  Β ,  τι  πάει  να  πει ,  ότι  θα  

απορριφθεί ;  Καμία  σχέση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  μετέχω  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  θεωρώ  ότι  θα  έρθουν  

και  άλλα  τέτοια  θέματα ,  εγώ  ρώτησα  ποια  είναι  η  διαδικασία  με  την  

οποία  καθαρίζονται  αυτά ;  Εισηγείται  η   υπηρεσία ,  έχουμε  γνώση  από  

τα  τοπογραφικά  και  από  αυτά ,  δεν  εξυπηρετεί  μια  προσωπική  

επιχείρηση ,  μια  ατομική  επιχείρηση ,  αλλά  εξυπηρετεί  ολόκληρο  τον  

δρόμο  ένα  σημείο  φορτοεκφόρτωσης  και  εξ  αυτού  του  λόγου  είπε  ότι  

με  αυτά  τα  κριτήρια ,  γιατί  αύριο  εάν  θα  έρθει  στον  παραδίπλα  δρόμο  

και  έρθουν  άλλες  δυο  αιτήσεις  με  απόσταση  30 μέτρων ,  τι  θα  πρέπει  

να  κάνουμε ;   

Γι '  αυτό  είπα  πως  παίρνουμε  την  απόφασή  σας  ή  την  γνώμη  μας  

στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  ήταν  αυτά  τα  κριτήρια  μέσα  από  

τα  οποία  τα  πήραμε .    

Εγώ  ούτε  την  8 ξέρω  ούτε  την  6 ξέρω  σαν  διαδικασία ,  όμως  θα  

πρέπει  να  αποφασίσουμε  ότι  απλά  λέμε  ότι  δίνουμε  σε  έναν  δρόμο  και  

ότι  τύχει  και  άμα  έρθουν  πέντε  αιτήσεις  σε  αυτόν  τον  δρόμο  θα  τα  

δώσουμε ;  Μέσα  από  κάποια  κριτήρια  δίνονται  και  δίνεται  ένας  δρόμος  

δυο  θέσεις  για  να  εξυπηρετήσει  ολόκληρη  την  Φιλίππου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  ολόκληρη  την  Φιλίππου ,  λάθος .  Η  Φιλίππου  η  οδός  ξεκινάει  από  

την  Μ .  Αλεξάνδρου ,  φτάνει  στην  Αθανασίου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  αναφέρομαι  για  την  κάθε  Φιλίππου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ολοκληρώσω  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  που  συζητάμε .  Φτάνει  στην  

Αθανασίου  Αργυρού  και  στο  διάστημα  αυτό  έχουμε  μια  θέση  

φορτοεκφόρτωσης  στην  αρχή  της  Φιλίππου ,  μια  θέση  

φορτοεκφόρτωσης  στο  τέλος ,  ο  Κάτζας  στην  διασταύρωση  Αθανασίου  

Αργυρού  και  Φιλίππου  και  αυτή  την  θέση  την  ορίσαμε  εμείς  στον  

κέντρο ,  στο  νούμερο  8.   

 Η  επιχείρηση  όμως  η  οποία  έκανε  το  αίτημα  είναι  στο  νούμερο  6 

και  λέμε  ότι  αυτή  την  στιγμή  εφόσον  θα  πάρει  την  τελική  απόφαση ,  

είπαμε ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  φτάσει  σε  συζήτηση ,  όπως  γίνεται  

αυτή  την  στιγμή ,   θα  πάρουμε  την  απόφαση  να  το  πάμε  στο  6,  γιατί  το  

αίτημα  έγιναν  από  αυτόν  και  δεν  μπορεί  να  μπουν  άλλες  θέσεις  

φορτοεκφόρτωσης  εκεί ,  γιατί  ο  χώρος  είναι  πλέον  μικρός .   

