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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 29η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 2/23-01-2020 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 41, δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  
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ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΝΕΙΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι 

κ.κ. Βαφειάδης Μιχαήλ και Βέλλιος Στέργιος.  

 

 

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 29 Ιανουαρίου 2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ορισμός συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 

4623/2019.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  2ο: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου 

  Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.   

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και  

  Προβολής του Δήμου Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γάτσιος Ι.   

 

ΘΕΜΑ  4ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ  

  270/11-03-1981 - ΦΕΚ 77), για το έτος 2020.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου  

  του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής  

  Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου Σερρών.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 
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ΘΕΜΑ  6ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ειδών της Δημοτικής  

  Αστυνομίας.              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στη Συντονιστική Επιτροπή του  

Εθνικού Δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής με τίτλο: ¨Επιμόρφωση μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων στην οδική ασφάλεια¨.               

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων  

Φορέων του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων των Δ/νσεων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών.               

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ.  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) ¨Εργασίες  οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  

                  2018¨   και  

                        β) ¨Εργασίες  οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Αγίων  

                       Αναργύρων πόλης Σερρών¨, έτους 2016. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας:  

                        α) στην 3η Πανελλαδική Συνάντηση Εθελοντών Let’s do it Greece στις  

                        14-15- Μαρτίου 2020 στην Αθήνα  και  

                        β) στην  Παγκόσμια  Εθελοντική  Καμπάνια ¨Let’s do it Greece 2020 -  

                        Γίνε η αλλαγή που περιμένεις¨, την Κυριακή 10 Μαΐου 2020.   

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  
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ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

3/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.     

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 782/2019 Α.Δ.Σ. περί «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. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την:  

α) Προμήθεια και εγκατάσταση  σταθμών  μέτρησης  ρύπανσης  

ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων  και  

β) Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων, σύμφωνα με την παρ. 

11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 

Σερρών¨ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:  

                        α) της  υπ’ αριθμ. 219/2019  με  θέμα: ¨Έγκριση  τροποποίησης  του  

                          ισχύοντος  Εσωτερικού  Κανονισμού  Υπηρεσιών  της  ΔΗ.Κ.Ε.  

                         Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών¨,   

                         β) της  υπ’ αριθμ. 220/2019  με  θέμα: ¨Έγκριση  τροποποίησης  του  

                         ισχύοντος Κανονισμού Διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε. Περιφερειακού  

                         Θεάτρου Σερρών¨ και  
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                         γ) της  υπ’ αριθμ.   221/2019  με  θέμα: ¨Έγκριση  τροποποίησης  του  

                          ισχύοντος Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε. Περιφερειακού  

                         Θεάτρου Σερρών¨.  

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι.   

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση όρων και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού 

(escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» που αφορά την ενταγμένη πράξη 

του Δήμου Σερρών «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-ΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙ-ΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ».                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της με αριθμό 76/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, 

σχετικά με το συμβατικό χρόνο της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου 2016» Α.Π. 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μεταξύ του 

Πράσινου Ταμείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και του Δήμου 

Σερρών  

                        Εισηγητής  Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της με αριθμό 505/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με 

τίτλο: ¨ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ¨ (Κωδ. 

Πρόσκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
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(ΕΠΑνΕΚ)¨ 2014-2020 - Έγκριση διαδικασίας πληρωμής συνδικαιούχου - 

Επιμελητηρίου Σερρών.   

                        Εισηγητής  Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο 

υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ 20ο: Καθορισμός τέλους ταφής του θανόντα Τύψιου Χρήστου, ως μόνιμο κάτοικο 

της Δ.Κ. Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου 

Αναγέννησης.                                                                                                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Σερρών για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής 

περιβαλλοντικής όχλησης.                                                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ. 459 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Πεπονιάς για δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας.  
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                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Χιονοχώρι 

Σερρών.   

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για το Κ.Ε.Π. 0747 Λευκώνα Δήμου Σερρών.  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.   

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης για το έργο: ¨Ανόρυξη 

γεώτρησης Κρηνίδας¨ και για την “Επίβλεψη μελέτης (στο αντίστοιχο της 

ειδικότητας αντικείμενο) με τίτλο: ¨Προμελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων (ΕΕΛ) Ροδολίβους¨”.                                                                                                                               

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

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δινάκης Κ., Τουρτούρας Ι., Μισιρλής Σπ.                                                      

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη οριοθέτησης τμήματος 

ρέματος ¨Κατακονόζι¨ Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αναργύρων Δ. Σερρών”.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου της πράξης ¨Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ 

(ΟΠΣ 5001641).   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης:  
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                        α) στην Παλάσκα Ελένη του Δημητρίου   και  

β) στον Λεκάκη Ιωάννη του Νικολάου, πρώην Δημοτικών υπαλλήλων, λόγω 

συνταξιοδότησης.                 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στο υπ’ αριθμ. 

96Α οικόπεδο, στο Τ.Δ. Μητρουσίου (απαλλαγή από έγκριση). 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ 34ο: Χορήγηση άδειας στάθμευσης του προσωπικού οχήματος του Δημάρχου στις 

θέσεις στάθμευσης των Δημοτικών οχημάτων στην οδό Ερμού.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

των Σερρών.                 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 που αφορά την τροποποίηση του  

προϋπολογισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αριθ. Πρωτ. 24898 

+23062 8-1-2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού 

έτους 2020 (1η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2020) 1674/ 12-2-2020 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 που αφορά την  

απομείωση/ενίσχυση ΚΑΕ οφειλών εξόδου ΠΟΕ για το έτος 2020   

(2η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2020) 1675/ 6-2-2020 
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ΘΕΜΑ  3ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 που αφορά την κάλυψη  

μισθοδοσίας της υπαλλήλου που ασχολείται με την πράξη Πράσινες θέσεις 

εργασίας της διαχείρισης βιοαποβλήτων με ακρωνύμιο Green Grew  στο 

πλαίσιο της παράτασης της έως τις 5/4/2020  

(4η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2020) 1674/ 12-2-2020 1668 18-2-2020 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

 

………………………..………… 

…………….. 
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2Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  κύριοι  συνάδελφοι ,  αρχίζει  η  συνεδρίαση .  Παρακαλώ  

ησυχία .  Πριν  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία ,  ζήτησε  τον  λόγο  ένας  

δημότης ,  ο  κ .  Μιλούσης ,  ο  οποίος  θα  ήθελε  να  εκφράσει  τις  

ευχαριστίες  του .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  Θάνο  λίγο .  Θα  θέλαμε  ως  μέλος  του  προηγούμενου  ΔΣ  με  την  

κ .  Μηλίδη ,  ζητώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποδώσουμε  φόρο  τιμής  

στον  εκλιπόντα  συνάδελφό  μας  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  σωστά .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  ήταν  δημοτικός  σύμβουλος  

μέχρι  και  τον  Αύγουστο ,  μας  άφησε  πριν  από  λίγο  καιρό .  Ο  Θεός  να  

τον  αναπαύει .  Θα  σηκωθούμε  όρθιοι  και  ένα  λεπτό .   

 

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη  του  ενός  λεπτού .  Αιωνία  του  η  μνήμη .  Κύριε  Μιλούση  μια  

σύντομη  τοποθέτηση .   

Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Καλή  χρονιά  σε  όλους ,  με  υγείας  σε  σας  και  στις  

οικογένειές  σας .  Βρίσκομαι  στην  ίδια  θέση  μετά  από  ένα  μήνα .  Πριν  

τις  γιορτές  ήρθα  εδώ  ως  εκπρόσωπος  της  διοίκησης  του  Πανσερραϊκού  
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μπάσκετ  και  της  ΑΕΣ  για  να  αιτηθώ  μια  στήριξη  ηθική  και  οικονομική  

για  το  Πανελλήνιο  Τουρνουά  Καλαθοσφαίρισης .   

 Σήμερα  έρχομαι  για  να  σας  ευχαριστήσω  εκ  μέρους  όλων  των  

συνεργατών  μου  και  να  σας  ενημερώσω  ότι  το  τουρνουά  αυτό ,  το  οποίο  

για  δεύτερη  φορά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  πόλης  ομόφωνη  στήριξε ,  

πήγε  εξαιρετικά ,  τριακόσιοι  άνθρωποι  βρέθηκαν  για  τέσσερις  μέρες  

στην  πόλη  μας ,  γέμισαν  τα  ξενοδοχεία ,  τα  καταλύματα ,  ακόμα  και  στα  

airbnb δεν  υπήρχε  δωμάτιο .   

Χάρηκαν  τους  αγώνες  και  στα  δυο  γήπεδα  της  πόλης ,  τα  οποία  

ήταν  άψογα  προετοιμασμένα ,  τα  παιδιά  κυκλοφόρησαν ,  όσο  είχαν  

ελεύθερο  χρόνο  και  σε  συνεργασία  με  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  επισκέφτηκαν  και  

την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Δεκατέσσερις ,  δεκαπέντε  ταβέρνες  και  

εστιατόρια  της  πόλης  τους  φρόντιζαν  καθημερινά  για  την  εστίασή  τους  

και  για  την  σίτισή  τους  και  κινήθηκε ,  να  το  πω  έτσι ,  χρήμα  στην  

αγορά .   

Το  πιο  σημαντικό  από  όλα  όμως  είναι  ότι  υπήρξε  το  μεγαλύτερο  

αθλητικό  γεγονός  καλαθοσφαίρισης  στην  χώρα .  Όλα  τα  φώτα  

στράφηκαν  στην  πόλη  μας  και  οι  άνθρωποι  αυτοί  έφυγαν  

ευχαριστημένοι .   

Δεν  θέλω  να  σας  καθυστερήσω  άλλο ,  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  

για  την  στήριξη .  Θέλω  να  ξέρετε  ότι  με  το  ποσό  των  10.000 ευρώ ,  το  

οποίο  έδωσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  πληρώθηκαν  μέρος  των  

εξόδων  από  τα  ξενοδοχεία  για  την  διαμονή  και  την  σίτιση  των  

αποστολών  καλύφθηκε  το  ένα  τρίτο ,  όπως  ήταν  ο  προϋπολογισμός  της  

διοργάνωσης ,  το  υπόλοιπο  ένα  τρίτο  καλύφθηκε  από  τους  ίδιους  τους  

συμμετέχοντες  με  ένα  συμβολικό  ποσό ,  θέλω  να  σας  πω  όμως  ότι  η  

στήριξη  που  μας  δώσατε  έγινε  αφορμή  και  μπορείτε  να  το  δείτε  στην  
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ευχαριστήρια  επιστολή ,  την  οποία  έχουμε  δώσει  σε  όλες  τις  

παρατάξεις ,  για  να  μας  εμπιστευτούν  και  να  μας  ακολουθήσουν  οι  

μεγαλύτερες  εταιρείες  της  πόλης  και  του  Νομού .   

Μαζί  με  το  brand name του  Πανσερραϊκού  και  της  ΑΕΣ ,  μαζί  με  

την  δική  σας  σφραγίδα  και  αξιοπιστία ,  πείστηκαν  οι  άνθρωποι  αυτοί  

και  είμαστε  όλοι  χαρούμενοι  και  στην  πόλη  και  στον  Νομό  

πιστεύοντας  ακράδαντα  ότι  αυτό  το  τουρνουά  μπορεί  να  γίνει  θεσμός  

και  να  επαναληφθεί  και  την  επόμενη  χρονιά .   

Ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Δήμαρχος  μας  τίμησε  και  στο  εναρκτήριο  

τζάμπολ  και  στην  τελετή  λήξης .  Έχει  ιδία  άποψη .  Σας  εύχομαι  καλή  

συνέχεια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  εάν  και  το  τζάμπολ  που  έκανα  δεν  ήταν  και  τόσο  

πετυχημένο ,  γιατί  δεν  τα  καταφέρνω  και  πολύ  στο  μπάσκετ .  Παρόλα  

αυτά  θα  ήθελα  να  πω  ότι  το  κομμάτι  των  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  

της  δημιουργίας  θεσμών  που  στοχεύει  στον  αθλητικό  τουρισμό  για  το  

παρόν  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  την  αιχμή  του  

δόρατος  για  μια  σειρά  εξωστρεφών  δράσεων .   

Άρα  η  δημιουργία  θεσμού  και  προς  την  κατεύθυνση  αυτή  του  

τουρνουά ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  αγκαλιαστεί  από  όλο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  φυσικά  και  όλους  τους  άλλους  θεσμούς  που  σκοπεύουμε  

και  σχεδιάζουμε  να  κάνουμε ,  γιατί  αυτό  ήταν  και  το  σκεπτικό  της  

λήψης  της  απόφασης  αυτής  της  ενίσχυσης  γι '  αυτό  το  τουρνουά .   

 Συγχαρητήρια  σε  όλους  τους  υπευθύνους  της  συγκεκριμένης  

διοργάνωσης .  Είμαστε  εδώ  για  να  στηρίξουμε  και  να  στηρίζουμε  

τέτοιου  είδους  προσπάθειες  που  ωφελούν  τον  τόπο  μας .   

 Και  πάλι  συγχαρητήρια .   
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Κος  ΜΙΛΟΥΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Υπάρχουν  από  τους  αγαπητούς  συναδέλφους  

ερωτήσεις ;  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  η  κυρία ,  ορίστε  κυρία  Σταλακτή  

και  ο  κ .  Μιχτσόγλου .  Ορίστε  σας  ακούμε .  Η  κυρία  Σταλακτή .  

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Δήμαρχο  σχετικά  με  

ένα  έγγραφο  που  του  κοινοποίησα  στο  προσωπικό  του  e-mail  πριν  

δεκαπέντε  ημέρες  σχετικά  με  την  στήριξη  του  θεσμού  των  Κ .Δ .ΑΠ .  και  

των  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ  του  Δήμου  Σερρών .   

 Σήμερα  το  κοινοποίησα  και  στους  επικεφαλής  της  

αντιπολίτευσης .  Είμαι  εργαζόμενη  σε  άλλο  Δήμο  και  μετά  από  

παρότρυνση  του  Σωματείου  να  κοινοποιηθεί  σε  όλους  τους  δήμους ,  το  

κοινοποίησα  στον  Δήμαρχο  Σερραίων .   

 Το  συγκεκριμένο  έγγραφο  ζητάει  από  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  

και  τους  δημάρχους  να  πάρουν  θέση  σχετικά  με  τον  θεσμό  των  

Κ .Δ .ΑΠ .  και  των  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ  διότι  το  μέλλον  είναι  λίγο  αβέβαιο  

μετά  το  ΄20, όπου  σταματάει  η  χρηματοδότηση ,  όχι  σταματάει ,  υπάρχει  

η  πιθανότητα  να  σταματήσει ,  τέλος  πάντων ,  μέσω  Ε .Σ .Π .Α .  και  καλεί  

τους  δημάρχους  και  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  να  πάρουν  θέση  σχετικά  

με  το  εάν  θέλουν  αυτές  τις  δομές  να  τις  περάσουν  στον  Δήμο  και  στο  

οργανόγραμμά  τους .   

 Ήθελα  να  μου  πει  ο  Δήμαρχος  την  άποψή  του  και  εάν  είναι  

εφικτό  σε  κάποιο  από  τα  επόμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  να  

τοποθετηθούμε  και  να  πάρουμε  θέση  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Επί  του  θέματος ,  για  να  ολοκληρώνουμε  αυτό  το  κομμάτι  των  

απαντήσεων  του  θέματος  αυτού ,  προγραμματίζουμε  σε  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  το  φέρουμε ,  γιατί  δεν  έχει  νόημα  η  άποψη  του  

Δημάρχου ,  έχει  η  άποψη  του  σώματος ,  άρα  θα  αποτελέσει  θέμα  

τακτικού  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  θέμα  δηλαδή  ημερήσιας  διάταξης ,  

ούτως  ώστε ,  να  εκφραστούν  και  να  ακουστούν  οι  απόψεις  όλων  μας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καλησπέρα .  Έχω  να  υποβάλλω  τρεις  ερωτήσεις  και  μάλιστα  εγγράφως .  

Θα  είμαι  όσο  πιο  σύντομος  μπορώ .  Η  πρώτη  ερώτηση  αφορά  τον  

Πρόεδρο  του  Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .  Κύριε  Πρόεδρε ,   με  αφορμή  

την  απόφαση  του  Δ .Σ .  του  Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  ΑΕ  που  αφορά  

σε  διακοπή  χρηματοδότησης  χορηγιών  σχολικών  μονάδων  του  Δήμου  

Σερρών  Α /θμιας  και  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  και  την  συμμετοχή  τους  στο  

πρόγραμμα  ‘Formula 1 E schools’ ,  θα  ήθελα  να  μας  γνωστοποιήσετε  

εγγράφως  το  ύψος  του  ποσού  που  ετησίως  εγκρίθηκε  και  δαπανήθηκε  

τα  τελευταία  χρόνια  για  τις  εν  λόγω  χορηγίες .   

 Επιπλέον ,  τον  αριθμό  των  αιτήσεων  των  σχολικών  μονάδων  που  

αφορά  στην  χορηγία  και  χρηματοδότηση  του  ανωτέρου  προγράμματος  

για  το  έτος  ΄20.  Ένα  αυτό .   

 Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορά  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

 Γνωρίζουμε  ότι  την  προηγούμενη  θητεία  της  Δημοτικής  Αρχής  

γινόταν  ένας  απολογισμός  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  κυρίως  

οικονομικός ,  τουλάχιστον  στα  μέλη  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Μάλιστα  

πέρυσι  για  πρώτη  φορά  αυτός  ο  οικονομικός  απολογισμός  ήρθε  και  

στην  ημερήσια  διάταξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Με  την  διεύρυνση  των  εκδηλώσεων  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

και  των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων  τα  ερωτήματα  αφορούν  την  
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Δημοτική  Αρχή  αλλά  και  την  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  καθώς  και  τον  

Πρόεδρο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Ποιος  ο  ξεχωριστός  οικονομικός  

απολογισμός ,  κοστολόγιο  εκδηλώσεων ,  προμήθεια ,  αγορά  υλικών ,  

ανάληψη  δαπανών  των  εμπλεκόμενων  νομικών  προσώπων  Δήμου  

Σερρών  και  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  –ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  την  διοργάνωση  και  

υλοποίηση  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  των  παράλληλων  

χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους ΄19;  

 Παρακαλώ  όπως  η  κάθε  δαπάνη  αντιστοιχηθεί  στο  νομικό  

πρόσωπο  που  βαρύνει .   

 Και  η  τρίτη  ερώτηση ,  θα  κατατεθούν  όλες  αυτές  εγγράφως ,  

αφορούν  το  ολοκληρωμένο  σχέδιο  δράσης  και  το  πρόγραμμα  των  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  δράσεων  του  Δήμου  Σερρών .   

 Είναι  γνωστό  ότι  στην  προηγούμενη  θητεία ,  τον  μήνα  Νοέμβριο  

ερχόταν  εδώ  προς  ψήφιση  το  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  πολιτιστικών  

και  αθλητικών  δράσεων  του  Δήμου  Σερρών ,  το  οποίο  ήταν  

κοστολογημένο  ανά  εκδήλωση .  Βέβαια  υπήρχε  η  υποσημείωση  στο  

τέλος  ότι  μπορούσαν  να  γίνουν  προσθαφαιρέσεις ,  όπως  και  

τροποποιήσεις  του  προγράμματος  αυτού .    

 Η  ερώτηση ,  λοιπόν ,  αφορά  την  Δημοτική  Αρχή  αλλά  τόσο  για  την  

αντιδήμαρχο  Κοινωνικής  Μέριμνας  Υγείας  και  Πολιτισμού ,  κυρία  

Σωτηρία  Πάνου  όσο  και  τον  Πρόεδρο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  τον  κ .  Ιωάννη  

Δεσποτίδη ,  γιατί  από  ότι  αντιλαμβανόμαστε  αθλητισμός  και  

πολιτισμός ,  κατά  κάποιο  τρόπο ,  έχει  διαχωριστεί  ενώ  έως  και  πέρυσι  

ήταν  στο  εντεταλμένο  ή  στον  αντιδήμαρχο  Πολιτισμού  –Αθλητισμού .   

 Οπότε ,  παρακαλώ  όπως  μας  ενημερώσετε  για  το  ολοκληρωμένο  

σχέδιο  δράσης   και  το  πρόγραμμα  των  πολιτιστικών  και  αθλητικών  
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δραστηριοτήτων  του  Δήμου  Σερρών ,  των  αρμοδίων  τμημάτων  

Αθλητισμού  και  Πολιτισμού  αντίστοιχα  για  το  έτος  ΄20.  

 Επιπλέον ,  να  μας  ενημερώσετε  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  

γίνουν  οι  αναθέσεις  των  εργασιών  καθώς  και  οι  οικονομικές  αναθέσεις  

των  δαπανών .   

 Θυμίζω  ότι  στα  πλαίσια  της  διαφάνειας  πέρυσι  είχε  γίνει  

ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  για  όλες  αυτές  τις  δαπάνες .  

 Αυτές  ήταν  οι  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τις  καταθέσετε ,  παρακαλώ ,  κύριε  Τερζή  εγγράφως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  περιμένω  σήμερα  την  απάντηση  γιατί  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  στο  επόμενο  συμβούλιο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Μιχτσόγλου .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Καλησπέρα .  Κύριε  Δήμαρχε  θέλω  να  ρωτήσω ,  τι  γίνεται  με  τις  

διαγραμμίσεις  στην  πόλη  των  Σερρών ;  Με  τις  διαβάσεις  των  πεζών ;  

Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάνανε  παράπονα  εσάς ,  νομίζω  ότι  σας  κάνανε .  Τι  

θα  κάνουμε ;  Τι  θα  κάνετε  σαν  Δημοτική  Αρχή ;  Θα  γίνουν  οι  

διαγραμμίσεις ;  Οι  διαγραμμίσεις  δεν  φαίνονται  με  τα  αμάξια .  Οι  πεζοί ,  

όσοι  είναι  από  τις  Σέρρες  μπορεί  να  ξέρουν ,  ξένος  άνθρωπος  δεν  

μπορεί  να  δει  τις  διαγραμμίσεις ,  ούτε  πιστεύω  και  οι  πολλές  πινακίδες  
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που  είναι  για  τα  ΑμεΑ  και  ο  περισσότερες  καλύπτονται  από  τα  δέντρα  

ή  από  κάτι  άλλο .   

 Δηλαδή ,  είναι  κρίμα  να  έρθει  ένας  ξένος  στην  πόλη  και  να  μην  

δει  τις  διαγραμμίσεις  ή  να  δει  κάποια  πινακίδα  και  να  πάει  να  

παρκάρει .  Δεν  ξέρω  τι  προτίθεστε  να  κάνετε .  Εγώ  πάντως  πρέπει  να  

ζητήσω  να  γίνουν  αυτές  οπωσδήποτε ,  επιβάλλεται ,  γιατί  και  εσείς  

κυκλοφορείται  στην  πόλη ,  βλέπεται  τι  γίνεται .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Υπήρξε  όντως  ένα  πρόβλημα ,  μια  καθυστέρηση  με  τις  διαγραμμίσεις ,  

γιατί  από  την  μια  ο  εργολάβος ,  ο  οποίος  υπέγραψε  την  σύμβαση  

καθυστέρησε  να  φέρει  το  συγκεκριμένο  χρώμα  που  θέλαμε .  Θέλαμε  να  

είναι  το  κατάλληλο  χρώμα  ώστε  να  μην  φεύγει  άμεσα ,  να  μπορεί  να  

αντέξει  δυο  χρόνια  το  πλαστικό  και  δυστυχώς ,  όταν  κατάφερε  να  μας  

το  φέρει ,  όπως  είπε ,  από  την  Γερμανία  και  ξεκινήσαμε  να  κάνουμε  

διαγραμμίσεις ,  καταλάβαμε  ότι  το  χρώμα  δεν  είναι  το  κατάλληλο .   

 Αυτό  καθυστέρησε ,  δυστυχώς  πάρα  πολύ ,  περίπου  δυο  μήνες .  

Όμως  εάν  είδατε  τώρα ,  εάν  κάνατε  μια  γύρα  στην   πόλη ,  θα  δείτε  ότι  

ήδη  ξεκίνησα  με  το  σωστό  χρώμα  πλέον  κάποιες  απλές  διαγραμμίσεις  

και  πρώτα  ξεκινάμε  από  τους  άξονες  και  αμέσως  μετά  θα  πάμε  στις  

διαγραμμίσεις ,  στις  διαβάσεις .  Μετά ,  όπως  έχουμε  πει ,  θα  κάνουμε  και  

μερικές  3D διαβάσεις ,  πάλι  με  τον  ίδιο  τρόπο .   

 Στο  άλλο  θέμα  όμως  που  είπατε ,  νομίζω  έντονα  πλέον  φαίνεται  

στην  πόλη  ότι ,  τουλάχιστον ,  στο  κέντρο  προσπαθούμε  να  μην  υπάρχει  

ούτε  μια  πινακίδα  πεσμένη  λάθος ,  γιατί  υπήρχαν  πολλές  λάθος ,  τις  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

22 

αποκαθιστούμε  και  πάρα  πολλά  σημεία  πρέπει  να  λειτουργήσουμε  την  

πόλη  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  καταλάβουν  και  όλοι  οι  δημότες  ότι  

τουλάχιστον  στο  κέντρο  πρέπει  να  οδηγούμε  σωστά ,  να  παρκάρουμε  

σωστά  στους  χώρους  μόνο  που  επιτρέπεται .  Αυτό  νομίζω  εύκολα  

μπορεί  να  το  καταλάβει  ο  καθένας .   

 Ήδη  τοποθετούμε  κολωνάκια  σε  πάρα  πολλά  σημεία ,  όπου  

δυστυχώς  οι  οδηγοί ,  σε  συνεννόηση  πάντα  με  την  Τροχαία ,  οι  οδηγοί  

δεν ,  ξέρετε  σταθμεύουν  τα  αυτοκίνητά  τους  πάνω  στα  πεζοδρόμια  και  

νομίζω  μέσα  στο  επόμενο  δίμηνο  σε  πολύ  μεγάλο  σημείο ,  σε  πολύ  

μεγάλη  επιφάνεια  στους  δρόμους  της  πόλης  θα  έχουμε ,  πάντα  σε  

συνεννόηση  με  την  Τροχαία ,  τέτοια  σήμανση  ώστε  να  μην  μπορεί  

κανένας  να  παρκάρει  παράνομα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  υπάρξει ,  όπως  είπαμε  και  μια  έντονη  

αστυνόμευση .  Άρα  και  το  θέμα  που  θέσατε  νομίζω  πλέον  δεν  

υφίσταται .  Εάν  κάπου  είναι  συγκεκριμένο  όμως ,  πολύ  ευχαρίστως  να  

το  δούμε  για  να  το  διορθώσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   από  την  πλευρά  μας ,  από  την  παράταξη  έχουν  τεθεί  

κάποια  ερωτήματα  και  περιμένουμε  εγγράφως  τις  απαντήσεις .  

Υπενθύμιση  κάνω ,  σας  παρακαλώ ,  γιατί  έχει  περάσει  αρκετός  καιρός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επιτρέψτε  μου  να  ολοκληρώσω  και  νομίζω  ότι  έχετε  υποχρέωση  να  μας  

φέρετε  τις  απαντήσεις  και  παρακαλώ  να  είναι  εγγράφως .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι   ο  Κανονισμός  προβλέπει  

ότι  οι  απαντήσεις  δίνονται  είτε  σε  ένα  μήνα  είτε  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Σήμερα  είναι  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  λοιπόν ,  

οπότε  κάντε  λίγη  υπομονή ,  ακολουθούν  οι  απαντήσεις  του  Δημάρχου .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Υπομονή  έχουμε  αλλά  πέρασαν  πάνω  από   τριάντα  μέρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  σας  εξηγώ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Για  τα  στρατόπεδα  που  έθεσε  ερώτημα  πέρασαν  τρεις  μήνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είχαμε  από  πριν  τα  Χριστούγεννα  μέχρι  τώρα ,  συμβούλιο  δεν  

είχαμε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι ,  αλλά  τέθηκαν  κάποια  ερωτήματα  εδώ  και  πάνω  από  δυο  μήνες  σας  

υπενθυμίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  ερωτήματα  τέθηκαν ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στρατόπεδα .  Τρεις  μήνες  έχουν  περάσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θέλω  εγγράφως  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  μην  κάνουμε  διάλογο  για  το  θέμα  αυτό .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χαραλαμπίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ας  προηγηθεί  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Εγώ  πάντως  θα  κάνω  την  

ερώτησή  μου  μετά  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  αλλά  συνηγορώ  υπέρ  της  

ερώτησης  του  κ .  Αραμπατζή ,  γιατί  και  εγώ  έχω  σε  εκκρεμότητα  μια  

γραπτή  σας  απάντηση  που  την  περιμένω  πάνω  από  ένα  μήνα  και  

αφορούσε  την  ερώτηση  που  είχα  κάνει  για  το  πως ,  τι  έγινε  με  την  

πλατεία  Ελευθερίας  και  με  ποια  Δημοτικό  Συμβούλιο  εκεί  φυτεύτηκαν  

όλα  αυτά  που  φυτεύτηκαν .  Είχα  πάρει  μια  απάντηση  από  τον  αρμόδιο  

Αντιδήμαρχο ,  η  οποία  ήταν  ελλιπέστατη ,  δεν  μου  δόθηκε  τότε  και  ο  

λόγος  επί  προσωπικού .  Σας  είχα  πει  προσωπικά  νομίζω  ότι  επιθυμώ  

γραπτώς ,  γιατί  υπήρχε  μια  σειρά  ερωτημάτων .  Την  αναμένω  ακόμη ,  

συμφωνώ  ότι  έχουν  περάσει  πολλές  ημέρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα  σας .   Η  ερώτησή  μου  είναι  γραπτώς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

αφορά  τον  Δήμαρχο ,  τον  κ .  Αλέξανδρο  Χρυσάφη .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  

σχετικά  με  την  αιγίδα ,  ποιο  είναι  το  όργανο  ή  πρόσωπο  που  

αποφασίζει  για  την  χορήγηση  μιας  αιγίδας  από  τον  Δήμο  Σερρών  σε  

μια  εκδήλωση  που  πρόκειται  να  πραγματοποιήσει  ένας  Σύλλογος  ή  

φορέας ;   

 Θα  ήθελα  να  μου  απαντήσετε  τι  ακριβώς  προβλέπεται  ότι  θα  

συνεισφέρει  ο  Δήμος  μας  στην  εκδήλωση  που  γίνεται  υπό  την  αιγίδα  
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του  και  εννοώ  υλικοτεχνική  υποδομή ,  χρηματική  συνεισφορά ,  

διαφήμιση  και  τα  λοιπά .   

 Τρίτον ,  ποιες  είναι  οι  προϋποθέσεις  που  εξετάζονται ,  

προκειμένου  να  χορηγηθεί  ή  όχι  η  αιγίδα  του  Δήμου  Σερρών  σε  μια  

εκδήλωση ;   

 Τέταρτον ,  θα  ήθελα  να  μου  απαντήσετε  εάν  καταγράφονται  τα  

αιτήματα  των  Συλλόγων  ή  φορέων  και  οι  λόγοι  αποδοχής  ή  απόρριψης  

και  εάν  ναι ,  σε  ποια  υπηρεσία  του  Δήμου  Σερρών ;   

 Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  σας  την  καταθέσω  και  εγγράφως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  ερώτησή  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  ερώτησή  μου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριε  Δήμαρχε ,  αφορά  στον  

χρόνο .  Είναι  πότε  θα  συνδεθεί  το  Ειδικό  Σχολείο  και  όλο  εκείνο  το  

μεγάλο  κτήριο  με  το  φυσικό  αέριο ;  Είναι  γνωστό  ότι  είχε  γίνει  ένας  

διαγωνισμός ,  είχε  αναδειχθεί  ανάδοχος ,  έχουν  περάσει  μήνες ,  θα  

περάσει  και  ο  χειμώνας ,  σημαίνουν  πολλά  έξοδα ,  η  κατανάλωση  

δηλαδή  άλλου  καυσίμου  πέρα  του  φυσικού  αερίου ,  για  ποιο  λόγο  δεν  

αξιοποιήθηκε ,  δεν  προχωράει  η  εργολαβία  και  για  ποιο  λόγο  δεν  

έχουμε ,  γιατί  να  μπούμε  σε  άλλα  έξοδα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθεί  στην  επόμενη  συνεδρίαση .  Δεν  έχουμε ,  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι  άλλες  ερωτήσεις ,  κύριε  Δήμαρχε  ο  λόγος  σε  σας  για  

να  απαντήσετε  σε  προηγούμενες  ερωτήσεις ,  από   προηγούμενες  

συνεδριάσεις .  Παρακαλώ  λίγο  ησυχία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είχαμε  δυο  ερωτήματα .  Το  πρώτο  από  την  

παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ,  που  αφορούσε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

και  αφορούσε  τρία  ξεχωριστά  ερωτήματα .  Ποιο  είναι  το  κόστος  της  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ανά έτος,  ξεχωριστά από το ΄13 έως το ΄18; 

Ποια  τα  έσοδα  από  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  ανά  έτος ,  ξεχωριστά  από  

το  ΄13 έως  το  ΄18 και  ποιο  είναι  το  κόστος  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

και ποια τα έσοδά της επί  ημερών σας,  δηλαδή  του έτους ΄19;  

 Έχει  σταλεί  και  φυσικά  θα  καταθέσω  και  στο  προεδρείο ,  θα  

ενημερώσω  και  το  σώμα  και  στον  κ .  Αγγελίδη ,  ο  οποίος  έκανε  και  

αυτός  ερώτημα  προς  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  απαντήθηκε  γραπτώς ,  παρόλα  

αυτά  θα  σας  ενημερώσω ,  ενημερώνω  και  το  σώμα  και  το  καταθέτω  και  

εδώ ,  για  το  ΄13 τα  έξοδα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

ήταν  20.971,54 και  καθόλου  έσοδα .  Το  ΄14 τα  έξοδα  33.546 και  έσοδα  

700 ευρώ .  Το  ΄15 έξοδα  38.050 και  καθόλου  έσοδα .  Το  ΄16 έξοδα  

89.640,72 και  έσοδα  900 ευρώ .  Το  2017 140.058 έξοδα  και  έσοδα  

8.860.  Το  ΄18, πέρυσι ,  έξοδα  135.465,  04 και  έσοδα  8.000.   

 Το  ΄19 τώρα ,  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  124.973,89.  Σε  αυτά  τα  έξοδα  

θα  πρέπει  να  προσθέσουμε  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  από  την  

έκτακτη  επιχορήγηση  που  πήρε  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  ποσό  7.588,  08 που  

αφορούσαν  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  σύνολο  132.562,69.  

 Επαναλαμβάνω  να  ξεκαθαρίσουμε  λίγο  κάτι  γιατί  το  είπαμε  και  

την  προηγούμενη  φορά ,  ότι  άλλο  είναι  το  κομμάτι  των  εξόδων  της  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  άλλο  το  κομμάτι  των  εξόδων  που  αφορά  τον  

στολισμό  της  πόλης .  Είναι  δυο  εντελώς  διαφορετικά  μεγέθη .  Άλλο  ο  

στολισμός ,  άλλο  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

 Αυτή  η  κατάσταση ,  η  καταγραφή  των  ποσών  αναφέρεται  στην  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  στο  καλλιτεχνικό  πρόγραμμα  που  αφορά  την  
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‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Κάποιες  άλλες  παράλληλες  εκδηλώσεις  ή  

παραστάσεις  που  αφορούσαν  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  έγιναν  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

και  όχι  στο  περιβάλλον ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  της  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’ ,  αυτά  δεν  συμπεριλήφθηκαν  μέσα .  Ούτως  ή  άλλως  το  σώμα  

είχε  αποφασίσει  με  εισήγηση  της  παράταξης  να  δοθεί  έκτακτη  

επιχορήγηση  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  το  οποίο  δεν  αφορούσε  μόνο  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  αλλά  αφορούσε  και  μια  άλλη  σειρά  

δραστηριοτήτων  εκδηλώσεων  και  φυσικά  τον  στολισμό  της  πόλης .   

 Τώρα  στα  έσοδα  δεν  έχουμε  εκκαθαρισμένη  ακόμη  δυνατότητα  

αλλά  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  τα  έσοδα  φέτος  κινήθηκαν  σε  πολύ  

χαμηλό  ποσό .  Δεν  σας  έχω  ποσό  συγκεκριμένο ,  γιατί  δεν  έχουν  

εκκαθαριστεί  ακόμη ,  γιατί  προφανώς  λόγω  της  μη  ύπαρξης  

ενδιαφέροντος  από  τους  επαγγελματίες  στους  χώρους  που  έγιναν .   

 Οι  εκμισθώσεις  που  έγιναν  κάτω  αφορούσαν  τρία  σπιτάκια  και  

φυσικά  η  μίσθωση  του  λούνα  παρκ  στην  περιοχή  της  Δορυλαίου .  Αυτά  

ήταν  τα  μόνα  έσοδα  που  έγιναν .  Αυτά  όσον  αφορά  το  θέμα  της  

έγγραφης  απάντησης  στο  ερώτημα  που  έγινε .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  στρατοπέδων ,  κύριε  Αραμπατζή  

σας  είπα  το  εξής  την  προηγούμενη  φορά  και  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Επειδή  το  θέμα  είναι  σε  εξέλιξη  και  όπως  έχουμε  

πει  και  έχουμε  δεσμευτεί  αυτά  τα  θέματα ,  τα  οποία  είναι  όντως  πολύ  

σημαντικά  και  συμμερίζομαι  και  εγώ  την  αγωνία  όλων  των  

παρευρισκομένων  σε  αυτή  την  αίθουσα  για  την  εξέλιξη  του  θέματος  

αυτούς  και  λέω  ότι  είναι  σε  εξέλιξη  γιατί  είναι ,  προετοιμάζεται  και  

νομοθετική  ρύθμιση  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  θα  ήθελα  να ,  έχουμε  

μια  συνάντηση  με  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  ούτως  ώστε ,  να  

σας  ενημερώσω  το  ότι  εξελίξεις  έχουμε  και  φυσικά ,  όπως  έχουμε  
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δεσμευτεί  στην  συνάντηση  την  καθοριστική  που  θα  έχουμε  και  με  τον  

υπουργό  Εθνικής  Άμυνας  αλλά  και  με  συναρμόδια  υπουργεία ,  νομίζω  

ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  όλοι  παρόντες ,  τουλάχιστον  οι  επικεφαλής .   

 Αυτό  είχα  δεσμευτεί ,  αυτό  σας  είχα  πει  την  θέση  και  την  

κατεύθυνση  που  έχουμε  την  προηγούμενη  φορά ,  δεν  έχω  αυτή  την  

στιγμή  κάτι  άλλο  να  πω  ανακοινώσιμο .  Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

έχουμε  λίγο  υπομονή  για  να  είμαστε  αποτελεσματικοί .   

 Καταλαβαίνω  την  αγωνία  όλων ,  όλων  των  παρευρισκομένων ,  

προς  αυτή  την  κατεύθυνση  θα  κινηθούμε  με  πλήρη  διαφάνεια  στο  θέμα  

που  μας  απασχολεί  όλους .   

 Σας  ευχαριστώ .  

 Όσον  αφορά  για  το  θέμα  της  κυρίας  Παπαφωτίου ,  είχαν  δοθεί  

απαντήσεις  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Τώρα ,  εάν  οι  

απαντήσεις  αυτές  δεν  καλύπτουν  κάποιον ,  όπως  τις  θέτει ,  αυτό  

αξιολογείται .  Αξιολογείται  και  από  αυτόν  που  τις  κάνει ,  τις  δίνει ,  

αξιολογείται  και  από  αυτόν  που  τις  δέχεται  και  αξιολογείται  φυσικά  

και  από  το  σύνολο .  Από  εκεί  και  πέρα  ο  καθένας .   

 Είχαν  δοθεί  απαντήσεις  συγκεκριμένες  για  την  διαδικασία  από  

τον  αρμόδιο  αντιδήμαρχο  τον  κ .  Τουρτούρα ,  νομίζω  ότι  έτσι  

ολοκληρώνεται  και  η  διαδικασία  αυτή  που  προβλέπει  ο  Κανονισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  προσωπικού ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  προσωπικό  μπορεί  να  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σε  εισαγωγικά  βάλτε  το ,  εάν  θέλετε .  Επί  προσωπικού  τότε ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  προσωπικό  υπάρχει ;  αναφέρθηκε  κανείς  σε  σας  προσωπικά ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

 Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  την  ιδιότητά  μου  ως  Αντιπρόεδρος  και  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  σας  πρόσβαλε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  σας  πω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  πείτε  μας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  την  προτέρα  ιδιότητά  μου  ως  αντιπρόεδρος  και  Πρόεδρος  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  οφείλω  να  πω  ότι  είμαι  απολύτως  ικανοποιημένος . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι .  Κύριε  Τερζή… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Από  την  απάντηση  του  Δημάρχου  όσον  αφορά  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Τερζή  περιμένετε  σας  παρακαλώ  πολύ .  Λοιπόν ,  προσωπικό ,  για  

να  μην  κάνουμε  κατάχρηση  του  Κανονισμού  είναι  κατά  την  διάρκεια  

της  συνεδρίασης  εάν  ειπωθεί  κάτι  προσβλητικό  προς  σε  σας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Γι '  αυτό  σας  είπα  με  εισαγωγικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  τώρα ,  λοιπόν ,  δεν  υπάρχουν  εισαγωγικά .  Εάν  κάποιο  θέμα  από  

αυτά  που  συζητήθηκαν  δεν  σας  αρέσει ,  δεν  σας  ικανοποιεί ,  

μπορείτε…. 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ίσα- ίσα  με  ικανοποίησε  απόλυτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε ,  λοιπόν ,  για  το  θέμα  αυτό  άλλη  φορά  να  κάνετε  ερώτηση ,  να  

κάνετε  οτιδήποτε  άλλο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  είναι  ερώτηση ,  είναι  διαπίστωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  κάνουμε  όλα  αυτά  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  είναι  κατάχρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  θέμα   αρχής ,  κ .  Τερζή .  Δεν  θα  κάνουμε  κατάχρηση  του  

Κανονισμού .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ακριβώς  επειδή  είναι  θέμα  αρχής ,  είναι  θέμα  αρχής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προσωπικό  υπάρχει ,  παρακαλώ  να  το  ξέρετε  πολύ  καλά ,  διαβάζετε  

τους  κανονισμούς ,  προσωπικό  υπάρχει  εάν  κάποιος  σας  προσβάλει  ή  

πει  κάτι  για  σας  ή  οτιδήποτε  άλλο  κατά  την  διάρκεια  συζητήσεως .  

Μέχρι  τώρα  κανείς  δεν  αναφέρθηκε  σε  σας  για  να  υπάρχει  προσωπικό  

θέμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ως  Πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  … 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2020 που  αφορά  την  

τροποποίηση  

 του  προϋπολογισμού  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  της  αριθ .  

Πρωτ .  

24898 +23062 8-1-2020 απόφασης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης   

Μακεδονίας  Θράκης  για  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  του  

Δήμου   

μας  οικονομικού  έτους  2020 (1η  Αναμόρφωση  οικονομικού  έτους  

2020)  

1674/ 12-2-2020  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  προσωπικού  τον  λόγο  δεν  τον  έχετε .  Εντάξει ;  Λοιπόν ,  θα  

περάσουμε  στα  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματα .  Στο  προ  ημερησίας  

διατάξεως  θέμα ,  Το  οποίο  σας  έχει  διανεμηθεί .  Από  την  υπηρεσία  μας  

ήρθε ,  αφού  είχε  διανεμηθεί  η  ημερήσια  διάταξη  το  θέμα  της  

αναμόρφωσης  οικονομικού  έτους  2020 που  αφορά  την  τροποποίηση  
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προϋπολογισμού  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  και  αναμόρφωση  πάλι  του  Λογιστηρίου  για  διαδικαστικά  

τυπικά  θέματα  που  αφορά  τις  οφειλές  προηγουμένων  ετών  και  

αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  το  Πρόγραμμα  Πράσινες  Θέσεις  

Εργασίας  και  τα  λοιπά .   

 Επειδή  υπάρχει  ζήτημα ,  ιδίως  ως  προς  τις  οφειλές  προηγουμένων  

ετών  και  εάν  το  περιμένουμε  να  το  φέρουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θα  μεσολαβήσει  πάλι  αρκετό  χρονικό  διάστημα  και  θα  

καθυστερήσουν  να  πληρωθούν  αυτές ,  για  τον  λόγο  αυτό  έρχεται  ως  προ  

ημερησίας  διατάξεως  στην  σημερινή  συνεδρίαση .  Κανονικά  δεν  θα  

έπρεπε  αλλά  για  τον  λόγο  αυτό  και  μόνο  έρχεται .   

 Λοιπόν ,  επ’  αυτού  υπάρχει  συναίνεση  του  σώματος  για  να  το  

συζητήσουμε  προ  ημερήσιας  ως  κατεπείγον ;  Το  σώμα  συναινεί .  Επί  της  

ουσίας  υπάρχει  θέμα ,  θέλει  κάποιος  αν  πει  κάτι ,  οτιδήποτε ;  Όχι .  Το  

σώμα  εγκρίνει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  47/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  ημερήσια  διάταξη .   

 Θέμα  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Ορισμός  συμπαραστάτη  του  δημότη  και  της  επιχείρησης  σύμφωνα  

 με  το  άρθρο  77 του  Ν .  3852/2010 όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  
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 το  άρθρο  7 του  Ν .  4623/2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  θέματος  ενημερώνω  το  σώμα  ότι  σύμφωνα  με  την  

προβλεπόμενη  διαδικασία  έγινε  η  προκήρυξη  και  υποβλήθηκαν  τρεις  

αιτήσεις  συνδημοτών  μας ,  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  για  την  κάλυψη  της  

θέσης  του  Συμπαραστάτη  του  Δημότη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λίγο  πριν  ξεκινήσει  η  διαδικασία  επειδή  ως  παράταξη  

διαφωνούμε  με  τον  συγκεκριμένο  θεσμό ,  θα  αποχωρήσουμε  από  την  

συζήτηση  και  από  την  ψηφοφορία  και  θα  επανέλθουμε  μετά .  Απλά  

προς  ενημέρωση  του  σώματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστό .  Λοιπόν ,  έχουν  υποβληθεί ,  επαναλαμβάνω ,  τρεις  αιτήσεις  

συνδημοτών  μας  μέχρι  την  έναρξη  της  συνεδρίασης .  Του  κ .  Στέργιου  

Κλειτσιώτη ,  δικηγόρου  παρ’  Αρείω  Πάγω ,  του  κ .  Καμπούρη  

Βασιλείου ,  επίσης  δικηγόρου  Σερρών  και  του  συνδημότη  μας ,  

Μαρκόπουλου  Μάρκου ,  ο  οποίος  επίσης  υπέβαλε  το  αίτημα .   

 Η  διαδικασία  προβλέπει  να  ακούσουμε  τους  τρεις  υποψηφίους  να  

παρουσιάσουν  την  υποψηφιότητά  τους  και  ακολούθως  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εισήγηση  δεν  θα  γίνει ;  Γιατί  λίγο  άκουσα  και  τον  

Αντιδήμαρχο  της  Καθημερινότητας  τα  μπέρδεψε  λίγο  τα  πράγματα .  

Εισήγηση  τι  θα  κάνει  ο  ‘Συνήγορος  του  Πολίτη’ ;  Θέλουμε  να  το  

ακούσουμε .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Γκότση ,  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εισήγηση  δεν  πρέπει  να  γίνει ;  Καταλαβαίνετε  τι  λέω ;  Εισήγηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γκότση ,  ο  νόμος ,  κύριε  Γκότση ,  δεν  είναι  απλώς  το  επιτρέπει ,  ο  

νόμος  καθορίζει  επακριβώς  την  αρμοδιότητα ,  την  διαδικασία  και  την  

λειτουργία  του  Συνηγόρου  του  Επιχειρηματία  και  του  Δημότη .  Είστε ,  

υποτίθεται ,  έμπειρος  αυτοδιοικητικός  και  έπρεπε  να  το  γνωρίζετε .  

Είναι  ένας  νόμος  από  το  ΄10, είναι  συγκεκριμένη  η  διαδικασία  και  

συγκεκριμένη  η  αρμοδιότητα  του  Συνηγόρου  του  Επιχειρηματία  και  

του  Δημότη ,  είναι  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  να  σας  διαβάσω ;  Δεν  τον  καταλάβατε  τον  νόμο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τον  ακούσουμε ,  γιατί  εμείς  δεν  είχαμε  συνήγορο  και  γιατί  να  

ξέρουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  είχατε  φέρει  ποτέ  το  θέμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς ,  η  παράταξή  σας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ήμουνα .  Δεν  ήμουνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ήσασταν .  Είχατε  άλλη  άποψη  τότε  και  τώρα  έχετε  άλλη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  τότε  είχα  την  ίδια  άποψη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  είναι  άποψη  της  παράταξής  σας  αυτή ;  Γιατί  το  θέμα  είναι  

γνωστό .  Ακούστε  λίγο ,  τώρα  να  κάνουμε  εδώ  φροντιστήριο  για  σας  

που  είστε  τόσο  έμπειρος  δεν  θα  σας  κάνω  φροντιστήριο .  Να  σας  

εξηγήσω  ποιο  είναι  το  θέμα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  σας  πω  με  δυο  λόγια ,  έχετε ,  νομίζω ,  κρίση  και  διαβάζετε ,  

εκτός  εάν  θέλει  κάποιος  άλλος  εδώ  από  το  σώμα  να  του  εξηγήσουμε  με  

απλά  ελληνικά ,  αφού  είναι  δύσκολα  τα  ελληνικά  που  περιγράφει  ο  

νόμος ,  με  απλά  ελληνικά  το  τι  γίνεται .   

