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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

15Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 30η 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. 15/24- 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) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

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: 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

 

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 ήταν μόνο ο 

κ. Βαφειάδης Μιχαήλ.  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

5

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.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

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», 

 

  Σας καλούμε να προσέλθετε την 30 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: Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  
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ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  

ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ και Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: ¨Εκσυγχρονισμός 

αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨.                                                                                                  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 87/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα:  

  “Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της  

  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της δράσης ¨Έναρμόνιση Οικογενειακής και  

  Επαγγελματικής Ζωής¨ για την προγραμματική περίοδο 2020-2021”.         

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρ.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση παραχώρησης κλειστών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων σε  

  αθλητικούς συλλόγους.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.  

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας πλανοδίου εμπορίου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας  

  κληροδοτήματος: 

α) Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας Λυκούργου  και  

β) Αποστολίδη Ιωάννη, ετών 2020-2021. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική  

  υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος του υπ’ αριθμ. 22 καταστήματος Δημοτικού  

  Μεγάρου.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 1012 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Λευκώνα, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής 

ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.                                                                             
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ’ αρ. 335 & 336 σχολικών 

αγρών, αγροκτήματος Χριστός και του υπ’ αρ. 1003 σχολικού αγρού, 

αγροκτήματος Βροντούς.                                                                                                     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  12ο: Λήψη εκ νέου απόφασης περί εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ 

αρ. 843 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.                                                                                                    

             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου δια δημοπρασίας τμημάτων αγροτεμαχίων του 

αγροκτήματος Πεπονιάς.                                                                                                     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μνημονίων ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2021 από 

χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ  15ο: Οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. 

Αναργύρων Δήμου Σερρών.                                                                                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ  1/2020 (θέμα 2ο) πρακτικού της επιτροπής του 

άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 αναφορικά με την ονομασία πλατείας που 

βρίσκεται έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Οινούσας.                                                                                                                       

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην 

περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨ του Δήμου Σερρών με 

χαρακτηρισμό ¨Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού¨ και μερική 

ανάκληση της υπ’ αριθμ. 215/2019 Α.Δ.Σ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την 

ένταξη της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Μητρουσίου 

Λευκώνα¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 
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ΘΕΜΑ  19ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την 

ένταξη της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποκατάστασης – επανάχρησης 

βιομηχανικού κτηρίου ¨Νάσιουτζικ¨ σε πολυχώρο πολιτισμού”.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την 

ένταξη του έργου: ¨Έργα για την προστασία της γέφυρας Τσέλιου περιοχής 

Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών από πλημμυρικά φαινόμενα¨.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  21ο: Απόψεις και εξέταση της από 08-09-2020 ένστασης του 

¨ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨, αναδόχου του έργου ¨Συντήρηση 

οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨, κατά της υπ’ αριθμ. 

15564/15-6-2020 απόφασης έκπτωσης.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος 

προσωπικού από 02/11/2020 έως 30/09/2023 για την υλοποίηση της 

συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με 

παράρτημα ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Παραίτηση του δημοτικού συμβούλου και Προέδρου του Αυτοκινητοδρομίου 

ΑΕ ΟΤΑ κ. Ματθαίου Γεωργίου και αντικατάσταση αυτού από τον δημοτικό 

σύμβουλο κ. Μερετούδη Δημήτριο  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
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15η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΘΥΡΩΝ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζει  η  συνεδρίαση .  Κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  να  απευθύνω ,  

καλησπέρα  σας  καταρχήν ,  θα  ήθελα  να  απευθύνω  έτσι  ισχυρή  

προτροπή  προς  όλους ,  να  είμαστε  συνεπείς  στον  χρόνο  προσέλευσή  

μας  κατά  τις  συνεδριάσεις ,  διότι  έχει  γίνει  ήδη  η  ώρα  19:25΄  και  ακόμη  

δεν  έχουμε  ξεκινήσει .  Παρακαλώ  όταν  λέμε  19:00΄η  ώρα ,  είναι  19:00΄η  

ώρα .  Ιδίως  μάλιστα  σήμερα  που  κάποιοι  επείγονται  να  τελειώσουμε  

νωρίτερα  έπρεπε  να  είναι  περισσότερο  συνεπείς .   

 Να  ανακοινώσω  στο  σώμα  ότι  η  επόμενη  συνεδρίαση  θα  

πραγματοποιηθεί ,  κατά  πάσα  πιθανότητα  στις  21 Οκτωβρίου  και  πριν  

περάσουμε  στα  θέματα  τα  προ  ημερήσιας  διάταξης  θα  ακολουθήσουμε  

την  συνηθισμένη  διαδικασία ,  για  ανακοινώσεις ,  τοποθετήσεις ,  

ερωτήσεις  και  απαντήσεις  στις  ερωτήσεις .   Παρακαλώ  καθίστε ,  κάντε  

ησυχία .  Όπως  διαπιστώσαμε  κατά  την  προσέλευσή  σας  σας  χορηγήθηκε  

όλους  μάσκα  του  Δήμου  Σερρών  με  κεντημένο  το  έμβλημα  του  Δήμου  

Σερρών ,  προκειμένου  να  διευκολύνεστε  και  στην  συμμετοχή  σας  εδώ  

στις  συνεδριάσεις .   

 Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  τις  ανακοινώσεις  του  ή  

τις  όποιες  άλλες  τοποθετήσεις  έχει  να  κάνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν  ξεκινήσει  το  συμβούλιο  θέλω  να  πω  κάτι ,  όχι  για  το  συμβούλιο  

αλλά  ιατρικής  φύσεως .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πείτε  μας .  Ησυχία  οι  υπόλοιποι  να  ακούγεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι  μας  περνάμε  πάρα  πολύ  δύσκολα  και  οι  επαγγελματίες  και  οι  

διάφοροι  που  δουλεύουν  στον  δημόσιο  τομέα .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά ,  

Πρόεδρε ,  ότι  η  . .ΚΕΔΗΣ  δεν  πληροί  με  βάση  το  υγειονομικό  

πρωτόκολλο  τις  προϋποθέσεις  να  είμαστε  πενήντα  άνθρωποι  ίσως  και  

παραπάνω  όταν  έχουμε  απαρτία  εδώ .   

 Γνωρίζετε  ότι  είναι  20 τετραγωνικά  τέσσερα  άτομα  συν  ένα  κάθε  

δέκα  τετραγωνικά ,  πάνω  από  100 τετραγωνικά  συν  1 κάτω  από  15.  

Καταλαβαίνουμε  τις  δυσκολίες  που  υπάρχουν ,  δεν  μπορεί  όμως  εμείς  

που  είμαστε  αρχή  του  τόπου  να  δίνουμε  αυτό  το  παράδειγμα .   

 Θα  παρακαλούσα  πάρα  πολύ  να  δοθεί  μια  λύση  σε  αυτό ,  γιατί  ως  

επαγγελματίας  υγείας  και  όλοι  οι  υπόλοιποι  επαγγελματίες  φοράω  

μάσκα  οκτώ  και  δέκα  ώρες  την  ημέρα ,  άσχετα  τι  πιστεύω  ή  τι  δεν  

πιστεύω ,  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  υγειονομικό  πρωτόκολλο  το  

ακολουθώ  πιστά .  Δεν  μπορούμε  να  υπάρξουν  εδώ  μέσα  χωρίς  να  

φοράνε  συνάδελφοι  όλοι  μάσκα ,  η  οποία  μάσκα  θα  είναι  στην  μύτη  

σας ,  σας  παρακαλώ ,  πάνω  από  την  μύτη .  

Άκουσα  κάτι  προχθές  ότι  έγινε  πρόταση  ο  ομιλητής  να  βγάζει  την  

μάσκα .  Απαγορεύεται  να  βγαίνει  η  μάσκα  από  τον  ομιλητή ,  γιατί  τα  

σταγονίδια  αυτά  με  την  ομιλία  και  τον  βήχα ,  τουλάχιστον  δυο  μέτρα .  

ακόμη  και  στον  εξωτερικό  χώρο ,  ο  οποίος  είναι  πάρα  πολύ  στενό ,  

βγαίνουμε  όλοι  μας  και  εγώ  μαζί  σας  κάποια  στιγμή ,  βγάζουμε  την  

μάσκα ,  είναι  λάθος .  Όποιος  θέλει  να  κατεβεί  κάτω .   

Εγώ  δεν  θα  επιτρέψω  στον  εαυτό  μου  ξανά  να  έρθω  σε  έναν  χώρο  

100,  δεν  ξέρω  πόσα  τετραγωνικά  είναι ,  120,  150,  ενώ  προστατεύω  τον  
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εαυτό  μου ,  τους  ασθενείς  μου ,  τον  κόσμο  τον  υπόλοιπο ,  να  μπω  εδώ  

και  να  εκτεθώ  εδώ  σε  κάποιον  κίνδυνο .  Εν  δυνάμει  είμαστε  ο  καθένας  

μας  φορέας ,  γιατί   ερχόμαστε  σε  επαφή ,  όπως  και  εσείς  με  πάρα  πολύ  

κόσμο .   

Θεωρώ  ότι  πρέπει  να  δώσετε  μια  λύση  και  σήμερα ,  ειδικά  κατ’  

εξαίρεση ,  ας  φορέσουμε  όλοι  την  μάσκα  πάνω  από  την  μύτη .   

Περιμένω  να  δω  τι  θα  γίνει  στο  επόμενο .  Αλλαγή  χώρου  προτείνω .   

Επίσης ,  εάν  ελεγχθούμε  από  τον  ΕΟΔΥ  πρώτοι  είμαστε  υπόλογοι  

εμείς .  Δεν  τηρούμε  τα  μέτρα .  Η  Βουλή  δημιούργησε  αίθουσες  για  τις  

Επιτροπές  επειδή  δεν  πληρούν  τα  κριτήρια ,  διαμόρφωσε  άλλες  

αίθουσες .  Εμείς  έχουμε  τα  ΑΣΤΕΡΙΑ ,  έχουμε  κάτι  άλλο .  Δεν  μπορεί  να  

έρχονται  εδώ  και  να  κινδυνεύω  ανά  πάσα  στιγμή .  Όχι  μόνο  εγώ ,  ο  

καθένας  μας .  Να  τελειώνει  αυτό ,  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί .   

Να  μπουν  οι  μάσκες ,  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  οι  επιλογές  είναι  συγκεκριμένες .  Καταρχήν ,  σε  ότι  αφορά  

στην  μάσκα ,  αυτό  είναι  γνωστό  και  όλοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  φοράτε  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  ομιλητής  είπαμε  και  την  προηγούμενη  φορά  και  στην  Βουλή  αυτό  

συμβαίνει  και  αλλού  αυτό  συμβαίνει  και  όπου  κάνουν  δημόσιες  

δηλώσεις  αυτό  συμβαίνει ,  ο  ομιλητής  για  να  μπορεί  να  ακούγεται  δεν  

φοράει  την  μάσκα .  Μόλις  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Μόλις  τελειώσω  αυτά  που  θα  πω  θα  την  

φορέσω  και  εγώ  όπως  όλοι  μας .  Από  εκεί  και  έπειτα  οι  επιλογές  που  

έχουμε  είναι  συγκεκριμένες .  Εάν  θέλετε  να  επιστρέψουμε  στις  δια  

τηλεδιασκέψεως  συνεδριάσεις ,  αυτή  είναι  η  εναλλακτική  που  έχουμε  

αυτή  την  ώρα .  Στα  ΑΣΤΕΡΙΑ  δεν  μπορούμε  να  πάμε ,  γιατί  δεν  είναι  ο  

χώρος  ανοικτός  και  αεριζόμενος .  Εδώ  έχουμε  τα  παράθυρα  στην  

ανάκληση .  Για  να  μπορέσουμε  να  λειτουργήσουμε  εκεί  πέρα  μέσα  

θέλει  πολύ  ειδικές  προδιαγραφές  στους  κλιματισμούς  που  δεν  

υπάρχουν  και  δεν  είναι  εύκολο  να  γίνουν ,  γιατί  η  δαπάνη  είναι  

τεράστια ,  τα  δε  τετραγωνικά  του  χώρου  αυτού  επαρκούν  για  την  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Η  άλλη  εναλλακτική  που  υπάρχει ,  εάν  συμφωνεί  το  σώμα ,  είναι  

να  αποχωρήσουν  από  εδώ  τα  μέσα  ενημέρωσης  για  να  μην  αυξάνεται  ο  

αριθμός .  Εάν  θέλετε  το  βάζω  σε  ψηφοφορία  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  πρόταση  αυτή  θα  την  κάνετε  εσείς .  Δεν  αποφασίζουμε  μόνο  εμείς .  

Εσείς  θα  κάνετε  την  πρόταση  με  βάση  τα  υγειονομικά  πρωτόκολλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  λέω  λοιπόν  ότι  η  αίθουσα  αυτή  με  τα  τετραγωνικά  και  με  βάση  τα  

υγειονομικά  πρωτόκολλα  είναι  επαρκής ,  εάν  αυξηθεί… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  120 τετραγωνικά  και  φτάνει  για  τα  41 άτομα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  παραπάνω  από  120.  Το  ζήτημα ,  από  εκεί  και  πέρα  

λοιπόν  είναι ,  εάν  θα  υπάρξουν  στον  χώρο  μέσα  δημοσιογράφοι  και  
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μέσα  ενημέρωσης .  Εάν  θέλετε  να  προχωρήσουμε  σε  αυτή  την  απόφαση  

και  την  επιλογή ,  εδώ  είμαστε  να  το  αποφασίσουμε .    

 Διερευνώνται  παρόλα  αυτά ,  επειδή  θέλουμε  να  έχουμε ,  να  μην  

είμαστε  στο  όριο  αλλά  να  έχουμε  μεγαλύτερη  ευχέρεια  και  

μεγαλύτερους  χώρους ,  διερευνώνται  εναλλακτικές  λύσεις .  Υπάρχει  η  

πιθανότητα  εναλλακτικών  λύσεων ,  αλλά  δεν  είμαστε  ακόμη  έτοιμοι  να  

το  ανακοινώσουμε  κάτι  τέτοιο .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  τα  δεδομένα  είναι  αυτά .  Ο  χώρος  είναι  

επαρκής ,  για  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  επαρκής  με  

βάση  τα  υγειονομικά  πρωτόκολλα ,  η  μάσκα  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  είπα  τα  τετραγωνικά  πόσα  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πως  βγαίνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  τον  υπολογισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαράντα  ένα  άτομα  στα  120 τετραγωνικά ;  20 τετραγωνικά  τέσσερα  

άτομα ,  ανά  10 τετραγωνικά  ένα  άτομο  και  πάνω  από  100 είναι  ανά  15 

ένα  άτομα .  Εμείς  μετρήσαμε  τα  ιατρεία  μας  για  να  μετράμε  τα  άτομα  

που  μπαίνουν  μέσα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  παρόλα  αυτά ,  ξαναλέω ,  η  μάσκα  είναι  υποχρεωτική  θα  την  φοράνε  

όλοι ,  εννοείται  την  μάσκα ,  από  εκεί  και  πέρα  η  εναλλακτική  που  
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υπάρχει  είναι  μόνο  η  δια  τηλεδιασκέψεως  συνεδριάσεις .  Εάν  

επιθυμείτε  να  επιστρέψουμε  εκεί ,  κανένα  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κλιματισμό  προβλεπόμενο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιθανολογώ  ότι  έχει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  να  σας  πω  κάτι .  Το  θέμα  δεν  είναι  να  υπάρχει  

κλειστή  αίθουσα .  Η  κλειστή  αίθουσα  θέλει  συγκεκριμένες  

προδιαγραφές .  Ο  κλιματισμός  θα  πρέπει  να  έχει  συγκεκριμένες  

προδιαγραφές  φίλτρων  για  να  μπορέσει  να  μας  φιλοξενήσει .  Άρα  το  

ζητούμενο  είναι  εάν  έχουμε  τέτοιο  χώρο ,  γιατί  εάν  δεν  έχουμε  τέτοιο  

χώρο ,  είναι  μονόδρομος  να  επιστρέψουμε  στην  μέσω  τηλεδιάσκεψης  

συνεδρίαση ,  η  οποία  εντάξει  πρακτικά  έχουμε  δει  ότι  έχει  κάποια  

προβλήματα  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  είπαμε  να  γίνει  εδώ ,  που  είναι  η  

μόνη  αεριζόμενη  αίθουσα  και  η  μόνη  αίθουσα  που ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  έχει  το  μέγεθος  που  μπορεί  να  μας  φιλοξενήσει .   

 Τώρα  είναι  και  θέμα  του  σώματος .  Δυο  επιλογές ,  εκτός  εάν  έχετε  

να  προτείνετε  κάτι  άλλο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μάσκα  πρέπει  να  φοράμε  όλοι  και  ο  ομιλών .  Περισσότερο  ο  ομιλών  

από  τους  μη  ομιλώντες .  Στην  Βουλή  που  αναφερθήκατε ,  εκεί  υπάρχει  

το  πλεξιγκλάς  και  στον  Πρόεδρο  επάνω  και  στον  ομιλούντα  βουλευτή .  

Και  όλοι  να  φοράμε  μάσκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριοι  συνάδελφοι  θα  πω  ξανά  το  εξής ,  είναι  πολύ  απλό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ακούστε  με  την  μάσκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  σας  άκουσα .  Λοιπόν ,  είναι  πολύ  απλό .  Εάν  το  

σώμα  το  επιθυμεί ,  γιατί  μέχρι  τώρα  γνώριζα  ότι  το  σώμα  επιθυμούσε  

αυτού  του  είδους  την  συνεδρίαση ,  εάν  το  σώμα  το  επιθυμεί  για  μας  

είναι  πολύ  πιο  απλό ,  πολύ  πιο  πρακτικό ,  πολύ  πιο  εύκολο  να  κάνουμε  

συνεδριάσεις  δια  τηλεδιασκέψεως .  Εάν  θέλετε ,  λοιπόν ,  τώρα ,  εάν  είστε  

έτοιμοι  να  κάνουμε  τέτοιου  είδους  ψηφοφορία ,  την  επόμενη  φορά  θα  

κάνουμε  δια  τηλεδιασκέψεως .  Κανένα  πρόβλημα  σε  αυτό .  Δεν  υπάρχει  

άλλη  εναλλακτική .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δεν  υπάρχει  άλλη  εναλλακτική ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  η  εναλλακτική  σας ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  μας  λέτε  ότι  εμείς  αποφασίζουμε ;  Εσείς  αποφασίζετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  αμφιθεάτρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  κλιματισμού  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  θέμα  κλιματισμού  και  συγκεκριμένων  προδιαγραφών  του  

κλιματισμού .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  αυτό  που  λέτε  είναι  μια  πρόταση ,  θα  το  διερευνήσουμε .  Αυτό  

που  λέτε  είναι  μια  πρόταση  και  θα  το  διερευνήσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  κλείσουμε  το  θέμα  και  να  απεμπλακούμε  και  να  μπορέσουμε  να  

προχωρήσουμε ,  για  την  επόμενη  συνεδρίαση  διερευνούμε  εάν  

υπάρχουν  αίθουσες ,  οι  οποίες  θα  καλύπτουν  τις  προδιαγραφές  αυτές  

που  μπαίνουν ,  εάν  δεν  υπάρχει  τέτοια  αίθουσα ,  η  επόμενη  συνεδρίαση  

θα  γίνει  μέσω  τηλεδιάσκεψης .  Δεν  υπάρχει  άλλος  τρόπος .  Τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  καλησπέρα  καταρχάς .  Θα  ήθελα  προτού  

προχωρήσω  στις  λοιπές  ανακοινώσεις  να  σας  ανακοινώσω  λίγο  τις  

αλλαγές  που  έχουμε  στους  Αντιδημάρχους  και  στους  εντεταλμένους  

συμβούλους  από  1 Οκτωβρίου  του  ΄20 μέχρι  τις  30 Σεπτεμβρίου  του  

΄21.  

Ορίζεται :  

  Νέος  άμισθος  αντιδήμαρχος  Παιδείας  ο  κ .  Σιαμάγκας  με  όλες  τις  

αρμοδιότητες ,  τις  οποίες  είχε  ως  εντεταλμένος  σύμβουλος .   

  Ο  κ .  Ματθαίου  ορίζεται  εντεταλμένος  σύμβουλος  αυτεπιστασίας  

στης  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών .   

  Η  κυρία  Παλάζη  ορίζεται  εντεταλμένος  σύμβουλος  Νεολαίας  και  

Εθελοντισμού .   
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  Ο  κ .  Κατιρτζόγλου  ορίζεται  εντεταλμένος  σύμβουλος  

Διοικητικών  Θεμάτων  και  Νομικής  Προστασίας .  Διοικητικών  

Θεμάτων  Προσωπικού  και  Υποστήριξης  Συλλογικών  Οργάνων  και  

Νομικής  Υπηρεσίας .   

 Οι  απαιτήσεις  και  φυσικά  αυτό  γίνεται  γιατί  οι  απαιτήσεις  της  

λειτουργίας  της  θέσης  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  

είναι  ο  κ .  Μισιρλής ,  που  καθιστούν  το  συγκεκριμένο  αυτό  όργανο  

πολλαπλώς  απαιτητικό  και  ο  φόρτος  εργασίας  που  υπάρχει  επιβάλλουν  

την  αποφόρτιση  του  αντιδημάρχου  του  κ .  Μισιρλή  από  συγκεκριμένα  

γραφειοκρατικά  καθήκοντα .   

 Αυτές  είναι  οι  αλλαγές  που  γίνονται .  Κατά  τα  άλλα  παραμένουν  

οι  ίδιες  οι  αρμοδιότητες  που  είχαμε ,  που  είχαν  οι  αντιδήμαρχοι  στα  

καθήκοντα  τους .   

 Θα  ήθελα  να  προχωρήσω  σε  κάποιες  απαντήσεις  και  

ανακοινώσεις ,  οι  οποίες  έχουν  να  κάνουν  με  τα  θέματα ,  τα  οποία  

τέθηκαν  και  από  συναδέλφους  και  κατά  το  προηγούμενο  διάστημα .   

 Καταρχάς  στην  κυρία  Μητλιάγκα  οφείλω  μια  απάντηση  όσον  

αφορά  το  θέμα  των  ειδικών  συνεργατών .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον  συνδυασμό  λοιπόν ,  επειδή  το  εκπέμψατε  εσείς .  Βάσει  του  νόμου  

του  Ν4555 στα  άρθρα  68 και  213,  όπως  προστέθηκε  και  το  άρθρο  163 

του  Ν3584/07 ο  Δήμαρχος  έχει  την  δυνατότητα  για  επτά  έμμισθες  

θέσεις  ειδικών  συνεργατών ,  δυο  άμισθων  συνεργατών  και  μια  θέση  

ειδικού  συνεργάτη  δημοσιογράφου .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

18

 Μέχρι  στιγμής  οι  ειδικοί  συνεργάτες  που  έχον  καλύψει  αυτές  τις  

θέσεις :  

  Ο  κ .  Αγγελάκης  Σταύρος  με  αρμοδιότητες  παροχής  νομικών  

συμβουλών  και  γνωμοδοτήσεων  προς  τα  πολιτικά  όργανα  

διοίκησης  του  Δήμου .  

  Η  κυρία  Ελευθεριάδου  Αλεξάνδρα ,  με  αρμοδιότητες  διαχείρισης  

ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  και  κατάρτιση  επιχειρησιακών  

προγραμμάτων  

  Η  Θεμιστοκλέους  Αθανασία ,  με  αρμοδιότητες  παροχής  

εξειδικευμένου  συμβούλου  για  εξουσιοδοτικά  αιτήματα ,  την  

επιμέλεια  συμβάσεων  και  συμφωνιών  του  Δήμου .   

  Ο  Καλαμπαλίκας  Δημήτριος ,  ο  οποίος  παρέχει  συμβουλές  και  

διατυπώνει  εξειδικευμένες  γνώμες  γραπτά  και  προφορικά  για  την  

άσκηση  . .του  Δημάρχου .   

  Η  κυρία  Σαμαρά  Μαρία  –Ραφαηλία ,  με  αρμοδιότητες  παροχής  

επιστημονικής  βοήθειας  και  υποστήριξης  θεμάτων  που  αφορούν  

την  δημόσια  διοίκηση .   

  Η  κυρία  Μπίδιου  Αθανασία  δημοσιογράφος  με  αρμοδιότητες  σε  

θέματα  επικοινωνίας ,  προβολής  και  ενημέρωσης  τύπου  και  

δημοσίων  σχέσεων .   

  Ο  κ .  Βασιλακίδης  Θεόδωρος ,  με  αρμοδιότητες  σχετικά  με  την  

οργάνωση  και  την  δημιουργία  επαφών  με  τις  εργοδοτικές  

οργανώσεις  και  εμπορικούς  φορείς .   

Δηλαδή ,  από  τις  επτά  συν  δυο  συν  μια ,  δέκα  θέσεις  που  έχει  

δικαίωμα  ο  Δήμαρχος  να  έχει  σαν  ειδικούς  συμβούλους ,  αυτή  την  

στιγμή  έχουμε  έξι  θέσεις  έμμισθες ,  έχουν  καλυφθεί  μόνο  οι  έξι  θέσεις ,  
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μέχρι  αυτή  την  στιγμή ,  καθώς  επίσης  και  η  θέση  του  ειδικού  

συνεργάτη  δημοσιογράφου .   

Μένουν  κενές  οι  δυο  θέσεις  των  άμισθων  συμβούλων  και  η  μια  

θέση  ειδικού  συμβούλου  συνεργάτη .  Αυτό  θα  σας  το  προσκομίσω ,  

κύριε  Φωτιάδη .   

Θέλω  λίγο  να  δώσω  κάποια  απάντηση  στον  επικεφαλής  της  

μείζονος  αντιπολίτευσης  που  είχε  θέσει  ένα  θέμα  για  τις  απευθείας  

αναθέσεις ,  κύριε  Φωτιάδη  και  θα  ήθελα  να  σας  αναλύσω  όλα  τα  

δεδομένα  των  απευθείας  αναθέσεων .  

Είχατε  θέσει  τα  θέματα ,  το  πόσες  απευθείας  αναθέσεις  έγιναν  

τώρα ,  καθώς  επίσης  έχουμε  και  ερώτημα  γραπτό  από  τον  συνδυασμό  

για  πόσες  απευθείας  αναθέσεις  έγιναν  στον  προηγούμενο  διάστημα ,  

ειδικά  μετά  την  ψήφιση  του  Ν4412/16.  

Καταρχάς  οφείλουμε  όλοι  μας  και  πρέπει  και  οφείλουμε  να  

απενοχοποιήσουμε  την  πολύτιμη  για  τους  πολίτες  διαδικασία  των  

απευθείας  αναθέσεων .  Ο  νομοθέτης  πολύ  σοφά  προέβλεψε  την  

διαδικασία  αυτή  που  απαντά  σε  μια  χρονοβόρα ,  σε  μια  γραφειοκρατική  

και  σε  πολλές  περιπτώσεις  αναποτελεσματική  διαδικασία  και  σύστημα  

των  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαγωνισμών .   

Λέω  αναποτελεσματικό ,  γιατί  για  να  γίνει  ένα  απλό  έργο ,  ειδικά  

πριν  από  την  ψήφιση  του  Ν4412 αλλά  και  με  τις  προηγούμενες  

διατάξεις ,  το  οποίο  θα  κάλυπτε  μια  άμεση  ανάγκη  των  συνδημοτών  

μας ,  θα  μπορούσε  και  θα  απαιτείτο  να  περάσει  ένα  πολύ  μεγάλο  

χρονικό  διάστημα  που  μπορεί  να  έφτανε  και  το  έτος .   

Με  τον  Ν4412/16 ξεκαθαρίζει  αυτό  το  γραφειοκρατικό  τοπίο  και  

πλέον  για  θέματα  για  τα  οποία  πρέπει  ο  πολίτης  να  εισπράξει  άμεσα  

μια  υπηρεσία  ή  ένα  έργο ,  υπάρχει  η  διαδικασία  της  απευθείας  
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ανάθεσης  μέχρι  ένα  συγκεκριμένο  ποσό  και  μια  συγκεκριμένη  

διαδικασία .   

Επειδή ,  επίσης ,  ο  νομοθέτης  αναγνωρίζει  το  χρονοβόρο  των  

διαδικασιών  των  διαγωνισμών ,  γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ενδεικτικά  ότι  

υπάρχουν ,  μετά  το  ύψος  της  απευθείας  ανάθεσης  που  είναι  τα  20 

χιλιάρικα  πλέον  το  Φ .Π .Α . ,  20.000 ευρώ  πλέον  του  Φ .Π .Α . ,  υπάρχει  η  

δυνατότητα  συνοπτικού  διαγωνισμού  μέχρι  τις  60.000 ευρώ  πλέον  του  

Φ .Π .Α .  και  πέραν  αυτού  του  ποσού  υπάρχει  ο  ηλεκτρονικός  

διαγωνισμός  που  είναι  πιο  χρονοβόρες  διαδικασίες ,  οι  οποίες ,  όπως  

είπα ,  μπορεί  να  φτάσουν  στους  εννέα  με  δώδεκα  μήνες ,  ανάλογα  εάν  

υπάρχουν  ενστάσεις  και  ανάλογα  με  την  εξέλιξη  της  διαδικασίας  

αυτής .   

