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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 9η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 

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

κεκλεισμένων των θυρών 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), τις υπ’ αριθμ. 18318/13-

03-2020 & 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της 

αριθμ. 14/03- 09-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που 

επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 

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

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 38, δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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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: 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

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 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 ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που 

κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.  

 

Κατόπιν ενημέρωσε το Σώμα:  

- για την λήψη των υπ’ αριθμ. 248, 249 και 250/13-07-2020 αποφάσεων που 

ελήφθησαν δια περιφοράς στην 10η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου και  

- για την λήψη της υπ’ αριθμ. 303/21-08-2020 απόφασης που ελήφθη δια περιφοράς 

στην 13η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
    Έχοντας υπόψη: 

 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,  

 

- 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¨, σύμφωνα με την οποία τα πάσης 

φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν κεκλεισμένων 

των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020), 

 

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

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

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και 

 

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», 
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Σας καλούμε να προσέλθετε την 9 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των 

θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αρχικής δήλωσης  

  πρόθεσης συνεργασίας με το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών  

  και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος –  

  Πανεπιστημιούπολη Σερρών, για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης  

  συλλογικών οργάνων ΟΤΑ (εφαρμογή με διακριτικό τίτλο ¨OpenPnyka¨).    

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση ανταλλαγής ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Σερρών με ακίνητο  

  ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ Σερρών.         

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος   

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση γηπέδων στην περιοχή Αεροδρομίου στον  

  Α.Σ. Ανατολή Σερρών (1800).                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την διοργάνωση των εκδηλώσεων  

  ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2020¨.                          

                        Εισηγήτρια: H Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρ.    

 

ΘΕΜΑ   5ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   

  ¨Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού  

  δικτύου του Δήμου Σερρών¨.                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ   6ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και αγορά μετοχών από την Αναπτυξιακή  

  Εταιρεία Σερρών Α.Ε. ¨ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.¨.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.  

  2734/1999 ¨περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων¨.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 161/2020 ΑΔΣ: «Έγκριση  συμμετοχής του 
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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   9ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 204/2020 ΑΔΣ: «Συγκρότηση  

  Οργανωτικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Ελλάδα 2021-Σέρρες 2021-200  

  χρόνια από την Επανάσταση του 1821¨».  

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.   

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στα έξοδα ταφής άπορων δημοτών.   

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση της αριθ. 441/18684/08-07-2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την  

παροχή εντολής σε εξωτερικό Δικηγόρο, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Σερρών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την 

συζήτηση της ένδικης διαφοράς του Δήμου Σερρών με την εταιρία με την 

επωνυμία ¨ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ¨.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.     

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση της αρ. 7/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για 

παραχώρηση χώρου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨ για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών μαθημάτων 

ορθοφωνίας.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.   

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση της αρ. 139/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με 

τίτλο: ¨Έγκριση ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών έτους 2019¨.             

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση διενέργειας για την παροχή υπηρεσίας ¨Καθαριότητα κτηρίων 

τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών¨ έτους 2021.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς:  

                        α) του Λεϊλεκτσόγλου Ιωάννη του Ονούφριου   και 
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                        β) του Ντουντού Στέργιου του Γεωργίου. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση της αρ. 886/2013Α.Δ.Σ. ¨Ψήφιση Κανονισμού χρέωσης και 

επιβολής προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων 

χώρων εντός και εκτός οικισμού¨.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση βεβαιώσεων δαπανών καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης των υπ’ αρ. 905 & 906 

αγροτεμαχίων αγροκτήματος Άνω Βροντούς.                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Εκμίσθωση εκ νέου δια δημοπρασίας τμημάτων αγροτεμαχίων του 

αγροκτήματος Πεπονιάς.                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήμα 

δημοτικού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

  

ΘΕΜΑ  22ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨ΜΙΤΚΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  23ο: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης υπαίθριων δανειστικών βιβλιοθηκών της 

Α/θμιας Εκπαίδευσης.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας: 

¨Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2019¨.      
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                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: ¨Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων, ρυμοτομούμενων 

και αυθαίρετων κτισμάτων έτους 2019¨.      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: ¨Επανάχρηση   του 

κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης 

Ξενάκη¨.                                                                                                  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  27ο: Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων 

πιστωτικών ιδρυμάτων.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

      

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 346 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Λευκώνα.                                                  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Σερρών Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

 

………………………….………… 

……………………….. 
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14Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΘΥΡΩΝ   

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζει  η  συνεδρίαση .  Παρακαλώ  ησυχία .  Να  επισημάνω  ότι  κατά  την  

διάρκεια  της  συνεδρίασης  θα  πρέπει  όλοι  να  φορούν  τις  

προστατευτικές  μάσκες .  Εάν  κάποιος  λαμβάνει  τον  λόγο ,  την  ώρα  που  

μιλάει  θα  μπορεί  να  βγάζει  την  μάσκα  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  

στο  να  μιλήσει .   

 Τώρα ,  παρακαλώ  ησυχία .  Θα  ήθελα  πρώτα  να  ανακοινώσω  στο  

σώμα  τις  αποφάσεις  που  ελήφθησαν  κατά  την  διάρκεια  του  θέρους  στις  

δυο  δια  περιφοράς  συνεδριάσεις .  Η  πρώτη  έχει  να  κάνει  με  την  

συνεδρίαση  της  7η ς  Ιουλίου  2020 με  τον  αριθμό  πρόσκλησης  10,  που  

αφορούσε  στην  «Έγκριση  παράταξης  και  υλοποίησης  της  πράξης  

αγροτικές  κοινότητες  μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  ενεργειακή  

απόδοσης  σε  διασυνοριακή  περιοχή  Ελλάδα  –Δημοκρατία  Βόρειας  

Μακεδονίας  και  λοιπά» και  δεύτερο  θέμα ,  «Καθορισμός  χώρων  

συνεδριάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  κατά  την  περίοδο  της  ισχύος  των  

μέτρων  για  την  αποφυγή  διάδοσης  του  κορωνοϊού». 

 Οι  αποφάσεις  ανακοινώνονται  στο  πλαίσιο  της  πράξης  

νομοθετικού  περιεχομένου  προς  ενημέρωση  του  σώματος .   

 Η  δεύτερη  δια  περιφοράς  συνεδρίαση  που  πραγματοποιήθηκε  το  

προηγούμενο  χρονικό  διάστημα ,  αφορούσε  είχε  μοναδικό  θέμα  την  
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παραχώρηση  των  προαύλειων  χώρων  των  δημοτικών  σχολείων  Άνω  

Μητρουσίου  και  δημοτικό  σχολείο  Κάτω  Καμήλας  και  του  Γυμνασίου  

Λευκώνα ,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  διάφορες  εκδηλώσεις .   

 Σχετικά  με  το  θέμα  αυτό  και  επειδή  δημιουργήθηκε  ένα  ζήτημα ,  

λάβαμε  την  επόμενη  ημέρα  της  συνεδρίασης  αυτής  της  δια  περιφοράς  

το  ακόλουθο  έγγραφο ,  το  οποίο  επίσης  ανακοινώθηκε  προς  το  σώμα .   

  

Προς  τον  Δήμο  Σερρών  

 Επιστολή  σχετικά  με  την  ακύρωση  εκδήλωσης  του  Σωματείου  μας .   

 Το  έγγραφο  αποστέλλεται  από  τον  Θρακικό  Μητρουσίου ,  Αθλητικό  

Σωματείο ,  το  οποίο  είχε  αιτηθεί  την  παραχώρηση  του  προαύλειου  χώρου  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Μητρουσίου .   

 Θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  τον  Δήμο  Σερρών  για  τ ις  ενέργειές  

του  σχετικά  με  το  αίτημά  μας  για  παραχώρηση  του  αύλειου  χώρου  του  

Δημοτικού  Σχολείου  Άνω  Μητρουσίου ,  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  η  

εκδήλωση  του  Σωματείου  μας .   

 Επίσης ,  θα  θέλαμε  να  ζητήσουμε  ειλικρινά  συγνώμη  καθώς  δεν  

ενημερώσαμε  εγκαίρως  για  την  ματαίωσή  του .   

 Ευχαριστούμε  θερμά  για  την  κατανόηση  και  την  στήριξή  σας  στο  

ερασιτεχνικό  ποδόσφαιρο .   

 

 Με  την  αφορμή  αυτή  θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  και  το  σώμα  και  

όλους  τους  συναδέλφους ,  γιατί  είδα  με  πολύ  μεγάλη  ευκολία  να  

εκτοξεύονται  κατηγορίες  και  να  λέγονται  χαρακτηρισμοί  που  δεν  

ταιριάζουν  περί  ανικανότητας  και  τα  λοιπά  και  ασχετοσύνης ,  ότι  όταν  

λαμβάνουν  τέτοιου  είδους  πληροφορίες  μη  θεωρούν  δεδομένο   ότι  τις  

γνωρίζει  το  προεδρείο  του  σώματος .  Δεν  ήταν  δύσκολο  να  ενημερωθεί  
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το  προεδρείο ,  ήταν  μια  εκδήλωση  η  οποία  είχε  πραγματοποιηθεί ,  

θεωρητικά ,  σε  προγενέστερο  χρονικό  διάστημα ,  μόνο  που  δεν  έχει  

περιέλθει  σε  γνώση  του  προεδρείου  ότι  δεν  είχε  πραγματοποιηθεί .  Θα  

μπορούσε  να  είχε  ενημερωθεί  το  προεδρείο  και  να  μην  υπάρχει  καμία  

περαιτέρω  συζήτηση  επί  του  θέματος .   

 Προκρίθηκε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  την  κάνουμε  την  συζήτηση  τώρα .   

 Προκρίθηκε  η  επιλογή  να  γίνει  η  έγκριση ,  έτσι  και  εκ  των  

υστέρων ,  ως  καλώς  γενόμενη .  Εάν  γνωρίζαμε  ότι  δεν  είχε  

πραγματοποιηθεί  η  εκδήλωση ,  προφανώς  δεν  θα  . .το  θέμα .   

 Επίσης  θα  ήθελα  να  ανακοινώσω  προς  το  σώμα ,  την  με  αριθμό  

πρωτοκόλλου  12485 απόφαση  του  συντονιστή  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης ,  η  οποία  αφορά  στην  προσφυγή  των  

συναδέλφων  Θεόδωρου  Αραμπατζή ,  Ηλία  Γκότση ,  Γεωργίου  Δούκα ,  

Βασίλη  Παπαβασιλείου ,  Παντελή  Χράπα  και  Αριάδνης  Παπαφωτίου .  

 Να  θυμίσω  το  χρονικό  των  γεγονότων .  Θυμάστε ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  ότι  κατά  την  προηγούμενη  συνεδρίαση  είχε  παρουσιαστεί  

τεχνικό  πρόγραμμα  στην  κοινοποίηση  των  θεμάτων  και  της  πρόκλησης  

της  ημερήσιας  διάταξης ,  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι  δυνατόν  να  

τηρηθεί  η  τριήμερο  προθεσμία .   

 Το  πρόβλημα ,  όπως  θυμάστε  επίσης ,  δεν  αφορούσε  σε  

υπαιτιότητα  του  Δήμου  αλλά  σε  τεχνικές  δυσκολίες  που  ανέκυψαν  από  

τους  παρόχους  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου .   
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 Έγινε  γνωστό  στο  προεδρείο  την  ίδια  την  ημέρα  της  

προγραμματισμένης  συνεδρίασης ,  ότι  συνάδελφοι  θέτουν  θέμα  κύρους  

της  συνεδρίασης ,  επειδή  δεν  υπήρχε  έγκαιρη  πρόσκληση .   

 Προτάθηκε  από  τον  Πρόεδρο  προς  τον  κ .  Δήμαρχο  η  λύση  του  να  

ακυρωθεί  η  πρόσκληση  αυτή ,  για  την  οποία  υπήρξε  το  συγκεκριμένο  

πρόβλημα  και  να  γίνει  έκτακτη  συνεδρίαση  με  κατεπείγοντα  

χαρακτήρα ,  δεδομένου  ότι  αυτό  προβλέπεται  στον  Κανονισμό  και  είναι  

στην  ευχέρεια  του  σώματος  να  εγκρίνει  τον  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  

της  συνεδρίασης  με  τα  ίδια  ακριβώς  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  τα  

οποία  ήδη  είχαν  κοινοποιηθεί  αποδεδειγμένα  και  είχαν  περιέλθει  σε  

γνώση  όλων  των  συναδέλφων  και  εκείνα  τα  οποία  είχαν  κοινοποιηθεί  

ως  προς  ημερησίας  με  τα  θέματα  αυτά .   

 Κατόπιν ,  όπως  γνωρίζετε ,  πραγματοποιήθηκε  στο  Σκούταρι  η  

συνεδρίαση  αυτή ,  εγκρίθηκε  από  το  σώμα  το  κατεπείγον  και  βέβαια  

ακολούθησε  η  γνωστή  προσφυγή  των  έξι  συναδέλφων ,  οι  οποίοι  

θεωρούσαν  ότι  δεν  θα  έπρεπε  να  θεωρηθεί  ως  κατεπείγουσα  η  

συνεδρίαση  και  αναφέρομαι  σε  μια  σειρά  από  λόγους  ουσίας ,  για  τους  

οποίους  θεωρούσαμε  ότι  δεν  είναι  κατεπείγον .   

 Επί  της  προσφυγής  αυτής  εκδόθηκε  η  απόφαση ,  την  οποία ,  

φυσικά ,  δεν  θα  διαβάσω  ολόκληρη  για  να  μην  κουράζω  το  σώμα ,  ένα  

μονάχα  μέρος  από  αυτή  θα  διαβάσω .   

 

 Επειδή  για  την  σύγκλιση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  

Σερρών  στις  29/7 εστάλη  αρχικά  πρόσκληση  προς  τακτική  συνεδρίαση  

κεκλεισμένων  των  θυρών  με  αριθμό  11,  24/7/2020, η  ανωτέρω  

πρόσκληση  για  τεχνικούς  λόγους ,  αντικειμενικούς  λόγους ,  βλάβη  στα  e-

mail  συγκεκριμένων  παρόχων  λόγω  της  μαζικής  αποστολής  μηνυμάτων  
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σύμφωνα  με  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  02196 29/7/2020 έγγραφο  από  το  

Τμήμα  Μηχανογράφησης  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  του  Δήμου  

Σερρών ,  δεν  γνωστοποιήθηκε  σε  όλους  τους  συμβούλους  εμπρόθεσμα  

καθώς  από  κάποιους  δεν  ελήφθη  καθόλου  ενώ  σε  έτερους  ελήφθη  στην  

ανεπιθύμητη  αλληλογραφία .   

 Λόγω  της  μη  διαθέσιμης  πλέον  τριημέρου  προθεσμίας  ο  Πρόεδρος  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  προέβη  στην  ακύρωση  της  ανωτέρω  

πρόσκλησης  μέσω  της  έκδοσης  με  αριθμό  12 29/7/20 πρόσκλησης  για  

έκτακτη  συνεδρίαση  στις  29/7,  η  οποία  απεστάλη  κανονικά  εντός  της  

ημέρας  και  προ  της  συνεδρίασης .   

 Στην  νέα  πρόσκληση  αναφέρεται  ότι  το  γεγονός ,  απόσπασμα  

αναφέρεται  εδώ ,  το  γεγονός  ότι  λόγω  της  αδυναμίας  παράδοσης  σε  

ορισμένους  δημοτικούς  συμβούλους  της  με  αριθμό  11 πρόσκλησης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  λόγω  τεχνικού  προβλήματος  που  δεν  αφορούσε  

σε  υπαιτιότητα  των  δημοτικών  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  τάδε  έγγραφο  

της  Μηχανογράφησης ,  το  συγκεκριμένο  πρόβλημα  έγκειται  στο  γεγονός  

ότι  εμφανίστηκε  δυσλειτουργία  σε  e-mail  ορισμένων  δημοτικών  

συμβούλων  με  αποτέλεσμα  η  πρόσκληση  να  σταλεί  μεν  έγκαιρα  και  

εμπρόθεσμα ,  όμως ,  όπως  ενημερωθήκαμε  εκ  των  υστέρων ,  να  μην  

παραλειφθεί  έγκαιρα  από  ορισμένους  δημοτικούς  συμβούλους  λόγω  του  

ανακύψαντος  αιφνιδίως  τεχνικού  προβλήματος .   

 Σας  καλούμε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  

πρώην  . .Μεγάρου  Σκουτάρεως  σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  

κεκλεισμένων  των  θυρών  του  σώματος ,  που  θα  γίνει  στις  29 Ιουλίου  

2020 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00΄ ,  με  τα  ίδια  θέματα  της  ημερήσιας  

διάταξης  που  κοινοποιήθηκαν  είδα  με  την  υπ '  αριθμό  11 πρόσκληση .  Η  

11η  πρόσκληση  ακυρώνεται  για  τους  ανωτέρω  λόγους .   
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 Η  συνεδρίαση  πρέπει  να  γίνει  κατεπειγόντως ,  διότι  όλα  τα  θέματα  

έχουν  επείγοντα  χαρακτήρα  και  τυχόν  αναβολή  τους  στην  λήψη  

αποφάσεων  λόγω  και  του  θέρους  θα  δυσχεράνει  ουσιαστικά  και  θα  

επιφέρει  σοβαρά  εμπόδια  στην  λειτουργία  του  Δήμου .   

 Επειδή  σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  η  πρόσκληση  μπορεί  να  

επιδοθεί  ή  να  γνωστοποιηθεί  την  ημέρα  της  συνεδρίασης ,  στην  

πρόσκληση  πρέπει  να  αναφέρεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  συνεδρίαση  

έχει  κατεπείγοντα  χαρακτήρα .   

 Πριν  από  την  συζήτηση  το  συμβούλιο  αποφαίνεται  για  το  

κατεπείγον  των  θεμάτων .   

 Δεν  αναφέρονται  στις  διατάξεις  του  νόμου ,  αυτές  εννοείται  τ ις  

γνωρίζουμε .  Όταν  δηλαδή  υπάρχουν  κατεπείγουσες  υποθέσεις  που  

δικαιολογούν  την  άμεση  σύγκληση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  

χρονικό  διάστημα  μικρότερο  των  τριών  ημερών ,  που  απαιτείται  κατά  

κανόνα  για  την  επίδοση  της  πρόσκλησης  σε  τακτική  συνεδρίαση ,  η  

πρόσκληση  μπορεί  να  επιδοθεί  ή  να  γνωστοποιηθεί  στους  συμβούλους  

ακόμη  και  την  ημέρα  της  συνεδρίασης .   

 Στην  περίπτωση  έκδοσης  κατεπείγουσας  πρόσκλησης  η  απόφαση  με  

την  οποία  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφαίνεται  για  το  κατεπείγον  της  

συνεδρίασης ,  υπόκειται  σε  έλεγχο  νομιμότητας  από  τον  ελεγκτική  

νομιμότητας ,  όμως ,  εδώ  είναι  η  ουσία ,  ο  οποίος  ωστόσο  δεν  εξετάζει  τα  

πραγματικά  περιστατικά  που  συνιστούν  το  κατεπείγον  των  θεμάτων  κατά  

τον  χρόνο  λήψης  της  αποφάσεως ,  αλλά  την  ύπαρξη  αιτιολογίας  στην  

πρόσκληση .   

 Είναι  ευνόητο  ότι  εάν  ακυρωθεί  η  απόφαση  για  το  κατεπείγον  της  

συνεδρίασης ,  η  ακυρότητα  αυτή  θα  συμπαρασύρει  και  τ ις  αποφάσεις  στα  

επιμέρους  θέματα .   
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 Αντίθετα ,  εάν  κριθεί  νόμιμη  η  απόφαση  για  το  κατεπείγον  των  

θεμάτων ,  τότε  τα  επιμέρους  θέματα  της  συνεδρίασης  θα   υποβληθούν  

στον  έλεγχο  κατά  τ ις  κείμενες  διατάξεις .   

 

 Αυτά  όλα  αναφέρονται  και  στην  εγκύκλιο  με  αριθμό  7079,  της  

25η ς  Φεβρουαρίου  2015,  στην  οποία  αναφέρεται  και  η  απόφαση  του  

Ελεγκτή  Νομιμότητας  και  η  οποία  λέει  ακριβώς  τα  ίδια .   

 

 Επειδή  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  υποχρεούνται  να  εκφράζουν  την  

γνώμη  τους  και  να  ψηφίζουν  κατά  συνείδηση  και  ελεύθερα ,  

αποβλέποντας  πάντοτε  στην  εξυπηρέτηση  του  συμφέροντος  του  συνόλου  

των  δημοτών ,  επειδή  με  σαφή  αναφορά  στην  επόμενη  πρόσκληση  με  

αριθμό  12,  η  πρόσκληση  11 ακυρώθηκε ,  έπαυσε  για  τον  λόγο  αυτό  η  

έννομη  διαδικασία  να  υφίσταται .   

Συνεπώς ,  υφίσταντο  μόνο  θέμα  προς  συζήτηση  και  λήψη  

απόφασης ,  στα  οποία  στα  πλαίσια  της  επείγουσας  συνεδρίασης  με  βάση  

την  αιτιολόγηση  που  δίνεται  στην  πρόσκληση  και  αναφέρεται  στην  

ανωτέρω  σκέψη ,  για  τα  οποία  δεν  υφίσταται  δυνατότητα  ελέγχου  από  

τον  συντονιστή  ως  προς  τα  πραγματικά  περιστατικά  επείγοντος  καθ’  

ενός  εξ  αυτών ,  αλλά  έγκειτο  μόνο  στην  αρμοδιότητα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  να  αποφασίσει  για  το  κατεπείγον  ή  όχι  αυτών .   

Επειδή  η  πρόσκληση  12 επικαλείται  την  σύγκλιση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  με  βάσει  τ ις  διατάξεις  του  άρθρου  5,  της  παραγράφου  74 

του  Ν4555 και  πληροί  τ ις  τυπικές  προϋποθέσεις  της  νομοθεσίας ,  με  

δεδομένη  την  αναφορά  στους  έκτακτους  λόγους ,  επισημαίνεται  ότι  ο  

χαρακτηρισμός  και  η  αιτιολογία  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  

ως  κατεπειγόντων  επαφίεται ,  καταρχήν  στην  κρίση  του  Προέδρου  του  
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Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ο  οποίος  και  απευθύνει  την  πρόσκληση  και  

καταρτίζει  την  ημερήσια  διάταξη ,  όμως  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  

και  πάλι  αρμόδιο  για  να  αποφανθεί  κατόπιν  σχετικής  συζήτησης  για  το  

κατεπείγον  ή  μη  της  πρόσκλησης  στο  σύνολό  της ,  γεγονός  που  στην  

προκειμένη  περίπτωση  τηρήθηκε  ως  διαδικασία .   

 

Και  για  να  μην  κουράζω  περισσότερο ,  αποφασίζουμε ,  

απορρίπτουμε  στην  ουσία  για  τους  λόγους  την  υπ '  αριθμό  τάδε  

κατάθεση  ειδικής  διοικητικής  προσφυγής  των  κυρίων  Αραμπατζή ,  

Γκότση ,  Δούκα ,  Παπαβασιλείου ,  Χράπα  και  Αριάδνης  Παπαφωτίου ,  

δημοτικών  συμβούλων  του  Δήμου  Σερρών .  

Άρα  με  τα  δεδομένα  αυτά  θα  ήθελα  να  επισημάνω  το  εξής :  

αποδείχθηκε ,  λοιπόν ,  με  βάση  την  απόφαση  αυτή  ότι  δεν  ήταν  ούτε  

άσχετος  ούτε  ανίκανος  και  άλλα  πολλά  που  ακούστηκαν  ούτε  ο  

πρόεδρος  ούτε  η  Δημοτική  Αρχή ,  ούτε  χρειαζόταν  να  γαλουχηθεί  

κάποιος  για  να  μάθει ,  όπως  κάποιοι  είπαν  στα  ΜΜΕ .   

Θα  περίμενε  κανείς  μετά  από  την  απόφαση  αυτή  μια  συγνώμη  

από  εκείνους ,  που  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  διατύπωναν  

προσβλητικούς  χαρακτηρισμούς .    

Εγώ  προσωπικά  γνώριζα  ότι  οι  ενέργειες  ήταν  απολύτως  νόμιμες  

και  ορθές ,  ωστόσο ,  ήμουν  έτοιμος  και  συγνώμη  να  ζητήσω ,  εάν  

αποδεικνύονταν  λάθος .   

Αντί  να  πράξουν  αυτό  κάποιοι ,  αποδέχθηκαν ,  συνάδελφοι  

δήλωσαν  θιγμένοι  επειδή  αναδείχθηκε  από  την  απόφαση  αυτή  το  λάθος  

και  η  άγνοιά  τους .  Άλλος  συνάδελφος  ενοχλήθηκε ,  διότι  απαντήσαμε  

στις  προσβολές  που  δεχθήκαμε  και  αυτό  θα  είχε  κάποιο  νόημα ,  βέβαια  
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και  κάποια  αξία ,  εάν  είχε  δείξει  την  ίδια  ενόχληση  όταν  

διατυπώνονταν  οι  προσβολές  κατά  του  προεδρείου .   

Συμπέρασμα .  Πρέπει  να  κρατούμε  όλοι  μας  χαμηλούς  τόνους  

στον  δημόσιο  πολιτικό  λόγο  χωρίς  εύκολους ,  πομπώδεις  και  

προσβλητικούς  χαρακτηρισμούς .  Απευθύνω ,  λοιπόν ,  ισχυρή  παραίνεση  

και  προτροπή  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  ώστε  να  διασφαλίζουμε  όλοι  

τον  ήρεμο  πολιτικό  λόγο  και  το  ήρεμο  δημοκρατικό  πολιτικό  κλίμα .   

Ακολούθως ,  θα  ήθελα  να  ανακοινώσω  προς  το  σώμα ,  ότι  

κατατέθηκε  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους  Αραμπατζή  Θεόδωρο ,  

Παπαβασιλείου  Βασίλειο ,  Γκότση  Ηλία ,  Χράπα  Παντελή  και  Δούκα  

Γεώργιο ,  η  εξής  ερώτηση  προς  τον  Δήμαρχο  Σερρών .   

 

Κύριε  Δήμαρχε ,  σχετικά  με  το  αντιπλημμυρικό  έργου  του  

χειμάρρου  Αγίων  Αναργύρων  ερωτούμε .  Εμμένετε  στις  θέσεις  που  

διατυπώσατε  στην  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών  με  

ημερομηνία  30/6/20; Ότι  δηλαδή  ο  Δήμος  Σερρών  έκανε  τα  πάντα  για  το  

θέμα  του  αντιπλημμυρικού  έργου  του  χειμάρρου  Αγίων  Αναργύρων  και  

ότι  η  αρμοδιότητα  εκτέλεσης  του  έργου  ανήκει  στην  Περιφέρεια  ή  όχι;   

Παρακαλούμε ,  όπως  μας  απαντήσετε  εγγράφως .   

 

Είναι  ερώτηση  θα  απαντηθεί  κατά  τα  προβλεπόμενα  στον  

Κανονισμό .   

Επίσης ,  θα  ήθελα  να  ανακοινώσω  προς  το  σώμα  ότι  με  βάση  τον  

αριθμό  24335 της  28/8/2020 έγγραφο  της  τμήματος  Διοικητικών  

Υπηρεσιών  του  Δήμου  μας ,  θα  πρέπει  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  διαβάζω  την  

περίληψη .   
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Πρέπει  όλοι  να  περάσετε  οι  συνάδελφοι  από  το  Δημαρχείο  και  να  

υπογράψετε  για  την  παραλαβή  και  ενημέρωσή  σας  επί  του  θέματος .  

Έχει  κοινοποιηθεί  και  με  e-mail  αυτό  σε  όλους  σας .  Είναι  σχετικά  με  

την  υποβολή  δήλωσης  πόθεν  έσχες  έτους  2020 χρήσεως  οικονομικού  

έτους  2019.   

Είμαστε  όλοι  υπόχρεοι  σε  αυτό  και  η  προθεσμία  είναι  μέχρι  

τέλος  Νοεμβρίου .  Μέχρι  την  30η  Νοεμβρίου  2020.  

Θα  ήθελα  επίσης  να  ανακοινώσω  προς  το  σώμα  ότι  η  επόμενη  

συνεδρίαση ,  κατά  πάσα  πιθανότητα  και  πλην  συγκλονιστικού  

απροόπτου  θα  πραγματοποιηθεί  στο  τέλος  του  μηνός  αυτού  ξανά ,  θα  

έχουμε  και  δεύτερη  συνεδρίαση  εντός  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  με  

πιθανότερη  την  ημερομηνία  30 Σεπτεμβρίου .   

Επίσης ,  θα  ήθελα  να  επισημάνω  για  μια  ακόμη  φορά  ένα  ζήτημα ,  

το  οποίο  έχει  ανακύψει  κατ’  επανάληψη  και  την  προηγούμενη  φορά  

μάλιστα  έτσι  με  ιδιαίτερη  ένταση ,  είναι  το  εξής :  Θα  παρακαλέσω  

θερμά  όσοι  συνάδελφοι  επιθυμούν  κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  

να  αποχωρήσουν  από  την  αίθουσα ,  να  έρχονται  και  να  το  δηλώνουν  

οπωσδήποτε  στην  γραμματεία .   

Συνάδελφος ,  ο  οποίος  δεν  δηλώνει  την  αποχώρησή  του  από  την  

αίθουσα  κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης ,   θα  θεωρείται  παρών  και  

το  λέω  αυτό ,  ενώπιον  όλων  σας  και  απευθύνομαι  και  προς  την  

γραμματέα ,  δεν  θα  ξανά  τεθεί  τέτοιο  θέμα ,  γιατί  δημιουργείται  μεγάλο  

πρόβλημα  και  έχουμε  σε  μερικές  περιπτώσεις  σοβαρά  ζητήματα  με  το  

ζήτημα  οποίοι  ήταν  παρόντες  κατά  την  διάρκεια  διαφόρων  

ψηφοφοριών .   

Εάν  κάποιος  συνάδελφος  θέλει  για  κάποιο  λόγο  να  αποχωρήσει  

έξω  και  θέλει  να  καταγραφεί  η  αποχώρησή  του ,  θα  το  δηλώνει  στην  
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γραμματεία  και  μόνο  έτσι  θα  θεωρείται  ότι  δεν  είναι  παρών  στην  

αίθουσα .   

Εάν  πάλι  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  έρθει  με  καθυστέρηση ,   

όπως  είδα  προ  ολίγου  κάποιος  να  μπαίνει  στην  αίθουσα ,  θα  πρέπει  

πάλι  να  έρθει  και  να  το  δηλώσει  στην  γραμματεία  ότι  ήρθε .  Δεν  μπορεί  

να  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού  υπογράφω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπογράφετε  ότι  ήρθατε ,  ναι ,  αλλά  εάν  αποχωρήσετε  και  δεν  μας  το  

πείτε ;  Αυτό  λέμε .   Ή  εάν  αποχωρήσει  κάποιος  για  δυο  θέματα  και  είναι  

εκτός  αιθούσης ,  πάλι  θα  πρέπει  να  το  πει  ότι  στο  θέμα  νούμερο  5 και  

νούμερο  6 ήμουνα  απών .   

 Συνάδελφος ,  λοιπόν ,  ο  οποίος  δεν  θα  το  δηλώνει ,  ότι  αποχώρησε ,  

θα  είναι  παρών  άνευ  ετέρας  συζητήσεως .   

 Αυτές  ήταν  οι  ανακοινώσεις  από  εμένα ,  ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  

τον  λόγο  προκειμένου  να  κάνει  ενημέρωση  προς  το  σώμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω ,  

καταρχάς ,  για  την  εξέλιξη  που  είχαμε  για  την  ένταξη  του  Δήμου  στο  

‘My KEP life’ .  Ο  Δήμος  Σερρών  μπαίνει  στην  πιλοτική  λειτουργία  της  

συγκεκριμένης  αυτής  υπηρεσίας  που  αφορά  μια  νέα  πλατφόρμα  

διαδικτυακής  ενημέρωσης  και  εξυπηρέτησης  των  πολιτών  μέσω  

τηλεδιασκέψεων  και  βιντεο-κλήσεις  με  ραντεβού  από  υπαλλήλους  του  

ΚΕΠ  σε  πολίτες  και  σε  επιχειρήσεις .  

 Μπήκαν  επιλεγμένοι  δήμοι  στην  πιλοτική  εφαρμογή  του  

συστήματος  αυτού ,  επιλεγμένοι  δήμοι ,  οι  οποίοι  είχαν  εκπαιδεύσει  το  
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προσωπικό  τους  σχετικά .  Το  προσωπικό  των  ΚΕΠ  εκπαιδεύτηκε  όλο  το  

προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  στην  κατεύθυνση  αυτή ,  καθώς  επίσης  

επιλεγμένοι  δήμοι  που  είχαν  εφαρμόσει  ένα  ψηφιακό  μοντέλο  παροχής  

υπηρεσιών  στους  πολίτες  τους  και  είχαν  την  ευχέρεια  για  να  μπουν  σε  

αυτή  την  πιλοτική  λειτουργία .   

 Ο  Δήμος  Σερρών  μαζί  με  35 περίπου  Δήμους  επιλέχθηκε  για  την  

συγκεκριμένη  αυτή  λειτουργία  από  όλη  την  Ελλάδα  και  ήδη  τα  ΚΕΠ  

πραγματοποιούν  και  αυτού  του  είδους  τις  υπηρεσίες .  Οι  υπηρεσίες ,  οι  

οποίες  μέσω  της  ψηφιακής  πλατφόρμας  καλύπτουν  όλους  τους  πολίτες  

και  οι  υπηρεσίες ,  οι  οποίες  σε  συνδυασμό  με  μια  πλήρη  ψηφιοποίηση  

των  υπηρεσιών  του  δήμου  προς  του  πολίτες  και  ελαχιστοποίηση  της  

επαφής  που  έχει  ο  πολίτης  με  τον  Δήμο ,  κάτι  το  οποίο  και  το  

εμπλουτίζουμε  και  κάτι  το  οποίο  και  στο  πρόγραμμα  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ  με  την  πρόταση  που  υποβάλλουμε  τώρα  φιλοδοξούμε  να  

έχουμε  μηδενική  επαφή ,  μηδενική  ανάγκη  του  πολίτη  να  έρθει  στις  

υπηρεσίες  του  Δήμου ,   θα  καταστήσουν  τον  Δήμο  έτσι  ακριβώς ,  όπως  

όλοι  μας  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  χρειαζόμαστε .   

 Η  επαφή  έγινε  και  με  τον  υφυπουργό  Ψηφιακής  Πολιτικής ,  με  τον  

κ .  Γεωργαντά ,  καθώς  επίσης  είχαμε  μια  συνάντηση  και  με  τους  

υπηρεσιακούς  για  την  ένταξη  του  Δήμου  σε  επιπλέον  πιλοτικό  

πρόγραμμα  ψηφιακής  γεωργίας .  Ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  το  οποίο  θα  

εφαρμοστεί  σε  πέντε  δήμους  στην  Ελλάδα ,  ένα  από  αυτούς  τους  

δήμους  θα  είναι  και  ο  Δήμος  Σερρών  και  αυτό  αξιοποιώντας  το  

ψηφιακό  υπόβαθρο  που  έχουμε  δημιουργήσει ,  ούτως  ώστε ,  να  

παρέχουμε  υπηρεσίες  αυτού  τους  είδους  και  στους  αγρότες .   

 Σε  αυτό  θα  υπάρξουν  ανακοινώσεις  στο  τέλος  του  μήνα .  Τέλος  

του  μήνα  θα  έρθει  ο  κ .  Γεωργαντάς  εδώ  στις  Σέρρες  για  να  γίνουν  και  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

22

οι  σχετικές  ανακοινώσεις  του  συγκεκριμένου  αυτού  εγχειρήματος  

πιλοτικής  δράσης .   

 Θα  ήθελα  επίσης  να  σας  ενημερώσω  για  την  επαφή  που  έγινε  με  

το  Υπουργείο  Εσωτερικών  με  τον  κ .  Λιβάνιο  για  το  θέμα  που  ανέκυψε  

με  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  του  Δήμου ,  μια  επαφή  στην  οποία  ζητήθηκε ,  είχε  

ζητηθεί  ήδη  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  προς  τον  κ .  

Θεοδωρικάκο  στο  τελευταίο  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  μια  έξτρα  

χρηματοδότηση  για  να  καλυφθούν  οι  αυξημένες  ανάγκες  των  

δημοτικών  Κ .Δ .ΑΠ .  και  αυτό  γιατί  το  περιβάλλον  έχω  αλλάξει ,  

υπάρχει  έντονος  ανταγωνισμός  που  υπάρχει  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  έχουν  

αυξηθεί  συνολικά  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  στην  χώρα  μας  και  τα  ιδιωτικά  αλλά  και  

τα  δημοτικά .   

 Εδώ  στον  Δήμο  μας  ο  αριθμός  παρέμεινε  ο  ίδιος  των  δημοτικών  

Κ .Δ .ΑΠ .  αλλά  έχουμε  πολλά  καινούργια  ιδιωτικά  Κ .Δ .ΑΠ . ,  που  αυτό  

δημιούργησε  ένα  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  διαφορετικό ,  άρα  έχουμε  

μια  μικρότερη  κάλυψη  των  θέσεων  από  τα  δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  και  αυτό  

δημιουργεί  ένα  πρόβλημα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  κάλυψης  των  

επιπλέον  εξόδων .   

 Έγινε  αρκετά  μεγάλη  και  σημαντική  προσπάθεια  από  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  από  όλους  τους  ανθρώπους  και  του  στελεχιακού  

δυναμικού  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρχει  κάλυψη  αυτών  των  

θέσεων  στο  ύψος  το  περσινό .  Είναι  σε  εξέλιξη .  Μέχρι  σήμερα  το  βράδυ  

τελειώνει  η  προθεσμία  για  να  δούμε  πόσες ,  τελικά ,  θα  είναι  οι  

εγγραφές .  Είμαστε  σε  ένα  πολύ  καλό  σημείο  σε  σχέση  με  αυτό  το  

οποίο  είχαμε  ξεκινήσει  και  σε  αυτό  το  οποίο  φοβόμασταν .  Φοβόμασταν  

με  την  έννοια  της  κάλυψης .  Είχαμε  ξεκινήσει  με  μια  κάλυψη  τις  

πρώτες  μέρες  του  50%, αλλά  τώρα  είμαστε  σε  μια  κάλυψη  η  οποία  
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πλησιάζει  στο  80%, πράγμα  που  σημαίνει ,  τουλάχιστον  τις  

προηγούμενες  μέρες ,  δεν  ξέρουμε  πως  θα  καταλήξει  σήμερα ,  πράγμα  

που  σημαίνει  το  θέμα  της  κάλυψης  των  επιπλέον  εξόδων  των  Δομών  

είναι  διαχειρίσιμο .   

 Σήμερα  έγινε  μια  ανακοίνωση ,  αυτό  που  μου  είπαν  χθες  από  το  

Υπουργείο ,  ότι  θα  ανταποκριθεί  το  Υπουργείο  στο  αίτημα  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  

και  θα  υπάρξει  μια  έξτρα  χρηματοδότηση  10 εκατομμυρίων ,  ούτως  

ώστε ,  να  καλυφθούν  από  τους  δήμους  αυτά  τα  θέματα ,  τα  ανοικτά  

δηλαδή  ποσά ,  τα  οποία  υπάρχουν  για  να  μην  υπάρξει  απώλεια  

εργασιακή ,  γιατί  καταλαβαίνετε  ότι  εάν  δεν  μπορούσαν  να  καλυφθούν  

αυτά  τα  πράγματα  από  τα  έσοδα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  που  εν  προκειμένω  

διαχειρίζεται  το  πρόβλημα ,  θα  έπρεπε  είτε  να  καλυφθούν  αυτά  τα  

έξοδα  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου  είτε  να  υπάρξει  μειωμένη  

απασχόληση  των  ανθρώπων  που  τόσα  χρόνια  λειτουργούν  στις  

συγκεκριμένες  Δομές .   

 Πρέπει  να  πω  και  να  εξάρω  εδώ  την  προσπάθεια  όλων  αυτών  των  

ανθρώπων  που  τόσα  χρόνια  έβαλαν ,  όχι  μόνο  πλάτη  και  έδωσαν  τον  

καλύτερο  εαυτό  τους ,  ούτως  ώστε ,  να  παρέχονται  υψηλού  επιπέδου  

υπηρεσίες  από  τα  Δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  και  το  ένα  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ ,  το  

οποίο  έχουμε .   

 Πιστεύω  ότι  πράγμα  πηγαίνει  προς  μια  επίλυση .  Περιμένουμε ,  

φυσικά ,  την  υλοποίηση  αυτής  της  εξαγγελίας ,  γιατί  το  είδαμε  σε  

πολιτική  εξαγγελία  σήμερα ,  περιμένουμε  να  διαμορφωθεί  το  ποσό  

ανάλογα  με  τον  Δήμο ,  πάντως  σε  κάθε  περίπτωση  και  αυτό ,  φυσικά  θα  

έρθει  στα  αρμόδια  όργανα ,  η  θέση  μας  είναι  ότι  δεν  θα  κινδυνεύσει  

καμία  θέση  εργαζομένων  στα  δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ . .   
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 Με  τον  τρόπο  αυτό  ή  με  τον  οποιοδήποτε  τρόπο  που  θα  έρθει  στα  

αρμόδια  όργανα ,  θα  κοιτάξουμε  να  καλύψουμε  αυτή  την  όποια  διαφορά  

που  ελπίζαμε  να  είναι  μικρή  και  είναι  μικρή ,  ούτως  ώστε ,  να  

συνεχίσουμε  να  παρέχουμε  αυτό  το  υψηλό  επίπεδο  υπηρεσιών .   

 Αυτές  οι  ενημερώσεις  για  το  ταξίδι  μου  χθες  στην  Αθήνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  συνάδελφοι  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  ερωτήματα ;  

Κύριε  Γραμματέα  σημειώνετε  παρακαλώ .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  

κ .  Καρυπίδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου  και  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

 Παρακαλώ ,  δεδομένου  ότι  έχουμε  μια  ώρα  μόνο  για  τα  προ  

ημερησίας ,  να  είμαστε  σύντομοι  στις  ερωτήσεις  που  θα  υποβάλλουμε .  

Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  πέρασε  διάστημα  ικανό ,  πάνω  από  ενάμιση  μήνα  και  

δεν  άκουσα  σήμερα ,  περιμέναμε  ως  αντιπολίτευση  να  μας  

ανακοινώσετε  την  διάθεση  γραφείου ,  όπως  ο  νόμος  ορίζει  και  

δεσμευτήκατε  ότι  θα  είναι  ευρύχωρο  και  όπως  αρμόζει  και  ξαναλέω  

και  ο  νόμος  το  επιβάλει .  Δεν  άκουσα  κάτι .  Έχετε  κάτι  να  μας  πείτε  γι '  

αυτό ;   

 Η  δεύτερη  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αφορά  στην  Κοιλάδα  των  

Αγίων  Αναργύρων ,  μετά  από  τόση  συζήτηση  περί  αρμοδιοτήτων  και  

γενικότερα  στην  διαχείριση  του  πλημμυρικού  φαινομένου ,  θεωρώ  ότι  

πια  ως  Δήμος  γνωρίζουμε  ακριβώς  τι  συμβαίνει .   

 Υπάρχει  μια  πινακίδα ,  θαρρώ  την  ξέρετε ,  που  λέει  «Προσοχή ,  

εισέρχεστε  με  δική  σας  ευθύνη  σε  δασική  περιοχή .  Κίνδυνο  

πλημμύρας ,  κατολισθήσεων ,  πτώσεων ,  κατάπτωσης  πρανών  και  
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κίνδυνοι  πυρκαγιάς». Δηλαδή  μετά  από  ένα  ύψος  στην  Κοιλάδα  

απαγορεύεται  οι  δημότες  μας  να  κινηθούν .  Ποιος  τοποθέτησε  αυτή  την  

πινακίδα  και  εάν  εμείς  είμαστε  αυτοί  που  τοποθετήσαμε ,  ο  Δήμος ,  

θεωρείται  ότι  αυτή  η  ενέργεια  είναι  ικανή ,  πραγματικά  θα  λύσει  αυτό  

το  θέμα  το  οποίο  έχει  αυτή  την  επικινδυνότητα  που  περιγράφει ;   

 Ένα  τρίτο  ερώτημα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  σε  σας ,  έρχεται  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή ,  εκεί  αναδείχθηκε ,  για  την  αποκομιδή  των  

ογκωδών  αντικειμένων .  Μας  έκανε  ιδιαίτερη  εντύπωση  ως  παράταξη ,  

ότι  από  τον  Μάιο  του  ΄19 μέχρι  και  τον  Αύγουστο  του  ΄20, διατέθηκαν  

περίπου ,  με  μικρή  απόκλιση ,  250.000 ευρώ .   

 Υπήρξε  μια  ανάθεση  το  δίμηνο  Μάιο  έως  και  τον  με  20 συν  

Φ .Π .Α .  μέχρι  την  έναρξη  της  σύμβασης  μετά  από  διαγωνισμό  που  έγινε  

τον  Οκτώβριο  και  ω  του  θαύματος ,  ο  διαγωνισμός  αφορούσε  και  η  

σύμβαση ,  παροχή  υπηρεσιών  δυο  ετών ,  κύριοι  συνάδελφοι ,   περίπου  

στις  200.000 με  το  Φ .Π .Α . ,  απορροφήθηκαν  τα  χρήματα  και  

χρειάστηκε  και  δεύτερη  ανάθεση .   

