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μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2020 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 7/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 

2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 7/21-05-2020 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 39, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 

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.  
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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.  

 

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 Δημοτικού Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημοτικών 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 Δημοτική Αρχή, 

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

πανδημία του COVID-19.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

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», 
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     Σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα 

γίνει στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο  

  ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                            

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών και καθορισμός  

  αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.                                                                                       

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο με την επωνυμία  

  ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.¨ καΙ διακριτικό τίτλο ¨ΠΟΛΙΣ - ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ¨.                                 

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης  

  βόσκησης λόγω παραίτησης μέλους.                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.  

 

ΘΕΜΑ   5ο: Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019  

  στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.                                                                                          

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   6ο: Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019  

  στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                    

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα:  

  ¨Έγκριση  εγγραφών  βρεφών - νηπίων, σχολικής περιόδου 2020-2021¨. 

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: 

  ¨Αίτημα του ΜΓΣ Πανσερραϊκός περί παραχώρησης για χρήση έκτασης στην 

  περιοχή του  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη 
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  απόφασης (εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου), για την κατασκευή 

  αθλητικών εγκαταστάσεων¨. 

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.   

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  100.000,00 € από το Υπουργείο 

Εσωτερικών - ¨Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ του Άξονα Προτεραιότητας 

¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨, για 

την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, 

για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών».                                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης της πράξης ¨Δομή Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο 

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

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

 

ΘΕΜΑ  12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.120,79 € για τη λειτουργία του δημοτικού 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των 

ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2019.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 870.000,00 € από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), για την 

πράξη: ¨Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, του Γκουρτζούνη – Καραθανάση 

Αργυρίου.                                                                                                   
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                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης:  

                         α) τμ. του αρ. 333 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα,   

                         β) αρ. 280 & 380 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Κουμαριάς  και  

                         γ) έκτασης 12.029,10τ.μ., στην θέση ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨ του αγροκτήματος  Ορεινής  

  Σερρών                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 714/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μετατροπής 

εισφοράς χρήμα σε γη στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της 

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

742¨.              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για την εκπόνηση 

μελέτης για την υλοποίηση της πράξης ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών 

μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Ενεργητική 

πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα 

¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι., Καδής  

                        Γ., Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Επανάχρηση του 

κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης 

Ξενάκη¨.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  
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ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 4ης παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις 

Δήμου Σερρών έτους 2017¨.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  25ο:  Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος «Ι Αποστολίδη» από 

τον Δήμο Σερρών για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

 

………………..…………… 

……………….. 
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7η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλέσω  να  μην  ανοίγετε  τα  μικρόφωνά  σας  χωρίς  να  έχετε  τον  

λόγο .  Θα  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  των  προ  ημερησίας  θεμάτων .  

Τον  λόγο  έχει  ζητήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  για  να  απευθύνει  κάποιες  

ενημερώσεις  προς  το  σώμα .   

 Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Θα  παρακαλέσω  λίγο  να  κλείσουν  

τα  μικρόφωνά  τους ,  επειδή  τα  βλέπω  ανοικτά  ο  κύριος  Καρακολίδης  

για  να  ακουγόμαστε  καλύτερα  και  η  κυρία  Ιλανίδου .   Και  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος .  Για  να  μπορέσουμε  να  ακουγόμαστε  καλύτερα .   

 Λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  καλησπέρα .  Ελπίζω  και  εύχομαι  να  

είναι  η  τελευταία  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη  που  κάνουμε .   

 Θα  παρακαλέσω  τον  κ .  Καρακολίδη ,  εδώ  το  βλέπω  ανοικτό ,  όχι  ο  

κ .  Καρακολίδης  το  έχει  κλείσει .  Την  κυρία  Ιλανίδου ,  τον  κ .  Καρυπίδη .  

Τώρα  ακούγομαι  κανονικά  για  να  είμαστε  εντάξει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  το  άνοιξα  για  να  πω  ότι  κάνει  πολλές  διακοπές ,  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δήμαρχε  συγνώμη .  Αγαπητοί  συνάδελφοι  δεν  θα  ανοίγετε  το  

μικρόφωνο  για  να  κάνετε  αυτού  του  είδους  τις  υποδείξεις .  Εγώ  είμαι  
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εδώ  γι '  αυτό  τον  λόγο .  Παρακαλώ  πολύ  δημιουργείται  απίστευτη  

οχλαγωγία .  Παρακαλώ  να  μην  ανοίγετε  τα  μικρόφωνα .   

 Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πάλι  λοιπόν  καλησπέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  δεν  ακούγεστε ,  παρακαλώ  να  επαναλάβετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  υπερφορτωμένο .  Ακούγομαι  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  ναι ,  ακούγεστε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακούγομαι  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  Δήμαρχε ,  συνεχίστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κρίθηκε ,  νομίζω  επιτυχημένη  να  είναι .  Η  τελευταία  συνάντηση  να  

είναι  με  τηλεδιάσκεψη  η  σημερινή ,  το  εύχομαι .  Ήδη  στο  πρώτο  θέμα  

βλέπετε  ότι  έχουμε  προγραμματίσει  για  την  επόμενη  φορά  να  κάνουμε  

την  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δια  ζώσης .  Θα  το  

αποφασίσουμε  εμείς  στο  μέρος  που  θα  γίνει ,  στον  τόπο  που  θα  γίνει .   

 Εγώ  προτού  ξεκινήσω  αυτή  την  τελευταία ,  ξεκινήσει  η  τελευταία  

τηλεδιάσκεψη  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  σειρά  ενημερώσεων  στο  σώμα  

αλλά  και  στους  πολίτες  που  μας  παρακολουθούν  αυτή  την  στιγμή  από  

το  σπίτι  τους .   

 Καταρχάς ,  θέλω  να  κάνω  μια  ενημέρωση  όσον  αφορά  το  θέμα  της  

εξέλιξης  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Όπως ,  ενδεχομένως ,  είναι  γνωστό  
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και  από  τα  μέσα ,  έχει  κατατεθεί  η  αίτηση  αναθεώρησης  από  την  13/5 

στην  Ολομέλεια  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου ,  μια  αίτηση  αναθεώρησης  η  

οποία  είναι  εμπλουτισμένη  με  πρόσθετα  στοιχεία ,  έχουμε  ήδη  πάρει  

και  την  απόφαση ,  την  εισήγηση  και  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας ,  η  οποία  

αναφέρει  ότι  προφανώς  το  έργο  αυτό  δεν  αποτελεί  μια  συνηθισμένη  

συντήρηση  σποραδικών  φθορών  ενός  ασφαλτοστρωμένου  δρόμου  αλλά  

μια  σοβαρή  κατασκευή  μιας  νέας  υποδομής  με  ειδικές  απαιτήσεις .   

 Πρόσθετα ,  επειδή  δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  προσωπικής  μου  

παρουσίας  στην  Ολομέλεια  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου ,  κάτι  το  οποίο  

είχα  αποφασίσει  να  κάνω ,  εάν  δυνατόν   η  ευκαιρία ,  να  παρευρεθώ  

προσωπικά  δηλαδή  στην  Ολομέλεια ,  δυστυχώς  όμως  λόγω  των  

έκτακτων  μέτρων  του  κορωνοϊού  δεν  προβλέπεται  η  αυτοπρόσωπη  

παρουσία  και  έχουμε  καταθέσει  μια  ένορκη  βεβαίωση ,  στην  οποία  

αναφέρω  ότι  πρόκειται  για  ένα  νέο  έργο  υποδομής ,  προσδίδει  εντελώς  

νέα  χαρακτηριστικά  στην  πίστα  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  πρέπει  να  

γίνει  σαφές  ότι  το  έργο  δεν  μπορεί  επ’  ουδενί  να  χαρακτηριστεί  ως  

έργο  συντήρησης  υφιστάμενης  πίστας ,  όπως  ήδη  αναφέρεται  και  στην  

έκθεση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου .   

 Με  το  έργο  επιδιώκουμε  την .  Ακούγομαι  εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Της  ήδη  υπάρχουσας  πίστας  με  έναν  αυτοκινητόδρομο  άλλων  

χαρακτηριστικών  και  πολλαπλών  χρήσεων .    

Αυτό  το  περιουσιακό  στοιχείο  του  Δήμου  αυξάνεται  στην  αξία ,  

καθόσον  αυτό  αποτελεί  ένα  νέο  πάγιο  στοιχείο  κυριότητας  του  Δήμου  
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για  το  οποίο  έχει  ήδη  ξεκινήσει  η  διαδικασία  περαιτέρω  επενδυτικής  

αξιοποίησης .   

Προσδιορίστηκε  η  συζήτηση  της  συγκεκριμένης  αίτησης  

αναθεώρησης  σε  χρόνο  ρεκόρ .  Προσδιορίστηκε  στις  7/5,  γιατί  

κατατέθηκε  και  η  αίτηση  προτίμησης .  Την  Δευτέρα  δηλαδή ,  προχθές  

συζητήθηκε  στις  25/5,  συζητήθηκε  η  συγκεκριμένη  αίτηση  

αναθεώρησης  και  αναμένεται  το  αποτέλεσμα .   

Τώρα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  . .  για  τα  οποία  έχει  γίνει  πολύ  

κουβέντα  το  τελευταίο  διάστημα  στα  μέσα .   

Ο  κ .  Μισιρλής  να  κλείσει  το  μικρόφωνό  του  γιατί  ακούγεται .  

Κύριε  Μισιρλή  κλείστε  το  μικρόφωνό  σας  γιατί  ακούγεστε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μην  γίνονται  παρεμβολές .   

 Ήθελα ,  λοιπόν ,  να  αναφερθώ  σε  κάποια  ζήτηση  που  έγινε  το  

τελευταίο  διάστημα  σχετικά  με  την  μεθόδευση  αυτή  που  ακολουθήθηκε  

από  το  σύνολο  των  δημοτικών  αρχών  μέχρι  και  αυτή  την  στιγμή .   

 Είχαμε  κάνει  σαφές  την  προηγούμενη  φορά  ότι  η  παρούσα  

Δημοτική  Αρχή  πήρε  την  εξέλιξη  αυτού  του  έργου  στο  τέλος .  Είχαν  

ήδη  προσδιοριστεί  οι  πηγές ,  η  στόχευση  που  υπήρχε  από  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  των  τρόπων  χρηματοδότησης ,  είχε  

επιλεγεί  κατά  πλειοψηφία  η  λύση  της  χρηματοδότησης  του  έργου  μέσω  

της  Σ .Α .Τ .Α . ,  υπήρξε  η  εμπλοκή  από  την  Επίτροπο ,  από  το  6ο  Τμήμα  

του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  φτάσαμε  τώρα ,  μετά  την  απόφαση  της  

Επιτρόπου ,  να  κάνουμε  την  αρχική  έφεση  και  να  κάνουμε  τώρα  την  

αίτηση  αναθεώρησης .   
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 Όλα  αυτά  έγιναν  σε  χρόνο  ρεκόρ  και  όλα  αυτά  έγιναν  άμεσα ,  

ούτως  ώστε ,  να  μην  χάσουμε  καθόλου  χρόνο .  Και  έγιναν  άμεσα ,  όχι  

μόνο  αυτά  αλλά  και  παράλληλες  δράσεις .   

 Ακούστηκαν  το  τελευταίο  διάστημα  από  κάποιους ,  από  κάποιες  

μάλλον  πράγματα  τα  οποία  αφορούσαν  ευθύνες ,  ενδεχόμενα ,  της  

Δημοτικής  Αρχής  και  θα  ήθελα  να  σας  ξεκαθαρίσω  ότι  η  Δημοτική  

Αρχή  βασίζεται  και  βαδίζει  με  υπευθυνότητα  και  γνώση .  

Υπευθυνότητα  απέναντι  στο  μεγάλο  έργο  του  Αυτοκινητοδρομίου  

προσδιορίζοντας  τα  βήματα  της  βάση  της  νομιμότητας .   

 Τι  θέλω  να  πω  με  αυτό ;  Έγινε  πολύ  κουβέντα  το  τελευταίο  

διάστημα  για  ποιο  λόγο  η  Δημοτική  Αρχή  δεν  προχώρησε  σε  αίτηση  

για  λήψη  δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  από  την  

στιγμή  που  με  την  πρόσφατη  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  30/3/20 

θα  μπορούσε  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  η  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ  να  

προχωρήσει  σε  μια  τέτοια  λύση ;   

 Το  είχαμε  εκπέμψει  και  στην  συνάντηση  που  είχαμε  κάνει  με  

τους  πολιτικούς  αρχηγούς  αλλά  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ότι  κάτι  τέτοιο  δεν  είναι  εφικτό .  Παρόλα  αυτά  και  δεν  το  

είπαμε  τυχαία  και  δεν  το  είπαμε  μόνο  επειδή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχει  διακοπεί  η  σύνδεση ,  παρακαλώ  να  το  

επαναλάβετε .  Συνεχίστε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σήμερα  έχουμε  προβλήματα  σύνδεσης .  Εν  πάση  περιπτώσει .  Έλεγα ,  

λοιπόν ,  ότι  η  συγκεκριμένη  εισήγηση  που  είχε  γίνει  από  εμένα  

προσωπικά  βασιζόταν ,  όχι  μόνο  στην  τεκμηριωμένη  άποψη  των  

νομικών  συμβούλων  του  Δήμου  αλλά  και  στην  διαβεβαίωση  της  
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Κ .Ε .Δ .Ε . ,  γιατί  από  την  πρώτη  στιγμή  είχα  μεταφέρει  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  με  

την  ιδιότητά  μου  και  ως  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  το  αίτημα  

πόσο  θα  μπορούσε  η  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ  να  τύχει  χρηματοδότησης ,  

δανειοδότησης  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  Είχα  

κάνει  και  συγκεκριμένο  αίτημα ,  το  οποίο  είχε  . .  

 Στην  πρώτη  προφορική  επικοινωνία  που  έγινε  με  το  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  μου  το  απέκλεισαν .  Και  μου  το  

απέκλεισαν  κατηγορηματικά  γιατί  δεν  εμπίπτει ,  όπως  ακριβώς  

προέκυπτε  από  τις  εισηγήσεις .   

 Παρόλα  αυτά  επειδή  έβλεπα  ότι  επέμεναν  κάποιοι  και  μιλούσαν  

για  έλλειψη  υπευθυνότητας  και  σοβαρότητας ,  κάναμε  γραπτό  αίτημα  

προς  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ως  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  ως  

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  κάναμε  γραπτό  αίτημα  προς  το  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  το  οποίο  απάντησε  και  σας  

διαβάζω  επιλέξει  την  απόφαση  για  να  μην  δημιουργηθεί  κάποιο  θέμα .   

 Το  θέμα  ήταν  «Δυνατότητα  δανειοδότησης  της  ανωνύμου  

εταιρείας  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  ΑΕ  ΟΤΑ» με  το  έγγραφο  που  

στείλαμε  σαν  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  αναφέρει  ότι  στην  συνέχεια  του  σχετικού  

εγγράφου  σας  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  για  τα  παραπάνω .  

Γράφει  όλους  τους  νόμους ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  για  να  μην  το  

διαβάζω .  Φτάνω  στο  δια  ταύτα .   

 «Επομένως  το  αίτημά  σας  για  δανειοδότηση  της  εταιρείας  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  ΑΕ  ΟΤΑ-  σημειωτέων  δεν  πήγα  μόνο  το  

αίτημα ,  πήγα  και  το  Καταστατικό ,  τα  πήγα  όλα ,  όλο  το  υλικό  για  να  

είναι  πλήρεις  γνώστες  και  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  

να  εξαντλήσουμε  και  αυτή  την  περίπτωση-  επομένως  το  αίτημά  σας  για  

δανειοδότηση  της  εταιρείας  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  ΑΕ  ΟΤΑ  δεν  
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δύναται  να  ικανοποιηθεί  καθώς  η  ως  άνω  ΑΕ  δεν  εμπίπτει  στους  προς  

δανειοδότηση  φορείς  του  δεσμευμένου  τομέα  του  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

 Επιπλέον ,  σκοπός  των  δανείων  προς  τους  ανωτέρω  φορείς  είναι  η  

εκτέλεση  έργων  . .ενδιαφέροντος  για  την  περιφερειακή  ανάπτυξη  της  

χώρας  καθώς  και  η  εκπόνηση  μελετών  για  την  ωρίμανση  και  εκτέλεση  

των  έργων  αυτών .  Η  προμήθεια ,  η  μίσθωση  μηχανημάτων  και  

εξοπλισμού  και  η  καταβολή  αποζημιώσεων  για  απαλλοτριώσεις  στο  

πλαίσιο  εκτέλεσης  των  παραπάνω  έργων .   

 Όσον  αφορά  την  δυνατότητα  ένταξης  της  επιχείρησης  στο  

χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  και  πάλι  δεν  είναι  δυνατή  η  

χρηματοδότηση  μέσω  αυτού  του  προγράμματος ,  αφενός  γιατί  

δικαιούχοι  δανειοδότησης  είναι  οι  ΟΤΑ  Α΄  και  Β΄  βαθμού ,  οι  

Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  και  οι  σύνδεσμοι  

ΟΤΑ  και  αφετέρου  ο  σκοπός  του  προγράμματος  είναι  η  κατασκευή  

έργων  και  προμήθειας  εξοπλισμού  στους  τομείς  ύδρευσης ,  

αποχέτευσης ,  αντιπλημμυρικής  προστασίας ,  αποκατάστασης  ζημιών  

από  φυσικές  καταστροφές ,  αποκατάσταση  χώρων  ανεξέλεγκτης  

διάθεσης  απορριμμάτων ,  αγροτικής  οδοποιίας ,  ανέγερσης  ή  

αποκατάστασης  δημοτικών  κτηρίων  κλπ .   

 Αυτό  όμως  το  οποίο  προσπαθούμε  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  να  

κάνουμε  είναι  να  εντάξουμε  ελεγχόμενα  την  χρηματοδότηση  όχι  την  

δανειοδότηση ,  την  χρηματοδότηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  ότι  φαίνεται  θα  χρειαστεί  να  κάνουμε  σήμερα  μια  μεγαλύτερη  

υπομονή ,  διότι  έχουμε  τεχνικά  προβλήματα .  Συνεχίστε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ακούγομαι  τώρα ,  εντάξει  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  κάθε  περίπτωση  το  νέο  πρόγραμμα  που  αντικαθιστά  το  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ,  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  

δεν  έχει  προσδιοριστεί  ακόμη  όσον  αφορά  το  θέμα  της  επιλεξιμότητας  

των  φορέων .  Ήδη  με  δική  μου  εισήγηση  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  έχουμε  

προτείνει  να  υπάρξει  σαφής  ένταξη  των  συγκεκριμένων  δημοτικών  

επιχειρήσεων  στην  χρηματοδότηση  αυτού  του  προγράμματος  τέτοιων  

έργων .  Αυτό  όμως  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  οριστεί  στο  επόμενο  

διάστημα ,  όταν  θα  προκηρυχθεί  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ .  

 …Μια  σειρά ,  λοιπόν ,  προτάσεων  που  πρέπει  για  να  ενταχθούν .   

 Εν  κατακλείδι ,  προχωρούμε  όπως  πρέπει  και  κυρίως  

διασφαλίζουμε  πρώτον ,  το  πρώτο  σενάριο ,  όπως  έχουμε  ήδη  

συμφωνήσει ,  για  να  έχουμε  μια  θετική  απόφαση  από  την  Ολομέλεια  

του  Ελεγκτικού   Συνεδρίου .   

 Δεύτερον ,  προχωρούμε  το  θέμα ,  ολοκληρώνεται  η  μελέτη ,  η  

τεχνοοικονομική  μελέτη ,  για  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  

τρίτον ,  προχωρούμε  τις  διαδικασίες  πίεσης ,  ούτως  ώστε ,  να  ενταχθεί  

το  έργο  αυτό  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ .  Να  είναι  καταρχάς  επιλέξιμο  

και  από  την  στιγμή  που  είναι  επιλέξιμο  να  το  υποβάλουμε  σαν  

πρόταση .   

 Αυτά  είναι ,  λοιπόν ,  τα  σενάρια ,  τα  οποία  ακολουθούμε  τώρα ,  σε  

αυτό  το  επίπεδο ,  σε  αυτή  την  χρονική  στιγμή .  

 Παράλληλα  όμως  είναι  και  δέσμευσή  μας  προεκλογική  και  … 

 Ακούγομαι  τώρα ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συνεχίστε  από  εκεί  που  είχατε  μείνει ,  από  «την  δέσμευση  την  

προεκλογική».  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θα  κάνουμε  μια  παύση  πέντε  λεπτών  παρακαλώ  μέχρι  να  

λύσουμε  το  τεχνικό  πρόβλημα .  Μια  παύση  πέντε  λεπτών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  ένα  λεπτό  λίγο ,  μπορεί  να  φορτώνεται  από  την  l ive μετάδοση .  

Να  το  έχετε  απλά  υπόψη  και  γι '  αυτό  να  κολλάει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  βλέπουμε  αυτό .  αυτό  υποψιαζόμαστε  και  εμείς ,  αγαπητέ  συνάδελφε .  

Εάν  δούμε  ότι  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  η  κατάσταση  αυτή  θα  την  

κόψουμε  την  l ive μετάδοση .  Πέντε  λεπτά  λίγο  ένα  διάλειμμα .   

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΛΟΓΩ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  την  συνεδρίαση .  Ο  Δήμαρχος  βρίσκεται  στην  αίθουσα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  με  βάση  το  καινούργιο  σύστημα  

τηλεδιασκέψεων  που  έχουν  εγκαταστήσει  και  μπορεί  από  εδώ  να  σας  

απευθύνει  τον  λόγο .   

 κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τελειώνοντας ,  λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  ήθελα  να  πω  ότι  η  

στρατηγική  δέσμευση  και  η  στρατηγική  στόχευση  της  Δημοτικής  Αρχής  

είναι  να  υπάρξει  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση ,  η  οποία  θα  παρουσιαστεί  

σε  έναν  διεθνή  διαγωνισμό ,  ούτως  ώστε ,  με  έναν  στρατηγικό  επενδυτή  

είτε  με  σύμπραξη  δημόσιου  – ιδιωτικού  τομέα  είτε  με  συγκεκριμένη  

ανάληψη  μάνατζμεντ ,  να  απογειώσουμε  το  μεγάλο  αυτό   αναπτυξιακό  

εργαλείο ,  το  οποίο  ονομάζεται  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ .    

 Διασφαλίζουμε  μεσοπρόθεσμα  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  

χρηματοδοτηθεί  η  επισκευή  της  πίστας  και  μακροπρόθεσμα  στοχεύουμε  

στην  απογείωση  του  συγκεκριμένου  αυτού  αναπτυξιακού  εργαλείου .   

 Αυτό  όσον  αφορά  το  κομμάτι  της  ενημέρωσης  που  έχει  να  κάνει  

με  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Επίσης ,  θα  ήθελα  να  ενημερώσω  για  την  ‘Παγκόσμια  Ημέρα  

Ποδηλάτου’ ,  η  οποία  είναι  στις  3 Ιουνίου .  3 Ιουνίου ,  την  επόμενη  

Τετάρτη  ορίστηκε  από  το  ΄18, την  Γενική  Συνέλευση  του  ΟΗΕ  ως  

‘Παγκόσμια  Ημέρα  Ποδηλάτου’ .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  επενδύει  διαχρονικά  και  η  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  αλλά  και  η  παρούσα  Δημοτική  Αρχή ,  επενδύει  στην  

βιώσιμη  κινητικότητα  και  ειδικότερα  στην  μετακίνηση  με  ποδήλατο .   

 Παρεμβάσεις  όπως  η  κατασκευή  υποδομής  ενός  δικτύου  

ποδηλατοδρόμων ,  το  οποίο  ήδη  υπάρχει  . .  προσεχώς  πρόκειται  να  

επεκταθεί  μέσω  της  στρατηγικής  βιώσιμης  αστικής  ανάπτυξης ,  

καθιστώντας  το  σαν  ένα  ενιαίο  δίκτυο  και  η  εγκατάσταση ,  όπως  πολλοί  

έχετε  παρατηρήσει  σε  πέντε  σημεία  της  πόλης  σταθμών  ποδηλάτων  σε  

διάφορα  κεντρικά  σημεία ,  για  τα  οποία  θα  εφαρμόσουμε  από  τις  3 του  

μηνός  ένα  σύστημα  μίσθωσης  κοινοχρήστων  ποδηλάτων ,  που  είναι  ένα  

σύστημα  το  οποίο  εγκαταστάθηκε  με  χρηματοδότηση  από  το  
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Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης ,  που  περιλαμβάνει ,  όπως  

είπαμε ,  αυτούς  τους  πέντε  σταθμούς ,  πλησίον  του  υφιστάμενου  

δικτύου  ποδηλατοδρόμων  και  35 ποδήλατα .   

 Αυτό  είναι  η  πιλοτική  λειτουργία  του ,  η  οποία  θα  ξεκινήσει  την  

Τετάρτη  αλλά  παράλληλα  θα  δίνουμε  και  την  δυνατότητα  σε  όλους  

τους  δημότες ,  με  ένα  σύστημα ,  το  οποίο  θα  αρχίσουμε  να  το  

επικοινωνούμε  από  αύριο ,  για  να  μπορέσουν  να  ξέρουν  οι  δημότες  με  

ποιο  τρόπο  θα  μπορούν  να  παίρνουν  τα  ποδήλατα  από  αυτούς  τους  

πέντε  σταθμούς .   

 Οι  πέντε  σταθμοί  σας  θυμίζω  είναι  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  στο  

κεντρικό  πάρκο ,  στην  Δορυλαίου ,  στον  Τ .Ε .Ι . ,  στην  αρχή  και  στο  

τέρμα  της  οδού  Εξοχών .   

 Μπορεί  ο  πολίτης  να  παίρνει  το  ποδήλατο  από  οποιοδήποτε  

σημείο  και  να  το  αφήσει  σε  οποιοδήποτε  από  αυτά  τα  πέντε  σημεία .   

 Είναι  σημαντικό  επίσης  να  πούμε  ότι  αυτό  δεν  θα  γίνεται  χωρίς  

έλεγχο ,  θα  πρέπει  και  θα  απαιτείται  μια  συγκεκριμένη  εγγραφή  σε  ένα  

σύστημα  με  μια  κάρτα ,  την  οποία  θα  προμηθεύεται  ο  πολίτης  και  την  

οποία  θα  χρησιμοποιεί  όποτε  θέλει  για  την  χρήση  αυτών  των  

ποδηλάτων ,  χωρίς  κόστος .   

 Είναι  μια ,  όπως  σας  είπα ,  προσπάθεια ,  η  οποία  έχει  ξεκινήσει  

εδώ  και  χρόνια ,  την  χαιρετίζουμε  και  την  συνεχίζουμε .   

 Επίσης ,  θέλω  να  πω  ότι  από  αύριο  θα  έχουμε  μια  συνάντηση  ο  

αρμόδιος  αντιδήμαρχος  ο  κ .  Μισιρλής  με  την  διοίκηση  των  

Επαγγελματιών ,  γιατί  έχει  καταστρωθεί  ένα  σχέδιο  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις ,  όπως  προβλέπεται  του  νόμου ,  η  υπηρεσία  έχει  καταστρώσει  

ένα  σχέδιο ,  το  οποίο  θα  το  συζητήσει  και  θα  το  αναλύσει  ο  κ .  

Μισιρλής  με  τους  επαγγελματίες  του  κλάδου  από  αύριο ,  ούτως  ώστε ,  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

21

να  βοηθήσουμε  μεν ,  να  σταθούμε  δίπλα  στην  επιχειρηματικότητα  αλλά  

φυσικά  να  προστατεύσουμε  και  την  ελεύθερη  προσβασιμότητα ,  την  

άνετη  προσβασιμότητα  των  πελατών  στους  δρόμους  μας ,  στους  

πεζοδρόμους ,  στις  πλατείες .   

 Τελειώνοντας  θα  ήθελα  να  πω  ότι  υπάρχουν  πολλά  πράγματα ,  

ειδικά  για  το  δεύτερο  θέμα .  Να  μην  ξεχάσω  να  σας  πω  ότι  στο  θέμα  

δέκα  τέσσερα ,  έχουμε  και  μια  αναμόρφωση  κομματιού  του  

προϋπολογισμού  που  αναφέρεται  στην  υποστήριξη  αυτού  του  

συστήματος  του  ποδηλατοδρομίου .    

 Θα  ήθελα  να  πω  ότι  τα  σχολεία  μας  έχουν  ξεκινήσει ,  από  την  

Δευτέρα  ξεκινάνε  και  τα  Δημοτικά .  Ο  κ .  Σιαμάγκας ,  ο  οποίος  είναι  ο  

αρμόδιος  εντεταλμένος  σύμβουλος  με  την  βοήθεια  όλων  εδώ  των  

ανθρώπων  του  Δήμου  έχει  και  τον  κ .  Ρίζο  φυσικά ,  έχουν  καταστήσει  

πανέτοιμη  όλη  την  σχολική  υποδομή  και  από  μεριάς  καθαριότητας  και  

από  μεριάς  όλων  των  υλικών ,  αντισηπτικών  και  τα  λοιπά ,  τα  οποία  

είναι  απαραίτητα  για  να  μπορούν  με  ασφάλεια  και  με  άνεση  τα  παιδιά  

του  Δημοτικού  να  ξεκινήσουν ,  όπως  ξεκινάνε ,  όπως  ξέρετε  και  τα  

Κ .Δ .ΑΠ . ,  οι  παιδικοί  σταθμοί .  Είμαστε  σε  ετοιμότητα  με  όλο  το  

προσωπικό  έτοιμο  για  την  υποδοχή  αυτών  των  παιδιών  που  είναι  από  

τα  πρώτα  βήματα  επιστροφής  σε  μια  κανονικότητα  που  όλοι  θέλουμε  

να  επιστρέψουμε  όσο  πιο  γρήγορα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε .  Υπάρχουν  συνάδελφοι  οι  οποίοι  θέλουν  

στην  προ  ημερησίας  διαδικασία  να  ζητήσουν  κάποια  πληροφόρηση ,  

ενημέρωση  ή  να  ζητήσουν  τον  λόγο ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Είμαι  η  Φένια  η  Χαραλαμπίδου .   
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Και  εγώ  κ .  Πρόεδρε .  Φαρμάκης .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παπαφωτίου  Αριάδνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Φωτιάδης  Στέφανος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  

Φαρμάκης  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .  Οι  

υπόλοιποι  τα  μικρόφωνα  κλειστά .  Εσείς  έχετε  τον  λόγο  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλησπέρα  στον  Δήμαρχο ,  καλησπέρα  

σε  όλους  τους  Σερραίους  και  Σερραίες  που  μας  παρακολουθούν .  Προς  

την  Δημοτική  Αρχή  έχω  να  θέσω  δυο  ερωτήματα .  Τι  θα  κάνει  η  

Δημοτική  Αρχή  για  τα  οικόπεδα ,  τα  οποία  λόγω  των  παρατεταμένων  

βροχοπτώσεων  έχουν  υψηλή  βλάστηση  μέσα  στην  πόλη ;  Έχουμε  πάρα  

πολλά  παράπονα  ως  παράταξη  για  οικόπεδα  του  τομέα  νοτιοανατολικά  

της  πόλης .  Τι  θα  γίνει ,  λοιπόν ,  με  τα  ιδιωτικά  οικόπεδα ,  ακόμα  και  

οικόπεδα  του  Δήμου ,  τα  οποία  δεν  κουρεύτηκαν ;  Υπάρχει  σχετικό  

πλαίσιο .   

 Επίσης ,  τι  θα  κάνει  ο  Δήμος ,  διότι  μετά  από  την  έξοδο  από  αυτή  

την  περίοδο  βροχοπτώσεων  θα  πάμε  σε  περίοδο . .  να  το  πω  έτσι  απλά  

και  η  αγροτική  οδοποιία  δεν  ολοκληρώθηκε .  Τι  θα  κάνουμε  με  αυτό  το  

θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε ,  κύριε  Φωτιάδη .  Θα  απαντηθούν  όλα  στο  τέλος .  Πρώτα  

να  γίνει  ο  κύκλος ,  να  τεθούν  όλα  τα  ερωτήματα  και  μετά  θα   δοθεί  ο  

λόγος  για  τις  απαντήσεις .   

 Ο  κ .  Αραμπατζής .  Το  μικρόφωνό  σας  ανοίξτε  κ .  Αραμπατζή .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι .  Ερώτημα  προς  τον  κ .  

Μισιρλή ,  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  20 Φεβρουαρίου  υπήρξε  αίτημα  από  την  

παράταξή  μας ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  το  έχουμε  υποβάλει  εγγράφως  

προς  την  Οικονομική  Υπηρεσία  να  υπάρξει  ενημέρωση  εγγράφως  για  

τις  απευθείας  αναθέσεις  κατά  την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  έως  30 

Δεκεμβρίου .   

 Παρότι  σας  ενημέρωσα ,  έχουν  περάσει  ήδη  τρεις  μήνες  και  η  

καθυστέρηση  είναι  αδικαιολόγητη  πιστεύω ,  θα  ήθελα  από  την  πλευρά  

σας  να  ενημερώσετε ,  τι  ακριβώς  θα  γίνει ;  Γιατί  δυστυχώς  εάν  δεν  

πάρω  ή  δεν  ικανοποιηθεί  το  αιτήματά  μας ,  θα  πρέπει  να  απευθυνθώ  

αρμοδίως  εκεί  που  πρέπει  και  είναι  γνωστό  πως  πρέπει .  

 Θέλω  να  το  αποφύγω  αυτό .  Θα  είναι  μια  απάντηση ,  εάν  είναι  

εύκολο  και  σήμερα  ακόμη .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Εγώ  θα  αναφερθώ ,  φυσικά  στο  θέμα  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  μια  και  ο  Δήμαρχος  έκανε  ολόκληρη  ανάλυση  των  

ενεργειών .  Χαίρομαι  που  τις  έκανε  πλην  όμως  θεωρώ  ότι  το  κάποιες  

και  κάποιοι  που  αναφέρει  αορίστως  δεν  έχουν  ονοματεπώνυμο .   
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 Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  πρέπει  να  έχετε  το  θάρρος  να  λέτε  ποιος  

προκάλεσε  αυτή  την  συζήτηση .  Ποιος  έκανε  την  πρόταση  και  σε  ποιον  

απαντάτε .  Αυτή  είναι  μια  πρώτη  επισήμανση .  Θέλω  να  πω ,  εάν  

άκουσα ,  φυσικά  καλά ,  γιατί  άλλο  ο  προφορικός  λόγος ,  εγώ  θα  

περιμένω  να  μου  στείλετε  αυτές  τις  επεξηγήσεις  που  έδωσε  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  

ή  και  σε  όποιον  άλλο  φορέα  είπατε  πως  απευθυνθήκατε  και  σας  τι  

έδωσε  γραπτά ,  θα  τις  περιμένω ,  θέλω  να  τις  εξετάσω  και  να  τις  δω  και  

εγώ .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι ,  εάν  άκουσα  καλά ,  τελικά  χαίρομαι  που  

δικαιώθηκα  ότι  οι  αρμόδιοι  φορείς  απάντησαν  πως  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  ίσως  να  μην  δικαιούται  χρηματοδότησης  όπως  σας  

είπαν ,  όχι  γιατί  είναι  ΑΕ  και  οι  ΑΕ  με  πλειοψηφία  μετοχική  του  Δήμου  

δεν  εντάσσονται  εκεί ,  αλλά  για  διάφορους  άλλους  λόγους ,  τους   

οποίους  επικαλέστηκαν .   

 Εδώ  θα  το  κλείσω  για  την  ώρα  αυτό ,  απλώς  μεταφέροντας  στους  

συναδέλφους  και  σε  όλο  το  σώμα ,  ότι  η  ενημέρωση  την  οποία  έκανα  

και  χάρηκα  πάρα  πολύ  που  την  αποδέχθηκαν  και  έγινε  πολύ  ωραία  

συζήτηση  με  τον  Πρόεδρο  και  τους  εκπροσώπους  του  Δ .Σ .  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  εξήγησα  εκεί  τον  τρόπο  που  θεωρώ  εγώ  ότι  θα  

μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  το  άρθρο  44 της  πράξης  νομοθετικού  

περιεχομένου ,  ώστε  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  κύριε  Δήμαρχε  και  όχι  ο  

Δήμος  να  δανειοδοτηθεί  για  να  κάνει  το  συγκεκριμένο  έργο .  Ανοίγει  

μια  προοπτική  διεκδίκησης  αλλά  και  μια  προοπτική  ενεργοποίησης  

τοπικών  πολιτικών  παραγόντων  και  αρχών ,  ώστε  ένα  κάτι  λείπει  από  

το  συγκεκριμένο  άρθρο  και  εμποδίζει  την  ευνοϊκή  δανειοδότηση  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  να  αρθεί  με  πολιτικό  τρόπο .  
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 Σε  αυτό  το  πράγμα  συμφώνησαν  τα  μέλη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  εγώ  αναμένω ,  μια  και  έχω  επαφή  μαζί  τους  τις  

επόμενες  ενέργειες  που  θα  κάνουν  αξιοποιήσιμο  το  συγκεκριμένο  

άρθρο  που  επικαλέστηκα .  