 Αυτή  την  στιγμή  δεν  νομίζω  ότι  είναι  χρήσιμο  στην  διαδικασία  

να  εξηγήσουμε  το  αυτονόητο ,  ότι  είναι  εντελώς  διαφορετική  η  φάση ,  η  

ιδιότητα  αυτή  και  εντελώς  διαφορετική  ο  Αντιδήμαρχος  

Καθημερινότητας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ακούστε  κάτι .  Αυτά ,  λοιπόν ,  δεν  προβλέπονται  στην  διαδικασία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Επί  της  διαδικασίας  αυτό  το  οποίο  ζήτησε  ο  κ .  Γκότσης ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Είναι  υποχρέωση  και  γι '  αυτό  υπάρχει  και  ο  εισηγητής  από  κάτω ,  

αλλιώς  θα  είχε  ένα  κενό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λόγω  εμπειρίας  το  λέω  αυτό .  Λόγω  εμπειρίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  να  λείπουν  αυτά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  όταν  ένα  μέλος  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  

περισσότερα  ζητούν  εισήγηση ,   είναι  υποχρεωμένος  ο  εισηγητής  να  

κάνει  εισήγηση .  Τελεία ,  παύλα .  Αυτό  προβλέπει  ο  Κανονισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Παπαβασιλείου  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  και  οι  

εισηγητής  εκείνο  που  έχει  να  κάνει ,  τώρα  κοιτάξτε  κάτι ,  για  να  

μιλήσουμε  ξεκάθαρα ,  όλο  αυτό  που  λέτε  τώρα  είναι  εντελώς  

παρελκυστικό ,  διότι  οι  εισηγητής  θα  πάρει  και  θα  σας  διαβάσει  την  

εγκύκλιο ,  η  οποία  υπάρχει  μέσα  στον  φάκελο… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έστω  και  αυτό  να   κάνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  λοιπόν  σας  παρακαλώ  πολύ .  Θα  πάρει  και  θα  διαβάσει  την  

εγκύκλιο ,  η  οποία  υπάρχει  μέσα  στον  φάκελο  και  την  οποία  ο  κάθε  
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επιμελής  δημοτικός  σύμβουλος  είναι  βέβαιο  θεωρώ ,  δεδομένο ,  ο  

επιμελής ,  τουλάχιστον ,  ότι  την  έχει  διαβάσει .  Αλλά ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  αφού  το  θέλετε  για  να  παρελκύσετε  την  διαδικασία ,  δεν  

είναι  εποικοδομητικό  αυτό ,  αλλά  αφού  το  θέλετε ,  παρακαλώ  να  γίνει  

… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  στις  τοποθετήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  τι  ακριβώς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω  να  απαντήσω  στον  συνάδελφο  κ .  Γκότση ,  ότι  δεν  μπερδέψαμε  

κανένα  πράγμα .  Ήρθε  η  τηλεόραση  δίχως  να  έχω  ακούσει  τι  είπατε  

εσείς ,  γιατί  τώρα  καταλαβαίνω  ότι  κάτι  είπατε  εσείς  στην  τηλεόραση  

και  με  ρώτησε  ότι  τι  γνώμη  έχετε  για  τον  Συμπαραστάτη  του  Πολίτη .  

Είπαν  ότι  αυτά  τα  φτιάχνει  η  Αντιδημαρχία  Καθημερινότητας  και  λέω  

ότι  είναι  άλλη  δουλειά  της  Αντιδημαρχίας  της  Καθημερινότητας  και  

άλλη  δουλειά  του  ‘Συνήγορου  του  Πολίτη’ .  Αυτά  ακριβώς  ειπώθηκαν .  

Εάν  είναι  κάτι  άλλο  η  τηλεόραση  υπάρχει ,  μπορούμε  να  τα  δούμε .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  σας  διαβάσω  την  εγκύκλιο  θέλετε  επομένως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  εισηγητής .  Θέλουμε  την  εισήγηση .  Δεν  ζητάμε  κάτι  

δύσκολο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  αλλάξουμε  την  διαδικασία ,  τους  νόμους  εδώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  εισήγηση  θέλουμε  να  ακούσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα  θα  τα  αλλάξετε  εδώ ,  τι  γίνεται  παιδιά ;  Όλα  θα  τα  αλλάξετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Και  είπα  πολλές  φορές  μέχρι  

τώρα  και  μην  πάτε  να  τινάξετε  την  διαδικασία  στον  αέρα .  Λοιπόν ,  σας  

είπα  πολλές  φορές  ότι  κάθε  φορά  που  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  και  σας  είπα  ότι  θα  διαβαστεί  η  εγκύκλιος  αφού  δεν  την  

διαβάσατε  από  το  σπίτι  σας .  Αλλά  σας  ξαναλέω  και  πάλι   ότι  κάθε  

φορά  που  κάτι  δεν  σας  αρέσει ,  δεν  θα  πατάτε  το  κουμπί  και  θα  

παίρνετε  τον  λόγο .  Να  το  τελειώνουμε  αυτό  το  θέμα .  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη ,  μας  προσβάλετε  με  αυτό  τον  τρόπο  ότι  δεν  

διαβάσαμε  την .  Την  διαβάσαμε  πάρα  πολύ  καλά ,  το  ότι  θέλουμε  να  

ακούσουμε  την  εισήγηση  νομίζω  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  την  διαβάσαμε .  

Το  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  το  θέμα  αλλά  νομίζω  ότι  έχετε  υποχρέωση  

και  όχι  εσείς  να  διαβάσετε ,  ο  εισηγητής .  Να  ακούσουμε  τον  εισηγητή .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Να  μπορώ  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  να  διαβάσω  όλες  τις  

αρμοδιότητες  που  έχει  ο  Συμπαραστάτης  το  Δημότη ,  γιατί  έτσι  θεωρώ  

ότι  κάποιος  ακούγοντάς  το  και  όχι  βλέποντας  και  διαβάζοντάς  το  θα  το  

καταλάβει  καλύτερα .   

 Άρα   λοιπόν  επιτρέψτε  μου  να  χρησιμοποιήσω  όσο  χρόνο  πρέπει  

να  για  να  μπορέσω  να  διαβάσω  όλες  τις  αρμοδιότητες  που  έχει  ο  

Συμπαραστάτης  του  Δημότη .   Ξεκινάω .   

 

1.  Διαμεσολάβηση  και  διερεύνηση  καταγγελιών .   

Ο  Συμπαραστάτης  αποτελεί  θεσμό  διαμεσολάβησης  μεταξύ  των  

πολιτών ,  των  επιχειρήσεων  και  του  Δήμου  αποσκοπώντας  στον  έγκαιρο  

εντοπισμό  και  την  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  φαινομένων  

κακοδιοίκησης  στην  διασφάλιση  της  αμεροληψίας  των  δημοτικών  αρχών  

και  στην  αναβάθμιση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του  Δήμου .   

Σύμφωνα  λοιπόν ,  με  το  άρθρο  77,  παράγραφος  3 του  Ν3852/2010 

ο  Συμπαραστάτης  δέχεται  και  διερευνά  επώνυμες  καταγγελίες  πολιτών  ή  

επιχειρήσεων  δια  των  οποίων  του  γνωστοποιούνται  φαινόμενα  

κακοδιοίκησης  δημοτικών  υπηρεσιών  ή  δημοτικών  νομικών  προσώπων .   

Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις  έργο  και  αποστολή  του  Συμπαραστάτη  

αποτελεί  η  διαμεσολάβηση  μεταξύ  του  θιγομένου  φυσικού  ή  νομικού  

προσώπου  και  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  καθώς  και  η  λήψη  όλων  των  

απαραιτήτων  πρωτοβουλιών  προκειμένου  να  επιλυθεί  το  καταγγελθέν  

πρόβλημα .   

Με  τον  τρόπο  αυτό  την  ίδια  στιγμή  εγκαθιδρύεται  μια  μορφή  

μηχανισμού  εσωτερικού  ελέγχου ,  ο  οποίος  έχει  ως  στρατηγικό  στόχο  την  

διασφάλιση  της  σύννομης  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  και  των  νομικών  

προσώπων  του  Δήμου .  
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Επιτρέψτε  μου  ένα  μικρό  διάλειμμα ,  επί  των  αναγραφόμενων  να  

σας  πω  ότι  εγώ  προσωπικά  θεωρώ  τον  θεσμό  του  Συμπαραστάτη  του  

Δημότη  έναν  βαθύτατα  δημοκρατικό  θεσμό ,  ειλικρινά  το  λέω  είναι  

βαθύτατα  δημοκρατικός  θεσμός  γιατί  φανταστείτε  οι  εποπτεύοντες  

αρμόδιοι  αντιδήμαρχοι  των  υπηρεσιών  επιδιώκουν ,  θέλουν  τον  

καλύτερο  έλεγχο  των  υπηρεσιών  μέσα  από  κάθε  καταγγελία  που  

γίνεται ,  επώνυμη  καταγγελία  των  πολιτών ,  για  την  καλύτερη  

εξυπηρέτηση  του  πολίτη  που  είναι  μέλημα  και  καθήκον  όλων  με  των  

μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πολλώ  δεν  μάλλον  και  αυτών  που  

ασκούν  την  διαδικασία  του  Δήμου .   

 

Υπογραμμίζοντας  ότι  σύμφωνα  με  το  γράμμα  της  διάταξης  του  

άρθρου  77,  παράγραφος  3,  του  Ν3852/10 δικαίωμα  υποβολής  αναφοράς  

του  Συμπαραστάτη  αναγνωρίζεται  μόνο  στο  πρόσωπο  του  ή  της  κυρίας  

άμεσα  θιγομένου  πολίτη  επιχείρησης .  Συνεπώς  ή  ύπαρξη  άμεση  εννόμου  

συμφέροντος  αποτελεί  προϋπόθεση  του  . .της  υποβαλλόμενης  

καταγγελίας ,  ενώ  πρέπει  να  χαρακτηρίζονται  άνευ  εταίρου  απαράδεκτες  

και  να  τ ίθενται  στο  αρχείο  οι  καταγγελίες  που  υποβάλλονται  για  

υποθέσεις  τρίτων .   

Σημειώνεται  ειδικά  ότι  δεν  χρειάζεται  μεσολαβητής  του  

μεσολαβητή .   

Σημειώνεται  ειδικά  ότι  δεν  χρειάζεται  η  δυνατότητα  

αυτεπάγγελτης  διερεύνησης  ατομικών  υποθέσεων  πολιτών .   

Αναφορικά  με  τον  τρόπο  χειρισμού  των  καταγγελιών  ο  

Συμπαραστάτης  διεκπεραιώνει  τ ις  ενώπιόν  του  υποθέσεις  είτε  εγγράφως  

μέσω  αλληλογραφίας  με  τ ις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  των  
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νομικών  του  προσώπων  είτε  προφορικά  ενημερώνοντας  και  τ ις  δυο  

περιπτώσεις  πλήρως  τον  ενδιαφερόμενο  πολίτη  ή  επιχείρηση  ως  προς  τ ις  

ενέργειες  τ ις  οποίες  ο  ίδιος  προέβη .   

Η  ενημέρωση  πρέπει  υποχρεωτικά  να  λάβει  χώρα  εγγράφως  ή  

προφορικά  εντός  προθεσμίας  τριάντα  ημερών  από  την  υποβολή  της  

σχετικής  αναφοράς  –καταγγελίας .   

Θέλετε  να  συνεχίσω ;   

Επισημαίνεται  τέλος  ότι  η  υποβολή…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  ζητήθηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ολοκληρώστε .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Επισημαίνω  τέλος  ότι  η  υποβολή  καταγγελίας  ενώπιον  του  

Συμπαραστάτη  δεν  διακόπτει  προθεσμίες  για  την  κίνηση  δικαστικών  ή  

διοικητικών  διαδικασιών ,  όπως  ιδίως  την  15ημερη  προθεσμία  για  την  

άσκηση  ειδικής  διοικητικής  προσφυγής  ενώπιον  της  χωρικά  αρμοδίας  

αυτοτελούς  υπηρεσίας  εποπτείας  των  ΟΤΑ  κατά  των  αποφάσεων  των  

συλλογικών  ή  μονομελών  οργάνων  των  δήμων  και  των  νομικών  τους  

προσώπων .   

 Επίσης ,  όπως  ορίζει  το  άρθρο  77,  αλλά  τώρα  η  παράγραφος  4 του  

ίδιου  Ν3852/10 η  υποβολή  της  καταγγελίας  ή  αναφοράς  στον  

Συμπαραστάτη  δεν  αναιρεί  την  σχετική  αρμοδιότητα  του  Συνηγόρου  του  
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Πολίτη  ως  ανεξαρτήτου  αρχής  ούτε  της  αρμοδιότητας  άλλων  ελεγκτικών  

οργάνων  και  αρχών ,  ιδίως  του  Επόπτη  ΟΤΑ .   

  Στο  πλαίσιο  άσκησης  της  διαμεσολαβητικής  αρμοδιότητάς  

του  και  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  ουσιαστική  βασιμότητα  των  

καταγγελιών  και  εν  συνεχεία  να  διευθετήσει  τον  καταγγελθέν  

περιστατικό  κακοδιοίκησης  ο  Συμπαραστάτης  δύναται  να  αιτείται  από  

τ ις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  των  νομικών  του  προσώπων  κάθε  

πληροφορία  έγγραφο  ή  άλλο  στοιχείο  που  αφορά  την  καταγγελλόμενη  

υπόθεση  υπό  την  ρητή  επιφύλαξη  του  ΠΔ  28/15 για  την  πρόσβαση  σε  

δημόσια  έγγραφα  και  στοιχεία .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  και  με  σκοπό  την  ουσιαστική  εφαρμογή  των  

προβλεπόμενων  ρυθμίσεων ,  οι  καταγγελλόμενες  υπηρεσίες  οφείλουν  να  

απομακρύνονται  και  να  απαντούν  τεκμηριωμένα  στην  αλληλογραφία  του  

Συμπαραστάτη  αναφέροντας  ιδίως  τ ις  απόψεις  και  τ ις  ενέργειές  τους  

όσον  αφορά  το  καταγγελθέν  περιστατικό .   

 Σε  περίπτωση  που  οι  ενέργειες  ή  η  απάντηση  της  καταγγελλόμενης  

υπηρεσίας  κριθούν  ικανοποιητικές ,  ο  Συμπαραστάτης  περατώνει  την  

υπόθεση .  Σε  διαφορετική  περίπτωση ,  όταν  η  καταγγελλόμενη  υπηρεσία  

δεν  παρέχει  επαρκείς  απαντήσεις  ή  δεν  συμπράττει  προς  την  κατεύθυνση  

της  ικανοποίησης  δικαίου  αιτήματος  διοικουμένου ,  ο  Συμπαραστάτης  

δύναται  να  υποβάλλει  συστάσεις  στην  υπηρεσία  για  την  αποτροπή  

επανάληψης  αντιστοίχων  φαινομένων  κακοδιοίκησης .   

 

2.  Τις  υποχρεώσεις  του  Συμπαραστάτη  με  την  δημοσίευση  της  

ετήσιας  έκθεσης .   
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Σύμφωνα  με  τ ις  διατάξεις  του  άρθρου  77,  παράγραφος  5,  του  ίδιου  

νόμου ,  Ν3852/10,   βασική  υποχρέωση  του  συμπαραστάτη  συνιστά  η  

σύνταξη  και  δημοσίευση  ετήσιων  απολογιστικών  εκθέσεων .   

Η  ανωτέρω  πρακτική  αποτελεί  κοινό  τόπου  των  θεσμών  

ενδιάμεσου  ελέγχου  της  κακοδιοίκησης  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο ,  

εξυπηρετώντας  την  ανάγκη  δημοσιότητας  και  επικοινωνίας  της  

δράσης  των  διαμεσολαβητών  καθώς  και  την  ανάγκη  επίτευξης  

διαφάνειας  στην  δράση  τους .   

Σημειώνεται  ότι  οι  διατάξεις  Ν3852/10 δεν  ορίζουν  το  ελάχιστο  

περιεχόμενο  της  ετησίας  εκθέσεως ,  επομένως  η  διαμόρφωση  

εναπόκειται  στην  ευχέρεια  του  Συμπαραστάτη .   

Σε  κάθε  περίπτωση  ο  Συμπαραστάτης  οφείλει  να  μεριμνήσει  ώστε  

η  ετήσια  έκθεσή  του  να  δημοσιευτεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου ,  ενώ  

εντός  τριάντα  ημερών  από  την  υποβολή  της  εκθέσεώς  του  οφείλει  να  

την  παρουσιάσει  σε  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  του  οικείου  

Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τον  απολογισμό  της  Δημοτικής  Αρχής  

σύμφωνα  με  την  διαδικασία  του  άρθρου  17,  217 του  Κώδικα  Δήμων  

και  Κοινοτήτων .  Κοινοτικός  Νόμος  3463/2006.  

 

3.  Υποβολή  ειδικών  προτάσεων .   

Βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  77,  παράγραφος  5,  εδάφιο  Γ  επί  

του  Ν3852/10,  ο  Συμπαραστάτης  δύναται  να  καταθέτει  ειδικές  

προτάσεις  βελτίωσης  δημοτικής  διοίκησης .   

 Εδώ  ξαναλέω  την  έννοια  της  βαθιάς  δημοκρατικότητας  ώστε  η  

εποπτευόμενη  υπηρεσία  από  τον  Αντιδήμαρχο  δέχεται  παρατηρήσεις  

για  την  καλύτερη  λειτουργία  τους .  Άρα  δεν  έχει  να  κάνει  σε  καμία  
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περίπτωση  με  τον  υποβιβασμό  αυτής  της  σπουδαίας  ιδιότητας  στο  

επίπεδου  του  κιτίου  παραπόνων .   

 Οι  ειδικές  προτάσεις  αποσκοπούν  κατά  κανόνα  στην  βελτίωση  των  

σχέσεων  της  δημοτικής  διοίκησης  με  τους  διοικούμενους  ενώ  εκδίδονται  

επ’  ευκαιρία  σημαντικών  φαινομένων  κακοδιοίκησης  που  εντοπίζονται  

από  τον  Συμπαραστάτη  συνήθως  μέσω  των  αναφορών  που  υποβάλλονται  

αλλά  και  με  οποιονδήποτε  άλλο  πρόσφορο  τρόπο .   

 Επισημαίνεται  ότι  οι  ειδικές  προτάσεις  είτε  προς  αυτόν  είτε  προς  

το  σώμα  της  ετησίας  εκθέσεως  που  περιέγραψα  προηγουμένως ,  στου  

συνόλου  των  Συμπαραστατών ,  είτε  εκδίδονται  αυτοτελώς  προς  

δημοσίευση  ειδικού  εγγράφου  που  φέρει  τον  τ ίτλο:  Ειδική  Πρόταση .  

 Ιδίως  στην  δεύτερη  περίπτωση  ο  Συμπαραστάτης  υποχρεούται  να  

υποβάλλει  την  ειδική  πρόταση  στον  οικείο  Δήμαρχο  και  να  την  

κοινοποιήσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στον  Γενικό  Γραμματέα  του  

Δήμου .  

 Επίσης ,  υποχρεωτική  είναι  η  δημοσίευση  των  ειδικών  προτάσεων  

στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  με  μέριμνα  των  αρμοδίων  δημοτικών  

υπηρεσιών .   

  

 Γ .  Καταστατική  θέση  του  Συμπαραστάτη .  

Η  θητεία  του  Συμπαραστάτη  ακολουθεί  την  θητεία  των  δημοτικών  

αρχών ,  η  οποία  λήγει  στις  31/12/2023. Ωστόσο ,  είναι  επιτρεπτή  η  

ανάκληση  του  Συμπαραστάτη  για  πλημμελή  εκτέλεση  των  καθηκόντων  

του  μετά  από  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

με  την  ίδια  πλειοψηφία  και  την  ίδια  διαδικασία  που  περιγράφεται  στις  

ανωτέρω  παραγράφους .   
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Ο  Συμπαραστάτης  υπεισέρχεται  εκ  του  νόμου  στην  ίδια  

καταστατική  θέση  με  τους  δημοτικούς  συμβούλους .  Στο  πλαίσιο  αυτό  

λαμβάνει  αντιμισθία  ισόποση  με  την  αντιμισθία  του  Προέδρου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Για  όσους  δεν  έχουν  διαβάσει  και  πριν  διαβάσουν  εκφράζονται  

για  το  ποσό  το  οποίο  εισπράττει  ή  θα  εισπράξει  ο  πιθανά  

Συμπαραστάτης  του  Δημότη .   

Ξαναλέω .  Λαμβάνει  αντιμισθία  ισόποση  με  τον  αντιμισθία  του  

Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Υπέχει  τ ις  ίδιες  ευθύνες  που  προβλέπουν  οι  διατάξεις  για  τους  

δημοτικούς  συμβούλους .  Συνεπώς  σας  γνωρίζουμε  ότι  οι  

Συμπαραστάτες ,  οι  οποίοι  έχουν  την  υπαλληλική  ιδιότητα ,  δικαιούνται  

να  επιλέξουν  είτε  την  αντιμισθία  είτε  τ ις  πλήρεις  αποδοχές  της  

οργανικής  τους  θέσης .   

Επιπλέον ,  βάσει  της  παραγράφου  1,  του  άρθρου  93,  του  Ν3852/10 

οι  Συμπαραστάτες  που  έχουν  υπαλληλική  ιδιότητα  λαμβάνουν  από  την  

υπηρεσία  τους  υποχρεωτικά  ανεξαρτήτως  υποβολής  αιτήσεως ,  ειδική  

άδεια  για  όλο  το  διάστημα  της  θητείας  τους .   

Για  περαιτέρω  διευκρινήσεις  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  μπορούμε  

να  δώσουμε  και  κάποια  τηλέφωνα .   

Εάν  θέλετε  μπορώ  να  συνεχίσω  και  με  το  παράρτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε  εισήγηση  ζητήσαμε .  Εάν  νομίζετε  ότι  αυτή  είναι  εισήγηση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σωστά  διαβάζεται ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

46 

Δεν  έχετε  τον  λόγο .  Ακολουθεί  κύκλος  τοποθετήσεων  επί  του  θέματος .  

Έχουμε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  τοποθέτηση  επί  του  θέματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  κάνω  εγώ  τοποθέτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .  Για  τον  συνδυασμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .  Άλλος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  κάνετε  ερωτήματα ;   Άλλος  κανείς  που  να  θέλει  να  κάνει  

ερώτημα ;  Και  εσείς  ερώτημα  έχετε  να  κάνετε ;  Ο  κ .  Αραμπατζής  τότε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  ερώτημά  μας  είναι ,  ποια  θα  είναι  η  διαδικασία ,  

όσον  αφορά  την  διαδικασία  των  υποψηφίων ;  Με  ποιο  τρόπο  θα  γίνει ;  

Νομίζω  ότι  είναι  καλό  να  ενημερωθεί  το  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  διαδικασία  θα  είναι  η  προβλεπόμενη .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ποια  είναι  η  προβλεπόμενη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρουν  τον  λόγο  πριν  την  ψηφοφορία  οι  υποψήφιοι .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  ξέρουμε  εάν  είναι  προβλεπόμενη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είπα  προηγουμένως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είπε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  θα  το  είχαμε  κάνει  ήδη  εάν  δεν  είχατε  ζητήσει  …  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  στην  συνέχεια  θα  ακολουθήσει  μυστική  ψηφοφορία .  Ορίστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτονόητο ,  νομίζω ,  αλλά  οφείλω  να  το  ρωτήσω .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Οφείλω  όμως  να  το  ρωτήσω .  Η  έδρα  του  Συμπαραστάτη  του  Δήμου  θα  

είναι  σε  κάποιο  γραφείο  στο  Δημαρχείο ;  Στο  δημοτικό  κατάστημα ;  

Έχει  προβλεφθεί ;  Διότι  υπάρχει ,  γνωρίζουμε ,  στενότητα  χώρου .  Έχει  

προβλεφθεί  ποια  θα  είναι  η  έδρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εντάξει ,  δεν  είναι  ανάγκη .  Μάλλον  είναι  υπό  σκέψη  φαντάζομαι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τοποθετήσεις  επί  του  θέματος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  να  κάνω  και  μια  ερώτηση  πριν  την  τοποθέτηση .  Λίγο  να  μας  

διευκρινίσετε  πως  ακριβώς  θα  προσμετρηθούν  οι  ψήφοι  επί  των  

παρόντων ;  Γιατί  από  ότι  γνωρίζω ,  ο  νόμος  επιβάλει  3/5 θετικών  ψήφων  
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που  σημαίνει ,  υπάρχουν  κάποιες  εξαιρέσεις  στον  νόμο  που  προβλέπουν  

ότι  η  λευκή  ψήφος ,  για  παράδειγμα ,  δεν  προσμετράται  στους  παρόντες .  

Πρόκειται  για  τέτοια  διαδικασία  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  εγκύκλιος  το  προβλέπει  ξεκάθαρα  αυτό .  Μάλλον  πρέπει  και  αυτά  να  

τα  διαβάσετε  κύριε  αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  διάβασα  την  εγκύκλιο ,  απλά  όσον  αφορά  την  προσμέτρηση  των  

παρόντων ,  η  αλήθεια  είναι  ότι  δεν  είναι  και  τόσο  σαφής  για  τα  λευκά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ανακοινωθεί  στο  ξεκίνημα ,  πριν  την  έναρξη  της  μυστικής  

ψηφοφορίας .  Θα  ανακοινωθούν  οι  παρόντες  και  επί  του  αριθμού  των  

παρόντων  που  θα  είναι  πριν  την  έναρξη  της  ψηφοφορίας ,  θα  βγάλουμε  

το  κλάσμα  των  3/5.  Εάν  υπάρξουν  θετικές  ψήφοι  που  καλύπτουν  τον  

αριθμό  αυτό ,  εκλέγεται  Συμπαραστάτης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  λευκές  ψήφοι  μετριούνται  στους  παρόντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  υπάρξουν ,  εμείς  θέλουμε  τις  ψήφους  που  θα  βγάλουν  τα  3/5.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επί  των  παρόντων .  Όταν  ξεκινήσει  η  ψηφοφορία  θα  δούμε  πόσοι  είναι  

οι  παρόντες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επί  αυτού  του  αριθμού  τα  3/5.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  τοποθετήσεις .  Η  κυρία  Μητλιάγκα ,  η  κυρία  Παπαφωτίου  

ζήτησε  επίσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  εάν  χρειαστεί .  Ζητάτε  ή  δεν  ζητάτε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  προηγηθεί  η  παρουσίαση ;  Να  μιλήσουμε  αλλά  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παρουσίαση  θα  γίνει  πριν  την  έναρξη  της  ψηφοφορίας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  δεν  έχουμε  στοιχεία  για  τους ,  δεν  έχουμε  καν  τα  βιογραφικά  τους .  

Έχουμε  μια  υποψηφιότητα ,  η  οποία  μας  είπατε  ότι  κατατέθηκε  πριν  

από  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κυρία  Παπαφωτίου .  Η  δική  μου  πρόθεση  ήταν  αυτή  ακριβώς  

να   γίνει  αλλά  από  την  που  τέθηκε  θέμα  από  την  παράταξη  του  κ .  

Αραμπατζή  να  ακολουθηθεί  πιστά  η  διαδικασία ,  η  διαδικασία  είναι  

αυτή .  Έτσι  ορίζει  η  εγκύκλιος .  Θα  γίνουν  οι  τοποθετήσεις ,  αφού  

θέλουμε  κανονική  διαδικασία  εισηγήσεων ,  τοποθετήσεων  και  τα  λοιπά ,  

θα  ακολουθήσει  η  τοποθέτηση  των  υποψηφίων  για  την  θέση  αυτή  που  

θα  παρουσιάσουν  την  υποψηφιότητά  τους  και  θα  ακολουθήσει  μυστική  

ψηφοφορία .  Αυτή  είναι  η  διαδικασία  όπως  ορίζεται .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τουλάχιστον  πρόσβαση  στους  φακέλους  που  

κατατέθηκαν  να  μάθουμε  ποιος  είναι  ποιος ,  θα  μπορέσουμε  να  έχουμε ;  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  κάνουν  παρουσίες  ο  καθένας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  δεν  είναι  δυνατόν ,  κύριε  Δήμαρχε  να  τοποθετηθεί  κάποιος  χωρίς  

να  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέλετε  να  κάνετε  τοποθέτηση ;  Εσείς ,  η  κυρία  Μητλιάγκα .  

Άλλος  κανείς ;  Και  ο  κ .  Αραμπατζής .  Όχι ;  Ο  κ .  Γκότσης .  Λοιπόν ,  

ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Ήθελα  καταρχάς  να  δηλώσω  στο  σώμα  ότι  ως  

παράταξη  είμαστε  υπέρ  του  θεσμού ,  ήμασταν  και  τα  προηγούμενα  

χρόνια  που  δεν  ήρθε  ποτέ  ως  πρόταση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

καταρχήν  χαιρετίζουμε  την  πρωτοβουλία  της  Δημοτικής  Αρχής  από  τον  

Οκτώβριο  και  τελικά  φτάσαμε  στο  σήμερα  να  φέρει  το  θέμα  με  μια ,  να  

γίνει  μια  προσπάθεια  ουσιαστικά  να   υπάρξει  κάποιος  Συμπαραστάτης  

του  Δημότη  για  την  δημαρχιακή  θητεία  που  διανύουμε .   

 Παρόλα  αυτά ,  εάν  και  έγινε  η  πρόταση  από  εσάς ,  την  οποία  

αποδεχθήκαμε  και  χαιρετίσαμε  να  αποσυρθεί  το  θέμα  τον  Οκτώβριο  ή  

Νοέμβριο ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  που  το  φέρατε  προκειμένου  να  γίνει  μια  
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διαβούλευση ,  ώστε  να  βρεθεί  το  κατάλληλο  πρόσωπο  που  θα  έχει  τα  

εχέγγυα  της  ανεξαρτησίας  και  της  κοινής  συναίνεσης  για  να  βρεθεί  

αυτό  το  πρόσωπο ,  δυστυχώς  στην  πράξη  φτάσαμε  δυο  μέρες  πριν  την  

ψηφοφορία  για  να  γίνει  αυτή  τη  η  συνάντηση .   

 Νομίζω  ότι  όσον  αφορά  τα  πρόσωπα ,  τουλάχιστον  τους  

ανθρώπους  που  είχαν  κάνει  τις  αιτήσεις  τους ,  ήμασταν  όλοι  

ενημερωμένοι  γιατί  ήταν  οι  ίδιοι  με  την  προηγούμενη  φορά  και  

υπήρχαν  και  οι  φάκελοι ,  φυσικά  στο  προεδρείο .    

 Συναίνεση  κατά  την  άποψη  την  δική  μας  δεν  σημαίνει  απλά  να  

συμφωνήσουν  οι  υπόλοιποι  στο  πρόσωπο  που  επιλέγει  ο  Δήμαρχος  ή  η  

Δημοτική  Αρχή  αλλά  σημαίνει  η  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  έχει  την  

πρωτοβουλία  των  πράξεων ,  του  καλέσματος  της  συναίνεσης ,  όπως  

είθισται  και  όπως  πρέπει ,  να  προτείνει  ένα  πρόσωπο  που  έχει  τέτοια  

εχέγγυα  ανεξαρτησίας  για  το  οποίο  κανένας  από  τους  υπόλοιπους  δεν  

θα  μπορούσε  να  πει  όχι .   Στο  σημείο  αυτό  να  διευκρινίσω  ότι  ούτε  

εγώ  προσωπικά  ούτε  κανένας  από  τον  συνδυασμό  έχουμε  κάτι  

προσωπικό  με  τους  ανθρώπους  οι  οποίοι  έχουν  κάνει  την  αίτηση .  Είναι  

άνθρωποι  γνωστοί ,  συνάδελφοι  σε  μένα ,  τους  γνωρίζω  χρόνια  και  τους  

εκτιμώ ,  τουλάχιστον  τους  συναδέλφους  προσωπικά  και  τους  δυο .   

Παρόλα  αυτά ,  να  επισημάνω  το  εξής .  Το  γεγονός  ότι  η  

υποψηφιότητα  που  προτείνεται  πρόκειται  για  τον  δικηγόρο  που  

συνεργάστηκε  μαζί  σας  κατά  την  διάρκεια  των  εκλογών ,  θεωρούμε  ότι  

δεν ,  σημειολογικά  να  το  πω ,  όχι  προσωπικά ,  δεν  έχει  τα  εχέγγυα  της  

ανεξαρτησίας  που  θα  έπρεπε  να  έχει  αυτό  το  πρόσωπο .   

Διάβασε  ο  κ .  Μισιρλής ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  την  διάταξη  και  την  

έχουμε  διαβάσει  και  όλοι .  Ουσιαστικά  το  πρόσωπο  αυτό  είναι  ένα  
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πρόσωπο  το  οποίο  θα  ελέγχει  την  Δημοτική  Αρχή ,  τον  Δήμαρχο  και  

τους  Αντιδημάρχους ,  καθώς  είναι… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Μην  με  διακόπτετε ,  κύριε  Γκότση .  Δεν  σας  διέκοψα  ποτέ .  Ευχαριστώ .   

 Καθώς  προϊστάμενος  όλων  των  διοικητικών  υπηρεσιών  του  

Δήμου  είναι  ο  Δήμαρχος .  Θεωρούμε  λοιπόν ,  ότι  θα  έπρεπε  να  είναι  ένα  

πρόσωπο  το  οποίο  θα  έχει  τέτοια  εχέγγυα  ανεξαρτησίας ,  για  τα  οποία  

δεν  θα  αμφέβαλε  κανένας  και  θέλω  να  το  τονίσω ,  για  να  μην  υπάρχει  

καμία  παρεξήγηση  είτε  προσωπική  είτε  με  την  παράταξη ,  το  θέμα  δεν  

είναι  προσωπικό ,  το  θέμα  είναι  σημειολογικό ,  θεωρούμε  ότι  κάποια  

πράγματα  θα  έπρεπε  να  είναι  λίγο  διαφορετικά .   

 Θέλουμε  τον  θεσμό  και  εκτιμούμε  την  προσπάθεια  που  κάνατε ,  

παρόλα  αυτά  θεωρούμε  ότι  θα  έπρεπε  να  γίνει  με  ουσιαστικότερο  

τρόπο  και  να  έχει  έρθει  μια  πρόταση  για  την  οποία  κανένας  δεν  θα  

μπορούσε  να  αμφιβάλει  ότι  πρόκειται  για  ένα  πρόσωπο  με  εχέγγυα  

ανεξαρτησίας .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  κατάλαβα  εάν  θα  υπάρχει  τοποθέτηση  με  την  

παρουσίαση  των  ενδιαφερομένων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  τώρα  είναι  οι  τοποθετήσεις .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν  δεν  υπάρχει ,  θα  σας  παρακαλούσα  να  μου  δώσετε  τον  λόγο .  δεν  

πειράζει ,  ας  τοποθετηθούν  οι  συνάδελφοι  και  μετά  θέλω  να  τον  πάρω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  πάρετε  τον  λόγο  κ .  Αραμπατζή  απλά  θα  ήθελα  να  καλησπερίσω  

τους  μικρούς  μαθητές ,  δεν  ξέρω  από  ποιο  σχολείο  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  το  18ο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  το  18ο .  τους  Καλωσορίζουμε  στο  Δημοτικό  μας  συμβούλιο  και  

τους  συγχαίρουμε  για  την  επιλογή  τους  να  έρθουν  να  μας  

παρακολουθήσουν  στην  συνεδρίασή  μας .  Και  αυτούς  και  τους  

δασκάλους  τους .   

 Να  μην  το  ξανακάνουμε  αυτό .  ζητήσατε  τον  λόγο  τώρα ,  αλλά  

έπρεπε  να  τον  έχετε  ζητήσει  από  την  αρχή .  Θέλετε  και  εσείς ,  κ .  

Γκότση ;  Τον  ζητήσατε  και  εσείς  πιο  μπροστά ;  Λοιπόν ,  οπότε  θα  

μιλήσει  ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  και  

ο  κ .  Γκότσης  και  ο  κ .  Τερζής .  Μην  έχουμε  άλλες  εκπλήξεις  στην  

συνέχεια ,  αυτοί  είμαστε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Γράψτε  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  Συμπαραστάτης  του  

Δημότη  και  της  επιχείρησης .  Για  μας  είναι  ένας  θεσμός  που  πρέπει  να  

στηριχθεί  και  θα  στηριχθεί  και  πρέπει  να  απολαμβάνει  την  ευρεία  

αποδοχή  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου .   Για  μας  προϋπόθεση  είναι  

να  είναι  ανεξάρτητος ,  έμπειρος  και  ουδέτερος ,  διότι  είναι  αυτός  ο  
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οποίος  θα  δέχεται  τα  αιτήματα  και  τις  καταγγελίες ,  πιθανόν ,  των  

δημοτών  και  βέβαια  αυτός  είναι  που  θα  είναι  δίπλα  στον  δημότη .   

 Θα  είναι  μια  δωρεάν ,  λοιπόν ,  παροχή  υπηρεσίας ,  χωρίς  

απαραίτητα  να  φτάνει  στον  Δήμαρχο  για  να  επιλύσει  τυχόν  

προβλήματα .  Θα  φροντίζει  ο  Συμπαραστάτης ,  λοιπόν ,  για  την  δίκαιη  

και  γρήγορη  επίλυση  των  προβλημάτων .   

 Για  μας  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία ,  διότι  είναι  ένα  

πολύτιμο  εργαλείο  τόσο  για  τους  δημότες  αλλά  και  για  την  Δημοτική  

Αρχή .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εδώ  είμαι  αλλά  θα  ήθελα  λίγο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  να  πάρω  τον  

φάκελο  εκ  νέου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπήρχαν  στον  φάκελο  αυτά  από  μέρες .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Του  νέου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του  νέου  τώρα  ήρθε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ο  κ .  Χαλκιόπουλος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 Με  παρακάμπτετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  δεν  είστε  στην  θέση  σας  να  μιλήσετε .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  τώρα  ήρθε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  νέα  υποψηφιότητα ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  ήρθε  σήμερα  αργά  το  

μεσημέρι ,  οι  άλλες  υπήρχαν  ήδη  στον  φάκελο  από  το  προηγούμενο  

χρονικό  διάστημα  και  είναι  αυτή  εδώ  η  αίτηση ,  την  οποία  θα  

παρουσιάσει  ο  ίδιος  ο  υποψήφιος  στην  συνέχεια .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλό  είναι ,  όπως  είπα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ευχαριστώ  που  απαντάτε  στο  

ερώτημά  μου ,   καλό  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  για  τοποθέτηση  πάντως .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  έχουμε  γνώση  πριν  της  τοποθέτησης  ποιος  είναι  ο  συμπολίτης  μας  

αυτός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσει  στην  συνέχεια .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  θέλω  να  ξεκινήσω  

επαινώντας  αυτούς  τους  συμπολίτες  μας .  τον  τρίτο  υποψήφιο  δεν  το  

γνωρίζω .  Για  την  συμμετοχή  τους  θέλω  να  τους  επαινέσω  καταρχάς  για  

την  συμμετοχή  τους  σε  αυτή  εδώ  την  διαδικασία ,  που  είναι  μια  

διαδικασία  στελέχωσης  ενός  θεσμού  που  τον  θεωρώ  εξαιρετικά  

χρήσιμο  εργαλείο  και  για  τον  Δήμο  και  για  τον  δημότη .  
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 Πιστεύω  ότι  θα  βελτιώσει  την  λειτουργία  και  τις  σχέσεις  του  

δημότη  με  τον  Δήμο ,  θα  ενδυναμώσει  μια  αμοιβαία  εμπιστοσύνη  

μεταξύ  τους  και  επίσης  θέλω  να  τους  επαινέσω  θερμά  και  για  τον  

ενδιαφέρον  τους ,  γιατί  αυτό  το  ενδιαφέρον  τους  για  στελέχωση  αυτού  

του  θεσμού  επιβεβαιώνει  και  την  αξία  τους  και  τις  αξίες  τους  σε  σχέση  

με  τους  δημοκρατικούς  θεσμούς .   

 Οι  τρεις  συμπολίτες  μας ,  λοιπόν ,  τους  οποίους  θα  ακούσουμε  σε  

λίγο  μπαίνουν  με  παρρησία  όχι  μόνο  στην  βάσανο  μιας  εκλογής ,  η  

οποία  γίνεται  με  μυστική  ψηφοφορία  αλλά  επομένως  ένα  αποτέλεσμα  

που  δεν  ξέρουμε  από  τώρα  πως  θα  κινηθεί  αλλά  και  μιας  δημόσιας  

αξιολόγησης  της  υποψηφιότητάς  τους  ενώπιον  σώματος  και  δημοτών ,  

πράγμα  το  οποίο  οπωσδήποτε  δεν  είναι  καθόλου  εύκολο .   

 Με  την  ευκαιρία ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  και  για  το  

πότε  επιτέλους  θα  κάνετε  αυτό  το  οποίο  είχατε  υποσχεθεί  από  την  

αρχή  εδώ  στο  σώμα ,  για  μια  απευθείας  μετάδοση  των  συνεδριάσεων  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ώστε  οι  συνδημότες  μας  να  ακούνε ,  να  

παρακολουθούν  μάλλον  ιδίοις  όσοι  και  όμμασι  τα  όσα  εδώ  

διαμείβονται  και  γίνονται  και  όχι  μέσα  από  φίλτρα  μιντιακά .   

 Θέλω  επίσης  να  επαινέσω  και  την  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  

αποφάσισε  να  ενεργοποιήσει  και  να  αξιοποιήσει  αυτόν  τον  

αυτοδιοικητικό  θεσμό ,  αναγνωρίζοντας  έτσι  τον  χρήσιμο  ρόλο  του .   

 Τώρα ,  ακολουθώντας  το  πνεύμα  του  νομοθέτηση  έχω  να  πω  δυο  

πράγματα .  

 Ένα .  Ο  Συμπαραστάτης  θα  πρέπει  να  είναι  απαλλαγμένος  

πολιτικών  δεσμεύσεων  και  σχέσεων  με  κάποια  από  τις  εκλεγμένες  στο  

παρόν  Δημοτικό  Συμβούλιο  παρατάξεις ,  σχέσεις ,  φυσικά ,  οι  οποίες  

δημοσίως  γνωστοποιήθηκαν  και  καταχωρήθηκαν .  Ο  δημότης  από  την  
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άλλη  πλευρά ,  επιβάλλεται  να  γνωρίζει  ότι  απευθύνεται  σε  μια  

ανεξάρτητη  αρχή .  Αυτό  είναι  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη .  

Ανεξάρτητη  αρχή  και  όχι  κολλητός  κάποιου  Δημάρχου  ή  κάποιου  

επικεφαλής  παράταξης  ή  οτιδήποτε  άλλο  που  μπορεί  να  συμβαίνει  εδώ  

και  μειώνει  το  κύρος  του .   

 Ο  δημότης  που  θα  προσφεύγει  στον  θεσμό ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  

είναι  ο  συμπολίτης  μας ,  ο  οποίος  αισθάνεται  αδικημένος .  Πρέπει ,  

λοιπόν ,  να  του  δώσουμε  εγγυήσεις  πως  ο  Δήμος  είναι  ένας  

δημοκρατικός  θεσμός  που  αγκαλιάζει  όλους  και  δεν  εξυπηρετεί  

συμφέροντα  κάποιων .   

 Το  δεύτερο  που  θέλω  να  επισημάνω  ότι  είναι  ότι  βάσει  της  φύσης  

των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  περιγραφή  των  

υποχρεώσεων  του  Συμπαραστάτη ,  όπως  μας  τις  διάβασε  και  ο  

εισηγητής ,   προκύπτει  ως  προ-απαιτούμενο  ο  Συμπαραστάτης  να  

γνωρίζει  νομικά .  Είναι  προϋπόθεση  η  νομική  κατάρτιση  για  την  ορθή  

διεκπεραίωση  και  κρίση  των  ενυπόγραφων  καταγγελιών  που  θα  δέχεται  

εκ  μέρους  των  δημοτών  ή  των  επιχειρήσεων  για  όλες  τις  περιπτώσεις  

κακοδιοίκησης  ή  άλλης  κακής  λειτουργίας  του  Δήμου  προς  τον  δημότη .   

 Ο  Συμπαραστάτης  καλείται  να  ασκήσει  διαμεσολάβηση  για  την  

επίλυση  των  διαφορών  και  φυσικά  να  απαντήσει  τεκμηριωμένα  

εγγράφως  και  με  κατά  νόμο  επιχειρήματα  μέσα  σε  τριάντα  μέρες .   

 Καταλήγω .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  το  παραπάνω  σκεπτικό  νομίζω  ότι  πρέπει  να  καθοδηγήσει  

την  ψήφο  μας  εάν  θέλουμε  να  δώσουμε  στον  συμπαραστάτη  του  

δημότη  το  κύρος  που  ο  νόμος  επιβάλει .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  και  εμείς  για  την  εμπρόθεσμη  τοποθέτησή  σας .  Σε  ότι  

αφορά  το  θέμα  που  θίξατε  για  την  απευθείας  μετάδοση ,  να  γνωρίζετε  

και  όλο  το  σώμα  φυσικά  να  γνωρίζει  ότι  γίνεται  πολύ  σοβαρή  

προσπάθεια  πάνω  στο  συγκεκριμένο  θέμα  για  να  είναι  σύντομα  έτοιμο  

να  γίνει .  Υπάρχουν  κάποιες  τεχνικές  δυσκολίες ,  κάποια  νομικά  θέματα  

τα  οποία  θα  τα  υπερβούμε  και  όχι  μόνο  αυτό ,  θα  προχωρήσουμε  σε  

κάτι  πολύ  πιο  προχωρημένο  από  αυτό ,  σε  κάτι  πρωτοποριακό  που  θα  

γίνει  πρώτη  φορά  σε  Δημοτικό  Συμβούλιο  ανά  την  επικράτεια ,  το  

οποίο  βέβαια  θα  σας  το  ανακοινώσουμε  και  θα  έχει  να  κάνει  με  την  

ηλεκτρονική  παρακολούθηση  όλων  των   θεμάτων  και  με  ηλεκτρονικά  

μέσα  εποπτείας  που  μπορείτε  να  έχετε  όλοι  σας  εδώ  στην  αίθουσα .  

Αλλά  αυτά  θα  ανακοινωθούν  όταν  θα  είναι  πιο  ώριμα .   

 Τώρα ,  ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συγνώμη .  Παρακαλώ  λίγο ,  αυτοί  που  είναι  έξω  από  την  

αίθουσα  να  κάνουν  ησυχία  ή  να  κλείσετε  την  πόρτα  γιατί  δεν  γίνεται  

αυτό  το  σούσουρο .  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  ότι  ζήτησα  να  

γίνει  η  εισήγηση  το  προβλέπει  ο  νόμος  αυτό .  Άλλωστε ,  λέτε  ότι  κάντε  

τοποθετήσεις .  Τοποθετήσεις  γίνονται  κατόπιν  εισηγήσεως  από  τον  

εισηγητή  εδώ  που  λέει .   

 Θέλω  να  πω  για  τον  Συμπαραστάτη  του  Δημότη  ήρθε  μια  

ενημέρωση  και  το  ΄11, αλλά  το  πρόσωπο ,  εγώ  ευθαρσώς  τα  λέω ,  το  

πρόσωπο  ήταν  στο  ψηφοδέλτιο  της  παράταξης  και  ήρθε  ως  να  
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ψηφίσουμε  ως  Συμπαραστάτη  του  Δημότη ,  πράγμα  το  οποίο  δεν  

πέρασε ,  διότι  είχε  σχέση  με  δημοτική  παράταξη .  Σας  το  λέω  προς  

ενημέρωση .  Έτσι  είναι .  Εγώ  ήμουνα  απέναντι  και  όλοι  ψηφίσαμε ,  όχι .  

Και  το  πήρε  πίσω .  Ξανά  δεν  ήρθε  το  θέμα .   

 Για  μένα  επειδή  πάντα  …. 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αλλά  και  από  τις  άλλες  παρατάξεις .  Ήταν  παραταξιακοί  όλοι ,  έτσι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Για  μένα  σεβόμενος  την  πλειοψηφία  ο  Συμπαραστάτης ,  ο  

άνθρωπος  αυτός ,  χωρίς  να  έχω ,  δηλαδή  μπορεί  να  είναι  αξίας ,  

μορφωμένος  και  τα  λοιπά ,  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  πρόσωπο ,  αλλά  

δεν  θα  πρέπει  να  έχει  κάποια  συγγένεια  με  πρόσωπο  εδώ  και  επίσης ,  

δεν  θα  πρέπει  να  είχε  συμμετοχή  σε  κάποια  παράταξη .   

Αυτά  πλέον  είναι  δεδομένα ,  διότι  πολύ  καλά  είπα  την  εισήγηση  

και  το  διαβάσατε ,  έχει  καταγγελτική  ρόλο ,  έχει  να  κάνει  αναφορά  και  

τον  Δήμαρχο  και  της  διοίκησης  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναφέρεται  αλλά  καταγγέλλει  κιόλας  όταν  κάτι  δεν  προχωράει .  

Λοιπόν ,  γι '  αυτό  το  είπε  και  ο  επικεφαλής ,  εμείς  δεν  συμφωνούμε  με  

πρόσωπο   το  οποίο  είχε  συμμετοχή  σε  παράταξη .  Πρέπει  να  είναι  

ανεξάρτητος  και  πρέπει  να  πρεσβεύει  όλους  μας ,  χωρίς  να  ανήκει  σε  

κάποια  ομάδα .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαλκιόπουλος  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο  λόγος  που  ζήτησα  να  τοποθετηθώ  είναι  ότι  είναι  αυτός  ότι  είχα  την  

εμπειρία  από  την  προηγούμενη  διαδικασία  ως  υποψήφιος  τότε  εγώ  ο  

ίδιος  για  την  θέση  αυτή  του  Συμπαραστάτη  του  Δημότη  όταν  πρώτη  

φορά  νομοθετήθηκε .   

 Θα  ήθελα  να  αναφέρω  το  τι  έγινε  ακριβώς  τότε ,  γιατί  άκουσα  τις  

τοποθετήσεις  των  αξιότιμων  συναδέλφων .  Πρώτον  ούτε  τότε  που  

προέδρευε  ο  κ .  Παπαβασιλείου  υπήρξε  κάποια  εισήγηση  από  την  

συμπολίτευση .  Από  την  Δημοτική  Αρχή .  Ήμουν  παρών  σε  όλη  την  

διαδικασία  από  την  αρχή  μέχρι  το  τέλος ,  δεν  άκουσα  καμία  απολύτως  

εισήγηση .  Αντιθέτως  το  θέμα  είχε  τοποθετηθεί  σε  μια  σειρά  22,  23,  

δεν  θυμάμαι ,  δεν  ήταν  καν  πρώτο  θέμα ,  είχε  υποβιβαστεί  πλήρως  από  

την  τότε  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  είχε  δείξει  σαφώς  με  τις  προθέσεις  

της  ότι  προτιμάει  να  μην  υπάρχει  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη .   