Γι '  αυτό ,  λοιπόν ,  πολύ  ορθά  ο  νομοθέτης  όρισε  ότι  ακόμη  και  

άμα  έχει  ξεκινήσει  μια  τέτοια  διαδικασία  διαγωνισμού ,  μπορεί ,  εάν  

υπάρχει  μια  υπαρκτή  άμεση  ανάγκη ,  να  έρθει  η  όποια  Δημοτική  Αρχή  

και  να  κάνει  μέχρι  ένα  ποσοστό  20% απευθείας  ανάθεση  μέσα  από  την  

ίδια  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  από  τον  ίδια  αυτόν ,  τον  οποίο  

προβλέπεται  να  καταλήξει  ο  διαγωνισμός  ανάλογα  σε  ποιο  στάδιο  

είναι ,  να  προχωρήσει  απευθείας  ανάθεση .   

Επειδή  για  να  απενοχοποιήσουμε  αυτή  την  διαδικασία  της  

απευθείας  ανάθεσης ,  δεν  είναι  ότι  ο  Δήμαρχος  παίρνει  και  δίνει  σε  

όποιον  θέλει  οποιαδήποτε  δουλειά  του  καπνίσει ,   πρέπει  να  

ξεκαθαρίσουμε  ότι  η  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  γι '  αυτούς  

τους  λόγους  που  αναφέραμε ,  είναι  μια  διαδικασία ,  η  οποία  γίνεται  από  

τις  υπηρεσίες  με  συγκεκριμένες  προσφορές  οι  οποίες  ζητιούνται  από  

τις  υπηρεσίες  και  οι  οποίες  καταλήγουν  να  επιλεγεί  μια  πρόταση  κατά  
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την  αξιολόγηση  στην  αξιολογική  κρίση  μέσα  από  διαφορετικές  

προτάσεις  που  υπάρχουν .   

Άρα  λοιπόν ,  εάν  όλοι  μας  ερχόμαστε  και  υπηρετούμε  αυτή  την  

φιλοσοφία ,  η  οποία  έναν  δημότη  ο  οποίος  δεν  γνωρίζει  όλη  αυτή  την  

διαδικασία  και  όλη  αυτή  την  ανάγκη ,  την  δαιμονοποιούμε ,  είναι  

σίγουρο  ότι  δημιουργούμε  μια  τοξικότητα ,  η  οποία  δεν  αξίζει  κανέναν .   

Δεν  αξίζει  κανέναν ,  γιατί  αυτό  είναι  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  που  

το  χρησιμοποιούν  και  το  χρησιμοποιούσαν  πολύ  σωστά  όλες  οι  

δημοτικές  αρχές  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  από  την  ψήφιση  του  4412 με  

αυτές  τις  απευθείας  αναθέσεις  πραγματικά  δημιουργήθηκε  η  

δυνατότητα  να  παρέχουμε  στους  πολίτες  και  να  παίρνει  ο  πολίτης  

πολλές  υπηρεσίες .   

Τώρα  για  τα  νούμερα ,  θα  ήθελα  λίγο  να  σας  αναφέρω  τα  

νούμερα ,  τα  οποία  υπάρχουν  για  το  κομμάτι  των  απευθείας  αναθέσεων ,  

γιατί  άκουσα  πραγματικά  νούμερα  τα  οποία  εκφεύγουν  της  

πραγματικότητας .   

Θα  μιλήσω ,  καταρχάς ,  για  την  Δημοτική  Αρχή  την  παρούσα ,  η  

οποία  έχουμε  δυο  περιόδους ,  είναι  μια  περίοδος  είναι  από  1/9 μέχρι  

31/12/19,  στην  οποία  πολλά  από  τα  έργα ,  όταν  αναλάβαμε  ήταν  σε  

εξέλιξη .  Σε  αυτή ,  λοιπόν ,  την  περίοδο  το  ύψος  των  απευθείας  

αναθέσεων ,  επαναλαμβάνω  με  την  διαδικασία  που  σας  είπα  ή  με  το  

20% των  ήδη  υπαρχόντων  διαγωνισμών  που  έτρεχαν  ή  με  τις  ανάγκες ,  

ο  οποίες  είναι  ανελαστικές ,  γιατί  ξέρετε  ότι  μια  σειρά  αναγκών  είναι  

ανελαστικές  και  εκ  των  πραγμάτων  χρειάζεται  απευθείας  ανάθεση .   

Η  χρηματοδότηση  κάποιοι  λογισμικού ,  η  χρηματοδότηση ,  η  

προμήθεια  υλικών  συγκεκριμένων  χρειάζεται  μια  απευθείας  ανάθεση ,  
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γιατί  εάν  πάμε  σε  διαγωνισμό  θα  καθυστερήσουμε ,  όπως  είπαμε ,  ένα  

χρόνο .   

Σε  αυτό ,  λοιπόν ,  το  διάστημα  το  χρονικό ,  το  ύψος  των  απευθείας  

αναθέσεων ,  αυτών  των  απευθείας  αναθέσεων  ήταν  246.046,65.   

Από  το  διάστημα  1/1/20 μέχρι  31/8/20 έχουμε  δυο  ειδών  

αναθέσεις  απευθείας .  Αυτές  οι  υποχρεωτικά  βάσει  του  νόμου  σε  όλο  

αυτό  το  διάστημα  COVID υποχρεωτικά  μπαίνουν  με  απευθείας  

ανάθεση  και  μπαίνουν  με  απευθείας  ανάθεση ,  γιατί  όπως  όλοι  

καταλαβαίνουμε  δεν  μπορούσε  να  αντιμετωπιστεί  όλη  αυτή  η  κρίση  η  

υγειονομική  με  διαγωνιστική  διαδικασία  και  επέβαλε  ο  νόμος  την  

απευθείας  ανάθεση ,  την  παρέκκλιση  δηλαδή  των  διατάξεων ,  άρα  γι '  

αυτό  εδώ  το  κομμάτι  της  διαγωνιστικής ,  ενδεχόμενα ,  διαδικασίας  που  

επιβλήθηκε  η  απευθείας  ανάθεση  ήταν  12.793,19.   

Αυτές  ήταν  οι  υποχρεωτικές  απευθείας  αναθέσεις  για  COVID. 

Για  το  υπόλοιπο  ποσό  που  δεν  καλύπτει  από  τον  COVID, το  ποσό  αυτό  

ήταν  307.586 ευρώ ,  ήτοι ,  συνολικά  δηλαδή  το  ποσό  του  ΄19 και  του  

΄20, που  είναι  οι  απευθείας  αναθέσεις ,  όπως  τις  κατανοούμε ,  είναι  

553.632.  εκτός  COVID.  

Τι  είναι  αυτό  το  ποσό ;  Αυτό  το  ποσό  είναι  το  9,03% του  συνόλου  

των  προμηθειών  του  Δήμου .  Που  σημαίνει  τι ;  Έγιναν  συνολικά  

προμήθειες  με  διαγωνιστικές  διαδικασίες ,  με  την  διαδικασία  που  

προβλέπει  την  συνοπτική  ο  διαγωνισμός ,  επί  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  

6.212.427,  ο  Δήμος  για  τους  συγκεκριμένους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  

έκανε  απευθείας  αναθέσεις  553.632,  ήτοι  το  9,03% των  προμηθειών .   

Ερώτηση .  Είναι  πολλές  ή  λίγες  αυτές ;  Απάντηση .  Θα  το  

συγκρίνουμε  με  το  τι  υπήρξε .   
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Στο  2018,  το  ίδιο  ακριβώς  διάστημα  από  1/1/  έως  31/12,  γιατί  

εκείνη  είναι  12μηνη ,  το  διάστημα ,  το  ύψος  των  απευθείας  αναθέσεων  

του  12μηνου ,γιατί   για  12μηνο  πάλι  μιλάμε ,  ήταν  534.999,44.  Περίπου  

το  ίδιο  με  το  ύψος  των  αναθέσεων  που  έγινε  τώρα .   

Το  2017,  ερχόμαστε  έτσι  στις  απαντήσεις ,  το  ύψος  των  απευθείας  

αναθέσεων  είναι  584.908,13.   

Τι  σημαίνουν  αυτά  τα  νούμερα ;  Έτσι  είναι  η  κατάσταση  και  τι  

σημαίνουν  αυτά  τα  νούμερα ;  Ότι  κάθε  χρονιά  υπάρχει  ένα  

συγκεκριμένο  ύψος  που  καλύπτεται  και  ορθώς  καλύπτεται  από  αυτή  

την  διαδικασία  των  απευθείας  αναθέσεων ,  γιατί  έτσι  εισπράττει  ο  

πολίτης  άμεσα ,  γρήγορα  και  αποτελεσματικά  υπηρεσίες .  Δεν  

διαφοροποιήθηκε  καθόλου  αυτή  η  κατάσταση  τώρα ,  γιατί  άκουσα  για  

800,  άκουσα  για  900,  άκουσα  για  1.000.000,  διότι  συνολικά  στο  

προηγούμενο  διάστημα ,  στην  προηγούμενη  τετραετία  έγιναν  όλα  και  

όλα  800.000.   

Αυτά  είναι  τα  νούμερα ,  καλώς  έγιναν .  Πολύ  καλώς  γινόταν  και  

καλώς  γίνονται ,  γιατί  θα  πρέπει  να  καταλάβουμε  όλοι  ότι  θα  πρέπει  ο  

πολίτης  να  εισπράττει  υπηρεσίες .   

Να  πω  και  κάποια  πράγματα  τα  οποία  τα  οφείλουμε  στους  

πολίτες  που  εκπέμπουμε .  Είναι  ωραία  τα  πυροτεχνήματα  και  καμία  

φορά  μπορεί  να  μας  δίνουν  πόντους  πρόσκαιρους  από  ανθρώπους  οι  

οποίοι  δεν  γνωρίζουν ,  αλλά  πρέπει  να  έχουμε  μια  αίσθηση  ευθύνης  

απέναντι  στους  πολίτες ,  στους  οποίους  απευθυνόμαστε .  Αίσθηση  

ευθύνης  και  αίσθηση  αντικειμενικότητας .  Αυτή  την  αντικειμενικότητα  

νομίζω  ότι  την  οφείλουμε  σε  όλους ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .   

Οι  απαντήσεις  αυτές  είναι  στην  διάθεσή  σας .  Καταρχάς  θα  σας  

τις  προσκομίσουμε .  Έχουμε  από  πίσω  και  αναλυτικά  το  που  είναι  
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αυτές .  Ούτως  ή  άλλως ,  ξέρετε  όλα  αυτά  είναι  στην  Διαύγεια  

ανεβασμένα ,  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  γίνεται  εν  κρυπτώ .  Μπορεί  ο  

οποιοσδήποτε  να  τα  πάρει  από  την  Διαύγεια ,  άρα  είναι  κάτι  το  οποίο  

εκ  των  πραγμάτων  είναι  σε  γνώση  μας ,  απλώς  τα  νούμερα ,  καλό  θα  

είναι ,  να  μην  δαιμονοποιούνται  και  να  μην  προσδιορίζονται .   

Εάν  υπάρχουν  κάποιες  ενστάσεις  για  κάποιες  επιμέρους  

αναθέσεις  απευθείας  που  δεν  τηρήθηκαν ,  μπορεί  να  γνωρίζει  κάποιος ,  

δεν  τηρήθηκαν  οι  διαδικασίες  ή  οι  διαδικασίες  που  τηρήθηκαν  ήταν ,  

κατά  την  άποψη  ορισμένων  διαφορετικές ,  εδώ  είμαστε  είτε  να  τις  

καταγγείλετε  είτε  να  μας  ενημερώσετε  για  να  μην  ξανά  γίνουν .  Αλλά  

έτσι  γενικά  να  δαιμονοποιείται  η  απευθείας  ανάθεση ,  δεν  πρέπει  να  το  

επιτρέψουμε  για  το  καλό  του .   

Άκουσα  επίσης  και  το  οφείλω  αυτό  σαν  απάντηση ,  ότι  και  εμείς ,  

εμείς  είμαστε  ένας  νέος  συνδυασμός ,  αγαπητοί  συνάδελφο .  Είμαστε  

άνθρωποι  που  ασχολούμαστε  πρώτη  φορά  με  την  Αυτοδιοίκηση  στην  

συντριπτική  μας  πλειοψηφία  και  δεν  μπήκαμε  και  δεν  μπούμε  ποτέ  

στην  διαδικασία  να  έχουμε  μια ,  να  το  πω  έτσι ,  μας  παρασέρνει  οι  

όποιες  τοποθετήσεις  για  το  παρελθόν .   

Τι  είπαμε  εμείς  πέρυσι  το  καλοκαίρι ;  Πέρυσι  το  καλοκαίρι ,  μετά  

τις  εκλογές ,  μετά  δηλαδή  τον  Ιούνιο  του  ΄19, όταν  εκλέχθηκε  αυτή  η  

νέα  Δημοτική  Αρχή ,  στην  διάρκεια  του  καλοκαιριού  μέχρι  να  

αναλάβουμε ,  μέχρι  1 Σεπτεμβρίου  του  ΄19, έγιναν ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  με  την  σωστή  διαδικασία ,  έγιναν  κάποιες  διαγωνιστικές  

διαδικασίες  ή  σε  εκείνο  το  διάστημα  έγιναν  κάποιες  αναθέσεις  για  να  

προχωρήσουν  κάποια  πράγματα .   

Αυτό  το  οποίο  είπαμε  εμείς ,  ποτέ  δεν  είπαμε  το  γιατί  γίνονται  οι  

αναθέσεις .  Ποτέ .  Ποτέ .  Οι  αναθέσεις  γίνονται ,  όπως  σας  εξήγησα  και  
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αυτή  είναι  η  θέση  και  θα  τις  κάνουμε  προσεκτικά  και  λελογισμένα  με  

κύριο  στόχο  την  εξυπηρέτηση  του  πολίτη .  Αυτό  το  οποίο  είπαμε  είναι  

ότι  θα  μπορούσε  να  ήταν  πολύ  περιορισμένη ,  με  πολύ  φειδώ  να  γίνουν  

οι  διαγωνιστικές  διαδικασίες  το  καλοκαίρι  και  να  αφήνονται ,  ειδικά  οι  

διαγωνιστικές  διαδικασίες  που  δέσμευαν  την  νέα  Δημοτική  Αρχή  για  

δυο  και  τρία  χρόνια ,  γιατί   έγιναν  και  τέτοιες  περιπτώσεις .   

Θα  μπορούσε ,  δηλαδή  να  αφεθεί  αυτό  το  διάστημα  των  δυο ,  

τριών  μηνών  και  την  όποια  διαδικασία  να  την  ξεκινούσε  η  νέα  

Δημοτική  Αρχή .  Αυτό  είπαμε  και  τίποτα  άλλο .  Αυτό  για  κάποια  

χαρακτηριστικά  τα  οποία  θα  πρέπει  λίγο  να  τα  προσέξουμε .  Ποτέ  δεν  

βάλαμε  στην  κριτική  το  τι  κάνανε  οι  προηγούμενοι .  Αυτό  το  οποίο  

βάζουμε  στην  κριτική  πολλές  φορές  είναι  στο  τι  θα  μπορούσε  να  γίνει  

και  δεν  έγινε  και  επίσης ,  αναγνωρίζουμε  πάντοτε  αυτά  τα  οποία  

έγιναν ,  δηλαδή  υπάρχει  και  μια  συνέχεια  στην  Δημοτική  Αρχή  και  θα  

αναφερθώ  στο  επόμενο  θέμα .  

Κύριε  Φωτιάδη ,  στην  διάθεσή  σας  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  και  

φυσικά  και  στην  διάθεση  όλων  των  συνδυασμών ,  γιατί  είναι  για  όλους .   

Τώρα  έχουμε  μια  απάντηση  σε  ένα  ερώτημα  που  υποβλήθηκε  από  

την  Δημοτική  Πρωτοβουλία  Σερραίων ,  ερώτημα  προς  τον  Δήμαρχο .  

Γραπτώς  το  ερώτημα .   

 

Κύριε  Δήμαρχε ,   

Σχετικά  με  το  αντιπλημμυρικό  έργο  του  χειμάρρου  των  Αγίων  

Αναργύρων  ερωτούμε ,  εμμένετε  στις  θέσεις  που  διατυπώσατε  στην  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών  με  ημερομηνία  

30/6/2020; Ότι  δηλαδή  ο  Δήμος  Σερρών  έκανε  τα  πάντα  για  το  θέμα  
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του  αντιπλημμυρικού  έργου  του  χειμάρρου  Αγίων  Αναργύρων  και  ότι  

αρμοδιότητα  εκτέλεσης  του  έργου  ανήκει  στην  Περιφέρεια  ή  όχι ;   

Παρακαλούμε  όπως  μας  απαντήσετε  εγγράφως  και  θα  έχετε  την  

απάντηση  εγγράφως  αλλά  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στο  συγκεκριμένο  

πράγμα .   

Όσον  αφορά  το  θέμα  των  αρμοδιοτήτων ,  που  περιέγραψα ,  γιατί  

αυτές  περιέγραψα  στην  συνεδρίαση  στις  30/6/2020, τα  πράγματα  είναι  

ακριβώς  όπως  τα  περιέγραψα .  Ανέλυσα  το  θεσμικό  πλαίσιο ,  το  οποίο  

διέπει  τις  τρεις  περιπτώσεις .  Η  μια  περίπτωση  είναι  ο  καθαρισμός  των  

ρεμάτων ,  η  άλλη  περίπτωση  είναι  η  δημιουργία  του  αντιπλημμυρικού  

έργου  και  η  άλλη  περίπτωση  είναι  η  παράβαση  της  γέφυρας .  Έχει  τρία  

σκέλη  η  ανάλυση  που  κάνω .   

Εμμένω  πλήρως  στην  συγκεκριμένη  αυτή  τοποθέτηση .  Στην  ίδια  

όμως  τοποθέτηση ,  μπορείτε  από  το  απόσπασμα  της  τοποθέτησής  μου  

της  απομαγνητοφωνημένης  να  το  διαβάσετε ,  είχα  αναφέρει  ότι  το  θέμα  

της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  είχε  παρθεί  στις  

28/3/12,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έπασχε  και  η  δημοσίευση  στο  ΦΕΚ  

που  ακολούθησε  ήταν  μια  δημοσίευση  η  οποία  ήταν  διαφορετική  από  

την  συγκεκριμένη  απόφαση  που  πήρατε .   

Ξέρετε  τι  απόφαση  πήρατε  στις  28/3/12; Γιατί  αυτός  είναι  ο  

πυρήνας  του  προβλήματος  που  καλούμαστε  να  αντιμετωπίσουμε  τώρα .  

Η  απόφαση  λοιπόν  που  πήρατε ,  καταρχάς  έλεγα  ότι  ζητάτε  την  

συγκεκριμένη  αρμοδιότητα  για  το  ρέμα ,  για  το  αντιπλημμυρικό ,  από  

που  την  ζητάτε ;  Από  την  γέφυρα ,  την  Κόκκινη  Γέφυρα  μέχρι  την  

Γέφυρα  της  Σιγής .  Αυτό  λέγατε  στην  απόφαση  28/3/12 και  επίσης  τι  

λέγατε ;  Ότι  την  θέλουμε  αυτή  την  αρμοδιότητα  μόνο  εάν  εγκριθεί ,  

αυτή  είναι  η  απόφασή  σας ,  μετά  την  έγκριση  ένταξης  των  
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αντιπλημμυρικών  έργων  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα .  Αυτή  είναι  η  

απόφαση  που  έχετε  στις  28/3/12.  

Τι  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ ;  Στο  ΦΕΚ  δημοσιεύτηκε  σωστά  αυτό  

που  ζητήσατε  μέχρι  την  γέφυρα  της  Σιγής  αλλά  παραλείφθηκε  αυτό ,  το  

ότι  θα  έπρεπε  να  είχε  εγκριθεί  το  αντιπλημμυρικό .   

Πρώτον ,  έπρεπε  να  το  είχατε  εντοπίσει  και  έπρεπε  να  το  είχατε  

λύσει  τότε .  Το  ΦΕΚ  που  δημοσιεύτηκε  δεν  είναι  σύμφωνο  με  την  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Αλλά  ας  παραβλέψουμε  αυτό  το  

κομμάτι  και  ας  έρθουμε  στο  κύριο  κομμάτι  που  είναι  το  πρόβλημα  του  

χώρου .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  το  ερώτημά  μας  είναι  άλλο .  Μας  κάνετε  

ανάλυση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  παρακαλώ  δεν  έχετε  τον  λόγο  και  δεν  μπορείτε  να  

παρεμβαίνετε .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Γνωρίζω  πάρα  πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  γνωρίζετε  λοιπόν ,  να  μην  παρεμβαίνετε .  Θα  έχετε  την  υπομονή  

να  ακούσετε  τις  απαντήσεις .  Σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  παρεμβαίνετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  όμως  καλό  θα  είναι  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  καθίσετε  και  θα  ακούσετε .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαντώ  ακριβώς  στο  ερώτημά  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  στην  φάση  αυτή  την  δεν  γίνεται  συζήτηση .  

Δίνεται  απάντηση  μόνο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  ξανά  παρέμβετε ,  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  παρακαλέσω  το  εξής .  Θέλω  να  ξέρει  το  σώμα  πλήρως  ποια  

είναι  η  τοποθέτησή  μας  και  θα  έρθω  στο  ερώτημά  σας  και  θα  το  

απαντήσω .  Δεν  υπεκφεύγω  καθόλου  αλλά  μέχρι  εδώ  θα  πρέπει  να  το  

ξεκαθαρίσουμε  και  κυρίως  θα  πρέπει  να   ξεκαθαρίσουμε  και  στον  

κόσμο  κάποια  πράγματα ,  τα  οποία ,  εάν  θέλετε ,  δεν  θέλαμε  να  τα  πούμε  

στον  βαθμό  που  περιγράφουμε ,  αλλά  αφού  το  κάνατε  το  ερώτημα ,  θα  

τα  πούμε .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θα  τα  πούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως  και  θα  τα  πούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ακούστε ,  δεν  θα  το  αποφύγετε  κ .  Γκότση ,  δεν  θα  την  αποφύγετε  την  

απάντηση .  Θέλετε  να  μου  δώσετε  την  ευχέρεια  της  απάντησης ;  Κάνατε  

ερώτηση .  Στην  ερώτησή  σας  θα  απαντήσω  λοιπόν .   

 Κάνατε ,  λοιπόν ,  ζητήσατε  εσείς  αρμοδιότητα  μέχρι  την  Σιγής  και  

σας  δόθηκε  αρμοδιότητα  μέχρι  την  Σιγής ,  ενώ  γνωρίζατε  ότι  το  

αντιπλημμυρικό ,  η  μελέτη  του  αντιπλημμυρικού  που  είχε  ανατεθεί  η  

μελέτη  αυτή  από  το  ΄10, περιέγραφε  αντιπλημμυρικό  από  την  Κόκκινη  

Γέφυρα  μέχρι  την  Περιαστική .  Άρα  δηλαδή  για  μεγαλύτερο  διάστημα  

και  αυτό  υποβλήθηκε  για  μεγαλύτερο  διάστημα ,  για  μεγαλύτερο  χώρο  

από  ότι  είχατε  την  αρμοδιότητα .   

 Αφού  ζητήθηκε  για  μεγαλύτερο  χώρο  είναι  επόμενο  ότι  αυτό  το  

πράγμα έπασχε και θα απορριπτόταν.  Τι  κάνατε;  Το ΄17,  εδώ αυτό 

γίνεται ,  επαναλαμβάνω  από  το  ΄12 που  το  ζητήσατε ,  που  βγήκε  το  

ΦΕΚ  μέχρι  το  ΄17 δεν  ενεργήσατε  καθόλου  σε  αυτό  και  το  ΄17 ξαφνικά  

βλέπετε  ότι  επίκειται  η  υποβολή  του  αιτήματος  και  τότε  πηγαίνετε  

στην  Περιφέρεια  και  ζητάτε  εσπευσμένα  το  ΄17 να  πάρετε  και  την  

αρμοδιότητα  του  κομματιού  εκείνου  που  έλειπε .  

 Ξέρετε  τι  σας  απαντάει  η  Περιφέρεια ;  Σας  απαντάει  η  

Αποκεντρωμένη  και  εδώ  έρχομαι  στην  απάντηση  του  ερωτήματός  σας ,  

σας  απαντάει  ότι  πολύ  ευχαρίστως  να  σας  την  δώσουμε ,  να  

επανεξετάσουμε  δηλαδή  την  περίπτωσή  σας ,  γιατί  δεν  έχει  

επανεξεταστεί ,  είναι  11/7/17,  προτού  υπάρξει  η  απόρριψη ,  γιατί  ζητάτε  

εσείς  εκείνο  το  κομμάτι  και  λέει  η  Περιφέρεια ,  η  Αποκεντρωμένη  ότι  

δεν  την  έχετε  εσείς  αυτή  την  αρμοδιότητα ,  γιατί  δεν  την  ζητήσατε ,  

αλλά  πολύ  ευχαρίστως  να  το  επανεξετάσουμε ,  εάν  η  Περιφερειακή  

Ενότητα  Σερρών ,  η  Περιφέρεια ,  ο  Τζιτζικώστας  και  εδώ  έρχομαι  στην  

απάντησή  σας ,  δηλώσει  πως  αδυνατεί  να  εντάξει  το  έργο  στον  άμεσο  
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προγραμματισμό  στο  εν  λόγω  αντιπλημμυρικό  και  συναινέσει  στην  

κατασκευή  του ,  βεβαιώνοντας  παράλληλα  ότι  δεν  θα  υπάρξουν  

επιπτώσεις  στον  χείμαρρο  του  Αγίου  Ιωάννη ,  του  οποίο  το  υπό  μελέτη  

… αποτελεί . .  

 Αυτά  τα  δυο  πράγματα ,  τα  οποία  ζητούσε  να  έρθετε  σε  

συνεργασία ,  σε  συνεννόηση  με  την  Περιφέρεια ,  να  τα  συμφωνήσετε  

και  να  εντάξετε  και  εκείνο  το  κομμάτι ,  δεν  έγινε .  Η  συνεργασία ,  

δηλαδή ,  με  την  Περιφέρεια  που  το  οφείλαμε  να  γίνει ,  δεν  την  κάναμε  

και  εδώ  ήταν ,  εάν  θέλετε  η  δική  μας  ένσταση ,  γιατί  τόσο  καιρό  έναν  

άνθρωπο  που  τον  έχουμε  πραγματικά  σύμμαχο ,  δεν  αξιοποιήσαμε  αυτή  

την  δυνατότητα  που  μας  έδινε  αυτό  το  έγγραφο ,  να  έρθουμε  σε  επαφή  

με  αυτόν ,  γιατί  δεν  θα  έλεγε  τίποτα  η  Περιφέρεια ,  η   Περιφέρεια  ήθελε  

να  το  δώσει  και  ήθελε  να  το  περάσει  το  αντιπλημμυρικό ,  αλλά  είχε  

συγκεκριμένα  προβλήματα .    

 Με  την  παράλειψη  λοιπόν  αυτή ,  που  δεν  ενεργήσατε  καθόλου  

από  το  ΄17, δεν  ενεργήσατε  και  ουσιαστικά  αφήσατε  αυτό  το  κομμάτι  

να  περάσει  έτσι  και  έρχεστε  τώρα  και  με  ρωτάτε  εάν  έχω  την  ίδια  

άποψη .  Ναι ,  έχω  την  ίδια  άποψη .  Ναι ,  οι  αρμοδιότητες  σύμφωνα  με  

αυτά  που  ζητήσατε  ήταν  αυτές ,  ναι  σύμφωνα  με  αυτά  που  ζητήσατε  

κάνατε  αυτά  τα  οποία  μπορούσατε  να  κάνετε  εκεί ,  αλλά  θα  

μπορούσατε  να  αξιοποιήσετε  την  Περιφέρεια  βάσει  αυτού  του  

εγγράφου  και  να  μην  φτάναμε  στο  πρόβλημα  αυτό  που  έχουμε  τώρα .  

Γιατί  αυτό  το  οποίο  έχουμε  τώρα  και  αυτό  κάνουμε  τώρα ,  είναι  σε  

συνεργασία  με  τον  Τζιτζικώστα  να  λήξουμε  και  αυτό  το  κομμάτι ,  

ούτως  ώστε ,  να  έρθουμε  να  κάνουμε  ένα  πλήρες  αντιπλημμυρικό  για  να  

θωρακιστεί  επιτέλους  η  πόλη .   
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 Είναι  κρίμα  μια  νέα  Δημοτική  Αρχή  που  έχει  ένα  μήνα  καιρό  να  

τις  κουνάτε  το  δάκτυλο  γιατί ;  Γιατί  όταν  μπουμπουνίζει  τρέμουν  οι  

Σερραίοι  μην  πλημμυρίσουν  και  φταίμε  εμείς .   

 Άρα  λοιπόν ,  από  το  ΄17 έως  σήμερα  δεν  αξιοποιήθηκε  αυτή  η  

δυνατότητα ,  άρα  λοιπόν  αυτό  είναι  η  απάντηση  στο  ερώτημά  σας  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως ,  εσείς  αποδεικνύετε  ότι  δεν  το  αξιοποιήσατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  τα  πούμε  στην  συνεδρίαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  και  παρακαλώ  πραγματικά  

όλους ,  δεν  θα  πετάγεται  κανείς  και  δεν  θα  παρεμβαίνει  κανείς ,  παρά  

μόνο  θα  παίρνει  τον  λόγο  μονάχα  όταν  του  δίνεται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ζητήσατε  ένα  ερώτημα ,  σας  δίνετε  μια  απάντηση .  Αξιολογούμε  πολύ  

ευχαρίστως  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  Κανονισμό  τον  γνωρίζετε .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Βεβαίως .  Αυτό  όσον  αφορά  το  θέμα  του  αντιπλημμυρικού .   

 Τέλος ,  έχω  και  μια  απάντηση  να  κάνω  για  τα  θέματα ,  γιατί  

αναπτύχθηκε  μια  παραφιλολογία  τελευταία  για  το  έργο  της  νέας  

Δημοτικής  Αρχής  και  το  εάν  ανακαινίζουμε  έργα  των  προηγούμενων .   

