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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2020 

5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την 3 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 

έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00, έλαβε χώρα τακτική δια 

τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 

της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του 

Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και της υπ’ αριθμ. 18318/13-03- 2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 5/30-03-2020 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε 

σύμβουλο, 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 (συνδεδεμένοι) ήταν 37, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

 

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

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 παρών 

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.  

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών (συνδεδεμένος) ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης 

Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018.  

 

Κατόπιν ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ’ αριθμ. 89/16-03-2020 απόφασης 

που ελήφθη δια περιφοράς στην 4η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.  

 

Ακολούθως ενημέρωσε το Σώμα για τον τρόπο που θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις 

κατά τη χρονική περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού 

COVID – 19 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) είτε δια περιφοράς, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε κεκλεισμένων των θυρών. Προτιθέμεθα η παρούσα 

συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου 

και τον ρόλο των Δημ. Συμβούλων.  

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα μέτρα 

που έχει πάρει σε όλους τους τομείς και τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημ. Αρχή, 

προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνία και τους πολίτες και να τους προστατεύσει από την 

πανδημία του COVID-19. 

 

 

……………………………. 

………………. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
   Έχοντας υπόψη: 

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα 

βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα 

περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων. 

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», 

      σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα 

γίνει στις 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της  

  διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨ 

  Επισκευές - συντηρήσεις - ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων  

  κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 54/2020 ΑΔΣ: ¨Συγκρότηση επιτροπής του  

άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών 

διαφορών), για το έτος 2020¨.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   4ο: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την  

  κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

7 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σερρών στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF 

  ¨Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ¨ για το έτος 2020.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο συνέδριο Major Cities of Europe  

και μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Σερρών εκτός έδρας, στη 

Λάρισα από 27 έως 29 Μαΐου 2020.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της  

  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Παραχώρηση κατά χρήση κτηρίου Νάσιουτζικ¨.        

Εισηγητές: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χαλκιόπουλος Α. και ο αντιδήμαρχος 

κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   9ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική  

  υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση 2ου τμήματος της πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πράξης 

¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο 

Cultural Dipole.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση 2ης παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας 

στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-

2020.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση επικαιροποιημένων σχεδίων εκκένωσης Τοπικών Κοινοτήτων 

Ξηροτόπου, Ελαιώνα, Μετοχίου και Παραδοσιακού Οικισμού Χιονοχωρίου 

Δήμου Σερρών.                                                                                                  
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                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου εκκένωσης οικισμού Χρυσοπηγής Δήμου 

  Σερρών.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών Δήμου 

Σερρών, με την κωδική ονομασία ¨ΙΟΛΑΟΣ¨.              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Ενημέρωση έγκρισης αλλαγής χωροθέτησης μονάδας βιοαερίου στα πλαίσια  

της πράξης ¨Αγροτικές Κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και 

ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο 

ZEFIRROS του προγράμματος ¨Interreg IPA Cross-border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 5/2020 ΑΔΣ: ¨Ορισμός μελών για την  

  επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του ΠΔ 270/11.3.1981 (ΦΕΚ  

  77), για το έτος 2020¨.                                                                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σύμφωνα με την 

 ΠΝΠ/20-3-2020.                                                                                                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   18ο: Περί κοπής δένδρων επί του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά, στα πλαίσια 

  εκτέλεσης του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου  

  Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.     

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Τουρτούρας Ι. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Φωτιάδη Παύλο του Ευθυμίου, πρώην 

Δημοτικού υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.                 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση της υπ' αριθμό 3/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ανάκληση της υπ' αριθμό 678/2019 και 869/2019 κανονιστικών αποφάσεων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού σύμφωνα με την ΠΝΠ 20-3-2020 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση απαλλαγής του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα  με 

την ΠΝΠ της 20ης -3-2020 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Καθορισμός το ποσοστού συμμετεχόντων πωλητών στις λαϊκές αγορές του 

Δήμου Σερρών σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30ης -03-2020 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση προϋπολογισμού και κληροδοτήματος  ‘Αποστολίδη Ιωάννη ‘έτους 

2020. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ομοίως του κληροδοτήματος ‘Μητσάκου- Εμφιετζόγλου Κατίνας χας 

Λυκούργου’ έτους 2020. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

 

……………………… 

…………….. 
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5η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 

 

(Ανάγνωση  καταλόγου  δημοτικών  συμβούλων  για  διαπίστωση  

απαρτίας)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Σωτηρία  Πάνου ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Σας  ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Σας  ακούω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  πολλά  παράσιτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Θόδωρος  ο  Αραμπατζής ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Σας  ακούω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  δεν  έχει  καλή  ευκρίνεια  ο  ήχος  και  

παράσιτα  ακούγονται  πολλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  τι  να  κάνουμε  τώρα ;  Η  κυρία  Μητλιάγκα ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Σας  ακούω  μια  χαρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ακούγεται  πολύ  καθαρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Χράπας  ο  Παντελής ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Σε  ακούω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καρασουλτάνη ;  Η  κυρία  Καρασουλτάνη  ακούει ,  έτσι ;   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαλκιόπουλος ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δυνατά ,  όχι  καθαρά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παρούσα .  Έχει  επιστροφή  ο  ήχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Γενικός  εντάξει .  Ο  κ .  Δεσποτίδης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Δεσποτίδης  ο  Γιάννης ;   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Σας  ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Σιαμάγκας  ο  Δημήτρης ;  Μας  ακούσει  η  Δημήτρης  ο  Σιαμάγκας ;   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Με  ακούς  Βασίλη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ακούμε ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μπουρβάνης ;   

Κος  ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ:  

Καλησπέρα ,  ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καδής ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Δινάκης  ο  Κώστας ;  Κώστα  ακούς ;   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  Ματθαίου  ο  Γιώργος ;   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ακούω  Βασίλη ,  με  ακούς  εσύ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει .  Σε  ακούμε  και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Ματθαίου  ο  Γιώργος ;   

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Ακούω  Πρόεδρε .  Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Μερετούδης  ο  Δημήτρης ;   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ακούω  Πρόεδρε .   

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Ματθαίου  Πρόεδρε ,  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Καρακολίδης ;   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Παύλος  ο  Φαρμάκης ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ακούω  Πρόεδρε ,  ακούω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Φωτιάδης  ο  Στέφανος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Φωτιάδης  Γιώργος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούω  πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Δήμαρχος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  είμαι ,  παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Αυτοί ,  λοιπόν  που  είμαστε  έχουμε  την  απαρτία .  Εάν  στην  

πορεία  μπορεί  και  κάποιος  άλλος  θα  τον  σημειώσουμε  και  αυτόν .  

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  αρχίζει  η  συνεδρίαση  η  σημερινή  δια  

τηλεδιασκέψεως .   

 Επιτρέψτε  μου  να  πω  δυο  λόγια  εισαγωγικά  και  να  

προχωρήσουμε  κατόπιν  στην  διαδικασία .   

 Είχα  την  ευκαιρία  . .με  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  

συζητήσαμε  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  πρέπει  να  διεξαχθεί  αυτή  η  

διαδικασία .   

 Όπως  γνωρίζετε  από  τις  εγκυκλίους  και  από  τις  πράξεις  

νομοθετικού  περιεχομένου  που  έχουν  εκδοθεί ,  παρέχετε  η  δυνατότητα  

με  τρεις  τρόπους  να  κάνουμε  την  περίοδο  αυτή  συνεδριάσεις .   

 Ο  ένας  είναι  ο  τρόπος  δια  κεκλεισμένων  των  θυρών .   

 Ο  δεύτερος  είναι  δια  περιφοράς ,  όπου  με  τηλεφώνημα  και  με  

σχετικό  e-mail  ενημερώνεστε  και  απαντάτε  με  τον  ίδιο  τρόπο .  

 Ο  τρίτος  είναι  ο  τρόπος  που  επιλέξαμε  να  κάνουμε  σήμερα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

15 

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  η  πρώτη  επιλογή ,  δια  κεκλεισμένων  των  

θυρών  θα  εγκυμονούσε  σοβαρό  κίνδυνο  να  μαζευτούμε  σαράντα  άτομα  

σε  μια  αίθουσα ,  είναι  οπωσδήποτε  προβληματικό .    

 Επιλέχθηκε  η  σημερινή  διαδικασία ,  η  οποία  είναι  ότι  πιο  κοντά  

μπορούμε  να  έχουμε  σε  μια  δια  ζώσης  συνεδρίαση .  Αντιλαμβάνεστε ,  

παρόλα  αυτά ,  ότι  έχει  εξαιρετικές  δυσκολίες .  Ήδη  έχουμε  μισή  ώρα  

που  προσπαθούμε  να  συντονιστούμε  και  να  μπορέσουμε  να  

επικοινωνήσουμε .   

 Για  τον  λόγο  αυτό  είπαμε  ότι  η  διαδικασία  η  σημερινή  θα  πρέπει  

να  εξελιχθεί  κυρίως  με  την  επίκληση  της  κατανόησης  και  της  υπομονής  

όλων ,  θα  πρέπει  να  είμαστε  φειδωλοί  στο  να  ζητάμε  τον  λόγο ,  θα  

πρέπει  κυρίως  η  διαδικασία  να  διεξάγεται  μέσα  από  τους  επικεφαλής  

των  παρατάξεων ,  άλλωστε  τα  θέματα ,  όπως  βλέπετε ,  τα  πιο  πολλά  

είναι  τυπικά  και  διαδικαστικά  ζητήματα .   

Θα  πρέπει ,  λοιπόν ,  μολονότι  γίνεται  η  διαδικασία  σύμφωνα  με  

τον  Κανονισμό ,  θα  πρέπει  να  αυτοπεριοριστούμε  κατά  κάποιο  τρόπο ,  

ώστε  να  μην  γίνεται  κατάχρηση  του  Κανονισμού ,  να  μην  ζητάμε  τον  

λόγο  όταν  δεν  είναι  απολύτως  αναγκαίο .   

Εάν  υπάρχουν  θέματα  τα  οποία  χρειάζεται  να  συζητηθούν  και  

έχουν  να  κάνουν  με  κάποιο  ζήτημα  που  συζητήσαμε ,  καλό  είναι  να  

γίνεται  αυτό  δια  των  επικεφαλής  ή  σε  τελική  ανάγκη ,  εάν  είναι  κάτι  

πολύ  μεγάλη  ανάγκη  κάποιος  να  ζητήσει  τον  λόγο ,  μπορεί  είτε  με  

μήνυμα ,  το  οποίο  θα  στέλνει ,  είτε  με  το  χεράκι  που  είπαμε  και  χθες  

στο  δοκιμαστικό  που  κάναμε ,  να  κάνει  το  χεράκι ,  να  βάζει  το  χεράκι  

εκεί  πέρα  δίπλα  στο  όνομά  του  και  έτσι  να  βλέπω  εγώ  ότι  κάποιος  

θέλει  να  πει  κάτι ,  ώστε  να  του  δίνω  τον  λόγο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

16 

Θα  ήθελα ,  πριν  προχωρήσω  παραπέρα ,  να  πω  καταρχήν  ότι  θέλω  

να  ευχαριστήσω  και  τους  τεχνικούς  εδώ  πέρα  του  Δήμου  μας ,  τον  

Γιώργο  Τσακιρίδη  και  τον  Σωτήρη ,  οι  οποίοι  δούλεψαν  πραγματικά  για  

να  μπορέσουμε  να  έχουμε  αυτή  την  τηλεδιάσκεψη .  Να  τους  

ευχαριστήσω ,  λοιπόν ,  γι '  αυτό .  

Να  ευχαριστήσω  όλους  προκαταβολικά  για  την  κατανόηση  και  

την  υπομονή .  Η  σημερινή  διαδικασία  αποτελεί  ένα  πρόκριμα ,  ένα  

στοίχημα  για  να  μπορέσουμε  να  την  επαναλάβουμε ,  γιατί  από  ότι  

φαίνεται  αυτή  η  περίοδος  της ,  θα  παραταθεί ,  από  ότι  φαίνεται ,  για  

αρκετό  χρονικό  διάστημα .   

Πριν  προχωρήσουμε  στο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματα ,  τα  

οποία  έχετε  λάβει  και  πρέπει  να  συζητήσουμε ,  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  ο  

κ .  Δήμαρχος  για  να  προβεί  σε  κάποιες  ανακοινώσεις  προς  το  σώμα .  

Οπότε  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  συνάδελφοι .  καλησπέρα  και  καλή  δύναμη  σε  όλους  μας ,  

καλό  κουράγιο .  Εύχομαι  αυτές  οι  συνεδριάσεις  να  είναι  όσο  το  

δυνατόν  λιγότερες  και  να  βρεθούμε  πάλι  στον  χώρο  μας  όλοι  μαζί ,  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ξέρω  ότι  στους  περισσότερους  σας  έλειψε  ο  

χώρος ,  όπως  μας  έλειψε  σε  όλους .  Ελπίζω  πολύ  σύντομα  να  

ξαναβρεθούμε  εκεί  και  να  συνεχίσουμε ,  όπως  μας  έχουν  ορίσει  οι  

πολίτες  μας ,  οι  συμπολίτες  μας ,  οι  συνδημότες  μας .   

 Θα  ήθελα  λίγο  να  σας  ενημερώσω  για  μια  σειρά  θεμάτων  τα  

οποία  αφορούν  τον  Δήμο  μας .   

 Καταρχάς ,  θα  ήθελα  να  σας  ανακοινώσω  λίγο  ότι  μέχρι  και  αυτή  

την  στιγμή  που  μιλάμε  είχα  πριν  από  λίγο  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  

τον  Διοικητή  του  Νοσοκομείου .  Τα  κρούσματα  παραμένουν  στον  ίδιο  
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αριθμό  εδώ  και  δυο  μέρες ,  δεν  έχουμε  νέο  κρούσμα .  Αυτό  είναι  πολύ  

θετικό .  Γενικά  στην  περιοχή  μας ,  στον  Δήμο  μας  τα  κρούσματα  είναι  

πολύ  λίγα ,  σχετικά  με  τον  πληθυσμό  εννοώ ,  είναι  βεβαιωμένα  στον  

Δήμο ,  επαναλαμβάνω ,  είναι  πέντε ,  είναι  στον  ευρύτερο  Νομό ,  παρόλα  

αυτά ,  η  όλη  διαδικασία  τώρα  μπαίνει  στην  πιο  κρίσιμη  φάση  της .   Οι  

επόμενες  δυο  εβδομάδες  θα  είναι  οι  πιο  κρίσιμες  όχι  μόνο  για  την  

πατρίδα  μας  αλλά  και  για  μας  εδώ ,  για  τον  τόπο  μας .   

 Ήθελα  λίγο  να  σας  ενημερώσω  για  το  κομμάτι  των  ενεργειών  τις  

οποίες  έχουμε  κάνει  από  το  ξεκίνημα  αυτής  της  περιπέτειας  μέχρι  και  

τώρα .   

 Καταρχάς  προβήκαμε  αμέσως   βάσει  ενός  σχεδίου  οργανωμένου  

σε  απολυμάνσεις  και  ψεκασμούς  σε  όλα  τα  δημοτικά  κτήρια ,  σε  

δρόμους ,  σε  πάρκα ,  σε  πλατείες ,  σε  στάσεις  λεωφορείων ,  σε  παγκάκια ,  

σε  ΑΤΜ ,  σε  διάφορες  υπηρεσίες  και  οργανισμούς ,  που  δεν  είναι  του  

Δήμου  αλλά  προσέρχονται  εκεί  δημότες  μας  και  αυτές  οι  απολυμάνσεις  

και  οι  ψεκασμοί  συνεχίζονται  συνεχώς ,  κάθε  μέρα ,  καθημερινά  βάσει  

ενός  προγράμματος  που  έχει  βγει  μέχρι  το  τέλος  αυτή  της  περιπέτειας .   

 Είναι  ένα  αναπόσπαστο  κομμάτι  μείωσης ,  προσπάθειας  μείωσης  

της  επέκτασης  της  νόσου .   

 Προμηθευτήκαμε  άμεσα  όλα  τα  μέσα  υγιεινής  για  το  σύνολο  του  

στελεχιακού  δυναμικού  του  Δήμου  μας ,  αντισηπτικά ,  γάντια ,  μάσκες ,  

μαντηλάκια  καθαρισμού ,  στολές ,  ειδικά  γι '  αυτούς  οι  οποίοι  είναι  

μαχητές  πρώτης  γραμμής .   

 Ο  Δήμος  βάσει  της  εφαρμογής  των  διατάξεων  από  την  πολιτεία  

έχει  εφαρμόσει ,  φυσικά ,  την  εκ  περιτροπής  εργασία ,  τον  περιορισμό  

της  εργασίας  όταν  υπάρχουν  πολλά  άτομα  σε  ένα  γραφείο ,  καθώς  
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επίσης  και  έχει  χορηγήσει  άδειες  που  προβλέπονται  από  την  

νομοθεσία .   

 Σε  αυτούς  που  έχουν  μείνει  και  σε  αυτούς  οι  οποίοι  λειτουργούν ,  

ειδικά  σε  αυτούς  στους  οποίους  έρχονται  σε  επαφή  πάρα  πολύ  κόσμος  

και  είναι  σε  επικίνδυνη  κατάσταση ,  όπως   είναι  τα  άτομα  της  Δομής  

του  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  όπως  είναι  η  καθαριότητα  και  η  αποκομιδή ,  σε  

αυτούς  υπάρχει  μια  μεγαλύτερη  προμήθεια  όλων  αυτών  των  υλικών ,  τα  

οποία  τα  προμηθευόμαστε ,  τα  έχουμε  ήδη  προμηθευτεί ,  έχουμε  

προμηθευτεί  μια  παρτίδα  και  έρχεται  άλλη  τώρα .   

 Έχουμε  μεταφέρει ,  πάλι  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες ,  στελεχιακό  

δυναμικό  από  τις  Δομές ,  οι  οποίες  έχουν  σταματήσει ,  όπως  είναι  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  όπως  είναι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  που  δεν  λειτουργούν ,  

. .Σχολικές  Επιτροπές  και  τις  έχουμε  μεταφέρει  σε  υπηρεσίες  που  

λειτουργούν ,  όπως  είναι  το  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ ,  όπως  είναι  η  

καθαριότητα ,  στο  προσωπικό  που  μπορούμε  να  το  κάνουμε  αυτό .   

 Εφαρμόσαμε  ένα  πρόγραμμα  τηλεργασίας  για  τα  τμήματα  εκείνα  

τα  οποία ,  του  Δήμου ,  δεν  ήταν  απαραίτητη  η  φυσική  παρουσία  των  

στελεχών  τους  για  να  μην  τους  βάλουμε  και  τους  ίδιους  και  αυτούς  

τους  υπόλοιπους  υπαλλήλους  που  έχουμε  εδώ  στον  Δήμο ,  στελεχιακό  

δυναμικό  αλλά  και  να  μην  σταματήσει .  

 Δηλαδή  το  σύνολο ,  σχεδόν ,  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  λειτουργεί  

με  τον  τρόπο  αυτό  αξιοποιώντας  την  δυνατότητα  και  τις  γνώσεις  που  

έχει  ο  κάθε  ένας  υπάλληλος .  

 Ηλεκτρονικοποιήσαμε  μια  σειρά  υπηρεσιών  στον  Δήμο  για  τους  

δημότες .  Ήδη  από  προχθές  είναι  έτοιμα  και  είναι  σε  χρήση  των  

πολιτών  όλα  τα  ηλεκτρονικά  πιστοποιητικά  από  την  εφαρμογή  ‘e-

δημότης’ ,  όπως  πιστοποιητικό  οικογενειακής  μερίδας ,  πιστοποιητικό  
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γέννησης ,  στρατολογικής  κατάστασης ,  βεβαίωση  μόνιμης  κατοικίας ,  

αυτά  γίνονται  με  ένα  απλό  κλικ .  Ο  δημότης  δεν  χρειάζεται  να  έρθει  

εδώ .  Μπορεί  να  τα  βγάλει  από  το  σπίτι  του .  

 Επίσης ,  . .επειδή  βρίσκεται  αυτή  η  διαδικασία  σε  εξέλιξη ,  θα  

εμπλουτίσουμε  όλη  αυτή  την  ηλεκτρονικοποίηση  των  υπηρεσιών  του  

Δήμου  με  πιστοποιητικά  από  την  Πολεοδομία ,  από  τις  κοινωνικές  

δομές  και  από  τα  τμήματα  ανάπτυξης  για  κάποια  οικονομικά  …  

 Ολοκληρώσαμε  και  εγκαινιάζουμε  από  σήμερα ,  με  την  σημερινή  

μας  τηλεδιάσκεψη ,  πρώτη  ουσιαστικά  τηλεδιάσκεψη ,  νομίζω  ότι  είναι  

ιστορική  αυτή  η  συνεδρίαση  σήμερα ,  ένα  πλήρες  τέτοιες  σύστημα  

τηλεδιασκέψεων ,  το  οποίο  θα  ισχύει  για  όλα  τα  θεσμικά  όργανα  του  

Δήμου  και  για  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  

για  όλα  γενικά  θεσμικά  όργανα ,  είτε  είναι  του  Δήμου  είτε  των  

Κοινοτήτων ,  εκεί  που  έχουμε  την  δυνατότητα  να  το  κάνουμε .   

 Προβήκαμε  έγκαιρα  σε  κλείσιμο  δημόσιων  χώρων  για  αποφυγή  

συνωστισμού .  Παιδικές  χαρές ,  πάρκα ,  πλατείες ,  Κοιλάδα  Αγίων  

Αναργύρων ,  Αγίας  Βαρβάρας ,  στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  το  δικό  μας  

στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας .  

 Είναι  σίγουρο  ότι  τέτοιες  αποφάσεις  είναι  άβολες ,  άβολες  για  μια  

σειρά  συμπολιτών  μας ,  αλλά  αυτό  το  οποίο  κυριαρχεί  στον  τρόπο  με  

τον  οποίο  σκεφτόμαστε  και  σκεφτήκαμε  και  πήραμε  αυτές  τις  

αποφάσεις ,  έχει  να  κάνει  με  την  προάσπιση  της  δημόσιας  υγείας .   

 Οι  εικόνες  ειδικά  στην  Κοιλάδα  που  είχαμε  δει  το  προηγούμενο  

διάστημα  ήταν  εικόνες  οι  οποίες  ήταν  αποκαρδιωτικές ,  γιατί  ναι  μεν  ο  

καθένας  πήγαινε  μόνος  του  να  αθληθεί ,  αλλά  όταν  πηγαίνουν  χίλια  

άτομα  μόνα  τους  να  αθληθούν ,  έχουμε  ένα  συνωστισμό  . .  και  το  ίδιο  

συνέβη  και  στις  άλλες  περιοχές  και  στο  Πάρκο  της  Ομόνοιας  και  στην  
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Κοιλάδα  της  Αγίας  Βαρβάρας ,  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  προφανώς  δύσκολες  

αποφάσεις ,  προφανώς  άβολες  αποφάσεις  αλλά  προφανώς  αποφάσεις  οι  

οποίες  ελαχιστοποιούν  την  δυνατότητα  διασποράς  της  νόσου .   

 Έγινε  μια  τιτάνια  προσπάθεια  την  Τρίτη  και  την  προηγούμενη  

Τρίτη  για  να  μην  απαράδεκτες  . .  της  λαϊκής  που  είχαν  άλλες  περιοχές ,  

άλλες  πόλεις ,  για  να  μην  έχουμε  τον  συνωστισμό  εκεί .  Έγιναν  τιτάνιες  

προσπάθειες  σε  συνεννόηση  με  πολλούς  από  τους  παραγωγούς  και  με  

τα  προεδρεία  τους ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  έχουμε  συνωστισμό .   

 Τα  καταφέραμε  και  την  προ  προηγούμενη  εβδομάδα  που  είχε  

ελάχιστους  παραγωγούς ,  σε  αυτό  βοήθησε  και  ο  καιρός  που  ήταν  

βροχερός ,  είχε  περίπου  στους  δέκα ,  δώδεκα ,  την  προ  προηγούμενη  

εβδομάδα ,  και  … από  τις  4:30΄η  ώρα  το  πρωί  οι  αρμόδιοι  

αντιδήμαρχοι ,  η  Δημοτική  Αστυνομία ,  η  δημοτικοί  υπάλληλοι  ήταν  

εκεί ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουμε  μια  πλήρη  κατανομή  στον  χώρο  της  

λαϊκής  μεγάλη .   

 Φυσικά  θα  έχουμε  σαν  θέμα  προ  ημερήσιας  διάταξης ,  θα  

αναφερθούμε  σε  αυτό ,  απλώς  σας  αναφέρω  λίγο  το  σκεπτικό .  

καταφέραμε  λοιπόν  να  μην  έχουμε  καθόλου  συνωστισμό  και  στην  πόλη  

μας  αλλά  και  στον  Προβατά  που  έγινε  η  λαϊκή .  

 Θα  έχουμε  την  ευχέρεια  για  τοποθέτηση  σε  εκείνο  το  θέμα ,  γιατί  

υπάρχουν  και  νέα  δεδομένα  με  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  

και  την  επέκταση .  Θα  τα  πούμε  στο  συγκεκριμένο  θέμα  οπή  θα  

συζητήσουμε .   

 Εμπλουτίσαμε  και  εδώ  είναι  η  μεγάλη  μας  δομή ,  εμπλουτίσαμε  

τις  υπηρεσίες  Βοήθεια  στο  Σπίτι  με  μια  σειρά  νέων  υπηρεσιών .  

Καταρχάς  δημιουργήσαμε  το  βασικό  Κέντρο  Επικοινωνίας  του  Δήμου  
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που  είναι  το  2321 027300, πίσω  από  το  οποίο  είναι  μια  ολόκληρη  

ομάδα  εθελοντών  και  υπαλλήλων .   

 Υπηρεσίες  όπως  αγορά  ειδών  πρώτης  ανάγκης ,  αγορά  φαρμάκων ,  

πληρωμές  λογαριασμών ,  τόσο  από  τους  υπαλλήλους  και  τα  στελέχη  της  

Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  όσο  και  το  δίκτυο  εθελοντισμού ,  την  Εθελοντική  

Ασπίδα  Σερραίων ,  που  είναι  μια  μεγάλη  οικογένεια  που  μεγαλώνει  . .  

αυτή  την  στιγμή  πάνω  από  ογδόντα  άτομα  είναι  οι  εθελοντές  και  

μεγαλώνει  συνεχώς  η  προσέλευση ,  καθημερινά  ποικιλόμορφες  

υπηρεσίες  προσφέρει  αυτή  ομάδα  στους  συμπολίτες  μας ,  . .δομές  του  

Δήμου  και  στο  . .  και  στις  κοινωνικές  δομές  που  με  την  συμβολή  της  

κυρίας  . .όπως  το  Κοινωνικό  Συσσίτιο ,  διανομή  ΤΕΒΑ ,  πάρα  πολλοί  

πολίτες  μας ,  καταφέραμε ,  δηλαδή ,  ως  Δήμος  να  κάνουμε  αυτή  την  . .  

που  έγινε  πριν  από  μια  εβδομάδα ,  την  ολοκληρώσαμε  πριν  από  μια  

εβδομάδα ,  πολλοί  συμπολίτες  μας ,  τελικά ,  έκαναν  χρήση  με  την  

βοήθεια  των  εθελοντών  και  των  στελεχών  του  Δήμου ,  τις  υπηρεσίες ,  

όπως  επίσης  και  με  τα  παιδιά  του  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’  που  με  την  

κυρία  Παλάζη ,  με  την  καταπληκτική  δουλειά  που  κάνουν  όλοι  αυτοί  

εκεί ,  καταφέρνουν  και  έχουμε  ένα  δίκτυ  προστασίας  όχι  μόνο  στους  

δικαιούχους  των  προγραμμάτων  αυτών ,  αλλά  σε  αυτούς . .  μεγαλώνουν  

καθημερινά .  

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  τηλεφωνήματα  στο  27300 μεγαλώνουν ,  

αυξάνουν  μέρα  με  την  μέρα  γεωμετρικά .  Εάν  είχαμε  δέκα ,  δεκαπέντε  

την  πρώτη  μέρα ,  τώρα  έχουμε  πάρα  πολλά  και  πιστεύουμε  με  τα  

δεδομένα  που  θα  έχουμε ,  από  εδώ  και  πέρα  . .  ποικιλόμορφα .   

 Όλη  αυτή  την  οργάνωση ,  τον  συντονισμό  τον  έχει  ο  κ .  

Κατιρτζόγλου  που  τον  ευχαριστώ  πολύ  για  την  δουλειά ,  η  οποία  

γίνεται .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

22 

 Έχουμε  καθιερώσει  υπηρεσίες  τηλεϊατρικής  φροντίδας  και  

εξυπηρέτησης  ηλικιωμένων  για  δεκάδες  συνδημότες  μας ,  την  

Κοινωνική  Πρόνοια  με  την  κυρία  Πάνου ,  όπως  επίσης  ψυχολογικής  

υποστήριξης  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Όλα  αυτά  από  το  νούμερο ,  το  βασικό  το  νούμερο ,  το  2321-

027300. Υπηρεσίες  ψυχολογικής  υποστήριξης .   

 Έχουμε  διοργανώσει ,  καθιερώσει  δωρεάν  επιμορφωτικά  

σεμινάρια  για  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα .  Δωρεάν  εργαστήρι  

δημιουργικής  γραφής  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Έχουμε  επίσης  . .  πρωινή  

ζώνη  ψυχαγωγικής  και  μορφωτικής ,  πρωινή  ζώνη  ψυχαγωγίας ,  

μορφωτικής  και  εκπαιδευτικής  δραστηριότητας  για  όλες  τις  ηλικίες ,  

για  τα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας ,  του  δημοτικού ,  του  γυμνασίου ,  

αλλά  και  για  μεγάλα  παιδιά ,  για  μεγαλύτερα  παιδιά ,  καθώς  επίσης  και  

έχουμε  καθιερώσει  και  μια  απογευματινή  εκπαιδευτική  ζώνη  για  τα  

παιδιά  Γ’  Λυκείου ,  της  Γ’  Λυκείου  που  θα  δώσουν  εξετάσεις  με  

μαθήματα ,  επίσημα  μαθήματα  από  το  Υπουργείο  Παιδείας .  

 Αυτά  σε  συνεργασία  τόσο  με  τον  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  με  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  πρέπει  να  σας  πω  ότι  έχει  μια  σειρά  και  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  αναπτύσσουν  σε  αυτή  την  πρωινή  ζώνη ,  η  οποία  γίνεται  με  

συνεργασία  των  καναλιών ,  των  σερραϊκών  καναλιών ,  αλλά  και  

αναμεταδίδεται  όλη  αυτή  η  παραγωγή  στα  σερραϊκά  σάιτ .  Μαθήματα  

χορού ,  μαθήματα  μουσικής ,  θεάτρου ,  εικαστικών  τεχνών .  Οι  άνθρωποι  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  οι  άνθρωποι  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  λειτουργούν  για  να  

μπορέσουμε  να  έχουμε  αφήγηση  παραμυθιών ,  προβολή  των  θεατρικών  

παραστάσεων  της  παραγωγής  που  είχαμε  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  τις  παίζουμε  

πάλι ,  κουκλοθέατρα  και  τα  λοιπά .   
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 Καθώς  επίσης ,  αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  αφορά ,  νομίζω ,  όλους  

μας ,  την  άλλη  Τρίτη  στο  φουαγιέ  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  από  τις  9:00΄  μέχρι  

στις  13:00΄   θα  έχουμε  την  πρώτη  φάση  της  εθελοντικής  αιμοδοσίας .  

Θα  γίνει  σε  συνεργασία  με  το  νοσοκομείο  Σερρών ,  με  το  Αιματολογικό  

Τμήμα ,  με  την  Πρόνοια  εδώ  του  Δήμου .   