 Επίσης ,  μόλις  περάσουμε  την  Αθανασίου  Αργυρού  και  πάμε  προς  

τα  πάνω  στην  Φιλίππου  για  να  φτάσουμε  στην  Δ .Ε .Η . ,  υπάρχουν  εκεί  

πέρα  και  άλλες  θέσεις  φορτοεκφόρτωσης  μέχρι  στην  γωνία  της  Δ .Ε .Η . .   

Επομένως ,  δεν  υπάρχει  αυτός  ο  κίνδυνος  που  αναφέρατε  κ .  Καρυπίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τι  απόσταση  μιλάμε ;  Δυο  μέτρα ;  Ένα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  μέτρα ,  πέντε .  Πόσα  έχει  μια  οικοδομή ;  Πέντε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  έχει  κάνει  αυτός  το  αίτημα .  Ο  πολίτης  έκανε  το  αίτημα  για  τον  

νούμερο  6 και  όχι  για  το  νούμερο  8,  αλλά  η  υπηρεσία  πρότεινε  για  
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θέμα  ευταξίας  του  χώρου ,  γι '  αυτόν  τον  λόγο .   Δηλαδή  για  φανταστείτε  

να  κάνουμε  αίτηση  εμείς  για  έναν  χώρο  φορτοεκφόρτωσης  και  να  

βρεθεί  η  υπηρεσία  και  να  πει  ότι  δεν  θα  το  κάνεις  εδώ  που  το  θέλεις ,  

θα  το  πας  εκεί .  Δεν  το  θέλω  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  η  ιδιαιτερότητα  της  εργασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  δοθεί  εξηγήσεις ,  να  το  ολοκληρώσουμε .  Να  ψηφιστεί  το  θέμα  

να  ολοκληρώσουμε .  Εκείνο  που  επισημαίνω  ξανά  και  πάλι  το  λέω  είναι  

ότι  έτσι  εξυπηρετείται  η  κατάσταση ,  με  την  έννοια  ότι  εάν  το  δώσουμε  

σε  διαφορετικό  σημείο  στο  6 θα  γίνεται  η  φορτοεκφόρτωση  πάλι .  Θα  

σταματάνε  στην  μέση  του  δρόμου  και  θα  φορτοεκφορτώνουν  στο  6,  όχι  

στο  8.  Θα  δημιουργήσουμε ,  επομένως ,  μεγαλύτερο  πρόβλημα .   

 Εδώ  είμαστε  για  να  βοηθούμε  να  λύνουμε  προβλήματα ,  όχι  να  

δημιουργούμε  μεγαλύτερα .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  να  μην  το  

συζητήσουμε  περισσότερο  το  θέμα .  Να  μπούμε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας .  Ποιοι  διαφωνούν ;  Υπάρχει  διαφωνία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζω  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  θέση  για  φορτοεκφόρτωση  είναι  για  συνολικά  τον  δρόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  το  συζητάμε  παραπάνω ,  να  τελειώνουμε .  Ποιοι  λένε  ναι  λοιπόν ;  

Στο  6.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Επειδή  έχουμε  λιγοστέψει  αρκετά  και  το  χέρι  μόνο  η  ανάταση  δεν  με  

βοηθάει ,  λίγο  να  το  πάρουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετρήστε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Να  κάνουμε  το  ανάποδο  Πρόεδρε .  Όσοι  διαφωνούν  να  πουν ,  για  να  

μπορέσουμε  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι  διαφωνούν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπηρεσιακοί ,  κύριε  Παύλε  δεν  είναι  θέσφατο .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  το  ξανά  συζητάτε ;  Δεν  γίνεται  τώρα  αυτή  η  δουλειά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  λέει  8.  Άλλος ;  Ο  κ .  Αραμπατζής  το  8,  η  κυρία  

Παπαφωτίου  στο  8.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνήσαμε ,  κύριε  Παπαβασιλείου ,  εντάξει ,  το  είπατε .  Και  εσείς  

όλοι  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας ,  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Και  