 Καταρχάς ,  να  ξεκαθαρίσουμε  ότι  την  Δευτέρα  που  μας  έρχεται  θα  

γίνει  μια  αναλυτική  περιγραφή  της  Συμμαχίας  Σερραίων ,  της  νέας  

Δημοτικής  Αρχής  όλων  των  έργων  που  έχουμε  κάνει ,  απολογισμό  

δηλαδή  πλήρως  των  έργων  που  έχουμε  κάνει  ανά  τομέα  αυτή  την  

χρονιά .  Την  πρώτη  χρονιά .  Αναλυτικά .   

 Εκεί ,  πολύ  ευχαρίστως  θα  είστε  και  εσείς  καλεσμένοι ,  εάν  

θέλετε ,  πέρα  του  απολογισμού  που  θα  κάνουμε  για  το  ΄19 που  θα  είναι  

η  συνολική  χρονιά ,  που  την  έχουμε  όπως  ορίζει  ο  νόμος ,  εμείς  θα  

κάνουμε  έναν  απολογισμό  της  δική  μας  λειτουργίας  και  εκεί  θα  δούμε  

εάν  κάναμε  πολλά  ή  λίγα  σε  έναν  χρόνο .  Όχι  με  λόγια ,  με  έργα .  Όχι  με  

σχέδια  άρα  αλλά  με  φωτογραφίες .   

 Αυτό  εδώ  το  ευαγγέλιο  που  έχουμε  και  αυτό  το  συμβόλαιο  που  

έχουμε  με  τον  κόσμο ,  στο  τέλος  της  τετραετίας  θα  το  έχουμε  όχι  μόνο  

υλοποιήσει  όλο ,  αλλά  θα  έχουμε  και  άλλο  έναν  τόμο .   

 Πάμε ,  λοιπόν ,  να  πούμε  γι '  αυτό  το  κομμάτι .  Οι  δημοτικές  αρχές  

έχουν  μια  συνέχεια  και  είναι  φυσικό  το  πρώτο  έτος  κάθε  Δημοτικής  

Αρχής  να  έρχεται  και  να  εγκαινιάζει ,  να  έρχεται  και  να  συνεχίζει ,  να  

έρχεται  και  να  υλοποιεί  έργα  τα  οποία  έχουν  ήδη  δρομολογηθεί  είτε  

έχουν  βρεθεί  τρόποι  χρηματοδότησης  από  τις  προηγούμενες  δημοτικές  

αρχές .  Δεν  υπάρχει  ένα  delete και  ένα  ξεκίνημα .   

 Προφανώς  και  εσείς  όταν  αναλάβατε  το  ΄11 χρησιμοποιούσατε  

και  λειτουργούσατε  και  κάνατε  και  εγκαινιάζατε  έργα  τα  οποία  είχαν  

κάνει  οι  προηγούμενοι  δήμαρχοι .  Είτε  των  Σερρών  είτε  των  άλλων  
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Δημοτικών  Ενοτήτων .  Μου  μου  είπε  ότι  έχτε  κάνει  ένα  έργο ,  ένα ,  τον  

πρώτο  χρόνο  και  δείξετε  το  μου ,  που  δεν  είχε  δρομολογηθεί  από  τους  

προηγούμενους ;  Και  λογικό  είναι  αυτό .  Μα  είναι  λογικό .  Γι '  αυτό  τον  

λόγο  εμείς  λέμε ,  πάντοτε ,  πάντοτε ,  σας  προκαλώ  σε  όλα  τα  δελτία  

τύπου  που  βγάζουμε ,  σε  όλες  τις  ανακοινώσεις  που  κάνουμε ,  σε  όλες  

τις  παρουσιάσεις  που  κάνουμε ,  να  μου  πείτε  μια  φορά  ένα  έργα  στο  

οποίο  δεν  βάζουμε  εμείς  το  στίγμα  και  λέμε  ότι  αυτό  είχε  ξεκινήσει  

από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή .   

 Μα  είναι  δυνατόν  να  πιστέψει  κάποιος  ότι  ένα  έργο ,  το  οποίο  σας  

είπα  για  να  προκηρυχθεί ,  να  γίνει  διαγωνιστική  διαδικασία ,  να  

συμβασιοποιηθεί  θέλει  ένα  χρόνο  να  μπορέσουμε  εμείς  να  το  κάνουμε  

σε  κάποιους  μήνες ;  Προφανώς .   

 Θυμάστε  όλοι  και  τελειώνω  με  την  απάντησή  μου ,  θυμάστε  όλοι  

ότι  στον  πρώτο  προϋπολογισμό  που  κάναμε ,  είχαμε  βάλει  ένα  πολύ  

μεγάλο  κομμάτι  master  plan και  ωρίμανσης  μελετών .  Αυτό  δεν  ήταν  

τυχαίο .  Είχαμε  βάλει  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι ,  γιατί  η  ωρίμανση  και  η  

ετοιμότητα  η  μελετητική  είναι  τα  μόνα  όπλα  που  έχει  η  κάθε  Δημοτική  

Αρχή  για  να  πετύχει  στόχους  και  έργα .   

 Ερχόμαστε  λίγο  τώρα  στα  έργα  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  είχαν  

γίνει  και  δεν  έγιναν .   

 Συνειδητή  επιλογή ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  δεν  θα  αναφερθώ  

στον  Κώδικα ,  θα  αναφερθώ  σε  μια  συνειδητή  επιλογή .   

 Δεν  θα  μπορούσαμε  να  είχαμε  κάνει  ήδη  μέχρι  τώρα  τα  Κέντρα  

στα  χωριά .  Δεν  θα  μπορούσαμε  να  είχαμε  πάρει  ειδικό  εξοπλισμό  για  

να  έχουμε  μια  σειρά  από  smart  ci t ies.  Τι  όμως  είχαμε  μπροστά  μας ;  

είχαμε  ένα  ΤΡΙΤΣΗ  στο  οποίο  βγαίνουμε ,  έχουν  προκηρυχθεί  και  οι  

δώδεκα  άξονες ,  έχουμε  δηλαδή  δωρεάν  χρηματοδότηση  για  όλα  αυτά  
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τα  οποία  υλοποιούμε ,  τα  έχουμε  εδώ  μέσα  και  θα  τα  υλοποιήσουμε ,  

είχαμε  την  εξής  επιλογή  να  κάνουμε .  Ή  να  τα  χρηματοδοτήσουμε  με  

λεφτά  των  Σερραίων ,  κόβοντας  από  άλλα  έργα  ή  να  τα  

χρηματοδοτήσουμε  με  ένα  τέτοιο  πρόγραμμα ,  στο  οποίο  θα  ήμασταν  

έτοιμοι  και  θα  είχαμε  ωρίμανση  μελετητική .   

 Επιλέξαμε  το  δεύτερο ,  γιατί  θέλαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  αλλού  

τα  λεφτά  των  Σερραίων .  Αυτό  είναι  μια  συνειδητή  επιλογή .  Μπορεί  να  

καθυστερήσαμε  λίγο  με  την  έννοια  που  λέτε  αλλά  όχι  μόνο  

εξοικονομήσαμε  και  εξοικονομούμε  πόρους  και  χρήμα  για  τους  

Σερραίους  αλλά  κυρίως  δείχνουμε  μια  ετοιμότητα  και  για  μελλοντικά  

προγράμματα ,  γιατί  όλα  αυτά  τα  master  plan,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  

εξέλιξη  και  θα  μιλήσουμε  τώρα  και  για  το  στρατόπεδο ,  γιατί  έμειναν  

μόνο  κάποιοι  στο  κομμάτι  της  ονοματοδοσίας ,  ενώ  έχει  γίνει  μια  

ολόκληρη  δουλειά  την  οποία  θα  την  εξηγήσουμε ,  γίνεται  μια  τέτοια  

παρακαταθήκη  υλικού ,  την  οποία ,  υλικού  μελετών ,  η  οποία  είναι  το  

μεγαλύτερο  περιουσιακό  στοιχείο  για  να  πετύχουμε  πόρους .   

 Ξέρετε  ότι  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  φιλοδοξούμε  να  

υποβάλλουμε  συνολικά  ως  Δήμος  και  δημοτικές  επιχειρήσεις  

προγράμματα  τα  οποία  είναι  πάνω  από  70 εκατομμύρια  ευρώ ,  τα  οποία  

θα  έχουν  αποτύπωμα  πολύ  γρήγορα  μέσα  σε  αυτό  στον  Σερραίο ,  στο  

πρώτο  έτος  της  λειτουργίας  μας ;  Μακάρι  οι  επόμενες  δημοτικές  αρχές ,  

όλα  αυτά  τα  πράγματα  τα  οποία  ετοιμάζουμε ,  τα  οποία  υλοποιούμε ,  να  

τα  βρούμε  και  να  τα  συνεχίσουμε .   

 Προσκλήσεις  δεν  είναι  μόνο  το  ΤΡΙΤΣΗΣ .  Προσκλήσεις  είναι  από  

το  Πράσινο  Ταμειό ,  το  οποίο  επίσης  έχει  χρηματοδοτικά  εργαλεία .  

Είναι  από  τα  ΠΕΠ ,  είναι  από  το  Ταμείο  Αλληλεγγύης .  Σε  όλα  αυτά  

έχουμε  υποβάλλει  προτάσεις .  Είναι  στο  ΄21, είναι  το  Ταμείο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

35

Ανάπλασης .  Είναι  το  νέο  Ε .Σ .Π .Α . ,  είναι  τα  Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  

τα  διασυνοριακά  και  άλλα .  Αυτά  εδώ  τα  εργαλεία  δεν  θα  πρέπει  να  τα  

χρησιμοποιήσουμε ;   

Γι '  αυτό  λοιπόν ,  συνειδητά  εντάξαμε  τα  έργα  τα  οποία  θα  

μπορούσαμε  να  τα  χρηματοδοτήσουμε  και  να  κάνουμε  έργα  βιτρίνας  

για  κάποιους  και  να  λέμε  ότι  ορίστε ,  το  κάναμε  εμείς  τον  αστικό  

εξοπλισμό ,  κάναμε  την  Έξυπνη  Πόλη  σε  αστικό  εξοπλισμό  στα  

παγκάκια ,  στις  οροσημάνσεις ,  στις  διόδους ,  αλλά  γιατί  να  μην  τα  

κάνουμε  με  χρήματα  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ;   

Αυτά  θα  γίνουν ,  έχετε  υπομονή  στο  2021 μέσα  όλα  αυτά  θα  είναι  

υλοποιημένα ,  ειδικά  αυτά  τα  οποία  δεν  αφορούν  μεγάλα  έργα ,  δηλαδή  

κτισίματα ,  θα  είναι  υλοποιημένα  και  φυσικά  όλα  αυτά  τα  άλλα ,  τα  

οποία  αφορούν  έργα  μεγαλύτερης  ωρίμανσης ,  μπορεί  να  μην  είναι  το  

΄21, αλλά  θα  είναι  το  ΄22 ή  το  αργότερο  το  ΄23.  

Κλείνοντας  να  πω  ότι  προφανώς  έχει  ένα  μεγάλο  κομμάτι  έργων  

που  έχουμε   σε  εξέλιξη .  Το  ΔΑΑ ,  το  Open Mall ,   έργα  τα  οποία  έχουμε  

βρει ,  όπως  και  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  έργα  τα  οποία  έχουμε  βρει  είτε  σε  

επίπεδο  χρηματοδότησης  είτε  σε  επίπεδο  υλοποίησης ,  γιατί  και  η  

χρηματοδότηση  θέλει  από  πίσω  μια  μεγάλη  προσπάθεια .  Το  ότι  πήραμε  

χρηματοδότηση ,  εξασφαλίσαμε  χρηματοδότηση  για  το  κολυμβητήριο ,  

που  πολύ  συγχαρητήρια  για  την  εξασφάλιση  αυτή ,  σημαίνει  ότι  θα  

πρέπει  να  γίνει  ένας  μεγάλος  αγώνας  δρόμους  για  όλες  τις  διαδικασίες ,  

ούτως  ώστε ,  αυτό  το  νούμερο ,  το  κονδύλιο  στον  προϋπολογισμό ,  το  

οποίο  έχει  δεσμευτεί  στο  ΠΕΠ  του  Υπουργείου ,  να  έρθει  και  να  

υλοποιηθεί  και  να  γίνει  έργο .  Μεγάλο  τρέξιμο  και  θα  το  κάνουμε .  Και  

οφείλουμε  να  το  κάνουμε .   
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Συγχαρητήρια ,  λοιπόν ,  σε  αυτούς  που  το  έκαναν ,  συγχαρητήρια  

και  σε  αυτούς  που  το  κάνουν ,  αλλά  μην  μηδενίζουμε  τα  πάντα  κάποιοι ,  

δεν  έγινε  τίποτα ,  στην  πόλη  έγιναν  φωτάκια  και  λαμπάκια  ακούω .  

Κάντε  υπομονή  μέχρι  την  Δευτέρα  και  θα  δούμε  εάν  έγιναν  φωτάκια  

και  λαμπάκια .  Και  κάντε  υπομονή  μέχρι  την  Δευτέρα  γιατί  και  η  

μελέτη ,  η  οποία  θα  καταλήξει  σε  γρήγορο  έργο ,  χρηματοδοτούμενο  

τζάμπα  να  δούμε  εάν  είναι  αυτό  περιουσιακό  στοιχείο  για  τις  Σέρρες .   

Αυτή  είναι  η  προσέγγισή  μου  γιατί  νοιώθουμε  πολλές  φορές  

αδικημένοι  για  την  ισοπέδωση  που  γίνεται  από  κάποιους  που  μιλάνε  

για  φωτάκια  και  λαμπάκια .  Και  να  σας  πω  για  τα  φωτάκια  και  για  τα  

λαμπάκια  και  για  τα  λουλούδια ;  Ναι ,  ήταν  μια ,  να  το  πω   έτσι ,  μια  

παρέμβαση  την  οποία  οφείλαμε  να  την  κάνουμε .  Ένα  κέντρο  της  

πόλης ,  επεκταθήκαμε  και  στα  χωριά ,  το  οποίο  οφείλαμε  να  το  κάνουμε .  

Ναι ,  η  ομορφιά  είναι  κάτι  το  οποίο  δίνει  σε  όλους  μας  μια  ανάταση .  

Ακόμη  και  σε  αυτό  κάποιοι  μεμψιμοίρησαν .   

 Δεν  ξέρω  εάν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο  σε  αυτό .  Όχι .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  μου  συγχωρέστε  λίγο  την  ένταση  των  

επιχειρημάτων ,  αλλά  έχει  να  κάνει  με  μια  συνειδητή  επιλογή  που  

έχουμε  εμείς  και  τα  μέλη  της  παράταξής  μας  να  μένουμε  σιωπηλά  στα  

πυροτεχνήματα  τα  οποία  τίθενται  πολλές  φορές  στα  μέσα  για  να  

προσκομίσουν  ή  στα  social  media,  για  να  προσκομίσουν  κάποιοι ,  εν  

πάση  περιπτώσει ,  ένα  με  δυο  l ike  παραπάνω .   

 Ας  είμαστε  όλοι  πιο  υπεύθυνοι  στο  κομμάτι  της  αντιπολίτευσης  

που  κάνουμε ,  γιατί  ο  Κλεισθένης  θέλει  υπεύθυνη  Δημοτική  Αρχή  αλλά  

θέλει  και  υπεύθυνη  αντιπολίτευση .  Θέλει  να  είμαστε  όλοι  υπεύθυνοι .  

Το  έχουμε  επιδείξει  και  το  έχουμε  κατακτήσει  αυτό  οι  περισσότεροι  

στις  περισσότερες  φορές .  Κάποιοι  που  δεν  το  έχουν  κατακτήσει  στο  
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Δημοτικό  Συμβούλιο  και  σε  κάποιες  φορές  ας  το  κλείσουμε  και  αυτό .  

Είμαι  ο  τελευταίος  που  θα  πει  ότι  δεν  έγιναν  και  λάθη ,  δεν  έγιναν  και  

παραλείψεις .  Ο  τελευταίος .  Αλίμονο .  Αλίμονο .  Αλλά  μην  ισοπεδώνετε  

μια  προσπάθεια  όλων  αυτών  των  ανθρώπων ,  η  οποίαν  στο  κάτω  –κάτω  

της  γραφής ,  ναι  η  απειρία  και  η  απειρία  είναι  προσόν  σε  κάποιες  

περιπτώσεις ,  γιατί  δεν  έχει  τοξικότητα ,  δεν  έχει  εμμονές ,  δεν  έχει  

καταστάσεις  από  τις  οποίες  εξαρτόμαστε .   

 Ναι ,  έχουμε  μια  φιλοσοφία  διαφορετική .  Βάσει  αυτού  του  

προγράμματος  που  οργανώσαμε  και  σχεδιάσαμε ,  αυτό  το  πρόγραμμα  

θα  υλοποιήσουμε  με  την  βοήθειά  σας  και  με  την  συμμετοχή  σας  και  με  

την  γόνιμη  κριτική  σας .   

 Σας  ευχαριστώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  υποβάλλει  ακόμα  ένα  ερώτημα  που  έχει  σχέση  με  

το  ποσό  που  θεωρήσαμε  υψηλό  με  την  …για  το  εννεάμηνο  που  είχαμε  

αναφέρει .  Έχετε  απάντηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τα  δίμηνα….Στην  ίδια  ερώτηση  για  τους  συνεργάτες  είχαμε  και  για  

τα  δίμηνα .  Πόσα  δίμηνα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν ,  όταν  θα  έχετε  ερωτήσεις  θα  τις  υποβάλλετε  εγγράφως  

προκειμένου  να  απαντώνται  όπως  πρέπει .  Οπότε  να  το  διαβάσουμε  ή  

θέλετε  να  το  πάρετε  εγγράφως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  9η  Εντολή  Πληρωμής .  Θα  απαντηθεί  

αυτό  στην  συνέχεια  αλλά  πρώτα  υπάρχει  η  προτεραιότητα  και  έχει  

ζητηθεί  ο  λόγος  για  να  απαντηθούν  οι  ερωτήσεις  που  είχαν  υποβληθεί  

σχετικά  με  τις  σχολικές  καθαρίστριες .  Ακολούθως  θα  διαβάσουμε  και  

την  απάντηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τα  υποβάλλετε  εγγράφως… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  θα  απαντηθεί ,  αφού  έχουμε  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τα  υπόλοιπα  την  επόμενη  φορά  αλλά  παρακαλώ  και  πάλι ,  για  να  

μην  χάνουμε  την  σειρά  μας ,  να  τα  υποβάλλετε  εγγράφως .  Λοιπόν ,  ο  κ .  

Σιαμάγκας  και  ο  κ .  Μισιρλής  για  την  ερώτηση  που  είχε  γίνει  σχετικά  

με  τις  σχολικές  καθαρίστριες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  την  προηγούμενη  φορά  δεν  είχατε  πει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  να  συνεχίσουμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τώρα  θα  καταθέσω  και  γραπτή  ερώτηση ,  εάν  μου  δώσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Όταν  την  καταθέσετε  θα  την  απαντήσουμε .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  με  την  ευκαιρία  να  ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο  τώρα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  ο  Δήμαρχος  μιλάει  όσο  χρόνο  επιθυμεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δηλαδή ,  μπορεί  να  το  ξημερώσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  Διευκρινήσεις  σχετικά   με  την  9η  . .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λάθος  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μιλάει  όσες  φορές  θέλει ,  όσες  φορές  θέλει  και  όποτε  θέλει  να  

παρέμβει  αλλά  μιλάει  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  χρόνο  για  τον  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  έχει  φορές .  Όποτε  θέλει  παρεμβαίνει  ο  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήταν  για  τέσσερα  διαφορετικά  θέματα ,  κ .  Γάτσιο .  Δεν  ήταν  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Γάτσιο  τώρα  συγνώμη  δηλαδή ,  συγνώμη  κύριοι  συνάδελφοι ,  

αυτό  είναι  πραγματικά  καινοφανές .  Αυτό  είναι  πραγματικά  

καινοφανές ,  να  τίθεται  θέμα  για  το  πόσο  χρόνο  θα  μιλήσει  ο  

Δήμαρχος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τον  Κανονισμό  ρώτησε  η  κυρία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τίθεται  τέτοιο  θέμα .  Δεν  υπάρχει  χρονικός  περιορισμός  για  τον  

Δήμαρχο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τότε  ο  Κανονισμός  δεν  ισχύει  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισχύει .  Διευκρινήσεις  σχετικά… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Γάτσιο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντάξει .  εντάξει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  9η  Εντολή  Πληρωμής  της  Υπηρεσίας  

Διαχείρισης  Ογκωδών  και  Αποβλήτων  Εκσκαφών  Κατασκευών  –

Κατεδαφίσεων  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου   Σερρών ,  έτος  2019-

2020. 

 

 Μετά  από  ενδελεχή  έλεγχο  των  αρχείων  της  υπηρεσίας  μας ,  η  

οποία  συνέταξε  την  με  αριθμό  3,  2019 μελέτη  και  παρακολουθεί ,  
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εποπτεύει  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου ,  να  μην  το  αναφέρω ,  σύμβαση  

παροχής  υπηρεσιών  διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  κατεδαφίσεων  με  κάδους  ογκωδών  του  Δήμου  Σερρών  

έτους  2019-2020 ποσού  222.938 ευρώ ,  σας  πληροφορούμε  ότι  οι  

αναλυτικές  ενημερώσεις  όλων  των  προηγούμενων  λογαριασμών  και  του  

ένατου  βρίσκονται  σε  συμφωνία  με  την  αριθμό  3.2019 μελέτη ,  καθώς  

σε  αυτή  αναφέρονται  ποσότητες  αποβλήτων  ογκωδών  και  μεταφορές  

κάδων  ογκωδών .   

 Είναι  γνωστό  σε  όλους  ότι  σε  ότι  αφορά  την  παραγωγή  

αποβλήτων  ότι  οι  εκτιμήσεις  των  ποσοτήτων  τους  δεν  είναι  πάντα  

δυνατόν  να  συμβαδίζουν  με  την  χρονική  διάρκεια  της  παραγωγής  τους  

ούτε  να  κατανέμονται  ισόποσα  οι  ποσότητές  τους  ανά  μήνα .  Γι '  αυτό  

άλλωστε  στην  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  31922/2019 σύμβαση  η  

διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  24 μήνες  από  την  έναρξή  της  εκτός  

εάν  εξαντληθούν  οι  προβλεπόμενες  ποσότητες  του  προϋπολογισμού .   

 Επιπλέον ,  σε  ότι  αφορά  τις  θέσεις  και  τον  αριθμό  των  κάδων  που  

περιγράφονται  στην  μελέτη ,  αναφέρουμε  ότι  αυτές  δεν  τίθεται  

ενδεικτικά  μετά  από  εκτίμηση  της  κατάστασης  μιας  δεδομένης  στιγμής  

ή  παλαιότερων  εκτιμήσεων ,  επομένως  ο  αριθμός  34 κάδοι  τίθεται  ως  

ελάχιστος  απαιτούμενος  αριθμός  για  την  συμμετοχή  των  

ενδιαφερομένων  φορέων  στον  διαγωνισμό  της  παροχής  υπηρεσίας .   

 Αυτός  ο  αριθμός  κάδων  είναι  ενδεικτικός  και  όχι  περιοριστικός  

και  δύναται  να  τροποποιείται  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  συνθήκες .  Τόσο  

ο  αριθμός  όσο  και  οι  θέσεις  των  κάδων  καθορίζονται  σύμφωνα  με  τις  

ανάγκες  που  προκύπτουν  από  τις  απορρίψεις  αποβλήτων  και  ογκωδών ,  

τόσο  στα  χωριά  όσο  και  στην  πόλη  και  υποδεικνύονται  από  την  

υπηρεσία  μας ,  σε  συνεννόηση  με  τους  προέδρους  των  κοινοτήτων  
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χωρίς  να  επηρεάζεται  το  αποτέλεσμα  της  παροχής  υπηρεσιών ,  το  οποίο  

αφορά  τον  αριθμό  μεταφορών  των  κάδων .   

 Παραμένουμε  στην  διάθεση  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  

διευκρίνιση .   

 Θα  σας  επιδοθεί  και  αυτό  μαζί  με  τα  υπόλοιπα .   

 

 Τώρα ,  ποιοι  συνάδελφοι  θέλουν  να  υποβάλλουν  ερωτήσεις ;  Η  

κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Τερζής .  Ο  

κ .  Αραμπατζής  και  ο  κ .  Μιχτσόγλου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  προτού  τις  ερωτήσεις ,  επειδή ,  πες  λίγο  για  τον   Νυχτοπάτη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  συνάδελφος  ο  Γιώργος  ο  Νυχτοπάτης  σήμερα  δεν  μπόρεσε  να  είναι  

παρών  εδώ .  Είχε  και  εκείνος  μια  ερώτηση  να  απαντήσει  αλλά  έχει  

σοβαρό  θέμα  υγείας  και  γι '  αυτό  παρέμεινε  κλινήρης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως  έχει  γραπτή  απάντηση  στην  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  που  αφορά  

τα  έργα  ασφαλτόστρωσης  που  ζητήσατε  αναλυτικά .  Είναι  εδώ ,  σας  

προσκομίζω  την  απάντηση  εγγράφως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  πρόταση  να  κάνετε .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  νομίζω  ότι  μπορούμε  

από  εσάς  να  ξεκινήσουμε ,  αφού  είστε  και  επικεφαλής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δυστυχώς ,  δεν  καλύφθηκε  η  ερώτηση ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  που  ήταν  

τόσο  απλή  και  συγκεκριμένη  από  τον  κ .  Δήμαρχο .  Προτίμησε  να  κάνει  
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μια  αναδρομή  για  το  έργο ,  καμία  αναφορά  διότι  υπήρχε  και  μια  

ολοκληρωμένη  μελέτη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  να  κάνετε  πρόταση  επί  του  θέματος  αυτού ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Βεβαίως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  που  κάνετε  είναι  τοποθέτηση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επιτρέψτε  μου ,  έχω  δικαίωμα  σαν  επικεφαλής  να  κάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνετε  λοιπόν .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μια  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όμως  διάλογο  για  το  θέμα  το  συγκεκριμένο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  είπα  διάλογο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  ερώτηση  που  έβαλε  η  παράταξή  μας  ήταν  συγκεκριμένη .  

Συγκεκριμένη ποια;  Ότι  εάν έρθει ,  κύριε Δήμαρχε,  το ΄20 

ενημερώνοντας  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  το  θέμα  αυτό ,  είπατε  ότι  ο  

Δήμος  Σερρών  έκανε  τα  πάντα  για  το  αντιπλημμυρικό  . .  κοιλάδα  των  

Αγίων  Αναργύρων ,  διότι  με  το  νέο  νόμο  η  αρμοδιότητα  εκτέλεσης  του  

έργου  ανήκει  στην  Περιφέρεια .   
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 30/7 σε  συνέντευξή  σας  επιρρίψατε  ευθύνες  στην  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  και  συνακόλουθα  επιρρίψατε  ευθύνες  και  στα  

προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  εάν  και  όλες  οι  αποφάσεις  ήταν  

ομόφωνες .   

 Δεν  θέλω  να  επεκταθώ  περισσότερο ,  θα  προτείνω ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  το  θέμα  του  αντιπλημμυρικού  να  έρθει  θέμα  προς  συζήτηση  

και  ενημέρωση  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Αυτό  ήταν ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  εάν  δεν  συμφωνείτε  προτείνω  να  πάει  σε  ψηφοφορία  το  θέμα   

αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  εισάγονται  τα  θέματα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

είναι  γνωστός  και  προβλέπεται  στον  Κανονισμό .  Δυο  εναλλακτικές  

υπάρχουν .  Η  μια  είναι  να  τεθεί  από  την  Δημοτική  Αρχή  που  η  πρότασή  

σας  θα  εξεταστεί  και  θα  σας  ενημερώσουμε  εγκαίρως  για  το  εάν  θα  

μπει  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Η  άλλη  είναι  να  

συγκεντρωθούν  οι  προβλεπόμενος  αριθμό  υπογραφών  και  να  τεθεί  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  να  τεθεί  υποχρεωτικά .  Ωστόσο  όμως  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  προβλέπεται  κάτι  τέτοιο  γι '  αυτό  το  θέμα .   
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Γιατί  δεν  προβλέπεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  προβλέπεται .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  προβλέπεται  να  γίνει  ψηφοφορία  για  μια  πρόταση  από  κάποιον  

επικεφαλής  μιας  παράταξης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  τρόπος  με  τον  οποίο… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προβλέπεται  να  γίνει  ψηφοφορία  ναι ,  επί  προτάσεων  οι  οποίες  

επιδέχονται  ψηφοφορίας .  Η  συγκεκριμένο  πρόταση  που  αφορά  ένα  

θέμα  ημερήσιας  διάταξης ,  τα  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  δεν  

εισάγονται  δια  ψηφοφορίας  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εισάγονται  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι  πρόταση  που  κάνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία  λοιπόν  και  εγώ  σας  λέω  ότι  η  πρότασή  σας  καταρχήν  ναι ,  

γίνεται  δεκτή ,  θα  το  εξετάσουμε  εάν  θα  το  φέρουμε  εμείς ,  ο  Πρόεδρος  

που  συντάσσει  την  ημερήσια  διάταξη ,  θα  σας  ενημερώσω  εγκαίρως  εάν  

θα  γίνει  αυτό  ή  εάν  θα  πρέπει  να  πάτε  στην  εναλλακτική ,  η  οποία  είναι  

να  συγκεντρωθούν  οι  αναγκαίες  υπογραφές .  Οπότε  η  πρότασή  σας  θα  

συζητηθεί  και  θα  σας  απαντηθεί  εγκαίρως ,  πριν  το  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Γιατί  δεν  το  θέτετε  σε  αυτό  το  συμβούλιο  κατά  πόσο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  προβλέπεται  η  σύνταξη  ημερήσιας  διάταξης  με  την  διαδικασία  

ψηφοφορίας  από  το  σώμα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  πρόταση  δηλαδή  δεν  γίνεται  δεκτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  η  πρότασή  σας  καταρχήν ,  γίνεται  δεκτή .  Θα  σας  απαντήσω  

όμως… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Την  θέλουμε  εγγράφως  όπως  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται ,  σας  το  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  αυτό .   