 Θεωρώ  ότι  υπάρχουν  χρονοβόρες  διαδικασίες ,  τις   οποίες  φυσικά  

ακολουθούμε ,  είναι  απαραίτητο  και  αναγκαίο  και  συμφωνώ  φυσικά  με  

αυτό ,  με  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου .  Η  πρόταση  που  κάνω  

για  δανειοδότηση  είναι  για  άμεση  λύση  του  θέματος  κατασκευή  της  

πίστας .   

 Επομένως ,  κλείνω  εδώ  και  αναμένω ,  κύριε  Δήμαρχε  και  να  

μιλάτε  με  ονοματεπώνυμο ,   όταν  αναφέρεστε  σε  πρωτοβουλίες  

συγκεκριμένες .  Εγώ  κατέθεσα  την  συγκεκριμένη  πρόταση ,  η  παράταξή  

μας  την  κατέθεσε ,  εάν  θέλετε ,  επομένως ,  δεν  χρειάζεται  να  λέτε   

κάποιες  και  κάποιοι  και  δεν  ξέρω  και  ποιοι  άλλοι .  

 Το  δεύτερο ,  υπενθυμίζω  ότι  αναμένω  τις  γραπτές  απαντήσεις  για  

να  τις  δω .   

 Ευχαριστώ  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Κύριε  Φαρμάκη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  από  μένα  σε  όλους .  Στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  δεν  θέλω  να  αναφερθώ ,   θεωρώ ,  καταρχήν ,  ότι  

έπρεπε  να  έρθει  ως  θέμα ,  δεν  τέθηκε  θέμα ,  δεν  ανοίγει  συζήτηση ,  εμείς  

διαφωνούμε  με  την  νοοτροπία ,  δεν  θεωρούμε  ότι  γίνεται  κάτι  

παράνομο  ή  . .  διαφωνούμε  με  το  ότι  είναι  ΑΕ  και  αξιοποιείται  όπως  

αξιοποιείται  και  θα  αξιοποιηθεί  όπως  θα  αξιοποιηθεί .  Θεωρούμε  ότι  
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είναι  λαϊκή  περιουσία  και  πρέπει  να  αξιοποιείται  αποκλειστικά  δωρεάν  

για  τους  δημότες .   

 Οι  ερωτήσεις  είναι  οι  εξής :  την  περίοδο  της  κρίσης  του  

κορωνοϊού  πήραμε  πολύ  σοβαρά  και  έκτακτα  μέτρα ,  συμφωνήσαμε  

όλοι ,  για  την  λαϊκή  των  Σερρών  και  περιορίσαμε  σε  πολύ  μεγάλο  

βαθμό  την  λειτουργία  της .  . .  Διασποράς  του  ιού .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  πλέον  που  έχει  ανοίξει  γενικά  όλη  η  αγορά  

και  όλα  τα  καταστήματα  και  μπορούν  και  δουλεύει  ένα  μεγάλο  

ποσοστό  των  επιχειρήσεων  κανονικά ,  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  πάρουμε  και  

μέτρα ,  ώστε  να  σηκωθούν  όλοι  οι  περιορισμοί  από  την  λαϊκή  είτε  

δίνοντας  παραπάνω  δρόμους  είτε…οι  άνθρωποι  να  δουλέψουν  και  να  

βγάλουν  μεροκάματο  από  την  στιγμή  που… και  ρωτάμε ,  εάν  είναι  στον  

σχεδιασμό  της  Δημοτικής  Αρχής  κάτι  τέτοιο  και  εάν  διατίθεται  να  το  

δρομολογήσει  κάπως ;  

 Η  δεύτερη  ερώτηση ,  την  οποία  θέλουμε  να  κάνουμε ,  είναι  για  μια  

χωματερή ,  η  οποία  υπάρχει  στο  Μητρούσι ,  το  οποίο  το  έχουμε  

καταγγείλει  και  δημόσια .  Υπήρχε  μια  απάντηση  από  την  Πολιτική  

Προστασία  ότι  καθαρίστηκε  πριν  από  25 μέρες ,  όταν  κάναμε  την  

καταγγελία ,  δεν  υπάρχει  κάτι  τέτοιο .  Έχει  να  καθαριστεί  από  την  

πρώτη  θητεία  της  προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής .  Δεν  καθαρίστηκε  

ούτε  καν  στην  δεύτερη  θητεία  της  προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής .  

Την  συγκεκριμένη  στιγμή  έχει  . .σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  το  πρόβλημα  

και  ρωτάμε ,  ποιος  είναι  ο  σχεδιασμός  του  Δήμου  για  αυτή  την  

χωματερή  και  για  οποιαδήποτε  άλλο  πάνω  στα  διάφορα  χωριά ;   

 Και  ένα  τρίτο ,  θα  θέλαμε  να  θέσουμε  ένα  ζήτημα ,  να  

συζητήσουμε  σήμερα ,  να  βγάλουμε  ένα  ψήφισμα  σαν  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  άσχετα  άμα  δεν  είναι  δική  μας  αρμοδιότητα ,  το  εάν  
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είμαστε  υπέρ  ή  κατά  στο  να  τοποθετηθούν  κάμερες  μέσα  στα  σχολεία  

και  την  ώρα  που  γίνονται  μαθήματα  στα  παιδιά  μας .   

 Θεωρούμε  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  το  θέμα ,  θεωρούμε  ότι  δεν  

πρέπει  να  περάσει  με  τίποτα ,  άσχετα  άμα  υπάρχει  την  συγκεκριμένη  

στιγμή  η  τεχνική  δυνατότητα  να  υλοποιηθεί  ή  όχι ,  θεωρούμε  ότι  πρέπει  

να  το  καταγγείλουμε ,  να  πάρουμε  θέση  ενάντια  σε  αυτό ,  ώστε  να  

μπορέσουμε  να  βοηθήσουμε  και  τους  καθηγητές  και  τους  μαθητές  που  

είναι  σε  κινηματική  διαδικασία  ενάντια  σε  αυτό ,  να  τους  βοηθήσουμε  

και  να  τους  υποστηρίξουμε ,  ώστε  να  μην  περάσει  αυτό  το  

τερατούργημα  … 

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα  σας  και  από  εμένα .  Με  ακούτε ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούγεστε ,  μπορείτε  να  συνεχίσετε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καταρχήν  συγχαρητήρια  για  αυτή  την  πρώτη  διαδικτυακή  

τηλεδιάσκεψη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Είναι  πάρα  πολύ  καλό  να  

έχουν  πρόσβαση  και  να  είναι  ανοικτά  προς  το  κοινό .   

 Εγώ  θα  ήθελα ,  καταρχήν ,  να  κάνω  μια  επισήμανση  στο  

προεδρείο ,  σε  σας  και  στο  προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Η  

πρόσκληση  για  την  σημερινή  συνεδρίαση  ήρθε  την  Παρασκευή  στις  

12:15΄και  στις  14:00΄  η  ώρα  ήρθαν  οι  εισηγήσεις  κάποιων  από  τα  

θέματα .   
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 Τα  θέματα  που  εγώ  προσωπικά ,  ίσως  και  άλλοι  συνάδελφοι ,  θα  

ήθελα  να  μελετήσω  πολύ ,  το  1,  2 και  8,  δεν  είχαν  εισηγήσεις  και  ήρθαν  

μόλις  χθες  το  μεσημέρι .  Αντιλαμβάνεστε  ότι  για  να  μπορούμε  και  εμείς  

να  προσφέρουμε  ότι  μπορούμε  περισσότερο  και  να  συμβάλουμε ,  να  

παίρνουμε  τις  σωστές  αποφάσεις ,  να  μπορούμε  να  έχουμε  τον  χρόνο  να  

μελετήσουμε ,  να  ενημερωθούμε  χρειαζόμαστε  περισσότερο  χρόνο .   

 Θα  ήθελα  πραγματικά  να  παρακαλέσω  να  προσπαθήσετε  να  μην  

συμβαίνει  αυτό .  επιπλέον ,  έχουν  έρθει  άλλα  πέντε ,  έξι  θέματα  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης ,  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  είναι  τόσο  επείγον  κάποια  

από  αυτά ,  εγώ  προσωπικά  δυσκολεύομαι  πάρα  πολύ  και  θα  ήθελα  να  το  

επισημάνω .   

 Επίσης ,  έχω  μια  ερώτηση  προς  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τον  

κ .  Χαλκιόπουλο .  Θα  ήθελα  να  τον  ρωτήσω ,  νομίζω  ότι  γνωρίζουμε  και  

οι  δυο ,  γιατί  έχουμε  ξανά  μιλήσει  για  το  θέμα ,  για  προβλήματα  που  

υπάρχουν  σε  σχέση  με  λάθος  χρεώσεις  από  μέρους  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  σε  

πολίτες .   

 Το  είχα  επισημάνει ,  έχω  μιλήσει  με  πολίτες ,  οι  υπηρεσίες  

γνωρίζουν  αυτό  το  θέμα ,  όπως  γνωρίζει  και  η  διοίκηση .  Παρόλα  αυτά  

εδώ  και  δυο  χρόνια  ταλαιπωρούνται  και  θεωρώ  ότι  δεν  μπορούμε  να  

ζητάμε  να  είναι  συνεπείς  οι  δημότες  μας  απέναντι  στις  υπηρεσίες  μας  

και  στους  λογαριασμούς  τους ,  εάν  δεν  μπορούμε  ένα  απλό ,  κατά  την  

άποψή  μου ,  λογιστικό  σφάλμα  να  το  διορθώνουμε .    

 Επίσης ,  θέλω  να  επισημάνω  ότι  έχουμε  πολλά  παράπονα  σε  

σχέση  με  τρύπες  που  έχουν  ανοιχτεί  στα  Άνω  Καμενίκια  για  έργα  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  έχουν  κλείσει  τον  έναν ,  είναι  διπλής  κατεύθυνσης  ο  

δρόμος ,  το  ένα  ρεύμα  και  υπάρχουν  ακόμη  εκεί  και  εδώ  και  δυο  

εβδομάδες  τουλάχιστον .   
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 Και  τέλος ,  για  να  μην  καταχραστώ  τον  χρόνο  σας ,  θα  ήθελα  να  

πω  ότι  συμφωνώ  σε  σχέση  με  την  συζήτηση  του  θέματος  για  τις  

κάμερες  στις  τάξεις ,  νομίζω  ότι  είναι  ένα  θέμα  που  πρέπει  να  μας  

απασχολήσει  και  θα  ήθελα  να  το  συζητήσουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Γάτσιος  είμαι .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχω  πατήσει  το  χεράκι ,  δεν  ξέρω ,  πρέπει  να  πατάμε  χεράκι  για  να  

ζητάμε  τον  λόγο  ή  . .  Εσκεμμένα  δεν  παρενέβη  προηγουμένως ,  γιατί  

έχω  πατήσει  το  χεράκι  μήπως  το  βλέπετε .  Τέλος  πάντων ,   θέλω  να  

κάνω  μια  ερώτηση  και  εγώ  ή  μάλλον  μια  παρατήρηση .  Μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μπορείτε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  θέσω  ένα  θέμα  σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  

που  έχουμε  και  τα  μέτρα  προστασίας  που  έχουν  λάβει  όλες  οι  δημόσιες  

υπηρεσίες  . .  και  ο  Δήμος .  Παρατηρείται  και  διάβασα  προηγουμένως  

που  ήρθε  και  η  νέα  υπουργική  απόφαση  από  τις  1 του  μηνός  και  μετά ,  

παρατηρείται  στις  δημοτικές ,  τουλάχιστον ,  επιχειρήσεις  που  εμείς  

είμαστε  υπεύθυνοι ,  ότι  η  λειτουργία  πέρα  του  γεγονότος  ότι  γίνεται  με  

ραντεβού  και  τα  λοιπά  αλλά  είναι  περιορισμένη  από  τις  9:00΄  μέχρι  

στις  12:00΄ .   

Νομίζω  ότι ,  όταν  έχουν  χαλαρώσει  τα  πάντα ,  όταν  έχει  ανοίξει  

και  η  αγορά  και  όταν  ουσιαστικά  είμαστε  σε ,  δυστυχώς  ή  ευτυχώς ,  σε  
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συνωστισμό ,  δεν  μπορούμε  να  κρατάμε  εμείς ,  θα  μου  πείτε  από  τον  

νόμο  είναι ,  αλλά  δεν  μπορούμε  να  κρατάμε  τις  υπηρεσίες  από  τις  9:00΄  

μέχρι  στις  12:00΄για  τους  πολίτες ,  στην  ουσία  μετά  οι  υπηρεσίες  δεν  

έχουν ,  ειδικά  αυτές  που  έχουν  σχέση  με  τους  πολίτες  κανένα  

αντικείμενο  εργασίας  και  με  αυτό  τον  τρόπο  εισπράττουμε  την  άρνηση ,  

την  συνολική  θα  μπορούσα  να  πω  άρνηση  από  τους  πολίτες  για  την  μη  

εξυπηρέτησή  τους .   

 Νομίζω  ότι  κάτι  πρέπει  να  κάνουμε  γι '  αυτό ,  να  το  διορθώσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  των  απαντήσεων ,  αυτά  που  

μπορούν  να  απαντηθούν .  Σε  ότι  αφορά  στο  θέμα ,  το  οποίο  έθιξε  η  

κυρία  Χαραλαμπίδου  ήθελα  και  εγώ  να  σας  διαβεβαιώσω  από  την  

πλευρά  μου ,  ότι  την  ίδια  στιγμή  που  λαμβάνει  η  γραμματεία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  τις  διάφορες  εισηγήσεις ,  την  ίδια  ακριβώς  

ημέρα  αποστέλλονται .  Απλά  σε  ορισμένες   περιπτώσεις  λόγω  διαφόρων  

υπηρεσιακών  δυσκολιών ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  τις  έχουμε  όλες  την  ίδια  

στιγμή .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  ζητώ  την  κατανόηση  των  συναδέλφων ,  είναι  

σαφές  και  το  έχω  πει  σε  όλους  σας  στις  κατ’  ιδίαν  συζητήσεις  μας  ότι  

για  οποιαδήποτε  πληροφόρηση  θέλετε  μπορείτε  και  σε  εμένα  να  

τηλεφωνείτε  και  στην  γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  

γίνεται  η  προσπάθεια  με  το  που  έρχονται  οι  εισηγήσεις ,  την  ίδια  

στιγμή  να  διαβιβάζονται  και  βεβαίως  η  προσπάθεια  αυτή  θα  συνεχιστεί  

και  θα  ενταθεί  ακόμα  περισσότερο .  

 Τώρα ,  να  προχωρήσουμε  σε  απαντήσεις  στα  ερωτήματα  τα  οποία  

τέθηκαν .   

 Τέθηκε  το  θέμα ,  θέλετε  να  πάρετε  τον  λόγο  κύριε  Δήμαρχε ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  εντάξει ,  ακούγομαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  τώρα ,  κύριε  Δήμαρχε  εσείς ,  μπορείτε  να  πάρετε  τον  λόγο .  

Εάν  θέλετε  στην  συνέχεια ,  να  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Τουρτούρα  και  

μετά  επανέρχομαι  σε  σας .  Εάν  θέλετε  τώρα  όμως  εμείς ,  μπορείτε  να  

πάρετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  τέλος ,  στο  τέλος .  Ας  μιλήσει  ο  κ .  Τουρτούρας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τουρτούρας  θα  ήθελε  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  που  τέθηκε  για  

την  κοπή  των  χόρτων ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Να  ξεκινήσω  

και  να  πω  . .  την  αγροτική  οδοποιία .  Θα  μου  επιτρέψτε  να  πω  ότι  η  

Δημοτική  Αρχή  από  τον  περασμένο  Οκτώβρη  νομίζω  ήταν  από  τα  

πρώτα  θέματα  η  αγροτική  οδοποιία .  Γνωρίζετε  τα  προβλήματα  που  

είχαμε  με  τους  εργολάβους  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τουρτούρα  συγνώμη .  Καταρχήν  η  κυρία  Παλάζη  παρακαλώ  να  

κλείσει  το  μικρόφωνο .  Κατά  δεύτερον ,  κ .  Τουρτούρα  το  ερώτημα  του  

κ .  Φωτιάδη  είχε  να  κάνει  με  την  κοπή  των  χόρτων  σε  οικόπεδα  εντός  

της  πόλης  των  Σερρών .  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Δυο  τέθηκαν ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εάν  θέλετε  μπορώ  να  απαντήσω  στο  

δεύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  την  σειρά  που  θέλετε .  Ορίστε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Όσον  αφορά  τα  γκρέιντερ  για  να  ολοκληρώσω  μια  και  το  ξεκίνησα ,  με  

υπαιτιότητα  των  εργολάβων  γνωρίζετε  ότι  από  ενστάσεις  και  ενστάσεις  

ξεκινήσαμε  τέλη  Απριλίου ,  αρχές  Μαΐου  να  βγαίνουμε  και  να  κάνουμε  

οδοποιία .   

Αυτή  την  στιγμή  θα  ήθελα  να  πληροφορήσω  ότι  δουλεύουν  πέντε  

γκρέιντερ  με  συνοδεία  αμμοχάλικου  και  κατά  γενική  ομολογία  των  

προέδρων ,  είναι  για  πρώτη  φορά  που  πηγαίνουμε  στοχευμένα  στην  

αγροτική  οδοποιία .   

Όντως  υπήρχε  καθυστέρηση  αλλά  επαναλαμβάνω  η  Δημοτική  

Αρχή  από  τον  περασμένο  Οκτώβριο  έβγαλε  την  εργολαβία .  Γίνανε  

ενστάσεις ,  λάθη  των  εργολάβων   για  τα  οποία  δεν  ευθυνόμαστε ,  γι '  

αυτό  οφείλεται  η  καθυστέρηση .  Σε  διάστημα  δέκα  ημερών  πιστεύουμε  

ότι  θα  έχουμε  γυρίσει  όλα  τα  χωριά  φτιάχνοντας  κεντρικούς  δρόμους  

για  να  μπορούν  οι  συνάδελφοι  να  πηγαίνουν  στα  χωριά  τους .  

Όσον  αφορά  το  δεύτερο  θέμα  με  τα  ιδιωτικά  οικόπεδα ,  όπως  

γνωρίζετε  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  μπορεί  να  μπαίνει  σε  ιδιωτικά  

οικόπεδα .  Τι  γίνεται  όμως ;  Ποια  είναι  η  διαδικασία ;  Είναι  θέμα  της  

Πολιτικής  Προστασίας ,  μπορούν  να  πηγαίνουν ,  να  γίνονται  

καταγγελίες  στον  κ .  Σαμαρά , . . .απαραίτητα  έγγραφα  και  πρόστιμα ,  για  

τον  καθαρισμό  των   ιδιωτικών  οικοπέδων .   Αυτή  είναι  η  διαδικασία ,  η  

οποία  προβλέπεται .  Έτσι  γινόταν ,  έτσι  θα  γίνεται .   

Όσον  αφορά  τα  δημοτικά  οικόπεδα ,  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  ήδη  

ο  καταστροφέας  έχει  βγει  σε  δημοτικούς  χώρους .  Ο  μήνας  Μάιος  το  

ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  υπάρχει  μεγάλη  έξαρση  των  χόρτων ,  από  εκεί  και  

πέρα ,  ο  καταστροφέας  δουλεύει ,  τα  συνεργεία  του  δήμου  δουλεύουν  
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και  σε  λίγο  χρονικό  διάστημα  θα  ξεκινήσει  και  η  παρόδια .  Έχει  

τελειώσει  η  μελέτη ,  είναι  θέμα  ημερών  να  βγει .   

Άρα  πιστεύω  ότι  στοχευμένα  θα  καταπολεμήσουμε  όλη  αυτή  την  

κατάσταση ,  η  οποία  έχει  δημιουργηθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  ζητάει  τον  λόγο ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ο  Νυχτοπάτης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  απαντήστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  στο  πρώτο  για  

την  αγροτική  οδοποιία ,  ότι  εκτός  από  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Τουρτούρας ,  

στο  επόμενη  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  . .  έργο  να  

προχωρήσουμε  στο  οποίο  θα  κάνουμε  μικρές  παρεμβάσεις  φέτος  σε  

αγροτικούς  δρόμους ,  εκεί  που  χρειαζόμαστε  κάποια  . .  που  δυστυχώς  

δεν  έγιναν  ποτέ  τα  τελευταία  χρόνια ,  έτσι  ώστε ,  κάποιους  κεντρικούς  

δρόμους ,  κυρίως  ορεινούς ,  γιατί  εκεί  είναι  τα  μεγάλα  προβλήματα ,  να  

μπορέσουμε  να  αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα  μια  και  . .  έτσι  ώστε ,  να  

μην  χαλάει  ο  δρόμος  με  την  πρώτη ,  δεύτερη  βροχή .   

 Αυτό  θα  το  ξεκινήσουμε  από  τους  ορεινούς ,  ξαναλέω ,  αγροτικούς  

δρόμους  και  στην  …θα  γίνουν  αρκετά  έργα ,  κάθε  χρόνο  θα  γίνονται  

στην  αγροτική  οδοποιία .  

 Επίσης ,  στο  θέμα  της  Πολιτικής  Προστασίας ,  εκτός  από  αυτά  που  

είπε  ο  κ .  Τουρτούρας ,  έχουμε  εκδώσει  δελτίο  τύπου  προ  ημερών  για  

τους  δημότες  μας ,  επίσης ,  όλους  τους  προέδρους  των  Τοπικών  

Συμβουλίων  τους  ενημερώσαμε  και  ζητήσαμε  την  συνδρομή  τους  ώστε  
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να  μας  δείξουν  ποια  . .  υπάρχουν  και  συνεχώς  κάθε  μέρα  στέλνουμε  

έγγραφα  στους  ιδιοκτήτες  των  οικοπέδων .   

 Είναι  πάρα  πολλοί  αυτοί  οι  οποίοι  έστω  και  μετά  την  παρέμβαση  

την  δική  μας  συμμορφώνονται .   Υπάρχουν  κάποιοι  που  δεν  το  

κάνουν… τα  οικόπεδα  καθαρίζονται .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Να  πω  και  εγώ  όσο  μου  αναλογεί  με  

την  σειρά  μου ,  όσοι  συνάδελφοι  έχετε  υπόψη  σας  τέτοιου  είδους  

θέματα ,  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  είτε  με  τον  κ .  Νυχτοπάτη  είτε  με  

τον  κ .  Τουρτούρα  να  τα  θέτετε  τα  θέματα  αυτά  εδώ ,  προκειμένου  να  

μπαίνουν  στην  διαδικασία  αυτή  της  Πολιτικής  Προστασίας  

προκειμένου  να  γίνουν  αυτοί  καθαρισμοί .   

 Τώρα  να  δώσουμε  τον  λόγο ,  ζητήθηκε  κάτι  να  απαντήσει  ο  κ .  

Καρακολίδης  σε  σχέση  με  μια  χωματερή  στο  Μητρούσι  που  

αναφέρθηκε .  Μπορεί  να  απαντήσει  τώρα  ή  θα  απαντήσει  την  επόμενη  

φορά ;  Να  μου  πει  ο  κ .  Καρακολίδης .  Διαφορετικά  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  

για  το  θέμα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  έθεσε  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  θέλει  να  

απαντήσει ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  ακούγομαι ;  Να  δώσω  μια  σύντομη  απάντηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καταρχάς  να  ευχαριστήσω  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  γιατί  με  έχει  

επισκεφτεί  δυο  φορές  στην   
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Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  ενημερωθεί ,  τόσο  για  γενικότερα  για  τα  ζητήματα  

της  επιχείρησης ,  όσο  και  ειδικότερα  για  το  θέμα  το  οποίο  το  έθιξε ,  

δηλαδή  για  πολλούς  λογαριασμούς  στους  οποίους  έχουν  παρουσιαστεί  

σφάλματα .   

 Πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  είχε  γίνει  μια  τιτάνια  προσπάθεια  όλο  

αυτό  το  διάστημα  να  αντιμετωπιστεί  αυτό  το  φαινόμενο ,  το  οποίο  έχει  

παρατηρηθεί  από  τις  αρχές  του  ΄19, όταν  δηλαδή ,  ειδικά  στις  περιοχές  

των  χωριών  μας ,  είχαν  γίνει  μετρήσεις  σε  διάστημα  το  τετράμηνο ,  με  

αποτέλεσμα  να  υπάρχει  μια  αδικαιολόγητη  επιβάρυνση  πάνω  στις  

κλίμακες  χρέωσης .   

 Στην  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  αυτοί  οι  λογαριασμοί  έχουν  

διορθωθεί ,  απλά  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  πολλές  φορές  τραβάει  λίγο  

προς  τα  πίσω  με  την  έννοια  ότι  πρέπει  να  συμπληρωθούν  τα  

τετράμηνα ,  ώστε  να  διορθωθούν  οι  έναντι  λογαριασμοί ,  όσο  και  οι  

εκκαθαριστικοί  βάσει  των  κλιμάκων  χρέωσης  ανά  τετράμηνο .  

 Επαναλαμβάνω  ότι  στην  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  έχουν  

διορθωθεί  οι  λογαριασμοί  και  αυτό  είναι  κάτι  που  έχει  γίνει  αποδεκτό  

από  την  πλειονότητα  των  χωριών  του  Δήμου  μας .  Είναι  κάποιοι  

λογαριασμοί  οι  οποίοι  πραγματικά  έχουν  περιθώριο  βελτίωσης ,  όσον  

αφορά  τις  επιμηκύνσεις  αυτές .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  είναι  ένα  ζήτημα  το  

οποίο  και  εγώ  που  το  έχω  διαπιστώσει ,  το  έχει  διαπιστώσει  και  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  που  ταλανίζει  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  χρόνια .  Εκεί  

πρέπει  να  υπάρχει  μια  αξιοπιστία  από  την  πλευρά  της  επιχείρησης ,  όσο  

και  μια  συνέπεια  από  την  πλευρά  των  δημοτών  μας ,  γιατί  πολλές  φορές  

παρατηρήθηκε  το  φαινόμενο  να  γίνονται  παράπονα  τα  οποία  δεν  έχουν  

δικαιολογητική  βάση .   
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 Είναι  ένα  στοίχημα  για  όλους  μας  να  βελτιώσουμε  τις  

παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  κυρίως  να  αναδείξουμε  το  αξιόπιστο  

πρόσωπο  της  επιχείρησης .   

 Όσον  αφορά  τις  τρύπες ,  οι  οποίες  αναφέρθηκαν  στα  Καμενίκια ,  

δεν  είναι  μόνο  σε  εκείνη  την  περιοχή ,  ενδεχομένως  είναι  και  σε  

κάποιες  άλλες  περιοχές ,  δεν  γνωρίζω  εάν  είναι  συγκεκριμένα  από  έργα  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ή  είναι  άλλες  περιπτώσεις  που  χρήζουν  διόρθωση  από  

τις  ασφαλτοστρώσεις ,  αυτό  που  μπορώ  να  σας  πω  προς  ενημέρωση  

είναι  ότι  λόγω  κάποιας  προσφυγής  που  έγινε  σε  συγκεκριμένη  

εργολαβία ,  που  έχει  να  κάνει  με  τις  ασφαλτοστρώνεις  και  έχει  μείνει  

λίγο  πίσω  η  εργολαβία  για  το  κλείσιμο  το  συγκεκριμένο ,  είναι  άλλο  

κομμάτι  δηλαδή  αποκατάσταση  της  ζημιάς  και  άλλο  κομμάτι  η  

αποκατάσταση  του  οδοστρώματος ,  για  το  συγκεκριμένο  ερώτημα  

επιφυλάσσομαι  να  το  δω  και  να  το  απαντήσω  για  τα  Καμενίκια .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  συνεχίζονται  ο  προσπάθειες  όσο  πιο  γρήγορα  

να  μπορούμε  να  αποκαθιστούμε  τις  όποιες  ζημιές  παρουσιάζονται .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Μισιρλής  θα  ήθελε  να  απαντήσει  στο  

ερώτημα  του  κ .  Αραμπατζή ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ασφαλώς .  Κύριε  Αραμπατζή ,  όπως  με  διαβεβαίωσε  μόλις  τώρα  η  

υπηρεσία ,  πράγματι  στις  19/2 υποβάλλατε  ένα  αίτημα  να  σας  δοθεί  ο  

κατάλογος  των  απευθείας  αναθέσεων ,  τις  οποίες  έχω  υπογράψει  εγώ ,  

από  τον  Σεπτέμβριο  έως  τον  Δεκέμβριο  του  ΄19.  

 Μου  είπε  η  υπηρεσία  ότι  . .το  θέμα ,  τηλεφωνική  υπενθύμιση ,  

γιατί  λόγω  των  συνθηκών  που  επικρατούν ,  λόγω  του  κορωνοϊού  και  της  
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εκ  περιτροπής  εργασίας ,  ενώ  η  απάντηση  είναι  έτοιμη ,  είναι  εδώ  και  

ενάμιση  μήνα  περίπου  έτοιμη ,  είχαμε  την  εντύπωση  ότι  σας  είχε  

αποσταλεί .   

 Αναλαμβάνω ,  λοιπόν ,  ως  πολιτικός  προϊστάμενος  την  ευθύνη  της  

καθυστέρησης  της  απαντήσεως .  Εάν  αυτή  την  στιγμή  απαντήσετε  στο  

τηλεφώνημα  του  προϊστάμενου  των  Προμηθειών  θα  το  πάρετε  στο  

επόμενο  δίλεπτο  την  απάντηση  αυτή ,  άλλως  θα  την  πάρετε  και  γραπτά  

αύριο  το  πρωί ,  γιατί  η  απάντηση  είναι  εδώ  και  ενάμιση  μήνα  έτοιμη .  

 Σας  ζητάω  λοιπόν  εγώ  συγνώμη ,  εκ  μέρους  της  υπηρεσίας  η  

οποία  καθυστέρησε ,  αλλά  αναγνωρίστε  το  γεγονός  ότι  αυτή  η  υπηρεσία  

δουλεύει  πραγματικά  πυρετωδώς ,  με  πολύ  προσωπικό ,  με  πολύ  λίγο  

προσωπικό  κάτω  από  δύσκολες  συνθήκες ,  οπότε  αντιλαμβάνεστε  ότι  

καμία  φορά  μπορούν  να  ξεφύγουν  κάποια  πράγματα .    

 Έχετε  δίκαιο . .  καθυστέρηση ,  είναι  εδώ  και  ενάμιση  μήνα  έτοιμη .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Καρακολίδης  για  το  θέμα  της  

χωματερής  του  Μητρουσίου  θα  ήθελε  να  απαντήσει  ή  θα  μείνει  για  την  

επόμενη  φορά ;  Δεν  ακούγεστε .  Το  μικρόφωνό  σας .  Από  ότι  

αντιλαμβάνομαι  έχει  ένα  τεχνικό  θέμα  ο  κ .  Καρακολίδης .  Εάν  το  

λύσουμε  θα  επανέλθουμε .  Κύριε  Καρακολίδη ;   

 Ωραία .  Λοιπόν ,  κλείστε  οι  υπόλοιποι  τα  μικρόφωνα .  Ο  κ .  

Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  να  πω  ότι  συμμερίζονται  . .  την  ανησυχία  και  του  Στέφανου  

του  Φωτιάδη ,  του  αρχηγού  της  αξιωματικής  αντιπολίτευσης  όσον  

αφορά  το  θέμα  των  παραπόνων  που  υπάρχουν  για  τα  χόρτα ,  για  τα  
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οικόπεδα  αυτά  τα  οποία  είναι  γεμάτα  χόρτα  και  είναι  επικίνδυνα ,  

καθώς  επίσης  και  για  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν ,  όσον  αφορά  το  

θέμα  των  δημοτικών  οικοπέδων .   

 Θα  πω  όμως  συνολικά  ότι  αυτά  τα  εύλογα  προβλήματα  που  

υπάρχουν  από  πολίτες  . .  και  με  το  αποψιλωμένο  προσωπικό  που  αυτή  

την  στιγμή  έχει  ο  Δήμος .   

 Να  σας  πω  το  εξής ,  επειδή  θέλω  να  αναφερθώ  με  νούμερα ,  ξέρετε  

όλοι  ότι  από  τον  Οκτώβριο  του  ΄19, ένα  μήνα  αφότου  αναλάβαμε ,  

έφυγαν  από  τον  Δήμο  τα  180  περίπου  οκτάμηνα  που  είχαμε ,  τα  οποία  

είχαν  γίνει  δωδεκάμηνα .  180 άτομα  λιγότερο  και  στην  Καθαριότητα  

και  στο  Πράσινο  και  στις  σημαντικές  υπηρεσίες .  Πρώτον .   

 Πρέπει  επίσης  να  σας  πω  ότι  από  το  ΄11 έως  το  ΄20, το  δυναμικό  

του  Δήμου  έχει  μειωθεί  κατά  το  1/3.  Το  ΄11 ήταν  516 άτομα  και  το  ΄20 

είναι  343 άτομα .  Ένας  από  τους  λόγους  είναι  ότι  δεν  υπήρξε  και  η  

κινητικότητα ,  δεν  ήταν  ανοιγμένη  η  κινητικότητα ,  ούτως  ώστε ,  να  

εμπλουτιστεί  ο  Δήμος  και  με  στελέχη  τα  οποία  θα  ήταν  και  

επιστημονικά  καταρτισμένα  ή  θα  πλήρωναν  κάποιες  θέσεις ,  οι  οποίες  

είναι  χηρεύουσες  εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό .   

 Επίσης ,  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  εδώ  και  τρεις  μήνες  έχει  μειωθεί  

κατά  20% το  δυναμικό ,  το  μειωμένο  αυτό  δυναμικό  του  Δήμου ,  λόγω  

των  ειδικών  αδειών ,  ο  οποίες  υπάρχουν  από  τα  έκτακτα  μέτρα  που  

έχουν  ληφθεί  για  τον  κορωνοϊό .  

 Καταλαβαίνετε  ότι  όλο  αυτό  δημιουργεί  ένα  ασφυκτικό ,  όσον  

αφορά  το  θέμα  του  στελεχιακού  δυναμικού  περιβάλλον ,  το  οποίο  

προφανώς  αντανακλά  σε  υπηρεσίες .   

 Ο  πολίτης  φυσικά  και  δεν . . .τον  ενδιαφέρει ,  βλέπει  ένα  

αποτέλεσμα ,  το  αποτύπωμα  είναι  αυτό .  Τι  έχουμε  εμείς  προς  αυτή  την  
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κατεύθυνση ;  Έχουμε ,  ομόφωνα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  θυμάστε ,  

είχαμε  καλύψει  ένα  κομμάτι  με  τα  τετράμηνα  πριν  από  λίγο ,  όσον  

αφορά  το  θέμα  κυρίως  της  καθαριότητας  και  φυσικά ,  μένουμε  σήμερα ,  

ευτυχώς ,  μετά  από  έξι  μήνες  καθυστέρηση ,   σήμερα  υπογράφηκε  και  η  

ΚΥΑ  που  αφορά  και  ανοίγει  την  κοινωφελή  εργασία  για  να  έρθουν  

στον  Δήμο ,  επιτέλους ,  εκατό  περίπου  τριάντα ,  εκατό  σαράντα  άτομα  

κοινωφελούς  εργασίας .   