 Την  Τρίτη  λοιπόν ,  7 Απριλίου  η  εθελοντική  αιμοδοσία  9:00΄  έως  

στις  13:00΄  θα  έχουμε  εδώ .   

 Θα  ήθελα  να  σας  πω  και  κάτι  ευχάριστο  που  σήμερα  

ανακοινώθηκε  πέραν  των  δραστηριοτήτων  τις  οποίες  έχουμε  κάνει  

μέχρι  τώρα  και  έχουμε  προγραμματίσει  αρκετά  να  κάνουμε  από  εδώ  

και  πέρα  και  φυσικά  είμαστε  εδώ  ανοικτοί  σε  όλους  σας  για  ιδέες ,  

προτάσεις ,  εμπλουτισμό  όλων  αυτών  των  δράσεων  για  τους  συνδημότες  

μας  αυτή  την  δύσκολη  περίοδο .   

 Εγκρίθηκε  και  εντάχθηκε  στο  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  

η  μελέτη  για  την  μετατροπή  του  κολυμβητηρίου ,  του  νέου  

κολυμβητηρίου   κλειστού  κάτω  στο  Πάρκο  της  Ομόνοιας ,  μια  μελέτη  

αξίας  950.000 ευρώ  για  την  μετατροπή  του  κολυμβητηρίου  σε  

βιοκλιματικό  με  πρότυπο  και  αυτόνομο  ενεργειακό .   

 Αυτό  έρχεται  προσθετικά  σε  μια  ένταξη  που  είχε  γίνει  τον  Ιούνιο  

του  ΄19 από  τον  κ .  Βασιλειάδη ,  σε  προσπάθειες  που  είχε  κάνει  ο  κ .  

Αγγελίδης ,  σε  συνεργασία  δηλαδή  ο  κ .  Αγγελίδης  με  τον  κ .  Βασιλειάδη  

είχαν  εντάξει  το  πρόγραμμα  της  κατασκευής  του  κολυμβητηρίου  ένα  

ποσό  5.580,  αυτό  φυσικά  έπρεπε  οπωσδήποτε  να  επικαιροποιηθεί ,  

έπρεπε  να  ήταν  αυτόνομο  ενεργειακά ,  γιατί  εντάξει  θα  γινόταν  το  

κολυμβητήριο  αλλά  θα  έπρεπε  να  έχουμε  και  την  δυνατότητα  να  το  

λειτουργήσουμε .  Λειτουργικά  έξοδα  της  τάξεως  του  1.200.000 που  

ήταν  η  μη  επικαιροποιημένη  μελέτη  θα  ήταν  δύσκολο  και  γι '  αυτό  θέλω  
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να  συγχαρώ  και  τον  κ .  Νυχτοπάτη  και  τις  Τεχνικές  Υπηρεσίες  που  

λειτούργησαν  πολύ  αποτελεσματικά  και  μετά  από  πολλές  προσπάθειες  

και  ήθελα  να  συγχαρώ  επίσης  και  να  ευχαριστήσω  και  εγώ  και  τον  κ .  

Καραμανλή  που  βοήθησε  ουσιαστικά ,  καταλυτικά  θα  έλεγα ,  ούτως  

ώστε ,  να  ενταχθεί  και  αυτό  το  κομμάτι  των  μελετών  και  το  σύνολο  των  

δεσμευμένων  πόρων  από  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού ,  ανέρχεται  στα  6.450.  

 Συγχαρητήρια ,  λοιπόν  και  στην  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  

στον  κ .  Βασιλειάδη ,  τον  προηγούμενο  Γενικό  Γραμματέα  Αθλητισμού  

και  στον  κ .  Καραμανλή  και  σε  όλους  αυτούς  που  συμμετείχαν  σε  αυτή  

την  προσπάθεια  για  να  έχουμε ,  πιστεύω  μέσα  σε  δυο  χρόνια ,  είμαι  και  

λίγο  έτσι  αισιόδοξος ,  σε  δυο  χρόνια  να  έχουμε  το  κολυμβητήριο  που  

μας  αξίζει  στις  Σέρρες .   

 Αυτά ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  ανακοινώσεων .  Νομίζω  στα  

θέματα ,  τα  οποία  θα  πούμε  και  αργότερα ,  θα  έχουμε  την  ευχέρεια  να  

συζητήσουμε  πιο  πολύ .  Πρόεδρε  αυτά  από  εμένα  σε  αυτή  την  φάση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Να  πω  στο  σημείο  αυτό  ότι  

πράγματι  είμαστε  από  τους  πρώτους  και  λίγους  δήμους  πανελλαδικά  

που  έχουν  τολμήσει  και  προχωρήσανε  σε  τέτοιου  είδους  διαδικασία  

όπως  η  σημερινή  και  νομίζω  ότι  με  την  συμβολή  όλων  θα  αποδειχθεί  

ότι  αυτή  μας  η  επιλογή  ήταν  η  σωστή .   

 Τώρα ,  υπάρχει  κάποιος  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  

που  θα  ήθελε  να  πάρει  τον  λόγο ;  Ο  κ .  Φωτιάδης .  Σας  ακούμε  κύριε  

Φωτιάδη .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  εγώ  Πρόεδρε .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Βασίλης  Παπαβασιλείου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αραμπατζής  θα  ήθελε ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παπαφωτίου  Αριάδνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι  προσπάθειες  οι  οποίες  είναι  πολλές  και  φαίνεται  ότι  έχουν  και  

αποτέλεσμα  στην  αντιμετώπιση  αυτής  της  πρωτόγνωρης   κρίσης  με  

αυτό  το  μεγάλο  θέμα  που  μας  ταλαιπωρεί .  Νομίζω  γίνονται  σωστές  

ενέργειες  και  έγιναν  και  άμεσα .   

Τώρα  για  το  άλλο  θέμα ,  προσπαθώ  να  είμαι  ιδιαιτέρως  σύντομος  

Πρόεδρε .  Το  άλλο  θέμα   του  κολυμβητηρίου  αισθανόμαστε  πάρα  πολύ  

μεγάλη  χαρά  ως  παράταξη ,  θα  πρέπει  να  τα  λέμε  όλα  κύριε  Πρόεδρε ,   

είμαστε  εμείς  ως  παράταξη  που  πιστέψαμε  ότι  . .  το  αναδείξαμε  ότι  

μπορεί  να  ενταχθεί  και  να  τώρα  που  το  έχουμε .   

Να  συγχαρώ  όλους  όσους  δουλέψανε  όπως  τα  παρουσίασε  εκεί  

βήμα  –βήμα  όλες  αυτές  τις  ενέργειες  που  έγιναν  και  όσοι  βοήθησαν   

μπράβο  τους  και  νομίζω  ότι  οι  Σερραίοι  δικαιούνται  αυτό  το  έργο .   

Κάποιες  ερωτήσεις  προς  τον  κ .  Δήμαρχο ,  οι  οποίες  προκύπτουν ,  

τις  οποίες  έχω  συλλέξει  από  την  κοινωνία  των  πολιτών .   

Κύριε  Δήμαρχε ,  κάνατε  αναφορά  στο  νοσοκομείο .  Δεν  μας  

είπατε ,  εάν  από  την  επαφή  που  είχατε  με  την  διοίκηση  υπάρχει ,  διότι  

τώρα  τελευταία ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  οργανώθηκε  εκεί  στην  

Πνευμονολογική  ως  δομή  που  θα  υποδεχθεί ,  μακριά  και  να  μην  . .  τους  
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πρώτους  ασθενείς  οι  οποίοι  θα  έχουν  ιό .  Εάν  εκεί  θέλουμε  κάποιον . .  

εάν  έχουμε  ανάγκη  περαιτέρω  ενίσχυσης  της  υποδομής  και  βεβαίως  για  

την  ασφάλεια  του  νοσηλευτικού  και  του  ιατρικού  προσωπικού .   

Η  δεύτερη  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αφορά  . .  γιατί  χρειαζόμαστε  

προσλήψεις  δίμηνες ,  τετράμηνες ,  ενδεχομένως ,  σε  κάποιες  υπηρεσίες ,  

όταν  με  αυτή  την  καινούργια  μορφή  απασχόλησης  το  προσωπικό ,  εντός  

εισαγωγικών ,  ημιαπασχολείται ,  δηλαδή  απασχολείται  εκ  περιτροπής ,  

να  μην  ψάχνω  εκφράσεις ,  αντιλαμβάνεστε  όλοι  τι  έχω  να  πω .  

Ένα  άλλο  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε  το  οποίο  πρέπει  να  μας  

διευκρινίσετε ,  αυτοί  οι  οποίοι  δικαιούνται  και  διευρύνονται  και  ορθά  

και  μπράβο  . .  στην  υποδοχή ,  στην  λήψη  της  βοήθειας  από  τον  Δήμο  με  

τις  ποσότητες  των  προϊόντων  που  παράγουν  οι  παραγωγοί  μας ,  ποιοι  οι  

διαδικασίες ;  Να  μας  το  εξηγήσετε  γιατί  με  ρωτούν .  Μπορεί  κάποιος  

δημότης  να  μπει  σε  αυτή  την  ευεργετική  ομπρέλα ;   

 Και  ένα  τελευταίο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  όλα  πήγαν  πάρα  πολύ  καλά  

και  βεβαίως  κινήσαμε  και  τα  χέρια  μας  εδώ  στον  Δήμο  και  ο  Θεός  μας  

βοήθησε ,  εκείνο  όμως  το  οποίο  προβληματίζει  και  θα  μας  

προβληματίσει ,  για  να  είμαστε  και  ειλικρινείς  και  εδώ  πρέπει  να  τα  

λέμε  όλα ,  είναι   ότι  μετά  από  την  καλή  προσπάθεια  που  έκαναν  οι  

Σερραίοι  και  το  κλείσιμο  των  χώρων  των  κοινόχρηστων  που  πολύ  

έγκαιρα  και  σωστά  μάλλον ,  σωστά ,  πήρατε ,  τώρα  θα  ανοίξει . .  

εβδομάδα  και  πάμε  για  Πάσχα ,  τι  θα  κάνουμε ;   

 Θα  μας  προλάβει  η  κυβέρνηση .  Με  την  εξής  έννοια  το  λέω .  Η  

βόλτα  στα  κατοικίδια  επιτρέπεται .  Έχουμε  γεμίσει  την  πόλη  στα  

τετράγωνα  με  την  παρουσία  των  φίλων  μας  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

Μήπως  ήταν ,  λέω  μήπως  ήταν ,  εκτός  εάν  η  κυβέρνηση  . .  και  το  λύσει  

το  θέμα .  Μήπως  θα  ήταν  καλύτερα  να  ορίσουμε  κάποιον  χώρο   γι '  αυτή  
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την  δραστηριότητα  των  δημοτών  μας  με  τους  φίλους  μας  με  τα  ζώα ,  

για  να  βοηθήσουμε ,  δηλαδή ,  όλη  αυτή  την  επιβάρυνση  που  έχουν  τα  

τετράποδα  στην  πόλη ;   

 Αυτά  προς  στιγμήν  και  νομίζω  ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Φωτιάδη .  Σε  ότι  αφορά ,  πριν  πάρει  τον  λόγο ,  εάν  

θέλει  ο  κ .  Δήμαρχος  να  απαντήσει ,  πριν  από  αυτόν  να  πω  το  εξής :  

επειδή  αναφερθήκατε  στο  θέμα  των  κοινωνικών  δομών  και  των  

δικαιούχων  . .  όπως  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  έχω  έναν  ηγετικότερο  

συντονισμό  εγώ ,  πράγματι  ο  Δήμος  πολύ  έγκαιρα  και  πολύ  

πρωτοποριακά  κάνει  μια  προσπάθεια  προκειμένου  να  απορροφάται  η  

παραγωγή  των  παραγωγών  μας  εδώ ,  η  οποία  να  διατίθεται  τόσο  στην  

Κοινωνική  Κουζίνα  όσο  και  σε  άπορους  συνδημότες  μας .   

 Να  ξέρετε  ότι  καταρχήν  λαμβάνουν  την  βοήθεια  αυτοί  όσοι  την  

ζητούν  από  το  27300 και  είναι  δικαιούχοι  διαφόρων  προγραμμάτων  

αφενός ,  άρα  έχουν  πιστοποίηση  ότι  είναι  δικαιούχοι ,  ότι  είναι  άτομα ,  

δηλαδή ,  χαμηλού  εισοδήματος .  Για  όποιους  δεν  είναι  δικαιούχοι ,  θα  

ακολουθείται  μια  διαδικασία ,  όπου  η  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Πρόνοιας  

με  το  προσωπικό  της  θα  ελέγχει  και  θα  πιστοποιεί  ότι  το  άτομα  αυτό  

πράγματι  χρήζει  βοήθειας  και  έτσι  θα  λαμβάνεται  η  σχετική  βοήθεια .  

 Για  τα  υπόλοιπα  θέματα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  θέλετε  ή  στο  τέλος ;  

Ή  τώρα ;   Στο  τέλος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι  τώρα  ας  μιλήσουμε ,  γιατί  μπορεί  να  καλυφθούν  κάποιες  

ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  θα  ήταν  παράλειψη  να  μην  ευχαριστήσω  όλους  τους  

επικεφαλής  με  τους  οποίους . .  αυτή  την  διάσκεψη  που  κάνουμε  τώρα  

την  κάναμε  με  τους  επικεφαλής .  Σε  κάποιες  στιγμές  την  κάναμε ,  

ελπίζω  να  την  κάνουμε  και  πιο  τακτικά  από  εδώ  και  πέρα .   

 Πέρα  να  πω  ότι  ένοιωθα  και  νοιώθω  πολύ  πιο  δυνατός  όταν  έχω  

δίπλα  μου  και  μαζί  όλους ,  το  σύνολο ,  δηλαδή ,  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  όπως  . .  οι  οποίοι  για  μια  σειρά  θεμάτων  και  τα  

ωριμάσαμε  και  τα  συναποφασίσαμε  και  τα  υλοποιήσαμε .    

 Δεν  είναι  μόνο  η  Δημοτική  Αρχή ,  είναι  ο  Δήμος  Σερρών .   Σε  

αυτές  τις  δύσκολες  στιγμές  δεν  θα  μιλάμε  για  Δημοτική  Αρχή ,  θα  

μιλάμε  για  Δήμο  Σερρών  και  αυτό  είναι ,  νομίζω ,  μια  κατάκτηση  από  

την  . .  για  την  συγκεκριμένη  αυτή  κίνηση .   

 Μια  λοιπόν  από  αυτές  τις  δράσεις  στο  κομμάτι  της  αμεσότητας  

και  της  άμεσης  . .  και  των  αντανακλαστικών  του  Δήμου  Σερρών ,  . .και  

θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω ,  λοιπόν ,  τους  επικεφαλής  για  την  συμμετοχή  

τους ,  την  συμβολή  τους  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

 Θα  ήθελα  να  πω  . .  κύριε  Φωτιάδη  για  αυτό  το  ερώτημα  που  

κάνατε ,  στο  νοσοκομείο  έχει  ήδη  οργανωθεί  μια  ολόκληρη  πτέρυγα ,  

μπαίνοντας  στα  επείγοντα  αριστερά ,  όλη  εκείνη  η  πτέρυγα  είναι  

πτέρυγα  υποδοχής  για  τους  πάσχοντες ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  αυτούς  οι  

οποίοι  έχουν  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  Πνευμονολογικό ,  το  γνωρίζουμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  ήδη  

κινηθήκαμε  . .  το  κεντρικό  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  το  χριστουγεννιάτικο  ήδη  το  
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έχουμε  στήσει  εκεί ,  σε  χώρο  παρακείμενο ,  ούτως  ώστε ,  να  βοηθήσουμε  

όταν  το  πράγμα  αυτό ,  που  το  απευχόμαστε  ή  εάν  το  πράγμα  αυτό  

μεγαλώσει  και  θα  χρειαστούν  εκεί  χώροι .   

 Ήδη  είναι  στημένο  εκεί  ο  χώρος  αυτός ,  είναι  η  πρώτη  

συνεισφορά  μας .  σχεδιάζουμε  να  έχουμε  και  άλλες . .  Έχω  έρθει  σε  

επαφή ,  επανειλημμένα  έρχομαι  σε  επαφή ,  κάθε  μέρα  μιλάμε  με  τον  κ .  

Φαρμάκη  που  είναι  ο  διοικητής  του  νοσοκομείου ,  είπε  ότι  θα  μου  κάνει  

και  μια  … κατηγοριοποιημένα ,  ιεραρχημένα  μάλλον ,  τις  ανάγκες  τις  

οποίες  έχουν  σαν  νοσοκομείο ,  να  δούμε  πως  μπορούμε  και  εμείς  να  

τους  βοηθήσουμε .  

 Από  εκεί  και  πέρα  . .  το  προσωπικό  για  τα  τετράμηνα ,  πρέπει  να  

σας  πω  ότι  δεν  είναι  προσωπικό  το  οποίο  παίρνουμε  γενικά .  Είναι  για  

συγκεκριμένους  τομείς  του  Δήμου  που  έχουν  ανάγκη ,  από  την  

αποκομιδή  και  από  την  καθαριότητα .  Στην  αποκομιδή  δεν  μπορούμε  να  

μεταφέρουμε  άλλους  ανθρώπους  από  άλλες  Δομές  του  Δήμου  εκεί ,  άρα  

επειδή  έχουν  κάνει  πολλοί  άδεια  του  ειδικού  αυτού  σκοπού ,  γιατί  

έχουν  παιδιά  ανήλικα  και  τα  λοιπά ,  κάποιοι  έχουν  πάρει  . .  έχει  

αποψιλωθεί   αρκετά  η  υπηρεσία ,  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  των  

ανθρώπων  εδώ ,  κύριε  Καρακολίδη  διορθώστε  με ,  έχουμε  και  τα  

τετράμηνα ,  τα  δίμηνα  που  γίνονται  τετράμηνα  βάσει  των  νέων  

ρυθμίσεων  των  πράξεων  νομοθετικού  περιεχομένου ,  το  μεγαλύτερο  

κομμάτι ,  τα  2/3 είναι  για  την  Καθαριότητα .  Όλα  δηλαδή  τα  …  

 Είχαμε  δυο  εναλλακτικές .  Ή  να  πάμε  σε  εργολαβία ,  να  πάμε ,  

δηλαδή  σε  ιδιώτη  για  να  το  αναθέσουμε  ή  να  πάμε  σε  τετράμηνα .  

Επιλέξαμε  το  δεύτερο  σαν  πιο  ευέλικτη  μορφή  για  να…  

 Η  άλλη  Δομή  έχει  να  κάνει  με  τις  Κοινωνικές  Δομές  που  και  εκεί  

υπάρχουν  ανάγκες .  Όπως  και  εκεί  δεν  μπορούμε  μετά  να . . .το  σύνολο  
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των  ανθρώπων  που…από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  παραδείγματος  χάρη ,  που  

οι  περισσότερες  είναι  καθαρίστριες  . . ,  τα  οποία  τα  μεταφέραμε  στην  

Καθαριότητα  έξω .  

 Επίσης  έχουμε . .  απολυμάνσεων .  Έχουμε  . .των  ανθρώπων ,  νέων  

ανθρώπων  που  χρειάζονται  και  γι '  αυτή  την  δουλειά .  Έχουμε ,  δηλαδή ,  

μια  σειρά  υπηρεσιών  που  εκ  των  πραγμάτων  έπρεπε  να  καλυφθούν  με  

αυτόν  τον  τρόπο .   

 Τώρα  για  την  βοήθεια . .  αναφέρθηκε .  Για  τα  αδέσποτα ,  ήδη  

σήμερα  στήνονται  . .  είκοσι  ταΐστρες  σε  όλο  τον  Δήμο ,  ταΐστρες  δηλαδή  

με  ζωοτροφές ,  ούτως  ώστε  και  γι '  αυτούς  τους  φίλους  μας ,  τους  

τετράποδους  φίλους  μας ,  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  να  καλύψουν  τις  

ανάγκες  τους ,  γιατί  τώρα  ξέρετε  επειδή  ο  κόσμος  μένει  στο  σπίτι ,  δεν  

έχει  την  ευχέρεια  να  ταΐσει ,  να  τα  κάνει ,  μπορεί  κάποιοι  να  το  κάνουν  

αλλά  ο  περισσότερος  κόσμος  επειδή  μένει  μέσα ,  αυτά  είναι  νηστικά  

πλέον .  Τα  περισσότερα  δηλαδή  είναι  νηστικά .  

 Τι  κάναμε ;  Σε  επιλεγμένα  σημεία  και  σε  συνεργασία  με  

φιλόζωους  έχουμε  βάλει  αυτές  τις  ταΐστρες ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  τις  

οποίες  διοχετεύουμε  με  τροφές  και  νερό  για  να  μπορούν  και  αυτοί  οι  

τετράποδοι  φίλοι  μας  να  …  

 Όσο  και  εάν  σας  φαίνεται  περίεργο ,  έχουμε  και  τα  περιστέρια  

ξέρετε  στην  πλατεία .  Τώρα  επειδή  δεν  υπάρχει  κόσμος  να  τα  ταΐζει ,  

παππούδες ,  γιαγιάδες  και  τα  λοιπά ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  βγαίνουν  κατά  

τακτά  χρονικά  διαστήματα  και  τα  ταΐζουν  οι  υπάλληλοί  μας  εδώ ,  γιατί  

είναι  και  πρόβλημα .  Αυτό  πάντα  σε  συνεργασία  με  τις  φιλοζωικές  

οργανώσεις .   

 Αυτά  είναι  τα  θέματα ,  νομίζω ,  που  μπήκαν ,  οπότε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  ζήτησε  τον  λόγο  κάποιος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  ρωτήσω  κάτι  ακόμη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμπληρωματικό .  Δεν  απαντήθηκε .  Ίσως  δεν  το  είπα  καλά .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  έβαλα  το  θέμα  το  εξής :  λέω  τα  οικόσιτα ,  οι  φίλοι  

μας  που  μένουν  μαζί  με  τους  δημότες  μας…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  δεσποζόμενα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  δεσποζόμενα ,  ναι .  Λέω ,  που  πρόβλεψη  να  τα  βγάλει  ο  Σερραίος  

περίπατο .  Και  λέω ,  γίνεται  συμφόρηση  στα  τετράγωνα  και  λέω  εγώ ,  

μήπως  θα  έπρεπε  να  σκεφτούμε ,  να  κάνουμε  μια  συζήτηση ,  για  να  μην  

ταλαιπωρούμε  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ίσως ,  οι  αρχηγοί ,  μια  

συζήτηση  να  ορίσουμε  έναν  χώρο  περιπάτου  γι '  αυτά  τα  ζώα  ίσως ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  αξιολογηθεί  σαν  πρόταση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  το  συζητάμε  και  βλέπουμε  πάλι .   Ας  προχωρήσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  φτιάχνει  ο  καιρός  λέω ,  γι '  αυτό .  τα  πράγματα  θα  είναι  . .  το  

επόμενο  διάστημα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ας  προχωρήσουμε  παρακάτω ,  κύριε  Φωτιάδη  και  θα  το  

συζητήσετε  αυτό  σε  επόμενη  φάση .  Ο  κ .  Αραμπατζής  είχε  ζητήσει  τον  

λόγο ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καταρχήν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  σας  συγχαρώ  για  την  σημερινή  τηλε-

συγκέντρωση  που  κάνουμε ,  το  τηλε-συμβούλιο  που  για  πρώτη  φορά  

κάνουμε  και  εύχομαι  να  υπάρξει  και  συνέχεια .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  με  ιδιαίτερη  ικανοποίηση  ακούσαμε  τις  

προσπάθειες  που  γίνανε  καθ’  όλη  την  διάρκεια  των  τελευταίων  

εβδομάδων .  Φαίνεται  πως  αποδώσανε  αυτές  οι  προσπάθειες ,  χωρίς ,  

βέβαια  να  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  επαναπαυτούμε .  Ακόμη  βρισκόμαστε  

στην  αρχή  του  τέλους ,  όπως  συνηθίζεται  και  ακούγεται  και  λέγεται .   

 Θα  μου  επιτρέψετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  συγχαρώ  ειλικρινά  και  

τις  προσπάθειες  που  γίνονται  τόσο  από  τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες  

στον  τομέα  της  Καθαριότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  μας  ακούτε ;  Έχει  κάποιο  πρόβλημα  η  σύνδεση  του  κ .  

Αραμπατζή ,  θα  επανέλθουμε  στον  κ .  Αραμπατζή .  Ζήτησε  τον  λόγο  η  

κυρία  Παπαφωτίου  επίσης ;  Ορίστε  κ .  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  ξεκινήσω  και  εγώ ,  δεν  ξέρω  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  ακούμε .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  ξεκινήσω  και  εγώ  δίνοντας  τα  συγχαρητήριά  μου  στην  αρμόδια  

υπηρεσία  του  Δήμου  για  την  πετυχημένη  αυτή  τηλε-διάσκεψη .  Σωστά  

την  χαρακτήρισε  ιστορική  ο  Δήμαρχος .  Θα  συναινέσω  σε  αυτό .  επίσης  

θέλω  να  πω  ότι  είναι  σε  εξαιρετική  κατεύθυνση  όλα  τα  μέτρα  τα  οποία  

πάρθηκαν  και  είναι  σε  εξέλιξη  εξαιτίας  της  έκτακτης  κατάστασης  που  

βιώνουμε .  Εχθρός  του  καλού  το  καλύτερο .  Προσβλέπουμε  σε  αυτό  και  

είμαστε  στην  διάθεση  της  Δημοτικής  Αρχής  και  ως  παράταξη  αλλά  

πιστεύω  και  ως  πολίτες  σε  οτιδήποτε  από  εδώ  και  πέρα   χρειαστεί .  

Εξάλλου  συνεισφέραμε  το  κατά  δύναμη  όπου  μας  ζητήθηκε .   

 Να  εκφράσω  και  εγώ  την  ικανοποίησή  μου  για  το  νέο  το  

ευχάριστο  που  μας  είπε  ο  Δήμαρχος  περί  του  νέου  κολυμβητηρίου  και  

επίσης ,  να  εκφράσω  και  την  χαρά  μου  για  το  ότι  ο  Δήμαρχος  δεν  

τσιγκουνεύτηκε  τα  ευχαριστώ  και  τις  επισημάνσεις ,  τους  ανθρώπους  

που  μέχρι  τώρα  βοήθησαν  ενεργότατα ,  ώστε  να  το  έχουμε  αυτό  και  εγώ  

ελπίζω  σε  δυο  χρόνια .   

 Μπαίνω  στο  θέμα  για  το  οποίο  ζήτησα  τον  λόγο .  Μας  είπε  ο  

Δήμαρχος  ότι  ενημερώθηκε  από  το  νοσοκομείο  σχετικά  με  την  πορεία  

των  κρουσμάτων  κορωνοϊού  στον  Νομό  Σερρών .  Θέλω  να  επισημάνω  

το  εξής :  ότι  μέχρι  τώρα  είμαστε ,  ίσως ,  το  μοναδικό  νοσοκομείο  

ενταγμένο  στην  4η  ΥΠΕ  που  δεν  έχει  επίσημη  καθημερινή  ενημέρωση  

προς  τον  κόσμο  για  το  τι  ακριβώς  γίνεται .   

 Εγώ  δεν  θα  έλεγα  πολλά  ότι  θέλουμε ,  αρκεί  μια  ανακοίνωση  

γραπτή ,  προφορική  αδιάφορη  εάν  θα  την  κάνει  η  ΥΠΕ  ή  το  νοσοκομείο  

μας ,  ο  πρόεδρος ,  ο  διοικητής  δηλαδή ,  πόσα  είναι  τα  κρούσματα ,  τι  

έλεγχοι  έγιναν ,  πόσοι  είναι  οι  ασθενείς ,  πόσοι  είναι  οι  νοσηλευόμενο .  
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Δεν  μας  ενδιαφέρουν  οι  ταυτότητες  των  κρουσμάτων ,  ενδιαφέρουν  

όμως  όλους  τα  στατιστικά  μεγέθη  και  εκεί  αποσκοπεί  η  παρέμβασή  

μου ,  διότι  πρέπει  να  πω  ότι  η  σιωπή  αυτή  και  ο  αποκλεισμός  της  

τοπικής  κοινωνίας  από  μια  αξιόπιστη  ενημέρωση  δεν  κάνει  φυσικά  

καλό ,  επωάζει  φήμες ,  παραπληροφόρηση  και  ακόμη  χειρότερα  

δημιουργεί  και  έναν  πλαστό  εφησυχασμό  στην  κοινότητά  μας ,  διότι  

όταν  έχεις  μια  κυβέρνηση  και  έναν  πολιτικό  κόσμο  που  στο  σύνολό  

τους  υιοθετούν  την  καθημερινή  αναλυτική  και  ανοικτή  ενημέρωση  για  

το  θέμα ,  δεν  μπορεί  η  4η  ΥΠΕ ,  στη  οποία  υπαγόμαστε ,  να  τραβάει  

άλλη  γραμμή .   

 Δεν  ξέρω  εάν  είναι  γραμμή  της  ΥΠΕ  ή  άποψη  του  διοικητική  του  

νοσοκομείου  μας ,  όμως  εγώ  επισημαίνω  . .πολιτική ,  επισημαίνω  και  το  

οξύμωρο  σχετικά  με  τους  κινδύνους  επιλογής  την  οποία  κάνει  το  

νοσοκομείο .   

 . .  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  κάνουμε  τις  απαραίτητες  ενέργειες ,  

να  γνωστοποιήσουμε  αυτό  το  αίτημα  προς  την  . . . ,  ώστε  το  νοσοκομείο  

μας  να  μην  αποτελεί  εξαίρεση .   

 Αυτά  από  εμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπεις ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μισό  λεπτό .  Θα  δώσω  τον  λόγο  αμέσως  μετά  στον  κ .  Αραμπατζή  

και  στον  Δήμαρχο  φυσικά  πρώτα ,  απλά  αυτό ,  βέβαια ,  κυρία  

Παπαφωτίου  που  θέσατε  δεν  είναι  αρμοδιότητα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  σας .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ενημερώσω  λίγο  την  κυρία  Παπαφωτίου ,  γιατί  και  εγώ  είχα  το  ίδιο  

ακριβώς  ερώτημα .  Το  έθεσα  το  ερώτημα  στον  κ .  Φαρμάκη ,  γιατί  δεν  

γίνεται  μια  επίσημη  ενημέρωση  και  χρειάζεται  να  παίρνουμε  τηλέφωνο  

και  κατ’  ιδίαν  για  να  το  κάνουμε .  Μου  είπε  ότι  απαγορεύεται  από  την  

διοίκηση ,  από  την  Περιφερειακή  Διοίκηση  και  ότι  είναι  κατεύθυνση  

συνολικά  . .της  Κεντρικής  Μακεδονίας  να  δίδεται  από  νοσοκομείο  

τέτοια  ενημέρωση .   

 Η  ενημέρωση  αυτή  θα  γίνεται  συνολικά  κεντρικά .   

Απάντηση  είχα  από  τον  . .  επικοινώνησα  και  με  άλλους   

Δημάρχους  και  βλέπουμε  ότι  όντως  ούτε  και  εκεί  γίνεται  επιμέρους ,  

επίσης ,  ενημέρωση  από  την  Διεύθυνση  του  νοσοκομείου .  Άρα  αυτό  

μάλλον  θα  είναι  μια  συνολικότερη  πολιτική  που  εφαρμόζεται  

συνολικά .  Σίγουρα  και  εγώ  αντιλαμβάνομαι  την  αξία  και  την  ανάγκη  

του  να  έχουμε  εμείς  ως  . .  τοπικό  συμβούλιο  Δήμος  μια  άμεση  

ενημέρωση  για  να  αναπροσαρμόσουμε  τις  κινήσεις  μας ,  τα  δεδομένα  

μας ,  την  ενημέρωση  του  κόσμου  που  εύλογα  ανησυχεί  αλλά  αυτή  την  

απόφαση  εισέπραξα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Αραμπατζή  …  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  τον  λόγο  για  μια  μικρή  διευκρίνιση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  ανοίξουμε  διάλογο ,  κυρία  Παπαφωτίου  τώρα .  Ούτως  ή  άλλως ,  δεν  

είναι  θέμα  δικής  μας  αρμοδιότητας  αυτό .  Νομίζω  ότι  απαντήθηκε .   