 Επόμενος  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

. .την  δυνατότητα  να  σχολιάσω  τα  όσα  είπε  ο  Δήμαρχος  εκ  του  

Κανονισμού  και  σεβόμενη  φυσικά  τον  Κανονισμό  περνάω  κατευθείαν  

στις  ερωτήσεις  που  είναι  δυο .   

 Η  πρώτη  φορά  το  έργο  σύνδεσης  με  τον  βιολογικό  καθαρισμό  της  

περιοχής  που  αποκαλείται  οικισμός  Μαρμαρέλη  στον  Άγιο  Ιωάννη  και  

αφορά  φυσικά  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  … 

 Το  ερώτημα  το  διαβάζω ,  όπως  θα  το  καταθέσω  και  γραπτά .   
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Κύριε  Πρόεδρε ,   της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  γιατί  καθυστερεί  το  έργο  

σύνδεσης  με  τον  βιολογικό  καθαρισμό  του  οικισμού  Μαρμαρέλη  στον  

Άγιο  Ιωάννη ;  Η  καθυστέρηση ,  η  οποία  είναι  πολύμηνη ,  νομίζω  ότι  

ξεπερνάει  και  τον  χρόνο ,  επιβαρύνει  τις  υγειονομικές  συνθήκες  της  

περιοχής  λόγω  του  όχλου  που  υφίσταται  . .χρόνια  εκεί  και  αποτελεί  

καθημερινότητα  για  την  γειτονιά ,  τόσο  τα  μολυσματικά  έντομα  και  οι  

ασθένειες  που  προκαλούν  στους  κατοίκους ,  όσο  και  η  δυσοσμία .   

Επομένως  το  ερώτημα  το  θέτω  πιο  συγκεκριμένα ,  πότε  θα  

ολοκληρωθεί  η  σύνδεση ;  Για  ποιους  λόγους  καθυστερεί ;  Τι  ενέργειες  

κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  πάνω  σε  αυτό ;   

Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορά  τις  συμβάσεις  των  καθαριστριών  

Σχολικών  Μονάδων .   

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  ζητώ  γραπτή  απάντηση  σε  αυτή  την  

ερώτηση ,  η  οποία  έχει  έξι  σκέλη .   

Πότε ,  ποια  ημερομηνία  καταχωρήθηκαν  στο  σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ  οι  

συμβάσεις  των  80 καθαριστριών  που  προσελήφθησαν  με  συμβάσεις  

ορισμένου  χρόνου  για  την  χρονιά  αυτή  στα  σχολεία  του  Δήμου  μας ;   

Δεύτερον .  Από  πότε  και  από  ποιον  πήραν  εντολή  να  ξεκινήσουν  

τον  καθαρισμό  των  σχολείων ;  Πώς ,  δηλαδή ,  μπήκαν  στα  σχολεία  να  

καθαρίσουν ;   

Εάν  απασχολήθηκαν  ή  όχι  με  οκτάωρη  εργασία  πριν  υπογραφεί  η  

σύμβασή  τους  και  για  ποιο  λόγο ;   

Με  ποιο  τρόπο  θα  πληρωθούν  τις  ημέρες  αυτές  που  εργάστηκαν ,  

χωρίς  να  έχουν  υπογράψει  σύμβαση  αλλά  και  τις  υπερωρίες  τις  οποίες  

έκαναν ,  μια  και  είναι  γνωστό  ότι  λόγω  βαρέων  και  ανθυγιεινών  οι  

καθαρίστριες  πρέπει  να  εργάζονται  εξίμισι  ώρες  και  όχι  οκτώ  που  

εργάστηκαν .   
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Τι  θα  κάνετε  ως  Δημοτική  Αρχή  για  τα  χαμένα  τους  ένσημα  για  

τις  ημέρες  που  εργάστηκαν  χωρίς  σύμβαση ;   

Και  ένα  τελευταίο ,  που  αποδίδετε  την  καθυστέρηση  υπογραφής  

και  καταχώρηση  των  συμβάσεων  τους .   

Αυτά  και  ευχαριστώ .  Θα  τα  δώσω  και  γραπτά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είστε  έτοιμος  να  τις  απαντήσετε  τώρα ,  μπορείτε  να  τις  απαντήσετε  

τώρα ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Το  σκέλος  των  καθαριστριών  θα  το  

απαντήσετε  τώρα  και  κατόπιν  και  γραπτώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε  να  ζητήσουμε ,  παρακαλώ  να  έρθουν  και  οι  δυο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  είναι .  Οι  εκπρόσωποί  τους .  Ναι .  Ωραία .  Πρώτα  ο  κ .  Σιαμάγκας  

και  μετά  ο  κύριος  Μισιρλής .  Είναι  οι  εκπρόσωποι  του  Σωματείου  των  

Καθαριστριών ,  στις  οποίες  αναφερθήκατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  δώσουμε  τον  λόγο  στις  κυρίες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα  εσείς .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  να  είμαστε  σύντομοι  γιατί  ήδη  έχει  περάσει  η  ώρα .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Στο  πλαίσιο  στο  οποίο  λειτουργούν  οι  φορείς  οργανισμοί  και  οι  ΟΤΑ ,  

το  πλαίσιο  κάθε  φορά  το  ορίζει  η  πολιτεία  και  στην  περίπτωσή  μας  η  

πολιτεία  μέσα  στο  καλοκαίρι ,  υλοποιώντας  μια  υπόσχεση  που  είχε  
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δώσει  στις  σχολικές  καθαρίστριες  άλλαξε  την  εργασιακή  τους  σχέση  

και  από  συμβάσεις  εργασίας  έργου  που  είχαν  μέχρι  πέρυσι ,  έκανε  

συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου .  Αυτό  έγινε  μέσα  στο  καλοκαίρι  με  μια  

κοινή  υπουργική  απόφαση  που  εκδόθηκε  στις  12 Αυγούστου  και  στις  

18 με  ένα  καινούργιο  ΦΕΚ  που  ήρθε  στον  Δήμο  μας  ξεκίνησε  στην  

πραγματικότητα  η  διαδικασία .   

 Στις  20 έγινε  η  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  που  

ανακοινώθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου .  Την  1η  Σεπτεμβρίου  

αναρτήθηκαν  οι  προσωρινοί  πίνακες  πρόσκλησης  και  στις  8 

Σεπτεμβρίου  οι  πίνακες  των  επιτυχόντων .   

 Εμείς ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  λέω  εμείς  οι  εκπαιδευτικοί  

και  όσοι  έχουμε  σχέση  με  τα  σχολεία ,  γνωρίζαμε  όλο  το  καλοκαίρι  και  

στις  αρχές  Σεπτεμβρίου  ότι  τα  σχολεία  δεν  θα  δούλευαν  στις  7 

Σεπτεμβρίου ,  δεν  θα  άνοιγαν  και  δεν  θα  άνοιγαν ,  δεν  θα  μπορούσαν  να  

λειτουργήσουν ,  όχι  εξαιτίας  αυτού  του  υψηλού  ι ικού  φορτίου  για  το  

οποίο  μιλούσαν  οι  γιατροί  ή  τουλάχιστον  όχι  μόνο  γι '  αυτό ,  δεν  θα  

άνοιγαν  γιατί  δεν  θα  μπορούσε  να  υπάρχει  η  ετοιμότητα  από  την  

πλευρά  της  πολιτείας  να  εξασφαλίσει  καθαρά  ασφαλή  σχολεία  από  την  

πρώτη  μέρα  λειτουργίας ,  με  την  έναρξή  τους  δηλαδή .   

 Ο  Δήμος  μας  έκανε  και  οι  υπηρεσίες  του ,  έκαναν  ένα  πρωτοφανή  

αγώνα ,  συγκροτήθηκε  τριμελής  Επιτροπή ,  η  οποία  για  πρώτη  φορά  

ασχολήθηκε  με  κάτι  τόσο  σύνθετο ,  στην  διάρκεια  που  έτρεχε  η  

προθεσμία  έρχονταν  διευκρινιστικές ,  ενώ  οι  βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας  

αναζητούνταν  από  τους  διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων  με  κλειστά  

σχολεία  και  μάλιστα  σε  σχολεία  που  δεν  λειτουργούσαν  κιόλας .   

 Με  αυτές  τις  συνθήκες  λειτουργήσαμε  για  να  μπορέσουμε  να  

έχουμε  ασφαλή  σχολεία  από  την  πρώτη  μέρα  της  λειτουργίας  τους .   
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 Οι  κυρίες  που  ήρθαν  σήμερα  από  το  Σωματείο  εδώ  είναι  

προσκεκλημένες  από  εμένα .  Εγώ  ανταποκρίθηκα  στην  δική  τους  

πρόσκληση  και  βρέθηκαν  στην  Γενική  τους  Συνέλευση  την  Δευτέρα  31 

Αυγούστου .  Στην  Γενική  τους ,  λοιπόν ,  Συνέλευση  μου  ετέθη  το  

ερώτημα  ότι  να  πάμε  κ .  Σιαμάγκα  στα  σχολεία  μας  όπως  κάνουμε  κάθε  

χρόνο  για  να  τα  έχουμε  έτοιμα ;  Και  η  απάντησή  μου  ήταν  ότι  δεν  

μπορείτε  να  πάτε .  Φέτος  δεν  είμαστε  έτοιμοι ,  δεν  υπάρχουν  συμβάσεις .  

Φέτος  όλοι  ξέρουμε  ότι  όλα  πήγαν  πίσω .  Όλοι  το  ξέρουμε  αυτό .  Γι '  

αυτό  τον  λόγο  θα  πρέπει  να  περιμένουμε .  Και  στα  τηλεφωνήματα  που  

δεχόμουνα  τις  επόμενες  ημέρες  απαντούσα  ότι  όχι ,  δυστυχώς  πρέπει  να  

περιμένετε .  Όλοι  είμαστε  σε  αναμονή .   

Τις  δυο  τελευταίες  ημέρες  όμως  και  μπροστά  σε  αυτόν  τον  

κίνδυνο  να  ανοίξουν ,  δηλαδή ,  τα  σχολεία  χωρίς  να  έχουν  πάει  οι  

καθαρίστριες ,  άρχισα  και  εγώ  να  απαντώ  στα  τηλεφωνήματα  ότι  ναι ,  

νομίζω  ότι  τώρα  δεν  μπορούμε  πια  να  απέχουμε ,  γιατί  εάν  συνεχίσουμε  

να  απέχουμε  από  τα  σχολεία  μας ,  την  πρώτη  μέρα  των  σχολείων  δεν  θα  

έχουμε  καθαρά  σχολεία ,  πολύ  απλά .   

Αυτό  δεν  είναι  υπαιτιότητα  του  Δήμου  Σερρών  ή  οποιουδήποτε  

άλλου  Δήμου  άρα  αλλά  της  πολιτείας  που  πολύ  αργά  ξεκίνησε  μια  

διαδικασία .   

Ο  κ .  Σπηλιώκας  είναι  εισαγγελέας  του  Αρείου  Πάγου .  Την  

προηγούμενη  εβδομάδα  εξέδωσε  μια  εγκύκλιο  και  την  απέστειλε  στους  

εισαγγελείς  της  χώρας  που  αφορούσε  το  περιεχόμενό  της   στην  

περιστολή  των  ατομικών  ελευθεριών ,  ακριβώς  για  να  περιοριστεί  η  

εξάπλωση  της  πανδημίας  και  οι  συνέπειές  της  και  καλούσε  τους  

εισαγγελείς  να  λειτουργήσουν  σε  αυτή  την  έκτακτη  ανάγκη  των  . .ως  το  

δίκαιο  της  ανάγκης .  
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Αυτό  έπραξαν  . . .λειτούργησαν  με  το  δίκαιο  της  ανάγκης  και  

συνέδωσαν  σε  αυτό  που  οι  ίδιες  οι  κυρίες  θέλησαν  να  κάνουν ,  όπως  το  

έκαναν  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  να  φροντίσουν ,  δηλαδή ,  τα  

σχολεία  τους  και  οι  κυρίες  δεν  εργάστηκαν  δυο  εβδομάδες ,  όπως  

εσφαλμένα  λέγεται .  Εργάστηκαν  δυο  μέρες  πριν .   

Μια  από  τους  συνδικαλιστές  μας  μέσα  στην  εβδομάδα  έστειλε  

μια  επιστολή  στα  σχολεία  και  καταγγέλλει  την  κυβέρνηση  ακριβώς  γι '  

αυτό  τον  λόγο ,  ότι  δηλαδή…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Έχει  σημασία  το  όνομα ;  Η  κυρία  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  ιδιότητα  έχει  αυτή  στην  … 

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Η  συνδικαλίστρια  είναι  αιρετό  μέλος  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  

των  Εκπαιδευτικών  της  Α /θμιας  Εκπαίδευσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  συνάδελφος  υποψηφία  εδώ  στις  δημοτικές  εκλογές ;   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Στις  δημοτικές  εκλογές  όχι  δεν  ήταν ,  είχε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ενδιαφέρει  αυτό  τώρα .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Αυτό  όμως  που  δηλώνει  μια  συνδικαλίστρια ,  μια  δασκάλα  λέει  ότι  

βρισκόμαστε  στα  σχολεία  την  1η  Σεπτεμβρίου  και  δέκα  μέρες  μετά  και  

μόνο  τελευταία  μέρα  πριν  έρθουν  οι  μαθητές  στα  σχολεία  ήρθαν  οι  
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καθαρίστριες .  Τα  κτήρια  και  οι  αίθουσες  διδασκαλίας  σε  πάρα  πολλές  

περιπτώσεις  τις  καθάρισαν  οι  δάσκαλοι ,  γιατί  ήταν  μια  μέρα  πριν  στα  

σχολεία .  Αυτό  συνέβη  φέτος ,  λέει  η  συνδικαλίστριά  μας  και  έτσι  είναι ,  

κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  αλλά  αυτό  έγινε  από  την  ολιγωρία  της  

πολιτείας  και  όχι  του  Δήμου  Σερρών .   

 Εάν  θέλουμε  να  στοχοποιήσουμε  . .ή  και   τον  Δήμαρχο ,  να  βρούμε  

έναν  υπαρκτό  λόγο  και  να  κάνουμε  μια  κριτική  και  η  κριτική  θα  μας  

βοηθήσει ,  αλλά  να  λέμε  ότι  εργάστηκαν  δυο  εβδομάδα  πιο  μπροστά ,  

αυτό  δεν  ευσταθεί .  Στην  ΕΡΓΑΝΗ ,  στο  σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ  οι  σχολικές  

καθαρίστριες  δηλώθηκαν  στις  15 και  στις  16 Σεπτεμβρίου ,  πράγματι  το  

τμήμα  Προσωπικού  μέχρι  να  ξεκαθαριστεί  εάν  ως  μέλη  της  ΠΟΕ  ΟΤΑ  

θα  έπρεπε  να  εργάζονται  οκτώ  ή  εξίμισι  ώρες ,  αρχικά  είχε  πει  ότι  θα  

είναι  οκτώ ,  πολύ  γρήγορα  όμως  το  διόρθωσε  στις  εξίμισι  ώρες .  

Και  πως  θα  πληρωθούν ;  Τον  Ιούνιο ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  τον  Ιούνιο ,  όταν  ήταν  κλειστά  τα  Νηπιαγωγεία  και  τα  

Δημοτικά  και  εργάστηκαν  τα  Γυμνάσια  και  τα  Λύκεια ,  η  πολιτεία  τότε  

καταστρατηγώντας  τις  συμβάσεις ,  που  είχαν  τις  σχολικές  καθαρίστριες  

με  απόφασή  της  είπε  σε  όλες  τις  κυρίες  ότι  τώρα  είναι  ανάγκη  να  

προσφέρετε  υπηρεσίες  στα  Γυμνάσια  και  στα  Λύκεια ,  ενώ  οι  κυρίες  

είχαν  και  οι  κύριοι ,  συγνώμη  και  οι  κύριοι ,  έχουμε  και  κυρίους  δεν  

έχουμε  μόνο  κυρίες ,  είχαν  συμβάσεις  που  έλεγε  σε  ποιο  σχολείο  θα  

τοποθετηθεί ,  για  πόσες  αίθουσες  ήταν  υπεύθυνες ,  με  τι  αμοιβή ,  όλα  

ήταν  καθορισμένα ,  μονομερώς  η  πολιτεία  λοιπόν ,  τις  πήρε  από  τα  

Δημοτικά  και  τα  Νηπιαγωγεία  και  τις  πήγε  στα  Γυμνάσια  και  στα  

Λύκεια  καταστρατηγώντας  την  σύμβασή  τους .  Λειτουργώντας  

συνεπώς ,  στο  δίκαιο  της  ανάγκης .   
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Τελειώνοντας  η  περίοδος ,  η  πολιτεία ,  λοιπόν ,  αναγνωρίζοντας  

αυτό  που  έκαναν ,  έστειλε  χρήματα  ειδικά  γι '  αυτό  τον  σκοπό  και  

πληρώθηκαν  υπερωριακά  οι  κυρίες .  Θεωρώ  λοιπόν ,   ότι  αυτό  θα   γίνει  

και  τώρα .  Και  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  έχει  επαφές  με  το  Υπουργείο ,  ώστε  αυτό  το  

έργο  το  επιπλέον  που  προσφέραν  οι  κυρίες ,  παρά  ότι  ήταν  δηλωμένες  

άνεργες  εκείνο  το  διάστημα ,  αυτό  το  ίδιο  πρέπει  να  συμβεί  και  τώρα .   

Τι  θα  κάνετε  από  εδώ  και  πέρα  είναι  το  προ  τελευταίο  ερώτημα .  

Τις  επόμενες  ημέρες ,  αύριο  ή  μεθαύριο ,  θα  είμαστε  σε  θέση  να  

ανακοινώσουμε  με  ποιον  τρόπο  θα  ενισχύσουμε  ακόμα  περισσότερο  τα  

σχολεία  με  επιπλέον  προσωπικό  ή  και  με  τροποποίηση  των  συμβάσεων  

των  ήδη  υπηρετούντων .   

Αυτό ,  λοιπόν ,  το  επεξεργαζόμαστε  τώρα ,  αυτές  τις  ημέρες  και  

αυτές  τις  ώρες .   

Να  με  συγχωρείτε  το  τελευταίο  ερώτημα  δεν  μπορώ  να… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  τα  ένσημα .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Αυτό ,  λοιπόν ,  το  ξαναλέω ,  όπως  η  πολιτεία  τον  Ιούνιο  έπραξε  και  στο  

ακέραιο  αποζημίωσε  τις  κυρίες  που  εργάστηκαν ,  καταστρατηγώντας  

μονομερώς  η  πολιτεία  τις  συμβάσεις  τους ,  με  τον  ίδιο  τρόπο  θεωρώ  ότι  

θα  πρέπει  να  πράξει  και  τώρα .   

 Κατά  τα  άλλα ,  ισχύει  ότι  η  δήλωση  του  Δημάρχου  στο  ότι  με  

νόμιμο  τρόπο  θα  ψάξουμε  να  βρούμε  αυτό  που  είναι  το  δίκαιο  των  

ανθρώπων  που  είναι  σύμμαχοί  μας  και  που  είναι  καθημερινά  στα  

σχολεία ,  οι  οποίοι  σε  μεγάλο  βαθμό  μέχρι  τώρα  προφύλαξαν  να  είναι   

τα  σχολεία  μας  υπήρξαν  αλώβητα  από  την  πανδημία .    

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Πάντως  για  τα  ένσημα  να  μην  υπόσχεστε  πράγματα  που  δεν  μπορείτε  

να  τα  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  γίνεται  διάλογος .  Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  γίνεται .  

Συγνώμη  κάτι ,  δεν  γίνεται  σε  κάθε  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  είναι  διάλογος ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  κάθε  ευκαιρία  δεν  γίνεται .  Κάνατε  μια  ερώτηση .  Γνωρίζετε  την  

διαδικασία ,  κάνατε  την  ερώτηση ,  λαμβάνετε  την  απάντηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  κάνουμε  καμία  άλλη  συζήτηση ,  παρακαλώ  πολύ .  

Θέλει  η  Πρόεδρος  των  Καθαριστριών  να  τοποθετηθεί  επί  του  θέματος ;   

Κα    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος  θέλετε .  Θέλετε  να  μιλήσει  κάποιος  εκπρόσωπός  σας ;  Ελάτε  

ένας  να  μιλήσει .   

Κα    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι  να  πούνε  παιδιά ,  έχουμε  να  ψηφίσουμε  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιες  διευκρινήσεις  να  κάνει .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  για  μισό  λεπτό  πείτε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  που  διακόπτω  αλλά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο  πολύ  καθυστερούμε  με  αυτές  τις  παρεμβολές .  Ας  είμαστε  λίγο  

ευγενείς  παρακαλώ .  Ήρθαν  οι  κυρίες  εδώ  πέρα… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  παρακαλώ .  Πιο  πολύ  καθυστερούμε  έτσι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυο  ώρες  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα    :  

…Δεκαπέντε  μέρες ,  δουλεύουμε  δυο  μέρες  μέχρι  να  . .  Πάντα  ήταν  

κοινό  μυστικό  και  ξαφνικά  μην  θέλετε  να  είστε  με  το  μέρος  μας ,  αφού  

πηγαίναμε  τον  Αύγουστο  και  δουλεύαμε  για  να  είναι  1η  Σεπτεμβρίου  το  

σχολείο  καθαρό .  Τώρα  πήγαμε  δυο  μέρες  πριν  για  τις  14,  μην  σας  πω  
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και  άλλες  δυο  μέσα  στο  Σαββατοκύριακο ,  για  να  είναι  το  σχολείο  στις  

14 ανοικτό .   

 Τώρα  πήραμε  τις  διαβεβαιώσεις  ότι  αυτές  τις  μέρες  θα  τις  

πληρωθούμε ,  όπως  τις  πληρωθήκαμε  και  τον  Μάιο  που  ανοίξανε  τα  

σχολεία  και  κινηθήκαμε  και  πήγαμε  νωρίς .  Και  τώρα ,  δεν  ξέρω  γιατί  

γίνεται  τόσο  μεγάλος  ντόρος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .  Προχωρούμε  παραπέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  είναι  η  κυρία  και  της  κουνάτε  το  δάκτυλο ;  Ποιος  είναι  και  

κουνάει  το  δάκτυλο ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  τι  θα  κάνουμε  εμείς  είναι  άλλο  θέμα ,  δεν  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  παρακαλώ .  Χωρίς  λόγο  τώρα  δημιουργείται  θέματα  

χωρίς  να  πρέπει .  Παρακαλώ .  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Παρακαλώ  ησυχία .  Η  καθυστέρηση  είναι  

πιο  πολύ  από  τις  παρεμβολές  που  κάνετε .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  γίνεται  καμία  άλλη  συζήτηση .  Παρακαλώ .  Ορίστε  κ .  Γάτσιο .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  έχουμε  ευθύνη  σε  αυτό  το  πράγμα  που  γίνεται  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Καρακολίδη  παρακαλώ  σταματήστε .  Παρακαλώ ,  δεν  είναι  

σωστό .  Καθίστε  κάτω .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  αρχίσουμε  τα  υπονοούμενα ,  κ .  Γκότση ,  πολλά  μπορούμε  να  πούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  η  γραβάτα  τον  πειράζει  στα  Δημοτικά  Συμβούλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε  κάτω  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμένα  με  εξέλεξε  ο  λαός .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  σέβεσαι  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  αμφίδρομο ,  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  καταρχάς  να  πω  και  ως  μέλος  του  προεδρείου  ότι  εμείς  

πρέπει  να  προστατεύσουμε  περισσότερο  την  διαδικασία .  μερικά  

πράγματα  είναι  εκ  του  περισσού  και  ξεκινάω  από  την  τοποθέτηση  την  
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μακροσκελή  κάθε  φορά  του  Δημάρχου ,  επειδή  προηγουμένως  είπατε ,  

κουραζόμαστε  κάποια  στιγμή  και  αρχίζουν  εντάσεις .   

 Η  δεύτερη  δεν  χρειαζόταν  κύριε  . .  η  συγκεκριμένη .  Για  ποιο  

λόγο ,  δεν  σας  πιστεύουμε  σε  αυτά  που  λέτε ;   

 Πάω  στο  ερώτημά  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν  συνεχίζουν  εκτός  από  αυτές  τις  80 που  πήραν ,  διαβάζω  τις  

τελευταίες  μέρες  ότι  θα  πάρουν  άλλες  12,  εάν  ισχύει  αυτό ;  

Κύριε  Πρόεδρε ,  το  άλλο  μου  ερώτημα  είναι  προς  το  προεδρείο ,  

προς  τον  Πρόεδρο ,  δηλαδή ,  γιατί  δέχομαι  παράπονα ,  ως  μέλος  του  

προεδρείου  το  κάνω  αυτό  το  ερώτημα ,  δέχομαι  παράπονα  από  πολλούς  

συναδέλφους  ότι  θέλουν  από  πρακτικά  ή  θέλουν  απομαγνητοφώνηση  

και  λένε  ότι  πρέπει  να  περνάει  από  έγκριση  δική  σας .   

Εγώ  όσα  χρόνια  είμαι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ξέρω  ότι  

έχουν  ελεύθερη  πρόσβαση  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  σε  όλες  τις  

υπηρεσίες  και  στις  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στις  οποίες  

έτσι  και  αλλιώς  συμμετέχουμε  όλοι  μας .   

Καταρχάς ,  να  μου  πείτε  εάν  είναι  αλήθεια  αυτό  το  πράγμα .  Τρεις  

συνάδελφοι  μου  το  είπαν  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  ξανά  απαντήσετε  στο  προηγούμενο ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

όχι ,  τελείωσε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  τελείωσε .  Σε  ότι  αφορά  σε  αυτό  που  μου  λέτε ,  κ .  Γάτσιο ,  θα  

σας  απαντήσω  το  εξής :  το  προεδρείο  θα  τηρεί  πιστά  τον  Κανονισμό .  

Το  θέμα  αυτό  το  ανακοίνωσε  επανειλημμένως  και  στις  προηγούμενες  

συνεδριάσεις  μας ,  το  είπα  με  κάθε  σοβαρότητα  και  με  κάθε  ευθύνη .  

Από  την  στιγμή  που  συνάδελφοι ,  η  δική  μας  η  βούληση  ένα  χρόνο  

τώρα  είναι  αυτή  ακριβώς ,  να  προσπαθούμε  πολλές  φορές  

υπερβάλλοντας  δυνάμεις ,  πολλές  φορές  υποχρεώνοντας  και  το  

προσωπικό  να  στέκεται  στην  υπηρεσία  παραπάνω  ώρες  από  ότι  

χρειάζεται  για  να  εξυπηρετήσουμε  τους  συναδέλφους  κάθε  φορά  που  

ζητούσαν  το  παραμικρό ,  χωρίς  να  ζητάμε  καν  αίτηση ,  πολλές  φορές  

εξυπηρετούσαμε  και  εξυπηρετούμε  τους  συναδέλφους ,  όμως  από  την  

στιγμή  που  κάποιοι  συνάδελφοι  θέσανε  με  τέτοιο  επιτακτικό  τρόπο  

ζήτημα  ακριβούς  τήρησης  του  Κανονισμού ,  ιδίως  σε  ότι  αφορά  την  

συνεδρίαση  εκείνη  με  την  προβληματική  αποστολή  των  e-mail ,  είμαστε  

υποχρεωμένοι ,  κ .  Γάτσιο  και  ως  προεδρείο  φαντάζομαι  πρέπει  και  

εσείς  να  το  ασπαστείτε  αυτό  το  πράγμα ,  να  τηρούμε  πλέον  πιστά  τον  

Κανονισμό  και  με  κάθε  τυπικότητα .   