 Συμπερασματικά  για  να  καταλάβουν  και  οι  συνάδελφοι ,  ο  Δήμος  

δαπάνησε  περίπου  για  12 μήνες ,  ενώ  η  εκτίμηση  ήταν  ότι  θα  έφταναν  

οι  200.000 με  Φ .Π .Α .  για  δυο  χρόνια ,  για  ένα  χρόνο  δαπάνησε  

250.000,  όπως  εξήγησα .   

 Που  οφείλεται  και  ένα  το  θεωρείτε  λογικό ;  Γιατί  εμάς  μας  

αιφνιδιάζει .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  βεβαίως  με  ανακούφιση  ακούσαμε  και  εμείς  την  

ανακοίνωση  και  την  πληροφορηθήκαμε  από  το  πρωί  για  την  

αντιμετώπιση  των  θεμάτων  που  απασχολούσαν  και  το  δικό  μας  

Κ .Δ .ΑΠ .  και  βεβαίως  πανελληνίως  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  των  ΟΤΑ . .   
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 Εκείνο  όμως  που  θα  περιμέναμε  και  απευθύνω  την  ερώτηση  στην  

κυρία  Παλάζη ,  ως  παράταξη ,  κυρία  Παλάζη ,  που  οφείλεται  αυτός  ο  

αιφνιδιασμός  με  το  sms που  στείλατε  στους  εργαζομένους  και  

αναστάτωσε  το  σύμπαν ,  όχι  μόνο  τους  ίδιους ,  τις  οικογένειες ,  όλο  το  

πολιτικό  προσωπικό  και  αυτό  διήρκεσε  περίπου  για  δυο  ώρες  και  το  

ανακαλέσατε ;  Θεωρείτε  ότι  αυτή  η  ενέργεια  ήταν  δέουσα  ή  θα  έπρεπε  

να  γίνει ,  να  προηγηθεί  ένα  συμβούλιο ,  ότι  και  εάν  σας  προβλημάτιζε ,  

το  οποίο  θα  έπρεπε  εκεί  να  παρουσιαστεί ;   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   αυτές  ήταν  οι  ερωτήσεις  που  ήθελα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθούν  στο  τέλος  και  κατά  περίπτωση  και  θεματικά  από  τον  

κάθε  αρμόδιο .  Η  κυρία   Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   Η  πρώτη  μου  ερώτηση  είναι ,  για  ποιο  λόγο  

αργήσαμε  ως  προσφεύγοντες  στην  Αποκεντρωμένη  να  λάβουμε  γνώση  

της  απόφασης ;  Διαπιστώσαμε  ότι  χαρήκατε  ιδιαιτέρως  και  σας  

δικαιολογώ ,  οργανώνοντας  μάλιστα  την   ίδια  στιγμή  συνέντευξή  

τύπου ,  την  ώρα  που  εμείς  είχαμε  πλήρη  άγνοια  για  την  απόφαση .   

 Διαβάσατε  τις  εννέα  σελίδες  της  απόφασης  αλλά  όχι  την  

κατάληξη .  Με  δική  σας  ευθύνη ,  εσείς ,  είστε  επιφορτισμένος  να  μας  

ενημερώσετε  την  ώρα  που  εσείς  λαμβάνετε  γνώση  για  τα  ίδια  που  εσείς  

ξέρετε .  Αυτό  λοιπόν ,  δεν  έγινε .  Εγώ  σήμερα  λαμβάνω ,  βεβαίως  χθες  με  

πήραν  τηλέφωνο  να  μην  αδικήσω ,  αλλά  ήδη  είχαν  περάσει  πέντε  μέρες .  

Αυτό  είναι  το  πρώτο  ερώτημα .   

 Το  δεύτερο  αφορά  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  Έγινε  πάρα  πολύ  μεγάλη  

συζήτηση  και  επειδή  συμμετείχα  σε  αυτή  την  συζήτηση  με  

επισημάνσεις  και  προτροπές  αλλά  και  παρατηρήσεις ,  πραγματικά  θα  
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ήθελα  μια  απάντηση  για  ποιο  λόγο  έγινε  αυτή ,  για  ποιο  λόγο  πήρατε  

23:00΄  η  ώρα  το  βράδυ  ως  Δημοτική  Αρχή  πρωτοβουλία  να  κλείσετε  τα  

Κ .Δ .ΑΠ .  για  την  επόμενη  μέρα ,  απόφαση  την  οποία  αναιρέσατε  μέσα  

σε  μιάμιση  ώρα  με  μεταμεσονύκτιο  επίσης  μήνυμα ;   

 Μια  τρίτη ,  που  δεν  είναι  ερώτηση ,  είναι   πρόταση  που  θέλω  να  

κάνω  και  θα  ήθελα ,  κάποια  στιγμή ,  με  τις  ανάλογες  διαδικασίες  να  

έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  την  συζητήσουμε ,  επειδή  διανύουμε  

μια  περίοδο  εξαιρετικής  στενότητας ,  κυρίως  για  τους  Πολιτιστικούς  

Συλλόγους  της  πόλης ,  οι  οποίοι  σε  κάθε  κάλεσμα  του  Δήμου  ή  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ανταποκρίνονται  και  προσφέρουν  υπηρεσίες  και  θέαμα ,  

κάποιοι  από  αυτούς ,  ευτυχώς  ελάχιστοι  και  το  ευτυχώς  θα  το  

καταλάβετε  γιατί  το  λέω ,  νοικιάζουν ,  δεν  έχουν  ιδιόκτητα  οικήματα .   

 Όπως  καταλαβαίνετε  η  περίοδος  αυτή  με  τον  κορωνοϊό ,  εμποδίζει  

την  λειτουργία  την  ομαλή  των  Συλλόγων ,  άρα  και  το  να  έχουν  έσοδα .  

Η  πρότασή  μου  είναι  ότι  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  

σταθούμε  δίπλα  σε  αυτούς  τους  συλλόγους  που  νοικιάζουν ,  μόνο  σε  

αυτούς  και  έχουν  αυξημένες  ανάγκες  αλλά  καθόλου  έσοδα  αυτή  την  

περίοδο ,  για  να  βρούμε  έναν  τρόπο  να  τους  στηρίξουμε ,  γι '  αυτό  στην  

κάλυψη  των  ενοικίων  τους .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  απαντώ  γιατί  είναι  εύκολη  η  απάντηση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Για  τα  Κ .Δ .ΑΠ .  σχεδόν  καλύφθηκα ,  θα  δούμε  τις  απαντήσεις  εάν  θα  

καλυφθούμε ,  οπότε  δεν  θα  κάνω  την  ερώτηση .  Έχω  μια  ερώτηση  όσον  

αφορά  τα  σχολεία  και  τις  καθαρίστριες  του  Δήμου  μας .  Την  έχω  

παραδώσει  και  στην  γραμματεία  και  λόγω  της  φετινής  κατάστασης  της  

πανδημίας  θα  θέλαμε  να  ενημερωθούμε  και  να  μάθουμε  είτε  εδώ  

σήμερα  είτε  γραπτώς  μέσα  σε  ένα  μήνα ,  εάν  καλύπτονται  οι  αυξημένες  

ανάγκες  όλων  των  σχολείων  του  Δήμου  μας  και  με  τον  επαρκή  αριθμό  

καθαριστριών ;  Εάν  έχει  αυξηθεί  ο  αριθμός  τους  σε  σχέση  με  άλλες  

χρονιές ;  Γιατί  φέτος  η  ανάγκη  για  καθαριότητα  είναι  αυξημένη .  Με  τι  

σχέση  εργασίας  έχουν  προσκληθεί  και  τι  είδους  συμβάσεις ;  Διάρκεια  

μηνών  και  όλα  αυτά .   

 Σχετικά  με  την  πληρότητα  μαθητών  και  τάξεων  ποιος  είναι  ο  

μέσος  όρος  μαθητών  ανά  τάξη  στον  δικό  μας  Δήμο ;  Ποιος  είναι  ο  

μεγαλύτερος  αριθμός  μαθητών  που  θα  υπάρξει  στην  πράξη  και  όχι  

στατιστικά ;  Σε  ποιο  στάδιο  βρίσκεται  η  απολύμανση  των  σχολείων  

τώρα  πριν  ανοίξουν ,  εάν  έχει  ξεκινήσει  και  εάν  θα  ολοκληρωθεί  πριν  

την  έναρξη  των  μαθημάτων ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  για  το  ότι  ήσασταν  σύντομος .  Ο  κ .  Καρυπίδης .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι  δυο  είναι  τα  

ερωτήματα .  Θα  πρώτο  θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  το  ερώτημα  που  

έβαλε  η  κυρία  Αριάδνη  Παπαφωτίου  όσον  αφορά  τους  Πολιτιστικούς  

Συλλόγους  και  να  διαφοροποιηθώ  κάθετα ,   όσον  αφορά  το  να  

ενισχύσουμε  μόνο  τους  Συλλόγους  που  νοικιάζουν .   
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 Ασχολούμαι  43 χρόνια  με  τους  Συλλόγους  και  ξέρω  πολύ  καλά  

ότι  η  λειτουργία  των  Συλλόγων  στηρίζεται  σε  κάποιες  δράσεις  οι  

οποίες  φέτος  δεν  θα  γίνουν  καθόλου .  Ο  ετήσιος  χορός  και  τα  λοιπά  και  

τα  λοιπά .  Επομένως ,  πρέπει  οριζόντια  να  δούμε  εάν  υπάρχει  η  

δυνατότητα  να  ενισχύσουμε ,  μια  που  ούτε  η  χορευτική  συνάντηση  έχει  

γίνει ,  υπήρχε  μια  δαπάνη  που  θα  μπορούσε  να  γίνει  και  εάν  αυτή  θα  

μπορούσε  να  μπει  σε  μια  τέτοια  λογική  ενίσχυσης  των  Συλλόγων  και  

θα  ήθελα  να  το  δείτε  ως  γενικό  πλαίσιο  για  τους  Συλλόγους  τους  

Πολιτιστικούς ,  γιατί  ακόμα  είναι  μετέωρη  η  λειτουργία  τους .  Τελείως  

μετέωρη .  Είναι  με  τους  μόνους  που  δεν  ασχολήθηκε  η  Πολιτεία .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  αφορά  την  λειτουργία  της  Πολεοδομίας .  

Απευθύνομαι  και  στον  αρμόδιο  αντιδήμαρχο  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  όπου  

πολλές  φορές  έτυχε  να  συζητήσουμε  τα  θέματα  και  πως  θα  μπορούσαν  

να  επιλυθούν .  Είναι  θέματα  λειτουργίας  και  αξιοπρέπειας .  Και  τι  

εννοώ ;  Είναι  μια  από  τις  πιο  νευραλγικές  υπηρεσίες ,  παρόλο  που  είναι  

μια  θεωρητική  υπηρεσία  και  δεν  είναι  τεχνική  υπηρεσία  που  το  

αποτέλεσμά  της  φαίνεται .   

 Επίσης ,  αναφερόμαστε  στο  σύνολο  του  Νομού  σχεδόν ,  εάν  

αφαιρέσουμε  τον  Δήμο  Σιντικής  που  έχει  το  τμήμα  Πολεοδομίας  και  

. .Άρα  λοιπόν ,  μια  υπηρεσία  η  οποία  αρχίζει  και  επικίνδυνα  υπο-

στελεχώνεται  λόγω  συνταξιοδοτήσεων ,  λόγω  μετακινήσεων .  Πρέπει  

άμεσα  αυτό  να  το  δούμε .   

Εκείνο  όμως  που  είναι ,  θα  έλεγα ,  πολύ  καίριο  να  δούμε  είναι  η  

λειτουργία  του  αρχείου  της  Πολεοδομίας .  Πραγματικά  είναι  ένα  θέμα  

που  πονάει ,  ένα  θέμα  που  έχω ,  επειδή  μετέχω  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  

έχω  κάποιες  φωτογραφίες  που  είναι  ντροπή  για  όλους  μας .  Εάν  θέλετε ,  
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έχω  βρεθεί  και  σε  άλλες  Πολεοδομίες  και  πραγματικά  είναι  αρκετά  πιο  

μπροστά  από  εμάς .   

Άρα  λοιπόν  και  ο  χώρος ,  ενδεχομένως ,  είναι  πολύ  ακατάλληλος ,  

είναι  κάτω  στο  αμαξοστάσιο ,  εκεί  που  είναι  και  η  καθαριότητα  και  τα  

λοιπά  και  εάν  μπορεί  να  μπει  μια  λειτουργία ,  γιατί ;  Γιατί  όλες  οι  

πράξεις  των  μηχανικών ,  όλες  οι  πράξεις  των  ιδιωτών  αυθαίρετα ,  

ενεργειακά  και  τα  λοιπά  και  λοιπά ,  επανέρχονται  σε  όλο  το  αρχείο ,  

από  το  ΄60 και  μέχρι  πρόσφατα .   

Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  και  εάν  είναι  δυνατόν  να  ενημερωθούμε ,  

όσον  αφορά  την  άμεσες  ενέργειες  και  τις  μεσο-μακροπρόθεσμες  

ενέργειες  για  να  γίνει  αυτή  η  υπηρεσία  πραγματικά  και  ελκυστική  και  

λειτουργική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Γκότσης  στην  συνέχεια  και  μετά  η  κυρία  

Ιλανίδου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  επικεφαλής  της  παράταξής  μας  απουσιάζει .  Σας  

παρακαλώ  να  ισχύσει  ο  Κανονισμός  όσον  αφορά  την  σειρά  που  πρέπει  

να  έχει  κάθε  παράταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  έχει  δηλωθεί  ότι  απουσιάζει  εντελώς  ή  ότι  έχει  δηλωθεί  κάποιος  

άλλος  επικεφαλής ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ίσως  παράλειψη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ήταν  κάποιος  άλλος  στην  συνέχεια  με  την  σειρά  των  ψήφων ,  ο  κ .  

Χράπας  θα  προηγείτο .  Εάν  είχε  υποβάλλει  ερώτημα .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  ορίσετε  εσείς  ποιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  ορίσετε  εσείς  ποιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .  Κάντε  την  ερώτησή  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεύτερον .  Ως  παράταξη  εμείς  σεβόμαστε  τον  συντονιστή ,  την  απόφαση  

του  συντονιστή ,  το  ανώτερο  όργανο ,  αλλά  θα  ήθελα  να  πω ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   ότι  και  η  δική  σας  συμπεριφορά  ήταν  αλαζονική  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  δεν  θα  κάνετε  τοποθέτηση .  Έχετε  ερώτηση  να  κάνετε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  βεβαίως .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  ερώτησής  σας ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα ,  αμέσως .  Δεν  θα  έπρεπε  αυτή  η  συμπεριφορά  να  είναι  από  έναν  

Πρόεδρο  όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Το  κλείνω  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  δεν  είναι  ερώτηση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  ήταν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  ερώτηση  είπατε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  ακούστε  κάτι .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  ερώτηση  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  αυτό  μιας  δια  παντός .  Ένα  από  τα  

θέματα ,  τα  οποία  αναδείχθηκαν  από  την  υπόθεση  αυτή  ήταν  και  η  

επιμονή  και  της  δικής  σας  παράταξης  στην  πιστή  τήρηση  του  

Κανονισμού .  Το   τριήμερο  και  τα  λοιπά .  Λοιπόν ,  είμαστε  σε  φάση  

ερωτήσεων  δεν  θα  παίρνετε  τον  λόγο  για  να  κάνετε  τοποθετήσεις .   

 Ερώτηση ,  λοιπόν  και  αυτά  που  είπατε  παρακαλώ  επειδή  δεν  ήταν  

ερώτηση ,  δεν  θα  καταχωρηθούν  στα  πρακτικά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάνω  σε  αυτά  που  είπατε ,  η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής ,  απευθύνομαι  

στον  κ .  Νυχτοπάτη ,  στον  Αντιδήμαρχο  Έργων .  Μου  είπαν  πολίτες  ότι  

μπαζώνεται  η  λίμνη  πάνω  στην  Κοιλάδα  των  Αγίων  Αναργύρων .  Θα  

ήθελα  να  μας  ενημερώσει  ο  κ .  Νυχτοπάτης  εάν  συμβαίνει  αυτό  το  

πράγμα ,  εάν  μπαζώνεται ,  εάν  υπάρχει  καμία  απόφαση ,  πώς  

μπαζώνεται ;  Να  ενημερώσει  όλο  το  σώμα  γιατί  γίνεται  αυτό  και  με  

ποια  απόφαση  γίνεται  αυτό  το  πράγμα ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχαμε  μιλήσει  για  τους  

οικογενειακούς  τάφους .  Φερθήκαμε  αργότερα  στο  Δημαρχείο  όλες  οι  

παρατάξεις  γιατί  υπήρχε  μια  αμφισβήτηση  στην  διατύπωση  της  
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ψηφοφορίας .  Εκεί ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος  ομόφωνα ,  δεν  ξέρω  . .  κάτι  

άλλο ,  είπαμε  ότι  θα  ισχύει  στο  διηνεκές  ο  οικογενειακός  τάφος  και  . .   

 Θέλω  να  ρωτήσω ,  πρώτον ,  για  ποιο  λόγο  αυτή  η  απόφαση  δεν  

γράφτηκε  ακόμη ,  ούτε  δημοσιεύτηκε  στο  Διαύγεια  ούτε  γράφτηκε ,  ούτε  

, . .  οτιδήποτε  ενώ  έχει  περάσει  τόσος  καιρός ;   

 Δεύτερον ,  με  εντολή  τίνος  εστάλησαν  επιστολές  στους  δημότες ,  

οι  οποίοι  ήταν  άτεκνοι  ή  ήταν  άγαμοι  και  τους  λέτε ,  εντός  πέντε  

ημερών  να  ξεθάψουν  τους  ανθρώπους  τους ,  διότι  έχουν  κληρονόμους  

αυτοί  που  είναι  μέσα ,  ενώ  έχουν  αγοράσει  οικογενειακό  τάφο .  Με  

εντολή  τίνος ;  Του  Δημάρχου ;  Του  Αντιδημάρχου ;  Τίνος  έγινε  αυτό ;   

 Πήγα  η  ίδια  προσωπικά  στην  υπηρεσία  και  εμμένουν  στα  δικά  

τους  και  στα  διάφορα .  Η  απόφαση ,  η  οποία  είναι  ομόφωνη ,  είναι  ότι  

όσοι  αγόρασαν  τάφους  ισχύει  στο  διηνεκές .  Πήγα  και  στον  κ .  Μισιρλή .  

Πήγαμε  μαζί  στον  κ .  Μισιρλή .  Πήγα  εγώ ,  του  το  είπα  ότι  απεστάλησαν  

αυτές  οι  επιστολές .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά  από  την  απόφαση ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μετά  από  την  συνάντηση  που  κάναμε  όλοι  μαζί  και  είπαμε  στο  

διηνεκές ,  αυτό  έγινε  τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μήπως  έφτασαν  τώρα ;  Είχαν  σταλεί… 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μια  μέρα  λείπατε  από  το  Δημαρχείο  και  …Πήγα  μετά  στο  Δημαρχεί  

στον  κ .  Μισιρλή .  Ξεχωρίζει  τους  δημότες  σε  άτεκνους  και  άγαμους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  ήταν  σαφής  η  απόφαση  που  πήραμε  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  εκλείψουν  οι  κατιόντες ,  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  το  λέει  πουθενά .  Εμείς  δεν  είπαμε  να  έχει  κατιόντες ,  είπαμε  

οικογενειακοί  τάφοι .  Δεν  μπορείς  σε  έξι  χρόνια  να  ξεθάβεις ,  γιατί  δεν  

έχει  κατιόντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  θα  διερευνηθεί  αυτό .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  είπαμε  τίποτα  για  κατιόντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  διερευνηθεί  αυτό .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Στο  διηνεκές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά  που  είπαμε  ισχύουν ,  κυρία  Ιλανίδου .  Αυτό  θα  διερευνηθεί  που  

λέτε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αγόρασε  τον  τάφο  γιατί  αυτό  ήταν  η  επιθυμία  του .  . .Θα  λέγανε  ότι  

είσαι  άτεκνος ,  είσαι  άγαμος ,  δεν  θα  αγοράσεις  τάφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Ιλανίδου  ότι  έχουμε  πει  ισχύει ,  αυτό  που  λέτε  θα  διερευνηθεί .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  και  να  …πόσοι  

και  ποιοι  και  με  τι  ειδικότητες  είναι  οι  σύμβουλοι  συνεργάτες  του  

Δημάρχου  και  των  δημοτικών  επιχειρήσεων  και  έμμισθοι  και  άμισθοι .  

…υπάρχει  μια  απορία  για  το  ποιος  είναι  ακριβώς  ο  ρόλος  που  

παίζουν . .  οπότε  νομίζω  θα  ήταν  καλό  να  γίνει  ξεκάθαρο  και  στο  σώμα  

ποιοι  ακριβώς  είναι  οι  ειδικοί  συνεργάτες  του  Δημάρχου ,  ποια  

ειδικότητα  έχει  ο  καθένας  και  οι  έμμισθοι  και  οι  άμισθοι  που  όπως  

γνωρίζουμε   υπάρχουν .   

 Επίσης ,  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  δεν  ξέρουμε  συνεργάτες  εάν  έχετε  

προσλάβει ,  θα  θέλαμε  μια  ενημέρωση .   

 Δεύτερο  ερώτημα .  Επίσης  εάν  θέλετε  τώρα  είτε  την  επόμενη  

φορά .  Στην  τελευταία  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τα  

περισσότερα  από  τα  θέματα…αφορούσαν  την  έγκριση  και  πάλι  

πρόσληψης  τετραμήνων  με  συμβάσεις  τετράμηνες ,  οι  οποίες . . .λόγω  

COVID και  τα  λοιπά  και  μάλιστα . .  ανανέωσης  και  τα  λοιπά .   

 Θα  ήθελα  να  μας  πείτε ,  εάν  και  είναι  λίγο  ρητορικό  το  ερώτημα ,  

γιατί  όλοι  ξέρουμε  πως  γίνονται  αυτές  οι  προσλήψεις ,  ο  γνωστός  του  

γνωστού  και  τα  λοιπά ,  απλά  δεδομένου  ότι  . .εργασία  η  οποία  έχει  τα  

δικά  της  προβλήματα  βέβαια ,  αυτό  είναι  άλλο  κομμάτι ,  εάν  θα  ήταν  

πρέπον  …όπως  σε  άλλους  δήμους  γίνεται ,  να  υπάρχει  κάποιος  

κατάλογος  τον  οποίο  οποιοσδήποτε  συμπολίτης  μας  θα  μπορούσε  να  

εγγραφεί ,  ώστε  κάποια  στιγμή  να  . .με  την  σειρά…αυτό  είναι  υπό  

συζήτηση ,  χωρίς  να  χρειάζεται  απαραίτητα  να  περάσει  από  κάποιο  

πολιτικό  γραφείο ,  από  κάποιον  αντιδήμαρχο ,  από  κάποιον  που  

γνωρίζει ,  ώστε  και  εμείς  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  σειρά  μας  να  

προσφέρουμε  και  κάτι  στον  απεγκλωβισμό ,  τέλος  πάντων ,   της  
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κοινωνίας  μας  από  τα  πολιτικά  αλισβερίσια  που  δυστυχώς  είναι  μια  

νοοτροπία  που  εμμένει .   

 Τρίτο  ερώτημα  προς  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

επειδή  υπάρχει  μεν  η  πρόβλεψη  από  τον  Κανονισμό  να  γίνεται  μια  

φορά  τον  μήνα ,  τουλάχιστον ,  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αλλά  όπως  

καταλαβαίνουμε  ένα  χρόνο  πλέον ,  όπως  έχουμε  δει  γίνεται  μια  φορά  

τον  μήνα ,  τα  θέματα  είναι  πολλά  τα  ερωτήματα  που  γίνονται  επίσης ,  τα  

θέματα  εκτός  ημερησίας  είναι  πολλά ,  είναι  μια  κουραστική  διαδικασία  

για  όλους  μας  και  για  σας  και  για  μας ,  με  αποτέλεσμα  κάποια  θέματα  

που  πρέπει  να  συζητηθούν  λόγω  κούρασης  και  κόπωσης  στο  τέλος  να  

τα  ξεπετάμε  ενώ  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  και  διάθεση  και  χρόνος  να  τα  

συζητούμε  σοβαρά .   

 Δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα ,  εγώ  θα  . .πάλι  πολύ  σοβαρά  

να  γίνονται  με  λιγότερα  θέματα  και  . .νομίζω  θα  βοηθούσε  όλοι  μας  να  

είμαστε  λίγο  πιο  αποτελεσματικοί  σε  αυτό  που  κάνουμε ,  κυρίως  εμάς  

που  ο  ρόλος  ο  δικό  μας  ως  αξιωματική  αντιπολίτευση  είναι  κυρίως  να  

. .  σε  κάποια  ερωτήματα  σχετικά  με  τις  συζητήσεις  στα  θέματα  που  και  

εσείς ,  φυσικά ,  ως  Δημοτική  Αρχή  τα  ετοιμάζετε .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Κυρία  Χαραλαμπίδου  και  ολοκληρώνουμε  τις  

ερωτήσεις .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   Και  εμένα  η  πρώτη  μου  ερώτηση  αφορά  

τα  Κ .Δ .ΑΠ .  Εν  μέρει  με  κάλυψαν  οι  συνάδελφοι .  Θα  ήθελα  απλά  να  

ρωτήσω  τον  και  θεωρώ ,  βέβαια ,  όλο  αυτό  με  τα  μηνύματα  που  έγινε  

πολύ  ατυχές ,  δεν  θέλω  να  επεκταθώ ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  όμως  τον  κ .  
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Δήμαρχο ,  είναι  πολύ  ευχάριστα  τα  νέα  σε  σχέση  με  την  επιπλέον  

χρηματοδότηση  που  προτίθεται  να  δώσει  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  το  

ζήτημα  είναι  ότι  πάρα  πολλές  φορές  έχουν  τάξει  διάφορα  και  τα  οποία  

δεν  έχουν  έρθει .   

 Σε  περίπτωση ,  λοιπόν ,  που  δεν  γίνει ,  με  το  COVID είπαμε  ότι  θα  

έρθουν  διάφορα  χρήματα .  Εμείς ,  μέχρι  στιγμής ,  έχουμε  δει  πολύ  

συγκεκριμένα .  Τέλος  πάντων ,  το  ερώτημά  μου  είναι  πολύ  

συγκεκριμένο .  Σε  περίπτωση  που  είτε  καθυστερήσουν  είτε  δεν  έρθουν  

τα  χρήματα ,  υπάρχει  πολιτική  βούληση  να  στηριχθούν  οι  δομές  αυτές  

και  το  Κ .Δ .ΑΠ .  και  το  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ  με  όλους  τους  εργαζόμενους  και  

περαιτέρω ,  επειδή  πολλές  οικογένειες  δεν  έχουν  πάρει  τα  πολυπόθητα  

βάουτσερ ,  να  μπορούν  και  αυτοί  να  συμμετέχουν  με  κάποιο  αντίτιμο  

στις  δομές  αυτές ;  Έτσι  ώστε  να  διευκολύνουμε  και  τις  οικογένειες  που  

δεν  παίρνουν  τα  βάουτσερ ;   

 Επίσης ,  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  σε  κάποιο  πρόγραμμα ,  δεν  ξέρω  

εάν  υπάρχει  ακόμη ,   σε  σχέση  με  τους  βρεφικούς  σταθμούς .  Επειδή  

πολλοί  υπάλληλοι  έχουν  πάρει  άδεια  ειδικού  σκοπού ,  έχω  

πληροφορηθεί  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  σε  σχέση  με  το  πως  θα  

καλυφθούν  οι  θέσεις  αυτές .  Δεν  ξέρω  εάν  είστε  γνώστες  του  θέματος  

και  εάν  τυχόν  υπάρχει  κάποια  πρόβλεψη  για  την  ομαλή  λειτουργία  των  

βρεφικών  σταθμών ;   

 Το  τρίτο  ερώτημα  αφορά  τον  αντιδήμαρχο  τον  κ .  Νυχτοπάτη .  

Τελικά  μετά  από  ταλαιπωρία  πολλών  μηνών  έκλεισε  η  Εθνικής  

Αντίστασης  και  από  ότι  γνωρίζω ,  όχι  εξαιτίας  της  αρχαιολογίας ,  τέλος  

πάντων ,  αυτό  είναι  ένα  άλλο  ζήτημα ,  με  αφορμή  την  ασφαλτόστρωση ,  

τέλος  πάντων ,   της  Εθνικής  Αντίστασης  ότι  δώσατε  ένα  δελτίο  τύπου  

και  κάποιες  συνεντεύξεις  τύπου  που  αναφέρεται  ότι  ο  συνολικός  
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προϋπολογισμός  των  ασφαλτοστρώσεων  είναι  5 εκατομμύρια   και  

μήκους  23 χιλιομέτρων .   

 Οι  περισσότεροι ,  βέβαια ,  γνωρίζουμε  ότι  το  ποσό  αυτό  δεν  

αφορά  ένα  έργο  αλλά  περισσότερα  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  είναι  

διαφορετικές  οι  πηγές  χρηματοδότησης .   

 Επίσης ,  πολλά  έργα  δεν  βρίσκονται  στην  ίδια  φάση  ωρίμανσης ,  

ενώ  τις  περισσότερες  φορές  τα  έργα  ασφαλτόστρωσης  υπάρχουν  

εκπτώσεις  που  πολλές  φορές  μπορεί  να  φτάσουν  και  το  50% ή  και  

περισσότερο ,  που  σημαίνει  ότι  μπορεί  να  έχουμε  προϋπολογισμό  

500.000 και  τελικά  το  έργο  να  συμβασιοποιηθεί  με  250.000 και  τα  

λοιπά .   

 Έχω  τέσσερα  υπο-ερωτήματα .  Θα  ήθελα ,  εάν  έχετε  την  

δυνατότητα  τώρα  ή  αργότερα ,  παρόλα  αυτά  θα  τις  ήθελα  εγγράφως  τις  

απαντήσεις  σας .  Ποια  είναι ,  λοιπόν ,  η  πηγή  χρηματοδότησης  κάθε  

έργου  που  αφορά  τις  ασφαλτοστρώσεις  και  σε  ποιο  πρόγραμμα  

εντάσσεται ;  Σε  ποιο  στάδιο  βρίσκεται  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  ή  

της  συμβασιοποίησης  ανάλογα  με  το  έργο ;  Ποιος  είναι  ο  

προϋπολογισμός  του  κάθε  έργου  και  ποιο  το  τελικό  στάδιο  της  

σύμβασης  που  έχει  υπογραφεί ,  εφόσον  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  

διαδικασίες ;  Τι  έκπτωση  έχουν  δώσει  οι  υποψήφιοι ,  οι  πιθανοί  

ανάδοχοι ;  Ποιο  είναι  το  χρονοδιάγραμμα  της  περάτωσης  των  εργασιών  

αυτών ,  δηλαδή  πότε  θα  ολοκληρωθεί  το  κάθε  έργο ;   

Γιατί  έτσι  όπως  μας  τα  παρουσιάσατε ,  περίμενε  ο  κόσμος  ότι  θα  

βγουν  έξω  και  θα  πετυχαίνουν  παντού  φορτηγά  που  θα  ρίχνουν  

άσφαλτο  και  πίσσα .   

Θέλουμε  τις  διευκρινήσεις .  Το  καταθέτω  και  εγγράφως .  

Ευχαριστώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  πρώτον  να  δώσω  εγώ  τις  απαντήσει  για  τα  

ερωτήματα  που  αφορούν  εμένα  και  στην  συνέχεια  θα  πάρουν  τον  λόγο ,  

παρακαλώ  να  ετοιμάζονται ,  οι  αρμόδιοι  αντιδήμαρχοι  για  τις  

απαντήσεις .   

 Εκλαμβάνω  αυτό  που  είπατε ,  κυρία  Μητλιάγκα ,  ως  πρόταση  αλλά  

νομίζω  ότι  ήδη  απαντήθηκε .  Ανακοίνωσα  προηγουμένως  ότι  θα  

πραγματοποιήσουμε  και  δεύτερη  συνεδρίαση  εντός  του  μηνός  

Σεπτεμβρίου  και  η  πρόθεση  και  ο  αρχικός  σχεδιασμός  είναι  το  

αργότερο  κάθε  τρεις  εβδομάδες  να  πραγματοποιείται  συνεδρίαση  του  

σώματος ,  ώστε  να  έχουμε  πυκνότερες  συνεδριάσεις  με  λιγότερα  θέματα  

ημερήσιας  διάταξης .  

 Σε  ότι  αφορά  στο  άλλο  θέμα ,  στο  οποία  αναφέρθηκε  η  κυρία  

Παπαφωτίου  και  υπονόησε  και  κάποια  πράγματα  ο  κ .  Γκότσης ,  να  πω  

το  εξής .  Καταρχήν  δεν  υπάρχει  χαρά  για  την  απόφαση  της  

Αποκεντρωμένης ,  υπάρχει  δικαίωση  και  η  δικαίωση  αυτή  δεν  θα  

υπήρχε ,  διότι  το  υποβληθεί  η  προσφυγή ,  να  κατατεθεί  η  προσφυγή  δεν  

λέει  από  μόνο  του  κάτι  ιδιαίτερο .  Το  να  συνοδευτεί  όμως  από  τις  

δημόσιες  εμφανίσεις ,  οι  οποίες  είχαν  άκρως  προσβλητικό  χαρακτήρα  

για  τον  Πρόεδρο  του  σώματος ,  αυτό  οπωσδήποτε  ήταν  κατακριτέο  και  

γι '  αυτό  υπάρχει  δικαίωση .   

 Τώρα  σε  ότι  αφορά  το  θέμα  του  πότε  κοινοποιήθηκε ,  χθες  

περιήλθε  επισήμως  σε  γνώση  μας  και  την  ίδια  ακριβώς  ημέρα  

τηλεφωνηθήκατε ,  έγινε  τηλεφώνημα  στους  προσφεύγοντες ,  στους  έξι  

προσφεύγοντες  να  έρθουν  και  να  παραλάβουν  την  απόφαση .  Η  

νωρίτερη  ενημέρωσή  μας  αφορούσε  στη  Διαύγεια  που  μέσω  του  
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δημοσιευμένου   ΑΔΑ  μπορέσαμε  να  την  δούμε ,  όπως  μπορούσατε  και  

φαντάζομαι  σίγουρα  ότι  την  είχατε  δει  και  εσείς  νωρίτερα .   

 Τώρα  ο  κ .  Νυχτοπάτης  είχε  κάποια  ερωτήματα  να  απαντήσει .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Να  απαντήσω  πρώτα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  πρώτα  στον  κ .  Φωτιάδη .  Είναι  ξεκάθαρο  το  εξής .  Λίγο  πιο  

πάνω  από  την  Κόκκινη  Γέφυρα  εκεί  που  έχει  έναν  αναβαθμό  στο  ρέμα  

όλη  η  περιοχή  ανήκει  στην  ευθύνη  του  Δασαρχείου .  Δεν  έχουμε  καμία  

ευθύνη  εμείς .  Θα  μπορούσε  και  ο  κ .  Γκότσης  να  πει  κάτι ,  με  την  

έννοια  ότι  αυτή  η  πινακίδα  που  λέτε  είχε  μπει  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή ,  όμως  εκτιμώ  και  εγώ  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  και  

μάλιστα ,  όταν  χάλασε  την  αντικαταστήσαμε ,  για  τον  εξής  λόγο .  Ο  

δρόμος  εκείνος ,  εκείνο  το  μονοπάτι ,  δυστυχώς ,  δεν  είναι  

χαρτογραφημένο ,  δεν  υπάρχει  πουθενά  σε  κανένα  χαρτί ,  δεν  είναι  

μονοπάτι  και  ξαναλέω  ότι  από  την  Βαμβακούλα  και  πάνω  είναι  ευθύνη  

του  Δασαρχείου .   

 Εμείς  τι  είπαμε  τώρα ;  Τι  θέλαμε  να  κάνουμε ;  Να  

προστατεύσουμε  τους  δημότες  να  ξέρουν  ότι  παρόλο  που  εκεί  υπάρχει  

φωτισμός ,  όταν   μπήκε  εκείνος  ο  φωτισμός  ξέρετε  ότι  όλα  έγιναν  χωρίς  

άδειες ,  όπως  γίνονταν  πάρα  πολλά  πράγματα  στην  Κοιλάδας  και  όχι  

μόνο ,  άρα  νομίζω  ότι  ορθώς  υπάρχει  η  πινακίδα  εκεί  για  να  

ενημερώνεται  ο  καθένας  και  να  έχει  την  ευθύνη  του ,  γιατί  πραγματικά  

υπάρχουν  κίνδυνοι .   

 Αυτό  που  συμβαίνει  εκεί  είναι  το  εξής  και  . .δημοτικά  συμβούλια ,  

στην  λίμνη  που  υπάρχει  τέρμα  επάνω ,  έχει  μια  γέφυρα  η  οποία  έχει  

χαλάσει  εδώ  και  καιρό .  Έχουμε  ζητήσει  εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό  από  

το  Δασαρχείο  να  μας  επιτρέψει  να  την  διορθώσουμε  και  ενώ  ήμασταν  
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κοντά  στο  να  πάρουμε  θετική  απάντηση ,  δυστυχώς  καθυστέρησε  να  

συμβεί  αυτό ,  γιατί  οι  άνθρωποι  φοβήθηκαν  ή  μάλλον  βλέπω  ότι  δεν   θα  

συμβεί  ούτε  αυτό .   

 Επίσης  σε  εκείνη  την  λίμνη  ξέρετε  ότι  εμείς  χρησιμοποιούμε  το  

νερό  για  το  πότισμα  της  Κοιλάδας ,  αλλά  μετά  από  πολλά  χρόνια  πρέπει  

τώρα  να  καθαριστεί  εκεί ,  γιατί  έχει  πάρα  πολλά   φερτά .  Δυστυχώς  όχι  

μόνο  φερτά ,  σήμερα  πάει  κάποιος  και  βλέπει  μια  πολύ  άσχημη  

κατάσταση .  Η  γέφυρα  είναι  πεσμένη  δεν  μπορεί  να  . .  κάποιος ,  η  λίμνη ,  

όχι  αυτή  η  τεχνητή  η  δική  μας ,  ξαναλέω ,  …υπάρχουν  πάρα  πολλά  ξύλα  

εκεί  από  την  πλημμύρα  και  υπάρχει  και  μια  περίφραξη ,  η  οποία  

δυστυχώς  έχει  πέσει .  Το  Δασαρχείο  όμως  δεν  μας  επιτρέπει  να  

κάνουμε  τίποτα ,  γιατί  δεν  έχουμε  την  ευθύνη  εμείς ,  παρόλο  που  το  

ζητήσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  απόλυτα  μπαζωμένη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι .  Μιλήσαμε  με  την  Υπηρεσία  Πρασίνου  και  πρέπει  του  χρόνου  να  

την  καθαρίσουμε .  Τι  γίνεται  όμως ;  Το  Δασαρχείο  τώρα  τι  λέει ;  Λέει  

ότι  σε  όλη  εκείνη  την  περιοχή  θέλει  να  πάρουμε  εμείς  την  ευθύνη .  Όχι  

μόνο  την  χρήση ,  την  ευθύνη .  Για  δυο  λόγους .  Πρώτον  γιατί  δεν  έχουν  

χρήματα  και  δεύτερον ,  γιατί  είναι  πιο  εύκολο  να  έχουν  την  ευθύνη  

. .Αυτό  θα  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  όταν  θα  μας  έρθει  το  έγγραφο  από  το  

Δασαρχείο  θα  πρέπει  να  κινηθούμε  ανάλογα .  Μέχρι  στιγμής  δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  τίποτα  εμείς .   

 Άρα  ξαναλέω  μέχρι  εκεί  που  υπάρχει  η  πινακίδα  είναι  τα  όρια  

που  έχει  ευθύνη  ο  Δήμος  Σερρών ,  από  εκεί  και  πέρα  αυτό  έπρεπε  να  

γίνει ,  να  υπάρχει  μια  πινακίδα  να  ενημερώνεται  ο  κόσμος .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι  εγώ ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  με  όλο  τον  σεβασμό  αλλά  

θα  σας  πω  από  την  εμπειρία  μου  και  την  γνώση ,  πινακίδα  χωρίς  

ταυτότητα  είναι  μη  πινακίδα .  Δεν  λέει  ποιος  την  τοποθέτησε  και  δεν  

λέει  και  ποιο  όργανο  πήρε  αυτή  την  απόφαση .  Καταλαβαίνετε  τι  λέω ;   

 Δηλαδή  το  να  λέτε  ότι  «Προσοχή  μην  εισέρχεστε  είναι  δασική  

περιοχή», ποιος  μας  είπε  ότι  στις  δασικές  περιοχές  δεν  εισέρχεται  

κανείς ;   

 Θέλω  να  πω  ότι  εάν  αυτή  την  πινακίδα  την  βάλαμε  εμείς ,  πρέπει  

να  υπάρξει  εκεί  η  ταυτότητα  Δήμος  Σερρών ,  να  εξηγηθεί  και  μια  

τέτοια  μικρούλα  πινακίδα  δημιουργεί  μόνο  απορία  και  σύγχυση .   

 Εάν  οι  κίνδυνοι  είναι  τόσο  συγκεκριμένοι ,  όπως  αναγράφεται ,  θα  

πρέπει  να  τους  εξηγήσουμε ,  ενδεχομένως  και  στην  πινακίδα .   

 Παρακαλώ  να  επιληφθούμε ,  διότι  υπάρχει  πληθώρα  δημοτών  που  

περπατούν  και  κινούνται ,  οι  οποίοι  σχολιάζουν  ποικιλότροπα  την  

πινακίδα ,  η  οποία  δεν  έχει  ταυτότητα .    Πινακίδα  χωρίς  ταυτότητα ,  

Δήμος  Σερρών ,  Δασαρχείο  Σερρών ,  απόφαση  τάδε ,  δεν  είναι  πινακίδα .  

Είναι  μόνο  κάτι  που  δημιουργεί  σύγχυση .   

Επιτρέψτε  μου  χωρίς  παρεξήγηση… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

…δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  κάποια  απόφαση  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλει ,  λοιπόν  πρωτίστως  και  με  μεγάλα  γράμματα ,  Δήμος  Σερρών ,  

πληροφορίες  και  τα  λοιπά .   Σας  παρακαλώ ,  διότι  εκεί  έχουμε  

ενοχλήσει  τους  δημότες .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Παρά  ταύτα… η  ευθύνη  δεν  είναι  δική  μας ,  τουλάχιστον ,  για  ότι  

συμβαίνει  από  εκεί  και  πάνω .  Παρόλου  που  η  κατάσταση  είναι  

απαράδεκτη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  δεν  είναι  η  ευθύνη  δική  μας ,  να  πείτε  στο  Δασαρχείο  να  την  

τοποθετήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  μην  κάνουμε  διάλογο  όμως ,  γιατί  έχει  περάσει  ήδη  ώρα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  παρακαλέσω  τον  κ .  Καρυπίδη ,  πραγματικά  και  εγώ  και  ως  

μηχανικός  και  ως  δημότης  ντρέπομαι  γι '  αυτό  που  παραλάβαμε  εκεί ,  

αλλά  να  πούμε  τι  έχει  συμβεί .  Όντως   είναι  μια  πολύ  άσχημη  

κατάσταση  εκεί .  Πηγαίνουν  οι  δημότες ,  δεν  εξυπηρετούνται  εύκολα ,  η  

κατάσταση  είναι  κάπως  τραγική .  Τι  κάναμε  εμείς  από  τον  πρώτο  

χρόνο ;  Πρώτο  στον  προϋπολογισμό  μας  βάλαμε  χρήματα  του  

Φεβρουαρίου  για  να  προχωρήσουμε  την  ψηφιοποίησες  πρώτη  φορά .  

Τουλάχιστον  μέρος  του  αρχείου .   

 Όπως  δηλώσαμε  επίσημα  αυτό  θα  γίνει  τώρα  αμέσως ,  τον  

Σεπτέμβριο  θα  ξεκινήσει ,  θα  καλέσουμε  τους  Σερραίους  που  μπορούν  

να  κάνουν  αυτή  την  εργασία ,  γιατί  είναι  μια  εργασία  ιδιαίτερη  ξέρετε ,  

δεν  μπορεί  ο  καθένας  να  πηγαίνει  να  παίρνει  τους  φακέλους ,  δεν  

θέλουμε  να  χάσουμε  το  αρχείο  μας  που  με  τόσο  κόπο  κρατάμε  να  μην  

ξέρουν  πραγματικά  που  είναι  οι  φάκελοι ,  ένα  κομμάτι ,  λοιπόν ,  της  

ψηφιοποίησης   περίπου  3.000 φάκελοι  θα  γίνουν  φέτος ,  ένα  κομμάτι  

ακόμη  θα  γίνει  του  χρόνου  και  μακάρι  να  βρούμε  έναν  χώρο  γιατί  
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περίπου  6.000 αρχεία  θα  έχουμε  σύντομα  μέχρι  τον  Φεβρουάριο-

Μάρτιο  ψηφιοποιημένα  και  όταν  λέμε  αρχεία ,  φακέλους  . .τα  σχέδια ,  

τουλάχιστον  σε  πρώτη  φάση ,  γιατί  ήδη  οι  οικοδομικές  άδειες ,  όπως  

ξέρετε  το  έντυπο  έχει  ψηφιοποιηθεί ,  εκεί  είμαστε  πολύ  καλά .  Τώρα  

μάλιστα  με  τους  ανθρώπους  έχουμε  προχωρήσει  την  ψηφιοποίηση  των  

εντύπων  της  Αστυνομίας  των  παλαιών  . .και  αυτό  είναι  πάρα  πολύ  

καλό ,  βοηθάει ,  όπως  επίσης  στο  πληροφορικό  σύστημα  που  θα   βγει  σε  

λίγο  στον  αέρα ,  θα  φαίνονται  σε  όλα  τα  οικοδομικά  πολύγωνα  ποιες  

οικοδομικές  άδειες  υπάρχουν ,  άρα  εύκολα  κάποιος  θα  μπορεί  να  δει  

στο  πολύγωνο  13,  παράδειγμα ,  έχουν  εκδοθεί  πέντε  άδειες ,  ώστε  

εύκολα  να  πάει  να  ψάξει  μετά  αυτό  που  ζητάει .   