 Θυμάμαι  τότε  και  τον  κ .  Γκότση ,  ο  οποίος  είχε  άλλη  τοποθέτηση  

από  αυτή  την  οποία  πληροφορήθηκα  ότι  έχει  και  μας  ανέπτυξε  και  λίγο  

πιο  πριν ,  εάν  και  τώρα  άλλαξε  λίγο  κάπως  την  άποψή  του  από  τις  

τοποθετήσεις  που  είχε  τις  προηγούμενες  ημέρες ,  όπου  πραγματικά  είχε  

εξισώσει  με  το  κιτίο  παραπόνων  συμφωνώντας  με  τον  κ .  Μισιρλή ,  τον  

εξόχως  δημοκρατικό  αυτόν  θεσμό ,  ο  οποίος  ισχύει  εδώ  και  τόσα  

χρόνια .   

 Για  μένα  ήταν  ντροπή  για  τον  Δήμο  τότε  ως  πολίτης  του  Δήμου  

Σερρών  ότι  δεν  μπόρεσε  να  εκλέξει  Συμπαραστάτη  του  Δημότη .   

 Θέλω  να  καλέσω  όλους  σας  μακριά  από  μικροπολιτικές  

σκοπιμότητες  σήμερα  να  προσπαθήσουμε  να  εκλέξουμε  Συμπαραστάτη  

του  Δημότη .  Οι  τοποθετήσεις  τις  οποίες  άκουσα  και  επειδή  έγινε  και  

επίκληση  του  πνεύματος  του  νόμου  και  από  την  συνάδελφό  μου  την  
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κυρία  Μητλιάγκα  και  από  την  κυρία  Παπαφωτίου ,  όταν  ο  νόμος  ξέρει  

κάτι ,  ξέρει  γιατί  το  λέει .   

Πρώτον ,  ο  νόμος  λέει  ότι  οι  δηλώσεις  υποψηφιότητας  

υποβάλλονται  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας .  Πουθενά ,  λοιπόν ,  δεν  

λέει  ότι  θα  πρέπει  ο  κάθε  ένας  να  έχει  ενημερωθεί  από  πριν  ποιος  

βούλεται  να  κατέλθει  υποψήφιος .   

 Δεύτερον ,  δεν  προτείνει  καμία  παράταξη ,  κανένας  Δήμαρχος  

υποψηφίους .  Δηλώνονται  υποψηφιότητες  από  τους  ίδιους .   

 Τρίτον ,  τα  κριτήρια  τα  οποία  ο  καθένας  θέλει  να  θέσει  περί  

ανεξαρτησίας ,  θα  κριθούν  από  την  ψήφο  του .  Ο  νόμος  καθορίζει  ότι  

δεν  θα  είναι  αιρετός  ότι  και  υπάγεται  στα  κολλήματα  του  άρθρου  14,  

όπως  εμείς .  Τον  εξισώνει ,  λοιπόν ,  με  τον  δημοτικό  σύμβουλο  και  λέει  

ακριβώς  ποιες  είναι  οι  προϋποθέσεις  προκειμένου  να  ψηφιστεί .   

 Αυτό  θα  εκφραστεί  με  την  ψήφο  του .  Δεν  θα  προκαλέσει  ο  

καθένας  και  θα  κρίνει  εκ  των  προτέρων  τις  υποψηφιότητες ,  γιατί  στην  

ουσία  υποτιμά  τον  ίδιο  τον  οποίο  έρχεται  εδώ  και  κατά  τα  άλλα  

χαιρετίζει  την  προσπάθειά  του  να  έρθει  και  να  αναλάβει  αυτό  το  

δύσκολο  έργο .   

 Τέλος ,  κλείνοντας ,  επειδή  και  πάλι  ο  ίδιος  ο  νόμος  και  εδώ  

πραγματικά  είναι  το  πνεύμα  του  νόμου  αλλά  και  η  γραμματική  του  

ερμηνεία ,  όταν  μιλάει  για  πλειοψηφία  3/5 επί  των  παρόντων ,  κάτι  το  

οποίο  άλλαξε  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  φορά ,  όπου  ήθελε  ακόμα  

ευρύτερη  συναίνεση  την  προηγούμενη  φορά  αλλά  κατάλαβε  ότι  

προφανώς  στην  Ελλάδα  αυτού  του  είδους  η  συναίνεση  με  τα  2/3 που  

ίσχυε  τότε  δεν  μπορεί  να  επικρατήσει ,  οπότε  το  ανοίγει  λίγο  και  λέει  

επί  των  παρόντων .  Γιατί  λέει  επί  των  παρόντων ,  ώστε  να  δοθεί  η  

δυνατότητα  σε  όποιον  διαφωνεί  με  αυτόν  τον  θεσμό   ή  σε  όποιον  δεν  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

62 

θέλει  να  τιμήσει  κάποιον  υποψήφιο ,  να  κάνει  αυτό  που  κάνει  ο  κ .  

Φαρμάκης .  Να  αποχωρήσει  από  την  διαδικασία  και  όχι  να  μπει  στην  

κάλπη  και  να  ρίξει  λευκό  και  άκυρο .   

 Εγώ ,  λοιπόν ,  θέλω  να  πω  ότι  εάν  δω  λευκό  και  άκυρο  μέσα  στην  

κάλπη  ντρέπομαι  για  όποιον  το  έχει  ρίξει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  δεν  … 

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  εκβιάζω  κανέναν  και  σας  παρακαλώ  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  όλοι  μιλάνε  επί  προσωπικού  και  εγώ  

ξαφνικά  βλέπω  μια  επίθεση  δια  βοής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  κοιτάξτε ,  καταρχήν  κύριε  Χαλκιόπουλε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .   Παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  προσβάλω ,  καταρχήν  δεν  έχει  πέσει  ψηφοδέλτιο  μέσα .  Ο  τρόπος  

για  να  εκλεγεί  κάποιος  είναι  αυτός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν  δεν  σταματήσετε… 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  ο  κάθε  συνάδελφος  μπορεί  να  λέει  την  δική  του  

άποψη .   Η  άποψή  του  είναι  αυτή .  Δεν  σημαίνει  ότι  προσβάλλεται  

κάποιος .  Κύριοι  συνάδελφοι  ο  κάθε  ένας  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  δυναμιτίσουμε  το  κλίμα  τώρα  χωρίς  λόγο .  Είναι  η  προσωπική  

άποψη  του  καθενός   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  κύριε  Φωτιάδη ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  έχετε  τον  λόγο ,  

σταματήστε .  Είναι  η  προσωπική  άποψη  του  καθενός .  Κάθε  φορά  που  

κάποιος  εδώ  μέσα  διαφωνεί  με  τις  απόψεις  που  διατυπώνονται ,  δεν  θα  

γίνεται  αυτή  η  διαδικασία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  ψηφίσατε  λευκό  και  προσβληθήκατε ;  Θα  ξέρουμε  τι  ψηφίσατε  

εσείς ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

64 

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  γίνει  κατανοητό .  Όταν  λέω ,  συγνώμη  

για  να  γίνει  κατανοητό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο ,  περιμένετε .  Λοιπόν ,  δεν  υπάρχει  κανένα  

προσωπικό  και  καμία  προσβολή .  Είναι  προσωπική  του  άποψη  και  ο  

ίδιος  θα  αισθανθεί  έτσι  και  ούτε  θα  . .  τι  ψήφισε  ο  καθένας  από  εσάς .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  προσωπικό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πως  δεν  έχω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρθηκε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  όνομα  αναφέρθηκε  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  αναφέρθηκε  στο  όνομά  μου  επί  προεδρίας  Βασίλη  

Παπαβασιλείου  και  δεν  είναι  αυτό  επί  προσωπικού ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πείτε  …. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά  τον  κ .  Παπαβασιλείου  θα  ήθελα  να  μιλήσω  και  εγώ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Μιλώ ,  στην  τοποθέτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε ,  κύριε  Παπαβασιλείου  να  το  συζητήσουμε .  Έγινε  κάποιος  

χαρακτηρισμός  για  σας ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτό  περιμένετε ;  Βεβαίως  έγινε  χαρακτηρισμός  εάν  το  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου  τον  χαρακτηρισμό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αναφέρθηκε  στην  δική  μου  θητεία ,  στην  δική  μου  προεδρία  και  είπε  

ότι  τοποθετήσαμε  το  θέμα  στα  Τάρταρα ,  σε  ένα  ενδιάμεσο  θέμα  και  τα  

λοιπά .  Δεν  είναι  αυτό  επί  προσωπικού ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  σας  είπε  κανείς  κάτι  γι '  αυτό  τον  λόγο ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρέπει  να  με  βρίσει ;  Αυτό  θεωρείτε  επί  προσωπικού ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  έκανε  χαρακτηρισμό ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  χαρακτηρισμό  έκανε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Έγινε  επί  προεδρίας  μου  και  θέλω  τον  λόγο .  Αυτό  είναι  το  επί  

προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  τα  έχουμε… 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

66 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Διαβάστε  πολύ  καλά  τον  Κανονισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  να  διαβάσετε  τον  Κανονισμό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  θέλετε  να  τον  διαβάσετε  και  να  τον  κατανοήσετε  τον  Κανονισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  να  τον  ξανά  διαβάσετε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Επί  προσωπικού  λοιπόν ,  διότι  έθιξε  την  προσωπικότητά  μου ,  το  όνομα  

της  προεδρίας ,  την  οποία  υπηρέτησα  επί  έξι  συναπτά  έτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  τώρα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θίγομαι  και  εγώ  γιατί  ουδέποτε  

συνέβη  αυτό  το  πράγμα .  Και  μετά  θα  γίνει  αυτό  το  μπαλάκι .  Ποτέ  δεν  

σας  έθιξα .  Εγώ  τοποθετήθηκα  χωροχρονικά .  Ήσασταν   Πρόεδρος  σε  

εκείνη  την  διαδικασία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  έχει  δικαίωμα .  Βλέπετε  ότι  δεν  τηρείτε  τον  Κανονισμό .  Παρακαλώ  

πολύ  τηρείστε  τον  Κανονισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  προσωπικό  υπάρχει  όταν  υπάρχει  κάποια  

προσβολή  προς  κάποιο  μέλος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Εσείς ,  

αναφέρθηκε  πράγματι  στην  δική  σας  προεδρεία  αλλά  δεν  αναφέρθηκε  

για  να  σας  χαρακτηρίσει  ότι  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Από  την  στιγμή  που  τοποθετείται  ο  κ .  Χαλκιόπουλος…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Παπαβασιλείου  δεν  γίνεται  οι  πολιτικές  κρίσεις  και  

αξιολογήσεις  που  εκφέρει  ο  καθένας  εδώ  πέρα  μέσα  να  θεωρούνται  

προσωπικό .  Δεν  σας  είπε  ότι  κάνατε  κάτι  κακό  ούτε  ότι  κάνατε  κάποιο  

λάθος  ούτε  σας  έκανε  κάποιον  χαρακτηρισμό .  Σας  είπε  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μάλλον  Πρόεδρε  δεν  κατανοήσατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  το  βάλατε  το  θέμα  22,  δεν  είναι  κακό .  Απλά  έκανε  από  αυτό  το  

γεγονός… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  σας .  Για  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε  από  αυτό  το  γεγονός  μια  αξιολόγηση  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Για  μένα  είναι  το  επί  προσωπικού ,  δεν  είναι  το  δικό  σας  επί  

προσωπικού .  Επιτέλους  πρέπει  να  το  κατανοήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  είναι  καθήκον  δικό  μου  να  φιλτράρουμε  τι  είναι  

προσωπικό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι ,  δεν  είναι  τόσο  δικό  σας  καθήκον .  Θέλετε  να  το  βάλουμε  σε  

ψηφοφορία  τι  είναι  επί  προσωπικού  τελικά ;  Να  διερμηνεύσουμε  ξανά  

τον  νόμο ;  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναπτύξτε  μας ,  λοιπόν ,  ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Το  επί  προσωπικού  είναι  ότι  αναφέρθηκε  στην  δική  μας ,  στην  δική  μου  

προσωπική  θητεία ,  όταν  πρωτοήρθε  το  θέμα  του  Συμπαραστάτη  του  

Δημότη  και  της  Επιχείρησης  και  μπήκε  εικοστό  θέμα  κατά  την  άποψη  

του  κ .  Χαλκιόπουλου ,  εγώ  δεν  θυμάμαι  εάν  μπήκε  πρώτο  ή  τρίτο  ή  

πέμπτο ,  δεν  έχει  καμία  σημασία  αυτό ,  όμως  . .  

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Χαλκιόπουλε  μην  με  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Λοιπόν ,  το  θέμα  

του  Συμπαραστάτη  και  της  επιχείρησης ,  είχε  έρθει  τότε  και  εγώ  

αναγνωρίζω ,  είμαι  από  αυτούς  που  αναγνωρίζουν  και  τα  λάθη  και  τις  

παραλείψεις ,  ήταν  παραταξιακές  τοποθετήσεις .  Παραταξιακή  ήταν  η  

υποψηφιότητα  του  κ .  Χαλκιόπουλου .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  θα  ζητήσω  επί  προσωπικού .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Παραταξιακή ,  εγώ  σας  το  λέω ,  είναι  εδώ  παρών  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  

παραταξιακή  και  η  τοποθέτηση  του  υποψηφίου  του  κ .  Φωτιάδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  για  να  μας  πείτε  ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Και  προσβάλλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  δεν  καταλαβαίνω  ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας  τώρα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι ,  δεν  προσβάλω  κανέναν .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Την  δική  σας  υποψηφιότητα  την  έφερε  ο  κ .  Μηλίδης ,  το  αμφισβητείτε  

αυτό ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαλκιόπουλε  παρακαλώ .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θα  λέμε  αλήθειες  εδώ  μέσα ,  δεν  θα  κρυβόμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σταματήσετε  ή  θα  διακόψουμε  την  συνεδρίαση ;  Κύριε  

Παπαβασιλείου… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εμείς  θεωρούμε  τον  θεσμό  πολύ  σοβαρό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  συνεχίσουμε  εξηγήστε  μας  ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας ;  Εάν  

ειπώθηκε  κάτι  ψευδές ,  κάτι  αναληθές ,  κάτι  προσβλητικό  για  σας ;  Μην  

μας  κάνετε  ανασκόπηση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εξηγώ .  Την  αποτυχία  την  οποία  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μισό  λεπτάκι .  Μην  με  διακόπτετε .  Την  αποτυχία  την  οποία  χρεώνει  

στην  συγκεκριμένη  Δημοτική  Αρχή  του  κ .  Πέτρου  Αγγελίδη ,  επί  

προεδρίας  μου ,  ξεκαθαρίζω  αυτό  το  θέμα  και  λέω  ότι  ήταν  λάθος .  

Βεβαίως ,  αναγνωρίζω  το  λάθος ,  διότι  ήταν  παραταξιακές  οι  

υποψηφιότητες .  Τελεία ,  παύλα .  Και  δεν  μπήκε  ούτε  εικοστό  ούτε  

τριακοστό  θέμα .  Ήταν  από  τα  πρώτα  θέματα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  θα  ήθελα  να  απαντήσω  επί  προσωπικού  μισό  λεπτό  μόνο ,  γιατί  

λίγο  παρεξηγήθηκαν  αυτά  που  είπα  από  τον  κ .  Χαλκιόπουλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρθηκε  σε  σας  ο  κ .  Χαλκιόπουλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρθηκε  και  στο  όνομά  μου  προσωπικά .  Η  τοποθέτηση  που  έκανα  

και  θα  ήθελα  να  επισημάνω  στον  συνάδελφο ,  ότι  η  δική  μας  η  

τοποθέτηση  ήταν  ευθεία ,  ειλικρινής  και  νομίζω  ότι  κάποια  πράγματα  

ξέρουμε  όλοι  πάρα  πολύ  καλά  τι  γίνεται ,  τι  έχει  γίνει  τις  προηγούμενες  

μέρες ,  είναι  καλό  να  μην  κρυβόμαστε  πίσω  από  το  δάκτυλό  μας .  Οι  

διαδικασίες  της  συναίνεσης  έγιναν  με  τον  τρόπο  ακριβώς  που  ξέρουμε  

όλοι  ότι  έγιναν .   

 Ήθελα  να  πω ,  να  επαναλάβω ,  γιατί  νομίζω  ότι  δεν  έγινε  αρκετά  

καθαρό ,  η  παράταξη  είναι  υπέρ  του  θεσμού  και  χαιρετίζει  την  

πρωτοβουλία ,  χαιρετίζει  το  γεγονός  ότι  τον  Οκτώβριο  αποσύρθηκε  για  

να  γίνει  προσπάθεια  συναίνεσης ,  παρόλο  αυτά  θεωρούμε  ότι  
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ουσιαστική  συναίνεση  θα  υπήρχε  δεδομένου  ότι  η  πρωτοβουλία  της  

συναίνεσης  ανήκει  στην  Δημοτική  Αρχή  είθισται  και  πρέπει ,  

προτείνοντας  ένα  άτομο  που  έχει  τέτοια  εχέγγυα  ανεξαρτησίας ,  για  τα  

οποία  κανένας  δεν  θα  μπορούσε  να  έχει  καμία ,  την  παραμικρή  

αμφιβολία  και  ερωτηματικό .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προσέξτε ,  προσέξτε .   Αυτό  δεν  είναι  διαδικασία  επί  

προσωπικού ,  κατά  την  γνώμη  μου  και  νομίζω  όχι  κατά  την  γνώμη  μου ,  

κατά  το  τι  προβλέπει  ο  Κανονισμός .  Προσωπικό  θέμα  υπάρχει  όταν  

γίνεται  κάποιο  προσβλητικό ,  υποτιμητικό ,  υβριστικό  σχόλιο  για  

κάποιον  συνάδελφο .  Τότε  ο  συνάδελφος  που  θίγεται  λαμβάνει  τον  

λόγο ,  αναπτύσσει  το  προσωπικό  του  και  ακολουθεί  αυτό  που  

ακολουθεί .   

 Εδώ  πέρα  το  να  εκφράσει  κάποιος  μια  πολιτική  θέση ,  να  κάνει  

μια  πολιτική  τοποθέτηση ,  μια  πολιτική  αξιολόγηση  και  να  πει  ότι  αυτό  

που  κάνετε  πολιτικά  ήταν  λάθος ,  ήταν  σωστό ,  ήταν  αποτυχημένο ,  αυτό  

δεν  είναι  προσωπικό .    

 Λοιπόν ,  να  τα  ξεκαθαρίσουμε  αυτά  τα  θέματα ,  για  να  μην  πατάμε  

συνέχεια  το  κουμπί  και  λέμε  επί  προσωπικού .  Δεν  είναι  προσωπικό  

αυτό  το  πράγμα .  Εάν  ακούσετε  το  όνομά  σας  προσβλητικά  να  

αναφέρεται  κάποιος  για  σας ,  τότε  ναι ,  να  το  συζητήσουμε ,  αλλά  

διαφορετικά  προσωπικό  δεν  υπάρχει .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Καρυπίδη  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Τώρα  η  κυρία  συνάδελφος  απλά  

επανέλαβε  την  τοποθέτηση  που  είχε  πει  και  πριν .  Λοιπόν ,  δεν  είναι  

θέμα  αυτό .  Εάν  θέλετε  δευτερολογία  για  να  διευκρινίσετε  την  

παρεξήγηση  αυτή ,  ζητείστε  δευτερολογία .  Δεν  είναι  προσωπικό  αυτό .   

 Λοιπόν ,  τελευταία  τοποθέτηση  ο  κ .  Τερζής .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  αγνοείτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  μου  δώσατε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχατε  ζητήσει  τον  λόγο ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχατε  ζητήσει  στην  αρχή ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλήσατε  στην  αρχή .  Δεν  κάνουμε  συζήτηση  τώρα .  Κάνουμε  τον  

κύκλο  της  συζήτησης ,  ολοκληρώνουμε  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων  

και  παρεμβλήθηκαν  αυτές  οι  μη  σωστές  προσεγγίσεις  επί  προσωπικού ,  

…. 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .  Εάν  θέλετε  δευτερολογία  θα  την  

έχετε  μετά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θέλω  δευτερολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  την  έχετε  μετά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Οι  συνάδελφοι  που  αναφέρθηκαν  στην  τοποθέτηση  του  κυρίου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσετε  στην  δευτερολογία  σας .   Και  εξήγησα  μόλις  τώρα  ότι  

αυτές  οι  δυο  παρεμβάσεις  δεν  ήταν  προσωπικές .  Έχετε  προσωπικό  

θέμα ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  είστε  ούτε  σωστός  αλλά  ούτε  και  αντικειμενικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κυρία  Παπαφωτίου .  Χαίρομαι  που  τώρα  θέλετε ,  επειδή  σας  

παίρνουν  οι  κάμερες  να  κάνετε  αυτά  τα  σχόλια .  Δεν  σας  τιμά  αυτό .  

Ορίστε  κ .  Τερζή .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .  Κυρία  Παπαφωτίου ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .  

Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  παρεμβαίνετε .  Δεν  είναι  τοποθετήσεις  επί  

προσωπικού  αυτές .  Αυτή  την  ώρα  η  μόνη  περίπτωση  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κατά  παράβαση  και  κατά  παρέκκλιση  ενώ  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  αυτή  την  στιγμή  γίνονται  τοποθετήσεις ,  είναι  ο  

κύκλος  των  τοποθετήσεων .  Εάν  έχετε  προσωπικό  θέμα  να  το  πείτε  ποιο  

είναι  το  προσωπικό  σας  θέμα .  Δεν  έχετε  προσωπικό  όμως ,  όπως  δεν  

είχαν  και  οι  δυο  προηγούμενοι  συνάδελφοι .  εάν  θέλετε  να  κάνετε… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Στους  δυο  δώσατε  τον  λόγο ,  σε  μένα ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εάν  θέλετε  να  κάνετε  διευκρινήσεις  περαιτέρω ,  θα  έχετε  την  

ευκαιρία  να  κάνετε  δευτερολογία .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  σας  τιμά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτή  η  συμπεριφορά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  έχετε  την  δυνατότητα  να  κάνετε… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε ,  κύριε  Παπαβασιλείου  ποιο  είναι  το  αποτέλεσμα ;  Βλέπετε  

ποιο  είναι  το  αποτέλεσμα ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μήπως  θέλετε  και  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κατά  την  δική  σας  ερμηνεία  

να  το  χρεώσετε  επάνω  μου ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  και  τα  παιδιά  σήμερα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σοβαρά  μιλάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  θα  αναφέρεστε  στο  όνομά  μου ,  έτσι ;  Αυτό  

αποτελεί  επί  προσωπικού .  Μάλλον  πρέπει  να  ξανά  διαβάσετε  τον  

Κανονισμό ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εφόσον  αναφέρεστε  ξανά  στο  όνομά  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  για  να  το  τελειώνουμε  το  θέμα  μιας  δια  παντώς  και  παρακαλώ  

στο  εξής  να  είμαστε  όλοι  συνεπείς  σε  αυτό ,  να  είμαστε  συνεπείς  σε  

αυτό  και  να  μην  δημιουργούμε  περιττές  εντάσεις  για  λόγους  που  . .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσπάθησα  να  σας  αποτρέψω ,  κύριε  Παπαβασιλείου  και  σας  εξήγησα  

για  ποιο  λόγο  δεν  υπάρχει  προσωπικό .  Θέλατε  ντε  και  καλά  να  

μιλήσετε .  Ακολούθησε  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχω  αντίθετη  άποψη  στον  ορισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  είναι  η  σωστή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  έχει  σημασία  αυτό .  Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Τώρα  θα  προσπαθήσω  να  συγκροτήσω  

ξανά  την  σκέψη  μου  με  όλα  αυτά  που  έγιναν ,  αλλά  εντάξει  και  αυτά  

είναι  μέσα  στο  όλο  παιχνίδι .   

 Είχα  την  ευκαιρία  αυτό  το  τρίμηνο  που  είχαμε  μπροστά  μας  από  

τον  Οκτώβριο  μέχρι  και  σήμερα  να  ανατρέξω  σε  περισσότερες  

πληροφορίες  και  σε  στοιχεία ,  όσον  αφορά  τον  Συμπαραστάτη  του  

Δημότη  και  όντως  πραγματικά  είναι  μια  όμορφη  και  πολύ  ρομαντική  

και  θετική  ιδέα ,  μια  ανεξάρτητη  αρχή ,  ένα  ανεξάρτητο  πρόσωπο ,  ένας  

ανεξάρτητος  θεσμός ,  ο  οποίος  θα  επεμβαίνει  με  κέντρο  ποιον ;  Τον  

πολίτη  και  τον  άνθρωπο .  Ένας  θεσμός  που  ενώ  ξεκίνησε  με  τον  

Καλλικράτη  το  ΄10, το  ΄18 καταργήθηκε  και  ήρθε  φέτος  το  καλοκαίρι ,  

το  ΄19 να  επανέλθει  και  σαφώς  και  καλώς  επανήλθε  για  να  

μεσολαβήσει  ανάμεσα  στον  πολίτη  και  στον  Δήμο  για  όλη  την  

κακοδιοίκηση  να  διευκολύνει  τον  πολίτη  και  την  επιχείρηση .   

 Μου  έρχονται  διάφορες  σκέψεις  στο  μυαλό .  Η  πρώτη  σκέψη  μου  

είναι  ότι  αφού  είναι  ένας  τόσο  πολύ  καλός  και  σημαντικός  θεσμός  και  

μάλιστα  είναι  η  θέση  και  έμμισθη  και  ευυπόληπτη  πάρα  πολύ ,  γιατί  

από  έναν  πληθυσμό  40.000,  50.000 Σερραίων  έχουμε  ύστερα  από  τρεις  

μήνες  μόνο  τόσες  λίγες ,  δυο  και  μόνο  συμμετοχές ;   

 Ίσως  βλέπετε  ότι  το  πολιτικό  σύστημα  και  ο  τρόπος  

συμπεριφοράς  των  αρχόντων  και  ημών ,  δημιουργεί  αυτή  την  πολιτική  

απαξίωση .  Βλέπετε  ότι  ο  κόσμος  δεν  θέλει  να  ασχοληθεί ,  δεν  θέλει  να  

συμμετάσχει  και  βέβαια  τα  παιδιά  που  μας  βλέπουν  σήμερα  

εισπράττουν  αυτή  την  συμπεριφορά  και  αυτό  το  κακό  πολιτικό  

σύστημα  και  αυτή  την  κακή  συμπεριφορά  την  δική  μας ,  διότι  είναι  οι  
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αυριανοί  πολίτες  και  θα  ζητήσουμε  από  αυτούς  να  είναι  οι  

συμπαραστάτες  του  πολίτη  και  δεν  θα  έρχονται .   

 Δυο  συμμετοχές ,  λοιπόν ,  μετά  από  τρεις  μήνες  και  αυτό  δηλώνει  

την  απαξίωση  του  θεσμού  από  τους  πολίτες .   

Βέβαια ,  κύριε  Χαλκιόπουλε ,  δεν  είναι  επί  προσωπικού ,  παίρνω  

την  πληροφορία  από  εσάς  και  σας  την  δίνω ,  το  ένα  τρίτο  των  δήμων  

εξέλεξε  Συμπαραστάτη  του  Δημότη .  Το  ένα  τρίτο  των  δήμων  στην  

προηγουμένη  θητεία  που  μπορούσε  να  επιλέξει .  Μόνο  το  ένα  τρίτο .   

Μια  άλλη  απαξίωση .  Όλοι  εμείς  εδώ  μπήκαμε  σε  μια  διαδικασία  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  υπηρετήσουμε  το  συμφέρον  των  πολιτών .  Και  τώρα  ο  νόμος  μας  

απαξιώνει  ότι  εμείς  δεν  είμαστε  ανεξάρτητοι ,  δεν  μπορούμε  να  

υπηρετήσουμε  τον  πολίτη  και  πρέπει  να  έρθει   ένας  εξωτερικός  

έμμισθος ,  που  θα  είναι  όχι  δίπλα  μας ,  πάνω  από  εμάς ,  για  να  

εξυπηρετήσει  τους  πολίτες ,  λες  και  εμείς  εδώ  είμαστε  για  να  

εξυπηρετήσουμε  τον  εαυτό  μας ,  την  παράταξή  μας ,  την  θέση  μας ,  το  

νομικό  πρόσωπο  που  προεδρεύουμε .  Μια  δεύτερη ,  λοιπόν ,  απαξίωση  

βλέπω .   

 Και  μια  τρίτη  απαξίωση  και  τελευταία ,   η  ίδια  η  διαδικασία  

εγνωσμένου  κύρους  και  εμπειρίας .  Πώς  θα  το  ζυγίσουμε  αυτό ;  Πώς  θα  

το  ζυγίσουμε  αυτό  όταν  μας  έρχονται  οι  υποψηφιότητές  ένα  

δευτερόλεπτο  μπορούν  να  έρθουν  πριν  από  την  διαδικασία ;   
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 Από  την  μια ,  λοιπόν ,  εμείς  που  είμαστε  απαξιωμένοι  να  

υπηρετήσουμε  τον  πολίτη ,  είμαστε  τόσο  σοφοί  που  μπορούμε  μέσα  σε  

μια  συνεδρίαση  να  επιλέξουμε  τον  καλύτερο .  Κάτι  συμβαίνει  εδώ .   

Βέβαια ,  δεν  θα  τα  δαιμονοποιήσω  όλα .  Είμαι  πάρα  πολύ  

προβληματισμένος .  Αυτό  το  τρίμηνο  έψαξα ,  ψήφο  εμπιστοσύνης ,  

λοιπόν ,  στον  θεσμό  θα  ψηφίσω  όχι  λευκό ,  όχι  άκυρο ,  κατά  συνείδηση .  

Εύχομαι  ο  θεσμός ,  εύχομαι  και  εγώ  σήμερα  να  εκλέξουμε  τον  

Συμπαραστάτη  του  Δημότη  και  πλέον  αυτός  ο  θεσμός  να  προχωρήσει  

και  να  αποδείξει  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη  ότι  είναι  να  κάνει  τον  

θεσμό .  Ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη ,  λοιπόν ,   να  αξιώσει  τον  θεσμό .   

Αυτά  είχα  να  πω .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Υπάρχουν  συνάδελφοι  που  επιθυμούν   να  

τοποθετηθούν  σε  δευτερολογία ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Δευτερολογία  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μητλιάγκα ,   η  κυρία  Παπαφωτίου .   Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θα  είμαι  σύντομη ,  να  μην  κουραζόμαστε  άλλο .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  

μιλάμε  ουσιαστικά  και  να  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους .  Θα  

επαναλάβω  αυτό  που  είπα  πριν .  Η  θέση  του  συνδυασμού  είναι  καθαρή ,  

είμαστε  υπέρ  του  θεσμού ,  θεωρούμε  ότι  η  πρωτοβουλία  της  συναίνεσης  

έπρεπε  να  ανήκει  στον  Δήμαρχο .  Θεωρούμε  ότι  χρησιμοποιήθηκε  με  

άστοχο  τρόπο .   

Παρόλα  αυτά ,  θα  ήθελα  να  ζητήσω  τις  αναφορές  του  κ .  

Χαλκιόπουλο  σχετικά  με  τι  ψηφοφορίες  με  δική  σας  παραίνεση  να  
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σβηστούν  από  τα  πρακτικά ,  γιατί  δεν  μπορεί  να  στηλιτεύεται  η  

απόφαση  του  καθενός  δημοτικού  συμβούλου  για  το  πως  θα  

λειτουργήσει .   

Η  λευκή  ψήφος  είναι  ψήφος ,  η  αποχώρηση  είναι  μεθόδευση .  

Εμείς  είμαστε  υπέρ  του  θεσμού ,  θα  θέλαμε  να  είχε  προταθεί  πριν  καν  

γίνει  η  προκήρυξη  της  θέσης ,  να  υπήρχε  η  διαδικασία  της  

συνδιαλλαγής ,  της  συναίνεσης  και  να  είχε  προταθεί  και  συζητηθεί  ένα  

πρόσωπο  για  το  οποίο  κανένας  από  εμάς  τους  σαράντα  ένα  δεν  θα  

μπορούσε  να  πει  όχι .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς  γιατί  είστε  εμπρόθεσμη .  Τώρα ,  εάν  μου  

επιτρέψετε  μια  μικρή  παρέμβαση .  Αναφέρθηκε  η  λέξης  μεθόδευση .  

Σκεφτείτε  λοιπόν  τώρα  αυτή  είναι  μια  πολιτική  τοποθέτηση ,  μια  

πολιτική  άποψη ,  εάν  την  ακούσει  αυτός  που  αποχώρησε  δεν  θα  ζητήσει  

τον  λόγο  επί  προσωπικού ;  Με  την  δική  σας  λογική .  Αλλά  δεν  είναι  

έτσι .  Δεν  είναι  κάθε  πολιτική  άποψη  που  διατυπώνεται  εδώ  πέρα  μέσα ,  

δεν  είναι  προσωπικό .  Είναι  μια  άποψη .   

 Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Χαίρομαι  που  επιτέλους  σε  κάποια  φάση  της  διαδικασίας  δέχεστε  ότι  

μπορώ  να  μιλήσω  και  εγώ .  Κύριε  Πρόεδρε  και  κύριε  Δήμαρχε ,  θέλω  να  

πω  στον  κ .  Χαλκιόπουλο ,  ο  οποίος  έκανε  την  εισήγηση  που  προκάλεσε  

κιόλας  αυτές  τις  αντιδράσεις ,  ότι  ο  ίδιος  ο  νόμος ,  κύριε  Χαλκιόπουλε  

δεν  δίνει  σημασία  μόνο  τόσο  στην  ψήφο  αλλά  προβλέπει  και  

τοποθετήσεις .  Επομένως  κρίνουμε ,  κρίνουμε  και  τα  πρόσωπα  και  
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τοποθετούμαστε  και  επί  του  θεσμού .  Δεν  αποφαινόμαστε  επί  των  

προσώπων  μόνο  όταν  έρθει  η  ώρα  της  κάλπης .   

 Επομένως ,  σωστά  υπάρχει  το  αίτημα  να  είμαστε  σε  πλήρη  γνώση  

των  στοιχείων  του  κάθε  υποψήφιου  πριν  τοποθετηθούμε .   

 Όσον  αφορά  το  υπόλοιπο  περιεχόμενο  της  ομιλίας  μου  θέλω  και  

εγώ  να  πω  ότι  δυο  επισημάνσεις  είχα  κάνει ,  οι  οποίες  πρέπει  να  

καθοδηγήσουν  την  σκέψη  μας  πριν  φτάσουμε  στην  κάλπη .  Η  μια  είναι  

ότι  θα  πρέπει  ο  Συμπαραστάτης  ο  αυριανός  του  Δημότη  και  της  

Επιχείρησης  να  είναι  απαλλαγμένος  από  πολιτικές  δεσμεύσεις ,  ώστε  να  

λειτουργήσει  πραγματικά  ως  ανεξάρτητη  αρχή  και  ως  ένας  ενδιάμεσος  

ανεξάρτητος  πλήρως  ενδιάμεσος  του  δημότη  και  του  Δήμου ,  ώστε  ο  

αδικημένος  δημότης  να  ξέρει  ότι  προσφεύγει  σε  ένα  πρόσωπο  που  θα  

είναι  απαλλαγμένο  και  θα  λειτουργήσει  αντικειμενικά  και  το  δεύτερο ,  

κατά  την  γνώμη  μου  είναι  ότι  θα  πρέπει  ο  επόμενος  Συμπαραστάτης  

του  Δημότη  να  έχει  νομικές  γνώσεις  και  να  είναι  νομικός  για  να  μπορεί  

να  τα  εξυπηρετήσει .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  που  είστε  συνεπής  στον  χρόνο .  Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  αναφερθώ  πρώτα  στα  παιδιά  που  βλέπω  

μπροστά  μου ,  στα  παιδιά  που  παρακολούθησαν  μια  διαδικασία  

ζωντανή ,  μια  διαδικασία  με  ενέργεια ,  αλλά  έτσι  είναι  και  οι  

διαδικασίες  και  στην  ζωή  μας  γενικότερα .  Εδώ  βλέπετε  έναν  καθρέπτη  

της  κοινωνίας ,  της  αυτοδιοίκησης  με  τις  διαφορές  μας ,  με  τις  

αντιθέσεις  μας ,  με  τις  διαφορετικές  τοποθετήσεις  μας .   
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 Πολλές  φορές ,  όπως  και  στην  κοινωνία ,  οι  διαφοροποιήσεις  

μπορεί  να  έχουν  ένταση  υψηλότερη  ή  χαμηλότερη .  Αυτό  όμως  που  

κυριαρχεί  και  θα  πρέπει  να  κυριαρχεί  και  σε  όλους  είναι  ο  σεβασμός  

στην  όποια  διαφορετική  άποψη ,  γιατί  αυτός  ο  σεβασμός  είναι  ο  οποίος  

θα  πρέπει  να  μας  χαρακτηρίσει .  Όλη  την  κοινωνία .  Και  εδώ ,  δίνοντας  

εδώ  το  παράδειγμα  αλλά  και  φυσικά  παίρνοντας  και  εσείς  το  

παράδειγμα  από  εμάς .   

 Χαιρετίζοντας ,  λοιπόν ,  όλα  τα  παιδιά  την  παρουσία  σας  σήμερα ,  

θα  κάνω  τοποθέτηση  όσον  αφορά  το  θέμα ,  την  τελική  τοποθέτηση ,  

γιατί  ακουστήκανε  πράγματα  αρκετά ,  τα  οποία  τα  σέβομαι  όλα .   

 Ήθελα  να  ξεκαθαρίσω  από  την  αρχή  ότι  η  όλη  προσπάθεια  που  

έγινε  για  τον  Συμπαραστάτη  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης ,  είχε  να  

κάνει  με  την  έννοια  της  συναίνεσης ,  της  ουσιαστικής  συναίνεσης .  Θα  

μπορούσε  κάλλιστα  να  έρθει  ένα  θέμα ,  όπως  ερχόταν  τα  προηγούμενά  

χρόνια  σαν  ένα  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  και  να  ψηφιστεί  ή  να  μην  

ψηφιστεί .   

 Επειδή  όλοι  μας  είχαμε  εκφράσει ,  όλες  οι  παρατάξεις ,  εκτός  από  

την  παράταξη  του  κ .  Φαρμάκη ,  όλες  οι  παρατάξεις  είχαν  εκφράσει  και  

εκφράζουν  την  πεποίθησή  τους  να  λειτουργήσει  αυτός  ο  θεσμός ,  

έπρεπε  αυτό  το  θέμα  να  ωριμάσει  με  τις  καλύτερες  συνθήκες .  Τώρα ,  η  

αξιολόγηση  του  καθενός  ποια  είναι  η  καλύτερη  συνθήκη ,  εάν  υπάρχουν  

αυτές  οι  συνθήκες  ή  όχι ,  προφανώς  είναι  δικαίωμα  του  καθενός  

προσωπικά  αλλά  και  των  παρατάξεων  να  τις  εκπέμψουν .   

 Πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  πρέπει ,  κατά  την  άποψή  μου ,  ότι  ο  

Συμπαραστάτης  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης  δεν  είναι  ο  τελικός  

κριτής .  Δεν  έχει  ούτε  καταγγελτικό  ρόλο  ούτε  δικαστικό  ρόλο .  Έχει  

τον  ρόλο  της  διαμεσολάβησης ,  της  αρχικής  διαμεσολάβησης   και  δεν  
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σημαίνει  ότι  ο  πολίτης  εάν  δεν  μείνει  ευχαριστημένος  ή  εάν  τελικά  δεν  

καλυφθεί  από  τον  ρόλο  αυτόν  του  διαμεσολαβητή ,  δεν  έχει ,  προφανώς  

και  από  εκεί  και  πέρα  και  άλλες  λειτουργίες .  Μπορεί  να  κάνει  αυτά  τα  

οποία  έχει  να  κάνει ,  απλώς  είναι  ένα  ανάχωμα ,  είναι  μια  προσπάθεια  

να  μην  πάμε  σε  ταλαιπωρία  ούτε  των  δημοτών  αλλά  ούτε  και  της  

Δημοτικής  Αρχής  χρησιμοποιώντας ,  αξιοποιώντας  αυτό  το  εργαλείο .   

 Επειδή ,  λοιπόν ,  αυτό  το  πράγμα  θα  πρέπει ,  όπως  έχουμε  πει  όλοι  

μας ,  να  ισχύσει ,  επιτέλους  στον  Δήμο  Σερρών  και  επειδή  ο  νομοθέτης  

είδε  ότι  στις  προηγούμενες  δημοτικές  περιόδους  μόνο  ένα  τρίτο ,  

περίπου  των  δήμων  αποδέχθηκαν  την  συγκεκριμένη ,  μάλλον  έκαναν  

πλήρως…. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  υπάρχει  μια  φασαρία  έξω ;  Πληρώθηκε  η  θέση  αυτή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  κεραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  την  κεραία ;  Λοιπόν ,  πληρώθηκε  η  θέση  αυτή ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  

κατέβασε  το  όριο  και  το  έκανε  λίγο  πιο  ελαστικό  αλλά  με  μια  ευρεία  

πάλι  συναίνεση .  Δεν  υπάρχει  απλή  πλειοψηφία ,  δεν  υπάρχει  ούτε  καν  

σχετική  πλειοψηφία  αλλά  ορίζει  μια  πλειοψηφία  τριών  πέμπτων .    

Γι '  αυτό ,  λοιπόν ,  προσπαθήσαμε  να  ωριμάσουμε  και  με  την  

συνάντηση  των  πολιτικών ,  των  επικεφαλής  των  παρατάξεων  τις  

απόψεις  του  καθενός  και  φυσικά  να  φτάσουμε  σήμερα  σε  μια  

συνεδρίαση  με  όση  ωρίμανση  θα  μπορούσαμε  να  έχουμε .   
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Προφανώς  δεν  μπορούμε  να  είμαστε  ταυτόσημοι  στις  απόψεις  

μας  και  προφανώς  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  κανένας  από  τους  πολίτες  

και  τους  τρεις  πολίτες  που  και  εγώ  τους  συγχαίρω  που  βάζουν  εδώ  

στην  διαδικασία  και  εγώ  τους  τιμώ ,  γιατί  και  τους  τρεις  γνωρίζω .  Είχα  

την  ευκαιρία  να  γνωρίσω  και  τον  κ .  Κλειτσιώτη  και  τον  κ .  Καμπούρη  

στο  γραφείο  μου  αλλά  και  φυσικά  τον  κ .  Μαρκόπουλο  και  οι  τρεις  

είναι  αξιολογότατοι  πολίτες .   

Άρα  για  μένα  δεν  υπάρχουν  ούτε  κολλητοί ,  ούτε  διαφορετικές ,  να  

το  πω  έτσι ,  διαφορετικά  πρόσωπα ,  είναι  άδικο  να  εκπέμπεται  αυτό  

προς  το  πρόσωπο  του  Δημάρχου .   

Άρα  κλείνοντας  την  τοποθέτησή  μου  να  φύγουμε  από  τις  ακραίες  

προσεγγίσεις ,  να  σεβαστούμε  την  όποια  διαφορετική  άποψη  που  

υπάρχει  εδώ ,  προφανώς  η  διαδικασία  εδώ  στην  κάλπη ,  στο  παραβάν  ο  

καθένας  θα  εκφραστεί ,  θα  πει  αυτό  που  είναι  να  πει ,  θα  κάνει  αυτό  που  

είναι  να  κάνει ,  χωρίς  να  χαρακτηρίζει  ο  ένας  τον  άλλο  με  τον  Α  ή  τον  

Β  τρόπο  και  φυσικά  δίνοντας  το  δικαίωμα  στον  άλλο  να  έχει  τις  

απόψεις  του .   

Καλή  επιτυχία ,  λοιπόν ,  στην  διαδικασία  και  εύχομαι  να  

αποκτήσει  και  ο  Δήμος  Σερρών ,  επιτέλους ,  τον  Συμπαραστάτη  του  

Δημότη  και  της  Επιχείρησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσουμε ,  λοιπόν ,  στην  συνέχεια ,  πριν  προχωρήσουμε  την  μυστική  

ψηφοφορία  και  αφού  έχει  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων ,  

θα  δώσουμε  τον  λόγο  στους  τρεις  υποψήφιους ,  τον  κ .  Κλειτσιώτη ,  τον  

κ .  Καμπούρη  και  τον  κ .  Μαρκόπουλο ,  προκειμένου  να  παρουσιάσουν  

την  υποψηφιότητά  τους  και  τους  λόγους  για  τους  οποίους  το  σώμα  

πρέπει  να  τους  εμπιστευτεί  με  την  ψήφο  του .   
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 Παρακαλώ  τον  κ .  Κλειτσιώτη  να  προσέλθει  στο  μικρόφωνο  και  

να  λάβει  τον  λόγο .  Μπορείτε  να  καθίσετε  στην  θέση  του  κ .  Φαρμάκη  

που  είναι  κενή  από  ότι  βλέπω .  

 Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Καλησπέρα  σε  όλους .  Θα  ξεκινήσω  με  ένα  

μίνι  βιογραφικό  μου ,  για  να  με  μάθουν  και  όσοι  τυχόν  δεν  με  ξέρουν .  

 Στέλιος  Κλειτσιώτης  ονομάζομαι ,  είμαι  παντρεμένος  με  την  

Ζωγραφία  Πεταλούδη ,  με  την  οποία  έχουμε  τρεις  θυγατέρες .  Είμαι  

δικηγόρος  από  το  ΄94 στην  πόλη  των  Σερρών ,  ασκώ  μάχιμη  δικηγορία ,  

δεν  είχα  ποτέ  εμπλοκή  με  καμία  πολιτική  κίνηση  σε  δημοτικές  εκλογές  

ή  σε  άλλες  εκλογές .  Είμαι  ενεργό  μέλος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου ,  

δεκαέξι  χρόνια  μέλος  του  Δ .Σ .  του  . . ,  είναι  ένα  Ταμείο  Προνοίας  των  

Δικηγόρων ,  ένα  Ταμείο  το  οποίο  διαχειρίζεται ,  η  σημαντικότητα  του  

οποίου  φαίνεται  ότι  διαχειρίζεται  το  εφάπαξ  των  δικηγόρων  και  τα  

τελευταία  εννέα  χρόνια  είμαι  πρόεδρός  του .   

 Εκ  των  πραγμάτων  θα  πρέπει  να  απαντήσω  και  θα  πρέπει  να  

δεχθώ ,  προφανώς ,  ερωτήσεις ,  γιατί  τέθηκαν  θέματα  που  κυριολεκτικά  

με  αφορούν ,  όσον  αφορά  την  επαγγελματική  μου  ενασχόληση  με  τον  

συνδυασμό  του  νυν  Δημάρχου .  

 Τον  κ .  Δήμαρχο  τον  ξέρω  από  το  2003 όταν  έκανα  τα  έγγραφα  

συνεργαστήκαμε ,  αυτός  φυσικό  πρόσωπο ,  λογιστική  υποστήριξη  ενός  

συνεταιρισμού  που  έγινε  τότε  επαγγελματικών  του  Νομού  Σερρών  

Θερμοϋδραυλικοί .  Εγώ  ήμουνα  νομικός  τους  σύμβουλος  για   όλα  τα  

χρόνια  μέχρι  πριν  από  κάποια  χρόνια  που  σταμάτησε  η  λειτουργία  του  

εν  λόγω  Συνεταιρισμού .   
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 Δεν  υπάρχει  καμία  πολιτική  εξάρτηση ,  γιατί  αναφέρθηκε  

συνέχεια  η  έκφραση  αυτή  και  επειδή  ασχολήθηκα  εγώ  επαγγελματικά ,  

δεν  ήμουν  μόνο  εγώ  στο  θέμα  της  κατάρτισης  και  του  νομικού  ελέγχου  

του  συνδυασμού ,  ήμασταν  άλλοι  δυο  συνάδελφοι ,  ο  Σωτήρης  ο  

Μπουραντώνης  και  ο  Βασίλης  ο  Ζιάκας  και  ασχοληθήκαμε  και  οι  

τρεις .  Είναι  το  επαγγελματικό .  Έγιναν  οι  εκλογές ,  έκλεισε .  Ούτε  

ζήτησα  να  βολευτώ  πουθενά  ούτε  ζήτησα  οτιδήποτε  άλλο  πέρα  από  το  

επαγγελματικό .   

 Τώρα ,  εάν  θέλετε  για  τον  θεσμό .   Εμένα  μου  έκανε  θετική  

έκπληξη  διαβάζοντας  στις  14 Ιανουαρίου ,  ότι  η  Θεσσαλονίκη  εξέλεξε  

Συμπαραστάτη  του  Δημότη ,  η  Θεσσαλονίκη  με  Δήμαρχο ,  ο  οποίος  

βγήκε  με  ένα  ελάχιστο  ποσοστό .   Με  εννέα  υποψηφίους .   

Από  την  αρχή  του  θεσμού  ο  θεσμός  είχε ,  νομίζω ,  επιτυχία ,  εάν  

θεωρήσουμε  επιτυχία  την  εκλογή ,  περίπου  σε  17,  20 δήμους ,  εάν  

θυμάμαι  καλά .  Σήμερα  είναι  ακόμη  περισσότεροι .  Αυτό  είναι  το  καλό .  

Για  την ,  επειδή  το  άκουσα ,  ήμουνα  μέσα  σε  όλη  την  διαδικασία ,  όσον  

αφορά  στην  απαιτούμενη  πλειοψηφία ,  ο  νομοθέτης  μπορεί  να  μείωση  

κατ’  ελάχιστο  τις  απαιτούμενες  ψήφους  αλλά  και  πάλι  λέει  ότι  βρείτε  

τα  για  να  ολοκληρωθεί  η  ψηφοφορία .   

 Και  θα  με  ρωτήσετε  και  εσύ  τι  θες  και  γιατί  να  σε  ψηφίσουμε ;   

 Λοιπόν ,  πριν  από  αρκετά  χρόνια  είδα  μια  γελοιογραφία  του  ΚΥΡ  

και  μετά  από  κάτω  έγραφε  ο  ΚΥΡ  ότι  αυτή  την  γελοιογραφία  την  βάζω  

κάθε  χρόνια  την  ίδια  μέρα ,  κάθε  χρόνο  συνέχεια  για  πολλά  χρόνια .  