 Τι  σημαίνει  αυτό ;  Ότι  στο  τέλος  του  Ιουνίου ,  μέχρι  το  τέλος  του  

Ιουνίου  θα  εμπλουτιστεί  το  δυναμικό  του  Δήμου ,  κυρίως  αυτές  οι  

υπηρεσίες  πρώτης  γραμμής  με  140 νέα  στελέχη ,  τα  οποία  θα  μπουν  

στην  μάχη  μαζί  με  τους  ήρωες ,  τους  εναπομείναντες  ήρωες  της  

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  για  να  παρέχουν  σε  αυτές  τις  υπηρεσίες .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  κυρία  

Παπαφωτίου  εγώ  ήθελα  να  σας  προφυλάξω .  Ήθελα  να  σας  προφυλάξω  

γιατί ,  δυστυχώς ,  οι  θέσεις  τις  οποίες  εκφράσατε ,  σας  το  είχα  

επισημάνει  από  την  αρχή ,  σας  είχα  προειδοποιήσει  από  την  αρχή  να  

μην  εκτίθεστε .   

 Οι   θέσεις   που  σας  είχα  πει ,  ήταν  θέσεις  . .  ήταν  θέσεις  που  ήταν  

σαν  αποτέλεσμα  μιας  ενημέρωσης  που  είχα  και  από  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  

από  το  αρμόδιο  Υπουργείο ,  γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ότι  συζήτηση  εγώ  

έκανα  προφορικά  και  με  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  

με  τον  ίδιο  τον  υπουργό  και  η  συζήτηση  αυτή  αφορούσε  ακριβώς  αυτή  

την  δυνατότητα ,  η  οποία  δεν  υπήρξε .  Και  σας  το  είπα  από  την  αρχή .   

 Παρόλα  αυτά ,  τοποθετηθήκατε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

κυρίως  όμως  τοποθετηθήκατε  με  ένα  δελτίο  τύπου ,  το  οποίο  σας  

εκθέτει  και  θα  σας  εκθέτει  η  απάντηση .  Επιμένατε  και  λέγατε  ότι  

έπρεπε  να  προχωρήσουμε  γρήγορα  στην  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου ,  
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που  ξέρετε  τι  σημαίνει  αυτό  κυρία  Παπαφωτίου ;  Ότι  εάν  επιλέγαμε  από  

τότε  χωρίς  να  εξαντλήσουμε  όλα  τα  νόμιμα  δικαιώματά  μας  τότε  την  

επιλογή ,  θα  έπρεπε  όλη  η  διαδικασίας  της  προκήρυξης ,  μελέτης  και  τα  

λοιπά  να  ξεκινήσει  από  την  αρχή  από  την  Αυτοκινητοδρόμιο .  

 Θέλοντας ,  λοιπόν ,  να  σας  προφυλάξω  δεν  είπα  ότι  προφανώς  

αγνοείτε  κάποια  πράγματα  και  προφανώς  αυτά  τα  οποία  λέγατε  είναι  

έωλα  επιχειρήματα .  Γι '  αυτό  και  μόνο  τον  λόγο .   

 Από  εκεί  και  πέρα  άμα  θέλετε  πολύ  ευχαρίστως  θα  αναφέρω  την  

άγνοια  με  το  ονοματεπώνυμο .  Η  άγνοια  αυτή  την  στιγμή  έχει  

ονοματεπώνυμο ,  Αριάδνη  Παπαφωτίου .   

 Αυτή ,  λοιπόν ,  είναι  μια  τοποθέτηση ,  η  οποία  δεν  βασίζεται  σε  

λεκτικές  παρεμβάσεις  αλλά  βασίζεται  σε  στοιχεία .  Θα  σας  δώσω ,  

λοιπόν ,  αυτά  τα  έγγραφα ,  για  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνουμε  πάλι  λίγη  υπομονή .  Κύριε  Δήμαρχε ,  επαναλάβετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μιλούσατε  τόσο  καιρό ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  μιλούσατε  για  

δανειοδότηση ,  γιατί  δεν  διερευνήσαμε  την  δυνατότητα  δανειοδότησης .  

Δυνατότητα  δανειοδότησης  της  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ  δεν  μπορεί  να  

υπάρξει .  Αντίθετα   η  προσπάθειά  μας  όλη  επικεντρώνεται  και  θεσμικά  

με  την  ιδιότητά  μου  ως  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

Κ .Ε .Δ .Ε . ,  επικεντρώνεται  στο  πως  θα  καταφέρουμε  αυτού  του  είδους  οι  

επιχειρήσεις  να  ενταχθούν  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ .   

 Αυτό  θα  είναι  ένα  τρίτο ,  τρίτη  δικλείδα  ασφαλείας ,  γιατί  όπως  

σας  είπα ,  έχουμε  δυο  δικλείδες  ασφαλείας .  Η  απόφαση  της  

Ολομέλειας ,  δεύτερο ,  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  τρίτο  η  

χρηματοδότηση .  Μακάρι  να  ενταχθεί  στο  κομμάτι  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  
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ΤΡΙΤΣΗΣ ,  έχουμε  έτοιμη  την  μελέτη ,  είναι  ώριμο  το  έργο ,  προφανώς  

θα  κάνουμε  κάθε  προσπάθεια ,  με  όλα  τα  μέσα  που  διαθέτουμε ,  να  

ενταχθεί  το  συγκεκριμένο  έργο .    

 Αυτό  δεν  έχει  νόημα  και  δεν  θα  επανέλθω ,  όσο  και  εάν  

επανέλθετε  εσείς ,  δεν  έχω  χρόνο ,  δεν  έχω  ενέργεια  και  δεν  έχω  

διάθεση  να  επανέλθω  σε  κοκορομαχίες .   

 Σας  ευχαριστώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  πω  κάτι  επί  της  διαδικασίας ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τώρα  όπως  καταλαβαίνετε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  παρακαλώ .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  είμαστε  στην  φάση ,  

κυρία  Παπαφωτίου  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  περιμένετε  κύριε  Φωτιάδη .  Κυρία  Παπαφωτίου .  Λοιπόν ,  

ξέρετε  πολύ  καλό  ότι  είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων   και  

απαντήσεων .  Γίνεται  ερώτηση ,  δίνεται  απάντηση ,  δεν  υπάρχει  η  

δυνατότητα  διαλόγου .  Επομένως ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  συζήτηση  επί  των  

θεμάτων  που  τέθηκαν .   

 Τι  διαδικαστικό  θέμα  έχετε  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Διαδικαστικό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  το  εξής ,  αυτό  το  οποίο  

επισημάνατε  από  μόνοι  σας .  Είχαμε  βάλει  εμείς  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

να  μπει  ως  αυτοτελές  θέμα  για  την  σημερινή  συνεδρίαση  και  

συμφωνήσαμε .  Δεν  μπήκε .  Παρόλα  αυτά  καταναλώσαμε  τρία  τέταρτα  

με  το  ρολόι  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Έχουμε  ενστάσεις  ως  παράταξη  

διότι  και  εμείς  κάναμε  μια  πρόταση  και  εμείς  κάναμε  συγκεκριμένες  

διατυπώσεις  και  παρατηρήσεις  και  είπατε  ότι  θα  το  φέρτε  ως  θέμα  

ημερήσιας  διάταξης .  Τώρα  εμείς  είμαστε  αυτοί  οι  οποίοι  πρέπει  να  

διαμαρτυρηθούμε .   

Αυτό  το  πινγκ-πονγκ  εμάς  δεν  μας  καλύπτει ,  διότι  εμείς  είπαμε  

συγκεκριμένες  προτάσεις  και  διαχρονικά  είμαστε  αυτοί  οι  οποίοι  

έχουμε  συγκεκριμένες  απόψεις  . .της  καινοτομίας ,  τις  οποίες  σήμερα  

τις  ακούμε  και  κάποιοι  σήμερα  τις  ανακάλυψαν .   

Καταστρατηγήθηκε  αυτό  το  οποίο  ήταν  τόσο  ουσιαστικό .  Γιατί  

δεν  ήταν  θέμα  ημερήσιας  διάταξης .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μισό  λεπτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θα  υπάρξει  ειδική  συνεδρίαση ,  είπαμε ,  για  το  θέμα  

αυτό ,  απλά  θα  γίνει  όταν  θα  είναι  ώριμο .  Ορίστε  κ .  Δήμαρχε ,  πάρτε  

τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Δεν  θα  παρεμβαίνετε .  Παρακαλώ .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ακούστε  λίγο .  Όντως  την  προηγούμενη  φορά  

δεσμευτήκαμε  ότι  θα  φέρουμε  αυτό  το  θέμα  για  την  συζήτηση .  Είχαμε  

φέρει  δηλαδή ,  είχαμε  δεσμευτεί  να  το  φέρουμε  όταν  θα  είναι  η  μελέτη  

έτοιμη  για  να  πάρουμε  απόφαση  για  την  αύξηση  του  μετοχικού  

κεφαλαίου .  Το  κομμάτι  της  οικονομοτεχνικής  μελέτης  ολοκληρώνεται  

τώρα .   Με  το  που  θα  ολοκληρωθεί ,  θα  φέρουμε  θέμα  για  την  συζήτηση  

του  Αυτοκινητοδρομίου  και  ας  είναι  το  μοναδικό .   Δεν  ήταν  μέχρι  

τώρα  έτοιμη .  Δεν  εξαρτάται  από  εμάς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  σημερινό  το  πινγκ  –πονγκ  ότι  πρέπει  εμείς  να  είμαστε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  συγνώμη .  Απήντησα  σε  μια  επίθεση  την  οποία  

δέχθηκα ,  είχα  χρέος  να  απαντήσω  και  απήντησα  στις  αιτιάσεις  οι  

οποίες  έγιναν  στην  ερώτηση  της  κυρίας  Παπαφωτίου .  Τίποτα  άλλο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακούστε ,  είναι  συγκεκριμένες  οι  κατευθύνσεις  που  έχουμε  πάει  σαν  

οδηγία  από  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτές  εφαρμόζω .  

Πήρα  εντολή  από  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  το  

συζητήσαμε  όλοι  να  κάνουμε  την  ένσταση .  Πήραμε  εντολή  να  

ξεκινήσουμε  τις  διαδικασίες  για  την  αύξηση .  Πήραμε  εντολή ,  όταν  θα  

είναι  έτοιμο  το  θέμα  της  μελέτης  να  το  φέρουμε  σαν  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Αυτές  τις  εντολές  ακολουθώ .   

 Από  εκεί  και  πέρα  όμως ,  δεν  μπορώ  να  μείνω  σιωπηλός   σε  

ανακρίβειες  οι  οποίες  λέγονται  και  διακινούνται  και  δημιουργούν  μια  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

44

αίσθηση ,  εδώ  στην  κοινή  γνώμη ,  περί  κάποιων  οι  οποίοι  γνωρίζουν  και  

που  δεν  γνωρίζουν .   

 Ήμουν  υποχρεωμένος  να  διερευνήσω  ακόμα  και  αυτό  το  οποίο  

έλεγε  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Θα  χαιρόμουν  πάρα  πολύ  να  είχε  δίκαιο  η  

κυρία  Παπαφωτίου ,  γιατί  θα  παρουσιαζόταν  μια  άλλη  ευκαιρία .  Επειδή  

όμως  διακινείτο  αυτή ,  παρόλα  αυτά  που  είχαμε  πει ,  διακινείτο  αυτή  η  

πληροφορία  και  αυτή  η  θέση ,  ήθελα  να  το  ξεκαθαρίσω .  Τίποτα  άλλο .   

 Τώρα  εάν  η  κυρία  Παπαφωτίου  είπε  αυτά  τα  οποία  είπε  και  της  

απάντησα ,  αυτό  δεν  είναι  κανένα  πινγκ  –πονγκ .  Νομίζω  το  οφείλουμε  

και  το  οφείλει  ο  καθένας ,  κύριε  Φωτιάδη  σε  αυτά  τα   οποία  λέει  και  

στην  ευθύνη  που  έχει .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  όλο  τον  σεβασμό ,  κύριε  Δήμαρχε  το  μήνυμα  το  πήραμε .  Ένα  δελτίο  

τύπου  και  θα  έχουμε  μια  ώρα  περίπου  προ  ημερήσιας  την  δυνατότητα  

να  παίζουμε  πινγκ-πονγκ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ ,  θα  παρακαλέσω  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  μήνυμα  στείλατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  παρακαλέσω  να  μην  το  ξανά  κάνετε  αυτό ,  δεν  πρέπει  να  

παρεμβαίνετε  με  τον  τρόπο  αυτό .  Διατυπώσατε  το  ερώτημά  σας  για  το  

διαδικαστικό ,  δόθηκε  η  απάντηση ,  σας  παρακαλώ  δεν  γίνεται  διάλογος .  

Σας  υποσχέθηκε  ο  Δήμαρχος  ότι  θα  υπάρξει  ειδική  συνεδρίαση  του  

σώματος  για  το  θέμα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  όταν  θα  είναι  ώριμο .  

Παρακαλώ ,  λοιπόν ,  όλοι  μας  να  κάνουμε  υπομονή  σε  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κλείστε  το  μικρόφωνό  σας  και  να  μην  ξανά  επανέλθετε  

χωρίς  να  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ξέρω  πότε  επιτρέπετε  τον  διάλογο  και  πότε  δεν  

τον  επιτρέπετε  και  δεν  ξέρω  τι  υποσχέσεις  δίνετε ,  εγώ  ξέρω  ότι  ο  

Δήμαρχος  υπερβαίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  έχετε  τον  λόγο .    

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  έναν  τρόπο  ο  οποίος  είναι  απαράδεκτος  για  Δήμαρχο .  Δεν  ήμουνα  

εγώ  που  φωνασκούσα  στα  μέσα  ενημέρωσης  ότι  δεν  μπορεί  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  σας  ανακαλώ  στην  τάξη .  Σας  ανακαλώ  στην  τάξη ,  

παρακαλώ  κλείστε  το  μικρόφωνό  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Συμφωνώ  με  τον  κ .  Φωτιάδη ,  ότι  θα  πρέπει  να  έρθει  το  θέμα  ως  θέμα  

ημερήσιας  διάταξης  και  επιτέλους  να  συνεννοηθούμε .  Δεν  είναι  

δυνατόν  να  ακούγονται  αυτά  από  έναν  Δήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  σας  ανακαλώ  δεύτερη  φορά  στην  τάξη .  Κυρία  

Παπαφωτίου  η  συμπεριφοράς  σας  είναι  επιεικώς  απαράδεκτη .  Για  να  

εξασφαλίσετε  δυο  λεπτάκια  δημόσιας  παρουσίας  στα  μέσα .  Κλείστε  το  

μικρόφωνο ,  δεν  ακούγεστε .  Δεν  ακούγεστε ,  δεν  έχετε  τον  λόγο  και  δεν  

καταγράφεται  τίποτα  από  αυτά  που  λέτε .  δεν  καταγράφεται  τίποτα  από  
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αυτά  που  λέτε  και  μην  με  αναγκάζετε  να  εφαρμόσω  πειθαρχικά  μέτρα .  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Και  το  κάνετε  επανειλημμένα  σε  κάθε  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Αυτό  να  τελειώσει  επιτέλους .   

 Λοιπόν ,  ολοκληρώθηκε  η  φάση  των  ερωτήσεων  και  απαντήσεων  

σε  αυτές .  Ο  κ .  Καρακολίδης  έχει  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  συγχωρείτε ,  ο  Φαρμάκης  είμαι .  Θέλω  λίγο  ένα  

λεπτό ,  γιατί  δεν  απαντήθηκαν ,  όχι  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη…. 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Και  είναι  ένα  θέμα  για  το  οποίο  έθεσα .  Καταλαβαίνω  ότι  για  το  

Μητρούσι  θα  πάει  στην  επόμενη  συνεδρίαση ,  επειδή  υπάρχει  κάποιο  

πρόβλημα ,  τα  υπόλοιπα  δυο  δεν  απαντήθηκαν  καν  και  δεν  

συζητήθηκαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  τα  επόμενα  δυο  κ .  Φαρμάκη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  την  λαϊκή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  λαϊκή .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Για  την  λαϊκή  και  για  τα  σχολεία  και  τις  κάμερες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τις  κάμερες  στα  σχολεία ,  κ .  Φαρμάκη ,  δεν  είναι  δική  μας  

αρμοδιότητα  να  εκδώσουμε  ψήφισμα .  Νομίζω  ότι  δεν  μπορεί  καν  να  

τεθεί  σε  συζήτηση  αυτό  το  θέμα .   
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Είναι  ένα  θέμα  στο  οποίο  πρέπει  να  πάρουν  θέση  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι .  Εγώ  θέτω  ένα  θέμα ,  σαράντα  ένα  είμαστε ,  το  που  θα  

σηκώσει  ο  καθένας  το  χεράκι  του  έχει  ευθύνη ,  εάν  θέλει  να  συζητηθεί  

ή  όχι .  Δεν   δικό  σας  θέμα .  Πρέπει  να  πάρει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

εάν  θα  το  συζητήσει  ή  όχι  μια  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  το  ρωτήσουμε  αυτό  στην  συνέχεια .  Για  το  θέμα  της  λαϊκής  

θέλει  να  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .  Παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη ,  όπως  γνωρίζετε  υπάρχει  μια  συγκεκριμένη  νομοθεσία ,  

η  οποία  διέπει  την  λειτουργία  των  λαϊκών  αγορών .  Η  συγκεκριμένη  

αυτή  οδηγία ,  το  συγκεκριμένο  νομοθετικό  πλαίσιο  περιγράφει ,  

περιλαμβάνει  και  τον  αριθμό  των  παραγωγών  και  των  μικροπωλητών  

που  είναι  στην  λαϊκή  αγορά .   

Ο  αριθμός  αυτός  αυτή  την  στιγμή  είναι  50%, άρα  τηρούμαι  αυτό  

το  πλαίσιο ,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι .  Εάν  υπάρξει  ειδική  

ρύθμιση  που  να  αφήνει  την  δυνατότητα   στην  Δημοτική  Αρχή ,  τον  

Δήμο  είτε  με  απόφαση  Δημάρχου  είτε  με  απόφαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου  να  προσδιορίσει  διαφορετικό  αριθμό  περισσότερο  από  το  

50%, να  είστε  σίγουροι  ότι  άμεσα  θα  το  φέρνουμε  για  να  

εξαντλήσουμε  την  επιείκειά  μας ,  προφανώς  όμως  διαφυλάττοντας  και  

την  δημόσια  υγεία .   

Αυτή  την  στιγμή  όμως  δεν  μπορούμε  να  υπερβούμε  αυτή  την  

οδηγία ,  η  οποία  υπάρχει  από  την  πολιτεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  το  θέμα  της  έκδοσης  ψηφίσματος  που  έθεσε  ο  κ .  Φαρμάκης ,  θα  

ζητούσα  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  να  μας  εκφράσουν  την  

άποψή  τους .  Κύριε  Φωτιάδη ,  θέλετε  να  εκδοθεί  τέτοιο  ψήφισμα ;  

Συμφωνείτε  σε  αυτό ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  ακούτε ;  Δηλαδή  τι  ακριβώς  ζητάτε  τώρα ,  να  σας  

πω  εγώ  την  θέση  της  παράταξής  μας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έθεσε  ένα  θέμα ,  κύριε  Φωτιάδη  ο  κ .  Φαρμάκης  για  το  εάν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  όλο  θέμα  είναι  ιδιαίτερο ,  θέλει  τεχνική  γνώση ,  ειδική  τεχνική  

γνώση  και  προτείνω  να  είναι  αντικείμενο  μιας  ομάδας ,  μιας  Επιτροπής  

που  θα  κάνει ,  που  θα  προκύψει  ίσως  σήμερα ,  να  στείλω  εγώ  έναν  

εκπαιδευτικό  για  να  πάμε  σε  αυτή  την  διαδικασία .  Το  θέμα  είναι  

ιδιαιτέρως  λεπτό .   

 Εάν  μου  πείτε  εμένα  προσωπικά…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα ,  κύριε  Φωτιάδη ,  είναι  εάν  καταρχήν  θα  πάρουμε  απόφαση  για  

έκδοση  ψηφίσματος  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  είναι  θέμα  των  επικεφαλής .  Πρέπει  να  μπει  σε  

ψήφιση  και  οι  41 να  πάρουν  θέση  άμα  θέλουν  να  συζητηθεί  ή  όχι  

πρώτα  και  μετά  θα  πάρουμε  ναι  ή  όχι .   Δεν  είναι  θέμα  επικεφαλής  των  

παρατάξεων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  σήμερα ,  κ .  Φαρμάκη ;  Για  σήμερα ;  Για  σήμερα  λέτε  να  το  

συζητήσουμε ;   
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Το  θέμα  τρέχει ,  δεν  είναι  δικό  μου  θέμα  το  σήμερα .  Θα  πάει  σε  ένα  

μήνα  μετά  η  συνεδρίαση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Όπως  αντιλαμβάνεστε ,  επειδή  είμαι  

εκπαιδευτικός ,  γνωρίζω  κάποια  τεχνικά  θέματα ,  όπως  . .  τι  είναι  

σχολική  ζωή ,  διδασκαλία  και  τα  λοιπά ,  . .  πιο  με  λεπτότητα  και  

υπευθυνότητα  να  το  δούμε .  Όχι  μόνο  …Δεν  θέλω  να  αφήσω  καμία  

μομφή .  Αντιλαμβάνεστε  τι  λέω .  Το  θέμα  είναι  λεπτό  και  πρέπει  να  το  

συζητήσουμε  και  μέσα  στις  παρατάξεις .  Εάν  θέλετε  να  τύχει  

συζήτησης  την  επόμενη  συνεδρίαση  και  θα  γίνει  και  άμεσα  ή  εάν  

θέλετε ,  να  κάνουμε  μια  Επιτροπή  σήμερα  και  να  υπάρξει  εκεί  η  

παρουσία  εκπροσώπων  που  θα  φέρει  την  πρόταση  της  παράταξης .  

Πρέπει  να  κάνω  εσωτερικό  διάλογο ,  δεν  εκπροσωπώ  κόμμα  εγώ ,  κ .  

Φαρμάκη ,  συγχωρέστε  με .  Να  το  πω  έτσι  ευθέως .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κόμμα  την  συγκεκριμένη  στιγμή  αλλά  μιλάμε  για  κάμερες  μέσα  στον  

χώρο  εκπαίδευσης  των  παιδιών  μας .  Δεν  είναι  κομματικό ,  για   

συγκεκριμένο  λόγο  έρχεται .  Δεν  εκπροσωπείται  κάποια  άποψη  

κόμματος  ούτε  οτιδήποτε .  Εκπροσωπώ  το  γεγονός  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  και  κύριε  Φωτιάδη  δεν  μπορεί  να  συμβαίνει  αυτό  το  

πράγμα  και  να   έχετε  αυτή  την  κουβέντα  μεταξύ  σας .  Να  σταματήσει  

εδώ .  αντιλαμβάνεστε  ότι  υπάρχουν  εξαιρετικά  ζητήματα ,  να  ορίσουμε ,  

συμφωνώ  και  εγώ ,  μια  ομάδα  εργασίας  με  εκπρόσωπο  από  κάθε  

παράταξη  και  να  δούμε ,  να  ετοιμάσει  μια  εισήγηση  για  το  επόμενο  
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Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτή  η  ομάδα  εργασίας  για  το  πως  θα  πρέπει  να  

αντιμετωπιστεί  το  ζήτημα .   Συμφωνούμε  σε  αυτό ;   

 Να  ορίσετε ,  λοιπόν ,  αύριο  όλες  οι  παρατάξεις  με  τηλεφώνημα  

στην  γραμματεία  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  τον  εκπρόσωπό  σας  στην  

ομάδα  αυτή ,  προκειμένου  να  προετοιμάσουμε  το  συγκεκριμένο  ζήτημα .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  συγχωρείτε  αλλά  θα  επιμείνω  να  ψηφίσουν  όλοι  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  άμα  θέλουν  να  μπει  ως  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε .  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είμαι  ο  Ηλίας  ο  Γκότσης .  Δεν  είναι  θέμα  επικεφαλής  μιας  παράταξης .  

Είναι  θέμα  προσωπικό .  Όπως  είπε  ο  κ .  Φαρμάκης  ο  καθένας  παίρνει  

την  ευθύνη  και  ψηφίζει .  Πώς  θα  με  εκπροσωπήσει  εμένα  ένα  μέλος  της  

παράταξης   ή  ξέρω  εγώ ,  της  κάθε  παράταξης  το  μέλος  που  θα  πάει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιλαμβάνεστε ,  κύριε  Γκότση ,  ότι  υπάρχει  μια  αντικειμενική  

δυσκολία  με  την  διαδικασία  των  τηλεδιασκέψεων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Γκότση .  Εάν  ήμασταν  σε  φυσιολογική  λειτουργία ,  

που  ευχόμαστε  την  επόμενη  φορά  να  είμαστε ,  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  ήθελα  να  πω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  τον  λόγο ,  λοιπόν ,  κ .  Γκότση  προτείναμε  και  συμφωνώ  σε  αυτό  

που  πρότεινε  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  να  γίνει  αυτή  η  ομάδα  εργασίας  και  

την  επόμενη  φορά ,  όταν  θα  έχουμε  φυσιολογική  λειτουργία  του  

σώματος ,  να  το  συζητήσουμε  εκτενέστερα .  Σε  αυτό  συμφωνούμε ,  

λοιπόν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  να  ψηφίσουν  όλοι  οι  σύμβουλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Συνεπώς  να  ορίσουν  όλες  οι  παρατάξεις  αύριο  από  έναν  

εκπρόσωπο ,  να  γίνει  μια  εισήγηση  την  επόμενη  φορά  και  να  ληφθεί  η  

σχετική  απόφαση .  

 Κλείνει  ο  κύκλος  αυτός  και  προχωρούμε  στο  προ  ημερησίας  

διατάξεως  θέμα ,  το  οποίο  σας  έχει  κοινοποιηθεί  και  το  οποίο  είναι :  

 

 

Θέμα  1ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  απευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  κληροδοτήματος   

«Ι  Αποστολίδη»από  τον  ΔήμοΣερρών  για  τις  ανάγκες  

 στέγασης  υπηρεσιών  του .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  θέμα  καταρχήν  να  επισημάνω  ότι  έρχεται  ως  προ  ημερησίας  διότι  η  

σχετική  εισήγηση  περιήλθε  στην  Γραμματεία  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  μετά  την  έκδοση  της  ημερήσιας  διάταξης  και  έχει  έναν  

σχετικά  επείγοντα  χαρακτήρα ,  διότι  όπως  είδατε  στην  εισήγηση  

υπάρχει  η  προοπτική  να  στεγαστούν  εκεί  πέρα  σημαντικές  υπηρεσίες  

του  Δήμου .  Στο  ισόγειο  υπηρεσίες  της  Κοινωνικής  Πρόνοιας ,  δυο  νέες  

υπηρεσίες  που  πήραμε  απόφαση  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

να  αναπτυχθούν  και  στον  όροφο  επάνω  η  Δημοτική  Αστυνομία  σε  ένα  

καλύτερο  χώρο  γραφείων .   

 Θεωρώ  δεδομένο ,  εάν  δεν  υπάρχει  και  αντίρρηση  από  εσάς ,  ότι  

συμφωνούμε  το  θέμα  να  συζητηθεί  ως  προ  ημερησίας .  Συμφωνούμε ,  

λοιπόν  ομόφωνα .   

 Επί  της  ουσίας  του  θέματος ,  θα  θέλατε  κάποια  περαιτέρω  

εισήγηση  να  γίνει  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ;  Να  μου  απαντούν  σε  αυτές  

τις  περιπτώσεις  που  ερωτώ… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  σηκώνω  χεράκι ,  δεν  ξέρω  τι  σας  βολεύει .  Είμαι  η  

Φένια  η  Χαραλαμπίδου ,  θα  ήθελα  λίγο  να  μας  εξηγήσετε  το  επείγον  

του  θέματος ,  δεδομένου  ότι  οι  δυο  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  

αποφασίσαμε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  γνωρίζω  ή  

τέλος  πάντων ,   δεν  γνωρίζω ,  εάν  έχουν  υπαλλήλους  ή  όχι .  Δηλαδή  

εκτός  από  την  Δημοτική  Αστυνομία  οι  άλλες  δυο  υπηρεσίες  θα  κάνανε  

κάποιο  χρονικό  διάστημα  να  έχουν  υπαλλήλους .   Για  ποιο  λόγο ,  

δηλαδή  πρέπει  να  το  αποφασίσουμε  πρέπει  να  το  αποφασίσουμε  τώρα  

και  για  ποιο  λόγο  πρέπει  να  γίνει  η  ενοικίαση  του  χώρου ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καταρχήν ,  για  το  θέμα  ότι  πρέπει  να  γίνει  ενοικίαση  του  χώρου ,  

υπάρχει ,  νομίζω ,  η  πλήρης  εξήγηση  στην  εισήγηση .  Υπήρχε  

αλληλογραφία  με  την  Διεύθυνση  Κληροδοτημάτων  στην  Θεσσαλονίκη ,  

η  οποία  μας  επισημαίνει  ότι  λόγω  του  ότι  πρόκειται  για  κληροδότημα ,  

είναι  αναγκαία ,  δεν  μπορούμε  να  το  χρησιμοποιήσουμε  χωρίς  να  

υπάρξει  μίσθωση  και  έτσι  προτείνεται ,  λοιπόν ,  να  υπάρξει  μίσθωμα ,  

αυτό  το  οποίο  προκύπτει  από  τις  αντικειμενικές  τιμές  της  περιοχής .  

Έχει  γίνει  σχετική  έρευνα  με  τις  τιμές  που  χρησιμοποιεί  και  η  αρμόδια  

Οικονομική  Υπηρεσία .   

 Σε  ότι  αφορά  στο  κατεπείγον  του  θέματος ,  το  οποίο  θέσατε ,  να  

σας  ενημερώσω  επίσης  ότι  αφενός  μεν  θα  χρειαστεί  να  γίνουν  κάποιες  

εργασίες  προκειμένου  να  διαμορφωθεί  ο  χώρος  των  γραφείων  οι  οποίες  

θα  πάρουν  αρκετό  χρονικό  διάστημα  για  να  ολοκληρωθούν  και  πρέπει  

να  επισπεύσουμε  γι '  αυτό  και  δεύτερον ,  εκείνο  που  επείγει  

περισσότερο  είναι  η  εγκατάσταση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας ,  η  οποία  

αυτή  την  στιγμή  στεγάζεται  σε  ένα  κτήριο  σε  ακατάλληλο  χώρο ,  στο  

ισόγειο  του  Δημοτικού  Μεγάρου  και  πρέπει  σύντομα ,  με  δεδομένο  ότι  

όπως  φαίνεται  υπάρχει  και  θέμα ,  το  δεύτερο  θέμα  στην  ημερήσια  

διάταξη  είναι  οι  αρμοδιότητες  της  Δημοτικής  Αστυνομίας ,  άρα  θα  

αρχίσει  άμεσα  να  λειτουργεί  η  Δημοτική  Αστυνομία  σε  πλήρη  

λειτουργία ,  για  τον  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  κινηθούμε  το  συντομότερο  

δυνατόν  προκειμένου  να  εξασφαλίσουμε  και  μια  ικανοποιητική  στέγη  

για  την  Δημοτική  Αστυνομία .   

 Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  εισάγεται  ως  εκτός  ημερησίας .   

 Χρειάζεστε  κάποια  περαιτέρω  εισήγηση ;  Συμφωνούμε ;  Επί  της  

ουσίας  συμφωνούμε  ομόφωνα  και  εγκρίνεται  ομοφώνως .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  

  

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Καθορισμός  χώρου  συνεδριάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου   

κατά  την  περίοδο  ισχύος  των  μέτρων  αποφυγής  διάδοσης  

 του  κορωνοϊού  COVID-19. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  έχει  σταλεί  με  μια  καθυστέρηση  ομολογουμένως ,  αλλά  όταν  ήταν  

έτοιμη  τότε  μπόρεσε  να  σταλεί  η  εισήγηση  και  με  τον  τρόπο  αυτό  

νομίζω  ότι  ικανοποιείται  και  ένα  δικό  σας  αίτημα  και  νομίζω   κάτι  το  

οποίο  το  θέλουμε  όλοι  μας ,  να  επιστρέψουμε  σιγά  –σιγά  σε  μια  πιο  

ομαλή  λειτουργία  του  σώματος .  

 Η  επόμενη  συνεδρίαση ,  λοιπόν ,  το  σώματος  προτείνεται  να  γίνει ,  

σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου ,  σε  έναν  

χώρο  που  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  των  αποστάσεων  που  πρέπει  να  

τηρούνται  μεταξύ  μας ,  αλλά  να  είναι  μια  συνεδρίαση  δια  ζώσης ,  όπου  

θα  έχουμε  την  ευκαιρία  της  προσωπικής  επικοινωνίας .   

 Στην  εισήγηση  αναφέρεται  ως  χώρος  ο  χώρος  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

ωστόσο  μετά  από  νεότερη  ενημέρωση  που  έχουμε  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  
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από  την  αίθουσα  ΑΣΤΕΡΙΑ ,  υπάρχει  μια  αμφιβολία  για  το  εάν  είναι  

κατάλληλος  ο  χώρος ,  λόγω  το  ότι  ο  εξαερισμός  του  δεν  είναι  σίγουρο  

ότι  πληροί  τις  προδιαγραφές .   

 Για  τον  λόγο  αυτό  προτείνεται  η  αίθουσα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  οποία  

είναι  αρκετά  μεγάλη ,  έχει  χωρητικότητα  περισσότερη  από  150 άτομα  

και  μπορούν  να  τηρηθούν  οι  αποστάσεις  μεταξύ  μας  και  υπάρχει  και  η  

δυνατότητα  φυσικής  ανανέωσης  του  αέρα  με  άνοιγμα  των  παραθύρων .   

 Συνεπώς  προτείνεται  ως  τόπος  της  επόμενης  συνεδρίασης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  για  όσο  ισχύει  η  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου ,  για  όσο  χρόνο ,  δηλαδή ,  ισχύουν  τα  ιδιαίτερα  μέτρα  

συνεδριάσεως  των  συλλογικών  οργάνων  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  

για  όλο ,  λοιπόν ,  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  να   αρθούν  αυτοί  

οι  περιορισμοί ,  ο  τόπος  των  συνεδριάσεων  να  είναι  η  αίθουσα  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Συμφωνούμε  σε  αυτό  συνάδελφοι ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  ερώτηση  μόνο  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  ζητάει  ερώτηση ;  ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Φαρμάκης .  Ορίστε  κ .  

Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Να  φανταστώ  ότι  θα  παρθούν  και  τα  μέτρα  για  τα  μικρόφωνα ,  για  το  

ότι  χρειαστεί .  Υπάρχει ,  δηλαδή  και  το  κονδύλι  του  προϋπολογισμού ,  

το  οποίο  . .  να  μιλάμε  όλοι  και  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  υπάρχει  μικροφωνική  εγκατάσταση  και  θα  υπάρχει  μικρόφωνο ,  το  

οποίο  θα  δίδεται  κάθε  φορά  στον  ομιλητή  που  θα  έχει  τον  λόγο .  

Εννοείται .  Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καλησπέρα .  Ευχαριστώ  πολύ .  Εννοείται  ότι  συμφωνώ  με  τον  χώρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μιας  και  τον  γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά ,  υπήρξα  και  

αντιπολίτευση  και  πρόεδρος ,  αλλά  με  αφορμή  αυτό  που  είπατε  για  την  

ακαταλληλότητα ,  πιθανόν ,  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  με  το  γεγονός  ότι  δεν  

γνωρίζουμε  από  τον  Σεπτέμβριο  και  μετά  πως  θα  είναι  τα  πράγματα  

όσον  αφορά  την  πανδημία ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  κοιτάξει  η  Δημοτική  

Αρχή  και  τον  χώρου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  έτσι  ώστε  να  γίνουν  οι  

απαραίτητες  ενέργειες ,  να  μπορέσει  και  αυτός  ο  υπέροχος  χώρος  να  

έχει  αυτή  την  ανακύκλωση  του  αέρα .  Να  μην  το  αφήσουμε ,  λοιπόν ,  

έτσι .  Του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Διότι  θα  χρειαστεί .  Στην  νέα  περίοδο  θα  

χρειαστεί  ως  χώρος  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .   

 Αυτό  ήθελα  να  τονίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Τερζή .  Εάν  και  πρέπει  να  σας  ενημερώσω  ότι  ήδη  

γίνονται  προσπάθειες  στην  κατεύθυνση  αυτή .  Θα  δούμε  ποιο  είναι  το  

κόστος  και  εάν  είναι  εφικτό  θα  το  κάνουμε .   