 Επίσης ,  στο  κτήριο  εκεί  η  κατάσταση  είναι  τραγική .  Δεν  υπήρχαν  

καν  όχι  λάμπες ,  εγκαταστάσεις  για  λάμπες  σε  κάθε  διάδρομο .  

Τουλάχιστον  βάλαμε  παντού  λάμπες  να  μπορεί  κάποιος ,  να  μπαίνει  ο  

υπάλληλος  να  βλέπει  σε  όλους  τους  διαδρόμους  όλους  τους  χώρους .  

Προχθές  ρίξαμε  τσιμέντο ,  ώστε  αυτός  που  περνάει  να  πάει  στο  αρχείο  

να  μην  πατάει  στα  χώματα  που  υπήρχαν  εκεί .   

 Το  κυριότερο  όμως  είναι  το  εξής ,  ότι  πήραμε  τον  χώρο  γρήγορα ,  

ζητήσαμε  να  πάρουμε  τον  χώρο  πάνω  από  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  πάνω  από  το  

Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης ,  έχουμε  κάνει  πλέον  οριστική  

παραλαβή ,  έτσι  ώστε ,  να  πήγαινε  εκεί  το  αρχείο  της  Πολεοδομία .  Άρα  

λοιπόν ,  δείξαμε  από  την  πρώτη  μέρα  ότι  κοιτάμε  να  βελτιώσουμε  την  

κατάσταση  αυτή .   

 Επίσης  δώσαμε  στους  ανθρώπους  της  Πολεοδομίας  μηχανήματα  

που  δεν  είχαν .  Δεν  είχαν  ηλεκτρονικά  μηχανήματα  για  να  ελέγχουν ,  να  

μπορούν  να  μετρήσουν  τα  υψόμετρα ,  να  βλέπουν  εύκολα  πλέον  της  

αποστάσεις .  Άρα  λοιπόν  κάτι  έγινε  σε  αυτό  το  κομμάτι .   
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 Επίσης  ένα  πολύ  σημαντικό ,  από  την  Δευτέρα  το  Αρχείο  μετά  

από  πολύ  καιρό  θα  λειτουργεί  τρεις  φορές  την  εβδομάδα .  Ξέρετε  ότι  ο  

υπάλληλος  που  είχαμε ,  είχαμε  το  θέμα  του  κορωνοϊού ,   ανήκει  σε  

ευπαθείς  ομάδες  και  ξαναλέω  ότι  δεν  μπορεί  ο  καθένας  να  πάει  εκεί  

και  να  ψάξει  το  αρχείο .  Πρέπει  να  είναι  άνθρωπος  που  γνωρίζει ,  

αλλιώς  μετά  από  λίγες  μέρες  θα  χαθούν  οι  φάκελοι ,  τα  σχέδια .  Άρα  

λοιπόν  από  Δευτέρα ,  σήμερα  λειτούργησε  το  Αρχείο ,  αύριο  λειτουργεί  

κανονικά  και  από  Δευτέρα  θα  έχουμε  τρεις  μέρες ,  Δευτέρα ,  Τετάρτη  

και  Πέμπτη .   

Μάλιστα  κάναμε  και  το  εξής ,  με  e-mail  κάποιος  μπορεί  να  

στέλνει  το  αίτημά  του  στην  Πολεοδομία ,  έτσι  ώστε ,  ο  υπάλληλος  το  

πρωί  να  ετοιμάζει  τους  φακέλους  και  γρήγορα  να  εξυπηρετείται .  Λίγο  

να  βελτιώσουμε  την  κατάσταση .   

Τέλος ,  μέχρι  να  γίνουν  οι  όποιες  και  να  έρθουν  μάλιστα ,  

περιμέναμε  να  έρθουν  και  τα  κοντέινερ  που  έχουμε  ψηφίσει  να  

αγοράσουμε  αλλά  τώρα  δεν  ξέρω  πότε  ακριβώς  θα  γίνει  αυτό ,  να  δούμε  

πότε  θα  γίνει  η  μεταφορά ,  μέχρι  τότε  πήραμε  στο  γραφείο  κάτω  στο  

Αμαξοστάσιο  έναν  καινούργιο  χώρο ,  να  μπορεί  ο  υπάλληλος  να  

εξυπηρετεί  άνετα  σε  ένα  γραφείο  ο  ίδιος  και  στο  άλλο  γραφείο  οι  

δημότες  να  περιμένουν ,  τουλάχιστον ,  . .  

Άρα  αυτά  που  μπορούσαν  να  γίνουν ,  έγιναν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  Πρόεδρε  να  συμπληρώσω ,  επειδή  σήμερα  κιόλας ,  δηλαδή  

υπάρχουν  φωτογραφίες  που  οι  άνθρωποι  πάνω  σε  σκαμπό  και  πάνω  σε  

καρεκλίτσες  προσπαθούν  να  ανοίξουν  φακέλους ,  άμεσα  πρέπει  να  το  

δείτε ,  να  το  δει  η  υπηρεσία ,  να  γίνουν  λίγο  πιο  ανθρώπινες  οι  

συνθήκες  εκεί .  Πραγματικά  ήμασταν  την  προηγούμενη  Τετάρτη  25 
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συνάδελφοι  και  ήταν  τόσο  απαξιωτικό ,  όχι  στον  μηχανικό ,  στον  

άνθρωπο… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  καταλαβαίνω ,  γιατί  είχαμε  καθυστερήσει  λίγο  να  το  δουλέψουμε ,  

ήρθε  η  κυρία  Στρίγκα ,  προς  τιμήν  της  βοήθησε  και  η  ίδια  και  είπαμε  

ότι  από  εβδομάδα  θα  έχουμε  τρεις  μέρες  το  αρχείο .   

Τώρα ,  θα  μάθει  ο  κόσμος  ότι  το  πρώτο  γραφείο  μπαίνοντας  στο  

Αμαξοστάσιο  είναι  . .και  θα  είναι  για  αυτή  την  δουλειά  τα  δυο  γραφεία  

μέσα ,  άρα  θα  συνηθίσει  και  φυσικά ,  όσο  θα  έχουμε  τρεις  μέρες  την  

εξυπηρέτηση  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  μου  επιτρέψεις  λίγο ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  λίγο  απαντώντας ,  συμπληρώνοντας ,  μάλλον ,  στην  

απάντηση  που  έδωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  να  πω  για  το  κομμάτι  τόσο  

της  Πολεοδομίας  αλλά  γενικά  των  υπηρεσιών  του  Δήμου ,  έχουμε  και  

το  γνωρίζετε ,  υπάρχει  ένα  τεράστιο  έλλειμμα  κτηριακό  για  τον  Δήμο  

Σερρών .  Τεράστιο  έλλειμμα .  Όχι  μόνο  για  υποδομές  που  χρειάζονται ,  

όπως  είναι  της  Πολεοδομίας  αλλά  και  για  την  λειτουργία  του  Δήμου .   

 Το  τεράστιο  αυτό  κτηριακό  έλλειμμα  θα  αντιμετωπιστεί  με  το  

πρώτο  πρόγραμμα ,  το  οποίο  καλούμαστε  τώρα  να  διαχειριστούμε  ως  

νέα  Δημοτική  Αρχή ,  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ .  Μια  από  τις  επτά  

προσκλήσεις  αφορά  την  αξιοποίηση  των  κτηριακών  αποθεμάτων ,  όπως  

επίσης  φυσικά  και  της  ψηφιοποίησης  που  ήθελα  να  σας  πω  εδώ  σε  μια  

εβδομάδα  περίπου  θα  ανοίξει  η  πρόσκληση   για  την  ψηφιοποίηση ,  
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έχουμε  και  έτοιμα ,  έχουμε  οκτώ  υπο-προτάσεις  έτοιμες  για  την  πλήρη  

ψηφιοποίηση  του  Δήμου .   

Μια  από  τις  προτάσεις  αυτές  είναι  για  το  κομμάτι  της  πλήρους  

ψηφιοποίησης  όλων  των  αρχείων ,  όχι  μόνο  αυτά  τα  οποία  σας  είπε  ο  

Αντιδήμαρχος ,  τα  οποία  και  τα  κάναμε  με  ίδιους  πόρους  αλλά  την  

ψηφιοποίηση  όλων  των  αρχείων  γενικά  και  του  Δήμου  και  φυσικά  της  

Πολεοδομίας  και  όχι  μόνο  απλώς  την  ψηφιοποίηση  αλλά  με  έναν  πολύ  

αποδοτικό  τρόπο ,  γιατί  αυτό  έγινε  βάσει  μελέτης ,  να  απαντάς  στις  

ανάγκες  και  των  ιδιωτών  και  των  πολιτών  γενικότερα .   

Αλλά  το  κομμάτι  του  κτηριακού  αποθέματος ,  είναι  κάτι  το  οποίο  

το  αντιμετωπίσαμε  από  την  πρώτη  μέρα  έντονο .  Εδώ  οι  υπηρεσίες  του  

Δήμου  πρέπει  να  σας  πω  στο  Δημοτικό  Μέγαρο  ασφυκτιούν  όλες .  

Ασφυκτιούν  που  έχουμε  και  ένα  προσωπικό ,  το  προσωπικό  στελεχιακά  

που  είναι  πολύ  λίγο  σε  σχέση  με  τις  θέσεις  που  υπάρχουν  από  το  

οργανόγραμμα .   

Εάν  δηλαδή  υπήρχε ,  ήταν  καλυμμένο  όλο  το  οργανόγραμμα ,  δεν  

θα  υπήρχε  ούτε  μια  στο  εκατομμύριο  περίπτωση  να  χωρέσουν  οι  

υπάλληλοι  του  Δήμου  σε  αυτό  το  κτηριακό  απόθεμα .   

Έχουμε  ένα  θέμα  παρακάτω  για  το  κομμάτι  της  ανταλλαγής  των  

οικοπέδων ,  το  κομμάτι  αυτό  θα  λυθεί  δραστικά  με  την  ανταλλαγή  που  

ήδη  έχει  δρομολογηθεί  με  το  Σ .Δ .Ι .Τ .  για  το  κομμάτι  για  το  Δικαστικό  

Μέγαρο ,  την  κατασκευή  του  νέο  Δικαστικού  Μεγάρου  και  την  

ιδιοκτησία  πλέον  του  Δήμου  του  υφιστάμενου  Δικαστικού  Μεγάρου .  

Θα  υπάρχει  αποσυμφόρηση .   

Πέραν  όμως  αυτής  της  αποσυμφόρησης  για  μια  αντιμετώπιση  

πρόσκαιρη  του  θέματος  και  εδώ  θα  έρθω  λίγο  να  απαντήσω  και  στο  

πρώτο  ερώτημα ,  κύριε  Φωτιάδη  σε  σας ,  είχαμε  πάρει  την  απόφαση  
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υλοποιώντας  την  δέσμευση  που  είχαμε  να  σας  δοθεί  χώρος  πάνω  από  

την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ένας  μεγάλος  χώρος ,  ένα  ευρύχωρο  γραφείο  που  είναι  

ο  χώρος ,  όχι  στην ,  δίπλα  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  είναι  κενός  ο  χώρος ,  

να  δοθεί  εκείνος  ο  μεγάλος  ευρύχωρος  χώρος ,  αλλά  επειδή  προέκυψε  

τεράστιο  πρόβλημα  και  σας  το  λέω  για  όλους ,  τεράστιο  πρόβλημα  

κτηριακό ,  πάρθηκαν  οι  αποφάσεις  σε  επίπεδο  διοικητικό  να  μεταφερθεί  

εκεί  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  

Η  Τεχνική  Υπηρεσία   του  Δήμου  θα  μεταφερθεί  από  τον  δημοτικό  

χώρο  που  είναι  στον  χώρο  που  είναι  δίπλα  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  που  

είναι  ο  κενός .  Και  στον  χώρο  που  θα  μεταφερθεί ,  θα  φύγει  η  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  σε  έναν  από  τους  χώρους ,  θα  έχουμε  και  τον  χώρο   

τον  οποίο  θα  έχουμε  για  την  αντιπολίτευση .  Για  να  είναι ,  το  είδαμε  

έτσι  ότι  θα  είναι  και  πιο  παραγωγικός  και  πιο  αποδοτικός  για  σας ,  για  

να  είστε  και  πιο  κοντά  στο  κομμάτι  των  υπηρεσιών  και  της  λήψης  των  

αποφάσεων  και  φυσικά  να  εξυπηρετηθεί  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  που  

και  εδώ  υπάρχει  ένα  τεράστιο  πρόβλημα ,  στο  τι ,  ποιος  μπορεί  να  

μείνει .   

 Εκεί  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  γιατί  συνεργάζεται  και  με  την  Τεχνική  

Υπηρεσία  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  η  δουλειά  της  θα  είναι  πολύ  πιο  αποδοτική ,  

πολύ  πιο  λειτουργική ,  γιατί  συνεργάζονται  αρκετά ,  άρα  νομίζω  ότι  

αυτό  θα  εξυπηρετήσει  εν  πολλοίς .   

 Υπάρχει ,  επίσης ,  σχέδιο  για  την  μεταφορά  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  των  

υπηρεσιών  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  στον  χώρο  που  είναι  πάνω  από  την  

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  σε  εκείνο  τον  χώρο  που  μας  έχει  παρασχεθεί  με  την  

διαμόρφωση  του  χώρου ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουμε  μια  πλήρη ,  

τουλάχιστον  μέχρι  να  έχουμε  το  κτιριακό ,  το  νέο  κτιριακό  απόθεμα  του  

δικαστηρίου ,  να  έχουμε  μια  έτσι  ανακατανομή  των  υπηρεσιών  τέτοιας  
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που  να  εξυπηρετούν  και  τις  ανάγκες ,  φυσικά ,  τις  λειτουργικές  των  

τεχνικών  υπηρεσιών  και  τις  ανάγκες  τις  πολιτικές .   

 Αυτά  λοιπόν  σαν  μια  έμμεση ,  ο  λόγος ,  δηλαδή  της  καθυστέρησης  

του  προσδιορισμού  του  χώρου  της  αντιπολίτευσης  ήταν  και  αυτή  η  

αλλαγή  στο  κομμάτι  το  διαδικαστικό  το  εσωτερικό  που  κάναμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  απαντήσω  στον  κ .  Γκότση  και  αυτό  πρέπει  να  το  γνωρίζουμε  όλοι ,  

είχαμε  πει  όταν  δημιουργήθηκε  το  πρόβλημα  ότι  τα  άμεσα  που  έπρεπε  

να  κάνουμε  τότε  ήταν  τα  εξής .  Πρώτον ,  να  βοηθήσουμε  τους  κατοίκους  

που  είχαν  πληγεί ,  να  βοηθήσουμε  τους  δρόμους  της  γύρω  περιοχής  και  

τα  σπίτια  τους ,  τα  υπόγειά  τους  και  το  δεύτερο  ήταν  το  σημαντικό  να  

σώσουμε  το  πράσινο .  Είχαν  έρθει  πάρα  πολλοί  τόνοι  φερτών  υλικών  

πάνω  στο  πράσινο ,  στην  Κοιλάδα  . .άρα  έπρεπε  να  το  σώσουμε .   

Άρα  λοιπόν ,  πάρα  πολλά  φορτηγά ,  πάρα  πολύ  μεγάλος  όγκος  τον  

ρίξανε  μέσα  στην  Λίμνη  όντως  . .  φορτηγά ,  να  μην  δημιουργήσουν  

πρόβλημα  στο  ήδη ,  να  μην  διογκώσουν  το  πρόβλημα  και  το  τρίτο  

σημαντικό  ήταν  να  διορθώσουμε  τους  γέφυρες .   

Δυστυχώς ,  το  θέμα  με  τις  γέφυρες  ξέρετε  δεν  προχωράει ,  γιατί  

εδώ  που  τα  λέμε  είναι  και  το  οικολογικό ,  πλέον  όλα  πρέπει  να  

αδειοδοτούνται ,  υπάρχει  συγκεκριμένος  τρόπος  για  να  ξανακάνουμε  τις  

γέφυρες ,  πρέπει  να  γίνουν  με  βάση  το  αντιπλημμυρικό  έργο ,  δεν  

μπορεί  . .  

Άρα  λοιπόν…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Γιώργο  εξήγησέ  το ,  γιατί  πολλοί  ρωτάνε ,  πολλοί  συμπολίτες  ρωτάνε  

ότι  γιατί  δεν  κάνουμε  τις  γέφυρες ;  Εξήγησέ  το  λοιπόν .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Οι  γέφυρες  που  υπήρχαν ,  ξαναλέω ,  είχαν  γίνει  χωρίς  καμία  

αδειοδότηση .  Ήταν  ακριβώς  πάνω  στο  ρέμα ,  είχαν  γίνει  τα  τσιμέντα  

και  πάνω  εκεί  είχαν  γίνει  οι  δοκοί .  Δεν  τα  ξηλώσαμε  αμέσως ,  γιατί  

πιστεύαμε  ότι  ενδεχομένως  θα  μπορούσαμε  να  πάμε  σε  ανακατασκευή .  

Όμως  και  το  Δασαρχείο  μας  είπε  ότι  για  να  προχωρήσουμε  σε  

κατασκευή  γέφυρας  μπορεί  να  αδειοδοτηθεί  αλλά  θα  πρέπει  να  

λάβουμε  υπόψη  μας  και  το  αντιπλημμυρικό  έργο ,  όπως  προχωρήσει  

αυτό ,  το  οποίο  ξέρετε  υπάρχει  ΦΕΚ  για  τα  όρια  της  κοίτης  και  να  

λάβουμε  υπόψη  μας  την  παλαιά  κοίτη ,  δηλαδή  σε  περίπτωση  σήμερα ,  

γιατί  σήμερα  δεν  υπάρχει  αντιπλημμυρικό ,  σε  περίπτωση  πλημμύρας  η  

γέφυρα  να  έχει  περίπου  40 με  50 μέτρα  άνοιγμα .   

 Όντως  μιλάμε  για  πολύ  μεγάλες  γέφυρες  που  σημαίνει ,  είπαμε  θα  

είναι  και  λίγο  αντιαισθητικές ,  πάντως  δεν  μπορούσαν  να  γίνουν  σε  

μικρό  χρονικό  διάστημα .   

Έχουμε  και  ένα  πρόβλημα ,  ένα  κατάστημα  ξέρετε ,  το  οποίο  έχει  

πληγεί ,  αυτό  το  ξανακάναμε  γρήγορα ,  ήταν  ότι  από  την  πλευρά  των  

Αγίων  Αναργύρων  μέχρι  την  ξύλινη  γέφυρα  επάνω  στην  λίμνη  που  

υπάρχει  ακόμη ,  ανοίξαμε  όλο  εκεί  το  κομμάτι ,  ώστε  να  μπορούν  να  

πηγαίνουν  εύκολα  οι  πεζοί  και  τα  αυτοκίνητα ,  να  μην  δημιουργείται  

συνωστισμός  και  νομίζω  κάπως  βοήθησε  και  . .ενώ  μπορούσαμε  να  

κάνουμε  κάτι  άλλο .   

Τώρα ,  τα  χώματα  που  έμειναν  στην  Λίμνη ,  πρώτον  δεν  

μπορούσαμε  να  τα  πάρουμε  αμέσως .  Γιατί ;  Γιατί  ήταν  όλα  υγρά ,  είχε  

πάρα  πολύ  νερό  μέσα ,  ήταν  υγρά  και  ήταν  πολύ  μεγάλος  . .και  πάρα  
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πολλοί  οι  τόνοι .  Τώρα  που  στέγνωσαν  κάναμε  το  εξής .  Τα  πήγαμε  στην  

άκρη  για  δυο  λόγους .  Πρώτον  για  να  έρθει  ο  φορτωτής  να  τα  πάρει  ή  

θα  δημιουργήσουμε  μια  μικρότερη  λίμνη  και  θα  την  εντάξουμε ,  όπως  

είπαμε ,  στο  φυσικό  περιβάλλον .   

Αυτό  όμως  ξεκαθαρίζει  οριστικά  ότι  δεν  θα  συμβεί ,  προχωράμε ,  

λοιπόν ,  στην  αποκατάσταση  της  λίμνης  όπως  ήταν ,  δηλαδή  κάναμε  μια  

ξύλινη  καινούργια  καστανιά  περίφραξη ,  διορθώσαμε  το  θέμα  . .με  την  

γεώτρηση  αλλά  έχουμε  νερό  εκεί  και  καθαρίζεται  τελείως  η  λίμνη  και  

θα  έρθει  στην  κατάσταση  που  ήταν  πριν  με  κάποιες  μικρές  

παρεμβάσεις .   

Δεν  μπαζώσαμε ,  λοιπόν ,  την  λίμνη ,  τα  χώματα  ήταν  εκεί .  Απλώς  

. .και  δεν  χρειαζόταν  και  κάποια  άδεια ,  γιατί  φυσικά  ξέρετε ,  το  έχουμε  

πει  και  άλλη  φορά ,  ότι  κάνουμε  εκεί  το  παρακολουθούν  όλοι .  Όλοι  τοι  

παρακολουθούν ,  όλες  οι  υπηρεσίες  και  . .όλοι  τα  παρακολουθούν .  Άρα ,  

δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  κάτι  κρυφά  ή  παράνομα .  Έτσι  και  αλλιώς   

η  λίμνη  δεν  είναι  αδειοδοτημένη  που  και  ακόμα  να  την  μπαζώναμε ,  

που  ξαναλέω  δεν  την  . .  μέχρι  ένα  μέτρο  δεν  θα  μας  έλεγε  κανένα  

τίποτα .   

Η  ουσία  είναι  ότι  καθαρίζεται  τώρα  εδώ  και  μια  εβδομάδα  και  

πάει  στην  κατάσταση  όπως  ήταν .   

Ένα  τελευταίο  θα  πω  γιατί  ρωτάει  ο  κόσμος ,  από  την  γέφυρα  του  

Τσέλιου  και  κάτω  πλέον ,  εάν  είδατε ,  τα  χώματα  μετά  που  είναι  οι  

κατοικίες ,  όχι  το  ξενοδοχείο ,  από  την  αριστερή  μεριά  κατεβαίνοντας ,  

κάποια  έχουν  πάρει ,  από  αύριο  θα  συνεχίσει  το  συνεργείο  να  μαζέψει  

και  τα  υπόλοιπα ,  έτσι  ώστε ,  να  μείνει  ένα  μικρό  ανάχωμα  περίπου  80 

πόντους ,  για  μπορέσουμε  να  περιορίσουμε ,  σε  περίπτωση  παρόμοιας  

πλημμύρας  να  μην  έχουμε  το  ίδιο  πρόβλημα .  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  για  να  ξέρουμε  στον  κόσμο  τι  θα  λέμε .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  καθαριστεί  η  λίμνη  και  θα  γίνει  όπως  ήταν .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  χρειάζεται  να  ληφθούν  μέτρα  

προστασίας  του  κόσμου  από  τα  υπολείμματα  των  γεφυρών .  Έχετε  

απομακρύνει  τα  ξύλινα  στοιχεία  των  γεφυρών  αλλά  τα  τσιμεντένια  

μένουν ,  χωρίς  καμία  προειδοποίηση  στους  πεζούς  και  στους  

περιπατητές  ότι  εάν  έρθουν  εκεί  κινδυνεύουν  να  πέσουν .  Και  θα  

έρθουν  και  παιδιά  σε  λίγο  εκεί .    

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

 …τώρα  έτσι  και  αλλιώς  θα  ξηλώσουμε  τις  τσιμεντένιες  κατασκευές  

μέσα  στην  εβδομάδα .   Δυστυχώς ,  βάλαμε  πινακίδες ,  όπως  βάλαμε  και  

επάνω  στην  λίμνη  που  είπαμε  στο  τέρμα  του  μονοπατιού  αυτού  αλλά  ο  

κόσμος  πάει  και  τα  ξηλώνει ,  δυστυχώς .  Ότι  και  να  βάλουμε  για  κάποιο  

λόγο  είναι  σαν  αυτούς  που  βάφουν  με  σπρέι  ότι  ωραίο  βάφουμε  εμείς ,  

όπως  σπάζουν  τα  παγκάκια  και  δυστυχώς  ξηλώνουν  και  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω ,  γιατί  αυτό  είναι  και  επικίνδυνο .  Άντε  τα  άλλα  ας  πούμε  ότι  

είναι  εξυπνάδα ,  αυτό  είναι  πολύ  επικίνδυνο .  Όμως  ο  κόσμος ,  παρόλο  

που  βάζουμε  ταινίες  εκεί  και  ξύλα  προστατευτικά ,  τα  ξηλώνει .  

 . .τέσσερα  έχουν  μείνει ,  άρα  την  άλλη  εβδομάδα  νομίζω  ότι  θα  

λυθεί  το  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Νυχτοπάτη .  Θα  παρακαλούσα  να  μην  

παρεμβαίνετε  χωρίς  να  απευθύνεστε  στο  προεδρείο ,  γιατί  θα  γίνεται  

επιπλέον  διαλογική  συζήτηση  που  δεν  επιτρέπεται .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εμένα  δεν  μου  απαντήσατε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  πες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε .  Παρακαλώ  πολύ  σύντομα ,  γιατί  έχει  παρέλθει  ήδη  ο  

χρόνος .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  λέω  στα  γρήγορα .  Είπαμε  ότι  καταρχάς   όλα  τα  ποσά  που  λέμε  

αυτά ,  είναι  ποσά  προϋπολογισμού  τα  5 εκατομμύρια  και  οι  εκπτώσεις  

στα  έργα  αυτά  είναι  περίπου  της  τάξης  του  50,  55%. Άρα  τα  χρήματα  

αυτά  είναι  πολύ  λιγότερα  που  θα  δαπανηθούν .   

Τώρα ,  περίπου  600.000 είναι  δυο  έργα   από  600.000,  1.200.000 

ευρώ  που  πρόκειται  για  συντηρήσεις .  Δηλαδή  για  τμήματα  δρόμων… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο .  Τα  χρήματα  θα  είναι  λιγότερα  αλλά  οι  παρεμβάσεις  θα  

είναι  οι  ίδιες .  Οι  παρεμβάσεις  και  οι  ασφαλτοστρώσεις  θα  γίνουν  στο  

ίδιο ,  στα  23 χιλιόμετρα .  Δεν  σημαίνει  ότι  επειδή  θα  πάρουμε  

εκπτώσεις  θα  έχουμε  λιγότερες  παρεμβάσεις .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Σωστή  η  παρατήρηση .  Τα  χρήματα  θα  είναι  λιγότερα ,  τα  μέτρα  θα  

είναι  τα  ίδια .  1.200.000 είναι  περίπου  οι  συντηρήσεις ,  . .τμήματα  

δρόμων  και  αποκατάσταση  λακκούβων .  1.150.000 είναι  τα  χρήματα  

που  πήραμε  από  τον  υπουργό  τον  κ .  Καραμανλή  και  τον  ευχαριστούμε  

πολύ  και  το  έργο  αυτό  βρίσκεται ,  σε  ένα  μήνα  περίπου  θα  είμαστε  
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στην  δημοπράτησή  του .  470.000 είναι  από  τον  ΦΙΛΟΔΗΜΟ ,  επίσης  

είμαστε  κοντά  στην  σύμβαση ,  θα  προχωρήσουμε  στην  σύμβαση ,  άλλες  

600.000 είναι  πάλι  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  για  ασφαλτόστρωση ,  η  οποία  θα  

ξεκινήσει  τον  επόμενο  μήνα ,  αυτές  τις  μέρες ,  μπορεί  στο  επόμενο  

20ήμερο ,  1.500.000 είναι  τα  χρήματα ,  προϋπολογισμός  για  την  Σιγής ,  

περίπου  8 χιλιόμετρα  έχουμε  εκεί ,  κάποια  θα  είναι  από  την  Σ .Α .Τ .Α . ,  

κάποια  θα  είναι  από  τα  έσοδα  του  Δήμου .  Ξαναλέω  ότι  ο  

προϋπολογισμός  θα  είναι  1.500.000 περίπου ,  700 με  800.000 θα  είναι  

το  έργο .  150.000 έχουμε  από  το  πρόγραμμα  2020 στην  περιοχή  της  

Ομόνοιας  και  70.000 ευρώ  είναι  ένας  δρόμος  που  έγινε  τώρα  στην  

Σιγής ,  εάν  είδατε ,  από  Σ .Α .Τ .Α .  παρελθόντων  ετών .   

 Νομίζω  δεν  ξέχασα  κάτι ,  όλα  αυτά  είναι  τα  5.000.000.  Το  

σημαντικό  είναι  ότι  όλα  αυτά  θα  γίνουν  στον  επόμενο  χρόνο ,  από  τώρα  

μέχρι  τον  επόμενο  χρόνο .  Δηλαδή  θα  γίνουν  όλα  μαζί  αλλά  αυτός  είναι  

ο  προγραμματισμός .  Από  τώρα  που  θα  ξεκινήσουν  τα  έργα  μέχρι  του  

χρόνου  τέτοια  εποχή ,  αυτό  όμως  το  ξαναλέω ,  που  θα  παίξει  

καθοριστικό  ρόλο  είναι  δεν  θέλουμε  να  έχουμε  πολλές  αστοχίες ,  

καταλαβαίνετε  τι  λέω ,  να  πάρουμε  τις  ασφαλτοστρώσεις  και  να  έρθουν  

οι  υπηρεσίες  από  πίσω  κοινής  ωφέλειας  και  να  μας  χαλάνε  τους  

δρόμους .   

 Εκεί  θα  πρέπει  να  πει  κάποιος ,  γιατί  το  στρώνουμε  αυτό  αφού  ο  

δρόμος  δεν  είναι  καλός ;  Αυτό ,  λοιπόν ,  θα  παίξει  καθοριστικό  ρόλο .  

Θέλουμε  να  μειώσουμε  όσο  γίνεται  στο  ελάχιστο  τις  αστοχίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Λόγω  επικαιρότητας ,  γιατί  έχει  παρέλθει  

ήδη  η  ώρα ,  θα  δώσουμε  τον  λόγο  στην  κυρία  Παλάζη  για  να  απαντήσει  
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τα  θέματα  του  Κ .Δ .ΑΠ .  και  τα  υπόλοιπα  θα  απαντηθούν  γραπτά  ή  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Παρακαλώ  κυρία  Παλάζη .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  θέμα  που  

μας  απασχολεί  αφορά  το  πρόγραμμα  Ε .Σ .Π .Α .  2014-2020 «Εναρμόνιση  

επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής». 

 Εγώ  θα  σας  μιλήσω  για  το  κομμάτι  που  αφορά  τα  Κέντρα  

Δημιουργικής  Απασχόλησης  του  Δήμου  Σερρών .   

 Καταρχάς ,  να  λύσουμε  ορισμένες  παρεξηγήσεις .   Πρώτα  από  όλα  

να  επισημάνουμε  ότι  το  συνολικό  ποσό  που  δόθηκε  φέτος  για  το  

πρόγραμμα  συνολικά  ανέρχεται  στα  279 εκατομμύρια  κατάτι  αυξημένο  

σε  σχέση  με  τα  προηγούμενα  χρόνια .  

 Στις  31/8 και  ενώ  βρισκόταν  σε  εξέλιξη  ακόμα  το  θέμα ,  

συμμετείχα  μαζί  με  τους  εργαζόμενους ,  στο  πλευρό  των  οποίων  είμαι  

από  την  πρώτη  στιγμή ,  σε  μια  διευρυμένη  συζήτηση  που  έγινε  στο  

Υπουργείο  Μακεδονίας-Θράκης ,  στο  πλαίσιο  μιας  παρέμβασης  των  

εργαζομένων  προκειμένου  να  δοθεί  μια  διέξοδος ,  γιατί  προέκυψε  το  

πρόβλημα .   

 Να  σας  δώσω  κάποια  στατιστικά  στοιχεία .   

Αναφορικά  με  τις  θέσεις  στα  καινούργια  Κ .Δ .ΑΠ .  που  

δημιουργήθηκαν  στο  διάμεσο  διάστημα ,  παρατηρήθηκε  μια  αύξηση  στα  

ιδιωτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  σε  επίπεδο  θέσεων  άνω  των  150 τοις  εκατό  και  στα  

δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  άνω  του  60%. 

 Η  αύξηση  συνολικά  στον  αριθμό  των  δομών  ανέρχεται  στο  35% 

επί  του  συνόλου  της  επικράτειας  και  θα  σας  πω  το  εντυπωσιακό  
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νούμερο ,  δηλαδή  το  25% αυτού  του  35% αυτό  το  ποσοστό  αύξησης  

αφορά  μόνο  την  περιφερειακή  ενότητας  Σερρών .  

 Παρόλο ,  λοιπόν ,  αυτόν  τον  μεγάλο  ανταγωνισμό ,  που  

παρατηρήθηκε  φέτος  με  την  δημιουργία  πολλών  ιδιωτικών  Κ .Δ .ΑΠ . ,  

στην  ΠΕ  Σερρών  και  πιο  συγκεκριμένα  στον  Δήμο  Σερρών ,  

καταφέραμε  με  την  κινητοποίηση  που  κάναμε  να  αυξήσουμε  τον  

αριθμό  των  ετήσιων  εγγραφών  στα  Κ .Δ .ΑΠ .  στου  Δήμου  Σερρών  στο  

25%. Φέραμε  25% περισσότερες  αιτήσεις  εγγραφών  στα  δημοτικά  

Κ .Δ .ΑΠ .   

 Όταν  προέκυψαν  όμως  τα  αποτελέσματα ,  εκεί  διαπιστώσαμε ,  

αυτή  ήταν  η  πρώτη  διαπίστωση  ότι  τα  αποτελέσματα  ήταν  εξόχως  

αποθαρρυντικά .  Στις  31/8 δηλαδή  η  εικόνα  που  είχαμε  για  τα  βάουτσερ  

που  μπορούσαμε  να  έχουμε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ήταν  απογοητευτικά .   

 Στην  σύσκεψη ,  λοιπόν ,  αυτή ,  στο  Μακεδονίας  –Θράκης  

ζητήσαμε ,  μαζί  με  τους  εργαζόμενους ,  από  τον  κ .  Χαρόγλου  δυο  

παρεμβάσεις .  Η  μια  προς  την  κεντρική  κυβέρνηση  και  τα  αρμόδια  

υπουργεία  σε  επίπεδο  έξτρα  χρηματοδότησης  αποκλειστικά  για  τα  

δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ .  και  ένα  δεύτερο ,  που  αφορούσε  πράξεις  

νομοθετικού  περιεχομένου  άμεσα ,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουμε  

ζητήματα  που  αφορούσαν  την  αναστολή  οποιαδήποτε  μεταβολής  των  

συμβάσεων  των  εργαζομένων  που  έληγαν  στις  31/8 και  εμείς  

ζητούσαμε  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρξει  

μια  παράταση  μέχρι  στις  9/9,  σήμερα  δηλαδή  που  λήγει  η  περίοδος  των  

οριστικών  εγγραφών  σας  Κ .Δ .ΑΠ .   

 Μα  δόθηκε  από  τον  κ .  Χαρόλγου  η  απάντηση  ότι  θα  υπάρχει  

ενημέρωση  μέχρι  το  τέλος  της  ίδιας  μέρας ,  τις  31/8,  καθώς  οι  

συμβάσεις  των  εργαζομένων  έληγαν  τότε .  Αυτό  δεν  έγινε  και  αυτό  
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εξηγεί  την  εξαιρετικά  δυσχερή  θέση  στην  οποία  βρεθήκαμε ,  καθώς  στις  

1 Σεπτεμβρίου  η  συνέχιση  της  απασχόλησης  των  εργαζομένων  

δημιουργούσε  θέματα ,  καθώς  θα  μπορούσαν  οι  εργαζόμενοι  με  

οποιονδήποτε  τρόπο ,  όποια  επιλογή  και  να  κάναμε ,  να  προβούν  σε  

κάποιες  δικαστικές  διεκδικήσεις .   

 Έτσι  λοιπόν  κρίθηκε  εκείνο  το  βράδυ  σκόπιμο  να  κερδηθεί  

χρόνος  την  στιγμή  που  ήταν  σε  εκκρεμότητα  δυο  πράγματα .  Η  

δυνατότητα  έκτακτης  χρηματοδότησης  που  συζητιόνταν  σε  επίπεδο  

συζήτησης  εκείνη  την  στιγμή ,  όπως  επίσης  και  ο  οριστικός  αριθμός  

των  εγγραφών ,  τον  οποίο  γνωρίζουμε  μόνο  σήμερα  και  που  ευτυχώς  σε  

σχέση  με  την  απογοητευτική  κατάσταση  που  βρισκόμαστε  στις  31/8,  

έχει  πολύ  σημαντικά  βελτιωθεί ,  όπως  σας  έχει  δηλώσει  και  ο  

Δήμαρχος .   

 Αυτό ,  λοιπόν ,  το  μήνυμα  που  στάλθηκε  δεν  συνιστούσε  σε  καμία  

περίπτωση  λύση  της  εργασιακής  σχέσης ,  αντίθετα  μάλιστα  

κοινοποιούσε  το  πρόβλημα  στους  εργαζόμενους ,  οι  οποίοι  το  ήξεραν ,  

γιατί  είμαι  όλη  την  ημέρα  μαζί  τους ,  μαζί  κατεβήκαμε  στο  Υπουργείο  

Μακεδονίας  –Θράκης  και  προσπάθεια ,  που  καλούσε  σε  συνάντηση  την  

επόμενη  μέρα  για  να  δούμε  την  κατάσταση  πως  έχει  και  να  

αποφασίσουμε  τι  θα  κάνουμε .   

 Την  επόμενη  μέρα  λοιπόν ,  πραγματοποιήθηκε  με  όλους  τους  

εργαζόμενους  συνάντηση ,  την  παρεπόμενη  ημέρα ,  γιατί  εκείνη  την  

ημέρα  ο  Δήμαρχος  απουσίαζε ,  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  με  

αντιπροσωπεία  των  εργαζομένων  και  δόθηκαν  οι  διαβεβαιώσεις  σε  

όλους  τους  τόνους  ότι  δεν  θα  απολυθεί  κανένας  εργαζόμενος  και  ότι  

μεταθέτουμε  την  λήψη  οριστικών  αποφάσεων  μετά  τις  9/9,  

συγκεκριμένα  το  ραντεβού  έχει  κλειστεί  για  αύριο  στις  11:30΄ ,  
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προκειμένου  να  σταθμίσουμε  τα  καινούργια  δεδομένα  που  στο  μεταξύ  

προέκυψαν .   

 Αυτά  είναι  δυο .  Η  έξτρα  χρηματοδότηση  του  ύψους  των  10  

εκατομμυρίων  ευρώ ,  που  είναι  ένα  πάρα  πολύ  σημαντικό  ποσό  και  

αφορά  αποκλειστικά  τα  δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ . ,  μια  σημαντική  παρέμβαση  

από  την  μεριά  της  κυβέρνησης  που  θα  δούμε  στην  συνέχεια  τις  

επόμενες  μέρες  με  τι  τρόπο  θα  γίνει ,  με  τι  πράξεις  και  τι  νομοσχέδια  

θα  εφαρμοστεί  και  το  δεύτερο ,  ότι  έχει  σημαντικά  αυξηθεί  το  ποσοστό  

από  48% σε  πάνω  από  75% των  οριστικών  εγγραφών  στα  Κ .Δ .ΑΠ . .   

 Αυτή ,  λοιπόν  είναι  η  εικόνα .  Θεωρώ  ότι  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντικό  να  σας  πω  και  ένα  άλλο  στοιχείο .  Αυτή  την  στιγμή  από  την  

πρώτη  μέρα  απευθύναμε ,  κάναμε  ανακοίνωση  προς  όλους  τους  γονείς  

ότι  με  το  ασχέτως  εάν  πήραν  ή  όχι  με  τα  παιδιά  τους  βάουτσερ ,  ότι  

έχουν  την  δυνατότητα  τα  παιδιά  αυτά  να  έρχονται  στα  Κ .Δ .ΑΠ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τα  παιδιά  αυτά  των  οποίων  οι  μητέρες  έχουν  πλήρη  

φάκελο ,  επομένως  όποιος  κατηγορεί  για  ανάλγητη  κοινωνική  

συμπεριφορά  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  το  ξανά  σκεφτεί .  

Ένα  δεύτερο  στοιχείο  που  νομίζω  ότι  αδικεί  τόσο  την  διοίκηση  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όσο  και  εμένα  προσωπικά  είναι  οι  χαρακτηρισμοί  περί  

ανάλγητης  συμπεριφοράς  απέναντι  στους  εργαζόμενους .   

Είμαστε  στο  ίδιο  καράβι ,  όπως  είπε  ο  Δήμαρχος  στην  συνάντηση  

μαζί  τους .  Κανένας  εργαζόμενος  δεν  πρόκειται  να  απολυθεί  και  θα  

κάνουμε  το  καλύτερο  δυνατό  πράγμα ,  το  οποίο  αποδείξαμε  και  με  τις  

εξαγγελίες  όλο  το  καλοκαίρι  και  με  την  προσπάθεια  της  διαφημιστικής  

καμπάνιας  και  με  την  επιθυμία  της  ουσιαστική  να  στηρίξουμε  τις  

κοινωνικές  δομές  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  να  κάνουμε  ουσιαστικά  

ανταγωνιστικά  τα  δημοτικά  Κ .Δ .ΑΠ . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  και  άλλες  απαντήσεις  που  πρέπει  να  δοθούν .  Θα  κρατηθούν  για  

την  επόμενη  φορά .  Δυστυχώς  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  θα  κρατηθούν ,  θα  απαντηθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθούν  την  επόμενη  φορά  ή  γραπτώς .   Μισό  λεπτάκι .  Εάν  

πούμε  τώρα  ο  κ .  Σιαμάγκας ,   ο  κ .  Ταΐρης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός  εάν  είναι  ενός  λεπτού  οι  απαντήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πραγματικά  μονόλεπτες ,  δεν  μπορείτε  να  κάνετε  ερώτηση  τώρα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντηση ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  μου  δίνετε  το  δικαίωμα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι  κ .  Τερζή .  Έχει  περάσει  ήδη  αρκετός  χρόνος  και  πρέπει  να  

είμαστε  πολύ  –πολύ  σύντομοι .  Θα  ήθελα  να  είστε  επιγραμματικοί ,  στο  

λεπτό .  Κύριε  Σιαμάγκα ,  ο  κ .  Μισιρλής ,  ο  κ .  Φωτίδης  και  ο  κ .  Ταΐρης  

απαντήσεις  επ’  αυτού .   
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Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  όλο  τον  σεβασμός  προς  τον  συνάδελφο  τον  κ .  

Φαρμάκη ,  ο  οποίος  κάθε  φορά  με  ευαισθησία  τοποθετείται  στα  θέματα  

Παιδείας ,  όσο  κυρίως  για  το  επίκαιρο  των  ερωτήσεων ,  γιατί  τα  σχολεία  

ξεκινούν  την  λειτουργία  τους  σε  τρεις  ημέρες  και  η  απάντηση  αυτή  

μετά  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  τελείως  άσκοπη ,  στο  λεπτό ,  

λοιπόν ,  που  έχω  εξηγώ  ότι  οποιοσδήποτε  συνάδελφος  θέλει  να  ρωτήσει  

οτιδήποτε  για  τα  σχολεία  και  εγώ  θα  είμαι  στην  διάθεσή  του  όλες  τις  

ώρες  και  τις  ημέρες  που  θα  ακολουθούν  και  ασφαλώς  και  η  υπηρεσία  

μου .   

 Πολύ  σύντομα ,  εάν  καλύπτονται  όλες  οι  αυξημένες  ανάγκες  των  

σχολείων  με  τον  αριθμό  αυτό  των  καθαριστριών  που  έχουμε ;  

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  με  τις  αυξημένες  ανάγκες  και  ίδιο  

αριθμό  εργαζομένων  αυτό ,  όπως  βλέπατε ,  έχει  μια  αναντιστοιχία .  

Κυρίως  το  πρόβλημα  έγκειται  στο  ότι  οι  σχολικές  καθαρίστριες  πρέπει  

να  παρέχουν  υπηρεσία  και  το  πρωί  και  το  απόγευμα .  Αυτό  δημιουργεί  

ένα  ζήτημα .  Πρακτικά  αυτό  θα  το  δούμε  την  πρώτη  εβδομάδα  

λειτουργίας  και  με  την  λήξη  της  πρώτης  εβδομάδας  λειτουργίας  

προγραμματίζουμε  συνάντηση  και  με  το  Σωματείο  των  Καθαριστριών  

και  με  του  δυο  Συλλόγους  των  Εκπαιδευτικών  και  με  τις  Διεύθυνσης  

Εκπαίδευσης ,  για  να  ομαδοποιήσουμε  όλες  αυτές  τις  δυσλειτουργίες  

που  δεν  είναι  ίδιες  σε  όλα  τα  σχολεία  και  να  είστε  βέβαιοι  ότι  θα  

αξιοποιήσουμε ,  η  Δημοτική  Αρχή  εννοώ ,  κάθε  εργαλείο  που  έχουμε  για  

να  παρέμβουμε  στο  ζήτημα  αυτό .   