Δείχνει ,  λοιπόν ,  ένα  κάρο  μέσα  σε  κάτι  λάσπες ,  όπου  το  κάρο  γράφει  

‘Ελληνική  Διοίκηση’ .  Οι  λάσπες  ‘Γραφειοκρατία’  και  γύρω  από  το  

κάρο  διάφοροι  σε  καρέκλες .  Εγώ  τι  θέλω  για  τον  θεσμό ;  Να  είμαι  ένας  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

86 

από  τους  τελευταίους  που  θα  σπρώξουμε  το  κάρο  για  να  βγει  από  τις  

λάσπες .  Αυτό .   

 Τελείωσα  προς  το  παρόν .  Είμαι  έτοιμος  να  δεχθώ  τις  ερωτήσεις  

σας  για  οτιδήποτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  συνάδελφος  που  θέλει  να  κάνει  ερώτηση  στον  κ .  Κλειτσιώτη ;  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Κλειτσιώτη .  

Κος  ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Ο  κ .  Καμπούρης  να  έρθει  να  παρουσιάσει  

την  υποψηφιότητά  του .   

Κος  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Ονομάζομαι  Καμπούρης  Βασίλειος ,  είμαι  και  εγώ  

δικηγόρος ,  ασκώ  μάχιμη  δικηγορία  εδώ  στις  Σέρρες  από  το  ΄13 μέχρι  

και  σήμερα .  διατηρώ  δυο  δικηγορικά  γραφεία ,  ένα  στην  πόλη  των  

Σερρών  και  ένα  στο  χωριό  Δραβίσκος  από  όπου  και  μεγάλωσα .  Μέχρι  

10 χρόνων  έμενα  εκεί .   

 Είμαι  νομικός  σύμβουλος  του  Μικρασιατικού  Πολιτιστικού  

Συλλόγου  Μαυρολόφου .  Επίσης  από  το  2005 μέχρι  και  το  2018 

διετέλεσα  διαιτητής  Δ’   Εθνικής  και  βοηθός  Β’  Εθνικής .  Σήμερα  έχω  

την  ιδιότητα  του  παρατηρητή  διαιτησίας  Γ’  Εθνικής  και  το  εκπαιδευτή  

διαιτησίας .  Αυτά  όσον  αφορά  ένα  μίνι  βιογραφικό .   

 Τώρα  ως  προς  τον  θεσμό ,  νομίζω  ότι  είμαι  νέος ,  έχω  διάθεση ,  

είμαι  ικανός ,  μπορώ  να  προσφέρω ,  ότι  έχω  καταφέρει  μέχρι  σήμερα  το  

έχω  καταφέρει  μόνος  μου ,  δεν  έχω  σχέση  με  κανέναν ,  με  καμία  

πολιτική  παράταξη ,  είμαι  ενεργός  πολίτης ,  ενδιαφέρομαι  για  τα  κοινά  

και  το  βασικό  είναι  ότι  έχω  διάθεση  να  αποτελέσω  αυτόν  τον  

συνδετικό  κρίκο  ανάμεσα  στους  πολίτες  καις  την  Δημοτική  Αρχή  να  
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επιλύω  προβλήματα ,  να  μεταφέρω  τα  προβλήματα  των  πολιτών  στην  

Δημοτική  Αρχή  και  να  επιτελέσω ,  όσο  γίνεται  πιο  αδέκαστα ,  πιο  

αμερόληπτα  τα  καθήκοντά  μου  και  είμαι  έτοιμος  γι '  αυτή  την  μεγάλη  

πρόκληση .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  προς  τον  κ .  Καμπούρη  από  συναδέλφους ;  Ωραία ,  

ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Καμπούρη .   

Κος  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Ο  κ .  Μαρκόπουλος  να  έρθει  να  παρουσιάσει  

την  υποψηφιότητά  του .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Έχω  κάνει  την  αίτησή  μου ,  μάλλον  θα  αρχίσω  αλλιώς .  Παρακολουθώ  

όλα  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  επί  Δημαρχίας  του  κ .  Μητλιάγκα .  Είμαι  ο  

μόνος  Σερραίος  πολίτης  που  παρακολουθώ  τα  Δημοτικά  Συμβούλια .  

Δεν  παρεμβαίνω ,  διότι  απαγορεύεται  αλλά  συνεχώς  αγοράζω .   

 Έκανα  την  αίτησή  μου  διότι  θέλω  να  βοηθήσω  τους  

ηλικιωμένους ,  τους  πατεράδες  σας  στο  1ο  ΚΑΠΗ  Σερρών .  Υπάρχει  ένα  

άτομο  το  οποίο  είναι  στον  Δήμο  Βισαλτίας ,  υπάγεται  στον  Δήμο  

Βισαλτίας  και  είναι  μόνιμος  κάτοικος  Δημητριτσίου .  Δεν  έχει  καμία  

σχέση  με  τον  Δήμο  Σερρών  και  προπαντός  με  το  ΚΑΠΗ  του  Α’  ΚΑΠΗ .  

Εκμεταλλεύεται  τους  ηλικιωμένους  και  το  λέω  επίσημα ,  έχω  πλήρως  

φακέλους  μεγάλους  με  αναφορές  αλλά  δυστυχώς  δεν  παίρνω  

απαντήσεις .   Δεν  ήξερα  ότι  πρέπει  να  είναι  ο  Συμπαραστάτης  του  

Πολίτη  να  έχει  δίπλωμα  μεγάλο  και  να  είναι  πανεπιστημιακός .  

Πανεπιστημιακός  δεν  είμαι  αλλά  και  δεν  μπορώ  να  συμμετέχω ,  διότι  

δεν  είμαι  πανεπιστημιακός .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορείς ,  πως  δεν  μπορείς ;   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μα  ο  Πρόεδρος  μου  είπε  ότι  δεν  είμαι  για  να  με  αποκλείσει  εντελώς .  

Εγώ  βάζω  υποψηφιότητα  και  θέλω  να  βάλω  υποψηφιότητα  μόνο  να  

βοηθήσω  τους  πατεράδες  σας ,  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  γι '  αυτό  τον  λόγο  σας  δώσαμε  τον  λόγο .  Είστε  υποψήφιος .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  υποψήφιος .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το  πρωί  είπες  ότι  δεν  είμαι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  είπα  αυτό  το  πράγμα .  Δεν  σας  είπα  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  είπα  ότι  δεν  μπορείτε ,  προσέξτε  κάτι  για  να  διαλυθεί  

οποιαδήποτε… 

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θέλω  να  με  ψηφίσει  κανείς .  Εγώ  ζητάω  τους  πατεράδες  σας  να  

βοηθήσω  διότι  είμαι  και   εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  είπα  ότι  δεν  προβλέπεται  θέση  Συμπαραστάτη  του  ΚΑΠΗ  που  

θέλατε  με  την  αρχική  σας  αίτηση .   Αυτό  σας  είπα  ότι  δεν  μπορείτε  να  
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κάνετε .   Η  αρχική  αίτηση  που  έκανε  ο  κ .  Μαρκόπουλος  ήταν  για  

Συμπαραστάτης  του  ΚΑΠΗ .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

… μου  είπατε  το  πρωί  ότι  δεν  έχω  το  δικαίωμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  είπα  ότι  για  Συμπαραστάτης  των  ηλικιωμένων  του  ΚΑΠΗ  δεν  

μπορείτε  να  είστε ,  γιατί  δεν  προβλέπεται  κάτι  τέτοιο .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει .  Στην  φάση  αυτή  νομίζω  ότι  πρέπει  να  κληθούν  

και  όσοι  συνάδελφοι  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη .  Δηλαδή  ο  κ .  Μαρκόπουλος  αποσύρει  

επίσημα  την  υποψηφιότητά  του ,  από  το  κατάλαβα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  μπει  στο  ψηφοδέλτιο  ο  κ .  Μακρόπουλος .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Την  απέσυρα  γιατί  ο  Πρόεδρος  μου  είπε  ότι  δεν  έχω  το  δικαίωμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  μπεις  το  ψηφοδέλτιο  ο  κ .  Μακρόπουλος ,  είναι  στο  ψηφοδέλτιο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  αλλά  εδώ  ενώπιον  του  σώματος  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  διευκρινίσουμε .  Κύριε  Μαρκόπουλε  εκείνο  που  σας  είπα  το  πρωί  

και  το  οποίο  επαναλαμβάνω  και  τώρα  είναι  ότι  δεν  μπορείτε  να  είστε  

υποψήφιος  για  Συμπαραστάτης  των  ηλικιωμένων  του  ΚΑΠΗ .  Δεν  
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προβλέπεται  κάτι  τέτοιο .  Εάν  θέλετε  να  είστε  υποψήφιος  για  

Συμπαραστάτης  του  Δημότη  που  προβλέπεται  και  το  οποίο  έχουμε  

σήμερα  αυτή  την  διαδικασία ,  μπορείτε  να  μας  πείτε  ότι  είστε  γιατί  μας  

κάνατε  μια  αίτηση  γι '  αυτό .  Εάν  αυτή  η  αίτησή  σας  ισχύει  ή   την  

αποσύρετε ,  παρακαλώ  να  το  δηλώσετε  τώρα .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μα  την  αίτηση  που  έκανα  την  έκανα  και  μου  είπες  ότι  δεν  έχω  το  

δικαίωμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  εξηγώ  κύριε  Μαρκόπουλε  … 

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θα  είστε  υποψήφιος  ή  όχι ;    

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

. .  δεν  θέλω  καθόλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλετε ,  ωραία .   

Κος  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θα  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε ,  λοιπόν .  Ωραία ,  θα  είστε  λοιπόν .  Εντάξει .  ισχύει  λοιπόν  και  

του  κ .  Μαρκόπουλου  η  αίτηση .  Παρακαλώ  οι  συνάδελφοι  που  είναι  

έξω ,  μπορεί  κάποιος  να  τους  ειδοποιήσει  ποιοι  επιθυμούν  να  

συμμετέχουν  στην  ψηφοφορία  γιατί  πρέπει  να  δούμε  πόσοι  είναι  οι  

παρόντες ;  Ποιοι  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας  παρακαλώ  να  προσέλθουν  τώρα .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πάρουμε  ποιοι  είναι  οι  παρόντες .  Λοιπόν ,  θα  ακολουθήσει ,  πριν  

ανακοινώσουμε  τον  αριθμό  των  παρόντων  θα  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  

θα  ακολουθήσει  μυστική  ψηφοφορία ,  όπως  γίνεται  με  την  διαδικασία  

που  γίνεται  κάθε  φορά ,  θα  υπάρχει  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  με  τρεις  

υποψήφιους ,  όπως  έχουν  καταγραφεί  από  τις  αιτήσεις  που  έχουν  

υποβληθεί  μέχρι  την  έναρξη  της  ψηφοφορίας .   

Θα  παρακαλούσα  οι  ψηφολέκτες  που  κάθε  φορά  μας  βοηθούν  να  

συμμετέχουν .  Ο  κ .  Χατζηδημητρίου ,  ο  κ .  Μπουρβάνης ,  νομίζω .  

Εντάξει ;  Θα  έρχεστε  να  λαμβάνετε  από  εμένα  τον  φάκελο  

υπογεγραμμένο ,  θα  πηγαίνετε  έξω  να  παραλαμβάνετε  τα  ψηφοδέλτια  

και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αυτό  κάνω .  Εξηγώ ,  λοιπόν  και  πάλι  την  διαδικασία .  Θα  έρχεστε  

από  εμένα  να  λαμβάνετε  τον  φάκελο  υπογεγραμμένο .  Θα  πηγαίνετε  

έξω  στην  γραμματεία ,  θα  λαμβάνετε  τα  ψηφοδέλτια  και  ακολούθως  στο  

παραβάν ,  το  οποίο  υπάρχει ,  θα  ψηφίζει  ο  καθένας  και  θα  έρχεται  μετά  

από  την  ανάγνωση  του  καταλόγου  που  θα  γίνεται .   

 Στο  ψηφοδέλτιο  υπάρχουν  και  οι  τρεις  υποψήφιοι ,  συνεπώς  

θέτετε   σταυρό  στο  όνομα  του  υποψηφίου  που  επιθυμείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  και  λευκό ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  και  η  δυνατότητα  της  λευκής  ψήφου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  και  λευκή  ψήφο  ξεχωριστό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεχωριστό  ψηφοδέλτιο .  Υπάρχει  και  λευκό  ψηφοδέλτιο .   Λοιπόν ,  

πόσοι  είμαστε ;  Είμαστε ,  λοιπόν ,  σαράντα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σαράντα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής  είναι  εδώ  στο  μπαλκόνι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  τα  παιδιά  του  18ο υ  Δημοτικού  που  μας  τίμησαν  σήμερα  

με  την  παρουσία  τους .  Θα  θέλαμε  να  τους  υποδεχθούμε  και  άλλη  φορά  

στο  συμβούλιο .  Είναι  και  ο  κ .  Μισιρλής  συνεπώς  εδώ .  Συνεπώς ,  

ανακοινώνεται  στο  σώμα  ότι  είναι  παρόντες  και  θα  συμμετέχουν  στην  

διαδικασία  σαράντα  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  επ’  αυτού  θα  εξαχθεί  η  

πλειοψηφία  των  3/5.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποχώρησε  ο  κ .  Φαρμάκης .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπέγραψε  αλλά  αποχώρησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  ο  κύριος  Γραμματέας  θα  αναγνώσει  τον  κατάλογο  των  

συναδέλφων  και  θα  αρχίσει  τώρα  η  μυστική  ψηφοφορία .   

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΥΣΤΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος .  Με  παρατάξεις .  Ο  κ .  Νυχτοπάτης  να  

σηκωθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  μην  κάνουμε  φασαρία .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Καρακολίδης .  Η  κυρία  Πάνου .  Ο  κ .  Ματθαίου .  Τουρτούρας ,  

Καδής ,  Δεσποτίδης ,  Παλάζη ,  ο  κ .  Χατζηδημητρίου .  Ο  κ .  Ρίζος .  Ο  κ .  

Ταΐρης .  Ο  κ .  Σιαμάγκας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σημείωσε  ότι  παίρνει  και  ο  κ .  Αραμπατζής .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Δούκας .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  η  κυρία  Δρίγκα ,  

ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  η  κυρία  Ιλανίδου .  Ο  κ .  

Φωτιάδης .  Ο  κ .  Τερζής .  Ο  κ .  Καρυπίδης .  Η  κυρία  Καλώτα .  Ο  κ .  

Καρυπίδης  πήρε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  ψηφοδέλτια  είναι  έξω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  δεν  πήρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώσε  και  τον  κ .  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φωτιάδης  και  Γάτσιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώσε  και  στον  κ .  Γάτσιο .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ο  κ .  Μιχτσόγλου  δεν  ήρθε .  Η  κυρία  

Καρασουλτάνη .  Τον  κ .  Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Μπουρβάνης  έμεινε  εδώ  

που  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μπουρβάνη .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής  δεν  ξέρω  εάν  πήρε  και  μπήκε  μέσα .  Πήρε .  Εντάξει .  

Πρόεδρε  μείναμε  οι  δυο  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στην  διαλογή  των  ψήφων .  Βρέθηκαν :  40 προκαταβολικά  

να  αναφέρω  ότι  με  δεδομένα  ότι  ψήφισαν  και  ήταν  παρόντες  στην  

διαδικασία  40 συνάδελφοι ,  ο  απαιτούμενος  αριθμός  θετικών  ψήφων  

προκειμένου  να  εκλεγεί  Συμπαραστάτης  του  Δημότη  είναι  24 θετικές  

ψήφοι .   

 Προχωρούμε  στην  διαλογή .   

Νούμερο  ένα :  λευκό .   

Νούμερο  δυο :  Κλειτσιώτης  Στέργιος .   

Νούμερο  τρία :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  τέσσερα :  Καμπούρης  Βασίλειος  

Νούμερο  πέντε :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  
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Νούμερο  έξι :  λευκό   

Νούμερο  επτά :  Καμπούρης  Βασίλειος  

Νούμερο  οκτώ :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  εννέα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  δέκα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  ένδεκα :  Καμπούρης  Βασίλειος  

Νούμερο  δώδεκα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  δεκατρία :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  δέκα  τέσσερα :  Μαρκόπουλος  Μάρκος  

Νούμερο  δεκαπέντε :  λευκό   

Νούμερο  δεκαέξι :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  δεκαεπτά :  Καμπούρης  Βασίλειος   

Νούμερο  δεκαοκτώ :  λευκό   

Νούμερο  δεκαεννέα :  λευκό .   

Νούμερο  είκοσι :  Καμπούρης  Βασίλειος   

Νούμερο  είκοσι  ένα :  Καμπούρης  Βασίλειος   

Νούμερο  είκοσι  δυο :  λευκό   

Νούμερο  είκοσι  τρία :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  είκοσι  τέσσερα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  είκοσι  πέντε :  λευκό .   

Νούμερο  είκοσι  έξι :  Καμπούρης  Βασίλειος   

Νούμερο  είκοσι  επτά :  λευκό .   

Νούμερο  είκοσι  οκτώ :  λευκό   

Νούμερο  είκοσι  εννέα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  τριάντα :  Καμπούρης  Βασίλειος .   

Νούμερο  τριάντα  ένα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  τριάντα  δυο :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  
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Νούμερο  τριάντα  τρία :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  τριάντα  τέσσερα :  λευκό .   

Νούμερο  τριάντα  πέντε :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  τριάντα  έξι :  Καμπούρης  Βασίλειος   

Νούμερο  τριάντα  επτά :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

Νούμερο  τριάντα  οκτώ :  λευκό   

Νούμερο  τριάντα  εννέα  :  Καμπούρης  Βασίλειος   

Νούμερο  σαράντα :  Κλειτσιώτης  Στέργιος  

 

Έχω  την  τιμή  να  ανακοινώσω  το  αποτέλεσμα  της  ψηφοφορίας .   

Ο  κ .  Καμπούρης  Βασίλειος  έλαβε  10  ψήφους ,  ο  κ .  Κλειτσιώτης  

Στέργιος  18,  ο  κύριος  Μαρκόπουλος  1 και  βρέθηκαν  11 λευκές  ψήφοι .   

 Συνεπώς ,  διαπιστώνεται  η  αδυναμία  εκλογής  Συμπαραστάτη  

του  Δημότη  στην  παρούσα  διαδικασία ,  στην  παρούσα  ψηφοφορία  

και  το  θέμα  θα  επανέλθει ,  πιθανόν  σε  μελλοντική  συνεδρίαση .   

 

 

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2/2020 )  

…………………………  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  συνεχίζουμε  την  συνεδρίασή  μας .  Με  δεδομένο  

ότι  έχουν  έρθει  δημότες  έξω ,  οι  οποίοι  πληροφορήθηκα  ότι  

ενδιαφέρονται  για  το   θέμα  με  αριθμό  24,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

97 

σώματος  θα  παρακαλούσα  να  προτάξουμε  το  θέμα  αυτό  προκειμένου  

να  αποδεσμεύσουμε  και  τους  δημότες .   

 Συνεπώς ,  θέμα  είκοσι  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

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:  

Έχει  ζητήσει  επ’  αυτού  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .  Παρακαλώ ,  οπότε  

κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  αγαπητοί  συμπολίτες  που  βρίσκεστε  στην  

αίθουσα ,  είναι  ένα  θέμα  το  οποία  απασχόλησε  και  το  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  αποσύρθηκε  με  μια  συγκεκριμένη  διαδικασία  

για  να  υπάρχουν  συγκεκριμένες  μετρήσεις  για  μια  καταγραφή  των  

θεμάτων ,  τα  οποία  ευλόγως  υπάρχει  ανησυχία  στους  πολίτες .   

 Επειδή  διαπιστώνουμε  ότι  υπάρχει  ένα  μεγάλο  έλλειμμα  

ενημέρωσης  δικό  σας  για  το  κομμάτι  αυτό ,  μεταφέρθηκαν  και  στο  

προεδρείο  και  σε  μας  ότι  δεν  είχατε  ενημερωθεί  και  δεν  έχετε  

ενημερωθεί  για  το  θέμα  αυτό ,  το  οποίο  θα  συζητηθεί  στην  σημερινή ,  

μπήκε  σαν  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  για  σήμερα  και  επειδή  είναι  πολύ  

εύλογη  η  ανησυχία  των  κατοίκων  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  γι '  αυτούς  

και  για  τις  οικογένειές  τους ,  προτείνω  στο  σώμα  το  εξής  και  επειδή  η  

συγκεκριμένο ,  το  συγκεκριμένο  θέμα  δεν  μπορεί  να  ληφθεί  χωρίς  να  
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είναι  πλήρως  ενημερωμένη  και  η  τοπική  κοινωνία  και  οι  πολίτες  οι  

οποίοι  ενδεχόμενα  θα  έχουν  επίπτωση  από  την  τοποθέτηση  της  κεραίας  

και  το  λαμβάνουμε ,  προφανώς ,  πολύ  σοβαρά  υπόψη  αυτό ,  προτείνω  το  

εξής ,  προτείνω  το  θέμα  αυτό  να  αναβληθεί ,  να  αποσυρθεί  σήμερα .   

Κος    :  

Όχι ,  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Θα  σας  παρακαλέσω .  Προτείνω  στο  σώμα ,  αναφέρομαι  

στο  σώμα ,  να  αναβληθεί  με  την  εξής  διαδικασία ,  γιατί  όλοι  θα  πρέπει ,  

καταρχάς ,  να  καταλάβουμε  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  πλήρως  

ενημερωμένοι  για  ένα  θέμα  για  το  οποίο  θα  πρέπει  να  πάρουμε  

αποφάσεις  και  αναφέρομαι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  πρέπει  να  είστε  

πλήρως  ενημερωμένοι  και  από  τους  πολίτες  για  τις  ανησυχίες  που  

υπάρχουν  αλλά  και  φυσικά  με  όλα  τα  δεδομένα ,  προτείνω  λοιπόν ,  η  

πρόταση  είναι  η  εξής ,  να  υπάρξει  αναβολή  του  θέματος ,  να  γίνει  μια  

συνάντηση  με  τους ,  με  μια  αντιπροσωπεία  των  κατοίκων  που  έχουν  το  

συγκεκριμένο  θέμα  στον  Δήμο ,  μαζί  με  αντιπροσωπεία ,  προφανώς  

υπάρχουν  πάρα  πολλοί ,  ενδεχόμενα  μπορεί  η  αντιπροσωπεία  είναι  θέμα  

δικό  σας  ποια  θα  είναι ,  πόσα  άτομα  θα  είναι ,  το  αποφασίζετε  εσείς ,  με  

τους  πολιτικούς  επικεφαλής ,  με  τους  επικεφαλής  των  πολιτικών  

παρατάξεων  στο  Δήμο  για  να  γίνει  μια  πλήρη  ενημέρωση  και  των  

πολιτικών ,  να  το  πω  έτσι ,  των  επικεφαλής  των  πολιτικών  παρατάξεων  

για  τις  ανησυχίες  που  υπάρχουν  εδώ  αλλά  και  για  να  γίνει  και  μια  

καλύτερη  ενημέρωση ,  προτού  πάμε  στην  ωρίμανση  του  θέματος  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  δεν  μπορεί  να  παίρνονται  αποφάσεις  

με  μια  ένταση  και  η  ένταση ,  επαναλαμβάνω ,  μπορεί  να  είναι  
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δικαιολογημένη  και  είναι  δικαιολογημένη  γιατί  προφανώς  δεν  υπάρχει  

ενημέρωση .  Πολλοί  από  τους  συμπολίτες  μου  μου  είπαν  σήμερα ,  που  

ήρθαν  εδώ  ότι  δεν  είχαν  ενημέρωση  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Άρα  

είναι  λογικό  το  έλλειμμα  αυτό  ενημέρωσης  που  υπάρχει  να  καλυφθεί .   

 Κάνω ,  λοιπόν  πρόταση  προς  το  σώμα ,  χωρίς  να  διακατεχόμαστε  

ούτε  από  λαϊκισμούς  ούτε  από  κορώνες  πολιτικές ,  γιατί  οι  αγωνίες  

όλων  μας  είναι  το  ίδιο ,  όλων  μας  και  όλες  οι  αγωνίες  είναι  στο  να  μην  

υπάρχει  έστω  και  ένας  συμπολίτης  μας  ο  οποίος  να  έχει  την  παραμικρή  

επίπτωση ,  άρα  λοιπόν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  να  ξέρετε  ότι  η  

Δημοτική  Αρχή  κινείται ,  δεν  έχουμε  το  παραμικρό ,  δεν  πιστεύω  

κανένας  από  τους  σαράντα  ένα  εδώ ,  από  τα  σαράντα  ένα  πρόσωπα  να  

έχει  την  παραμικρή  πρόθεση  να  μην  διαφυλάξει  την  υγεία  των  

συμπολιτών  μας .   

 Να  ξέρετε  ότι  δεν  έχουμε  με  κανέναν  και  σε  τίποτα  δέσμευση  σε  

οποιονδήποτε .  Η  μόνη  δέσμευση  που  έχουμε  είναι  να  προασπίζουμε  τα  

συμφέροντά  σας ,  κινούμενοι  όμως  σε  ένα  πλαίσιο  νομιμότητας .  Αυτό ,  

λοιπόν ,  το  πράγμα ,  αυτόν ,  λοιπόν ,  τον  ρόλο  θα  πρέπει  να  τον  

υπηρετήσουμε  με  την  πρόταση  που  κάνω  προς  το  σώμα .   

 Για  την  συγκεκριμένη  πρόταση  ζητώ  από  το  σώμα  με  αυτή  την  

διαδικασία  την  απόσυρση  του  θέματος .  Εάν  θέλετε  να  συζητήσουμε  το  

θέμα  υπό  αυτήν  την  ένταση  και  την  φόρτιση ,  νομίζω  ότι  δεν  θα  

καταλήξουμε  σε  ένα  συμπέρασμα  επ’  ωφελεια  ή  μπορεί  να  

καταλήξουμε  σε  ένα  συμπέρασμα ,  το  οποίο  δεν  θα  είναι   ή  σε  μι  

απόφαση  η  οποία  δεν  θα  είναι  σωστή .   

 Είναι  θέμα  που  θα  μας  απασχολήσει  αλλά  θα  πρέπει  να  το  

αντιμετωπίζουμε  συνολικά  και  νηφάλια .  Αυτή  είναι  η  πρόταση  προς  το  

σώμα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Παπαβασιλείου  και  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος ,  δεν  ξέρω ,  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  λόγος  

αναβολής ,  κύριε  Δήμαρχε ,  διότι  το  θέμα ,  όπως  σας  είχα  επισημάνει  και  

στην  πρώτη ,  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  που  το  είχατε  φέρει  και  το  

είχατε  αποσύρει ,  ότι  είναι  ένα  ευαίσθητο  θέμα  και  πρέπει  να  είμαστε  

ιδιαίτερα  προσεκτικοί .   

 Είναι  γνωστό  ότι  οι  εταιρείες  τηλεφωνίας  για  να  πετύχουν  

μεγαλύτερη  κάλυψη  αυξάνουν  καθημερινά  τον  αριθμό  των  κεραιών ,  με  

αποτέλεσμα  τα  επίπεδα  της  εκπεμπόμενης  ακτινοβολίας  να  αυξάνονται  

συνεχώς .   

 Το  σημερινό  μας  θέμα  είναι  η  έγκριση  εκμίσθωσης .  Να  

αποφύγουμε ,  λοιπόν  την  διαδικασία ,  γιατί  θεωρώ  ότι  είναι  παγίδα ,  τις  

λεπτομέρειες  τις  τεχνικές  που  πιθανόν  η  πλειοψηφία  να  μην  τις  

καταλάβει .  

 Νομίζω  ότι  είναι  άστοχο  να  ασχοληθούμε  με  τις  τεχνικές  

λεπτομέρειες ,  ξέρουμε  και  είναι  γνωστό  την  ακτινοβολία  που  

δεχόμαστε  όλοι  σε  γενικές  γραμμές ,  εγώ  θέλω  να  σας  επισημάνω  ένα  

λεπτό  σημείο .  Για  το  συγκεκριμένο   θέμα  της  εκμίσθωσης  που  

προτίθεται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  επικυρώσει ,  που  βέβαια  εμείς  

σαφώς  και  είμαστε  αντίθετοι ,   είναι  δίπλα  σε  κατοικίες ,  πρώτον .  Τους  

βολεύει ,  ξέρω  ότι  τους  βολεύει .  Η  περιοχή  ενδείκνυται  για  καλή  

εκπομπή ,  αλλά  αλίμονο  εάν  ο  κάθε  επιχειρηματίας  και  μάλιστα  σε  

δημοτικό  οικόπεδο ,  στήσει  τις  κεραίες  του .  Θα  μου  πείτε  ότι  μπορεί  να  

το  βάλει  σε  κάποιον  ιδιώτη .  Ας  απολογηθεί  ο  ιδιώτης .  Είναι  αυτή  την  
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περίπτωση  για  ένα  δημοτικό  οικόπεδο  θα  απολογηθούμε  εμείς  και  μόνο  

εμείς .  

 Σας  επισημάνω ,  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  σε  πολύ  μικρή  απόσταση  

εκτός  από  τις  κατοικίες ,  υπάρχουν  σε  πολύ  μικρή  απόσταση  δημοτικά  

σχολεία ,  υπάρχουν  νηπιαγωγεία ,  υπάρχουν  παιδικοί  σταθμοί .  

Γνωρίζουν  οι  περισσότεροι ,  τουλάχιστον  που  έχουν  ασχοληθεί  ή  έχουν  

διαβάσει  ότι  η  ακτινοβολία  ειδικά  σε  αυτές  τις  ηλικίες  είναι  τρομερά  

επιρρεπής .   

Να  αποφύγουμε ,  λοιπόν ,  όλα  αυτά  για  την  επόμενη  συνεδρίαση ,  

για  την  μεθεπόμενη  και  προτείνω  το  σώμα  να  είναι  αρνητικό ,  να  

ψηφίσει  αρνητικά  για  την  έγκριση  εκμίσθωσης  του  οικοπέδου .   

Εμείς  προτείνουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  συζητηθεί  

το  θέμα  σήμερα  και  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  ένταση .  Υπάρχει  μια  

ανησυχία  και  είναι  εύλογο  αυτό ,  να  ανησυχούν  όλοι  όπως  ανησυχούμε  

όλοι  μας .  Παιδιά  μεγαλώνουμε ,  εγγόνια  μεγαλώνουμε ,  δεχόμαστε  

καθημερινά  από  πλήθος  συσκευές  πληθώρα  ακτινοβολίας ,  μην  την  

ενισχύσουμε  ακόμη ,  μην  την  βάλουμε  και  μέσα  στα  σπίτια  μας .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θα  ήθελα  να  σας  επισημάνω  ότι  εξής .  Εδώ  διατυπώθηκε  ένα  

θέμα  σχετικά  με  την  απόσυρση  η  μη  του  ζητήματος .  Το  να  μπούμε  

στην  ουσία  της  συζήτησης  και  να  δούμε  ποια  είναι  η  ακτινοβολία ,  πως  

είναι  και  τα  λοιπά  είναι  και  τεχνικό  θέμα… 
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε  κύριε  Παπαβασιλείου  κατευθείαν ,  μην  βιάζεστε .  Λοιπόν ,  

το  πιθανότερο ,  δηλαδή ,  είναι ,  καταρχήν  υπάρχει  η  ευχέρεια  στο  

προεδρείο  να  αποσύρει  το  θέμα ,  οπότε  επί  του  θέματος  αυτού  να  

συζητήσουμε ,  της  απόσυρσης  ή  μη .  Νομίζω  η  πρόταση  του  Δημάρχου  

ήταν  προς  την  εποικοδομητική  κατεύθυνση .  Είναι  απολύτως  

δημοκρατική  με  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  μια  

αντιπροσωπεία  των  πολιτών ,  που  μπορούν  να  την  συγκροτήσουν ,  δεν  

μπορούν  να  έρθουν  δέκα  άτομα  στο  Δημαρχείο  αλλά  μια  

αντιπροσωπεία  τριών ,  τεσσάρων  ατόμων  μπορούν  να  έρθουν  και  μαζί  

με  τους  επικεφαλής  να  γίνουν  όλες  οι  αναγκαίες  συζητήσεις  και  να  

δούμε  που  μπορούμε  να  καταλήξουμε .   

 Προσέξτε  λίγο  του  διακόπτες  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας ,  εάν  έχετε  τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανάψτε  όλα  τα  φώτα  παρακαλώ .  Δεν  έχουν  ανάψει  όλα  τα  φώτα .  

Ορίστε  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όταν  ένα  θέμα  προτείνεται ,  όταν  ένα  θέμα ,  η  Δημοτική  Αρχή  στην  

συγκεκριμένη  περίπτωση  θέλει  να  το  κρατήσει  ή  να  το  αποσύρει ,  

πρέπει  να  συμφωνήσει  όλο  το  σώμα .  Υπάρχει  δεύτερη  πρόταση  από  τον  

επικεφαλής  της  παράταξής  μας  τον  κ .  Αραμπατζή  ότι  το  θέμα  τίθεται ,  

πρέπει  να  το  θέσετε ,  δηλαδή ,  σε  ψηφοφορία  και  δεν  έχετε  δικαίωμα  να  

το  αποσύρετε  μόνος  σας .   
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Άρα  το  θέμα  θα  μπει  σε  ψηφοφορία ,  σας  διευκολύνω  στο  έργο  

σας ,  για  να  αποφύγουμε  λάθη .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  έχετε  τον  λόγο  να  πείτε  την  γνώμη  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  θυμίζω  ότι  το  θέμα  έρχεται  για  δεύτερη  φορά  και  

επίσης  θυμίζω  ότι  προηγήθηκε  μια  συνάντηση  με  πρωτοβουλία  του  

Δημάρχου  έγινε ,  μια  συνάντηση  των  επικεφαλής  για  να  συζητήσουμε  

το  θέμα  καθότι  επίσης  θυμίζω  ότι  είχα  καταθέσει  πρόταση  

διατυπώνοντας  τις  επιφυλάξεις  μου  τις  προσωπικές  για  το  μέγεθος  της  

ακτινοβολίας  και  τον  τρόπο  που  αυτή  διαχέεται  στους  ζώντες  

οργανισμούς  εντός  της  λεκάνης  της  πόλης ,  να  έχουμε  συγκεκριμένα  

και  σαφή  στοιχεία  για  να  μπορούμε  να  αποφασίσουμε .   

 Τώρα ,  λοιπόν ,  αυτά  τα  στοιχεία  τα  έχουμε .  Ο  αρμόδιος  

αντιδήμαρχος  μπορεί  να  κάνει  άνετα  και  τεκμηριωμένα  την  εισήγησή  

του .  Επιπλέον  θυμίζω  ότι  εδώ  είμαστε  ένα  σώμα  που  πρέπει  να  ακούει  

τις  συνδημότες  μας .  Οι  συνδημότες  μας ,  λοιπόν ,  έξω  μας  είπαν  τι  δεν  

επιθυμούν  την  αναβολή  ή  την  απόσυρση  του  συγκεκριμένου  θέματος .   

 Συντονίζομαι  απόλυτα  μαζί  τους  και  ψηφίζω  αρνητικά  στην  

πρότασή  σας  για  αναβολή .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ήδη  από  την  προηγούμενη  περίοδο  είχε  

απασχολήσει  το  σώμα  σε ,  με  μια  περιοδικότητα  και  σπασμωδικά  η  

τοποθέτηση  κεραίας  εδώ ,  εκεί  και  παρ’  εκεί .  Ως  παράταξη  είχαμε  πει  

ότι  ο  Δήμος  θα  πρέπει  το  θέμα  να  το  δει ,  θυμάστε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  

σοβαρά  και  να  ορίσει  έναν  χώρο ,  χώρους  οι  οποίοι  να  είναι  μακριά ,  να  
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μην  δημιουργούν  καμία  υποψία  όχλησης  και  βεβαίως  να  λύσουμε  το  

θέμα  όπως  το  λύνουν  παντού .   

 Άρα  εκείνο  το  οποίο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πρέπει  να  κάνουμε  είναι  να  

δούμε  χώρους ,  πάρκα  κεραίας .  Η  περιστασιακή  και  με  βάση  την  

περίπτωση  της  μιας  εταιρείας ,  της  άλλης  εταιρείας ,  δεν  μπορεί  να  

είναι  μια  λύση  του  σήμερα .  σήμερα  θα  είναι  αυτοί  οι  γείτονες  του  

συγκεκριμένου  οικοπέδου ,  αύριο  θα  είναι  κάποιοι  άλλοι  γείτονες  ενός  

άλλου  οικοπέδου  και  βεβαίως  αντιλαμβάνεστε  ότι  αυτό  δεν  μπορεί  να  

είναι  διαχείριση .   

 Εμείς  ως  παράταξη  και  προσωπικά  εγώ  δεν  ήμουν  σε  καμία  

συνάντηση  αρχηγών .  Όπως  επίσης  η  αναφορά… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έγινε  καμία  συνάντηση  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ιδιαιτέρως  γρήγορη…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε  μια  συνάντηση… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  η  κεραία  καλύπτει  κάποιον  τομέα  δυτικά  της  πόλης .  Δεν  έχει  

καμία  σχέση  με  τέτοια  κάλυψη  και  την  θεωρώ  ατυχή  την  αναφορά .   

 Εμείς  ως  παράταξη ,  εφόσον  φτάσαμε  στο  σημείο  εδώ ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου  έχει  δίκαιο  εδώ .  Το  θέμα  ή  θα  το  βάλετε  σε  διαδικασία  

για  να  ψηφίσουμε  επί  του  θέματος ,  εάν  δηλαδή  θα  μείνει  στην  

ημερήσια  ή  εάν  θα  το  αποσύρετε  ή  εάν  θα  το  αποσύρετε  πρέπει  μόνοι  

σας  να  πάρετε  μια  ευθύνη  της  τεκμηρίωσης  γιατί  το  αποσύρετε .   

 Εφόσον  αυτή  η  πρόταση  για  μια  διαδικασία  ενημέρωσης ,  περί  

αυτού  πρόκειται ,  εάν  κατάλαβα  καλά ,  κύριε  Δήμαρχε  να  βρεθούμε  
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αύριο  και  τα  λοιπά ,  δεν  είναι  αποδεκτή ,  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  

προχωρήσουμε  και  βεβαίως  θα  μπορούσε  κανείς  να  πει  ότι  η  λύση ,  

επαναφέρουμε  την  πρότασή  μας ,  είναι  να  διερευνήσουμε  χώρο ,  τον  

οποίο  θα  ονομάσουμε  χώρο ,  γήπεδο  τοποθέτησης  κεραιών  μακριά  από  

τον  οικισμό ,  τον  όποιο  οικισμό  και  με  την  γειτνίαση ,  για  να  μην  

έχουμε  τέτοια  φαινόμενα .   

 Αυτή  θεωρώ  ότι  είναι  η  επίκαιρη  λύση  και  η  οποία  θα  λύσει  άπαξ  

δια  παντός  το  πρόβλημα .   

 Σε  σας ,  λοιπόν ,  η  λήψη  της  απόφασης  και  η  ευθύνη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μετά  από  τις  τοποθετήσεις  των  επικεφαλής  των  

παρατάξεων  εμείς  δεν  εμμένουμε  σε  καμία  άποψη ,  να  συζητηθεί  το  

θέμα  σήμερα .  απλώς  να  ξεκαθαρίσω  το  εξής .  Θα  πρέπει  στην  συζήτησή  

μας  να  είμαστε  όλοι  και  στις  τοποθετήσεις  μας ,  να  είμαστε  όλοι  επί  

του  συγκεκριμένου .   

 Θα  θέλαμε ,  εάν  θέλετε  και  εσείς  και  το  βάζω  αυτό  σαν  θέμα  και  

σαν  διαδικασία ,  να  ακούσουμε  και  τους  κατοίκους  που  είναι  εδώ  και  

θέλουν  να  τοποθετηθούν  ή  εν  πάση  περιπτώσει ,  να  εκφράσουν  τις  

ανησυχίες  τους  τις  εύλογες  αλλά  και  οι  ίδιοι  να  ακούσουν  τις  όποιες  

τοποθετήσεις  υπάρχουν  από  αυτό  το  οποίο  είχαμε  αναλάβει .  

 Να  σας  ενημερώσω ,  αναφέρομαι  στους  κατοίκους ,  ότι  για  ποιο  

λόγο  είχε  αναβληθεί  την  προηγούμενη  φορά  το  συγκεκριμένο  θέμα ;  

Είχε  αποσυρθεί ;  Είχε  αποσυρθεί  ακριβώς  επειδή  υπάρχει  μια  μεγάλη  

ευαισθησία  για  όλους ,  σε  όλους  μας  εδώ ,  είχε  αποσυρθεί ,  ούτως  ώστε ,  

να  αποτυπωθεί  με  έναν  αντικειμενικό  τρόπο ,  όχι  από  μετρήσεις  

εταιρειών ,  όχι  από  μετρήσεις  ιδιωτών ,  όχι  από  μετρήσεις  τρίτων  

προσώπων  οι  οποίοι ,  ενδεχόμενα ,  υποκρύπτουν  σκοπιμότητες .  Δηλαδή  
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δεν  μπορεί  να  έρθει  μια  εταιρεία  κινητής  τηλεφωνίας  και  να  κάνει  μια  

μέτρηση  ή  κάποιος  ιδιώτης ,  που  δεν  ξέρουμε  τι  εξαρτήσεις  έχει  από  

τους  ιδιώτες ,  είχαμε ,  λοιπόν ,  πάρει  μια  απόφαση  εδώ  να  έχουμε  μια  

αντικειμενική  μέτρηση  από  κρατικό  φορέα ,  οπότε  το  σώμα  να  

αποφασίσει  επί  τέτοιων  αντικειμενικών  κριτηρίων .  Αυτό  το  οποίο  

οφείλαμε  να  κάνουμε .  

 Έρχεται ,  λοιπόν  και  μπήκε  το  θέμα  αυτό  σήμερα  εδώ  στο  σώμα ,  

έχοντας  καταγράψει  συγκεκριμένα  και  ο  εισηγητής ,  ενδεχόμενα ,  θα  

σας  αναφέρει  τα  δεδομένα ,  αφού  θέλουμε  να  συζητηθεί ,  δεν  έχουμε  

κανένα  θέμα ,  να  μας  αναφέρει  τα  δεδομένα  και  να  πάρουμε  την  

απόφαση .  Παρακολουθώντας  και  ακούγοντας  και  τις  ανησυχίες ,  τις  

εύλογες  ανησυχίες  των  συμπολιτών  μας .   

 Κανένας  εδώ ,  κύριε  Αραμπατζή ,  εσείς  που  πήρατε  τον  λόγο ,  

κυρία  Παπαφωτίου  και  στον  κ .  Φωτιάδη ,  κανένας  δεν  βάζει  την  υγεία  

των  πολιτών  κάτω  από  οποιονδήποτε  συμφέρον  και  πρώτος  ο  ομιλών .   

 Άρα  λοιπόν ,  αυτό  είναι  που  κυριαρχεί  και  επί  τη  βάσει  αυτού  θα  

πάρουμε  τις  όποιες  αποφάσεις .   

Άρα  λοιπόν ,  από  την  στιγμή  που  δεν  γίνεται  αποδεκτή  η  

συγκεκριμένη  πρόταση  και  θέλουμε  να  συζητηθεί ,  είμαστε  σύμφωνοι  

για  να  συζητηθεί  το  θέμα  και  να  έχουμε  τον  χρόνο  και  την  δυνατότητα  

να  το  αναλύσουμε .   

Ο  κ .  εισηγητής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στο  οποίο  συμμετέχω  από  

τις  αρχές  του  Σεπτεμβρίου  πολλάκις  και  ομοφώνως  έδωσε  άδεια  

υπεκμίσθωσης  χώρων  του  Δήμου  για  εγκατάσταση  κεραιών  

ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας .  Μόλις  το  προηγούμενο  Δημοτικό  
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Συμβούλιο ,  στο  προηγούμενο ,  τα  παρόντα  μέλη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ομοφώνως  έδωσαν  άδεια  ηλεκτρομαγνητικής  κεραίας ,  

εγκατάστασης  κεραίας  σε  κάποιο  συγκεκριμένο  σημείο  που  ανήκει  στο  

δημοτικό  διαμέρισμα  στον  Άγιο  Ιωάννη .  Έχει  δώσει  ήδη  στην  Ορεινή ,  

έχει  δώσει  πολλές  φορές  στην  Ορεινή ,  έχει  δώσει ,  λοιπόν ,  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  άδεια  εγκατάστασης  υπεκμίσθωσης  του  

χώρου .   

 Έρχεται ,  λοιπόν ,  τώρα  κάποια  εταιρεία  και  ζητάει  να  

υπεκμισθώσει  ένα  συγκεκριμένο  αγροτεμάχιο  του  Δήμου  Σερρών ,  το  

οποίο  είναι  το  υπ '  αριθμό  9137 και  συζητάει  την  υπεκμίσθωση  αυτού  

για  να  τοποθετήσει  κεραία  χαμηλής  ακτινοβολίας .   

 Το   θέμα  αυτό  έρχεται  στο  Τοπικό  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  

Σερρών  όπου  ομόφωνα  τα  δεκαπέντε  μέλη  πρότειναν  την  υπεκμίσθωση  

του  χώρου .   

 Το  θέμα ,  λοιπόν ,  αυτό  ήρθε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  αφού  ομοφώνως  πέρασε  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  για  

υπεκμίσθωση  του  χώρου .   

 Η  ευαισθησία  του  κ .  Δημάρχου  και  η  ευαισθησία  όλων  των  

υπολοίπων  για  την  συγκεκριμένο  μόνο ,  παρακαλώ ,  κεραία ,  γιατί  στο  

ίδιο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  επαναλαμβάνω ,  ομοφώνως  δόθηκε  άδεια  

εγκατάστασης  ίδιας  κεραίας  σε  άλλο  χώρο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Παρακαλώ  να  συνεχίσω .  Συνεπώς ,  λοιπόν ,  ήρθε  το  θέμα  αυτό  και  ο  κ .  

Δήμαρχο  αντιλαμβανόμενος  ότι  είναι  πιθανόν  η  πόλη  των  Σερρών  να  

έχει  πρόβλημα  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  και  ευαισθησία  
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συμπεριφοράς  απέναντι  στους  πολίτες  και  στις  δικές  μας  ζωές ,  γιατί  

εμείς  είμαστε  κάτοικοι  της  πόλης ,  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  μια  

μέτρηση  από  κάποια  επίσημη  αρχή  της  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας  που  θα  εκπέμπεται  στην  πόλη .   

 Είμαστε  νέο  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  πλειοψηφία  μας  και  δεν  

ξέραμε  τότε ,  γιατί  τώρα  ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά ,  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  

είναι  ένας  από  τους  ελάχιστους  δήμους  ο  οποίος  είναι  πρωτοπόρος  

στην  συνεργασία  του  με  τον  Δημόκριτο  και  με  την  Επιτροπή  Ατομικής  

Ενέργειας .   

 Ο  Δήμος  Σερρών ,  λοιπόν ,  είναι  γραμμένος  στο  Παρατηρητήριο  

Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας ,  το  οποίο  ελέγχεται  από  την  

Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  που  είναι  μια  ανεξάρτητη  αρχή  και  

μπορεί  κανείς  ανά  πάσα  στιγμή  από  την  χρήση  του  υπολογιστή  στο  

σπίτι  να  δει  τις  τιμές  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας .  

 Επαναλαμβάνω  βεβαίως ,  για  να  μην  θεωρηθεί  ότι  και  εμείς  

είμαστε  άμοιροι  ευθυνών ,  ότι  η  δική  μας  υπερβολικότερη  χρήση  ίσως  

κινητού  τηλεφώνου ,  η  υπερβολικότερη  ανάγκη  για  ίντερνετ  αναγκάζει  

τις  ιδιωτικές  εταιρείες   να  μας  τροφοδοτούν  με  απαίτηση  

περισσότερων  κεραιών .  Αντιλαμβάνεστε ,  λοιπόν ,  ότι  και  εμείς  με  την  

δική  μας  κατανάλωση  ζητάμε  περισσότερες  κεραίες  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας .   

 Εμείς  θα  αποφασίσουμε  σήμερα  εάν  θα  δώσουμε  άδεια  

υπεκμίσθωσης  του  χώρου .  Δεν  δίνουμε  καμία  άδεια  κεραίας  

ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας .  Την  άδεια  για  την  εκπομπή  

ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  την  δίνει  η  Επιτροπή  

Τηλεπικοινωνίων  του  Υπουργείου ,  αφού  προηγουμένως ,  ούτε  

γνωμοδότηση  μπορούμε  να  κάνουμε  επί  της  αδείας ,  αφού  
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προηγουμένως  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας ,  η  οποία  έχει  βάλει  

υψηλότατα  σε  σχέση  με  την  Ευρώπη  όρια ,  ελέγξει  την  συγκεκριμένη  

εκπομπή  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  και  εισηγηθεί  στην  

Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  να  δώσει  την  άδεια .   

 Όσες  φορές  Δήμος  οποιασδήποτε  πόλης  της  Ελλάδας  έκανε  

αίτημα  ότι  δεν  θέλω  άλλη  άδεια  κεραίας  στην  περιοχή  μου ,  αγνοήθηκε  

από  το  βαθύτερο  κράτος .  Καμία  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  

απαιτούσε  να  μην  δοθούν  άδειες  κεραίας  δεν  έγινε ,  μέχρι  στιγμής ,  

δεκτή .   Τα  στοιχεία  μπορείτε  να  τα  ζητήσετε  πάρα  πολύ  εύκολα .   

 Ερχόμαστε ,  λοιπόν ,  τώρα ,  επειδή  μας  ενδιαφέρει  πρωτίστως  η  

δική  μας  ασφάλεια  και  αμέσως  μετά  η  δική  σας ,  άρα  πρώτα  η  δική  μας ,  

για  να  μιλάμε  την  γλώσσα  που  θέλετε  να  μιλήσουμε  κάποιοι  και  

ανατρέχουμε  λάιβ  στην  διαδικασία  εκπομπής  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας  στο  κέντρο  της  πόλης ,  όπου  οι  φυσικοί  που  είναι  στον  

χώρο ,  κυρία  Παπαφωτίου  επιτρέψτε  μου ,  εσείς  ξέρετε  πολύ  καλά  τι  

σημαίνει  αυξητική  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  στο  κέντρο  της  

πόλης ,  έχει  να  κάνει  με  το  σύνολο  των  κεραιών ,  το  οποίο  είναι  και  

προσθετικό  γιατί  γίνεται  κλωβός  και  εδώ  έχουμε  και  το  ξέρει  η  κυρία  

Παπαφωτίου  και  εάν  κάνω  λάθος ,  γίνεται  κλωβός  που  σημαίνει  ότι  σε  

συγκεκριμένα  σημεία  εμπίπτει  όλη  η  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  

όλων  των  κεραιών .   