 Εγκρίνεται ,  συνεπώς ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  159/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

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

 και  καθορισμός  αρμοδιοτήτων  της  Δημοτικής  Αστυνομίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δινάκης .  Κύριε  Δινάκη .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  γεια  σας .  Όπως  ξέρετε  πρέπει  να  μπούμε  λίγο  

στο  ιστορικό  το  πως  ιδρύθηκε  η  Δημοτική  Αστυνομία .  Διαβάζω  το  

κείμενό  μου .  

 Η  διαρκώς  αυξανόμενη  ροή  αρμοδιοτήτων  στην  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  ανάδειξε  την  αναγκαιότητα  του  ελεγκτικού  μηχανισμού .  

Ενός  ελεγκτικού  μηχανισμού ,  ο  οποίος  θα  παρακολουθεί  και  κατά  πόσο  

θα  εφαρμόζονται  οι  αποφάσεις  των  περιφερειών  ή  των  δήμων  από  τους  

πολίτες .    

 Ο  θεσμός  αυτός  είναι  η  Δημοτική  Αστυνομία .  Η  Δημοτική  

Αστυνομία  αποτελεί  τον  ελεγκτή .  

 Δεν  ακούγομαι  Δήμαρχε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Δεν  ακούγομαι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .   
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Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Η  Δημοτική  Αστυνομία  αποτελεί  έναν  θεσμός  της  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  σχετικά  σύγχρονο .  Τα  πρώτα  ουσιαστικά  βήματα  

δημιουργίας  του  θεσμού  έγιναν  με  διάταξη  από  το  ΄81, όπου  

δημιουργήθηκε  η  ειδική  υπηρεσία  του  Δήμου  με  καθήκοντα  

αστυνόμευσης .   

 Έκτοτε  νομοθετικά  η  υπηρεσία  απέκτησε  την  σύγχρονη  μορφή  

της  με  το  ΠΔ23/2002 και  τον  Ν3731/2008, όπου  και  απέκτησε  τον  

τίτλο  ‘Δημοτική  Αστυνομία’ .   

 Η  πόλις  των  Σερρών  ήταν  μια  από  τις  πρώτες  πόλεις  της  

Ελλάδας ,  μετά  την  πρωτεύουσα  και  την  συμπρωτεύουσα  οποί  είχε  την  

τύχη  να  δημιουργήσει  υπηρεσία  αστυνόμευσης  με  μορφή  ειδική  

υπηρεσίας  δήμων  από  το  ΄84. Το  προσωπικό  αυτό  υπήρξε  η  βάση  μαζί  

με  τις  προσλήψεις  του  προσωπικού  το  2008 από  τον  Δήμο  Σερρών  

αποτέλεσε  την  Δημοτική  Αστυνομία  του  Δήμου  Σερρών  δημιουργώντας  

ένα  σύνολο  17 δημοτικών  αστυνομικών  που  υπηρετούσαν  καθημερινώς  

στους  δρόμους  της  πόλης  προσπαθώντας  να  βελτιώσουν  την  . .  της  

πόλης .   

Όλα  αυτά  μέχρι  το  ΄13, που  επήλθε  η  κατάργηση  της  υπηρεσίας .  

Σημειωτέων  δε ,  τότε  οι  17 αστυνομικοί  που  υπηρετούσαν ,  

υπηρετούσαν  σε  έναν  Δήμο  πολύ  μικρότερο  από  τον  Δήμο  Σερρών  που  

είναι  σήμερα  ως  Καλλικρατικός  Δήμος .   

Η  Δημοτική  Αστυνομία  επαναστελεχώθηκε  με  μόλις  τέσσερις  

δημοτικούς  αστυνομικούς  και  τελεί  υπό  καθεστώς  επανασύστασης  της  

Αστυνομίας .   

Ένα  σημαντικό  βήμα  για  να  ολοκληρωθεί  η  επανασύσταση  της  

υπηρεσίας  αποτελεί  σύμφωνα  με  τον  Ν3730 η  έκδοση  διαπιστωτικής  
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πράξης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας ,  η  οποία  δημοσιεύεται  

στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως .   

Ο  Ν3731 αναφέρει  στις  αρμοδιότητες  που  μπορεί  να  ασκεί  η  

Δημοτική  Αστυνομία  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  ατόμων  που  

υπηρετούν  σε  αυτή .  Έτσι ,  εφόσον  η  Δημοτική  Αστυνομία  στελεχώνεται  

με  προσωπικό  λιγότερο  των  50 ατόμων ,  ασκούνται  υποχρεωτικά  οι  

αρμοδιότητες  που  αφορούν  την  τήρηση  των  διατάξεων  σχετικά  με  το  

εισήγηση  που  έχουμε ,  δηλαδή  ο  Ν3731 έχει  συνολικά  28 αρμοδιότητες ,  

τις  οποίες  δεν  μπορούμε  τις  τηρούμαι  και  έτσι  να  τις  πάρουμε  και  τις  

28,  γιατί  έχουμε  τα  άτομα  τα  οποία  είναι  κάτω  από  50 έτη .   

 Έτσι  λοιπόν  η  Δημοτική  Αστυνομία  εκτός  από  αυτές  τις  

αρμοδιότητες  που  έχει ,  έχει  και  άλλες  αρμοδιότητες ,  οι  οποίες  

απορρέουν  από  διάφορους  νόμους ,  όπως  είναι  ο  Ν4633 σχετικά  με  το  

κάπνισμα ,  είναι  οι  σχετικές  διαδικασίες  σχετικά  με  τον  κορωνοϊό  και  

τα  λοιπά .   

 Επιπλέον ,  με  την  έκδοση  της  απόφασης  αυτής  καθορισμού  των  

αρμοδιοτήτων  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  Σερρών  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  την  έκδοση  της  διαπιστωτικής  πράξης  του  Γενικού  

Γραμματέας  της  Περιφέρειας ,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  

της  Κυβερνήσεως  και  περιλαμβάνει  τα  … 

 Παρακαλώ .  Με  ακούτε ;  Δεν  σας  ακούω  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .  Ακούμε .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Με  την  έκδοση  της  απόφασης  καθορισμού  των  αρμοδιοτήτων  της  

Δημοτικής  Αστυνομίας  Σερρών  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  την  

έκδοση  διαπιστωτικής  πράξης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  
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Περιφέρειας ,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  

που  θα   περιλαμβάνει  τις  ανωτέρω  αρμοδιότητες ,  ολοκληρώνεται  ένα  

σημαντικό  βήμα  με  την  επανασύσταση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  

Σερρών .  

 Δεν  θα  πρέπει  να  ξεχνάμε  ότι  για  την  ολοκλήρωση  της  

επανασύστασης  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  

. .τεχνικού  εξοπλισμού  και  όπως  αναφέραμε  στο  προηγούμενο  θέμα  και  

ο  κατάλληλος  χώρος  για  να  εγκατασταθεί  η  Δημοτική  Αστυνομία .   

 Να  γίνει  η  εγκατάσταση  της  υπηρεσίας ,  όπως  είπα  σε  κατάλληλο  

χώρο  και  να  υπάρξει  μέριμνα  για  την  δημιουργία  νέων ,  κενών  

οργανικών  θέσεων ,  ούτως  ώστε ,  να  μπορούμε  να  εμπλουτίσουμε ,  να  

στελεχώσουμε  την  Δημοτική  Αστυνομία  με  περισσότερα  άτομα .   

 Η  Δημοτική  Αστυνομία  είναι  ένας  ιδιαίτερα  χρήσιμος  φορέας  της  

σύγχρονης  αστυνόμευσης  και  ασφάλειας  και  μπορεί  και  έχει  κρίσιμες  

σημασίας  ωφέλειες   . .  την  ποιοτική  διαβάθμιση  της  ζωής  των  τοπικών  

κοινωνιών  και  των  πολιτών .   

 Διευκολύνοντας  παράλληλα  στην  διαμόρφωση  των  θετικών  

στάσεων  απέναντι  στα  σώματα  ασφαλείας  και  στην  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση ,  ωστόσο  η  λειτουργία  της  δεν  είναι  εύκολο  επιχείρημα ,  

δεδομένου  ότι  προκειμένου  μέχρι  σήμερα  λόγω  του  μικρού  αριθμού  

ατόμων  που  υπηρετούν  να  φέρει  εις  πέρας  ένα  τόσο  μεγάλο  έργο .   

 Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  ζητούμε  να  ψηφιστούν  οι  

αρμοδιότητες  της  Δημοτικής  Αστυνομίας ,  αυτές  που  είναι ,  

τουλάχιστον ,  υποχρεωτικά  και  όσες  άλλες  απορρέουν  από  διάφορες  

άλλες  διατάξεις  νόμων  που  έρχονται  για  την  Δημοτική  Αστυνομία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Αντιδήμαρχε .   
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Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ολοκληρώνω  λίγο .  Θέλω  να  πω  στο  σώμα  ότι  εάν  κάποιος  ή  κάποια  

συνάδελφος  θέλει  κάτι  συγκεκριμένα ,  είμαι  διαθέσιμος  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται .  Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  οπότε  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  

Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  ξέρετε  ότι  η  Δημοτική  Αστυνομία  έχει  

επανασυσταθεί  από  το  ΄18, είχε  καταργηθεί ,  σας  θυμίζω ,  το  ΄15 … 

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

2013. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχω  την  απόφαση  από  τις  29/7/15 του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  η  οποία  

προχώρησε  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  κατάργηση  της  Δημοτικής  

Αστυνομίας  και  το  ΄18 προχώρησε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  

επανασύσταση .   

 Στην  απόφαση  όμως  εκεί  έλειπαν  οι  αρμοδιότητες .  Άρα  από  τότε  

μέχρι  αυτή  την  στιγμή  δεν  είχε  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες .  Ναι  μεν  

επανασυστάθηκε  η  Δημοτική  Αστυνομία ,  αλλά  η  απόφαση  αυτή  έπρεπε  

να  συνοδεύεται  από  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες ,  οι  οποίες  μπαίνουν  

τώρα .   

Είναι  αρμοδιότητες  υποχρεωτικά  εκ  του  νόμου ,  όπως  εξήγησε  και  

ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Δινάκης  και  μένουμε  μόνο  στις  

υποχρεωτικές  αρμοδιότητες  και  αυτό  γιατί  αυτή  την  στιγμή  ο  αριθμός  

είναι  μικρός  για  πρόσθετες  αρμοδιότητες  και  φυσικά  πρέπει  να  πούμε ,  

επειδή  είναι  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  και  για  μας ,  ήταν  και  μια  από  τις  

δικές  μας  δεσμεύσεις  η  επανασύσταση  και  λειτουργία ,  
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επαναλειτουργία  πλήρως  της  Δημοτικής  Αστυνομίας ,  προβλέψαμε  και  

προχωρούν  οι  διαδικασίες  για  την  πλήρη  στελέχωσή  της ,  ούτως  ώστε ,  

να  φτάσει  στον  αριθμό  προ  της  κατάργησής  της ,  προ  του  ΄15, που  ήταν  

17 συν  2 άτομα ,  19.   

 Αυτό  νομίζω  είναι  η  στόχευση  και  νομίζω  ότι  με  την  ολοκλήρωση  

του  Κανονισμού  Λειτουργίας  και  τις  διαδικασίες  που  θα  τρέξουμε ,  θα  

καταφέρουμε ,  τουλάχιστον  μέσα  σε  ένα  έτος ,  να  έχουμε  ένα  αρκετά  

μεγάλο  αριθμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  

θέματος ;  Παρακαλώ  να  σηκώσετε  το  χέρι  όσοι  ενδιαφέρεστε  για  

ερώτηση .  Υπάρχουν  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σήκωσα  το  χέρι .  Χαραλαμπίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Άλλος ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Φαρμάκης .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  ο  κ .  Φαρμάκης .  Ορίστε ,  κ .  Φαρμάκη  για  

ερώτηση .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Για  τοποθέτηση  όχι ,  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τοποθέτηση .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  θέλει  ερώτηση .   Ορίστε  κυρία  

Χαραλαμπίδου  για  την  ερώτησή  σας .    

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Δινάκη ,  δεν  ξέρω  εάν  γνωρίζει ,  καταρχήν  

θα  επισημάνω  για  μια  ακόμη  φορά  ότι  ένα  τόσο  σημαντικό  και  τόσο  

σοβαρό  ζήτημα  θεωρώ  ότι  δεν  διευκολύνεται  με  το  να  έρχεται  μια  μέρα  

πριν .   

 Το  δεύτερο  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  όμως ,  είναι  εάν  αποτελεί  

κανονιστική  πράξη  και  εάν  ως  εκ  τούτου ,   δηλαδή  ως  δια  νόμου  θα  

έπρεπε  να  περάσει  από  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης ;  Να  μου  

απαντήσετε  σε  αυτό  το  πράγμα  θα  ήθελα  και  επίσης ,  εγώ  θα  πρότεινα  

ότι  είναι  τόσο  σημαντικό  ζήτημα  και  θα  ήθελα  να  αποσυρθεί .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  εξηγήσω  λιγάκι  εγώ .  Δεν  πρόκειται  για  κανονιστική  απόφαση ,  

πρόκειται  για  διαπιστωτική  πράξη .  Ο  νόμος  στις  περιπτώσεις  αυτές  

προβλέπει  ότι  αφενός  μεν  ότι  υπάρχουν  είκοσι  υποχρεωτικές  

αρμοδιότητες ,  όταν  το  προσωπικό  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  είναι  

μειωμένο ,  όπως  στην  δική  μας  την  περίπτωση  κάτω  από  10 και  

λαμβάνει  στην  περίπτωση  αυτή  διαπιστωτική  απόφαση  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  η  οποία  δημοσιεύεται  σε  ΦΕΚ . .   

 Ο  σκοπός  μας  πρέπει  να  είναι  να  επισπεύσουμε  όσο  γίνεται  

περισσότερο  την  διαδικασία ,  προκειμένου  να  αρχίσει  να  λειτουργήσει  

ουσιαστικά  η  Δημοτική  Αστυνομία ,  γιατί  πρέπει  να  εκδοθεί ,  όπως  σας  

είπα  και  το  σχετικό  ΦΕΚ .   

 Άρα ,  νομίζω  ότι  απάντησα  και  στα  δυο  σκέλη  του  ερωτήματός  

σας .    

 Εάν  θέλει  κάτι  ο  κ .  Δινάκης  να  συμπληρώσει ,  μπορεί .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  
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Κυρία  Χαραλαμπίδου ,  το  εάν  ήρθε  την  τελευταία  στιγμή  είναι  γιατί  

τρέχαμε  προκειμένου  να  οργανωθούμε ,  όσο  το  δυνατόν  πιο  καλά  για  να  

φέρουμε  στο  θέμα   το  δυνατόν  συντομότερα .  Εμείς  προσωπικά  ως  

αντιδήμαρχος  εγώ  και  πιστεύω  και  όλη  η  Δημοτική  Αρχή  είμαστε  στην  

διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  χρειαστεί  ή  θέλετε  να  την  

συζητήσουμε .  Αυτή  την  στιγμή  πρέπει  να  τρέξει  το  θέμα ,  γιατί  δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  την  δουλειά  μας .  Έχουμε  Δημοτική  Αστυνομία  

τεσσάρων  ατόμων  και  δεν  έχουμε  καθόλου  στην  ουσία ,  γιατί  δεν  

έχουμε  τις  αρμοδιότητες  τις  οποίες  πρέπει  να  έχει .   

 Γι '  αυτό  σας  παρακαλώ  και  εσάς  να  ψηφίσετε  τις  αρμοδιότητες  

αυτές ,  είμαστε  στην  διάθεσή  σας  για  οτιδήποτε  χρειαστείτε  

προκειμένου  να  διευκρινιστεί .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Εκτός  του  κ .  Φαρμάκη  άλλος  συνάδελφος  επιθυμεί  

να  τοποθετηθεί ;  Να  το  δηλώσει  τώρα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   και  εγώ  θα  τοποθετηθώ  εφόσον  δεν  αποσύρεται  το  

θέμα .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Φαρμάκης  τον  λόγο  και  μετά  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Καταρχήν ,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  θεωρώ  το  θέμα  πολύ  

σοβαρό ,  άσχετα  με  τις  συνθήκες ,  άσχετα  με  τις  διαδικασίες  έπρεπε  να  

είχε  έρθει  πάρα  πολύ  νωρίτερα  για  να  μπορούμε  να  μελετήσουμε  και  

να  πάρουμε  θέση  αυτά  τα  υποχρεωτικά  τα  οποία  πρέπει  να  μπουν .   
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 Για  μας  η  Δημοτική  Αστυνομία  είναι  κάτι  το  οποίο  έχει  

δημιουργηθεί  και  το  έχουμε  . .πανελλαδικά  . .  για  να  έρθει  και  να   

συμπληρώσει  την  ΕΛΑΣ  ως  κατασταλτικός  μηχανισμός .  Δεν  θεωρούμε  

ότι  πρέπει  να  φτάσει  μέχρι  εκεί ,  ιδίως  με  την  νοοτροπία  πάει  . .  θα  

εξελιχθεί  αυτό .  Θεωρούμε  ότι  είναι  μια  υπηρεσία  η  οποία  πρέπει  να  

υπάρχει  και  απλά  να  ελέγχει  την  υλοποίηση  των  αποφάσεων  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  λογοδοτεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   Να  

μην  έχει  την  δυνατότητα  χορήγησης  προστίμων  και  οτιδήποτε .  

Πιστεύουμε  ότι  είναι  πολύ  εκβιασμένο  το  θέμα .  Δεν  μπορούν  να  γίνουν  

διευκρινήσεις  αφού  ψηφίσουμε  κάτι ,  να  πάμε  να  ρωτήσουμε  μετά .  

Έπρεπε  να  έρθει  για  να  ρωτήσουμε  και  να  μην  έχουμε  απορίες .  Οπότε  

δεν  θα  ψηφίσουμε  τις  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες .   

Θεωρούμε  ότι  μπορεί  να  παίξει  τον  ρόλο  βοηθητικού  προς  τους  

πολίτες ,  αλλά  μέχρι  εκεί .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  είστε  πάντοτε  σύντομος  και  εντός  χρονικού  

πλαισίου .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  να  τοποθετηθεί  επί  του  θέματος .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  τις  διευκρινήσεις .  Και  εγώ  συμφωνώ ,  εν  

μέρει ,  με  τον  κ .  Φαρμάκη .  Το  ότι  θεωρούμε  ότι  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντικό  το  έργο  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  καταλαβαίνω  ότι  μπορεί  

να  βιάζεστε ,  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  μπορούμε  να  ψηφίζουμε  πράγματα  

τα  οποία  δεν  έχουμε  μελετήσει  και  στα  οποία  δεν  μπορούμε  να  

συνεισφέρουμε .   

 Καταλαβαίνω  ότι  έχετε  καλές  προθέσεις ,  εγώ  κάτω  από  αυτές  τις  

συνθήκες  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  ούτε  θετικά  ούτε  αρνητικά ,  ψηφίζω  
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λευκό  και  θεωρώ  και  θα  παρακαλούσα  τέτοια  σημαντικά  ζητήματα  που  

αφορούν  όλη  την  σερραϊκή  κοινωνία ,  να  τα  φέρνετε  και  σε  

διαβούλευση  και  να  τα  φέρνετε  κάτω  από  κανονικές  συνθήκες ,  μετά  

από  κάποια  διαλογική  συζήτηση  που  μπορεί  να  γίνει .   

 Ως  εκ  τούτου ,  τοποθετούμαι  και  ψηφίζω  λευκό ,  κυρίως  για  τις  

συνθήκες  αλλά  αναγνωρίζω  όμως  και  θέλω  να  το  γράψετε  στα  

πρακτικά ,  αναγνωρίζω  το  σημαντικό  έργο  της  Δημοτικής  Αστυνομίας ,  

δεν  μπορώ  να  τοποθετηθώ  σε  σχέση  με  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  

Υπηρεσίας .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κυρία  Χαραλαμπίδου  για  τα  όσα  είπατε ,  απλά  να  σας  

επισημάνω  ότι  δεν  κάνουμε  τίποτα  περισσότερο  ούτε  λιγότερο  από  

αυτό  που  ορίζει  στο  . .πλαίσιο  ο  νόμος .   

 Πέρα  της  ψήφου  που  διατυπώθηκε  από  τον  κ .  Φαρμάκη  και  την  

κυρία  Χαραλαμπίδου ,  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  φάση  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  θα  ψηφίσουμε  ναι .  Βεβαίως  σας  κατανοούμε  αλλά  ας  είναι  η  

τελευταία  φορά  αυτή  η  συνεδρίαση  στην  οποία  δεν  τηρούμε  το  γράμμα  

αλλά  και  το  πνεύμα  του  Κώδικα .  Πέντε  μέρες  λέει  ο  Κώδικας ,  τρεις  

ολόκληρες .  Μια  είναι  η  αποστολή  και  άλλη  είναι  η  επίδοση .  Τρεις  και  

δυο  πέντε .  Σας  παρακαλούμε ,  διότι  όλοι  έχουμε  δουλειές ,  για  την  

αντιπολίτευση  εννοώ  και  πρέπει  να  ενημερωθούμε .   
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 Σας  κατανοούμε ,  γι '  αυτό  και  θα  ψηφίσουμε  ναι ,  δείτε  όμως  εάν  

δεν  είναι  το  θέμα  ώριμο  να  μην  έρχεται .  Αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  

αντιμετωπίζετε  ειδικές  συνθήκες .  Αντιλαμβανόμαστε  ότι  πραγματικά  

θέλετε  να  τρέξετε  πράγματα ,  αλλά  να  μείνουμε  και  στην  νομιμότητα ,  

έτσι ;   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ ,  ψηφίζουμε  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  η  ‘Διάβαση  Πεζών’  ναι  θα  ψηφίσουμε ,  όμως  

συνηγορούμε  με  τις  απόψεις  που  εκφράστηκαν ,  τόσο  από  τον  Στέφανο  

τον  Φωτιάδη  όσο  και  από  την  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Καλό  είναι  όταν  

τα  θέματα  μπαίνουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  είναι  πραγματικά  

ώριμα  και  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  να  έχουμε  την  ενημέρωση  που  

πρέπει  να    έχουμε  έγκαιρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Νομίζω  ότι  διατυπώθηκαν  οι  ψήφοι .  Εάν  δεν  υπάρχει  κάποια  

άλλη  διευκρίνιση  με  την  αρνητική  ψήφο  του  κ .  Φαρμάκη  και  το  λευκό  

της  κυρίας  Χαραλαμπίδου ,  οι  υπόλοιποι  ναι  στο  συγκεκριμένο  θέμα  

και  όπως  είπα  και  στην  αρχή  της  συνεδρίασης ,  πάντοτε  να  γνωρίζετε ,  

αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  λαμβάνεται  πρόνοια  το  συντομότερο  

δυνατόν  να  υπάρχουν  στα  χέρια  σας  οι  εισηγήσεις .  Είναι  περιττό  να  το  

επισημαίνουμε  διαρκώς  αυτό  το  πράγμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  160/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .  

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  Δίκτυο  με  την  

 επωνυμία  ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ο .Τ .Α . ¨  και  διακριτικό  τίτλο  ¨ΠΟΛΙΣ  –  

ΤΕΧΝΗ  ΧΡΩ¨ .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια  η  κυρία  Πάνου .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Σε  συνάντηση  που  είχαμε  πριν  τέσσερις  μήνες  στην  Θεσσαλονίκη  με  

τους  Αντιδημάρχους  Πολιτισμού  συναποφασίστηκε  από  όλους  τους  

εκπροσώπους  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  να  

δημιουργηθεί ,  ψηφίσαμε  το  καταστατικό  για  την  ιδρυτική   πράξη  για  

την  δημιουργία  ενός  εθνικού  δικτύου  για  τον  Πολιτισμό  και  την  

Παιδεία  και  το  Περιβάλλον ,  το  οποίο  θα  έχει  σημείο  αναφοράς  το  

Δελφικό  Παράγγελμα  να  . .  στην  τέχνη  και  έχει  στόχο  ουσιαστικά  να  

αναδείξουμε  τον  πολιτιστικό ,  τον  φυσικό  πλούτο  κάθε  Δήμου ,  όχι  μόνο  

σε  εθνικό  επίπεδο  αλλά  και  σε  διεθνές .   

 Ουσιαστικά  με  αυτό  το  δίκτυο  θα  προωθηθεί  η  συνεργασία  με  

αναπτυξιακούς  φορείς ,  με  δίκτυα  πανεπιστημιακά ,  ευρωπαϊκά ,  με  

συνεταιρισμούς ,  με  ιδιωτικούς  φορείς  και  είναι  ένα  δίκτυο  το  οποίο  

ουσιαστικά  στην  συζήτηση  που  είχαμε  σκέφτεται  να  δημιουργήσει  ένα  
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διαδικτυακό  σταθμό ,  το  οποίο  ψηφιοποιημένα  θα  προβάλει  τον  

πολιτισμό  κάθε  Δήμου .  

 Κέντρο  αποφασίσαμε  να  είναι  η  Θεσσαλονίκη ,  να  ξεκινήσουμε  

από  εδώ  τα  εγκαίνια  και  να  είναι  το  μοναδικό  δίκτυο  που  θα  έχει  έδρα  

την  Μακεδονία .  Μέσα  εκεί  θα  κατατεθούν  προτάσεις  για  ψηφιοποιήσει  

μνημείων ,  αρχαιολογικών  χώρων ,  με  υπόβαθρο  δηλαδή  την  ιστορία  του  

κάθε  Δήμου .  Παρουσιάστηκε  ένα  παράδειγμα ,  το  ολοκαύτωμα  της  

Νάουσας ,  το  οποίο  θα  προβάλλεται  σε  αυτή  την  εκπομπή  και  για  κάθε  

Δήμο ,  φυσικά ,  θα  υπάρχει  κάτι  ανάλογο .   

 Θα  υπάρχει  το  υπόβαθρο  της  ιστορίας  κάθε  Δήμου ,  όλοι  οι  

αρχαιολογικοί  του  θησαυροί ,  οι  τέχνες ,  η  μουσική ,  έτσι  ώστε ,  να  γίνει  

ευρέα  πεποίθηση  σε  κάθε  πολίτη ,  όχι  μόνο  του  Δήμου  αλλά  και  όλης  

της  χώρας  και  ευρωπαϊκά ,  να  γίνει  ευρέα  πεποίθηση  τι  σημαίνει  

πολιτισμός ,  να  προβληθεί  και  να  μπορέσει  αυτό  ουσιαστικά  να  αυξήσει  

και  την  επισκεψιμότητα  σε  κάθε  Δήμο .   

 Παράλληλα  θα  μας  δοθεί  τεχνογνωσία  για  να  δημιουργήσουμε  

καινούργιες  δομές  και  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος .  Παρουσιάστηκε  

εκεί  μια  καλή  πρακτική  για  τα  κέντρα  κυκλικής  οικονομίας .  Εάν  

θυμάστε  εσείς  που  είστε  παλαιότεροι  δημοτικοί  σύμβουλοι  το  2019 

είχε  παρουσιαστεί  από  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  το  ‘Zero Grades Lab’ που  είναι  

ένα  εργαστήριο  το  οποίο  λειτούργησε  μια  δομή  στην  Θεσσαλονίκη  και  

φιλοδοξία  αυτού  του  δικτύου  είναι  σταδιακά  με  συνεργασία  να  

δημιουργηθεί  σε  όλους  τους  δήμους ,  να  δημιουργηθούν  ανάλογες  

δομές .   

 Εμείς  σήμερα  ψηφίζουμε  τι ;  Ψηφίζουμε ,  δεν  ξέρω  εάν  με  ακούτε .  

Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνεχίστε ,  σας  ακούμε .  Συνεχίστε .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Εμείς  σήμερα  ψηφίζουμε  ουσιαστικά  την  συμμετοχή  μας  στο  μετοχικό  

κεφάλαιο  που  αντιστοιχεί  στα  1.200 ευρώ .  Το  ίδιο  είναι  και  η  εισφορά  

κάθε  έτος .  1.200 ευρώ  δηλαδή  ανά  έτος  μαζί  με  Φ .Π .Α .  θα  πληρώνουν  

ως  συμμετοχή  όλα  τα  μέλη  του  δικτύου  και  εκπρόσωπος  στην  Γενική  

Συνέλευση  είναι  ο  αντιδήμαρχος  Πολιτισμού  από  κάθε  Δήμο  και  στην  

συνέχεια ,  μετά  την  απόφαση  αυτή  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  λόγω  

κορωνοϊού  είχε  προετοιμαστεί  να  γίνουν  τα  εγκαίνια  στην  

Θεσσαλονίκη ,  με  εκπρόσωπο  την  κυρία  Σταυράκη ,  η  οποία  όμως  λόγω  

του  κορωνοϊού  αποφασίσαμε  να  μεταθέσουμε  για  αργότερα  τις  

εκδηλώσεις  και  η  οποία  θα  παραστεί ,  φυσικά ,  στο  μέλλον  και  στην  

πόλη  μας  για  να  μας  παρουσιάσει  και  τα  περαιτέρω  γι '  αυτό  το  δίκτυο .   

 Δεν  ξέρω  εάν  με  ακούτε ,  εγώ  δεν  ακούω  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  κυρία  Πάνου .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  

θέματος ;  Ωραία .  Τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Ωραία .  Συνεπώς  να  

υποθέσω  ότι  προχωρούμε  σε  ομόφωνη  έγκριση  της  πρότασης  αυτής  και  

ορίζεται  η  κυρία  Πάνου  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  μας  στο  πανελλήνιο  

αυτό  δίκτυο  πολιτισμού .   

 Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  161/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  τέταρτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την  διαπίστωση  

 πράξεων  αυθαίρετης  βόσκησης  λόγω  παραίτησης  μέλους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θα  είδατε  στην  εισήγηση ,  πρόκειται  για  αντικατάσταση  των  

μελών  του  Τοπικού  Συμβουλίου  από  την  Δημοτική  Κοινότητα  

Λευκώνα .  Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  προτείνεται  να  είναι  ο  κ .  Πέτρος  

Χατζητόλιος  και  αντικαταστάτρια  την  κυρία  Αντιγόνη  Γαβρά .   Και  

θέλουμε  και  δυο  δημοτικούς  συμβούλους  με  τους  αναπληρωτές  τους .  Ο  

κ .  Τουρτούρας  από  την  πλειοψηφία  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Νυχτοπάτη  

και  από  την  αντιπολίτευση  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βάλτε  τον  κ .  Καρυπίδη  και  τον  κ .  Γάτσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρυπίδης  λοιπόν  και  ο  κ .  Γάτσιος  από  την  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη .   Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Θέμα  πέμπτο .  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Τουρτούρα .  
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Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Να  πάμε  στο   προηγούμενο  θέμα ,   νομίζω  ότι  έγινε  κάποιο  λάθος .   

 Με  την  υπ '  αριθμό  . .  10.932 έγγραφο  της  Κοινότητας  Λευκώνα  με  

θέμα :  ¨Αντικατάσταση  μελών  Επιτροπής», το  οποίο  προτείνει  τα  δυο  

τακτικά  και  τα  δυο  αναπληρωματικά  μέλη  για  την  συγκρότηση  

Επιτροπής  διαπίστωσης  πράξεως  αυθαίρετης  βόσκησης .  Προτείνει :  1)  

τον  Ανδρονικίδη  Ιωάννη ,  γιατί  πρέπει  να  είναι  μέλη  Τοπικής  

Κοινότητας  για  να  γνωρίζουν   . .  με  αναπληρωτή  τον  Κωνσταντινίδη  

Χρήστο  και  2)  τον  Κυριακίδη  Δημήτριο  σύμβουλο  της  Κοινότητας ,  με  

αναπληρωτή  τον  Αρχοντίδη  Γεώργιο .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μπορεί  να  επαναλάβει  τα  ονόματα ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Και  τρίτο  μέλος  είναι  από  την  υπηρεσία ,  ο  κ .  Χατζητόλιος  ο  γεωπόνος  

μαζί  με  την  αντικαταστάτρια  την  Αντιγόνη  την  Γαβρά .  Γεωπόνοι  και  οι  

δυο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  έχετε  δίκαιο .  Συνεπώς  σύμφωνα  με  τα  όσα  εισηγήθηκε  ο  κ .  

Τουρτούρας  προχωρούμε .  Αυτή  είναι  η  σωστή  συγκρότηση  της  

Επιτροπής .  Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Μπορεί  να  επαναλάβει  λίγο  τα  ονόματα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162/2020 )  

……………………………. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέμα  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Ορισμός  τακτικών  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό   

έλεγχο  έτους  2019 στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνονται  από  την  εταιρεία ,  είναι  συναφές  με  το  επόμενο  θέμα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  από  την  εταιρεία  ‘Λεβεράζ’  προτείνονται  οι  

κύριο  Νικόλαος  Απέργης  και  Νικόλαος  Κούντας ,  οι  οποίοι  είναι  

ορκωτοί  λογιστικές  και  οι  οποίοι  θα  κάνουν  διαχειριστικό  έλεγχο  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  

 Εγκρίνεται   ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  163/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Ορισμός  τακτικών  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  
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 έλεγχο  έτους  2019 στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  του  Δήμου   

Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  ίδια  πρόσωπα  με  βάση  την  εισήγηση ,  όπως  θα  έχετε  δει ,  είναι  η  

εταιρεία  η  οποία  μειοδότησε  και  η  οποία  υπέβαλε  την  οικονομικότερη  

προσφορά  και  τα  δυο  αυτά  πρόσωπα  της  εταιρείας  αυτής  είναι  αυτοί  

που  θα  οριστούν  οι  ορκωτοί  ελεγκτές .   

 Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  164/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  42/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  του   

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα:  ¨Έγκριση   εγγραφών   βρεφών  -  νηπίων ,   

σχολικής  περιόδου  2020-2021¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δεσποτίδης  καταρχήν .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  
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Ναι ,  καλησπέρα .  Το  θέμα  αυτό  έχει  να  κάνει  με  την  απόφαση  που  

πήραμε  για  τον  τρόπο  εγγραφής  των  νηπίων  και  των  βρεφών  στα  

τμήματα  των  παιδικών  σταθμών  που  είναι  στην  αρμοδιότητα  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  από  

την  ισχύουσα  νομοθεσία  καθώς  και  τον  πρότυπο  Κανονισμό  

Λειτουργίας  των  παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθμών .   

 Στην  ουσία  έχουμε  την  διαδικασία  εγγραφή  και  την  οικονομική  

συμμετοχή  των  φιλοξενούμενων  παιδιών .   

 Όσον  αφορά  τους  παιδικούς  σταθμούς  της  πόλης  των  Σερρών ,  

προτείνουμε  τα  παρακάτω  τροφεία .   

 Έχουμε  τέσσερις  κατηγορίες  με  βάση  το  εισόδημα  των  γονέων .   

  Για  εισόδημα  μέχρι  8.800 τροφεία  40 ευρώ  μηνιαίως .   

  Από  8.800 έως  13.200 60.  

  Από  13.200 έως  17.600 80 

  Και  για  εισόδημα  από  17.600 και  άνω  τροφεία  100 ευρώ  

μηνιαίως .   

 Τι  ισχύει  εδώ  εξτρά ;  Τα  δεύτερα  ή  τρίτα  παιδιά  της  οικογένειας  

που  φοιτούν  στα  τμήματα ,  καταβάλουν  το  ήμισυ  των  τροφείων .   

 Οι  πολύτεκνες  και  τρίτεκνες  οικογένειες  από  φέτος  καταβάλουν  

τροφεία  μειωμένα  κατά  δυο  κλίμακες .  Δηλαδή ,  με  εισόδημα  μέχρι  

17.600 οι  δυο  πρώτες  κατηγορίες  θα  καταβάλουν  40 ευρώ ,  ενώ  για  

εισόδημα  άνω  των  17.601 κατέβαλαν  100 και  θα  καταβάλουν  60.  

 Οι  μονογονεϊκές  σε  κάθε  περίπτωση  θα  καταβάλουν  τροφεία  40 

ευρώ  μηνιαίως .   

 Για  τους  περιφερειακούς  παιδικούς  σταθμούς ,  τους  οποίους  και  

αναφέρω ,  είναι  του  Λευκώνα ,  Κάτω  Μητρουσίου ,  των  Καλών  Δένδρων ,  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

76

της  Αναγέννησης ,  του  Σκουτάρεως ,  της  Κάτω  Καμήλας  και  της  

Ορεινής ,  τα  τροφεία  θα  είναι  30 ευρώ  μηνιαίως  ανεξαρτήτως  

εισοδήματος .   