 Κύριε  Αραμπατζή  είχε  διακοπεί  η  σύνδεσή  σας ,  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  συνεχίσετε .   
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  ξέρω  που  διακόπηκε .  Που  βρισκόμαστε ,  σε  ποιο  σημείο .  Εν  πάση  

περιπτώσει ,  εν  τάχει  εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  ειλικρινά  νομίζω  ότι  

δεχθήκαμε  όλοι  με  ιδιαίτερη  ικανοποίηση  την  τοποθέτηση  του  κ .  

δημάρχου  για  τα  μέτρα  που  πήρανε ,  για  τα  μέτρα  που  είναι  σε  εξέλιξη  

και  νομίζω  ότι  αποδώσανε ,  χωρίς  να  σημαίνει  ότι  πρέπει  να  

επαναπαυόμαστε .   

 Ευχαριστίες ,  λοιπόν ,  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις ,  ιδιαίτερα  προς  

τους  εργαζόμενους  της  Καθαριότητας ,  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  στης  Πρόνοιας  

που  εκεί  γίνεται  μια  πολύ  μεγάλη  προσπάθεια ,  γίνεται  πραγματικά  

αντιληπτό  από  όλους  μας  και  επίσης ,  καλό  κουράγιο ,  βέβαια ,  να  

ευχηθώ  σε  όλους  και  επίσης  για  το  κολυμβητήριο  νομίζω  ότι  τα  λόγια  

είναι  περιττά ,  πραγματικά  όλοι  το  δεχθήκαμε  με  ικανοποίηση  την  νέα  

πορεία  και  την  νέα  τοποθέτηση  που  μας  έκανε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  είναι  

γνωστό  πως  ξεκίνησε ,  να  μην  κάνω  τέτοιες  αναφορές ,  νομίζω  ότι  αυτό  

που  έχει  σημασία  ήταν  να  ολοκληρωθεί  το  έργο  με  οποιαδήποτε  

Δημοτική  Αρχή ,  αυτό  που  σημαίνει  ότι  για  όλους   μας  ότι  πρέπει  να  

γίνει  το  έργο  και  θα  γίνει  πιστεύω .     

 Κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  ήθελα  μια  ενημέρωση  για  το  θέμα  του  

παζαριού .  Νομίζω  να  μην  τρώω  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  έχουμε  θέμα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Γιατί  υπάρχει  θέμα .  Αυτά  προς  το  παρόν  κύριε  Πρόεδρε ,   και  

συγχαρητήρια  για  την  πρωτοβουλία  σας  για  την  τηλεδιάσκεψη  αυτή  

που  γίνεται  και  αυτό  το  συμβούλιο  το  τηλεοπτικό  πλέον .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Αραμπατζή .  Κάποιος  από  τους  υπόλοιπους  

επικεφαλής  των  παρατάξεων  έχει  ζητήσει  τον  λόγο ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εγώ  θα  ήθελα  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Παύλος  ο  Φαρμάκης .  Ο  κ .  Γεωργούλας  ήθελε  τον  λόγο ;  Όχι .  Ορίστε  

κ .  Φαρμάκη .  Σας  ακούμε ,  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Δεν  θέλω  να  πλατειάσω .  Σίγουρα  

συμφωνούμε  σε  ότι  έχει  ακουστεί  μέχρι  τώρα  και  σίγουρα  

συγχαρητήρια  για  όλα  αυτά  που  έχουν  γίνει  και  στην  Δημοτική  Αρχή  

και  στους  υπαλλήλους  αλλά  και  στους  εθελοντές  που  υπάρχουν  από  

την  πόλη  μας .   

Σίγουρα  πρέπει  να  πούμε  ότι  και  οι  Σερραίοι  πολίτες  έχουν  . .και  

προσπαθούν ,  όσο  μπορούν ,  να  περιοριστούν  στο  σπίτι  και  να  μην  

κάνουν  άσκοπες  κινήσεις ,  το  οποίο  είναι  κάτι  το  οποίο  εγώ  το  ζώ  και  

πολλοί  άλλοι  που  είμαστε  καθημερινά ,  τουλάχιστον ,  μέσα  στη  πόλη  

αλλά  θέλω  να  πω  για  την  διαδικασία  αυτή  που  κάνουμε  σήμερα  με  την  

τηλεδιάσκεψη ,  την  οποία  καλά  κάνουμε  και  την  κάνουμε  και  μπράβο  

που  μπορέσαμε  σε  τόσο  σύντομο  χρονικό  διάστημα  να  στήσουμε  την  

υποδομή  και  να  γίνει ,  αλλά  θεωρώ  ότι  πρέπει  ίσως  αυτού  του  τύπου  

μορφής  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  έρχονται  θέματα ,  τα  οποία  να  είναι  

μόνο  κατεπείγον ,  όχι  γενικά ,  γιατί  υπάρχει  δυσκολία  και  στο  να  πάμε  

να  δούμε  τις  εισηγήσεις  και  να  μελετήσουμε  το  θέμα  αλλά  και  στο  να  

μπορέσουν  να  τοποθετηθούν  και  να  ρωτήσουν  αυτά  που  τους  

χρειάζονται  αλλά  και  αντίστοιχα  ότι  πρέπει  να  δίνει  την  δυνατότητα  
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στο  να  ρωτιούνται  και  να  τοποθετούνται  όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλο  

όσο  γίνεται  αυτό  και  όχι  μόνο  οι  επικεφαλής .   

Αυτό  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  όπως  εξήγησα  και  στην  αρχή ,  αυτό  το  οποίο  

επιχειρούμε  σήμερα  είναι  ότι  πιο  κοντά  υπάρχει  σε  ένα  πραγματικό  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  είναι  το  τέλειο .  Σίγουρα  δεν  υπάρχει  η  

δυνατότητα  και  η  ευχέρεια  να  δίνεται  με  μεγάλη  άνεση  ο  λόγος  σε  

όλους ,  ωστόσο  είναι  ότι  πιο  καλό  μπορούμε  να  κάνουμε  σε  αυτή  την  

δύσκολη  περίοδο .   

 Τώρα  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  στα  θέματα  τα  προ  

ημερησίας  διατάξεως .  Ολοκληρώθηκε  αυτός  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε  είχα  ζητήσει  τον  λόγο  πριν  ξεκινήσει  ακόμα  το  συμβούλιο ,  

όταν  θα  έρθει  η  σειρά  μου  φυσικά .  Βασίλης  Παπαβασιλείου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  ότι  θα  είναι   καλύτερο  να  γίνει  δια  των  επικεφαλής .  Εάν  

αρχίσουμε  να  δίνουμε  σε  όλους  τους  συναδέλφους  τον  λόγο ,  κύριε  

Παπαβασιλείου ,  μπορεί  και  άλλοι  συνάδελφοι  να  έχουν  την  ίδια  

απαίτηση ,  την  ίδια ,  τέλος  πάντων ,   επιθυμία  και  έτσι  ήδη  έχουμε  φάει  

σχεδόν  μια  ώρα  με  τις  ερωτήσεις  και  τις  απαντήσεις  και  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  προχωρήσουμε  και  έχουμε  και  αρκετά  προ  ημερησίας .   

 Είναι  για  ερώτηση ;  Τι  θέλετε  να  κάνετε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μια  μικρή  τοποθέτηση  και  τίποτα  παραπάνω .  Πολύ  μικρή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει ,  ορίστε  σας  ακούμε .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Χαιρετίζω  πραγματικά  όλες  αυτές  τις  

ενέργειες  των  τελευταίων  ημερών  που  έχει  κάνει  η  Δημοτική  Αρχή .  

Είμαστε  σε  έναν  πολύ  σωστό  δρόμο ,  νομίζω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   κύριοι  συνάδελφοι ,  με  τα  μέτρα  τα  οποία  λάβατε  και  

ειλικρινά  σας  συγχαίρω .  Συγχαίρω  τον  Πρόεδρο  και  όλο  το  επιτελείο ,  

το  τεχνικό  επιτελείο  για  την  σημερινή  τηλεδιάσκεψη  που  οφείλεται  

στην  δική  σας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ενέργεια  αλλά  στους  υπαλλήλους  του  

Δήμου  μας  και  επίσης  χαιρετίζω  και  θέλω  να  συγχαρώ  τον  κ .  

Καραμανλή ,  τον  πρώην  υφυπουργό  Αθλητισμού  τον  κ .  Βασιλειάδη  γι '  

αυτό  το  ευχάριστο  γεγονός  της  έγκρισης  των  950.000 ευρώ  για  το  νέο  

κολυμβητήριο ,  το  Πράσινο  Κολυμβητήριο ,  έτσι  θα  το  ονομάζουμε  από  

εδώ  και  πέρα ,  το  οποίο  θα  στηθεί  . .  τους  επόμενους  μήνες ,  

προστίθενται  αυτά  τα  950.000 που  εγκρίθηκαν  στα  5.580.000,  τα  οποία  

εγκρίθηκαν  από  την  προηγούμενη  κυβέρνηση  τον  Ιούνιο  του  ΄19 επί  

δημαρχίας  Πέτρου  Αγγελίδη ,  δική  μας  και  ειλικρινά  ένοιωσα  σήμερα  

που  έμαθα  το  νέο  μεγάλη  ανάταση  ψυχής  μέσα  σε  έναν  κυκεώνα ,  στην  

κυριολεξία  κυκεώνα  που  μαστίζει  και  την  χώρα  μας ,  ευτυχώς  με  τα  

λιγότερα  θύματα  και  ολόκληρη  την  ανθρωπότητα .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς  κ .  Παπαβασιλείου .  Λοιπόν ,  προχωρούμε  τώρα  

στα  περαιτέρω  θέματα  που  έχουμε  να  συζητήσουμε  στα  προ  ημερησίας  

διατάξεως  αλλά  πριν  μπούμε  στα  προ  ημερησίας  διατάξεως  επιτρέψτε  

μου  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  να  ανακοινώσω  προς  το  σώμα  την  

συνεδρίαση  η  οποία  είχε  γίνει  δια  περιφοράς  στις  16/3/2020 με  

μοναδικό  θέμα  την  «Υποβολή  αιτήματος  τροποποίησης  τεχνικού  
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δελτίου  πράξης  για  την  απόφαση  ένταξης  στις  συγχρηματοδοτούμενες  

πράξεις  Δομή  Βασικών  Αγαθών ,  Παροχής  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  

Φαρμακείο   Δήμου  Σερρών».  

 Υπενθυμίζω  ότι  υπάρχουν  ορισμένοι  συνάδελφοι  οι  οποίοι  δεν  

έχουν  έρθει  ακόμα  να  υπογράψουν  το  σχετικό  στο  βιβλίο .  Όταν  θα  

μπορούν  να  περάσουν  να  το  κάνουν ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   

 Περνούμε  τώρα  στα  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματα .   

 Στα  δυο  πρώτα  προ  ημερησίας  που  σας  απεστάλησαν ,  αυτά  

κανονικά  θα  έπρεπε  να  είχαν  περιληφθεί  στην  ημερήσια  διάταξη  αλλά  

από  παραδρομή  εδώ ,  τέλος  πάντων ,   δεν  μπόρεσαν  να  μπουν ,  γι '  αυτό  

τα  βάλαμε  προ  ημερησίας .  Είναι  όμως ,  όπως  θα  είδατε ,  θέματα  τα  

οποία  δεν  νομίζω  ότι  μπορούν  να  μας  απασχολήσουν  ιδιαίτερα .   

 Το  πρώτο .   

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  3/2020 απόφασης  του  Διοικητικού  

 Συμβουλίου  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  Έγκριση  ετήσιου  

 προγράμματος  δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  έτους  

2020.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  κάνω  μια  τοποθέτηση  πάνω  σε  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και  εγώ  μια  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Άλλον  

έχουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .  Ζήτησε  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ζήτησα ,  ίσως  δεν  ακούστηκα  αλλά  από  τη  πλευρά  μας  αγορητής  

θα  είναι  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ας  τηρήσουμε  αυτό  που  είπατε  από  την  

αρχή  γιατί  θα  χαθούμε ,  δεν  θα  τελειώσουμε .  Από  την  πλευρά  μας  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ρωτάω .  Ζήτησε  ο  κ .  Φωτιάδης  και  ορίζει  αγορητή  τον  κ .  

Χρυσανθίδη .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  επίσης  ζήτησε .  Άλλος  κανείς ;   

Λοιπόν ,  κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Καταρχήν ,  να  δώσουμε  τα  συγχαρητήρια  στον  

Δήμο  και  στην  Δημοτική  Αρχή  σχετικά  με  όλες  τις  ενέργειες  που  έκανε  

μέχρι  τώρα  για  αυτό  τον  . .  που  περνάμε  και  όλες  αυτές  τις  

καταστάσεις .  Επίσης  να  δώσουμε  συγχαρητήρια  για  το  κολυμβητήριο ,  

γιατί  πραγματικά  είναι  ένα  έργο  πάρα  πολύ  μεγάλο  και  νομίζω  ότι  θα  

το  χαρούν  όλοι  οι  Σερραίοι .   

 Έρχομαι  τώρα  στο  θέμα  της  προ  ημερήσιας  διάταξης ,  το  οποία  

πραγματικά  μας  ενημερώσατε  ότι  έπρεπε  να  είναι  σε  τακτική  
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συνεδρίαση  για  πολλούς  και  διαφόρους  λόγους ,  οπότε  μας  δώσατε  την  

εξήγηση .   

 Έχουμε  όμως  εμείς  να  κάνουμε  ορισμένες  παρατηρήσεις ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   διότι  τον  Νοέμβριο  μήνα  καλοπροαίρετα  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  ψηφίσαμε  ομόφωνα  τον  προϋπολογισμό  του  νομικού  

προσώπου  θεωρώντας  ότι  είναι  με  στοιχεία  βέβαια  του  Ιουλίου  και  του  

Αυγούστου ,  ότι  θα  έρθει  μετά  υποχρεωτική  τροποποίηση  του  

προϋπολογισμού  για  να  δούμε  τα  πραγματικά  οικονομικά  δεδομένα .   

 Βλέποντας  τώρα  μέσα  στο  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  τον  

οικονομικό  προγραμματισμό ,  βλέπουμε  κάποια  στιγμή  τα  οποία  δεν  

ξέρω  εάν  έχουν  αλλάξει  και  θέλουμε  να  μας  απαντήσει  ο  Πρόεδρος  του  

νομικού  προσώπου  εάν  τυχόν  έχει  προβεί  σε  υποχρεωτική  αναμόρφωση  

και  έχουν  αλλάξει  κάποια  στοιχειά  για  κάποιους  κωδικούς .   

 Παραδείγματος  χάρη ,  έχει  ένα  ποσό  σε  συμβουλευτική .  Δεν  

μπορώ  να  καταλάβω  τι  σημαίνει  συμβουλευτική  8.000,  όπως  επίσης  

δεν  μπορώ  να  καταλάβω  τι  σημαίνει  25.000 ευρώ  . .υπηρεσίες  την  

στιγμή  που  έχει  αμοιβή  για  ορκωτό  λογιστή  400 ευρώ .  

 Ξέρετε ,  σε  έναν  προϋπολογισμό  815.000 ευρώ  νομίζω  ότι  τα  

ποσά  αυτά  είναι  δυσανάλογα .  Άρα  λοιπόν  θέλουμε  κάποιες  εξηγήσεις  

και  επειδή  είναι  δύσκολη  τώρα  και  η  επικοινωνία ,  εάν  μπορεί  ο  κ .  

Πρόεδρος ,  εάν  δεν  μπορεί ,  τουλάχιστον  αύριο  να  μας  ενημερώσει  από  

τις  υπηρεσίες  το  τι  ακριβώς  συμβαίνει ,  όσον  αφορά  εάν  έχει  κάνει  

υποχρεωτική  τροποποίηση  και  έχουν  αλλάξει  κάποια  δεδομένα  σχετικά  

με  τον  οικονομικό  προγραμματισμό .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χρυσανθίδη  να  σας  απαντήσω  εγώ  στο  θέμα  που  θέσατε .  Επειδή  

ενημερώθηκα  από  τον  Πρόεδρο  τον  κ .  Γάτσιο ,  στον  οποίο  τηλεφώνησα ,  

αλλά  δεν  είναι  τώρα  εδώ  στην  σύνδεση  αυτή  που  έχουμε  όλοι  οι  

υπόλοιποι ,  λοιπόν ,  σε  αυτά  που  είπατε ,  επειδή  το  ετήσιο  πρόγραμμα  

δράσης  είχε  ληφθεί  ως  απόφαση  πριν  από  την  αναμόρφωση  που  έγινε  

στην  συνέχεια ,  γι '  αυτό  φαίνονται  εδώ  τα  νούμερα  αυτά  εδώ  που  

αναφέρατε .   

 Για  παράδειγμα ,  αυτό  που  αναφέρατε  για  την  λογιστική  

υποστήριξη  ήδη  έχει  αναθεωρηθεί  και  είναι  15.000 ευρώ ,  επειδή  στην  

συνέχεια  ελήφθη  η  απόφαση  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα .  Άρα  λοιπόν ,  

υπάρχει  αυτό  το  πρωθύστερο  χρονικό  ζήτημα  και  για  τον  λόγο  αυτό  

φαίνονται  αυτά  τα  νούμερα  στα  οποία  αναφερθήκατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  να  προτείνω  εδώ  λίγο  σε  αυτό  εδώ  πέρα  το  σημείο ,  έτσι  όπως  

έχει  διαμορφωθεί  με  τα  νέα  δεδομένα  ο  προϋπολογισμός ,  η  

αναμόρφωση  με  όλα  αυτά  τα  νέα  δεδομένα ,  να  σταλεί  στους  

επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  έτσι  ώστε ,  να  γίνει  πλήρως  κατανοητό  τι  

έχει  αλλάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σημειώνω ,  κύριε  Δήμαρχε  για  να  το  φροντίσουμε  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σωστό  είναι  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  απλώς  δεν  θα  έκανε  τις  

παρατηρήσεις  μου  ή  την  τοποθέτησή  μου  εάν  είχαμε  . .αναμόρφωση .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  ζήτησε  επίσης ;  Ορίστε .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   στο  ίδιο  πνεύμα  με  την  παρατήρηση  του  κ .  

Χρυσανθίδη ,  αλλά  εγώ  θα  αναφερθώ  σε  συγκεκριμένα  σημεία .  Βλέπω  

στις  παράλληλες  δράσεις  ότι  υπάρχουν  προγραμματισμένα  και  

καλούμαστε  να  τα  ψηφίσουμε  και  να  τα  εγκρίνουμε ,  διάφορες  

εκδηλώσεις  οι  οποίες  αφορούν  τους  μήνες  οι  οποίοι  πέρασαν  και  είχαν  

την  ιδιαιτερότητά  τους .  Δηλαδή  ματαίωση  πολλών  εκδηλώσεων .   

 Για  παράδειγμα ,  η  συναυλία  με  την  κυρία  Νικολακοπούλου  τον  

Μάρτιο  του  ΄20 προφανώς  δεν  έγινε  εάν  και  φαίνεται  να  κοστίζει  4.000 

ευρώ  που  θα  τα  εγκρίνουμε .   

 Υπάρχουν  και  άλλες  μέσα  στον  Μάρτιο  και  μέσα  στον  Απρίλιο  

φυσικά ,  που  προφανώς  δεν  θα  γίνουν ,  διότι  έχουν  αλλάξει  πολλά  

πράγματα .   

 Επομένως ,  αυτό  το  οποίο  καλούμαστε  να  υπερψηφίσουμε ,  να  

εγκρίνουμε  ουσιαστικά  είναι  και  ανεπίκαιρο  και  εν  μέρει  ματαιωμένο .  

Το  ερώτημα ,  λοιπόν ,  το  δικό  μου  είναι ,  για  ποιο  λόγο  έρχεται  κάτι  

τέτοιο ,  το  οποίο  δεν  έχει  νόημα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  εγκρίνουμε  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης .  

Είναι  μια  τυπική ,  όπως  ξέρετε ,  διαδικασία .  εγκρίνουμε  το  ετήσιο  

πρόγραμμα  δράσης ,  όπως  αυτό  ψηφίστηκε ,  πότε  ψηφίστηκε  αυτό ;  Τον  

Ιανουάριο  του  ΄20, προφανώς  προς  ενσκήψουν  όλα  τα  προβλήματα  στα  

οποία  αναφερθήκατε .   

 Είναι  προφανές  ότι  επειδή  ακριβώς  ενέσκηψε  αυτό  το  πρόβλημα  

και  επειδή  ακριβώς  υπάρχουν  και  αυτές  οι  μεταβολές  και  οι  αλλαγές ,  

ότι  αυτό  το  πρόγραμμα  στην  πορεία  με  νεότερες  αποφάσεις  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  θα  αναμορφωθεί ,  θα  αναθεωρηθεί .  Αυτή  την  ώρα  

προφανώς  και  στον  Δήμο  και  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  
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οπουδήποτε  αλλού  σε  όλο  τον  δημοτικό ,  ας  το  πούμε ,  γενικότερα ,  

οργανισμός ,  πολλά  πράγματα  τα  οποία  ήταν  προγραμματισμένα  να  

γίνουν ,  δεν  γίνονται .  Άρα  θα  υπάρξουν  οι  σχετικές  αλλαγές  και  

αναμορφώσεις ,  όπως  είναι  αυτονόητο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  κάνουμε  όμως  διάλογο  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι ,  αλλά  είναι  πάνω  στην  παρέμβαση  που  έκανα ,  για  ποιο  λόγο  δεν  

έρχεται  διαμορφωμένο  και  καλούμαστε  τώρα  να  ψηφίσουμε  αυτό  που  

είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  έρθει  σε  επόμενη  συνεδρίαση .  Εμείς  ψηφίζουμε  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Υπάρχει  κάποιο  επείγον  να  ψηφιστεί  τώρα  χωρίς  αναμόρφωση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  έπρεπε  να  έχει  γίνει  ήδη .  Εμείς  τώρα  ψηφίζουμε  το  ετήσιο  

πρόγραμμα  δράσης .  Αυτό  μπορεί  να  αλλάξει  δέκα  φορές  μέσα  στην  

διάρκεια  της  χρονιάς .  Θα  έρθει  αργότερα  η  αλλαγή .  Εμείς  το  

ψηφίζουμε  έτσι  όπως  το  ενέκριναν  τότε  που  το  ενέκριναν .  Στην  πορεία  

θα  έρθουν  οι  αλλαγές  και  θα  ψηφιστούν  οι  αλλαγές  όπως  πρέπει  να  

γίνει .   

 Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  είχε  ζητήσει  επίσης  τον  λόγο .  Με  ακούτε  

κυρία  Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι ,  σας  ακούω .  Εσείς  με  ακούτε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  πείτε  μας .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  είμαι  πολύ  σύντομη .  Είχα  μια  ερώτηση  

προς  τον  κ .  Δήμαρχο  αλλά  από  ότι  φαίνεται  δεν  ξέρω ,  μπορώ  να  την  

κάνω  τώρα  ή  μετά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  ερώτηση ;  Τι  αφορά ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση .  Έχουν  έρθει  30.000 ευρώ  πριν  από  μια  εβδομάδα  από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών  για  δράσεις  που  αφορούν  τους  . .  καταυλισμούς  

ΡΟΜΑ .  Ήθελα  να  ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  κυρία  Χαραλαμπίδου…. 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  του  ερώτημα  αυτό  θα  μπορούσατε  να  το  θέσετε  

στην  συνέχεια ,  όταν  θα  συζητήσουμε  το  πρώτο  θέμα  ημερήσιας  

διάταξης ,  όπου  είναι  σχετικό ,  εντάξει ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία .  Τι  εννοείτε  όπου  είναι  σχετικό ,  γιατί  σας  ρώτησα  πότε  μπορώ  

και  δεν  μου  απαντήσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι .  Το  ερώτημα  το  οποίο  τίθεται  τώρα  από  εσάς  έχει  να  

κάνει  με  τις  χρηματοδοτήσεις  που  έρχονται  για  την  αντιμετώπιση  του  

κορωνοϊού .  Εδώ  συζητάμε  τώρα  για  το  πρόγραμμα  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  
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Άρα ,  όταν  θα  συζητήσουμε  το  πρόγραμμα  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  

που  είναι  ακριβώς  αυτό ,  εκεί  μπορείτε  να  ρωτήσετε  ότι  θέλετε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  έχουμε  κάτι  άλλο ;  Το  

εγκρίνουμε  ομοφώνως ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Βασίλης  ο  Χρυσανθίδης  είμαι .  Εμείς  θα  πούμε  ότι  

ναι  με  την  προϋπόθεση  να  δούμε  την  αναμόρφωση  για  να  δούμε  τις  

αλλαγές ,  αλλιώς  θα  διαφοροποιηθούμε  σε  κάποιους  κωδικούς  εάν  δεν  

έχουν  αλλάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  επομένως  ναι  με  επιφύλαξη .  Θα  σταλούν  τις  επόμενες  μέρες  

οι  αλλαγές  που  έχουν  γίνει .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έτσι  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  από  εμάς .  Κύριε  Πρόεδρε ,   Παπαφωτίου .  Το  ίδιο  βάσει  της  

επισήμανσης  που  έκανε  ο  συνάδελφος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ναι  με  επιφύλαξη  και  από  εσάς .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  117/2020 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωρούμε  περαιτέρω ,  στο  δεύτερο  θέμα ,  στο  δεύτερο  προ  

ημερησίας  διατάξεως  ζήτημα .   

 

Θέμα  2ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Ανάκληση  της  υπ '  αριθμό  678/2019 και  869/2019 κανονιστικών  

 αποφάσεων  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  όπως  θα  είδατε  στην  σχετική  εισήγηση  αφορά  σε  δυο  κανονιστικές  

αποφάσεις  οι  οποίες  είχαν  ληφθεί ,  επειδή  όμως  εν  των  μεταξύ  άλλαξε  

η  διαδικασία ,  η  υπηρεσία  μας  ζητάει  να  ανακαλέσουμε  αυτές  τις  

αποφάσεις  για  να  ακολουθηθεί  εξ  αρχής  η  νέα  διαδικασία .   

 Τυπικό .  Νομίζω  ότι  ομόφωνα  εγκρίνεται .  Υπάρχει  κάποια  

αντίρρηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  118/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  τρίτο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα .   

 

Θέμα  3ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  απαλλαγής  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  

 καθαριότητας  και  φωτισμού  σύμφωνα  με  την  ΠΝΠ  20-3-2020  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  εισηγητή  τον  κ .  Μισιρλή .  Κύριε  Μισιρλή .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  επιχειρήσεις  που  διακόπτουν  

την  λειτουργία  τους  των  μέτρων  αποτροπής  της  διασποράς  του  

κορωνοϊού  ή  αναστέλλουν  την  δράση  τους  μπορεί  να  απαλλάσσονται  

του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  καθαριότητας  και  φωτισμού  του  

πρώτου  εδαφίου  της  παραγράφου  1,  του  άρθρου  1,  του  Ν .25/75 για  το  

χρονικό  διάστημα  που  ισχύουν  οι  περιορισμοί .   

 Με  την  απόφαση  αυτή  μπορεί  να  ρυθμίζονται  και  ζητήματα  

συμψηφισμού  με  . .απαιτήσεις  τελών ,  σε  περίπτωση  που  . .  ποσά  εντός  

του  διαστήματος  απαλλαγής .   

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  προτείνουμε  για  την  διάρκεια  κλεισίματος  των  

καταστημάτων  να  λάβουμε  σχετική  απόφαση  να  απαλλαγούν  οι  

συνάδελφοί  μας  της  πόλης  από  το  τέλος  καθαριότητας  και  φωτισμού  

των  επιχειρήσεών  τους .   

 Για  να  το  πετύχουνε  αυτό  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  στο  τμήμα  

Εσόδων  τα  σχετικά  δικαιολογητικά ,  που  αποδεικνύουν  την  αναστολή  
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της  λειτουργίας  τους ,  καθώς  και  επίσης  αντίγραφο  λογαριασμού  

παρόχου  ρεύματος .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λίγο  τον  λόγο  Πρόεδρε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Και  εγώ  θα  ήθελα  Πρόεδρε .  Φαρμάκης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δω  λίγο ,  δεν  σας  βλέπω ,  ποιος  ζήτησε  τον  λόγο  πρώτος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  Πρόεδρε  ζήτησα  τον  λόγο .  Ο  Δήμαρχος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Δήμαρχε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  μετά  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Και  εσείς ,  εντάξει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  δίνεται  η  

δυνατότητα ,  δεν  είναι  υποχρέωση ,  είναι  δυνατότητα  στα  Δημοτικά  

Συμβούλια ,  να  προχωρήσουν  σε  κάποιες  ενέργειες  ελάφρυνσης  του  

κόστους  της  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  οι  οποίες  είτε  κλείνουν  είτε  

επιβαρύνονται  από  την  κατάσταση  με  τα  μέτρα  που  έχουν  παρθεί .   

 Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  για  τους  ΚΑΔ ,  που  προβλέπονται  από  

το  Υπουργείο  Οικονομικών  είναι  αντικειμενικός  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  

προτείνουμε  την  συγκεκριμένη  απαλλαγή .  Είναι  οι  ΚΑΔ ,  οι  οποίο  

προσδιορίζουν  τα  μαγαζιά ,  τις  επιχειρήσεις ,  συγνώμη ,  οι  οποίες  
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κλείνουν ,  είναι  προσδιορισμένοι  οι  ΚΑΔ ,  οι  οποίοι  προσδιορίζουν  τα  

μαγαζιά ,  τις  επιχειρήσεις  οι  οποίες  έχουν  επιπτώσεις  από  την  κρίση  

αυτή ,  ανεξάρτητα  εάν  … 

 Τώρα  γι '  αυτούς  εδώ  τους  κωδικούς ,  η  πρόταση  είναι  για  

απαλλαγή  για  όσο  διάστημα  είναι  ενεργό  αυτό  το  πράγμα  από  το  

Υπουργείο  Οικονομικών  για  αυτούς ,  απαλλαγή  από  τα  ανταποδοτικά  

για  ηλεκτροφωτισμό  και  καθαριότητα ,  καθώς  και  το  τέλος  των  

τραπεζοκαθισμάτων .   

 Εδώ  θέλω  να  σας  πω  το  εξής :  για  τα  ανταποδοτικά ,  . .κάποια  

δεδομένα ,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  τα  λάβουμε  λίγο  υπόψη  μας ,  για  τα  

ανταποδοτικά  η  εικόνα  η  οικονομική  είναι  η  εξής ,  γιατί  θα  πρέπει  να  

την  γνωρίζουμε .  . .  όχι  αυτά  που  εισπράττονται ,  αυτά  που  είναι  προς  

είσπραξη  είναι  από  τα  ανταποδοτικά  γύρω  στα  5 εκατομμύρια .  Από  

αυτά  τα  5 εκατομμύρια  εισπράττουμε  περίπου  τα  3,5 εκατομμύρια .  Το  

80 περίπου  τοις  εκατό ,  βάσει  του  Υπουργείου ,  εντάσσεται  στις  

διαδικασίες  αυτές  που  είτε  κλείνουν  είτε  επηρεάζονται  δυσμενώς .   