 Τα  σημεία  αυτά ,  όπως  παρατηρήθηκαν  από  τον  Δημόκριτο ,  που  

είναι  ο  καθ’   ύλην  αρμόδιος  ανά  την  Ελλάδα ,  είναι  στο  κέντρο  της  

πόλης ,  ένα  στο  δημαρχείο  και  ένα  στην  ΔΥΔΚ .   

 Τα  όρια ,  λοιπόν ,  εκπομπής  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  

είναι  20 βολτ  ανά  μέτρα  και  είναι  υψηλότερα  από  τις  απαιτήσεις  της  
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Ε .Ε . ,  εννοώ  υψηλότερα ,  χαμηλότερα  σε  τιμή  αλλά  υψηλότερων  

απαιτήσεων .  Στην  Ε .Ε .  είναι  περισσότερο .   

 Ξέρετε  πόσο  είναι  οι  τιμές ;  0,3 volt  ανά  μέτρο  είναι  στην  ΔΥΔΚ  

και  1,3 volt  ανά  μέτρο  είναι  στο  Δημαρχείο  Σερρών ,  με  όριο  το  20.  Η  

εκπομπή  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  από  το  κινητό  τηλέφωνο  

πολλές  ώρες  την  ίδια  μέρα  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  στο  αφτί  μας   

από  ότι  η  συγκεκριμένη .   

 Αυτές  είναι  οι  μετρήσεις  των  ειδικών ,  όχι  των  πολιτικών .   

 Επαναλαμβάνω ,  λοιπόν  και  πάλι  ότι  με  ομόφωνη  απόφαση  του  

Τοπικού  Συμβουλίου  ήρθε  το  θέμα ,  η  ευαισθησία  του  Δημάρχου  έδωσε  

την  ευκαιρία  να  γίνουν  αυτές  οι  μετρήσεις ,  επιπροσθέτως  θέλω  να  πω  

ότι  ο  Δήμος  Σερρών  με  ένα  πρόγραμμα  Join Venture που  έχει  με  τον  

Δημόκριτο  από  το  ΄16 που  πριν  ένα  μήνα  δεν  το  ήξερα  αλλά  τώρα  το  

ξέρω  έχει  την  άμεση  επαφή ,  επειδή  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  

έρχεται  και  κάνει  συνεχώς  μετρήσεις  σε  κεραίες  πολύ  μεγαλύτερης  

εκπομπής  των  μεγάλων  εταιρειών  Cosmote,  Vodafone και  τα  σχετικά ,  

αυτές  είναι  χαμηλής  οχλήσεως ,  δεν  είναι  υψηλής  όπως  είναι  οι  άλλες ,  

γιατί  αυτή  είναι  υπεύθυνη  για  τις  άδειες  που  δίνει  και  τα  

αποτελέσματά  της  δεν  τα  έχει  εν  κρυπτώ ,  τα  δημοσιοποιεί  και  μπορείτε  

να  τα  δείτε  λάιβ  στο  Παρατηρητήριο  Ηλεκτρομαγνητικής  

Ακτινοβολίας .   

 Δεν  είμαστε  πρόβατα  επί  σφαγής  σε  αυτή  την  χώρα ,  είμαστε  

άνθρωποι  οι  οποίοι  έχουμε  αγωνίες  για  το  εάν  μας  ψεκάζουν  ή  μας  

εκπέμπουν  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  και  το  Παρατηρητήριο  τις  

δημοσιεύει  λάιβ .   

Όποιος  θέλει  από  εσάς  τώρα  να  κάνει  χρήση  του  ίντερνετ  να  

πατήσει  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  και  να  δει  τις  τιμές  τώρα  
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παρακαλώ .   Μπορεί  να  τις  δει  και  αύριο  το  πρωί  αλλά  και  τώρα  μπορεί  

να  τις  δει .  Θα  έχουν  απόκλιση  της  τάξεως  του  0,1%, όπως  μου  

διαβεβαιώσαν  οι  ειδικοί  με  τους  οποίους  μίλησα  πριν  από  λίγο .   

Συνεπώς ,  η  ευαισθησία  των  κατοίκων  της  περιοχής  εκείνης ,  που  

είναι  και  δική  μου  περιοχή ,  δεν  μένω  καμία  δεκαριά  χιλιόμετρα  μακριά  

από  εκείνη  την  περιοχή ,  είμαι  και  εγώ  κάτοικος  της  Καλλιθέας  στο  9ο  

Δημοτικό  Σχολείο  και  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  μπορεί  να  είναι  πολύ  

μεγαλύτερες  οι  ζημίες  σε  περιοχή  σεισμού  μακριά  από  το  επίκεντρο  

μερικές  φορές .   

 Προς  ενημέρωσή  σας ,  λοιπόν ,  σας  πληροφορώ  ότι  αυτό  

συμβαίνει .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος  με  ευαισθησία  και  πάλι  ζήτησε  να  γίνει  μια  

Επιτροπή  των  κατοίκων ,  η  οποία  θα  διαπιστώσει  εάν  αυτά  που  σήμερα  

σας  λέει  ο  Αντιδήμαρχος  και  σήμερα  μπορείτε  να  μην  τα  πιστεύετε  ή  

όχι ,  να  τα  διαπιστώσετε  ιδίοις  όμμασι  και  να  κρίνετε  τότε  εάν  θίγεται  

ή  εάν  υπάρχει  πιθανότητα  η  υγεία  μας  να  διακινδυνεύει .   

 Εάν ,  λοιπόν ,  ακούγατε  την  πρόταση  του  κ .  Δημάρχου  αύριο  θα  

ήσασταν  και  εσείς  κοινωνοί  της  γνώσης  που  έχω  εγώ ,  που  δεν  την  είχα  

πριν  από  ένα  μήνα .   

 Επίσης ,  με  εκπλήσσει  και  θα  το  πω  και  παραξενεύομαι  αλλά  με  

εκπλήσσει  και  μερικές  φορές  μου  κάνει  να  κάνω  και  δεύτερες  σκέψεις  

ότι  έχουμε  επιλεκτική  ευαισθησία  σε  περιοχές .  Οι  κάτοικοι ,  δηλαδή  

του  Αγίου  Ιωάννη  είναι  δεύτερης  κατηγορίας ;  Οι  κάτοικοι  της  

Ορεινής ,  που  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομοφώνως  έδωσε  την  άδειά  

του ,  με  τις  παρατηρήσεις  της  κυρίας  Παπαφωτίου  ως  φυσικού  τότε  σε  

σχέση  με  το  εάν  η  κεραία  αυτή  έχει  τις  προϋποθέσεις  να  δοθεί  η  άδεια ,  

έδωσε ,  λοιπόν ,  ομόφωνα  την  άδεια .   
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 Εκπλήσσομαι  όταν  ακούω  γενικόλογες  τοποθετήσεις  του  τύπου  

ότι  ξέρετε  πόσο  κινδυνεύουμε  από  την  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία ;  

Εμείς  δεν  ξέρουμε ;  Εμείς  που  το  ζούμε  δεν  ξέρουμε ;  Που  στο  κάτω  –

κάτω  το  σπουδάσαμε  και  το  αντικείμενο  και  ξέρουμε  και  τις  

βιολογικές  βλάβες  που  μπορεί  να  υποστεί  κάποιος  από  την  

ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία .   

 Λέτε ,  δηλαδή ,  ελαφρά  τη  καρδία  εμείς  να  υπεκμισθώνουμε  έναν  

χώρο  του  Δήμου  για  να  βλάψει  τους  δημότες ,  με  τους  οποίους  εμείς  

συζούμε  κάθε  μέρα ;   έχουν  κάποιοι ,  δηλαδή ,  περισσότερη  ευαισθησία  

από  εμάς  σε  θέματα  δημόσιας  υγείας ;  Με  εκπλήσσει  αυτό .  Με  

εκπλήσσει  και  με  στεναχωρεί .   

 Συνεπώς ,  εισηγούμαι  και  εάν  χρειαστεί  θα  δευτερολογήσω ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  εισηγούμαι  την  λήψη  απόφασης  υπεκμίσθωσης  του  χώρου ,  

όχι  της  αδείας  της  κεραίας .  Την  άδεια  αυτή  θα  την  δώσει  η  Επιτροπή  

Ατομικής  Ενέργειας  με  εισήγησή  της  στην  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  

αφού  προηγουμένως  η  ίδια  κάνει  όλες  τις  μετρήσεις .  

 Όμως  εάν  εγώ  αύριο ,  αύριο ,  εάν  ψηφιστεί  το  παρόν  ως  Σπύρος  

Μισιρλής  πολίτης ,  δημότης  της  πόλης ,  όχι  ως  δημοτικός  σύμβουλος  

και  αντιδήμαρχος ,  πάω  στον  Δήμο  Σερρών ,  στο  Τμήμα  Περιβάλλοντος  

και  πω  ότι  ενίσταμαι  επί  της  τοποθετήσεως  τη  κεραίας  αυτής ,  είναι  

υποχρεωμένη  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  από  την  σύμβαση  που  

έχει  με  τον  Δήμο  Σερρών ,  να  έρθει  να  το  μετρήσει  σε  17,  18 

διαφορετικά  σημεία ,  να  κοινοποιήσει  τα  νούμερα  αυτά  και  η  ίδια  να  

αποσύρει  την  άδεια  αυτή  εάν  τα  νούμερα  δεν  έχουν  να  κάνουν  με  τις  

αριθμητικές  τιμές  εκπομπής  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  που  η  

κεραία  χαμηλής  οχλήσεως  δίνει .   
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 Άρα  λοιπόν ,  μπορεί  ο  καθένας  να  πάρει  την  απόφαση  που  θέλει ,  

η  οποία  απόφαση  θα  πρέπει  να  σκεφτεί  εάν  είναι  η  ίδια  με  την  

απόφαση  που  πήρε  στα  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  ή  εάν  θέλει  

τώρα  επιλεκτικώς  να  βάλει  προσκόμματα  παρά  τις  μετρήσεις  της  

Ανεξάρτητης  Αρχής ,  που  είναι  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενάργειας .  

 Έχει  κάθε  δικαίωμα  ο  δημοτικός  σύμβουλος  να  ψηφίσει  κατά  το  

δοκούν  αλλά  εάν  ψηφίσει  με  διαφορετικό  τρόπο  από  αυτόν ,  επιτρέψτε  

μου  να  έχω  και  δεύτερες  σκέψεις .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  σε  κύκλο  τοποθετήσεων .  Ερωτήσεων ,  συγνώμη .  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  από  το  σώμα ;  Λοιπόν ,  καταγράφετε ,  κ .  

γραμματέα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απλώς  να  επισημάνω  ότι  όλα  αυτά  τα  οποία  

ακούστηκαν  θα  μπορούσαν  με  πολύ  όμορφο  τρόπο ,  γι '  αυτό  έγινε  και  η  

πρόταση  η  αρχική  και  να  υπάρχει  και  η  πλήρης  ενημέρωση  των  

κατοίκων  και  των  επικεφαλής  προτού  πάμε  σε  πολιτικές  τοποθετήσεις ,  

οι  οποίες  μπορεί  να  εκφεύγουν  από  όλη  την  φιλοσοφία  της  σημερινής  

συνεδρίασης .   

 Γι '  αυτό  έκανα  την  έκκληση  προς  όλους  να  κυριαρχήσει  η  γνώση  

σε  όλους  μας .  Αυτό  είναι  η  παράκληση  που  έκανα  γιατί  εάν  βάλουμε  

το  θέμα  μόνο  πολιτικά ,  ενδεχόμενα  θα  έχουμε  ένα  κομμάτι  λειψό  στην  

όλη  μας  απόφαση .  

 Αυτή  την  παρατήρηση  για  να  ξεκαθαρίσω  την  πρόταση  που  έγινε  

από  τον  Δήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Άλλος  ερώτηση ;  Ο  κ .  Χράπας  θέλει  

ερώτηση ;  Κύριε  Αραμπατζή  και  εσείς ;  Άλλος ;  Ωραία .  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  ήθελα  να  ρωτήσω  προηγουμένως  που  σας  ρώτησα  of  the record,  

ότι  έχουν  γίνει  μετρήσεις ,  μου  είπατε  ότι  έχουν  γίνει  μετρήσεις .  Από  

ότι  κατάλαβα ,  επειδή  δεν  έχει  τοποθετηθεί  καμία  κεραία ,  οι  μετρήσεις  

γίνανε  στο  κέντρο  της  πόλης  και  όχι  κάπου  εκεί  κοντά ,  δηλαδή  στον  

χώρο ;  Δηλαδή  για  να  το  κατανοήσουμε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άλλο  είναι  κοντά  και  άλλο  είναι  μακριά .  Μπορεί  να  μαζεύεται  κλωβός ,  

όπως  λέτε  εσείς ,  εμείς  δεν  τα  ξέρουμε  αυτά ,  αλλά  κοντά  δηλαδή  εκεί  

στα  σπίτια ;  Και  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο  κ .  Μισιρλή .  Επειδή  ξέρω  

πολύ  καλά  της  Ορεινής ,  της  Ορεινής  είναι  όμως  ένα  χιλιόμετρο  μακριά  

από  το  χωριό .  Για  του  Αγίου  Ιωάννη  δεν  το  ξέρω .  Για  των  Επταμύλων  

μάλλον .  Αλλά  για  της  Ορεινής  που  είναι  και  το  χωριό  μου ,  είναι  ένα  

χιλιόμετρο  μακριά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  κατευθείαν ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εκτιμώ  ιδιαίτερα  την  ευαισθησία  σας  σε  θέματα  υγείας ,  όπως  

φαντάζομαι  και  όλων  των  δημοτικών  συμβούλων .   Ξέρετε  όμως  ότι  η  

πόλη  των  Σερρών  κατακλύζεται  από  ένα  τεράστιο  αριθμό  κεραιών  τα  

οποία  ανήκουν  σε  ιδιωτικούς  χώρους .  Τεράστιο .  Πολύ  περισσότερες  

είναι  αυτές  οι  οποίες  υπάρχουν  σε  πολυκατοικίες  μέσα  στο  κέντρο  της  

πόλης ,  εκεί  που  υπάρχει  πυκνή  δόμηση  δηλαδή  και  οι  κεραίες  όλες  
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αυτές  μαζί  με  τις  κεραίες  που  υπάρχουν  στον  λόφο  Καγιά ,  συνολικά  

και  αθροιστικά  και  του  Ο .Τ .Ε .  που  είναι  στο  κέντρο  και  είναι  

τεράστιες ,  όλες  μαζί  δίνουν  αυτό  το  τεράστιο  ποσό  που  και  εμένα  με  

εξέπληξε ,  του  0,3 volt  τ  ανά  μέτρο ,  με  όριο  το  20.   

 Καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  το  όριο  είναι  αστείο ,  είναι  αστείο ,  

είμαστε  τυχεροί ,  για  κάποιο  λόγο  δεν  συσσωρεύεται  ηλεκτρομαγνητική  

ακτινοβολία  ούτε  καν  σε  επίπεδα  αναφοράς .  Είμαστε  τυχεροί  ως  πόλη ,  

δηλαδή  που  για  κάποιο  λόγο  μας  προφυλάσσει  ο  Θεός  προφανώς .  

 Αυτή  την  στιγμή ,  λοιπόν ,  εάν  τοποθετηθεί  μια  κεραία  στις  

πεντακόσιες  ήδη  υπάρχουσες ,  ενδεχομένως ,  η  κεραία  αυτή  θα  

προσθέσει  ένα  αστείο  νούμερο  της  τάξεως  του  εκατοστού  στο  σύνολο .   

 Δεν  είναι  απαραίτητο  ότι  θα  γίνει  αυτή  η  . .ακτινοβολίας  

ισχυρότερη  κοντά .  Ίσα  – ίσα  δεν  θα  είναι  κοντά .  Αλλού  είναι  το  σημείο  

στο  οποίο  εκπέμπει  και  εκεί  θα  γίνουν  οι  μετρήσεις  και  συσσωρεύεται .    

Μπορεί  να  είναι  ψυχολογικός  ο  φόβος  και  τον  καταλαβαίνω  και  

εγώ .  Έπρεπε  να  απολογηθώ  στους  συγκατοίκους  μου  της  οικοδομής  

σήμερα  το  μεσημέρι  επ’  αυτού ,  οι  οποίοι  με  ρώτησαν .  Πριν  έρθω  εδώ  

δέχθηκα  την  βάσανο  των  ερωτήσεων  των  συγκατοίκων  μου .  Δεν  ήρθα  

εδώ ,  λοιπόν ,  για  να  κάνω  τον  ευφυή  ή  τον  έξυπνο  με  γνώση .  Δέχθηκα  

την  βάσανο  αυτή  και  τους  εξήγησα .   

Εγώ  ο  ίδιος  θα  κάνω  ένσταση  επί  της  τοποθετήσεως  της  κεραίας  

και  να  έρθει  να  ελεγχθεί  και  δεσμεύομαι  στους  συμπολίτες  μου  ότι  τα  

αποτελέσματα  αυτά  των  μετρήσεων  θα  τα  δώσουμε  στην  δημοσιότητα ,  

θα  τα  κάνει  και  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  στον  μηχανισμό  της ,  

θα  τα  δώσουμε  αμέσως .  Δεν  δέχομαι  όμως  ότι  υπάρχει  κάποιος  ο  

οποίος  θεωρεί  ότι  είναι  υπερασπιστής  της  δημόσιας  υγείας  

περισσότερο  από  τον  Δήμο  ή  από  εμάς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  αναφερθήκατε  στα  στοιχεία  αυτά  τα  οποία  λένε  

σχετικά  με  την  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία .  Επειδή  είχα  συζητήσει  

και  με  κάποιους  κατοίκους ,  θεωρείτε  ότι  οι  κάτοικοι  δεν  έχουν  κάνει  

μετρήσεις ;  Και  είναι  τελείως  διαφορετικές .  Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Επικαλείστε  συνεχώς  στην  τοποθέτησή  σας  και  εδώ  

είναι  για  μένα  το  κυρίαρχο ,  ότι  ξέρετε ,  εμείς  εδώ  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  δεν  δίνουμε  την  άδεια .  Μα  εάν  εμείς  δεν  δώσουμε  το  χώρο ,  

δεν  θα  πάρουν  ποτέ  άδεια .   

 Άρα  λοιπόν ,  μην  το  επικαλείστε  αυτό  ότι  δεν  έχουμε  ευθύνη  

εμείς  το  εάν  δώσουμε  τον  χώρο .   Ερώτηση ,  ναι ,  ερώτηση .  Έχουμε  

ευθύνη  εμείς  εάν  δώσουμε  τον  χώρο  ή  δεν  έχουμε  ευθύνη ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Την  ίδια  ευθύνη  που  είχαμε  και  στα  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  

που  δώσαμε  ομόφωνα  την  άδεια  εγκατάστασης  κεραιών  με  τον  ίδιο  

τρόπο  ακριβώς .  Με  τον  ίδιο  τρόπο  υπεκμισθώσαμε  δημοτικούς  χώρους  

για  να  τοποθετηθούν  κεραίες  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας .  Έχουμε  τεράστια  ευθύνη ,  όση  ακριβώς  είχαμε  όταν  στα  

προηγούμενα  συμβούλια  ομόφωνα  δίναμε  τους  χώρους  αυτούς  για  την  

εγκατάσταση  των  κεραιών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  είπατε  ερώτηση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ειλικρινά  με  εξεπλήξατε  έτσι  θετικά  με  την  

προσπάθεια  που  κάνατε  για  να  μας  παρουσιάσετε  ότι  είναι  μια  καλή  
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ακτινοβολία ,  χαμηλή  ακτινοβολία ,  δεν  δημιουργεί  προβλήματα ,  δεν  

πειράζει  κανέναν .  Πρέπει  να  είμαστε  ευτυχισμένοι  όλοι  που  δεχόμαστε  

αυτή  την  ακτινοβολία  και  μάλιστα  κάνατε  κάποιες  αναφορές  και  θα  

ήθελα  να  μου  απαντήσετε ,  καλά  αναφέρετε  για  τις  κεραίες  χαμηλής  

όχλησης ,  γνωρίζετε  ότι  μπαίνουν  όμως  πιο  πυκνά ;  Ένα  σημείο  

αναφοράς .  Ένα  αυτό .  Ερώτημα .   

 Και  δεύτερον ,  αναφέρεστε  για  ομόφωνες  αποφάσεις .  Αυτή  η  

τακτική ,  βέβαια ,  δεν  μου  αρέσει  να  αναφερόμαστε  στο  παρελθόν  και  

τα  λοιπά ,  σας  διαφεύγει… 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Προσέξτε ,  ακούστε  με  λιγάκι .  Μην  βιάζεστε .  Και  απαντήστε  μου .  Σας  

διαφεύγει  ότι  οι  συγκεκριμένες  αποφάσεις  δοθήκανε  για  έναν  

συγκεκριμένο  χώρο  αδειοδοτημένο .  Είναι  το  συγκεκριμένο  πάρκο  

κεραιών  στον  λόγο  επάνω  στον  Καγιά ,  στον  Άγιο  Ιωάννη  και  η  

πρόθεση  μας  είναι  να  μην  δημιουργήσουμε  δεύτερο  πάρκο ,  κ .  

Αντιδήμαρχε  και  αυτό  θα  το  κάνουμε .   

 Πολύ  ωραία  μας  τα  είπατε  και  είμαι  σίγουρος  ότι  το  έχετε  ψάξει  

το  θέμα  και  πήρατε  τις  πληροφορίες  σας ,  σε  καμία  περίπτωση  βέβαια  

δεν  δίνω  εμπιστοσύνη  στο  διαδίκτυο  και  στις  εφαρμογές .  Ποτέ  δεν  

είναι  τα  αποτελέσματα  πάντα  αυτά  που  θέλουμε .   

 Αυτό  που  θέλουμε  εμείς  και  ρωτάω ,  ότι  πρέπει  να  γνωρίζετε ,  

επειδή  αναφέρατε  ομόφωνα  ότι  πήραν  αποφάσεις  και  τα  λοιπά ,  όπως  

είπε  ο  κ .  συνάδελφος  ένα  χιλιόμετρο  απέχει  από  την  Ορεινή  η  κεραία ,  

ενώ  αυτές  οι  κεραίες ,  γιατί  σας  διαφεύγει  ότι  οι  κάτοικοι  με  δική  τους  

πρωτοβουλία  βάζοντας  το  χέρι  στην  τσέπη  τους  κάνανε  μετρήσεις  από  
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την  ήδη  υπάρχουσα  κεραία  της  ίδιας  εταιρείας  και  ξέρετε  ότι  τα  

αποτελέσματα  ήταν ,  να  μην  πω  την  ήτανε .   

 Αυτό  που  λέτε  ο  καλός  Θεός ,  δεν  φτάνει  μόνο  ο  καλός  Θεούλης .  

Πρέπει  και  εμείς  να  προσέξουμε  τις  ενέργειές  μας .  

 Άρα  λοιπόν ,  καλά  μας  τα  λέτε ,  εγώ  θα  τοποθετηθώ  στην  

τοποθέτησή  μου  με  περισσότερες  λεπτομέρειες ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτηση  ποια  είναι  όμως ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  εάν  γνωρίζει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  αδειοδοτημένος  

χώρος  στο  λόφο  πάνω  του  Αγίου  Ιωάννη  ότι  είναι  αδειοδοτημένος  και  

γι '  αυτό  παίρναμε  τις  αποφάσεις ,  γιατί  ειπώθηκε  με  απόφαση  ομόφωνα  

και  τα  λοιπά .  

 Και  εάν  γνωρίζετε  να  μου  πείτε  ότι  οι  κεραίες  χαμηλής  όχλησης  

ότι  με  το  που  μπαίνουν  πιο  πυκνά  εάν  μας  δίνουν  καλύτερη  

ακτινοβολία .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  κ .  Αραμπατζή .  Αντιπαρέρχομαι  την  ειρωνεία  

σας  ότι  εγώ  μίλησα… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καμία  ειρωνεία .  Διαπίστωση  ήταν .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Μου  βάλατε  ότι  εγώ  είπα  ότι  η  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  είναι  

καλή .  Εγώ  προηγουμένως  ανέφερα  ότι  με  την  κυρία  Παπαφωτίου  

σπουδάζοντας  στο  ίδιο  τμήμα  του  Πανεπιστήμιου  ξέρουμε  πάρα  πολύ  

καλά  ποιες  είναι  οι  βιολογικές  επιπτώσεις  στην  υγεία  όταν  πέσει  
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ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  υψηλής  έντασης  σε  κάποιο  ζώντα  

οργανισμό .   

 Άρα  λοιπόν  δεν  χρησιμοποίησα  ποτέ  αυτές  τις  εκφράσεις  περί  

καλής  ακτινοβολίας .  Ποτέ .   

 Να  ξαναπώ ,  λοιπόν ,  ίσως  επειδή  σας  διαφεύγει ,  εάν  και  είστε  

πολύ  παλαιός  δημοτικός  σύμβουλος ,  ότι  δεν  υπάρχει  αδειοδοτημένος  

χώρος  για  την  δημιουργία…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι  βεβαίως .  Όχι  βεβαίως  και  με  εκπλήσσετε  που  ελαφρά  τη  καρδία  

μέχρι  τώρα ,  χωρίς  να  γνωρίζετε  ότι  υπάρχουν  αυτές  οι  μετρήσεις  που  

είναι  από  την  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  δίνατε ,  λοιπόν ,  στον  

συγκεκριμένο  χώρο  άδειες  για  να  τοποθετηθούν  τέτοιες  κεραίες .   

 Δεν  είχατε  καμία  μέτρηση ,  προφανώς  τις  δίνατε  με  γνώση  ότι  

κάποιοι  θα  ξέρουν  που  τις  βάζουν  εκεί  και  τις  δίνατε .   

 Εμείς  εδώ  ερχόμαστε ,  λοιπόν ,  με  βάσανο ,  όχι  έτσι ,  με  βάσανο  να  

την  δώσουμε  ή  όχι ;  Και  παίρνουμε  μετρήσεις .  Δεν  δίνουμε  άδεια .  Δεν  

είμαστε  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας .  Στην  Επιτροπή  Ατομικής  

Ενέργειας  είναι  καθηγηταράδες  Πανεπιστημίων  της  Ελλάδας  με  

παγκόσμιες  περγαμηνές .  Δεν  είναι  ο  Μισιρλής ,  δεν  είναι  ο  κάθε  

δημοτικός  σύμβουλος .  Είναι  ο  ειδικός ,  ο  οποίος  με  τα  ειδικά  του  

μηχανήματα  και  όχι  με  έναν  μετρητή  Gagger,  Miller   ή  οτιδήποτε  άλλο  

μετρητή  μπορεί  να  έχει ,  με  ένα  βολτόμετρο  έρχεται  να  μετρήσεις  την  

ένταση  της  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας .  

 Άρα  λοιπόν ,  μου  είπε  κάποιος  ότι  μέτρησε  και  έβγαλε  μια  τιμή ,  

να  μην  πω  ποια  τιμή ,  τότε  δεν  περιποιεί  τιμή  σε  αυτόν  που  μέτρησε  και  
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δεν  έκανε  καταγγελία .   Θα  μετρήσω  εγώ  υψηλή  ηλεκτρομαγνητική  

ακτινοβολία  στο  σώμα  μου  και  δεν  θα  γίνει  3ο ς  Παγκόσμιος  Πόλεμος ;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  κύριε  Αραμπατζή .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  ζωή  μου  όταν  κινδυνεύει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  ζωή  μου  όταν  κινδυνεύει ,  όπως  οι  συμπολίτες  μου  φοβούνται  και  

έχουν  κάθε  δίκαιο  να  φοβούνται ,  γι '  αυτό  και  αγωνιούν  γι '  αυτό ,  όταν  

λοιπόν  κινδυνεύει  η  ζωή  μας  κάνουμε  τα  πάντα  και  θα  φωνασκήσουμε  

και  θα  χειροδικήσουμε  εν  προκειμένω ,  άσχετα  εάν  είναι  λανθασμένη  

αυτή  η  μέθοδος .   

 Άρα  λοιπόν ,  εγώ  δικαιολογώ  απολύτως  τους  συμπολίτες  οι  οποίοι  

έρχονται  τώρα  και  εκτιμώ  πάρα  πολύ  που  υπάρχουν  ενεργοί  πολίτες  οι  

οποίοι  φοβούνται ,  όταν  φοβούνται  για  την  υγεία  τους  και  έρχονται  να  

διαμαρτυρηθούν .  Είναι  ότι  πιο  υγιές  να  έρχεται  ο  πολίτης  εδώ  και  να  

λέει  ότι  φοβάμαι .   

 Έρχομαι  εγώ ,  λοιπόν ,  που  από  την  θέση  που  με  έταξε  ο  κ .  

δήμαρχος ,  στην  θέση  του  Αντιδημάρχου  και  σας  μεταφέρω  τα  επίσημα  

στοιχεία  και  πως  λειτουργεί  η  διαδικασία .  δεν  σας  είπα ,  λοιπόν ,  εγώ  

εάν  η  κεραία  είναι  εκατό ,  διακόσια ,  τριακόσια  μέτρα .  σας  λέω  ότι  τις  

μετρήσεις  θα  τις  κάνει  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας .   
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Εάν  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  βρει  έστω  και  ένα  χιλιοστό  

ψεγαδιού ,  θα  την  αφαιρέσει ,  δεν  θα  του  δώσει  την  άδεια .  Αλλά  σας  

είπα  και  προηγουμένως  και  ζητάω  συγνώμη  για  την  κατάχρηση  του  

χρόνου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σας  είπα  προηγουμένως  ότι  δεσμεύτηκα  στο  

σώμα  ότι  εγώ  ο  ίδιος  θα  κάνω  πρώτος  την  ένσταση  για  την  

συγκεκριμένη  ακτινοβολία  που  θα  εκπεμφθεί .   

Με  την  δική  μου  ονομασία  θα  φύγει  αυτό  για  να  μετρηθεί ,  για  να  

αντιληφθείτε  ότι  δεν  έρχομαι  εδώ  να  σας  πω  ότι  αυτή  είναι  καλή  

ακτινοβολία .  Δεν  θεωρώ  ότι  είναι  καλή ,  όμως  δεν  μετρήσεις ,  δεν  

βλάπτει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας .   Σας  παρακαλώ  πολύ  μελετήστε  

τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  υπάρχει  

ερώτηση  η  οποία  μπορεί  να  διαρκέσει  ένα  δευτερόλεπτο .  Η  απάντηση  

πρέπει  να  είναι  ανάλογη .  Δεν  μπορεί  να  πλατειάζουμε  και  να  δίνουμε  

πέντε  λεπτά  εξηγήσεις ,  επεξηγήσεις  και  επαναληψηµ ότητα .   Σας  

παρακαλώ  πολύ ,  για  να  διευκολύνουμε  την  διαδικασία  πρέπει  οι  

απαντήσεις  να  είναι  σύντομες  και  όχι  πλατειασμένες .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  τον  Κανονισμό  τον  γνωρίζω  πολύ  καλύτερα  από  

ότι  φαίνεται  από  εσάς ,  μολονότι  υπηρετήσατε  στην  θέση  αυτή  και  δεν  

είναι  τιμητικό  για  σας  να  προσβάλλετε  έτσι  άλλους .  Θα  σας  πω  το  εξής  

λοιπόν ,  θα  σας  πω  το  εξής  λοιπόν .  Εάν  ήθελα  στην  προκειμένη  

περίπτωση ,  επειδή  τώρα  κάνουμε  μια  διαδικασία  ενώπιον  των  

συμπολιτών  μας ,  υπάρχει  μια  ευαισθησία  προκειμένου  να  απαντήσουμε  

στα  εύλογα  ερωτήματα  και  απορίες  τους .  Εάν  ήθελα ,  λοιπόν ,  να  είμαι  
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τόσο  σχολαστικός ,  όπως  πρέπει  να  είμαι  κανονικά ,  στην  τήρηση  του  

Κανονισμού ,  θα  έπρεπε  να  είχα  διακόψει  τον  κ .  Αραμπατζή  δέκα  

φορές ,  όχι  μία ,  γιατί  η  ερώτηση  που  έκανε  δεν  ήταν  ερώτηση  σε  

συγκεκριμένο  χρόνο  που  είναι  ένα  λεπτό ,  ήταν  τοποθέτηση .   

 Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  ερώτηση  βασικά .   Άκουσα  με  μεγάλη  προσοχή  

την  εισήγηση  του  κ .  Μισιρλή .  Αυτό  που  δεν  μπόρεσα  να  κατανοήσω  

πλήρως  και  επαρκώς  και  θέλω  να  το  διευκρινίσετε ,  είναι  εάν  τις  

μετρήσεις  τις  βρήκατε  στο  διαδίκτυο  από  την  Επιτροπή  Ατομικής  

Ενέργειας  ή  εάν  αναθέσαμε  σε  κάποια  ανεξάρτητη  αρχή ,  όπως  ο  

Δημόκριτος ,  όπως  δεσμεύτηκε  ο  κ .  Δήμαρχος  την  προηγούμενη  

συνεδρίαση ,  εάν  ανατέθηκε  στον  Δημόκριτο  να  κάνει  συγκεκριμένες  

μετρήσεις ;  Και  τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  βασικά  δεν  τα  έχω  

δει .  

 Αυτή  την  διευκρίνιση  θέλω  να  μου  κάνετε  μόνο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Επ’  ευκαιρία ,  εάν  και  θα  κατηγορηθώ  βέβαια  τώρα  ότι  επαναλαμβάνω  

τα  ίδια ,  αλλά  παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μιλήσατε  για  μετρήσεις  οι  οποίες  είναι  αναρτημένες  στο  διαδίκτυο .  

Αυτό  δεν  κατάλαβα .  Τις  αναθέσαμε  εμείς  ή  τις  βρήκαμε  έτοιμες ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Ο  Δήμος  Σερρών  έχει  ένα  εξαιρετικό  τμήμα  Περιβάλλοντος  στην  

Τεχνική  του  Υπηρεσία .  η  περιβαλλοντολόγος  του  Δήμου  Σερρών  

επειδή  είμαι  νέος  δημοτικός  σύμβουλος  και  δεν  γνωρίζω  τα  πάντα  στον  

Δήμο ,  όταν  ο  κ .  Δήμαρχος  με  την  ευαισθησία  του  απέσυρε  το  ζήτημα  

την  προηγούμενη  φορά  μου  ζήτησε  να  διερευνήσω  πώς  μπορούν  να  

γίνουν  οι  μετρήσεις  αυτές .   Πήγα ,  λοιπόν ,  στην  αντίστοιχη  υπηρεσία  

του  Δήμου  και  με  έκπληξη  και  ομολογώ  ότι  ήταν  απαράδεκτο  ως  

πολίτης  να  μην  γνωρίζω  την  ύπαρξη  της  υπηρεσίας ,  διαπίστωσα  την  

εξαιρετική  σύμβαση  που  υπάρχει  μεταξύ  του  Δημόκριτου ,  της  

Επιτροπής  Ατομικής  Ενέργειας  και  του  Δήμου  Σερρών  και  η  

συγκεκριμένη ,  λοιπόν ,  περιβαλλοντολόγος  του  Δήμου  μου  έδωσε  τις  

μετρήσεις ,  τις  οποίες  μπορεί  να  τις  πάρει  και  ο  οποιοσδήποτε  πολίτης  

λάιβ .  

 Τις  μετρήσεις  αυτές ,  τις  συγκεκριμένες  μετρήσεις  τις  έστειλα  

μετά  από  έγγραφο  που  έκανα  στην  υπεύθυνη  Περιβάλλοντος  και  τις  

έστειλε  σε  όλους  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων  προς  ενημέρωσή  

τους .   

 Μπορεί  οποιοσδήποτε  πολίτης  να  πάει  αύριο  στον  Δήμο  και  να  

δει  τις  μετρήσεις .  Οι  μετρήσεις  αυτές  μπορεί  να  τις  δει  όμως  και  στο  

σπίτι  του .  Είναι  από  την  Ανεξάρτητη  Αρχή  που  λέγεται  Επιτροπή  

Ατομικής  Ενέργειας .  Είναι  η  ύψιστη  αρχή .  Εάν  αύριο ,  μεθαύριο   ω  μη  

γένοιτο  γίνει ,  παραδείγματος  χάρη ,  εκπομπή  ραδιενέργειας  κάπου  στον  

πλανήτη ,  αυτή  η  Επιτροπή  θα  επιληφθεί  να  μετρήσει  το  πόση  

ραδιενέργεια  υπάρχει  σε  κάθε  περιοχή ,  θα  τις  μετρήσει  και  θα  δώσει  

στην  κυβέρνηση  την  άδεια  να  λειτουργήσει  για  την  επ’  ωφελεία  των  

πολιτών  της .   

 Αυτά ,  λοιπόν ,  είναι  όλα… 
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Οι  μετρήσεις  πότε  γίνανε ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  εάν  κάποιος  μπει  με  το  κινητό  του  στο  . .  

Παρατηρητήριο  . .  Ακτινοβολίας ,  σε  real  t ime θα  δει  τις  τιμές  αυτές .  

Εάν  κάποιος  αύριο  πάει  και  ζητήσει  ότι  στην  Καλλιθέα  επάνω  

υπάρχουν  δυο  συγκεκριμένες  κεραίες ,  η  κεραία  του  Γιάννη  και  του  

Πασχάλη ,  θεωρώ  ότι  οι  κεραίες  αυτές  εκπέμπουν  υψηλή  

ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία ,  μέσα  σε  ελάχιστες  μέρες  θα  μετρηθούν  

οι  συγκεκριμένες  κεραίες  σε  διαφορετικά  σημεία  εκπομπής  και  θα  δει  

η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  εάν  είναι  σύννομες  οι  τιμές .  Εάν  δεν  

είναι  η  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  θα  εισηγηθεί  στην  Επιτροπή  

Τηλεπικοινωνιών  να  αφαιρεθεί  η  άδεια .  Ο  Δήμος  δεν  εμπλέκεται  

πουθενά .   

Για  τα  συμφέροντα  των  πολιτών  ο  Δήμος  Σερρών ,  η  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  και  οι  πιο  προηγούμενες  είχαν  φτιάξει  όλον  αυτόν  τον  

μηχανισμό  και  εκπλήσσομαι  που  εσείς  που  είστε  παλαιότεροι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  το  γνωρίζατε .  Εγώ  δεν  το  γνώριζα  και  θεωρώ  

ότι  ως  πολίτης  έκανα  λάθος .  τώρα  όμως  το  ξέρω  και  υπερθεματίζω  για  

την  προσπάθεια  αυτή ,  διότι  ξέρω  πως  λειτουργεί  η  διαδικασία .  Δεν  

παρεμβαίνει  ανθρώπινο  χέρι  επ’  αυτού .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αναφέρω  μόνο  ότι  όλα  αυτά  που  ανέφερε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

υπήρχαν  μέσα  στον  φάκελο  των  εισηγήσεων  και  υπάρχει  και  έγγραφο  

της  υπηρεσίας  με  όλα  όσα  το  Εθνικό  Παρατηρητήριο  

Ηλεκτρομαγνητικών  Πεδίων  έχει  μετρήσει  και  τα  οποία  είναι  μέσα  
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στον  φάκελο ,  είναι  δηλαδή  τιμές  και  δεδομένα ,  τα  οποία  είναι  από  τον  

επίσημο  φορέα ,  τα  οποία  έπρεπε  να  τα  δει ,  όποιος  ήθελε  να  τα  δει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην  μας  κάνετε  τώρα  μάθημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  σχολιάζετε  κάθε  τι  που  λέω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  τι  είναι  αυτά  που  λέτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα ,  επειδή  τέθηκε  το  θέμα  σας  λέω  ότι  δεν  τα  ξέραμε .  Σας  λέω  ότι  

ήταν  στον  φάκελο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  το  είπε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  ζήτησα  διευκρίνιση  από  τον  κ .  Μισιρλή .  Μην  

βάζετε  τέτοια  λόγια  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  κουράζουμε  παραπάνω .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  είναι  σωστά  αυτά  τα  λόγια  που  βάζετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  σε  κύκλο  τοποθετήσεων .  Ποιοι  συνάδελφοι  επιθυμούν  να  

τοποθετηθούν  επί  του  θέματος ;  Σημειώνετε ,  κύριε  γραμματέα ,  τους  

συναδέλφους .  Η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αραμπατζής ,  
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η  κυρία  Χαραλαμπίδου  επίσης ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  ο  κ .  Χράπας  είπε  

επίσης  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Και  ο  κ .  Γεωργούλας .   

 Λοιπόν ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  της  συμπολίτευσης  και  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  με  πολύ  

σεβασμό ,  πραγματικά  κάνετε  μια  εξαιρετική  προσπάθεια  με  

επιχειρήματα  και  με  αναφορές  στο  αρχείο  του  Δήμου  προκειμένου  να  

πείσετε .  Θα  έπρεπε  όμως ,  όπως  και  ο  κ .  Δήμαρχος  είπε ,  αυτό  που  

προέχει ,  διότι  όλοι  κάνουμε  κάποιες  σκέψεις ,  εμείς  τι  κάνουμε  

σήμερα ;  Θα  μισθώσουμε  είπατε .  Δηλαδή  τι  προσβλέπουμε ;  Σε  κάποια  

έσοδα .  Και  τι  άλλο  ενδεχόμενα ;  Να  καλύψουμε  τους  δημότες  μας ,  

είναι  κεραία  ίντερνετ ,  να  δώσουμε  ταχύτερο  ίντερνετ .  Αυτό  δεν  είναι ;  

Ή  να  βάλουμε  ακόμα  έναν  ανταγωνιστή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ταχύτερο  ίντερνετ .   Ή  να  βάλουμε  ακόμα  έναν  ανταγωνιστή  στο  

ταχύτερο  ίντερνετ .  Έτσι  να  το  κάνουμε  απλό  δηλαδή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

… να  δώσουμε  σε  περιοχές  οι  οποίες  έχουν  δυσκολία  να  έχουν  δυνατό  

σήμα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  να  δώσουμε ,  λοιπόν ,  το  αγαθό  του  ίντερνετ  σε  

κάποιες  περιοχές  που  δεν  έχουν  ταχύτητα .  

 Εμείς  όμως  πρωτίστως  ξαναλέω ,  το  συμφέρον  του  Δήμου  λέει ,  

είναι  να  μισθώσουμε  ένα  κομμάτι  γης  και  να  πάρουμε  κάποια  χρήματα .  

Μπορεί  να  είναι  πέντε  χιλιάρικα ,  έξι  χιλιάρικα ,  καλά  είναι .  
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 Κινδυνεύουμε  με  την  επιχειρηματολογία  και  την  ένταση ,  

προκειμένου  να  πείσουμε ,  ενδεχομένως  και  να  παρεξηγηθούμε .   

 Είχαμε  κάνει  μια  πρόταση  και  στην  προηγουμένη  Δημοτική  Αρχή  

και  όλες  αυτές  οι  λογικές  ότι  έχει  ή  δεν  έχει  ο  δήμος  Σερρών  πάρκο  

κεραίας ,  δεν  μας  τιμά .  Όπως  επίσης  το  εάν  έχουμε  αρχείο  ή  δεν  έχουμε  

και  να  μην  ξέρουμε  ότι  έχουμε  μετρήσεις  εννοώ  και  σύμβαση  με  τον  

Δημόκριτο  και  αυτό  δεν  μας  τιμά .  Συνεπώς ,  έχουμε  ή  δεν  έχουμε  

πάρκο  εκεί  και  προφανώς  ο  Δημόκριτος  έχει  μετρήσεις  και  για  εκείνο  

το  πάρκο ,  γι '  αυτό  και  δώσαμε  και  πείσαμε  και  τους  κατοίκους  ότι  δεν  

κινδυνεύουν .   

 Άρα  λοιπόν  η  πάγια  πρότασή  μας  και  στην  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  ήταν  να  δούμε  τι  γίνεται  σε  εκείνο  το  πάρκο ,  γιατί  

είναι  πάρκο  και  εάν  δεν  είναι  κακώς  δεν  είναι ,  να  δούμε  εκεί  ποιοι  

δραστηριοποιούνται  και  με  ποιους  τρόπους  και  να  δούμε ,  ενδεχομένως  

ένα  πάρκο  δυτικά .   

Εμείς  το  είπαμε  ευθέως ,  να  το  χωροθετήσουμε ,  να  τελειώνει  αυτή  

η  λογική  κατά  περίπτωση ,  διότι  συνεχώς ,  επειδή  μας  βλέπουν  και  

καταγράφουν  τις  τοποθετήσεις  μας ,  ξανά  είπα  ότι  θα  υπάρχει  και  

αλλού ,  όπου  θα  γίνει  τοποθέτηση  κεραίας ,  αυτή  η  ανάπτυξης  της  

φοβίας .   

 Εδώ  υπάρχει  ένας  λόγος  και  αντίλογος  πια ,  νοιώθω  εγώ  χωρίς  επί  

της  ουσίας  να  αντιμαχόμαστε  τι ;  Το  συμφέρον  εδώ  του  Δήμου  

ορκιστήκαμε  να  υπερασπιστούμε  και  δεν  είναι  το  θέμα  να  πείσουμε ,  

γιατί  οι  πιο  πολλοί  δεν  είμαστε  και  ειδικοί ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  

σεβόμαστε  την  επιστημοσύνη  σας  και  την  επάρκειά  σας .    
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 Εδώ  όμως  έχουμε  μια  άρνηση  των  δημοτών ,  οι  οποίοι  έχουν  και  

επιστημονική  επάρκεια  κάποιοι  και  κάποιοι ,  εάν  θέλετε  να  το  πω  έτσι  

υπεραπλουστευμένα  φοβούνται .  

 Εμείς  με  την  ιδιότητα  αυτή  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  θα  πρέπει  να  

δείξουμε  αυτή  την  ευαισθησία  και  να  δούμε  το  θέμα  σε  αυτή  την  

λογική ,  κατά  την  άποψη  μας  έτσι  όπως  την  προσεγγίζουμε  εμείς  ως  

παράταξη .  

 Η  άποψή  μας  είναι  το  θέμα  να  το  θέσετε  σε  ψηφοφορία ,  να  

εκφράσουμε  την  άποψή  μας  και  να  κινηθούμε  γρήγορα  όλοι  μαζί ,  δεν  

θέλω  να  νοιώθετε  ότι  εμείς  υπεκφεύγουμε  και  σας  αφήνουμε  μόνους ,  

δεν  ήμασταν  ποτέ  με  τέτοιες  λογικές  ως  παράταξη ,  να  δούμε  άμεσα  την  

οργάνωση  ενός  πάρκου .  Δυτικά  εάν  θέλετε ;  Να  το  δούμε  και  δυτικά  

και  να  δούμε  ακριβώς  που  πρέπει  να  πάει  και  να  τελειώνουμε  και  να  

μην  λέμε  στην  Ορεινή  έτσι .  Αυτή  η  λογική  του  να  διαιρούμε  τους  

δημότες ,  δεν  θα  βγει  σε  καλό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  έχουμε  εδώ  

πάντοτε  ψυχολογικές  ή  ουσιαστικές  φοβίες  να  αντιπαλέψουμε  ή  εάν  

θέλετε  να  πείσουμε  ή  με  επιχειρήματα  που  έχουν  επιστημονική  ή  σε  

πολλές  των  περιπτώσεων  ψυχολογική  βάση .   

 Συμπερασματικά ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θεωρώ  ότι  το  όλο  θέμα  θα  

πρέπει  να  λήξει  για  σήμερα ,  με  μια  ψηφοφορία  και  να  δείτε ,  ως  Δήμος ,  

γρήγορα  την  χωροθέτηση  αυτού  του  πάρκου .  Εκεί  να  μπουν  όλες  οι  

κεραίες ,  όλες  οι  κεραίες  για  να  τελειώσουμε  με  αυτή  την  υπόθεση  της  

τοποθέτησης  και  της  αναζήτησης  καλύτερης  οπτικής  γωνίας  από  έναν  

ιδιώτη  που  θα  μας  φέρνει  κάθε  φορά  κατά  περίπτωση  και  θα  μας  

ταλαιπωρεί  και  ως  σώμα  και  ως  ψυχολογία .  Εννοώ  τους  δημότες  μας  ή  

εάν  θέλετε  και  εμάς .   
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 Νομίζω  ότι  αυτή  η  πρότασή  μας  θα  πρέπει  να  τύχει  σοβαρής  

προσέγγισης ,  να  το  δείτε  σε  συνεργασία  με  το  ουδέτερο  όργανο  της  

πολιτείας  και  να  τελειώσουμε  αυτή  την  αγωνία ,  η  οποία  πράγματι  έχει  

φέρει  τους  δημότες  σε  μια  κατάσταση  που  κανείς  δεν  θα  ήθελε  να  

περάσει  και  από  εμάς .  Να  βρεθεί  στην  κατάστασή  τους  εννοώ .   

 Ας  προχωρήσουμε  έτσι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  για  να  μην  έχουμε  

περαιτέρω  εντάσεις  και  εάν  θέλετε  ένα  θέμα  το  οποίο  μπορούμε  να  το  

δούμε  και  να  το  λύσουμε ,  γιατί  να  το  προσεγγίζομε  μια  με  προσέγγιση ,  

η  οποία  μας  φέρνει  τον  έναν  απέναντι  στον  άλλο ,  ενώ  δεν  μπορεί  να  

είμαστε  ο  ένας  απέναντι  στον  άλλο ,  γιατί  ομονοήσαμε  και  σωστά  το  

βάλατε ,  ότι  εμείς  πρωτίστως  εδώ  ενδιαφερόμαστε  για  την  υγεία  των  

δημοτών  και  μετά  για  την  εξυπηρέτηση  ή  την  διασκέδαση .  Έτσι  δεν  

είναι  κύριοι  συνάδελφοι ;   

 Και  φοβία  να  είναι ,  μόνο  φοβία ,  οφείλουμε  να  την  

διαχειριστούμε .  Σας  ευχαριστώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  διευκρίνηση ,  εάν  κατάλαβα  καλά ,  προτείνετε  την  δημιουργία  

πάρκου  κεραιών  στον  δυτικό  τομέα  της  πόλης ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάπως  έτσι .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  υπάρχουν  πολλές  προσεγγίσεις  γι '  αυτό ,  γιατί  

αυτό  θα  είναι  πολύ  πιο  επιβαρυντικό  και  πολύ  πιο  ανησυχητικό  για  να  

ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  της  πόλης ,  εάν  έχουμε  συγκεκριμένο  πάρκο  

κεραιών .  Θα  πρέπει  να  το  προσέξουμε  πολύ .  Δηλαδή  η  συγκεκριμένη  

προσέγγιση  μην  μας  βάλει  σε  μεγαλύτερο  πρόβλημα  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  δέχομαι  αυτή  την  σκέψη  σας .  Εμείς  όμως  ως  παράταξη  

σας  μεταφέρω  λέμε  να  τελειώνουμε  με  αυτή  την  κατά  περίπτωση ,  αυτό  

το  μέρος  μου  άρεσε ,  νοικιάστε  το .  Αυτό  το  μέρος  μου  άρεσε ,  νοικιάστε  

το .  Εάν  είναι  να  κάνουμε  τρία  σημεία .  Εμείς  έχουμε  την  . .  να  δούμε  

τρεις  κορυφές  και  να  τις  ορίσουμε  και  όποιος  εμφανίζεται  στο  γραφείο  

σας  ή  στο  γραφείο  του  κ .  Αντιδημάρχου  θα  λέμε ,  ένας ,  δυο ,  τρεις  

χώροι ,  παραδείγματος  χάρη .  Που  θέλεις  αγαπητέ  μου ;  θα  πας  εκεί  και  

θα  πληρώσεις  το  αντίστοιχο  ποσό .  