 Τα  δεύτερα  ή  τρίτα  παιδιά  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  που  

φοιτούν  σε  αυτά  τα  τμήματα  θα  καταβάλουν  το  ήμισυ  των  τροφείων .  

Οι  πολύτεκνες  και  τρίτεκνες  που  θα  είναι  με  εισόδημα  κάτω  των  

17.600 ευρώ  απαλλάσσονται  των  τροφείων ,  ενώ  αυτοί  που  έχουν  

εισόδημα  πάνω  από  17.600 θα  πληρώνουν  30 ευρώ  μηνιαίως .   

 Αυτό  όσον  αφορά  την  οικονομική  συμμετοχή  των  οικογενειών  

στους  σταθμούς  των  Σερρών  και  της  περιφέρειας .   

 Τώρα  νομίζω  ότι  δεν  χρειάζεται  να  αναφερθούμε  στον  τρόπο  

καταβολής  των  τροφείων .  Το  θεωρείτε  σκόπιμο ;  Υπάρχει  στην  

απόφασή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ουσία  είναι  αυτή ,  δεν  χρειάζονται  λεπτομέρειες .  Η  ουσία   είναι  αυτή  

που  είπατε .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα ,  υπάρχουν  κριτήρια  επιλογής .  Η  μοριοδότηση  

δηλαδή  η  λεγόμενη ,  όπου  υπάρχουν  με  βάση  ορισμένα  κριτήρια  μόρια  

με  την  προσκόμιση  δικαιολογητικών .  Έχουμε ,  λοιπόν ,  μόρια  ανάλογα  

για  τους  εργαζόμενους  γονείς ,  τους  άνεργους  γονείς ,  τις  διαζευγμένες  

μητέρες ,  τις  μονογονεϊκές  μητέρες ,  πολύτεκνους ,  τρίτεκνους ,  

μακροχρόνια  άνεργους ,  αναπηρίες  και  εισοδήματα  κατά  κλίμακα  και  

υπάρχουν  συγκεκριμένοι  όροι  και  προϋποθέσεις  σε  περιπτώσεις  

ισοψηφίας  ή  και  για  τις  ενστάσεις .   

 Η  έναρξη  των  εγγραφών  ξεκίνησε  στις  10 Μαΐου  και  θα  

ολοκληρωθεί  την  31η  Μαΐου  σε  λίγες  μέρες  δηλαδή .  Ο  τρόπος  των  
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εγγραφών  αναφέρεται ,  είναι  είτε  με  e-mail  ή  με  συστημένη  

ταχυδρομική  επιστολή  είτε  με  αυτοπρόσωπη  παρουσία  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  στον  κτήριο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  όπου  έτσι  και  αλλιώς  

έρχονται  πολλοί  γονείς ,  παίρνουν  χαρτιά  και  ενημερώνονται  κατ’  

ιδίαν .   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  οπότε  λαμβάνει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  βλέπετε  και  ακούσατε  από  την  εισήγηση  

του  Προέδρου  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  από  την  απόφαση  δηλαδή  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  που  έρχεται  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  ο  στόχος  

μας  είναι ,  καταρχάς ,  να  κοινωνικοποιηθεί  πλήρως ,  να  συνεχίσει  να  

είναι  αντικειμενικοποιημένο  το  σύστημα ,  να  μην  υπάρχει  καμία  

παρέμβαση  σε  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  το  δικαίωμα  να  ενταχθούν ,  να  

βάλουν  τα  παιδιά  τους  στους  παιδικούς  σταθμούς .  

 Θέλουμε  να  βγει  εντελώς  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  από  μέσα  και  

φυσικά  η  στόχευση  η  δική  μας  έχει  να  κάνει  σε  συγκεκριμένες  

κατηγορίες  μείωσης  των  τροφείων ,  σε  συγκεκριμένες  κατηγορίες  που  

έχουν  ανάγκη .   

 Σύμφωνα  με  αυτά  που  είχαμε  πει  οι  τρίτεκνοι  και  οι  πολύτεκνοι  

έχουν  μια  επιπλέον  γενναία  μείωση ,  ούτως  ώστε ,  έτσι  να  

συνεισφέρουμε  ως  Δήμος  σε  ένα  από  τα  πολλά ,  μια  από  τις  πολλές  

παρεμβάσεις  μας ,  να  συνεισφέρουμε  ως  Δήμος  και  στο  κομμάτι  το  

δημογραφικό .   
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 Πρέπει  να  πω  ότι  η  αντικειμενικοποίηση  αυτών  των  στοιχείων  

υπήρχε  και  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  το  κρατάμε ,  το  

ενισχύουμε ,  αλλά  ενισχύσουμε  επιπλέον  την  μείωση  σε  συγκεκριμένες  

κατηγορίες  ανθρώπων   που  μας  έχουν  ανάγκη .  

 Πρέπει  να  πω  ότι  ειδικά  για  τους  τρίτεκνους  και  τους  

πολύτεκνους  υπάρχει  και  θα  υπάρξει  και  στο  επόμενο  διάστημα ,  θα  

υπάρξει  μια  ολοκληρωμένη  παρέμβαση  και  σε  άλλους  λογαριασμούς  

για  άλλες  δημοτικές  επιχειρήσεις  αλλά  και  στα  δημοτικά  τέλη  που  θα  

μας  δοθεί  η  δυνατότητα  να  τροποποιήσουμε ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουμε  

μια  ελάφρυνση  γι '  αυτό  το  κομμάτι  του  πληθυσμού ,  το  οποίο  έχει  ένα  

πολύ  μεγάλο  πρόβλημα  και  έχουν  μεγάλη  και  σπουδαιότητα  και  

σημασία  για  τον  τόπο  μας  και  την  πατρίδα  μας  γενικότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος  

συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Τερζής  ζητάει  να  κάνει  ερώτηση  και  η  κυρία  

Ιλανίδου .  Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ .  Είναι  δεδομένο  ότι  στο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  γίνονται  πάρα  

πολύ  καλές  προσπάθειες ,  όσον  αφορά  το  κοινωνικό  μέρος ,  όσον  αφορά  

τα  παιδιά  τα  νεαρά ,  τα  βρέφη  και  τα  νήπια .   

 Θέλω  να  ρωτήσω  τον  Πρόεδρο  και  την  Δημοτική  Αρχή ,  με  το  

δεδομένο  ότι  θα  υπάρξουν  από  τον  Σεπτέμβριο  αυξημένες  δαπάνες  και  

ανάγκες ,  λόγω  της  πανδημίας  για  την  υγειονομική  κάλυψη  και  την  

καθαριότητα  αυτών  των  χώρων ,  ίσως  και  για  επιπλέον  προσωπικό  όσον  

αφορά  καθαρίστριες ,  όσον  αφορά  ίσως  και  εκπαιδευτικό  προσωπικό  

βρεφονηπιοκόμους ,  με  αυτά  τα  ποσά  που  έχουν  ανακοινωθεί  σήμερα ,  

υπάρχει  η  πρόβλεψη  ότι  ο  προϋπολογισμός  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  
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ανταπεξέλθει  στις  νέες  ανάγκες  και  απαιτήσεις  ή  θα  έχουμε  μια  έξτρα  

χρηματοδότηση  από  τον  Δήμο ,  η  οποία  θα  είναι  βέβαια  και  επιθυμητή ;   

 Διότι  τονίζω ,  οι  αυξημένες  ανάγκες  είναι  δεδομένο  ότι  θα  

υπάρξουν  σε  σχέση  με  το  περσινό  ξεκίνημα .  Ο  προϋπολογισμός ,  

λοιπόν ,  θα  είναι  ιδιαιτέρως  επιβαρυμένος .  Εάν  υπάρχει  ήδη  αυτή  η  

πρόβλεψη ;   

Αυτή  ήταν  η  ερώτηση .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσω  και  η  κυρία  Ιλανίδου  και  θα  απαντηθούν  μετά  μαζί .  Ορίστε  

κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  μάλλον  έχουμε  κάποιο  θέμα  με  την  σύνδεση ,  δεν  σας  

ακούμε  καλά .  Επαναλάβετε  παρακαλώ .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Λέω  να  συγχαρώ ,  να  καταθέσω  ότι  γίνεται  

πάρα  πολύ  καλή  δουλειά  στους  παιδικούς  σταθμούς .  Πέρυσι  μας  

έφυγαν  πολλά  παιδιά  με  το  νόμο  που  βγήκε  . .  στο  δημόσιο  νηπιαγωγείο  

και  να  μην  έρχονται  σε  μας .  Εάν  μπορούμε  να  πάρουμε  …για  να  

καλύψουμε  τα  κενά  που  είχαμε  πέρυσι ,  και  δεν  ξέρω  …στους  

τρίτεκνους  και  πολύτεκνους ,  εάν  οι  υπόλοιπες  τιμές  ήταν  ίδιες  ή  

αλλάξανε  οι  τιμές  και  από  τα  40,  60,  80,  100;  

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Όχι ,  εκεί  ήταν  ίδιες  οι  τιμές .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  εντάξει .   
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Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Όσον  αφορά  στο  κ .  Τερζή  θα  ήθελα  να  απαντήσω ,  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παπαφωτίου ,  ζήτησα  τον  λόγο  για  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Λοιπόν ,  κύριε  Δεσποτίδη  περιμένετε  λιγάκι ,  ζήτησε  και  η  

κυρία  Παπαφωτίου  να  κάνει  ερώτηση .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Είναι  στην  σωστή  κατεύθυνση  τα  μέτρα  της  μείωσης  των  

τροφείων ,  συμφωνώ  και  εγώ  απόλυτα .  Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  

πραγματικά  οι  ανάγκες  θα  είναι  αυξημένες ,  οι  ανάγκες  όμως  σε  θέσεις  

αυξημένες .  Στην  σωστή  κατεύθυνση  είπαμε  τα  μέτρα  μείωσης  των  

τροφείων ,  υπάρχει  πρόθεση  ή  δυνατότητα  αύξησης  και  των  

φιλοξενούμενων  παιδιών  είναι  η  ερώτηση  και  εάν  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

αλλά  και  η  Δημοτική  Αρχή  προτίθενται  κάπως  να  δράσει  σε  αυτόν  τον  

τομέα ,  γιατί  και  η  συζήτηση  είναι  αυξημένη  και  οι  ανάγκες ,  οι  

οικογένειες  που  επιθυμούν  να  εξυπηρετηθούν  από  τους  παιδικούς  

σταθμούς  επίσης  είναι  αυξημένη .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  οπότε  δίνω  τον  λόγο  στον  κ .  

Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  είναι  εύλογες  οι  ερωτήσεις .  Κύριε  Τερζή  όσον  αφορά  το  

θέμα  των  αυξημένων  αναγκών ,  γενικότερα  όλο  αυτό  το  περιβάλλον  με  

τον  κορωνοϊό  έχει  δημιουργήσει  αυξημένες  ανάγκες  σε  συγκεκριμένες  

κατηγορίες  και  σε  συγκεκριμένα  τμήματα  του  Δήμου .   
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 Ο  Δήμος  παρόλες  τις  προσπάθειες  που  έχει  κάνει  και  παρόλα  τα  

μέτρα  που  έχει  λάβει  και  τα  κόστη   τα  οποία  δαπανά  για  την  

αντιμετώπιση  αυτών  των  έκτακτων  αναγκών ,  είναι  σε  θέση  να  

ανταποκρίνεται  και  να  ανταποκριθεί  και  σε  αυξημένες  δαπάνες ,  γιατί  ο  

προϋπολογισμός  που  έγινε  και  ο  προγραμματισμός  που  γίνεται  είναι  

για  να  αντιμετωπίσουμε  όχι  μόνο  υγειονομικά  τα  θέματα ,  αλλά  να  τα  

αντιμετωπίσουμε  και  ανθρωπιστικά ,  γιατί  το  πρώτο  κομμάτι ,  το  πρώτο  

κύμα  να  το  περάσαμε  και  στον  τόπο  μας  με  επιτυχία ,  το  ότι  είναι  η  42η  

τέταρτη  μέρα  σήμερα  που  εδώ  στον  Δήμο  δεν  έχουμε  κρούσμα  είναι  

μια  νίκη  όλων  μας ,  είναι  μια  νίκη  και  της  υπομονής  των  κατοίκων  και  

φυσικά  είναι  κάτι  το  οποίο  επετεύχθη  με  την  προσπάθεια  και  του  

Δήμου  και  των  υπηρεσιών  του .   

 Καλύψαμε  αρκετά  πράγματα ,  καλύψαμε  αρκετά  κόστη ,  είχαμε  

μια  πρώτη  ενίσχυση  από  το  υπουργείο  για  την  πρώτη  αυτή ,  για  τις  

πρώτες  ενέργειες  που  έχουμε  κάνει ,  ευελπιστούμε  και  έχουμε  ζητήσει  

και  ως  Κ .Ε .Δ .Ε .  να  έχουμε  μια  επιπλέον  χρηματοδότηση ,  είμαστε  προς ,  

νομίζω  ότι  ακούει  η  κυβέρνηση  και  θα  υλοποιήσει  το  συγκεκριμένο  

αίτημα ,  θα  ανταποκριθεί  στο  συγκεκριμένο  αίτημα .  

 Αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  σας  πω  είναι  ότι  έχει  ήδη  υπάρξει ,  μετά  

από  παρέμβαση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  σε  αυτή  την  εισήγηση  την  έκανα  και  

εγώ ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρξει  η  δυνατότητα  χρηματοδότησης  των  δήμων  

στις  δημοτικές  εκείνες  επιχειρήσεις  που  έμειναν  κλειστές  υποχρεωτικά  

λόγω  του  κορωνοϊού ,  για  να  καλύψουν  τα  λειτουργικά  τους  έξοδα .  

 Δηλαδή  όλες  αυτές  οι  επιχειρήσεις ,  οι  οποίες  έμειναν  

υποχρεωτικά  κλειστά ,  παρόλες  τις  δεσμεύσεις  που  υπάρχουν ,  υπάρχει  

η  δυνατότητα  νομοθετική  να  καλυφθούν  τα  έξοδα  από  τον  Δήμο  γι '  

αυτό  το  διάστημα .   
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 Δεν  μιλάμε  μόνο  για  τους  Οργανισμούς ,  αλλά  μιλάμε  και  για  

δημοτικές  επιχειρήσεις .  Για  πρώτη  φορά  ο  νόμος  μετά  από  την  

παρέμβαση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  έγινε  η  συγκεκριμένη  τροπολογία ,  η  οποία  

μπήκε  στην  Βουλή  στο  τέλος  της  προηγούμενης  εβδομάδας ,  να  

χρηματοδοτούνται  και  οι  ανώνυμες  εταιρείες  για  τα  λειτουργικά  τους  

έξοδα .   

 Εδώ  εμπίπτει  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο  για  τα  λειτουργικά  του  

έξοδα .  Για  αυτά  τα  έξοδα ,  δηλαδή ,  τα  οποία  έχασε  όσο  ήταν  κλειστό  

αλλά  και  όλες  οι  άλλες  οι  δημοτικές  επιχειρήσεις  και  Οργανισμοί  

ΟΤΑ .   

 Άρα ,  ευελπιστούμε  και  στην  χρηματοδότηση  φυσικά  της  δεύτερης  

δόσης  από  το  Υπουργείο .  Εμείς  είμαστε  έτοιμοι  να  δούμε ,  να  

αξιολογήσουμε  τις  αυξημένες  ανάγκες  απευχόμενοι  ένα  νέο  κύμα  από  

τον  Σεπτέμβριο  και  απευχόμενοι ,  φυσικά  το  καλοκαίρι  να  μην  υπάρξει  

κάποια  έξαρση .  Είμαστε  εδώ ,  έχουμε  τα  αποθεματικά  μας ,  κρατάμε  

μαξιλάρι ,  το  οποίο  είναι  απαραίτητο  για  να  έχουμε  ένα  δείκτη  

προστασίας  για  αυτούς  που  μας  έχουν  ανάγκη ,  για  να  αντιμετωπίσουμε  

αυτά  όλα ,  τα  οποία  εύλογα  αναφέρθηκαν  από  τον  κ .  Τερζή  για  την  

αντιμετώπιση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 Για  όλα  τα  άλλα  νομίζω  ότι  είμαστε  σύμφωνοι  για  να  

προχωρήσουμε  προς  την  κατεύθυνση  που  πρέπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  πλην  

της  κυρίας  Χαραλαμπίδου ,  η  οποία  ζήτησε  να  τοποθετηθεί ,  άλλη  

τοποθέτηση  θέλει  κανείς  να  κάνει  από  τους  συναδέλφους ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   Γάτσιος  και  εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  μικρή  τοποθέτηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ορίστε ,  λοιπόν ,  

κύριε  Γάτσιο .  Κύριε  Γάτσιο  μας  ακούμε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Βεβαίως  σας  ακούω ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  ήθελα  να  κάνω  μια  πρόταση  σε  ότι  αφορά  τα  κριτήρια  που  

άκουσα  με  προσοχή  και  συμφωνώ  με  τον  κ .  Πρόεδρο ,  απλά  νομίζω ,  

βιωματικά  σας  το  λέω  αυτό ,  ότι  πρέπει  να  ληφθεί  ένα  άλλο  κριτήριο .  

εάν  ένα  παιδί  ήταν  το  προηγούμενο  ή  τα  προηγούμενα  χρόνια  σε  έναν  

παιδικό  σταθμό ,  ακόμη  και  εάν  πληροί  τα  κριτήρια  αυτά  που  βάζει  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  έχει  δικαίωμα  να  συνεχίσει  την  

φοίτησή  του  στον  παιδικό  σταθμό ,  γιατί  υπήρχαν  προβλήματα  λόγω  

των  . .  Συνεπώς ,  λέω  ότι  πρέπει  να  μπει  και  αυτό  σαν  κριτήριο .   

 Ένα  δεύτερο  να  πω ,  ότι  άκουσα  με  χαρά ,  γιατί  φέτος  έχουν  

αλλάξει  τα  δεδομένα ,  ότι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  βάζει  και  τον  παιδικό  

σταθμό  της  Ορεινής  φέτος  για  επαναλειτουργία .  Πιστεύω  να  το  

κατάλαβα  καλά .  Εάν  μπορεί  ο  κ .  πρόεδρος  να  μας  πει  τι  έχει  γίνει .   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Στις  περιπτώσεις  πάντα  υπάρχει  πρόβλεψη  με  βάση  τις  κοινωνικές  

ανάγκες  και  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες .  Αυτό  δεν  εννοούσατε  κ .  Γάτσιε ,  

για  την  περίπτωση  παιδιών  που  μπορεί  να  βρεθούν  σε  κάποια  θέση  

αδυναμίας  τα  επόμενα  χρόνια ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εννοώ  ότι  πέρυσι  ήταν  και  πρόταση ,  ένα  με  δυο  χρόνια  στο  ίδιο  

σχολείο  και  επειδή  πιθανά  φέτος  δεν  πληροί  κριτήρια ,  το  αλλάζω  

σχολείο .  Αυτό  εννοώ .  Να  μην  συμβαίνει  αυτό ,  γιατί  είναι  δύσκολο .  

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Τέτοιες  περιπτώσεις  τώρα  σας  αντιλαμβάνομαι ,  σε  αυτές  τις  

περιπτώσεις  προσπαθούμε  και    

φέτος  έγινε ,  να  παραμείνουν  τα  παιδιά  για  λόγους ,  από  ότι  

καταλαβαίνετε  εκπαιδευτικούς ,  ψυχολογικούς  στο  ίδιο  σχολείο .  Στον  

ίδιο  παιδικό  σταθμό .  Μπορεί  να  μην  το  κατορθώσαμε  φέτος  αμέσως ,  

αλλά  κάποια  παιδιά  επανήλθαν  μέσα  σε  ένα  εύλογο  χρονικό  διάστημα .    

 από  εκεί  και  πέρα ,  όσον  αφορά  την  Ορεινή ,  έχουμε  . .  από  ότι  

γνωρίζω  και  μέσα  στην  χρονιά  πιάνουν  το  ηλικιακό  όριο  και  άλλα  δυο  

παιδάκια ,  τα  οποία  μπορεί  να  έρθουν .  Άλλα  δυο .  Ο  αριθμός  δεν  είναι  

μεγάλος ,  από  ότι  καταλαβαίνετε ,  πρόθεσή  μας  όμως  είναι  να  

λειτουργήσει  ο  σταθμός  της  Ορεινής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  πέρυσι  πήρε  αναστολή  γιατί  ήταν  μηδενική  και  είπαμε  ότι  και  

τρία  παιδιά  να  ήταν  θα  λειτουργούσαμε ,  όπως  και  στα  προηγούμενα  

χρόνια .  Νομίζω  ότι  φέτος  λόγω  και  της  απομάκρυνσης  νομίζω  είναι  

σωστό ,  πολιτική  είναι  η  απόφαση ,  αντιλαμβάνομαι ,  να  λειτουργήσει  ο  

παιδικός  σταθμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κύριε  Γάτσιο ,  σας  ακούσαμε .  Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  να  

παρέμβει .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Επειδή  αναφέρατε  ότι  είναι  πολιτική  απόφαση ,  είμαστε  στην  

κατεύθυνση  στο  να  τον  λειτουργήσουμε  τον  παιδικό  σταθμό ,  ούτως  

ώστε ,  να  καλυφθούν  γιατί  είναι  τέσσερα  συν  δυο ,  έξι ,  νομίζω  ότι  είναι  

ένας  αριθμός  και  σε  μια  περιοχή  που  χρειάζεται ,  είναι  απομακρυσμένη ,  

πρέπει  να  σκύψουμε  και  σε  αυτά  τα  χωριά ,  όπως  σε  όλα .   

 Άρα  είναι  προς  την  κατεύθυνση  αυτή  η  πρόθεσή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  ζήτησε  να  

τοποθετηθεί .  Παρακαλώ  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   Μήπως  όμως  προηγείται  ο  κ .  Φαρμάκης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  δίκαιο .  Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .  Με  συγχωρείτε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καλά  δεν  τίθεται  θέμα ,  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  το  ποιος  θα  μιλήσει  

πρώτος .  Από  την  δική  μας  την  πλευρά ,  τουλάχιστον .  Από  εκεί  και  πέρα  

θέλω  να  πω  ότι  θεωρούμε  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  θέμα  το  τι  θα  γίνει  

με  τους  παιδικούς  σταθμούς  του  Δήμου .   

 Ζούμε  μια  περίοδο  στην  οποία  αντιληφθήκαμε  όλοι  ότι  είναι  

πρωτόγνωρη ,  έρχεται  μια  κρίση  του  ίδιου  του  συστήματος ,  μια  κρίση  η  

οποία  θα  μειώσει  πάρα  πολύ  ακόμα  το  εισόδημα  πολλών  οικογενειών ,  

θα  είναι  πολύ  σοβαρό  πρόβλημα  να  μπορούν  να  πληρώσουν  ακόμα  και  

αυτά  τα  μικρά  τροφεία ,  τα  οποία  βάζει  ο  δήμος .   

Θεωρούμε  επιτακτική  ανάγκη  να  επεκταθεί  όσο  μπορεί ,  το  δίκτυο  

των  παιδικών  σταθμών  του  Δήμου  και  να  απαιτηθεί  από  το  κράτος  να  

έρθουν  κονδύλια  γι '  αυτό  το  θέμα ,  ώστε  να  μπορέσουμε  να  φτάσουμε  

σε  ένα  σημείο  να  είναι  δωρεάν  για  όλα  τα  παιδιά΄  του  Δήμου ,  να  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

86

ανοίξουν  . .και  οπουδήποτε  αλλού  μπορούμε  ανεξάρτητα  από  το  πόσα  

και  ας  μπει  μέσα  ο  Δήμος ,  είναι  ανάγκη  για  τα  παιδιά  μας .   

 Δεχόμαστε  ότι  υπάρχει  μια  τέτοια  αντίληψη  και  μια  προσπάθεια  

μείωσης  των  τροφείων ,   θα  ψηφίσουμε  μεν  λευκό ,  γιατί  υπάρχει  αυτή  η  

αντίληψη ,  αλλά  επειδή  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  επεκταθεί  ακόμη  

περισσότερο  . .αυτού ,  θα  μείνει  η  ψήφος  μας  στο  λευκό .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ  Πρόεδρε .  Θα  ήθελα  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  να  

τονίσω  ότι  είναι ,  κατά  την  άποψή  μου ,  πολύ  σωστή  η  επιλογή  να  γίνει  

μείωση  των  τροφείων  στους  τρίτεκνους  και  στους  πολύτεκνους  κατά  

δυο  κατηγορίες ,  απλά  αυτό  που  θέλω  να  πω  και  θέλω  να  το  λάβετε  

σοβαρά  και  η  διοίκηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  εσείς  υπόψη  σας ,  είναι  

ότι  όλοι  οι  τρίτεκνοι  και  όλοι  οι  πολύτεκνοι  δεν  είναι  το  ίδιο ,  δεν  είναι  

δηλαδή  μια  οικογένεια  με  πέντε  παιδιά  ίδια  με  μια  οικογένεια  με  έξι ,  

επτά  παιδιά .   

 Φαντάζομαι  ότι  χωρίς  να  το  θέλετε  έχετε  δημιουργήσει  μια  όμως  

ανισότητα .  Δηλαδή  θα  έπρεπε  αυτό  το  δυο  κατηγορίες  κάτω  να  γίνει  

για  όλες  τις  κατηγορίες  των  δικαιούχων ,  των  ωφελούμενων  και  όχι  

μόνο  για  τους  τρίτεκνους  και  τους  πολύτεκνους  και  θα  εξηγήσω  και  θα  

τεκμηριώσω  την  άποψή  μου  και  εάν  θέλει  ο  Πρόεδρος  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  μπορώ  να  την  καταθέσω  και  στον  ίδιο  γραπτώς .   

 Τι  θέλω  να  πω ;  Στην  πρώτη  κατηγορία ,  που  έχουμε  εισοδήματα  

ως  8.800,  μια  οικογένεια  με  δυο  παιδιά ,  που  σημαίνει  ότι  έχει  κατά  

κεφαλή  εισόδημα  2.200 ευρώ ,  τον  χρόνο ,  δίνει  40 ευρώ .  στην  
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κατηγορία  των  τριτέκνων ,  με  την  καινούργια  ρύθμιση  που  προτείνετε ,  

και  πάλι  λέω  ότι  η  μείωση  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση ,  μια  

οικογένεια  δηλαδή  με  πέντε  άτομα ,  με  17.600 εισόδημα ,  που  είναι  

δηλαδή  κατά  κεφαλήν  το  έτος  3.520 ευρώ ,  πληρώνει  επίσης  40 ευρώ .  

Δηλαδή  δεν  πρέπει  το  κριτήριο ,  θεωρώ  και  κατά  την  άποψή  μου ,  να  

είναι  μόνο  με  το  πόσα  παιδιά  έχει  κάποιος ,  αλλά  πόσο  είναι  το  κατά  

κεφαλήν  εισόδημα  κατά  έτος .  Δηλαδή  μπορεί  ένας  που  έχει  δυο  παιδιά  

να  έχει  ουσιαστικά  λιγότερο  εισόδημα  από  έναν  που  έχει  τρία  ή  

τέσσερα  ή  πέντε .   

Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  κατηγορία  την  δεύτερη ,  δηλαδή  

κάποιοι  που  έχουν  εισόδημα  έως  13.200 ευρώ  ετησίως  και  είναι  

τέσσερα  άτομα  με  δυο  παιδιά ,  έχουν  κατ’  έτους  3.300 ευρώ  κατά  

κεφαλήν  εισόδημα  και  πληρώνουν  60 ευρώ  τον  μήνα .  Δηλαδή  σε  σχέση  

με  τους  τρίτεκνους ,  ενώ  έχουν  κατά  κεφαλήν  εισόδημα  μικρότερο ,  

πληρώνουν  περισσότερα  τροφεία .   

Θεωρώ  και  προτείνω  ότι  πρέπει  να  δείξει  ο  Δήμος  και  η  

Δημοτική  Αρχή  το  κοινωνικό  πρόσωπο  και  να  κάνει  αντίστοιχες  

μειώσεις ,  έτσι  ώστε ,  και  να  εξαλειφθούν  οι  ανισότητες  και  επειδή  

έρχονται  δύσκολοι  καιροί ,  να  μπορεί  ο  κόσμος  να  στείλει  τα  παιδιά  

στους  δημοτικούς  παιδικούς  σταθμούς  και  να  γίνουν  οι  ανάλογες  

ρυθμίσεις  διορθωτικές ,  γιατί  προσπαθώντας  να  βελτιώσουμε  την  

κατάσταση  σε  κάποιες  κατηγορίες ,  πολύ  ορθά ,  έχουμε  δημιουργήσει  

όμως  μια  ανισότητα  και  θεωρώ  ότι  όλα  πρέπει  να  είναι  προς  τα  κάτω .   

Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  ψηφίσω  ναι  με  την  επισήμανση  ότι  θεωρώ  

ότι  πρέπει  να  γίνει  δυο  κατηγορίες  κάτω  ή  έστω  μια  και  στις  υπόλοιπες  

κατηγορίες  που  δεν  ανήκουν  στους  τρίτεκνους  και  στους  πολύτεκνους .   

 Ευχαριστώ .   
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Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Θα  περιμένω ,  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  τις  προτάσεις  σας  στο  γραφείο  

μου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Θα  σας  τις  δώσω  αύριο  κ .  Δεσποτίδη .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Για  να  τις  συγκεκριμενοποιήσω .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ  κύριε  Δεσποτίδη ,  δεν  θα  παρεμβαίνετε  χωρίς  να  ζητήσετε  

τον  λόγο .  Θα  ήθελα  το  εξής .  Ευχαριστούμε  για  όλες  τις  βοηθήσεις  και  

επισημάνσεις ,  νομίζω  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  δεν  ακούγεστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  ότι  ευχαριστούμε  για  τις  επισημάνσεις  και  τις  τοποθετήσεις  όλων  

σας .  Ο  κ .  Δεσποτίδης  θα  ζητάει  τον  λόγο  και  μετά  θα  μπορεί  να  

παρεμβαίνει .  Με  την  λευκή  ψήφο  του  κ .  Φαρμάκη  και  τις  

παρατηρήσεις  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου ,  οι  υπόλοιποι  εγκρίνουμε  

ομόφωνα .  Οι  υπόλοιποι  δίνουμε  θετική  ψήφο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  165/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οπότε  προχωράμε  στο  επόμενο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Θέμα  

όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  53/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 με  θέμα:  ¨Αίτημα  του  ΜΓΣ  Πανσερραϊκός  περί  παραχώρησης  για   

χρήση  έκτασης  στην  περιοχή  του   Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας ,   

ενημέρωση  Δ .Σ .  και  λήψη  απόφασης  (εντός  του  εγκεκριμένου   

Ρυμοτομικού  Σχεδίου) ,  για  την  κατασκευή  αθλητικών  

εγκαταστάσεων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δεσποτίδης .  Κύριε  Δεσποτίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  εισάγουμε  προς  συζήτηση  το  θέμα  της  παραχώρησης  

έκτασης  40 στρεμμάτων  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  όπως  μας  

ήρθε  από  τον  Γυμναστικό  Σύλλογο  Πανσερραϊκός .  

 Στο  αίτημά  του  ο  Πανσερραϊκός  αναφέρει  ότι  στον  χώρο  που  

αιτείται  θα  κατασκευαστούν  για  την  λειτουργία  του  ποδοσφαιρικού  

τμήματος  ένα  πρότυπο  προπονητικό  κέντρο ,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  

γήπεδα  ποδοσφαίρου ,  αποδυτήρια ,  βοηθητικούς  χώρους ,  κερκίδα  όπου  

χρειάζεται ,  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων ,  αίθουσα  γυμναστηρίου  και  
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βαρέων  αθλημάτων ,  φυσικοθεραπευτήριο  . .  χώρους  ανάπαυσης  

αθλητών ,  γραφεία ,  ιατρείο ,  υπαίθριο  πάρκινγκ ,  τουαλέτες ,  κυλικείο ,  

καφετέρια  και  ότι  άλλο  απαιτείται .   

 Στην  ίδια  αυτή  αίτηση ,  ο  Πανσερραϊκός ,  δεσμεύεται  ότι  όλες  οι  

παραπάνω  κατασκευές  που  θα  γίνουν  και  τα  τυχόν  προβλήματα  που  θα  

προκύψουν  όσο  αφορά  τις  υπάρχουσες  κατασκευές ,  θα  

αντιμετωπιστούν  . .  του  Συλλόγου  του ,  αναλαμβάνοντας  εξ  ολοκλήρου  

το  οικονομικό  κόστος .  Διασφαλίζοντας  πρωτίστως  την  έγκριση  των  

τεχνικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  και  φυσικά  προσβλέποντας  την  

μη  αλλοίωση  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  των  κανόνων  

πολεοδόμησης  που  ισχύουν  στην  συγκεκριμένη  περιοχή .   

 Επίσης ,  ο  Πανσερραϊκός  δεσμεύεται  ότι  το  Αθλητικό  

Προπονητικό  Κέντρο  θα  κατασκευαστεί  εντός  των  χρονικών  ορίων  που  

. .  καθώς  επίσης  και  ότι  ο  Σύλλογος  θα  είναι  ανοικτός  και  πρόθυμος  σε  

κάθε  άλλο  Αθλητικό  Σύλλογο  του  Δήμου  ο  οποίος  θα  θέλει  να  

χρησιμοποιήσει  τις  εγκαταστάσεις  που  θα  δημιουργήσει  με  την  

προϋπόθεση  να  μην  δημιουργείται  πρόβλημα  στη  εύρυθμη  λειτουργία  

των  δικών  του  τμημάτων .   

 Κλείνοντας ,  λοιπόν ,  το  αίτημά  του  ο  Πανσερραϊκός  μας  αναφέρει  

ότι  κύριο  μέλημα  του  Σωματείου  είναι  ανάπτυξη  και  η  προβολή  του  

σερραϊκού  ποδοσφαίρου ,  του  αθλητικού  πνεύματος  και  κατ’  επέκταση  

αυτό  θα  έχει  σαν  συνέπεια  και  την  ποδοσφαιρική  αθλητική  ανάπτυξη  

και  προβολή  του  Δήμου  μας  στο  πανελλήνιο  και  όχι  μόνο .   

 Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  το  αίτημα  του  Πανσερραϊκού .   

 Το  αίτημα  του  Πανσερραϊκού  για  την  παραχώρηση  χώρου  στο  

Αθλητικό  Πάρκο  της  Ομόνοιας  δεν  είναι  καινούργιο .  Δεν  είναι  κάτι  

που  το  συναντάμε  για  πρώτη  φορά .  Έχω  στα  χέρια  μου  τις  περσινές  
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αιτήσεις  που  είχαν  γίνει  στις  7/11/2018 και  στις  4/2/2019, όπου  πάλι  ο  

Πανσερραϊκός  ζητούσε  έκταση  στο  Αθλητικό  Πάρκο  της  Ομόνοιας  για  

χρήση  52 στρεμμάτων .   

 Έχουμε ,  λοιπόν  ήδη ,  με  βάση  το  αίτημα  του  Πανσερραϊκού  μια  

διαφοροποίηση .  Ο  Πανσερραϊκός  επανέρχεται  και  ζητά  μια  έκταση  40 

στρεμμάτων  σε  μια  περιοχή  όμως  που  δεν  είναι  η  περιοχή  που  είχε  

ζητήσει  πέρυσι .  Και  εξηγούμαι .  Πέρυσι  ζητούσε  δυο  οικοδομικά  

πολύγωνα ,  δυο  μεγάλα  οικόπεδα  πείτε  το  για  να  καταλάβετε ,  τα  οποία  

ήταν  δίπλα  –δίπλα ,  φέτος  ζητά  δυο  οικόπεδα ,  τα  οποία  το  ένα  είναι  

διαγώνια  με  το  άλλο .  Η  διαφορά  είναι  ποια ;  Ότι  το  οικόπεδο  το  οποίο  

ζητούσε  πέρυσι  και  δεν  ζητάει  φέτος ,  περιλαμβάνει  τις  αθλητικές  

εγκαταστάσεις  που  εξυπηρετούσαν  τους  παλαίμαχους  της  πόλης  των  

Σερρών  καθώς  επίσης  και  τις  προπονητικές  και  αγωνιστικές  ανάγκες  

της  Θύελλας  Σερρών  και  του  Ηρακλή  Σερρών ,  ερασιτεχνικών  τοπικών  

σωματείων .   