 Άρα  μιλάμε  για  ένα  ποσό  της  τάξεως  300.000 το  έτος .  Εάν  

μιλήσουμε  για  τους  δυο  μήνες ,  για  τα  2/12 αυτού  του  ποσού ,  είναι  ένα  

ποσό  περίπου  στις  100.000 ευρώ ,  είναι  το  κόστος ,  περίπου ,  δηλαδή ,  70 

με  75.000 είναι  το  κόστος ,  η  μείωση  των  εσόδων  μας ,  η  απώλεια  των  

εσόδων  του  Δήμου  από  το  κομμάτι  των  ανταποδοτικών .   

 Για  δε  τα  τραπεζοκαθίσματα ,  τα  οποία  ούτως  ή  άλλως  αφορούν  

ένα  ποσό  τζίρου  το  οποίο  δεν  υφίσταται ,  έχουμε  μια  μείωση  περίπου  

γύρω  στις  10.000 τον  μήνα ,  μιλάμε  δηλαδή  για  ένα  ποσό  περίπου  

20.000 ευρώ .  Σύνολο  δηλαδή  έχουμε  ένα  ποσό  γύρω  στις  150.000 ευρώ  

που  θα  είναι  το  αποτύπωμα   αυτών  των  αποφάσεων  για  τα  οικονομικά  

του  Δήμου .  
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 Είναι  ένα  αποτύπωμα  το  οποίο  μπορεί  ο  Δήμος  να  το  

αντιμετωπίσει ,  να  το  υποστεί .  Έχουμε  την  ευχέρεια  την  χρηματική  να  

το  κάνουμε  με  πρόσθετες  δυο  προϋποθέσεις  πέρα  των  αποθεματικών  

που  έχουμε .  Πρώτον ,  . .πρόσθετες  χρηματοδοτήσεις ,  οι  οποίες  θα  

πρέπει  να  σας  ενημερώσω  ότι  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  

που  είχαμε  προχθές  θα  υπάρξουν  πρόσθετες  χρηματοδοτήσεις ,  ο  κ .  

Θεοδωρικάκος  ανακοίνωσε  ένα  πρόγραμμα  ενίσχυσης  των . .  γιατί  

έχουμε  αναλάβει  αυτοί  το  κύριο  βάρος  της  κρίσης  . .  ειδικά  σε  

ευάλωτες  κοινωνικά  ομάδες  της  τάξεως  των  12 εκατομμυρίων  ευρώ ,  το  

οποίο  θα  κατανεμηθεί .   

 Έχει  δοθεί  ένα  ποσό  για  την  κάλυψη  των  πρώτων  αναγκών ,  

συνολικού  ποσού  10 εκατομμυρίων .  Έχουμε  πάρει  εμείς  ως  Δήμος  

περίπου  τις  60.000 την  πρώτη  δόση ,  άρα  θα  υπάρχει  μια  πρόσθετη  

χρηματοδότηση ,  η  οποία  προφανώς  θα  ενταθεί  και  επίσης  υπάρχει  και  

μια  μείωση  δαπανών  για  μια  σειρά  δράσεων ,  δραστηριοτήτων  που  

τώρα  δεν  γίνονται  από  τον  Δήμο .   

 Για  αυτούς  τους  λόγους  και  για  τους  … τουλάχιστον  μέχρι  στιγμή  

ένας  απόθεμα  αρκετό ,  το  αποτύπωμα  είναι  τέτοιο  που  δεν  θα  

επηρεάσει  τα  οικονομικά  του  Δήμου .   

 Η  εισήγηση  είναι  προς  την  κατεύθυνση  την  θετική ,  γιατί  είναι  το  

ελάχιστο  που  μπορούμε  να  κάνουμε  για  ένα  παραγωγικό  κομμάτι ,  το  

οποίο  το  . .  την  κρίση .  Αυτό  το  πράγμα  θα  τελειώσει  νομικά ,  γρήγορα ,  

μετά  θα  έχουμε  να  μαζέψουμε  τα  κομμάτια  μας  όλοι .  Τα  κομμάτια  μας  

σε  επίπεδο   επιχειρηματικό ,  σε  επίπεδο  παραγωγικό ,  σε  επίπεδο  

ανθρωπιστικό .  Θα  πρέπει  να  είναι  δυνατός  ο  δήμος  και  για  μετά .  

Δηλαδή  δεν  είναι  μόνο  εάν  θα  αντέξουμε  αυτούς  τους  δυο ,  τρεις  μήνες ,  
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αλλά  να  έχουμε  τα  αποθέματα  να  αντιμετωπίσουμε  . .  ενδεχόμενα  για  

μέχρι  τέλος  του  έτους  και  βάλει .   

 Είμαστε  σε  θέση  λοιπόν ,  ακόμη  και  μετά ,  να  αντιμετωπίσουμε  . .  

και  με  την  μείωση  αυτή ,  τις  αυξημένες  κοινωνικές  ανάγκες  του  Δήμου  

με  αυτά  τα  δεδομένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Δήμαρχε ,  να  κάνω  λίγο  χιούμορ ,  

τέτοιες  αναλύσεις  δεν  ταιριάζουν  . .  δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ .  Ωραία  

όλα  αυτά  και  σωστά ,  αλλά  νομίζω  θα  έχουμε  χρόνο  εν  καιρώ .   

 Συμφωνούμε  και  με  τα  δυο  σκέλη  της  εισήγησης  και  με  την  

απαλλαγή  των  δυο  ποσών  ανά  κατάστημα  αλλά  εκ  παραδρομής  νομίζω  

ο  κ .  Μισιρλής  αναφέρθηκε  στα  καταστήματα  της  πόλης .  Νομίζω  

εννοούσε  του  Δήμου  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  Δήμου  προφανώς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  είμαστε  πιο  σύντομοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  θέλω  να  διαλύσω  λίγο  την  αμφιβολία  ή  τον  φόβο  κάποιων ,  γιατί  

μου  μεταφέρθηκαν  εάν  αντέξουν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  θα  ζητήσουμε  τον  λογαριασμό  στο  τέλος .  Εσύ  εάν  κάνεις  τέτοιου  

είδους  εισηγήσεις  εμείς  θα  λέμε  ναι .  Αλλά  στο  τέλος  ο  λογαριασμός .  

Γι '  αυτό  λέω ,  επειδή  συμφωνήσαμε  να  είμαστε  λίγο  πιο  σύντομοι ,  γιατί  

ήδη  είμαστε  ξέρετε  πόσο ;  Κοντά  στις  δυο  ώρες  παρά  κάτι .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είχαμε  επιθυμήσει  ο  ένας  τον  άλλο .  Ας  βρεθούμε  λίγο  έτσι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινήσαμε  με  μισή  ώρα  καθυστέρηση ,  κ .  Φωτιάδη .  Λοιπόν ,  άλλος  

έχει  ζητήσει  τον  λόγο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  νομίζω  ότι  ζήτησε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

 Εγώ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης .  Συγνώμη ,  ναι .  Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καταρχήν  το  διαδικαστικό ,  επειδή  από  ότι  έχω  καταλάβει  με  τον  κ .  

Μισιρλή  είστε  στο  ίδιο  δωμάτιο ,  ένα  από  τα  δυο  μικρόφωνα  είναι  

ανοικτά ,  γιατί  ακούγεται  και  από  τους  δυο  και  γίνεται  μπέρδεμα .  

Βέβαια ,  να  κλείνει  το  μικρόφωνό  σας  όταν  μιλάει  ο  κ .  Μισιρλής .  Αυτό  

για  να  ακούμε  λίγο  καλύτερα .   

 Από  εκεί  και  πέρα  για  το  συγκεκριμένο ,  εμείς  συμφωνούμε  

πλήρως  αλλά  θεωρούμε  ότι  με  βάση  και  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  

ότι  το  μετά  θα  είναι  πάρα  πολύ  δύσκολο  για  τις  μικρές  επιχειρήσεις  

του  Δήμου  μας .  Θεωρούμε  ότι  αυτό  το  μέτρο  θα  πρέπει  να  επεκταθεί  

και  να  πάει ,  τουλάχιστον ,  σε  ένα  εξάμηνο ,  για  να  μπορέσουν  και  μετά  

να  σταθούν  στα  πόδια  τους .  Δεν  είναι  από  την  ώρα  που  θα  ανοίξουν  θα  

μπορούν  να  ανταπεξέλθουν  σε  όλα  αυτά  τα  που  θα  έχουν  συσσωρευτεί  

και  τα  προβλήματα  τα  οποία  θα  έχουν .   
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 Όπως  επίσης  να  δούμε  εάν  μπορούμε  για  διάφορα  δημοτικά  

κτήρια  που  νοικιάζονται  από  αυτούς  τους  ανθρώπους  να  μην  πάρουμε  

τα  ενοίκια ,  τουλάχιστον  για  τους  μήνες  τους  οποίους  είναι  κλειστά .   

 Αυτά .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κ .  Φαρμάκη .  Εμείς  μπορούμε  να  παίρνουμε  αποφάσεις  

στο  πλαίσιο  που  μας  δίνει  την  δυνατότητα  η  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου .  Μακάρι  να  δοθεί  τέτοια  δυνατότητα  για  να  επεκταθεί  

και  χρονικά  αυτή  η  ρύθμιση .   

 Σε  ότι  αφορά  στο  δεύτερο ,  είναι  νομίζω  θέμα  για  τα  μισθώματα  

στην  συνέχεια .   

 Επομένως  ομόφωνα  εγκρίνεται .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  119/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  τέταρτο  θέμα  προ  ημερησίας  διατάξεως .   

 

Θέμα  4ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  απαλλαγής  του  τέλους  κατάληψης  κοινόχρηστου  

 χώρου  σύμφωνα   με  την  ΠΝΠ  της  20ης  -3-2020  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο  κ .  Δήμαρχος  

συμπεριέλαβε  στην  συζήτηση  που  έκανε  προηγουμένως  και  το  τέλος  

κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων ,  κατά  συνέπεια  θα  θεωρηθεί  

πλεονασμός  και  σας  προσδιόρισε  και  το  κόστος  το  οποίο  θα  υπάρχει  

για  τον  Δήμο  Σερρών .  Είναι  συνολικά  10 χιλιάδες  περί  τον  μήνα .  

Συνεπώς  είναι  το  ελάχιστο  που  μπορούμε  να  κάνουμε  για  τους  

ανθρώπους  αυτούς  που  έχουν  τα  καταστήματά  τους  κλειστά .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  κάποια  τοποθέτηση  επί  του  θέματος ;  Οπότε  εγκρίνεται  και  

αυτό  ομόφωνα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  λέω  ότι  τοποθετηθήκαμε ,  ναι .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ναι  από  όλους ,  λοιπόν .  Μιλάμε  για  τις  επιχειρήσεις  που  

σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  διακόπτουν  ή  

περιορίζουν  την  λειτουργία  τους .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  το  

προηγούμενο  θέμα .  Πάντοτε  σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

57 

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  ρωτήσω  για  το  εάν  έχουμε  εικόνα  για   το  πόσες  

περίπου  σε  αριθμό  είναι  αυτές  οι  επιχειρήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  το  ξέρουμε  αυτό  εμείς .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μισιρλή .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπεται  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  το  κόστος  για  τον  

Δήμο  Σερρών  από  όλες  αυτές  τις  επιχειρήσεις  για  το  τέλος  

τραπεζοκαθισμάτων ,  κατάληψη  κοινοχρήστου  χώρου  είναι  περί  τις  

9.965 ευρώ  τον  μήνα  για  την  ακρίβεια ,  όπως  έχει  προσδιοριστεί  από  

την  υπηρεσία .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  κ .  Μισιρλή .    

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Βασικά  άλλο  ερώτησα  εγώ ,  έτσι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέει  για  τον  αριθμό  των  επιχειρήσεων .  Δεν  ξέρω  εάν  έχουμε  αριθμό  

των  επιχειρήσεων  αυτή  την  στιγμή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  την  ώρα  δεν  μπορούμε  να  το  ξέρουμε ,  αφού  δεν  έχουν  ακόμη  

περάσει  τα  στοιχεία  αυτά  στις  υπηρεσίες .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  120/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  πέμπτο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα ,  το  οποίο  σας  έχει  σταλεί  

έχει  να  κάνει  με  την :  

 

 

Θέμα  5ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Καθορισμός  το  ποσοστού  συμμετεχόντων  πωλητών  στις  λαϊκές  

 αγορές  του  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  την  ΠΝΠ  της  30ης  -03-2020  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  και  πάλι  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Με  την  καινούργια  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου ,  την  οποία  μόλις  

χθες  ουσιαστικά  ήρθε  στο  φως  της  δημοσιότητας ,  δικαιούμαστε  για  την  

προσπάθεια  της  καταπολέμησης  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  στις  

λαϊκές  αγορές ,  δικαιούμαστε  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  την  

απόφαση  συμμετοχής  μέχρι  και  το  30% των  ανθρώπων  οι  οποίοι  

μπορούν  να  συμμετέχουν  στην  κάθε  λαϊκή  αγορά .   

 Μέχρι  τώρα  το  ποσοστό  ήταν  50%, τώρα  μπορούμε  να  το  

περιορίσουμε  σε  30%. 
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 Εμείς  θεωρούμε  ότι  για  την  προσπάθεια  περιορισμού  της  

διάδοσης  της  νόσου ,  ότι  μπορούμε  να  πάρουμε  αυτό  το  ποσοστό ,  έτσι  

ώστε ,  να  βοηθήσουμε  την  μη  διάδοση  μέσα… 

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  μπορώ  να  έχω  λίγο  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Μισιρλή ;  Ποιος  ζήτησε  τον  λόγο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  κομμάτι  ενημέρωσης ,  γιατί  το  αφήσαμε  για  το  θέμα  αυτό  να  το  

συζητήσουμε ,  αφού  υπάρχει  συγκεκριμένο  θέμα ,  για  τις  λαϊκές  αγορές ,  

κανένας  μας  δεν  ήθελε  να  αντικρίσει  εικόνες  που  είδαμε  σε  άλλες  

πόλεις ,  ο  ένας  πάνω  στον  άλλο  σε  λαϊκές  οι  οποίες  ναι  μεν  μπορεί  να  

τηρούσαν  κάποιες  προδιαγραφές ,  βάσει  αυτών  που  είπε  το  Υπουργείο ,  

αλλά  επειδή  δεν  μπορείς  να  ελέγξεις  τον  κόσμο  που  έρχεται  στις  

λαϊκές ,  έχουμε  ένα  τελικά  αποτέλεσμα ,  το  οποίο  θα  ήταν  

καταστρεπτικό  για  την  εξέλιξη  εδώ  της  προσπάθειας  που  κάνουμε .   

 Ένα  πολύ  μικρό  ιστορικό ,  γιατί  είναι  πολύ  σημαντικό  για  μας  το  

θέμα  αυτό .   

 Θα  πρέπει  λίγο  να  έχουμε . .  άποψη  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  

το  κομμάτι  της  λαϊκή .   

 Οι  λαϊκές  αγορές  αυτή  την  στιγμή  λειτουργούν  με  περίπου  . .  τον  

νόμο  με  πάνω  από  400 ανθρώπους ,  οι  οποίοι  έχουν  δικαίωμα  να  
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συμμετέχουν  στην  λαϊκή .  Σας  θυμίζω  ότι  με  τις  πρώτες  πράξεις  

νομοθετικού  περιεχομένου  δεν  συμμετέχουν  στις  λαϊκές  αυτοί  οι  

οποίοι  έχουν  βιομηχανικά  προϊόντα .  Αυτοί  είναι  περίπου  η  μισή  η  

λαϊκή  των  Σερρών ,  για  την  λαϊκή  των  Σερρών  μιλάμε  τώρα ,  άρα  αυτοί  

οι  οποίοι  έχουν  δικαίωμα  να  συμμετέχουν ,  αυτοί  δηλαδή  που  πουλάνε  

τα  οπωροκηπευτικά ,  τα  νωπά  προϊόντα ,  λαχανικά  και  κάποια  είδη  

καθαριστικά ,  τα  εξαιρεί  ο  νόμος ,  είναι  πάνω  από  τετρακόσιοι .   

 Οι  πρώτες  ρυθμίσεις  για  τις  λαϊκές  αγορές ,  επειδή  υπήρξε  αυτό  

το  πρόβλημα  το  μεγάλο  του  συνωστισμού ,  ανέφεραν  ότι  θα  μπορούν  

στις  λαϊκές  αγορές  να  συμμετέχουν  οι  μισοί  κάθε  φορά  εκ  περιτροπής ,  

άρα  για  την  αγορά  των  Σερρών  αντί  για  420 να  λειτουργούν  ή  να  έχουν  

δικαίωμα  200,  210,  πρώτον  και  δεύτερο ,  πάγκος  με  πάγκο  να  έχει  μια  

απόσταση  τρία  μέτρα .  Και  φυσικά  οι  συμμετέχοντες  στην  λαϊκή  να  

έχουν  γάντια .   

 Αυτές  είναι  οι  βασικές  προϋποθέσεις  που  έβαζε  ο  νόμος .  

 Φανταστείτε ,  λοιπόν ,  σε  μια  λαϊκή  των  Σερρών  να  είχαμε  από  

200 πωλητές ,  ο  κάθε  πωλητής  έχει ,  τουλάχιστον ,  ένα  με  δυο  βοηθούς ,  

άρα  μόνο  από  τους  συμμετέχοντες  στην  λαϊκή  θα  είχαμε  πάνω  από  500 

άτομα .  Σε  μια  λαϊκή  χαμηλής  προσέλευσης ,  όπως  είναι  αυτό  το  

διάστημα ,  γιατί  είναι  και  φοβισμένος  ο  κόσμος ,  υπολογίζουμε  και  

βάσει  των  υπηρεσιακών  υπολογίζουν  ότι  θα  είχαμε  πάνω  από  1.500 

άτομα ,  με  χαμηλή  προσέλευση ,  όχι  7 και  8.000 που  έχουμε  κανονικά  

κατά  την  διάρκεια  της  ημέρας ,  άρα  μιλάμε  για  έναν   συνωστισμό ,  για  

μια  προσέλευση  2.000 ανθρώπων  μέσα  σε  έναν  χώρο  μέσα  στον  αστικό  

ιστό  της  πόλης .   

 Αυτή  την  εικόνα  θα  είχαμε  εάν  εφαρμόζαμε  τον  νόμο .  Εάν  

εφαρμόζαμε ,  δηλαδή ,  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

61 

 Τι  κάναμε  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  

για  να  το  αποφύγουμε  αυτό ;  Ήρθαμε  σε  επαφή  άμεσα  με  τους  

εκπροσώπους  των  παραγωγών ,  γιατί  είναι  τρεις  Σύλλογοι .  Ο  ένας  είναι  

ο  εκπρόσωπος  των  Λαϊκών  Αγορών ,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  τα  

βιομηχανικά  προϊόντα  αλλά  και  εμπόρους  μανάβικων ,  ο  ένας  ο  είναι  ο  

Πρόεδρος  των  Παραγωγών  και  ένας  είναι  Πρόεδρος  για  τα  Άνθη  και  

Φυτά ,  από  την  Μονόβρυση .  Αυτοί  οι  τρεις  είναι  οι  εκπρόσωποι ,  δεν  

έχουμε  δυστυχώς  έναν ,  αλλά  είχαμε  τρεις  εκπροσώπους ,  οι  οποίοι  

εκπροσωπούσαν  τους  πωλητές  της  λαϊκής .   

 Τους  είπαμε  το  εξής  απλό .  Εάν  το  κάνουμε  αυτό  που  λέει  ο  

νόμος ,  θα  φτάσουμε  να  δημιουργήσουμε  μια  υγειονομική  βόμβα  στην  

πόλη  μας .  Τ  θέλουμε ;  Και  εσείς  κινδυνεύετε  και  οι  πολίτες  

κινδυνεύουν  και  φυσικά  το  αποτύπωμα  το  υγειονομικό  που  θα  

αφήσουμε  μετά  από  δέκα ,  δεκαπέντε  μέρες ,  θα  είναι  τραγικό .   

 Άρα ,  επειδή  θέλουμε  να  το  αποφύγουμε  αυτό ,  θέλουμε  να  

βοηθήσετε ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  υπάρξει  αυτός  ο  συνωστισμός .  Να  μην  

μπορέσει ,  να  μην  γίνει  αυτή  η  υγειονομική  βόμβα  στις  Σέρρες  και  να  

έρθουμε  ως  Δήμος  και  να  αξιοποιήσουμε  τις  δικές  μας  δυνατότητες ,  

ούτως  ώστε ,  να  αγοράσουμε  από  εμάς  μέρος  της  παραγωγής  σας ,  για  

να  το  διαθέσουμε  σε  όλους  αυτούς  που  παίρνουν  τηλέφωνο ,  γιατί  

πολλά  είναι  τα  τηλέφωνα  που  παίρνουμε  από  ανθρώπους  που  έχουν  

ανάγκη ,  για  να  τα  διαθέσουμε  εκεί .   

 Πρέπει  να  πω  ότι  αυτό  ήταν  μια  από  τις  ιδέες  που  έπεσαν  στην  

επαφή  που  είχαμε  με  τους  επικεφαλής  πριν  από  περίπου  δέκα  μέρες ,  

διορθώστε  με  οι  επικεφαλής ,  γιατί  μας  είχε  απασχολήσει  αυτό  το  

κομμάτι  των  λαϊκών .  Όλοι  ήμασταν  σύμφωνοι  ότι  δεν  μπορούμε  να  

επιτρέψουμε  μια  τέτοια  διαδικασία  μέσα  στην  ΄πόλη .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  
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μιλούσαμε  αυτή  την  στιγμή  μόνο  για  εννέα  περιπτώσεις ,  για  εννέα  

κρούσματα ,  με  μηδενικά  θύματα .  Μπορεί  να  ήμασταν  σε  εντελώς  

διαφορετική  κατάσταση  τώρα .    

 Είχαμε  συμφωνήσει ,  λοιπόν  τότε  ότι  θα  πρέπει  να  το  αποφύγουμε  

και  είχε  πέσει  η  ιδέα ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος  από  τον  κ .  Φωτιάδη ,  να  

μπορέσουν  να  ενισχυθούν  και  οι  παραγωγοί ,  ούτως  ώστε ,  να  διαθέσουν  

μέρος  της  παραγωγής  τους .   

 Αυτό ,  λοιπόν ,  το  κάναμε  πράξη .  Ήρθαμε  σε  επαφή  με  τους  

παραγωγούς ,  οι  μεν ,  αυτοί  που  ήταν  έμποροι  συμφώνησαν  στο  να  μην  

έρθουν  στην  λαϊκή  και  αυτό  το  συμφώνησαν ,  όχι  για  κανέναν  άλλο  

λόγο ,   γιατί  αυτοί  τι  κάνουν ;  Αυτοί  επειδή  δεν  είναι  παραγωγοί  

αγοράζουν  και  τα  φέρνουν  στην  λαϊκή .  Άρα  εάν  ξέρουν  ότι  επειδή  

είναι  χαμηλή  η  προσέλευση  των  πελατών ,  των  πολιτών ,  δεν  θα  

έρχονταν  στην  λαϊκή  κόσμος ,  οπότε  δεν  τους  συνέφερε  και  

επιχειρηματικά  αυτό  το  πράγμα ,  οπότε  εύκολα  συμφώνησαν .   

 Το  πρόβλημα  ήταν  στις  άλλες  δυο  κατηγορίες  των  ανθρώπων  που  

δικαιολογημένα  έχουν  την  παραγωγή  τους  . .  τα  παρήγαγαν  τόσο  καιρό  

και  δεν  μπορούν  τώρα  αυτή  την  στιγμή ,  γιατί  τώρα  είναι  να  τα  δώσουν ,  

να  τα  πουλήσουν .  Έρχονταν  και  έλεγαν  ότι  εμείς  τι  θα  κάνουμε ;   

 Γι '  αυτούς  είπαμε  ότι  θέλουμε  να  αγοράσουμε  μέρος  της  

παραγωγής  σας  και  να  μην  έρθετε  στην  λαϊκή .  

 Την  πρώτη  εβδομάδα ,  την  προ  προηγούμενη  Τρίτη  βοήθησε  ο  

καιρός  πολύ ,  έγινε  και  μια ,  το  παρακολουθήσατε  όλοι ,  μια  εικόνα  εκεί  

από  τα  ΜΜΕ  και  η  λαϊκή  λειτούργησε  με  δέκα  άτομα .  Δέκα  ή  δώδεκα  

άτομα ,  δώδεκα  πάγκους .  Σε  όλη  την  λαϊκή  …  

 Το  ίδιο  περίπου  έγινε  και  προχθές ,  την  Τρίτη  με  την  μόνη  

διαφορά  ότι  δεν  ήταν  δώδεκα ,  ήταν  σαράντα ,  γιατί  ο  καιρός  ήταν  
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κάπως  καλύτερος  αλλά  και  πάλι ,  επειδή  απλώθηκαν  πάρα  πολύ  το  

αποτύπωμα  το  υγειονομικό  ήταν  πάρα  πολύ  καλό .  Δηλαδή  δεν  φάνηκε ,  

δεν  υπήρχε  συνωστισμός ,  δεν  υπήρχε  τίποτα .   

 Σήμερα  μέχρι  και  στις  13:00΄η  ώρα ,  από  τις  9:00΄η  ώρα  το  πρωί ,  

είμαστε  σε  συνεργασία ,  ήταν  και  στο  γραφείο  μου ,  εδώ  οι  εκπρόσωποι  

των  παραγωγών ,  για  να  βρούμε  μια  λύση ,  ούτως  ώστε ,  και  αυτούς  να  

τους  κρατήσουμε  δυνατούς  και  όρθιους  και  να  μην  έχουμε  αυτή  την  

βόμβα  την  υγειονομική  και  φυσικά  να  μην  έχουμε ,  να  συνεχίσουμε  να  

έχουμε  την  εφοδιαστική  αλυσίδα .   

 Έχουμε  δυο  νέα  δεδομένα  με  τον  νέο  νόμο ,  με  την  πράξη  

νομοθετικού  περιεχομένου  που  ψηφίστηκε  χθες .  Πρώτον  είναι  ότι  

μπορούμε  να  μειώσουμε ,  μπορούμε ,  να  μειώσουμε  τις  θέσεις ,  όχι  στο  

50% που  όριζε  η  προηγούμενη  κατάσταση ,  αλλά  στο  30%. Δηλαδή  να  

μειώσουμε  στους  150,  περίπου ,  τους  δυνητικά  δικαιούχους  στην  λαϊκή  

και  το  δεύτερο  και  πιο  σημαντικό  είναι  ότι  δίνεις  στα  Δημοτικά  

Συμβούλια ,  στον  Δήμο  την  δυνατότητα  να  θεσμοθετήσει  και  άλλους  

χώρους  γι '  αυτούς  τους  πάγκους .  Και  άλλες  λαϊκές  λέει  ο  νόμος ,  άρα  

μας  δίνει  εμάς  χωρίς  τις  διαδικασίες  που  προβλέπονται ,  να  έχουμε  την  

δυνατότητα  να  ορίσουμε  και  άλλους  χώρους ,  να  απλώσουμε ,  δηλαδή ,  

με  άλλα  λόγια ,  την  λαϊκή  σε  απομακρυσμένα  σημεία  από  εκεί  που  

βρίσκεται  αυτή  η  ιστορία .   

 Αυτό ,  λοιπόν  μας  επέτρεψε  να  έρθουμε  σε  μια  καταρχάς  

συμφωνία  με  τους  παραγωγούς ,  να  συμμετέχουν  όλοι  οι  παραγωγοί  σε  

όλο  αυτό  το  διάστημα .  Οι  παραγωγοί  σημειωτέων  είναι  περίπου  40,  45,  

είναι  οι  παραγωγοί  και  άλλοι  20 είναι  περίπου  αυτοί  που  πουλάνε  τα  

λουλούδια .  Τώρα  θα  μου  πείτε  εσείς ,  ποιος  θα  πάει  να  πάρει  
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λουλούδια ;  Εν  πάση  περιπτώσει ,  είναι  και  αυτοί .  Σύνολο  δηλαδή  είναι  

γύρω  στους  εξήντα ,  εξήντα  πέντε .   

 Ακόμη  και  όλους  να  τους  έχουμε  αυτούς  τους  εξήντα ,  εξήντα  

πέντε ,  απλωμένους  σε  πολλά  σημεία  της  πόλης ,  θα  πετύχουμε  τους  

στόχους  που  βάλαμε .  Και  οι  άνθρωποι  να  διαθέσουν  την  παραγωγή  

τους  και  να  μην  υπάρχει  συνωστισμός  και  να  μην  έχουμε  πρόβλημα  και  

φυσικά  ο  καταναλωτής ,  ο  δημότης  μας ,  να  πάει  να  πάρει  σερραϊκά  

φρέσκα  φθηνά  προϊόντα ,  γι '  αυτό  και  αυτό  είναι  και  το  ζητούμενο ,  

γιατί  πολλοί  δεν  μπορούν  να  πάρουν  ούτε  από  το  σούπερ-  μάρκετ  ούτε  

από  τον  μανάβη  τα  προϊόντα  του .  

 Αυτή  η  συμφωνία ,  λοιπόν  που  έγινε  σήμερα ,  θα  την  δούμε  πως  θα  

λειτουργήσει  αυτή  την  Τρίτη ,  τώρα  η  Τρίτη  είναι  σε  δυο  μέρες ,  εν  

πάση  περιπτώσει ,  είναι  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  δούμε  τα  προβλήματα ,  

θα  τους  απλώσουμε  πάρα  πολύ ,  την  άλλη  Τρίτη  είναι  σίγουρο  ότι  θα  

έχουμε  και  θέσεις  και  σε  άλλα  σημεία  της  πόλης .   

 Ζητήσαμε  και  από  την  υπηρεσία ,  για  να  μην  δημιουργηθούν  και  

θέματα  κυκλοφοριακά ,  να  μην  έχουμε  και  άλλα  θέματα ,  τα  οποία  να  

δυσκολεύουν  άλλες  λειτουργίες  της  πόλης ,  εάν  και  η  κυκλοφορία  τώρα  

δεν  είναι  στον  βαθμό  που  ήταν  το  προηγούμενο  διάστημα  και  νομίζω  

ότι  θα  καταλήξουμε ,  νομίζω ,  προτείνω ,  ας  πούμε ,  να  καταλήξουμε  σε  

μια  τέτοια  κατάσταση .   

 Το  30% την  μείωση  την  θέλουμε  σαν  ασπίδα ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  

πέσουν  όλοι  μαζί ,  γιατί  φανταστείτε  ότι  μπορεί  δυνητικά  να  έρθουν  

και  οι  έμποροι ,  να  έρθουν  και  όλοι  οι  άλλοι  που  έχουν  δικαίωμα ,  που  

θα  είναι  εκατό  πενήντα ,  διακόσιοι ,  συγνώμη ,  διακόσιοι  δέκα ,  εάν  δεν  

πάρουμε  την  απόφαση  σήμερα  και  να  πλακώσουν  όλοι  μαζί .  
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 Εμείς  θέλουμε  να  μειώσουμε  αυτόν  τον  αριθμό ,  αυτός  ο  αριθμός  

σίγουρα  είναι  πάνω  από  τους  παραγωγούς ,  θέλουμε  τους  παραγωγούς  

κάθε  εβδομάδα .  

Με  αυτή  την  δικλείδα  ασφάλειας  που  έχουμε  το  30%, νομίζω  ότι  

βάζουμε  μια  ασπίδα  για  να  μην  έχουμε  πολύ  μεγάλο  συνωστισμό .    

Αυτή  είναι  συνολικά  η  εισήγηση  γι '  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Φωτιάδης  από  ότι  βλέπω  ζητάει .  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε  απολύτως  με  την  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  και  εμείς  

είμαστε  και  λίγο  ακριβώς  ένα  βήμα  περαιτέρω .  Κύριε  Δήμαρχε  τον  

προβληματισμό  για  να  απλώσουμε  την  λαϊκή  εμείς  τον  συνεχίζουμε  και  

σας  κάνουμε  συγκεκριμένη  πρόταση ,  να  πάμε  στο  στρατόπεδό  μας .   