οι  υπόλοιποι  πόσοι  είναι ;  Μετράς  κυρία  Φιλιώ ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

…την  οποία  ψήφισε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  Τίποτα  παραπάνω  να  

πούμε  και  τίποτα  λιγότερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καδής ,  ο  κ .  Σιαμάγκας ,  ένας ,  δυο ,  τρεις ,  τέσσερις ,  πέντε ,  έξι ,  

επτά ,  οκτώ ,  εννέα ,  δέκα ,  ένδεκα ,  δώδεκα ,  δεκατρείς ,  δεκατέσσερις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκαπέντε  είναι  και  ο  Δούκας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκατέσσερις  είστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκαπέντε  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκαπέντε  –δεκατέσσερα  είναι ;  Ότι  λέει  η  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάει  στο  6,  αφού  δεκαπέντε  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  όλοι  στις  θέσεις  σας .  Κύριε  Καδή  ελάτε  από  εδώ .  Καθίστε  

όλοι  στις  θέσεις  σας  για  να  μετρηθούμε  σωστά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  θα  αποσυρθεί  να  ξαναπάει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  όλοι  στις  θέσεις  σας .  Μετρήστε ,  πόσοι  είναι  εδώ ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  το  αποσύρουμε  και  να  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετρήστε  κανονικά .  Δεκαπέντε  και  δεκαπέντε  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε  πάρε  το  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκαπέντε  η  μια  και  δεκαπέντε  και  η  άλλη .  Θα  δούμε  το  αποτέλεσμα  

τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  το  περάσουμε  εκεί  που  κάνει  την  αίτηση  ο  άνθρωπος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ολοκληρώθηκε  η  ψηφοφορία .  

 

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  867/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .  Καλά  Χριστούγεννα  και  ευτυχισμένο  το  νέο  έτος  

για  όλους .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

782-2019:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ  11δ  του  ν .  4412/2016 όλων  

των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  

πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

783-2019:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  ποσού  έως  60.000 ευρώ  χωρίς  

Φ .Π .Α  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11Β  του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  

Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

784-2019:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  ποσού  άνω  των  60.000 ευρώ  χωρίς  

Φ .Π .Α  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11β  του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  
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Τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  

Υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

785-2019:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  έτους  2020 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  4412/2016 της  

Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

786-2019:  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  ποσού  έως  60.000,00 € (χωρίς  Φ .Π .Α)  της  

Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2020 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ  11β  του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

787-2019:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

μικρών  έργων  των  οποίων  η  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  

5.869,41 ευρώ  έτους  2020,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  

παρ .  2 του  άρθρου  15 του  Π .Δ .  171/1987, όπως  

τροποποιήθηκε  με  το  π .δ .  229/1999.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

788-2019:  Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

έργων  προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 ευρώ  έτους  2020 

(για  έργα  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  

άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

11

 

789-2019:  Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 του  Ν .  1080/1980 

(Δια  συμβιβασμού  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών)  για  το  

έτος  2019.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

790-2019:  Συγκρότηση  ετήσιας  επιτροπής  παρακολούθησης  και  

παραλαβής  προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  

άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 της  Δ /νσης  Καθαριότητας  

του  Δήμου .  

Εισηγητής  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

791-2019:  Συγκρότηση  της  Επιτροπής  Οργάνωσης  της  

Χριστουγεννιάτικης  αγοράς  ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ¨  και  

έγκριση  διαδικασίας  χορήγησης  των  αδειών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

792-2019:  Αντικατάσταση  μέλους  και  ορισμός  νέου  στο  Δ .Σ .  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  λόγω  παραίτησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

793-2019:  Αντικατάσταση  μελών  και  ορισμός  νέων  στο  Δ .Σ .  του  

Ο .ΠΑ .Κ .Π .Α .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

794-2019:  Έγκριση  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  2014-2019.  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

795-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  2η  

Διακρατική  συνάντηση  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  φάσης  