 Φέτος  λοιπόν ,  έχουμε  μια  διαφοροποιημένη  αίτηση ,  όχι  μόνο  

όσον  αφορά  τα  στρέμματα ,  αλλά  όσον  αφορά  και  αυτούς  καθ’  εαυτούς  

τους  χώρους .   

 Είναι  γεγονός  ότι  με  το  περσινό  του  αίτημα  ο  Πανσερραϊκό  είχε  

δημιουργηθεί  ένα  πρόβλημα  για  την  λειτουργία  των  άλλων  Συλλόγων .  

Με  το  φετινό  αίτημα  δεν  δημιουργείται  κανένα  πρόβλημα  στην  

λειτουργία  των  άλλων  Συλλόγων  ούτε  του  Ηρακλή  ούτε  της  Θύελλας  

ούτε  των  παλαίμαχων  ποδοσφαιριστών ,  οι  οποίοι  συνεχίζουν  και  θα  

συνεχίζουν  να  δραστηριοποιούνται  στα  ίδια  γήπεδα  που  τους  έχουν  

ήδη  παραχωρηθεί .   

 Επίσης ,  με  το  αίτημά  του  ο  Πανσερραϊκός  χρησιμοποιεί  πλέον  

γήπεδα  τα  οποία  με  τον  έναν  ή  τον  άλλο  τρόπο  χρησιμοποιούσε  ο  ίδιος  
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ή  έχει  προσκομίσει  την  έγκριση  των  Σωματείων  και  αναφέρομαι  στον  

Πήγασο  και  στον  Αετό ,  οι  οποίοι  δέχονται  αυτή  την  παραχώρηση .  Δεν  

είναι  αρνητικοί ,  δηλαδή ,  στην  απόφαση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  στην  

συνέχεια  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  παραχώρηση  αυτού  του  

χώρου  στον  Πανσερραϊκό .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  αυτή  καθ’  εαυτή  η  επένδυση  του  

Πανσερραϊκού  θεωρούμαι  ότι  είναι  αναπτυξιακή .  Ότι  θα  δώσει  μια  

άλλη  εικόνα  στον  χώρο  του  αθλητικού  πάρκου  Ομονοίας ,  ενός  χώρου  

ιδιαίτερου ,  περισσότερα  από  270 στρέμματα ,  η  συντήρηση  του  οποίου  

είναι  δύσκολη ,  τα  μέσα  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  λίγα  και  θα  έλεγα  ότι  στα  

πλαίσια  μιας  νέας  πνοής  που  δίνεται  στον  χώρο  αυτό  και  αναφέρομαι  

και  στην  ολοκλήρωση  του  νέου  κολυμβητηρίου ,  το  οποίο  η  Δημοτική  

Αρχή  φιλοδοξεί  να  το  ολοκληρώσει  μέσα  στα  επόμενα  τρία ,  τέσσερα  

χρόνια ,  η  επένδυση  του  Πανσερραϊκού  και  οι  εγκαταστάσεις  που  θα  

δημιουργήσει  σε  συνδυασμό  επίσης  με  την  ανάπτυξη  του  

Αυτοκινητοδρομίου ,  το  οποίο  μόλις  πριν  από  λίγο ,  που  είναι  όμορο ,  

ακούσαμε  να  γίνεται  λίγος ,  θα  δώσει  μια  άλλη  εικόνα  στον  χώρο  αυτό  

του  αθλητικού  πάρκου ,  θα  αποτελέσει  αυτό  το  πάρκο  ακόμα  

περισσότερο  και  πιο  οργανωμένα  έναν  πόλο  έλξης  για  τους  Σερραίους  

και  όχι  μόνο .   

 Η  παρέμβαση  του  Πανσερραϊκού ,  η  παραχώρηση  των  στρεμμάτων  

στον  Πανσερραϊκό  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  δεν  δημιουργεί  πρόβλημα  

στην  καθημερινότητα  των  Σερραίων  πολιτών  που  επισκέπτονται  τον  

χώρο  της  Ομόνοιας  για  λόγους  αναψυχής ,  περιπάτου ,  ούτε  επίσης  για  

τις  εκδηλώσεις  που  γίνονται  στα  Κούλουμα  είτε  την  Πρωτομαγιά .  

Υπάρχουν  χώροι  ικανοί ,  αρκετοί  στα  βόρεια  που  έτσι  και  αλλιώς  εκεί  
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γίνονται ,  οι  οποίοι  θα  χρησιμοποιούνται  χωρίς  να  αλλάξει  κάτι  

ιδιαίτερα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  πέρα  των  εκδηλώσεων ,  πέρα  των  ομάδων  που  

δεν  έχουν  πρόβλημα ,  ο  Δήμος  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  στην  προκειμένη  

περίπτωση ,  ο  οποίος  είναι ,  έχει  την  λειτουργία  και  την  συντήρηση  του  

χώρου  και  όχι  την  κυριότητα ,  είναι  ένα  νομικό  θέμα  το  οποίο  θα  

επιλυθεί  στο  άμεσο  μέλλον ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δεν  συναινεί  να  γίνει  

άκριτα  το  οτιδήποτε ,  θα  δοθεί  στον  Πανσερραϊκό  για  τον  Α  ή  Β  λόγο  

αυτή  η  έκταση  χωρίς  όρους ,  προϋποθέσεις  πραγματικά ,  οι  οποίες  θα  

διασφαλίζουν  την  ομαλή  λειτουργία  για  όλους .   

 Έτσι  λοιπόν ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  προχώρησε  στην  γνωμοδότησή  του  

την  θετική  θέτοντας  μια  σειρά  από  όρους ,  ώστε  τα  πάντα  να  γίνουν  

σύμφωνα  με  όσα  προβλέπει  η  νομοθεσία ,  να  διασφαλιστεί  η  λειτουργία  

των  χώρων  Συλλόγου ,  κοινού ,  αλλά  και  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  με  

το  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  και  φυσικά  απαραίτητη   προϋπόθεση  η  

προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  του  χώρου .  

 Έτσι  λοιπόν ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πέρασε ,  θα  το  έχετε  δει  στην  

εισήγηση ,  στην  πρόταση  18 σημείων ,  18 όρων ,  ο  οποίοι  φυσικά  δεν  

είναι  θέσφατο  ούτε  δεσμευτικοί  για  αυτό  είμαστε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  για  να  συμπληρωθούν  επιπλέον  προτάσεις  και  οτιδήποτε  

άλλο  νομίζει  ο  καθένας  και  είναι  όροι  που  αφορούν  και  διασφαλίζουν  

όλους  όσους  χρησιμοποιούν  και  δραστηριοποιούνται  στο  Αθλητικό  

Πάρκο  της  Ομόνοιας .   

Δηλαδή  τους  Συλλόγους ,  παλαίμαχους ,  πολίτες ,  τον  νομικό  

πρόσωπο  αλλά  και  τον  Δήμο  τον  ίδιο .  Είναι  όροι  που  αφορούν  τις  

συνεργασίες  που  θα  γίνουν ,  τους  ελέγχους ,  τις  εγκρίσεις ,  τις  δαπάνες  

για  την  συντήρηση ,  την  λειτουργία  και  την  φύλαξη  των  
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εγκαταστάσεων ,  την  τύχη  των  εγκαταστάσεων  μετά  την  λήξη  του  

χρόνου  παραχώρησης ,  την  διασφάλιση  των  χώρων  για  τους  δημότες  και  

την  τήρηση  των  πολεοδομικών  κανόνων ,  ώστε  να  μην  έχουμε  αλλοίωση  

του  φυσικού  περιβάλλοντος ,  ειδικούς  όρους  για  την  χρήση  και  την  

μίσθωση  των  εγκαταστάσεων  ή  κάποιων  εμπορικών  δράσεων  που  

μπορεί  να  γίνουν  μέσα  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  την  πρόβλεψη  για  την  

δημιουργία  ΠΑΕ  και  τι  σε  αυτή  την  περίπτωση  θα  γίνει .   

Επίσης ,  υπάρχουν  όροι  για  τα  έσοδα  του  νομικού  προσώπου ,  

ποσοστά  δηλαδή  είτε  από  τις  διαφημίσεις  είτε  από  τους  αγώνες ,  καθώς  

επίσης  και  πότε  θα  γίνει  αυτή  η  έναρξη  της  καταβολής .  Υπάρχει  

πρόβλεψη  για  την  διεξαγωγή  συναυλιών  –εκδηλώσεων  και  τους  

οικονομικούς  όρους  υπό  τους  οποίους  αυτές  μπορούν  να  γίνουν ,  

υπάρχει  ένας  αυστηρός ,  απαράβατος ,  πολύ  σημαντικός  για  μένα  όρος  

ότι  θα  πρέπει  οι  εργασίες  να  ολοκληρωθούν  εντός  πενταετίας .  Αυτό  

σημαίνει  ότι  δεν  θα  μπορεί  εκεί  να  είναι  ένας  έρημος  χώρος  εάν  ο  

Πανσερραϊκός  για  το  Α  ή   Β  λόγο  δεν  θα  μπορέσει  να  προχωρήσει  να  

ολοκληρώσει  τις  εργασίες  του  και  θα  επιστρέψει  στον  Δήμο .   Όπως  

επίσης  υπάρχου  όροι  για  την  περίπτωση  μη  εφαρμογής  κάποιων  όρων  

που  θα  καθιστούν  την  γνωμοδότηση  ανίσχυρη .   

Θα  κατατεθεί ,  θα  υπογραφεί  συμφωνητικό  και  θα  κατατεθεί  

εννοείται ,  στην  Δ .Ο .Υ .  και  επίσης  περιγράφονται  κάποιοι  τυπικοί  όροι ,  

όταν  η  κυριότητα  έρθει  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  για  μια  νέα  συμφωνία  που  

μπορεί   να  γίνει ,  τυπική  διαδικασία  δηλαδή ,  την  επανασύνταξη  του  

συμφωνητικού  με  τους  ίδιους  όρους  μεταξύ  του  Πανσερραϊκού  και  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πλέον  και  φυσικά  ο  Πανσερραϊκός  υποχρεώνεται  να  

λειτουργεί  τις  εγκαταστάσεις  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα ,  με  τον  

κανονισμό  λειτουργίας  του  νομικού  προσώπου .  
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 Αυτή  είναι  η  θέση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  αυτή  είναι  η  γνωμοδότηση  

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  γνωμοδοτεί  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θετικά  βάζοντας  αυτούς  τους  όρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Δεσποτίδη .  Ζήτησε  να  παρέμβει  στο  σημείο  αυτό  ο  κ .  

Δήμαρχος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  με  ακούτε ,  Παπαφωτίου ,  θέλω  να  κάνω  πρόταση  

αναβολής .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Και  ο  Φαρμάκης  το  ίδιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  στο  σημείο  αυτό  να  παρέμβει  ο  κ .  Δήμαρχος  και  τον  λόγο  έχει  

ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  θέμα  το  οποίο  συζητούμε  σήμερα  είναι  ένα  

πολύ  σοβαρό  θέμα ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  μας  απασχολήσει  με  πολύ  

προσοχή .  Το  θέμα  αυτό ,  έτσι  όπως  έρχεται  και  έτσι  όπως  θα  πρέπει  να  

το  αναλύσουμε  για  να  πάρουμε  την  απόφαση ,  έχει  να  κάνει  με  την  

γενικότερη  στρατηγική  της  Δημοτικής  Αρχής  και  την  φιλοσοφία  της  

Δημοτικής  Αρχής  για  αξιοποίηση  όλων  των  χώρων .   

 Η  στόχευσή  μας  ως  Δημοτική  Αρχή  είναι  η  πλήρης  αξιοποίηση ,  

καταρχάς ,  του  δημοτικού  αυτού  χώρου ,  του  Αθλητικού  Πάρκου  

Ομόνοιας ,  διαφυλάττοντας  πλήρως  τον  δημόσιο  χαρακτήρα  του .   

 Συγκεκριμένα ,  λοιπόν ,  στον  χώρο  αυτό ,  στον  οποίο  ήδη  έχουμε  

προχωρήσει  μια  σειρά  δράσεων  και  ενεργειών ,  φιλοδοξούμε  και  
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στοχεύουμε  αυτόν  τον  χώρο  να  τον  καταστήσουμε  σαν  Κέντρο  

Αθλητικό  και  αθλητικό  και  τουριστικό .   

 Ήδη  είναι  γνωστή  η  εξέλιξη  για  το  κολυμβητήριο ,  η  θετική  

εξέλιξη  για  το  κολυμβητήριο ,  το  οποίο  έχει  δρομολογηθεί  και  προχωρά  

πρώτον .  Από  εκεί  και  πέρα ,  σε  αυτόν  τον  χώρο  η  στόχευσή  μας  είναι  

να  γίνει  το  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού  και  να  γίνει  και  να  επεκταθεί ,  να  

ολοκληρωθεί  και  το  κλειστό  γυμναστήριο  με  συγκεκριμένες  

προδιαγραφές ,  να  επεκταθεί  δηλαδή ,  να  γίνουν  γήπεδα  τένις ,  να  

γίνουν ,  να  υπάρχουν  ελεύθεροι  αθλητικοί  χώροι  για  τους  πολίτες  και  

για  άλλα  Σωματεία ,  καθώς  επίσης  και  φυσικά  με  τα  γήπεδα  της  . .  να  

γίνει  πλήρη  αξιοποίηση .   

 Σε  συνδυασμό  όλων  αυτών  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο   θα  καταστεί  

ο  συγκεκριμένος  χώρος  ένας  χώρος ,  ο  οποίος  θα  είναι  η  αιχμή  του  

δόρατος  και  της  αθλητικής  και  του  αθλητικού  τουρισμού  αλλά  κυρίως  

της  άθλησης  των  πολιτών  του  Δήμου  μας .   

 Το  λέω  αυτό ,  γιατί  το  θέμα  αυτό  έρχεται  να  ακουμπήσει  στον  

πυρήνα  της  στόχευσής  μας  και  όλα  αυτά  ήδη  έχουν  ανατεθεί  και  

προχωρούν  σε  ένα  ολοκληρωμένο  business plan,  το  οποίο  ήδη  στο  

τεχνικό ,  όταν  κάναμε  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  το  

εγκρίνατε ,  ήδη  έχει  ανατεθεί  και  προχωράει  αυτή  η  μελέτη ,  αυτό  και  

άλλα  έξι  εμβληματικά  έργα ,  για  τα  επτά  εμβληματικά  έργα ,  τα  οποία  

θα  έρθουν  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  συζητηθούν  και  να  

προχωρήσουμε  στις  προγραμματικές  συμβάσεις  με  αυτούς  οι  οποίοι  θα  

αναλάβουν  από  εκεί  και  πέρα  την  διαδικασία  των  μελετών .   

 Αυτό  έχει  να  κάνει  λοιπόν ,  ένα  από  τα  κομμάτια  αυτά  που  είπα  

έχει  να  κάνει  με  το  γήπεδο .  Αυτή  την  στιγμή  έχουμε  μια  άλλη  πληγή  

για  χρόνια ,  για  δεκαετίες .  Την  μη  ύπαρξη  του  κεντρικού  μας  πάρκου .  
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Ενός  χώρου  ο  οποίος  είναι  χωροθετημένος  εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό ,  

με  πολλά  προβλήματα ,  τα  οποία  πολλά  από  αυτά  στο  προηγούμενο  

διάστημα  έχουν  διευθετηθεί ,  κάποια  είναι  σε  διευθέτηση ,  υπάρχει  

όμως  ένα  αγκάθι .  Το  αγκάθι  λέγεται  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού .  Αυτό  

το  γήπεδο  που  παίζει  η  αγαπημένη  μας  ομάδα ,  προφανώς ,  ήταν  ένα  

εμπόδιο  στην  πλήρη  αξιοποίηση  αυτού  που  τόσο  χρειάζεται  ο  

Σερραίος .  Γιατί  ο  Σερραίος  και  η  Σερραία  χρειάζονται  το  κεντρικό  

τους  πάρκο .   

 Υπάρχουν  χρηματοδοτήσεις  οι  οποίες  έχουν  εξασφαλιστεί  από  

την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  νομίζω  του  ΒΑΑ ,  υπάρχουν  

χρηματοδοτήσεις  τις  οποίες  τις  τρέχουμε  και  εμείς  από  το  Πράσινο  

Ταμείο  σε  προτάσεις  που  θα  υποβάλλουμε ,  άρα  έχουμε  ένα  θέμα  

χωροταξικό  του  γηπέδου .   

 Σε  όλα  αυτά  τα  πολύ  σωστά  που  ακούστηκαν  από  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  ομόφωνα  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  ήρθε  σαν  πρόταση  προς  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έχω  να  κάνω  επιπρόσθετα  δυο  επιπλέον  όρους  

και  τους  βάζω  στην  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  οι  οποίοι  θα  

ικανοποιήσουν  και  την  απελευθέρωση  του  κεντρικού  μας  πάρκου ,  που  

είναι  ζητούμενο  εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια  και  την  δημιουργία  ενός  

σύγχρονου  γηπέδου  για  την  αγαπημένη  μας  ομάδα ,  αλλά  φυσικά  και  

για  όλους  τους  δημότες .   

 Πέραν ,  λοιπόν ,  των  δέκα  οκτώ  όρων  που  ανέφερε  ο  κ .  

Δεσποτίδης ,  βάζω  άλλους  δυο  και  προτείνω ,  δηλαδή ,  προς  το  σώμα ,  να  

υπάρξουν  άλλοι  δυο  για  να  ικανοποιηθούν  πλήρως  όλα  αυτά  τα  οποία  

έχουμε  πει  σαν  σχεδιασμό .   

 Ο  πρώτος  όρος ,  το  γράφω  ακριβώς  και  θα  το  καταθέσω  στο  

προεδρείο ,  ούτως  ώστε ,  να  αποτελέσει  αναπόσπαστο  κομμάτι  του  
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συμφωνητικού ,  της  συμφωνίας  που  θα  κάνουμε ,  ενδεχόμενα ,  για  την  

παραχώρηση  την  συγκεκριμένη .   

 Ο  ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός ,  ο  Γ .Μ .Σ .  Πανσερραϊκός  

αναλαμβάνει  την  δέσμευση ,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  όρο  της  

παρούσας  παραχώρησης  να  προβεί  στην  κατασκευή ,  στην  αποτυπωμένη  

στο  συνημμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα  έκταση ,  η  έκταση  είναι  αυτή  

που  βρίσκεται  αυτή  την  στιγμή  στο  γήπεδο  του  Πήγασου  και  βόρεια .   

 Θα  ήθελα  λίγο ,  νομίζω  ότι  είναι ,  υπάρχει  η  ευχέρεια  να  σας  το  

δείξω ,  δεν  ξέρω  εάν  φαίνεται  αυτή  την  στιγμή ,  είναι  αυτή  εδώ ,  είναι  

ακριβώς  αυτή  η  έκταση .  Αυτή  την  στιγμή  τι  ζητάει  ο  Πανσερραϊκός ;  

Ζητάει  αυτή  εδώ  την  έκταση  συν  την  έκταση  που  ήδη  χρησιμοποιεί  σαν  

προπονητικό  κέντρο .  Εδώ .  την  Α  και  την  Β .   

 Στην  Β  λοιπόν  έκταση ,  για  να  το  περιγράψω ,  η  οποία  

περιγράφεται  από  τους  αριθμούς  Β1 έως  Β15, που  είναι  έκταση  

εμβαδού  22.193,31 μέτρων ,  αναλαμβάνει  λοιπόν ,  ο  Γ .Μ .Σ .  

Πανσερραϊκός  να  προβεί  στην  κατασκευή  του  νέου  ποδοσφαιρικού  

δημοτικού  γηπέδου  στο  οποίο  θα  αγωνίζεται  ο  Πανσερραϊκός .  Το  

γήπεδο  αυτό  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  κατασκευάσει  ο  Γ .Μ .Σ .  

Πανσερραϊκός  ακόμη  και  σε  συνεργασία  με  την  μέλλουσα ,  ενδεχόμενα ,  

να  δημιουργηθεί  ΠΑΕ  ή  ιδιώτη  επενδυτή ,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  

Δήμου  Σερρών ,  με  οποιαδήποτε  χρηματοδοτική  μέθοδο  εντός  της  

αποκλειστικής  προθεσμίας  που  ορίστηκε  από  προηγούμενο  άρθρο  των  

όρων .   

 Με  την  ολοκλήρωση  της  κατασκευής  του  νέου  ποδοσφαιρικού  

γηπέδου  ο  Γ .Μ .Σ .  Πανσερραϊκός  θα  έχει  την  υποχρέωση  να  παραδώσει  

την  χρήση  του  σήμερα  υφιστάμενου  γηπέδου ,  το  οποίο  εμπίπτει  στο  
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κεντρικό  πάρκο  της  πόλης ,  στο  γήπεδο  το  σημερινό ,  προκειμένου  να  

κατασκευαστεί  αυτό  το  πάρκο .   

 Με  την  ολοκλήρωση ,  λοιπόν ,  του  γηπέδου  εκεί  που  αναλαμβάνει  

ο   Πανσερραϊκός ,  απελευθερώνεται  το  γήπεδο ,  το  παλαιό  γήπεδο ,  να  το  

πούμε  έτσι ,  του  Πανσερραϊκού  και  προχωρούμε  άμεσα ,  γιατί  είναι  

χαρακτηρισμένο ,  προχωρούμε  άμεσα  στην  απελευθέρωση  του  χώρου  

και  στην  αξιοποίηση ,  ανάπλαση  και  περαιτέρω  αξιοποίηση  του  χώρου  

αυτού .   

 Στην  περίπτωση  που  για  οποιονδήποτε  λόγο  ο  Γ .Μ .Σ .  

Πανσερραϊκός  δεν  εκπληρώσει  την  υποχρέωση  αυτής  και  των  

προηγούμενων  παραγράφων ,  ο  Δήμος  Σερρών  δύναται  να  προβεί  στην  

ανάκληση  της  παρούσας  παραχώρησης  στο  σύνολό  της .   

 Αυτός  είναι  ο  πρώτος  όρος  που  περιλαμβάνει  ακριβώς  ένα  από  τα  

βήματα  αξιοποίησης  του  Αθλητικού  Πάρκου .   

 Οραματιζόμαστε  και  φανταζόμαστε  ένα  πάρκο  που  θα  έχει  το  

κολυμβητήριο ,  θα  έχει  γήπεδο ,  θα  έχει  κλειστό  γυμναστήριο ,  θα  έχει  

γήπεδα  τένις ,  θα  έχει  ελεύθερους  χώρους  για  τους  δημότες ,  βοηθητικά  

γήπεδα  και  προπονητήριο  για  μια  ομάδα  που  ευελπιστούμε  να  είναι  

πάντα  στην  Α’  Εθνική ,  στην  Super League,  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

δίπλα .   

 Φανταστείτε ,  λοιπόν ,  έναν  τέτοιο  χώρο ,  αυτό  είναι  το  όραμα  της  

Δημοτικής  Αρχής ,  ούτως  ώστε ,  να  το  αξιοποιήσουμε  και  είναι  μια  

πάρα  πολύ  καλή  ευκαιρία  τώρα  που  είμαστε  σε  απόλυτη  συνεργασία  

και  με  τους  ανθρώπους  του  Πανσερραϊκού ,  τους  οποίους  θα  ήθελα  να  

ευχαριστήσω  και  θα  ήθελα  να  συγχαρώ ,  γιατί  υπάρχει  και  μια  άλλη  

έκταση  που  δόθηκε  πριν  από  κάποια  χρόνια ,  αυτή  των  17 στρεμμάτων ,  

τα  οποία  δόθηκε  η  έκταση  αυτή  με  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα ,  το  
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οποίο  οι  άνθρωποι  αυτοί  το  δούλεψαν ,  έκαναν  τα  σχέδια ,  έκαναν  τις  

μελέτες  και  όντως  απέδειξαν  ότι  είχαν  την  ετοιμότητα  για  να  γίνει  

εκεί ,  εάν  θυμάστε ,  το  μικρότερο  κολυμβητήριο  από  την  στιγμή  που  το  

μεγάλο  είχε  τελματώσει .   

 Από  την  στιγμή  λοιπόν  αυτή  και  από  την  στιγμή  που  έχουμε  και  

την  δέσμευση  ότι  το  μεγάλο  κολυμβητήριο  προχωράει ,  ένας  δεύτερος  

όρος  για  την  παραχώρηση  αυτή  είναι  η  επιστροφή  των  17 αυτών  

στρεμμάτων  προς  τον  Δήμο  Σερρών  από  την  στιγμή  που  δεν  

χρειάζονται ,  από  την  Γ .Μ .Σ .  στον  Δήμο  Σερρών ,  να  ακυρωθεί  δηλαδή  

αυτή  η  παραχώρηση ,  ούτως  ώστε ,  να  υλοποιηθεί  αυτό  το  όραμα ,  εκεί  

έχουμε  το  σχέδιο  για  γήπεδα  τένις  και  για  χώρους  άθλησης  άλλων  

αθλημάτων ,  ούτως  ώστε ,  να  ολοκληρωθεί  μια  τέτοια  παρέμβαση ,  η  

οποία  θα  απελευθερώσει  και  το  κεντρικό  πάρκο  και  φυσικά  θα  

δημιουργήσει  τις  προϋποθέσεις ,  χωρίς  επιβάρυνση  του  Δήμου ,  να  

δημιουργηθεί  ένα  γήπεδο  αντάξιο  της  ιστορίας  και  του  μεγέθους  του  

Πανσερραϊκού  μας .   

 Τώρα ,  αυτή  είναι  μια  πρόταση  η  οποία  συμπληρώνει  ουσιαστικά  

την  πρόταση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  έρχεται  και  προς  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  ζητώ  από  το  σώμα  συνολικά  να  υπάρξει  τοποθέτηση  για  

την  συνολική  αυτή  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  λάβω  τον  λόγο  κάποια  στιγμή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  λάβετε  όλοι  τον  λόγο  αλλά  με  την  συναίνεση  του  σώματος  

βρίσκεται  εδώ  και  έχει  την  δυνατότητα  να  παρουσιάσει  την  πρόταση  

του  Πανσερραϊκού  και  εκπρόσωπος ,  ως  εκπρόσωπος  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Πανσερραϊκού ,  ο  αντιπρόεδρος  ο  κ .  Αλέξανδρος  
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Χατζηδημητρίου  και  με  την  συναίνεση  του  σώματος  θα  δώσω  τον  λόγο  

στον  κ .  Χατζηδημητρίου ,  προκειμένου  να  υπάρχει  μια  πλήρης  εικόνα  

στο  σώμα  για  το  θέμα  και  στην  συνέχεια  θα  έχετε  τον  λόγο  για  τις  

τοποθετήσεις  σας  όλοι  οι  συνάδελφοι  όσοι  επιθυμείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  διαδικαστικά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  και  εγώ  διαδικαστικά  κύριε  Πρόεδρε .  Ζήτησα  τον  λόγο  

για  να  θέσω  θέμα  αναβολής .  Με  ακούτε  κύριε  Πρόεδρε ;  Νομίζω  ότι  το  

ζήτημα  αυτό  απαιτεί  ψηφοφορία  από  τους  υπόλοιπους  συναδέλφους  και  

πρέπει  να  προηγηθεί  πριν  περάσουμε  στην  συζήτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας  παρακαλώ  να  τηρήσουμε  την  

διαδικασία .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  πείτε  μας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα  καταστρατηγήσατε  την  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγχωρέστε  με  που  είμαι  ευθύς  για  την  οικονομία  του  χρόνου .  Έχουμε  

θέματα  πολλά  . .  και  βεβαίως  . .ή  θα  βάλετε  την  διαδικασία  όπως  ορίζει  

ο  Κανονισμός  με  ερωτήσεις  και  στην  συνέχεια  με  προτάσεις  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχήν  δεν  υπάρχει  κανένα  διαδικαστικό  θέμα .  

Γνωρίζετε  πολύ  καλά  από  τον  Κανονισμό  ότι  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

102

λαμβάνει  τον  λόγο  οποτεδήποτε  τον  ζητήσει .  Στον   πλαίσιο ,  λοιπόν ,  

αυτό  δεν  υπάρχει  καμία  καταστρατήγηση  του  Κανονισμού  και  

παρακαλώ  να  μην  αφήνετε  εντυπώσεις .   

 Από  εκεί  και  έπειτα ,  εφόσον  δεν  θέλετε ,  δεν  συναινεί  το  σώμα ,  

εγώ  το  πρότεινα ,  προφανώς  δεν  προβλέπεται  τώρα  να  μιλήσει  ο  

εκπρόσωπος  του  φορέα  που  ζητάει  την  παραχώρηση ,  το  πρότεινα  

προκειμένου  να  αποκτήσει  το  σώμα  μια  πληρέστερη  εικόνα  του  

θέματος  για   μπορέσουμε  μετά  να  συζητήσουμε  την  όποια  πρόταση  

έχετε .   

 Λοιπόν ,  περνάμε  στην  διαδικασία  των  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  

ποιοι  θέλουν  να  υποβάλλουν  ερωτήσεις ;   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ζήτησα  τον  λόγο  για  την  διαδικασία .  Δεν  με  ακούσατε  

προφανώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  λοιπόν ,  κ .  Γεωργούλα  για  την  διαδικασία .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Έχω  την  αίσθηση  ότι  το  συμβούλιο  έχει  κληθεί  με  μια  εισήγηση ,  με  

συγκεκριμένα  δεδομένα  και  αυτό  είναι  το  θέμα  που  πρέπει  να  

συζητήσουμε .  Δεν  μπορεί  ούτε  ο  κ .  Δήμαρχος  να  αλλάζει  το  θέμα ,  

γιατί  άλλο  πράγμα  είναι  να  συζητήσουμε  για  το  αίτημα  ενός  

ερασιτεχνικού  σωματείου  και  άλλο  πράγμα  είναι  να  συζητήσουμε  για  

το  αίτημα  μιας  ανώνυμης  ποδοσφαιρικής  εταιρείας  εάν  ποτέ  συσταθεί .  

Είναι  δυο  διαφορετικά  πράγματα .   

 Άλλο  πράγμα  είναι  η  κατασκευή  ενός  μεγάλου  γηπέδου  

ποδοσφαίρου  και  άλλο  πράγμα  είναι  να  εξυπηρετήσουμε  τις  ανάγκες  

ενός  ερασιτεχνικού  σωματείου  σε  οποιοδήποτε  τμήμα  ενδιαφέρεται  
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είτε  είναι  βόλεϊ  είτε  είναι  μπάσκετ  είτε  είναι  ποδόσφαιρο .  Είναι  

διαφορετικά  πράγματα .  

 Άλλα  μας  είπε  ο  Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  άλλα  μας  λέει  ο  κ .  

Δήμαρχος .  Η  παρουσία  δε  και  η  ενημέρωση  από  τον  εκπρόσωπο  του  

Γ .M.Σ . ,  είναι  αδιάφορη  γιατί  όλοι  μας  έχουμε  διαβάσει  το  έγγραφο  –

αίτημα  βάσει  του  οποίου  γίνεται  η  συζήτηση  στο  θέμα .   

 Εάν  λοιπόν  μιλήσουμε  για  άλλο  θέμα ,  ενδεχομένως  να  πρέπει  να  

έχουμε  μια  νέα  ενημέρωση  από  το  Σωματείο .  Το  Σωματείο  τα  κατέθεσε  

γραπτά ,  μας  τα  εξήγησε  πάρα  πολύ  ωραία  και  ο  πρόεδρος  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  είναι  άλλο  πράγμα  αυτό .  Επειδή  προφανώς  άλλο  

ζήτημα  θέλει  να  συζητήσουμε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  μάλλον  θα  έπρεπε  να  

γίνει  δεκτό  αυτό  που  πρότεινε  και  η  κυρία  Παπαφωτίου  και  

φαντάζομαι  και  άλλοι  συνάδελφοι ,  η  αναβολή  του  θέματος  για  να  

ξέρουμε  τι  και  θα  συζητάμε .   

 Αυτά  ήθελα  να  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  μας  κ .  Γεωργούλα  είναι  η  παραχώρηση  των  εκτάσεων  που  

αιτείται  ο  Πανσερραϊκός .  Αυτό  είναι  το  θέμα   μας .  Για  να  γίνει  αυτή  η  

παραχώρηση  εισηγείται  το  θέμα   και  γνωμοδοτεί  ομόφωνα  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  προτείνοντας  δέκα  οκτώ  όρους .  Οι  όροι  της  

παραχώρησης  είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  είναι  δυνατόν  να  συμπληρωθούν  ή  ακόμη  και  να  

αφαιρεθούν  κάποιοι  όροι  από  αυτούς  που  πρότεινε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Εδώ  είμαστε ,  λοιπόν ,  ως  κυρίαρχο  όργανο ,  προκειμένου  αυτό  να  

το  συζητήσουμε .  Για  το  ίδιο  θέμα ,  λοιπόν ,  συζητάμε ,  για  την  

παραχώρηση  των  χώρων  αυτών  και  όχι  για  άλλα .  Εάν  θέλουμε…. 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τον  πάρετε  κ .  Φαρμάκη ,  θα  τον  πάρετε .  Το  ίδιο  θέμα ,  λοιπόν  

συζητάμε  και  όχι  άλλο .  Οι  όροι  μπορεί  να  γίνουν  δέκα  οκτώ ,  να  γίνουν  

είκοσι  ή  μπορεί  να  γίνουν  δέκα  πέντε .  Είναι  θέμα  διακριτικής  

ευχέρειας  του  σώματος .  Δεν  συντρέχει ,  συνεπώς ,  κάποιο  διαδικαστικό  

ζήτημα  στην  προκειμένη  περίπτωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτά  που  λέει  ο  Δήμαρχος  να  μην  τα  λάβουμε  

υπόψη  μας .    

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   Βασίλης  Παπαβασιλείου .  Επί  της  διαδικασία  για  να  

σας  διευκολύνω ,  μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  κ .  Παπαβασιλείου ,  προηγήθηκε  ο  κ .  Φαρμάκης .  Έχει  τον  λόγο .  

Μετά  θα  τον  έχετε  εσείς .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Φαρμάκης  επί  της  διαδικασίας  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Ωραία ,  σέβομαι ,  προηγείται  ο  κ .  Φαρμάκης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φαρμάκη  επί  της  διαδικασίας .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)…μας  ήρθε  μια  εισήγηση ,  θα  συμφωνήσω  

και  με  . .  δέκα  οκτώ  θέματα ,  τα  οποία  την  συγκεκριμένη  στιγμή ,  από  
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ότι  βλέπουμε  ο  σχεδιασμός  της  διοίκησης  του  Δήμου ,  της  Δημοτικής  

Αρχής ,  είναι  διαφορετικός .  Αυτό  το  πράγμα ,  το  οποίο  δεν  μας  έχει  

έρθει  θέλει  να  καταλήξει  στο  να  γίνει  ένα  γήπεδο  κάτω  και  να  

καταργηθεί  το  γήπεδο  που  υπάρχει  και  να  γίνει  κεντρικό  πάρκο .  Αυτό  

μας  έχει  έρθει .   

 Θεωρώ  το  ζήτημα  πάρα  πολύ  σοβαρό  και  όπως  αποφασίσαμε  οι  

ίδιοι  να  κάνουμε  μια  ειδική  συνεδρίαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  ας  κάνουμε  μια  ειδική  συνεδρίαση  για  δυο  θέματα .  

Δεν  μπορούμε  την  συγκεκριμένη  στιγμή  να  πάρουμε  θέση  γι '  αυτό  το  

θέμα  μέσα  από  τηλεδιάσκεψη  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  υπάρχει .   