Ούτως  ή  άλλως  η  πόλης  αναπτύχθηκε  ανατολικά .  Υπήρχε  στο  

παρελθόν ,  θα  θυμίσω  σε  όσους  δεν  μετέχουν  σε  συλλογικά  όργανα  εδώ  

και   χρόνια  και  η  δημιουργία  μιας  δεύτερης  λαϊκής  ανατολικά  κάπου  

προς  το  στρατόπεδο  το  δικό  μας ,  επειδή  αναφέρθηκε  έτσι .  Συνεπώς ,  

όχι  τρία ,  δέκα  μέτρα  μπορεί  να  τοποθετήσουμε  τους  παραγωγούς  μας  

και  εκεί ,  επειδή  είναι  και  ο  δρόμος  ο  περιφερειακός  και  τα  λοιπά ,  

μπορούμε  μια  χαρά  να  απορροφήσουμε  τα  προϊόντα  της  γης  μας  και  

βεβαίως   φυτά ,  τα  ξέχασες ,  έκανες  χιούμορ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ποιος  

αγοράζει  λουλούδια  και  λουλούδια  θα  αγοράσουν  οι  Σερραίες  και  οι  

Σερραίοι  και  φυτά .  Πρέπει  να  τους  δώσουμε  την  διέξοδο  να  

καλλιεργήσουν  και  να  στηρίξουν  και  το  εισόδημά  τους .  

Να  δούμε ,  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε  την  

προοπτική  να  μεταφέρουμε  στο  στρατόπεδο  Παπαλουκά  τους  πάγκους  
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για  τους  παραγωγούς .  Δεν  είναι  πολλοί  και  από  την  συζήτηση  που  

είχαμε  ως  αρχηγοί ,  θυμάστε  ήδη  οι  πρώτες  σκέψεις  ήταν  και  σε  αυτή  

την  λογική .  

Συμφωνούμε ,  λοιπόν ,  ψηφίζουμε  ναι  και  να  δούμε  αυτή  την  

πρότασή  μας ,  όχι  γι '  αυτή  την  Τρίτη ,  για  την  επόμενη .  Νομίζω  ότι  

μπορούμε  να  τα  καταφέρουμε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Και  η  κυρία  Παπαφωτίου  ζήτησε  επίσης .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συμφωνούμε  γενικότερα .  Για  μένα  είναι  πολύ  

σημαντικό  το  ότι  έγιναν  αυτές  οι  επαφές  με  τα ,  Σωματεία  των  

ανθρώπων  που  δραστηριοποιούνται  στην  λαϊκή .  Προτεραιότητα  είναι ,  

βεβαίως ,  να  διαφυλάξουμε  την  διασπορά ,  την  κοινότητα  από  την  

διασπορά  του  ιού ,  προφανώς  θα  πρέπει  να  τηρούνται  οι  αποστάσεις .   

 Όσον  αφορά  τα  διαφορετικά  σημεία  πώλησης  των  παραγωγών ,  

νομίζω  ότι  ίσως  είναι  και  μια  καλή  αρχή  για  να  δούμε  στην  προοπτική  

την  διάσπαση  της  αγοράς ,  ώστε  να  εξυπηρετούνται  και  άνθρωποι  από  

τις  γειτονιές  πιο  καλά  χωρίς  να  χρειάζεται  να  μεταφέρονται  στον  

κέντρο  με  τα  παρελκόμενα  της  κυκλοφοριακής  ασφυξίας ,  τα  οποία  

ζούμε  και  τώρα .   

 Ίσως  είναι  μια  καλή  αρχή .  Εγώ  θα  περίμενα  από  την  Δημοτική  

Αρχή  σήμερα ,  εφόσον  έρχεται  προς  συζήτηση  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  

να  έχει  έτοιμες  και  τις  προτάσεις  για  τα  συγκεκριμένο  σημεία  

πώλησης .  Δεν  θα  πρέπει  όλη  η  αγορά ,  βεβαίως ,  η  λαϊκή  να  μεταφερθεί  

σε  ένα  σημείο ,  για  τους  λόγους  που  προαναφέρθηκαν ,  είναι  

αυτονόητοι .  
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 Τώρα ,  όσον  αφορά  την  μείωση ,  εμείς  θα  βλέπαμε  ως  παράταξη  να  

παραμείνει  το  50% που  ισχύει  αυτή  την  στιγμή ,  σε  μείωση  δηλαδή  

συμμετοχής  δικαιούχων ,  αλλά  εφόσον  τα  Σωματεία  είναι  σύμφωνα  

στην  πρόταση  του  Δημάρχου ,  μας  ικανοποιεί  προσωρινά .  Βεβαίως  με  

μια  προοπτική  αίρεσης  και  αναστολής  αυτής ,  εφόσον  δούμε  ότι  τα  

πράγματα  μπορούν ,  ώστε  να  φτάσουμε  να  μειώσουμε  την  μείωση .   

 Θέλω  να  μεταφέρω  μια  σκέψη  που  έκανε  η  συνάδελφος  της  

παράταξης ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  όσον  αφορά  τα  μέτρα  ενίσχυσης  

από  την  διοίκηση  του  Δήμου  για  αυτούς  που  συμμετέχουν  στις  λαϊκές  

αγορές ,  τα  120 ευρώ  σε  πενήντα  παραγωγούς  ανά  δεκαπέντε  μέρες ,  για  

όσους  οικειοθελώς  δεν  θα  συμμετέχουν  στην  λαϊκή ,  δεν  

ανταποκρίνεται  γενικότερα  και  στις  ανάγκες  βιοπορισμού  μιας  

οικογένειας .  Ζητούμε  να  εξεταστεί  από  την  διοίκηση  του  Δήμου  η  

περίπτωση  να  αυξηθεί  αυτό  το  ποσό ,  πάντα ,  βέβαια  σε  συνεργασία  και  

σε  συνεννόηση   και  με  τα  Σωματεία  και  με  τους  δικαιούχους .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπεις  λίγο  Πρόεδρε .  Επειδή ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  αυτά  

είναι  σε  εξέλιξη ,  η  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου   βγήκε  χθες ,  

σήμερα  κάναμε  την  συζήτηση  με  τους  παραγωγούς ,  το  θέμα  του  

προσδιορισμού  των  θέσεων  Αριάδνη  δεν  μπορεί  να  γίνει  τόσο  γρήγορα ,  

γιατί  δεν  είναι  και  τόσο  απλό  να  προσδιορίσεις  νέες  θέσεις .  Άλλο  είναι  

το  να  πεις  ότι  κάνω  την  λαϊκή  που  είναι  και  όπως  έγινε  η  πρόταση  από  

τον  κ .  Φωτιάδη  να  γίνει  και  στο  στρατόπεδο .   

 Η  δική  μας  η  . .  είναι  να  το  απλώσουμε .  Να  είναι  και  πιο  χρήσιμο .  

Το  στρατόπεδο  είναι  ένας  χώρος  αλλά  και  εκεί  δεν  παύει  να  είναι  και  

εκεί  όλα  μαζί .  Συμφώνησαν  οι  παραγωγοί  σήμερα  στην  κουβέντα  που  

κάναμε ,  να  το  απλώσουμε .  Δηλαδή  να  το  απλώσουμε  ακόμα  πιο  πολύ .  
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Να  έχουμε  δηλαδή  ανά  γειτονιά .  . .  σε  αυτή  την  φάση  που  είμαστε  

τώρα .  Εάν  τελειώσει  αυτή  η  περιπέτεια ,  εάν  τελειώσει  όλο ,  θα  το  

δούμε  προφανώς  στο  πλαίσιο  συνολικά  με  την  δημιουργία  μιας  

δεύτερης  λαϊκής  στην  πόλη  που  είναι  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  μας  

απασχολήσει .   

 Θα  το  αξιολογήσουμε ,  θα  το  συζητήσουμε ,  θα  το  ωριμάσουμε  και  

θα  το  προχωρήσουμε  και  σε  συνεργασία .  Αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  

αποτελεί  σκέψη  αλλά  σε  αυτή  την  φάση  να  προσδιορίσουμε  τέτοιους  

χώρους  για  να  μην  έχουμε  τον  παραμικρό  συνωστισμό  είτε  σε  ένα  

σημείο  ή  και  σε  δυο  σημεία  της  πόλης .   

 Υπάρχουν  συν  και  πληροφορία .  Έλεγα  να  το  δούμε  πιλοτικά .  

Αυτή  την  Τρίτη  δεν  ξέρω  εάν  θα  προλάβουμε  να  έχουμε  τις  θέσεις  

συγκεκριμένα .  Αυτή  την  Τρίτη  το  πιο  πιθανό  είναι  να  απλώσουμε  στον  

χώρο  της  λαϊκής  και  σε  πιο  μεγάλο  χώρο  τους  παραγωγούς ,  να  είναι  

απομακρυσμένος  ο  ένας  από  τον  άλλο  και  αυτό  να  ισχύσει  από  την  

επόμενη  Τρίτη .   

 Επειδή  σας  είπα  ότι  αυτοί  είναι  εξήντα  μαζί  με  αυτούς  που  

παράγουν  τα  φυτά ,  κάτω  . .  30% που  βάζουμε  εμείς ,  οπότε  δεν  θα  

κινδυνεύσουν  τουλάχιστον  αυτοί .  Απλώς  το  βάζουμε  σαν  όριο  

ασφαλείας .  Εάν  δεν  χρειάζεται  εδώ  είμαστε .  Εμείς  θέλουμε  όσο  το  

δυνατόν  γρηγορότερα  να  έρθουν  όλα  αυτά .  Να  επιστρέψουμε  στην  

κανονικότητα  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  ακόμη  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πείτε  μας .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  πατήσει  το  χεράκι  δεν  ξέρω  εάν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  μου  δώσετε  και  εμένα  τον  λόγο  ή  δεν  θα  υπάρχουν  

τοποθετήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  δώσω  κ .  Αραμπατζή  και  σε  σας .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  πρότασή  μας  έρχεται  είναι  απλά ,  

θα  έλεγα  ζυγισμένη  και  στοχευμένη .  Πρώτον ,  σωστά  είπατε  έρχεται  

και  σκαλίζει  την  μνήμη  της  δεύτερης  λαϊκής .  Δεύτερον ,  δεν  θέλει  

πολλές  διατυπώσεις  από  την  Τροχαία ,  δεν  θα  δημιουργήσουμε  με  τις  

πολλαπλές  στάσεις  προβλήματα .  Τρίτον ,  δεν  ενοχλήσουμε  τους  

δημότες ,  διότι  άμα  θα  πάμε  στο  τάδε  τετράγωνο  θα  ενοχλήσουμε  τον  

τάδε  στεγασμένο  και  ούτω  καθ’  εξής .  

 Είναι  λοιπόν  μια  συγκεκριμένη  πρόταση ,  κύριε  Δήμαρχε ,  έχουμε  

τεράστια  άπλα  και  κλειδώνουμε  το  στρατόπεδό  μας  εκεί  που  θα  πρέπει  

να  πάει .  Έτσι  για  να  διευκρινίσουμε  γιατί .  

 Σας  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Καταρχήν ,  ακούμε  με  έκπληξη  για  την  δημιουργία  δεύτερης  λαϊκής  και  

τα  λοιπά ,  νομίζω  είναι  πολύ  νωρίς  να  συζητήσουμε  κάτι  τέτοιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  μην  μπούμε  σε  αυτό  γιατί  δεν  το  είναι  θέμα  μας .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι  γνωστή  και  η  άποψη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μπαίνουμε  σε  αυτό  το  θέμα  τώρα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι  γνωστή  και  η  θέση  του  Εμπορικού  Συλλόγου  και  τα  λοιπά .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  δεν  το  βάζουμε  το   θέμα  αυτό .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εμείς  θα  συμφωνήσουμε  σαν  παράταξη  με  την  πρόταση  του  κ .  

Δημάρχου ,  μας  βρίσκει  σύμφωνους ,  διότι  νομίζω  πραγματικά  είναι  μια  

σωστή  ενέργεια  που  γίνεται ,  αφού  υπάρχει  και  η  σύμφωνη  άποψη  και  

γνώμη  των  καλλιεργητών ,  είναι  γνωστό  ότι  η  περιοχή  μας ,  ειδικά  αυτή  

την  περίοδο  από  οπωροκηπευτικά  είτε  από  άνθη  ή  και  από  φυτά ,  γιατί  

όλοι  περιμένουν  να  βελτιωθεί  ο  καιρός  από  εβδομάδα  για  να  αρχίσουν  

να  βάζουν  στους  κήπους  τους  τα  λίγα  ή  τα  πολλά  φυτά  και  τα  λοιπά ,  

νομίζω  ότι  είναι  και  μια  περίοδος ,  η  οποία  θα  μας  δώσει  και  μια  

διέξοδο  από  την  κλεισούρα  και  από  όλη  αυτή  την  στεναχώρια  που  

δημιουργήθηκε  αυτές  τις  μέρες .   

 Δεν  θέλω  να  μακρηγορήσω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θέλω  να  επισημάνω  

όμως  την  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  απέναντι  

ακριβώς  από  το  Παπαλουκά  είναι  δυο  μεγάλες  επιχειρήσεις  που  έχουν  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

71 

οπωροκηπευτικά .  Νομίζω  ότι  θα  δημιουργηθεί  και  ένα  πρόβλημα  σε  

τέτοιες  μέρες  εάν  πάμε  προς  σε  εκείνη  την  κατεύθυνση .   

 Θα  πρέπει  να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  και  τους  επαγγελματίες  

που  δραστηριοποιούνται  με  τόσα  έξοδα  και  με  τόσα  φορτία  στις  πλάτες  

τους .   

 Συμφωνούμε  με  την  πρόταση  του  κ .  δήμαρχου  και  στηρίζουμε  

την  πρότασή  του .  Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Το  σημερινό  θέμα  έχει  να  κάνει  με  την  μείωση  στο  30%, ας  

μείνουμε  σε  αυτό .   

 Μου  ζήτησε  τον  λόγο  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  ο  κ .  

Φαρμάκης  βλέπω ;  Ορίστε ,  λοιπόν ,  κ .  Φαρμάκη .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καταρχήν ,  να  πω  ότι  ήμασταν  στην  νοοτροπία  και  εμείς  να  μην  

συμφωνήσουμε  τόσο  στο  θέμα  αυτό ,  αλλά  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  

η  σύμφωνη  γνώμη  των  τριών  Σωματείων  δεν  μπορούμε  πάμε  

διαφορετικά  και  να  πούμε  ότι  ξέρουμε  καλύτερα  από  αυτούς  τις  

ανάγκες  της  λαϊκής .   

 Παρόλα  αυτά  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  πάρουμε  μέτρα  γι '  αυτούς  τους  

ανθρώπους ,  γιατί  ούτως  ή  άλλως ,  η  οικονομική  τους  δραστηριότητα  

έχει  μειωθεί  από  τον  φόβο  που  έχουν  οι  άνθρωποι  να  πάνε  να  

ψωνίσουν  και  φαίνεται  αυτό  στις  τελευταίες  λαϊκές .  Πρέπει  να  

πάρουμε  πιο  δραστήρια  μέτρα  στο  να  τους  στηρίξουμε ,  είτε  από  αυτά  

που  μπορούμε  ο  Δήμος  με  απαλλαγή  τελών  τον  πρώτο  χρόνο  ή  

οτιδήποτε  άλλο ,  αλλά  και  να  πιέσουμε ,  που  δεν  είναι  δική  μας  

αρμοδιότητα ,  όσο  μπορούμε  να  μπουν  και  αυτοί  στα  μέτρα  που  έχουν  

πάρει  πανελλαδικά  για  τις  επιχειρήσεις  που  έχουν  κλείσει .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

72 

  Αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε ,  εάν  μου  επιτρέπεις  λίγο  γι '  αυτό  το  τελευταίο ,  να  ενημερώσω  

γιατί  το  παρέλειψα ,  ήδη  έχουμε  κάνει  έγγραφο ,  ούτως  ώστε ,  να  

ενταχθούν  και  αυτοί  στα  μέτρα  για  τις  επιχειρήσεις  οι  οποίες  

πλήττονται .  Για  το  800άρι ,  δηλαδή ,  έχουμε  στείλει  έγγραφο ,  προφανώς  

είναι  άλλων  υπόθεση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  μου  ζήτησε  τον  λόγο  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρόεδρε  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  άλλος  μιλάει ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Μου  ζήτησε  τον  λόγο  πιο  μπροστά  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ας  

δώσουμε  τον  λόγο  σε  αυτήν .  Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ήθελα  να  μια  διευκρίνιση .  Προχθές  που  

μίλησα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούμε  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Κυρία  Χαραλαμπίδου  δεν  σας  

ακούμε  καθόλου  καλά .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  μας  ακούει  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  δεν  την  βλέπουμε .  Μάλλον  

δεν  έχει  καλό  σήμα .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι ,  εγώ  σας  ακούω ,  εσείς  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθόλου  καλά .  Για  προσπαθήστε  ξανά  να  σας  ακούσουμε ;  Πείτε  μας .  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  μας  ακούτε ;  Ωραία ,  αφού  δεν  έχουμε  καλό  σήμα  

αυτή  την  ώρα ,  ας  μιλήσει  ο  κ .  Γάτσιος  και  θα  επανέλθουμε  στην  κυρία  

Χαραλαμπίδου .    

 Ορίστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  πω ,  επειδή  αυτά  τα  πράγματα  με  τις  παραγωγές  και  με  τους  

ανθρώπους  που  παράγουν ,  δεν  είναι  προϊόντα  τα  οποία  περιμένουνε ,  

επειδή  άλλες  αυλές  και  άλλοι  χώροι  είναι  δύσκολο  να  ευρεθούν ,  εγώ  

θα  πρότεινα  να  γίνει  άλλη  μια  μέρα  η  λαϊκή  αγορά  και  να  σπάσουν  

αυτοί  οι  παραγωγοί  που  είναι  οι  μισοί  την  Τρίτη  και  οι  μισοί  κάποια  

άλλη  μέρα  της  εβδομάδας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  πω  κάτι ;  κύριοι  συνάδελφοι  το  θέμα  μας  σήμερα  είναι  η  

μείωση  στο  30%. Όλα  αυτά  τα  οποία  συζητάμε  είναι  καλές  προτάσεις ,  

ίσως  κάποια  στιγμή  θα  τα  συζητήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  με  τους  

επικεφαλής  των  παρατάξεων  για  να  βρούμε  μια  βέλτιστη  λύση  για  τα  

περαιτέρω .   Σήμερα  το  θέμα  μας  είναι  το  30%, η  μείωση  του  30%.  

 Κυρία  Χαραλαμπίδου  πείτε  μας .  Μας  ακούτε  τώρα ;  Κυρία  

Χαραλαμπίδου  μας  ακούτε ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι ,  εγώ  σας  ακούω ,  εσείς  με  ακούτε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  σας  ακούμε .  Προχωρήστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ήθελα  να  πω ,  ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε ,  ήθελα  να  πω  ότι  

προχθές  που  μίλησα  με  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Μισιρλή ,  με  

ενημέρωσε ,  δεν  ξέρω  εάν  έχει  γίνει  κάποιο  λάθος  στα  νούμερα ,  ότι  320 

είναι  οι  παραγωγοί  και  60 είναι  οι  έμποροι  με  τα  φρούτα  και  τα  

λαχανικά  και  τα  λοιπά .  Δεν  ξέρω  εάν  έγινε  κάποιο  λάθος  είτε  από  

μέρους  του  αντιδημάρχου  είτε  από  μέρους  της . .  σε  σχέση  με  τα  

νούμερα .  Θέλω  να  πω  ότι  τα  νούμερα  δεν  είναι  τόσο  μεγάλα .   

 Επίσης ,  οφείλουμε  να  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  δεν  είναι  όλοι  

αυτοί  ταυτόχρονα  που  έχουν  την  άδεια ,  ότι  κατεβαίνουν  στην  λαϊκή .  

Κατεβαίνουν  … ως  εκ  τούτου  θεωρώ  ότι  το  … δεδομένου  ότι  δεν  

υπάρχουν  οι  υπόλοιποι  με  τα  ρούχα  και  τα  άλλα  προϊόντα ,  δεν  

συμμετέχουν  και  …  

 Συμφωνώ  με  την  πρόταση  της  μείωσης  30%.. .την  επέκταση  είτε  

σε  άλλο  μέρος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ακούμε  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  καταλάβαμε  τίποτα  από  ότι  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  αντιληπτό  το  πρόβλημα ,  όλοι  μια  κατανόηση  σας  

παρακαλώ  πολύ ,  δεν  χρειάζεται  να  ανοίγετε  το  μικρόφωνο  όλοι  και  να  

λέτε  ότι  δεν  ακούσατε .  Το  ξέρουμε  ότι  δεν  ακούμε ,  περιμένετε  σας  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πρόεδρε  το  θέμα  μας  ποιο  είναι ;  Ο  Ηλίας  ο  Γκότσης  είμαι .  Το  θέμα  

μας  ποιο  είναι ;  Είναι  η  μείωση .  Δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε ,  λοιπόν ,  κύριε  Γκότση  εγώ  να  μιλήσω .  Αφήστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι  αλλά  το  θέμα  μας  είναι  η  μείωση  κατά  30%. Εδώ  μιλάμε  για  άλλη  

αγορά  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Σας  παρακαλώ  δηλαδή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σταματήστε  λιγάκι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επανερχόμαστε  σε  αυτά  που  λέγαμε  προηγουμένως .  Κυρία  

Χαραλαμπίδου  επειδή ,  μάλλον  κάποιο  θέμα  έχετε  με  την  σύνδεσή  σας  

και  μάλλον  το  σήμα  σας  δεν  είναι  και  πολύ  καλό ,  ακούσαμε  περίπου  

αυτά  που  είπατε ,  δεν  ακούσαμε  πλήρως  αυτά  που  είπατε .  Εν  πάση  

περιπτώσει ,  το  θέμα  μας  αυτή  την  ώρα  είναι  η  μείωση  των  

συμμετεχόντων  στην  λαϊκή  παραγωγών  στο  30%. Όταν  λέμε  

συμμετέχοντες  εννοούμε  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  το  δικαίωμα  να  

συμμετέχουν  με  βάση  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου .   

 Επομένως ,  επ’  αυτού .  Εντάξει ,  στείλατε  και  κάποιο  μήνυμα  εδώ  

πέρα ,  το  οποίο  το  διαβάζουν  και  οι  υπόλοιποι ,  θα  καταγραφεί  και  θα  

υπάρξει  και  αυτό  στα  πρακτικά .  Εννοείτε  αυτό  που  έγινε  τις  

προηγούμενες  δυο  εβδομάδες  ήταν  να  προσπαθήσουμε  και  την  

Δημοτική  Αστυνομία  και  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  να  εξασφαλίσουμε  

την  ομαλή  λειτουργία  της  λαϊκής ,  να  υπάρχει ,  όσο  γίνεται ,  πιστότερη  
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τήρηση  των  μέτρων  ασφαλείας  και  γι '  αυτό  είχαμε  μέχρι  τώρα  ένα  

πολύ  καλό  αποτέλεσμα .   

 Οι  άδειες ,  όσον  αφορά  τις  άδειες ,  νομίζω  ότι  δεν  ειπώθηκε  κάτι  

διαφορετικό ,  μίλησε  για  400 άδειες  ο  κ .  Δήμαρχος ,  380 άδειες  λέτε  

εσείς ,  είμαστε  εκεί  πέρα ,  αυτό  είναι  το  νούμερο  όσων  έχουν  γενικώς  το  

δικαίωμα  να  συμμετέχουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  βάλουμε  και  τα  λουλούδια  είναι  γύρω  στους  420.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Επομένως  νομίζω  ότι  μετά  από  όλα  αυτά  έχει  ολοκληρωθεί  η  

συζήτηση  του  θέματος  και  νομίζω  ότι  με  βάση  τις  τοποθετήσεις  που  

διατυπώθηκαν  συμφωνούμε  όλοι  στην  μείωση  στο  30%, με  δεδομένο  

ότι  υπάρχει  και  η  σύμφωνη  γνώμη ,  όπως  μας  ενημέρωσε  ο  Δήμαρχος  

των  φορέων  που  συμμετέχουν  στην  λαϊκή .   

 Συμφωνούμε ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  έχω  καταψηφίσει .  Μα  τι  λέτε ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κυρία  Χαραλαμπίδου  δεν  σας  ακούγαμε  προηγουμένως .  Δεν  

σας  ακούγαμε .  Καλά  κάνετε  και  μας  το  διευκρινίζετε .  Το  σήμα  σας  

έχει  πολύ  μεγάλες  διακοπές .  Μειοψηφεί ,  λοιπόν ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .   Δεν  έχουμε  άλλη  μειοψηφία ,  μόνο  της  κυρίας  

Χαραλαμπίδου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  να  κάνω  μια  διευκρίνιση  Πρόεδρε .  Στο  30% δεν  θα  

συμμετέχουν  οι  παραγωγοί .  Δηλαδή  οι  παραγωγοί  των  Σερρών  θα  είναι  

εκτός  του  30%. Δεν  θα  έρχονται  μια  φορά  στις  τρεις  φορές  στην  λαϊκή .  
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Αυτοί  θα  έρχονται  κάθε  Τρίτη .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  αυτό .  Αυτή  την  

διευκρίνιση  έχουμε ,  γι '  αυτό  γίνεται  όλη  αυτή  η  ιστορία .  Για  να  έχουμε  

τους  παραγωγούς  μας  στην  λαϊκή  κάθε  Τρίτη .  Στο  30% δεν  θα  βάλουμε  

αυτούς .  Αυτοί  δεν  μπαίνουν  στο  30%. Να  το  ξεκαθαρίσουμε  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Με  την  διευκρίνιση  λοιπόν  αυτή ,  με  την  συμμετοχή  όλων  των  

παραγωγών  των  Σερρών  και  των  υπολοίπων  στο  30%. Οι  παραγωγοί  

των  Σερρών  θα  συμμετέχουν  άπαντες ,  όσοι  δεν  είναι  από  τις  Σέρρες  

στο  30%.  

 Άρα  με  την  μειοψηφία  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου  εγκρίνεται .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  121/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα .   

 

 

Θέμα  6ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  προϋπολογισμού  και  κληροδοτήματος    

‘Αποστολίδη  Ιωάννη’  έτους  2020.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  122/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα .   

 

Θέμα  7ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Ομοίως  του  κληροδοτήματος  ‘Μητσάκου-  Εμφιετζόγλου  

 Κατίνας  χας  Λυκούργου’  έτους  2020.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  άλλωστε  για  θέματα  τα  οποία  πέρασαν  πρόσφατα  ομόφωνα  

και  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  123/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν  τα  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματα  και  περνάμε  στην  

ημερήσια  διάταξη .  

 Θέμα  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ    1ο:  
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  για  τη  λήψη  μέτρων  για   

την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  να  επισημάνω  το  εξής :  ότι  σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου  στις  11/3/2020 τα  θέματα  αυτά ,  όπως  το  συγκεκριμένο ,  

περνούν  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  όπως  πέρασε  το  συγκεκριμένο  

από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  στην  συνέχεια  έρχονται  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όπου  σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου  η  εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είναι  δεσμευτική  

και  εγκρίνεται  υποχρεωτικά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Άρα  έρχεται  το  θέμα  με  δεσμευτική  εισήγηση  και  υποχρεωτικά  

εγκρίνεται  από  εμάς  με  βάση  τον  νόμο .  Ουσιαστικά ,  δηλαδή  για  να  το  

μεθερμηνεύσουμε ,  κατά  κάποιο  τρόπο ,  έρχεται  τρόπον  τινά  για  τυπική  

έγκριση ,  για  ενημέρωση  σε  τελική  ανάλυση .  

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  ο  κ .  Μισιρλής  

μπορεί  να  σας  πει  την  εισήγηση .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Με  ομόφωνη  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έγινε  έγκριση  

πιστώσεων  σε  κωδικούς  εσόδων  –εξόδων  με  ενδιάμεση  χρήση  του  

αποθεματικού  για  τα  60 χιλιάδες  ευρώ ,  τα  οποία  το  Υπουργείο  έστειλα  

για  την  έκτακτη  αντιμετώπιση  του  ιού .   

 Τα  60.000 λοιπόν  αυτά  ευρώ  κατανεμήθηκαν  40.000 σε  κωδικό  

παροχής  υπηρεσίας  για  την  απολύμανση  χώρων  για  την  αποφυγή  

διάδοσης  του  κορωνοϊού  και  τα  20.000 για  την  απολύμανση  χώρων  

επίσης  με  την  αγορά  διαφόρων  υλικών .  
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 Έχουν ,  λοιπόν ,  τα  χρήματα  αυτά  κατατεθεί  σε  δυο  κωδικούς ,  

είναι  συνολικά  ύψους  60.000 ευρώ .  Είναι  ομόφωνη  απόφαση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  που  έρχεται  για  έγκριση  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  κάποιες  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;  Εγκρίνεται  συνεπώς  

ομόφωνα  και  προχωράμε  στο  δεύτερο  θέμα .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  ήθελα  μια  ερώτηση  αλλά  μάλλον  δεν  ακούστηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε ,  τώρα  καταλαβαίνετε  ότι  υπάρχει  …  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ναι ,  καταλαβαίνω ,  δεν  υπάρχει  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  λοιπόν ,  πείτε  μας .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Η  ερώτηση  που  έγινε  πιο  πριν  για  τα  λεφτά  που  είναι  για  τους  ΡΟΜΑ  

θεωρώ  ότι  είναι  σε  αυτό  το  θέμα  για  να  ενημερωθούμε .  Απλά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  τα  χρήματα  αυτά ,  που  θα  έρθουν  30.000 ευρώ  για  τους  

ΡΟΜΑ ,  θα  παρθεί  απόφαση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  για  την  

αποδοχή  των  χρημάτων  αυτών  και  στην  συνέχεια  θα  διατεθούν  σε  
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συγκεκριμένες  δράσεις  που  προβλέπονται ,  όπως  είναι  οι  απολυμάνσεις  

των  χώρων  και  η  αγορά  εμφιαλωμένου  νερού  εάν  και  όπου  χρειάζεται .   

 Αυτές  είναι  οι  δυο  δράσεις  και  φυσικά  θα  πάρει  απόφαση   η  

Οικονομική  Επιτροπή  και  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  σας  

ενημερώσουμε  αναλυτικά  για  τις  δράσεις .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Για  το   ίδιο  θέμα  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Με  ακούτε  τώρα ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .  Μάλλον  είχατε  προηγουμένως  κάτι  άλλο  ανοικτό  και  γι '  

αυτό  τον  λόγο  δεν  σας  ακούγαμε  καλά .  Για  προσπαθήστε  ξανά .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Με  ακούτε  τώρα ,  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλύτερα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Εγώ  αυτό  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  με  βάση  αυτό  

το  θέμα ,  είναι  εάν  έχει  κάνει  ήδη  κάποιες  ενέργειες  ο  Δήμος ,  

δεδομένου  ότι  δεν  μπορούμε  να  περιμένουμε ,  είναι  επείγουσες  οι  

καταστάσεις ,  ούτε  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ούτε  δεν  ξέρω  πότε  

θα  γίνουν  άλλες ,  εάν  έχουν  γίνει  ήδη  κάποιες  ενέργειες  σε  σχέση  με  

τους  οικισμούς  και  τους  καταυλισμούς  των  ΡΟΜΑ ;  Τι  δέσμη  μέτρων  

ενεργειών  έχουν  σχεδιαστεί  σε  σχέση  με  αυτό  το  θέμα ;  Εάν  έγινε  από  

τον  Δήμο  καταγραφή  του  αριθμού  των  ΡΟΜΑ  που  δεν  έχουν  μόνιμη  
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κατοικία  και  μετακινούνται  από  σημεία  σε  σημεία  στον  Δήμο  μας ;  Το  

οποίο  μπορεί  να  είναι  και  πάρα  πολύ  επικίνδυνο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  θέμα  αυτό ,  κυρία  Χαραλαμπίδου  να  έχετε  υπόψη  σας  ότι  έχει  

γίνει  ήδη  απολύμανση  στους  χώρους  εκεί  όλης  της  περιοχής  

περισσότερες  από  μια  φορές  και  λαμβάνεται  κάθε  μέρα  πρόνοια  για  να  

αντιμετωπιστούν  τα  όποια  προβλήματα  αντιμετωπίζονται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κύριε  Δήμαρχε .  Η  δε  κοινωνική  πρόνοια  έχει  τακτική  

επαφή  με  όλους  τους  συνδημότες  αυτής  της  κατηγορίας .  Ορίστε  κύριε  

Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  νομίζω  . .  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  αυτό  το  οποίο  είπε  και  ο  κ .  