 Συνεπώς ,  ότι  προβλέπεται  από  τον  Κανονισμό  στην  απάντηση  

των  ερωτήσεων  που  τίθενται  από  οποιονδήποτε  συνάδελφο ,  αυτό  θα  

εφαρμόζεται .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

 Πρόεδρε  επί  του  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  συζήτηση  επί  του  θέματος .  Έκανε  ερώτηση  ο  συνάδελφος ,  

του  έδωσα  απάντηση ,  δεν  γίνεται  συζήτηση .  Εάν  έχετε  οτιδήποτε  άλλο .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Δεν  είπατε  όλη  την  αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  με  αναγκάσετε ,  κύριε  Παπαβασιλείου ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δώστε  μου  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  μπορεί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ζητώντας  εγγράφως  μέσα  στο  προεδρείο ,  στα  συλλογικά  όργανα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  δεν  έχετε  τον  λόγο  και  παρακαλώ  να  μην  

καταγράφεται  τίποτα  από  αυτά  που  λέει  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Δεν  έχετε  

τον  λόγο  και  δεν  καταγράφεται  τίποτα  από  αυτά  που  λέτε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Καταστρατηγείτε  τον  Κανονισμό  και  σας  παρακαλώ  πολύ  διαβάστε  

ξανά  τον  Κανονισμό .  Τον  καταστρατηγείτε  κατ’  επανάληψη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου  τον  Κανονισμό  αποδείχθηκε  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  Κανονισμό ,  κύριε  Παπαβασιλείου ,  πρέπει  να  το  καταλάβετε  αυτό ,  

αποδείχθηκε  και  με  την  βούλα  πλέον  της  Αποκεντρωμένης  ότι  ξέρουμε  

να  τον  διαβάζουμε  πολύ  καλά .  Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  

επομένως ,  στις  κορώνες  και  τα  πυροτεχνήματα  να  τα  αφήσετε .   Να  τα  

αφήσετε .  Δεν  έχετε  τον  λόγο  και  δεν  καταγράφεται  τίποτα  από  αυτά  

που  λέτε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ  πολύ  και  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Γιατί  εξακολουθείτε ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εσείς  εξακολουθείτε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  μια  στιγμή ,  γιατί  ακολουθούμε  τώρα  έναν  δρόμο  ο  

οποίος  δεν  μας  αξίζει .  Ακούστε  με  λίγο .  Τίθενται  τα  ερωτήματα .  Κύριε  

Παπαβασιλείου  ήσασταν  πρόεδρος ,  νομίζω  ότι  έχετε  γνώση  βαθιά  του  

Κανονισμού .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακούστε  με  λίγο .  Μην  με  διαψεύδετε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εδώ  είναι  οι  συνάδελφοι ,  από  τον  αντιπρόεδρο  μέχρι  τον  τελευταίο  

δημοτικό  σύμβουλοι ,  Δήμαρχε ,  δεν  κάνανε  το  παραμικρό  παράπονο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ωραία ,  μην  με  διαψεύδετε  όταν  λέμε  ότι  έχει  γνώση  του  Κανονισμού  

μην  διαψεύδετε  και  μην  διακόπτετε .  Επειδή  εδώ  στο  κομμάτι  τώρα  

δημιουργείται  μια  ένταση  ως  μη  οφείλαμε ,  είναι  πολύ  μικρό  το  θέμα  

για  τόσο  μεγάλη  ένταση ,  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Με  την  ιδιότητα  του  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζετε  την  κουβέντα  αυτή  τώρα  και  νομίζω  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  παρακαλώ .  Αποδεικνύεται ,  κύριε  Παπαβασιλείου  το  απόλυτο  

δίκαιο  των  λεγομένων  μου .   Με  κάθε  παρέμβαση  που  κάνετε  το  

αποδεικνύετε .  Σας  παρακαλώ  πολύ  δεν  έχετε  τον  λόγο  και  πήρατε  τον  

λόγο  από  μόνος  σας  και  κάνατε  λογύδριο .   

Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  αυτή  είναι  η  τακτική  σας  και  

ορισμένων  άλλων ,  παρακαλώ  να  εκλείψει .  Η  πρόθεσή  μας  είναι  να  μην  

υπάρξει  καμία  ένταση .  Καμία  απολύτως  ένταση .  Το  κλίμα ,  λοιπόν ,  

οξύνεται  κάθε  φορά  που  ο  καθένας  από  μόνος  του  παίρνει  τον  λόγο  και  

κάνει  την  φασαρία  που  θέλει  να  κάνει .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Θα  

τηρείται ,  λοιπόν ,  ο  Κανονισμός  πιστά ,  θα  λαμβάνετε  τις  απαντήσεις  

στο  συντομότερο  χρονικό  διάστημα  που  μπορεί  να  γίνει  από  την  

πλευρά  των  υπηρεσιών  μας .  Αυτή  είναι  η  απάντηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  υπάρχει  διαδικαστικό  θέμα ,  κύριε  Φωτιάδη  τώρα .  Τι  πρόβλημα  

υπάρχει ,  πείτε  μας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε  ήδη  μισή  ώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  προσπαθούμε  να  τελειώσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  αποχωρήσω .  Εάν  δεν  μου  δώσετε  τον  λόγο  θα  αποχωρήσω ,  

διότι  η  ποιότητα ,  δεν  το  λέω  για  να  σας  εκβιάσω ,  η  ποιότητα  των  

συνεδριάσεων  και  η  τήρηση  του  Κανονισμού  δεν  είναι  κατά  περίπτωση  

και  κατ’  αποκοπή ,  είναι  στο  σύνολό  της .  Δεν  μπορείτε  να  είμαστε  35 

λεπτά  εκτός ,  εκτός ,  να  έχει  να  μιλήσει  ακόμα  μια  μεγάλη  λίστα  και  να  

υπάρχει  αυτή  η  ένταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε  να  κάνω ,  κύριε  Φωτιάδη ;  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  απλά ,  είναι  πολύ  απλά  τα  πράγματα .  παίρνετε  τις  ερωτήσεις ,  τις  

κρατάτε ,  ελέγχετε  τον  χρόνο .  Το  άγχος  σας  είναι  να  μην  περάσουμε  

την  ώρα .  Αυτή  η  κόπωση  που  συμβαίνει  με  μεγάλες  εκτενείς  

τοποθετήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  το  πω .  Τοποθετήσεις  του  Δημάρχου ,  ας  το  κάνει  ο  Δήμαρχος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  τέσσερις  ερωτήσεις  υπήρχαν ,  πέντε .  Δηλαδή  δεν  θα  

έπρεπε  να  δώσουμε  απαντήσεις ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει  η  δεοντολογία ,  υπάρχει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  πολύ  ευχαρίστως…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον  χρόνο  και  στον  τρόπο ,  διότι  αλλιώς  έχουμε  κόπωση  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ευχαρίστως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δεν  είναι  δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  πολύ  ευχαρίστως  να  το  κάνουμε  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μαζέψτε  τις  ερωτήσεις  και  απαντήστε  τες  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  κάνουμε ,  λοιπόν ,  έτσι  αφού  το  θέλετε  έτσι  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφού  απαντάτε  ζωντανά ,  εγγράφως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Φωτιάδη  απλά  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κουραζόμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνώ .  Απλά  προσπαθούμε  όταν  είναι  έτοιμη  η  απάντηση  επί  τόπου  

να  δοθεί  επί  τόπου  για  να  μην  παρέλθει  ο  χρόνος .  Δεν  έχω  αντίρρηση  

σε  αυτό  που  μου  λέτε ,  θα  μπορούσε  να  γίνει  αυτό  που  μου  λέτε  και  
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είναι  πολύ  σωστό ,  αλλά  για  το  καλό  της  διαδικασίας  και  της  

αντιπολιτεύσεως  γίνεται  άμεσα  η  απάντηση .   

 Άλλη  ερώτηση  είχε  τεθεί  από  τον  κ .  Μιχτσόγλου .  Είναι  εδώ  ο  κ .  

Μιχτσόγλου ;  Ορίστε .  Παρακαλώ  όμως  να  είμαστε  σύντομοι .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  έχουμε  πολύ  ένταση ,  να  κάνουμε  και  λίγο  χιούμορ ,  ας  

επισπεύσουμε  την  διαδικασία  λίγο  για  να  .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προσπαθήσουμε .  

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Πάμε  να  δούμε  τον  ΠΑΟΚ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άλλος  συνάδελφος ;  Είχε  ζητήσει  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Παρακαλώ  

ησυχία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)….ο  αντιδήμαρχος  Έργων ,  υπάρχουν  δυο  

θέματα  κάτω  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  τα  οποία  δεν  … εδώ  και  

πολύ  καιρό… από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  παρόλο  που  

έγιναν . .  και  συνεχίζει  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή .  Αφορά  ένα  κομμάτι  

ασφαλτόστρωσης  μπροστά  στο  κλειστό  γυμναστήριο ,  που  όταν  βρέχει  

δεν  μπορεί  να  γίνει  ούτε  πρόσβαση  αθλητών  ούτε  γονέων  ούτε  

κανενός .  

 Ένα  δεύτερο ,   ο  φωτισμός  εδώ  και  τρεις  μήνες  δεν  λειτουργεί .  

Στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  δηλαδή ,  ο  δρόμος  που  οδηγεί  στο  

κλειστό  γυμναστήριο ,  εδώ  και  τρεις  μήνες  δεν  λειτουργεί .  Παρότι  

έγιναν  έγγραφα ,  παρότι  έγιναν  παρεμβάσεις ,  δεν  έχουμε  πάρει  καμία  

απάντηση .  Κανένα  ενδιαφέρον .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

66

 Το  λέω  γιατί  είναι  . .  τα  προβλήματα  αυτά .  Παρακαλώ  δείτε  τα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ ,  θα  φροντίσουμε .  Και  ο  κ .  Τερζής  τελευταίος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καταρχάς  να  επιβεβαιώσω  τον  κ .  Σιαμάγκα  και  με  την  ευκαιρία  να  του  

ευχηθώ  και  καλή  θητεία  στα  νέα  του  καθήκοντα .  Όντως ,  έτσι  ήταν  

πάντοτε ,  αρμοδιότητες  συνεχώς ,  την  τελευταία  στιγμή  δίνονταν  από  

την  κεντρική  κυβέρνηση ,  δίνονταν  από  το  Υπουργείο ,  όμως  τις  

περισσότερες  φορές  και  χωρίς  την  χρονική  διάρκεια  αλλά  και  χωρίς  

τους  απαιτούμενους  πόρους  και  αυτό  έρχομαι  να  πω  τώρα ,  βέβαια  την  

απάντηση  την  πήρα  έμμεσα ,  γιατί  μας  δήλωσε  ότι  επεξεργάζονται  τον  

νέο  αριθμό  καθαριστριών  που  είναι  σίγουρο  και  απαραίτητο  να  

προσλάβετε  στα  σχολεία  μας ,  διότι  είναι  αυξημένες  οι  ανάγκες .  

Είναι  γνωστό  ότι  ζητήσατε  87,  εγκρίνανε   80,  ήδη  έχουμε  ένα  

έλλειμα  επτά  αλλά  και  οι  επτά  να  έρχονταν  πάλι  έχουμε  ένα  έλλειμμα  

. .  και  όλα  αυτά ,  θα  ζητήσω  όμως  και  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  μιας  και  

είναι  μέλος  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  να  γίνει  κάτι ,  να  μην  επιβαρύνει  την  

μισθοδοσία  τους ,  τα  εργοδοτικά  τους ,  τα  ασφαλιστικά  τους  ίδιοι  πόροι  

του  Δήμου ,  αλλά  να  γίνει  κάτι  με  έξτρα  χρηματοδότηση .   

Αυτό .  ήθελα  να  κάνω  ερώτηση  αλλά  κάνω  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση  κάνετε ,  εντάξει .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  και  πρόταση ,  κάτι  πρέπει  να  κάνουμε  με  τις  σχολικές  

επιτροπές  με  τους  μισθωτές  των  κυλικείων ,  οι  οποίοι  είναι  έξι  μήνες  

στα  κυλικεία ,  δεν  είχαν  τζίρο .  Οι  τέσσερις  του  κορωνοϊού  που  ήταν  

κλειστά  και  οι  άλλοι  δυο  του  καλοκαιριού .  Είναι  έξι  μήνες .  Βέβαια  
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υπεύθυνη  είναι  η  Επιτροπή  Εκτίμησης  Εμπορικών  Μισθώσεων ,  όμως  

κάτι  πρέπει  να  κάνουμε ,  να  τους  βοηθήσουμε .  Είναι  οι  τελευταίοι  που  

μείνανε ,  που  δεν  έχουν  πάρει  βοήθεια  από  τον  Δήμο  και  είμαστε  εμείς  

οι  ιδιοκτήτες .  Δικά  μας  κτήρια  νοικιάζουν .   

 Μια  μικρή  ερώτηση  στον  κ .  Τουρτούρα .  Με  αφορμή  τις  κοπές  

δέντρων  και  με  αφορμή  μια  τελευταία  που  είχαμε  αποφασίσει  εδώ  στο  

3ο  Δημοτικό ,  είχαμε  πει ,  είχαμε  προτείνει  εάν  γίνεται  μια  τράπεζα  

ξύλου ,  ώστε  αναξιοπαθούντες  πολίτες ,  συμπολίτες  μας  Σερραίοι  να  

μπορούν  να  προμηθεύονται  από  εκεί ,  με  κάποιο  τρόπο .  Εάν  έχει  

προχωρήσει  αυτό  ή  εάν  μπορούμε  να  το  προχωρήσουμε  και  μέσω  της  

Πρόνοιας ,  γιατί  και  με  τα  οκτάμηνα  κόβονται  τόνοι  ξύλου .  Είναι  κρίμα  

να  πάνε  χαμένοι .  Ο  χειμώνα  είναι  προ  των  πυλών  και  πολλοί  δεν  έχουν  

την  οικονομική  δυνατότητα  να  ζεσταθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ  πολύ .  Παρακαλώ  και  πάλι  όμως  όσοι  συνάδελφοι  

κάνουν  προτάσεις  ή  ερωτήσεις  στην  διαδικασία  αυτή ,  να  τις  φέρνουν  

και  εγγράφως  προκειμένου  να  μην  έχουμε  πρόβλημα .   

 Προχωρώ  στα  προ  ημερήσιας  διάταξης  θέματα .   

 

 

Θέμα  2ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Παραίτηση  του  δημοτικού  συμβούλου  και  Προέδρου  του  

 Αυτοκινητοδρομίου  ΑΕ  ΟΤΑ  κ .  Ματθαίου  Γεωργίου  και  

 αντικατάσταση  αυτού  από  τον  δημοτικό  σύμβουλο  

 κ .  Μερετούδη  Δημήτριο  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  θέμα  σας  έχει  κοινοποιηθεί  ήδη .  Ένα  δεύτερο  θέμα  όμως ,  που  μας  

ήρθε  σήμερα  αργά  το  μεσημέρι ,  το  οποίο  θα  σας  το  πω  πολύ  

περιληπτικά  έχει  να  κάνει  με  την  αντικατάσταση  του  κ .  Ματθαίου ,  ο  

οποίος ,  όπως  ακούσατε ,  αναλαμβάνει  νέα  καθήκοντα  και  ο  οποίος  

υπέβαλε  την  παραίτησή  του  από  τον  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Στο  πλαίσιο  αυτό  λοιπόν ,  θα  πρέπει  να  αποφασίσουμε  σήμερα  

εμείς  προ  ημερήσιας ,  προκειμένου  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  μην  μείνει  

χωρίς  διοίκηση ,  να  αποφασίσουμε  την  αντικατάστασή  του .  Οπότε  με  

την  σύμφωνη  γνώμη  του  σώματος  προχωρούμε .   

 Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνεται  για  την  αντικατάσταση  του  κ .  Ματθαίου  ο  κ .  Μερετούδης  

Δημήτριος  για  το  ΔΣ  της  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ  στην  θέση  του  κ .  

Ματθαίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Συναινεί  το  σώμα ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλή  επιτυχία  κύριε  Μερετούδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  370/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  θέμα  που  επίσης  έχει  κοινοποιηθεί  ως  εκτός  ημερησίας ,  αφορά :  
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Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Ανανέωση  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  του  

 υπάρχοντος  προσωπικού  από  02/11/2020 έως  30/09/2023 

 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  

 «Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ» 

 στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  «Κεντρική   

Μακεδονία  2014-2020» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  Κέντρα  Κοινότητας  και  την  ανανέωση  των  συμβάσεων  των  ήδη  

υπηρετούντων  εκεί  εργαζομένων .  Το  ζήτημα  έρχεται  προ  ημερήσιας  

προκειμένου  να  προλάβουμε  να  μπορέσουν  να  πληρωθούν  οι  άνθρωποι  

τον  Νοέμβριο .  Οι  πιστώσεις  υπάρχουν ,  η  σύμβαση  γίνεται  ανανέωση  

υποχρεωτικά ,  εάν  το  αφήναμε  για  τις  21 Οκτωβρίου  υπήρχε  

σοβαρότατη  πιθανότητα  να  μην  πληρωθούν  τον  Νοέμβριο ,  οπότε  και  

πάλι  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  σώματος  το  θέμα  συζητείται  ως  προ  

ημερήσιας  και  το  σώμα  συναινεί  από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  ομόφωνα  

ναι .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  369/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε ,  προχωρούμε  πλέον  στην  ημερήσια  διάταξη .   
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ΘΕΜΑ    1ο:  

Ονοματοδοσία  του  χώρου  του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος .  Έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  προσπαθήσω  να  είμαι  πολύ  σύντομος .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  

γνωρίζετε  από  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

έχουμε  πάρει  μια  συγκεκριμένη  απόφαση  για  να  προχωρήσουμε  σε  μια  

σειρά  διακατοχικών  πράξεων  στο  στρατόπεδο  που  θεωρούμε  ότι  είναι  

ιδιοκτησίας  του  Δήμου  Σερρών .   

 Ειδικά  για  τα  στρατόπεδα  προτού  ξεκινήσω  θέλω  να  σας  πω  ότι  

στην  επόμενη  συνεδρίαση ,  στις  21 Οκτωβρίου ,  θα  έχουμε  μια  

αναλυτική  παρουσίαση  για  το  θέμα  των  στρατοπέδων  με  νέα  δεδομένα ,  

τα  οποία  υπάρχουν ,  με  όλες  αυτές  τις  εξελίξεις  που  έχουμε ,  ούτως  

ώστε ,  και  να  ενημερωθεί  το  σώμα  και  να  προβούμε  στις  δέουσες  

αποφάσεις  και  ενέργειες .   

 Είχαμε ,  λοιπόν ,  αποφασίσει  στην  συνεδρίαση  που  είχε  γίνει  στο  

τέλος  του  ΄19 να  προχωρήσουμε  σε  μία  σειρά  διακατοχικών  πράξεων .   

Τι  έχουμε  κάνει  βάσει  αυτής  της  απόφασης  εμείς ;   

 Το  πρώτο  που  κάναμε  είναι  ότι  έχουμε  δρομολογήσει  ήδη  το  

master  plan,  το  οποία  αφορά  την  συνολική  αποτύπωση  του  

στρατοπέδου  Παπαλουκά ,  την  συνολική  αποτύπωση  των  παρεμβάσεων  

και  το  όραμα  το  οποίο  υπάρχει  από  την  Δημοτική  Αρχή  για  τον  

συνολικό  σχεδιασμό  του  στρατοπέδου .   
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 Το  δεύτερο  είναι  ότι  υποβάλλαμε  ήδη  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  

μελέτη ,  δεν  θα  επεκταθώ  πολύ ,  θα  μπορούσα  να  πω  πολλά  αλλά  θα  τα  

πούμε  την  επόμενη  φορά ,  νομίζω ,  με  ευχέρεια .  Υποβάλλουμε  στο  

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  πρόταση  για  την  μελέτη  του  έργου ,  για  την  

ωρίμανση  για  συγκεκριμένα  κτήρια  τα  οποία  θα  περιλαμβάνονται  μέσα  

στο  master  plan.   

 Επίσης  εξασφαλίσαμε  πρόσθετη  χρηματοδότηση  150.000 ευρώ  

για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  της  Πινακοθήκης  Ξενάκη ,  μια  

πρόσθετη  χρηματοδότηση ,  πέραν  αυτών  τα  οποία  είχαν  δοθεί ,  ούτως  

ώστε ,  με  μια  πλήρη  μουσειολογική  μελέτη  το  έργο  αυτό  να  

ολοκληρωθεί  για  να  αποτελέσει ,  όπως  το  είχαμε  πει  όλοι ,  να  

αποτελέσει  και  το  ξεκίνημα  αυτού  του  πολιτιστικού  πάρκου .   

 Το  τέταρτο  που  είχαμε  αποφασίσει  και  το  υλοποιούμε ,  είναι  η  

ονοματοδοσία .  Είχαμε  πει  σε  αυτή  την  τοποθέτηση  τότε  που  είχαμε  

κάνει ,  θα  προχωρήσουμε  σε  αυτές  τις  διακατοχικές  ενέργειες ,  οι  οποίες  

μας  βοηθούν  στην  διαδικασία  της  διεκδίκησης ,  μιας  διεκδίκησης  που  

για  μας ,  όπως  θα  εξηγηθεί  είναι  συγκεκριμένη ,  για  το  στρατόπεδο  

ειδικά  του  Παπαλουκά  και  το  κομμάτι  της  ονοματοδοσίας  του  

μεγαλύτερου  δηλαδή ,  αυτού  του  πολιτιστικού  πάρκου  και  χώρου  

πρασίνου ,  όπως  έχει  πολεοδομηθεί  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή ,  προτείνουμε ,  γιατί  αποτελεί  ένα  μεγάλο ,  κομβικό  έργο  για  όλη  

την  πόλη  και  τον  αστικό  ιστό ,  να  ονομαστεί ,  σύμφωνα  και  με  την  

ομόφωνη  εισήγηση  του  Τοπικού  Συμβουλίου ,  να  ονομαστεί  Δημοτικό  

Πάρκο  Πολιτισμού  Κωνσταντίνος  Καραμανλής .   

 Και  λέμε  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  ένα  μεγάλο  έργο ,  γιατί  

πιστεύουμε  ότι  μέχρι  τώρα  η  τιμή  που  δόθηκε  στον  εθνάρχη  δεν   είναι  

η  πρέπουσα .  Δόθηκε ,  μέχρι  στιγμής ,  από  τον  τέως  Νομάρχη  η  αίθουσα  
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Κωνσταντίνος  Καραμανλής ,  ήταν  με  πρόταση  του  τέως  Νομάρχη  που  

δόθηκε  το  όνομα  αυτό ,  όπως  και  από  τον  κ .  Μητλιάγκα  που  δόθηκε  με  

την  απόφαση  τότε  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  ένα  τέταρτο  του  

δρόμου  της  Μεραρχίας .  Αυτά  δόθηκαν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  η  πλατεία  Ελευθερίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  οποία  όμως  δεν  έχει  προχωρήσει ,  γιατί  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  για  να  

προχωρήσει  αυτή  η  διαδικασία  της  ονοματοδοσίας  δεν  αρκεί  μόνο  μια  

ξερή  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  χρειάζονται  και  ενέργειες  

περαιτέρω ,  οι  οποίες  για  κάποιο  λόγο  δεν  ολοκληρώθηκαν .  Για  κάποιο  

λόγο .  Δεν  είναι  όμως  της  ώρας  αυτά  να  τα  πούμε .   

 Άρα  θεωρούμε  ότι  ένας  άνθρωπος ,  ο  οποίος  άφησε  το  στίγμα  του  

σε  αυτόν  τον  τόπο ,  θεωρούμε  ότι  είναι  το  ελάχιστο  που  μπορούμε  να  

κάνουμε ,  το  πρώτο  μεγάλο  έργο  αυτό  που  συνολικά  όλοι  το  

υποστηρίζουμε ,  να  μπει  η  σφραγίδα  του ,  όπως  και  σε  άλλα  έργα  που  

αφήνει  την  σφραγίδα  του  και  έχει  ένα  στίγμα  ονόματος  και  γιατί  όχι  

και  το  κολυμβητήριο ,  θα  το  συζητήσουμε  όμως  αυτό ,  αλλά  δεν  μπορεί  

περιοχές  όπως  η  Πάτρας  στην  οποία  δεκάδες  κτήρια  έχουν  το  όνομα  

Παπανδρέου ,  δεκάδες  δρόμοι  έχουν  το  όνομα  Παπανδρέου  και  

εγκαταστάσεις ,  στην  Κρήτη  το  όνομα  Βενιζέλος  κυριαρχεί  και  σωστά  

κυριαρχεί ,  εδώ  στην  γενέτειρα  να  έχουμε  το  ένα  τέταρτο  ενός  δρόμου  

και  να  έχουμε  μια  αίθουσα  συγκεκριμένη ,  του  Νομαρχιακού  

Συμβουλίου .   

 Κάνουμε ,  λοιπόν ,  το  εντάσσουμε  αυτό  στην  προσπάθεια  που  

κάνουμε  όλοι  και  για  το  master  plan,  υποβολή  προτάσεων  στο  

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  εξασφάλιση  χρηματοδότησης ,  ολοκλήρωση  της  
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Πινακοθήκης  Ξενάκη  και  με  την  ονοματοδοσία  που  την  τεκμηριώνουμε  

με  συγκεκριμένο  τρόπο  να  προχωρήσουμε  σε  όλη  αυτή  την  αξιοποίηση ,  

αποδίδοντας  και  το  ελάχιστο  της  τιμής  στον  εθνάρχη  μας .   

 Αυτή  είναι  πολύ  περιληπτικά ,  γιατί  σέβομαι  τον  χρόνο  σας ,  θα  

μπορούσα  να  πω  πολλά  για  το  κομμάτι  της  ονοματοδοσίας  στην  

εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ποιοι  θέλουν  να  υποβάλλουν  ερωτήσεις ;  Η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Μόνο  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Και  ο  κ .  Γάτσιος .  Και  η  

κυριά  Μητλιάγκα .  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  μια  ερώτηση .  Είστε  σε  συνεργασία   με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  

Ιδρύματος  Καραμανλή  για  την  ονοματοδοσία  του  συγκεκριμένου  

χώρου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τις  πούμε  όλες  μαζί .  Η  κυρία  Μητλιάγκα .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

21 του  μηνός  θα  έχουμε  πλήρη  ενημέρωση  και  για  το  ιδιοκτησιακό  και  

για  άλλα  πολλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στις  21 Οκτωβρίου  στο  επόμενο  συμβούλιο ,  όπως  προανήγγειλε  ο  

δήμαρχος ,  θα  υπάρχει  ειδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  που  θα  αφορά  

σε  ενημέρωση  επί  των  εξελίξεων  για  όλα  τα  στρατόπεδα .  Η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  λοιπόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  ερώτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Λόγω  της  μάσκας  θα  σηκωθώ .  Δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει  μικρόφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  χαλασμένο ,  δυστυχώς .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  καταρχήν  το  θέμα  

της  ονοματοδοσίας ,  το  οποίο  συμφωνήσαμε  όλοι  στις  30/6 είχε  έρθει  

με  εισήγηση  του  κ .  Νυχτοπάτη  που  δεν  είναι  εδώ  και  αφορούσε  μόνο  

την   ονοματοδοσία .   

 Στην  συνέχεια ,  βλέποντας  την  απόφαση ,  την  οποία  έχει  γραφτεί ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   και  για  την  οποία  σας  είχε  ενημερώσει  κατ’  ιδίαν  στο  

γραφείο  σας ,  έχουν  προστεθεί  κάποια  κομμάτια .  Το  κομμάτι  που  λέει ,  

τέλος  πάντων ,   το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  αποφασίσει  για  την  

ονοματοδοσία  και  ορίζει  το  Τοπικό  Συμβούλιο  Σερρών  στην  λήψη  

απόφασης  εντός  διαστήματος  δυο  μηνών .   

Αυτό  ουδέποτε  το  αποφασίσαμε ,   έτσι  προκύπτει  . .  σας  είχα  

ενημερώσει  και  τον  κ .  Δήμαρχο ,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  εάν  θα  

πρέπει  να  ελέγχουμε ,  κάθε  φορά ,  τις  αποφάσεις  πως  γράφονται .   Δεν  

ξέρω  εάν  είναι  θέμα  γραμματείας ,  δεν  ξέρω  ότι  θα  έπρεπε ,  σύμφωνα  με  

την  εγκύκλιο  να  υπάρχει  χρονικό  περιθώριο ,  εκ  των  υστέρων  

προστίθενται  θέματα .   
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Δεν  είναι  επί  της  ουσίας  του  θέματος  που  συζητάμε ,  παρόλα  αυτά  

θεωρώ  ότι  είναι  ένα  μείζον  ηθικό  ζήτημα ,  όσον  αφορά  τις  αποφάσεις  

που  λαμβάνουμε  εδώ  μέσα ,  δεν  μπορούμε  να  αμφισβητούμε  και  να  

ψάχνουμε  κάθε  φορά  στην  Διαύγεια ,  θα  ήθελα  να  μας  πει  για  ποιο  λόγο  

έγινε  αυτό ;   

Επίσης ,  το  δεύτερο  ερώτημά  μου  αφορά  την  Επιτροπή  που  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  8 του  Ν3463 θα  έπρεπε  στην  συνέχεια  της  

εισήγησης ,  θα  έπρεπε  να  είναι  εισήγηση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  

προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  να  γνωμοδοτήσει .  Ενώ  βλέπουμε  

ότι  σε  παρόμοιο  θέμα  στο  νούμερο  16,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  έχει  

γνωμοδοτήσει  η  Επιτροπή  αυτή ,  σε  αυτό  δεν  έχει  γνωμοδοτήσει .   

Είναι  τυπικά  ζητήματα  που  όμως  είναι  και  ουσιαστικά .  Θέλω  αν  

μας  απαντήσετε  για  ποιο  λόγο  έχει  συμβεί  αυτό ;   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  το  θέμα  της  Επιτροπής ,  έχουμε  και  άλλη  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  υπάρχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  άλλη  ερώτηση .  Σε  ότι  αφορά  στο  θέμα  της  Επιτροπής… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτή  είναι  η  κατάσταση .  Σε  ότι  αφορά  στο  θέμα  της  Επιτροπής  να  σας  

ενημερώσω  ότι  η  Επιτροπή  αυτή  γνωμοδοτεί  για  την  νομιμότητα  όταν  

έχουμε  να  κάνουμε  με  οδούς  και  πλατείες .  Εδώ  επειδή  δεν  πρόκειται  

για  οδό  η  πλατεία ,  όπως  το  άλλο  θέμα  που  έχουμε  παρακάτω  στην  

ημερήσια  διάταξή  όπου  πρόκειται  για  πλατεία ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  δεν  

επιλαμβάνεται  του  θέματος .   