 Νομίζω  είναι  πολύ  συγκεκριμένη  πρόταση  και  σας  την  κάναμε  

και  σε  σας  όταν  ήσασταν  στην  θέση  της  πλειοψηφίας .  Το  θυμάστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ο  κ  Αραμπατζής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

 Σεβαστά  αυτά  που  ακούγονται  από  τους  συναδέλφους ,  σεβαστές  και  οι  

ορολογίες  και  οι  τεχνικές  παρατηρήσεις  και  τα  λοιπά ,  το  θέμα  μας ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  είναι  συγκεκριμένο .  Έγκριση  

εκμίσθωσης  του  συγκεκριμένου  αγροτεμαχίου .  Εάν   προχωρήσει  η  

διαδικασία ,  τότε  έχει  να  το  ψάξουμε  από  χίλιες  δυο  μεριές .   

 Η  πρότασή  μας  είναι  ξεκάθαρη .  Η  αγωνία  των  κατοίκων  της  

περιοχής ,  της  συγκεκριμένης  περιοχής  είναι  φως  φανάρι  το  πόσο  

ανησυχούν  και  πόσο  φοβούνται  γι '  αυτή  την  ενέργεια .   

 Άρα  λοιπόν ,  υπεύθυνο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  για  

την  εκμίσθωση  και  μόνο  για  την  εκμίσθωση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  

συζητήσουμε .  Δεν  θα  επεκταθώ  περισσότερο .  Σεβαστή  και  η  άποψη  

του  κ .  Φωτιάδη ,  είναι  ένα  πολύ  σοβαρό  θέμα  το  πάρκο  κεραιών  σε  

έναν  άλλο  τομέα  της  πόλης ,  δεν  είναι  τόσο  απλό ,  άλλοι  θα  
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ασχοληθούν ,  εμείς  θα  παρακολουθούμε  την  διαδικασία ,  αλλά  σήμερα  

αποφασίζουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  εκμίσθωση .  

 Εγώ  καλώ  τους  κυρίους  συναδέλφους  να  μην  πάρουμε  θετική ,  να  

μην  δώσουμε  θετική  ψήφο  και  θα  δούμε  στην  πορεία  πως  θα  

εξελιχθούν  τα  πράγματα .  εάν  δώσουμε  θετική  ψήφο ,  θα  υποστούμε  

όλες  αυτές  τις  συνέπειες .   

Όσο  και  να  το  ψάξουμε ,  όσο ,  κ .  Μισιρλή  να  μας  μεταφέρετε  

νούμερα ,  η  ανησυχία  είναι  δεδομένη .  Δεν  φτάνει  ο  καλός  ο  Θεούλης  

όπως  είπα .  Εάν  δεν  αντιδράσουμε ,  θα  έρθουν  και  μέσα  στις  αυλές  μας ,  

όπως  άρχισαν  να  βάζουν  και  μέσα  στις  αυλές  με  τίμημα  λίγα  χιλιάρικα .  

Για  πέντε  χιλιάρικα  που  θα  πάρουμε  ή  τα  έξι  χιλιάρικα  σε  ετήσια  βάση  

και  δεν  λαϊκίζω  γι '  αυτό  το  θέμα ,  δεν  νομίζω  ότι  θα  σωθεί  ο  Δήμος .  

Βεβαίως  και  είμαστε  για  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  αλλά  πρωτίστως  

των  δημοτών .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  είναι  δικαιολογία  τα  πέντε  χιλιάρικα .  Δημοτική  

είναι  έκταση  αυτή ,  εμείς  θα  την  διαχειριστούμε  και  θα  την  

διαχειριστούμε  με  τον  καλύτερο  τρόπο .   

Η  πρότασή  μας ,  λοιπόν ,  της  παράταξής  μας  είναι  να  μην  δώσουμε  

θετική  ψήφο  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  ξεκινήσω  λέγοντας  ότι  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  αυτό  αλλά  και  η  Δημοτική  Αρχή  έδειξε  την  ευαισθησία  την  

αρμόζουσα  στην  ανησυχίες  που  τότε  δεν  ήταν  εδώ  οι  δημότες ,  οι  

συνδημότες  μας  να  την  εκφράσουν ,  αλλά  την  εκφράσαμε  εμείς  οι  ίδιοι  
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και  ζητήσαμε  ως  σώμα  να  πάρουμε  κάποιες  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  

πρώτα  εμάς  θα  καθησύχαζαν ,  ακριβώς  γιατί  εκφράζοντας  και  τους  

συνδημότες  μας  καταφέραμε  να  πιάσουμε  τελικά  έναν  παλμό  που  

βλέπουμε  ότι  εκφράστηκε  και  σωστά .   

 Είναι  υγιές  οι  συνδημότες  μας  να  ανησυχούν .  Είναι  υγιές  που  

βρίσκονται  εδώ  αυτή  την  στιγμή ,  υγιές  που  πήραν  τις  πρωτοβουλίες  τις  

ατομικές  μόνοι  τους  και  που  ήρθαν  εδώ  να  ζητήσουν  με  αυτό  τον  

τρόπο ,  τον  έντονο ,  την  προστασία .   

Θέλω  να  πω  ότι  δέχομαι  απολύτως  τα  στοιχεία  που  έφερε  και  

προσκόμισε  και  μας  παρέθεσε   ο  Αντιδήμαρχος .  Να  επαινέσω  για  το  

ότι  γρήγορα  ανταποκρίθηκε  η  Δημοτική  Αρχή  και  ο  Αντιδήμαρχος  στο  

να  συλλέξει  αυτά  τα  στοιχεία  και  θέλω  να  πω  ότι  τα  συγκεκριμένα  για  

μένα  είναι  και  αδιαμφισβήτητα .  Τα  δέχομαι  όπως  παρουσιάστηκαν ,  

διότι  πρόκειται  για  μετρήσεις ,  οι  οποίες  γίνονται  από  αξιόπιστους  

κρατικούς ,  δημόσιους  επιστημονικούς  φορείς  και  προφανώς  δεν  

είμαστε  ούτε  σε  θέση  αλλά  θα  ήταν  και  ανάρμοστο  και  

αντιεπιστημονικό  για  τις  αμφισβητήσουμε .    

 Θέλω  να  πω  ότι  δεν  μας  φυλάει  ο  καλός  Θεός  αλλά  οι  

επιστήμονες  και  οι  υποχρεώσεις  οι  επιστημονικές  που  απορρέουν  από  

την  σύμβαση  που  έχουν  είτε  με  δημόσιους  φορείς ,  είτε  με  τον  Δήμο  να  

κάνουν  αυτές  τις  μετρήσεις  εφόσον  υπήρξε  αυτοδιοικητική  πρόνοια ,  

ώστε  να  τοποθετηθούν  αυτοί  οι  σταθμοί  μέτρησης ,  με  αποτέλεσμα  

εμείς  να  έχουμε ,  ανά  πάσα  στιγμή ,  κάθε  δευτερόλεπτο  τα  στοιχεία  που  

χρειάζεται  για  να  νοιώθουμε  προστατευμένοι .   

 Θέλω  να  πω  όμως  ότι  σήμερα  αποφασίζουμε ,  όπως  σωστά  είπε  ο  

κ .  Αραμπατζής ,  για  το  εάν  θα  δώσουμε  άδεια  εγκατάστασης  
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συγκεκριμένης  κεραίας ,  σε  ένα  δημοτικό  οικόπεδο .  Αυτό  θα  πρέπει  να  

αποφασίσουμε .   

Αυτό  που  θα  πρέπει  να  μας  προβληματίσει  είναι  εάν  ο  Δήμος  θα  

πρέπει ,  πέραν  της  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας ,  για  την  οποία  

πρέπει  καθημερινά  να  μεριμνά ,  να  το  αποδεικνύει  κιόλας  με  αποφάσεις  

και  πράξεις  συγκεκριμένες .   

 Δεν  μπορεί  ως  Δήμος  να  έχουμε  χωροθετημένο ,  δεν  θα  πω  

αδειοδοτημένο ,  γιατί  λίγο  ως  πολύ  όλοι  όσοι  ασχοληθήκαμε  και  οι  

νεότεροι  και  οι  παλαιότεροι  δημοτικοί  σύμβουλοι  προφανώς ,  με  τα  

μέσα  ενημέρωσης  και  τα  υπόλοιπα ,  ξέρουμε  καλά  ότι  τουλάχιστον ,  εάν  

δεν  είναι  αδειοδοτημένη  εκείνη  η  περιοχή  πάνω  από  τον  Άγιο  Ιωάννη ,  

που  την  ονομάζουμε  πάρκο  κεραιών ,  τουλάχιστον ,  η  αυτοδιοίκηση  

μερίμνησε  ώστε  μέχρι  και  αυτή  την  στιγμή  να  κρατήσει  και  να  

υποχρεώσεις  τις  μεγάλες  ή  μικρότερες  κεραίες  να  είναι  σε  ένα  

συγκεκριμένο  μέρος  και  αυτό ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  είναι  μια  

διασφάλιση  ότι  ως  Δημοτική  Αρχή  δεν  θεωρούμε  ούτε  την  δημοτική  

περιουσία  αλλά  ούτε  και  τα  όρια  του  δήμου  μας  ένα  ξέφραγο  αμπέλι ,  

όπου  οι  διάφορες  ιδιωτικές  πρωτοβουλίες ,  εταιρείες ,  επιδιώξεις  ή  

συμφέροντα  μπορούν  να  κάνουν  ότι  θέλουν  δίνοντάς  μας  μερικά  

χιλιάρικα .   

 Θεωρώ  εκ  των  ων  ουκ  άνευ  οι  Δήμος  Σερρών  να  προστατεύσει  

και  να  προφυλάξει  αυτό  που  μέχρι  τώρα  όλες  οι  προηγούμενες  

δημοτικές  αρχές  και  αυτοδιοικήσεις  έκαναν ,  δηλαδή  να  υπάρχει  ένα  

συγκεκριμένο  μέρος  όπου  οι  κεραίες  θα  μπορούν  να  εγκαθίστανται .  

Είναι  θέμα  προτεραιότητας ,  είναι  θέμα  υγείας ,  είναι  θέμα  τάξης  και  

νομιμότητας .   
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 Έτσι  λοιπόν ,  όταν  καλούμαστε  σήμερα  να  αποφασίσουμε  την  

εγκατάσταση  μιας  κεραίας  σε  έναν  δεύτερο  δημοτικό  χώρο ,  είναι  

ουσιαστικά  σαν  να  ξεκινάμε  την  δημιουργία  ενός  δεύτερου  πάρκου  

κεραιών .  Θα  έρθει  και  άλλος ,  κύριε  Δήμαρχε ,  μετά  από  την  

συγκεκριμένη  εταιρεία .  Και  άλλος  και  άλλος .  Επομένως  δίνουμε  ένα  

δημοτικό  οικόπεδο  για  να  κάνουμε  τι ;  Να  δημιουργήσουμε ,  ίσως ,  στο  

άμεσο  ή  στο  απώτερο ,  όχι  και  τόσο  όμως  μακρινό  μέλλον  μια  δεύτερη  

εστία  ακτινοβολίας ;   

 Επομένως ,  ως  Δήμος  και  ως  Δημοτική  Αρχή  και  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  με  τις  ευαισθησίες  που  τις  εκφράσαμε  εμπράκτως  εδώ ,  

νομίζω  ότι  μια  πρέπει  να  είναι  η  απόφασή  μας .  Να  μην  δώσουμε  άδεια  

εγκατάστασης  σε  καμία  δημοτική  έκταση  πέραν  αυτής  της  

συγκεκριμένου  πάρκου  κεραιών  πάνω  από  τον  Άγιο  Ιωάννη .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ποιος  είχε  ζητήσει  άλλος ;  Ο  κ .  Φαρμάκης .  Προηγείστε  

εσείς .  Κύριε  Γεωργούλα  συγνώμη .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  μου  αρέσει  να  λέω  πολλά  λόγια ,  το  έχετε  

καταλάβει  αυτό  και  για  να  είμαι  ειλικρινής  είναι  απόλυτα  κουραστικό  

να  ακούω  πολλές  φορές  να  γίνονται  συζητήσεις  ή  να  εκφράζονται  

σκέψεις  που  μάλλον  δεν  τιμούν  τον  χώρο  και  αυτούς  που  εκφράζονται .   

 Τώρα  επί  του  θέματος .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  οι  γενικεύσεις  δεν  

είναι  καλό  πράγμα .  Καταρχήν  τα  ακίνητα  του  Δήμου  νοικιάζονται ,  

όμως  κάθε  ακίνητο  γιατί  θα  νοικιαστεί  και  με  ποιες  προϋποθέσεις  είναι  

ξεχωριστή  περίπτωση  και  πρέπει  να  συζητιέται  ξεχωριστά .   
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 Επίσης  το  γεγονός  ότι  κάποιοι  κάτοικοι  σε  κάποιες  περιοχές  δεν  

αντέδρασαν  ή  δεν  ανησύχησαν ,  δεν  σημαίνει  ότι  κάποιοι  άλλοι  επειδή  

θα  ανησυχήσουν  κακώς  θα  ανησυχήσουν .   

 Η  κάθε  περίπτωση  λοιπόν  είναι  ξεχωριστή  και  εμείς  οφείλουμε  

να  τα  αντιμετωπίζουμε  ξεχωριστά .  Πολύ  περισσότερο  όπως  στην  

συγκεκριμένη  περίπτωση  υπάρχει  μια  ομάδα  συμπολιτών  μας ,  οι  οποίοι  

δικαίως  ή  αδίκως  αγωνιούν  για  την  υγεία  τους  και  για  την  ζωή  τους .   

 Άρα  οφείλουμε  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  διαφορετικά  να  

δούμε  το  θέμα .  Γιατί ;  Γιατί  πρέπει  να  απαντήσουμε  στους  συμπολίτες  

μας .  Οι  απαντήσεις  που  ψάχνουν  οι  συμπολίτες  μας  δεν  μπορούν  να  

δοθούν  από  εμάς  σαν  σώμα  ή  σαν  φυσικά  πρόσωπα .  Γιατί  το  λέω  αυτό ;  

Γιατί  δεν  έχουμε  την  ειδική  γνώση  που  έχουν  οι  επιστήμονες ,  οι  οποίοι  

μελετάνε  όλα  αυτά  τα  θέματα  των  ακτινοβολιών .   

Σωστά  όλα  αυτά  που  είπατε  και  καλώς  ο  Δήμος  βρίσκεται  στο  

πρόγραμμα  και  στις  συνεργασίες ,  όμως  δεν  απαντάνε  για  την  

συγκεκριμένη  κεραία ,  απαντάνε  για  το  γενικότερο  πρόβλημα  στην  

πόλη .   

Πιστεύω  εγώ  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  σήμερα  δεν  πρέπει  να  

αποφασίσουμε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  εκμίσθωση  του  ακινήτου .  

Θα  πρέπει  να  διερευνηθεί  περισσότερο  θέμα ,  να  πειστούν  οι  

συμπολίτες  μας  ότι  δεν  κινδυνεύει  η  υγεία  τους ,  γιατί  νομίζω  είναι  

πολύ  σημαντικό  αυτό ,  ούτε  να  κάνουμε  τους  ειδικούς  επιστήμονες  ούτε  

νομίζω  ότι  χάσει  κάτι  ο  Δήμος  εάν  δώσουμε  χρόνο ,  ώστε  να  

διερευνηθεί  ακόμη  περισσότερο  το  θέμα  το  συγκεκριμένο  και  με  την  

συναίνεση ,  εάν  είναι  δυνατόν  και  των  συμπολιτών  να  προχωρήσει ,  εάν  

τελικά  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  η  εκμίσθωση .   

Εάν  υπάρχει  πάλι  πρόβλημα ,  να  μην  προχωρήσει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

 Καταρχήν  να  δηλώσουμε ,  να  δηλώσουμε ,  τέλος  πάντων ,   δεν  είναι  όλα  

τα  θέματα  ίδια .  Έχουμε  πάρει  απόφαση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

εκμισθώσουμε  και  δημοτικό  χώρο  για  να  γίνουν  στάβλοι  με  ζώα ,  δεν  

πάει  να  πει  ότι  όποιοι  μας  ζητήσουν  θα  κάνουμε  το  ίδιο .  Δεν  είναι  το  

ίδιο  της  Ορεινής ,  δεν   είναι  το  ίδιο  του  Αγίου  Ιωάννη ,  δεν  είναι  το  ίδιο  

το  συγκεκριμένο .  Κάθε  θέμα  έχει  τα  δικά  του  στάνταρ .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  ένα  κοινό  μυστικό ,  νομίζω ,  ότι  οι  

κεραίες  γενικά  είναι  επιβλαβείς .  Παρόλα  αυτά  όλες  στην  Ελλάδα  είναι  

νόμιμες  με  βάση  τις  υπηρεσίες  του  κράτους .  Εγώ  δεν  λέω  ότι  λέτε  

ψεύτικα  στοιχεία ,  αμφισβητώ  το  κατά  πόσο  τα  στοιχεία  που  δίνει  το  

ίδιο  το  κράτος  είναι  υγιή  για  τους  πολίτες  μας .   

 Να  σας  το  πω  και  διαφορετικά  γιατί  το  ξέρω  από  προσωπική  

εμπειρία ,  από  κεραίες  οι  οποίες  έχουν  μπει  σε  ιδιωτικούς  χώρους  μέσα  

σε  πόλεις  έχουν  πάει  αυτόφωρο  οι  εργαζόμενοι  που  τις  τοποθετηθούν  

γιατί  είναι  επιβλαβείς  και  οι  κεραίες  είναι  ακόμα  εκεί .   

Δεν  έχουν  μετακινηθεί ,  παρόλο  που  έχουν  βγει  στοιχεία  ότι  είναι  

επιβλαβείς  και  πάνε  αυτόφωρο  αυτοί  που  τις  τοποθετηθούν  και  το  ξέρω  

από  προσωπικό  θέμα .   

 Παρόλα  αυτά  για  μας ,  τέλος  πάντων ,   εδώ  μπαίνει  και  ένα  ζύγι .  

Πόσο  θα  βελτιώσει  αυτή  η  κεραία  την  καθημερινή  ζωή  των  πολιτών  

μας  εκεί  και  πόσο  θα  είναι  επιβλαβής ;  Έστω  ακόμα  –ακόμα  και  εάν  οι  

ίδιοι  έχουν  αυτή  την  φοβία  καθημερινά ;  Γιατί   μιλάμε  για  μια  κεραία  

πολύ  κοντά  στις  κατοικίες  τους .   
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 Και  μόνο  γι '  αυτό  θεωρούμε  ότι  είναι  δεν  πρέπει  να  τοποθετηθεί ,  

δεν  είναι  σωστό  να  τοποθετηθεί  εκεί  και  άμα  θέλουμε  να  βελτιώσουμε  

. . ,  το  οποίο  είναι  καθημερινή  μας  ανάγκη  πλέον  στην  πόλη ,  να  γίνει  

μια  συγκεκριμένη  μελέτη  το  πως  θα  γίνει ,  με  συγκεκριμένους  χώρους  

και  να  μην  υπάρχει  αυθαιρεσία .   

 Αυτό  και  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  σύντομος  και  περιεκτικός .  Ο  κ .  Χράπας  

νομίζω  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .  Για  δυο  λεπτά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Όταν  υπάρχουν  σοβαρές  αντιρρήσεις  από  κατοίκους ,  πρέπει  να  παύεις  

να  αγορεύεις  σαν  επιστήμονας .  Πρέπει  να  σκέπτεσαι  σαν  απλός  

άνθρωπος  και  να  αφουγκράζεσαι  τον  πολίτη .  Τον  πολίτη ,  τον  

συνδημότη  μας .  Και  εγώ  έχω  οικογένεια  και  εγώ  έχω  παιδιά  και  εγώ  

έχω  φίλους ,  συγγενείς  και  εγώ  δεν  θέλω  όμως  μια  κεραία  κινητής  

τηλεφωνίας  δίπλα  στο  σπίτι  μου .  Φυσικά  και  δεν  θέλω  να  την  βλέπω  

έστω  και  μόνο  αισθητικά .  Άσχετα  με  τις  μετρήσεις .    

 Οι  μετρήσεις ,  κατ’  εμέ ,  συμφωνώ  με  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Φαρμάκης ,  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  το  λάβουμε  πρώτο  υπόψη  

μας .  Άλλωστε ,  δεσμευτήκατε  να  μας  φέρετε  μετρήσεις  από  όλες  τις  

κεραίες  κινητής  τηλεφωνίας  που  υπάρχουν  στην  πόλη  από  μια  

ανεξάρτητη  αρχή  όπως  ο  Δημόκριτος  και  εσείς  βρήκατε  στο  ίντερνετ  

τις  μετρήσεις  και  μας  στις  φέρατε .  Είναι  κάτι  διαφορετικό .  μπορεί  αν  

είναι  μόνιμες  και  αξιόπιστες  κατά  εσάς  αλλά  εγώ  θεωρούσα  ότι  θα  

μπορούσε  να  ανατεθεί  στον  Δημόκριτο  να  μας  κάνει  μετρήσεις  

πραγματικές .   
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 Πολύ  αβασάνιστα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  με  μεγάλο  σθένος  

υπερασπίζεστε  να  νοικιάσετε  ένα  χωράφι  του  Δήμου  για  τρία  χιλιάρικα  

τον  χρόνο .  Όχι ,  να  μην  το  νοικιάσουμε .  Να  μην  το  νοικιάσουμε .  Για  

ποιο  λόγο  να  το  νοικιάσουμε ;  Να  πάνε  να  βρουν  έναν  άλλο  χώρο  εκεί  

που  επιθυμούν  αυτοί  και  ας  κάνουν  αυτό  που  επιθυμούν   να  κάνουν  

κάπου  αλλού .  Όχι  στον  δημοτικό  τον  χώρο .   

 Έχουμε  πρόβλημα .  Βλέπετε  ότι  υπάρχουν  ανησυχίες  από  

κατοίκους .  Πρέπει  να  τους  ακούσουμε  και  να  πούμε  όχι  στην  

εκμίσθωση .  Αυτή  την  στιγμή  μιλάμε  για  εκμίσθωση .  Όχι  στην  

εκμίσθωση .  Ας  πάνε  να  κάνουν  ότι  θέλουν  και  όπου  θέλουν .  Ας  πάνε  

πάνω  στον  λόφο  για  Μετόχι ,  εάν  θέλουν  να  καλύψουν  εκείνη  την  

περιοχή ,  πάνω  από  τον  παλαιό  Χ .Υ .Τ .Α . ,  όπου  θέλουν  αυτοί .  Όχι  όμως  

σε  δημοτική  έκταση .   

 Γι '  αυτό  λέμε  ότι  εάν  νοιαζόμαστε  κανονικά  και  πραγματικά  για  

τους  πολίτες  μας ,  θα  πρέπει  να  πούμε  ένα  μεγάλο  όχι  απόψε  από  όλους  

τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  συνεπής  στον  χώρο .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  

έχει  ζητήσει  τον  λόγο  επίσης ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Χαίρομαι  πραγματικά  γιατί  μέσα  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

έχουμε  δυο  επιστήμονες  φυσικούς ,  δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  και  τρίτο ,  και  
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από  τον  συγκεκριμένο  Αντιδήμαρχο  άκουσα  και  ακούσαμε  όλοι  με  

προσοχή  τα  επιστημονικά  πράγματα  για  την  ηλεκτρομαγνητική  

ακτινοβολία  που  εκπέμπουν  οι  κεραίες ,  οι  αναμεταδότες  της  κινητής  

τηλεφωνίας .   

 Εντόπισα  μια  αντίφαση ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Είπατε  ότι  ο  . .  ο  

οποίος  δημιουργήθηκε  από  τις  κεραίες  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας  εντός  πόλης  αλλά  και  εκτός  πόλης  από  τον  πιθανό ,  όχι  

αδειοδοτημένο  αλλά  χωροθετημένο  λόφο  Καγιά ,  όπου  υπάρχουν  οι  

περισσότερες  κεραίες  εκεί ,  δημιουργεί  μια  επιβάρυνση  

αδιαμφισβήτητη  στον  Σερραίο  πολίτη  είστε  σε  κοντινή  είτε  σε  μακρινή  

απόσταση  και  εμείς  φέρνουμε  το  θέμα  σήμερα ,  κατά  την  άποψή  μου ,  

πολύ  έτσι  επιδερμικά ,  να  νοικιάσουμε  έναν  χώρο ,  ο  οποίος  βολεύει  

στην  όποια  εταιρεία  και  θα  βόλευε  πιθανόν ,  εάν  θα  έχουμε  και  άλλα  

τετραγωνικά ,  στην  περιοχή  θα  μπορούσε  να  ζητήσει  και  δεύτερος  και  

τρίτος  επενδυτής  να  νοικιάσει  και  άλλο  χώρο  του  Δήμου ,  με  

αποτέλεσμα  ποιο ;   

Έχουμε  εδώ ,  νομίζω  και  κάποιους  πυρηνικούς  γιατρούς ,  οι  οποίοι  

γνωρίζουν  και  αυτοί  που  καλά  τι  σημαίνει  ακτινοβολία  και  τους  

ευχαριστώ  που  ήρθαν  απόψε .  Έχουμε  και  μηχανικούς  μέσα .   

 Λοιπόν ,  όλοι  έχουμε  την  ίδια  ανησυχία  από  τον  Δήμαρχο  και  

όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  παρακαλώ .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  δεν  θα  ξεπεράσω  τον  μισό  λεπτό .  Εγώ  θα  παρακαλούσα  

ειλικρινά  το  θέμα  επειδή  θίγει  την  υγεία  των  συμπολιτών  μας  

βρίσκεται  σε  κατοικημένη  περιοχή  και  έστω  και  απειροελάχιστη  
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ακτινοβολία  να  εκπέμπει  θα  είναι  εις  βάρος  των  συμπολιτών  μας ,  το  

θέμα  να  το  καταψηφίσουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  απευθυνθώ  στον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  στον  

κ .  Μισιρλή .  Μου  κάνει  εντύπωση  που  λέτε  ότι  έχουμε  ψηφίσει  

αντίστοιχα  θέματα ,  διότι  γνωρίζετε  πέρα  πολύ  καλά  ότι  κάθε  θέμα  που  

έρχεται  και  από  την  αρχή  η  παράταξή  μας  τα  βλέπει  πάρα  πολύ  

λεπτομερειακά ,  δυστυχώς  δεν  ήμουνα  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  να  ξέρω  την  προϊστορία  του  θέματος ,  όμως  στο  θέμα  

της  Ορεινής  είχαμε  προσωπική  ενημέρωση  από  τον  κ .  Γάτσιο  και  

βλέπουμε  το  κάθε  αγροτεμάχιο  που  βρίσκεται  και  για  τον  λόφο   

Καγιά  επίσης ,  οπότε  μας  αδικείτε  όταν  λέτε  ότι  έχουμε  ψηφίσει  

προηγούμενα  θέματα  και  σας  παρακαλώ  να  ανατρέξετε  πάρα  πολύ  

καλά  σε  αυτό  που  λέτε .  Η  Ορεινή  είναι  ένα  χιλιόμετρο  μακριά ,  δεν  

έχει  καμία  σχέση  με  την  προκειμένη  περίπτωση .   

 Επίσης  θα  ήθελα  να  πω  ότι  οι  μετρήσει  σας ,  προφανώς  δεν  τις  

αμφισβητώ ,  βέβαια  μετρούν  αυτό  που  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  χωρίς  

την  εγκατάσταση  της  κεραίας .  Δηλαδή  τι  προτείνετε ;  Να  εγκατασταθεί  

η  κεραία  και  μετά  να  ξανά  μετρήσουμε  και  να  κάνετε  ένσταση ;  Γιατί  

κάτι  τέτοιο  κατάλαβα .   

 Το  τρίτο  που  θέλω  να  πω…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Μην  με  διακόπτετε ,  σας  παρακαλώ .  Είναι  ότι  πολλά  είναι  τα  πρότυπα  

τα  ευρωπαϊκά ,  γιατί  και  εμείς  είμαστε  επιστήμονες  άλλου  τομέα ,  

γνωρίζουμε  πολύ  καλά  ότι  συνήθως  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  είναι  πολύ  

υψηλότερα  από  αυτά  που  τελικά  είναι  επιβλαβή  και  τελικά  μετά  από  

πολλά  χρόνια  βρίσκονται  ότι  ήταν  επιβλαβή  και ,  και ,  οπότε  δεν  

μπορούμε  να  ισοπεδώνουμε  τα  πάντα .  Οι  ανησυχίες  των  κατοίκων  

νομίζω  ότι  είναι  και  ευπρόσδεκτες  και  πρέπει  να  τις  λάβουμε  σοβαρά  

υπόψη  και  εγώ  προτείνω  να  καταψηφίσουμε  το  θέμα  όπως  και  οι  

επικεφαλής  μας .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .   Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε ,  περιμένετε .  Υπάρχει  η  διαδικασία  των  δευτερολογιών .  Εάν  

μετά  κάποιος  δημότης  επιθυμεί  να  πάρει  τον  λόγο  θα  τον  ζητήσει  ο  

ίδιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος  επιθυμεί  μπορεί  να  έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτιμώ  όλως  ιδιαιτέρως  την  ευαισθησία  του  σώματος  για  θέματα  

δημόσιας  υγιεινής .  Υπενθυμίζω  όμως  ότι  όλοι  κάτοικοι  είναι  το  ίδιο  

ακριβώς  και  χαίρομαι  που  λειτουργείτε  με  τον  ίδιο  τρόπο ,  να  

υπερασπιστείτε  τα  συμφέροντα  των  κατοίκων .  Όταν ,  λοιπόν ,  το  
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προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ήρθε  αρνητική  εισήγηση  από  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  Επταμύλων  για  την  υπεκμίσθωση  του  χώρου ,  

αγνοήσατε  τους  κατοίκους  που  διαμαρτύρονταν  μέσα  από  το  έγκριτο  

σώμα  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και  ψηφίσατε  την  εγκατάσταση  

κεραίας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε  είναι  εκτός  θέματος .  Είναι  εκτός  θέματος ,  σε  παρακαλώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  δεν  θα  μου  κάνετε  διαρκώς  υποδείξεις  τι  θα  

κάνω .  Είναι  διακριτική  ευχέρεια ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  και  δεν  θα  

μου  το  υποδείξετε… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είναι  εκτός  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  από  την  αρχή  της  σημερινής  συνεδρίασης  και  δεν  

καταλαβαίνω  για  ποιο  λόγο  το  κάνετε  αυτό .  Προσπαθείτε  κάθε  τόσο  να  

δυναμιτίσετε  το  κλίμα .  Δεν  είναι  καθόλου  εκτός  θέματος  και  θα  το  

κρίνω  εγώ  εάν  είναι  εκτός  θέματος .  Δεν  είναι  εκτός  θέματος ,  γιατί  

αναφέρεται  ακριβώς  στην  εγκατάσταση  κεραιών  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας .  Γι '  αυτό  δεν  μιλάμε  τώρα ;   

 Παρακαλώ  να  μην  παρεμβαίνετε  έτσι .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αυτή  είναι  η  άποψή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε ,  δεν  θα  μιλήσω  για  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  την  κατάχρηση  που  έχω  κάνει  του  χρόνου ,  να  

ξανά  αναφέρω ,  λοιπόν ,  ότι  αυτός  ο  οποίος  δίνει  τα  στοιχεία  δεν  είναι  

κρατική  υπηρεσία .  Είναι  ανεξάρτητη  αρχή .   

Για  τους  επιστήμονες ,  όπως  είπε  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,   

αυτή  η  ανεξάρτητη  αρχή  είναι  υψηλοτάτου  κύρους  και  δεν  είναι  

κρατική  υπηρεσία .  επιπροσθέτως ,  ζητάω  συγνώμη  για  την  αγένειά  μου  

να  γυρίσω  το  σώμα  μου  έτσι ,  αλλά  μπήκα  στο  ίντερνετ  και  μέτρησα  

πόσες  κεραίες  υπάρχουν  στην  πόλη  των  Σερρών  και  δεν  είναι  στο  

λεγόμενο ,  όπως  ονομάζεται  εσείς  πάρκο  που  δεν  είναι  πάρκο ,  οι  

κεραίες  αυτές  είναι  πολύ  περισσότερες  από  αυτές  που  υπάρχουν  στον  

λόφο  Καγιά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  κ .  Γκότση  που  το  αντιλαμβάνεστε .  Δεν  σας  

βλέπω  όμως  να  διαμαρτύρεστε  για  αυτό  το  γεγονός .  Μιλάμε  τεράστιος  

αριθμός  κεραιών  που  συνεισφέρει  σε  ακτινοβολία  0,3 volt  ανά  μέτρο .   

 Εκτιμώ  ιδιαίτερα ,  λοιπόν ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Δηλαδή  εάν  θέλετε  να  μιλάμε  με  γενικόλογα  στοιχεία  

θα  σας  πω  ναι ,  βλάπτουν  οι  κεραίες .  Ασφαλώς  και  βλάπτουν .  Ναι ,  η  
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κεραία  αυτή  θα  προσθέσει ,  όταν  250 κεραίες  προσθέτουν  0,3 οι  251 

δεν  θα  γίνουν  ούτε  0,31.  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλούσα  από  το  ακροατήριο  να  μην  παρεμβαίνετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  το  ξαναπώ ,  εάν  μου  επιτρέπεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρία  Θαλάσση  

σας  ακούω  με  ιδιαίτερο  σεβασμό  και  εκτιμώ  πάρα  πολύ  την  αγωνία  

σας .   Σας  ξαναλέω  λοιπόν ,  ότι  ναι ,  να  ξηλωθούν  όλες  οι  κεραίες  και  να  

πάμε  μαζί  στην  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  και  Τηλεπικοινωνιών ,  

που  έδωσε  τις  άδειες .  Ο  Δήμος ,  να  ξέρετε  όμως  ότι  όταν  γίνονται  

Επιτροπές  που  πηγαίνουν  σε  Επιτροπές  Επιστημόνων ,  πρέπει  να  

πηγαίνουν  με  στοιχεία .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  δικαίωμα  να  παρεμβαίνετε  όμως  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Θα  

κάθεστε  ήσυχα  και  θα  ακούτε  την  διαδικασία .  Στο  τέλος ,  εάν  επιθυμεί  

κάποιος  εκπρόσωπός  σας  να  μιλήσει ,  θα  το  ζητήσει .  Παρακαλώ  λοιπόν  

να  μην  έχουμε  οχλαγωγία .   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρώτα  θα  δούμε  εάν  υπάρχουν  συνάδελφοι  για  να  δευτερολογήσουν .  

Υπάρχει  συνάδελφος ,  παρακαλώ  ησυχία .  Παρακαλώ  ησυχία .  Υπάρχει  

συνάδελφος  που  επιθυμεί ,  από  αυτούς  που  μίλησαν  εννοείται ,  

δευτερολογίας ;   Μόνο  ο  κ .  Χράπας .  Ορίστε  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  ένα  λεπτό  μόνο  και  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας ,  το  θέμα  

που  προαναφέρθηκε  για  την  αδειοδότηση  στον  λόγο  Καγιά  μιας  

κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  και  είπαμε  ναι ,  να  γίνει  μόνο  εκεί  και  

πουθενά  αλλού ,  αυτό  δεν  λέτε  ολόκληρη  την  αλήθεια ,  κύριε  

αντιδήμαρχε .  Λέτε  την  μισή .  Ότι  εμείς  σταθήκαμε  απέναντι  από  την  

κοινή  γνώμη  της  Κοινότητας  Επταμύλων .  Όχι .  Εμείς  είδαμε  το  κοινό  

συμφέρον  και  λέμε  ότι  μόνο  εκεί  να  έχει  κεραίες ,  πουθενά  αλλού .  Γι '  

αυτό  είπαμε  ότι  ναι ,  να  γίνει  κεραία  κινητής  τηλεφωνίας  πάνω  στον  

Καγιά .   Και  αυτό  μόνο  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας ,  τίποτα  

άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  ότι  αντιλαμβάνομαι  υπάρχει  αίτημα  από  τους  κατοίκους  της  

περιοχής  να  διατυπώσουν  τις  απόψεις  τους .  Παρακαλώ  ένας  

εκπρόσωπός  τους .   Ποιος  είναι  ο  εκπρόσωπό  σας  παρακαλώ ;  Εάν  

υπάρχει .  Υπάρχει  εκπρόσωπος  που  επιθυμεί  να  λάβει  τον  λόγο ;   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ελάτε  παρακαλώ  σε  ένα  μικρόφωνο .   Στο  μικρόφωνο  να  έρθει  

κάποιος .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  παρακαλώ .  Ορίστε .  Ονομάζεστε  για  να  καταγραφεί  στα  

πρακτικά ;   

Κος  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ:  

Ονομάζομαι  Βουδούρης  Γεώργιος ,  είμαι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο  δυνατά  παρακαλώ  μου  λέτε ;   

Κος  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ:  

Βουδούρης  Γεώργιος  ονομάζομαι  και  είμαι  φυσικός .  Λοιπόν ,  οι  

ακτινοβολίες  όλες  οι  ηλεκτρομαγνητικές  όπως  θίχθηκε  από  όλους  

σίγουρα  επηρεάζουν  τον  οργανισμό  και  δημιουργούν  προβλήματα .  Τα  

προβλήματα ,  ιδιαίτερα  μεγάλα  είναι  για  τους  νέους  ανθρώπους ,  από  

την  εμβρυική  ηλικία  μέχρι  και  την  εφηβεία  που  οργανισμός  

διαμορφώνεται  και  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλα .   

 Αναφέρω  εδώ  πέρα  μερικά  πράγματα  σύντομα  από  το  Εθνικό  

Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο ,  από  την  Σχολή  Θετικών  Επιστημών ,  

Τμήμα  Βιολογίας  σε  μια  ερευνητική  ομάδα  για  την  Ηλεκτρομαγνητική  

Βιολογία .   Αναφέρει  συμπτώματα  πονοκεφάλους ,  κόπωση ,  αυπνίες ,  

διαταραχή  μνήμης ,  νευρικότητα ,  μείωση  ανοσιοποιητικού  συστήματος ,  

αλλεργίες ,  υπογονιμότητα ,  καρκινογένεση .   

 Όλα  αυτά  τα  θέματα  τα  επισημαίνουν  και  άλλοι  φορείς .  Εγώ  

αναφέρω  αυτά  τα  θέματα  που  έχει  σαν  συμπέρασμα  από  μια  έρευνα  το  

Εθνικό  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών .   

 Αυτοί  οι  βασικοί  λόγοι  και  βέβαια ,  όπως  ειπώθηκε  επίσης  ότι  

καθημερινά  δεχόμαστε  ακτινοβολίες  από  άλλες  αιτίες ,  γιατί  έχουν  
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στηθεί  ήδη  πολλές  κεραίες  μέσα  στον  ιστό  της  πόλης  και  παντού  

βέβαια .   

 Στην  Ελλάδα  εδώ  δυστυχώς  και  σε  άλλα  θέματα  επικρατεί  μια  

αναρχία  ως  προς  τον  τρόπο  που  γίνονται  όλες  αυτές  οι  ενέργειες  και  

ως  ένα  βαθμό  πολλοί  από  αυτούς  τους  επιχειρηματίες  δεν  τηρούν  και  

τους  κανόνες .   

 Η  επιτήρηση  για  να  μπουν  σε  κάποιο  κανόνα  και  αυτοί  είναι  

αρκετά  δύσκολη  και  χρονοβόρα .  Θα  φέρω  ένα  παράδειγμα  μιας  

κεραίας  αντίστοιχης  που  εγκαταστάθηκε  σε  ιδιωτικό ,  σε  οικόπεδο  

μέσα ,  σε  ιδιωτικό  χώρο  δηλαδή ,  παροχής  ίντερνετ  επίσης ,  όπου  εμείς  

στην  γειτονιά  εκεί  αντισταθήκαμε  γι '  αυτό ,  έχει  μια  διετία  τώρα  

περίπου ,  όλα  γίνανε  παράτυπα ,  τίποτα  δεν  ήταν  νόμιμο  και  υπάρχει  μια  

φοβερά  μεγάλη  δυστοκία  στο  να  και  να  γίνουν  μετρήσεις  και  να  βγουν  

κάποια  συμπεράσματα  για  την  λειτουργία  αυτής  της  κεραίας .   

 Μέχρι  σήμερα ,  λοιπόν ,  είμαστε  σε  μια  διαδικασία  όπου  γίνανε  

ενέργειες  στέλνοντας  επιστολές  σε  διάφορους  φορείς  να  μας  

απαντήσουν  και  στον  Δημόκριτο  και  στην  Εθνικό  Επιτροπή  

Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων ,  στον  Συνήγορο  του  Πολίτη  και  

είχαμε  ανταπόκριση  από  τον  Συνήγορο  του  Πολίτη  που  όμως  οι  ίδιοι  

είχαν  πολύ  μεγάλη  δυσκολία  να  συλλέξουν  στοιχεία  από  τους  άλλους  

φορείς .   

 Δυο  χρόνια ,  λοιπόν ,  αυτή  η  υπόθεση  και  δεν  έχουμε  ακόμα  

ασφαλή  στοιχεία  για  την  λειτουργία  της  κεραίας .  Με  όλα  αυτά  τα  

στοιχεία  δεν  μπορούμε  να  εμπιστευόμαστε ,  έστω  και  μια  κεραία  να  

μπει  ακόμα ,  ότι  αυτή  δεν  θα  προκαλέσει  πρόβλημα .  Εάν  είναι  δυνατόν  

να  περιοριστούν  και  αυτές  που  υπάρχουν  αλλά  με  τίποτα  να  μην  

προστεθεί  έστω  και  άλλη  μια .   
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 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  περισσότερο .  Πολλά  μπορούν  να  ειπωθούν  

αλλά  ο  προβληματισμός  μας  κυρίως  είναι  αυτός  εδώ .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .   

Κος    :  

Μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  μικρόφωνο .   

Κος    :  

Κύριε  Δήμαρχε ,  γνωριζόμαστε  από  παλαιά .  Η  ερώτηση  είναι  απλή .  Εάν  

δεν  δοθεί  αυτός  ο  χώρος  σε  αυτή  την  εταιρεία ,  τι  θα  υποστεί  ο  

Σερραίος  δημότης  από  αυτή  την  διαδικασία ;  Αυτή  είναι  η  ερώτηση  για  

να  καταλάβω  γιατί  βλέπω  επιμονή  στο  να  έχουμε  την  κεραία  πάνω  από  

το  σπίτι  μας .  Με  όλες  τις  επιφυλάξεις ,  γιατί  μπορώ  να  καθίσω  εδώ  μια  

ώρα  και  να  σας  λέω  διάφορες  μελέτες  πανεπιστημιακών ,  διδακτορικών .  

Τι  θα  γίνει  εάν  δεν  δοθεί  το  οικόπεδο ,  τι  θα  πάθει  ο  Δήμος ;  Θα  χάσει  

πέντε  χιλιάρικα ;  Αυτό  το  ξέρω .  Από  εκεί  και  πέρα ,  τι  άλλο  θα  πάθει ;   

 Δεν  μπορούμε  να  μην  δοθεί  το  οικόπεδο ;  Να  πάρετε  απόφαση  μια  

ομόφωνη  να  μην  δοθεί  και  να  βρείτε  έναν  άλλο  χώρο  κάπου  αλλού  και  

να  κάνετε  ένα  ωραίο  πάρκο ,  το  οποίο  θα  είναι  μακριά ;  Δεν  το  δέχομαι  

αυτό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  κύριε ,  εμείς  δεν  το  δεχόμαστε  αυτό  που  λέτε .   

Κος    :  
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Με  προσβάλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  μας  προσβάλετε .  Έχει  την  δυνατότητα  το  προεδρείο  και  ο  

Δήμαρχος  και  ο  Αντιδήμαρχος  και  ο  κάθε  ένας  εδώ  πέρα  δίπλα  να  

συνεννοείται  για  θέματα  της  διαδικασίας .  Σας  ακούμε  πάρα  πολύ  καλά .  

Δεν  θα  μας  κάνετε  σε  αυτό  το  θέμα  υποδείξεις .  Παρακαλώ  συνεχίστε .   

Κος    :  

Δεν  κάνω  καμία  υπόδειξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  ότι  θα  κάνετε  ερώτηση .  Σας  έδωσα  τον  λόγο  να  κάνετε  ερώτηση  

ενώ  δεν  προβλέπεται  και  δεν  κάνετε  ερώτηση .   

Κος    :  

Την  έκανα  την  ερώτηση .  Τι  θα  πάθει  ο  Δήμος  να  μου  πείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τελείωσε  

Κος    :  

Από  εκεί  και  πέρα  σας  παρακάλεσα  πολύ ,  μπορώ  και  να  παρακαλέσω  

ένα  πράγμα ,  επειδή  υπάρχουν  και  λαθραίες  κεραίες  εκεί  στην  περιοχή ,  

ο  ίδιος  ο  Δήμος  μαζί  με  τους  κατοίκους  να  αναλάβει  να  κάνει  και  μια  

μέτρηση ,  γιατί  οι  μετρήσεις  που  υπάρχουν  οι  ιδιωτικές  είναι  λίγο  

περίεργες .  Μπορεί  και  θέλει  ο  Δήμος  να  το  κάνει  αυτό ;  Ας  το  κάνει  

αλλά  το  οικόπεδο  αυτό  να  αποσυρθεί .  Να  μην  το  δώσει  ο  Δήμος .  Τι  θα  

πάει ;  Για  να  μην  έχουμε ,  τρεις  ώρες  εδώ  ακούω  το  ίδιο  θέμα  και  

επιμονή .   

 Ευχαριστώ  και  χίλια  συγνώμη  κύριε  αλλά  μην  με  προσβάλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μήπως  προσβάλετε  εσείς ;  Λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  κλείσετε  την  

συζήτηση .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  πρόταση  να  κάνω .  Επειδή  η  κυρία  Θαλάσση  είπε  ότι  έκανα  με  

δικά  της  έξοδα  κάποιες  μετρήσεις ,  εγώ  προσωπικά  θα  ήθελα  να  μάθω  

τα  αποτελέσματα  αυτών ,  εάν  θέλει  για  ένα  δευτερόλεπτο  να  μας  τα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  τα  καταθέσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μην  τα  μάθουμε  όλοι  εδώ  στην  Ολομέλεια  προφορικά ;  Εγώ  θα  το  

ήθελα  εάν  συμφωνεί  και  ο  Πρόεδρος  και  το  σώμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προφορικά  τα  έχουμε  τα  αποτελέσματα ;  Και  εγώ  θα  ήθελα  να  τα  

ακούσω .   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

Προφορικά  μπορώ  να  σας  πω .   Μπορώ  να  μιλήσω ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μας  εξηγήσετε  λίγο  ποιοι  έκαναν  τις  μετρήσεις  και  τι  είναι  αυτές  οι  

μετρήσεις  και  να  τα  φέρετε  εδώ  για  να  τα  δούμε  και  εμείς .   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

Δεν  υπάρχουν  γραπτά .  Είναι  μόνο  εκείνη  την  ώρα  που  κάνει  την  

μέτρηση  το  μηχάνημα .  Είναι  από  ιδιωτική  εταιρεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέτοιο  στοιχείο  προφανώς  δεν  λέτε  ψέματα  αλλά  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  ακούσουμε  τα  στοιχεία  αυτά .   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  
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Εγώ  δεν  έχω  κανέναν  λόγο  να  πω  ψέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  είπα  και  εγώ  ότι  είναι  σίγουρο… 

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  σίγουρο  ότι  δεν  λέτε  ψέματα .  Είναι  σίγουρο  ότι  δεν  λέτε  ψέματα  

αλλά  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  ένα  στοιχείο ,  όπως  αντιλαμβάνεστε ,  

έχει  μια  … 

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς .  Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  παρέμβαση .   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

Το  μηχάνημα  μέτρησε  50 με  60 μονάδες  μικροβάτ .  Έτσι  λέγονται .  

Μικροβάτ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  όρια  σας  είπε ;   

Κα  ΘΑΛΑΣΣΗ:  

Τα  όρια  είναι ,  από  ότι  μου  είπαν  από  την  εταιρεία ,  είναι  τα  όρια  αυτά  

που  βάζει ,  υποτίθεται  η  Ε .Ε . .  Άλλες  φορές  τα  ανεβάζει  και  άλλες  

φορές  τα  κατεβάζει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αντιλαμβάνεστε  ότι  έτσι  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  αξιολόγηση .   

Παρακαλώ  η  συζήτηση  ολοκληρώνεται  με  την  τοποθέτηση  του  

Δημάρχου .  Παρακαλώ  ησυχία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχουμε  περίπου  δυο  ώρες  που  μιλάμε  γι '  αυτό  το  

θέμα  και  δικαιολογημένα  μιλάμε  δυο  ώρες  γιατί  είναι  ένα  θέμα  το  

οποίο  μας  απασχολεί  όλους ,  είτε  ζούμε  στην  περιοχή  εκεί  είτε  δεν  

ζούμε ,  γιατί  εδώ  καλούμαστε  να  πάρουμε  κάποιες  αποφάσεις ,  

αποφάσεις  όχι  μόνο  επί  του  συγκεκριμένου  θέματος  αλλά  και  σε  μια  

διαδικασία  προοπτικής .   