Μισιρλής  προηγουμένως ,  αυτό  είναι  θέμα  το  οποίο  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  θα  κάνει  την  αποδοχή  των  ποσών  αυτών  . .θα  προχωρήσουν  

και  στις  ενέργειες .  Ούτως  ή  άλλως ,  από  τα  χρήματα  που  έχουμε  εμείς  

και  για  τον  Δήμο  έχουμε  μέριμνα  και  αυτή  την  περιοχή .  Δεν  την  

ξεχωρίζουμε  την  περιοχή ,  απλώς  δίδονται  από  την  πολιτεία  

περισσότερα  χρήματα  για  τις  ειδικές  συνθήκες  που  λέτε .  Ανέφερε  ο  κ .  

Μισιρλής  ότι  θα  προχωρήσει  αυτή  η  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχουμε  κάποια  άλλη ,  δεν  έχουμε  κάποια  άλλη ,  από  ότι  βλέπω  

τοποθέτηση  επί  του  θέματος ,  οπότε  εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

83 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  90/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  δεύτερο  θέμα  ημερήσια  διάταξης  το  οποίο  έχει  να  

κάνει  με  την :  

 

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

 ¨Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων   

κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενημερώνουμε  το  σώμα  ότι  τα  μέλη  τα  οποία  προτείνονται  είναι  ο  κ .  

Καραμπατζάκης  Θεόδωρος ,  Βαρναλίδου  Ελένη ,  Πουρπούρης  Χρήστος ,  

τακτικά  και  αναπληρωματικά  η  κυρία  Τεκίδου  Μόρφω ,  

Παπακωνσταντίνου  Μαρία  και  Στρίκα  Ελένη .  

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:91/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  αφορά :  

 

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  54/2020 ΑΔΣ:  ¨Συγκρότηση  

επιτροπής  

 του  άρθρου  32 Ν .  1080/1980 (δια  συμβιβασμού  επίλυσης  

φορολογικών  

 διαφορών) ,  για  το  έτος  2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θα  είδατε  και  στην  εισήγηση  εδώ  έχουμε  ουσιαστικά  αλλαγή  της  

γραμματείας  της  Επιτροπής ,  όπου  αντικαθίσταται ,  όπου  χρέη  

γραμματέα  θα  εκτελεί  ο  κ .  Τζουμάκας  με  αναπληρωματική  την  κυρία  

Κανελλοπούλου  Ρεβέκκα .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  92/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   
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ΘΕΜΑ    4ο    :  

Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής   

τηλεφωνίας  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  93/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  Δήμου  Σερρών  στην  παγκόσμια   

εκστρατεία  της  WWF ¨Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ¨  για  το  έτος  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  έχει  γίνει  ήδη .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  94/2020 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

86 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  συνέδριο   

Major Cities of  Europe και  μετακίνησης  αιρετών  και   

υπαλλήλων  του  Δήμου  Σερρών  εκτός  έδρας ,  στη  Λάρισα   

από  27 έως  29 Μαΐου  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θα  εγκρίνουμε  εμείς  την  συμμετοχή ,  δεν  είναι  βέβαιο  καθόλου  εάν  

θα  γίνει  ή  εάν  αναβληθεί  θα  ισχύει  η  απόφασή  μας  για  το  μετ’  

αναβολής  συνέδριο .  Θα  συμμετέχει  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ο  κ .  Μισιρλής ,  ο  

Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  δυο  από  την  αντιπολίτευση ,  

οι  οποίοι  μπορούν  μας  τους  δηλώσουν  και  αύριο  ή  και  μεθαύριο  στην  

γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  οι  επικεφαλής .  Την  Δευτέρα  ή  

Τρίτη .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  95/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω ,  πείτε  μας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Έχει  αναβληθεί  για  το ,  είναι  η  Φένια  η  Χαραλαμπίδου ,  έχει  αναβληθεί  

για  το  ΄21 το  Major Cit ies of  Europe.  Απλά  θα  ήθελα  να  σας  

ενημερώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ήρθε  σε  μας  η  ενημέρωση ,  αφού  μας  το  ενημερώνετε  ακόμα  

καλύτερα .   

 Θέμα  έβδομο .  

 

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  38/2020 απόφασης  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

 της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τίτλο:  ¨Παραχώρηση  κατά  χρήση   

κτηρίου  Νάσιουτζικ¨ .  

Εισηγητές:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ  κ .  Χαλκιόπουλος  Α .   

και  ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  γίνεται  αυτή  η  παραχώρηση  προκειμένου  ο  Δήμος  να  υποβάλλει  

πρόταση  για  ένταξη  σε  πρόγραμμα .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .  Πρόγραμμα  

για  την  ανακατασκευή  του  χώρου .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θα  ήθελα  από  τον  κ .  Νυχτοπάτη  να  μας  δώσει  

λεπτομέρειες  και  για  το  πρόγραμμα  για  το  τι  ακριβώς  σκοπεύουμε  ως  

Δήμος  να  γίνει  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζητάει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

…μια  ανοικτή  πρόσκληση  . .  που  αφορά  την  ανακατασκευή  δημοτικών  

χώρων .  Στην  πρόταση  αυτή ,  η  οποία  έχει  παράταση  για  το  πρώτο  

κομμάτι  αυτό ,  παράταση  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο ,  η  πρόθεση  της  

Δημοτικής  Αρχής  όπως  έχουμε  βάλει  και  εμείς  ως  πρόγραμμα  από  την  

Συμμαχία  Σερραίων  είναι  η  δημιουργία  Κέντρου  Νεότητας  στον  χώρο  

του  παλαιού  κτηρίου  Νάσιουτζικ .   

 Αυτό  θα  προκύψει  από  μια  μελέτη  η  οποία  θα  γίνει  τώρα .  Πήρε  

και  παράταση  το  πρόγραμμα  αυτό ,  χρειάζεται  να  έχουμε  την  

κυριότητα ,  ούτως  ώστε ,  να  υποβληθεί  η  μελέτη ,  ούτως  ώστε ,  να  

ενταχθεί  το  πρόγραμμα .  

 Όταν  θα  είναι  έτοιμη  η  μελέτη  προφανώς  θα  έρθει  και  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  έγκριση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγκρίνεται  ομοφώνως ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  96/2020 )  

……………………………….  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2019  

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού   

έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχουμε  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .  Χρυσανθίδης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ως  αγορητής  της  παράταξης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  να  κάνω  δυο  ερωτήσεις .  Η  μια  ερώτηση  

αφορά ,  την  είπα  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή  να  μου  διευκρινίσουν ,  

όσον  αφορά  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  έχει  μια  απόκλιση  της  τάξεως  στα  έσοδα  το  

33%. Αυτό  από  που  προήλθε ;   

 Και  ένα  δεύτερο ,  για  ποιο  λόγο  ήρθε  τόσο  αργά  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  το  θέμα ;  Ποιοι  οι  λόγοι  της  καθυστέρησης ,  την  στιγμή  που   

η  νομοθεσία  ορίζει  τριάντα  μέρες  μετά  την  λήξη  του  τριμήνου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής .  Να  τον  δούμε  λίγο  που  βρίσκεται .  Μισό  λεπτό  να  

κάνουμε  λίγη  υπομονή  κ .  Χρυσανθίδη .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ας  προχωρήσουμε  και  θα  μου  δώσετε  την  διευκρίνιση  αργότερα .  Ας  

προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κρατείται  στο  συγκεκριμένο  θέμα  και  θα  επανέλθουμε ,  κ .  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ψηφίσαμε  ναι  στην  Οικονομική ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ψηφίσουμε  πάλι  

ναι  αλλά  θέλουμε  τις  διευκρινήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  το  κρατήσουμε  για  λίγο  και  θα  επανέλθουμε .  Πάμε  στο  

ένατο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  εδώ  πέρα  κάτι ;  Είναι  οι  τυπικές  αναμορφώσεις .  Εάν  είναι  πάλι  

προς  τον  κ .  Μισιρλή  η  ερώτηση ,  να  το  κρατήσουμε  και  αυτό .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όχι ,  εγώ  θέλω  μια  διευκρίνιση  ακριβώς  επειδή  δεν  κατέχω  το  

αντικείμενο .  Προβλέπεται  μισθός  για  άμισθο  υποθηκοφύλακα .  Μου  

φαίνεται  οξύμωρο ,  εάν  θέλετε  μου  εξηγείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προσέξτε  κάτι ,  πρόκειται  για  αμοιβή  άμισθου  υποθηκοφύλακα .  Είναι  η  

κατηγορία ,  είναι  ο  κωδικός  αυτός .  Δηλαδή ,  για  έξοδα  τα  οποία  

πληρώνουμε  στον  υποθηκοφύλακα  για  μεταγραφή  πράξεων  που  θα  

χρειαστεί  να  κάνει  ο  Δήμος .  Περί  αυτού  πρόκειται ,  δεν  πληρώνουμε  

μισθό .  Πληρώνουμε  την  δαπάνη  για  την  πράξη  που  θα  μεταγραφεί  στο  

Υποθηκοφυλακείο .    

 Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  (6η)  οικονομική  έτους  2020,  που  

αφορά   

την  ενίσχυση  του  ΚΑΕ  06.6111.001 Αμοιβές  νομικών  και  

συμβολαιογράφων  

  4765 14-4-2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  98/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  (7η)  οικονομική  έτους  2020,  που  

αφορά   

την  δημιουργία   του  ΚΑΕ  35.7333.024 Προληπτικοί  καθαρισμοί  

εύφλεκτων   

περιοχών  της  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς    47735 24-4-2020  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  99/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  2ου  τμήματος  της  πέμπτης  (5ης)  τροποποίησης  της   

πράξης  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή   

περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  είναι  για  το  έργο  εκεί  πέρα  στην  αποθήκη  Ξενάκη .  Γίνεται  μια  

αλλαγή  στον  προϋπολογισμό ,  όπως  θα  έχετε  δει ,  για  την  αύξηση  του  

κωδικού  των  προμηθειών .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  100/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

93 

Έγκριση  2ης  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης:  ¨Πράσινες   

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  

Green  

 Crew, στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής   

Συνεργασίας  Ελλάδα  -  Βουλγαρία  2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  την  μεταφορά  της  μονάδας  του  βιοαερίου .  Το  έχετε  δει  

επίσης .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που  πάει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  ενημέρωσή  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  μίλησε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  Φωτιάδης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη  τι  θέλατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω  που  πάει ;  Που  χωροθετείται ;  Για  βοηθήστε  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  συγνώμη ,  έκανα  λάθος  εγώ ,  αυτό  είναι  άλλο  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ότι  γνωρίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  βοηθήσω ,  είναι   προς  το  

Σκούταρι .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο   θέμα  είναι  αυτό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετά  την  αερογέφυρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  11 μιλάμε  τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  15 είναι  που  αλλάζει  θέση ,  το  δέκα  πέντε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  ένας  –ένας .  Λοιπόν ,  εδώ  έχουμε  την  παράταση  της  

χρονικής  διάρκειας ,  δεν  έχουμε  κάτι  άλλο .  Εντάξει ;  Μέχρι  5/10/20 

εγκρίνεται  η  παράταση .  Δεν  έχουμε ,  αυτό  που  σας  είπα  προηγουμένως  

είναι  δικό  μας  λάθος ,  δική  μου  παράβλεψη ,  είναι  σε  άλλο  θέμα .   Το  

είπα  λάθος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  κοπή  δέντρων  έχει  παρακάτω .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι ,  άλλο  είναι  εκείνο .  Επομένως  σε  αυτό  που  βρισκόμαστε  τώρα ,  

στο  11,  είναι  μόνο  χρονική  παράταση .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  101/2020 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  
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Έγκριση  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  Τοπικών  

Κοινοτήτων  Ξηροτόπου ,  Ελαιώνα ,  Μετοχίου  και  Παραδοσιακού  

Οικισμού  Χιονοχωρίου  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της  Πολιτικής  Προστασίας .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .  Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  διαβάζοντας  το  σχέδιο  που  αφορά  

τις  κοινότητας  Ξηροτόπου ,  Μετοχίου  και  Ελαιώνα ,  η  εισήγηση  μέσα  

αναφέρει ,  μάλλον  το  σχέδιο  αναφέρει  ότι  εκτός  την  πρώτη  διέξοδο  που  

έχει  ο  Ελαιώνας ,  οι  άλλες  δυο ,  η  μια  είναι  σε  κακή  κατάσταση  και  η  

άλλη  είναι  σε  λίαν  κακή  κατάσταση ,  όπως  τα  γράφει  το  σχέδιο .  Τι  

σκέπτεστε  να  κάνετε  πάνω  στον  τομέα  αυτό ,  μια  και  αυτοί  οι  δυο  

διέξοδοι  ήδη  χρησιμοποιούνται  από  κατοίκους ;  Και  το  λέτε  από  μόνοι  

σας  ότι  είναι  σε  λίαν  κακή  κατάσταση ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Αυτό  που  έχουμε  σκοπό  να  κάνουμε  και  δυστυχώς  δεν  προλάβαμε  λόγω  

των  συνθηκών ,  είναι  να  κάνουμε  μια  γενική  άσκηση  σε  συνεργασία  με  

όλους  τους  φορείς ,  για  όλες  αυτές  τις  περιοχές ,  όπως  στο  θέμα  που  

έχουμε  το  δέκα  τέσσερα ,  το  θέμα  των  πυρκαγιών .   
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 Εάν  λοιπόν  τα  καταφέρουμε  λόγω  του  κορωνοϊού ,  …στο  επόμενο  

δίμηνο ,  έτσι  ώστε  να  μπορέσουμε  να  άρουμε  όλα  τα  σημαντικά  

προβλήματα ,  όπως  αυτό  που  αναφέρατε .  Δυστυχώς  θα  το  κάνουμε  μέσα  

Απριλίου ,  μας  καθυστερεί  το  θέμα  που  έχουμε .  Αμέσως  μετά ,  εάν  

είμαστε  όλοι  γεροί ,  θα  προχωρήσουμε ,  το  ξαναλέω ,  σε  μια  πολύ  

μεγάλη  άσκηση  για  όλες  αυτές  τις  περιοχές .   

Εκεί  θα  λύσουμε  όλα  αυτά  τα  προβλήματα ,  γιατί  όλα  αυτά  τα  

θέματα ,  12,  13 και  14 είναι  όπως  ακριβώς  έρχεται  από  την  Πολιτική  

Προστασία  αλλά  . .  συγκεκριμενοποιείται  για  κάθε  περιοχή .  Ας  

κάνουμε  υπομονή  δυο  μήνες  για  να  μπορέσουμε  να  λύσουμε  όλα  αυτά  

τα  προβλήματα  όπως  και  αυτά  που  αναφέρατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συμφωνούμε  και  εγκρίνεται  ομόφωνα  το  δώδεκα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Βασίλης  ο  Τερζής  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση ,  μάλλον  δυο .  Σας  ευχαριστώ .   

 Όσον  αφορά  τα  σχέδια  που  αφορούν  και  τις  Τοπικές  Κοινότητες  

αλλά  και  τον  παραδοσιακό  οικισμό  Χιονοχωρίου  αλλά  και  το  επόμενο  

θέμα  που  αφορούν  την  Χρυσοπηγή ,  η  Πολιτική  Προστασία  και  ο  Δήμος  

τι  ενέργειες  προτίθεται  να  κάνει  ώστε  οι  περιοχές  αυτές  να  
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αποψιλωθούν  τα  οικόπεδα  τα  οποία  δεν  κατοικούνται ,  δεν  είναι  σε  

χρήση  και  έχουν  εύφλεκτο  υλικό ;  Να  ανοιχθούν  οι  δρόμοι  στην  

Χρυσοπηγή  και  στις  Τοπικές  Κοινότητες  αλλά  και  στον  παραδοσιακό  

οικισμό ,  ώστε  να  είναι  εύκολη  η  μεταφορά  του  κόσμου ,  του  πλήθους  

στα  σημεία  συγκέντρωσης ;   Αυτή  είναι  η  πρώτη  ερώτηση .  

 Η  δεύτερη .  Βλέπω  ότι  στις  εθελοντικές  ομάδες  καλώς  υπάρχουν  

κάποιες  ομάδες  επώνυμες  με  πολύ  μεγάλη  την  προσφορά  τους  στην  

κοινωνία .  Ίσως  θα  πρέπει  να  γίνει  ένα  κάλεσμα  προς  την  Σερραϊκή  

κοινωνία ,  ώστε  αυτές  οι  εθελοντικές  ομάδες  να  διευρυνθούν ,  διότι  

σίγουρα  υπάρχουν  και  άλλοι  φορείς  Σωματεία ,  Σύλλογοι  που  θα  

θέλουν  να  συμμετάσχουν  σε  ένα  τέτοιο  σχέδιο  ως  βοηθητικοί  

παράγοντες .   

 Να  γίνει ,  λοιπόν ,  μια  κλήση ,  εγώ  θυμάμαι  επί  των  ημερών  του  κ .  

Μωυσιάδη  είχε  γίνει  αυτό  και  είχαν  συγκροτηθεί  τέτοιες  ομάδες  για  

τέτοιες  συμφορές ,  γιατί  συμφορές  τις  ονομάζει  το  Μνημόνιο  

Πυρκαγιών  τις  πυρκαγιές ,  να  γίνει ,  λοιπόν ,  μια  προσπάθεια  από  τον  

Δήμο ,  ώστε  να  διευρυνθούν  αυτές  οι  ομάδες  των  εθελοντών .  Αυτή  

είναι  η  δεύτερη  πρόταση  και  ερώτηση .   

 Ευχαριστώ .  Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς ,  κ .  Τερζή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκεί  να  σας  πω  το  εξής :  επειδή  και  εγώ  είμαι  ιδιαίτερα  

ευαισθητοποιημένος  για  το  θέμα  το  οποίο  μου  αναφέρατε ,  θα  σας  

μιλήσω  τώρα  με  την  ιδιότητα  του  Προέδρου  του  Συνδέσμου  Εφέδρων  

Αξιωματικών ,  ο  οποίος  πρόσφατα  εντάχθηκε  στο  Μητρώο  Φορέων  

Πολιτικής  Προστασίας ,  με  βάση  το  νέο  θεσμικό  πλαίσιο  δεν  είναι  απλά  
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να  κάνουμε  μια  γενικότερη  πρόσκληση  και  να  έρθουν  εθελοντές  

διάφοροι  για  να  συμμετέχουν .   

 Έχει  μια  εξαιρετικά  εξονυχιστική  διαδικασία  για  τον  έλεγχο  και  

την  πιστοποίηση  των  εθελοντικών  οργανώσεων ,  οι  οποίες  και  ομάδων ,  

οι  οποίες  θα  συμμετέχουν  και  φορέων ,  άρα  επομένως  είναι  κάτι  

εξαιρετικά  τυποποιημένο ,  σοβαρό  και  θέλει  μια  σωστή  υποδομή  και  

συγκεκριμένη  προηγούμενη  δραστηριότητα  των  εθελοντικών  ομάδων .   

 Τώρα  αυτό  που  σας  ανέφερε  προηγουμένως  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

και  το  οποίο  σχεδιάζεται  να  γίνει  για  όλη  αυτή  την  περιοχή  πέριξ  της  

πόλεως  των  Σερρών  και  στην  συνέχεια  και  στην  πόλη  των  Σερρών ,  

είναι  μεγάλες  ασκήσεις ,  γιατί  το  σημαντικότερο  είναι  οι  κάτοικοι ,  οι  

μόνιμοι  κάτοικοι  των  περιοχών  αυτών  να  γνωρίζουν  τα  σχέδια  

εκκένωσης  και  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  τα  προβλήματα .   

 Ιδίως  η  περιοχή  της  Χρυσοπηγής ,  η  οποία  και  εμένα  προσωπικά  

με  απασχολεί  και  με  ενδιαφέρει  . .μόνιμης  κατοικίας ,  εφάπτεται  ενός  

περιαστικού  δάσους ,  το  οποίο  είναι  μοναδικό  και  επειδή  ένας  είναι  ο  

κύριος  οδικός  άξονας  εκκένωσης  της  περιοχής  αυτής ,  γι '  αυτό  έχει ,  

πολύ  μεγάλη  σημασία  παίζει  η  προηγούμενη  έγκαιρη  γνώση ,  

ενημέρωση  και  εκπαίδευση  του  πληθυσμού  και  γι '  αυτό  έχει  

καταλυτικό  ρόλο ,  όπως  μας  ανέφερε  ο  κ .  Νυχτοπάτης  ότι  θα  γίνουν  το  

επόμενο  χρονικό  διάστημα  και  συγκεκριμένα  οι  ασκήσεις  αυτού  του  

είδους .   

 Επομένως  νομίζω  ότι  αυτές  οι  ασκήσεις ,  εφόσον  υλοποιηθούν  με  

πραγματικές  συνθήκες  θα  αναδείξουν  και  τις  όποιες  ελλείψεις  του  

σχεδιασμού  και  θα  μπορέσουμε  να  επανέλθουμε  για  την  βελτίωση  των  

σχεδίων  και  την  λήψη  μέτρων ,  όπως  αναφέρεται  για  τον  καθαρισμό  

των  δρομολογίων  και  τα  λοιπά .   
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 Εδώ  όμως  αυτό  το  οποίο  συζητάμε  τώρα  είναι  η  έγκριση  του  

υπάρχοντος  επικαιροποιημένου  σχεδίου .  Το  σχέδιο  εγκρίνουμε ,  την  

πρακτική  εφαρμογή  και  την  υλοποίηση  θα  την  δούμε  στην  πορεία  μέσα  

από  τις  ασκήσεις  που  θα  γίνουν ,  οι  οποίες  δεν  συνηθίζεται  να  

συμβαίνουν  γενικώς  στην  επικράτεια ,  ούτε  και  στον  Δήμο  μας  και  θα  

είναι  κάτι  που  θα  είναι  καλό ,  κάτι  το  οποίο  θα  είναι  σημαντικό  και  

πρωτοποριακό  για  την  περιοχή  μας .   

 Συμφωνούμε  και  εγκρίνουμε  ομοφώνως ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  τοποθέτηση  πολύ  μικρή .  Κύριε  Πρόεδρε ,   

Φωτιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης   και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Μάλιστα .  Ορίστε  κ .  

Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε  στο  δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   Βασίλης  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε  στο  δέκατο  τέταρτο  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δώδεκα  είμαστε  αλλά  το  12,  13 και  το  14 είναι  σχεδόν  ίδια .  Πείτε  

μας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  ουσίας  είμαστε  στο  δέκατο  τέταρτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  είμαστε  στο  δώδεκα  αλλά  το  12,  το  13 και  το  14 είναι  

συναφή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς ,  είναι  παρεμφερή .  Λοιπόν ,  εμείς  θα  κάνουμε  μια  τοποθέτηση  

και  μια  πρόταση  και  για  τις  τρεις  εκδοχές  αλλά  εδώ  κυρίως ,  επειδή  

είναι  στην  ίδια  κατεύθυνση  πλην  του  Ελαιώνα ,  επαναφέρουμε  την  

πρότασή  μας  για ,  ιδιαιτέρως  στο  δέκα  τέταρτο  θέμα ,  τον  εντοπισμό  και  

την  διάνοιξη  του  Βόρειου  Περιφερειακού  Δρόμου  του  Οικισμού .  

 Είναι  αδιανόητο  μια  τεράστια  περιοχή ,  η  βόρεια  περιοχή ,  που  

έχει  οικισμούς ,  που  έχει  δραστηριότητες  και  έχει  δάση  να  έχει  μόνο  

μια  οδό .  Πρέπει ,  λοιπόν ,  ήδη  τα  έχουμε  πει  αυτά  από  την  προεκλογική  

ακόμα  περίοδο  και  πολύ  καιρό  παλαιά ,  κύριε  Δήμαρχε  να  δείτε  την  

διάνοιξη  του  Βόρειου  Περιφερειακού  στην  αρχή  αργοτόδρομου ,  πλην  

όμως  άκρως  βοηθητικού  σε  περίπτωση  κακού  φαινομένου  και  σταδιακά  

να  δούμε  και  την  δυνατότητα  διάνοιξής  του  και  την  αξιοποίησή  του  με  

άλλα  πιο  σταθερά  υλικά  ως  υπόβαση .   

 Νομίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  αυτό  θα  πρέπει  να  το  εντάξουμε .  

Είναι  πρότασή  μας  παρακαλώ ,  να  τεθεί .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διάνοιξη  Βόρειου  Περιφερειακού  άμεσα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  μια  πρόταση  την  οποία  πρέπει  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε  ζητήσει  ο  κ .  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Είπατε  προηγουμένως ,  αναφερθήκατε ,  με  αφορμή  

τα  τρία  θέματα ,  στα  οποία  συμφωνούμε  βέβαια ,  δεν  υπάρχει  καμία  

διαφωνία ,  τα  εγκρίνουμε  και  τα  ψηφίζουμε ,  όμως  οφείλω  να  αναφέρω  

για  να  γνωρίζουν  και  οι  συμπολίτες  μας  αλλά  και  όλοι  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  ότι  έχει  γίνει  επί  των  συγκεκριμένων  σχεδίων  εκκένωσης  

τοπικών  κοινοτήτων ,  Ξηροτόπου ,  Ελαιώνα ,  Μετοχίου  και  Χρυσοπηγής  

μια  πολύ  πετυχημένη  διοργάνωση  . .  τον  Δήμο .  Ο  κύριος  . .ήταν  ο  

Δήμος ,  η  Πυροσβεστική ,  η  Αστυνομία  και  τα  λοιπά  . .της  προηγούμενης  

θητείας  του  κ .  Πέτρου  Αγγελίδη ,  η  οποία  στέφτηκε  με  μεγάλη  επιτυχία  

και  αποτέλεσμα  για  ολόκληρη  την  Ελλάδα ,  επειδή  πραγματικά  ήταν  

πολύ  πετυχημένη ,  έδωσε  τα  φώτα  σε  ολόκληρη  την  υπόλοιπη  Ελλάδα .   

Ήταν  πάρα  πολύ  πετυχημένη  ενέργεια .  Μακάρι ,  σαφώς  και  

χρειάζεται  η  επικαιροποίηση  όλων  αυτών  των  μελετών  και  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  γίνονται  δοκιμαστικές ,  όπως  έγινε  και  επί  των  ημερών  μας .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Παπαβασιλείου .  Το  σημαντικό  με  τέτοιου  είδους  

σχεδιασμούς  είναι  να  επαναλαμβάνονται  και  ιδίως  να  εκπαιδεύεται  ο  

πληθυσμός .  Θα  γίνει  προσπάθεια  να  εκπαιδευτεί  ο  πληθυσμός  των  

περιοχών  αυτών .   

 Και  η  κυρία  Παπαφωτίου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .  Ορίστε  κυρία  

Παπαφωτίου .  Μας  ακούει  η  κυρία  Παπαφωτίου ;  Δεν  μας  ακούει .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Στα  πλαίσια ,  μέχρι  να  συνδεθεί  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  που  κατέθεσε  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  στην  

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  με  το  πρόγραμμα  των  20.000,   θα  φέρουμε  μια  

τροποποίηση ,  έτσι  ώστε ,  να  έχουμε  ένα  σύστημα  επικοινωνίας  όλων  

των  φορέων ,  Αστυνομία ,  Πυροσβεστική ,  Δήμος  και  όποιοι  άλλοι  

φορείς ,  ασφαλές  σύστημα  για  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  μια  

τροποποίηση  στον  προϋπολογισμό  να  είναι  η  αρχή  της  σωστής  

επικοινωνίας  σε  τέτοιες  δύσκολες  καταστάσεις .   Ας  το  ξέρουν  οι  

συνάδελφοι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  δεν  βλέπω  την  κυρία  Παπαφωτίου ,  οπότε  προχωρούμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  σας  βλέπω ,  εάν  με  ακούτε ;  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .  Πείτε  μας ,  ναι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  ήθελα  να  ερωτήσω  εάν  αυτά  τα  σχέδια  …δεν  θα  μείνω  στην  ουσία ,  

συμφωνώ  απολύτως ,  . .από  τον  Δήμο  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  συγνώμη  …  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  με  ακούτε ;  Δεν  έχετε  καθόλου  καλό  σήμα ,  δεν  σας  

ακούμε  καθόλου  καλά .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κατάλαβα ,  εντάξει .  ΟΚ .  Θα  σας  το  στείλω  γραπτώς .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Οπότε  εγκρίνεται  ομόφωνα  το  δώδεκα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  102/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκα  τρία .  

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  επικαιροποιημένου  σχεδίου  εκκένωσης   

οικισμού  Χρυσοπηγής  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομοίως  εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:103 /2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  άμεσης  
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/  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την  εκδήλωση  δασικών  

 πυρκαγιών  Δήμου  Σερρών ,  με  την  κωδική  ονομασία  ¨ ΙΟΛΑΟΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  104/2020 )  

…………………………  

 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πρόεδρε ,  είχα  ζητήσει  τον  λόγο  πριν  τρία  θέματα .  Προφανώς  δεν  με  

άκουσες  γιατί  ήταν  κόκκινο  το  μικρόφωνό  μου ,  αλλά  νομίζω  ότι  είναι  

παρεμφερή .  Εάν  έχεις  την  διάθεση  και  την  καλοσύνη  μπορείς  να  μου  

τον  δώσεις  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  σας  βλέπω  κ .  Χράπα ,  πείτε  μου  τι  ακριβώς  είπατε ,  δεν  άκουσα  

καλά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είχα  ζητήσει  τον  λόγο  πριν  από  δυο  θέματα  αλλά  είναι  παρεμφερή  τα  

θέματα ,  αφορούν  τα  σχέδια  βασικά ,  εάν  έχετε  το  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  δώδεκα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα  σχέδια  εκκένωσης  λόγω  καταστροφών  που  έχουμε  της  Πολιτικής  

Προστασίας .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  ήθελα  να  πω  βασικά ,  πρώτα  –πρώτα  να  συγχαρώ  την  Δημοτική  

Αρχή  για  την  τοποθέτηση  του  κυρίου  Πενλίδη ,  ενός  άξιου  συνεργάτη  

στην  θέση  του  προϊσταμένου  της  Πολιτικής  Προστασίας .  Πραγματικά  

άξιος  που  γνωρίζει  το  αντικείμενο ,  χρόνια  το  έτρεχε  και  το  αγάπησε ,  

αλλά  παρόλα  αυτά  θέλω  να  τονίσω  ότι  η  Χρυσοπηγή  που ,  όπως  είπατε  

και  εσείς ,  προείπατε  έχει  μόνο  μια  έξοδο  –είσοδο ,  είναι  ένα  μεγάλο  

πρόβλημα  στην  Χρυσοπηγή  για  να  πάρεις  τέτοια  μέτρα  έκτακτης  

ανάγκης .   