1 του  έργου  Space4people που  χρηματοδοτείται  από  το  

πρόγραμμα  Urbact  III .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

796-2019:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  170/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα :  ¨Έγκριση  ή  μη  καταβολής  αποζημίωσης  

στα  μέλη  του  Δ /κού  Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  κατά  τις  

συνεδριάσεις  του¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

797-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

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

2020¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

 

798-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-01-2020 έως  

31-05-2020 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  

πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή  

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών  στο  

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

 

799-2019:  Αποδοχή  όρων  χρηματοδότησης  ύψους  221.454,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Αισθητική ,  λειτουργική  

και  Περιβαλλοντική  Αναβάθμιση  κοινόχρηστων  χώρων  

μέσω  Συστημάτων  Διαβαθμισμένης  Συμπίεσης  Υπόγειων  

κάδων», στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  

του  Πράσινου  Ταμείου  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  

Ισοζυγίου», Άξονας  Προτεραιότητας  1 «Αστική  

Αναζωογόνηση  2018».  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  

Καρακολίδης  Π .  

 

800-2019:  Έγκριση  αποδοχής  επιπλέον  χρηματοδότησης  από  πόρους  

του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μέσω  της  ΚΑΠ  έτους  2019,  

για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  Ενιαίων  

Σχολικών  Επιτροπών  της  Πρωτοβάθμιας  και  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  και  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  

του  Δήμου  Σερρών .  

        24896  30/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας .  

 

801-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  αποδοχή  της  

έκτακτης  επιχορήγησης ,  συμπληρωματική  κατανομή  από  

πόρους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  μέσω  της  ΚΑΠ  έτους  

2019,  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  

του  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας .  

 

802-2019:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  τίτλο  

«Επισκευή  -  συντήρηση  εγκαταστάσεων  και  προμήθεια  

εξοπλισμού  του  Δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  

συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών», συνολικού  

προϋπολογισμού  300.000,00 € στην  πρόσκληση  Χ  με  τίτλο  

«Κατασκευή ,  επισκευή ,  συντήρηση  και  εξοπλισμός  

εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς»,

 του  Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

803-2019:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  χρηματοδότησης  με  τίτλο  

«Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  την  πρόσβαση  

και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες  του  

Δήμου  Σερρών», συνολικού  ποσού  69.000,00 €,  στην  

πρόσκληση  ΙΧ  με  τίτλο  «Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  

υγιεινής  για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  

σχολικές  μονάδες», του  Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

804-2019:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας  του  

κυνοκομείου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  
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805-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  ιδιωτικού  

δικαίου  ορισμένου  χρόνου  δίμηνης  διάρκειας  για  την  

αντιμετώπιση  εποχικών  αναγκών  του  Τμ .  οικ .  έργων ,  έργων  

οδοποιίας ,  υδραυλικών  έργων  και  υπηρεσιών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

806-2019:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

807-2019: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  

αφορά  την  επιχορήγηση  για  την  εκλογή  αποζημίωση  (Αναμ .  

116η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

808-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  κάλυψη  μισθοδοσίας  της  υπαλλήλου  

που  ασχολείται  με  την  πράξη  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  

στην  διαχείριση  βιο-αποβλήτων  με  ακρωνύμιο  Green Grew   

(Αναμ .  117)  

        24552  23/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

809-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση   κωδικού  μισθοδοσίας  

(Αναμ .  118η  )  

 

810-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  και  

εργοδοτικών  εισφορών  (Αναμ .  123)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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811-2019: Ομοίως  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  (Αναμ .  

126)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

812-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 της  

υπηρεσίας  ¨Επείγουσες  εργασίες  στεγάνωσης  στα  

αμαξοστάσια  Σερρών ,  Λευκώνα  και  στο  Κέντρο  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

813-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 της  

Δ /νσης  Καθαριότητας  για  την  πληρωμή  τελών  κυκλοφορίας .  