 Εάν  έχει  αυξηθεί  ο  αριθμός  τους  σε  σχέση  με  άλλες  χρονιές ,  

γιατί  φέτος  είναι  αυξημένες ;  Όχι ,  αριθμός  τους  είναι  ο  ίδιος .   
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 Με  τι  σχέση  εργασίας  έχουν  προσληφθεί  και  με  τι  είδους  

συμβάσεις  . .  Η  διάρκεια  είναι  όσο  είναι  και  το  σχολικό  έτος ,  δηλαδή  

από  τον  Σεπτέμβριο  μέχρι  και  τον  Ιούνιο .   

 Με  τι  σχέση  εργασίας ;  Έχουν  προσληφθεί  με  σχέση  εργασίας  

ορισμένου  χρόνου  ενώ  μέχρι  πέρυσι  οι  συμβάσεις  τους  ήταν  συμβάσεις  

έργου .  Αυτή  η  αλλαγή  της  εργασιακής  σχέσης  δημιουργεί  ζητήματα .  

Αυτή  η  μετάβαση  από  το  ένα  καθεστώς  το  εργασιακό  στο  άλλο ,  

δημιουργεί .  Γι '  αυτό  θα  τα  δούμε  όλα  την  πρώτη  εβδομάδα  

λειτουργίας .   

 Σχετικά  με  την  ποιότητα  των  μαθητών  των  τάξεων ,  ποιος  είναι  ο  

μέσος  όρος  των  μαθητών ,  πρώτο  ερώτημα  και  δεύτερο ,  ποιος  είναι  ο  

μεγαλύτερος  αριθμός  μαθητών  που  θα  υπάρχει  ανά  τάξη  στην  πράξη  

και  όχι  στατιστικά ;   

 Πολύ  σωστά  επισημαίνει  ο  συνάδελφος ,  γιατί  η  στατιστική  είναι  

η  επιστήμη  για  να  μην  λες  όλη  την  αλήθεια .  Στον  Δήμο  μας  θα  έχουμε  

και  τάξεις  που  θα  είναι  πάνω  από  20 μαθητές .  Αυτό  δεν  έχει  τόσο  

μεγάλη  σημασία .  Και  15 να  είναι  οι  μαθητές ,  εάν  είναι  σε  αίθουσες ,  

για  παράδειγμα  των  30 τ .μ . ,  έχουν  το  ίδιο  πρόβλημα  με  τις  αίθουσες  

εκείνες  που  έχουν  25 παιδιά  σε  40 τετραγωνικά  μέτρα .  Είναι  λίγες  

αυτές ,  υπάρχουν  όμως ,  υπάρχουν  αίθουσες  που  είναι  ασφυκτικά  

γεμάτες .   

 Σε  ποιο  στάδιο  βρίσκεται  η  απολύμανση  των  σχολείων  και  εάν  

ολοκληρώθηκε  ή  συνεχίζεται ;  Απολύμανση  στα  σχολεία  τώρα  με  την  

έναρξη  του  έτους  μετά  από  δυο  μήνες  και  λίγο  που  είναι  κλειστά ,  δεν  

έχει  νόημα  να  γίνει  και  δεν  θα  γίνει .  Γίνεται  απολύμανση  στις  αυλές ,  

δηλαδή  νερό  που  έχει  εμπλουτιστεί  με  χλωρίνη ,  αλλά  μέσα  στους  

χώρους  που  έχουν  παιδιά  μετά  από  δυο  μήνες  δεν  θα  κάνουμε ,  θα  
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κάνουμε  όταν  θα  το  συζητήσουμε  με  τους  διευθυντές  των  σχολείων  και  

όταν  κριθεί  απαραίτητο .   Όπως  κάναμε  και  πέρυσι  το  ίδιο  θα  πράξουμε  

και  φέτος .  Όχι  όμως  με  την  έναρξη .   

 Ευχαριστώ  τον  κ .  συνάδελφο  για  την  ευαισθησία  που  δείχνει  

κάθε  φορά  για  τα  θέματα  της  εκπαίδευσης  και  για  το  γεγονός  ότι  

αναφέρεται  σε  επίκαιρα  θέματα .  Είμαι  στην  διάθεση  κάθε  φορά  όλων  

των  συναδέλφων ,  όπως  και  η  υπηρεσία  μας .   

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  λίγο .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  το  θέμα  των  

σχολικών  καθαριστριών  εκπτώσεις  στην  καθαριότητα  των  αιθουσών  

δεν  θα  κάνουμε .  Με  κάθε  τρόπο .  Θα  το  δούμε  πως  θα  το  

αντιμετωπίσουμε  την  πρώτη  εβδομάδα ,  ακόμη  και  με  ίδιους  πόρους  

ενδεχόμενα ,  θα  καλύψουμε  αυτό  το  επίπεδο  καθαριότητας  που  πρέπει  

και  οφείλουμε  να  έχουμε  και  να  δίνουμε  στις  σχολικές  αίθουσες  μέσα  

στα  παιδιά  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μισιρλή  σύντομα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Μια  πάρα  πολύ  σύντομη  απάντηση  στον  κ .  Φωτιάδη .  Κύριε  Φωτιάδη  

την  ίδια  κατάπληξη  που  ένοιωσαν  οι  συνεργάτες  σας  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  όταν  εισήχθη  το  θέμα ,  ένοιωσα  και  εγώ  όταν  ήρθε  το  θέμα  

από  την  Διεύθυνση  Καθαριότητας  για  να  το  εισαγάγω   στην  

Οικονομική  Επιτροπή .   

 Στα  πλαίσια ,  λοιπόν ,  των  αρμοδιοτήτων  μου  ζήτησα  εγγράφως  

από  την  Διεύθυνση  Καθαριότητας  να  μου  εξηγήσει  αναλυτικά  πως  

εκτελέστηκε  η  σύμβαση  αυτή  και  ουσιαστικά  η  απάντηση  θα  έρθει  
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εγγράφως  μέσα  των  ζυγολογίων  που  θα  μας  έρθουν  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  να  δούμε  εάν  πραγματικά  εκτελέστηκε  το  έργο  αυτό  στην  

έκταση  στην  οποία   περιγραφόταν  στην  σύμβαση .   

 Να  επισημάνω ,  βέβαια  ότι  η  μελέτη  αυτή  που  ήταν  διετής  έγινε  

από  την  Διεύθυνση  της  Καθαριότητας  με  την  επίβλεψη  της  

προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής  και  συμβασιοποιήθηκε  σε  μια  από  τις  

πρώτες  συνεδριάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  Σεπτέμβριοι  του  

΄10. 

 Κατά  συνέπεια ,  λοιπόν ,  περιμένουμε  και  εμείς  τα  ζυγολόγια  από  

την  Διεύθυνση  Καθαριότητας  για  να  δούμε  την  εκτέλεση  μέσα  σε  ένα  

χρόνο  ενός  έργου  που  προβλεπόταν  να  γίνει  μέσα  σε  δυο  χρόνια .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ταΐρης  σύντομα .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Όσον  αφορά  τους  οικογενειακούς  τάφους ,  η  συζήτηση  που  έγινε  στο  

Δημαρχείο  με  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  ότι  αποφασίσαμε  αυτό  

γράφει  και  στην  απόφαση ,  στάλθηκε  στην  γραμματεία  και  επειδή ,  για  

να  μην  γίνει  κανένα  λάθος  πάλι  με  τα  e-mail  και  επειδή  είχαμε  

Δημοτικό  Συμβούλιο  σήμερα ,  έφερα  τις  αποφάσεις  εγώ  ο  ίδιος  για  να  

τις  μοιράσω  στους  επικεφαλής  για  να  ξέρουν  ότι  ισχύει  με  τους  

οικογενειακούς  τάφους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Και  ο  κ .  Δεσποτίδης  ζήτησε  να  απαντήσει .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Μέχρι  και  σήμερα  στους  βρεφονηπιακούς  σταθμούς  δυο  εργαζόμενες  

έχουν  προσκομίσει  πλήρη  δικαιολογητικά  για  να  μπουν  σε  ευπαθείς  
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ομάδες .  Περιμένουμε  το  μάξιμουμ  άλλη  μια  ή  δυο  και  σε  κάθε  

περίπτωση ,  όταν  θα  έχουμε  ολοκληρωμένο  τον  αριθμό  θα  δούμε  στην  

Δομή  τι  χρειάζεται  και  θα  προχωρήσουμε  σε  προσλήψεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Προχωράμε  στα  θέματα  της ,  έχουμε  ένα  θέμα  προ  ημερήσιας  

διάταξης ,  όπως  σας  έχει  κοινοποιηθεί .   

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  Δ .Σ .  της  

 Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  για  την  αντικατάσταση  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Όπως  γνωρίζετε  υποβλήθηκε  παραίτηση  από  τον  Αντιπρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  αφού  είχε  σταλεί  η  ημερήσια  διάταξη  και  έτσι ,  

προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  λειτουργία  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  θα  παρακαλούσα ,  για  να  μην  περιμένουμε ,  

δηλαδή  μέχρι  την  επόμενη  συνεδρίαση ,  να  συζητηθεί  ως  προ  

ημερήσιας ,  κατεπείγον .   

 Με  την  συναίνεση  του  σώματος  προχωρούμε  στην  συζήτηση  του  

θέματος .  Κύριε  Δήμαρχε  το  πρόσωπο  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

προτείνουμε  και  να  εγκριθεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Προτείνεται  η  κυρία  Ζαλινίδου  Έλλη  να  αντικαταστήσει  το  παραιτηθέν  

μέλος  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα  και  εγκρίνει .  Ομόφωνα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  340/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνούμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήταν  απλό  μέλος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήταν  αντιπρόεδρος  αλλά  την  σύνθεση  την  αποφασίζει  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νέο  μέλος .  Το  πρώτο  θέμα ,  κύριοι  συνάδελφοι  το  γνωρίζετε .  Αφορά :  

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  αρχικής  

δήλωσης   

πρόθεσης  συνεργασίας  με  το  τμήμα  Μηχανικών  Πληροφορικής ,   

Υπολογιστών  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου   

της  Ελλάδος  – Πανεπιστημιούπολη  Σερρών ,  για  ηλεκτρονικές  

υπηρεσίες   
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υποστήριξης  συλλογικών  οργάνων  ΟΤΑ  (εφαρμογή  με  διακριτικό  

τίτλο   

¨OpenPnyka¨ ).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  είχε  αναγγελθεί  κατά  την  προηγούμενη  συνεδρίαση ,  στόχος  είναι  

η  συνεργασία  αυτή  με  το  ΔΙΠΑΕ  να  αποδώσει  ένα  πρόγραμμα ,  το  

οποίο  θα  δώσει  λύσεις  και  απαντήσεις  στα  προβλήματα  τα  οποία  είχαν  

ανακύψει  για  πρώτη  φορά  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  και  είχαν  να  

κάνουν  με  την  κοινοποίηση  των  e-mail  στα  μέλη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  αλλά  θα  προάγει ,  πιστεύω  και  την  λειτουργία  του  σώματος  

καθώς  θα  παρέχεται  ευχερέστερη  δυνατότητα  στα  μέλη  να  έχουν  

πρόσβαση  στις  εισηγήσεις  επί  των  θεμάτων .   

 Θα  ήθελα  να  καλέσω ,  γιατί  τα  υπόλοιπα  νομίζω ,  για  την  

συντομία  του  χρόνου ,  να  καλέσω  τους  εκπροσώπους  εδώ  του  

Πανεπιστημίου ,  οι  οποίοι  να  μας  κάνουν  μια  σύντομη  παρουσίαση  του  

προγράμματος ,  προκειμένου  να  λάβει  γνώση  το  σώμα .   

 Επισημαίνεται  ότι  αυτό  δεν  αφορά  μόνο  την  λειτουργία  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  αφορά  όλα  τα  συλλογικά  όργανα ,  Οικονομική  

Επιτροπή ,  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  όλα  γενικώς  τα  συλλογικά  

όργανα  του  Δήμου ,  τα  οποία  θα  μπορούν  να  εξυπηρετηθούν  από  το  

πρόγραμμα  αυτό .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Καλησπέρα  σας  αγαπητοί  δημοτικοί  σύμβουλοι .  Λέγομαι  Βαλσάμης  

Δημήτρης ,  είμαι  αναπληρωτής  καθηγητής  στο  τμήμα  Μηχανικών  

Πληροφορικής  και  Υπολογιστών  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Διεθνούς  
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Πανεπιστημίου  της  Ελλάδα  στην  Πανεπιστημιούπολη  Σερρών  και  

Διευθυντής  του  Μεταπτυχιακού  στην  Εφαρμοσμένη  Πληροφορική .   

 Η  δουλειά  που  θα  σας  δείξουμε  σήμερα  είναι  μια  διπλωματική  

που  έφερε  εις  πέρας  ο  κ .  Βεράνης  Απόστολος ,  στα  πλαίσια  του  

μεταπτυχιακού ,  η  οποία  μας  έδωσε  την  ιδέα  και  εμείς  ως  καθηγητές  

πλαισιώσαμε  το  γενικό  θέμα  για  να  μπορέσει  να  παραχθεί  ένα  

λογισμικό .   

 Αυτό  το  λογισμικό  τι  έχει  να  προσφέρει ;  Αυτό  το  λογισμικό  έχει  

να  προσφέρει  την  ενημέρωση  των  μελών  ενός  συλλογικού  οργάνου ,  

έχει  την  εξοικονόμηση  σε  ότι  αφορά  το  χαρτί  στις  εισηγήσεις .  Αυτό  

είναι  πολύ  σημαντικό  νομίζω ,  διότι  θα  πρέπει  κάποια  στιγμή  να  

ψηφιοποιηθούν  όλα .  Άκουσα  και  προηγουμένως ,  προτάσεις  για  

ψηφιοποιήσεις .  Εδώ  είμαστε  . .  πανεπιστημίου  ότι  είμαστε  εδώ  και  για  

αυτά  τα  πράγματα .   

Επομένως ,  οι  εισηγήσεις  όλες  θα  πρέπει  να   είναι  ηλεκτρονικές .  

Η  πρόταση  είναι  αυτό  το  περιβάλλον  δεν  χρειάζεται  καμία  

εγκατάσταση ,  είναι  μια  σελίδα .  Μπαίνοντας  ένας  είτε  από  το  φορητό  

του  είτε  από  το  σταθερό  του ,  είτε  από  το  τάμπλετ  είτε  από  το  κινητό  

του ,  η  διεύθυνση  είναι  demo.openpnyka.hot.  Δηλαδή  και  τώρα  όσοι  

θέλετε  μπορείτε  να  μπείτε  και  να  το  δείτε  να  λειτουργεί  κανονικά .   

Ο  σκοπός  του  είναι ,  λοιπόν ,  ο  εξής :  Όπως  βλέπετε  εδώ  πέρα  

υπάρχουν  οι  συνεδριάσεις ,  …οι  οποίες  έχουν  την  εξής  διάταξη .  

Εισηγήσεις ,  έκτακτα  θέματα ,  πίνακας  θεμάτων ,  πρόσκληση ,  αποφάσεις  

και  εγκρίσεις .  Αυτό  τώρα ,  βέβαια  δεν  θα  ξέραμε  εμείς  σαν  καθηγητές  

προφανώς ,  αυτά  τα  ήξερε  ο  κ .  Βεράνης  που  δουλεύει  στον  Δήμο  και  με  

τις  αντίστοιχες  υποδείξεις  του  κ .  Βεράνη  το  φέραμε  σε  ένα  επίπεδο  
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λειτουργικότητας  που  να  είναι ,  αναφορά  στους  δήμους  κυρίως ,  αυτό  το  

πράγμα .   

Επομένως ,  τι  βλέπετε  εδώ ;  Ότι  ο  καθένας  που  θα  μπαίνει  θα  έχει  

την  δυνατότητα  να  βλέπει  τις  εισηγήσεις  ηλεκτρονικά ,  να  βλέπει  τις  

όποιες  αποφάσεις  θα  παρθούν  στα  αντίστοιχα  θέματα ,  υπάρχουν  εδώ  

κάποιες  αποφάσεις  που  έχει  περάσει  ο  κ .  Βεράνης  και  αντιστοίχως  να  

βλέπει  και  τις ,  εδώ  ανεβαίνουν  οι  αποφάσεις  προφανώς  από  το  

Διαύγεια  ή  από  το  όργανο  το  οποίο  τις  εκδίδει  αυτές  τις  αποφάσεις  και  

βέβαια  μπορεί  να  βλέπει ,  εάν  πάτε  λίγο  πίσω ,  να  βλέπει  τις  εγκρίσεις .   

Οι  εγκρίσεις ,  από  ότι  με  έχει  ενημερώσει  ο  κ .  Βεράνης  είναι  θέμα  

των  δήμων  πάλι ,  έχει  να  κάνει  να  περάσουν  από  το  ανώτερο  όργανο  

που  είναι  η  Περιφέρεια ,  δεν  τα  ξέρω  να  σας  πω  την  αλήθεια ,  τέλος  

πάντων ,   κάτι  που  έχει  να  κάνει  πιο  πάνω .   

Έτσι  λοιπόν ,  ποια  δυνατότητα  έχει  κάποιος  που  θα  είναι  χρήστης ;  

Καταρχήν ,  έχουμε  δυο  τύπους ,  είναι  ο  Πρόεδρος  και  η  γραμματεία  του  

Προέδρου ,  ο  οποίος  πατώντας  πολύ  απλά  αυτό  το  συν  (+) δημιουργεί  

μια  καινούργια  συνεδρίαση .  Ανεβάζει  τα  αντίστοιχα  αρχεία ,  ανεβάζει  

την  πρόσκληση ,  ανεβάζει ,  κάνει  ότι  είναι  να  κάνει  και  πολύ  απλά  μετά  

πάει  στα  μηνύματα ,  εδώ ,  έτσι  ώστε  να  στείλει  το  αντίστοιχο  μήνυμα  

στους  χρήστες ,  όπου  χρήστες  θα  είναι  προφανώς  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι .   

Με  username και  password μπαίνουν  όλοι ,  τα  οποία  θα  είναι  

μοναδικά ,  με  ασφάλεια ,  επομένως ,  έτσι  ο  καθένας  μπορεί  να  έχει  την  

πρόταση .  Ένας  χρήστης ,  λοιπόν ,  είναι  ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  η  γραμματεία  του  και  ο  άλλος  είναι  ο  απλός ,  ο  

δημοτικός  σύμβουλος ,  ο  οποίος  προφανώς  δεν  θα  έχει  την  δυνατότητα  

να  δημιουργήσει  συνεδριάσεις  και  να  ανεβάζει  έγγραφα  και  να  
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κατεβάζει  έγγραφα .  Αυτή  την  δυνατότητα  είναι  να  βλέπει  τα  

υπάρχοντα  και  σε  αυτά  που  υπάρχουν  να  μπορεί  να  τα  κατεβάσει ,  εάν  

θέλει  να  τα  τυπώσει  και  να  κάνει  οτιδήποτε .  

Και  εμείς  ως  Πανεπιστήμιο  στα  συλλογικά  μας  όργανα  έχουμε  

και  καταργήσει  πλέον  τις  έντυπες  εισηγήσεις ,  όλες  οι  εισηγήσεις  είναι  

σε  ψηφιακή  μορφή .  Δεν  έχουμε  πλέον  έντυπα  και  νομίζω  το  κόστος ,  

εάν  είναι  να  τα  δίνετε  όλα  σε  έντυπη  μορφή ,  ειδικά  σε  ένα  τόσο  

μεγάλο  σώμα  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο .  

Τώρα  σαν  Διεθνές  Πανεπιστήμιο  έχουμε   την  τεχνική  υποδομή  να  

υποστηρίξουμε  σε  δικό  μας  server την  όλη  αυτή  διαδικασία ,  την  όλη  

πλατφόρμα ,  όπως  επίσης  να  δώσουμε  ένα  domane,  το  οποίο  θα  έχει  και  

το  IHU. Το  IHU είναι  το  International  Hellenic Universi ty,  δηλαδή  θα  

μπορεί  να  είναι  Openpnyka  ή  demosSerrwn.IHU.gr κατά  κάποιο  τρόπο  

και  η  πρότασή  μας  ήταν  προς  το  σώμα ,  αυτή  δηλαδή  ότι  μπορούμε  να  

υποστηρίξουμε  αυτή  την  δουλειά  και  σε  έναν  Δήμο ,  όπως  είναι  ο  

Δήμος  ο  δικός  σας .   

Βέβαια ,  μελλοντικά  έχουμε  εδώ  πάρα  πολλά  πράγματα ,  αλλά  από  

όσο  ξέρω  η  νομοθεσία  δεν  σας  τα  δίνει .  Μπορεί  να  γίνονται  

ψηφοφορίες ,  μπορεί  να  γίνεται  το  παρουσιολόγιο ,  να  μπορεί  να  

κάποιος  να  μπαίνει  από  το  τάμπλετ  του  και  να  πατάει  και  να  φαίνεται  

ότι  είναι  παρών .  Πολλά  πράγματα ,  αλλά  όλα  αυτά  πρέπει  να  γίνει  

πρώτα  η  αντίστοιχη  νομοθεσία  και  έτσι ,  αφού  έχουμε  την  αντίστοιχη  

νομοθεσία ,  να  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν .   

Πιλοτικά ,  βέβαια ,  εννοείται  ότι  μπορούμε  να  τα  

χρησιμοποιήσουμε  και  να  εγκλιματιστούν  όλοι  στην  διαδικασία  της  

ψηφιακής  εποχής .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  κάνω  μια  ερώτηση ;   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Ορίστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Λοιπόν ,  ερωτήσεις .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Άλλη  ερώτηση ;  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  

και  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Ορίστε  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  σας  συγχαρώ  πρώτα  από  όλα .  Θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  σπουδαία  

δουλειά .  Συγχαίρω  και  τον  κ .  Βεράνη  για  την  ιδέα  και  σας  για  την  

υλοποίηση .  Είναι  χρήσιμο  να  συνδέεται  το  Πανεπιστήμιο  με  την  

κοινωνία  και  τις  ανάγκες  των  φορέων  που  την  εκπροσωπούν  κυρίως  σε  

δημόσιο  χώρο .  

 Μου  άρεσε  πρέπει  να  πω .  Το  ερώτημα  που  έχω  να  κάνω  είναι  εάν  

προβλέπεται  και  τηλεδιάσκεψη  μέσα  στο  ίδιο  περιβάλλον .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Υπάρχει  η  τηλεργασία ,  η  οποία  αυτή  τηλεργασία  μπορεί  να  γίνει  είτε  

με  το  έτοιμο  εργαλείο  που  έχει  η  . .είτε  να  βάλουμε  κάποιο  άλλο  

πρόσθετο ,  το  οποίο  θα  χρησιμοποιεί  ο  Δήμος ,  τέλος  πάντων ,   το  google  

ή  οποιοδήποτε  άλλο  πρόσθετο ,  έτσι  ώστε ,  να  φεύγει  από  εδώ ,  

γράφοντας  κάποιος  ότι  θα  γίνει  τηλεργασία  θα  στέλνει  πάλι  τα  

αντίστοιχα  e-mail .  Στο  πανεπιστήμιο  δουλεύουμε  έτσι ,  με  αυτό  το  

εργαλείο ,  με  την  τηλεργασία .  Τότε  είναι  η  διάλεξη .  Στο  ημερολόγιο ,  

εάν  πάτε  λίγο  πίσω ,  θα  φαίνεται  μια  ένδειξη  εδώ  ότι  εκείνη  την  μέρα  

έχουμε  τηλεργασία  και  πάει  λέγοντας ,  το  οποίο  αυτό  βέβαια ,  μπορείτε  

να  το  χρησιμοποιήσετε  και  σε  άλλα  θέματα ,  όπως  έχει  την  
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κουβεντούλα ,  η  οποία  είναι  μεταξύ  σας ,  εάν  θέλετε  κάποιες  συζητήσεις  

να  κάνετε  μια  προεργασία  για  κάποια  θέματα  ίσως  και  τα  λοιπά .  

 Γενικά  και  εμείς  επειδή  είναι  η  πρώτη  επίσημη  διαδικασία  που  

θέλουμε  να  ξεκινήσουμε ,  σαφώς  θέλουμε  και  τις  δικές  σας  υποδείξεις  

σε  κάποια  πράγματα  που  δεν  υπάρχουν ,  έτσι  ώστε  αυτά  που  θα  

κάνουμε  στην  πορεία  της  συνεργασίας  μας  να  τα  βελτιώσουμε  κιόλας  

και  να  τα  εντάξουμε  κιόλας ,  ίσως ,  μέσα  σε  αυτό  το  εργαλείο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Να  συμπληρώσουμε  ότι  ένα  open source,  είναι  ανοικτή ,  οπότε  

μπορούμε  μέσα  να  επεμβαίνουμε  και  να  κάνουμε  παρεμβάσεις ,  οπότε  

. .είναι  ανοικτού  λογισμικού ,  δεν  έχει  κάποια  . .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θερμά  συγχαρητήρια  και  στον  κ .  Βεράνη  αλλά  και  σε  σας  που  

αγκαλιάσατε  αυτή  την  πατέντα ,  ας  την  ονομάσω   έτσι .  Επειδή  

χρημάτισα  Πρόεδρος  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έξι  χρόνια ,  θα  ήθελα  να  

ρωτήσω ,  εάν  πάνω  σε  αυτή  την  πλατφόρμα  θα  μπορούσε  να  γίνει  ένα  

κομμάτι  πολύ  δύσκολο  το  οποίο  αντιμετωπίσαμε  και  αντιμετωπίζει  και  

ο  σημερινός  Πρόεδρος ,  την  απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Ένα  κομμάτι  δύσκολο ,  ειλικρινά  τολμώ  να  πω  ότι  ήταν  από  αυτά  

που  με  δυσκόλεψαν  πάρα  πολύ  και  νομίζω  θα  συμφωνήσει  και  ο  

σημερινός  Πρόεδρος ,  η  απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών .  Εάν  
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μπορεί  πάνω  σε  αυτή  την  πλατφόρμα  να  κουμπώσει  η  γρήγορη  

απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Από  αυτά  που  γνωρίζω ,  να  απαντήσω  έτσι  λίγο  σε  αυτό ,  η  

απομαγνητοφώνηση  του  να  γίνει  αυτόματα  κάποιο  μηχάνημα  δεν  

υπάρχει  τέτοιο .  Πρέπει  να  υπάρχει  κάποιος  από  πίσω  τεχνικός ,  ο  

οποίος  θα  παίρνει  τις  μαγνητοφωνημένες  συνεδριάσεις ,  θα  υπάρχει  ένα  

λογισμικό  το  οποίο  θα  απομαγνητοφωνεί  αλλά  θα  διορθώνει .  Δεν  είναι  

εκατό  τοις  εκατό  … 

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Γιατί  ακούγονται  φωνές  και  τα  λοιπά ,  άρα  θα  πρέπει  να  επεμβαίνει  

κάποιος  να  διορθώνει  και  στην  συνέχεια  αυτό  το  πράγμα  να  

επισυνάπτεται  πάνω  στο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηχητική  καταχώρηση  της  συνεδρίασης  θα  μπορεί  να  υπάρχει ;   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Όπου  μπορούμε  να  ανεβάσουμε  οτιδήποτε  είτε  βίντεο  είτε  ηχητικό  

είτε…  

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Τα  οποία  πολυμέσα  δεν  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  αυτό  είναι  καλό .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Σε  κάποια  συνεδρίαση  συγκεκριμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η  κυρία  Μητλιάγκα  έχει  ζητήσει ;  Εσείς  είχατε  ζητήσει ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω ,  δεδομένου ,  όπως  

είπε  ο  κύριος…πρόκειται  για  ένα  open source . .προσαρμόστηκε  για  τις  

ανάγκες…η  προοπτική  συνεργασίας  του  Πανεπιστημίου  με  τον  Δήμο  

είναι  πολύ  θετική…ποιο  θα  είναι  το  κόστος  της  συντήρησης  αυτής ;  

Εάν  θα  μπορεί  η  υπηρεσία  …άμα  χρειαστεί  κάποια  έξτρα  απασχόληση  

από  τους  ανθρώπους  … 

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Εγώ  να  απαντήσω  σε  ότι  αφορά  το  κόστος  …στην  εισήγηση  που  

στείλαμε  στον  κύριο  . .  ο  οποίος  θερμά  υποστήριξε  αυτή  την  δράση  που  

κάνουμε ,  απλά  υπάρχουν  κάποια  κόστη  τα  οποία  είναι  έξω  από  

κάποιον  υπάλληλο  που  μπορεί  να  τα  επωμιστεί ,  όπως  είναι  αυτή  η  

φιλοξενία  της  ιστοσελίδας ,  η  τεχνική  υποστήριξη ,  όπως  είναι  το  gpr,  

είναι  πολλά  πράγματα  τα  οποία  δεν  είναι  τόσο  απλά  για  να  μπορεί  να  

τα  υποστηρίξει  κάποιος  υπάλληλος  της  υπηρεσίας  τμήματος  

Πληροφορικής .   

 Το  backup ας  πούμε  που  θα  πρέπει  να  παίρνουμε   backup, γιατί  

είναι  πολύ  σημαντικά  τα  έγγραφα  που  θα  ανεβαίνουν ,  επομένως  θα  

πρέπει  να  υπάρχει  μεγάλη  ασφάλεια  πάνω  σε  όλο  αυτό  το  εγχείρημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  συνεργασίας  του  ΔΙΠΑΕ  προς  τον  Δήμο  που  υπάρχει  στην  

εισήγηση  είναι  2.000 ευρώ  τον  χρόνο  και  περιλαμβάνει  τα  πάντα  μέσα .  

Δεν  θα  ασχολείται  κανείς  από  τον  δήμο  με  την  υπηρεσία  αυτή .  Είναι  

όλα  και  η  υποστήριξη  και  η  αποθήκευση ,  όλα  ότι  παρέχει  το  

πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  ερώτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Δηλαδή  τις  αποφάσεις  θα  τις  ανεβάζουν  … 

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Τις  αποφάσεις  θα  τις  ανεβάζει  η  γραμματεία .  Δηλαδή  υπάρχει  μέσα  και  

κόστος  εκπαίδευσης  που  θα  εκπαιδεύσουμε  τον  έναν ,  δυο  υπαλλήλους ,  

οι  οποίοι  θα  υποστηρίζουν  το  έργο  του  Προέδρου ,  οι  οποίοι  είναι  πολύ  

απλό ,  πατάς  αυτό  το  συν  που  βλέπετε  εδώ ,  δεν  είναι  κάτι  δύσκολο .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  χαίρομαι  πάρα  πολύ ,  γιατί  αυτή  την  στιγμή  το  κάνω  εγώ  

προσωπικά  το  κάνω  εγώ  για  κάθε  συνεδρίαση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μαζί  με  

τις  αποφάσεις  που  έρχονται  εκ  των  υστέρων  στην  Διαύγεια .  

Πραγματικά ,  δηλαδή  πιστεύω  ότι  θα  είναι  πάρα  πολύ  καλά ,  γιατί  η  

οργάνωση  έχει  σημασία .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Θα  επιμορφωθούν  δυο ,  τρεις  που  θα  μας  υποδείξει  ο  Δήμος  ως  

υπάλληλοι  και  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  αυτή  την  διαδικασία .  Δηλαδή  

να  ανεβάσουν  την  πρόσκληση ,  … 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Λοιπόν ,  αυτό  το  οποίο  ήθελα  να  ρωτήσω  είναι ,  τι  όγκο  δεδομένων ,  

επειδή  δεν  τα  ξέρω ,  τι  όγκο  δεδομένων  μπορεί  να  σηκώσει ;  Γιατί  είναι  

πραγματικά  μεγάλος  ο  όγκος .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

. .  το  είναι  το  θέμα ,  δεν  είναι  ο  όγκος  δεδομένων .  Αυτό  μην  σας  

μπερδεύει .  Δηλαδή  μπορούμε  να  βάλουμε  όσα  θέλουμε ,  το  θέμα  είναι  
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πως  ταυτόχρονα  την  ίδια  στιγμή  θα  ζητήσουν  να  κατεβάσουν  αυτά  τα  

δεδομένα .  Εκεί  είναι  η  διαδικασία .  Δόξα  τον  Θεό  με  το  ΤΕΙ  Σερρών ,  

γιατί  θέλω  να  ακούγεται  η  λέξη  Σερρών ,  ασχέτως  που  είμαστε  πλέον  

Διεθνές  Πανεπιστήμιο  Ελλάδος ,   στο  ΤΕΙ  Σερρών  έχουμε  πολύ  καλές  

συνδέσεις  και  δεν  θα  υπάρχει  τέτοιου  τύπου  πρόβλημα .   

 Σε  ότι  αφορά  τον  χώρο  που  θα  χρειαστεί ,  ανά  μήνα  ή  ανά  δυο  

μήνες  ή  αυτό  θα  το  συζητήσουμε  με  τον  Δήμο ,  θα  παίρνουμε  ένα  

backup και  δεν  θα  τα  έχουμε  όλα  ανεβασμένα .  Δεν  θα  υπάρχει  λόγος  

να  έχουμε  πενταετίας  πράγματα  εδώ  πέρα .  Κάθε  χρόνο  αυτά  κάπου  θα  

αποθηκεύονται  και  θα  είναι  μόνο  τα  πιο  πρόσφατα ,  για  να  είναι  πολύ  

λειτουργικό .  Δεν  υπάρχει  νόημα  να  είναι  πολλών  ετών  πίσω  και  

πηγαίνει  όλη  η  διαδικασία .   

Κος    :  

Να  συμπληρώσω  ότι  καλό  με  αυτή  την  υπηρεσία  που  προσφέρει  το  

ΔΙΠΑΕ  είναι  ότι  δίνουν  την  δυνατότητα  στον  Δήμο  να  ανεβάζει  μεγάλα  

αρχεία ,  κάτι  το  οποίο  δεν  το  κάνουν  οι  providers.  Οι  providers έχουν  

ένα  πολύ  περιορισμένο  μέγεθος  αρχείου  που  μπορείς  να  ανεβάσεις .  

Εμείς  μπορούμε  βίντεο  ή  ολόκληρη  μαγνητοσκοπημένη  συνεδρίαση  να  

την  ανεβάσουμε  χωρίς  να  υπάρχει  κάποιο .  Βέβαια ,  υπάρχει  ένας  

έλεγχος  να  μην  ξεφύγει  μετά ,  αλλά  από  χώρο  χωρητικότητας  έχουμε  

terabyte εκεί ,  τα  οποία… 

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  εδώ  ότι  το  πρόβλημα  που  άκουσα  που  υπήρχε  με  κάτι ,  

η  Google πιθανόν  τα  gmail  και  τα  λοιπά ,  έκοψαν  κάποια  μηνύματα  που  

ήταν  να  φύγουν  σε  κάποιους  από  εσάς ,  το  Hotmail  και  τα  λοιπά ,  είναι  

λόγω  επειδή  κάποιο  συνημμένο  αρχείο  ήταν  παραπάνω  από  το  

επιτρεπόμενο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

76

 Τώρα  δεν  υπάρχει  λόγος  να  στέλνονται  συνημμένα  αρχεία ,  να  

γεμίζουν  και  τα  δικά  σας  τα  webmail  και  τα  λοιπά ,  θα  είναι  όλα  

ανεβασμένα .  Τώρα  κάποιος  απλά  θα  πάρει  ένα  e-mail  που  θα  λέει  ότι  

αυτή  είναι  η  ημερήσια  διάταξη  και  θα  μπαίνει  μετά  εδώ  για  να  βλέπει  

τα  θέματα .  Χωρίς  να  χρειάζεται  να  τα  δει  και  να  σταλούν  σε  ένα  e-

mail ,  το  οποίο  θα  πρέπει  συχνά  πυκνά  να  τα  καθαρίζετε ,  όπως  λέμε ,  

για  να  μην  γεμίζει ,  γιατί  άμα  γεμίζει  μετά  δεν  θα  έρθει  το  e-mail .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  μπούμε  όμως  να  κατεβάζουμε  αυτά  τα  αρχεία ;   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Βεράνης  εάν  θέλει  κάτι  να  προσθέσει .   

Κος    :  

Εγώ  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Η  πλατφόρμα  αυτή  . . .  

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Έχει  δουλέψει .  

Κος    :  

Και  ήδη  έχει  τύχει  …Η  πλατφόρμα  δεν  θα  καλύπτει  μόνο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  θα  είναι  όλα  τα  συλλογικά  όργανα  του  Δήμου .  Όλα .  Η  

Οικονομική  Επιτροπή ,   Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  η  Επιτροπή  

Διαβούλευσης ,  όλες .  αυτό  είναι  το  πρώτο .   

 Το  δεύτερο  είναι  το  εξής ,  ότι  θα  είναι  εξατομικευμένη .  Δηλαδή  

εάν  ένας  σύμβουλος  είναι  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ή  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  θα  έχει  πρόσβαση  μόνο  σε  αυτά .  Το  τρίτο  και  

σημαντικότερο  από  όλα  είναι ,  το  ξέρουμε  όλοι  και  είναι  κοινό  
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μυστικό ,  κανείς  από  εσάς  τους  δημοτικούς  συμβούλους  δεν  κρατάει  

αρχείο  σοβαρό  στο  σπίτι  του .  Κρατάει  ότι  αυτός  θεωρεί  σοβαρό .   

 Η  πλατφόρμα  θα  σας  δίνει  την  δυνατότητα  να  έχετε  όλο  το  

αρχείο  της  γραμματείας  των  συλλογικών  οργάνων  μέσα  σε  μια  οθόνη .   

 Με  έναν  πρόχειρο  υπολογισμό  που  κάναμε ,  που  δώσαμε  κάποια  

νούμερα  για  τις  αποφάσεις  που  έχουν  εκδοθεί  το  ΄19, γλιτώνουμε  πάνω  

από  110.000 σελίδες  Α4 τον  χρόνο .  Εάν  η  υπηρεσία ,  ο  Δήμος  δηλαδή  

έδινε  όλο  αυτό  το  αρχείο  σε  καθέναν  από  εσάς .  110.000 κόλες  Α4. 

Μπορείτε  να  διανοηθείτε  το  μέγεθος .   

 Αυτή  η  πληροφορία  δεν  υπάρχει  σήμερα  στα  χέρια  σας .  Επειδή  

δεν  υπάρχει  δεν  μπορείτε  να  κάνετε  καλά  την  δουλειά  σας .  Η  άσκηση  

είναι  να  ενημερώνεστε  σωστά ,  να  σκέφτεστε  και  να  προτείνετε  

πράγματα .  Με  αυτή  την  πλατφόρμα  θα  έχετε  στην  διάθεσή  σας  όλη  την  

πληροφορία  και  νομίζω  γίνεται  καλύτερα  η  δουλειά  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος    :  

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Το  ΔΙΠΑΕ ,  εμείς  πέρα  από  την  

εκπαίδευση  των  υπαλλήλων  εάν  θέλει  και  κάποιος  νομικός  σύμβουλος  

κάποια  βοήθεια ,  εννοείτε  ότι  είμαστε  ανοικτοί  με  ένα  τηλέφωνο  εξ  

αποστάσεως ,  με  κάποιο  τρόπο  θα  βρούμε  να  βοηθήσουμε  να  

προσαρμοστείτε  σε  αυτά  τα  καινούργια  δεδομένα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος    :  

Υπάρχουν  συγκεκριμένοι  κανόνες .  Δηλαδή  για  να  δημοσιεύσεις  κάτι  

και  να  κρατήσεις  κάποια  πληροφορία  πρέπει  να  ακολουθήσεις  
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συγκεκριμένα  βήματα .  Αυτά  τα  βήματα  εμείς  τα  ακολουθούμε  όλα ,  

έχουμε  μια  λίστα  το  τι  κάνουμε  για  να  κρατιούνται  τα  δεδομένα ,  για  να  

φεύγουν  τα  δεδομένα ,  που  θα  αποσταλούν  τα  δεδομένα  και  υπάρχει  ο  

αντίστοιχος  . .  που  διαχειρίζεται  την  ασφάλεια  των  δεδομένων ,   το  

. .των  δεδομένων  και  πιθανόν  κάποια  από  αυτά  σε  συνεννόηση  να  

κρυπτογραφηθούν  και  κάποια  στη  βάση  δεδομένων  που  φυλάσσονται ,  

κρυπτογραφόνται ,  έτσι  ώστε ,  εάν  τυχόν ,  εάν  τηρήσετε  τις  διαδικασίες  

και  μπει  κάποιος  χάκερ ,  εάν  τα  έχεις  κρυπτογραφημένα  και  στα  κλέψει  

δεν  καταλαβαίνει  τίποτα .  Εάν  ακολουθήσετε  αυτή  την  διαδικασία  δεν  

πρόκειται  να  πάρει  τίποτα ,  εάν  εσύ  τα  έχει  κρυπτογραφημένα  με  σωστό  

τρόπο .   

Κος  ΒΑΛΣΑΜΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  τελευταίο .  Εγώ  να  σας  ευχαριστήσω  προσωπικά  

που  αυτή  την  δράση  θερμά  την  υποστηρίζετε  και  γενικά  να  πω  στο  

σώμα  ότι  είμαστε  ανοικτοί  λόγω  σαν  καθηγητής  εδώ  και  δεκαπέντε  

χρόνια  στο  ΤΕΙ  Σερρών ,  ΔΙΠΑΕ  πλέον ,  θέλω  την  συνεργασία  με  τους  

κοινωνικούς  φορείς ,  όποιοι  και  εάν  είναι  αυτοί  οι  κοινωνικοί  φορείς ,  

πολλές  φορές  νοιώθουμε  οι  καθηγητές  μόνοι  μας .  Μόνοι  μας .   

Είναι  ένα  μικρό  παράπονο  και  γι '  αυτό  να  ευχαριστήσω  θερμά  

τον  κ .  Κατιρτζόγλου  που  έδειξε  πολύ  μεγάλο  ενδιαφέρον  γι '  αυτό  το  

εγχείρημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  εμείς  κύριε  καθηγητά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Επειδή  μου  δίνει  και  την  πάσα ,  όντως  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  θα  

πρέπει  να  αξιοποιηθεί  όλη  αυτή  η  συσσωρευμένη  γνώση  που  υπάρχει  

και  να  σας  ενημερώσω  ότι  ήδη  προετοιμάζεται  και  ένα  πρωτόκολλο  και  

ένα  συμφωνητικό  συνεργασίας  που  θα  κάνουμε  με  το  Διεθνές  

Πανεπιστήμιο  για  μια  σειρά  στρατηγικών  λειτουργιών  και  κοινών  

δράσεων  που  σκοπεύουμε  να  κάνουμε  από  κοινού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  καθηγητές  … και  τον  κ .  Βεράνη  για  την  παρουσίαση  η  οποία  

ήταν  πραγματικά  εμπεριστατωμένη  και  εγώ  θέλω  προσωπικά  να  σας  

ευχαριστήσω ,  πράγματι ,  όταν  τέθηκε  υπόψη  από  τον  κ .  Βεράνη  αυτό  το  

πρόγραμμα ,  αμέσως  κατάλαβα  ότι  είναι  κάτι  πολύ  ενδιαφέρον  και  

αναγκαίο  για  την  λειτουργία  του  σώματός  μας .   

Ευχαριστούμε ,  λοιπόν ,  για  την  παρουσίαση  και  εύχομαι  να  

έχουμε  καλή  συνεργασία .   

Συνεπώς ,  το  σώμα  εγκρίνει  ομόφωνα  και  θα  περιμένουμε  την  

υλοποίηση  του  έργου .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  304/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση  ανταλλαγής  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Δήμου   

Σερρών  με  ακίνητο  ιδιοκτησίας  ΔΕΥΑ  Σερρών .  
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Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  έρχεται  στο  σώμα  η  έγκριση  ανταλλαγής  

ακινήτου  ιδιοκτησίας  του  Δήμου  Σερρών  με  ακίνητο  ιδιοκτησίας  . .   

Προτού  όμως  μπω  στο  θέμα ,  να  ευχηθούμε  όλοι  στο  μέλος ,  στην  

συνάδελφό  μας ,  στην  νέα  μητέρα ,  την  Σταλακτή  την  Ηλιοπούλου  να  

της  ζήσει  το  κοριτσάκι  και  για  το  κέρασμα  και  ευχόμαστε  να  είναι  

γλυκιά  η  ζωή  της ,  όπως  ήταν  και  το  γλυκό  που  κεραστήκαμε .  Γλυκιά  

και  χαμογελαστή  πάντα  η  ζωή  της .   

Το  θέμα ,  λοιπόν ,  αυτό  έχει  να  κάνει  με  το  ζήτημα ,  το  οποίο  έχει  

ξεκινήσει  εδώ  και  αρκετό  καιρό  για  την  ανταλλαγή  του  οικοπέδου ,  νυν  

ιδιοκτησίας  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  πλέον  ιδιοκτησίας  Δήμου  Σερρών ,  με  τον  

νέο  δικαστικό  μέγαρο .   

Ένα  πολύ  σύντομο  ιστορικό  για  να  τεκμηριώσουμε  λίγο  το  

ζήτημα  για  την  λήψη  της  απόφασης .   