 Πρέπει  να  φροντίσουμε  όμως  παραταύτα ,  επειδή  ο  καιρός  φτάνει  

και  εγκαίρως  μάλιστα ,  είναι  η  περίοδος  αυτή  που  μπορούμε  ακόμα  να  

προλάβουμε  ορισμένα  πράγματα ,  είναι  να  εξαφανίσουμε  τις  παράνομες  

αποθέσεις  αδρανών  υλικών  και  γενικότερα  απορριμμάτων  σε  αυτές  τις  

περιοχές  του  ορεινού  όγκου  και  όχι  μόνο  στην  Χρυσοπηγή ,  γιατί  στην  

Χρυσοπηγή  απέξω  υπάρχει  ένας  χώρος ,  στον  οποίο  πάνε  και  πετάνε  οι  

ίδιοι  οι  Χρυσοπηγιώτες  εκεί  πέρα  ότι  απόρριμμα  έχουν  αλλά  είναι  και  

στον  Ελαιώνα ,  όπως  προείπε  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  στον  Ελαιώνα  

υπάρχουν  πολλά  σημεία  τέτοια  παράνομης  απόθεσης ,  τα  οποία  κατά  

καιρούς  τα  καθαρίζουμε  αλλά  παρόλα  αυτά  μετά  από  τον  χειμώνα  που  

υπάρχει  μια  στασιμότητα  γενικά  στις  υπηρεσίες  τέτοιο  καιρό  ξανά  

εμφανίζονται .   

 Θέλω  να  τονίσω  λιγάκι  σε  σας  και  στον  Αντιδήμαρχο  του  

Περιβάλλοντος  και  της  Καθαριότητας ,  λίγο  να  δει  αυτά  τα  σημεία ,  τα  

οποία  τα  γνωρίζει  η  υπηρεσία  ποια  είναι ,  για  να  προβεί  εγκαίρως ,  πριν  

έρθει  το  καλοκαίρι  και  μπούμε  σε  περίοδο  πάλι ,  να  μπορέσουμε  να  τα  
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καθαρίσουμε  και  να  είμαστε ,  τουλάχιστον  σαν  Δήμος  να  μην  έχουμε  

ευθύνη ,  όσον  αφορά  την  πρόκληση  καταστροφών .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω  μόνο  και  τίποτα  άλλο .  Ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε  ο  Ηλίας  ο  Γκότσης  είμαι .  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Γκότση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχω  μιλήσει ,  πρέπει  να  πω  κάτι  και  εγώ .  Λοιπόν ,  επειδή  εδώ  

γίνεται  μια  σπέκουλα ,  όσον  αφορά  την  Πολιτική  Προστασία ,  επειδή  

πέντε  χρόνια  χρημάτισα ,  θέλω  να  σας  πω  το  εξής :  ο  Σαμαράς ,  γιατί  

ακούω  τώρα ,  ήταν  ένας  άξιος  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συγνώμη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφήστε  με .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  διαφωνεί  κανείς  σε  τίποτα .  Ακούστε  κάτι  και  ούτε  

ειπώθηκε  κάτι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  ….  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τελειώσω .  Τα  πέντε  χρόνια  σας  πληροφορώ  ότι  από  την  Κεντρική  

Μακεδονία  ο  υπεύθυνος  της  Πολιτικής  Προστασίας  μας  κατέταξε  μέσα  

στους  πρώτους  τρεις  δήμους  ότι  είχαμε  την  μεγάλη  επιτυχία  όσον  
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αφορά  την  Πολιτική  Προστασία .  . .που  κάναμε .  Αυτά  είναι  

καταγεγραμμένα  και  μπορεί  και  ο  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Νυχτοπάτης  να  το  

διαπιστώσει  αυτό  και  να  το  διασταυρώσει .   

 Μέσα  στις  πρώτες  τρεις  θέσεις  Κεντρικής  Μακεδονίας  ήμασταν  

πρώτοι ,  όσον  αφορά  την  παροχή  που  προσέφερε  η  Πολιτική  

Προστασία .  Αυτό  θέλω  να  πω  και  να  μην  αδικούμε  ανθρώπους  οι  

οποίοι  προσπάθησαν  επί  πέντε  χρόνια .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  εάν  και  το  θέμα  μας  δεν  είναι  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι ,  είναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως  έχουν  εγκριθεί  το  12,  13 και  14.  Ο  κ .  Μισιρλής  επέστρεψε  

στην  σύνδεση  για  να  επιστρέψουμε  στο  8;  Λοιπόν ,  επιστρέφουμε  στο  

οκτώ  θέμα ,  στο  οποίο  είχε  υποβάλλει  ερώτημα  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Παρακαλώ ,  κ .  Χρυσανθίδη  επαναλάβετε  το  ερώτημά  σας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  ερώτημά  μου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τα  ερωτήματά  μου  είναι  δυο .   

Πρώτον ,  για  ποιο  λόγο  ήρθε  καθυστερημένα  το  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  την  στιγμή  που  η  νομοθεσία  προβλέπει  μετά  από  

τριάντα  μέρες  της  λήξης  του  τριμήνου ;   

Και  εάν  δεύτερο .  Όσον  αφορά  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  έχει  μια  απόκλιση  

αρνητική  στα  έσοδα  …33%. Αυτό  από  που  προέρχεται ;  Στην  

Οικονομική  Επιτροπή  έκανα  τις  ερωτήσεις  αυτές ,  δεν  μπόρεσα  να  

πάρω  απαντήσεις .  Είπα  ότι  θα  μου  δοθούν ,  δεν  μου  δοθήκανε ,  γι '  αυτό  

το  επαναφέρω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Για  την  απόφαση  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  θα  σας  απαντήσει  ο  κ .  Γάτσιος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεσαι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  φαίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  κάνε  την  σύνδεση ,  δεν  φαίνεσαι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ακούγεται  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι  να  ξανασυνδεθεί  ο  κ .  Μισιρλής…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε ,  να  προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  δέκα  πέντε .   

 

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Ενημέρωση  έγκρισης  αλλαγής  χωροθέτησης  μονάδας  βιοαερίου  στα   

πλαίσια  της  πράξης  ¨Αγροτικές  Κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής   

αποβλήτων  και  ενεργειακής  απόδοσης  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  

με   

το  ακρωνύμιο  ZEFIRROS του  προγράμματος  ¨ Interreg IPA Cross-

border  

 Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  οποίο  συζητούσαμε  προηγουμένως .  Εισηγητής  ο  κ .  

Νυχτοπάτης .  Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είχε  έρθει  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  και  δεχθήκαμε  να  το  

επαναφέρουμε  και  είχαμε  πει  ότι  θα  περάσουν  οι  επικεφαλής ,  

τουλάχιστον ,  από  την  υπηρεσία  να  ενημερωθούν ,  γιατί  δεν  υπήρχε  

κανένα  θέμα  ιδιαίτερο  ή  κρυφό ,  για  τον  λόγο  για  τον  οποίο  θα  έπρεπε  

να  αλλάξουμε  αυτόν  τον  χώρο .   

 Οι  περισσότεροι  γνωρίζετε  τι  ακριβώς  συμβαίνει  εκεί .  Ήταν  να  

γίνει  στον  Ελαιώνα  αλλά  αυτά  που  είχαν  προγραμματιστεί  δεν  

προχώρησαν .  Υπάρχουν  πραγματικοί  λόγοι  για  τους  οποίους  ζητάμε  

την  αλλαγή  χωροθέτησης .  Ότι  η  πρόσβαση  είναι  σαφώς  πιο  εύκολη  στο  

Βιοτεχνικό  Πάρκο ,  είναι  πιο  κοντά  τα  σφαγεία  του  γειτονικού  Δήμου  

και  φυσικά  θα  μπορούσε  . .επιχειρήσεις  κάποια  στιγμή  και  στην  γύρω  

περιοχή ,  να  μπορέσουν ,  ενδεχομένως ,  να  εκμεταλλευτούν  . .  ενέργεια ,  

χωρίς  βέβαια  να  είμαστε  σίγουροι ,  το  είχα  πει  και  τότε ,  πόσο  σωστά  θα  

λειτουργήσει  αυτό  και  τι  ακόμα  θα  χρειαστεί ,  γιατί  μάλλον  εκεί  θα  

πρέπει  να  έχουμε  ίσως  και  κάποια  . .υπόστεγα ,  κάτι  τέτοιο  είχαμε  πει ,  

αλλά  ωστόσο  . .  πρόγραμμα  και  δεν  μπορούμε  να  το  αφήσουμε .  

 Δεν  έχω  αν  πω  κάτι  άλλο  και  ούτε  υπάρχει  κάποιος  άλλος  λόγος  

για  την  . .της  χωροθέτησης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως  Πρόεδρε  μου  επιτρέπεις  λίγο  μια  συμπληρωματική ;  Το  

πρόγραμμα  αυτό  είναι  σε  ρίσκο  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα .  Έχει  
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. .και  δεν  ξέρουμε  εάν  θα  το  . .Αυτό  σαν  μια  υποσημείωση .  Υπάρχει  

μεγάλη  καθυστέρηση .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μου  επιτρέπετε  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αφού  κρίθηκε  αναγκαία  η  αλλαγής  της  χωροθέτησης  και  βέβαια  δεν  

έχουμε  καμία  αντίρρηση ,  για  μας ,  όπως  πολύ  σωστά  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  επειδή  τρέχουν  και  οι  ημερομηνίες  και  ο  χρόνος ,  νομίζω  ότι  

πρέπει ,  κύριε  Δήμαρχε  να  προσέξουμε  ιδιαίτερα  το  θέμα  αυτό ,  γιατί  

για  μας  προτεραιότητα  έχει  βέβαια  και  νομίζω  ότι  θα  συμφωνήσετε  

όλοι  μαζί  μου ,  ότι  είναι  να  γίνει  το  έργο ,  άρα  πρέπει  να  δώσουμε  βάση  

να  προχωρήσει  και  να  ολοκληρωθεί  το  έργο .  Πρέπει  να  γίνει  το  έργο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κανένας  δεν  αντιλέγει  και  νομίζω  ότι  όλοι  είμαστε  σύμφωνοι .  Το  

ζητούμενο  είναι  να  καταφέρουμε  τις  ημερομηνίες  τώρα  με  τις  αλλαγές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Εμείς  έχουμε  μια  διαφοροποιημένη  άποψη .  Η  συγκεκριμένη  δράση  

ήταν  μέσα  σε  μια  δέσμη  κάποιων  δράσεων  προκειμένου  εκεί  η  

συγκεκριμένη  κοινότητά  μας  να  πάρει  τον  χαρακτηρισμό  Πράσινη  

Κοινότητα  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   
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 Είχαμε  ζητήσει  και  από  εσάς  ως  Δημοτική  Αρχή  να  μας  πείτε ,  

πόσες  μελέτες  πληρώθηκαν  και  σήμερα  επαναφέρουμε  το  αίτημα ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  πόσες  μελέτες  πληρώθηκαν  από  τον  Δήμο  για  την  ωρίμανση  

του  αιτήματος  του  συγκεκριμένου .  Αφορά  λοιπόν  την  διαμόρφωση  και  

την  εξέλιξη  της  Κοινότητας  σε  Πράσινη  Κοινότητα .  Αυτό  το  έργο ,  

κατά  την  άποψή  μας  δεν  μπορεί  να  αποκοπεί  από  εκεί ,  διότι  εκεί  θα  

πήγαιναν  όλα  τα  παράγωγα  απόβλητα  και  τα  λοιπά ,  της  συγκεκριμένης  

περιοχής .   

 Εδώ ,  λοιπόν ,  έχουμε  μια  ανατροπή .  Το  ερώτημα  μπαίνει ,  γιατί  να  

μεταφερθεί  η  συγκεκριμένη  μονάδα  όταν  είναι  υποέργο  ενός  

συγκεκριμένο  έργου  προκειμένου  να  έχουμε  αυτή  την  εξέλιξη ,  εν  πάση  

περιπτώσει ;   

Εδώ  έχουμε  μια  διαφοροποίηση .  Αυτή  την  διαφοροποίηση  εμείς  

ζητούμε  για  ποιο  λόγο  να  την  ψηφίσουμε ;  Νομίζω  ότι  χρωστάτε  με  την  

καλώς  εννοούμενη ,  καταλαβαίνετε  τι  λέω ,  εντός  εισαγωγικών ,  μια  

απάντηση  να  ανατρέξετε ,  εάν  πληρώσαμε  και  πόσα  χρήματα  

πληρώσαμε ,  διότι  αυτό  το  έργο  από  την  αρχή  εμείς  ως  παράταξη ,  

παρένθεση  και  κλείνω ,  το  . .  ιδιαιτέρως  οι  μελέτες  οι  οποίες  ήρθαν ,  

ήταν  πάρα  πολλές  ήταν  παρεμφερείς  και  είχαμε  σοβαρές  ενστάσεις .   

 Παρακαλώ  συνοψίζοντας ,  εμείς  λέμε  ότι  αυτό  το  έργο  πρέπει  να  

μείνει  εκεί ,  γιατί  είναι  υποέργο  του  συνολικού  έργου  ένα  και  το  

δεύτερο ,  πόσες  μελέτες  πληρώθηκαν ,  εάν  πληρώθηκαν ,  για  να  έχουμε  

την  δυνατότητα  το  συγκεκριμένο  έργο  να  προχωρήσει ,  προκειμένου  να  

έχουμε  την  εξέλιξη  της  Πράσινης  Κοινότητας  στον  συγκεκριμένο  

οικισμό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πρόεδρέ  μου  η  εισήγηση  που  έχετε  ήταν  και  θέμα  υπηρεσιακό .  Ας  

συμμετέχει  λίγο  και  ο  κ .  Νυχτοπάτης ,  που  είναι  εισηγητής  στο  θέμα .  Η  

εισήγηση  της  χωροθέτησης  του  συγκεκριμένου  έργου  έρχεται  μετά  από  

εισήγηση  της  υπηρεσίας  σε  συνεννόηση  με  την  Διαχειριστική  Αρχή ,  

γιατί   έχουν  μεταβληθεί  συγκεκριμένοι  παράμετροι  του  έργου .   

Παράμετροι  που  δεν  έχουν  προκύψει  τώρα ,  να  το  ξεκαθαρίσω ,  

δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  έχει  προκύψει  τώρα ,  έχει  προκύψει  περίπου  

εδώ  και  ένα  χρόνο  αυτή  η  αλλαγή .   

Γιώργο ,  εάν  θέλεις ,  βοήθησε  λίγο  στην  συγκεκριμένη  ανάλυση  

του  θέματος .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  βασικό  είναι  το  εξής :  ότι  πραγματικά   το  έργο  στον  Ελαιώνα  . .  δεν  

προχώρησε .  Φυσικά  γι '  αυτό  τώρα  δεν  ευθύνεται  η  Δημοτική  Αρχή  

αυτή .  Όλοι  ξέρουν  τι  έχει  γίνει  παλαιότερα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόσεξε ,  ούτε  και  η  προηγούμενη  ευθύνεται ,  να  το  ξεκαθαρίσουμε ,  

ήταν  συγκεκριμένα  εγγενή  προβλήματα  στο  συγκεκριμένο  έργο .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Εγώ  δεν  είπα  ότι  ευθύνεται  η  προηγούμενη ,  

είπα  ότι  δεν  έχει  σχέση  με  εμάς .  Θέλει  κάποια  πολιτική  απόφαση ,  αυτό  

λέω  αλλά  από  την  ώρα  που  δεν  προχώρησε  …σε  ένα  έργο  που  πάλι  

…πιο  εύκολη  πρόσβαση ,  είναι  πιο  κοντά ,  πιο  καλός  ο  δρόμος ,  πιο  

εύκολα  φεύγουν  από  εκεί  οι  παραγωγοί ,  οι  κτηνοτρόφοι  . .αυτός  είναι  ο  

λόγος ,  κανένας  άλλος .   Δεν  υπάρχει ,  πραγματικά ,  κανένας  άλλος  

λόγος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε  μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ  να  βοηθήσω ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μισό  λεπτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  βοηθήσω ;  Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας  κ .  Γκότση ,  πείτε  μας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  το  θέμα  έρχεται  ως  ενημέρωση .  Κατόπιν  σε  συνεννόηση  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας ,  αντιδήμαρχε  εάν  κάνω  λάθος ,  με  την  

Διαχειριστική  Αρχή .  Αυτό  γίνεται  διότι  δεν  υπάρχει ,  όπως  είπε  ο  

Δήμαρχος ,  οι  παράμετροι ,  οι  κατάλληλες  προϋποθέσεις  εκεί .  

Κτηνοτροφικές  μονάδες  δεν  έχουν  γίνει ,  η  απόσταση  από  το  σφαγείο  

του  . .  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλη ,  ο  Δήμος  απέχει  από  το  σημείο  που  θα  

γινόταν  αρκετά ,  οπότε  τα  έξοδα  και  τα  λοιπά  είναι  περισσότερα .   

 Η  θέση  στο  Βιοτεχνικό  Πάρκο  που  γίνεται ,  είναι  η  κατάλληλη ,  

διότι  πληροί ,  ας  το  πω ,  γενικά  όλες  τις  προϋποθέσεις ,  όσον  αφορά  το  

ρεύμα  που  είναι  κοντά  το  δίκτυο  της  Δ .Ε .Η . ,  το  εργοστάσιο ,  τι  είναι  

εκείνο  εκεί  που  έχει .  Η  παραγωγή  ζεστού  νερού  υπάρχουν  κτήματα  
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εκεί  να  πηγαίνει  και  γενικά  είναι  η  θέση  η  πλέον  κατάλληλη  για  να  

πάει  εκεί  το ,  να  γίνει  αυτή  η  μικρή  μονάδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εάν  μου  επιτρέπετε  συνάδελφοι ,  επειδή  τώρα  μιλάμε  για  ένα  

θέμα  το  οποίο  …μην  το  πλατειάζουμε  πάρα  πολύ  το  θέμα .  Νομίζω  ότι  

αναλύθηκε  επαρκώς .  Παρόλα  αυτά ,  κύριε  Φωτιάδη  πείτε  εσείς  μια  

τελική  τοποθέτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγχωρέστε  με ,  εγώ  έβαλα  δυο ,  τρεις  συγκεκριμένες  

ερωτήσεις .  Εάν  θέλετε  είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων  ή  των  

τοποθετήσεων ;  Στην  φάση  των  ερωτήσεων  είμαστε .  Λοιπόν ,  εγώ  

ρώτησα ,  τι  πληρώσαμε  για  τις  συγκεκριμένες  μελέτες ;  Γιατί  αυτό  το  

υποέργο  να  το  . .  από  το  συγκεκριμένο  έργο ;  Ποιες  ήταν  οι  εγγενείς  

αδυναμίες  προκειμένου  εκεί  να  μιλήσουν  για  Πράσινη  Κοινότητα ;  

Διότι  εδώ  επί  της  ουσίας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εγκαταλείπουμε  την  

απορρύπανση  του  περιβάλλοντος  σε  μια  συγκεκριμένη  ορεινή  ενότητα  

μέσα  από  του  συγκεκριμένου  έργου .   

 Αυτό  το  έργο  χωροθετήθηκε  εκεί ,  όχι  για  να  εξυπηρετήσουμε  τον  

επιχειρηματία ,  τοποθετήθηκε ,  χωροθετήθηκε  για  να  εξυπηρετήσουμε  

και  αν  απορρυπαίνουμε  τον  συγκεκριμένο  ορεινό  όγκο .  Το  μέγεθός  του  

ήταν  τέτοιο  που  θα  υποδεχόταν  όλη  αυτή  την  επιβάρυνση  που  έχουμε  

από  τα  συγκεκριμένα  λύματα  και  από  τα  παράγωγα  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .   

 Η  νέα  χωροθέτηση  δεν  λύνει  δικά  μας  προβλήματα ,  λύνει  άλλα  

θέματα  του  διπλανού  Δήμου .  Εμείς  ερωτούμε ,  λοιπόν ,  τι  πληρώσαμε  

ως  μελέτες  μέχρι  τώρα ;  Γιατί  εγκαταλείπεται  το  συνολικό  έργο  και  
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αποσπούμε  ένα  υποέργο ,  το  οποίο ,  γιατί  εγκαταλείπουμε  την  λύση  της  

τοπικές  επιβάρυνσης  και  ποιες  ήταν  οι  εγγενείς  αδυναμίες ;   

 Τρεις  ερωτήσεις  βάζουμε ,  κύριε  αντιδήμαρχε  και  κύριε  Δήμαρχε ,  

διότι  τέτοιου  είδους  επεξεργασίες… έχουμε  πολλές .  Έχουμε  και  στις  . . ,  

έχουμε  και  αλλού  και  έχουμε  και  αδειοδοτημένες  αλλού .  Γιατί  

εγκαταλείπουμε  την  απορρύπανση  του  συγκεκριμένου  ορεινού  όγκου  

και  γιατί . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγιναν  κατανοητές  οι  ερωτήσεις .  Παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  να  πω  ότι  για  τις  εύλογες  αυτές  ερωτήσεις  δεσμεύομαι  για  την  

συνάντηση  που  θα  έχουμε ,  την  τηλεδιάσκεψη  που  θα  έχουμε  σε  λίγες  

μέρες  και  με  τους  αρχηγούς ,  να  πάρουμε  αυτές  τις  πόσες  μελέτες  

έγιναν  και  τα  λοιπά  και  να  σας  ενημερώσω .   

 Τώρα  για  το  κομμάτι  αυτό ,  θα  πρέπει ,  όπως  ειπώθηκε  σωστά ,  

μιλάμε  για  μια  ενημέρωση  που  έγινε  ήδη  σε  συνεννόηση  με  την  

Διαχειριστική  Αρχή  της  έγκρισης .  Δηλαδή  έχει  εγκρίνει  η  Διαχειριστή  

Αρχή  την  αλλαγή  της  χωροθέτησης .  Η  φιλοσοφία ,  οι  εγγενείς  

αδυναμίες  έχουν  να  κάνουν  με  την  βιωσιμότητα  του  εγχειρήματος .  

Άλλο  είναι  το  κτηνοτροφικό  φορτίο  που  έχει  υπολογιστεί  στην  μελέτη .   

 Πόσες  μελέτες  έγιναν ,  σας  λέω  ότι  δεν  το  γνωρίζω  αυτή  την  

στιγμή ,  θα  το  διερευνήσω  και  θα  σας  απαντήσω  στην  εύλογη  ερώτηση .   

 Για  το  ύψος  του . .  που  χρειάστηκε  το  συγκεκριμένο  έργο ,  

δεσμεύομαι ,  το  έχω  σημειώσει  και  θα  σας  ενημερώσω .   

Ξέρω  στην  συνάντηση ,  γιατί  παρευρέθηκα  στην  συνάντηση  πριν  

από  περίπου  ενάμιση  μήνα ,  δυο ,  που  έγινε  η  ενημέρωση  για  το  έργο  

ότι  είχε  συμφωνηθεί  να  γίνει  χωροθέτηση  λόγω  αλλαγής  των  
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οικονομικών  δεδομένων  που  υπήρχαν  εκεί .  Και  το  φορτίο  είναι  

χαμηλότερο  και  δεν  θα  ήταν  βιώσιμη  το  όλο  εγχείρημα .  Δεσμεύομαι  . .  

για  την  τεκμηρίωση  . .  θα  σας  το  μεταφέρω  σαν  συμφωνία  που  έγινε  με  

την  Διαχειριστική  Αρχή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συγχωρέστε  με ,  κάνω  καταστρατήγηση ,  

αλλά  εδώ  όταν  μιλούμε  πρέπει  να  μιλούμε  με  βάση  τον  νόμο .  Αλλαγή  

χωροθέτησης  σε  έργο  δεν  κάνει  ούτε  η  Διαχειριστική  Αρχή  ούτε  

κανείς .  Ούτε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  κάνει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Εδώ  εάν  είναι  ενημέρωση  είναι  από  παραδρομή .  Εάν  δηλαδή ,  

ποιος  αποφάσισε  για  μας ;  Η  χωροθέτηση ,  ξαναλέω ,  είναι  αρμοδιότητα  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Κανείς  άλλος  μπορεί  να  την  αλλάξει .  Αυτό  

λέει  η  εμπειρία  μου .   

 Εδώ ,  λοιπόν ,  πότε  αποφασίσαμε  εμείς  να  μεταφερθεί  το  έργο ;  

Εάν  μου  λέτε  ότι  υπάρχει  απόφαση  να  την  δω  μήπως  έλειπα  εγώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  επιτρέψτε  μου .  Νομίζω  ότι  μετά  από  αυτά ,  τα  οποία  

σας  ανέφερε  ο  κ .  Δήμαρχος  και  την  δέσμευσή  του  ότι  θα  πάρετε  

πλήρεις  απαντήσεις  σε  όλα  τα  οποία  θέσατε ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  

προχωρήσουμε  και  οι  απαντήσεις  που  έχουν  ζητηθεί  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεχόμαστε  την  αλλαγή  χωροθέτησης ,  δηλαδή ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Επί  

γεγονότος  είμαστε ;  Δηλαδή  έτσι  όπως  το  βάλατε  είμαστε  επί  

γεγονότος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  επειδή  δεν  θα  πειράξει  η  ολιγοήμερη ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

αναβολή  του  θέματος  και  επειδή  αντιλαμβάνομαι  και  εγώ  ότι  
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χρειάζεται  το  σώμα  καλύτερη ,  πιο  τεκμηριωμένη  ενημέρωση  γι '  αυτό ,  

θα  έπρεπε ,  κ .  Νυχτοπάτη  να  είχαμε  τους  λόγους  αυτούς  της  αλλαγής  

χωροθέτησης ,  εκτός  εάν  έχουν  δοθεί  ήδη  στα  θέματα .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Τους  αναφέρει  η  εισήγηση .  Είναι  πολύ  απλοί  οι  λόγοι  και  γι '  αυτό  είπα  

και  την  προηγούμενη  φορά ,  όποιος  θέλει  να  περάσει  και  από  την  

υπηρεσία .  Δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος  πέρα  από  τους  απλούς  αυτούς  

που  αναφέρει  η  εισήγηση .  

 Τώρα ,  το  ότι  δεν  προχώρησε  το  έργο  στον  Ελαιώνα  αυτό  δεν  

είναι  θέμα  αυτής  της  απόφασης .  Καλώς  ή  κακώς  δεν  προχώρησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  διαβάζω  την  εισήγηση .  Η  αρχική  τοποθεσία  δεν  είναι  

πλέον  εύκολα  προσβάσιμη .  Οι  κτηνοτροφικές  μονάδες  που  επρόκειτο  

να  εγκατασταθούν  στο  πλαίσιο  της  Πράσινης  Κοινότητας ,  δεν  

εγκαταστάθηκαν  καθώς  το  πρόγραμμα  . .  δεν  υλοποιήθηκε .   

 Πέρα  του  Κτηνοτροφικού  Πάρκου  δεν  βρέθηκε  κατάλληλος  

χώρος  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  . .Συνεπώς ,  υπάρχει  η  σχετική  

αιτιολόγηση .  Παρακάτω  αναφέρεται  για  ποιο  λόγο  είναι  

καταλληλότερη  η  περιοχή  του  ΒΙΟΠΑ .   

 Η  νέα  τοποθεσία  βρίσκεται  σε  περιοχή  ευκολότερα  προσβάσιμη .  

Στην  γύρω  περιοχή  υπάρχουν  αρκετές   . .μονάδες ,  οι  οποίες  θα  

τροφοδοτήσουν  την  εγκατάσταση  αυτή  με  πρώτη  ύλη .  Υπάρχει  άμεσα  

πρόσβαση  στο  δίκτυο  ηλεκτροδότησης  και  υδροδότησης .   

 Άρα  δεν  χρειάζεται  να  κάνουμε  ολόκληρη  εγκατάσταση  της  

Δ .Ε .Η .  για  ηλεκτροδοτήσουμε  το  συγκεκριμένο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  3ΗΣ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

11

Άρα  από  την  στιγμή  που  υπάρχουν  όλες  αυτές  οι  αιτιάσεις ,  είναι  και  

αρκετά  γραμμένες ,  νομίζω  ότι  το  μόνο  ερώτημα  είναι  για  το  κομμάτι  

των  μελετών .  Ας  προχωρήσουμε  στην  απόφαση  σύμφωνα  με  αυτή  την  

εισήγηση  και  από  εκεί  και  πέρα ,  ο  καθένας  κατά  το  δοκούν  παίρνει  την  

απόφασή  του… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελικά  έχουμε  απόφαση  ή  ενημέρωση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ενημέρωση  έγκρισης  λέει  αλλαγής  χωροθέτησης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  πρέπει  να  αποφασίσουμε ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  απόφαση  ή  ενημέρωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μιλάμε  για  αλλαγή  χωροθέτησης  για  τους  συγκεκριμένους  λόγους .  

Όπως  αναφέρεται  η  εισήγηση ,  γιατί  τώρα  το  βλέπω  έτσι  αναλυτικά ,  η  

εισήγηση  αναφέρεται  ακριβώς  για  αλλαγή  χωροθέτησης  για  

συγκεκριμένους  λόγους  που  αναφέρονται .  Είναι  λόγοι  αντικειμενικοί .  

Είναι  λόγους  τους  οποίους  αποδέχθηκε  και  η  Διαχειριστική  Αρχή .   

Τώρα  εάν  εμείς   έρθουμε  και  πούμε  με  μια  άλλη  απόφαση ,  όντως  

δικό  μας  είναι  το  θέμα ,  εδώ  αποφασίζουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δήμαρχε  συγνώμη ,  το  πρόγραμμα  θα  τιναχθεί  στον  αέρα .  Πρέπει  

οπωσδήποτε  να  πάρουμε  απόφαση  και  να  προχωρήσουν  οι  διαδικασίες .  

Βάλτε  το  σε  ψηφοφορία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξήγησα  ότι  είναι  οριακά .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ .  Το  θέμα  θα  προχωρήσει  έτσι  όπως  είναι  

στην  εισήγηση .  Εγκρίνεται  και  από  ποιους ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  Παπαφωτίου  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  ώρα  που  ζήτησα  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  είδα ,  πείτε  μας .  Δεν  σας  ακούω  και  καλά .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  προσπαθήσω  να  είμαι  σύντομη .  Το  θέμα  αυτό  είναι  εξ  αναβολής .  

Για  κάποιους  λόγους  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ζητήσαμε  

να  επανεξεταστεί .  Ένας  από  τούς  λόγους  ήταν  ότι  είχαμε  ελλιπή  

δεδομένα ,  κατά  την  πλευρά  μου  και  κατά  το  ερώτημά  μου ,  όσον  αφορά  

τις  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις .   

 Διαβάζοντας  την  τωρινή  εισήγηση  δεν  είδα  καμία  προσθήκη  και  

καμία  απάντηση  στα  ερωτήματα  που  τέθηκαν  στην  προηγούμενη  

συνεδρίαση .  
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 Για  παράδειγμα ,  είχα  ρωτήσει  εάν  η  συγκεκριμένη  εγκατάσταση  

μπορεί  να  επιβαρύνει  περιβαλλοντικά  το  μέρος .  Εάν ,  για  παράδειγμα ,  

έχουμε  κακοσμία  ή  εάν  έχουμε  λύματα ,  τα  οποία  δεν  είναι  δυνατόν  να  

διασφαλιστεί  ότι  θα  αποθηκεύονται  στα  . .έχουμε  υποβάθμιση  μιας  

μεγάλης  χώρας  … περιοχή  του  Δήμου  μας .   