        24750  30/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

814-2019:  Ανάθεση  υποθέσεων  σε  πληρεξούσιους  δικηγόρους  για  

νομική  επεξεργασία  θεμάτων  που  αφορούν  ζητήματα  

ειδικού  ενδιαφέροντος  πράξεων  εφαρμογής .  

        24523  23/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

815-2019:  Έγκριση  αναπροσαρμογής  μισθωμάτων  για  το  έτος  2020 

σύμφωνα  με  τον  δείκτη  τιμών  καταναλωτή .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

11

816-2019:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  υπ’  αριθμ .  26 

καταστήματος  του  Δημοτικού  Μεγάρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΑΚ . :  Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αρ .  1137 

αγροτεμαχίου  του   

1/20 αγροκτήματος  Σερρών  για  εγκατάσταση  κεραίας  χαμηλής  

ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

817-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  ανάριθμης  έκτασης  του  

Λόφου  Καγιά ,  εμβαδού  12,21 τ .μ .  για  εγκατάσταση  κεραίας  

χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

818-2019:  Περί  διαγραφής  τμήματος  δημοτικού  ακινήτου  στο  

αγρόκτημα  Επταμύλων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

819-2019: Σχετικά  με  απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής :  του  Σιώπη  

Αθανασίου    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

820-2019: Σχετικά  με  απαλλαγή  οφειλής  δαπάνης  ταφής :  του  Τράκα  

Ιωάννη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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821-2019:  Έγκριση  εκποίησης  ή  μη ,  των  επί  των  τάφων  τιμαλφών  – 

μεταλλικών  σκευών ,  μετά  την  εκταφή .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

822-2019:  Έγκριση  παραχώρησης  χώρων  από  τον  ΟΑΕΔ  στον  Δήμο  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας .  

 

823-2019:   Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης  σε  κτήμα  του  1012 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Λευκώνα .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

824-2019: Έγκριση  2ης  παράτασης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  

μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  

Σερρών ,  για  το  έργο :  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  

Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

825-2019: Έγκριση  2ης  παράτασης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  

μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  

Σερρών ,  για  το  έργο :  Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  

στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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826-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  

υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  

κάλυψη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  

επετειακών   εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  (ποσού  421,00 

κ .  Νάκος)  

 

827-2019: Ομοίως  ποσού  421,60 ευρώ  κα  Παλαιολόγου   

 

828-2019: Ομοίως  ποσού  430,50 ευρώ  κ .  Νάκος   

 

829-2019: Ομοίως  ποσού  434,00 ευρώ  κ .  Σαββατιανό   

 

830-2019: Ομοίως  ποσού  843,20 ευρώ  κ .  Σαββατιανό  Κωνσταντίνο   

 

831-2019: Ομοίως  ποσού  1252,40 ευρώ  κα  Παλαιολόγου   

 

832-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  του  

έτους  2019 Δήμου  Σερρών  (  1755,00 ευρώ)  

 

833-2019: Ομοίως  ποσού  2.450,00 ευρώ  

 

834-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  

λήψης  σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  Δήμου ,  Ταμείο ,  Τμήμα  

Παιδείας ,  Δημαρχείο ,  DATA ROOM,  του  Δήμου  Σερρών  

έτους  2019 
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835-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  ενημέρωσης  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  

πληροφοριών  

 

836-2019: Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  (ποσού  607,60 ευρώ  )  

 

837-2019: Ομοίως  ποσού  (1326,80 ευρώ)  

 

838-2019: Ομοίως  για  την  καθαριότητα  τοπικών  και  δημοτικών  

κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών   

 

839-2019: Ομοίως  ετήσιας  συντήρησης  κλιματιστικών  μονάδων  του  

Δήμου  Σερρών  και  κεντρικής  κλιματιστικής  μονάδος  και  

κεντρικής  θέρμανσης  του  κινηματοθέατρου  ΑΣΤΕΡΙΑ  

 