 Σε  ότι  αφορά  δε  στο  άλλο  θέμα ,  θα  το  διερευνήσουμε ,  όπως  σας  

είπα .  Είχα  την  εντύπωση  ότι  υπήρχε  αυτή  η  αναφορά ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  νομίζω  ότι  είναι  θέμα ,  το  οποίο  δεν  είναι  μείζονος  

σημασίας ,  είναι  τελείως  διαδικαστικό  το  Τοπικό  Συμβούλιο  άμεσα  

επιλήφθηκε  του  θέματος  και  άμεσα  προχώρησε  στην  λήψη  της  

αποφάσεως  και  έκανε  μια  πρόταση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Είναι  θέμα  να  αλλάζονται  οι  αποφάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αλλάζει  καμία  απόφαση .  Αυτό  τώρα… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Το  έχω  επισημάνει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  λέτε… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Τώρα  αναγκάζομαι  να  το  λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  λέτε  πράγματα  τα  οποία  δεν  υπάρχουν  σε  καμία  περίπτωση .  Μην  

λέτε  πράγματα  τα  οποία  δεν  υπάρχουν  σε  καμία  περίπτωση ,  τα  οποία  

είναι  σοβαρά  να  τα  λέτε  και  δεν  συντρέχουν  σε  καμία  περίπτωση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  λοιπόν ,  να  σας  πω  ότι  παράλληλα  –παρακαλώ  

ησυχία-  παράλληλα  το  Τοπικό  έκανε  και  κάποιες  άλλες  προτάσεις  για  

τους  δρόμους  παραπλεύρως  του  στρατοπέδου ,  τα  οποία ,  βέβαια ,  θα  

έρθουν  στην  συνέχεια  σε  άλλες  συνεδριάσεις  του  σώματος .   

 Τοποθετήσεις  τώρα  επί  του  θέματος .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Φαρμάκης .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  είπατε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπα ,  εάν  είναι  σε  συνεργασία  με  το  Ίδρυμα  Κωνσταντίνος  

Καραμανλής ,  εάν  γνωρίζει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  υπάρχει  γνώση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  συμφωνεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Αλλιώς  θα  ήταν  άνευ  αντικειμένου .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έτσι  όπως  είναι  τώρα .  Εάν  το  κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  λέτε  τέτοια  πράγματα ,  δεν  μας  τιμούν  να  τα  λέμε  εδώ .  Βάζουμε  

μια  τιμή ,  την  τιμή  για  το  μεγαλύτερο  πολιτιστικό  πάρκο  που  έχουμε  

για  την  πόλη .  Τώρα  το  για  ποιο  λόγο  το  βάζουμε ,  το  βάζουμε  για  να  

τιμήσουμε  το  όνομα  αυτού  του  ανθρώπου  που  άφησε  ανεξίτηλο  το  

στίγμα  του  εδώ  στην  περιοχή .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν  δείτε  όμως  την  πινακίδα  στον  Λευκώνα ,  δεν  είναι  τιμή  στον  

άνδρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  πω  κάτι ;  Συμφωνώ  απόλυτα .  Εκείνη  η  πινακίδα  στον  Λευκώνα  

είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  μας  τιμά  και  έχουμε  δώσει  ήδη  και  σας  το  λέω  

εγώ  προσωπικά ,  έχω  δώσει  ήδη  εντολή  να  φύγει  αυτό  το  πράγμα  από  

εκεί .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  αυτή  την  φιλοσοφία  προφανώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σημειώσατε  λοιπόν ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  

Γεωργούλας ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  η  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  Τερζής .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εάν  χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  εάν  χρειαστεί ,  ή  θέλετε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μπορεί  στο  τέλος  να  έχει  καλυφθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άλλος ;  Λοιπόν ,  τα  σημειώσατε ;  Ο  κ .  Φωτιάδης  παρακαλώ .  

Ησυχία  παρακαλώ ,  ησυχία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σε  ένα  

δύσκολο  περιβάλλον  και  με  κόπωση  ήδη  που  έχει  συσσωρευτεί ,  θα  

προσπαθήσω  να  είμαι  ιδιαιτέρως  σύντομος  για  ένα  θέμα  το  οποίο  ο  

ομιλών  έχει  σταθεί  στο  ύψος  των  περιστάσεων ,  όταν  είχε  τον  

συντονισμό  και  την  ευθύνη  μιας  ομάδας  σε  επίπεδο  Νομαρχιακού  

Συμβουλίου .   

 Για  μας  το  όλο  θέμα  ως  παράταξη  απαντάται  με  δυο  ερωτήσεις ,  

για  να  λέμε  τα  πράγματα ,  κύριε  Δήμαρχε  από  την  . .  με  το  όνομά  τους .   

 Το  πρώτο  είναι ,  ως  ερώτημα ,  εάν  αυτό  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

το  ψηφίσουμε  . .ξεκάθαρα  στο  μυαλό  μας .  Εμείς  ως  παράταξη  αυτό  το  

ξεκαθαρίσαμε .  Εάν  ο  πολιτικός  άνδρας ,  ο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  

στην  ιδιαίτερη  πατρίδα  του  θα  πρέπει  να  τιμηθεί  σε  αυτή  την  

συγκεκριμένη  περίοδο  με  μια  διάκριση ,  που  όπως  είπατε  και  

απαντήσατε  στον  κ .  Γάτσιο ,  σε  συνεργασία  με  το  Ίδρυμα  κρίθηκε  ότι  

αναλογεί  στου  ύφος  του  Σερραίου  πολιτικού ,  με  την  αυστηρότητα ,  με  

το  λιτό  του  τρόπο  σε  όλες  τις  εκδηλώσεις .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  εάν  η  συγκεκριμένη  επιλογή ,  όπως  ήδη  έχω  πει  

την  συγκεκριμένη  στιγμή  με  αυτές  τις  εκκρεμότητες  που  ήδη  

αναδείξατε ,  ιδιοκτησιακό ,  στα  όρια  του  οικισμού ,  εννοώ  του  αστικού  

χώρου  και  όχι  στην  καρδιά  του  αστικού  περιβάλλοντος ,  όπως  στο  

παρελθόν  πολλές  δημοτικές  αρχές  ασχολήθηκαν  και  τότε  ο  Δήμος  

Σερρών ,  εννοώ  7-10 με  την  Νομαρχία  συντονισμένα  προχωρήσαμε ,  δεν  
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πρόλαβε  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  να  υλοποιήσει  αυτό  που  είχαμε  

κουβεντιάσει  τότε  με  τον  Δήμο ,  δηλαδή  και  το  ήθελε  το  Ίδρυμα ,  την  

ανέγερση  ενός  ανδριάντα  σε  ένα  κεντρικό  σημείο  της  πόλεως  και  

βεβαίως  την  ονομασία  μιας  πλατείας .  Όχι  της  πλατείας  Ελευθερίας  

κατά  την  προσωπική  μου  άποψη .  

 Για  μας  τότε  ήταν  ύψιστη  τιμή  ξεκινώντας  από  την  αίθουσα ,  εδώ  

κάνω  μια  παρένθεση  ιστορικής  αναδρομής ,  παίρνοντας  την  διάθεση  και  

την  προσπάθεια  από  τον  Δήμο ,  όπως  εξελίχθηκε  από  τον  κ .  Μητλιάγκα  

και  τους  επόμενους  δημάρχους ,  χωρίς  να  θέλω  να  αδικήσω  κανέναν ,  

θεωρήσαμε  ότι  στο  κέντρο  του  Διοικητηρίου  μια  αίθουσα  θα  πρέπει  να  

είναι  οργανωμένη ,  εξοπλισμένη ,  έτσι  όπως  αρμόζει  στον  τοπικό  

πολιτισμό ,  την  ιστορία  μας ,  όπως  ακριβώς  και  παρουσιάστηκαν  στα  

πρόσωπα  και  οι  στιγμές  οι  μεγάλες  των  εθνικών  εξελίξεων  και  

κατακτήσεων ,  η  οποία  θα  μιλάει  από  μόνη  της  με  το  που  εισέρχεται  ο  

οποιοσδήποτε  στην  συγκεκριμένη  αίθουσα .  

 Άρα  δεν  είναι  μια  αίθουσα  λήψης  αποφάσεων ,  είναι  η  αίθουσα  

που  είναι  η  καρδιά  όλων  των  γεγονότων  και  εξ  ου  και  η  επένδυση ,  η  

οποία ,  όπως  εξήγησα  και  στην  αισθητική  της  και  στα  υπόλοιπα  ήταν  σε  

συνεργασία  τότε  με  το  Ίδρυμα .  

 Έμενε ,  λοιπόν ,  να  τοποθετηθεί  και  ο  ανδριάντας  και  να  πάμε  και  

στην  ονομασία  κάποιας  πλατείας .   

 Σήμερα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εμείς  δεχόμαστε  την  ετυμηγορία  του  

λαού  και  δεν  χρειάζεται  να   έχετε  άγχος  να  . .συνεχώς ,  ούτε  να  μας  

δείχνετε ,  κατά  την  άποψή  μου ,  παρένθεση  το  πρόγραμμα ,  ξέρουμε  ότι  

θα  το  παλέψετε ,  εκεί  όμως  εμείς  διαφωνούμε  ως  παράταξη  και  λέμε  ότι  

ίσως  θα  έπρεπε  να  προχωρήσουμε  το  πνεύμα  που  είχε  εμπεδωθεί  

διαχρονικά  στις  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές .   
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 Δεχόμαστε  όμως ,  γιατί  δεχόμαστε  την  ετυμηγορία ,  όπως  είπα ,  

του  λαού ,  να  έχετε  το  δικαίωμα  και  να  έχετε  και  την  δυνατότητα ,  όπως  

είπατε  συνομιλίας  και  επεξεργασίας  μιας  άλλη  πρότασης ,  εάν  αυτό ,  

που  όπως  είπατε  είναι  και  επιλογή  του  ιδρύματος ,  να  πάμε  σε  έναν  

χώρο  στον  οποίο  θα  δώσετε  –αυτή  ήταν  η  δέσμευσή  σας  η  λακωνική  

σας  τοποθέτηση  – τον  εξοπλισμό ,  τον  εξωραϊσμό ,  την  λειτουργικότητα ,  

την  προσβασιμότητα ,  την  αισθητική ,  την  πολιτική ,  εάν  θέλετε ,  

σύνδεση ,  που  ταιριάζει  με  το  συγκεκριμένο  πρόσωπο .  

 Εμείς  θέλαμε  στον  συγκεκριμένο  χώρο ,  παράλληλα  με  τις  δυο ,  

όπως  είπα ,  ενέργειες ,  ανδριάντα  και  ονομασία ,  εκεί  θα  θέλαμε ,  αυτό  

ήταν  το  όραμά  μας  και  αυτό  είπαμε  και  στο  πρόγραμμά  μας ,  καθώς  

μιλούμε  και  για  προγράμματα  της  προεκλογικής  περιόδου ,  ότι  εμείς  

θέλουμε  εκεί  τον  χώρο ,  ας  μου  επιτραπεί  η  μη  δόκιμη  έκφραση ,  ως  ένα  

πάρκο  –μουσείο ,  όπως  ξεκίνησε  του  Ξενάκη ,  να  έχουμε  το  ιστορικό  

μας ,  το  αρχαιολογικό  δηλαδή  που  λείπει  και  είναι  ένα  τεράστιο  

αίτημα ,  να  έχουμε  το  σύγχρονο  και  εκεί  θα  έπρεπε ,  βεβαίως ,  να  έχει  ο  

Κωνσταντίνος  Καραμανλής  ένα  μεγάλο  κομμάτι  αυτού  του  κτηρίου ,  

όπου  εκεί  θα  έχουμε  την  ιστορία  του  και  γενικά  ότι  τοποθετείται  σε  

ένα  μουσείο .   

 Εμείς ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  θέλαμε  πρώτα  να  ολοκληρωθεί  το  

γενικό  πλάνο ,  να  οργανωθεί  και  να  ξεκαθαρίσει  εκεί  το  ιδιοκτησιακό ,  

προφανώς  έχετε  κάνει  επαφές ,  εγώ  αυτό  βλέπω ,  διαβλέπω ,  θεωρείται  

ότι  είναι  αυτά  . .και  μετά  να  προχωρήσουμε  και  στην  ονοματοδοσία .   

 Ήδη  νοιώθουμε  όλοι  άβολα ,  γιατί  εκείνη  την  πινακίδα  που  

έπρεπε  να  την  είχατε  κόψει  με  οξυγόνο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εδώ  και  πολύ  

καιρό ,  διότι  δεν  ξέρω  τίνος  ιδέα  ήταν  να  συμβεί  αυτό  που  συνέβη  και  

εδώ  διαφωνώ  μαζί  σας ,  εγώ  προσωπικά ,  στο  ότι  στον  τόπο  ενός  
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μεγάλου ,  Βενιζέλου ,  Παπανδρέου ,  Καραμανλή ,  θα  πρέπει  παντού  να  

γράφουμε  το  όνομα  του  μεγάλου  άνδρα .   

 Εμείς  θεωρούμε  ότι  η  τιμή   πρέπει  να  είναι  του  μεγέθους  του  

κάθε  πολιτικού  άνδρα  και  πρέπει  να  σηματοδοτεί  την  παρουσία  του  και  

την  διάκρισή  του  στους  χώρους  όπου  θα  δίνεται  το  όνομά  του .   

 Εμένα  προσωπικά  δεν  μου  αρέσει  και  το  λέω  ευθέως ,  το  είπα  και  

στην  παράταξή  μου ,  το  ότι  το  όνομα  δόθηκε  στο  γήπεδο  και  ότι  δόθηκε  

στο  σχολείο .  Από  εκεί  απορρέει  και  η  γενική  μου  τοποθέτηση  ότι  όταν  

δίνουμε  το  όνομα  ενός  μεγάλου  άνδρα ,  θα  πρέπει  να  το  δίνουμε ,  κατά  

την  άποψή  μου  την  προσωπική ,  προσέξτε ,  δεν  παίζω  με  την  λέξη ,  

προσωπική  μου  άποψη ,  παράταξη  ή  άποψη  της  παράταξης ,  είναι  

ουσιαστικές  αυτές  οι  τοποθετήσεις  μου ,  λέω  λοιπόν  ότι  τον  πολιτικό  

άνδρα  τον  τιμάς  δίνοντας ,  όπως  στις  Βρυξέλλες  στην  αίθουσα  

Κωνσταντίνος  Καραμανλής ,  εκεί  που  γίνονται  εργασίες ,  στο  κέντρο ,  

δηλαδή ,  λήψης  το  κάναμε  ήδη  και  εξηγήσαμε  και  εξήγησα  την  

διαχρονική  επί  της  ουσίας  συμφωνία  των  προηγούμενων  δημοτικών  

αρχών .   

 Συνοψίζοντας  θεωρώ  ότι  ίσως  έκανα  και  λίγο  κατάχρηση  της  

υπομονής  σας  αλλά  έπρεπε  να  μπουν  κάποια  στοιχεία .  Κάποια  στοιχεία  

για  να  δούμε  ακριβώς ,  όπως  εμείς  ως  παράταξη  προβληματιστήκαμε   

ποιο  είναι  το  ειδικό  βάρος  αυτής  της  συγκεκριμένης  απόφασης .   

 Εμείς  λέμε  ως  παράταξη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ναι  στην  τιμή  στον  

μεγάλο  Σερραίο  πολιτικό ,  δεν  χρειάζεται  να  πω  προσωπικά  ότι  δεν  θα  

μπορούσα  εγώ  επί  προσωπικού  να  έχω  άλλη  άποψη ,  λέμε  ναι  μετά  από  

αυτή  την  διευκρίνιση  «το  κρίμα  στο  λαιμό  σας», εντός  εισαγωγικών ,  

να  το  πω  έτσι  λαϊκά ,  για  την  επιλογή ,  καταλαβαίνετε  τι  λέω ,  έτσι ;  «Το  

κρίμα  στο  λαιμό  σας» λέω ,  για  την  επιλογή  της  τιμής  στις  Σέρρες  στον  
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συγκεκριμένο  χώρο  και  όχι  ακριβώς  όπως  ήταν ,  σχεδόν ,  

δρομολογημένο  από  τρεις ,  τέσσερις  δημοτικές  αρχές  με  εκκίνηση  την  

περίοδο  του  κ .  Μητλιάγκα .   

 Λοιπόν ,  εμείς  θα  πούμε ,  όπως  εξήγησα ,  ναι ,  αφήσαμε  ακριβώς  

τους  προβληματισμούς  μας ,  σας  εξήγησα  θα  θέλαμε  την  εισήγησή  σας ,  

αφού  συντελεστούν  κάποια  πράγματα ,  δηλαδή  να  ξεκαθαρίσει  το  

ιδιοκτησιακό ,  να  μας  ενημερώσετε  τι  έγινε  εκεί  με  το  στρατόπεδο ,  να  

μας  πείτε  ακριβώς  και  να  μας  παρουσιάσετε  το  πλάνο ,  να  μας  πείτε  τι  

έχετε  δρομολογήσει  και  να  μας  δώσετε  και  την  αισθητική  σας  πρόταση .  

Εμένα  θα  με  ενδιάφερε  ακόμη  και  τι  είδους  πινακίδα  θα  βάλουμε  εκεί ,  

η  οποία  να  συνάδει  με  την  γενική  αισθητική ,  αρχιτεκτονική  και  

γενικότερα  με  την  όλη  ανάταξη ,  όχι  ανάπλαση ,  ανάταξη  του  χώρου .  

Εμείς  μιλούμε  για  ανάταξη  του  χώρου ,  ενός  χώρου  που  έχει  όνομα  και  

σημειωτέων  τα  κτήρια  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  διατηρητέα  και  ως  

έχοντας  έχει  ιστορική  μνήμη .  Είναι  τέτοια  που  δημιουργούν  αναφορά  

σε  μια  περίοδο  και  ιστορική  μνήμη .   

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  σας  ευχαριστώ  για  τον  χρόνος  σας  και  

θεωρώ ,  όπως  είπα  στο  ξεκίνημα ,  ότι  η  συνεδρίαση  είναι  ιδιαίτερη  

σήμερα  και  με  συγκεκριμένες  δύσκολες  συνθήκες .   Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  κύριε  Φωτιάδη .   Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή ,  μάλλον  δεν  περιμένετε  να  

ακούσετε  κάτι  καινούργιο  από  εμένα  με  την  έννοια  ότι  δημοσίως  εμείς  

είπαμε  τις  απόψεις  μας  και  μάλιστα  πρώτοι  και  γραπτώς  και  γίναμε  και  

αφορμή  για  δημόσια  αντιπαράθεση  αλλά  και  διάλογο .   
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 Δεν  θα  επιμείνω ,  επομένως ,  πάρα  πολύ  και  ούτε  έχω  σκοπό  να  

επαναλάβω  πράγματα ,  τα  οποία  ήδη  είναι  γνωστά  και  σηματοδοτούν  

και  τις   στάση  μας ,  θέλω  όμως  με  αφορμή  αυτή  την  συζήτηση  αυτού  

του  θέματος ,  να  θυμίσω  μερικά  πράγματα  παίρνοντας  αφορμές  και  από  

αυτά  που  είπατε  πριν  από  λίγο .   

 Θέλω ,  λοιπόν ,  να  πω  το  εξής :  ότι  φτάνουμε  να  συζητάμε  και  να  

μας  ζητάτε  να  ψηφίσουμε  ένα  όνομα  για  το  πάρκο  αυτό ,  ενώ  δεν  

υπάρχει  ακόμη  ούτε  στρατηγικός  σχεδιασμός  ούτε  δυνατότητα  από  την  

πλευρά  σας  να  μας  πείτε  τι  ακριβώς  θα  γίνει  εκεί .  Τι  θα  ονομάσουμε  

δηλαδή  Πολιτιστικό  Πάρκο ;  Τι  θα  υπάρχει  εκεί  πέρα  μέσα ;   

 Το  ότι  δρομολογείτε  εσείς  ένα  master  plan,  εγώ  χαίρομαι  που  το  

ακούω .  Δεν  το  είχα  ξανά  ακούσει .  Το  ότι  δρομολογείτε  προτάσεις  

ένταξης  για  συγκεκριμένα  κτήρια  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  χαίρομαι  

που  το  ακούω ,  δεν  το  είχα  ξανά  ακούσει .  Το  ότι  παίρνετε  150 

χιλιάρικα  πρόσθετα  για  το  Ξενάκη ,  χαίρομαι  που  το  ακούω ,  δεν  το  έχω  

ξανά  ακούσει .   

 Λοιπόν ,  αυτά  όμως  τα  πράγματα  ξέρετε  τι  μας  είπατε  με  αυτά  

που  επανέλαβα  και  τα  επανέλαβα  ακριβώς  για  να  τα  θυμίσω  στους  

συναδέλφους ;  Ότι  όλα  είναι  υπό  διαμόρφωση   εκτός  το  από  όνομα  που  

μας  ζητάτε  να  το  διαμορφώσουμε  πριν  καν  αυτά  φτάσουν  σε  μια  ουσία ,  

ενώ  είναι  δρομολογημένα .   

 Επίσης  να  πω  και  στον  συνάδελφο  τον  κ .  Φωτιάδη ,  ο   οποίος  

διετέλεσε  Νομάρχης  με  επιτυχή  θητεία  θα  έλεγα ,  ότι  περίμενα ,  κύριε  

Φωτιάδη  να  προσβληθείτε ,  διότι  πριν  από  λίγο  με  αυτά  που  είπε  ο  κ .  

Χρυσάφης ,  ουσιαστικά  προσέβαλε  όχι  μόνο  εσάς  ως  Νομάρχη ,  που  

ονοματοδοτήσατε  και  την  αίθουσα ,  αλλά  και  δημάρχους  που  περάσανε  

και  άλλους  παράγοντες ,  διότι  είπε  κατά  λέξη ,  ότι  πρέπει  να  δώσουμε  
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αυτό  το  όνομα  από  τώρα  σε  κάτι  το  οποίο  δεν  ξέρουμε  καν  τι  θα  είναι ,  

διότι  δεν  υπάρχει  στρατηγικός  σχεδιασμός  ακόμη ,  η  τιμή ,  λοιπόν ,  η  

οποία  δόθηκε  μέχρι  τώρα  δεν  ήταν  η  πρέπουσα ,  διότι  δόθηκε  το  ένα  

τρίτο  του  δρόμου  και  διότι  ονομάστηκε  μια  αίθουσα ,  μια  τυχαία  

αίθουσα .  Άρα  λοιπόν  αυτά  είναι  πολύ  λίγα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  αφορά  εμένα ,  εγώ  δεν  είχα  αρμοδιότητα  στο  αστικό  περιβάλλον  

κυρία  Παπαφωτίου .  Δεν  αφορά  εμένα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όλα  αυτά  λοιπόν  μας  δείχνουν  κάτι .  Μας  δείχνουν  ότι  έχουμε  μια  

Δημοτική  Αρχή  που  δυστυχώς ,  επιβεβαιώνει  τα  όσα  είπα  εγώ  πριν  από  

κανένα  μήνα  συζητώντας  αυτό  το  θέμα ,  ότι  δηλαδή  μια  Δημοτική  

Αρχή ,  η  οποία  προσπαθεί  και  φυσικά  υπάρχει  διαμορφωμένη  

πλειοψηφία ,  από  ότι  κατάλαβα ,  να  μας  επιβάλει  μια  πλειοδοσία  τιμής  

σε  έναν  άνδρα  που  προφανώς  αξίζει  να  τιμηθεί .  Με  ποιο  τρόπο  όμως ;  

Με  αυτόν ,  να  δώσουμε  το  όνομά  του  σε  ένα  πράγμα ,  σε  ένα  πάρκο ,  το  

οποίο  ακόμη  δεν  ξέρουμε  πως  θα  είναι ,  τι  θα  περιλαμβάνει ;   

 Δεν  θα  μιλήσω  ξανά  για  ιδιοτελείς  σκοπιμότητες  που  

αποσκοπούν  σε  φιλική  προσέγγιση  μιας  ισχυρής  πολιτικής  οικογένειας ,  

η  οποία  μπορεί  να  ρυθμίζει  εκλογές .  Δεν  θα  μιλήσω  και  για  άλλα  

πράγματα ,  τα  οποία  τα  είπα  επανειλημμένως .   

 Εμείς  θα  παραμείνουμε  συνεπείς  στην  θέση  την  οποία  

εκφράσαμε ,  διότι  πιστεύουμε  ότι  αποτυπώνει  την  πραγματική  

κατάσταση .  Δεν  βαπτίζουμε  ένα  παιδί  πριν  γεννηθεί .  Θα  το  

γεννήσουμε ,  να  το  γεννήσει  η  Δημοτική  Αρχή  και  μετά  ανάλογα  με  

αυτά  τα  οποία  θα  έχουμε  εκεί  πέρα  μέσα ,  πολύ  ευχαρίστως  να  του  

δώσουμε  και  το  όνομα .   
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 Αυτά  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  και  συνεπής  στον  χρόνο .  Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καταρχήν  θέλω  να  αναφερθώ  αναγκαστικά  στον  . .θεωρώ  ότι  η  τήρηση  

του  Κανονισμού  πρέπει  κάποτε  να  γίνει  προς  όλους  με  τον  ίδιο  τρόπο .   

Είμαστε  από  αυτούς  οι  οποίοι  πάντα  καθόμαστε  υπομονετικά  και  

περιμένουμε  να  πάρουμε  τον  λόγο ,  δεν  πεταγόμαστε ,  προσπαθούμε  να  

είμαστε  πάντα  εντός  του  χρόνου ,  θεωρούμε  ότι  αυτό  έπρεπε  να  ισχύει  

για  όλους  ανεξαιρέτως ,  είτε  είναι  από  την  Δημοτική  Αρχή  είτε  δεν  

είναι  από  την  αντιπολίτευση  είτε  από  οπουδήποτε .  . .όλοι  μας  και  το  

Δημαρχείο .  Αυτό  είναι  το  ένα  θέμα .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  πρώτο  θέμα ,  καταρχήν  θα  συμφωνήσω  με  

αυτά  που  ακούστηκαν ,  ότι  πάμε  να  τιμήσουμε  ένα  πρόσωπο ,  άσχετα  

εάν  συμφωνούμε  εμείς  εάν  πρέπει  να  το  τιμήσουμε  ή  όχι ,  με  ένα  

πάρκο ,  στο  οποίο  ναι  μεν  υπάρχει  σχεδιασμός  για  να  γίνει  αλλά  εμείς  

δεν  ξέρουμε  πότε  θα  γίνει .  Από  την  στιγμή  που  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  έρχεται  το  σχέδιο ,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  γιατί  αυτή  η  

βιασύνη  να  το  ψηφίσουμε  τώρα .  Μπορούσαμε  στο  επόμενο  που  θα  

δούμε  και  πως  ακριβώς  πρέπει  να  γίνει ,  να  συζητήσουμε  και  ποιον  

πρέπει  να  τιμήσουμε  και  εάν  πρέπει .   

 Παρόλα  αυτά ,  από  την  στιγμή  που  έρχεται  το  θέμα  της  

ονοματοδοσίας  και  μπαίνει  στην  συζήτηση ,  εμείς  ως  μια  δημοτική  

παράταξη ,  η  οποία  από  την  αρχή  είπαμε  ότι  είμαστε  ούτε  ανεξάρτητοι  

ούτε  ακομμάτιστοι ,  . .είμαστε  εξαρτημένοι  πλήρως  από  τον  ελληνικό  

λαό  και  από  τους  αγωνιστές  που  έχει  γεννήσει  ο  ίδιος  ο  ελληνικός  

λαός  και  θεωρούμε  ότι  αυτοί  οι  άνθρωποι  έχουν  δώσει  την  ζωή  τους  
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για  άλλα  ιδανικά ,  ότι  πρέπει  να  τιμηθούν  αυτοί  πρώτα  και  κύρια ,  γι '  

αυτό  και  κάνουμε  πρόταση  αυτό  το  Πολιτιστικό  Κέντρο  να  ονομαστεί   

Χρήστος  Κοσμίδης ,  ο  οποίος  δεν  είναι  κάποιο  τυχαίος .   

 Έχω  το  βιογραφικό  του  εδώ ,  δεν  θα  το  διαβάσω  όλο  για  συντομία  

χρόνου  γιατί  έχουμε  καθυστερήσει ,  θα  πω  πέντε  πράγματα  μόνο  εν  

συντομία  και  θα  το  καταθέσω  στην  γραμματεία  για  όποιον  θέλει  να  το  

δει .   

 Ο  Χρήστος  Κοσμίδης ,  λοιπόν ,  γεννήθηκε  στον  Πόντο  το  ΄12, 

εγκαταστάθηκε  στο  χωριό  Κάτω  Άμεπλα  Σερρών ,  όταν  εκδιώχθηκαν  

από  εκεί ,  φοίτησε  στο  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  αλλά  λόγω  οικονομικών  

δυσκολιών  έφυγε  από  εκεί .  μετά  την  θητεία  του  στον  Στρατό  

διορίστηκε  ως  γραμματέας  . .  Πολέμησε  στο  Αλβανικό  Μέτωπο  ως  

Έφεδρος  Αξιωματικός  του  Πεζικού .  Όταν  αργότερα  επί  της  κατοχής  

των  Γερμανών  ζητήθηκε  από  το  ΚΚΕ  να  βγει  στο  βουνό  για  να  

βοηθήσει  στην  οργάνωση  τμημάτων  του  ΕΛΑΣ  να  γίνει  ο  ΕΛΑΣ  στην  

ουσία  στρατός  . .αξιωματικούς ,  βγήκε  αμέσως  μετά ,  αφού  έκατσε  να . .  

στο  χωριό ,  στο  βουνό ,  …ο  οποίος  το  1944 ως  διοικητής  του  1ο υ  

Συντάγματος  του  ΕΛΑΣ  μπήκε  ως  απελευθερωτής  στην  πόλη  των  

Σερρών .   