 Αυτά  τα  ερωτήματα ,  λοιπόν ,  κατ’  εμέ  δεν  απαντώνται  τώρα .  Πώς  

συζητάτε  να  πάρουμε  απόφαση  για  ένα  θέμα  που  το  αναβάλαμε  για  

συγκεκριμένους  λόγους  και  απαντήσεις  δεν  πήραμε ;   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  απαντήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Και  ο  κ .  Φαρμάκης  ζήτησε  τον  λόγο  και  μετά  θα  

απαντήσετε .   Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  συμφωνήσω  κατά  πολύ  μεγάλο  βαθμό  με  την  κυρία  Παπαφωτίου . .  

και  αυτό  που  ακούστηκε  σήμερα  εδώ ,  ότι  ακόμα . .  υποδομές  που  θα  

γίνουν  στον  χώρο  για  να  υποδεχθεί  αυτό  το  έργο ,  δεν  νομίζω  ότι  

πρέπει  …επειδή  δεν  προλαβαίνουμε . .  να  πάρουμε  μια  απόφαση  πιθανόν  

επικίνδυνη  για  το  περιβάλλον ,  εάν  και  εμείς  διαφωνούμε  … 

 Οπότε  θα  καταψηφίσουμε  σε  περίπτωση  που  τεθεί  σε  ψηφοφορία  

το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  θέμα  εδώ  σήμερα  είναι  μόνο  της  αλλαγής  χωροθέτησης .  Εάν  λοιπόν  

μείνουμε…και  οι  απορίες  της  κυρίας  Παπαφωτίου  και  του  κ .  Φαρμάκη  
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θα  συνεχίσουν  να  υφίστανται  αλλά  αυτές  έχουν  …την  διαδικασία  της  

αδειοδότησης .  Καταλάβατε  τι  λέω ;   

 Εάν  έχουμε  προβλήματα  περιβαλλοντικά  . .είτε  στην  νέα  θέση  

είτε  στην  παλαιά .  Δεν  είναι  το  θέμα  της  συζήτησης  αυτό  σήμερα .  Δεν  

συζητάμε  εάν  θα  γίνει   ή  δεν  θα  γίνει .  Συζητάμε  για  το  εάν  θα  αλλάξει  

θέση .  Έχουμε  πάρει  απόφαση  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όχι  εμείς ,  το  

προηγούμενο ,  να  γίνει  το  έργο  αυτό .  Εκτός  και  εάν  θέλουμε  να  μην  

γίνει  καν .  . .καταλάβατε ;   

 Από  την  Διαχειριστική  Αρχή  θα  πάρουμε  τις  απαραίτητες  

εγκρίσεις  και  άδειες  περιβαλλοντικές  για  να  γίνει  το  έργο ,  το  οποίο  

. .αλλά  δεν  είναι  το  θέμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  περάσουμε  σε  ψηφοφορία .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  Πρόεδρε ,  προχώρα  σε  ψηφοφορία  σε  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  σε  ψηφοφορία .  Βλέπω  όμως  ότι ,  διαπιστώνω  ότι  πολλοί  

συνάδελφοι  είναι  κλειστές  οι…για  ποιο  λόγο  συμβαίνει  αυτό  τώρα ;  

Πώς  θα  βγάλω  άκρη  εγώ  ποιοι  είστε ;  Παρακαλώ  όλοι  να  σας  βλέπω  

όλους .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  αρχηγοί  να  σας  πούνε .  Η  παράταξη  η  δική  μας  λέει  ότι  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  επικεφαλής  και  εάν  είναι  κάποια  διαφοροποίηση  ας  ακουστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  εσείς  τι  ψηφίζετε  στο  θέμα  το  συγκεκριμένο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η  εισήγησή  μου  είναι  όχι ,  διότι  . .με  την  αλλαγή  χωροθέτησης .  Κατά  τα  

λοιπά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούμε ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  ξαναπώ ;  Με  ακούσατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  όχι .  Για  ποιο  λόγο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  θέμα   για  μας  είναι  ανοικτό ,  δεν  μπορούμε  να  . .  στην  αναγκαιότητα  

αλλαγής  χωροθέτησης .  Με  τα  προβλήματα  που  αναδείχθηκαν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  παράταξη ,  λοιπόν ,  του  κύριε  Φωτιάδη  λέει ,  η  κυρία  

Παπαφωτίου  λέει  όχι  επίσης  η  παράταξής  της  και  ο  κ .  Φαρμάκης .  Οι  

υπόλοιποι  ναι .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  εμείνουμε  και  εμείς  στο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  και  ο  κ .  Φαρμάκης  λέει  όχι .  Επομένως ,  εγκρίνεται  κατά  

πλειοψηφία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  μετρήσουμε ,  σας  παρακαλώ .   Όταν  λέτε  κατά  

πλειοψηφία ,  πόσοι  είμαστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Δημοτική  Αρχή ,  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  και  ο  κ .  Γεωργούλας  

ψηφίζουν  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  της  κυρίας  Παπαφωτίου  και  του  κ .  

Φαρμάκη  ψηφίζουν  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  105/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο  θέμα ,  δέκα  έξι .   

 

 

ΘΕΜΑ    16ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ .  5/2020 ΑΔΣ:  ¨Ορισμός   

μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών   

(άρθρου  1 του  ΠΔ  270/11.3.1981 (ΦΕΚ  77),  για  το  έτος  2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αντικαθίσταται  η  κυρία  Πιστικόζογλου  με  τον  κ .  Μέτσκα  Βασίλειο .  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:106/2020 )  

…………………………  

 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Είμαστε  παρόντες  όλοι ;  Δεν  είναι  κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Είμαστε  όλοι…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  στους  παρόντες  κατά  πλειοψηφία  είναι  Παύλο .  Στους  παρόντες  

είναι  η  κατά  πλειοψηφία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συνεχίζουμε .  Θέμα  δέκατο  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ    17ο:  

Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  επαγγελματικών  μισθώσεων  

 σύμφωνα  με  την  ΠΝΠ /20-3-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Μισιρλής .   Παρακαλώ  όλους  τους  συναδέλφους  να  επιστρέψουν  

στις  οθόνες  τους  και  να  είναι  ορατοί ,  διαφορετικά  δημιουργούνται  

θέματα ,  τα  οποία  δεν  πρέπει  να  δημιουργούνται .  Παρακαλώ  όλοι  οι  

συνάδελφοι  να  έχουν  την  κάμερα  ανοικτή  και  να  είναι  ορατοί .  Να  

φαίνονται  όλοι .  Και  να  έχετε  τα  μικρόφωνα  κλειστά .   

 Κύριε  Μισιρλή  έχετε  τον  λόγο  για  το  θέμα  δέκα  επτά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

….είναι  ιδιοκτήτες  πολλών  ακινήτων  τα  οποία  εκμισθώνονται  για  

επαγγελματική  χρήση .  Οπότε  παρακαλούμε  το  σώμα  να  λάβει  απόφαση  

περί  απαλλαγής  του  40% του  συνολικού  μισθώματος  για  τους  μήνες  

Μάρτιο  και  Απρίλιο ,  όλων  των  επιχειρήσεων  που  έχουν  ληφθεί  ειδικά  

και  έκτακτα  μέτρα  περί  αναστολής  ή  προσωρινής  απαγόρευσης  

λειτουργίας  για  προληπτικούς  και  κατασταλτικούς  λόγους  που  

σχετίζονται  με  τον  κορωνοϊό  covid 19,  ακολουθώντας  την  πράξη  

νομοθετικού  περιεχομένου  και  η  οποία  εκδόθηκε   για  τον  σκοπό  αυτό .   

 Οι  επιχειρήσεις ,  λοιπόν ,  αυτές  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  στο  

τμήμα  Προσόδων  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  με  τα  οποία  

αποδεικνύεται  η  αναστολή  λειτουργίας  τους .   

 Ακολουθώντας ,  λοιπόν ,  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  

προτείνουμε  στο  σώμα  να  λάβει  την  ίδια  απόφαση ,  να  γίνει  μείωση  του  

μισθωτηρίου  συμβολαίου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

40% αντιδήμαρχε  η  μείωση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  αναφέρεται  στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  θέλει  να  κάνει  ερώτηση ;  Ορίστε  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

…στον  Αντιδήμαρχο…υπάρχει  κάποιο  κατάστημα ,  το  οποίο  είναι  σε  

δημοτικό  κτήριο  και  είναι  ανοικτό  αυτή  την  στιγμή  ακόμη  ή  όχι ;  Οι  

‘Μπουγάτσες’  δηλαδή  είναι  ανοικτές  κάτω  από  το  Δημαρχείο  ή  

κλείσανε  όλες ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  έχω  καθημερινή  παρουσία  στον  δήμο  από  το  πρωί ,  γνωρίζω  ότι  

. .κατάστημα  για  λόγους  delivery  είναι  ανοικτό .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δηλαδή  αυτό  το  κατάστημα  που  είναι  ανοικτό  δεν  θα  συμπεριληφθεί  

στο  -40%, έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  εξαιρείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι ,  αυτές  οι  ερωτήσεις  τώρα  είναι  αυτονόητες .  Η  πράξη  

νομοθετικού  περιεχομένου  τα  καθορίζει  όλα  αυτά .  Εννοείται  ότι  όσοι  

έχουν  το  δικαίωμα  να  υπαχθούν  σε  αυτή  την  μείωση ,  αυτοί  θα  

υπαχθούν .  Όσοι  έχουν  κλείσει  και  δεν  έχουν  κόψει  ούτε  μια  απόδειξη .   

 Συνεπώς  εγκρίνεται  το  δέκα  επτά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  107/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ    18ο:  

Περί  κοπής  δένδρων  επί  του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά ,  στα  

 πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του   

πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  

Ξενάκη¨ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι ;  Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Βασίλης  ο  Τερζής  

είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ  θέλω  να  πω  κάτι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  πριν  μιλήσετε ,  παρακαλώ  όλοι  οι  συνάδελφοι  να  είναι  

ορατοί .  Να  μην  έχετε  κλειστές  τις  κάμερες  και  να  έχετε  τα  μικρόφωνα  
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κλειστά .  Οι  κάμερες  ανοικτές  και  τα  μικρόφωνα  κλειστά .  Παρακαλώ  

πολύ .   

 Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομα  μια  πρόταση .  Την  είχα  κάνει  και  όταν  είχε  έρθει  

παρόμοιο  θέμα  για  την  κοπή  δέντρων  στο  3ο  Δημοτικό  Σχολείο .  Την  

είχα  κάνει  την  πρόταση  στον  κ .  Τουρτούρα  τον  Αντιδήμαρχο  

Πρασίνου ,  να  γίνει  μια  τράπεζα  ξύλου ,  όλη  αυτή  η  ξυλεία  να  μαζεύεται  

και  να  την  έχουμε  προς  χρήση  και  να  την  προσφέρουμε  στα  άτομα  που  

έχουν  ανάγκη  για  τους  χειμερινούς  μήνες ,  για  να  θερμαίνονται .  Να  

δημιουργηθεί  λοιπόν  μια  τράπεζα  ξύλου  για  όλη  αυτή  την  ξυλεία  από  

την  κοπή  των  δέντρων  που  γίνεται  για  να  είναι  για  τις  ευπαθείς  

ομάδες .  Την  είχα  κάνει  και  τότε  την  πρόταση ,  την  κάνω  και  τώρα  

παρακαλώ .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  υλοποιηθεί  ήδη  αυτό  κ .  Τερζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  εγώ  λίγο  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  για  το  κόψιμο  των  ξύλων ,  συνάδελφοι ,  θα  κάνουμε  ολόκληρη  

συζήτηση ;  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Συμφωνούμε .  Η  πρόταση  του  κ .  Τερζή  . .  της  παράταξής  μας  βεβαίως .  

Εμείς  λέμε ,  πόσα  δέντρα  θα  κόψουμε ;  Πόσα  είναι  τελικά ;  Και  είναι  

πεύκα ,  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όσα  δέντρα  θα  κόψουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρία  δέντρα  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φαίνονται  στην  εισήγηση  ξεκάθαρα ,  κ .  Φωτιάδη ,  είναι   τρία  δέντρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  διπλάσια  και  τριπλάσια  πρέπει  να  φυτέψουμε  

στον  ίδιο  χώρο ,  ας  είναι  σήμερα  μια  δέσμευση ,  που  θα  …Είναι  

πρότασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ούτως  ή  άλλως  η  ανάπλαση  του  χώρου  εκείνου  γενικότερο  σχεδιασμό  

θέλει ,  συνολικό .  Είναι  το  πως  θα  δημιουργηθεί  το  δικό  μας  μέρος ,  

γιατί  είναι  δικό  μας ,  είπαμε ,  το  μέρος  αυτό ,  πως  θα  το  διαμορφώσουμε  

και  τι  ακριβώς  θα  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  και  η  κυρία  Παπαφωτίου  τον  λόγο ;  Για  τα  δέντρα  πάλι ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ακριβώς .  Θα  συμφωνήσω  με  δυο  κουβέντες  σε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  όσα  κόβονται  τόσα ,  τουλάχιστον ,  να  υπάρχει  μέριμνα  για  να  
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φυτεύονται .  Φυσικά  άλλου  είδους .  Τα  πεύκα  και  όλα  αυτά  τα  

πευκοειδή  έχουν  ήδη  ξεπεραστεί .  Θα  το  δουν  όμως  οι  αρμόδιες  

υπηρεσίες .   

 Εγώ  βρίσκω  αφορμή  με  βάση  αυτό  και  μια  και  μιλάμε  για  δέντρα  

που  τα  συνδέω  με  τις  πυρκαγιές ,  νωρίτερα  που  δεν  με  ακούσατε  να  

κάνω  μια  επισήμανση  που  την  θεωρώ  σημαντική ,  διότι  τα  σχέδια  

εκκένωσης  τοπικών  κοινοτήτων  κάπου  πάνε ,  κάποιοι  τα  διαβάζουν .  

 Επειδή ,  λοιπόν ,  δεν  είσαι  σωστά  ελληνικά ,  βρίσκω  τώρα  την  

ευκαιρία  να  πω  ότι  μέσα  σε  τέτοιους  είδους  σχέδια  που  επισήμως  

φεύγουν  από  τον  Δήμο  Σερρών  και  τα  διαβάζουν  και  άνθρωποι  που  

ξέρουν  ελληνικά ,  δεν  μπορεί  να  εμπεριέχονται  προτάσεις  όπως  …να  

διορθωθούν  άμεσα .  

 Ευχαριστώ .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  108/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  εννέα .  

 

 

ΘΕΜΑ   19ο:  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  & Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  21ου  Λογαριασμού  και  21ης  

πιστοποίησης   

για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων   

ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  

του  

 Δήμου  Σερρών» από  10/12/2020 έως  09/01/2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  109/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  22ου  Λογαριασμού  και  22ης  

πιστοποίησης  

 για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων   

ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  

του   

Δήμου  Σερρών» από  10/12/2020 έως  09/01/2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:110 /2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  21ου  Λογαριασμού  και  21ης  

πιστοποίησης  

 για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  Πρασίνου   Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών» από  

10/12/2020 έως  09/01/2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  111/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  22ου  Λογαριασμού  και  22ης  

πιστοποίησης  

 για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  Πρασίνου   Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών» από  

10/01/2020 έως  09/02/2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  112/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  23ου  Λογαριασμού  και  23ης  

πιστοποίησης  

για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων   
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Πρασίνου   Δ .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών» για  τα  έτη  2018-2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  113/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  παραδοτέου  5.1.1.  

«Ανάπτυξη  στρατηγικού  πλαισίου  για  την  ανάπτυξη  του  ρόλου  της  

κοινωνικής  οικονομίας  στη  διαχείριση  των  πράσινων  αποβλήτων  

και  στην  ανάπτυξη  νέων  πράσινων  θέσεων  απασχόλησης  στην  

περιοχή» το  οποίο  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  στο  

Δήμο  Σερρών  σε  συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  

ΠΕ3 και  ΠΕ5 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων»  

με  ακρωνύμιο  Green Grew.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  114/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του   

Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες  Οκτώβριο  και  Νοέμβριο  2019.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  115/2020 )  

…………………………  
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Μερετούδη  σας  άκουσα .  Δεν  σας  τιμά  αυτό  που  λέτε .  Εάν  δεν  

καταλαβαίνετε  την  αξία  αυτού  που  είπα  δεν  έχω  να  σχολιάσω  

περαιτέρω .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είπα  ότι  ευχαριστούμε  πολύ ,  τι  να  σας  πω  άλλο ;  Τι  άλλο  θέλετε  να  σας  

πω ;  Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  παρατήρηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προχωράμε  παιδιά ,  προχωράμε .  

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν  κατάλαβα  το  υπονοούμενο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προχωράμε  Πρόεδρε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  αναφερόμουν  σε  σας .  Μίλησα  για  τον  κ .  

Μερετούδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωράμε  παρακάτω .  Θέμα  είκοσι .   

 

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στον  Φωτιάδη  Παύλο   

του  Ευθυμίου ,  πρώην  Δημοτικού  υπαλλήλου ,  λόγω  

συνταξιοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  αποζημίωση  που  δικαιούται .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  116/2020 )  

…………………………  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   την  δική  μου  την  ψήφο  να  μην  την  … για  τον  φόβο  

των  Ιουδαίων ,  επειδή  είμαστε  συγγενείς .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  19 θέμα ,  Πρόεδρε ,  το  πήδηξες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είπαμε ,  πως  δεν  το  είπαμε ;  Είπα  προηγουμένως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  διέκοψε  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Είπα  ότι  «Έγκριση  πρωτοκόλλων  

παραλαβής», εγκρίνεται  ομόφωνα .  Υπάρχει  κάτι  άλλο ;  Όχι ,  λοιπόν .   

 Επιστρέφουμε ,  λοιπόν .  Στο  είκοσι  θέμα  ο  κ .  Φωτιάδης  

αποσύρθηκε  και  επανασυνδέθηκε .  Επιστρέφουμε  στο  –κάποιος  κάνει  

κάποιο  παράσιτο  συνάδελφοι ,  παρακαλώ  προσέξτε  τα  μικρόφωνά  σας-

επιστρέφουμε  στο  οκτώ  θέμα  και  στο  ερώτημα ,  το  οποίο  είχε  θέσει  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Ο  λόγος  στον  κ .  Μισιριλή  προκειμένου  να  δώσει  την  

απάντηση .   
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ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2019 για   

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .  

 

 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  δίκαιο ,  ότι  σε  ένα  

κλασικό  τρίμηνο  θα  έπρεπε  να  έρθει  η  έκθεση  αυτή  μέσα  στον  επόμενο  

μήνα ,  όμως  εδώ  μιλάμε  για  το  τελευταίο  τρίμηνο  του  ΄19, όπου  η  

καινούργια  Δημοτική  Αρχή  έπρεπε  να  ρίξει  όλη  την  προσπάθειά  της  

στη  μεγάλη  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .   

Πράγματι  όλο  το  Λογιστήριο ,  την  εποχή  που  θα  έπρεπε  να  

ασχολείται  με  τυπικότερα  θέματα ,  ασχολείτο  με  την  κατάρτιση  του  

προϋπολογισμού ,  το  οποίο  θα  εξέφραζε  την  βούληση  της  νέας  

Δημοτικής  Αρχής .  

Πράγματι ,  λοιπόν ,  απολογούμαι  γιατί  ήρθε  καθυστερημένα ,  αλλά  

αιτιολογείται  από  το  ότι  όλο  το  Λογιστήριο  ασχολείτο  με  την  

κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής  και  του  

έργου  το  οποίο  θέλει  να  πραγματοποιήσει .   

Είχατε  δει  την  τεράστια  προσπάθεια  που  έγινε  πάνω  σε  αυτό  το  

κομμάτι .  Αυτή ,  λοιπόν ,  είναι  η  απάντησή  μου  στην  ερώτηση  του  κ .  

Χρυσανθίδη .  

Όσο  δε  γιατί  υπάρχει  μείωση  κατά  20.000 περίπου  των  εσόδων  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  προφανώς ,  όταν  έγινε  ο  σχεδιασμός  προϋπολόγισα  

περισσότερες  εισπράξεις  από  τις  παραστάσεις  που  δεν  έγιναν .  Αυτή  
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είναι  η  απάντηση  για  τις  20 χιλιάδες  ευρώ  διαφορά  που  υπάρχει  από  

τον  προϋπολογισμό  μέχρι  τα  πραγματικά  έσοδα .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Υπάρχει  κάτι  άλλο  για  το  θέμα  το  

συγκεκριμένο ;  Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  97/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δήμαρχε  σε  ακούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  όλοι  καταλαβαίνετε  είναι  πολύτιμη  η  βοήθεια  όλων  σας ,  ότι  

ιδέες ,  ότι  προτάσεις ,  ότι  επισημάνσεις  έχετε  για  το  πως  θα  

αντιμετωπίσουμε  καλύτερα  αυτό  το  πράγμα  ως  Δήμος ,  είμαστε  

ανοικτοί  για  να  τα  ενσωματώσουμε  στις  δράσεις  μας .   

 Μπορεί  να  είναι  δύσκολη  η  επικοινωνία  ή  και  το  κομμάτι  των  

οργάνων  να  λειτουργούν  . .  αλλά  τα  τηλέφωνα ,  η  επικοινωνία  η  

διαπροσωπική  θα  βοηθήσει  πολύ  στο  να  ενσωματώσουμε ,  όσο  το  

δυνατόν  περισσότερες  δράσεις  για  τους  δημότες  μας .   
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 Άρα  προς  όλους ,  προς  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  φυσικά  

και  προς  τους  επικεφαλής ,  με  τους  οποίους  θα  πρέπει  να  είμαστε  πιο  

. .και  αυτό  είναι  δική  μου  δέσμευση ,  θα  πρέπει  να  με  τους  επικεφαλής  

πιο  γρήγορα ,  πιο  αρχικά  … με  εσάς  όμως  θέλω  και  με  τους  41 τις  

γνώμες  σας ,  τις  ιδέες  σας  και  τις  προτάσεις  σας  για  υλοποίηση  για  

τους  συνδημότες  μας .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ ,  κύριε  Δήμαρχε .   Να  υπενθυμίσω  και  πάλι  και  να  

επισημάνω  για  την  αιμοδοσία  στην  οποία  αναφέρθηκε  στην  αρχή  ο  

Δήμαρχος ,  ο  Δήμος  προχώρησε  στην  δημιουργία  Δημοτικής  Τράπεζας  

Αίματος  και  η  πρώτη  ουσιαστικά  αιμοδοσία  που  θα  γίνει  για  την  ένα  

αυτή  Δημοτική  Τράπεζα  Αίματος  θα  είναι  την  προσεχή  Τρίτη  7 του  

μηνός ,  οπότε  θα  ήταν  καλό ,  όσοι  συνάδελφοι  μπορούν ,  να  συμμετέχουν  

στην  αιμοδοσία  αυτή .   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  θέλω  να  κάνω  μια  επισήμανση ,  όσον  αφορά ,  τις  μέρες  αυτές .  

Να  κατανοήσουν  όλοι  οι  συνάδελφοι  ότι  εδώ  και  δεκαπέντε  μέρες  δεν  

έχουν  σταματήσει  οι  άνθρωποι  της  Καθαριότητας  και  της  Πολιτικής  

Προστασίας  να  εργάζονται  καθημερινά .  Δεν  υπάρχει  ούτε  

Σαββατοκύριακο  ούτε  αργία  γι '  αυτούς  τους  ανθρώπους  και  θα  ήθελα  

να  δείξουμε  όλοι  κατανόηση  πάνω  σε  αυτό  και  να  ενημερώσω  τον  

κόσμο  ότι  θα  πρέπει  και  ο  κόσμος  να  δείξει  μια  κατανόηση  σε  αυτό  το  

θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Με  αυτές  τις  επισημάνσεις  ευχαριστώ  και  εγώ  για  

την  πολύ  καλή  συνεργασία  που  είχαμε .  Εύχομαι  να  συνεχίσουμε  στο  
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ίδιο  καλό  πνεύμα  δημοκρατικής  συνεργασίας  και  όσο  διαρκούν  τα  

έκτακτα  αυτά  μέτρα  αλλά  και  στην  συνέχεια .    

 Καλό  βράδυ  σε  όλους ,  καλή  δύναμη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  να  μην  ξεχνάμε  Πρόεδρε ,  ‘όλοι  μένουμε  στο  σπίτι’ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  η  Δημοτική  Αρχή  για  όλους .  Καλή  σας  νύκτα .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………………………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

90-2020:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  για  τη  λήψη  μέτρων  για  

την  αποφυγή  της   

  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19.                                                   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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91-2020:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨    Επισκευές  -  συντηρήσεις  -  

ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  εγκαταστάσεων   

  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

92-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  54/2020 ΑΔΣ :  ¨Συγκρότηση  

επιτροπής  του   

άρθρου  32 Ν .  1080/1980 (δια  συμβιβασμού  επίλυσης  

φορολογικών  διαφορών) ,  για  το  έτος  2020¨ .           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

93-2020:  Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής  

τηλεφωνίας  για  την   

  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

94-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  Δήμου  Σερρών  στην  παγκόσμια  

εκστρατεία  της  WWF   ¨Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ¨  για  το  έτος  2020.            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Νυχτοπάτης  Γ .   

 

95-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  συνέδριο  

Major Cit ies of  Europe  

και  μετακίνησης  αιρετών  και  υπαλλήλων  του  Δήμου  Σερρών  

εκτός  έδρας ,  στη  Λάρισα  από  27 έως  29 Μαΐου  2020.             
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Μισιρλής  Σπ .     

 

96-2020:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  38/2020 απόφασης  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της   

  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τίτλο :  ¨Παραχώρηση  κατά  χρήση  κτηρίου  

Νάσιουτζικ¨ .         

Εισηγητές :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΥΑΣ  κ .  Χαλκιόπουλος  Α .  και  

ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

97-2020:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2019 για  

τον  έλεγχο   

  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2019.                                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .    

 

98-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  (6η)  οικονομική  έτους  2020,  

που  αφορά  την    ενίσχυση  του  ΚΑΕ  06.6111.001 Αμοιβές  

νομικών  και  συμβολαιογράφων      4765 14-4-2020  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

99-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  (7η)  οικονομική  έτους  2020,  

που  αφορά  την    δημιουργία   του  ΚΑΕ  35.7333.024 Προληπτικοί  

καθαρισμοί  εύφλεκτων     περιοχών  της  Τ .Κ .  Ορεινής  και  

Άνω  Βροντούς    47735 24-4-2020  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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100-2020:  Έγκριση  2ου  τμήματος  της  πέμπτης  (5ης)  τροποποίησης  της  

πράξης  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole.           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

101-2020:  Έγκριση  2ης  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης :  

¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  

με  ακρωνύμιο  Green Crew, στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  

Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  Ελλάδα  -  Βουλγαρία  

2014-2020.          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

102-2020:  Έγκριση  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  Τοπικών  

Κοινοτήτων  Ξηροτόπου ,  Ελαιώνα ,  Μετοχίου  και  

Παραδοσιακού  Οικισμού  Χιονοχωρίου  Δήμου  Σερρών .                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

103-2020:  Έγκριση  επικαιροποιημένου  σχεδίου  εκκένωσης  οικισμού  

Χρυσοπηγής  Δήμου    Σερρών .                                                                                                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

104-2020:  Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  

άμεσης /  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την  

εκδήλωση  δασικών  πυρκαγιών  Δήμου  Σερρών ,  με  την  

κωδική  ονομασία  ¨ ΙΟΛΑΟΣ¨ .               

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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105-2020:  Ενημέρωση  έγκρισης  αλλαγής  χωροθέτησης  μονάδας  

βιοαερίου  στα  πλαίσια   

της  πράξης  ¨Αγροτικές  Κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής  

αποβλήτων  και  ενεργειακής  απόδοσης  στη  διασυνοριακή  

περιοχή¨  με  το  ακρωνύμιο  ZEFIRROS του  προγράμματος  

¨ Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 

2014 TC 16 I5CB 009¨ .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

106-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ .  5/2020 ΑΔΣ :  ¨Ορισμός  

μελών  για  την   

  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  (άρθρου  1 του  ΠΔ  

270/11.3.1981 (ΦΕΚ   

  77),  για  το  έτος  2020¨ .                                                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

107-2020:  Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  επαγγελματικών  μισθώσεων  

σύμφωνα  με  την  

 ΠΝΠ /20-3-2020.                                                                                                                        

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

108-2020:  Περί  κοπής  δένδρων  επί  του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά ,  στα  πλαίσια    εκτέλεσης  του  έργου :  ¨Επανάχρηση  

του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου   

  Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .      
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109-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  21ου  Λογαριασμού  

και  21η ς  πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  

υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  

και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  

Δήμου  Σερρών» από  10/12/2020 έως  09/01/2020  

 

110-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  22ου  Λογαριασμού  

και  22η ς  πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  

υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  

και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  

Δήμου  Σερρών» από  10/12/2020 έως  09/01/2020  

 

111-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  21ου  Λογαριασμού  

και  21η ς  πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  

υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου   

Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών» από  

10/12/2020 έως  09/01/2020  

 

112-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  22ου  Λογαριασμού  

και  22η ς  πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  

υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου   

Δ .Ε .  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών» από  

10/01/2020 έως  09/02/2020  

 

113-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  23ου  Λογαριασμού  

και  23η ς  πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  
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υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου   

Δ .Ε .  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών» για  τα  έτη  2018-2020  

 

114-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  παραδοτέου  5.1.1.  

«Ανάπτυξη  στρατηγικού  πλαισίου  για  την  ανάπτυξη  του  

ρόλου  της  κοινωνικής  οικονομίας  στη  διαχείριση  των  

πράσινων  αποβλήτων  και  στην  ανάπτυξη  νέων  πράσινων  

θέσεων  απασχόλησης  στην  περιοχή» το  οποίο  αφορά  την  

παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  στο  Δήμο  Σερρών  σε  

συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  ΠΕ3 και  

ΠΕ5 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων» με  ακρωνύμιο  

Green Grew.  

 

115-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  ταχυδρομικών  

υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες  Οκτώβριο  και  

Νοέμβριο  2019.  

 

116-2020:  Έγκριση  καταβολής  αποζημίωσης  στον  Φωτιάδη  Παύλο  του  

Ευθυμίου ,  πρώην  Δημοτικού  υπαλλήλου ,  λόγω  

συνταξιοδότησης .                  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

117-2020: Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  3/2020 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της   
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1ο  ΚΑΤ .  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  Έγκριση  ετήσιου  

προγράμματος  δράσης  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  

έτους  2020.  

 

118-2020: Ανάκληση  της  υπ '  αριθμό  678/2019 και  869/2019 

κανονιστικών  αποφάσεων   

2ο  ΚΑΤ .  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

119-2020: Έγκριση  απαλλαγής  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  

καθαριότητας  και   

3ο  ΚΑΤ .  φωτισμού  σύμφωνα  με  την  ΠΝΠ  20-3-2020  

 

120-2020: Έγκριση  απαλλαγής  του  τέλους  κατάληψης  κοινόχρηστου  

χώρου  σύμφωνα   με   

4ο  ΚΑΤ .  την  ΠΝΠ  της  20η ς  -3-2020  

 

121-2020: Καθορισμός  το  ποσοστού  συμμετεχόντων  πωλητών  στις  

λαϊκές  αγορές  του   

5ο  ΚΑΤ .  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  την  ΠΝΠ  της  30η ς  -03-2020  

 

122-2020: Έγκριση  προϋπολογισμού  και  κληροδοτήματος   

‘Αποστολίδη  Ιωάννη  ‘έτους   

6ο  ΚΑΤ .  2020.  

 

123-2020: Ομοίως  του  κληροδοτήματος  ‘Μητσάκου-  Εμφιετζόγλου  

Κατίνας  χας   
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7ο  ΚΑΤ .  Λυκούργου’  έτους  2020.  

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Φωτιάδης  Στέφανος  αποχώρησε  

(αποσυνδέθηκε)  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  20ου  θέματος  

της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

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

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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