 Δεν  έχουμε  ειδική  γνώση .  Σταχυολογώ  κάποια  από  αυτά  που  

άκουσα .  «Δεν  αμφισβητούμε  τις  μετρήσεις», που  ακούστηκε .  «Δεν  

θέλουμε  να  αποκλείσουμε  τις  κεραίες  γενικά». «Οι  ακτινοβολίες  είναι  

πολύ  μεγάλες». «Οι  κεραίες  είναι  επιβλαβείς  εκεί  που  γίνονται». 

Άκουσα  με  πλειοδοσία  ευαισθησίας ,  μια  πλειοδοσία  στο  να  είμαστε  

αρεστοί ,  στο  να  είμαστε  βολικοί ,  στο  να  είμαστε  ευχάριστοι ,  στο  να  

πάρουμε  χειροκροτήματα .  Πολύ  ωραία .  Είναι  το  πολύ  εύκολο ,  το  πολύ  

ευχάριστο .   

Εάν  υπάρχει  κάποιος ,  εγώ  μπορώ  να  μιλήσω  για  τον  εαυτό  μου ,  

κάποιος  σε  αυτή  την  αίθουσα  που  έχει  μεγαλύτερη  αγωνία  από  τον  

ομιλούντα  για  το  τι  σημαίνει  η  πόλη  σε  επίπεδο  ακτινοβολίας  γι '  

αυτόν ,  για  τα  παιδιά  του ,  για  τα  εγγόνια  του ,  νομίζω  και  από  τον  

ομιλούντα  αλλά  εκφράζοντας  όλες  τις  απόψεις ,  νομίζω  ότι  όλοι  σε  

αυτή  την  αίθουσα ,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  κατοίκων ,  έχουμε  

την  ίδια  ακριβώς  αγωνία ,  κανένας  δεν  πλειοδοτεί  και  κανένας  δεν  είναι  

πιο  ευαίσθητος  από  κάποιον  άλλο .   
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Μπροστά  μου  βλέπω ,  στους  κατοίκους  αναφέρομαι ,  ανθρώπους  

φίλους  μου ,  ανθρώπους  γνωστούς  μου ,  ανθρώπους  συγγενείς  μου ,  

ανθρώπους  που  πηγαίνω  στα  σπίτια  τους ,  που  είμαστε  μαζί ,  που  

είμαστε  κάθε  μέρα  μαζί ,  άρα  κανένας  δεν  μπορεί  να  βάλει  την  

Δημοτική  Αρχή  ότι  έχει  μικρότερη  ευαισθησία  από  κάποιους  άλλους .  

Όλοι  έχουμε  την  ίδια .   

Πάμε  τώρα  στην  ουσία .  Ακούσαμε  τα  δεδομένα ,  ακούσαμε  τα  

στοιχεία ,  κανένας  δεν  τα  αμφισβητεί  αλλά  κανένας  δεν  τα  δέχεται .  

Μπαίνουμε  σε  μια  φοβία  ακτινοβολίας  που  την  έχουμε  όλοι  και  στα  

σπίτια  μας .  Και  εγώ  έχω  μικρά  παιδιά  και  εγγόνια  και  φοβάμαι  την  

ακτινοβολία  και  μέσα  στο  σπίτι  μου .  Αυτό  δεν  σημαίνει   δεν  σημαίνει  

ότι  δεν  έχω  κινητό ,  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  έχω  την  νέα  τεχνολογία .   

Θα  πρέπει  εδώ  και  αναφέρομαι  τώρα  στους  συναδέλφους  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  αντιμετωπίσουμε  τα  θέματα  με  μια  

σοβαρότητα  και  μια  προοπτική  για  να  μια  πόλη  σύγχρονη  και  έξυπνη .  

Σε  λίγο  καιρό  θα  έρθει  σε  αυτή  την  αίθουσα  και  θα  συζητήσουμε ,  γιατί  

η  πόλη  μας  θα  είναι ,  ελπίζω  να  είναι ,  γιατί  θα  συζητηθεί  εδώ ,  η  

τέταρτη  πόλη  στην  Ελλάδα  με  5G, η   τέταρτη  πόλη  και  για  μένα  

προσωπικά  που  το  εκπέμπω  θα  είναι  μεγάλη  τιμή  να  είμαστε  

πρωτεργάτες  και  στην  Ευρώπη  για  το  5G και  όσοι  γνωρίζουν  είναι  η  

νέα  τεχνολογία ,  η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  όχι  μόνο  για  γρήγορο  

ίντερνετ ,  για  μια  σειρά  δραστηριοτήτων  που  θα  επιτρέψουν  τις  ζωές  

μας  να  γίνουν  καλύτερες ,  αυτό  όμως  θα  έρθει  σαν  αποτέλεσμα  μιας  

πλήρους  κατανόησης  και  μιας  πλήρους  διαβεβαίωσης  και  εξασφάλισης  

της  δημόσιας  υγείας .   
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Αυτό  το  οποίο  εκπέμπουμε  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  είναι  ότι  θα  

πρέπει  και  να  αξιολογήσουμε  και  να  βοηθήσουμε  την  εξέλιξη  και  

φυσικά  να  προασπίσουμε  την  δική  σας  υγεία .   

Επειδή ,  λοιπόν ,  με  όλη  αυτή  την  συζήτηση  που  έγινε  και  με  όλες  

αυτές  τις  παρατηρήσεις  εγώ  μπορώ  να  σας  πω  ότι  είμαι  λίγο  

απογοητευμένος ,  όχι  από  τους  κατοίκους  οι  οποίοι  έχουν  την  εύλογη  

ανησυχία ,  γιατί  είναι  ανησυχία  εύλογη ,  είμαι  απογοητευμένος  γιατί  

δεν  βλέπουμε  λίγο  το  μέλλον  μας .  Το  βλέπουμε  το  μέλλον  μας  και  

είμαστε  εύκαιροι ,  είμαστε  πολύ  εύκολοι  στο  να  εισπράξουμε  

χειροκρότημα  και  μπράβο  από  μια  ομάδα  συμπολιτών  μας .   

Σε  αυτό  το  σημείο  της  πόλης  δεν  θα  γίνει  κεραία .  Σήμερα  

παίρνουμε  μια  απόφαση .  Γιατί  θέλω  να  σας  πω  ότι  η  δική  μου  

εισήγηση  στο  σώμα  είναι  αρνητική .  Να  γνωμοδοτήσουμε  αρνητικά  και  

θα  το  τεκμηριώσω .  Να  μην  κάνουμε  την  μίσθωση .  Αλλά  πρέπει  να  σας  

πω  το  εξής ,  με  ποια  παρένθεση  και  με  ποια  διάσταση ;  Ότι  θα  

γνωμοδοτήσουμε  αρνητικά  θα  πρέπει  να  σκεφτούμε  όλοι ,  οι  επόμενες  

προτάσεις  που  θα  έρθουν  εδώ  για  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  ποια  θα  

είναι  η  θέση  μας ,  γιατί  αντίστοιχα  στην  θέση  αυτή  εδώ  των  κατοίκων  

εδώ  που  έχουν  έρθει  θα  έρθουν  άλλοι  κάτοικοι  από  άλλες  περιοχές ,  οι  

οποίες  είναι  κοντά  και  μην  έχετε  καμία  ψευδαίσθηση  ότι  το  χιλιόμετρο  

στις  μετρήσεις  αυτές  στο  5τζι  ή  σε  οποιαδήποτε  νέα  εξέλιξη  θα  είναι  

χαμηλότερες ,  θα  είναι  σε  αυτά  τα  δεδομένα  χαμηλότερες ,  είμαι  

πεπεισμένος ,  γιατί  έχω  εμπιστοσύνη  στις  ανεξάρτητες  αρχές  ότι  δεν  θα  

υπάρχει  καμία  επίπτωση ,  αλλά  είμαι  πεπεισμένος  και  θέλω  να  

προασπίσω  ακόμη  και  στο  ελάχιστο  την  υγεία  των  πολιτών  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο  η  πρότασή  μας  είναι  η  πρότασή  μου  προς  το  σώμα  είναι  

αρνητική .  Είναι  να  ψηφίσουμε  και  εμείς  αρνητικά .   
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Αλλά  θα  πρότεινα  το  εξής  συμπληρωματικά .  Για  να  μην  

κλείσουμε  τα  μάτια  στο  μέλλον ,  για  να  μην  κλείσουμε  τα  μάτια  σε  μια  

πόλη  που  θα  είναι  τα  παιδιά  μας  και  τα  εγγόνια  μας  σε  πολύ  καλύτερη  

κατάσταση ,  για  να  μην  οπισθοδρομήσουμε ,  να  κάνουμε  μια ,  αυτό  το  

οποίο  θα  χρειαζόταν  και  όλοι  οι  κάτοικοι ,  το  οποίο  δεν  έγινε  ή  

βασιστήκαμε  σε  επίσημα  στοιχεία ,  να  καλέσουμε  και  μαζί  με  τους  

κατοίκους  και  άλλους  κατοίκους  και  άλλων  περιοχών ,  να  κάνουμε  μια  

ανεξάρτητη  μέτρηση  αλλά  προσέξτε ,  αυτή  είναι  η  μέτρηση  που  θα  

γίνει  ανεξάρτητη ,  αφού  δεν  δεχόμαστε  το  Εθνικό  Παρατηρητήριο  των  

Ηλεκτρομαγνητικών  Πεδίων .  Ότι  και  να  λέει  εμείς  έχουμε  την  φοβία  

μας .  Δεν  το  δεχόμαστε .   

Αυτό  είπαμε  σήμερα ,  ότι  ναι  μεν  δεν  αμφισβητούμε  τα  δεδομένα  

αλλά  ούτε  τα  δεχόμαστε .  Γιατί ;  Γιατί  υπάρχει  ανησυχία .  Ωραία ,  αφού ,  

λοιπόν ,  υπάρχει  ανησυχία  και  πρέπει  αυτή  την  ανησυχία  όλων  μας ,  όχι  

να  διασκεδαστεί  αλλά  να  καθησυχαστεί ,  γιατί  δεν  μπορούμε  να  πούμε  

ότι  εμείς  από  εδώ  και  πέρα  δεν  δεχόμαστε  την  κεραία ,  γιατί  ξέρετε  

εύκολο  είναι ,  πάνε  την  κεραία  στον  Λαϊλιά .   Να  δούμε  το  πρακτικό ;  Το  

πρακτικό  είναι  ότι  όλες  οι  κεραίες  αυτές ,  όλα  αυτά  τα  συστήματα  θα  

πρέπει  να  είναι  σε  αστικά  κέντρα  γιατί  αυτά  είναι  που  εξυπηρετούν .  

Εάν  βρεθεί  μια  νέα  τεχνολογία  που  να  εκπέμπει  από  δορυφόρο  και  να  

μην  χρειάζεται  ακτινοβολία ,  μαζί  σας .   

Άρα  λοιπόν  εδώ  μαζί  σας  να  κάνουμε  αυτές  τις  μετρήσεις ,  πώς  να  

γίνουν  οι  μετρήσεις ;  Όχι  με  αυτό  που  υπάρχει ,  αλλά  με  το  δεδομένο  

της  ύπαρξης  άλλων  είκοσι  κεραιών  εγώ  θα  σας  πω ,  γιατί  θα  μπούμε  σε  

ένα  δεδομένα  και  με  δεδομένο  την  ύπαρξη  55G, εδώ ,  θεωρητικά ,  γιατί  

θα  έρθει  και  αυτό  το  θέμα  σε  επόμενα  δημοτικά  συμβούλια ,  να  δούμε ,  

λοιπόν  από  έναν  ανεξάρτητο  μετρητή ,  αλλά  να  είναι  κατοχυρωμένα ,  να  
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είναι  κάποιος  αξιόπιστος ,  να  γίνει  η  μέτρηση ,  να  τεθεί  σε  όλους  εδώ  

στο  σώμα  και  μετά  να  αποφασίσουμε  σε  μελλοντική  φάση  εάν  τελικά  

αυτό  το  πράγμα  θέλουμε  να  το  αποδεχθούμε  ή  θα  πούμε  όχι  στο  μέλλον  

και  όχι  στην  τεχνολογία .   

Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  κάτι  το  οποίο  με  υπευθυνότητα  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  πάρει ,  εννοώ  για  το  μέλλον .  Για  το  

συγκεκριμένο  θέμα ,  γιατί  δεν  θέλω  να  πω  τίποτα  άλλο  η  πρότασή  μου  

είναι  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  η  μεγάλη  έλλειψη  γνώσης  και  

ενημέρωσης  και  η  μεγάλη  αγωνία  από  τους  κατοίκους ,  να  ψηφίσουμε  

αρνητικά  για  την  μίσθωση  του  συγκεκριμένου  χώρου  αλλά  να  

προετοιμαστεί  το  σώμα  για  την  αντιμετώπιση  ενός  μέλλοντος  που  

έρχεται  και  αυτό  το  σώμα  δεν  θα  πρέπει  να  σταθεί  εμπόδιο .   

Αυτή  είναι ,  λοιπόν ,  μια  θέση  υπεύθυνη .  Μπορεί  να  είμαι  

δυσάρεστος  ή  ευχάριστος  σε  οποιουσδήποτε ,  εγώ  θέλω  να  είμαι  

ευχάριστος  στο  μέλλον .  Όπως  και  εσείς  έχετε  παιδιά  και  εδώ  όλοι  

έχουν  παιδιά  και  εγγόνια  και  μην  νομίζετε  και  εδώ  αναφέρομαι  στους  

συναδέλφους  μου ,  ότι  κάποιοι  είναι  πολύ  πιο  ευαίσθητοι  από  τους  

ομιλούντες  

Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου  και  προς  το  σώμα .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  και  τίθεται  σε  ψηφοφορία .  Η  

πρόταση  του  Δημάρχου  είναι  να  απορριφθεί  το  αίτημα  για  την  μίσθωση  

του  συγκεκριμένου  αγροτεμαχίου .  Υπάρχει  διαφορετική  ψήφος  από  

αυτή ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Χαραλαμπίδου  είμαστε  στην  διαδικασία  ψηφοφορίας  και  δεν  θα  

παίρνετε  τον  λόγο… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  είμαστε  σε  διαδικασία  ψηφοφορίας ,  δεν  θα  

παίρνετε  τον  λόγο  για  να  σας  πάρει  η  κάμερα .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Λοιπόν ,  υπάρχει  διαφορετική  ψήφος  από  το  όχι ;  Συνεπώς ,  

απορρίπτεται  η  μίσθωση  και  το  θέμα  ολοκληρώθηκε .   

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  Η  ΜΙΣΘΩΣΗ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2020 )  

…………………………  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είχα  κάνει  και  εγώ  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  πρόταση ;  Γι '  αυτό  ρώτησα  εάν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε  να  πω  κάτι .  Τα  θέματα  που  έρχονται  εδώ  μετά  από  συζήτηση  

μπορεί  να  απορριφθούν  θετικά  ή  αρνητικά .  Δεν  είναι  κακό  αυτό  

δηλαδή .  Γι '  αυτό  έρχονται  εδώ ,  να  συζητηθούν  και  ανάλογα  να  

πάρουμε  τις  αποφάσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαπιστώσατε  κάτι  άλλο ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  κυρία  Χαραλαμπίδου  απαντάει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απαντώ  στην  συνάδελφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  επειδή  συμπληρώθηκε  η  προβλεπόμενη  

ώρα  των  τεσσάρων  ωρών ,  παρακαλώ  με  την  συναίνεση  του  σώματος  να  

έχουμε  την  παράταση  της  μιας  ώρας  που  προβλέπεται  προκειμένου  να  

ολοκληρώσουμε  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 Ο  κ .  Μισιρλής ,  παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  κ .  Μισιρλής  

παρακάλεσε ,  επειδή  έχει  ένα  προσωπικό  θέμα  και  πρέπει  να  

αποχωρήσει ,  εάν  στα  θέματα  στα  οποία  είναι  εισηγητής  εκείνος  

επιθυμεί  κάποιος  τοποθέτηση  ή  εισήγηση  να  το  προτάξουμε .   

 Μια  ώρα  ακόμη  έχουμε  για  να  ολοκληρώσουμε  την  συνεδρίαση ,  

διαφορετικά  θα  έρθουμε  αύριο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο  θα  λείπω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Δήμαρχος  θα  λείπει  αύριο ,  οπότε  πρέπει  να  βάλουμε  τα  δυνατά  μας  

σήμερα  να  τελειώσουμε .  Υπάρχει ,  ξαναλέω ,  για  τα  θέματα  που  είναι  

εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής  απαίτηση  για  εισήγηση ;  Οπότε  κ .  Μισιρλή  

μπορείτε  να  αποχωρήσετε  και  προχωράμε  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι  θέμα  έχετε ;  Τι  θέμα  έχετε ;  Παρακαλώ  λίγο  ησυχία .  Παρακαλώ  

ησυχία .   

 Λοιπόν ,  εκτός  από  το  πέμπτο  θέμα ,  υπάρχει  άλλο  θέμα  για  τον  κ .  

Μισιρλή  που  θέλετε  να  συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  είναι  τα  άτομα  να  μας  πείτε  σε  όλα  τα  Δ .Σ .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Ψήφιση  Κανονισμού  Λειτουργίας  Επιτροπής  Τουριστικής   

Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωράμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  την  σειρά  

τους .  Έχουμε  το  θέμα  δυο  και  το  θέμα  τρία ,  τα  οποία  αφορούν ,  

παρακαλώ  ησυχία  για  να  συντομεύουμε ,  τα  οποία  αφορούν  στην  

συγκρότηση  της  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  

Δήμου  Σερρών .  Υπάρχει  ένα  πρωθύστερο ,  όπως  αντιλαμβάνεστε ,  θα  

προτάξουμε  το  θέμα  τρία ,  που  αφορά  στην  ψήφιση  του  Κανονισμού  

Λειτουργίας  της  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης .  Υπάρχει  η   

εισήγηση ,  έχετε  διαβάσει  τον  Κανονισμό  όπως  προτείνεται ,  η  μόνη  

διευκρίνιση  είναι  ότι  σε  ότι  αφορά  στα  μέλη  της  Επιτροπής  θα  

υπάρχουν  τρεις  αιρετοί ,  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  τέσσερις  

δημότες .  Συναινεί  το  σώμα ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  πρόταση  σε  αυτό  το  κομμάτι .  Επειδή  

θεωρώ  πολύ  σημαντική  την  Επιτροπή  αυτή  και  χαίρομαι  πάρα  πολύ  
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που  πήρατε  την  πρωτοβουλία  να  την  συστήσετε ,  θεωρώ  όμως  πολύ  

σημαντική  και  την  συνεισφορά  των  υπαλλήλων  που  δουλεύουν  τόσο  

καιρό  και  που  είναι  και  πριν  από  εμάς  και  μετά  από  εμάς  σε  αυτή  την  

Επιτροπή ,  νομίζω  ότι  ήταν  στην  εισήγηση  τέσσερα  άτομα  είτε  

υπάλληλοι  είτε  δημότες ,  προτείνω  να  είναι  δυο  υπάλληλοι  και  δυο  

δημότες ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  και  η  τεχνογνωσία  που  έχουν  τόσο  

καιρό  αυτοί  οι  υπάλληλοι  και  η  συνέχεια  και  μετά  από  εμάς .   

 Παρακαλώ  να  κάνετε  δεκτή  την  πρότασή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κάτι ,  εδώ  ψηφίζουμε  τώρα  τον  Κανονισμό .   Ο  Κανονισμός ,  

μετά  θα  δούμε  την  συγκρότηση ,  ο  Κανονισμός ,  λοιπόν ,  θα  προβλέπει  

ότι  έχουμε  τρεις  αιρετούς ,  για  να  καλυφθούν  και  από  την  

αντιπολίτευση  και  τέσσερις  δημότες  ή  υπαλλήλους  του  Δήμου .  Ωραία ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εάν  δεν  θέλετε  να  το  βάλετε  στον   Κανονισμό ,  μπορείτε  να  το  βάλετε  

μετά  στην  κατάσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  έτσι  όπως  διατυπώθηκε  η  πρόταση ,  εγκρίνεται ;  Εγκρίνεται  

… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  είπαμε  ότι  είναι  με  διαζευκτικό .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  υπάρχει  από  την  υπηρεσία .  Δυο  δημότες  θα  είναι  και  δυο  

υπηρεσιακοί .  Ή  το  ένα  ή  το  άλλο ,  εν  πάση  περιπτώσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ή  το  ένα  ή  το  άλλο .  Μπορεί  να  είναι  δημότης ,  μπορεί  να  είναι  και  

υπηρεσιακός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί  να  είναι  και  τέσσερις  υπηρεσιακοί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως  να  πούμε  κάτι  για  τους  υπηρεσιακούς  για  να  μην  γίνεται ,  όλες  

οι  επιτροπές  και  όλα  τα  συμβούλια  ενισχύονται  και  υποβοηθούνται  από  

υπηρεσιακούς .  Το  να  βάλουμε  και  στην  σύνδεση  υπηρεσιακό ,  επιπλέον  

υπηρεσιακό ,  από  την  στιγμή  που  υποστηρίζεται  η  Επιτροπή ,  η  κάθε  

Επιτροπή  από  υπηρεσιακό ,  είναι  για  μένα  πλεονασμός .  Να  μην  

αποκλείσουμε  την  περίπτωση  του  να  είναι  κάποιος ,  εάν  υπάρχει  

κάποιος  υπηρεσιακός  με  πολύ  ιδιαίτερη  γνώση  για  κάποια  Επιτροπή  να  

μην  το  αποκλείσουμε .  Γι '  αυτό  λέμε  ή  το  ένα  ή  το  άλλο .   

 Να  μπει  στον  Κανονισμό  και  από  εκεί  και  πέρα  το  σώμα ,  ας  

αξιολογήσει  και  ας  κρίνει  εάν  υπάρχουν  προτάσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  διαζευκτικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,   αλλά  με  απόφαση  Δημάρχου  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Δήμαρχος  προτείνει .  Ούτως  ή  άλλως  τα  τρία  πέμπτα  τα  εισηγείται  ο  

Δήμαρχος .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  έτσι  όπως  είναι  και  με  την ,  εάν  θέλετε ,  εάν  περιμένατε  και  την  

εισήγησή  μου  δεν  θα  ήταν  δεν  θα  τα  όριζα  εγώ ,  θα  έλεγα  ειδικά  για  

τους  πολίτες  δυο  και  δυο  να  πάνε  με  δυο  από  την  συμπολίτευση  και  

δυο  από  την  αντιπολίτευση .  Έτσι  για  να  το  ξεκαθαρίσουμε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  η  τοποθέτησή  μου  είχε  να  κάνει  με  το  γεγονός ,  φυσικά  

οι  υπηρεσιακοί  θα  βοηθήσουν ,  εγώ  προσωπικά  προτείνω  να  είναι  μέλη  

της  Επιτροπής  για  να  έχουν  και  δικαίωμα  ψήφου .  Αυτή  είναι  η  

διαφορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέτουμε  το  διαζευκτικό  ή  προκειμένου  να  καλύψουμε  αυτό  το  

θέμα  που  λέτε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εάν  δεσμευτείτε  ότι  θα  βάλετε  δυο  υπηρεσιακούς ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  ευχέρεια  του  σώματος  να  το  εγκρίνει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  την  συνεργασία  σας  για  να  είμαστε  σύντομοι  και  

παραγωγικοί .   Παρακαλώ  να  μην  ακούγονται  οχλαγωγίες .  Παρακαλώ .  

Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομα .  Στον  Κανονισμό ,  στο  άρθρο  5,  γράφει  ότι  στα  μέλη  της  

Επιτροπής  καταβάλλονται  έξοδα  κίνησης  και  ημερήσια ,  στα  μέλη .  Σε  
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όλα  τα  μέλη .  Στην  εισήγηση  που  είναι  στο  δεύτερο  θέμα ,  γράφει  ότι  

στους  ιδιώτες  μέλη  της  Επιτροπής  για  μετακινήσεις  στο  εσωτερικό  και  

στο  εξωτερικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  αμοιβή ,  η  αμοιβή ,  η  αποζημίωση  αφορά  το  να  πάει  εκ  μέρους  της  

Επιτροπής  κάποιος ,  να  πάει  σε  μια  έκθεση ,  γιατί  μιλάμε  για  

Τουριστική  Επιτροπή ,  προφανώς  αυτός  δεν  θα  πρέπει  να  τα  κάνει  τα  

έξοδα  μόνος  του .  Προφανώς  τα  εισιτήρια ,  το  ξενοδοχείο ,  προφανώς ,  

δηλαδή  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μια  αποζημίωση  για  να  καλύψουμε ,  

σύμφωνα  με  αυτό  που  ισχύει  θα  πρέπει  να  τα  καλύψει  για  τον  αιρετό .   

 Επίσης ,  ο  υπάλληλος ,  ο  οποίος  θα  πάει ,  καταρχάς  παίρνει  την  

αμοιβή  του  ο  υπάλληλος .  Παίρνει ,  εάν  είναι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εκτός  έδρας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός  έδρας .  Τα  παίρνει  αυτά .  Ούτως  ή  άλλως  πληρώνονται  από  την  

μισθοδοσία .  Η  μετακίνηση  και  η  διαμονή  προφανώς  θα  καλύπτεται  από  

τον  Δήμο  αλλά  επειδή  πληρώνεται  ήδη  από  την  υπηρεσία  ο  υπάλληλος ,  

γι '  αυτό  μπαίνει  αυτό  το  πράγμα ,  της  αμοιβής  της  αποζημίωσης  

ουσιαστικά  για  το  φαγητό  που  θα  φάει ,  για  οτιδήποτε  που  θα  κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  μισό  λεπτό .  Είναι  ένα  μοντέλο ,  το  οποίο  επί  

Νομαρχίας ,  εδώ  είναι  και  ο  Παύλος  ο  Καρυπίδης  που  διατελέσαμε  και  

οι  δυο  αντινομάρχες  και  λειτούργησε  με  τον  κ .  Φωτιάδη  πάρα  πολύ  

καλά  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  το  εισάγει  ο  Δήμαρχος .   

 Δηλαδή ,  εμείς  είμαστε  της  άποψης  ότι  πρέπει  να  είναι  πολίτης .   

Οι  υπηρεσιακοί ,  εγώ  ήμουνα  Αντινομάρχης ,  εδώ  είναι  ο  κ .  Καρυπίδης ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

16

μας  ενίσχυαν  οι  υπηρεσιακοί .  Ακολουθούσαν  παντού  και  είχαν  

προτάσεις  και  εκτός  Σερρών  και  εκτός  Ελλάδος .  Νομίζω  ότι  είναι  στην  

σωστή  κατεύθυνση  που  γίνεται  αυτό  για  πρώτη  φορά  στον  Δήμο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χαίρομαι  που  συμφωνούμε .  Λοιπόν ,  έχουμε  διαφοροποίηση ;  Ομόφωνα  

εγκρίνεται  με  τον  τρόπο  που  προτάθηκε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δεν  ξέρω  τι  θα  κάνετε .  τώρα  μας  βάζετε  να  εγκρίνουμε  κάτι  το  οποίο  

από  την  μια  λέτε  ότι  θα  βάλετε  υπηρεσιακούς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρότασή  μας  είναι  διαζευκτικό .  Διαζευκτικά  στον  Κανονισμό  

λειτουργίας .  Ο  Κανονισμός  λειτουργίας  θα  λέει  ότι  ή  ιδιώτες  ή  

υπηρεσιακοί .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Το  κατάλαβα  αυτό .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έρχεται  μετά  εδώ  η  εκάστοτε  δημοτική ,  δεν  είναι  μόνο  για  μας ,  θα  

είναι  και  για  τους  επόμενους ,  η  εκάστοτε  Δημοτική  Αρχή  και  

προτείνει .  Μπορεί  να  προτείνει  και  υπηρεσιακούς .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  στο  επόμενο  θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  λυθεί  η  απορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εν  πάση  περιπτώσει ,  εάν  έχετε  διαφορετική  ψήφο  επί  του  θέματος  να  

μας  το  πείτε .  Λοιπόν ,  δεν  βλέπω  διαφορετική  ψήφο .  ομόφωνα  

εγκρίνεται  ο  Κανονισμός  όπως  προτάθηκε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  θέμα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Συγκρότηση  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  

 και  Προβολής  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο  για  να  προτείνει  τα  μέλη  της  Επιτροπής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  προτείνω  από  τα  τρία  μέλη  που  είναι  οι  αιρετοί  προτείνω  

τους  δυο  και  έναν  θα  προταθεί ,  περιμένουμε  να  προταθεί  από  την  

αντιπολίτευση  και  από  τα  τέσσερα  μέλη  που  είναι  των  πολιτών ,  να  το  

πω  έτσι ,  θα  προτείνω  τα  δυο .  Και  τα  δυο  να  οριστούν  από  την  

αντιπολίτευση .   

 Προτείνω ,  λοιπόν  για  το  συμβούλιο  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  στον  Κανονισμό  μιλάει  για  έναν  από  την  

συμπολίτευση  και  δυο  από  τις  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης .  Ο  

Κανονισμός  τον  οποίο  έχουμε  και  ψηφίσαμε ,  μέσα  μιλάει  για  τρεις  

αιρετούς ,  εκ  των  οποίων   ένας ,  ο  Πρόεδρος  ορίζεται  από  την  

συμπολίτευση  και  δυο  από  τις  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  αυτή  την  εισήγηση  έχω .  Όλοι  αυτή  την  εισήγηση  έχουμε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έτσι  το  διάβασα .  Δεν  πιστεύω  να  κάνω  τέτοιο  λάθος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνω  στο  σώμα  το  εξής .  Επειδή  τώρα  αυτό  εδώ  πέρα  την  

παράγραφο  δεν  την ,  γιατί  μείναμε  στην  παράγραφο  νούμερο  3,  που  

αναφέρει  ότι  είναι  επτά  μέλη  και  ορίζονται  όπως  το  είπαμε ,  τώρα  

προτείνω  στο  σώμα ,  γιατί  πρέπει  να  υπάρχει  μια  πλειοψηφία  στην  

Δημοτική  Αρχή ,  εάν  υπάρχει  αυτή  να  προτείνουμε  έναν  μόνο  εμείς  από  

την  στιγμή  που  ψηφίσαμε  έτσι  το  θέμα ,  εκτός  εάν  έρθει  το  θέμα  και  

ψηφιστεί  με  την  διαφοροποίηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν  έτσι ,  ήταν  διαφορετικά ,  γιατί  εγώ  έστειλα  την  εισήγηση .   

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

16

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν  έτσι ,  στάλθηκε  λάθος .  Η  πρώτη  εισήγηση  που  είχα  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν  όντως  δυο  αρχεία .  Το  ένα  είναι  διαγραμμένο  εδώ  βλέπω  

αλλά  δεν  ξέρω  μήπως  είναι  διαγραμμένο  το  σωστό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  πρώτο  που  στάλθηκε  ήταν  με  περισσότερο  μέλη  δημοτικούς  

συμβούλους .  Στην  πορεία  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  επί  το  οποίο  τοποθετηθήκαμε  είναι  αυτό  το  οποίο  αφορά  για  

τρεις  εκλεγμένους  και  τέσσερις  πολίτες .  Επί  αυτού  τοποθετηθήκαμε .  

Τώρα  για  ποιο  έγγραφο  έχετε  εσείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  λέει  ότι  προτείνονται  από  την  πλειοψηφία  ένα  μέλος  της  

πλειοψηφίας  και  τέσσερα  μέλη  προτείνονται  από  το  σύνολο  των  

παρατάξεων .  Θέλετε  να  το  δείτε  λίγο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  για  να  μην  υπάρξει  εμπλοκή  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διορθώστε  τα .   Προχωρήστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρότασή  μου  είναι ,  εάν  γίνεται  αποδεκτή ,  επανερχόμενη  στο  

προηγούμενο  θέμα  για  να  μην  υπάρξει  εμπλοκή ,  να  συμφωνήσουμε  σε  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

16

δυο  άτομα  από  τους  εκλεγμένους  της  πλειοψηφίας  και  έναν  της  

μειοψηφίας  και  σε  πολίτες  δυο  και  δυο .  Υπάρχει  αυτή  η  σύμφωνη  

γνώμη  στο  καταστατικό  το  προηγούμενο ;   

Ωραία .  Βάση ,  λοιπόν ,  αυτής  της  προσθήκης  στο  προηγούμενο ,   

προτείνουμε  τον  κ .  Γάτσιο  ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  τον  κ .  

Χατζηδημητρίου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Χατζηδημητρίου  τον  κ .  Ταΐρη  

και  από  τους  πολίτες ,  τους  δυο  πολίτες ,  τον  κ .  Ιλανίδη  Νικόλαο  και  

τον  κ .  Κοτζαμπά  Σωτήρη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  Ιλανίδης  έχει  διπλή  ιδιότητα  είναι  και  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  είναι  αυτό  που  εν  πάση  περιπτώσει ,  σας  λύθηκε  και  η  απορία  στο  

κομμάτι  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  υπάλληλος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτές  οι  δυο…  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Που  είναι  υπάλληλος  ο  κ .  Ιλανίδης ;  Γιατί  εγώ  είπα  να  έχουν  σχέση  με  

τον  Δήμο  με  το  θέμα  της  τουριστικής  προβολής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πιστέψτε  με  ότι  έχει  σχέση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εντάξει ,  δεν  το  γνωρίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ο  κ .  Καρυπίδης  ο  Παύλος  από  την  αντιπολίτευση .  

Αναπληρωτής ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  βάλουμε  τον  Γρηγοριάδη  τον  Παναγιώτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .  Και  θέλουμε  και  δυο  δημότες  από  την  αντιπολίτευση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έναν  και  έναν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Δεν  μπορώ  να  σας  πω  τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πειράζει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο .  Εντάξει ,  θα  το  συμπληρώσουμε  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  περιμένουμε  από  τον  κ .  Αραμπατζή  και  από  τον  κύριο  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δημότη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  δημότη  μιλάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  αύριο  το  πρωί  θα  μας  ενημερώσετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Στην  λογική  της  συνέχειας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αναμένουμε  λοιπόν  από  τον  κ .  Φωτιάδη  και  από  τον  κ .  Αραμπατζή  

αύριο  από  έναν  δημότη  να  μας  δώσουν  για  την  Επιτροπή  Τουρισμού .  

Επίσης  να  σας  . .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μπορώ  να  προτείνω  εγώ  ένα  άτομο ;  Έχω  το  δικαίωμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Την  κυρία  Γωγούσκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  Έλσα ;  Την  υπάλληλο  του  Δήμου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι .  Εγώ  πιστεύω  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  το  άτομο  που  έχει  πάει  σε  

όλες  τις  εκθέσεις  και  ασχολείται  με  τα  πάντα  τα  τουριστικά  του  Δήμου  

να  είναι  στην  Επιτροπή  και  να  έχει  δικαίωμα  ψήφου .  Ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  πρόσωπο  το  οποίο  . .  ας  είναι  η  κυρία  Γωγούσκα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  είμαστε  σύμφωνοι .  δεν  έχουμε  εμείς  πρόβλημα .  Είναι  

αξιολογότατη  υπάλληλος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  έτσι  υπηρετείται  και  το  να  έχουμε  δυο  υπαλλήλους .  Είναι  η  

Παναγιώτης ,  η  κυρία  Γωγούσκα  και  συμφωνούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  είναι ,  μια  στιγμή ,  η  Ιλανίδης ,  Κοτζαμπάς ,  Γωγούσκα  και  το  

τέταρτο  πρόσωπο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Λογικά  ο  Γρηγοριάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αλλά  θα  το  επιβεβαιώσετε  αύριο .  Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα  να  κάνω  μια  παρατήρηση ;  Μπορώ  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  για  τα  πρακτικά  μονάχα ,  για  τα   πρακτικά  να  

ολοκληρώσουμε  ότι  μισό  λεπτάκι ,  πρώτον  ότι  η  σύνθεση  θα  είναι  αυτή  

που  προτάθηκε  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  δηλαδή  τρεις  αιρετοί  εκ  των  

οποίων  οι  δυο  της  συμπολίτευσης  και  ο  ένας  της  αντιπολίτευσης  και  

τέσσερις  δημότες  ή  υπάλληλοι  του  Δήμου ,  αυτό  για  το  σκέλος  της  

σύνθεσης .  Στην  συνέχεια  τα  άτομα ,  η  ονοματολογία  ήταν  αυτή  που  

αναφέρθηκε  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  δηλαδή  από  πλευράς  αιρετών  ο  κ .  

Γάτσιος  ως  Πρόεδρος ,  ο  κύριος…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  πρέπει  να  βάλουμε  και  τους  αναπληρωτές .  Στην  θέση  του  κ .  

Γάτσιου  αναπληρώτρια  την  κυρία  Παλάζη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Παλάζη .  Ο  κ .  Χατζηδημητρίου  επίσης…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  θέλει  αναπληρωτές  και  στους  πολίτες ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προφανώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  υποχρεωτικό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ας  τους  δώσουμε  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ιλανίδης  λοιπόν  και  ο  κ .  Κοτζαμπάσης  και  η  κυρία  Γωγούσκα  και  

ο  κ .  Γρηγοριάδης  με  την  επιφύλαξη  ότι  θα  απαντήσει  θετικά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  ήθελα  να  πω ,  κύριε  Δήμαρχε  εμείς  θα  προτείνουμε  είτε  ως  

αναπληρωματικό  ή  εν  πάση  περιπτώσει  ως  πολίτη ,  ίσως  θα  έπρεπε  να  

πάρουμε ,  τώρα  εμείς  έχουμε ,  αυτό  κουβεντιάζαμε ,  την . .  της  Επιτροπής  

Τουρισμού  της  Νομαρχίας .  Να  μην  πάρουμε  από  τους  ξενοδόχους  

έναν ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  νομίζω  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον  Πρόεδρο .  Ποιος  είναι  ο  Πρόεδρος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ο  κ .  Κωνσταντινίδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ή  να  μην  πάμε  προς  τα  εκεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Επειδή  οι  Ξενοδόχοι  ούτως  ή  άλλως  θα  είναι  ένας  συνομιλητής  και  

πολύ  στενός  συνεργάτης  της  Επιτροπής ,  έλεγα  να  μην  εμπλακούμε  με  

πρόσωπα  που  εμπλέκονται  επαγγελματικά  στο  κομμάτι  της  Επιτροπής ,  

μην  δημιουργήσουμε  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  το  δώσουμε  το  αναπληρωματικό  μέλος  αύριο ,  εντάξει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  εγκρίνονται  ομόφωνα  όλα  αυτά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  παρατήρηση .  Επειδή  όλη  αυτή ,  το  εάν  και  τι ,  εάν  

εκ  παραδρομής  και  πόσοι ,  ανέτρεξα  λίγο  σε  αυτό  το  αρχείο  που  μας  

στείλατε .  Εδώ  έχει  μια  ασυνταξία  που  δεν  μπορώ  να  την  καταλάβω .  

Έχετε  μπροστά  σας  το  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  έχω ,  το  έχει  ο  κ .  Γάτσιος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Στο  τρίτο  θέμα .  Τον  Κανονισμό  Λειτουργίας .  Στον  Κανονισμό  

Λειτουργίας  λοιπόν  στο  δεύτερο  άρθρο ,  παράγραφος  6,  λέει  ότι  από  τα  

τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη  που  είναι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  το  

ένα  μέλος  προτείνονται  από  την  πλειοψηφία  και  τα  τέσσερα  μέλη  

προτείνονται  από  το  τέσσερα  σύνολο  των  παρατάξεων  της  μειοψηφίας .   

 Τι  είναι  αυτό  το  τεσσάρι  το  δεύτερο ;  Έγινε  κάτι  συνολικά  λάθος  

ή  είναι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  το  λάθος  για  το  οποίο  συζητούσαμε  και  το  οποίο  το  λύσαμε  με  

αυτό  που  προτάθηκε  προηγουμένως  και  το  οποίο  νομίζω  το  έχουμε  

διευκρινίσει .  Η  διατύπωση  θα  είναι  ότι  θα  αποτελείται  από  τρεις  

αιρετούς  δημοτικούς  συμβούλους  εκ  των  οποίων  είναι  οι  δυο  από  την  

συμπολίτευση  και  ο  ένας  από  την  αντιπολίτευση  και  τέσσερις  δημότες  

ή  υπαλλήλους  του  Δήμου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  πως  θα  το  προτείνετε  αυτό ;  Τώρα  εγώ  έλειπα  και  δεν  τα  άκουσα  

αυτά .  Αφού  παραπάνω  λέει  ότι  από  τα  επτά  μέλη  που  θα  αποτελείται  

τα  δυο  τρία  είναι  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Τα  δυο  τρία  του  επτά  είναι  

τέσσερις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  λέμε ,  το  αλλάξαμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  αλλάξατε  και  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εντάξει .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  τέταρτο   θέμα .   
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ΘΕΜΑ    4ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

 (άρθρου  1 του  ΠΔ  270/11-03-1981 -  ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  προβλέπεται  η  Επιτροπή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρος  είναι  ο  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  είναι  ο  Δήμαρχος ,  προτείνουμε  στην  Επιτροπή  να  είναι  Δήμαρχος  

και  αναπληρωτής ,  εάν  θα  ορίσω ,   θα  ορίσει  ο  Δήμαρχος  τον  κ .  Μισιρλή  

και  μέλη  της  Επιτροπής  τον  κ .  Ταΐρη  με  αναπληρωματικό  τον  κ .  

Ματθαίου  και  ένα  πρόσωπο  από  την  αντιπολίτευση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  με  αναπληρωτή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  βάλουμε  και  τον  κ .  Γάτσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  με   αναπληρωτή  τον  κ .  Γάτσιο  από  την  

αντιπολίτευση .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  5/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  15μελούς  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  με  την  επωνυμία   

¨Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολιτικής  και   

Αθλητισμού¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  περάσει  από  το  σώμα  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  το  νέο  

οργανόγραμμα ,  μια  σύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  συνολικό  

αριθμό  δεκαπέντε  μελών  στο  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Έχει  

δημοσιευτεί  στο  ΦΕΚ ,  έρχεται  τώρα  για  να  συγκροτήσουμε  και  πάλι  το  

σώμα .  Προτείνεται  να  παραμείνουν  τα  δεκατρία  μέλη  ως  είχαν  μέχρι  

τώρα ,  να  μην  κάνουμε  καμία  αλλαγή  επομένως  στην  σύνθεση  που  

μέχρι  τώρα  υπάρχει  και  απλά  να  συμπληρώσουμε  τα  δυο  μέλη  που  

υπολείπονται  εκ  των  οποίων  το  ένα  θα  είναι  από  την  συμπολίτευση  

λόγω  της  ποσόστωσης  των  3/5 και  το  άλλο  από  την  αντιπολίτευση .  

Δημότες .   

 Κύριε  Δήμαρχε  η  πρόταση  της  συμπολίτευσης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Προτείνουμε  για  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  την  κυρία  Ζαλιμίδου  εκ  μέρους  της  

συμπολίτευσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς  την  είπατε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ζαλιμίδου  Ελισάβετ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναπληρωματικό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  δώσουμε   αύριο .  Αντιπολίτευση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  απαντήσουμε  αύριο ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αντιπολίτευση  μπαίνει  ένα  πρόσωπο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  συμφωνεί  και  ο  κ .  Φωτιάδης….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  δεν  συμφωνούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  προτείνετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  βάλουμε  πρόσωπο  εμείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάλι  θα  το  βάλετε  εσείς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  να  κάνουμε ,  34% έχουμε ,  πρέπει  να  βάλουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τώρα  δεν  χρειάζονται  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  εισήγηση  του  θέματος ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  να  ακούσετε  δηλαδή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  βάλαμε  έναν  που  είναι  από  την  συμπολίτευση .  Από  εκεί  και  

πέρα ,  νομίζω  ότι  η  αντιπολίτευση  με  μια  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  εάν  ο  κ .  Χρυσανθίδης  επειδή  έχει  τόσο  μεγάλο  ποσοστό  πρέπει  να  

παίρνει  όλους  τους  εκπροσώπους  καμία  αντίρρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  θέμα  συνεννόησης  της  αντιπολίτευσης .  Δεν  είναι  θέμα  της  

Δημοτικής  Αρχής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  να  το  συζητήσετε  αύριο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παπαδόπουλο  Αθανάσιο  και  εάν  θέλετε  αναπληρωτή  από  εσάς  να  

βάλουμε  στην  θέση…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν ,  Παπαδόπουλο  Αθανάσιο  εμείς  ως  τακτικό  με  αναπληρωτή  τον  

Ματζαρίδη  Μιλτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ματζαρίδη .  Όμως ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  τοποθετηθώ  επί  του  

θέματος  αυτού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετηθείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως  παράταξη  εμείς  διαφωνήσαμε ,  καταρχήν ,  στην  κατάργηση  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  των  φορέων ,  όπως  επίσης  και  στην  

αύξηση  των  μελών .  Σας  μιλάω  με  πραγματικά  και  αληθινά  γεγονότα  

ότι  αυτό  το  οποίο  κάνετε  νομίζω  δημιουργεί  τεράστια  πρόβλημα  στην  

λειτουργία  του  νομικού  προσώπου .   

Ήδη  γνωρίζετε  ότι  η  κεντρική  εξουσία  και  παντού  προσπαθούν  

να  μειώσουν ,  ήδη  μειώθηκε  από  την  προηγούμενη  κυβέρνηση  ο  

αριθμός  των  υποψηφίων  δημοτικών  συμβούλων ,  ήδη  αυτή  η  κυβέρνηση  

σκέπτεται  να  μειώσει  τους  δημοτικούς  συμβούλους  στο  30% και  πάμε  

σε  ένα  νομικό  πρόσωπο  με  δεκαπέντε  συμβούλους  και  σας  πληροφορώ  

εδώ  είναι  και  ο  κ .  Πρόεδρος  του  νομικού  προσώπου ,  στα  δυο  τελευταία  

συμβούλια  σήμερα  ήμασταν  τρία  άτομα ,  τρία  άτομα ,  στο  προηγούμενο  

παρακαλούσαμε  επί  πόση  ώρα  για  να  έρθουν  τα  άλλα  μέλη  και  επίσης  

θα  παρακαλούσα  να  ενημερώνετε  τους  συμβούλους  αυτούς  που  

τοποθετείτε ,  που  τοποθετούμε ,  ότι  πρέπει  να  κάνουν  και  πόθεν  έσχες ,  

γιατί  όταν  τους  ενημερώνει  ο  υπάλληλος ,  με  συγχωρείτε  για  την  

έκφρασή  μου ,  όλοι  πετάγονται  μέχρι  επάνω .   
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Άρα  θεωρώ  ότι  τουλάχιστον  στην  επόμενη  διετία  που  θα  γίνουν  

αλλαγές ,  κάντε  λειτουργικά  τα  συμβούλια  να  μπορούν  να  παίρνουν  

αποφάσεις  και  να  μπορούν  οι  πρόεδροι  να  λειτουργήσουν .   

Εγώ  με  μια  εμπειρία  τριάντα  χρόνων  που  υπηρέτησα  το  νομικό  

πρόσωπο ,  σας  πληροφορώ  ότι  η  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  έχει  

7μελή  τα  συμβούλια ,  ήρθαν  οι  δήμοι  και  τα  κάνανε  13,  πολύ  μεγάλος  

αριθμός  και  τώρα  15.  Δεν  μπορούν  να  συγκεντρωθούν  οι  συνάδελφοι .  

Είναι  πολύ  δύσκολο  να  λειτουργήσει  το  νομικό  πρόσωπο  με  τόσο  

μεγάλο  αριθμό  μελών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Παρόλα  αυτά  το  θέμα  είναι  εάν  εγκρίνουμε  την  

συμμετοχή  των  δυο  επιπλέον .  Το  σώμα  εγκρίνει  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Πάντως  εγώ  δεν  μπορώ  να  αποφύγω  το  σχόλιο  ότι  και  η  παράταξη  του  

κ .  Φωτιάδη  και  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  δεν  ψήφισαν  την  εν  

λόγω  αυτή ,  παρόλα  αυτά  διεκδικείται  ποιος  θα  βάλει  εκεί  εκπρόσωπο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βάσει  ποσοστών .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  επειδή  πρέπει  να  ολοκληρώσουμε  παρακαλώ  να  

συνεχίσουμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έξι .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  

 ειδών  της  Δημοτικής  Αστυνομίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάμε  με  την  υπηρεσιακή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  7/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  στη  Συντονιστική   

Επιτροπή  του  Εθνικού  Δικτύου  Κυκλοφοριακής  Αγωγής  με  τίτλο:   

¨Επιμόρφωση  μαθητών ,  εκπαιδευτικών  και  γονέων   
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στην  οδική  ασφάλεια¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίζεται  ο  κ .  Σιαμάγκας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  8/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  οκτώ .  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  στο  Δίκτυο  

 Συνεργαζόμενων  Φορέων  του  Παρατηρητηρίου  Διαχείρισης   

Κρίσεων  των  Δ /νσεων  Α /θμιας  και  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Σιαμάγκας .  Είναι  θέμα  εκπαιδευτικό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  9/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  ¨Εργασίες   οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   Δήμου   Σερρών   

έτους   2018¨     

και  β)  ¨Εργασίες   οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   στην   περιοχή    

Αγίων  Αναργύρων  πόλης  Σερρών¨ ,  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  το  πρακτικό  κλήρωσης .  Νομίζω  ότι  τα  έχετε  διαβάσει .  

Συμφωνούμε  και  εγκρίνεται  ομοφώνως .  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:   ¨Εργασίες   οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   Δήμου   

Σερρών   έτους   2018¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10/2020 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  ¨Εργασίες   οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   στην   περιοχή   

Αγίων  Αναργύρων  πόλης  Σερρών¨ ,   
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έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  11/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα .   