Στις  21/7/20 υπάρχει  γνωμοδότηση  της  νομικής  υπηρεσίας  για  

την  συγκεκριμένη  ανταλλαγή  του  οικοπέδου .  Στις  24/7/20 υπάρχει  

απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  για  πρόθεση  της  ανταλλαγής  

αυτής  του  οικοπέδου  και  στις  31/7/20 εντάσσεται  στο  πρόγραμμα  

Σ .Δ .Ι .Τ . ,  του  Υπουργείου  Υποδομών ,  αυτό  το  οποίο  είχε  εξαγγελθεί  

πριν  περίπου  τρεις  μήνες  εδώ  από  τον  υπουργό  Υποδομών ,  εντάχθηκε ,  

λοιπόν ,  στο  πρόγραμμα  του  Σ .Δ .Ι .Τ .  το  δικαστικό  μέγαρο ,  η  κατασκευή  

του  νέου  δικαστικού  μεγάρου  στον  χώρο  εκεί  στον  σταθμό  της  
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ιδιοκτησίας  αυτής .  Ο  χώρος  συγκεκριμένα  είναι  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  με  

ΚΑΕΚ  4412 14929230 και  4412 149292942, που  είναι  απέναντι  από  το  

πάρκο  Ηρώων .   

Αμέσως  μετά ,  μετά  την   ένταξη  του  προγράμματος  στους  

Σ .Δ .Ι .Τ . ,  την  ανακοίνωση  αυτή ,  αναθέτουμε  σε  ορκωτό  εκτιμητή  να  

κάνει  τις  εκτιμήσεις  αυτών  των  δυο  χώρων ,  που  είναι  για  την  

ανταλλαγή  και  στις  24/8 αι  27/8 παραλαμβάνουμε  τις  εκτιμήσεις  από  

τον  ορκωτό  εκτιμητή .   

Στις  1/9 παίρνεται  ομόφωνη  απόφαση  από  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  την  έγκριση  της  συγκεκριμένης  

ανταλλαγής  και  στις  4/9 παίρνεται  απόφαση  επίσης  ομόφωνη ,  από  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  των  Σερρών  για  την  συγκεκριμένη  ανταλλαγή  και  

έρχεται  τώρα  στο  σώμα  για  να  πάρουμε  την  τελική  απόφαση  γι '  αυτό  

το  θέμα .   

Τι  σημαίνει   η  απόφαση ;  Η  απόφαση  σημαίνει  ότι  γινόμαστε  

κύριοι  εμείς  του  χώρου ,  του  οικοπέδου ,  το  οποίο  είναι  απέναντι  από  το  

Ηρώων  και  μεταβιβάζουμε  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ανταλλάσσουμε  δηλαδή  

με  αυτή  την  διαδικασία ,   οικόπεδο  ακίνητο ,  εμβαδού  40 στρεμμάτων ,  

το  οποίο  θα  αποτελέσει  τμήμα  του  ακινήτου  που  βρίσκεται  στο  

αγροτεμάχιο  4316,  του  αγροκτήματος  Σερρών  και  αυτό  είναι  μια  

ανταλλαγή ,  η  οποία  δημιουργεί  προστιθέμενη  η  αξία  και  στα  δυο  μέρη ,  

τα  οποία  συμμετέχουν  στην  ανταλλαγή  αυτή .  

Πρώτα  στον  Δήμο  Σερρών ,  γιατί  έτσι ,  με  αυτό  τον  τρόπο  θα  

αποκτήσουμε  το  Δικαστικό  Μέγαρο  με  την  ανταλλαγή  αυτή ,  με  το  

οικόπεδο ,  και  δεύτερον  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  γιατί  στον  χώρο  με  τον  

οποίο  ανταλλάσσεται  με  τον  Δήμο  Σερρών  το  ακίνητο ,  μπορεί  και  να  

κάνει  και  το  αμαξοστάσιό  της .   
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Σας  θυμίζω  ότι  ο  χώρος  που  έχει  τώρα  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  στην  

ιδιοκτησία  της ,  στον  χώρο  αυτόν ,  δεν  προβλέπεται  χρήση  γης  για  

αμαξοστάσιο ,  κάτι  το  οποίο  είναι  στρατηγική  στόχευση  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  άρα  με  την  ανταλλαγή  και  την  απόκτηση  αυτού  του  

οικοπέδου  θα  μπορεί  να  προχωρήσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  στην  λειτουργία ,  

την  δημιουργία  του  Αμαξοστασίου  αλλά  και  φυσικά  και  στην  

αξιοποίηση  περαιτέρω  αυτού  του  χώρου  και  ενεργειακά ,  γιατί  

υπάρχουν  και  τέτοια  σχέδια  από  ότι  είμαστε  σε  γνώση .   

Οι  ορκωτές  εκτιμήσεις  έδειξαν  ότι  είναι  οικόπεδα  αξίας  ίδιας ,  

παρότι  έχουμε  διαφορετικά  μεγέθη  σε  τετραγωνικά ,  άρα  νομίζουμε  ότι  

σε  κάθε  περίπτωση  η  έγκριση  αυτής  της  ανταλλαγής  του  ακινήτου  του  

Δήμου  Σερρών  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών ,  θα  προσδώσει  προστιθέμενη  

αξία  σε  όλους  και  κυρίως  στην  πόλη  και  στους  δημότες  με  την  

απόκτηση  του  νυν  Δικαστικού  Μεγάρου  και  την  δημιουργία  ενός  νέου  

Δικαστικού  Μεγάρου .   

Ζητώ ,  λοιπόν  από  το  σώμα  την  έγκριση  της  συγκεκριμένης  

ανταλλαγής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύκλος  ερωτήσεων .  Η  κυρία  Παπαφωτίου ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Φαρμάκης  και  η  κυρία  Μητλιάγκα  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ως  εισηγητής  σας  απευθύνομαι ,  η  παραχώρηση  του  

οικοπέδου  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  θα  γίνει  για  πόσα  χρόνια ;  Εάν  

θα  υπάρχει ,  δηλαδή  κάποια  ρήτρα  να  λέει  εάν  μέσα ,  ας  πούμε ,  σε  τρία  

χρόνια  δεν  έχουμε  οικοδομική  δραστηριότητα  εκεί ,  το  παίρνουμε  πίσω ;  
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Θα  γίνει  παραχώρηση  δηλαδή ;  Εάν  θα  υπάρχει  χρονικό ,  για  να  μην  

χάσουμε  ένα  οικόπεδο  το  οποίο  θα  μείνει  άδειο .   

 Μια  δεύτερη  απορία  που  μου  δημιουργήθηκε ,  μιλάτε  εσείς  για  

κατασκευή  Αμαξοστασίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  το  προς  παραχώρηση  

οικόπεδο ,  το  οποίο  νομίζω  είναι  δίπλα  στην  Αστυνομία ,  εάν  κατάλαβα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δίπλα  στο  Πάρκο  Βαρέων  Οχημάτων .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ενώ  η  ίδια  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έκανε  αίτηση  για  την  δημιουργία  πάρκου  

φωτοβολταϊκού  στον  ίδιο  χώρο .  Οι  δυο  ερωτήσεις  μου .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Μια  ερώτηση  είναι  η  εξής .  Από  ότι  ξέρω ,  από  ότι  γνωρίζουμε  στο  

οικόπεδο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  οι  υπηρεσίες  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχουν  κάνει  

μελέτη  εγώ  και  κάποια  χρόνια  για  να  γίνει  το  αμαξοστάσιο  εκεί .  Το  

κώλυμα . .  επειδή  δεν  το  γνώριζα  ρωτάω  από  που  προκύπτει  και  δεν  

μπορεί  να  γίνει  εκεί ;    

 Και  το  δεύτερο  είναι ,  το  οικόπεδο  το  οποίο  ανταλλάσσουμε  και  

θα  πάρουμε  αργότερα ,  εκεί ,  άμα  δεν  κάνω  λάθος ,  ήταν  και  η  

προηγούμενη  ΑΕ . .  βαρέων  οχημάτων .  Είναι  άλλο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  δίπλα  ακριβώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω  το  εξής .  Σχετικά  με  

το  κτήριο  . .εάν  έχει  ελεγχθεί ,  εάν  έχει  παραχωρηθεί  στο  . .  Νομίζω  ότι  

είναι  σημαντικό  να  ελέγξει  ο  Δήμος  εάν  . .έχει  κάποιες  ειδικές  

συνθήκες ,  όπου  αφορά  . .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Την  ερώτηση  την  έκανε  ήδη  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Σχετικά  με  την  

οικοπεδική  έκταση  δίπλα  στο  χώρο  βαρέων  οχημάτων ,  εκεί  τελικά  

φωτοβολταϊκά ,  χώρος  πάρκινγκ  ή   και  τα  δυο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Προφανώς  η  εισήγηση  αναφέρει  αυτά  τα  δυο  οικόπεδα  μόνο .  Η  

απόφαση  όμως  που  ήταν  συνημμένη  στα  έγγραφα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

αναφέρει  και  κάποια  άλλα  οικόπεδα  ως  ανταλλαγή .  Φαντάζομαι  ότι  

άλλη  είναι  η  απόφαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  άλλη  είναι  η  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ;  Δεν  ξέρω  κατά  πόσο  αυτό  θα  μπορεί  να  γίνει .   

 Και  ένα  δεύτερο  θα  ήθελα  να  ρωτήσω .  Το  γεγονός  ότι  θα  γίνει  με  

το  καλό  το  Δικαστικό  Μέγαρο  που  τόσο  πολύ  χρειάζεται  η  πόλη  μας  

και  ο  Δήμος  μας  μέσω  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  μας  δημιουργεί  σε  δεύτερο  στάδιο ,  

όταν  πλέον  θα  θέλει  να  γίνει  αυτή  η  ανταλλαγή  σε  συμπλήρωση  της  

ερώτησης  της  κυρίας  Μητλιάγκα ,  μας  δημιουργεί  κάποιο  πρόβλημα  

στην  μεταβίβαση  από  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι ,  αλλά  εμείς  που  θα  το  δώσουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  εγώ ,  γιατί  είχα  και  την  ευθύνη  του  συντονισμού  όλη  

αυτή  την  περίοδο ,  οπότε  να  σας  πω  το  εξής .  Πρώτον ,  να  απαντήσω  

στην  κυρία  Μητλιάγκα  ότι  όσα  κτήρια  υπηρετούν  δημόσιες  ανάγκες  

του  κράτους  έχουν  εξαιρεθεί  από  το  Τ .Α .Ι .ΠΕ .Δ .  και  δεν  υπόκεινται  

στην  παραχώρηση  αυτή  των  εκατό  ετών .  Άρα  λοιπόν ,  τέτοιο  θέμα  δεν  

υφίσταται .   

 Σε  ότι  αφορά  αυτό  που  λέτε ,  … 

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γενικώς  και  το  συγκεκριμένο  και  όλα .  Οποιοδήποτε  κτήριο  Νομαρχία ,  

Δημαρχεία ,  Υπουργείο ,  οποιοδήποτε  και  να  είναι  που  υπηρετεί  

κοινωφελή  σκοπό ,  δεν  υπόκειται  στο  Τ .Α .Ι .ΠΕ .Δ .  Μόνο  η  ιδιωτική  

περιουσία  του  δημοσίου  υπόκειται  σε  αυτό .   

 Αναφερθήκατε  για  το  θέμα  της  απόφασης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εκείνο  που  συζητάμε  σήμερα  είναι  η  ανταλλαγή  των  δυο  

συγκεκριμένων  οικοπέδων  που  έχουν  όμοια  αξία .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  αυτό  το  προβλέπει  ο  νόμος .  Ακόμα  και  να  

είχε  παραχωρηθεί ,  μπορεί  να  εξαιρεθεί .  Τώρα ,  λέτε  για  την  απόφαση  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Δεν  αφορά  αυτή  η  συζήτηση  σήμερα  αυτό .  Σήμερα  

συζητάμε  την  ανταλλαγή  των  δυο  οικοπεδικών  τμημάτων .   
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 Υπάρχει  ταυτόχρονα  όμως ,  με  την  απόφαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  η  

οποία  εγκρίνει  την  ανταλλαγή  αυτή ,  διατυπώνεται  και  αίτημα  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  παραχώρηση  επιπλέον  εκτάσεων  από  τον  Δήμο  κατά  

χρήση  όμως ,  όχι  κατά  κυριότητα .  Συζητάμε  σήμερα  για  την  ανταλλαγή  

της  κυριότητας  επί  των  συγκεκριμένων  δυο  οικοπέδων .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

αιτείται  επιπλέον  εκτάσεις ,  τις  οποίες  θα  μπορούσε  ο  Δήμος  να  τις  

παραχωρήσει ,  το  οποίο  θα  έρθει  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

διότι  θέλει  να  αναπτύξει  φωτοβολταϊκά  και  τα  λοιπά .   

 Στην  συγκεκριμένη  έκταση  των  40 στρεμμάτων  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  

μπορέσει  να  κάνει  ότι  κρίνει  αυτό  ότι  της  είναι  χρήσιμο  και  αναγκαίο  

για  την  εξυπηρέτηση  των  σκοπών  λειτουργίας  της .  Σίγουρα  θα  

εγκατασταθεί  εκεί  πέρα  το  Αμαξοστάσιο  από  ότι  φαίνεται ,  γιατί  η  

χρήση  γης  το  επιτρέπει ,  ενώ  δεν  το  επέτρεπε  στο  οικόπεδο  που  σήμερα  

έχει  και  εάν  θέλει  να  αναπτύξει  οποιαδήποτε  επιπλέον  δραστηριότητα  

μπορεί  να  το  κάνει .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Είναι  και  διαφορετικά  τα  Κ .Α .Ε .Κ . ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όμως .  Η  απόφαση  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  τελείως  διαφορετική .  Αλλιώς  αναφέρεται  το  

οικόπεδο .  Όποιό  είναι  το  ΦΕΚ  το  πραγματικό  του  οικοπέδου .  Αυτό  που  

λέει  η  εισήγηση  ή  αυτό  που  λέει  η  απόφαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  μπερδεύεστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  μπερδεύομαι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Κ .Α .Ε .Κ .  για  το  οποίο  υπάρχει  η  εκτίμηση  του  ορκωτού  εκτιμητή  

και  για  το  οποίο  προτείνεται  στο  σώμα  η  ανταλλαγή  των  οικοπέδων ,  
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είναι  αυτό .  δηλαδή ,  η  ιδιοκτησία  του  Δήμου ,  το  Κ .Α .Ε .Κ .  είναι  το  

4412.147601079 και  τα  Κ .Α .Ε .Κ . ,  είναι  δυο  Κ .Α .Ε .Κ . ,  δυο  Κ .Α .Ε .Κ .  

για  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών ,  που  είναι  το  4412.14929230 και  

4412.149292942. Και  τα  δυο… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Απλά  στην  απόφαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  γράφει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  τα  δυο… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Γράφει  άλλο  Κ .Α .Ε .Κ . ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  κάθε  περίπτωση ,  εάν  υπάρχει  κάποιος  αναγραμματισμός  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  διευκρινίσω ,  το  οικόπεδο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  αγορά  με  δυο  

συμβόλαια  και  είναι  δυο  Κ .Α .Ε .Κ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  και  τα  δυο  τοπογραφικά ,  δεν  υπάρχει  αμφισβήτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  το  περνάμε  έτσι ,  είναι  συγκεκριμένα  τα  οικόπεδα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  δυο  Κ .Α .Ε .Κ . ,  είναι  δυο  διαφορετικά  οικόπεδα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μου  επιτρέπετε ;  Γιατί  δεν  μπορώ  να  σας  εξηγήσω .  Το  Κ .Α .Ε .Κ .  που  

αναφέρει  η  απόφαση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  που  αναφέρει  στα  40 

στρέμματα  εδώ .  Η  έγινε  λάθος  εκ  παραδρομής  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  λέτε  στα  15 στρέμματα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι  και  έχει  το  Κ .Α .Ε .Κ .  που  αναφέρεται  στην  εισήγηση  που  είναι  στα  

40 στρέμματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κάτι .  αμφισβήτηση  ως  προς  το  ποια  οικόπεδα  

ανταλλάσσονται  δεν  υπάρχει ,  διότι  τα  τοπογραφικά  και  οι  εκτιμήσεις  

των  ορκωτών  εκτιμητών  υπάρχουν  κατατεθειμένα  και  υπάρχουν  μέσα  

στην  εισήγηση .  Άρα  λοιπόν ,  τα  οικόπεδα  είναι  τα  συγκεκριμένα  δυο ,  

τα  οποία  περιγράφονται .   

 Εάν  υπάρχει  αναγραμματισμός  που  λέτε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  απόφαση  του  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  να  κοινοποιήσεις  το  ορθό ,  δεν  είναι  κάτι  δύσκολο  αυτό .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

 Απλά  πρέπει  να  ξέρουμε  και  εμείς  ποιο  είναι  το  σωστό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  τα  πρακτικά .  Άρα  ολοκληρώσαμε .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  προβλέπεται  από  το  γενικό  χωροταξικό  της  πόλης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρέπει  να  γίνει  τροποποίηση ,  παίρνει  πολύ  καιρό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ότι  έγινε  μελέτη  δεν  σημαίνει  ότι ,  η  μελέτη  μπορεί  να  ήταν  για  να  

ωριμάσει  αυτή  η  συγκεκριμένη  δομή .  Εάν  θα  υπήρχε  αλλαγή  χρήσης  ή  

εάν  θα  υπήρξε  διαδικασία  για  αλλαγή  χρήσης ,  να  μπορεί  να  γίνει .  Εάν  

μπορούσε  να  γίνει  αυτό .  αλλά  από  την  στιγμή  που  τώρα  που  υπάρχει  

αυτή  η  διαδικασία ,  καλύπτεται  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  άσχετο  από  τις  χρήσεις  γης  που  μπορεί  να  μην  υπάρχουν  

σήμερα  και  να  υπάρχουν  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Έκανα  μια  ερώτηση  σχετικά  με  το  εάν  θα  υπάρξει  ρήτρα .  Δηλαδή  θα  

παραχωρήσει  ο  Δήμος  ένα  οικόπεδο  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  για  να  

πάρει  ένα  κτήριο  όταν  θα  κτιστεί  το  καινούργιο .  Και  εάν  το  καινούργιο  

δεν  κτιστεί  ποτέ  σημαίνει  ότι  ο  Δήμος  παραχωρεί  ισοβίως  ένα .  Αυτό  

λέω ,  θα  υπάρχει  ρήτρα ;  Περιμένω  απάντηση , .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  καταλάβετε ,  δεν  θα  γίνει ,  όταν  θα  πάρει  ο  Δήμος  θα  γίνει  

ανταλλαγή  συγκεκριμένου  του  οικοπέδου  με  το  κτήριο .  Η  χρήση ,  

ενδεχόμενα ,  του  κτηρίου  θα  παραμείνει  στο  Υπουργείο  Οικονομικών  

για  όσο  διάστημα ,  η  χρήση  του ,  για  όσο  διάστημα  διαρκεί  το  κτίσιμο  

του  νέου  Δικαστικού  Μεγάρου ,  αλλά  η  κυριότητα  θα  γίνει  με  

ανταλλαγή .  Ανταλλάσσουμε  το  δικό  μας  περιουσιακό  στοιχείο ,  το  δικό  
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μας ,  που  θα  είναι  τώρα  το  οικόπεδο  μετά  την  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  με  ένα  άλλο  περιουσιακό  στοιχείο  του  Υπουργείου  

Δικαιοσύνης ,  ούτως  ώστε ,  να  προχωρήσει  η  κατασκευή  του  νέου  

Δικαστικού  Μεγάρου  με  Σ .Δ .Ι .Τ . .  

 Άρα  λοιπόν  εμείς  μπορεί  να  το  έχουμε  σαν  κυριότητα ,  να  το  

παραχωρούμε  σαν  χρήση  γιατί  θα  πρέπει  φυσικά  να  λειτουργήσουν  τα  

δικαστήρια  και  όταν  με  το  καλό  ολοκληρωθεί  η  κατασκευή ,  να  πάνε  τα  

δικαστήρια  εκεί  στο  νέο  Δικαστικό  Μέγαρο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Άρα  με  την  ανταλλαγή  του  οικοπέδου  εμείς  αποκτούμε  κυριότητα  στο  

κτήριο  των  Δικαστηρίων .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  σε  αυτή ,  αυτή  η  ανταλλαγή  είναι  μεταξύ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  Δήμου  

Σερρών .  όταν  θα  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  του  οικοπέδου  αυτού  που  

θα  αποκτήσουμε  εμείς  με  το  Υπουργείο  τότε  θα  έχουμε  την  κυριότητα  

του  κτηρίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  οποίο  όμως  θα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εννοείται .  Γιατί  τα  δικαστήρια  πρέπει  να  λειτουργήσουν .  Άρα  θα  

έχουν  την  χρήση ,  όταν  με  το  καλό  τελειώσει  το  Δικαστικό  Μέγαρο  θα  

πάνε  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ερώτημα  είναι ,  εάν  δεν  γίνει  ποτέ  το  δικαστήριο ,  φαντάζομαι  αυτό  

ρωτάω ,  όχι  το  εάν  ξεκινήσουν  οι  συνεργασίες .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μια  δικλείδα  ασφαλείας .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  υπάρχει  η  κυρτότητα  του  κτηρίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή .  Η  κυριότητα  του  κτηρίου ,  όπως  και  τώρα  παίρνουμε  την  

απόφαση  και  θα  πάει  να  γίνει  μεταγραφή  στο  Υποθηκοφυλακείο ,  τα  

πάντα ,  συμβολαιογραφικές  πράξεις ,  έτσι  το  ίδιο  θα  γίνει  και  εκεί .  Το  

ίδιο ,  θα  αποκτήσουμε  την  κυριότητα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα  πάει  πολύ  σε  χρόνο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  κάθε  περίπτωση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  του  παρόντος  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξηγούμε  ποια  θα  είναι  η  διαδικασία .  Δηλαδή  προφανώς  ο  Δήμος ,  από  

όλη  την  διαδικασία  που  περιγράφεται  σίγουρα  έχει  το  πάνω  χέρι ,  με  

την  έννοια  ότι  θα  έχουμε  εμείς  την  κυριότητα  αυτή .  Τώρα  εάν  

καθυστερήσει  να  γίνει  το  νέο  Δικαστικό  Μέγαρο ,  προφανώς  θα  

καθυστερήσει  και  η  μεταφορά ,  δηλαδή  θα  παραταθεί  η  χρήση .  Αλλά  η  

ιδιοκτησία  δεν  κινδυνεύει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε  κάθε  περίπτωση  αυτό  είναι  θέμα  που  θα  απασχολήσει  σε  επόμενο  

συμβούλιο .  Σήμερα  συζητάμε  την  ανταλλαγή  μεταξύ  Δήμου  και  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  το  διασφαλίσουμε  με  την  ανταλλαγή  όταν  θα  γίνει . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  ενδιάμεσο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  βούληση  πάντως  για  να  γίνει  είναι  η  ισχυρότατη  και  όπως  είδατε  ήδη  

από  31 Ιουλίου  έχει  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα  Σ .Δ .Ι .Τ .  του  Υπουργείου  

Υποδομών .  Συνεπώς  νομίζω  ότι  έχουμε  ολοκληρώσει  την  συζήτηση  του  

θέματος .  Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα  την  ανταλλαγή .  Την  προτεινόμενη  

ανταλλαγή .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3052020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  γηπέδων  στην  

 περιοχή  Αεροδρομίου  στον  Α .Σ .  Ανατολή  Σερρών  (1800).  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Το  θέμα  το  ξέρουμε ,  έρχεται  από  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  νομίζω  με  ομόφωνη  απόφαση .  Γνωρίζουμε  ότι  ο  χώρος  

είναι  περίπου  22 στρέμματα ,  είναι  στην  διασταύρωση  του  

περιφερειακού  με  τον  δρόμο  που  πάει  προς  το  Νεοχώρι .   

 Εδώ  εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  έχουμε  ως  Δήμος  αργήσει  πάρα  

πολύ ,   γιατί  εάν  κάποιος . .  στον  Σύλλογο  ‘Ανατολή’ ,  αλλά  εάν  κάποιος  

δει  τα  προηγούμενα  χρόνια  τι  χρηματοδοτήσεις  έχουν  πάρει  οι  

Σύλλογοι  οι  Αθλητικοί  και  όχι  μόνο  και  τι  έργα  έγιναν  και  μάλιστα  με  

επιδοτήσεις  μέχρι  100% και  τελικά  που  βρίσκονται  αυτά  τα  έργα  

σήμερα ,  πραγματικά  θα  τον  πιάσει  στεναχώρια  για  τα  πόσα  χρήματα  

χάθηκαν .   

 Εδώ  έχουμε  το  ακριβώς  αντίθετο .  Έχουν  γίνει  έργα ,  ένας  χώρος  

που  ήταν  αχούρι ,  έχουν  γίνει  έργα   με  χρήματα  συγκεκριμένων  

ανθρώπων  και  δυστυχώς  οι  άνθρωποι  αυτοί  μέχρι  σήμερα  δεν  είχαν  την  

δυνατότητα  να  τα  εντάξουν  σε  κάποια  προγράμματα ,  ώστε  αυτό  το  

στολίδι  που  έκαναν  να  μπορέσουν  να  το  αξιοποιήσουν  και  να  μην  . .   

 Τους  όρους  νομίζω ,  δεν  θα  πω  εγώ  τώρα  τους  όρους  που  έχουν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχουν  διανεμηθεί  οι  όροι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  στην  εισήγηση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  να  δείξετε  κάτι ;  Θέλετε  να  δείξετε  κάποια  πράγματα ;  Θέλετε  

να  παρουσιάσετε  κάτι  άλλο  στο  σώμα  εκτός  από  αυτό  που  έχουν  τα  

μέλη ;  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Το  πως  ήταν  η  κατάσταση  και  πως  έγινε  σήμερα ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου .  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Από  ότι  διάβασα  στην  εισήγηση ,  έχω  και  προσωπική  εμπειρία  από  τον  

χώρο ,  εγώ  θέλω  να  συγχαρώ  τον  κ .  Χαλκίδη  γιατί  τόσα  χρόνια  

πραγματικά  έκανε  δουλειά  εκεί  και  ένα  τμήμα ,  το  οποίο  ήταν  σε  

άσχημη  κατάσταση  του  έδωσε  μορφή  και  το  έκανε  χρήσιμο .   

 Τα  ερωτήματα  όμως  που  προκύπτουν ,  γιατί  τώρα  μιλάμε  για  μια  

παραχώρηση  αρκετών  ετών ,  25 για  την  ακρίβεια ,  είναι  κάποια  που  

θέλω  να  τα  θέσω  για  να  απαντηθούν .   

 Το  πρώτο  ερώτημα  είναι ,  πώς  είχε  μέχρι  τώρα ,  με  ποιες  συνθήκες  

και  με  ποιους  όρους  έκανε  χρήση  αυτού  του  χώρου  ο  ίδιος  Σύλλογος ;   

 Δεύτερον ,  ποιες  είναι  οι  προοπτικές  αυτής  της  ομάδας ,  να  μας  

διαφωτίσει  ο  κ .  Χαλκίδης  όσον  αφορά  το  μέλλον  της ;  Δηλαδή  το  

αθλητικό  μέλλον  αλλά  κυρίως  ήθελα  με  τι  όρους  χρησιμοποιούσε  μέχρι  

τώρα  και  πόσο  καιρό  το  κατείχε ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δεσποτίδη  θέλετε  να  αναφερθείτε  σε  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μήπως  πρώτα  πρέπει  να  δούμε  το  πώς  ήταν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  να  μας  εξηγήσει  ο  κ .  Χαλκίδης  ακριβώς  τους  χώρους  όλους ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  ελάτε  κ .  Χαλκίδη ,  ελάτε .   
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Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ  που  με  δεχθήκατε  στο  συμβούλιό  σας .  Αυτό  που  

έχω  να  πω  είναι  ότι  για  την  παραχώρηση  . .  με  το  καλό  γίνει ,  δεν  

κάνετε  καμία  χάρη  στον  Παναγιώτη  τον  Χαλκίδη ,  δεν  πρόκειται  να  το  

μεταβιβάσω  ποτέ  στα  παιδιά  μου ,  έτσι ;  Ούτε  θα  έχω  κέρδος  από  την  

υπόθεση .  Απλώς  με  την  παραχώρηση  αυτή  θα  μπορέσουμε  να  

κινηθούμε  γρηγορότερα ,  ώστε  να  γίνουν  κάποια  επιπλέον  έργα  και  να  

αποκτήσει  ο  Δήμος  στην  ουσία  ένα  πραγματικό  προπονητικό  κέντρο ,  

ένα  στολίδι  θα  έλεγα  για  τον  Δήμο ,  το  οποίο  θα  μπορεί  κατά  καιρούς  

να  χρησιμοποιεί  για  δικές  σου  εκδηλώσεις ,  πιθανόν  κάποια  τουρνουά ,  

πιθανόν  αργότερα  κάποιες  συναυλίες .   

 Τι  συμβαίνει  με  τον  χώρο  αυτόν  εδώ ;  Όπως  βλέπετε  εδώ  η  

κατάσταση ,  είναι  οκτώμιση  χρόνια  που  ανέλαβα  την  ομάδα ,  είναι  αυτή  

ακριβώς  στις  φωτογραφίες .  Με  το  πήρα  και  ανέλαβα ,  που  πήγα  μάλλον  

να  δω  τον  χώρο  της  ομάδας  που  ανέλαβα ,  τρόμαξα .  Λόγω  του  ότι ,  μην  

γελάσετε  με  αυτό  που  θα  σας  πω ,  δεν  είμαι  καλά  στα  μυαλά ,  

αποφάσισα  να  ασχοληθώ  ενεργά  και  να  μετατρέψω  αυτό  τον  χώρο  σε  

ένα  προπονητικό  κέντρο ,  σε  έναν  χώρο  αθλητισμού  και  παιδείας  με  

δικά  μου  αποκλειστικά  έξοδα ,   της  οικογένειάς  μου  βασικά ,  εις  βάρος  

της  οικογένειάς  μου  και  εις  βάρος  των  παιδιών  μου  και  σιγά  –σιγά ,  

μην  σας  φανεί  παράξενο  και  δεν  ξέρω  εάν  είναι  σωστό  να  καταγραφεί ,  

έχουν  ξοδευτεί  πάνω  από  και  το  λέω  αυτό  για  να  μην  πω  κάτι  

παραπάνω ,  πάνω  από  200.000 ευρώ  μέχρι  τώρα  για  να  γίνει  αυτό  το  

έργο .   

 Θα  σας  ενημερώσω  απλά  ότι  μόνο  για  το  δαπέδιο  σύστημα  

ποτίσματος ,  για  την  διαμόρφωση  του  χώρου ,  γιατί  χρειάστηκε  να  δώσω  

κάποιες  κλίσεις  στο  γήπεδο ,  γιατί  δεν  είχε  κλίση ,  κρατούσε  νερό ,  
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χρησιμοποιήθηκαν  170 φορτηγά  άμμο ,  . .  τα  ποτιστικά  τα  συστήματα  

βλέπετε  εκεί  είναι  της  τάξης ,  συνολικά ,  μίνιμουμ  30.000 ευρώ  που  

έχουν  γίνει ,  έχουν  αγοραστεί  τρακτέρ  για  να  μην  ταλαιπωρούμε  τον  

Δήμο  κούρεψέ  μας ,  κάναμε  μας  γραμμές ,  ο  κ .  Δεσποτίδης  και  οι  

υπόλοιποι  φαντάζομαι  οι  παλαιοί  ξέρουν  ότι  εδώ  και  οκτώ  χρόνια  δεν  

έχουν  παρέμβει  πουθενά  ούτε  ζητήσαμε  σπόρους ,  λιπάσματα ,  γραμμές ,  

κουρέματα ,  το  οποίο  σε  χρήματα  σε  βάθος  χρόνου  εάν  αναλογιστούμε  

πόσα  κουρέματα  και  πόσες  γραμμές  μόνο  χρειάζονται  για  ένα  γήπεδο  

στα  οκτώ  χρόνια  που  έχω  την  ομάδα ,  πιστεύω  ότι  ξεπερνάει ,  

τουλάχιστον ,  μόνο  οι  γραμμές ,  τα  κουρέματα  και  τα  λοιπά  περί  τα  

20.000 ευρώ .   

 Τώρα  θα  μου  πείτε ,  γιατί  τα  έκανες  αυτά ;  Δεν  υπάρχει  λογική .  

Εγώ  σας  είπα  ότι  δεν  είμαι  καλά .  Έχω  ένα  πάθος  με  το  ποδόσφαιρο ,  

έχω  ένα  πάθος  με  την  τελειότητα ,  θέλω  να  γίνονται  πράγματα ,  να  

ομορφαίνουν  οι  χώροι ,  οι  χώροι  που  αθλούνται  τα  παιδιά  να  είναι  σε  

κατάσταση  τέλεια .  Συμφωνώ  απόλυτα  ότι  ακόμη  δεν  έχουμε  φτάσει  

ούτε  στο  40% των  σκέψεων  που  έχω  στο  μυαλό  μου ,  όσον  αφορά  τον  

χώρο  αυτό .   

 Κοιτάξτε  τώρα ,  παραδείγματος  χάρη ,  ο  χώρος  αυτός  εδώ  που  έχει  

γίνει ,  εδώ  δεξιά  που  βλέπετε  εδώ ,  αυτό  ήταν  ένα  χωράφι ,  χωρίς  

πατώματα ,  χωρίς  φωτισμό ,  δεν  είχε  τίποτα .  Όσοι  δεν  έχουν  έρθει ,  δεν  

έχουν  επισκεφτεί  τον  χώρο  καλό  θα  είναι  να  έρθουν  μια  μέρα  να  τους  

ξεναγήσουμε .   

 Τώρα  ετοιμάζουμε  ένα  σούπερ  σύγχρονο  ιατρείο  με  απινιδωτές ,  

με  όλα  τα  απαραίτητα  που  χρειάζεται  για  την  ασφαλή  διεξαγωγή  

αγώνων .  Με  το  καλό  να  τελειώσει ,  θα  κάνουμε  και  μια  . .μικρή .  Είναι  

σχεδόν  έτοιμη  κατά  70%.  
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 Αυτός  ο  χώρος  εδώ  ήταν  με  αγριόχορτα .  Αυτό  ακριβώς  που  

βλέπετε  εδώ .  Αυτά  εγώ  με  δική  μου  πρωτοβουλία  . . ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  όπως  βλέπεις  μπροστά  σου  ένα  παρτέρι  δημοτικό  και  έχει  

αγριόχορτα  μέσα  και  πάει  ένας  γείτονας ,  το  σκαλίζει ,  του  βάζει  

λίπασμα  και  του  βάζει  λουλούδια ,  δεν  πιστεύω  να  του  πει  κανένας  ότι  

γιατί  έβαλες  λουλούδια ;  Έτσι  ακριβώς  και  εγώ  πήρα  την  πρωτοβουλία ,  

χάλασα  αυτά  τα  εκτρώματα  εδώ ,  στην  θέση  αυτού  έγινε  ένα  σύγχρονο  

κυλικείο ,  όπως  βλέπετε  εδώ ,  όπως  και  αυτό  εδώ .   

Κοιτάξτε  αυτό  εδώ .  Η  αρχική  κατάσταση  εδώ ,  του  διαδρόμου  

αυτού  εδώ  και  η  μετέπειτα .  Η  αρχική  κατάσταση ,  έβαλα  ζαρντινιέρες ,  

βέβαια  ακόμη  δεν  έχει  τελειοποιηθεί  ο  χώρος  έξω ,  οι  τουαλέτες  δεν  

φαίνεται  πως  ήταν  πριν .  Κάποια  φωτογραφία  ίσως  να  έχει  εδώ .  Έχουν  

μπει  παντού  θωρακισμένες  πόρτες ,  βλέπετε ,  κάμερες  ασφαλείας .  Αυτή  

είναι  η  αρχική  κατάσταση  όταν  . .  Εδώ  είναι  τα  αποδυτήρια  πριν  και  

μετά .  Σύγχρονα  αποδυτήρια  για  όλα  τα  παιδιά  με  και  τα  καθισματάκια  

τους ,  να  βάζουν  από  κάτω  τα  παπούτσια  τους ,  τα  ντουλαπάκια  τους .  

Είπαμε  θωρακισμένες  πόρτες  και  εδώ  ήταν  ο  πίνακας  που  

χρησιμοποιούσε  η  προηγούμενη  ομάδα  και  τώρα  βλέπετε  πως  είναι  

εδώ .   

Δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  άλλο .  Σας  είπα ,  μια  και  βγάλαμε  τις  

φωτογραφίες  αυτές ,  να  συμπληρώσω  ότι  υπάρχει  παιδική  ομάδα  25 

ατόμων  αυτή  την  στιγμή ,  . .  γιατί  κάποιος  μπορεί  να  αναρωτηθεί ,  

παίρνεις  συνδρομές ;  Είναι  όλα  τα  έξοδα  πληρωμένα ,  οι  στολές  τους ,  οι  

μπάλες  τους ,  οι  γιατροί  τους ,  οι  προπονητές  τους  από  εμάς .   

Πιστεύω  να  καταλαβαίνετε  μετά  από  αυτά  που  βλέπετε . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πόση  τρέλα  έχεις .   
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Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Την  αρχική  μου  τοποθέτηση  περί ,  σε  εισαγωγικά ,  «ηλιθιότητα». Έτσι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  ηλιθιότητα ,  πάθος  είναι  και  τα  πάθη  τα  πληρώνουμε  και  τα  

υπηρετούμε .   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Αυτά .  Όσον  αφορά ,  κυρία  Παπαφωτίου  που  είπατε… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Την  αγωνιστική  προοπτική .   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Την  προοπτική ,  πιστεύω  ότι  και  ήδη  μέχρι  τώρα  η  κατάσταση  που  

δημιουργήσαμε  είναι  σε  πάρα  πολύ  καλό  επίπεδο .  Το  μυαλό  ημών  είναι  

στο  μέλλον  να  δημιουργήσουμε ,  οπωσδήποτε   

με  κάποιο  τρόπο ,  με  δικά  μας  έξοδα ,  με  την  βοήθεια  του  Δήμου  και  

κάποιου  προγράμματος ,  δεν  το  ξέρω  αυτό ,  μια  κερκίδα  γιατί  υπάρχει  

πρόβλημα ,  να  γίνει  ο  φωτισμός ,  περίφραξη  γύρω  –γύρω  από  

τσιμεντογωνίες  και  βαμμένες  με  ασβέστιο  να  γίνει  μια  σωστή  

κατάσταση ,  μια  πάρα  πολύ  ωραία  είσοδος   και  πιστεύω  ότι  θα  το  

χαίρονται  από  εδώ  και  πέρα  όλοι  οι  Σερραίοι .   

 Εγώ  αύριο ,  μεθαύριο  μπορεί  να  βαρεθώ .  Έτοιμος  είμαι  να  σας  το  

πω  και  έτσι .  Τα  όρια  τα  έχω  ξεπεράσει  προ  πολλού  και  τα  οικονομικά  

και  τις  εργατοώρες  που  ξοδεύω  καθημερινά .  Εύχομαι  ο  επόμενος  που  

θα  συνεχίσει  μακάρι  να  είναι  σαν  και  εμένα  και  να  κάνει  άλλα  τόσα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  μας  είπατε  με  ποιο  καθεστώς  κάνατε  χρήση  μέχρι  τώρα ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  
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Το  καθεστώς  είναι  όπως  όλες  οι  ομάδες  . .το  Σκούταρι .  Έχει  μια  ομάδα  

και  έχει  ένα  δημοτικό  γήπεδο  και  παίζει .  Η  Καμήλα ,  η  Αναγέννηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  έχετε ,  δηλαδή ,  κάποιο  παραχωρητήριο ,  ζητάτε  τώρα .   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Παραχωρητήριο  υπάρχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  στο  όνομα  το  κυρίου  από  το  2003.   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Υπάρχει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  χρήση .  Απλώς  τώρα  ζητείται  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  για  

να  μπορεί  να  ενταχθεί ,  ενδεχόμενα ,  σε  κάποια  προγράμματα ,  γιατί  

τώρα  τα  προγράμματα  απαιτούν  συγκεκριμένη  χρήση .   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  αυτό  ξεκίνησε  επί  δημαρχίας  του  κ .  Αγγελίδη .  Η  

αίτησή  μου  από  τον  9ο  του  ΄17, θα  μπορούσαμε  ήδη ,  εάν  τρέχαμε  λίγο  

τις  εξελίξεις  να  ήμασταν  σε  ακόμα  καλύτερο  επίπεδο .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  ήσουν  στο  LEADER μέσα  με  100% επιδότηση .   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Θα  μπορούσαν  να  γίνουν  και  άλλα  έργα  και  όπως  σας  είπα  πριν ,  δεν  

κάνετε  χάρη  σε  μένα ,  να  το  ξέρετε  αυτό ,  χάρη  κάνετε  σε  σας ,  στα  

παιδιά  μας ,  γενικότερα  στον  σερραϊκό  λαό .  Δεν  έχω  κανένα  κέρδος  

από  την  όλη  υπόθεση .  Ίσα  – ίσα  απεναντίας  και  οικονομικώς  και  ηθικά  

και  ψυχολογικά  τρώω  πάρα  πολύ  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Χαλκίδη .  Κύριε  Χρυσανθίδη  θέλετε  ερώτηση ;  

Τοποθέτηση ;  Τοποθέτηση .  Ωραία ,  σημειώστε .  Ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  

Γκότσης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ορίστε  κυρία  

Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  θέλει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  δεν  έχω  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προηγείστε  αφού  είστε  επικεφαλής .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Γκότση  ευχαρίστως .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προηγούνται  όσοι  είναι  επικεφαλής  παρατάξεων .  Μετά  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  με  την  σειρά  της  παράταξης .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  είχα  να  πω  σε  σχέση  με  το  τι  ακριβώς  δουλειά  έγινε  στον  

συγκεκριμένο  χώρο  από  την  ‘Ανατολή’  και  τον  κ .  Χαλκίδη  τα  είπα  

νωρίτερα .  Θα  ήθελα  μια  επιπλέον  πληροφόρηση  τώρα ,  εννοώ  όσο  

τοποθετούμαι  για  το  ποια  είναι  η  απαίτηση ,  δηλαδή  πόσα  χρόνια  

πρέπει  να  παραχωρήσουμε  να  είναι  στην  χρήση  για  να  μπορεί  να  

ενταχθεί  σε  προγράμματα ;  25ετία ;  Είναι  δηλαδή  . . .  Διότι  η  μοναδική  

μου  ένσταση  είναι  εκεί .  δεσμεύονται  έξι  δημαρχιακές  θητείες  με  μια  

απόφαση  που  θα  πάρουμε  σήμερα ,  όσον  αφορά  τον  χώρο .   

 Το  λέω  αυτό ,  γι '  αυτό  το  συνδύασα  και  με  την  ερώτηση  που  

έκανα ,  δηλαδή  τι  αποκλειστικές  προοπτικές  δίνετε  στην  συγκεκριμένη  

ομάδα ;  Είναι  κάτι  που  συνδέεται .  Είκοσι  πέντε  χρόνια  είναι  πάρα  
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πολλά ,  όπως  καταλαβαίνετε  και  όπως  είπα  και  νωρίτερα ,  δεσμεύονται  

για  έξι  δημοτικές  αρχές .  Εκεί  είναι  η  ένστασή  μου  και  γι '  αυτό  θα  

ήθελα  την  απάντηση  από  το  συγκεκριμένο .  Δεν  ξέρω  σε  τι  

προγράμματα  έχετε  σκοπό  να  μπείτε  και  εάν  όντως  είναι  απαίτηση  η  

25ετία ,  να  είστε  δηλαδή…  

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  αυτοσκοπός  αυτός  κυρία  Παπαφωτίου ,  να  …Δεν  είναι  αυτός  

ο  σκοπός  μας .  Όσον  αφορά  για  το  αγωνιστικό  πλάνο ,  γιατί  εάν  

κατάλαβα  καλά  προηγουμένως  είπατε  ότι  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι ,  διότι  εάν  πρόκειται  για  μια  ομάδα  που  αύριο  θα  καταργηθεί ,  θα  

μας  μείνει  η  25ετία ,  καταλάβατε ;   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Φέτος  μας  δόθηκε  η  ευκαιρία  να  ανεβούμε  και  στην  Γ’  Εθνική ,  στην  

οποία  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καταλαβαίνω .   