Αναγκαστικά ,  διαδικαστικά  . .  και  να  γίνει  συζήτηση ,  γιατί  να  

σας  πω ;  Καλά  κάνατε  και  φέρατε  τον  Αντιπρόεδρο  του  Σωματείου  του  

Πανσερραϊκού ,  αλλά  έπρεπε  να  φέρετε  …εκεί  κάτω .  Δεν  είναι  μόνο  

αυτοί  εκεί  κάτω .  Είναι  και  οι  υπόλοιποι .  Δεν  πρέπει  να  πάρουν  θέση  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  μιλήσουν  

από  την  στιγμή  που  θα  δώσουμε  σε  έναν  Σύλλογο ;  Οι  υπόλοιποι  δεν  

έχουν  δικαίωμα  λόγου ;   

Δεν  το  καταλαβαίνω  αυτό ,  γιατί  τόσο  πρεμούρα  να  πάρουν  το  

Πάρκο  Ομόνοιας ;  Υπάρχουν  πολλά  στρέμματα  αλλού .  …τόσα  μεγάλα  

έργα ,  όπως  ένα  μεγάλο  γήπεδο ,  ας  δώσουμε  κάπου  αλλού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Φαρμάκη ,  κύριε  Φαρμάκη  ξεκινήσατε  να  πάρετε  τον  

λόγο  για  διαδικαστικό  ζήτημα  και  μας  κάνετε  ολόκληρη  τοποθέτηση  

επί  της  ουσίας .  Το  εάν  θα  πάρουν  εδώ  ή  αλλού  είναι  τοποθέτηση  επί  

της  ουσίας .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  σας  παρακαλώ .  Το  εξήγησα ,  νομίζω ,  επαρκώς  το  

ζήτημα .  Το  ότι  οι  όροι  από  δέκα  οκτώ  μπορούν  να  γίνουν  είκοσι ,  είναι  

στην  διακριτική  ευχέρεια  του  σώματος .  Δεν  υπάρχει ,  συνεπώς ,  επί  του  

θέματος ,  επειδή  άλλα  εξηγήθηκε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  άλλα  θα  

αποφασίσουμε  σήμερα  εμείς ,  δεν  υπάρχει  επ’  αυτού  κάποιο  

διαδικαστικό  πρόβλημα .   

Το  ότι  ήρθε  εδώ  ο  εκπρόσωπος  του  Πανσερραϊκού ,  ήρθε  επειδή  

θέλησε  να  έρθει .  Εάν  κάποιος  άλλος ,  η  ημερήσια  διάταξη  

ανακοινώθηκε .  Όπως  πληροφορήθηκε  ο  εκπρόσωπος  του  Πανσερραϊκού  

ότι  γίνεται  η  τηλεδιάσκεψη  και  επικοινώνησε  μαζί  μας  και  είπε  ότι  

θέλει  να  μας  ενημερώσει ,  το  ίδιο  πράγμα  μπορούσε  να  κάνει  και  ο  

οποιοσδήποτε  άλλος  φορέας  επιθυμούσε  να  παρέμβει  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  θα  το  εξασφαλίζαμε ,  να  είστε  σίγουρος  και  εκείνου  

πρόσβαση  στην  τηλεδιάσκεψη .   

Ζήτησε  ο  κ .  Παπαβασιλείου  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Επί  της  διαδικασίας  θέλω  να  μιλήσω .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  ζήτησα  να  μιλήσω  και  με  διακόψατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Φωτιάδη ,  ναι  κύριε  Φωτιάδη ,  μιλήστε  επί  της  διαδικασίας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι  κύριε  Φωτιάδη  συγνώμη ,  μιλήστε  επί  της  διαδικασίας .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  το  θέμα  έρχεται  με  

εισήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  όμως  την  κυριότητα  σήμερα  την  έχει  ο  

Δήμος .  Επί  της  διαδικασίας  βάζω  το  εξής ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  έπρεπε  

να  μας  σταλεί  εισήγηση  του  Δήμου ,  διότι  την  κυριότητα  σήμερα  την  

έχει  ο  Δήμος .  Τούτο  δεν  μας  έχει  αποσταλεί ,  το  ομολογώ  ότι  καθολικά  

ο  κ .  Δήμαρχος  βεβαίως  είχε  το  δικαίωμα ,  όπως  με  αποπήρατε ,  να  μας  

εισηγηθεί ,  πλην  όμως  έπρεπε  να  έχουμε  εισήγηση  για  να  ξέρουμε  ποιο  

είναι  το  ουσιαστικό  θέμα  που  θα  συζητήσουμε ,  διότι  σήμερα  

ιδιοκτήτης ,  σήμερα  που  συζητάμε  είναι  ο  Δήμος  και  όχι  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 Ένα  δεύτερο  στοιχείο  είναι ,  απέχει  πάρα  πολύ  η  εισήγηση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  από  το  περιεχόμενο  της  εισηγήσεως  του  κ .  Δημάρχου .   

 Αυτά  πρώτα  επί  της  διαδικασίας  και  δεν  μπαίνω  στην  ουσία .  

Νομίζω  ότι  εδώ  έχουμε  ένα  σοβαρό  θέμα .  Δεν  μας  έχει  αποσταλεί  

εισήγηση ,  πχ  από  την  Πολεοδομία ,  διότι  εκεί  έχουμε  ένα  τοπικό  

ρυμοτομικό ,  έχουμε  μια  συγκεκριμένη  επιφάνεια  και  εκεί  μιλούμε  για  

αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας .   

Εκεί  δεν  είναι  μόνο  ένα  άθλημα ,  είναι  όλα  τα  αθλήματα  και  το  

στοιχειώδες  που  πρέπει  να  κάνουμε  και  οφείλουμε ,  διότι  είναι  

ρυμοτομημένο  εκείνο  το  σημείο ,  θα  πρέπει  να  δούμε  τι  χωράει .   

Δεν  ήρθε  το  plan,  το  master  plan.  Το  master  plan δεν  ήρθε ,  πως  

θα  συζητήσουμε  για  το  τι  χωράει  εκεί ;  πώς  θα  κρατήσουμε  τον  

δημόσιο  χαρακτήρα ;   

 Αυτά  επί  της  διαδικασίας  και  κλείνω .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Εάν  μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Βασίλης  Παπαβασιλείου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  και  εσείς  κ .  Παπαβασιλείου .  Για  διαδικαστικό  θέμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  σας  ακούω .  Ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου  λέω  και  εσείς  εάν  έχετε  διαδικαστικό  θέμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  πριν  το  θέμα  μπει  σε  συζήτηση  ή  ακόμη  και  σε  εισήγηση ,  

οφείλουμε  να  σεβόμαστε  τον  συνάδελφο ,  ο  οποίος  θέτει  το  θέμα  επί  

της  διαδικασίας  συζήτησης  ή  απόσυρσης  του  θέματος .   

 Η  κυρία  Παπαφωτίου  νομίζω ,  ο  κ .  Φαρμάκης  ζήτησαν  τον  λόγο  

επί  της  διαδικασίας ,  αυτό  προηγείται  όλων  των  άλλων  τοποθετήσεων ,  

όλων  των  άλλων ,  κυριολεκτώ ,  εάν  θα  συζητηθεί  το  θέμα  ή  δεν  θα  

συζητηθεί .  Άρα  πρέπει  να  μπει  σε  ψηφοφορία .  

 Όλα  τα  υπόλοιπα ,  οι  εισηγήσεις  που  έκανε  ο  Πρόεδρος  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  σεβαστή ,  ο  Δήμαρχος ,  όλα  αυτά  έπονται  από  αυτή  την  

διαδικασία  την  οποία  σας  αναφέρω .  Δηλαδή ,  θα  πρέπει  να  βάλετε  σε  

ψηφοφορία  το  θέμα  εάν  θα  συζητηθεί  η  όχι .  Αυτή  είναι  η  κύρια  

διαδικασία  στην  οποία  ενίσταμαι .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  και  εγώ  τον  λόγο  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι ,  προσέξτε  κάτι .  Κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  πάρετε  τον  λόγο  

κ .  Αραμπατζή ,   … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Επειδή  εδώ  και  αρκετή  ώρα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  κτυπήσει  το  σημείο  

περιμένω ,  δεν  πειράζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  τώρα  θα  πάρετε  τον  λόγο  και  εσείς .  Απλά  να  απαντήσω  στον  

κ .  Παπαβασιλείου ,  πράγματι  το  διαδικαστικό  θέμα  μπορεί  να  

προηγηθεί ,  όμως  πριν  ζητήσει  τον  λόγο  οποιοσδήποτε  από  τους  

συναδέλφους  για  διαδικαστικό  θέμα ,   είχε  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  

Δήμαρχος  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όπως  καλά  γνωρίζετε ,  προηγείται  έναντι  

όλων  των  υπολοίπων .  Γι '  αυτό  έλαβε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος  και  στην  

συνέχεια ,  όπως  βλέπετε ,  έχουμε  αναλωθεί  όλο  το  τελευταίο ,  μετά  τον  

κ .  Δήμαρχο  όλοι  όσοι  ζητούν  τον  λόγο  τον  ζητούν  για  διαδικαστικό  

ζήτημα .   

 Λοιπόν ,  αναλισκόμαστε ,  πλέον  σε  αυτό .  συγκεντρώνουμε  τα  

διαδικαστικά  ζητήματα  τα  οποία  θέτουν  οι  συνάδελφοι ,  προκειμένου  

στην  συνέχεια  να  απαντηθούν  ή  να  τεθούν  σε  ψηφοφορία .   

 Ζήτησε  τον  λόγο  για  διαδικαστικό  και  ο  κ .  Αραμπατζής ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εδώ  και  πάρα  πολύ  ώρα  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  βέβαια  είναι  γνωστό  το  κατά  πόσο  είναι  η  παράταξή  μας  θετική  

στο  αίτημα  του  Πανσερραϊκού .  Άλλωστε ,  επί  της  δικής  μας  θητείας  

είχαν  πρωτοξεκινήσει  αυτές  οι  διαδικασίες  και  ανταποκριθήκαμε  και  

θετικά  στο  πρώτο  αίτημα  του  Πανσερραϊκού .   

  Θα  ήθελα  όμως  και  εγώ  επί  της  διαδικασίας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  

αναφερθώ  ότι  εμείς ,  η  παράταξής  μας  ζητούμε  να  αναβληθεί  το  θέμα  
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για  την  επόμενη  συνεδρίαση ,  να  έρθει  πλέον  πιο  ώριμο  και  πιο  

ολοκληρωμένο ,  διότι  πραγματικά  εντοπίζουμε  κάποια  σημεία ,  τα  οποία  

πρέπει  να  ξεκαθαριστούν .   

 Ένα ,  όπως  αναφέρθηκε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  όσον  αφορά  την  

πολεοδόμηση  του  χώρου  αυτού  του  αθλητικού  πάρκου ,  δεν  γνωρίζουμε  

τι  χώρο  καταλαμβάνουν  σήμερα  τα  κτίσματα ,  όπως  δεν  γνωρίζουν  και  

το  χώρο  θα  καταληφθούν  μελλοντικά  στην  φάση  που  θα  παραχωρηθούν  

στον  Πανσερραϊκό .   

 Γιατί  το  αναφέρω  αυτό ;  Διότι  μελλοντικά  σίγουρα  όλοι  μας  

θέλουμε  εκεί  ο  χώρος  να  αναβαθμιστεί .  Θα  πρέπει  να  μείνει  χώρος  για  

πολεοδόμηση .  Όλα  αυτά ,  λοιπόν ,  πρέπει  να  ξεκαθαριστούν ,  όπως  δεν  

έχω  δει  πουθενά  να  υπάρχει  απόφαση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  Έχει  

ενημερωθεί  το  Τοπικό  Συμβούλιο ;  Όπως  δεν  έχω  δει  και  εισήγηση  από  

την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου .   

 Όλα  αυτά ,  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  συγκεντρωθούν  και  ένα  

σύντομο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  γίνει  και  να  ολοκληρωθείς  αυτή  η  

διαδικασία .   

 Άρα  η  πρότασή  μας  σαν  παράταξη  είναι  να  αναβληθεί  το  θέμα  

και  να  περάσει  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Περιμένω  με  υπομονή  να  έρθει  η  σειρά  μου  να  μου  δώσετε  τον  λόγο ,  

εάν  και  τον  ζήτησα  πρώτη .  Θα  περιμένω  λίγο  ακόμη  μέχρι  να  

πιστέψετε  και  να  καταλάβετε  ότι  κάποια  στιγμή  πρέπει  να  μου  δώσετε  

τον  λόγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  διαδικαστικό  θέμα  και  εσείς ;  Ναι ,  ορίστε ,  έχετε  πάρει  τον  λόγο .  

Μιλήστε  εσείς  πρώτη  και  μετά  θα  μιλήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  και  επιτέλους  θα  πρόσθετα .  Έθεσε  θέμα  εξ  αρχής  αναβολής  

της  συζήτησης .  Ήρθε  η  ώρα  να  επιχειρηματολογήσω  επ’  αυτού  πριν  

ξεκινήσουν  οι  τοποθετήσεις .    

 Επειδή  είναι  γνωστό  ότι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πήρε  συγκεκριμένη  

ομόφωνη  απόφαση  επικαλούμενος  το  επείγον  του  θέματος ,  δεδομένου  

ότι  ο  Πανσερραϊκός ,  ο  Γυμναστικός  Σύλλογος  επικαλέστηκε  

προθεσμίες  που  πρέπει  να  προλάβει ,  εγώ  θεωρώ  ότι  αυτή  την  στιγμή  

δεν  τεκμηριώνεται  αρχικά  το  θέμα  του  επείγοντος .  Θα  περίμενα  μαζί  

με  την  εισήγηση ,  η  οποία  σωστά  επεσήμανε  ότι  . .  και  μια  τεκμηρίωση  

ότι  υπάρχει  επείγον  ή  υπάρχου  προθεσμίες  και  ποιο  είναι  αυτό  το  

πρόγραμμα ,  το  οποίο  λήγει  και  πότε ;   

 Επίσης  δεν  υπάρχει ,  γνωμοδοτεί  ταυτόχρονα  με  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  το  Τοπικό  Συμβούλιο  

Σερρών .  Έψαξα  επί  δυο  μέρες ,  όλα  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  τα  οποία  

υπάρχουν  ηλεκτρονικά  στον  Δήμο  να  εντοπίσω  μια  τέτοια  απόφαση .  

Δεν  υπάρχει .  Είναι  όμως  γνωμοδοτική  προϋπόθεση .   

 Επίσης  θα  πρέπει  να  πω  ότι  δεν  μπορεί  να  κληθεί  το  σώμα  να  

αποφασίσει  επί  του  θέματος  από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  πλήρης  

φάκελος  της  πρότασης  την  οποία  καταθέτει  ο  Πανσερραϊκός  και  στην  

οποία  δεν  υπάρχει  κάποιος  λόγος  να  είναι  κάποιος  αντίθετος  εάν  αυτή  

είναι  τεκμηριωμένη .   

 Δεν  θεωρώ  πλήρη  φάκελο ,  όπως  αναφέρεται  στην  απόφαση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  μια  παράθεση  προθέσεων  που  μας  διάβασε  ο  κ .  
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Δεσποτίδης  ή  την  κατάθεση  ενός  καταστατικού  των  στόχων  και  των  

σκοπών  του  Συλλόγου .   

 Επίσης ,  συμφωνώ  και  αυτό  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  για  να  

βγάλουμε  μια  σωστή  απόφαση  και  να  διατυπώσουμε  μια  άποψη ,  

λείπουν  οι  γνωματεύσεις  δημοτικών  υπηρεσιών ,  της  τεχνικής ,  της  

Πολεοδομίας ,  για  τους  όρους  δόμησης  τι  προβλέπεται ,  όλα  αυτά .  

Θέλω  να  πω  και  κάτι  άλλο .  Όταν  κληθήκαμε  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  αποφασίσουμε  για  την  πρόταση  του  κ .  Γερασίμου  για  το  

Περιβαλλοντικό  Πάρκο ,  η  παρουσίαση  η  οποία  μας  έγινε  κράτησε  

περίπου  δυο  ώρες  και  σωστά  κράτησε ,  διότι  ήρθε  ο  άνθρωπος ,  ο  

επενδυτής  και  μας  παρουσίασε  ακριβώς  τι  θέλει  να  κάνει ,  που  θα  το  

κάνει ,  πως  θα  το  κάνει ,  τι  θα  περιλαμβάνει ,  ποιοι  είναι  οι  στόχοι  και  

οι  σκοποί ,  πόσο ,  έστω  πρόχειρα  θα  κοστίσει  και  από  που  θα  βρεθούν  

τα  κονδύλια ,  τι  θα  προσφέρει .   

Εδώ  λοιπόν ,  λείπουν  όλες  αυτές  οι  προϋποθέσεις  και  το  λέω  

αυτό ,  καλύτερα  να  αναβληθεί ,  διότι  και  θα  έχουμε  ως  δημοτικοί  

σύμβουλοι  την  δυνατότητα  να  πληροφορηθούμε  καλύτερα ,  να  μην  γίνει  

αυτό  μέσα  από  την  διαδικασία  μιας  τηλεδιάσκεψης  αλλά  μιας  δια  

ζώσης  ανταλλαγής  απόψεων ,  να  έχουμε  και  τον  Πρόεδρο  ή  κάποιον  

άλλο  εκπρόσωπο  του  Πανσερραϊκού  να  μπορέσουμε  να  θέσουμε  

ερωτήσεις ,  να  έρθουν  άλλοι  πολίτες  εάν  το  επιθυμούν .   

Παραχωρούμε  έκταση ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  παραχωρούμε  

οικόπεδο .  Δεν   δυνατόν  αυτά  να  γίνονται  με  πρόχειρες  διαδικασίες  και  

χωρίς ,  εδώ  θα  το  πω  και  δημόσιο  προβληματισμό  και  δικό  μας  και  

φυσικά  δεν  μπορούμε  να  αποφασίζουμε  χωρίς  να  έχουμε  τα  πλήρη  

στοιχεία .   
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Για  τα  υπόλοιπα  που  είπε  ο  κ .  Γεωργούλας ,  όσον  αφορά  την  

αλλαγή  του  θέματος ,  αφού  άκουσα  και  τον  Δήμαρχο ,  θα  συμφωνήσω  

απόλυτα  με  τον  συνάδελφο ,  είναι  μια  άλλη  πρόταση ,  ένα  άλλο ,  κατ’  

εμέ  δεν  πρέπει  να  συγχέονται  Πανσερραϊκός  ως  Μουσικο-γυμναστικός  

Σύλλογος  και  ΠΑΕ ,  είναι  εντελώς  διαφορετικά  πράγματα ,  εάν  η  ΠΑΕ  η  

μελλοντική  όποτε  θα  συσταθεί  θα  έχει  κάποιο  αίτημα  να  διατυπώσει  

προς  τον  Δήμο ,  τότε  θα  πρέπει  κατ’  εμέ  να  εξεταστεί  με  άλλες  

διαδικασίες  και  φυσικά  είναι  άλλος  ο  συνομιλητής .   

Επομένως  εισηγούμαι  και  προτείνω  την  αναβολή  του  θέματος  για  

τους  λόγους  που  προανέφερε  και  θα  ήθελα  να  τεθεί  προς  ψήφιση  για  να  

πάρουμε  μια  απόφαση .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όπως  είπαμε  και  προηγουμένως .  Τον  

λόγο  τώρα  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  θέμα  όπως  έρχεται  σήμερα  στο  συμβούλιο  

είναι  συγκεκριμένο .  Ποιο  είναι ;  Αίτημα  του  Πανσερραϊκού  περί  

παραχώρησης  δια  χρήση  έκτασης  στην  περιοχή  του  Αθλητικού  Πάρκου  

με  ενημέρωση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  λήψη  απόφασης  για  την  

κατασκευή  αθλητικών  εγκαταστάσεων .   

 Η  εισήγηση  έχει  έρθει  εδώ  και  καιρό ,  την  έχετε  λάβει  όλοι .  Τι  

περιλαμβάνει  η  εισήγηση ;  Περιλαμβάνει  αυτό  το  οποίο  λέει  ο  

Πανσερραϊκός  για  τις  συγκεκριμένες  εκτάσεις  που  προσδιορίζονται  

στα  40 αυτά  περίπου  στρέμματα  και  έβαλε  η  διοίκηση  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δέκα  οκτώ  όρους .   
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 Έτσι  έρχεται  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Το  θέμα ,  δηλαδή  

που  κληθήκαμε  εμείς  να  πάρουμε  απόφαση ,  είναι  εάν  θα  

παραχωρήσουμε  ή  όχι  τον  χώρο  στον  Πανσερραϊκό  για  να  γίνουν  

συγκεκριμένες  εγκαταστάσεις .   

 Πρόσθετα  για  να  γίνει  ολοκληρωμένη  εισήγηση  του  θέματος ,  για  

να  μπούμε  συνολικά  στον  προβληματισμό  αυτό ,  ήθελα  να  προλάβω  και  

να  περιγράψω  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση ,  η  οποία  έχει  να  κάνει  με  

τους  όρους  που  μπήκαν  συν  δυο  πρόσθετους .   

 Θα  μπορούσε  αυτό  να  γίνει  και  κατά  την  διαδικασία  συζήτησης ,  

θα  μπορούσαν  να  αφαιρεθούν ,  όπως  σωστά  είπε  και  ο  πρόεδρος ,  

κάποιοι  όροι ,  να  προστεθούν  άλλοι  δέκα  ή  άλλοι  δεκαπέντε .   

 Βάζω ,  λοιπόν ,  σαν  μια  βάση  συζήτησης  αυτό ,  το  οποίο  όπως  

έχετε  δει  στους  όρους  που  προβλέπεται  μέσα ,  που  προβλέπεται  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  λέει  ότι  εάν  σε  οποιοδήποτε  σημείο  και  για  

οποιονδήποτε  λόγο  είτε  γιατί  για  λόγους  ρυμοτομικούς  είτε  για  λόγους  

τεχνικούς  είτε  για  λόγους  οποιουσδήποτε ,  νομικούς  οι  οποίοι  θα  

μπορούν  να  μπλοκάρουν  αυτό  το  έργο ,  δεν  μπορεί  αυτό  το  πράγμα  να  

γίνει ,  αίρεται  η  παραχώρηση .   

 Βάζω ,  λοιπόν ,  μια  επιπλέον  ασφαλιστική  δικλείδα  για  να  

διαφυλάξω ,  όχι  μόνο  την  δημόσια  περιουσία ,  αλλά  και  να  διαφυλάξω  

και  να  βγάλουμε ,  να  απελευθερώσουμε  το  Κεντρικό  Πάρκο ,  βάζουμε  

δυο  επιπλέον  όρους .  Στον  να  αναλάβει  ο  Πανσερραϊκός  ο  Γ .Μ .Σ .  ή  

αυτό  που  θα  προέλθει  από  τον  Γ .Μ .Σ . ,  γιατί  ξέρετε ,  η  όποια  ΠΑΕ  θα  

πρέπει  στην  ΠΑΕ  να  συμμετέχει  και  ο  ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός .  Και  

η  όποια  δέσμευση  θα  αναλάβει  τώρα  ο  Πανσερραϊκός  ο  Γ .Μ .Σ .  για  να  

φτιάξει  αυτός  το  γήπεδο ,  αυτή  την  δέσμευση ,  εάν  θέλει  να  την  έχει  για  
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να  το  πάρει  το  γήπεδο ,  για  να  πάρει  αυτό  τον  χώρο  θα  την  έχει  και  η  

όποια  ΠΑΕ .   

 Τι  σημαίνει  δηλαδή  αυτό ;  Είναι  υποχρέωση  της  ΠΑΕ  να  κάνει  

αυτές  τις  εγκαταστάσεις  που  τελικά  θα  είναι  του  Δήμου ,  θα  είναι  

δημοτικές  εγκαταστάσεις .  Και  επιπλέον ,  τα  17 στρέμματα  που  ήδη  

έχουμε  δώσει  στον  Πανσερραϊκό ,  θα  γυρίσουν  πίσω .  Έτσι  είναι  μια  

ολοκληρωμένη  πρόταση .   

 Προφανώς  οι  δικλείδες  ασφαλείας  μπαίνουν  και  προφανώς ,  αυτά  

τα  θέματα  για  σχέδια  ρυμοτομικά ,  για  το  εάν  θα  φτάνει  ή  όχι  ο  χώρος ,  

προφανώς  θα  διερευνηθούν  και  όπου  υπάρξει  πρόβλημα ,  προφανώς  

αίρεται  η  παραχώρηση .   

 Άρα  λοιπόν ,  ο  πυρήνας  της  απόφασής  μας  ήταν  γνωστός ,  η  

παραχώρηση  ή  όχι  του  συγκεκριμένου  χώρου .  Δεν  ζητάει  ο  

Πανσερραϊκός  κάτι  επιπλέον .  Αυτά  τα  στρέμματα .  Αυτά  που  ξέραμε ,  

αυτό  ζητάει .  Βάζουμε  επιπλέον  προϋποθέσεις .  Εάν  μπορέσουν  τεχνικά  

να  προχωρήσουν ,  προχωράει  η  διαδικασία .  Δεν  μπορούν ;  Για  αυτές  τις  

επιπλέον  προϋποθέσεις  σταματάμε  εξ  ολοκλήρου  όλη  την  διαδικασία  

παραχώρησης .  Είναι  τόσο  σαφές  και  είναι  επιπρόσθετα  από  αυτά  τα  

οποία  ενδεχόμενα  κάποιοι  ετοιμάστηκαν  να  τοποθετηθούν  εδώ .   

 Τώρα ,  εάν  θέλουν  οι  συνάδελφοι  επί  της  διαδικασίας  να  το  

αναβάλουμε  το  θέμα ,  πρέπει  λίγο  να  τεκμηριώσουμε  για  ποιο  λόγο  να  

το  αναβάλουμε .  Για  κάτι  για  το  οποίο  έχουμε  μια  σειρά  δεσμεύσεων  

και  ουσιαστικά  το  μπαλάκι  είναι  σε  μας ;  Δηλαδή  εμείς ,  από  εμάς  

εξαρτάται  εάν  τελικά  θα  γίνει  η  παραχώρηση  ή  όχι ;  Γιατί  όλοι  αυτοί  οι  

όροι  περιλαμβάνουν  μια  σειρά  υποχρεώσεων  προς  το  Γ .Μ .Σ .  

Πανσερραϊκό .   
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 Γι '  αυτό  πιστεύω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  θα  πρέπει  να  

συζητηθεί  το  θέμα  σήμερα ,  θα  πρέπει  να  συνεχίσουμε  να  το  

συζητήσουμε ,  γιατί   και  το  έχουμε  παρουσιάσει  και  επίπεδο  προτάσεων  

συνολικά  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  στο  οποίο  επαναλαμβάνω ,  ομόφωνα  

πέρασαν  αυτές  οι  δέκα  οκτώ  δεσμεύσεις  και  φυσικά  να  το  

εμπλουτίσουμε  με  έναν  συγκεκριμένο  σχεδιασμό  και  το  master  plan αν  

προφανώς  θα  υπάρξει ,  προφανώς  είναι  στην  εξέλιξη ,  αλλά  το  master  

plan έχει  να  κάνει  με  συγκεκριμένους  χώρους .  Δηλαδή  με  χώρους  οι  

οποίοι  συμβαδίζουν  με  την  πρόταση  αυτή .  Γι '  αυτό  βάζουμε  και  αυτούς  

τους  περιορισμούς .   

 Τα  22 στρέμματα  που  είναι  αυτός  ο  χώρος  πρέπει  να  σας  πω  ότι  

είναι  υπέρ  αρκετοί  για  ένα  γήπεδο  συγκεκριμένων  προδιαγραφών ,  για  

Super League,  το  οποίο  είναι  ζήτημα  εάν  θα  πιάνει  15 με  17 

στρέμματα  σύνολο  μαζί  με  χώρους  βοηθητικούς .   

 Άρα ,  εκ  των  πραγμάτων  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  

στην  καταρχάς  αυτή  παραχώρηση  με  όλους  αυτούς  τους  όρους  που  

έχουμε .   

 Για  να  ολοκληρώσω  θα  πω  ότι  θα  αποδεχθούμε ,  φυσικά ,  ότι  

ακριβώς  πει  το  σώμα ,  αλλά  απλώς  να  σκεφτούμε  και  αυτούς  τους  

όρους  επιπρόσθετα  και  την  συνολική  στρατηγική .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  επειδή  έχω  σοβαρό  πρόβλημα ,  έχω  

νεογέννητο  στο  σπίτι  και  εδώ  και  δυο  ώρες  κλαίει  και  πρέπει  να  βγω  

από  το  δωμάτιο ,  εγώ  ψηφίζω  να  αναβληθεί .  Σε  περίπτωση  που  

συζητηθεί  είμαι  κατά  αλλά  με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ ,  πρέπει  να  

αποχωρήσω .  Στα  υπόλοιπα  θέματα  θέλω  να  είμαι  απών .  Ειλικρινά  

συγνώμη ,  δεν  μπορώ  να  αφιερώσω  άλλο  χρόνο .  Ειλικρινά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Φαρμάκη .  Μισό  λεπτό  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γκότση ,  πείτε  μας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όπως  σας  είπε  και  ο  επικεφαλής  θα  προσθέσω  εγώ  δυο  παραμέτρους .  Η  

μια  είναι  το  θέμα  να  μην  έρθει ,  εάν  δεν  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  

παραχώρησης  κυριότητας  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  κάτι  άλλο  που  είπε  ο  

Δήμαρχος  ότι  εμείς  αποφασίζουμε ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  μην   

παραγκωνίζουμε  τα  άλλα  πρόσωπα .  Δηλαδή ,  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  τα  

άλλα  θεσμικά  όργανα ,  δεν  είναι  δυνατόν  να  έρχονται  θέματα  χωρίς  να  

ακολουθούμε  την  νόμιμη  διαδικασία .  Επιπλέον ,  άλλη  μια  παράμετρος  

είναι  η  Νομική  Υπηρεσία .  

 Όλα  αυτά  που  είπατε  οι  προηγούμενοι ,  Πολεοδομία ,  Νομική  

Υπηρεσία ,  Τοπικό  Συμβούλιο  και  να  ολοκληρωθεί  η  παραχώρηση  

κυριότητας  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Τότε  να  έρθει  το  θέμα  ώριμο  και  όλα  

τα  άλλα  που  είπε  και  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  το  master  plan και  τα  

λοιπά .  Εδώ  τι  έχουμε ;  Τίποτα .  Ένας  άδειος  φάκελος  με  δέκα  οκτώ  

όρους .  Τίποτα  άλλο  δεν  έχουμε .  Νομίζω  ότι  βιάζεστε  και  το  θέμα  είναι  

παντελώς  ανώριμο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  έχει  γίνει  κατανοητό  το  εξής :  προφανώς  για  να  γίνει  

ένα  τέτοιο  έργο ,  οποιοδήποτε  έργο ,  προφανώς  και  θα  γίνουν  οι  

σχετικές  μελέτες .  Εάν  περιμένουμε  όμως  να  γίνουν  όλες  αυτές  οι  
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σχετικές  μελέτες ,  θα  πρέπει  να  βρούμε  και  ποιος  θα  τις  

χρηματοδοτήσει  τις  μελέτες  αυτές .   

 Στην  περίπτωση  που  γίνει  η  παραχώρηση  ο  Πανσερραϊκός  θα  

χρηματοδοτήσει  όλες  αυτές  τις  μελέτες  προκειμένου  να  γίνουν  τα  

απαιτούμενα  έργα .   

 Ζητάμε ,  δηλαδή ,  τώρα  εμείς ,  το  μήνυμα  το  οποίο  θα  εκπέμψουμε  

είναι  ότι  δεν  παραχωρούμε  τίποτα  και  ζητάμε  σε  κάτι  που  δεν  έχει  

παραχωρηθεί  ο  Πανσερραϊκός  να  χρηματοδοτήσει  μελέτες .  Όταν  θα  

παραχωρηθεί  ο  Πανσερραϊκός  θα  κάνει  τις  αναγκαίες  μελέτες  και  έτσι  

θα  μπορέσει ,  είτε  να  γίνει  είτε  να  μην  γίνει  το  έργο .   

 Η  επιπλέον  ασφαλιστική  δικλείδα  που  τίθεται  από  τον  κ .  

Δήμαρχο  είναι  ότι  εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  μπορέσει  να  γίνει  το  

έργο ,  αίρεται  η  παραχώρηση .  Δεν  είμαστε  εδώ  τώρα  για  να  δούμε  το  

master  plan,  το  γήπεδο  πόσες  χιλιάδες  θέσεις  θα  έχει  και  πόση  έκταση  

θα  πάρει  και  τι  χρήσεις  θα  κάνει  και  όλα  αυτά .  Αυτά  είναι  θέματα  που  

θα  μας  απασχολήσουν  στην  πορεία  και  εάν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  

μπορέσει  να  ευδοκιμήσει  αυτό  το  έργο ,  αίρεται  η  παραχώρηση .  Είναι  

τόσο  απλό .  Όλα  τα  υπόλοιπα  είναι  για  να  παραπέμψουμε  το  θέμα  στις  

καλένδες .   

 Παρόλο  αυτά ,  αφού  έχουν  ακουστεί  όλες  αυτές  οι  προτάσεις ,  εγώ  

θα  δώσω  τον  λόγο ,  θα  ρωτάω  εδώ ,  να  ανοίγω  το  μικρόφωνο  και  θα  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  διατυπώσατε  την  άποψή  σας ,  θα  θέσουμε  το  θέμα  σε  

ψηφοφορία  για  το  εάν  θα  αναβληθεί  ή  όχι .  Θα  ανοίγω  το  μικρόφωνο  σε  

κάθε  έναν  από  τους  συνάδελφους  και  θα  μου  λέει  ναι  ή  όχι .  Το  ναι  θα  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

119

πει  ότι  ναι  στην  αναβολή ,  το  όχι  θα  πει ,  όχι  στην  αναβολή .  Ωραία ;  

Λοιπόν ,  ανοίγω  το  μικρόφωνο  εγώ  και  θα  λέει  ο  καθένας  την  ψήφο  

του .   

 Ο  κ .  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  στην  αναβολή  για  τους  λόγους  τους  οποίους  προαναφέραμε .  

Δηλαδή ,  γνωμοδότηση ,  Κτηματικές  Υπηρεσίες…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  κ .  Παπαβασιλείου .  Δεν  χρειάζεται  αυτό  που  κάνετε .  

είπαμε  ότι  θα  λέμε  ένα  ναι  ή  ένα  όχι .  Δεν  χρειάζεται .  Εάν  

δικαιολογήσουμε  ο  καθένας  τι  ψηφίζει ,  θα  φάμε  άλλη  μια  ώρα .  Δεν  

χρειάζεται .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  στην  αναβολή  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό ,  κατανοητό .  Ο  κ .  Καρακολίδης ;   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορώ  να  τον  ακούσω ,  ας  το  γράψει  με  μήνυμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παλάζη ;   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  Αθανάσιος .  

Κος  Α .ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  σε  ψηφοφορία ,  κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ .  Είμαστε  σε  

ψηφοφορία .  Τι  θέλετε  πάλι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  αλλά  πρώτη  φορά  το  κάνετε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξεκινάτε  πάντοτε  από  τους  επικεφαλής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάω ,  κύριε  Φωτιάδη ,  επιτρέψτε  μου ,  λόγω  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  επιτρέψτε  μου ,  επειδή  έχω  συγκεκριμένη  σειρά  εδώ  

πέρα  στην  τηλεδιάσκεψη  και  εάν  ξεκινήσω  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  την  κατανόησή  σας .  Εάν  ξεκινήσω  διαφορετικά  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  έχω  επαφή  με  τους  συμβούλους  μου ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αυτό  που  

κάνετε  δεν  είναι  σωστό .  Σας  το  λέω  και  συγχωρέστε  με ,  δεν  μπορώ  να  
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σας  το  πω  διαφορετικά .  Δεν  έχω  επαφή  με  τους  συμβούλους  μου ,  δεν  

δικαιούμαι  επαφή ;  Δεν  έπρεπε  να  μου  δώσετε  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…Είπατε  να  αναβληθεί ,  αυτό  δεν  είπατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  μου  δώσατε  να  δώσω  την  ψήφο  μου ,  που  αυτό  

σηματοδοτεί  κάτι  και  για  την  παράταξή  μου .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συμφωνώ  και  εγώ  με  την  θέση  του  κ .  Φωτιάδη ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  παρακαλώ ,  εντάξει  θα  σας  δώσω  τον  λόγο ,  

παρακαλώ  πολύ  μην  το  κάνουμε  ανατολικό  θέμα  όμως .  Εγώ  άμα  

αρχίσω  να  δίνω  τον  λόγο  εδώ  πέρα  με  βάση  την  σειρά  την  οποία  είστε ,  

θα  χάσω  την  σειρά ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  ξεκίνησα  την  διαδικασία .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  η  κυρία  Παπαφωτίου  ζήτησε  την  αναβολή .  