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  μας:  

α)  στην  3η  Πανελλαδική  Συνάντηση  Εθελοντών  Let’s do it  Greece  

 στις  14-15- Μαρτίου  2020 στην  Αθήνα   και  

β)  στην   Παγκόσμια   Εθελοντική   Καμπάνια  ¨Let’s do it  Greece 

2020  

 -   Γίνε  η  αλλαγή  που  περιμένεις¨ ,  την  Κυριακή  10 Μαΐου  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θα  υπάρξουν ,  από  ότι  έχουμε  από  την  εισήγηση  τρεις  εργαζόμενοι  

του  Δήμου  και  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  πάνε  και  αιρετοί .  Υπάρχει  

ενδιαφερόμενος  συνάδελφος  που  θα  ήθελα  να  συμμετάσχει  σε  αυτό  το  

συνέδριο  που  θα  είναι  14 και  15 Μαρτίου  στην  Αθήνα  με  

διανυκτέρευση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  ενδιαφέρομαι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  ποιο  από  τα  δυο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  πρώτο  μιλάμε ,  για  το  Α .   Η  κυρία  Παλάζη  και  ο  κ .  Φωτιάδης  

ενδιαφέρονται .  Υπάρχει  άλλος  συνάδελφος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διευκρινίστε  ποιο  είναι  ακριβώς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Πάνου  και  ο  κ .  Γκότσης  και  η  κυρία  Παλάζη .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  πάρα  πολλά  τα  άτομα ;  Πόσα  άτομα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτοί  θα  είναι  εθελοντές  σε  όλα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  το  κάναμε .  Προεκλογικά  δεν  το  κάναμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Δήμος  πληρώνει ;  Πότε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

14 και  15 Μαρτίου .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  μια  διανυκτέρευση  και  με  την  μετάβαση .  Πόσα  άτομα  είναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέσσερις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Πάνου ,  η  κυρία  Παλάζη ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Φωτιάδης  

και  ο  κ .  Γκότσης .   Πέντε  επομένως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα  είμαστε  επιπλέον  εγώ  να  αποσυρθώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  επιπλέον ,  δεν  υπάρχει  αριθμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  μέχρι  τρεις  αλλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  πω  κάτι  για  να  διευκολύνω ;  Επειδή  υπάρχει  ισχυρή  

πιθανότης  τελικά  οι  υπηρεσιακοί  να  μην  μεταβούν ,  δεν  είναι  σίγουρο  

αυτό ,  εμείς  ας  βγάλουμε  και  καταρχήν  απόφαση  αλλά  να  

συμφωνήσουμε  ότι  εάν  τελικά  να  πούμε  ότι  θα  είναι  μέχρι  τρεις  οι  

αιρετοί  και  εάν  υπάρξουν  αποσύρσεις  ενδιαφέροντος  από  τους  

υπαλλήλους  μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δοθούν  τα  ονόματα  αυτά .  Προτείνω  στο  σώμα  και  παρακαλώ  την  

σύμφωνη  γνώμη  σας ,  θα  προταθούν  τα  ονόματα  αυτά  εδώ  τα  πέντε ,  
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όπως  αναφέρθηκαν   και  θα  πάνε  και  οι  πέντε  εφόσον  αποσυρθούν  ένας  

ή  δυο ,  δυο  μάλλον  από  τους  υπηρεσιακούς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  είναι  τέσσερις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον  τρεις  από  τους  υπηρεσιακούς ,  κανείς  από  τους  υπηρεσιακούς  

δεν  έρθει ,  θα  είναι  τρεις  υπηρεσιακοί  συν  τρεις  αιρετοί .  Εάν  

αποσυρθούν  όλοι  οι  υπηρεσιακοί .  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  τώρα  υπάρχει  αυξημένο  ενδιαφέρον  από  το  σώμα ,  για  να  

είμαστε ,  για  να  μην  το  διακωμωδούμε ,  υπάρχει  αυξημένο  ενδιαφέρον ,  

είναι  γόνιμο ,  ουσιαστικό ,  δίνεται  μια  μέρα  να  πάει  κάτω  στην  Αθήνα ,  

…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή  εγώ  Δήμαρχε  είχα  την  αρμοδιότητα  αυτή…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  αξιολογήσουμε  εδώ  την  προσφορά ,  την  διάθεση  της  προσφοράς  

του  καθενός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  καθήκον  των  αιρετών  θα  είναι  να  διαχυθεί  ο  εθελοντισμός ,  έτσι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  χαρούμε  πάρα  πολύ  έτσι  να  διοργανώσουμε  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνεπώς  δηλώνουν  όλοι…  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εμείς  σε  αυτό  το  θέμα  ψηφίζουμε  λευκό .  Όχι  ότι  διαφωνούμε  με  τον  

εθελοντισμό ,  γιατί  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  πιέσουμε  και  το  κράτος  να  

δώσει  παραπάνω  κονδύλια  πάνω  στο  συγκεκριμένο  για  να   υπάρχουν  

και  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λευκή  η  ψήφος  του  κ .  Φαρμάκη .   Το  δεύτερο  σκέλος  έχει  να  

κάνει  με  την  συμμετοχή  του  Δήμου  την  Κυριακή  10 Μαΐου  στην  

Παγκόσμια  Εθελοντική  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως  ναι .   

 

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  μας:   στην  3η  Πανελλαδική   

Συνάντηση  Εθελοντών  Let’s do it  Greece στις  14-15- Μαρτίου   2020 

στην  Αθήνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  μας:  στην   Παγκόσμια    Εθελοντική   

Καμπάνια  ¨Let’s do it  Greece 2020 -   Γίνε  η  αλλαγή   που  

περιμένεις¨ ,  την  Κυριακή  10 Μαΐου  2020.  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  12/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένδεκα .  

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  συνεργάτη  δικηγόρου ,   

κατόπιν  της  υπ’  αριθμ .  3/2020 απόφασης  της  Οικονομικής   

Επιτροπής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  υπόθεση  για  το  κεντρικό  πάρκο .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  13/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ .  782/2019 Α .Δ .Σ .  περί  «Συγκρότηση   
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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 .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει ,  έχουμε  μια  μικρή  αντικατάσταση  μέλος  της  Επιτροπής  η  

κυρία  Καλλιτσάρη  προτάθηκε  εκ  παραδρομής ,  το  είδε  το  σώμα ,  

εγκρίνει  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  14/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεκατρία .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής   

προμηθειών  για  την:  

α)  Προμήθεια  και  εγκατάσταση   σταθμών   μέτρησης   ρύπανσης    

ατμοσφαιρικού  αέρα  και  λοιπών  περιβαλλοντικών  παραμέτρων   και  

β)  Εγκατάσταση  σταθμών  κοινόχρηστων  ποδηλάτων ,  σύμφωνα   

με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει .  Υπάρχει  κάποιος  που  θέλει  κάτι  επ’  αυτού ;  Ομόφωνα  

εγκρίνεται  το  δέκα  τρία .   

 

Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  για  την:   Προμήθεια  και  εγκατάσταση   σταθμών   

μέτρησης   ρύπανσης   ατμοσφαιρικού  αέρα  και  λοιπών  

περιβαλλοντικών  παραμέτρων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  15/2020 )  

…………………………  

 

Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  για  την:   Εγκατάσταση  σταθμών  κοινόχρηστων  

ποδηλάτων ,  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  16/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  τέσσερα .  
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ΘΕΜΑ   14ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  11μελούς  Διοικητικού  

 Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ¨Δημοτικό  

 Περιφερειακό  Θέατρο  Σερρών¨  (ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  ίδιο  θέμα  που  ψηφίσαμε  προηγουμένως  για  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

Θα  έχουμε  και  πάλι  προσθήκη  δυο .  Προτείνεται  να  παραμείνουν  τα  

ήδη  υφιστάμενα  μέλη  ως  έχουν  στο  συμβούλιο  και  να  προστεθούν  τα  

δυο  καινούργια  εκ  των  οποίων  το  ένα  δημότης  από  την  συμπολίτευση  

και  το  άλλο  από  την  αντιπολίτευση .   

 Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλουμε  εκ  μέρους  της  συμπολίτευσης  τον  κ .  Μάνδαλο  Στέφανο  για  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  αντιπολίτευση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Πασχάλη  Φανή  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Μαματζή .  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  17/2020 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  

α)  της   υπ’  αριθμ .  219/2019  με   θέμα:  ¨Έγκριση   τροποποίησης    

του   ισχύοντος   Εσωτερικού   Κανονισμού   Υπηρεσιών   της   ΔΗ .Κ .Ε .    

Περιφερειακού  Θεάτρου  Σερρών¨ ,  

β)  της   υπ’  αριθμ .  220/2019  με   θέμα:  ¨Έγκριση   τροποποίησης   του   

ισχύοντος  Κανονισμού  Διαχείρισης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  Περιφερειακού   

Θεάτρου  Σερρών¨  και  

γ)  της   υπ’  αριθμ .    221/2019  με   θέμα:  ¨Έγκριση   τροποποίησης   

του   ισχύοντος  Κανονισμού  Προσωπικού  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

Περιφερειακού   Θεάτρου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις  έχετε  δει .  Θέλετε  επ’  αυτού  κάτι  να  συζητήσουμε ;  Εγκρίνεται  

ομόφωνα .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της   υπ’  

αριθμ .  219/2019  με   θέμα:  ¨Έγκριση   τροποποίησης   του  ισχύοντος   

Εσωτερικού   Κανονισμού   Υπηρεσιών   της   ΔΗ .Κ .Ε .  Περιφερειακού  

Θεάτρου  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  18/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της   υπ’  

αριθμ .  220/2019  με   θέμα:  ¨Έγκριση   τροποποίησης   του  ισχύοντος  

Κανονισμού  Διαχείρισης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  Περιφερειακού  Θεάτρου  

Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της   υπ’  

αριθμ .    221/2019  με   θέμα:  ¨Έγκριση   τροποποίησης   του   

ισχύοντος  Κανονισμού  Προσωπικού  της  ΔΗ .Κ .Ε .  Περιφερειακού  

Θεάτρου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  20/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  έξι .   
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ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  όρων  και  συμφωνίες  της  σύμβασης  του  δεσμευμένου  

λογαριασμού  (escrow account) στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και   

Δανείων  στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του  

Πράσινου   

Ταμείου  «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  2019» που   

αφορά  την  ενταγμένη  πράξη  του  Δήμου  Σερρών  «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ,   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΜΕΣΩ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ  ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΚΑΔΩΝ  

 ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΣΕΡΡΩΝ».  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  το  σώμα  ομόφωνα  στο  δέκα  έξι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  21/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Τροποποίηση  της  με  αριθμό  76/2018 Απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,   
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σχετικά  με  το  συμβατικό  χρόνο  της  σύμβασης  σύστασης  ειδικού   

δεσμευμένου  λογαριασμού  (escrow account) στο  πλαίσιο  του   

Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  «Λοιπές   

Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2016» Α .Π .  4:  «Αστική  

Βιώσιμη   

Κινητικότητα» μεταξύ  του  Πράσινου  Ταμείου ,  του  Ταμείου   

Παρακαταθηκών  και  δανείων  και  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  για  το  ίδιο  θέμα .  Εγκρίνει  το  σώμα  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  22/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Τροποποίηση  της  με  αριθμό  505/2019 Απόφασης  του  Δημοτικού  

 Συμβουλίου ,  σχετικά  με  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την   

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο:  ¨ΑΝΟΙΧΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

 ΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ¨  (Κωδ .  Πρόσκλησης  098,  Α /Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ  2658)  

στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

¨Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  

(ΕΠΑνΕΚ)¨  2014-2020 –  
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Έγκριση  διαδικασίας  πληρωμής  συνδικαιούχου  –  

Επιμελητηρίου  Σερρών .  

Εισηγητής   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Είμαστε  κατά  εξ  αρχής  σε  αυτό  σαν  παράταξη ,  οπότε  παραμένουμε  

εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  αρνητική  η  ψήφος  σας .  Όχι  ο  κ .  Φαρμάκης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2019  

 για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού   

έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  24/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι .  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Καθορισμός  τέλους  ταφής  του  θανόντα  Τύψιου  Χρήστου ,   

ως  μόνιμο  κάτοικο  της  Δ .Κ .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  να  ταφεί  ως  μόνιμος  κάτοικος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  25/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  

 πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  26/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  δυο .  

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  

 πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του   

Δημοτικού  Σχολείου  Αναγέννησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .  Υπάρχει  απόφαση  Τοπικού .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

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:  

Το  έχουμε  κάνει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  του  υπ’  αριθμ .  459  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς  για  δημιουργία   

κτηνοτροφικής  μονάδας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  να  ρωτήσω  κάτι ;  Όταν  λέμε  κτηνοτροφική  μονάδα  έχουμε  

εκεί  τι  ζωικό  κεφάλαιο  έχουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά  δεν  νομίζω  να  τα  έχουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μεγάλο  είναι ;  Να  μην  είναι  καμία  εικοσαριά  πρόβατα  και  το  

ψάχνουμε .  Επειδή  είναι  εκεί  αρκετό  τμήμα .  Είναι  μεγάλο  το  ζωικό  

κεφάλαιο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατόν  πενήντα  πρόβατα  νομίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  30/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  έξι .   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του   

αναψυκτηρίου  στο  Χιονοχώρι  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως  για  το  Χιονοχώρι  το  αναψυκτήριο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  31/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  χώρου  για  το  Κ .Ε .Π .  0747  

Λευκώνα  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  32/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ   28ο:  

Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  την   

υποστήριξη  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου   

Αμφίπολης  για  το  έργο:  ¨Ανόρυξη  γεώτρησης  Κρηνίδας¨  και   

για  την  “Επίβλεψη  μελέτης  (στο  αντίστοιχο  της  ειδικότητας   

αντικείμενο)  με  τίτλο:  ¨Προμελέτη  εγκατάστασης  επεξεργασίας  

 λυμάτων  (ΕΕΛ)  Ροδολίβους¨”.  

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

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  33/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ   29ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Δινάκης  Κ . ,   

Τουρτούρας  Ι . ,  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τελευταίο ,  από  ότι  φαίνεται ,  που  έρχεται .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  παροχή  υπηρεσιών  

φύλαξης  χώρου  με  την  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  

του  έργου:  Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στην  διασυνοριακή  

περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  34/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκομείου  για  τις  ανάγκες  του  

Κυνοκομείου  (Ηλιάδης  Αντώνιος  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  35/2020 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  παροχή  υπηρεσιών  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 (21ος  και  22ος  

Λογαριασμός)   Σμυρίδης  Νικόλαος  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  36/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  του  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 (21ος  Λογαριασμός)  

Τσακούδης-Γκατζιός .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  37/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 (20ος  

Λογαριασμός  και  20η  Πιστοποίησης)  Σιδέρη  Μαρία .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  38/2020 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

20

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Λευκώνα   του  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 (20ος  Λογαριασμός  και  20η  

Πιστοποίησης)  ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  39/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τριάντα .   

 

ΘΕΜΑ   30ο:  

Έγκριση  παραλαβής  της  μελέτης  με  τίτλο:  “Μελέτη  οριοθέτησης  

 τμήματος  ρέματος  ¨Κατακονόζι¨  Πολεοδομικής  Ενότητας  

 Αγ .  Αναργύρων  Δ .  Σερρών”.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  ερώτηση  εδώ .  Αυτό  έχει  ερωτηθεί  και  παλαιότερα ,  αλλάζει   σε  

έκταση ;  Παραμένει  το  ίδιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  τώρα  παραλαμβάνουμε  την  μελέτη  απλά .  Τώρα  για  το  περιεχόμενο  

της  μελέτης  δεν  ξέρω  εάν  έχει  εικόνα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  αλλά  δεν  

είναι  του  παρόντος .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  βασικό  πρόβλημα  ήταν  όχι  στον  Άγιο  Ιωάννη ,  είναι  στους  Αγίους  

Αναργύρους .  Το  βασικό  πρόβλημα  ήταν  ότι  εκεί  είχαμε  από  την  πράξη  

εφαρμογής ,  που  δυστυχώς  δεν  είχε  λάβει  υπόψη  της  το  συγκεκριμένο  

ρέμα .  Η  προηγούμενη  διοίκηση  είχε  αποφασίσει  να  δώσουμε  την  

μελέτη  σε  μια  εταιρεία  στην  Καβάλα  να  μας  κάνει  την  υδραυλική  

μελέτη  τώρα  και  από  εδώ  και  πέρα  η  Πολεοδομία  θα  αποφασίσει ,  με  

βάση  το  πως  ακριβώς  είναι  το  ρέμα ,  τι  πρέπει  να  γίνει  με  τα  οικόπεδα  

που  επηρεάζονται  άμεσα .   

 Το  θέμα  δεν  είναι  απλό ,  είναι  σοβαρό ,  επηρεάζει  αρκετούς  

ιδιοκτήτες  εκεί  στην  περιοχή  αλλά  θα  το  αποφασίσει  τώρα  η  

Πολεοδομία .  Απλώς  σήμερα  παραλαμβάνουμε  μόνο  την  μελέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ανεξάρτητα  από  το  που  πάνε ,  σίγουρα  κάποιους  οικοπεδούχους  εκεί  θα  

επηρεάσει .   Είναι  σίγουρο  αυτό .  Αυτούς  που  δεν  έλαβε  υπόψη  της  τότε  

η  πράξη .  Αλλά  δεν  μπορεί  να  γίνει  και  αλλιώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  ζητάει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  παρακαλούσα  μόνο ,  επειδή  αυτή  η  ιστορία  έχει  

τραβήξει  πάρα  πολλά  χρόνια ,  να  επισπεύσετε  τις  υπηρεσίες ,  να  

ολοκληρώσουμε  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  γιατί  πραγματικά  είναι  μεγάλο  

πρόβλημα ,  ταλαιπωρούνται  οικογένειες  στην  γύρω  περιοχή  εκεί ,  δεν  

μπορούν  να  προχωρήσουν  ούτε  μεταβιβάσεις  ούτε  να ,  δεν  ξέρουν  αυτή  

την  στιγμή  εάν  αυτά  τα  οικόπεδα  που  βρίσκονται  εκεί  είναι  δικά  τους  
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ή  είναι  δημοτικά .  Πρέπει  να  επισπεύσουμε  τις  διαδικασίες .   Μόνο  

αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί  και  να  αποχαρακτηριστούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  40/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ   31ο:  

Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  υποέργου  της  πράξης  ¨Αναβάθμιση  

 και  εκσυγχρονισμός  των  Δημοτικών  Ξενώνων  Χρυσοπηγής   

του  Δήμου  Σερρών¨  (ΟΠΣ  5001641).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  41/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   32ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης:  

α)  στην  Παλάσκα  Ελένη  του  Δημητρίου    και  

β)  στον  Λεκάκη  Ιωάννη  του  Νικολάου ,  πρώην   

Δημοτικών  υπαλλήλων ,  λόγω  συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης:  στην  Παλάσκα  Ελένη  του  

Δημητρίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  42/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης:   στον  Λεκάκη  Ιωάννη  του  

Νικολάου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  43/2020 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   33ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου)   

στο  υπ’  αριθμ .  96Α  οικόπεδο ,  στο  Τ .Δ .  Μητρουσίου   

(απαλλαγή  από  έγκριση) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  44/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   34ο:  

Χορήγηση  άδειας  στάθμευσης  του  προσωπικού  οχήματος   

του  Δημάρχου  στις  θέσεις  στάθμευσης  των  Δημοτικών  

 οχημάτων  στην  οδό  Ερμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Άλλα  είπαμε  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αλλά  θα  λέμε  

τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  λοιπόν ,  εισήγηση .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Στην  οδό  Ερμού ,  απέναντι  από  το  Δημαρχείο  έχουμε  τέσσερις  θέσεις  

στάθμευσης  όπου  παρκάρουν  τα  δημοτικά  αυτοκίνητα .  Στην  μια  από  

αυτές  ζητάμε  να  μπορεί  να  παρκάρει  και  το  ιδιωτικό  το  αυτοκίνητο  ο  

Δήμαρχος ,  με  την  έννοια  ότι  πολλές  φορές  έρχεται  και  ώρες ,  όχι  μόνο  

τις  πρωινές  αλλά  και  τις  απογευματινές ,  αντί  να  χρησιμοποιεί  το  

αυτοκίνητο  το  υπηρεσιακό  χρησιμοποιεί  το  ιδιωτικό  του ,  άρα  να  

μπορεί  να  το  παρκάρει  εκεί  για  να  πηγαίνει  στο  Δημαρχείο .  Όπως  

ξέρουμε  σχεδόν  κάθε  μέρα  βρίσκεται  εκεί .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτηση  δεν  έχω .  Απλά  εμείς  είμαστε  αντίθετοι  με  αυτό ,  με  αυτή  την  

εισήγηση  και  για  να  μην  σας  τρώω  τον  χρόνο  δικαιολογώ ,  

δικαιολογούμε  την  αρνητική  ψήφο  την  οποία  θα  καταθέσω .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  σας  πω ;  Βεβαίως .  Εάν  δεν ,  εγώ  για .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Διάβασέ  το .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δίνουμε  αρνητική  ψήφο  για  τους  εξής  λόγους :  

Α .  Κανένας  Δήμαρχος  μέχρι  τώρα  δεν  προέβη  σε  αυτή  την  

ενέργεια  προκειμένου  να  ικανοποιήσει  προσωπικό  του  όφελος  

σεβόμενος  τους  πολίτες .   

Β .  Όλοι  οι  δήμαρχοι  μετά  την  λήξη  του  ωραρίου  εργασίας  των  

υπαλλήλων  του  Δήμου  κινούνται  με  τα  προσωπικά  τους  οχήματα  

και  δεν  αγγαρεύουν  τους  υπαλλήλους .   

Γ .  Οι  αποστάσεις  στην  πόλη  των  Σερρών  από  οποιαδήποτε  

συνοικία  προς  το  κέντρο  είναι  ελάχιστες  και  πρέπει   να  

κινούμαστε  πεζοί .   

Δ .  Ο  Δήμαρχος  δίνει  το  κακό  παράδειγμα  στους  πολίτες  και  είναι  

σαν  να  τους  προτρέπει  να  κινούνται  με  τα  οχήματά  τους  μέσα  

στην  πόλη  και  στο  κέντρο .   

Ε .  Εάν  θέλει  ο  Δήμαρχος  να  χρησιμοποιεί  το  προσωπικό  του  

όχημα  για  απόσταση  πέντε  λεπτών ,  να  χρησιμοποιεί  τα  πάρκινγκ  

που  υπάρχουν ,  όπως  προτρέπουμε  τους  πολίτες  προκειμένου  να  

μην  παρκάρουν  παράνομα .   

Στ .  Το  ΣΒΑΚ ,  Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  με  τις  

ημερίδες  που  έχουμε ,  με  τις  παρουσιάσεις  που  έχουν  γίνει  

προτρέπει  σε  εναλλακτικούς  τρόπους  μετακίνησης  και  όχι  τα  ΙΧ  

στο  κέντρο  της  πόλης .   

Ζ .  Η  ενέργεια  αυτή  δεν  προάγει  το  καινούργιο ,  το  ηθικό  αλλά  το  

παλαιοκομματικό  και  το  προσωπικό  συμφέρον .   

 Αυτά .  Αφού  θέλατε  να  τα  ακούσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .    
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ιδιωτικό  αυτοκίνητο  του  Δημάρχου  θα  παρκάρει  σε  υπηρεσιακές ,  ας  

το  πούμε ,  μέχρι  τώρα  θέσεις .  Θα  έχει  και  κάποια  άλλη  διευκόλυνση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  άλλη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον  αφορά  τα  καύσιμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  βέβαια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ξέρουμε  τι  μπορεί  να  συνοδεύεται .  Είναι  καλό  να  διευκρινίζονται  

αυτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καμία  άλλη  διευκόλυνση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  πλην  της  παρατάξεως  του  κ .  Αραμπατζή  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  δεν  συμφωνώ  με  την  παραχώρηση  αυτή ,  όχι  γιατί  έχω  κάτι  

προσωπικό ,  γιατί  πιστεύω  και  θέλω  να  γραφτεί  στα  πρακτικά  ότι  ο  

Δήμαρχος  ως  ο  άρχων  του  Δήμου  πρέπει  να  δίνει  το  καλό  παράδειγμα  

στους  πολίτες  και  να  φροντίζει ,  έτσι  ώστε ,  να  αισθάνεται  τα  

προβλήματά  τους  και  να  . .  
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  να  έχεις  επιπλέον  διευκολύνσεις  για  μένα  είναι  καλό  παράδειγμα .  

Όλοι  υποφέρουμε  στο  κέντρο  της  πόλης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .   Θα  μπορούσαμε  να  πούμε  πάρα  πολλά  σεβόμενος  το  σώμα  

εγώ  προσωπικά  δεν  θέλω  να  υποβαθμίσω  την  συζήτηση ,  αυτή  είναι  η  

τοποθέτησή  μου .  Δεν  θα  την  υποβαθμίσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Συγνώμη ,  μπορώ  να  πω  κάτι  ή  είμαστε  εκτός ;  Από  την  εμπειρία  μου  

το  λέω .  Ο  Δήμαρχος  το  απόγευμα  δεν  πρέπει  να  καλέσει ,  συμφωνούμε  

το  υπηρεσιακό .  Πρέπει  να  έρθει  στο  Δημαρχείο .  Θα  έρθει  με  το  αμάξι  

του .  Εάν  μετά  θέλει  να  πάει  και  κάπου  αλλού  θα  κάνει  τζόκινγκ  να  

πάει  στο  σπίτι  του  για  να  πάρει  το  αυτοκίνητο  το  δικό  του ;  Μια  θέση .  

Ή  θα  είναι  του  υπηρεσιακού  ή  το  αυτοκίνητο  του  Δημάρχου .  Δεν  

νομίζω  παιδιά  ότι  έσταξε  η  ουρά  του  γαϊδάρου  τώρα  και  χάλασε  το  

πηγάδι  μας .  Και  δεν  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  τόσο  μικρόψυχοι .   

Μιλάω  για  τον  θεσμό  του  Δημάρχου .  Ο  Δήμαρχος ,  δηλαδή ,  τι  

πρέπει  να  κάνει ;  Να  τον  έχει  τον  οδηγό  του  σε  αναμονή  εάν  θέλει  μετά  

να  πάει  στο  Μητρούσι  σε  μια  εκδήλωση ;  Θέλουμε  να  πάει  με  το  δικό  

του .  Δηλαδή  δεν  σας  καταλαβαίνω ,  ειλικρινά  δεν  σας  καταλαβαίνω .  

Δηλαδή  να  έρθει  να  παρκάρει  εδώ  κάτω ,  θα  ανέβει  με  τα  πόδια  και  

μετά ,  γιατί ,  τότε  να  τις  καταργήσουμε  και  τις  τέσσερις .   

Μην  γελάς  Βασίλη ,  μην  γελάς  Βασίλη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αναγκαστικά ,  δεν  θα  έπαιρνα  τον  λόγο ,  πραγματικά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κουράζουμε  ένα  θέμα  που  δεν  θα  έπρεπε .  Το  κουράζουμε  και  δεν  θα  

έπρεπε .  Από  την  στιγμή  που  το  είπατε  όμως  τώρα  αναγκαστικά  θα  

ακούσετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ  μην  φεύγετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε  ακόμα  ένα  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  η  κυρία  Παλάζη ,  ο  κ .  Χαλκιόπουλος ,  ο  κ .  Φαρμάκης  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Σας  παρακαλώ .   Δεν  

ψηφίσαμε  ακόμη .  Δεν  ψηφίσαμε  ακόμη .  Καθίστε ,  κύριε  Φωτιάδη  σας  

παρακαλώ .  Ορίστε  κυρία  Παλάζη .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Μισή  κουβέντα  θα  πω .  Πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  εάν  αυτή  η  

παραχώρηση  της  θέσης  δημιουργεί  πρόβλημα ,  που  δεν  δημιουργεί  στα  

υφιστάμενα  παρκαρισμένα  αυτοκίνητα  και  δεύτερον ,  ξεχνάμε  ότι  για  

την  απασχόληση  του  οδηγού  αυτό  θα  συνεπάγονταν  και  κάποια  

οικονομική  επιβάρυνση  του  Δήμου .  Υπερωριακή  απασχόληση ,  ώρες  

δουλειάς  και  τα  λοιπά  για  την  απογευματινή  χρήση  του  υπηρεσιακού  

αυτοκινήτου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαλκιόπουλε .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Σε  αυτό  ήθελα  να  αναφερθώ ,  εάν  οι  διαφωνούντες  δημοτικοί  

σύμβουλοι  προτρέπουν  τον  Δήμαρχο  να  κάνει  χρήση  του  οδηγού  και  

του  αυτοκινήτου  και  κατά  πόσο  δεν  τους  απασχολεί ,  πόσο  θα  μπορεί  

να  διευκολυνθεί  ο  Δήμαρχος  με  το  προσωπικό  του  όχημα  όταν  γίνεται  

αυτό  και  δεδομένου  ότι  οι  θέσεις  παραμένουν  κενές  τις  απογευματινές  

ώρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  με  όλο  τον  σεβασμό  στο  πρόσωπο  του  Δημάρχου  αλλά  και  

όλων  εσάς ,  δεν  είναι  ούτε  θέμα  δαπάνης  του  υπηρεσιακού  οδηγού  ούτε  

θέμα  προτροπής  του  αυτοκινήτου  του  Δημάρχου .  Ο  Δήμαρχος  είναι  το  

πρόσωπο  που  σηματοδοτεί  κάποιά  πράγματα  στην  πολιτεία  και  δίνει  το  

καλό  παράδειγμα .  Έξω  το  αυτοκίνητο  από  την  πόλη .  Και  εγώ  και  

προσωπικά  σας  το  ζήτησα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  μπορείτε  να  το  

παρακάμψετε .  Δηλαδή  το  να  παρκάρετε  μπροστά  στην  Νικολάου  

Πλαστήρα ,  η  οποία  έχει  κενές  θέσεις  τα  απογεύματα ,  ειλικρινά  το  λέω ,  

…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Βεβαίως  κενές  θέσεις .  Εγώ  το  παρκάρω  το  αυτοκίνητο  στο  1ο  

Γυμνάσιο .  Προσέξτε ,  επειδή  σηματοδοτεί  ότι  ο  Δήμαρχος  φέρνει  το  

προσωπικό  του  αυτοκίνητο ,  όχι  ότι  δεν  είναι  νόμιμο ,  για  όνομα  του  

Θεού  και  ούτε  είναι  θέμα  δαπανών  ή  μη .  Ειλικρινά  το  λέω ,  με  όλη  την  

καλή  διάθεση ,  να  διαφυλάξουμε  το  πρόσωπο  του  Δημάρχου ,  τίποτα  

παραπάνω ,  τίποτα  λιγότερο .  Εντάξει ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  εντάξει ,  είναι  η  προσωπική  σας  γνώμη  αυτή .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα ,  μας  μαλώνετε  τώρα  γιατί  έχουμε  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  σας  πέφτει  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  κάτω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  μας  μαλώνετε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση .  Κύριε  Γκότση .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  καθίστε  κάτω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόσεξέ  με ,  όταν  σηκωνόμαστε ,  δεν  σηκωνόμαστε  για  να  δείχνουμε  το  

μπόι  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  καθίστε  κάτω .  Είναι  κρίμα  πάντως  το  γεγονός  ότι  

ανάγεται…  
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Κύριε  Γκότση  είναι  κρίμα ,  μάλλον  είναι  κρίμα  

για  την  παράταξή  σας  το  γεγονός  ότι  αναγκάζεστε  να  ακολουθήσετε  

τον  κ .  Γκότση  επειδή  έκανε  μια  τοποθέτηση  στην  τηλεόραση .  Είναι  

κρίμα  για  σας .    

 Κύριε  Φαρμάκη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόσεξε  τα  λόγια  σου ,  δεν  σε  τιμά  αυτό  που  κάνεις .  Δεν  είσαι  

Πρόεδρος  της  συγκεκριμένης  παράταξης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσάς  δεν  τιμά  …  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Είσαι  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσάς  δεν  τιμά  αυτά  που  κάνετε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σου  τα  επιστρέφω  αυτά .  Μάθε  να  κρατάς  το  επίπεδο  του  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  το  κάνατε  σήμερα  πολλές  φορές…  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έχεις  εκτραπεί  πάρα  πολλές  φορές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  απαράδεκτος .  Και  με  δυσκολία  συγκρατήθηκα  …  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  είσαι  Πρόεδρος  μιας  παράταξης .  Είσαι  Πρόεδρος…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  είναι  κρίμα  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  …  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Είσαι  Πρόεδρος  όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Όσο  πιο  γρήγορα  το  

καταλάβεις ,  τόσο  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ανακαλώ  στην  τάξη .  Σας  ανακαλώ  στην  τάξη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δυστυχώς  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

…κάνει  χαρακτηρισμούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  ανακαλέσω  και  δεύτερη  φορά .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εντάξει ,  δεν  περιμέναμε  να  γίνει  τόσο  σοβαρό  θέμα .  Μιλάμε  για  το  

αυτοκίνητο  του  Δημάρχου ,  μιλάμε  για  μια  θέση  που  θα  πάρει  που  ήδη  

υπάρχει  για  τα  δημοτικά  τέτοια  και  είναι  ένας  άνθρωπος ,  το  οποίο  τον  

θέλουμε  απίκο  ανά  πάσα  στιγμή  στο  Δημαρχείο ,  οπότε  θεωρούμε  ότι  

είναι  καλό  να  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  αυτή  την  θέση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

22

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαλκιόπουλε .  Κύριε  Χαλκιόπουλε  φτάνει .  Κύριε  Χαλκιόπουλε  

παρακαλώ .  Λοιπόν ,  ψηφοφορία .  Πλην  της  παρατάξεως  του  κ .  

Αραμπατζή  οι  υπόλοιποι  συμφωνούν ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  τοποθετήθηκα  και  είπα  και  το  σκεπτικό  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου .  Σύμφωνη  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Η  

παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  45/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   35ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων   

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  μια  θέση  φορτοεκφόρτωσης .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ψηφίσουμε  κατά  περίπτωση ,  γιατί  έχουμε  

διαφορετικές  απόψεις .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ποια  έχετε  διαφορετική  άποψη ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Στα  δυο  πρώτα  θέματα  δεν  συμφωνώ  και  στα  υπόλοιπα  ένα ,  δυο ,  τρία ,  

τέσσερα ,  συμφωνώ .  Είναι  θέσεις  στην  πρώτη  υπάρχει  διαφορετική  

απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ,  προτείνει  για  την  Θέρμη  

Σερρών ,  η  οποία  είχε  ζητήσει  θέσεις  στάθμευσης  μπροστά ,  να  

οριοθετηθεί  μαζί  με  την  κυρία  Λαμπρινοζέλη  Βασιλική  μια  θέση  

φορτοεκφόρτωσης  δίπλα  στην  Θέρμη  και  στάθμευσης .  Γράφει  και  

στάθμευσης  εδώ  γι '  αυτό  και  καταψηφίζω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  βλέπω  την  εισήγηση ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   Εάν  βγάλετε  το  

στάθμευσης ,  δεν  έχω  πρόβλημα  να  ψηφίσω  το  πρώτο  κομμάτι .  Εδώ  

όμως  γράφετε  στάθμευσης  και  φορτοεκφόρτωσης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  πω  λίγο ;  Ότι  και  να  γράφει  μπορεί  να  πρέπει  να  το  αλλάξουμε ,  έτσι  

και  αλλιώς  στο  επόμενο  μήνα  όλοι  γνωρίζουμε  ότι  οι  θέσεις  

φορτοεκφόρτωσης  που  έχουμε  σε  όλη  την  πόλη  και  φυσικά  δεν  είναι  σε  

κάποιον ,  δεν  είναι  ονοματισμένες ,  δεν  λειτούργησαν  σωστά .  Τον  

επόμενο  μήνα  λοιπόν ,  εάν  είμαστε  γεροί ,  θα  αλλάξει  η  σηματοδότηση  

σε  όλες  τις  θέσεις  στάθμευσης ,  φορτοεκφόρτωσης ,  έτσι  ώστε ,  να  

μπορεί  να  λειτουργήσουν  σωστά ,  γιατί  σήμερα  τι  γίνεται  στην  ουσία ;  

Ότι  ισχύει  για  την  θέση  φορτοεκφόρτωσης  ισχύει  και  μια  δίπλα  θέση ,  η  

οποία  είναι  κανονική  θέση  στάθμευσης ,  δυστυχώς ,  διότι  οι  πινακίδες  
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που  μπήκαν ,  δεν  μπήκαν  με  σωστό  τρόπο .  Δεν  λέμε  τώρα  το  ποιος  

φταίει  γι '  αυτό .   

 Παρόλο  αυτά  θα  το  αλλάξουμε  αυτό  που  λέτε ,  θα  είναι  μόνο  

θέσεις  φορτοεκφόρτωσης  αλλά  ξαναλέω  για  όλες  όσες  έχουμε  στην  

πόλη  των  Σερρών  θα  αλλάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα  Αυτά  απασχόλησε  ιδιαίτερα  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .  Τι  

αποφάσισε ;  Να  απορρίψει  τις  θέσεις  στάθμευσης  της  Θέρμης  εκεί  που  

τις  ζητούσε ,  γιατί  δεν  υπήρχε  και  χώρος .  Να  απορρίψει  την  θέση  

φορτοεκφόρτωσης  της  κυρίας  που  έχει  το  οπωροπωλείο  που  είναι  η  

Λαμπρινοζέλη ,  γιατί  δεν  υπήρχε  και  εκεί  χώρος .  Υπήρχε  η  στάση  των  

ταξί ,  υπήρχε  η  στάση  του  λεωφορείου  και  έτσι  αποφασίστηκε  ομόφωνα  

από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  να  δοθεί  μια  θέση  

φορτοεκφόρτωσης  στην  Σπετσών ,  στην  άκρη ,  στο  τέλος  εκεί  μεταξύ  

συνόρου  Πουρνάρα  μαζί  και  Θέρμης ,  που  δεν  εμποδίζει  κανέναν  για  να  

μπορούν  να  φορτοεκφορτώνουν  τα  εμπορεύματά  τους .  Και  δεν  έχουμε  

πει  για  στάθμευση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Έτσι  γράφετε  στην  εισήγηση .  Διαγράψτε  το  και  το  ψηφίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  υπάρχει  φορτοεκφόρτωση  και  να  είναι  και  στάθμευση  

μαζί ,  δεν  γίνεται .   Δεν  γίνεται .  Αυτό  σας  λέμε .  Έγινε  λάθος .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εντάξει ,  τότε  δεν  έχω  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Και  δεύτερο  είναι  όχι ,  όπως  είναι  και  η  εισήγηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μπορούν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πάνε  να  σταθμεύουν  να  πληρώνουν  τον  λογαριασμό .  Αυτό  δεν  

θέλετε  να  εξυπηρετήσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μπορούμε  όμως  εκεί  που  θέλουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  αυτό  δεν  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλαμε ,  ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  αποτυπώστε  το  λοιπόν ,  αυτό  δεν  είναι  ζητούμενο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  είναι  αυτό .  Εκεί  στο  σημείο  που  ζητούσε  η  Θέρμη  

…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  πάει  ένας  να  αφήσει  το  αμάξι  του  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  θέση  φορτοεκφόρτωσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Αυτό  διευκρινίστηκε .  Άλλη  διευκρίνιση  χρειάζεστε  κυρία  

Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Όχι ,  οπότε  είμαι  εντάξει ,  ψηφίζω  και  εγώ  το  θέμα ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομοφώνως  επομένως .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  46/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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2-2020:  Ορισμός  συμπαραστάτη  του  δημότη  και  της  επιχείρησης  

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

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

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

3-2020:  Συγκρότηση  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  

Προβολής  του  Δήμου    Σερρών .   

                        Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γάτσιος  Ι .    

 

4-2020:  Ψήφιση  Κανονισμού  Λειτουργίας  Επιτροπής  Τουριστικής  

Ανάπτυξης  και   

  Προβολής  του  Δήμου  Σερρών .   

                        Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γάτσιος  Ι .    

 

5-2020:  Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

(άρθρου  1 του  ΠΔ   

  270/11-03-1981 -  ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  2020.   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

6-2020:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  15μελούς  

Διοικητικού  Συμβουλίου   

  του  Νομικού  Προσώπου  με  την  επωνυμία  ¨Οργανισμός  

Προσχολικής  Αγωγής   

  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού¨  του  Δήμου  Σερρών .    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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7-2020:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  ειδών  της  

Δημοτικής   

  Αστυνομίας .               

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

8-2020:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  στη  Συντονιστική  

Επιτροπή  του   

Εθνικού  Δικτύου  Κυκλοφοριακής  Αγωγής  με  τίτλο :  

¨Επιμόρφωση  μαθητών ,  εκπαιδευτικών  και  γονέων  στην  

οδική  ασφάλεια¨ .                

                        Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Σιαμάγκας  Δ .   

 

9-2020:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  στο  Δίκτυο  

Συνεργαζόμενων   

Φορέων  του  Παρατηρητηρίου  Διαχείρισης  Κρίσεων  των  

Δ /νσεων  Α /θμιας  και  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  Σερρών .                

                        Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Σιαμάγκας  Δ .   

 

10-2020:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :   ¨Εργασίες   οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   

Δήμου   Σερρών   έτους   2018¨     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    
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11-2020:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :  ¨Εργασίες   οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   

στην   περιοχή   Αγίων  Αναργύρων  πόλης  Σερρών¨ ,  έτους  

2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

12-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  μας :   

                        α)  στην  3η  Πανελλαδική  Συνάντηση  Εθελοντών  Let’s  

do i t  Greece στις   

                        14-15- Μαρτίου  2020 στην  Αθήνα   και   

                        β)  στην   Παγκόσμια   Εθελοντική   Καμπάνια  ¨Let’s do 

i t  Greece 2020 -   

                        Γίνε  η  αλλαγή  που  περιμένεις¨ ,  την  Κυριακή  10 

Μαΐου  2020.    

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

13-2020:  Ορισμός  αμοιβής  εξωτερικού  συνεργάτη  δικηγόρου ,  

κατόπιν  της  υπ’  αριθμ .  3/2020 απόφασης  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .      

 

14-2020:  Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ .  782/2019 Α .Δ .Σ .  περί  

«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 .  Νυχτοπάτης  Γ .    
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15-2020: Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  για  την :   Προμήθεια  και  εγκατάσταση   

σταθμών   μέτρησης   ρύπανσης   ατμοσφαιρικού  αέρα  και  

λοιπών  περιβαλλοντικών  παραμέτρων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

16-2020: Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  

προμηθειών  για  την :   Εγκατάσταση  σταθμών  κοινόχρηστων  

ποδηλάτων ,  σύμφωνα  με  την  παρ .  11β  του  άρθρου  221 του  

Ν .  4412/2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

17-2020:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  11μελούς  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  ¨Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Σερρών¨  

(ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ) .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

18-2020: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της   

υπ’  αριθμ .  219/2019  με   θέμα :  ¨Έγκριση   τροποποίησης   

του  ισχύοντος   Εσωτερικού   Κανονισμού   Υπηρεσιών   της   

ΔΗ .Κ .Ε .  Περιφερειακού  Θεάτρου  Σερρών¨  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .    

 

19-2020: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της   

υπ’  αριθμ .  220/2019  με   θέμα :  ¨Έγκριση   τροποποίησης   
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του  ισχύοντος  Κανονισμού  Διαχείρισης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

Περιφερειακού  Θεάτρου  Σερρών¨   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .    

 

20-2020: Έγκριση  αποφάσεων  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . :  της   

υπ’  αριθμ .    221/2019  με   θέμα :  ¨Έγκριση   τροποποίησης   

του   ισχύοντος  Κανονισμού  Προσωπικού  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

Περιφερειακού  Θεάτρου  Σερρών¨ .   

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .    

 

21-2020:  Έγκριση  όρων  και  συμφωνίες  της  σύμβασης  του  

δεσμευμένου  λογαριασμού  (escrow account)  στο  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  στο  πλαίσιο  του  

Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  

«ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ  2019» που  

αφορά  την  ενταγμένη  πράξη  του  Δήμου  Σερρών  

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙ-ΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΜΕΣΩ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΒΑΘΜΙ-ΣΜΕΝΗΣ  ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  

ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΚΑΔΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΣΕΡΡΩΝ».                                     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .    

 

22-2020: Τροποποίηση  της  με  αριθμό  76/2018 Απόφασης  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  σχετικά  με  το  συμβατικό  χρόνο  της  σύμβασης  

σύστασης  ειδικού  δεσμευμένου  λογαριασμού  (escrow 

account)  στο  πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  

του  Πράσινου  Ταμείου  «Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  
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Ισοζυγίου  2016» Α .Π .  4:  «Αστική  Βιώσιμη  Κινητικότητα» 

μεταξύ  του  Πράσινου  Ταμείου ,  του  Ταμείου  

Παρακαταθηκών  και  δανείων  και  του  Δήμου  Σερρών   

                        Εισηγητής   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

23-2020:  Τροποποίηση  της  με  αριθμό  505/2019 Απόφασης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  σχετικά  με  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :  

¨ΑΝΟΙΧΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ¨  

(Κωδ .  Πρόσκλησης  098,  Α /Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ  2658) στο  

πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

¨Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  

(ΕΠΑνΕΚ)¨  2014-2020 -  Έγκριση  διαδικασίας  πληρωμής  

συνδικαιούχου  -  Επιμελητηρίου  Σερρών .    

                        Εισηγητής   Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

24-2020:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Γ΄  τριμήνου  2019 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2019.                                     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .    

 

25-2020:  Καθορισμός  τέλους  ταφής  του  θανόντα  Τύψιου  Χρήστου ,  

ως  μόνιμο  κάτοικο  της  Δ .Κ .  Σερρών .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

26-2020:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς .  
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

27-2020:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  

αγορών .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

28-2020:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του  Δημοτικού  

Σχολείου  Αναγέννησης .                                                                      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

29-2020:  Έγκριση  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  αρ .  1137 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  για  εγκατάσταση  

κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  

όχλησης .                                                                                                                      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

30-2020:  Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  του  υπ’  αριθμ .  459 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς  για  δημιουργία  

κτηνοτροφικής  μονάδας .   

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

31-2020:  Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  αναψυκτηρίου  στο  

Χιονοχώρι  Σερρών .    

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   
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32-2020:  Έγκριση  εκμίσθωσης  χώρου  για  το  Κ .Ε .Π .  0747 Λευκώνα  

Δήμου  Σερρών .   

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .    

 

33-2020:  Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  για  

την  υποστήριξη  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  

Αμφίπολης  για  το  έργο :  ¨Ανόρυξη  γεώτρησης  Κρηνίδας¨  

και  για  την  “Επίβλεψη  μελέτης  (στο  αντίστοιχο  της  

ειδικότητας  αντικείμενο)  με  τίτλο :  ¨Προμελέτη  

εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων  (ΕΕΛ)  Ροδολίβους¨ ”.                   

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

Νυχτοπάτης  Γ .    

 

34-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  παροχή  

υπηρεσιών  φύλαξης  χώρου  με  την  περιπολιών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου :  Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  

στην  διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole.   

 

35-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκομείου  για  τις  ανάγκες  

του  Κυνοκομείου  (Ηλιάδης  Αντώνιος    

 

36-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  παροχή  

υπηρεσιών  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  

Δημοτικής  Ενότητας  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  

έτη  2018-2020 (21ο ς  και  22ο ς  Λογαριασμός)   Σμυρίδης  

Νικόλαος   
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37-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 (21ο ς  

Λογαριασμός)  Τσακούδης-Γκατζιός .  

 

38-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  

Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-

2020 (20ο ς  Λογαριασμός  και  20η  Πιστοποίησης)  Σιδέρη  

Μαρία .  

 

39-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  

Λευκώνα   του  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 (20ο ς  

Λογαριασμός  και  20η  Πιστοποίησης)  ΖΙΤΑΚΑΤ  ΑΤΕΒΕ  

 

40-2020:  Έγκριση  παραλαβής  της  μελέτης  με  τίτλο :  “Μελέτη  

οριοθέτησης  τμήματος  θέματος  ¨Κατακονόζι¨  

Πολεοδομικής  Ενότητας  Αγ .  Αναργύρων  Δ .  Σερρών”.     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

41-2020:  Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  υποέργου  της  πράξης  ¨Αναβάθμιση  

και  εκσυγχρονισμός  των  Δημοτικών  Ξενώνων  Χρυσοπηγής  

του  Δήμου  Σερρών¨  (ΟΠΣ  5001641).    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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42-2020: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης :  στην  Παλάσκα  Ελένη  

του  Δημητρίου     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

43-2020: Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης :   στον  Λεκάκη  Ιωάννη  

του  Νικολάου  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

44-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου)  στο  υπ’  αριθμ .  96Α  οικόπεδο ,  στο  Τ .Δ .  

Μητρουσίου  (απαλλαγή  από  έγκριση) .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

45-2020:  Χορήγηση  άδειας  στάθμευσης  του  προσωπικού  οχήματος  

του  Δημάρχου  στις  θέσεις  στάθμευσης  των  Δημοτικών  

οχημάτων  στην  οδό  Ερμού .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

46-2020:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .                  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

47-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2020 που  αφορά  την  

τροποποίηση  του   

ΚΑΤ .  προϋπολογισμού  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  της  αριθ .  

Πρωτ .  24898 +23062 8-1-2020 απόφασης  της  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

23

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  για  την  

έγκριση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  μας  οικονομικού  

έτους  2020 (1η  Αναμόρφωση  οικονομικού  έτους  2020) 

1674/ 12-2-2020 

 

48-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2020 που  αφορά  την   

ΚΑΤ .   απομείωση /ενίσχυση  ΚΑΕ  οφειλών  εξόδου  ΠΟΕ  για  το  έτος  

2020  (2η  Αναμόρφωση  οικονομικού  έτους  2020) 1675/ 6-2-

2020 

 

 

49-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2020 που  αφορά  την  

κάλυψη   

ΚΑΤ .   μισθοδοσίας  της  υπαλλήλου  που  ασχολείται  με  την  πράξη  

Πράσινες  θέσεις  εργασίας  της  διαχείρισης  βιοαποβλήτων  με  

ακρωνύμιο  Green Grew  στο  πλαίσιο  της  παράτασης  της  

έως  τις  5/4/2020  

(4η  Αναμόρφωση  οικονομικού  έτους  2020) 1674/ 12-2-2020 

1668 18-2-2020 

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :   
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-  Καλώτα  Παναγιώτα ,  Μιχτσόγλου  Δημήτριος  και  Φωτιάδης  Γεώργιος ,  

αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  του  24ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

 -  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Καρυπίδης  Παύλος  και  

Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Πάνου  Σωτηρία ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  30ου  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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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        ………………..  

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ………………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

  

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………..  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ………………..  

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………..  

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ………………..  

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………..  

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ………………..  

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ………………..  

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ………………..  

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ………………..  
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ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   ………………..  

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ        ………………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ      ………………..  

 

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        ………………..  

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………..  

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………..  

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ………………..  

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ………………..  

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ………………..  
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