Κος  ΧΑΛΚΙΔΗΣ:  

Λόγω  της  κατάστασης  τώρα  αυτής…. Η  ομάδα  έχει  προοπτικές  να  

ανέβει  και  να  πάει  ακόμα  ψηλότερα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  εγώ  ευχαριστώ ,  κ .  Χαλκίδη ,  εγώ  θεωρώ  ότι  μπορούμε ,  ίσως ,  

να  είμαστε  πιο  ευέλικτοι ,  δηλαδή  όσον  αφορά  τον  χρόνο  τον  θεωρώ  

υπερβολικά  μεγάλο  την  25ετία ,  αλλά  παίζει  ρόλο  και  η  βεβαίωση  που  

μου  δίνετε ,  ότι  δηλαδή  σε  περίπτωση  που  θέλει  να  ενταχθεί  σε  κάποιο  

πρόγραμμα  είναι  απαίτηση ,  ειδάλλως  δεν  μπορεί .   
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 Θα  έβλεπα ,  δηλαδή ,  ως  πιο  λογική  χρονική  διάρκεια  

παραχώρησης  την  10ετία ,  παρά  την  25ετία .  Είναι  μεγάλη  η  δέσμευση ,  

μπορεί  αύριο  η  ομάδα  να  μην  υπάρχει ,  μπορεί  ο  Δήμος  να  θέλει  να  

κάνει  κάτι  άλλο  σε  συνεργασία  ίσως  και  με  τον  φορέα  που  έκανε  την  

επένδυση  εκεί ,  όλα  αυτά  δημιουργούν  μια  δέσμευση ,  την  οποία  καλό  

θα  ήταν  ο  Δήμος  να  την  αποφύγει .  Θα  ήθελα  μια  απάντηση  για  το  

πόσο ,  ας  πούμε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  πάψει  να  υπάρχει  η  ομάδα  θα  εκλείψει  και  ο  λόγος  παραχώρησης  

και  μπορεί  να  ανακληθεί  την  επόμενη  στιγμή .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Σωστά .  Είναι  δηλαδή  η  25ετία  απαίτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  25ετία  είναι  ένας  εύλογος  χρόνος  για  να  μπορέσει  και  να  αποσβέσει  

τις  επενδύσεις  που  έχει  κάνει  ο  άνθρωπος  και  για  να  μπορέσει  να  κάνει  

περισσότερα .  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  παραμείνουν  στον  Δήμο  ως  

περιουσιακό  στοιχείο  του  Δήμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  και  πρέπει  να  προηγηθεί  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  αλλά  επειδή… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  μπερδέψατε .  Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχάς  θα  ήθελα  να  πω  ότι  πολλές  

ομάδες ,  όπως  είναι  Σκούταρι ,  Καμήλα  χρησιμοποιούν  τα  γήπεδα  που  

δεν  είναι  δικά  τους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της  Καμήλας  είναι  ιδιόκτητο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  ιδιόκτητο  της  Καμήλας ,  δεν  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  ιδιόκτητο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μην  επιμένετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τελικά  όχι ;  Το  είχατε  για  ιδιόκτητο ,  δεν  είναι  ιδιόκτητο .  Μέχρι  τώρα  

στις  αποφάσεις  ήταν  για  ιδιόκτητο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  τέτοια  συζήτηση  τώρα .  Δεν  είναι  θέμα  μας  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στέφανε  δεν  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  αυτό  τώρα  συζητήσεως .  Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  θέμα  αυτό  της  παραχώρησης  έχει  έρθει  στις  ΄18 ή  19… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήταν  ή  ΄18 ή  ΄19, που  ήρθε  και  το  θέμα  του  Πανσερραϊκού  και  το  

πήραν  πίσω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ΄19.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ΄19, θυμάμαι .  Εγώ  προσωπικά  ενδιαφέρθηκα  να  μπει  το  θέμα ,  όμως  

έπρεπε ,  οι  υπηρεσίες  μου  είπαν  ότι  θα  πρέπει  να  πάει  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  να  αποφασίσει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  την  παραχώρηση  

και  έτσι  είχε  γίνει  και  είναι ,  ενώ  μπήκε  στην  ημερήσια  διάταξη ,  ενώ  

μπήκε  στην  ημερήσια  διάταξη ,  εάν  το  θυμάστε  παιδιά  και  το  

τραβήξαμε  πίσω ,  χωρίς  αυτό  το  θέμα  έγινε  η  συνεδρίαση ,  διότι  έπρεπε  

να  πάει  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  να  πάρει  απόφαση ,  όπως  τώρα  έγινε  με  

τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Όταν  έφερε  το   φυλλάδιο  ο  κ .  Χαλκίδης  εδώ  και  είδαμε  το  τι  

έργο  έγινε ,  μείναμε  όλοι  έκπληκτοι  από  τον  Δήμαρχο  μέχρι  και  τους  

υπηρεσιακούς  παράγοντες  και  μάλιστα  είχαμε  πει  εάν  βλέπαμε  αυτά  

πιο  μπροστά  θα  το  περνούσαμε  χωρίς  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Όσον  αφορά  τα  25 χρόνια ,  αυτά  είναι  μια  ομάδα .  Μέσα ,  το  είπε  ο  

κύριος  . . ,  είπε  το  εξής ,  λέει  ότι  ο  Δήμος  μπορεί  να  το  χρησιμοποιεί  για  

κάθε  εκδήλωση ,  για  κάθε  δράση ,  όποτε  θέλει  και  τα  λοιπά .  Άρα  σε  ένα  

προπονητικό  κέντρο  το  οποίο  κτίζει  μια  μικρή  Μπαρτσελόνα ,  θα  σας  
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πω  εγώ ,  όταν  αυτό  παραμένει  και  μπορεί  να  το  χρησιμοποιήσει  ο  

δήμος ,  θα  παραμείνει  στον  Δήμο ,  νομίζω  ότι  τα  λόγια  είναι  περιττά .   

 Είναι  δυνατόν  τώρα  ένας  ιδιώτης ,  ο  οποίος  έχει  χρησιμοποιήσει  

από  την  τσέπη  του  πάνω  από  200.000 και  αυτή  την  περιουσία  την  

αφήνει  στον  Δήμο ,  θα  μιλάτε  τώρα  για  δεκαπέντε  και  είκοσι  χρόνια .  οι  

ομάδες  υπάρχουν ,  αύριο ,  μεθαύριο  μπορεί  να  μην  είναι  ο  κ .  Χαλκίδης ,   

θα  είναι  κάποιος  άλλος ,  όμως  η  ομάδα  παραμένει .  Όλες  οι  ομάδες  

παραμένουν .  Και  αυτή  η  ομάδα  θα  παραμείνει ,  άσχετα  το  ποιος  είναι  ο  

πρόεδρος  της  ομάδας  αυτής .   

 Θεωρώ  ότι  τα  λόγια  είναι  περιττά  και  πρέπει  ομόφωνα  να  

αποφασίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Χρυσανθίδη .  Πάντως  το  γεγονός  ότι  το  

φέρατε  και  το  ξαναπήρατε  και  δεν  το  ξαναφέρατε  και  τα  λοιπά ,  τελικά  

επέφερε  χρονική  καθυστέρηση  μεγάλη .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

….το  σώμα  σχετικά  με  το  θέμα ,  διότι  έτυχε  να  είμαι  ένας  εκ  των  δυο  

που  είχαν  βάλει  την  υπογραφή  για  την  νόμιμη  παραχώρηση  και  χρήση  

του  γηπέδου .  Και  αυτό  το  οποίο  θα  πρέπει  να  απασχολήσει  το  σώμα  

και  θα  περίμενα  την  ερώτηση  αυτή  να  κάνετε ,  διότι  εδώ  είναι  μια  

τυπική  διαδικασία ,  θα  ήταν  η  πρώτη  ερώτηση ,  πώς  κύριε  Χαλκίδη  τα  

κάνετε  όλα  αυτά ,  είχατε  παραχωρητήριο ;  Και  βεβαίως  ο  κ .  Χαλκίδης ,  η  

‘Ανατολή’  μάλλον ,  να  μην  προσωποποιούμε ,  η  ‘Ανατολή’  το  ΄03, όταν  

πλέον  περιήλθαν  στον  Δήμο ,  για  να  γνωρίζει  το  σώμα ,  όλες  οι  

αθλητικές  εγκαταστάσεις  υπογράφτηκε  παραχωρητήριο  συμφωνητικό  

με  την  ‘Ανατολή’  και  με  όλες  τις  ομάδες  που  χρησιμοποιούσαν  τις  

εγκαταστάσεις  του  Δήμου .  Ότι  εργασίες  είχαν  γίνει  στον  συγκεκριμένο  
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χώρο ,  έγιναν  με  έγκριση  του  τότε  Αθλητικού  Οργανισμού ,  διότι  είχαν  

γίνει  κάποιες  βελτιώσεις ,  εγκαταλείφθηκε  μετά  για  ένα  διάστημα  και  

ήρθε  ως  Πρόεδρος  ο  κ .  Χαλκίδης  και  επειδή  τον  έχω  επισκεφτεί  τον  

χώρο ,  έκανε  αυτά  τα  οποία  έκανε  και  νομίζω  ότι  είπε  λίγα  και  καλό  

είναι  να  πάμε  να  δείτε  τι  ακριβώς  έκανε .   

 Το  ευχάριστο  είναι  όμως  ότι  τα  έκανε  όλα  με  εγκρίσεις  και  τα  

έκανε  με  αδειοδοτήσεις  νόμιμες .  Δεν  υπάρχει  τίποτα  μέσα  στις  

εγκαταστάσεις ,  το  οποίο  είναι  πρωτόγνωρο  για  τα  αθλητικά ,  

πρωτόγνωρο  σας  το  λέω ,  που  έχει  νομιμοποιήσει  τις  εγκαταστάσεις  

από  μόνος  του  με  δικά  του  έξοδα .   

 Ένα  κυρίαρχο  στοιχείο  ακόμα  είναι  ότι  δεν  παίζει  εκεί  μόνο  η  

‘Ανατολή’ ,  φιλοξενούνται  και  άλλες  ομάδες .  Παίζει  και  ο  Ιωνικός  

εκεί .  Και  αυτά  όλα  τα  έκανε  και  τα  συντηρεί  με  δικά  του  έξοδα .  Και  

δεν  θέλω  να  υπερθεματίσω  για  την  ‘Ανατολή’ ,  αλλά  αυτά  τα  οποία  είπε  

θεωρώ  ότι  είναι  λίγα  με  την  λίγη  γνώση  που  έχω .   

 Με  τα  αθλητικά  δρόμενα  και  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  τα  

κουρέματα  και  τα  ποτίσματα  και  τα  λοιπά ,  όχι  20.000,  στοιχίζουν  πάρα  

πολλά  χρήματα .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  είναι  ένα  στολίδι  για  την  πόλη  μας ,  πρέπει ,  η  

άποψή  μου  να  συνδράμει  και  ο  Δήμος  σε  κάποιες  εγκαταστάσεις  που  

υπάρχουν ,  που  ανέφερε ,  να  βοηθήσει ,  διότι  νομίζω  μόνο  όφελος  θα  

έχουμε  από  αυτό  και  τίποτα  παραπάνω  και  από  ότι  ξέρω  εκεί  υπάρχει  

μια  άλλη  ομάδα  και  βάλαμε  κάποιους  όρους  εκεί ,  οπότε  μπορεί  να  το  

χρησιμοποιεί  όποια  ομάδα  θέλει  στην  γειτονιά  εκεί  χωρίς  να  

δημιουργεί  καθέναν  πρόβλημα  ο  κ .  Χαλκίδης  και  επίσης  δεν  υπάρχει  

θέμα  25 έτη  για  πρόγραμμα .  Δεν  υφίσταται  το  πρόγραμμα .   
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Τα  25 έτη  δεν  είναι  αυτά  τα  οποία  θα  καθορίσουν .  Ο  Δήμος ,  εάν  

θελήσει  κάποια  στιγμή  να  το  χρησιμοποιήσει ,  έχει  όλο  το  δικαίωμα  να  

το  χρησιμοποιήσει ,  αλλά  νομίζω  δεν  θα  φτάσουμε  ποτέ  εκεί  γιατί  ο  κ .  

Χαλκίδης  έχει  δείξει  και  στον  Πανσερραϊκό ,  που  έτυχε  να  ήμασταν  

μαζί  και  να  συνεργαστούμε  και  εκεί ,  τι  έχει  κάνει ,  τι  σκοπούς  έχει  και  

σας  διαβεβαιώνω  ότι  είναι  ο  μοναδικός  Σύλλογος  που  δεν  παίρνει  

συνδρομές .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Τερζής  και  μετά  εσείς .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ήμασταν  σε  αυτή  την  αίθουσα ,  όταν  είχε  

έρθει  αντίστοιχο  θέμα  για  την  παραχώρηση  των  45 στρεμμάτων  στον  

Πανσερραϊκό  και  λαμβάνοντας  τον  λόγο  στην  τοποθέτησή  μου  είχα  πει  

πως  σύντομα  θα  έρθουν  και  άλλες  τέτοιες  προτάσεις  είτε  από  

αθλητικούς  φορείς  που  ήδη  χρησιμοποιούν  χώρους  είτε  από  φορείς  και  

συλλόγους  που  θέλουν  να  παραχωρηθούν  από  τον  Δήμο  με  αντίστοιχες  

διαδικασίες  για  να  αναπτύξουν  τέτοια  δράση  και  έρχεται ,  λοιπόν ,  

σήμερα  και  χαίρομαι ,  ότι  και  ως  άνθρωπος  του  αθλητισμού  και  ως  

καθηγητής  φυσικής  αγωγής  θα  θέλω  να  τονίσω ,  να  βάλω  μια  άλλη  

διάσταση .  Ας  μην  μιλάμε  μόνο  για  την  αγωνιστική  προοπτική  αλλά  για  

την  αθλητική  προοπτική .   

 Πραγματικά ,  εμένα  προσωπικά  δεν  με  ενδιαφέρει  σε  ποια  

κατηγορία  θα  αγωνίζεται  η  συγκεκριμένη  ομάδα ,  αρκεί  εκεί  να  είναι  

ένα  αθλητικό  κύτταρο  και  τα  νεαρά  παιδιά  να  μπορούν  εκεί ,  με  καλούς  

προπονητές ,  με  καλές  συνθήκες ,  με  μια  καλή  διοίκηση ,  να  μπορούν  να  

αποκτήσουν  όλα  αυτά  τα  οφέλη  του  αθλητισμού  και  ας  κοιτάμε  ούτε  
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ως  γονείς  ούτε  ως  προπονητές  πάντοτε  το  μέγιστο ,  την  μεγαλύτερη  

κατηγορία  ή  την  μεγαλύτερη  . . ,  γιατί  το  κέρδος  είναι  η  δια  βίου  

άθληση  και  ο  δια  βίου  αθλητικός  και  φυσικός  υγιής  τρόπος  ζωής .   

 Εύχομαι ,  χαριτολογώντας ,  να  μην  συνέλθει  ο  κ .  Χαλκίδης ,  να  

μην  είναι  καλά  και  εύχομαι  να  βρεθούν  και  άλλοι  σαν  τον  κ .  Χαλκίδη ,  

έτσι  να  μην  είναι  καλά  και  να  μας  ζητήσουν  και  άλλους  χώρους  είτε  

που  χρησιμοποιούνται   είτε  που  δεν  χρησιμοποιούνται  αυτή  την  

στιγμή .  Σας  θυμίζω  εκείνο  τον  σκελετό  που  βρίσκεται  στον  Άγιο  

Ιωάννη ,  εκείνο  το  γήπεδο  που  θα  γινόταν  κάποτε ,  μακάρι  να  βρεθεί  

κάποιος  αντίστοιχος  κ .  Χαλκίδης  που  δεν  θα  είναι  καλά  και  να  μας  το  

ζητήσει  για  25 χρόνια .   

 Και  όσον  αφορά  βλέπω  ότι  και  στο  10ό  όρο  και  στον  18ο ,  

υπάρχει  η  πρόβλεψη  ότι  εάν  δεν  γίνει  έστω  και  ένα  από  τα  

συμφωνηθέντα ,  να  μπορούμε  εμείς  να  άρουμε  αυτή  την  παραχώρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Νυχτοπάτη  ως  εισηγητής  θέλετε  

κάτι ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

….οι  παρεμβάσεις  είναι  μικρές ,  όπως  μικρές  εργασίες ,  όπως  

ελαιοχρωματισμοί  και  τέτοιας  κατηγορίας ,  άλλο  τα  δέκα  χρόνια .  Όταν  

είναι  μόνιμες  κατασκευές  όμως  και  κάποια  βαριά  κατασκευή  είναι  

είκοσι ,  τουλάχιστον ,  χρόνια .  Όμως  μέχρι  κάποιος  να  κάνει  τα  χαρτιά  
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του ,  χρειάζονται  τουλάχιστον  ένα  χρόνο ,  ενάμιση  μέχρι  να  εγκριθεί  το  

πρόγραμμα ,  άρα  ένα  περιθώριο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εύλογο .  Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Νομίζω  ομόφωνα  

εγκρίνεται  το  θέμα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  το  ψηφίζω  με  την  επιφύλαξη  της  χρονικής  

διάρκειας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  σας  πω  ότι  δεν  υπάρχει  ψήφος  με  επιφύλαξη .  Είναι  ναι  ή  όχι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κοιτάξτε ,  έχει  δυο  σκέλη ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  η  απαίτηση ,  δηλαδή ,   

της  ψήφους  μας  είναι  σε  δυο  πόδια .  Το  ένα  είναι  παραχώρηση .  Δεν  έχω  

καμία  αντίρρηση  και  ως  Δύναμη  να  παραχωρηθεί  και  το  δεύτερο  είναι  

η  χρονική  διάρκεια .  Στο  θέμα  της  χρονικής  διάρκειας  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  ψηφίζεται  όπως  εισάγεται .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  η  πρόταση  είναι  όπως  εισάγεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  να  φέρετε  άλλη  πρόταση  εσείς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  ψηφίζεται  όπως  εισάγεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  φέρετε  άλλη  πρόταση  να  το  συζητήσουμε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  τελικά ;  Ομόφωνα  ναι ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  κατάλαβα  τι  είπατε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  φέρετε  άλλη  πρόταση ,  που  έχετε  δικαίωμα  να  καταθέσετε  στο  

σώμα  διαφορετική  πρόταση ,  να  τεθεί  σε  ψηφοφορία .   Η  πρόταση  που  

έρχεται  στο  σώμα  είναι  η  παραχώρηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  το  λέει  η  εισήγηση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατά  χρήση  για  25 έτη .  Έρχεστε  εσείς ,  έχετε  το  δικαίωμα  να  κάνετε  

μια  διαφορετική  πρόταση .  Δεν  μπορείτε  να  πείτε  με  επιφύλαξη  ψηφίζω  

αυτή  την  πρόταση .  Κάτι  διαφορετικό  θα  πρέπει  να  πείτε  ή  να  μην  το  

αποδεχθείτε  ή  να  το  αποδεχθείτε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ωραία ,  ναι .  Καταθέτω  δεύτερη  πρόταση ,  όσον  αφορά  με  άλλη  χρονική  

διάρκεια  και  με  την  δυνατότητα  επανεξέτασης  του  θέματος  στην  

δεκαετία .  Δεν  εμποδίζεται ,  επιχειρηματολογώ  προς  το  σώμα ,  ως  προς  

την  πρότασή  μου ,  θεωρώ  ότι  δέκα  χρόνια  δεν  δεσμεύει  ούτε  την  

Δημοτική  Αρχή  αλλά  ταυτόχρονα ,  δεν  αποκλείει  και  τον  

ενδιαφερόμενο  να  είναι ,  να  κάνει  χρήση  του  χώρου .  Εάν  όλα  τα  

πράγματα  κυλήσουν  ομαλά ,  νομίζω  ότι  στην  δεκαετία  η  ανανέωση  θα  

είναι  αυτονόητη .  Όμως  εξασφαλίζουμε  μια  ευελιξία  αντίληψης  και  

διαχείρισης  της  δημοτικής  περιουσίας  του  Δήμου .   

 Επομένως ,  καταθέτω  δεύτερη  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία ,  συνάδελφος  που  να  ψηφίζει  την  πρόταση  της  κυρίας  

Παπαφωτίου ;   Η  πρόταση  όπως  προβλέπεται  στην  εισήγηση .  Όλοι  οι  

υπόλοιποι .  Συνεπώς  με  την  μειοψηφία  της  κυρίας  Παπαφωτίου  η  

εισήγηση  εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  306/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Συγκρότηση  οργανωτικής  επιτροπής  για  την  διοργάνωση   

των  εκδηλώσεων  ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ  2020¨ .  

Εισηγήτρια:  H Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη-Τσοχατζίδη  Χρ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  διαβάσατε  στην  εισήγηση ,  συνάδελφοι ,  προβλέπεται  η  

συγκρότηση  Οργανωτικής  Επιτροπής ,  η  οποία  θα  εισηγηθεί  και  θα  

συνδράμει  στην  διοργάνωση  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών  2020’,  εάν  

πρώτα  ο  Θεός  μπορέσουμε  και  μας  επιτραπεί  από  τις  συνθήκες .  Η  

Επιτροπή  θα  αποτελείται  από  ένδεκα  μέλη ,  εκ  των  οποίων  έξι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  και  πέντε  δημότες .   

 Σε  ότι  αφορά  στους  δημοτικούς  συμβούλους  οι  τέσσερις  θα  είναι  

από  την  πλειοψηφία  και  οι  δυο  από  την  μειοψηφία .  Ανακοινώσκω  τους  
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συμβούλους  που  προτείνονται  από  την  πλευρά  της  πλειοψηφίας .  Η  

κυρία  Πάνου ,  η  κυρία  Παλάζη  και  ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης  με  

αναπληρωτές  τον  κ .  Μισιρλή ,  τον  κύριο  Ταΐρη ,  τον  κ .  Χατζηδημητρίου  

και  τον  κ .  Μερετούδη .   

 Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως  είμαστε  στο  σχήμα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  Σταλακτή  και  ο  κ .  Μπουρβάνης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ηλιοπούλου ,  λοιπόν ,  ως  μέλος  και  ο  κ .  Μπουρβάνης  ως  

αναπληρωτής .  Η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ;  Ποιος  θα  μας  πει  από  

εσάς ;  Ο  κ .  Χράπας  λείπει .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Γκότση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχουμε  και  πέντε  δημότες  οι  οποίοι  θα  συμμετέχουν .  Τρεις  από  

την  παράταξη  της  πλειοψηφίας  που  θα  είναι  ο  κ .  Αυταλίδης ,  ο  κ .  

. .Ιορδάνης  και  η  κυρία  Κετσίδη  Ελισάβετ  με  αναπληρωτές  την  κυρία  

Μηνά ,  την  κυριά  Φραγκίδου  και  την  κυρία  Πετρίδου  Πηνελόπη .  Θα  

έχουμε  και  δυο  από  την  αντιπολίτευση .  Κύριε  Φωτιάδη ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  Νάσος  ο  Παπαδόπουλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παπαδόπουλος  Νάσος .  Με  αναπληρωτή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  τον  δώσω  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μου  το  δώσετε  αύριο .  Και  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  να  το  δώσετε  αύριο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  πείτε  αύριο ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  είναι  εύκολο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  την  αναπληρωτή  του .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τελειώσατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  επισήμανση  επί  της  εισηγήσεως  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  επισήμανση ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Μπορώ  να  πάρω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε ,  ναι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην  τελευταία  παράγραφο  διαβάζω  ότι  η  διάρκεια  της  θητείας  των  

μελών  της  Επιτροπής  λήγει  με  το  τέλος  των  εκδηλώσεων  της  

Πολιτείας .  Κρίνω  ορθότερο  να  μείνει  για  ένα  μήνα  μετά  το  τέλος  των  

εκδηλώσεων ,  Θεού  θέλοντος  να  γίνουν ,  για  να  δουν  και  τις  όποιες  

αστοχίες  λάθη  και  προτάσεις .  Αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό ,  πολύ  σωστό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταγράφηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι  εποικοδομητικοί  να  είμαστε .  Ορίστε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  εκφράσω  την  χαρά  μου  ότι  προχωράτε  στην  σύσταση  μιας  

τέτοιας  Οργανωτικής  Επιτροπής  και  να  θυμίσω  ότι  κάναμε  επισήμως  

πρόταση  στις  29/1 να  δημιουργηθεί  πραγματικά  μια  Επιτροπή  

Εορταστικών  Θεσμών .  Χαίρομαι  που  υιοθετήσατε  και  τον  αριθμό  των  

μελών ,  γιατί  προτείναμε  να  είναι  ένδεκα .  Εύχομαι  να  πάνε  όλα  καλά  

και  χαίρομαι  που  συνδράμουμε  με  τον  τρόπο  μας  στην  καλύτερη  

λειτουργία  και  ας  το  πούμε  οργάνωση  όλων  αυτών  που  θα  είναι  

ωφέλημα  για  την  χώρα  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μολονότι  είχε  εξαγγελθεί  από  τον  Δήμαρχο  αυτό  επίσης ,  αλλά  εν  πάση  

περιπτώσει ,  είναι  εποικοδομητικό  και  αυτό  που  λέτε .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλό  είναι  να  μας  ακούτε  σαν  αντιπολίτευση  και  να  . . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ενσωματωθεί  αυτό  που  είπατε ,  κ .  Τερζή  ότι  θα  είναι  μέχρι  και  ένα  

μήνα  μετά  το  πέρας  των  εκδηλώσεων .  Επομένως ,  εγκρίνεται  

ομοφώνως .  Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  307/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .  

 

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:   ¨Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  

 οδικής  ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  από  την  κλήρωση  και  το  πρακτικό  το  οποίο  έχετε  λάβει .  Η  κυρία  

Τζίνη  Κυριακή  ως  Πρόεδρος ,  η  κυρία  Τσούκα  Ασημίνα  και  ο  κ .  

Πολυράβας  Γεώργιος  είναι  τακτικά  μέλη  της  Επιτροπής  με  

αναπληρωματική  την  κυρία  Μπαρπουτίδη ,  τον  κ .  Πορπούρη  και  τον  κ .  

Βεριγακλή .   
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 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  προέκυψαν  τα  ονόματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  κλήρωση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  308/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Αύξηση  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  και  αγορά  

 μετοχών  από  την  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  Α .Ε .  

 ¨ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όπως  ξέρετε  με  τον  καινούργιο  νόμο  4674/20 έπρεπε  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  να  

προσαρμόσει  το  καταστατικό  της ,  έτσι  ώστε  να  εναρμονιστεί  με  τις  

νέες  συνθήκες  που  επικρατούν  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  να  

μετατραπεί  σε  έναν  αναπτυξιακό  οργανισμό .   
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 Στα  πλαίσια ,  λοιπόν ,  της  προσαρμογής  της  αποφάσισε  την  Γενική  

της  Συνέλευση  την  αύξηση  του  μετοχικού  της  κεφαλαίου ,  όπου  ο  

Δήμος  Σερρών  σήμερα  κατέχει  3.800 μετοχές  ονομαστικής  αξίας  

44.612 ευρώ  και  έχει  ποσοστό  συμμετοχής  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  

9,05%.  

 Με  την  απόφαση  της  Γενικής  Συνελεύσεως  που  πάρθηκε  στις  15 

Ιουλίου ,  ο  Δήμος  Σερρών  ζητάει  να  πάρει  άλλες  1.600 μετοχές  

ονομαστικής  αξίας  18.784 ευρώ  και  επιπρόσθετα  300 μετοχές  που  

προκύπτουν  από  την  μη  διάθεσή  τους  προς  την  Λέσχη  Αυτοκινήτου  και  

Μοτοσυκλέτας  συνολικής  αξίας  άλλων  3.500 ευρώ  περίπου ,  οπότε  το  

ποσοστό  του  Δήμου  Σερρών ,  εάν  το  σώμα  εγκρίνει  την  αγορά  των  νέων  

μετοχών ,  θα  είναι  της  τάξεως  του  9,93%, οι  συνολικές  μετοχές  που  θα  

έχει  θα  είναι  5.700 μετοχές  ονομαστικής  αξίας  66.918 ευρώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μου  επιτρέψετε ,  συμπληρωματικά  στην  εισήγηση  να  πω  το  εξής .  

Όπως  σας  ανέφερε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  η  προσαρμογή  στις  

διατάξεις  4674 του  ΄20 είναι  υποχρεωτική  για  κάποια  αναπτυξιακή ,  η  

οποία  θα  λειτουργήσει  πλέον  σαν  ένας  αναπτυξιακός  οργανισμός  

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .  Δεν  θα  είναι  αναπτυξιακή  εταιρεία .  Οι  

διατάξεις  αυτές  επιβάλουν  την  συμμετοχή  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  

αυτών  των  εταιρειών  μόνο  οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .   

 Στην  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  των  Σερρών  συμμετείχαν  εννέα  

οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  η  Περιφέρεια  η  ΠΕΔ ,  οι  δήμοι  και  

οι  δήμοι  των  Σερρών  καθώς  επίσης  συμμετείχαν  και  άλλοι  δέκα  φορείς  

ιδιωτικοί ,  είτε  νομικά  πρόσωπα  είτε  φορείς  οι  οποίοι  έχουν  να  κάνουν  

με  ιδιώτες ,  όπως  το  Επιμελητήριο .  Αυτοί  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  
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σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  4674 στο  μετοχικό  κεφάλαιο  της  

εταιρείας ,  άρα  πρέπει  να  αποχωρήσουν .   

 Έχουμε ,  λοιπόν ,  δυο  σκέλη  στην  απόφασή  μας ,  όπως  

τεκμηριώνεται  από  την  μελέτη  βιωσιμότητας ,  η  οποία  συνοδεύει  το  

θέμα  της  αύξησης .  Το  πρώτο  έχει  να  κάνει  με  την  αύξηση  του  

κεφαλαίου  που  αφορά  την  λειτουργία  της  εταιρείας  σαν  νέο  οργανισμό  

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ,  σαν  αναπτυξιακό  οργανισμό  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  με  στελεχιακό  δυναμικό ,  με  μηχανικούς  για  να  συνάψει  

προγραμματικές  συμβάσεις ,  για  μια  σειρά  εργασιών ,  υπηρεσιών  που  θα  

πρέπει  να  κάνει  συμβάσεις  με  τους  δήμους  για  να  προχωρήσουν ,  και  ο  

άλλο  είναι  οι  αγορές  των  μετοχών  από  αυτούς  τους  μετόχους  που  

υποχρεωτικά  φεύγουν .   

 Στον  πίνακα  που  έχετε  αυτά  είναι  δυο  διαφορετικά ,  στην  

εισήγηση ,  είναι  δυο  διαφορετικά  μεγέθη .  Το  ένα  μέγεθος  είναι  η  

αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  για  να  ανταποκριθεί  στις  νέες  

ανάγκες  η  εταιρεία ,  που  είναι  18.784 ευρώ ,  που  είναι  1.600 μετοχές  

και  το  δεύτερο  κομμάτι  είναι  μια  επιπλέον  αγορά  πλέον  στο  μετοχικό  

κεφάλαιο  3.522 ευρώ ,  που  αφορά  300 μετοχές ,  τις  οποίες  θα  

αγοράσουμε  από  φορέα  που  φεύγει ,  είναι  έτσι  ουσιαστικά  

δημιουργείται ,  κρατάμε  το  ποσοστό ,  εάν  και  το  αυξάνουμε  κατάτι ,  στο  

9,93.   

 Στην  προ  τελευταία  στήλη  θα  δείτε  και  στον  πίνακα  που  έχετε  

της  έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων ,  όπου  είναι  συνημμένος  

στα  θέματά  σας ,  βλέπετε  και  το  νέο  ποσοστό  των  μετόχων  της  

ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  με  την  νέα  της  ιδιότητα .  Βλέπετε  φεύγουν  όλοι  οι  άλλοι ,  

δεν  είναι  ούτε  Επιμελητήρια  ούτε  η  ΛΑΜΨ  είναι  μέσα ,  ούτε  

Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  όλοι  αυτοί  φεύγουν  και  μένουν  μόνο  η  
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Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  η  ΠΕΔ  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  

οι  επτά  δήμοι  των  Σερρών .   

Αυτοί  είναι  οι  μοναδικοί  μέτοχοι ,  οπότε  το  ζητούμενο  είναι  για  

μια  αύξηση   μετοχικού  κεφαλαίου  αξίας  22.306 ευρώ  για  να  

εξυπηρετηθούν  αυτοί  οι  δυο  στόχοι  που  τίθενται  από  το  νέο  θεσμικό  

πλαίσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ερώτηση ,  ο  κ .  Φωτιάδης .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  ήδη  αναφερθήκατε  για  την  αναγκαιότητα  προσαρμογής  

και  ήδη  μας  εξηγήσατε  ότι  η  αποχώρηση  συγκεκριμένων  εταίρων  

δημιούργησε  την  ανάγκη ,  το  κενό ,  οι  μετοχές  να  μετακινηθούν  στους  

ΟΤΑ .  Αυτό  καλώς  καμωμένο .   

 Κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει ,  όμως  να  πούμε  είναι  το  εξής .  Ποια  

είναι  η  συνδρομή  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  θα  έλεγα  τα  τελευταία  χρόνια ;  πόσες  

μελέτες ,  Πόσες  δουλειές  τις  έχουμε  αναθέσει ;  Να  δούμε ,  δηλαδή ,  τον  

ουσιαστικό  της  αναπτυξιακό ,  παρεμβατικό  της  ρόλο .   

 Το  λέω  αυτό  με  έναν  πόνο ,  γιατί  υπήρξα  πρόεδρος  στην  

συγκεκριμένη  εταιρεία  και  είπατε  ότι  χρειάζονταν  και  άλλα  κεφάλαια  

για  να  επανεκκινήσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  να  επανεκκινήσει ,  να  υπηρετήσει  τον  νέο  της  ρόλο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  να  επανεκκινήσει  στον  νέο  ρόλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλει  μηχανικούς ,  θέλει  τεχνοκράτες… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

120

Είχε  πάντοτε  μηχανικούς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τους  είχε  με  σχέση  έργου .  Τώρα  η  απαίτηση  του  θεσμικού  πλαισίου  θα  

πρέπει  να  είναι  στελεχωμένη  συγκεκριμένα  για  να  μπορέσει  να  

εξυπηρετήσει  τις  νέες  αρμοδιότητες  που  παίρνει  με  τον  Ν4674, οπότε  

αυτό  απαιτεί  συγκεκριμένη  τεχνογνωσία  και  ομάδα  επιστημονική  

μεγαλύτερη .  Το  θέμα  είναι  το  στοίχημα  και  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  από  εδώ  

και  πέρα ,  είναι  στοίχημα  το  οποίο  προφανώς  σε  μας  το  κομμάτι  που  

μας  αφορά  θα  πρέπει  να  μας  απασχολήσει ,  είναι  κατά  πόσο  σε  ένα  

ανταγωνιστικό  περιβάλλον ,  γιατί  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  πλέον ,  ναι  μεν  θα  είναι  

αναπτυξιακός  οργανισμός  αλλά  θα  έχει  να  αντιμετωπίσει  και  μια ,  εν  

πάση  περιπτώσει , ,  έναν  ανταγωνισμό  και  από  άλλους  αναπτυξιακούς  

οργανισμούς ,  οι  οποίοι  είναι  είτε  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  είτε  σε  

επίπεδο  κέντρου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επικράτειας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  επικράτειας .  Όπως  είναι  πάνω  από  μια  σειρά ,  δεν  είναι  μια  

σειρά ,  είναι  δυο ,  τρεις  ακόμα  αναπτυξιακοί  οργανισμοί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  ιδιωτικά  γραφεία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  ιδιωτικά  γραφεία  όχι  τόσο  πολύ ,  γιατί  υπάρχουν  ευεργετικές  

διατάξεις  από  τον  4674 και  πρέπει  και  οφείλει  να  τους  αξιοποιήσει  

μέσω  των  προγραμματικών .  Με  ιδιωτικά  γραφεία  και  ιδιωτικές  

επιχειρήσεις  προγραμματικές  δεν  μπορείς  να  κάνεις .  Προγραμματικές  

μπορείς  να  κάνεις  μόνο  με  τους  αναπτυξιακούς  οργανισμούς  Τοπικής  
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Αυτοδιοίκησης ,  γι '  αυτό  και  φεύγουν ,  ο  νόμος  ορίζει  να  φύγουν  οι  μη  

τοπικής  αυτοδιοίκησης  από  μέσα .   

 Άρα  επιβάλλεται  και  αυτό  τεκμηριώνεται  στην  μελέτη  

βιωσιμότητας ,  επιβάλλεται  να  υπάρχει  μια  δομή  τέτοια  στην  

αναπτυξιακή  για  να  μπορέσει  να  το  κάνει .   

 Το  στοίχημα ,  λοιπόν ,  παραμένει  και  συμφωνώ  ότι  θα  πρέπει  ο  

Δήμος ,  όχι  μόνο  να  παρακολουθεί  αλλά  να  συμμετέχει  σε  αυτή  την  

προσπάθεια  που  κάνει  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  ελέγχοντάς  την  όμως  στο  κομμάτι  

κατά  πόσο  αποτελεσματική  είναι .  Γιατί  δεν  είναι  μόνο  να  

συμμετέχουμε ,  είναι  και  να  ελέγχουμε  το  όποιο  ποσοτικοποιημένο  

αποτέλεσμα .   

 Είναι  ένα  στοίχημα ,  το  οποίο  εάν  δεν  κερδηθεί  ή  όχι ,  εξαρτάται  

από  την  ίδια  την  δομή  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . .  Θέλω  να  σας  πω ,  το  ξέρετε  και  

εσείς ,  διατελέσατε  εκεί  ως  Νομάρχης  και  στέλεχος  της ,  κυρίαρχο  

στέλεχος  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  είναι  ένα  στοίχημα  πολύπλοκο  που  μπορεί  να  

ήταν  δύσκολο ,  τώρα  είναι  ακόμη  πιο  δύσκολο ,  γι '  αυτό  νομίζω  ότι  

οφείλουμε  εμείς  να  το  στηρίξουμε  τοπικά  αλλά  να  το  ελέγξουμε  με  

συγκεκριμένους  στόχους ,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε  να  είμαι  ειλικρινής ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Δυο  παθογένειες  είχε  η  

αναπτυξιακή .  Φαίνεται  ότι  το  θέμα  έχει  συντελεστεί  και  το  έχουμε  

εξαντλήσει ,  αλλά  για  μένα  είναι  τεράστιο .  Οι  προσδοκίες  και  η  γένεση  

της  καινούργιας  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ  ευχάριστη  είδηση ,  όμως  οι  

δήμοι  επιλέγανε  γραφεία  για  να  αναθέτουν  έξω  και  εγώ  θα  φέρω  και  

ερώτημα ,  να  μας  φέρετε  τελευταία  δεκαετία ,  πόσες  εργασίες ,  όποιας  

μορφής  ανατέθηκαν  στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ;  Έτσι  για  να  καταλάβουμε  τον  

ρόλο .  
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 Είχαμε  δυο  παθογένειες  λοιπόν .  Οι  δήμοι  δεν  επέλεγαν  την  

Αναπτυξιακή  και  θα  το  πω  ευθέως ,  είναι  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  είναι  και  ο  

κ .  Βλάχος ,  ήμασταν  η  τελευταία  διοίκηση  που  δεν  πήρε  ούτε  ένα  ευρώ .  

Διοικήσαμε  τέσσερα  χρόνια  και  δεν  πήραμε  ούτε  ένα  ευρώ  

αποζημίωση .  Δεν  ξέρω  εάν  το  έκανε  άλλη  διοίκηση  και  εάν  το  έκανε  

άλλος  Πρόεδρος .   

 Ύστερα  υπήρξε  χλιδή ,  ύστερα  υπήρξε  στελέχωση  και  είχαμε  και  

διερωτώμαι ,  θα  πάμε  ξανά  σε  τέτοιου  είδους  επιλογές  κύριε  Γάτσιο ;  

Θα  πάμε  εκεί  να  τακτοποιήσουμε  κάποιους ;  Θα  πάμε  εκεί  δηλαδή ,  να  

το  πω  έξω  από  τα  δόντια ,  . .κανάλια ,  θέλουμε  ένα  εργαλείο  ουσιαστικό  

ή  εν  πάση  περιπτώσει ,  να  τακτοποιούμε  κάποιους ;  Γιατί  αυτό  συνέβη  

και  το  λέω  ευθέως .  Εμείς  δεν  πήραμε  ούτε  ένα  ευρώ ,  γιατί  τότε  

δεχθήκαμε  ότι  ήταν  μια  μεταβατική  περίοδος  από  το  ένα  Ε .Σ .Π .Α .  στο  

άλλο ,  δεν  είχε  δουλειές  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  και  δεν  θεωρήσαμε  ότι  θα  έπρεπε  

να  πάρουμε  την  αποζημίωση  που  είπε  ο  Πρόεδρος ,  που  ήταν  ένα  

χιλιάρικο .  Μετά  το  κάναμε  ανά  διανομή  και  οι  σύμβουλοι  που  περνάνε  

από  200 και  300 ευρώ .  

 Δεν  ξέρω  εάν  αδικώ  κάποιον  Πρόεδρο ,  προς  Θεού ,  δεν  το  κάνω  

επί  σκοπό ,  απλώς  επισημαίνω ,  κύριε  Δήμαρχε  να  μην  πάμε  ξανά  στις  

ίδιες  συμπεριφορές .   

Των  την  πιστεύω  των  αναπτυξιακή ,  θα  πρέπει  όμως  όλοι  οι  

δήμαρχοι  να  την  στηρίξουν  και  γιατί  εδώ  θα  μπουν  στελέχη  τα  οποία  

θα  εκπαιδευτούν ,  θα  είναι  επί  της  ουσίας  ένας  μηχανισμός  άμεσης  

αντιμετώπισης  όλων  των  πιθανών  ευκαιριών  που  θα  έχουμε ,  είναι  και  

το  LEADER, αλλά  επισημαίνω  δυο  θέματα  τα  οποία  εξελίχθηκαν  σε  

παθογένειες .   
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Θα  το  δείτε  αυτό ,  γιατί  έχετε  και  έναν  ρόλο ,  με  την  έννοια  ότι  

μετέχετε  και  στο  κάτω  όργανο  το  συνδικαλιστικό ,  πρέπει  να  

προπαγανδιστεί  και  να  δεσμευτούν  οι  δήμαρχοι ,  εάν  μπορούν  να  

δεσμευτούν  ότι  θα  πρέπει  να  δώσουν  δουλειές  σε  αυτόν  τον  φορέα ,  

αλλιώς  θα  φυλλοροεί  και  η  στελέχωση  θα  πρέπει  να  έχει  μια  οροφή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξέρετε  ότι  πλέον  αποκτούν  πρόσθετους  ρόλους .  Δηλαδή  φανταστείτε  

έναν  μικρό  Δήμο ,  αφήστε  τον  Δήμο  Σερρών ,  φανταστείτε  έναν  μικρό  

Δήμο ,  ο  οποίος  δεν  έχει  τεχνική  υπηρεσία ,  δεν  έχει  στελεχιακό  

δυναμικό .  Μέσω  της  προγραμματικής  σύμβασης ,  η  οποία  θα  γίνει  με  

την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  γιατί  μέχρι  τώρα  δεν  είχε  την  δυνατότητα  και  τώρα  θα  

έχει ,  θα  μπορεί  αυτός  ο  Δήμος  να  υποστηριχθεί  τεχνικά ,  οικονομικά ,  

διοικητικά  από  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  με  αυτή  την  μορφή  της .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  στο  παρελθόν  είχε  την  δυνατότητα  να  κάνει  προγραμματική .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πως  αφού  στην  Νομαρχία  κάναμε  επανειλημμένως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανέθετε ,  ανέθετε  εργασίες .  Ήταν  ανώνυμη  εταιρεία .  Έκανε  ανάθεση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  ξεκαθαρίσω ,  έκανε  ανάθεση  εργασίας .  Έκανε  ανάθεση  

υπηρεσίας .  Στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  η  Νομαρχία ,  ο  Δήμος  έκανε  ανάθεση  

υπηρεσιών .  Έκανε ,  ας  πούμε  η  ΔΑΕΚΑΣ .  Έκανε  μια  ανάθεση  μιας  
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υπηρεσίας .  Τώρα  τι  γίνεται ;  Η  σύναψη  προγραμματικής  έχει  μια  άλλη  

διάσταση .  Όχι  μόνο  αναθέτω  εργασία  αλλά  έχω  και  στελεχιακό  

δυναμικό  για  να  μου  ωριμάσουν  εμένα  έργα .   

Δηλαδή ,  έχει  ο  Δήμος  τα  έργα  του ,  θέλει  ο  Δήμος  να  ωριμάσει ,  

συνήθως  οι  μικροί  δήμοι  αλλά  και  εδώ  μπορούμε  να  το  αξιοποιήσουμε  

αυτό ,  να  ωριμάσει  μια  σειρά  έργων ,  κάνω  μια  προγραμματική  με  έναν  

τέτοιο  αναπτυξιακό  οργανισμό ,  εν  προκειμένω  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  και  μου  

ωριμάζουν  έργα  τεχνικά  τα  οποία  δεν  θα  μπορούσα  εγώ  να  τα  

ωριμάσω ,  έπρεπε  να  πάω  σε  ιδιώτη .   

Η  ωρίμανση  εδώ  επίσης  των  διατάξεων ,  οι  διατάξεις  αυτές  του  

4674,  η  ωρίμανση  φτάνει  μέχρι  και  το  τελικό  στάδιο .  Μπορεί  να  την  

υποβάλει  αυτός  ο  οργανισμός  κανονικά  στην  τελική  της  μορφή ,  όχι  να  

το  έχουμε  σαν  παραδοτέο  στην  τεχνική  μας  υπηρεσία  και  να  το  

υποβάλλουμε  εμείς .   

Αυτό ,  λοιπόν ,  όλο  δημιουργεί  ένα  νέο  πλαίσιο  μεγάλων  

ευκαιριών  για  την  ίδια  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  αλλά  συμφωνώ  απόλυτα  ότι  η  

ενίσχυσή  της  αλλά  και  η  παρακολούθησή  της  θα  πρέπει  να  είναι  σε  

επίπεδο  στόχων  και  συμπράξεων  με  απόλυτη  συμφωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  το  έχουμε  ολοκληρώσει .  Εγκρίνεται  ομόφωνα ;  Ορίστε ,  ο  κ .  

Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Το  πρόβλημα  με  το  συγκεκριμένο  θέμα  

είναι  . .στην  ουσία  το  πρόβλημα  για  μας  είναι  ότι  όλα  αυτά  πρέπει  να  . .  