840-2019: Ομοίως  άδειας  χρήσης  προγράμματος  διαχείρισης  δημοσίων  

έργων  του  Δήμου  Σερρών   

 

841-2019: Ομοίως  19ου  λογαριασμού  και  19η ς   πιστοποίησης  για  την  

παροχή  της  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  Δήμου  Σερρών   

 

842-2019: Ομοίως  ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  

Άνω  Βροντούς  Δήμου  Σερρών   
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843-2019: Ομοίως  20ου  λογαριασμού  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  

 

844-2019: Ομοίως  του  19ου  και  20ου  λογαριασμού  ΔΕ  Σκουτάρεως   

 

845-2019: Ομοίως  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας  για  το  

διάστημα  14-9-2019 έως  13-11-2019  

 

846-2019: Ομοίως  5ου  λογαριασμού  ευπρεπισμός  –καθαριότητα  

αποψίλωση  χόρτων  των  Δημοτικών  Κοιμητηρίων  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών   

 

847-2019: Ομοίως  6ου  Λογαριασμού  

 

848-2019: Ομοίως  4ου  πρωτοκόλλου  καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017 

 

849-2019: Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων  από  την  επιχείρηση  Βαβαχλάνης   Χρήστος   

 

850-2019: Ομοίως  Σταματόπουλος  Παναγιώτης   

 

851-2019: Ομοίως  Ταμπαλάκης   

 

852-2019: Ομοίως  Μπουρούδης  Ι .  και  Σια  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

12

853-2019: Ομοίως  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΑΕ   

 

854-2019: Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  

σε  δημόσια  κτήρια  με  ακρωνύμια  3Ε . .  

 

855-2019: Ομοίως  για  την  υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  

ενδιάμεσου  φορέα  της  ΣΒΑΑ  του  ΕΠ  Κεντρικής  

Μακεδονίας   

 

856-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Ασφαλτοστρώσεις  Δ .Ε .  Σερρών  

έτους  2016,  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

857-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατασκευή  εγκαταστάσεων  

πυροπροστασίας  στο  κολυμβητήριο  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

858-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Έξοδα  ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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859-2019:   Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  και  2ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου :  

¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

860-2019:  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  υπεραγοράς  λιανικού  

εμπορίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

861-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :  στο  υπ’  αριθμ .  2622 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

862-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :  στα  υπ’  αριθμ .  952 

και  953 αγροτεμάχια  του  αγροκτήματος  Λευκώνα  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

863-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :  στο  υπ’  αριθμ .  7565 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

864-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :  στο  υπ’  αριθμ .  6553α  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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865-2019:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου)  στο  υπ’  αριθμ .  1083Β  οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  88,  

στο  Τ .Δ  .  Μητρουσίου  (απαλλαγή  από  έγκριση) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

866-2019:  Έγκριση  κοινής  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  του  αγροτεμαχίου  

1353 (διαιρετό  τμήμα)  αγροκτήματος  Σερρών  με  την  

υπάρχουσα  κυκλοφοριακή  σύνδεση  της  ανώνυμης  εταιρείας  

¨Ελπίδα  ανώνυμος  ξενοδοχειακή  και  τουριστική  εταιρεία¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

867-2019:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

868-2019:  Έγκριση  συνδιοργάνωσης  Πανελλήνιου  Χριστουγεννιάτικου  

Τουρνουά   

ΚΑΤ .   Καλαθοσφαίρισης  Παίδων  του  Δήμου  Σερρών  με  τον  

ΜΓΣ  Πανσερραϊκός   

         24895  30-12-2019  

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  1ου  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

9ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

13ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Πάνου  Σωτηρία ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

22ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

32ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γεωργούλας  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  38ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

………………………  

……………..  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………….  
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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       ……………….  
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ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………….  

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………….  

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ……………….  

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ        ……………….  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ      ……………….  

 

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        ……………….  

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………….  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………….  

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………….  

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      ……………….  
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………….  

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………….  