Ο  κ .  Φαρμάκης  ήδη  ψήφισε  υπέρ  της  αναβολής ,  ο  κ .  Γεωργούλας  

ζήτησε  επίσης  την  αναβολή ,  εσείς  κ .  Αραμπατζή  είπατε  επίσης  την  

αναβολή  του  θέματος ,  άρα  τι  παραπάνω  διευκρίνιση  να  κάνετε ;  Οπότε  

ο  κ .  Φωτιάδης ,  εάν  νομίζει  ότι  πρέπει  να  διευκρινίσει  περαιτέρω  την  

ψήφο  του ,  ας  το  κάνει  τώρα ,  μολονότι  προηγουμένως  είπε  ότι  θέλει  να  

αναβληθεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είπα  εγώ  ότι  θέλω  να  αναβληθεί ,  είπα  ότι  το  θέμα  δεν  είναι  ώριμο ,  

δεν  πήραμε  καν  εισήγηση .  Δεν  υπάρχει  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας ,  να  αναβληθεί  ή  όχι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Να  αναβληθεί  για  να  ωριμάσει  ο  φάκελος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…ποιος  αγαπάει  τον  Πανσερραϊκό ,  διαχρονικά  έχουμε  δείξει  ποιος  τον  

αγαπάει .  Να  ωριμάσει  ο  φάκελος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κάτι ,  δεν  τέθηκε  τέτοιο  θέμα  από  εμένα ,  τουλάχιστον  και  δεν  

χρειάζεται  να  αφήνετε  εντυπώσεις .  Δεν  χρειάζονται  αυτές  οι  

εντυπώσεις  παρακαλώ .  Λοιπόν ,  μετά  από  αυτά  κύριε  Γάτσιε  Αθανάσιε .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπα  να  στην  αναβολή .  Ακούστηκα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Ωραία .  Ο  κ .  Γεωργούλας  μας  είπε  ότι  να  αναβληθεί  επίσης .  Ο  κ .  

Νυχτοπάτης ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Νυχτοπάτης .  Ο  κ .  Καδής ;   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Ο  κ .  Γιώργος  Φωτιάδης ;   

Κος  Γ .  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ξανά  μιλήστε .   
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Κος  Γ .  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Ο  κ .  Ταΐρης ;   

Κος  ΤΑΙΡΗΣ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δεσποτίδης ;   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυριά  Ηλιοπούλου ;  

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:   

Ναι  στην  αναβολή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τουρτούρας ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  άνοιξε  μικρόφωνο  πάλι ;  Ο  κ .  Καρυπίδης  Παύλος ;   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Ναι  στην  αναβολή  μετά  τις  σκέψεις  του  Δημάρχου  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  χρειάζεται  αιτιολόγηση ,  το  επαναλαμβάνω .  Ο  κ .  Χράπας ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Σιαμάγκας ;   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζηδημητρίου ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

όχι  στην  αναβολή .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δεσποτίδης ;   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δινάκης ;   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξαναπείτε  κύριε  Δινάκη .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ρίζος  Σάββας ;   

Κος  ΡΙΖΟΣ:  

Όχι  στην  αναβολή .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Σωτηρία  Πάνου ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αραμπατζής  ήδη  είπε  όχι  και  ναι  στην  αναβολή .  Η  κυρία  

Μητλιάγκα ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  ζήτησε  την  αναβολή  ήδη .  Ο  κ .  Χαλκιόπουλος ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  άλλος ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής  όχι .  Ο  κ .  Μερετούδης ;   

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Πρόεδρε  με  ξέχασες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ματθαίου ,  Γιώργο  πες .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

126

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Όχι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Δρίγκα ;   

Κα  ΔΡΙΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  είπατε  εσείς .  Και  έμεινε  ο  κ .  Μερετούδης ,  εάν  ακούει ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Και  εγώ  έμεινα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   Χαραλαμπίδου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  και  εσείς  κυρία  Χαραλαμπίδου .    

Κος  ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Μπουρβάνης  ο  Ζαχαρίας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι  στην  αναβολή  και  είναι  45,5 στρέμματα ,  κύριε  Πρόεδρε  και  όχι  40 

στρέμματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  λοιπόν ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ο  κ .  Μπουρβάνης ;   
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Κος  ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ:  

Ναι  στην  αναβολή .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη ,  ναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  μου  δώσετε  όμως ,  παρακαλώ ,  μισό  δευτερόλεπτο ,  γιατί  η  θέση  μου  

είναι  διαφορετική  από  τους  άλλους  συναδέλφους  και  θα  είναι  

διαφοροποιημένη  η  άποψή  μου  για  τον  απλούστατο  λόγο  ότι  η  αναβολή  

κρίνεται  αναγκαία ,  διότι  δεν  πέρασε  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο .  Άρα  

λοιπόν  θα  πάει  στην   Αποκεντρωμένη  και  θα  γυρίσει  πίσω .  Τα  

υπόλοιπα ,  νομίζω ,  είναι  περιττά  που  έχουν  ειπωθεί .   

Από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  απόφαση  και  το  πληροφορήθηκα  

τώρα  του  Τοπικού  Συμβουλίου  την  οποία  την  αναφέρουν  στην  απόφαση  

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  νομίζω  η  αναβολή  είναι  δεδομένη  για  το  καλό  

όλων….. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Είπατε  λοιπόν  εσείς  ναι  στην  αναβολή .  Ο  κ .  Μερετούδης  

έμεινε .   Παρακαλώ  να  μην  ανοίγετε  μικρόφωνα .  Κλείστε  το  μικρόφωνό  

σας .  Έμεινε ,  ο  κ .  Καρακολίδης  έστειλε  μήνυμα  όχι  στην  αναβολή ,  άρα  

νομίζω  ότι  έχουν  ψηφίσει  όλοι .  Δεν  ξέρω  εάν  ξέχασα  κάποιον ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καλώτα  είναι  απούσα .   Να  βγάλουμε  το  αποτέλεσμα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Και  εσείς  μαζί  17-17,  34.  Δεν  ψήφισαν  όλοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόσοι  ψήφισαν ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Τριάντα  επτά .  Εγώ  ξέρετε  τι  θα  πρότεινα ;  Για  να  μην  γίνει  κανένα  

θέμα .  Έχω  την  κατάσταση  ονομαστικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καρασουλτάνη  ψήφισε ;  Η  κυρία  Καρασουλτάνη  να  ψηφίσει  

παρακαλώ .  Εάν  δεν  μπορεί  να  μιλήσει  να  το  στείλει  με  μήνυμα .  

Ξαναπείτε  παρακαλώ .  Ναι  είπατε ;  Μέτρησες  την  κυρία  Καρασουλτάνη ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι ,  τώρα  την  βάζω .  Ναι  στην  αναβολή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

18 ναι  στην  αναβολή ,  3 απόντες .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Είπα  ναι  Πρόεδρε  στην  αναβολή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόσοι  είναι ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

18 είναι  ναι ,  3 έχουμε  απόντες  και  οι  υπόλοιποι  εσείς  είστε  ναι .  Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Δεν  άκουσα  τίποτα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

18-18 είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  ότι  βλέπω  δεν  έχουμε  καταχωρημένη  την  ψήφο  του  κ .  Μερετούδη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δημοτικό  Συμβούλιο  κάνουμε ,  πρέπει  να  είστε  έξω  παιδιά ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι  ο  Μερετούδης ,  έτσι ;   Να  προτείνω  κάτι ,  επειδή  δεν  ακουγόντουσαν  

και  καλά  θέλετε  να  σας  δώσω  την  κατάσταση  να  ξαναπάμε  μια  φορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συνάδελφοι  μετά  από  την  καταμέτρηση  των  ψήφων ,  έχουμε  18 

ψήφους  υπέρ  της  αναβολής  και  18 ψήφους  κατά  της  αναβολής .  Οπότε  

στην  περίπτωση  αυτή ,  στην  ισοψηφία  δηλαδή  και  δεδομένου  ότι  η  

ψήφος  του  πρόεδρου  ήταν  κατά  της  αναβολής ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε  λάθος ,  κύριε  Πρόεδρε .  20-18 είναι .  Κάνετε  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  είναι   20-18; Ένας  –ένας  θα  ξανά  μετρήσουμε .  Δεν  υπάρχει  

κανένα  πρόβλημα .  Εδώ  είμαστε  για  να  μετρήσουμε  και  στο  κάτω-κάτω  

το  τι  ψήφισε  ο  καθένας  ακούστηκε .   Λοιπόν ,  θα  τα  ξανά  μετρήσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είμαστε  13 και  2 και  1 και  1 και  4,  πόσο  μας  κάνει  

αυτό ;  Ως  παρατάξεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα  μετράει  η  γραμματέας ,  κύριε  Φωτιάδη .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Εκτός  εάν  δεν  φωνάξατε  κάποιον .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λάθος  τα  μετράει  Πρόεδρε ,  λάθος .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι ,  δεν  μετράω  λάθος ,  με  συγχωρείτε .  Όσους  φωνάξατε  σημείωσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  μας  γελάσετε  και  εδώ  τώρα ;  Πλάκα  κάνετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  αυτού  του  είδους  οι  αιχμές  και  τα  σχόλια ,  σας  

προσβάλουν .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Σας  παρακαλώ  και  δεν  έχετε  τον  

λόγο .  Βλέπετε  ότι  γίνεται  προσπάθεια  να  γίνει  σωστή  καταμέτρηση .  

Υπάρχουν  οι  δυσκολίες  της  τηλεδιάσκεψης .  Με  αυτό  το  θέμα  

ασχολείται  αυτή  την  στιγμή  η  γραμματέας .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Είναι  

δυνατόν  να  σας  γελάσουμε ;  Τι  είναι  αυτά  που  λέτε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  έχετε  τον  λόγο .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Λοιπόν ,  19 μαζί  με  τον  Φαρμάκη ,  18,  γίνανε  19.  20 και  19,  39.  Η  

κυρία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εννέα  είναι  αναβολή .  Πόσοι  ψήφισαν  ναι ;   
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ναι  ψήφισαν  19,  όχι  ψήφισαν  20 και  έχουμε  τους  απόντες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  γίνεται .  Εμείς  είμαστε  18.  Ποιος  άλλος  ψήφισε  όχι ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Λοιπόν ,  διαβάζω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαβάστε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  κυρία  Παλάζη  ψήφισε  όχι .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  ναι .  Ο  κ .  Γάτσιος  

Αθανάσιος ,  ναι .  Ο  κ .  Φωτιάδης  ναι ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  ναι .  Ο  κ .  

Νυχτοπάτης  όχι .  Ο  κ .  Καδής ,  όχι .  Ο  κ .  Φωτιάδης  Γεώργιος ,  ναι .  Ο  κ .  

Ταΐρης ,  όχι .  Ο  κ .  Δεσποτίδης ,  όχι .  Ο  κ .  . .ναι ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου  ναι ,  

ο  κ .  Τουρτούρας ,  όχι .  Ο  κ .  Καρακολίδης ,  όχι .  Ο  κ .  Χράπας ,  ναι .  Ο  κ .  

Σιαμάγκας  όχι .  Ο  κύριος   Χατζηδημητρίου ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξής  μας  είναι  δέκα  οκτώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  18 είμαστε ,  δεν  μπορεί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  βγαίνει  παραπάνω  από  18 όχι ,  αφού  όλοι  οι  υπόλοιποι  

ψηφίζουν  ναι .  Οι  υπόλοιποι  δες  πόσοι  είναι .  Από  τον  Φωτιάδη  πόσοι  

είναι…δεκατρείς .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Του  κυρίου  Φωτιάδη  είναι  δέκα  τέσσερις .  Δεκατέσσερις  ο  κ .  Φωτιάδης ,  

πέντε  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ,  δυο  η  παράταξη  του  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Από  τον  Αραμπατζή  είναι  παρόντες  οι  τέσσερις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  Δούκας  δεν  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκατρείς  και  τέσσερις ,  δέκα  επτά .  Η  Παπαφωτίου  μαζί  με  την  άλλη  

δέκα  εννέα ,  ο  Φαρμάκης  είκοσι  και  ο  Γεωργούλας  είκοσι  ένα .  Εάν  από  

τον  Φωτιάδη  είναι  παρόντες  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέσσερις  είναι  από  τον  Αραμπατζή .  Και  δέκα  τρεις .  Δεκατρείς  δεν  έχει  

όλους  και  όλους  ο  τέτοιος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  τέσσερις  έχει  συνολικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεκατέσσερις .  Μείον  η  Καλώτα ,  δεκατρείς .  Δεκατρείς  και  τέσσερις  

δέκα  επτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λείπει  κανείς  άλλος  από  τον  Φωτιάδη ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Όχι ,  αυτοί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δέκα  εννέα ,  είκοσι ,  εικοσιένα .  Εικοσιένα  δεν  είναι ;  Αυτοί  οι  είκοσι  

ένα  με  δέκα  οκτώ .  21-18 είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  οι  ψήφοι  μετά  την  ορθή  καταμέτρηση  που  έγινε  εδώ  με  την  

γραμματέα ,  οι  ψήφοι  υπέρ  της  αναβολής  είναι  21 και  οι  ψήφοι  κατά  

της  αναβολής  18.  Συνεπώς  το  θέμα  θα  αναβληθεί  για  επόμενη  

συνεδρίαση .   
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  7/2020 

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  επόμενο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  θέμα  εννέα .   

 

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2020 

 για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού   

έτους  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  τυπικό ,  διαδικαστικό  θέμα .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  /1662020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα .   

 

ΘΕΜΑ   10ο:  
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Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού   100.000,00 € από  το  Υπουργείο  

 Εσωτερικών  -  ¨Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  του  Άξονα   

Προτεραιότητας  ¨Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και   

δραστηριότητες  των  δήμων¨ ,  για  την  υλοποίηση  της  πράξης   

«Προμήθεια  εξοπλισμού ,  κατασκευή ,  μεταφορά  και   

τοποθέτηση  στεγάστρων ,  για  την  δημιουργία  ή  και  αναβάθμιση   

των  στάσεων ,  για  την  εξυπηρέτηση  του  επιβατικού  κοινού  του  

 Δήμου  Σερρών». 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  167/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότησης  της  πράξης  ¨Δομή  Παροχής   

Βασικών  Αγαθών:  Παροχή  Συσσιτίου  Κοινωνικό  Φαρμακείο   

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

2020¨ .  

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

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  168/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  7.120,79 € για  τη  λειτουργία  

 του  δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  και   

για  την  υλοποίηση  των  ενεργειών  διαχείρισής  του ,  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  169/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  
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Αποδοχή  χρηματοδότησης  επιπλέον  ποσού  870.000,00 € από  

 το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων ,  (Υπουργείο  Ανάπτυξης  

 και  Επενδύσεων) ,  για  την  πράξη:  ¨Κλειστό  Κολυμβητήριο   

Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  Δήμου  Σερρών ,  Περιφερειακής  

 Ενότητας  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  170/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  έχω  στο  δέκα  τέσσερα .  Έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι ,  μπορείτε  να  κάνετε  ερώτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο  σχετικά  με  την  αποδοχή ,  με  την  

αναμόρφωση  νούμερο  17,  για  τις  συνδρομές  των  εφημερίδων  βάζουμε  

750 περίπου  πρόσθετα  χρήματα  από  το  αποθεματικό .  Είναι  γνωστό  ότι  

ψηφίσαμε  κάτι  τέτοιο .  Για  ποιο  λόγο  επανέρχεται ;  Άλλαξε  κάτι  όσον  

αφορά  τα  ποσά  τα  οποία  απαιτούνται  για  την  καθιερωμένη  ετήσια  

συνδρομή  του  Δήμου  στις  εφημερίδες ;   

 Ευχαριστώ .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  θα  προστεθούν  και  άλλα  μέσα  

στα  οποία  θέλουμε  ο  Δήμος  να  έχει  παρουσία  και  να  έχει  την  συνδρομή  

για  να  μπορεί  να  τα  παρακολουθήσει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  μας  αναφέρεται  ενδεικτικά  κάποια  από  αυτά  τα  καινούργια ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όταν  θα  βγει  απόφαση  το  ποια  θα  είναι  αυτά ,  θα  την  φέρω  για  να  

ψηφιστεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Εάν  και  δεν  ικανοποιήθηκα ,  ευχαριστώ .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  διαδικασία .  Κάνουμε  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  

να  μπορούμε  στην  συνέχεια  να  πάρουμε  αποφάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (17η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  

πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  «Εγγραφή  του  Δήμου  Σερρών  ως  

συνδρομητή  σε  εφημερίδες  και  δημοσιεύσεις  για  το  έτος  2020» 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  171/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (18η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  τα  πρόστιμα  

παραβίασης  μέτρων  κυκλοφορίας  λόγω  κορωνοϊού  (παρ .  7 άρθρο  1 

ΚΥΑ  ΔΙΑ /Γ .Π  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  20036/22-3-2020 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  172/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (19η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  

φαρμάκων  –μη  συνταγογραφημένων ,  υγειονομικού  υλικού  και  ειδών  

ατομικής  υγιεινής  λόγω  COVID-19 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:173 /2020 )  

………………………… 
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (20η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  κάλυψη  

μισθοδοσίας  έκτακτου  προσωπικού  ορισμένου  χρόνου  4 μηνών  στα  

πλαίσια  αντιμετώπισης  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του  

κορωνοϊού  COVID-19 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  174/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (23η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  «Παροχή  

Υπηρεσιών  Υποστήριξης  Διαδικασιών  για  καθορισμό  τιμής  μονάδος  

για  την  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στις  περιοχές  των  

πράξεων  εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών» 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:175/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (26η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  «Υπηρεσία  

Τεχνικής  Υποστήριξης  του  Συστήματος  Γραμματοσήμανσης  του  

Δήμου  Σερρών  και  προμήθεια  μελανωτήρων  γραμματοσήμανσης  για  

το  2020.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:176/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (27η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  «Προμήθεια  

ειδών  υγιεινής  και  ειδών  διατροφής  για  50 οικογένειες  που  

βρίσκονται  σε  κατάσταση  ανάγκης  λόγω  επιβολής  μέτρων  για  την  

εξάπλωση  του  κορωνοϊού  COVID-19 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (29η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  επιπλέον  ποσού  870.000,00 ευρώ  από  το  

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  

Επενδύσεων  )  για  την  Πράξη:  ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  178/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (30η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  τη  δαπάνη  της  
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παροχής  υπηρεσίας  «Έκτακτο  κλάδεμα  –κοπή  επικίνδυνων  δέντρων  

για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας  έτους  2019». 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  179/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  πέντε .  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,  του   

Γκουρτζούνη  – Καραθανάση  Αργυρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  συγκεκριμένου  δημότη  που  αναφέρεται  στην  εισήγηση .  Υπάρχουν  

τα  σχετικά  δικαιολογητικά .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  180/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  έξι .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27ΗΣ  ΜΑΙΟΥ  2020 

142

Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε  δεν  ακούγεσαι ,  δεν  ακούμε  τι  λες .  Έχεις  κλειστό  μικρόφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχαμε  μείνει  στο  δέκα  τέσσερα .  Στο  δέκα  πέντε  ξαναλέω .  «Απαλλαγής  

μέρους  δαπάνης  ταφής  του  συγκεκριμένου  δημότη .  Υπάρχουν  στον  

φάκελο  τα  δικαιολογητικά .  Εγκρίνεται  ομόφωνα». δέκα  έξι .   

 Για  το  συγκεκριμένο  συμβόλαιο  έχει  εξουσιοδοτηθεί  ο  

προηγούμενος  Δήμαρχος .  Το  συμβόλαιο  δεν  έγινε ,  οπότε  εγκρίνεται  

ομόφωνα  η  υπογραφή  του  συμβολαίου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  181/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης:  

τμ .  του  αρ .  333 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Λευκώνα ,  

β)  αρ .  280 & 380 αγροτεμαχίων  αγροκτήματος  Κουμαριάς  

 καιγ)  έκτασης  12.029,10τ .μ . ,  στην  θέση  ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨  του   

αγροκτήματος   Ορεινής  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  οι  σχετικές  εισηγήσεις  και  γνωμοδοτήσεις  της  νομικής  

υπηρεσίας .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  τμ .  Του  αρ .  333 

αγροτεμαχίου   

αγροκτήματος  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  182/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης:  αρ .  280 & 380 

αγροτεμαχίων   

αγροκτήματος  Κουμαριάς  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  183/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης:  έκτασης  12.029,10τ .μ . ,  

στην  θέση  ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨  του  αγροκτήματος   Ορεινής  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  184/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  714/2019 Α .Δ .Σ .  ¨Έγκριση   

μετατροπής  εισφοράς  χρήμα  σε  γη  στην  πράξη  εφαρμογής  της  

 Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  Ενότητας  ¨Αλημπέκιοϊ¨  

 (Π .Ε .  17) του  Δήμου  Σερρών  στο  Ο .Τ .  742¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικό  θέμα  για  την  Π .Ε .  Αλημπεκιόϊ ,  έτσι  επιγράφεται .  Δεν  

μπορώ  να  το  αναφέρω  διαφορετικά ,  νομίζω  ότι  και  αυτό  εγκρίνεται  

ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  185/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ   19ο:  
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Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2020 

 για  την  εκπόνηση  μελέτης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης   

¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  Δήμου  Σερρών¨   

από  το  πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  γιατί  δεν  αναφέρεται  στην  εισήγηση .  Για  

πόσα  κτήρια  πρόκειται ;  Μπορεί  να  μας  απαντήσει  ο  κ .  Νυχτοπάτης ;  

Εάν  δεν  κάνω  λάθος  είναι  ο  εισηγητής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Νυχτοπάτη  απαντήστε .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  σας  πω  στα  γρήγορα  για  να  έχετε  μια  ιδέα  όλοι .  Ενενήντα  κτήρια  

περίπου .  Είναι  Γυμνάσια ,  Λύκεια ,  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  186/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είκοσι   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  μελέτης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης:   

¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  Δήμου  Σερρών¨  

 από  το  πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  187/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

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

Τουρτούρας  Ι . ,  Καδής   Γ . ,  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομοφώνως .   
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  μυοκτονίας ,  

απεντόμωσης ,  απώθησης  φιδιών  και  απολύμανσης  στο  καταφύγιο  

αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018-

2019 συνολικού  ποσού  849,00 ευρώ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  188/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  14ου  Λογαριασμού  της  

παροχής  υπηρεσίας  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ  ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  για  τα  έτη  2018-2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  189/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  

την  δαπάνη  Εφαρμογή  του  Γενικού  Κανονισμού  για  την  Προστασία  

Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR) και  υπεύθυνου  Προστασίας  

Δεδομένων  (DPO) του  Δήμου  Σερρών  ποσού  8.432,00 ευρώ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  190/2020 )  

………………………… 
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  

επαληθευτή /ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  

δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Δημιουργία  

Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  

Cultural Dipole 2η  Δόση». 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  191/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  «Έγκριση  βεβαίωσης  

καλής  εκτέλεσης  που  αφορά  στην  Συντήρηση  και  επισκευή  

μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  

τις  αρ .  8077/5-3/2018 σύμβαση ,  την  5/17 μελέτη  καθορισμού  των  

όρων  διενέργειας ,  την  

429/17&533/17&681/17&50/18&78/18&403/18 αποφάσεις  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  την  248/2017» 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  192/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  24ου  Λογαριασμού  και  της  

24ης  Πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  υπηρεσίας  

«Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  Λευκώνα  και  Τ .Κ .  Ορεινής  

και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών» για  τον  24ο  μήνα  εργασιών  

από  10/03/2020 έως  09/04/2020. 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  193/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  χορήγησης  2ης  παράτασης  εργασιών  του  έργου:  ¨  

Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου   

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  194/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (ΑΠΕ)  

 και  4ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  ¨Εργασίες   
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οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τέσσερα .  

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας   

Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:196/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οπότε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  λύεται  η  συνεδρίαση .  Ο  κ .  Δήμαρχος ,  

πριν  λύσουμε  την  συνεδρίαση  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  στο  τέλος  της  διαδικασίας  αυτής  να  πω  ότι  

παρόλες  τις  διαφοροποιήσεις  οι  οποίες  υπάρχουν  και  θεμιτό  να  

υπάρχουν  μέσα  στην  διαδικασία ,  μέσα  στην  συνεδρίαση ,  είναι  απόλυτα  

σεβαστός  ο  ρόλος  της  αντιπολίτευσης  και  της  συμπολίτευσης  και  θέλω  

να  το  ξεκαθαρίσω  αυτό ,  γιατί  μπορεί  πολλές  φορές  μέσα  στην  

διαδικασία  να   υπάρχουν  εντάσεις ,  αλλά  η  εικόνα  την  οποία  θα  πρέπει  

να  εκπέμψουμε  προς  τους  δημότες  μας  θα  πρέπει  να  είναι  μια  εικόνα  

γόνιμη  και  μια  εικόνα  αποτελεσματική .   

 Βλέπετε  ότι  και  τα  θέματα  έχουμε  στην  συντριπτική  πλειοψηφία  

ήταν  θέματα  διαδικαστικού  χαρακτήρα ,  τα  σημαντικά  θέματα  τα  οποία  

έχουμε  ήδη  για  συζήτηση  θα  πάνε  και  θα  περιμένουν  τις  πρώτες  δια  

ζώσης  συνεδριάσεις ,  το  θέμα  το  οποίο  δημιούργησε  και  την  

μεγαλύτερη  ένταση  με  την  απόφαση ,  η  οποία  είναι  απόλυτα  σεβαστή  

της  πλειοψηφίας  του  σώματος  θα  το  συζητήσουμε  την  επόμενη  φορά  με  

την  ευχή  και  ούτε  χαρακτηρισμοί  να  υπάρχουν ,  γιατί  πιστεύω  ότι  όλοι  

είμαστε  μαζί ,  όλοι  έχουμε  την  ίδια  πρόθεση  για  το  καλό  του  τόπου ,  δεν  

θα  πρέπει  να  αφήσουμε  ένα  στίγμα  προς  τον  κόσμο  ότι  υπάρχουν  

μεταξύ  μας  εντάσεις  και  φωνές ,  ούτε  χαρακτηρισμοί ,  φυσικά ,  ούτε  

προσβολές ,  γιατί  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  σεβαστός  ο  ρόλος  του  

καθενός .  

 Από  την  μεριά ,  τουλάχιστον ,  την  δική  μας ,  υπάρχει  ένας  

απόλυτος  σεβασμός  γι '  αυτό  και  πολλές  φορές  συνειδητά  δεν ,  ούτε  

απαντούμε  και  στα  μέσα ,  ούτε  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  και  
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αυτό  γιατί  πρέπει  να  κρατήσουμε  ένα  επίπεδο  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Εκεί  όμως ,  προφανώς  που  έχουμε  διαφορετικές  τοποθετήσεις  και  

θέσεις ,  εκεί  θα  υπάρχουν  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  οι  απόψεις  

μας .   

 Με  το  ραντεβού  να  βρεθούμε  πάλι  όλοι  μαζί ,  γιατί  σας  πεθύμησα  

και  όλους  από  κοντά  να  τα  πούμε ,  πεθύμησε  ο  ένας  τον  άλλο ,  ραντεβού  

στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μαζί  είτε  στην  Δ .Ε .Π . .ΚΑ .  που  

έχουμε  αποφασίσει ,  γιατί  το  μέλλον  του  τόπου  μας .   

 Να  είμαστε  καλά ,  καλό  σας  βράδυ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  από  αυτά ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λύνεται  η  συνεδρίαση  και  την  

επόμενη  φορά ,  πρώτα  ο  Θεός ,  θα  έχουμε  την  χαρά  να  τα  πούμε  από  

κοντά .  Λύεται  η  συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………………………… 

……………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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159-2020:  Καθορισμός  χώρου  συνεδριάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  

κατά  την  περίοδο   

  ισχύος  των  μέτρων  αποφυγής  διάδοσης  του  κορωνοϊού  

COVID-19.                                                                                                                                    

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

160-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  του  Ο .Ε .Υ .  του  Δήμου  Σερρών  και  

καθορισμός   

  αρμοδιοτήτων  της  Δημοτικής  Αστυνομίας .                                           

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .   

 

161-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  Δίκτυο  με  την  

επωνυμία   

  ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ο .Τ .Α . ¨  καΙ  διακριτικό  τίτλο  ¨ΠΟΛΙΣ  -  

ΤΕΧΝΗ  ΧΡΩ¨ .                                                                                                                   

                        Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

162-2020:  Συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής  για  την  διαπίστωση  

πράξεων  αυθαίρετης   

  βόσκησης  λόγω  παραίτησης  μέλους .                                                                                              

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .   

 

163-2020:  Ορισμός  τακτικών  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  

έλεγχο  έτους  2019  

  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  του  

Δήμου  Σερρών .                                                                                                                                     
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                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

164-2020:  Ορισμός  τακτικών  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  

έλεγχο  έτους  2019  

  στην  Κοινωφελή  Επιχείρηση  του  Δήμου  Σερρών  

(Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .                                                                                                                  

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

165-2020:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  42/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα :   

  ¨Έγκριση   εγγραφών   βρεφών  -  νηπίων ,  σχολικής  περιόδου  

2020-2021¨ .  

                        Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  

Ι .     

 

ΠΡΑΚΤ .  1:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  53/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  

του  ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα :   

7/2020  ¨Αίτημα  του  ΜΓΣ  Πανσερραϊκός  περί  παραχώρησης  

για  χρήση  έκτασης  στην    περιοχή  του   Αθλητικού  Πάρκου  

Ομόνοιας ,  ενημέρωση  Δ .Σ .  και  λήψη    απόφασης  (εντός  

του  εγκεκριμένου  Ρυμοτομικού  Σχεδίου) ,  για  την  κατασκευή   

 αθλητικών  εγκαταστάσεων¨ .  

                        Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  

Ι .    

 

166-2020:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2020 για  

τον  έλεγχο   
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  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2020.                                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .    

 

167-2020:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού   100.000,00 € από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών  -  ¨Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨  

του  Άξονα  Προτεραιότητας  ¨Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  

υποδομές  και  δραστηριότητες  των  δήμων¨ ,  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  «Προμήθεια  εξοπλισμού ,  κατασκευή ,  

μεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων ,  για  την  δημιουργία  

ή  και  αναβάθμιση  των  στάσεων ,  για  την  εξυπηρέτηση  του  

επιβατικού  κοινού  του  Δήμου  Σερρών».                                              

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

168-2020: Αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότησης  της  πράξης  ¨Δομή  

Παροχής  Βασικών  Αγαθών :  Παροχή  Συσσιτίου  Κοινωνικό  

Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ¨Κεντρική  

Μακεδονία  2014-2020¨ .                                                                                                        

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

Πάνου  Σ .   

 

169-2020:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  7.120,79 € για  τη  

λειτουργία  του  δημοτικού  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  

συντροφιάς  και  για  την  υλοποίηση  των  ενεργειών  

διαχείρισής  του ,  έτους  2019.                                                                                                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .   
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170-2020:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  επιπλέον  ποσού  870.000,00 € 

από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων ,  (Υπουργείο  

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων) ,  για  την  πράξη :  ¨Κλειστό  

Κολυμβητήριο  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  Δήμου  

Σερρών ,  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών¨ .                                          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

171-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(17η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  «Εγγραφή  του  Δήμου  

Σερρών  ως  συνδρομητή  σε  εφημερίδες  και  δημοσιεύσεις  για  

το  έτος  2020» 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

172-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(18η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

τα  πρόστιμα  παραβίασης  μέτρων  κυκλοφορίας  λόγω  

κορωνοϊού  (παρ .  7 άρθρο  1 ΚΥΑ  ΔΙΑ /Γ .Π  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

20036/22-3-2020 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

173-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(19η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  προμήθεια  φαρμάκων  –μη  συνταγογραφημένων ,  

υγειονομικού  υλικού  και  ειδών  ατομικής  υγιεινής  λόγω  

COVID-19 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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174-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(20η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  κάλυψη  μισθοδοσίας  έκτακτου  προσωπικού  ορισμένου  

χρόνου  4 μηνών  στα  πλαίσια  αντιμετώπισης  της  ανάγκης  

περιορισμού  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

175-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(23η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  «Παροχή  Υπηρεσιών  Υποστήριξης  Διαδικασιών  για  

καθορισμό  τιμής  μονάδος  για  την  μετατροπή  εισφοράς  γης  

σε  χρήμα  στις  περιοχές  των  πράξεων  εφαρμογής  του  Δήμου  

Σερρών» 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

176-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(26η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  «Υπηρεσία  Τεχνικής  Υποστήριξης  του  Συστήματος  

Γραμματοσήμανσης  του  Δήμου  Σερρών  και  προμήθεια  

μελανωτήρων  γραμματοσήμανσης  για  το  2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

177-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(27η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  «Προμήθεια  ειδών  υγιεινής  και  ειδών  διατροφής  για  50 

οικογένειες  που  βρίσκονται  σε  κατάσταση  ανάγκης  λόγω  
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επιβολής  μέτρων  για  την  εξάπλωση  του  κορωνοϊού  COVID-

19 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

178-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(29η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  αποδοχή  χρηματοδότησης  επιπλέον  ποσού  870.000,00 

ευρώ  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείο  

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  )  για  την  Πράξη :  ΚΛΕΙΣΤΟ  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

179-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(30η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

τη  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  «Έκτακτο  κλάδεμα  –

κοπή  επικίνδυνων  δέντρων  για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας  

έτους  2019». 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

180-2020:  Απαλλαγή  μέρους  οφειλής  δαπάνης  ταφής ,  του  

Γκουρτζούνη  – Καραθανάση  Αργυρίου .                                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

181-2020:  Έγκριση  εξουσιοδότησης  υπογραφής  συμβολαίου .      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    
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182-2020: Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  τμ .  του  αρ .  333 

αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Λευκώνα   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

183-2020: Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης :  αρ .  280 & 380 

αγροτεμαχίων  αγροκτήματος  Κουμαριάς    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

184-2020: Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης :  έκτασης  

12.029,10τ .μ . ,  στην  θέση  ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨  του  αγροκτήματος   

Ορεινής  Σερρών                                    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

185-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  714/2019 Α .Δ .Σ .  

¨Έγκριση  μετατροπής  εισφοράς  χρήμα  σε  γη  στην  πράξη  

εφαρμογής  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  της  Πολεοδομικής  

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

Ο .Τ .  742¨ .               

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

186-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2020 

για  την  εκπόνηση  μελέτης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  

¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  Δήμου  

Σερρών¨  από  το  πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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187-2020:  Έγκριση  εκπόνησης  μελέτης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης :  

¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  Δήμου  

Σερρών¨  από  το  πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .                 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

188-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  μυοκτονίας ,  

απεντόμωσης ,  απώθησης  φιδιών  και  απολύμανσης  στο  

καταφύγιο  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2018-2019 συνολικού  ποσού  849,00 ευρώ .  

 

189-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  14ου  Λογαριασμού  

της  παροχής  υπηρεσίας  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

ΧΩΡΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  για  τα  έτη  2018-

2019 

 

190-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  

υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  Εφαρμογή  του  Γενικού  

Κανονισμού  για  την  Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  

(GDPR) και  υπεύθυνου  Προστασίας  Δεδομένων  (DPO) του  

Δήμου  Σερρών  ποσού  8.432,00 ευρώ .   

 

191-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  

επαληθευτή /ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  

ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

«Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole 2η  Δόση».  
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192-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  «Έγκριση  

βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  που  αφορά  στην  Συντήρηση  

και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  Δήμου  

Σερρών  σύμφωνα  με  τις  αρ .  8077/5-3/2018 σύμβαση ,  την  

5/17 μελέτη  καθορισμού  των  όρων  διενέργειας ,  την  

429/17&533/17&681/17&50/18&78/18&403/18 αποφάσεις  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  την  248/2017» 

 

193-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  24ου  Λογαριασμού  

και  της  24η ς  Πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  γενικής  

υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Δ .Ε .  Λευκώνα  

και  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών» 

για  τον  24ο  μήνα  εργασιών  από  10/03/2020 έως  09/04/2020. 

 

194-2020:  Έγκριση  χορήγησης  2ης  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  

¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

195-2020:  Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (ΑΠΕ)  

και  4ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  

¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  

έτους  2017¨ .          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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196-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  

Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  έτους  2017¨ .                                      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

197-2020:   Έγκριση  απευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  κληροδοτήματος  «Ι  

Αποστολίδη» από   

ΚΑΤ .   τον  Δήμο  Σερρών  για  τις  ανάγκες  στέγασης  

υπηρεσιών  του .   

 

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

 

•  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Φαρμάκης  Παύλος  αποχώρησε  

(αποσυνδέθηκε)  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  8ου  θέματος  της  

ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 
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ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………… 

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………… 
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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      ……………… 
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ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………… 

 

 

 