το  κράτος ,  οι  δήμοι  για  να  είναι  δική  τους  ευθύνη  και  να  μην  

…ανώνυμες  εταιρείες  είτε  είναι  μέσα  οι  ΟΤΑ  είτε  δεν  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μόνο  ΟΤΑ  είναι  τώρα .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Να  πάρουν  την  ευθύνη  πάνω  τους  και  να  

στελεχώσουν  τους  δήμους  και  τις  υπηρεσίες ,  το  ίδιο  να  σκεφτεί  πως  

πρέπει  να  τα  αναπτύξει  όλα  αυτά  και  να  τα  υλοποιήσει  το  ίδιο ,  γι '  αυτό  

η  ανάπτυξη  είναι  ανάπτυξη  αλλά  δεν  είναι  όλους .  Είναι  για  κάποιους  

και  ανάλογα  το  τι  έχεις  να  κάνεις .  Εμείς  δεν  συμφωνούμε  στην  αύξηση  

του  μετοχικού  κεφαλαίου  του  Δήμου  μας ,  δεν  συμφωνούμε  στον  τρόπο  

με  τον  οποίο  … 

 …δεν  θα  έπρεπε  να  είναι  στον  Δήμο ,  γι '  αυτό  και  διαφωνούμε  με  

την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Με  την  μειοψηφία  του  κ .  Φαρμάκη ,  οι  υπόλοιποι  ψηφίζουν  

θετικά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  309/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  συγκρότηση  της  επιτροπής   

του  άρθρου  3 του  Ν .  2734/1999 ¨περί  εκδιδόμενων  με   

αμοιβή  προσώπων¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  δημοτικός  σύμβουλος ,  μια  δημοτική  σύμβουλος  εν  προκειμένω ,  η  

κυρία  Πάνου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  ορίζονται  ως  μέλη  της  

Επιτροπής .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  310/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ .  161/2020 ΑΔΣ:  «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:  

Εδώ  όπως  το  είδατε  έχει  να  κάνει  μονάχα  με  την  επωνυμία  στο  Δίκτυο  

‘ΠΟΛΙΣ  –ΤΕΧΝΗ  ΧΡΩ’   στο  οποίο  έχουμε  πάρει  απόφαση  να  

ενταχθούμε ,  αλλάζει  μόνο  η  επωνυμία .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  311/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ .  204/2020 ΑΔΣ:  

 «Συγκρότηση  Οργανωτικής  Επιτροπής  με  την  επωνυμία  

 ¨Ελλάδα  2021-Σέρρες  2021-200 χρόνια  από  την   

Επανάσταση  του  1821¨».  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  προτείνεται  η  διεύρυνση  με  δυο  επιπλέον  μέλη .  Ένα  μέλος  είναι  ο  

κ .  Λεοντάρης  Ηλίας ,  ο  Στρατηγός  Λεοντάρης  Ηλίας ,  ο  οποίος  

πρόσφατα  αφυπηρέτησε  από  τα  καθήκοντα  του  αρχηγού  της  Εθνικής  

Φρουράς  της  Κύπρου ,  διακεκριμένος  αξιωματικός  με  διεθνείς  

παραστάσεις  και  ισχυρή  προσωπικότητα  και  προτείνεται  η  συμμετοχή  

του  στην  Επιτροπή .   

 Δεύτερος  ο  Πατήρ  Γαβριήλ  Φαλιούρας ,  εκπρόσωπος ,  ο  

πρωτοσύγκελος   της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Σερρών  και  Νιγρίτας ,  ως  

εκπρόσωπος  της  Μητροπόλεως .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  

 στα  έξοδα  ταφής  άπορων  δημοτών .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση ;  Θέλετε  ερωτήσεις ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τότε  να  κάνει  εισήγηση  η  κυρία  Πάνου .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  θα  έχετε  αναγνώσει  και  στην  εισήγηση ,  

επειδή  υπάρχουν  πολλοί  άποροι  δημότες  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  . .να  

καλύψουν  τα  έξοδα  και  όπως  αναγράφεται  και  μέσα  είναι  αναφαίρετο  

δικαίωμα  σύμφωνα  με  τα  κρατούντα  και  κρατούντα  θρησκευτικά   είδη ,  

εισηγούμαστε  από  την  συνολική  πίστωση  των  10.000 ευρώ ,  που  έχουμε  

εντάξει  στον  προϋπολογισμό ,  να  δίνουμε  600 ευρώ  ανά  δικαιούχο  στον  

επιμεληθέντα  της  κηδείας  του  άπορου  δημότη  και  εδώ  σήμερα  

καλούμαστε  ουσιαστικά  να  επιλέξουμε  τις  προϋποθέσεις  επιλογής  των  

δικαιούχων .   
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 Έχουμε  βάλει  κάποια  κριτήρια ,  τα  οποία  θα  συζητήσουμε  εδώ  

σήμερα .  Το  πρώτο  κριτήριο  είναι  να  είναι  Σερραίος  δημότης ,  εύλογο .  

Το  δεύτερο  να  είναι ,  να  κατοικεί ,  να  είναι  μόνιμος  κάτοικος  Σερρών  

δέκα  χρόνια  τουλάχιστον ,  ώστε  να  μην  …και  οι  όμοροι  δήμοι ,  όπως  

παππούς  τους  πρόκειται  να  αποβιώσει  να  μεταβαίνει  στον  δικό  μας  

Δήμο  για  να  καλύψει  τα  έξοδά  του .   

 Το  τρίτο ,  να  έχει  ελληνική  ιθαγένεια  ή…ταυτίζονται  και  οι  δυο  

όροι  και  αυτό  γιατί ;  Γιατί  με  τον  νόμο ,  πως  αναγράφεται  στο  τέλος  της  

εισήγησης ,  με  τον  Ν4093/2012 έχει  υπάρξει  η  πρόνοια  από  την  

κεντρική  πολιτεία  μέσω  του  Ο .Π .Ε .Κ .Α . ,  όπου  όλοι  όσοι  δεν  θέλουν ,  

λόγω  των  θρησκευτικών  τους  πεποιθήσεων  να  απευθυνθούν  σε  γραφεία  

τελετών ,  γιατί  επιλέγουν  είτε  την  καύση  είτε  ανήκουν  σε  μια  άλλη  

κοινότητα  Ισραηλιτική ,  Μουσουλμανική ,  οποιαδήποτε  είναι  αυτή ,  όλοι  

δηλαδή  οι  αλλοεθνείς ,  μπορούν  να  λάβουν  έως  800 ευρώ  

συμπληρώνοντας  αυτό  το  έντυπο  το  οποίο  μου  έστειλε  το  τμήμα  

Προσφύγων ,  όπου  εκεί  βρίσκεται  η  Σερραία  η  κυρία  Στεφανάκη  

Καλλιόπη ,  είναι  ένα  έντυπο  όπου  μπορείτε ,  το  έχετε  στην  διάθεσή  σας  

οκτώ  σελίδων ,  το  οποίο  βρίσκεται  και  ηλεκτρονικά  αυτή  την  στιγμή  

και  στην  ιστοσελίδα  των  Κέντρων  Κοινότητας  του  Δήμου  αλλά  και  

στην  ιστοσελίδα  του  Ο .Π .Ε .Κ .Α . ,  όπου  μπορεί  όποιος  αποβιώσει  

αλλοεθνής ,  αυτός  που  θα  επιμεληθεί  την  κηδεία  του  να  το  

συμπληρώσει  και  αναλόγως  να  λάβει  μέσα  σε  τριάντα  μέρες  έως  800 

ευρώ .   

 Επομένως ,  εφόσον  διασφαλίζονται  όλες  οι  κατηγορίες  και  όλοι  οι  

τρόπο  επιλογής  για  τον  τρόπο  κήδευσης ,  εμείς  πρέπει  να  καλύψουμε  

μόνο  το  κομμάτι  εκείνο  των  δημοτών ,  οι  οποίοι  δεν  καλύπτονται  μέσω  

του  Ο .Π .Ε .Κ .Α . .   
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 Ποιοι  είναι  αυτοί ;  Ο  Ο .Π .Ε .Κ .Α .  δίνει  άλλα  1.000 ευρώ  σε  όσους  

παίρνουν  την  εθνική  σύνταξη  τα  390 ευρώ ,  πρώην  ασφαλισμένοι  ΟΓΑ .  

Δεν  καλύπτει  μόνο  αυτούς  οι  οποίοι  είναι  δικαιούχοι  προνοιακών  

επιδομάτων .  Επομένως  εκείνο  το  κομμάτι  των  Σερραίων  δημοτών  

ερχόμαστε  να  καλύψουμε  με  αυτή  την  εισήγηση  και  περιμένω  τις  

ερωτήσεις  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε .  Ευχαριστούμε  πολύ  και  ο  κ .  Γκότσης .  Ορίστε  κύριε  

Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εύλογο  το  ερώτημα  στο  μυαλό  όλων ,  κυρία  εισηγήτρια ,  θα  

χρησιμοποιήσω  την  έκφραση  του  Παύλου  του  Φαρμάκη ,  είναι  δυνατόν  

το  ελληνικό  κράτος  για  τον  άπορο  πολίτη  του  να  μην  προνοεί  για  την  

ταφή ,  αλλά  να  τον  αλλοδαπό  να  έχει  προβλέψει  ένας  φορέας  και  το  

ελληνικό  κράτος  να  μην  προσαρμόσει  και  να  χρειάζεται  από  το  

υστέρημα  της  τοπικής  κοινωνίας  και  δεν  το  βάλατε  επιτακτικά  να  

συμπεριληφθεί ;   

 Εγώ  στην  θέση  σας  πρώτα  θα  πίεζα  και  ντροπή  είναι  που  

συμβαίνει  αυτό .  Ποιο  είναι  το  κράτος  που ;  Εδώ  μιλούμε  για  να  έχουμε  

νεκροταφείο  ζώων  και  ένας  άνθρωπος  άπορος  που  ξέπεσε ,  που ,  που ,  θα  

πρέπει  να  μείνει  άταφος ;  Δηλαδή ,  εάν  εμείς  δεν  έχουμε  την  ευαισθησία  

θα  μείνει  άταφος ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  
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Για  να  απαντήσω  στο  ερώτημά  σας  κύριε  Φωτιάδη…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ .  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

στις  18 Οκτωβρίου  του  ΄19, όπως  πιστοποιείται  και  με  έγγραφο ,  ο  

Δήμος  Σερρών  μαζί  με  τον  Δήμο  Αττικής ,  τον  Δήμο  Λαμίας  και  άλλον  

έναν  Δήμο  που  μου  διαφεύγει  τώρα ,  ήταν  οι  μοναδικοί  που  υπέβαλαν  

ερώτημα  στον  Υπουργείο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  για  να  

συμπεριληφθούν  στον  Ο .Π .Ε .Κ .Α .  και  οι  . .προνοιακών  επιδομάτων .   

 Λάβαμε  μια  απάντηση  μέσω  e-mail ,  ότι  η  πολιτική  είναι  ότι  

εφόσον  λαμβάνουν  προνοιακά  επιδόματα  από  την  στιγμή  που  το  ΄12 

δημιουργήθηκε ,  δηλαδή  αυτός  ο  φορέας  και  λαμβάνουν  προνοιακά  

επιδόματα  που  είναι  του  ύψους  των  600 ευρώ ,  μπορούν  να  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  να  κάνουν ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  και  τους  άλλους  που  είναι  στον  ΟΓΑ  και  παίρνουν  . .  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  έχουμε  και  υπουργούς  και  προφανώς  αυτό  ότι  έλαχε  της  

προσοχής  από  των  κυβερνήσεων  των  προηγούμενων ,  έχουμε  και  

υπουργούς  να  το  βάλουμε ,  να  πάμε  να  το  τακτοποιήσουμε .  Δηλαδή ,  οι  

άλλοι  που  είναι  στον  ΟΓΑ  και  παίρνουν  τα  διπλάσια  χρήματα ,  εκείνοι  

δεν  έπρεπε  να  κάνουν  οικονομία ;   
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Κα  ΠΑΝΟΥ:  

390 ευρώ .  Οι  δικαιούχοι  προνοιακών  επιδομάτων  μπορούν  να  φτάνουν  

μέχρι  680.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

620 ευρώ  το  δίμηνο  είναι .  Το  δίμηνο .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Το  δίμηνο  είναι  όταν  ο  σύζυγος  δεν  έχει  τίποτα .  Το  δίμηνο .  Όταν  ο  

σύζυγος  όμως  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  όμως  πάμε  σε  άλλα  θέματα .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

1.600 μηνιαίως ,  όταν  ο  σύζυγος  δεν  έχει… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  δούμε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  το  εξής .  Αυτό  που  λέτε ,  κύριε  Φωτιάδη  είναι  σωστό  και  πρέπει  

πράγματι  να  τεθεί .  Έρχεται  όμως  ο  Δήμος  να  καλύψει  μια  έλλειψη  

μέχρις  ότου  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κεντρική  εξουσία  με  τις  πιέσεις  που  πρέπει  να  ασκηθούν… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  η  παράταξή  μου  βάζει  επιτακτικά  να  προωθηθεί  στην  

Κ .Ε .Δ .Ε .  και  στους  υπουργούς… 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  σωστά  μπαίνει .  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Στις  19 Οκτωβρίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εδώ  η  απόφαση  που  παίρνουμε  σήμερα  να  έχει  και  αυτό  το  

σκέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Εάν  σας  δώσω  το  έγγραφο  να  το  διαβάσετε ,  μπορεί  ο  οποιοσδήποτε ,  

ακόμα  και  από  αυτούς  που  . .προνοιακά  επιδόματα ,  μπορεί  να  αιτηθεί  

και  πάλι  στον  Ο .Π .Ε .Κ .Α .  και  με  τα  κριτήρια  που  παίρνουν  να  δει  εάν  

δικαιούται  μέσα  σε  τριάντα  μέρες  μετά  την  τέλεση  της  ταφής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  διάσταση  η  οποία  μπαίνει  είναι  σωστή ,  είναι  ένα  θέμα  που  θεσμικά  

θα  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί ,  μπορεί  να  αποτελέσει  και  αυτό  ένα  μέρος  

της  απόφασής  μας  επί  του  θέματος  για  να  το  προχωρήσουμε  θεσμικά  

κάτω .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  μια  διατύπωση  ότι  ερχόμαστε  εμείς  να  καλύψουμε  το  κενό ,  το  

οποίο  είναι  πολύ  ενοχλητικό  και  κατηγοριοποιεί  τους  πολίτες  αυτό  το  

κράτος  όσο  διάστημα  θα  χρειαστεί ,  βεβαίως  συμφωνούμε .  Νομίζω  ότι  

το  πνεύμα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε .  Πάμε .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  ζητήσει ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ναι .  Μια  διευκρίνιση .  Κυρία  Πάνου  είπατε  να  είναι  δημότης  Σερρών .  

δημότης  του  Δήμου  Σερρών .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Ναι ,  αυτό ,  του  Δήμου  Σερρών .  Των  χωριών  και  της  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  Δήμου  Σερρών .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Του  Δήμου  Σερρών  που  περιλαμβάνει  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εννοείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται .  Συνεπώς  εγκρίνεται  ομοφώνως ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  την  προσθήκη  αυτή  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  προσθήκη  που  επισήμανε  ο  κ .  Φωτιάδης  στην  απόφασή  μας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  313/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση  της  αριθ .  441/18684/08-07-2020 απόφασης  Δημάρχου  

 σχετικά  με  την  παροχή  εντολής  σε  εξωτερικό  Δικηγόρο ,  να   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

135

παρασταθεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Σερρών  ενώπιον  του  

 Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης ,  κατά  την  συζήτηση  της   

νδικης  διαφοράς  του  Δήμου  Σερρών  με  την  εταιρία  με  την  επωνυμία  

 ¨ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΟΝΗΣ  Α .Β .Ε .Ε .  –  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  πρόκειται  για  υπόθεση  την  οποία  χειρίστηκε  συνάδελφος  από  την  

Θεσσαλονίκη .  Ολοκληρώθηκε ,  κερδήθηκε  για  τον  Δήμο ,  είναι  για  να  

καθορίσουμε  την  αμοιβή  των  500 ευρώ  που  πρέπει  να  πληρωθεί  ο  

συνάδελφος .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  314/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .  

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση  της  αρ .  7/2020 απόφασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής   

Παιδείας  για  παραχώρηση  χώρου  του  8ου  Δημοτικού  Σχολείου   

Σερρών  στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨  για  την   

πραγματοποίηση  επιμορφωτικών  μαθημάτων  ορθοφωνίας .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δωδέκατο  θέμα  αποσύρεται ,  διότι  σήμερα  το  μεσημέρι  αργά  με  

ενημέρωσαν  από  τον  Σύλλογο  που  είχε  αιτηθεί  την  παραχώρηση  ότι  

δεν  θέλουν  να  επιμείνουν  στο  αίτημά  τους  αυτό  και  συνεπώς  το  θέμα  

αποσύρεται .   

 

ΠΡΑΚΤ .  1/14/20 

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  της  αρ .  139/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .   

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  τίτλο:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  της  Δημοτικής   

Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  

 έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δέκατο  τρίτο  θέμα  ομοίως  αποσύρεται ,  διότι  είναι  αρμοδιότητα  

πλέον  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

 

ΠΡΑΚΤ .  2/14/20 

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  δέκα  τέσσερα .   

 

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  διενέργειας  για  την  παροχή  υπηρεσίας   

¨Καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών   

κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών¨  έτους  2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερωτήσεις ;  Θέλετε  κάποια  διευκρινήσεις ;  Θέλετε  τοποθέτηση ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επειδή  προς  τον  κ .  Μισιρλή  είναι  περίπου  20.000 ευρώ  το  κόστος ,  για  

μια  ακόμη  φορά  γίνεται  με  απευθείας  ανάθεση .  Καταλαβαίνω  ότι  ο  

νόμος  το  δίνει  αυτό  το  δικαίωμα .  Εγώ  μιλώ  τώρα  για  την  

πραγματικότητα .  Γίνεται  κάποια  διερεύνηση  προσφορών ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  το  ερώτημα ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι .  Ναι .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Όπως  ξέρετε  υπάρχει  μεγάλη  αδυναμία  στο  να  μπορούν  να  

καθαριστούν  όλες  οι  Κοινότητες  και  όλα  τα  δημοτικά  κτήρια ,  τα  οποία   

που  ανήκουν  στην  Περιφέρεια .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  μιλώ  για  την  αναγκαιότητα ,  αυτό  είναι  προφανές .  Μιλώ  για  το  

διαδικαστικό  μέρος .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Στα  πλαίσια ,  λοιπόν ,  αυτή  της  αναγκαιότητας  παίρνοντας  την  καλή  

μαρτυρία  των  προέδρων  σε  σχέση  με  τις  εταιρείες  οι  οποίες  μέχρι  

στιγμής  έχουν  αναλάβει  τους  καθαρισμούς ,  έρχεται  λοιπόν ,  γι '  αυτό  

και  κινείται  η  διαδικασία  τόσο  νωρίς ,  ουσιαστικά  η  σύμβαση  πρέπει  να  

υπογραφεί  μέχρι  την  1η  του  Γενάρη .  Έρχεται  λοιπόν  με  την  διαδικασία  

της  διαπραγμάτευσης .  Γι '  αυτό  εάν  δείτε  και  η  τιμή ,  η  οποία  έχει  

οριστεί  στην  σύμβαση  είναι  χαμηλότερη  από  αυτή  που  προβλέπει  η  

μελέτη .   

 Ουσιαστικά ,  λοιπόν ,  υπάρχει  Επιτροπή ,  η  οποία  έρχεται  σε  

διαπραγμάτευση  με  τις  εταιρείες  αυτές ,  πετυχαίνει  την  βέλτιστη  τιμή  

σε  σχέση  με  την  δουλειά  που  θα  κάνει  η  εταιρεία  και  έτσι  προχωράει  η  

διαδικασία .   

 Δεν  γίνεται  δηλαδή ,  με  την  απευθείας  ανάθεση .  Πρέπει  να  γίνει  

προηγουμένως  η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ερώτηση  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετε  τον  λόγο ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  εσείς  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  εύλογη  ερώτηση .  εσείς  παραλάβατε  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή .  Το  ποσό  αυξήθηκε  ή  παρέμεινε ;  Που  είναι ;  Με  τον  

ίδιο  τρόπο  δεν  κάνετε  την  καθαριότητα ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εμείς ,  εάν  θυμάστε  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  

πήραμε  πέρυσι  τον  Οκτώβριο  εγκαταστήσαμε  την  εταιρεία  αυτή ,  η  

οποία ,  την  μικρή  αυτή  εταιρεία ,  η  οποία  κάνει  τον  καθαρισμό  με  βάση  

το  γεγονός  ότι  οι  πρόεδροι  όλων  των  Κοινοτήτων  είχαν  πάρα  πολύ  

καλή  εικόνα .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πιο  μπροστά  τι  γινόταν ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Πάλι  την  ίδια  διαδικασία  με  απευθείας  ανάθεση .  Ήταν  τότε .  Εμείς  

όμως  πετύχαμε  χαμηλότερες  τιμές  την  περσινή  χρονιά  και  είμαστε  

πεπεισμένοι  ότι  και  φέτος  θα  πετύχουμε  ακόμη  χαμηλότερη  από  ότι  

είχαμε  την  προηγούμενη  χρονιά .  Στην  διαδικασία  της  

διαπραγμάτευσης ,  δηλαδή ,  έχουμε  την  τεχνική  να  πετυχαίνουμε  

χαμηλότερες  τιμές .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  είμαστε  από  πέρυσι  πιο  φθηνοί  έναντι  του  πρόπερσι .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ακριβώς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κάνω  μια  επισήμανση  ως  παράταξη .  Είχαμε  παράπονα  από  τους  

προέδρους  ότι  δεν  καθαρίζουν  σωστά .  Χρόνια  τώρα .  Δεν  μιλώ  για  

πέρυσι ,  χρόνια .  Βέβαια  υπήρχε  η  λογική  ότι  είναι  λίγα  τα  χρήματα .  

Νομίζω  ότι  το  δικαίωμα  στην  τιμή  και  στην  αξιοπρέπεια  δεν  μπορεί  να  

είμαστε  … 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Έχω  την  έγγραφη  διαβεβαίωση  όλων  των  προέδρων ,  την  οποία  ζήτησα ,  

ότι  είναι  πάρα  πολύ  ευχαριστημένοι  από  την  διαδικασία  αυτή  και  γι '  

αυτό  θα  συνεχίσουμε .  Έχω  την  έγγραφη  διαβεβαίωσή  τους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  ΚΕΠ  τα  έχετε ;  Στα  ΚΕΠ  ποιος  κάνει  καθαριότητα ;  Κύριε  Δήμαρχε  

στα  ΚΕΠ  ποιος  κάνει  καθαριότητα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στους  δικούς  μας  χώρους  μέσα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Έχουμε  στον  Προβατά ,  έχουμε  στον  Λευκώνα ,  έχουμε  στο  

Σκούταρι .  Ποιος  καθαρίζει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  Σκούταρι ,  τουλάχιστον ,  είναι  στον  ίδιο  χώρο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  πρέπει  να  διευρύνετε  λίγο  την  σύμβαση  και  να  βάλετε  και  τα  ΚΕΠ ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 Θα  το  δούμε  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει  στον  Λευκώνα  να  μπουν  και  τα  ΚΕΠ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ποιοι  καθαρίζουν  τα  ΚΕΠ ;  Απάντησε  στην  ερώτηση .  Στα  ΚΕΠ  ποιοι  

καθαρίζουν ;  Στο  ΚΕΠ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  ΚΕΠ  είναι  στον  ίδιο  χώρο  των  Δημαρχείων  και  καθαρίζονται  από  

τον  ίδιο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  τον  εργολάβο .  Σε  αυτά  που  δεν  είναι  στους  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  Οικονομική  Επιτροπή  το  είχαμε  επισημάνει  ως  παράταξη  αυτό  

και  βάλαμε  τα  ΚΕΠ  . .  Δεν  ξέρω  στην  σύμβαση… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  το  γνωρίζω  αυτό .  Εσείς  θα  μου  απαντήσετε .  Στην  σύμβαση  που  

υπάρχει  τώρα ,  γι '  αυτή  που  μιλάμε ,  είναι  μέσα  τα  ΚΕΠ  ή  όχι ;  Υπάρχει  

ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ετήσια  δεν  είναι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διερευνήστε  το  και  εάν  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  μελέτη ,  όπως  υπάρχει  στην  εισήγηση ,  περιλαμβάνει  ΚΕΠ  Δημοτικής  

Κοινότητας  Λευκώνα .  Σκουτάρεως  και  τα  λοιπά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  είναι  μέσα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όμως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  λόγω  COVID θα  πρέπει  στα  ΚΕΠ  να  υπάρξει  

πρόβλεψη  να  περνάει  και  ενδιάμεσα .  Για  απολύμανση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  θα  έχουμε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουν  πολύ  παρουσία  κοινού .  Μπορούμε  να  το  δούμε  και  αυτό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  το  δούμε ,  απλώς  ευελπιστούμε  ότι  θα  μειωθεί  η  παρουσία  με  το  My 

KEP life.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχετέ  το  υπόψη ,  διότι  υπάρχει  προβληματισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  θέλετε ;  Ορίστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  αφορμή  την  αναφορά  που  έκανε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  όσον  αφορά  την  

παροχή  υπηρεσιών  τέτοιου  είδους  εργασίες  και  θα  γίνω  πιο  

συγκεκριμένος  όσον  αφορά  για  παράδειγμα  την  καθαριότητα  και  με  το  

γεγονός  ότι  ήμουνα  και  πέντε  χρόνια  στις  Σχολικές  Επιτροπές ,  

ακουγόντουσαν  πάντοτε  καταγγελίες  και  από  διευθυντές  και  από  

καθηγητές  για  ελλιπή  άσκηση  καθηκόντων  από  καθαρίστριες  είτε  και  

από  άλλους  . .  Όταν  όμως  ερχόταν  η  στιγμή  του  πολιτικού  παράγοντα  

να  τους  πει  ότι  κάντε  έγγραφη  καταγγελία ,  όλοι  κάνανε  πίσω .   

 Οπότε  γνωρίζουμε  το  πρόβλημα  αλλά  μέχρι  τώρα  ο  υπεύθυνος  να  

κάνει  την  καταγγελία  να  γίνουν  οι  αρμόδιες  ενέργειες  από  εμάς ,  

κάνανε  πίσω  και  το  πρόβλημα  μένει .  Είτε  λέγεται  σχολείο  είτε  λέγεται  
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κτήριο  δημοτικό  είτε  λέγεται . .  Στα  καφενεία  λοιπόν  και  στους  δρόμους  

τα  προβλήματα  αλλά  όταν  έρχεται  η  στιγμή  όλοι  κάνουν  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Κατά  τα  λοιπά  εγκρίνεται  ομοφώνως ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  315/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  

 λαϊκής  αγοράς:  

α)  του  Λεϊλεκτσόγλου  Ιωάννη  του  Ονούφριου    

 και  β)  του  Ντουντού  Στέργιου  του  Γεωργίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς:   

του  Λεϊλεκτσόγλου  Ιωάννη  του  Ονούφριου  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

144

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  316/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς:   

του  Ντουντού  Στέργιου  του  Γεωργίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  317/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού   

έτους  2020 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ερώτηση  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Ορίστε  κ .  Μητλιάγκα .  Βγάλτε  την  

μάσκα  να  σας  ακούμε  καλύτερα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

145

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήρθε  μια  απάντηση ,  θα  σας  την  ανακοίνωνα ,  αλλά  επειδή  έχουν  

ζητηθεί  επιπλέον  διευκρινήσεις ,  προτίμησα  να  έχουμε  την  

ολοκληρωμένη  απόφαση  στην  επόμενη  συνεδρίαση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

….Είναι  μια  απάντηση ,  δεν  οφείλατε  να  μας  ενημερώσετε ;  Γιατί  

μπορεί  να  υποβάλλατε  το  ερώτημα  με  τον  τρόπο  που  θέλατε  εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ερώτημα  είναι  αυτό  που  συμφωνήσατε  εσείς  όπως  το  διατυπώσατε  

μαζί  με  την  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  πρόβλημα .  Αφού  το  ζητάτε  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα ,  

εννοείται .   

 

 Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού ,  τώρα  να  μην  τα  αναφέρω  

όλα ,  και  επί  των  ερωτημάτων  που  τ ίθενται  από  αυτό ,  μας  θέτει  υπόψη  

την  εγκύκλιο  που  υπάρχει  ήδη  και  η  οποία  είναι  γνωστή  και  περνάμε  στο  

τέλος .   

 Από  τα  ανωτέρω  συνάγεται  ότι  η  εναλλακτική  πρόταση  

συντάσσεται  από  τους  προτείνοντες  και  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  

την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  και  συζητείται  διακριτά  κατά  

την  σχετική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  οποία  

εισάγεται .   
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 Εναλλακτική  πρόταση  υπό  την  έννοια  της  παραγράφου  8 του  

άρθρου  97 του  Ν4172 θα  μπορούσε  να  είναι  η  κατάθεση  του  

προϋπολογισμού  διαφοροποίησης  ενός  μόνο  κωδικού  αριθμού  εσόδου  ή  

εξόδου  ή  ακόμη  και  η  μη  τροποποίηση  των  κωδικών  αριθμών  που  

προτείνεται  στην  αναμόρφωση ,  υπό  την  προϋπόθεση  πάντα  της  

εκπλήρωσης  της  νόμιμης  υποχρέωσης  περί  ισοσκέλισης  του  

προϋπολογισμού .   

 Υπογραμμίζεται  ότι  η  εναλλακτική  πρόταση  δεν  υποκαθίσταται  από  

την  αρνητική  ψήφο  και  ούτε  προσομοιάζει  με  αυτή .   

 Τέλος  θέτουμε  υπόψη  σας  συμπληρωματικά  τ ις  διατάξεις  του  

άρθρου  6,  αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  ΟΤΑ ,  τ ις  πράξεις  νομοθετικού  

περιεχομένου  στις  22/8/2020.  

 

 Αυτό  είναι  το  περιεχόμενο  και  έχουν  ζητηθεί ,  κύριε  Γενικέ ,  

κάποιες  διευκρινήσεις  ως  προς  τι ;  Μπορείτε  να  αναφέρετε ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Επειδή  τα  ερωτήματα  ήταν  δυο ,  το  ερώτημα  που  είχατε  βάλει  εσείς  κ .  

Χρυσανθίδη  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερμηνεία  θέλει .  Αυτό  θέλει  ερμηνεία .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Αυτό  ακριβώς ,  δεν  ερμηνεύεται .   Θα  ήθελα  όμως  Πρόεδρε  επειδή  έχετε  

και  το  μικρόφωνο ,  να  επαναλάβετε  τα  δυο  ερωτήματα  που  

διατυπώθηκαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ερώτημα ,  λοιπόν  το  πρώτο  που  τέθηκε  ήταν ,   να  το  διαβάσω  λιγάκι .  

Το  ερώτημα  όπως  συνυποβλήθηκε  μαζί  με  τον  κ .  Γενικό  και  τον  κ .  
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Χρυσανθίδη  ήταν ,  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  εναλλακτική  

πρόταση  από  άλλους  δημοτικούς  συμβούλους  ή  τις  άλλες  παρατάξεις  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  παρά  μόνο  αυτή  της  εισήγησης  της  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  γεννάται  το  ερώτημα  από  μέλη  των  

παρατάξεων  της  αντιπολίτευσης  ότι  για  να  εγκριθεί  η  εισήγηση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  απαιτείται  πλειοψηφία  της  θετικής  ψήφου  των  

μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  και  εάν  ακόμη  οι  αρνητικές  

ψήφοι  είναι  περισσότερες  τυγχάνει  εγκρίσεως  από  το  ΔΣ .  

 Αυτό  νομίζω  ότι  απαντάται .  Μετράνε  μόνο  οι  θετικές  ψήφοι .  

Γιατί  λέει  εδώ  πέρα  ότι  η  εναλλακτική  πρόταση  δεν  υποκαθίσταται  από  

την  αρνητική  ψήφο  ούτε  προσομοιάζει  με  αυτή .  Συνάγεται  εμμέσως  

αυτό .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  είναι  το  εξής .  Είναι  δόκιμη  η  άποψη  μελών  

της  αντιπολίτευσης  να  θεωρεί  ως  εναλλακτική  πρόταση  αναμόρφωσης  

του  προϋπολογισμού  προς  ψήφιση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  η  μη  

πραγματοποίηση  της  εν  λόγω  προς  συζήτηση  αναμόρφωσης  ήτοι  η  

αρνητική  ψήφος  για  την  προτεινόμενη  αναμόρφωση  να  μετατραπεί  σε  

εναλλακτική  πρόταση  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού ,  παρότι  δεν  

εισάγεται  ως  νέα  ουσιαστική  εναλλακτική  πρόταση  τροποποίησης  του  

προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  εναλλακτικής . .  έργου ,  μελέτης ,  

προμήθεια  ή  υπηρεσίας  και  τα  λοιπά .   

 Τώρα  αυτά  είναι  τα  ερωτήματα ,  αυτή  είναι  και  η  απάντηση .  Όπως  

αντιλαμβάνεστε  θέλει  ιδιαίτερη  μελέτη  για  να  εξαχθεί  συμπέρασμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  κάναμε  και  το  διευκρινιστικό ,  για  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  Γενικός  είναι  στην  διάθεσή  σας  για  οτιδήποτε  περαιτέρω .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ποιος  απάντησε  σε  αυτό  το  ερώτημα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ερώτημα  απάντησε  το  Υπουργείο  Εσωτερικών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχάς  δεν  είναι  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γενική  Διεύθυνση  Οικονομικών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  

Αναπτυξιακής  Πολιτικής ,  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης ,  Τμήμα  Οικονομικής  Διοίκησης  και  Προϋπολογισμού  

και  φέρει  υπογραφή  του  αναπληρωτή  Διευθυντή  Κώστα  

Παπαδημητρίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά  όλα  εάν  προσβαλθούν  και  υπάρχει  σοβαρό  κράτος  και  διοίκηση ,  

δεν  θα  μείνει  τίποτα  όρθιο  από  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  βλέπετε  υπάρχει  διάθεση  προς  διερεύνηση  του  θέματος  και  

υπάρχει  και  η  προσπάθεια  συνεχίζεται  και  θα  καταλήξει  κάπου .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  την  στείλουμε  αύριο  με  e-mail .  Πολύ  ευχαρίστως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά .  Φυσικά .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Μπορούμε  να  έχουμε  μια  συνοπτική  περιγραφή  για  τις  αναμορφώσεις  

από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση  για  το  θέμα ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Να  μας  εξηγήσει  λίγο  τι  είναι  αυτά  τα  χρήματα ,  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  συγκεκριμένο ;  Γιατί  είναι  πολλές  … 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Το  54 και  το  56.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις  συγκεκριμένες  δυο  που  ζητάει  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξήγησε  τι  είναι .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Η  56 και  η  54.   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  52 είναι  για  την  στατική  επάρκεια  της  γέφυρας .    

Η  54,  λοιπόν ,  μεταφέρονται  42.000 ευρώ  σε  κωδικούς  όπου  

έχουμε  14.000 για  την  προμήθεια  οικοδομικών  υλικών ,  14.000 για  την  

προμήθεια  εργαλείων  και  αναλώσιμων  σιδερικών  και  14.000 στον  

κωδικό  για  προμήθεια  εξαρτημάτων  συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων .  

Είναι  δουλειές  τις  οποίες  θα  εκτελέσει  η  Τεχνική  Υπηρεσία .   

 Και  την  56,  στην  56 λοιπόν ,  έχουμε ,  ουσιαστικά  για  τις  Σχολικές  

Επιτροπές .  Έχουμε  το  αποθεματικό ,  μεταφέρονται  62.000 ευρώ  και  

πηγαίνουν  στους  κωδικούς  20.000 για  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων  για  τις  
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Σχολικές  Επιτροπές ,  6.000 ευρώ  για  την  εργοδοτική  εισφορά  του  

προσωπικού  και  36.000 για  την  εργοδοτική  εισφορά  λόγω  ΕΦΚΑ .   

 Ουσιαστικά… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  ακριβώς  είναι  αυτά  τα  36.000;  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ουσιαστικά  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή  μεταφέρει  χρήματα  για  τις  

πληρωμές  των  διαφόρων  υπαλλήλων  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  καλυφθούν  οι  εργοδοτικές  εισφορές .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Το  δίμηνο  και  το  τετράμηνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα  κομμάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ολοκληρώσουμε ,  λοιπόν  την  συζήτηση .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020  

(57η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  που  αφορά  την   

επιχορήγηση  για  κάλυψη  αναγκών  καθαριότητας  σχολικών  

μονάδων .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  318/2020 )  

………………………… 
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Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020  

(56η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  που  αφορά   ΚΑΕ   

μισθοδοσίας  και  κρατήσεων .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  319/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020  

(54η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  που  αφορά  

προμήθειες   

της  ΔΤΥ  για  το  έτος  2020.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  320/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 

 (53η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  που  αφορά  την  

αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  

«Ενοποίηση  δικτύου  ποδηλατικών  διαδρομών  στο  Δήμο  Σερρών  

(ΟΠΣ  5062184) στο  πλαίσιο  του  Επιχειρηματικού  Προγράμματος  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020». 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  321/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 

 (52η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  που  αφορά  τον  

έλεγχο   

επάρκειας   (στατικής  –υδραυλικής  )  μελέτη  ενίσχυσης  

/αποκατάστασης   

της  γέφυρας  Τσέλιου  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  322/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκαεπτά .   

 

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Τροποποίηση  της  αρ .  886/2013Α .Δ .Σ .  ¨Ψήφιση  Κανονισμού  

 χρέωσης  και  επιβολής  προστίμου  για  τον  καθαρισμό  οικοπέδων  

 και  λοιπών  ακάλυπτων  χώρων  εντός  και  εκτός  οικισμού¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Πρώτα  να  γίνει  η  εισήγηση  αφού  θέλετε  ερωτήσεις  και  

μετά .  Κύριε  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Η  αλλαγή  του  Γ .Π .Σ . ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Όλοι  καταλαβαίνουμε  ότι  η  Πολιτική  

Προστασία  σχετικά  με  όλα  αυτά  που  συμβαίνουν  τα  τελευταία  χρόνια ,  

θα  έπρεπε  να  το  είχαν  καταλάβει  πιο  μπροστά ,…σημαντικό  κομμάτι  

και  των  Δήμων .  …Και  πρέπει  να  είμαστε  έτοιμοι ,  γιατί  όταν  δεν  

συμβαίνει  σε  μας  όλα  είναι  εύκολα ,  αλλά  όταν  συμβαίνει  σε  μας  τότε  

είναι  απαράδεκτο  παράδειγμα  τελευταία  στιγμή  να  ψάχνουμε  να  

βρούμε  ένα  φτυάρι ,  να  ψάχνουμε  να  βρούμε… 

 Το  λέω  αυτό  καθότι  δεν  είναι  λογικό  να  χάνει  όλο  της  τον  χρόνο  

η  Πολιτική  Προστασία  στο  να  καθαρίζει  οικόπεδα  ιδιωτικά ,  γιατί  η  

διαδικασία  ξέρετε  είπαμε  ποια  είναι ,  να  γίνει  μια  καταγγελία ,  να  ψάξει  

η  υπηρεσία  να  βρει  εάν  . .  ποιος  είναι  ο  ιδιοκτήτης .   

 Ξέρετε  πολλές  φορές  οι  ιδιοκτήτες ,  όσο  περνάνε  τα  χρόνια ,  δεν  

είναι  ένας ,  είναι  δυο ,  τρεις  ιδιοκτήτες ,  πέντε ,  δεν  μιλάνε  μεταξύ  τους ,  

το  ένας  λέει  ότι  όχι  εγώ ,  ο  άλλος  λέει  ότι  ξέρεις  ο  ξάδελφος ,  ο  

αδελφός ,  άρα  λοιπόν ,  περνάει   όλος  ο  χρόνος  και  τελικά  φτάνουμε  να  

έχουμε  δυο  πράγματα .  Πρώτον ,  να  ασχολούμαστε  πολλά  άτομα ,  ως  

Δήμος  με  το  να  βρούμε  ποιοι  είναι  οι  ιδιοκτήτες  για  να  καθαρίσουμε  
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τα  οικόπεδα  και  υπάρχουν  και  οι  πολλοί  οι  οποίοι  λένε  ότι  έλα  μωρέ ,  

ας  το  καθαρίσει  ο  Δήμος  και  να  βρούμε  τρόπο ,  δεν  θα  το  πληρώσουμε  

κιόλας ,  να  βρούμε  τρόπο  να  μην  πληρωθεί .   

 Φέτος  συνέβη  αυτό .  Όταν  ξεκινήσαμε  να  καθαρίζουμε  τα  

οικόπεδα  πολλοί  ιδιοκτήτες  πήγαν  και  τα  καθάρισαν .  Για  να  

αποφύγουν  το  πρόστιμο ,  γιατί  σου  λέει  κάτι  γίνεται  εδώ  πέρα ,  πήγαν  

και  τα  καθάρισαν  αλλά  ξαναλέω  δεν  είναι  λύση  να  χάνουμε  τον  χρόνο  

μας  όλοι  σε  αυτό ,  για  να  βρίσκουμε  τους  ιδιοκτήτες  των  οικοπέδων .   

 Άρα  λοιπόν ,  μέτρο  είναι  αυτό ,  το  μισό  ευρώ  που  έχουμε  ανά  

τετραγωνικό  μέτρο  . .  να  το  αυξήσουμε  και  να  το  κάνουμε  1,5,  έτσι  

ώστε  πρώτον ,  όλοι  να  μάθουν  σιγά  –σιγά  ότι  πρέπει  να  καθαρίσουν  τα  

οικόπεδά  τους  όλοι .  Και  ξαναλέω  να  μην  φτάνουμε  τον  Ιούλιο  να  

καθαρίζουμε  τα  οικόπεδα ,  είναι  δύσκολο ,  γιατί  είναι  και  επικίνδυνο .  

Άντε  τον  Μάιο ,  1η  Μαΐου ,  όταν  ξεκινάει  η  αντιπυρική  περίοδος  είναι  

νωρίς ,  αλλά  με  όλη  αυτή  την  διαδικασία  τελικά  φτάνουμε  τον  Ιούλιο .  

Δεν  είναι  σωστό .   

 Άρα  εμείς  . .και  να  μην  χρειαστεί  να  πάρουμε  . .  ένα  πρόστιμο  από  

αυτά .  Οι  ιδιοκτήτες  να  τα  καθαρίζουν ,  άρα  να  μην  …ούτε  εμείς  σαν  

Δήμος  να  μπαίνουμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  ούτε  φυσικά  οι  δημότες  

να  πληρώνουν  το  πρόστιμο .   

 Αυτό  είναι  το  σκεπτικό ,  να  αυξηθεί  αυτό  το  ποσό  για  να  

λειτουργήσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποτρεπτικά .   Βλέπω  αντί  να  μειωθούν  αυξήθηκαν  οι  ερωτήσεις .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εμένα  είναι  επί  της  διαδικασίας ,  κύριε  Πρόεδρε .  Απλά ,  δεν  είναι  

κανονιστική  πράξη  αυτή ;  Αλλαγή  σε  κανονιστική  πράξη ;  Δεν  θα  
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έπρεπε  να  περάσει  από  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  από  το  Τοπικό  

Συμβούλιο ;  Έχει  περάσει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  εννοείτε  αλλαγή  κανονιστικής ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Όταν  αλλάζουμε  τις  κανονιστικές  πράξεις  δεν  περνάει  από  την  

Επιτροπή  Διαβούλευσης ;  Όπως  έγινε  και  με  τους  τάφους  και  τα  

νεκροταφεία ;  Αυτή  είναι  η  διαδικασία ,  από  όσο  γνωρίζω .  Έπρεπε  να  

περάσει  και  από  τα  δυο .  Εγώ  δεν  αμφισβητώ  την  ουσία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  η  κανονιστική  είναι  αναπροσαρμογή  ποσού .  Δεν  ξέρω  

εάν  έχει  την  έννοια  της  κανονιστικής .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  ρωτάω ,  δεν  γνωρίζω  αυτό  απλά  είναι  αλλαγή  μιας  κανονιστικής  

πράξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μήπως  προβλέπεται  στην  κανονιστική  ότι  μπορούμε  να  την  αλλάξουμε  

μόνο  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μιλήσουμε  λίγο  για  την  ουσία  και  να  το  δείτε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  προηγούμενη  απόφαση  αυτή  είχε  περάσει  από  την ,  να  το  δούμε  έτσι  

λίγο  με  την  … 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  πω  το  εξής .  Αναφέρει  ότι  απόφαση  αυτή  αλλάζει  με  άλλη  απόφαση  

ΔΣ .  Δεν  ξέρω  εάν  βοηθάει  αυτό .  Έτσι  έλεγε  η  απόφαση  η  

προηγούμενη .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κανονισμός  λέει  όχι  κανονιστική .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  το  ίδιο .  άλλο  είναι  ο  Κανονισμός  και  άλλο  είναι  η  

κανονιστική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θα  προχωρήσουμε  στην  συζήτηση  του  θέματος  κανονικά .  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παίρνουμε  μια  απόφαση  και  θα  πρέπει  να  βλέπουμε  σε  ποια  κατάσταση  

είναι  τα  οικονομικά  των  οικογενειών  και  πως  είπατε  με  την  πολύ-

ιδιοκτησία  μένουν  οικόπεδα ,  τα  οποία  για  κάποιους  λόγους  

πραγματικής  αδυναμίας  εγκαταλείπονται .  Έχουν  ένα  πατρικό  σπίτι ,  

έχουν  ένα  οικόπεδο  που  δεν  είχε  την  στόχευση  που  το  είχαν  

προμηθευτεί  και  τα  λοιπά .  Μήπως  είμαστε  ιδιαιτέρως  σκληροί ;  Και  θα  

έλεγα ,  πόσα  χρήματα  εισπράξαμε  από  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  

προκύπτει  δηλαδή  ότι  δεν  βγαίνουμε ;  Να  το  πω  λαϊκά ;   

 Θεωρείτε  δηλαδή  ότι  ένα  οικόπεδο  300 τετραγωνικών ,  πόσο  είναι  

το  άρτιο ,  200,  πρέπει  να  του  επιβάλλουμε  ένα  πρόστιμο  δηλαδή  300 

ευρώ ,  παραδείγματος  χάρη ;  Τόσο  δεν  έρχεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πεντακοσάρικο  είναι  πολλά .  Είναι  πολλά .  Εγώ  θεωρώ  ότι  είναι  πολλά .  