 Υπάρχει  το  ιστορικό  πως  πάρθηκε  η  απόφαση  στο  βουνό ,  στον  

Λαϊλιά  γι '  αυτή  την  μάχη ,  πώς  έγινε  η  μάχη ,  δεν  πάρθηκε  καμία  

απόφαση  στο  εξωτερικό  που  ήταν  αυτοεξόριστος  και  όλο  το  ιστορικό  

της  μάχης  και  προτείνουμε  ότι  προτιμούμε  να  τιμηθεί  αυτός  ο  

άνθρωπος  και  μετά  οι  υπόλοιποι .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γεωργούλας .   
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Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Εμείς  ως  Διάβαση  Πεζών  όταν  ρωτηθήκαμε ,  αφού  έγινε  η  πρόταση  του  

Τοπικού  Συμβούλιου  για  την  ονοματοδοσία ,  δημόσια  εκφραστήκαμε  

και  είμαστε  φυσικά  αρνητικοί .  Γιατί  είμαστε  αρνητικοί ;  Θεωρούμε  ότι  

έχει  συνεδριάσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  και  έχει  

αντιμετωπίσει  το  θέμα  της  τιμής  που  πρέπει  αυτή  η  πόλη  να  δώσει  

στον  Κωνσταντίνο  Καραμανλή ,  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας .   

 Είναι  προφανές  ότι  το  πρόσωπο  έπρεπε  να  τιμηθεί  και  ήδη  από  

την  πρώτη  φορά  που  έγινε  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  στην  πρώτη  . .  τότε  

αποφασίσαμε  όλοι ,  …αποφάσισε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  πλατεία  

Ελευθερίας  να  είναι  το  κεντρικό  πάρκο  της  πόλης  των  Σερρών .  Έκτοτε  

και  άλλες  συνεδριάσεις  γίνανε  και  αναρωτιέμαι ,  ιστορικά  τι  έχει  

αλλάξει ;  Δηλαδή  έχει  αυξηθεί  η  προσφορά  του  συγκεκριμένου . . . ;  Όχι .  

Ότι  ήταν  να  έχει  προσφέρει ,  το  έχει  προσφέρει  όσο  ήταν  ζωντανός  με  

οποιαδήποτε  ιδιότητα  και  τιμήθηκε .   

 Είναι  δυνατόν  κάθε  φορά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτή  την  

δουλειά  θα  κάνει ;  Κτίζεται  σχολείο  στις  Σέρρες ,  Κωνσταντίνος  

Καραμανλής .  Φτιάχνεται  δρόμος  Κωνσταντίνος  Καραμανλής .  Δεν  

φτιάχνεται  ο  δρόμος ,  αλλάζουμε  τον  δρόμο .  Τι  έχουμε ;  Την  πλατεία  

Ελευθερίας  να  την  ονομάσουμε  Κωνσταντίνος  Καραμανλής .  Μια  

πλατεία  Ελευθερίας .  Εάν  είναι  δυνατόν  δηλαδή .  Μπορεί  να  υπάρξει  

άλλη  σοβαρότερη…να  βγάλουμε  την  Ελευθερία ;  Μπορεί  να  υπάρξει  

φυσικό  πρόσωπο  που  να  είναι  υπέρ  της  ελευθερίας ;  Αλόγιστες  

αποφάσεις  θα  πω ;  Βιαστικές  αποφάσεις ;  Τελικά  κάποιοι  θέλουν  να  

γλείφουν  και  διαγωνίζονται  ποιος  θα  γλείψει  περισσότερο ,  ποιος  θα  

είναι  περισσότερο  αρεστός ;   
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 Τι  θέλουμε  εμείς ;  Να  δώσουμε  ένα  όνομα  σε  ένα  πάρκο ,  το  οποίο  

είναι  ένα  πάρκο  πολιτισμού  και  το  λογικό  θα  ήταν ,  εάν  θα  πρέπει  να  

δοθεί  ένα  όνομα  ανθρώπου  να  είναι  άνθρωπος  από  τον  πολιτισμό  και  

όχι  από  την  πολιτική ;  Λέω  εγώ  τώρα  και  ψάξαμε  να  βρούμε  μεταξύ  των  

ανθρώπων  του  πολιτισμού  ποιος  θα  ήταν  αυτός  . .περισσότερο  το  όνομά  

του ;   

 Ή  βρίσκουμε  τελικά  ευκαιρία ,  νέα  Δημοτική  Αρχή ,  

Κωνσταντίνος  Καραμανλής  ο  Γ΄  θα  πω  εγώ ,  θα  έρθει  και  ο  

Πυροσβεστικός  Σταθμός  …θα  έρθει  το  Δικαστικό  Μέγαρο ,  μπράβο  που  

θα  έρθει ,  γιατί  δουλεύει  για  τον  Νομό  ο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  Γ΄ ,  

και  έχουμε  και  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  Β΄ .  Θα  έρθει  η  ώρα  να  τους  

τιμήσουμε  όλους .  Να  πούμε  ‘Καραμανλούπολη’ ,  να  τελειώνει  αυτή  η  

ιστορία .   

Ούτε  μπορούμε  εμείς  να  σκεφτόμαστε  και  να  μπαίνουμε  στην  

διαδικασία  στην  Πάτρα  έχει  17 οδούς  Γεωργίου  Παπανδρέου  και  ξέρω  

εγώ  στο  Ηράκλειο  Κρήτης  έχει  45 οδούς  Βενιζέλου .  Δεν  είναι  αυτά  

σοβαρά  λόγια  και  σκέψεις ,  κατά  την  άποψή  μας .   

Εμείς  θεωρούμε  ότι  ο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  έχει  τιμηθεί  με  

αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών ,  με  απόφαση  της  

Νομαρχίας  Σερρών  . .όταν  θα  έρθει  το  θέμα  για  να  τοποθετηθεί  ένας  

ανδριάντας  …πως  θα  τοποθετηθεί  και  πως  θα  πρέπει  να  διαμορφωθεί  ο  

χώρος ,  είναι  μια  λογική  τιμή  που  θα  πρέπει  να  γίνει  και  δεν  θα  είμαστε  

φυσικά  τότε  αρνητικοί ,  αλλά  άλλο  πράγμα  είναι .  Δηλαδή ,  παίρνοντας  

μια  απόφαση  σήμερα  θα  καταργήσουμε  κάποιες  άλλες  αποφάσεις  των  

Δημοτικών  Συμβουλίων  που  τιμούν  τον  συγκεκριμένο  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας ;  Όχι .  Ότι  υπάρχει  στο  παρελθόν  θα  έρθει  ένα  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  προσθέσει  και  άλλο .  Πότε  θα  είναι  αρκετά ;   
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Ναι  στην  τιμή ,  πάντα  ναι  στην  τιμή ,  αλλά  με  ένα  όριο .   

Αυτά  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Εξαντλήσατε  και  τον  χρόνο  της  παράτασης  που  

έβαλα .  Έχει  τον  λόγο  . .  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  κυρία  Καλώτα  και  ο  κ .  Τερζής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Ιλανίδου  πρώτα  και  μετά  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Καταρχήν  θέλω  να  δηλώσω  ότι  ο  επικεφαλής  με  έχει  καλύψει  πλήρως .  

Πήρα  τον  λόγο  για  να  πω  την  ιστορικότητα ,  για  να  μαθαίνουν ,  ίσως ,  

και  λίγο  οι  καινούργιοι  και  να  θυμηθούμε  κάποια  πράγματα .   

Από  το  ΄91, ο  κ .  Μητλιάγκας  είχε  πάρει  απόφαση  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  κτίσει  στην  πόλη  των  Σερρών  ένα  μέγαρο  πολιτισμού ,  

που  θα  το  ονομάσουμε  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Διαβάζω  ακριβώς  τα  

λόγια  του  κ .  Μητλιάγκα  στην  απόφαση  754/2004. 

«Με  από  αυτό ,  λέει ,  επισκέφτηκα  τον  κ .  Καραμανλή ,  21 Μαρτίου  

του  ΄91 στο  Προεδρικό  Μέγαρο  και  ο  Πρόεδρος ,  κάποια  παραλείπω ,  

είπε  ότι  Δήμαρχε ,  μου  είπε  ο  κ .  Καραμανλής ,  Δήμαρχε  ευχαριστώ  και  

εσένα  και  το  ΔΣ ,  εγώ  όμως  δεν  επιζητώ  τιμές .  Εάν  όμως  θέλετε  να  το  

κάνετε  αυτό ,  θα  σας  φέρω  με  επαφή  με  το  Ίδρυμα  Αρχείο  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  -είχε  γίνει  τότε  ήδη  το  Ίδρυμα-  για  να  γίνει  

για  την  πόλη  κάτι  καλό  και  κάτι  που  να  τιμά  και  εμένα».  

Μάλιστα ,  τότε  με  στενούς  συνεργάτες  συμφωνήσαμε  στις  29 

Ιουνίου  του  ΄91, ημέρα  που  γιορτάζουμε  την  απελευθέρωση  της  πόλης ,  

να  έρθει  εδώ  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  και  με  επίσημη  τελετή  να  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

91

ανακοινωθεί  αυτή  η  απόφαση  τιμής  που  έγινε  στον  Πρόεδρο  από  το  

Δ .Σ . .   

Μια  κουβέντα  μόνο  θέλω  να  πω  από  την  συζήτηση .  Μετά  μου  

είπε  με  συγκίνηση ,  δάκρυσε  πολλές  φορές  μάλιστα  και  μου  είπε  ο  κ .  

Καραμανλής  ότι  Δήμαρχε  μέχρι  τώρα  εγώ  55 χρόνια  στην  πολιτική ,  

από  το  ΄36 έως  το  ΄91. Παγκόσμιο  ρεκόρ .  Ούτε  Ντεγκόλ  ούτε  κανένας  

άλλος .  Έκανα  πολλά .  Και  λάθη  έκανα .  Ένα  μόνο  θέλω  να  σου  πω ,  αυτό  

που  μένει ,  που  βάζει  στην  παρουσία  του  ανθρώπου  και  του  πολιτικού  

είναι  ο  πολισμός .   

Εδώ  σημειώνω  και  σας  συγχαίρω  στο  Πάρκο  Πολιτισμού  της  

πόλη  μας ,  θέλετε  να  τιμήσετε  αυτόν  τον  μεγάλο  άνδρα ,  ο  οποίος  

τιμούσε  τον  πολιτισμό .   

Συνεχίζω  με  τα  λόγια  του  κ .  Μητλιάγκα .   

«Αυτή  όμως  η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πήγε  στραβά .  

Άρχισαν  κάποιοι  να  αρθρογραφούν  εναντίον  αυτής  της  απόφασης  και  ο  

αείμνηστος  Πρόεδρος  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  με  πήρε  τηλέφωνο  

ένα  πρωί  στις  8:00΄η  ώρα  το  πρωί  στο  γραφείο  μου  και  μου  είπε  ότι  

Δήμαρχε  ευχαριστώ  και  εσένα  και  το  ΔΣ  για  την  προσπάθεια  που  

κάνετε ,  αλλά  παρακαλώ  να  σταματήσει  κάθε  διαδικασία  απόδοσης  

τιμών .   

Αυτό  το  πληροφορήθηκε  ο  αρχηγός  της  αντιπολίτευσης   Ανδρέας  

Παπανδρέου  και  όταν  ήρθε  στην  Θεσσαλονίκη  τους  κάλεσε  και  τους  

είπε ,  τους  επέκρινε  και  τους  είπε  ότι  γιατί  εμποδίσατε  μια  σωστή  

ενέργεια  του  Δημάρχου  και  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ;  Και  μάλιστα  

είπε  χαρακτηριστικά ,  μια  πόλη  που  έχει  όνομα  Γεωργίου  Παπανδρέου  

και  Ελευθερίου  Βενιζέλου  δεν  μπορεί  να  μην  τιμήσει  τον  Κωνσταντίνο  

Καραμανλή .  
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Βλέπετε   οι  μεγάλοι  άνδρες  έχουν  και  μεγάλη  ψυχή .  Εμείς  

υποφέρουμε  από  μικρότητες .» 

Όλα  είναι  λόγια  του  κ .  Μητλιάγκα .   

Λοιπόν ,  δεν  θα  συνεχίσω ,  έχει  και  άλλα  διάφορα .  Τα  είπα  για  την  

ιστορικότητα  και  τα  είπα  για  να  συνδέσω  τον  πολιτισμό  με  αυτόν  τον  

μεγάλο  άνδρα .  Και  τότε  ο  κ .  Μητλιάγκας ,  δεν  είχε  γίνει  το  Μέγαρο  για  

να  βάλει  το  όνομά  του ,  είχαν  πάρει  απλώς  απόφαση  για  να  γίνει  

Μέγαρο  και  θα  είχαμε  στην  πόλη  μας  για  ένα  Μέγαρο ,  το  οποίο  κάπου  

σταμάτησε  από  μικροψυχία .    

Είχε  ληφθεί  επί  κ .  Μητλιάγκα  και  απόφαση  για  να  γίνει  

ανδριάντας .  Έγινε  δημοπρασία   και  η  απόφαση  είναι  η  505/2001, την  

έχω  εδώ ,  έγινε  15 εκατομμύρια  δραχμές ,  μπήκε  στον  προϋπολογισμό ,  

έγινε  δημοπρασία ,  βγήκαν  τα  εκμαγεία  σε  συνεργασία  με  το  Ίδρυμα ,  

κάπου  σταμάτησε ,  δεν  είχε  προλάβει  ο  κ .  Βλάχος ,  δεν  ξέρω  τι  έγινε ,  

πάντως  δεν  έγινε .   

Φτάνουμε  στο  2004 επί  θητείας  Μωυσιάδη ,  ξανά  έρχεται  η  

απόφαση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  . .είχε  παρθεί  και  μια  

απόφαση  το  ΄98, η  350,  με  την  οποία  μετονομάζουν  τμήμα  της  οδού  

Μεραρχίας  σε  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  καθώς  και  την  πλατεία  

Ελευθερίας .   

Αυτή  η  απόφαση  του  ΄98 δεν  υλοποιήθηκε  και  το  2004 με  την  

απόφαση  755/2004, επί  θητείας  Μωυσιάδη ,   παίρνουμε  απόφαση  για  να  

τοποθετηθεί  ανδριάντας  με  100.000 για  τον  Κωνσταντίνο  Καραμανλή  

και  δυστυχώς ,  πάλι  ενώ  φτάσαμε  μέχρι  τα  εκμαγεία  έγινε  διαγωνισμός ,  

πάλι  η  υπόθεση  δεν  ολοκληρώθηκε ,  γιατί  νομίζω  το  Ίδρυμα  κάτι  δεν  

είχε  . .  τα  εκμαγεία ,  κάτι  είχε  γίνει  και  παίρνουμε  πάλι  απόφαση  για  

την  μετονομασία  και  της  πλατείας  Ελευθερίας  σε  Κωνσταντίνου  
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Καραμανλή  και  στης  οδού  Μεραρχίας  και  οριστικοποιήθηκε  αυτή  η  

απόφαση .   

Η  Μεραρχίας  έγινε ,  η  πλατεία  Ελευθερίας  δεν  άλλαξε  όνομα ,  εάν  

και  η  απόφαση  πάρθηκε .   

Αυτά  τα  είπα  για  την  ιστορικότητα ,  να  μην  έχουμε  μικροψυχίες  

προς  τους  μεγάλους  άνδρες  που  γέννησε  ο  τόπος  μας .  Μακάρι  να  

ξαναγεννηθεί  ένας  Καραμανλής .  Πρέπει  να  τους  τιμούμε .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Ιλανίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως  το  2004,  κυρία  Ιλανίδου  δεν  είχε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  δεν  θα  παρεμβαίνετε  έτσι .  Δεν  είναι  τρόπος  αυτός .  Να  

σέβεστε  παρακαλώ .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλετε  αυτή  την  ώρα ;  Η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν  θα  κουράσω  το  σώμα .  Ο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  είναι  ένας  

από  τους  μεγάλους  πολιτικούς  άνδρες  της  νεότερης  ιστορίας  της  

Ελλάδας  και  πρέπει  να  τιμηθεί  από  την  ιδιαίτερη  πατρίδα  του  με  το  

μέγιστο  της  τιμής  και  να  δοθεί  σε  ένα  σημαντικό  σημείο  αναφοράς  της  

πόλης ,  να  δοθεί  το  όνομά  του .   

 Η  πρόταση  του  Πολιτιστικού  Κέντρου  είναι  πολύ  σημαντική ,  δεν  

ακυρώνουμε  όλες  τις  προηγούμενες  τιμητικές  δράσεις  που  έχουν  γίνει  
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στην  υπέροχη  αυτή  αίθουσα  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  όπου  έχουν  

συνεδριάσει  πρόεδροι  άλλων  και  εμείς  και  χρησιμοποιείται  για  πολύ  

σημαντικά  γεγονότα ,  τα  σχολεία  και  όλα  τα  άλλα .   

 Προσωπικά  εγώ  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  πάμε  ένα  βήμα  παραπάνω  

μέσα  στην  ιδιαίτερη  πατρίδα  του .   

 Πολύ  σωστά ,  βέβαια ,  είπαν  κάποιοι  συνάδελφοί  μου  ότι  ένα  έργο  

πρέπει  ειδικά  να  υλοποιηθεί  και  να  χαρακτηριστεί   εκ  των  υστέρων ,  

αλλά  θέλω  να  πιστεύω  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  το  έχει  μελετήσει  και  έχει  

προχωρήσει  την  ιδέα  αυτή  λίγο  παρακάτω  και  δεν  μας  έχει  

ανακοινωθεί  σήμερα ,  γιατί  όπως  ξέρουμε ,  εάν  κάτι  μείνει  μόνο  ιδέα ,  

δεν  αποδίδει  τιμή  στο  τιμώμενο  πρόσωπο  και  ευτελίζει  όλη  την  

προσπάθεια .   

 Επομένως ,  είναι  πολύ  σημαντικό  να  υλοποιηθεί  αυτό  το  έργο  και  

θέλω  να  πιστεύω  ότι  το  όνομα  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  θα  

αποτελέσει  το  άγημα  για  να  υλοποιηθεί  αυτό  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε .  Απομένει  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  καλύφθηκα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλύφθηκε  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καλύφθηκα ,  εν  μέρει  από  τον  συνάδελφο  τον  κ .  Γεωργούλα .  Αυτό  που  

ήθελα  να  πω  είναι  ότι  σαφώς  είναι  ένα  σημαντικό  πολιτικό  πρόσωπο ,  

είναι  αδιαμφισβήτητο  και  πρέπει  να  έχει  τις  τιμές  που  του  αρμόζουν .  

Παρόλα  αυτά  θεωρώ  ότι  είναι  πάρα  πολύ  βιαστικές  οι  κινήσεις  που  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

95

γίνονται  και  νομίζω  και  φοβάμαι  ότι  θα  καταλήξουν  να  έχει  μια  

άσχημη ,  τέλος  πάντων ,   συνέπεια ,  εάν  δεν  εφαρμοστούν  όλα  αυτά .   

 Θα  περίμενα  να  το  είχατε  φέρει  σε  μια  δεύτερη ,  τρίτη  φάση .  

Θεωρώ  ότι  αυτή  την  στιγμή  είναι  πάρα  πολύ  ώριμο  και  επίσης  θεωρώ  

ότι  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  μια  Επιτροπή  και  να  εφαρμοστεί  αυτό  για  

οτιδήποτε  ονοματίζουμε  πλέον  στην  πόλη  μας ,  έτσι  ώστε ,  να  υπάρχει  

και  μια  ομοιογενής  κατανομή  και  ανάλογα  με  τις  τιμές  που  πρέπει  να  

δοθούν  στον  καθένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  και  ο  κ .  Τερζής .    

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  2014 τον  Αύγουστο ,  όταν  ορκίστηκα  για  πρώτη  φορά  δημοτικός  

σύμβουλος  ανεβαίνοντας  τα  σκαλοπάτια  της  Νομαρχίας  ένοιωσα  ένα  

μεγάλο  δέος  τότε  βλέποντας  δεξιά  και  αριστερά  όλες  εκείνες  τις  

φωτογραφίες ,  τις  εικόνες ,  όπως  και  στον  διάδρομο  και  φυσικά  όταν  

μπήκαμε  μέσα  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αντικρίζοντας  

το  πορτραίτο  του  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  πίσω  από  τον  

Σεβασμιότατο ,  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  τον  

Δήμαρχο ,  αισθάνθηκα  ρίγος  και  αυτό  το  ρίγος  και  την  συγκίνηση  

αισθανόμουνα  κάθε  φορά  που  ήμουνα  μέσα  σε  εκείνο  τον  χώρο  και  

μπράβο  στον  κ .  Στέφανο  Φωτιάδη ,  τον  Νομάρχη ,  που  έκανε  αυτή  την  

αίθουσα ,  γιατί  το  ίδιο  δέος  και  το  ίδιο  ρίγος  δεν  το  νοιώθω  όταν  

πηγαίνει  στο  Πειραματικό  Σχολείο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής ,  όταν  

περπατώ  την  οδό  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Γιατί  προσπαθήσαμε  λίγο  

να  υποβαθμίσουμε  την  αίθουσα ,  όπου  εκεί  ήρθε  ο  Πρόεδρος  της  

Σερβίας ,  ο  κ .  Παυλόπουλος  τιμήθηκε  και  όλοι  αυτοί  οι  σημαίνοντες .   
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 Θα  χρησιμοποιήσω  μια  φράση  του  αρχηγού  μας  του  Στέφανου  

Φωτιάδη .  το  μέγεθος  της  τιμής  θα  φανεί  στις  επόμενες  γενιές .  Δηλαδή  

το  αποτέλεσμα  είναι  αυτό  που  θα  κρίνει  εάν  τα  δώσαμε  σωστά  το  

όνομα .   

 Επίλογος .  Έχουμε  και  άλλα  παιδιά .  Είναι  η  κοιλάδα  της  Αγίας  

Βαρβάρας ,  είναι  το  Αθλητικό  Πάρκο ,  είναι  ο  Άγιος  Ιωάννης ,  είναι  η  

κοιλάδα  εδώ  των  Αγίων  Αναργύρων .  Θα  πρέπει  να  τύχουν  και  αυτοί  οι  

χώροι  της  ίδιας  ευαισθησίας ,  της  ίδιας  φροντίδας  και  της  ίδιας  αιγίδας .   

 Κλείνοντας .  Θα  είμαι  ευτυχής  ύστερα  από  εννέα  χρόνια  να  είμαι  

γερός  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  έρθει  πρόταση  να  ονομαστεί  η  

κοιλάδα ,  Κοιλάδα  Ανδρέα  Ανδρέου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Η  συζήτηση  θα  ολοκληρωθεί  με  την  τοποθέτηση  

του  Δημάρχου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ  περιληπτικά .  Δυο  πραγματάκια .  Η  ονοματοδοσία  για  το  

συγκεκριμένο  πάρκο  δεν  αναιρεί  τίποτα  από  όλα  τα  άλλα .  Προφανώς  η  

τιμή  με  ανδριάντα ,  προφανώς  η  τιμή  με  συγκεκριμένες  πράξεις ,  οι  

οποίες  έχουν  δρομολογηθεί  από  τις  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές  δεν  

αναιρούνται .  Είναι  σε  εξέλιξη ,  εδώ  είμαστε  να  το  αποφασίσουμε ,  αλλά  

μιλάμε  για  το  κυρίαρχο .  Αυτή  την  στιγμή  είναι  ένας  χώρος  

στρατοπέδου  αλλά  φανταστείτε  και  το  όραμά  μας ,  το  οποίο  είναι  

κοινό .   

 Έψαξα  όλα  τα  προγράμματα ,  όλοι  εδώ  στην  αίθουσα  έχουμε  σαν  

στόχο ,  αυτόν  τον  χώρο ,  ο  οποίος  ουσιαστικά  μέσα  στον  αστικό  ιστό ,  

να  τον  κάνουμε  κυρίαρχο  πάρκο  πολιτισμού .   
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 Στο  πρόγραμμά  μας  και  εμείς  και  εσείς ,  όλες  οι  παρατάξεις  

έχουμε  εκεί  την  αξιοποίηση  όλων  των  κτηρίων  σε  Μουσείο  Σερραϊκής  

ιστορίας ,  σε  Πινακοθήκη ,  σε  θέματα  πολιτισμού  και  φυσικά  ανάδειξη  

όλου  του  χώρου .  Άρα  μιλάμε  για  έναν  κυρίαρχο  χώρο  πολιτισμού ,  

μιλάμε  για  ένα  στολίδι  της  πόλης  και  ένα  τέτοιο  στολίδι  θα  πρέπει  να  

έχει  και  ένα  όνομα  που  του  αρμόζει  και  ένα  όνομα ,  το  οποίο  πρέπει  να  

τιμήσουμε .   

 Προφανώς  πολιτική  δεν  γίνεται  μέσω  facebook. Εδώ  θα  

ερχόμαστε  να  κάνουμε  τις  ανακοινώσεις  για  το  τι  προχωράμε .  Εδώ  

κάνουμε  τις  ανακοινώσεις  για  όλα  αυτά  τα  οποία  δρομολογούνται .  Δεν  

ήμασταν  ενημερωμένοι .  Δεν  κάνουμε  στο  facebook την  ανακοίνωση .  

Ερχόμαστε  εδώ  και  προχωρούμε .   

 Φυσικά  κλείνοντας  συμφωνώ  απόλυτα  με  την  τοποθέτηση ,  η  

οποία  έγινε  και  κλείνω  με  αυτό ,  με  την  κυρία  Ιλανίδου .  Ναι ,  ο  

άνθρωπος  δεν  είναι  οπλιτικός  μόνο  αλλά  ήταν  ένας  άνθρωπος  ο  οποίος  

ήταν  συνυφασμένος   με  το  κομμάτι  του  πολιτισμού .  Αυτό  το  στίγμα  

πρέπει  να  του  το  δώσουμε ,  γιατί  το  αξίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Περνάμε  στην  

ψηφοφορία .   Όπως  ακούσατε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την  προσβολή  που  είπες  πρέπει  να  την  πάρεις  πίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  προσβολή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  αίθουσα  σου  αρέσει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  μην  επεκταθώ ,  να  μην  νομίζουν  ότι  έχουμε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έναν  υπαινιγμό ,  συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  η  Νομαρχιακή  

Αυτοδιοίκηση  δεν  είχε  αρμοδιότητα  σε  εικαστικό  περιβάλλον .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  έγινε  σαφές  και  δεν  νομίζω… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  έγινε  σαφές  σε  αυτούς  που  ξέρουν .  Αυτοί  που  δεν  ξέρουν  

μπορεί  να  μιλάνε  και  να  λένε  ότι  θέλουν .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όσο  δε  για  την  επιλογή  του  τι  κρεμάσαμε  από  την  πρώτη  είσοδο ,  ήταν  

μια  πολύ  στοχευμένη ,  οργανωμένη  και  με  ανθρώπους  που  ξέρουν  τι  

βάλαμε  και  που  το  βάλαμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήμουνα  ο  πρώτος  που  σας  έδωσα  συγχαρητήρια  για  την  συγκεκριμένη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .από  τα  πρόσωπα ,  από  τις  συμφωνίες  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  νόημα  ήταν  ότι  η  τιμή  αυτή  ήταν  σημαντική  αλλά  δεν  φτάνει  μόνο  

αυτό .  Αυτό  ήταν  το  νόημα  των  λεγομένων  του  Δημάρχου .  Συμφωνούμε  

απολύτως .  

 Περνάμε  σε  ψηφοφορία .  Όπως  ακούσατε  διατυπώθηκαν  δυο  

προτάσεις .  Η  μια  είναι  η  πρόταση  της  εισηγήσεως  και  η  μια  είναι  η  

πρόταση  που  τέθηκε  από  τον  κ .  Φαρμάκη .  Λοιπόν ,  σε  σχέση  με  την  
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εισήγηση  ποιοι  συνάδελφοι  ψηφίζουν  θετικά ;  Άρα  ψηφίζουν  όλοι  ναι ,  

πλην  σημειώστε ,  πλην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουν  όχι  στην  πρόταση  αυτή  ο  κ .  Γεωργούλας ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Φαρμάκης  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Αυτές  είναι  

οι  αρνητικές  ψήφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  με  τις  επισημάνσεις  που  διατυπώθηκαν ,  θα  γραφούν  

ευκρινώς ,  διότι  αυτή  η  συνεδρίαση  έχει  και  το  στοιχείο  της  

ιστορικότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεπώς  εγκρίνεται  η  πρόταση  κατά  πλειοψηφία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  κριθούμε  όλοι  εκ  του  αποτελέσματος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  δικαιολόγηση  ψήφου  ισχύει  για  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  δικαιολόγηση  ψήφου .  Αυτά  που  τοποθετηθήκατε ,  αυτά  

ισχύουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τοποθετηθήκατε ,  δεν  χρειάζεται .  Τοποθετηθήκατε  και  είναι  

καταγεγραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία .  Παρέλκει  να  τεθεί  σε  ψηφοφορία  η  άλλη  

πρόταση  αφού  εγκρίθηκε  αυτή  κατά  πλειοψηφία .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  341/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

 της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  και  Δήμου  Σερρών ,  που  αφορά  

 το  έργο:  ¨Εκσυγχρονισμός  αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   διευκρινήσεις  μπορούμε  να  ζητήσουμε ;  Τι  ακριβώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγο  την  κατανόησή  σας ,  γιατί  εδώ  λείπει  και  ο   εισηγητής  

ο  κ .  Νυχτοπάτης ,  ο  οποίος ,  όπως  ακούσατε ,  είναι  ασθενής .  Παρόλα  

αυτά ,  ρωτήστε  για  να  δούμε ,  εάν  μπορούμε  να  απαντήσουμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Διαβάζοντας  την  εισήγηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  την  ερώτηση  πρώτα .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Είναι  η  εργολαβία  της  κατασκευής  της  πίστας ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι .  Η  Εγνατία  οδός  ΑΕ  επελέγη  ως  ο  φύλακας  άγγελος   που  θα  

εποπτεύει  την  κατασκευή  της  πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου .  Επειδή  

πρέπει  να  δοθεί  μια  παράταση ,  από  ότι  γνωρίζω ,  .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  παρακαλώ .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μάλλον  για  τον  επόμενο  χρόνο ,  για  το  επόμενο  καλοκαίρι ,  δεν  το  

ξέρουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  μας  έχουν  ενημερώσει ,  περιμένω  από  

εσάς  μια  συνάντηση  που  επίκειται ,  πρέπει  να  δώσουμε  παράταση  

προθεσμίας  στην  ΕΓΝΑΤΙΑ  Οδό ,  η  επιβλέπουσα  αρχή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είχαμε  κάνει  μια  προγραμματική  συμφωνία  με  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  για  το  

έργο  αυτό ,  το  οποίο  ήταν  προγραμματισμένο  να  γίνει  μέσα  στο  

καλοκαίρι .  Καθυστέρηση  η  υλοποίηση  του  έργου  λόγω  της  εμπλοκής  

που  είχαμε  με  το  Ελεγκτικό ,  άρα  επειδή  καθυστέρησε  το  έργο  

ερχόμαστε  και  παρατείνουμε  την  προγραμματική  σύμβαση  με  την  

ΕΓΝΑΤΙΑ  ΑΕ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  342/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .  Παρακαλώ  ησυχία .  Να  επισπεύσουμε  πλέον .   