Σκεφτείτε  αδέλφια  που  είναι .  Χρήματα  εισπράξαμε  ποτέ ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε  να  ολοκληρώσω .  Στο  παρελθόν  γινόταν  

καθαρισμοί .  Θα  ρωτήσω ,  πόσα  χρήματα  παίρνει  η  Πολιτική  Προστασία  

από  τις  παρεμβάσεις  που  έκανε  πέρυσι ,  αντί  πρόπερσι  και  ούτω  καθ’  

εξής ;  Πρέπει  να  δούμε ,  γιατί  το  πρόστιμο  το  αποτρεπτικό ,  κύριε  

Δήμαρχε  το  υψηλό  είναι  δίκοπο  μαχαίρι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι  λίγο .  Η  πρόταση  δεν  γίνεται  για  εισπρακτικούς  λόγους .  

Είναι  σαφές .  Δεν  υπάρχει  ανάγκη  είσπραξης  χρημάτων  για  να  το  

βάλουμε .  Γίνεται  για  λόγους  δικαιοσύνης  και  για  λόγους  διασφάλισης  

της  δημόσιας  υγείας  και  της  ασφάλειας .  Γιατί ;  Ειπώθηκε  κάτι  για  την  

ανάλωση  πόρων .  Οι  πόροι  του  Δήμου  είναι  περιορισμένοι .  

 Οι  πόροι  του  Δήμου  θα  πρέπει  να  διοχετεύονται  και  μιλάμε  και  

οικονομικούς  και  ανθρώπινους  πόρους  και  εξοπλισμού ,  θα  πρέπει  να  

διοχετεύονται  στις  τεράστιες  ανάγκες  που  έχει  ο  Δήμος  για  πολιτική  

προστασία .  Έχουμε  δάση ,  έχουμε  περιοχές ,  άρα  λοιπόν ,  οι  

περιορισμένοι  αυτοί  πόροι  θα  πρέπει  ορθολογικά  να  λειτουργούν .   

Εάν  εμείς  αυτούς  τους  πόρους  δυο  εποχές  του  χρόνου ,  γιατί  είναι  

δυο  εποχές  του  χρόνου  που  δημιουργείται  αυτό  πολύ  έντονο  το  

πρόβλημα ,  δυο  εποχές  του  χρόνου  τους  αναλώνουμε  πλήρως  στον  

καθαρισμό  αυτών  που  θα  έπρεπε  οι  ίδιοι  οι  δημότες  μας  να  κάνουν ,  

καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  μας  φέρνει  μπροστά  σε  ένα  αδιέξοδο  πρώτον  

και  δεύτερον ,  θα  πρέπει  να  λειτουργήσουμε  αποτρεπτικά  με  αυτή  την  

έννοια ,  γιατί  μπορεί  να  υπάρχει  αυτή  η  διάσταση  που  βάζετε ,  να  είναι  

μόνο  θέμα  πολύ- ιδιοκτησίας  από  τους  κληρονόμους ,  αλλά  υπάρχει  και  

πολύ  έντονο  το  θέμα  της  αδιαφορίας  των  δημοτών .  Της  αδιαφορίας  

πρώτον ,  γιατί  το  όποιο  κόστος  εάν  θα  ακουμπήσει  ο  Δήμος  είναι  πολύ  
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μικρό  και  το  δεύτερο  ότι  έχει  στο  μυαλό  του  ότι  με  κάποιο  τρόπο  δεν  

θα  το  πληρώσει .  Και  αυτό  έχει  παγιωθεί  στην  συνείδηση  του  κάθε  

δημότη .   

Αυτό ,  νομίζω ,  ότι  έχουμε  χρέος  ως  Δημοτική  Αρχή  πρώτα  να  το  

αλλάξουμε  σαν  φιλοσοφία  και  να  διαφυλάξουμε  τον  γείτονα ,  τον  

απέναντι ,  γιατί  έχουμε  πολλά  τέτοια  συμβάντα  και  πολλές  καταγγελίες .   

Είναι  ο  κ .  Νυχτοπάτης  εδώ ,  μου  έφεραν  την  κατάσταση  προχθές  

γιατί  την  ζήτησα  επικαιροποιημένη ,  68 μόνο  οικόπεδα  στις  Σέρρες  τον  

τελευταίο  μήνα .  Από  αυτούς  ούτε  το  ένα  τρίτο  έχει  το  πρόβλημα  των  

πολύ- ιδιοκτησιών  ή  το  πρόβλημα  της  μη  δυνατότητας .  Οι  περισσότεροι  

είναι  είτε  αδιάφοροι  είτε  εκ  του  πονηρού  σκεπτόμενοι  και  λένε  ότι  άσε  

να  τα  καθαρίσει  ο  Δήμος ,  γιατί  να  τα  καθαρίσουμε  εμείς ;  Θα  τα  

καθαρίσει  ο  Δήμος  και  έχουμε  μείνει  πίσω ,  γιατί  οι  υπηρεσίες  είναι  

εκεί ,  έχουμε  μείνει  πίσω  σε  άλλα  θέματα ,  τα  οποία  όντως  πρέπει  να  

παρέμβουμε  σαν  Πολιτική  Προστασία .   

Άρα  πρέπει  να  το  δούμε  λίγο  με  πιο  ευρύτερη  έννοια  και  όχι  

μόνο  ότι  θα  είναι  ακριβά  αυτά  τα  πράγματα .   

Να  είστε  σίγουροι  ότι  του  χρόνου  με  αυτές  εδώ  τις  τιμές ,  οι  πιο  

πολλές  περιπτώσεις  θα  αποτραπούν .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  κάτι  ακόμη .  Πράγματι ,  σε  ένα  ποσοστό  μικρό  θα  είναι  

και  άνθρωποι ,  συνάδελφοι ,  οι  οποίοι  πραγματικά  δεν  μπορούν  να  το  

κάνουν .  Δεν  έχουν  την  δυνατότητα  για  οποιοδήποτε  λόγο .  Μετά  την  

βεβαίωση  του  προστίμου  έχουν  οι  άνθρωποι  το  δικαίωμα  να  κάνουν  

μια  ένσταση .  Νομίζω  εκεί  είναι  η  Επιτροπή ,  θα  μπορέσει  όντως  να  

κρίνει  από  τις  δέκα  περιπτώσεις  είκοσι ,  πραγματικά  ότι  ένας ,  δυο  

έχουν  αδυναμία  αλλά  επειδή  μίλησα  με  πολλούς ,  δεν  θα  πω  φυσικά  
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ονόματα ,  υπήρχε  πολύ  μεγάλη  αδιαφορία .  «Έλα  δεν  πειράζει ,  έλα  

τώρα .  Άσε  εμένα  πάνε  κάπου  αλλού .» Τα  ξέρουμε  όλοι  όλα  αυτά .  

Σίγουρα  όμως  θα  υπάρχουν  και  κάποιοι  που  πραγματικά  δεν  θα  

μπορούν .  Θα  έχουν  αδυναμία  να  πληρώσουν  το  μηχάνημα  να  πάει  να  

καθαρίσει  το  οικόπεδο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι ;  Θέλετε  να  πούμε  όλοι  την  αλήθεια ;  Να  την  πούμε ;  

Ο  Δήμος  καθάριζε  συνεχώς  αυλές ,  σπίτια  και  οικόπεδα  και  γκρέμιζε  

και  σπίτια  με  πλιθιά  και  έβγαζε  και  δέντρα  και  κλάδευε  και  δέντρα ,  

αλλά  δεν  βεβαιωνόταν  ποτέ  τίποτα .  Αυτό  το  ξέρει  το  σύμπαν  των  

δημοτών ,  το  σύμπαν .   

 Πέρασε ,  λοιπόν ,  ότι  άμα  βρεις  τον  τρόπο  ο  Δήμος  κάνει  τέτοια  

θελήματα .  Άρα  λοιπόν ,  το  πρώτο  που  πρέπει  να  περάσουμε  και  εάν  ο  

Δήμαρχος  το  εννοεί  μπράβο  του ,  είναι  ότι  ο  Δήμος  δεν  κάνει  πλέον  

ρουσφέτια .  

 Είπα  μπράβο  που  λέει ,  άρα  λοιπόν  κινήθηκε  ο  Δήμος  και  

εμφανίστηκε  στο  οικόπεδο  του  Φωτιάδη ,  θα  πληρωθεί  η  παρουσία .  Εδώ  

μπαίνουν  δυο  πράγματα .  Το  ποσό  που  βεβαιώνουμε  κτίζεται  από  δυο  

παραμέτρους .  Το  ένα  είναι  το  κόστος  της  παρουσίας  των  μηχανημάτων  

και  το  άλλο  είναι  το  πρόστιμο  ανά  τετραγωνικό .  Έτσι  δεν  είναι ;  Η  

συρραφή  εμφανίζει  ένα  ποσό .   

 Εγώ  σας  ερωτώ ,  στην  Καμήλα  και  στο  Αδελφικό  τα  οικόπεδα  

είναι  δυο  στρέμματα .  Εάν  αυτό  περπατήσει  στην  κοινωνία  και  

βεβαιώνεται  παντού ,  ένας  νοικοκύρης ,  η  Σταλακτή  τώρα  που  μένει  

στην  Καμήλα  θα  πάρει  θα  πάρει  τηλέφωνο  το  οικόπεδο  που  είναι  δυο  

στρέμματα  δίπλα ,  δεν  το  προσέχουν  και  στην  Καμήλα  έχει  50 σπίτια ,  

εδώ  στον  Λευκώνα  έχει  100 σπίτια  κενά .   
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 Εάν  αρχίσει ,  λοιπόν  και  γίνεται  αυτή  η  ιστορία ,  ένα  οικόπεδο  

δυο  στρεμμάτων ,  τόσο  είναι  τα  οικόπεδα ,  1.500 βάλτε  του  τι  πρόστιμο  

θα  βγει .  Εάν  αυτό  το  υποστηρίξετε ,  μπράβο  σας ,  εγώ  θα  είμαι  με  σας ,  

όμως  εδώ  έχουμε  έλλειμμα ,  έχουμε  εθίσει  την  κοινωνία ,  έλα  μωρέ  

όπως  το  λέτε .  θα  πάει  εκεί  να  το  ρίξει  ο  καλός  ο  σύμβουλος ,  ο  οποίος  

δουλεύει  και  το  Σάββατο  και  την  Μεγάλη  Πέμπτη .  Αυτά  μου  φέρνανε  

συνεχώς  καταγγελίες ,  στο  χωριό  του  και  μπράβο  του  και  ζήτω  του  και  

όλε  και  ο  Πρόεδρος  ήταν  καλός  και  να  πάμε  να  ρίξουμε  αμμοχάλικα  

στην  αυλή  με  τα  φορτηγά  του  Δήμου  και  πάει  λέγοντας .   

 Θα  τα  σταματήσετε  αυτά ;  Μαζί  σας  θα  είμαστε .  Αλλά  άπαξ  και  

εμφανιστεί  αυτό  θα  είναι  οριζόντιο .  Άντε  λοιπόν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  αλλά  μια  στιγμή .  Αυτό  θα  είναι  μια  συνολική  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πιο  μπροστά  ήταν  με  απόφαση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  το  θέμα  είναι  στην  πράξη  τι  θα  γίνει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  βγουν  κάποιοι  εδώ  και  αρχίζουν  και  κάνουν ,  ας  πούμε ,  χαϊδεύουν  

αφτιά ,  παιδιά  είναι  πολύ  ακριβά  και  εμείς  ήμασταν… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ως  παράταξη  θα  πούμε  ότι  ναι .  Σας  έχουμε  επισημάνει  όμως  

αλλά  εάν  υπάρξει  παρουσία  και  κάνει  ρουσφέτι  κάποιος ,  εμείς  θα  

κάνουμε  μετά  τα  δέοντα .  Προς  κάθε  κατεύθυνση  θα  κάνουμε  τα  
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δέοντα .  Καταλαβαίνετε  τι  λέω ;  Διότι  άμα  βγει  ένα  ποσό  3.000 για  ένα  

οικόπεδο ,  μην  αρχίσουμε  μετά  στις  Επιτροπές  να  γίνει  μαγείρεμα .  Να  

το  κάνουμε  500 ή  1.000.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στις  Επιτροπές  είναι  να  αξιολογείται  και  η  φοροδοτικό  ικανότητα ,  η  

ικανότητα  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άντε  μπράβο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  ικανότητα  αυτού  που  έχει  να  πληρώσει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά  πάμε  αλλού .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  αξιολογηθεί .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά  πάμε  αλλού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα  είναι  άπορος  τι  θα  τον  κάνουμε ,  θα  του  βάλουμε  πρόστιμο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή  άμα  είναι  κάποιος  άπορος  ή  είναι  εξαφανισμένοι  αυτοί ,  δεν  

υπάρχουν ,  δεν  είναι  εδώ ,  αποδεικνύεται  ότι  έχουν  φύγει ,  εκεί  θα  

πρέπει  να  το  δούμε  με  μια  διαφορετική  κατάσταση .  Εάν  είναι  ο  άλλος  

αποδεδειγμένα ,  είναι  εδώ ,  έχει  ένα  εκκαθαριστικό  το  οποίο  είναι  

50.000 και  δεν  το  καθαρίζει ,  εκεί  θα  πρέπει  να  του  πεις  ότι  κύριε ,  θα  

πρέπει  να  το  καθαρίσεις  αλλιώς  θα  υποστείς  τις  συνέπειες .  Λέω  τώρα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δήμαρχε ,  επειδή  εγώ  έβαλα  τα  θέματα ,  ζητώ  συγνώμη ,  είμαστε  και  

κουρασμένοι ,  εμείς  λέμε  πρώτα  να  εφαρμοστεί  καθολικά  με  ένα  ποσό  

το  οποίο  να  είναι  διαχειρίσιμο ,  γιατί  αλλιώς  μετά  θα  πάμε  σε  άλλα  

θέματα  της  Επιτροπής ,  εκεί  να  αξιολογεί ,  να  σταθμίζει  και  να  σας  το  

πω  ευθέως ,  θα  πάμε  μετά  σε  μια  αντιμετώπιση  ο  λαός  έτσι  το  λέει ,  

κατά  περίπτωση  αντιμετώπισης .   

 Εμείς  θέλουμε  το  πρόστιμο  να  μπορεί  να  πληρώνεται  και  

επιτέλους  να  επιβάλλεται  το  πρόστιμο ,  το  ποσό  της  παρέμβασης  να  

μπορεί  να  πληρώνεται  και  σιγά  –σιγά  να  σταματήσει  ο  δημότης  να  

κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  μην  υπάρχει  πρόστιμο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  θέλετε  αυτό  το  ποσό  εμείς  θα  το  ψηφίσουμε ,  αλλά  όμως  προσέξτε  

στην  Επιτροπή… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εννοώ  να  τα  καθαρίζουν  οι  ίδιοι ,  αυτό  εννοώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  πόλη  είναι  εύκολο ,  ραντίζεις ,  πάνε  τα  χόρτα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί  να  βάλουμε  μια  προσθήκη  συνολικά  για  το  χωριό  ή  ανάλογα  με  

την  έκταση  σε  μελλοντικούς… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  σας  λέω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα  χωριά  είναι  δύσκολο  Δήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  λίγο  διαφορετικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  πιο  δύσκολα  από  την  πόλη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σαν  φιλοσοφία  όμως  θα  πρέπει  να  πάρουμε  μια  απόφαση  εάν  

συμφωνούμε  ή  όχι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συμφωνούμε  είπαμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ας  μην  κάνουμε  τώρα  τέτοιο  διάλογο .  Κύριε  Γκότση  

προηγείται  η  κυρία  Παπαφωτίου  που  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω ,  όχι  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  ερώτηση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Τερζής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Τερζή ,  ερώτηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  κατάλαβα  καλά  έχουμε  μια  αναπροσαρμογή  στην  τιμή  μονάδος  

όσον  αφορά  τα  τετραγωνικά  μέτρα .  Βλέπω  στην  εισήγηση ,  κατηγορία  

Α ,  Β ,  Γ .  Ένα  πρόστιμο ,  2 καθαρισμός .  Ωραία .  Με  μπέρδεψε ,  αμέσως  

μετά  το  επόμενο  θέμα  που  εκεί  η  χρέωση  γίνεται  με  χρονο-μίσθωση .  

Εκεί  χρεώνει  η  υπηρεσία  με  χρόνο  και  όχι  με  τετραγωνικά .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

164

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εδώ  δεν  έχει  όμως  τον  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  από  τα  δυο  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  ποιο  λέμε  τώρα ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τον  χρόνο  δεν  τον  βάζει  σε  αυτή  την  περίπτωση .  Σε  αυτό  το  θέμα  που  

συζητάμε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Που  λέει  ο  καθαρισμός .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  το  μηχάνημα  που  δουλεύει  πόσο  χρόνο  δουλεύει  και  το  πρόστιμο  

ανά  τετραγωνικό  μέτρο .  Αυτό  ισχύει .  Απλώς  αλλάζουμε  την  τιμή  ανά  

τετραγωνικό  μέτρο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εδώ  στην  εισήγηση  γράφει  τον  χρόνο ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  το  λέει  χρόνος ,  το  λέει  η  εργασία  για  το  καθάρισμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συνολικά .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Που  μπορεί  να  είναι  μια  ώρα  για  ένα  οικόπεδο ,  μπορεί  να  είναι  δυο  

μέρες  για  άλλο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  χρήση  του  φορτηγού  βγαίνει  από  άλλο  πράγμα .  Εμείς  μιλούμε  για  το  

πρόστιμο  αυτό  καθ’  εαυτό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην  μια  περίπτωση  πρόστιμο ,  δεύτερη  καθαρισμός .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  ποσά  είναι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην  επόμενη  εισήγηση  δεν  γράφει  τετραγωνικά  μέτρα ,  μόνο  χρόνο .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Λέει .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σαράντα  τετραγωνικά  Βασίλη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Γράφει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  τοποθέτηση  η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  Γκότσης .  Ορίστε  

κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  εκφράσω  την  ικανοποίησή  μου  για  το  

ότι  τα  πράγματα  φαίνεται  να  μπαίνουν  σε  μια  τάξη .  Φέτος  ήταν  από  τις  

φορές  που  χρειάστηκε  και  εγώ  να  κάνω  παρεμβάσεις  δημόσιες  εννοώ ,  

γιατί  έφτασαν  και  σε  μένα  και  με  όλες  μου  τις  ιδιότητες ,  καταγγελίες  

από  διάφορες  γειτονιές  της  πόλης ,  να  αναφέρω  την  Νικομήδειας ,  αν  

αναφέρω  την  περιοχή  του  Προφήτη  Ηλία ,  φτάσαμε ,  δηλαδή ,  να  λέμε  
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ότι  μέσα  στην  πόλη  υπάρχουν  ζούγκλες  από  τις  οποίες  λείπει  μόνο  ο  

Ταρζάν .   

 Χάρηκα  πραγματικά  και  να  επαινέσω  τον  κ .  Νυχτοπάτη  δημόσια  

για  το  ότι  με  το  που  έγιναν  αυτές  οι  δημόσιες  αναρτήσεις  και  

επισημάνσεις ,  η  υπηρεσία  προσπάθησε  και  ανέλαβε  δράση    

Κατ’  εμάς ,  ήταν  αναγκαιότητα  η  αναμόρφωση  του  Κανονισμού  

με  τον  τρόπο  ακριβώς  που  έγινε .  Θεωρούμε  ότι  και  οι  κλίμακες ,  όπως  

μπήκαν  αναφέρονται  δίκαια ,  διότι  εάν  ένα  οικόπεδο  αφεθεί  από  τον  

ιδιοκτήτη  σε  μια  κατάσταση  όπου  έχει  μόνο  χόρτα  που  μια  μεσινέζα  

αρκεί ,  είναι  άλλη  χρέωση ,  άλλο  εάν  υπάρχει  ξυλώδης  κορμός  και  άλλο  

εάν  υπάρχει  ένα  πλατάνι ,  ας  πούμε ,  γιατί  χρόνια  έχει  να  ασχοληθεί  ο  

άνθρωπος  εκεί .   

 Θεωρούμε ,  επομένως ,  την  κλιμάκωση  δίκαιη  και  επίσης  θα  

συμφωνήσω  με  τον  Δήμαρχο  ότι  ο  σκοπός  αυτής  της  αλλαγής  του  

Κανονισμού  είναι  να  λειτουργήσει  αποτρεπτικά  στην  αδιαφορία  ή  ίσως  

και  στην  σκοπιμότητα  των  συνδημοτών  μας ,  οι  οποίοι  βάζουν  σε  

κίνδυνο  ολόκληρες  γειτονιές  είτε  γιατί  τα  οικόπεδά  τους  τα  αφήνουν  

για  να  γίνουν  εκτροφεία  τρωκτικών  και  ερπετών  είτε  γιατί  κινδυνεύει  

ολόκληρη  γειτονιά  από  πυρκαγιά .   

 Όσον  αφορά  λοιπόν  αυτόν  τον  τομέα ,  δηλώνω  ικανοποιημένη .  

Θέλω  όμως  να  επισημάνω  τα  εξής :  όσον  αφορά  την  λειτουργία  της  

ίδιας  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Προστασίας ,  έχει  καταντήσει  η  

συγκεκριμένη  υπηρεσία  να  είναι  αποδέκτης  εξωδίκων  και  ειδικά  το  

τελευταίο  χρονικό  διάστημα .   

 Είναι  αδιανόητο  ένας  δημότης ,  ο  οποίος  ζητάει  αυτονόητη  

προστασία ,  να  φτάνει  στο  σημείο  μετά  από  επτά  χρόνια  οχλήσεων  

αναπάντητων  να  καταφεύγει  στα  εξώδικα  και  δεν  ήταν  ένα  φέτος ,  ήταν  
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δυο ,  τρία ,  οκτώ ,  πόσα  ήταν .  Και  αυτό  είναι  ένα  μέτρο ,  να  αξιολογήσει  

η  Δημοτική  Αρχή  το  πως  λειτουργεί  τελικά  αποδοτικά  ή  όχι  μια  

υπηρεσία  και  να  βάλει  μια  τάξη .   

Κατ’  εμέ ,  είναι  μια  προτεραιότητα  την  οποία  την  επισημαίνω  

μέσα  στο  σώμα  και  ζητώ  από  την  Δημοτική  Αρχή  να  αναλάβει  την  

ευθύνη  της  αποκατάστασης  της  σωστής  λειτουργίας  αυτής  της  

συγκεκριμένης  υπηρεσίας ,  η  οποία  επιπροσθέτως ,  σήμερα  μας  

κοινοποιήθηκε  στους  επικεφαλής ,  μια  ακόμη  διαμαρτυρία  από  την  

περιοχή  του  Προφήτη  Ηλία ,  όπου  λέει  ότι  συνεργία  του  Δήμου  από  

αδιαφορία  του  συγκεκριμένου  ιδιοκτήτη  και  τα  λοιπά ,  όλα  πήγαν  και  

καθάρισαν  και  άφησαν  όλα  τα  μπάζα  μέσα  στην  μέση .  Ένα  σπίρτο  και  

τελείωσε  η  δουλειά .  Ή  περιμένουμε ,  ίσως ,  από  τον  χειμώνα  να  τα  

θάψει  για  να  εξαφανιστούν .  Ημιτελείς  δηλαδή  δουλειές  και  

εκκρεμότητες .   

Σωστά  και  θα  συμφωνήσω  και  θα  κλείσω  με  αυτό ,  η  Υπηρεσία  

Πολιτικής  Προστασίας ,  κύριε  Δήμαρχε  και  κύριε  αρμόδιες  

αντιδήμαρχε ,  είναι  για  μια  συνολική  αποτροπή  ενός  μεγάλου  κινδύνου .  

Συμφωνώ ,  δεν  θα  πρέπει  να  ασχολούμαστε  με  το  να  καθαρίζουμε  

ιδιοκτησίες  που  είναι  αρμοδιότητα  άλλων .  Άρα  λοιπόν  μετ’  επαίνων  

είναι  το  δικό  μας  το  ναι  και  ελπίζω  να  μπει  ακριβώς  μια  τάξη ,  νομίζω  

ότι  υπάρχει  και  δίκαιο  στην  όλη  υπόθεση  και  σωστό .   

Ευχαριστώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  απαντήσω  μόνο  στο  θέμα  του  Προφήτη  Ηλία ,  εκεί  το  οικόπεδο  

καθαρίστηκε  από  τα  χόρτα ,  τα  χώματα  που  υπήρχαν ,  υπήρχαν  εκεί .  Τα  

χόρτα  που  υπήρχαν  ήταν  πάνω  από  τα  χώματα  αυτά ,  αλλά  εμείς  είναι  

ανεπίτρεπτο  να  πάμε  και  να  πάρουμε  και  τα  μπάζα  που  υπήρχαν  εκεί ,  
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γιατί  θα  έρθει  κάποιος  και  θα  πει  ότι  καθαρίζετε  το  οικόπεδο ,  του  

κάνετε  χάρη .   

 Άρα  πήραμε  τα  χόρτα  που  ήταν  επικίνδυνα  για  την  φωτιά ,  έχουμε  

φωτογραφίες  και  σήμερα  έχει  μόνο  μπάζα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  οποία  προϋπήρχαν  τα  μπάζα  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπήρχαν .  Ακριβώς .  Δεν  ήταν . . .να  πάμε  να  το  ισοπεδώσουμε  

κιόλας ,  να  το  κάνουμε . .  όποιος  θέλει  μπορεί  να  πάει  να  καταγγείλει  

τον  ιδιοκτήτη  να  πάει  να  το  καθαρίσει .  Από  τα  μπάζα ,  όχι  από  τα  

χόρτα .  Όχι  μπάζα ,  χώματα .  Αλλά  δεν  είναι  δικό  μας  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  έχω   την  εντύπωση  ότι  άλλο  λέει .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  διάβασα  σήμερα .  Ξαναλέω  έχουμε  φωτογραφίες… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Πήγαν  εκσκαφείς  και  φέρατε  τα  χώματα  στην  μέση  του  οικοπέδου… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι ,  υπήρχαν  εκεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  αναδείχθηκαν .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  ήταν  δική  μας  δουλειά  να  τα  πάρουμε  αυτά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μπορεί  και  τα  μπάζα  να  μην  δικαιούμαστε  να  τα  πάρουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  λέει .  Αυτό  λέει .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  είναι  αποτέλεσμα  εργασίας  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ας  μην  κάνουμε  τέτοια  συζήτηση  τώρα .  Κύριε  Γκότση ,  ορίστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θέλω  να  πω  ότι  η  αύξηση  στο  τριπλάσιο  δεν  

θεραπεύει .  Είναι  ένα ,  όπως  είπαν  και  οι  προηγούμενοι  συνάδελφοι ,  

είναι  ένα  ποσό  ιλιγγιώδες .  Έστω  για  500 τετραγωνικά ,  να  βάλουμε  από  

1,5 πάμε  στα  750.  Θεωρώ ,  εάν  εφαρμοστεί  τα  50 λεπτά ,  εάν  

εφαρμοστεί  τα  50 λεπτά ,  όπως  είναι  για  κάθε  τετραγωνικό .  Αλλά  θα  

πρέπει  ο  ιδιοκτήτης  να  έχει  την  συνείδηση ,  δηλαδή  να  κυνηγηθεί .  

Χάνει  ο  Δήμος ,  διότι  με  ένα  οικόπεδο  500 τετραγωνικών ,  250 ευρώ  

χρεώνεται .  Εγώ  δεν  νομίζω  ότι  τα  έξοδα  είναι  περισσότερα  από  250 

ευρώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  χρημάτων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  ξεκαθαρίσαμε ,  δεν   θέμα  χρημάτων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  γιατί  είπαν  για  να  βγουν  και  τα  λοιπά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  θέμα  χρημάτων .  Κανένας  δεν  το  έθεσε  έτσι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  το  ποσό  είναι  υπερβολικό ,  δηλαδή  το  1,5 ευρώ  και  δεν  

μπορούμε  να  πάρουμε  κατηγορίες  τώρα ,  εσείς  θα  πληρώνετε  ενάμιση ,  

εσείς  ένα ,  εσείς  πενήντα  λεπτά .  Η  άποψή  μου  είναι  να  αφήσουμε  τα  50 

λεπτά  και  να  κυνηγήσουμε  με  περισσότερο  ή  και  με ,  εν  πάση  
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περιπτώσει ,  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  τις  τηλεοράσεις  και  τα  

λοιπά ,  στα  σάιτ ,  να  γίνει  αυτό  για  όλους  να  το  καταλάβουν ,  ότι  εάν  

δεν  το  καθαρίζουν  στον  εύλογο  χρόνο  θα  μπαίνει  ο  Δήμος ,  θα  το  

καθαρίζει  και  θα  χρεώνει .  Δηλαδή  να  το  καταλάβουν  μέσα  από ,  δεν  

είναι  διαφήμιση ,  να  μην  το  πω  διαφήμιση ,  μέσα  από  την  ενημέρωση ,  

από  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης ,  ώστε  να  μπορεί  ο  άλλος  να  

καταλάβει  ότι  πλέον  τα  πράγματα  δεν  είναι  αστεία .  Ότι  θα  πρέπει  να  

το  κατανοήσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  ψηφίζουμε  επί  του  θέματος .  Ποιοι  

ψηφίζουν  θετικά ;  Υπάρχουν  αρνητικές  ψήφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  ψηφίζω  αρνητικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  αρνητικά  και  η  κυρία  Καλώτα .  Με  την  μειοψηφία  του  κ .  

Γκότση  και  της  κυρίας  Καλώτα ,  οι  υπόλοιποι  θετικά .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ψηφίζουμε  ναι  ή  όχι .  Έχω  κάποια  επισήμανση .  Ναι  στο  μέτρο ,  στην  

μετατροπή  του  μέτρου ,  διαφωνώ  με  το  ύψος  του  ποσού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  ψηφίζετε  όχι .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορείτε  να  κάνετε  κάτι  άλλο .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Να  καταγραφεί  αυτό .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζετε  όχι  για  τον  λόγο  που  είπατε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  323/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .   

 

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  βεβαιώσεων  δαπανών  καθαρισμού  

 ακάλυπτων  χώρων  δημοτών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  μην  αναφέρω  τα  ονόματα  τώρα .  Οι  άνθρωποι  αυτοί  έχουν  δικαίωμα  

να  κάνουν  ένσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  συνέχεια  του  προηγουμένου ,  επιβάλλονται ,  όπως  βλέπετε ,  στην  

πράξη  πλέον  τα  πρόστιμα .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου   

δημότη  μας  στην  οδό  Ι .  Αθανασίου  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  324/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου   

δημότη  μας  στην  οδό  Γρηγ .  Ρακτιζή  46 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  325/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου   

δημότη  μας  στην  οδό  Κυρίζου  και  Πανόρμου  γωνία  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  326/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

 δημότη  μας  στην  οδό  Προφήτου  Ηλία  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  327/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

 δημότη  μας  στην  οδό  Χαιρωνείας .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  328/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

 δημότη  μας  στην  οδό  Ομογ .  Οδησσού   και  Χαιρωνείας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  329/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  των   

υπ’  αρ .  905 & 906 αγροτεμαχίων  αγροκτήματος  

 Άνω  Βροντούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  είναι  αυτό ,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  εισήγηση  υπάρχουν  αυτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μεταβίβαση  μισθωτικής  σχέσης .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  116/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Εκμίσθωση  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  τμημάτων   

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχολείο  εμείς  δεν  έχουμε ,  Πρόεδρε ,  τα  χρήματα  πως  θα  τα  πάρουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγροκτήματα  έχετε  όμως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  μπορώ  να  κάνω  πάνω  στο  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  η  ενοικίαση  είναι  20  ευρώ  το  στρέμμα ,  τώρα  στο  επόμενο  από  25 

έως  40,  τι  αυτό  το  οποίο  αλλάζει  την  τιμή  ενοικίασης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  οι  αποφάσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων ,  τα  οποία  θα  καθορίσουν  

το  τίμημα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  η  Βροντού  και  άλλο  η  Πεπονιά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  δείτε  όμως  ακόμα  και  στο  ίδιο  αγρόκτημα  της  Πεπονιάς ,  υπάρχουν  

σε  άλλες  περιοχές  25 ευρώ  και  σε  άλλες  περιοχές  που  έχουν  40 ευρώ .  

Θα  αποφασίσουν  το  τίμημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είκοσι  εγκρίνεται  ομόφωνα .  Εκμίσθωση  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  

τμημάτων   αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς .  Δια  

δημοπρασίας ,  λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  330/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .  Ολοκληρώνουμε  σιγά  –σιγά ,  παρακαλώ  ησυχία .   

 Είκοσι  ένα .  

 

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη   

δημοτικής  έκτασης  σε  τμήμα  δημοτικού  αγροτεμαχίου   
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του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  331/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

  

ΘΕΜΑ   22ο:  

Ενημέρωση  και  έκφραση  γνώμης  επί  του  φακέλου  της   

Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  τη  δραστηριότητα   

της  εταιρείας  ¨ΜΙΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  & ΣΙΑ  Ε .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα  με  την  επισήμανση  να  λέει  η  απόφασή  μας  της  

τήρησης  όλης  της  κείμενης  νομοθεσίας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  332/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  υπαίθριων  δανειστικών  

 βιβλιοθηκών  της  Α /θμιας  Εκπαίδευσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  ερωτήματα  εδώ ,  γιατί  διαβάζοντας  την  εισήγηση  είναι  κάποια  

προτεινόμενα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια  προτεινόμενα  μέλη ,  κύριε  Νυχτοπάτη ,  τα  οποία  δεν  γίνονται  

αποδεκτά .  Γι '  αυτά  τι  θα  γίνει ;  Υπάρχουν  εναλλακτικές ;  Πόσα  θα  

τοποθετηθούν  τελικά ;  Είναι  έξι  σημεία .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Αυτή  την  απόφαση  την  πήρε  η  Επιτροπή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  εισήγηση  μέσα  έλεγα  ότι  η  υπηρεσία  εισηγούνταν .  Ζητούσε  . .  αλλά  η  

υπηρεσία  ήταν  αντίθετη  και  έλεγε  ότι  για  εκείνη  την  τοποθέτηση  δεν  

συμφωνούμε ,  αλλά  συμφωνούμε  για  την  άλλη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  δυο  τοποθεσίες  που  εμφανίζονται  ως  εναλλακτικές ,  που  δεν  

αφορούν  θέσεις  του  Δήμου .  Δηλαδή  πρέπει  να  πάρουμε  άδεια  από  την  

Μητρόπολη .  Αυτό  ρωτώ ,  έγινε  ενέργεια ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  Μητρόπολη  έδωσε  την  άδεια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  αναφέρεται  εδώ  μέσα ,  γι '  αυτό  ρωτώ .  Έδωσε ;  Και  για  την  

Μητρόπολη  και  για  τον  Άγιο  Δημήτριο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  Όπου  εμπλέκεται  η  Εκκλησία  δόθηκε  η  άδεια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  αυτές  που  είναι  εναλλακτικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  δεν  αναφερόταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  διευκρινίστηκε .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  333/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγο ,  τελειώνουμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λίγη  υπομονή  

ακόμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   24ο:  
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Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας  

 περαίωση  της  υπηρεσίας:  ¨Συντήρηση  παιδικών  χαρών  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  335/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  

 παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Δαπάνες  κατεδάφισης  επικίνδυνων ,   

ρυμοτομούμενων  και  αυθαίρετων  κτισμάτων  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  336/2020 )  

………………………… 

 

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση  χορήγησης  3ης  παράτασης  προθεσμίας  έργου:   

¨Επανάχρηση    του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου   

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  337/2020 )  

………………………… 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  επισήμανση  στο  25.  Εγώ  θα  ήθελα  ο  κ .   

Νυχτοπάτης  να  μας  εξηγήσει ,  για  ποιο  λόγο  καθυστέρηση  η  

κατεδάφιση  επικίνδυνων  και  αυθαιρέτων  λόγω  κορωνοϊού .  Δηλαδή ,  

ποιος  ήταν  ο  λόγος ;  Στο  25.  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Οι  υπηρεσίες  είχαν  άλλες  προτεραιότητες .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  οι  υπηρεσίες  ή  είναι  ο  εργολάβος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  εργολάβος  . .  αλλά  η  υπηρεσία ,  επειδή  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ,  ήταν  θέμα  ότι  δεν  μπορούσαμε  να  επιβλέψουμε ;  Ο  εργολάβος  

ήταν  διαθέσιμος .  Είναι  θέμα  υπηρεσίας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έμεινε  ένα  μικρό  υπόλοιπο ,  είναι  κάποιες  εργασίες  που  πρέπει  να  

γίνουν  και  θα  γίνουν  στο  επόμενο  διήμερο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκάμηνο  πάντως  ζητάτε  παράταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  για  να  έχουμε  ένα  περιθώριο .  Στο  επόμενο  διήμερο  θα  έχουν  

γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Τοποθέτηση  μεταλλικών  εμποδίων  ασφαλείας  προ  

 των  καταστημάτων  πιστωτικών  ιδρυμάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε  είναι  αυτονόητο  ότι  την  δαπάνη  την  αναλαμβάνει  η  τράπεζα .  

Είναι  αυτονόητο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  προβλέπεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  338/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

    

ΘΕΜΑ   28ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  346  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτή  ομόφωνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  θα  κάνετε  εκεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιώργο  πες  λίγο  για  το  28.  Είσοδος-έξοδος  οχημάτων .  Που  είναι  αυτό ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  339/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ευχαριστώ .  Λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………..……………… 

……………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

304-2020:  Εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  αρχικής  

δήλωσης   

  πρόθεσης  συνεργασίας  με  το  τμήμα  Μηχανικών  

Πληροφορικής ,  Υπολογιστών   
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  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  της  

Ελλάδος  –  

  Πανεπιστημιούπολη  Σερρών ,  για  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  

υποστήριξης   

  συλλογικών  οργάνων  ΟΤΑ  (εφαρμογή  με  διακριτικό  τίτλο  

¨OpenPnyka¨ ) .     

                       Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

305-2020:  Έγκριση  ανταλλαγής  ακινήτου  ιδιοκτησίας  Δήμου  Σερρών  

με  ακίνητο   

  ιδιοκτησίας  ΔΕΥΑ  Σερρών .          

                        Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος    

 

306-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  γηπέδων  στην  περιοχή  

Αεροδρομίου  στον   

  Α .Σ .  Ανατολή  Σερρών  (1800).                           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

307-2020:  Συγκρότηση  οργανωτικής  επιτροπής  για  την  διοργάνωση  

των  εκδηλώσεων   

  ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ  2020¨ .                           

                        Εισηγήτρια :  H Πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη-

Τσοχατζίδη  Χρ .     

 

308-2020:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :    
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  ¨Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  

ασφάλειας  του  οδικού   

  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών¨ .                           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

309-2020: Αύξηση  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  και  αγορά  μετοχών  από  

την  Αναπτυξιακή   

  Εταιρεία  Σερρών  Α .Ε .  ¨ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  Α .Ε . ¨ .             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

310-2020:  Ορισμός  μελών  για  την  συγκρότηση  της  επιτροπής  του  

άρθρου  3 του  Ν .   

  2734/1999 ¨περί  εκδιδόμενων  με  αμοιβή  προσώπων¨ .    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

311-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ .  161/2020 ΑΔΣ :  

«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 .    

 

312-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αρ .  204/2020 ΑΔΣ :  

«Συγκρότηση   

  Οργανωτικής  Επιτροπής  με  την  επωνυμία  ¨Ελλάδα  2021-

Σέρρες  2021-200  
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  χρόνια  από  την  Επανάσταση  του  1821¨».   

                        Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .    

 

3134-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στα  έξοδα  

ταφής  άπορων  δημοτών .    

                        Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .   

 

314-2020: Έγκριση  της  αριθ .  441/18684/08-07-2020 απόφασης  

Δημάρχου  σχετικά  με  την   

παροχή  εντολής  σε  εξωτερικό  Δικηγόρο ,  να  παρασταθεί  και  

να  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Σερρών  ενώπιον  του  

Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης ,  κατά  την  συζήτηση  

της  ένδικης  διαφοράς  του  Δήμου  Σερρών  με  την  εταιρία  με  

την  επωνυμία  ¨ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΡΟΝΗΣ  Α .Β .Ε .Ε .  -  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  

ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ¨ .            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .      

 

ΠΡΑΚΤ . :  Έγκριση  της  αρ .  7/2020 απόφασης  της  Δημοτικής  

Επιτροπής  Παιδείας  για   

1/14/20 παραχώρηση  χώρου  του  8ου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  

στον  Πολιτιστικό  Σύλλογο  ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨  για  την  

πραγματοποίηση  επιμορφωτικών  μαθημάτων  ορθοφωνίας .                                            

                        Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .    

 

ΠΡΑΚΤ . :  Έγκριση  της  αρ .  139/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  ΔΗ .Κ .Ε .  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  9ΗΣ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

187

2/14/20 τίτλο :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  έτους  2019¨ .              

                        Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .   

 

315-2020:  Έγκριση  διενέργειας  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

¨Καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων  

του  Δήμου  Σερρών¨  έτους  2021.   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

316-2020: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς :  του  Λεϊλεκτσόγλου  Ιωάννη  του  Ονούφριου     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .   

 

317-2020: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς :  του  Ντουντού  Στέργιου  του  Γεωργίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .   

 

318-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (57η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  

που  αφορά  την  επιχορήγηση  για  κάλυψη  αναγκών  

καθαριότητας  σχολικών  μονάδων .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

319-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (56η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  

που  αφορά   ΚΑΕ  μισθοδοσίας  και  κρατήσεων .  
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

320-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (54η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  

που  αφορά  προμήθειες  της  ΔΤΥ  για  το  έτος  2020.  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

321-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (53η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  

που  αφορά  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  

της  πράξης  με  τίτλο  «Ενοποίηση  δικτύου  ποδηλατικών  

διαδρομών  στο  Δήμο  Σερρών  (ΟΠΣ  5062184) στο  πλαίσιο  

του  Επιχειρηματικού  Προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020».  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

322-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (52η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  

που  αφορά  τον  έλεγχο  επάρκειας   (στατικής  –υδραυλικής)  

μελέτη  ενίσχυσης /αποκατάστασης  της  γέφυρας  Τσέλιου  

Δήμου  Σερρών .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

323-2020:  Τροποποίηση  της  αρ .  886/2013Α .Δ .Σ .  ¨Ψήφιση  Κανονισμού  

χρέωσης  και  επιβολής  προστίμου  για  τον  καθαρισμό  

οικοπέδων  και  λοιπών  ακάλυπτων  χώρων  εντός  και  εκτός  

οικισμού¨ .             
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

324-2020: Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

δημότη  μας  στην  οδό  Ι .  Αθανασίου   

 

325-2020: Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

δημότη  μας  στην  οδό  Γρηγ .  Ρακτιζή  46 

 

326-2020: Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

δημότη  μας  στην  οδό  Κυρίζου  και  Πανόρμου  γωνία  

 

327-2020: Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

δημότη  μας  στην  οδό  Προφήτου  Ηλία  

 

328-2020: Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

δημότη  μας  στην  οδό  Χαιρωνείας .  

 

329-2020: Έγκριση  βεβαίωσης  δαπάνης  καθαρισμού  ακάλυπτου  χώρου  

δημότη  μας  στην  οδό  Ομογ .  Οδησσού   και  Χαιρωνείας .  

 

330-2020:  Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  των  υπ’  αρ .  905 

& 906 αγροτεμαχίων  αγροκτήματος  Άνω  Βροντούς .                               

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

331-2020: Εκμίσθωση  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς .                           
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

332-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης  σε  τμήμα  δημοτικού  αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών .                                                                                                 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

  

333-2020:  Ενημέρωση  και  έκφραση  γνώμης  επί  του  φακέλου  της  

Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  τη  

δραστηριότητα  της  εταιρείας  ¨ΜΙΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  & ΣΙΑ  

Ε .Ε . ¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

334-2020:  Χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  υπαίθριων  δανειστικών  

βιβλιοθηκών  της  Α /θμιας  Εκπαίδευσης .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

335-2020:  Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  

της  υπηρεσίας :  ¨Συντήρηση  παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  

έτους  2019¨ .       

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

336-2020:  Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  

παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Δαπάνες  κατεδάφισης  

επικίνδυνων ,  ρυμοτομούμενων  και  αυθαίρετων  κτισμάτων  

έτους  2019¨ .       

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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337-2020:  Έγκριση  χορήγησης  3ης  παράτασης  προθεσμίας  έργου :  

¨Επανάχρηση    του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .                                

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

338-2020:  Τοποθέτηση  μεταλλικών  εμποδίων  ασφαλείας  προ  των  

καταστημάτων  πιστωτικών  ιδρυμάτων .                                                                                            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

      

339-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  346 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Λευκώνα .                                                  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

340-2020: Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  Δ .Σ .  της  

Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ΚΑΤ .   Δήμου  Σερρών  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :   

 

-  Χράπας  Παντελής ,  αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  συζήτησης  

του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   
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-  Γεωργούλας  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Φαρμάκης  Παύλος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  5ου  .   

 

-  Χαραλαμπίδου  Παρθένα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  κατά  

τη  διάρκεια  συζήτησης  του  11ου  .   

 

…………………………….…………… 

…………………….…….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

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

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 
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