 

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αρ .  87/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα:  “Ανανέωση  συμβάσεων  εργαζομένων  στις  δομές  ΚΔΑΠ   

& ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στο  πλαίσιο  της  δράσης  ¨Έναρμόνιση  

 Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής¨  για  την  προγραμματική  

 περίοδο  2020-2021”. 

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη-Τσοχατζίδη  Χρ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  σχέση  με  το  τρίτο  θέμα  υπάρχει  μια  εξέλιξη .  Θα  παρακαλούσα  λίγο  

την  κυρία  Παλάζη  να  μας  ενημερώσει  επί  του  θέματος  αυτού .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  είναι  κάτι  εύκολο ,  γενικώς  παρακαλώ  να  

επισπεύσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε .  Θα  το  δείτε  αμέσως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  θα  διευκολύνει  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  να  το  αποσύρουμε .  Παρακαλώ .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Στις  18 Σεπτεμβρίου  συνεδρίασε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  ένα  από  τα  θέματα  ήταν  η  ανανέωση  των  συμβάσεων  των  

εργαζομένων  στα  ΚΔΑΤ  και  ένα  θέμα  αφορούσε  την  πρόταση ,  μη  

ανανέωση  της  σύμβασης  μιας  εργαζόμενης .  Για  λόγους  προσωπικών  

δεδομένων  δεν  πρόκειται  να  αναφέρω  το  όνομά  της ,  αλλά  υπάρχει  στον  

σχετικό  φάκελο .   

 Πάρθηκε  μια  ομόφωνη  απόφαση ,  την  οποία  έλαβαν  υπόψη  τα  

μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  κάποια  στοιχεία  σε  έναν  

εμπεριστατωμένο  φάκελο  . .  και  μετά  από  μια  πολύωρη  διαδικασία .  

Ωστόσο ,  απρόσμενα  σήμερα  το  μεσημέρι  έχουμε  μια  εξέλιξη  από  την  

εργαζόμενη .  Κατέθεσε  ένα  αίτημα ,  μια  επιστολή  μεταμέλειας ,  

συγνώμης ,  συνειδητοποίησης  των  πράξεων  και  παραλήψεών  της ,  την  

διατύπωση  της  επιθυμίας  να  της  δοθεί  μια  δεύτερη  ευκαιρία ,  την  

υπόσχεση  ότι  δεν  πρόκειται  να  επαναλάβει  τα  λάθη  της  συμπεριφοράς  

και  των  πράξεων  της  και  την  παράκληση  να  ληφθεί  υπόψη  το  σοβαρό  

οικονομικό  πρόβλημα  που  έχει ,  όπως  επίσης  και  την  δέσμευση  ότι  . .  

στο  εξής  η  συνεργασία  με  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

 Κατανοείτε  λοιπόν ,  ότι  κάτω  από  το ,  πρέπει  να  εξαντλούμε  ως  

Δημοτική  Αρχή  και  ως  κοινωφελής  επιχείρησης  τα  όρια  της  ανοχής  και  

της  επιείκειας  και  ζητώ  από  το  σώμα  να  αποσύρουμε  το  θέμα  αυτό ,  το  

οποίο  θα  επανέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτημα  προς  την  κυρία  Παλάζη ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  το  συζητήσουμε  το  θέμα .  Θα  αποσυρθεί .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι  σύμβαση  θα  γίνει ;  Αυτό  είναι  σημαντικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  απόσυρση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  αποσυρθεί  το  θέμα .  Προσέξτε ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Το  θέμα  σήμερα  

θα  αποσυρθεί ,  επειδή  η  απόφαση  αυτή  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πρέπει  να  

εγκριθεί  κανονικά ,  τυπικά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θα  αποσυρθεί  

προκειμένου  να  επανέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

το  οποίο  υπό  τα  νέα  δεδομένα  θα  αποφανθεί ,  προφανώς  διαφορετικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυστυχώς  η  υπάλληλος  την  κατέθεσε  αυτή  την  στιγμή  και  όχι  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  ως  όφειλε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  μπούμε  σε  περαιτέρω  συζήτηση  επί  του  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  όμως  καθυστερούμε .  Πείτε  όμως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   γι '  αυτό  σας  είπα ,  δεν  θα  έπρεπε ,  κατά  την  άποψή  

μου ,  τώρα  έχουν  εγερθεί  ερωτήματα .  Εμένα  δεν  μου  άρεσε  αυτή  η  

λογική  ότι  έστειλε  έγγραφο  και  θα  της  δώσουμε  δεύτερη  ευκαιρία  και ,  
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και .  Δεν  μου  άρεσε  το  ύφος ,  γι '  αυτό  σας  είπα  ότι  να  το  συζητήσει  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  εάν  εκεί  λήξει  το  θέμα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  κάνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μην  το  κουβεντιάσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  γίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  εισήγηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαι  ειλικρινής ,  κύριε  Πρόεδρε .  Το  ότι  το  ξανά  σκέφτηκε  η  κυρία  και  

τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  εγώ  θα  σας  ρωτήσω ,  την  μέρα  που  πήρατε  

απόφαση  ήταν  εκεί ;  Όχι .  Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μπαίνουμε  στην  ουσία  του  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  σας  είπα  ότι  δεν  έπρεπε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάει  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  έπρεπε  να  έρθει  σήμερα  εδώ  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  πραγματικά  16:00΄η  ώρα  το  μεσημέρι  ήρθε  το  

έγγραφο .  Λοιπόν ,  αποσύρεται  και  όπως  είπαμε  θα  επανέλθει  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Συνεπώς  το  τρίτο  θέμα  αποσύρεται .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η  τοποθέτηση  είναι  ως  μη  γενόμενη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αποσύρθηκε  το  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  ξαναλέω  διότι  μπαίνουν  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΠΡΑΚΤ .  

1/15/2020 

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .  Παρακαλώ  λίγο  ησυχία  να  επισπεύσουμε  την  

διαδικασία .  Παρακαλώ  ησυχία .   

 

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  κλειστών  αθλητικών  χώρων  

 σχολικών  μονάδων  σε  αθλητικούς  συλλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  επί  του  θέματος  συζήτηση ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό  λεπτάκι ,  θέλετε  δυο  κουβέντες  να  πείτε .  Μισό  λεπτό  τότε .  

Παρακαλώ  ησυχία .  Ορίστε  κ .  Σιαμάγκα ,  πραγματικά  τρεις  

κουβεντούλες  και  μετά  να  προχωρήσουμε ,  αφού  θέλετε .  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ανακοίνωση  με  τρεις  προτάσεις ,  επειδή  στην  συνεδρίαση  που  κάναμε  

στο  Σκούταρι  στο  τέλος  Ιουλίου  έλειπαν  πολλοί  συνάδελφοι .   Θέλω  να  

πω  λίγο  προς  το  σώμα  ότι  αρκετοί  συνάδελφοι  δεν  γνωρίζουν  ακριβώς  

την  διαδικασία  με  την  οποία  παραχωρούνται  οι  σχολικοί  χώροι  και  

επίσης  δεν  γνωρίζουν  πάρα  πολλοί ,  για  να  μην  πω  οι  περισσότεροι ,  

πολιτιστικοί  και  αθλητικοί  σύλλογοι .  Για  τον  λόγο  αυτό  είχα  πει  στην  

συνεδρίαση  που  έγινε  στο  Σκούταρι  και  επαναλαμβάνω ,  το  τμήμα  

Παιδείας  απέστειλε  επιστολή  σε  όλους  τους  Συλλόγους  του  Δήμου  

Σερρών  γνωστοποιώντας  τους  την  διαδικασία  πως  ζητούνται  οι  χώροι  

και  κυρίως  το  χρονοδιάγραμμα .  

 Δεύτερον .  Το  τμήμα  Παιδείας  επεξεργάζεται  Κανονισμό  

Παραχώρησης  Σχολικών  Χώρων ,  τμήμα  του  οποίου  θα  είναι  και  η  

παραχώρηση  των  γυμναστηρίων .  Σχετική  τέτοια  απόφαση  υπάρχει  από  

το  ΄17 στην  Σχολική  Επιτροπή  και . . .αξιοποιήσουμε  στο  συνολικό  

Κανονισμό  Παραχώρησης  Χώρων .   

 Τρίτον ,  σε  ότι  αφορά  την  σημερινή  μας  εισήγηση  σε  αυτό  το  

θέμα ,  το  πρόγραμμα ,  το  οποίο  παρουσιάζουμε  εδώ  αποτέλεσε  η  

συνισταμένη  των  επαφών  που  είχαν  όλοι  οι  Σύλλογοι  που  θέλουν  να  

μοιράζονται  αυτούς  τους  χώρους  και  εμείς  δεχθήκαμε  την  εισήγησή  

τους  και  αυτή  παρουσιάζουμε  σήμερα  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη ,  τι  θέλατε  να  

ρωτήσετε ;   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

108

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  δυο  κουβέντες ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  θέμα  αυτό .  

Πραγματικά  δεν  μου  προξενεί  εντύπωση  αλλά  ήρθε  για  πρώτη  φορά  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Όλα  τα  χρόνια  τα  προηγούμενα  ποτέ  δεν  είχε  

έρθει  θέμα  στο  αρμόδιο  όργανο  για  να  εγκρίνει  . .  Η  διοίκηση ,  λοιπόν ,  

είναι  αυτή ,  γιατί  θα  το  πω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  το  λέτε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .όμως  αυτό  μας  ταλαιπώρησε  φέτος  αρκετά  . .  δεν  γνώριζε  ακριβώς  

πως  είναι…Όταν  διαφωνεί  κάποιος  όμως ,  ο  επικεφαλής  παίρνει  την  

απόφαση  . .και  κάνει  την  εισήγησή  του .  Όμως  θεωρώ  το  θέμα  . .  όμως  

ανέδειξε ,  κύριε  Δήμαρχε… αυτό  το  θέμα  ότι  υπάρχει  μεγάλη  έλλειψη  

αθλητικών  εγκαταστάσεων .   

Επίσης ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  ξέρετε ,  γιατί  αυτό  που  συμβαίνει  

είναι  τελείως  παράλογο ,  συμβαίνει  τα  τελευταία  χρόνια ,  θα  το  πω  εγώ  

που  επί  πολλά  χρόνια  υπηρετώ  τον  χώρο  αυτό  είτε  ως  αθλητής  είτε  ως  

προπονητής ,  ακόμα  και  ως  υπάλληλος  όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  ότι  

δυστυχώς ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ο  καθένας  πλέον  λειτουργεί  ένα  μαγαζάκι .   

Πρέπει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  έχω  κάνει  προτάσεις  στον  κ .  Δεσποτίδη ,  

να  παρθούν  αποφάσεις ,  διότι  κανένας  δεν  σέβεται ,  δεν  εκτιμά  τι  

προσφέρει  ο  Δήμος  δωρεάν .  Δυστυχώς  όλα  γίνονται  για  να  καρπωθούν  

και  να  έχουν  οικονομικά  οφέλη .   

Δεν  ομιλώ  για  τις  πρώτες  ομάδες ,  γιατί  εάν  δείτε  τα  αιτήματα  του  

Συλλόγου ,  όλοι  τα  θέλουν  όλα .  Γίνεται  μια  μεγάλη  μάχη ,  μια  μεγάλη  

αντιπαλότητα ,  δεν  υπάρχει  ανάπτυξη ,  δεν  υπάρχει  ανάπτυξη  

αθλητισμού  πλέον ,  υπάρχει  το  κέρδος .  Όποιος  προπονητής  μαλώνει  με  
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τον  Σύλλογό  του ,  διαφωνεί ,  δημιουργεί  πανεύκολα  έναν  Σύλλογο  μόνο  

και  μόνο  για  να  εισπράττει  τις  συνδρομές .   

Ένα  άλλο  θέμα  πολύ  μεγάλο  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  οι  

καινούργιες ,  όπως  έγινε  το  γήπεδο  τένις  επί  της  προηγούμενης  

Δημοτικής  Αρχής ,  δεν  γίνονται  για  το  κοινό .   Πρέπει  να  καταλάβουν ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  να  υπάρχουν  τέτοιες  αποφάσεις  ότι  πρώτα  είναι  οι  

αθλητές  και  οι  Σύλλογοι  και  μετά  είναι  το  κοινό .   Εδώ  έχουμε  το  εξής  

παράλογο .  Να  έχει  απαιτήσεις  το  κοινό  θα  μπει  σε  τέτοιες  ώρες  που  να  

μην  μπορούν  οι  καλοί  αθλητές  να  προπονηθούν .   

Κλείνοντας ,  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  αυτό  είναι  κατάντια ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  να  έρχονται  οι  σύλλογοι  και  να  διαμαρτύρονται  στον  

Δήμαρχο  για  να  πάρουν  ώρες .  Θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  θα  ασχοληθείτε  

με  αυτό  το  θέμα  και  πρέπει  ο  καθένας  να  μπει  στην  θέση  του .  Όλες  οι  

ομάδες ,  οι  μεγάλες  ομάδες ,  είναι  . . ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ξέρει  ο  κ .  

Σιαμάγκας  και  τα  σχολεία .  Η  μάχη  γίνεται  για  τις  υποδομές  και  η  μάχη  

γίνεται  για  τα  . .  Λυπάμαι  που  το  λέω ,  αλλά  έφτασα  εγώ  μετά  από  τόσα  

χρόνια  να  κάνω  αυτή  την  τοποθέτηση .   

Πρέπει ,  λοιπόν ,  να  μπει  ένα  πλαίσιο  το  πως  θα  λειτουργήσουν  οι  

αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  γι '  αυτό  πρέπει  να  τονίσω  και  είναι  προς  

τιμήν  ενός  μόνο ,  μιας  αθλητικής  εγκατάστασης ,  με  επικεφαλής  τον  κ .  

Γκράτζο  Ζήση ,  οι  οποίοι  κατέβαλαν  χρήματα ,  για  το  κολυμβητήριο  

μιλάω ,  κατέβαλαν  χρήματα  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  μάλιστα  αρκετά  

χρήματα  από  τις  συνδρομές .   

Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  να  γίνει  ένας  έλεγχος ,  διότι  προσφέρει  τα  

πάντα  ο  Δήμος  στις  ομάδες  και  οι  ομάδες  το  εκμεταλλεύονται ,  δεν  

εκτιμούν  τίποτα  και  απαιτούν  πολλά  περισσότερα .   
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Κλείνοντας  να  πω  το  εξής .  Έγινε  το  ταρτάν  στο  στάδιο .  Δυο  

περιστατικά  τελευταία .  Το  καλύτερο  στον  Ευρώπη .  Άλλο  ένα  στην  

Ευρώπη  υπάρχει .  Φωνάξαμε  τον  αθλητικό  οργανισμό  στο  συμβούλιο  

και  ήταν  οι  πρόεδροι  του  Συλλόγου  και  βγάλαμε  έναν  Κανονισμό  

Λειτουργία  με  την  σύμφωνη  γνώμη  τους .  Χθες  μου  καταγγέλθηκε  ότι  

όχι  δεν  τον  τηρούνε ,  με  τους  καφέδες  μπαίνουν  πάνω  στο  ταρτάν ,  με  

τον  φραπέ  μέσα ,  με  τακούνια  μπαίνουν  μέσα ,  καταλαβαίνετε  λοιπόν  τι  

γίνεται .  Σεβασμός  μηδέν .   

Όπως  επίσης ,  για  πρώτη  φορά  . .  στο  κλειστό  της  Σκουτάρεως  και  

δυστυχώς  το  δώσανε  για  δυο  εβδομάδας  λειτουργίας  και  κατάντησε  να  

μην  μπορείς  να  μπεις  μέσα .  …ο  κ .  Ιωαννίδης  και  αναγκάστηκε  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  πάρει  απόφαση  και  να  το  κλείσει  για  δέκα  μέρες .  

Τα  λέω  όλα  αυτά ,  γιατί  πρέπει ,  κύριε  Δήμαρχε  να  παρθούν  

αποφάσεις .  Δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  αλλιώς .  Όταν  παρθήκανε  

αποφάσεις  επί  Δημαρχίας  του  Μωυσιάδη ,  . .Αραμπατζή  και  μπήκαν  

κάποια  πλαίσια ,  ακόμα  και  να  πληρώνουν  το  μηδαμινό ,  παραδείγματος  

χάρη ,  να  σας  φέρω  ένα  απλό  παράδειγμα  για  το  τένις  πληρώνανε  120 

ευρώ  τον  χρόνο  για  να  ασκούνται  επί  δώδεκα  μήνες ,  υπήρχε  ένας  

σεβασμός ,  υπήρχε  μια  προστασία .   

Σήμερα  όλα  είναι  ανεξέλεγκτα ,  να  το  ξέρετε ,  σε  μεγάλο  βαθμό  

και  πάνω  από  όλα  προγραμματίστε  να  γίνονται  αθλητικές  

εγκαταστάσεις .  Τα  δέκα  τελευταία  χρόνια ,  δεκαπέντε ,  είκοσι  θέλετε ,  

έγινε  μόνο  ένα  γήπεδο  τένις  στις  Σέρρες ,  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Να  κάνω  μια  ερώτηση  πριν  απαντήσει ,  για  να  μην   κάνω  τοποθέτηση ;  

Θα  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Ναι ,  θα  πάρετε  τώρα  αμέσως  τον  λόγο .  Έχει  ζητήσει  και  ο  

κ .  Τερζής .  Εσείς  τι  θέλετε  κυρία  Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Θέλω  να  κάνω  μια  τοποθέτηση  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  ζητήσατε  προηγουμένως ,  θα  σας  δώσουμε  τον  λόγο .   Κύριε  

Φωτιάδη  κάνετε  την  ερώτηση  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  μας  δηλώσετε ,  το  είχαμε  συζητήσει  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  

το  ξέχασε ,  τελικώς  η  παραχώρηση ,  όπως  γινόταν  και  τώρα ,  θέλει  

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  ναι  ή  όχι ;  Και  εάν  δεν  είχαμε  

αποφάσεις  την  προηγούμενη  περίοδο ,  ήταν  νόμιμες ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Σιαμάγκα  θα  δευτερολογήσετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είπε  ότι  είναι  η  πρώτη  χρονιά  που  γίνεται  έτσι .  Έπρεπε  να  γίνει  με  

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  πως  γινόταν  όλη  αυτή  η  ένταξη  αυτών  των ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  άλλο  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Χωρίς  απόφαση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  έχετε  τοποθέτηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είμαι  υποχρεωμένος  να  επαναλάβω  αυτό  που  είπα  και  στο  Σκούταρι .   

Ή  εμπιστευόμαστε  τους  υπηρεσιακούς  ή  τους  αφήνουμε  στην  άκρη  και  

τους  λέμε  ότι  εσύ  δεν  κάνεις  τίποτα ,  δώσε  μου  τους  νόμους  σε  μένα  να  

τους  μάθω ,  να  τους  διαβάσω ,  να  τους  ερμηνεύσω .   

 Όταν  επί  πέντε  χρόνια  έχω  προϊστάμενους ,  δεν  τους  ονοματίζω ,  

ως  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  και  οι  δυο  οι  προϊστάμενοι  οι  υπηρεσιακοί  

μου  λένε  ότι  αυτή  είναι  η  διαδικασία ,  όταν  και  οι  άλλοι  υπηρεσιακοί ,  

γιατί  τρεις  ήταν  στον  . .  μου  λένε  ότι  αυτή  είναι  η  διαδικασία ,  φτάνει  

μέχρι  την  απόφαση  της  ΕΣΕΔΕ  και  της  Επιτροπής  Παιδείας .  Εγώ  θα  

πρέπει ,  λοιπόν ,  ως  Πρόεδρος  να  τους  βάλω  στην  άκρη  και  να  τους  πω  

ότι  δεν  ξέρετε  εσείς ,  δώστε  σε  μένα  τον  νέο  να  διαβάσω  να  σας  μάθω  

γράμματα .   

 Επί  πέντε  χρόνια ,  λοιπόν ,  επί  προεδρίας  μου  και  οι  τρεις  

προϊστάμενοι  που  πέρασαν ,  μου  λέγανε  ότι  αυτή  είναι  η  διαδικασία  

σίγουρα .  Με  τους  νόμους ,  με  τα  σχετικά .  Και  αυτό  τηρούσαμε .  Με  την  

αλλαγή  της  προϊστάμενου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θέλει ,  δηλαδή ,  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι .  Σταματούσε  μέχρι  την  Επιτροπή  Παιδείας .  Το  είπα  και  στο  

Σκούταρι ,  δυστυχώς .  Αναλαμβάνω  την  ευθύνη  που  δεν  διάβασα  τους  

νόμους ,  που  δεν  τους… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν  τίθεται  τέτοιο  θέμα  εδώ .  Ας  αφήσουμε  το  τι  έγινε .  Να  πάμε  στο  τι  

γίνεται .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  είπα  όμως  και  στο  Σκούταρι .  Το  αφήνουμε  αυτό  στην  άκρη .  Εγώ  να  

συγχαρώ  τον  κ .  Σιαμάγκα ,  γιατί   το  πήγε  ένα  βήμα  παραπέρα .  Αυτή  θα  

ήταν  η  αρχική  μου  τοποθέτηση  και  δεν  έκανα  αυτή  την  εισαγωγή ,  διότι  

κάναμε  πολλές  προσπάθειες  επί  πέντε  χρόνια ,  βγάλαμε  πιστοποιητικά  

πυρασφάλειας  σε  όλα  αυτά  τα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  του  παρόντος  αυτό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τα  εντάξαμε  στον  νόμο  περί  αυθαιρέτων ,  κάναμε  οικοδομική  άδεια ,  τα  

συμμαζέψαμε ,  τα  κάναμε  ασφαλή ,  βγάλαμε  Κανονισμό  Λειτουργίας ,  

πέρασε  και  τα  παραδώσαμε  στο  κοινό .  Στα  αναπτυξιακά  τμήματα .  

Όπως  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  εκεί  δεν  μπαίνουν  αυτοί  που  κάνουν  

αγωνιστικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  λίγο ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .  Έκανε  ένα  βήμα  παραπάνω  και  τον  συγχαίρουμε .   Στην  επόμενη  

χρονιά ,  λοιπόν ,  αυτό  το  βήμα  να  γίνει  ένα  άλμα ,  να  μπουν  

αντικειμενικά  κριτήρια ,  να  υπάρχει  μια  αναλογικότητα ,  όσον  αφορά  

την  κατανομή  των  ωρών  σε  όλα  τα  γυμναστήρια  και  θα  είναι  όλοι  

ευχαριστημένοι .  Όχι ,  είπε  οκ .  Χρυσανθίδης .  Πάντα  θα  υπάρχει  το  

μέρος  του  Σωματείου ,  ο  προπονητής ,  ο  οποίος  θα  λέει  ότι  δεν  με  

βολεύει ,  αδικήθηκα .  Πάντα .  Είναι  τόσα  πολλά  τα  Σωματεία  πλέον ,  

γιατί  όποιος  μαλώνει  με  την  διοίκησή  του  κάνει  μια  ομάδα .  Έτσι  έγινε  
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και  με  τους  Συλλόγους  τους  Πολιτιστικούς .   Δεκατέσσερις  

Πολιτιστικοί  Σύλλογοι  μέσα  στις  Σέρρες ;  Γιατί ;  Γιατί  όποιος  μάλωνε  

έκανε  έναν  φορέα .  Ένα  μαγαζί ,  να  τα  πούμε .  Ένα  μαγαζί .  Ένα  μαγαζί  

είναι  οι  ομάδες ,  ένα  μαγαζί  είναι  και  πολλοί  Σύλλογοι .   

 Αλλά  επανέρχομαι  και  κλείνω ,  τηρούσαμε  με  ευλάβεια  τους  

νόμους ,  όπως  μας  τους  προτείνανε  και  οι  υπηρεσιακοί  και  πολλές  

φορές  καθόμασταν  και  τους  διαβάζαμε  και  εμείς .  Εάν  έχουμε  την  

ευθύνη  την  αναλαμβάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  να  μας  πει .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εάν  και…Αυτό  που  είναι  το  μόνο  σίγουρο  

είναι  ότι  ο  συνάδελφος  ο  κ .  Χρυσανθίδης  έχει  απόλυτο  δίκαιο ,  

δημιουργούνται  ζητήματα  γιατί  σε  αθλητικές  υποδομές  είμαστε  

ελλειμματικοί ,  από  την  άλλη  όμως  ζήτησα  τον  λόγο ,  γιατί  δεν  θα  

ήθελα  να  μείνει  αυτό  στο  σώμα  ότι  συμφωνούμε  όλοι .   

Θεωρώ  ότι  ο  Δήμος ,  προφανώς ,  πρέπει  να  παρέχει  όλες  τις  

δυνατότητες  και  στο  κοινό ,  στους  δημότες  να  αθληθούν ,  μιλάμε  για  

βασική  ανάγκη  του  καθενός  και  στα  Σωματεία .  Δεν  πρέπει  να  το  

βλέπουμε  ως  μια  ανταπόδοση .  Η  ανταπόδοση  είναι  ότι  τα  παιδιά  μας  

πηγαίνουν  και  αθλούνται  στις  δημοτικές  εγκαταστάσεις .   

Χαίρομαι  πάρα  πολύ  που  ο  κ .  Σιαμάγκας  σκέφτεται  να  κάνει  

αυτόν  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  και ,  τέλος  πάντων ,   κατανομής  των  

ωρών .  Ελπίζουμε  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  το  κάνει  αυτό  κάποτε  και ,  κ .  

Χρυσανθίδη  εσείς  είσαστε  τόσα  χρόνια ,  υπήρχε  κάποτε  και  Επιτροπή  

που  κάνε  αυτή  την  διαδικασία ,  φέτος  είδαμε  ότι  μόνο  με  εισήγηση  του  

Προέδρου  βγήκαν  οι  ώρες  για  τα  μεγαλύτερα  γυμναστήρια ,  τα  κλειστά ,  
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τέλος  πάντων ,   του  Δήμου  μας  και  θέλω   να  πω  ότι  ο  αθλητισμός  είναι  

για  όλους  και  να  μην  το  βλέπουμε  ως  κέρδος  του  Δήμου  με  κάτι  και  

φυσικά  το  κοινό  πρέπει  να  έχει  τους  χώρους  και  τις  ώρες  της  άθλησής  

του .  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Σιαμάγκα  σύντομες  απαντήσεις  στην  

δευτερολογία  σας ,  να  μην  επανέλθουμε .  Ο  κ .  Σιαμάγκας  κλείνει .    

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Με  προτάσεις  τηλεγραφικές .  Κύριε  Χρυσανθίδη  μέχρι  σήμερα  τα  

Σωματεία  σε  συναντήσεις  που  έκαναν  κατέμειναν  τις  ώρες  μεταξύ  τους  

και  τις  παρουσίαζαν  στον  Διευθυντή  του  σχολείου ,  ο  οποίος  και  τις  

κοινοποιούσε  στις  Σχολικές  Επιτροπές .   

Το  πλαίσιο ,  λοιπόν ,  μέχρι  σήμερα  ήταν  έτσι ,  καθότι  αυτό  είναι  

και  το  πιο  σωστό .  Και  από  αυτό  θα  ξεκινήσουμε  και  εμείς .  Θα  

περιμένουμε ,  δηλαδή  τα  Σωματεία  να  συγκεντρωθούν ,  να  

συμφωνήσουν ,  γνωρίζοντας  όλες  τις  ανάγκες ,  όχι  μόνο  τις  δικές  του  

αλλά  και  των  άλλων .   

Εγώ ,  λοιπόν ,  το  μοντέλο  που  επέλεξα  είναι  αυτό ,  όχι  από  

απειρία ,  όπως  υπαινιχθήκατε ,  αλλά  συνειδητά .  Εμπιστεύομαι  απόλυτα  

τους  επτά  εκπροσώπους  των  Αθλητικών  Σωματείων .  Και  τους  επτά .  

Και  όπως  τα  προηγούμενα  χρόνια  οι  έξι  κατέληγαν  σε  ομόφωνη  

απόφαση ,  πράγμα  που  έγινε  και  φέτος  αλλά  μετά  από  ταλαιπωρία ,  

εκτιμώ  ότι  του  χρόνου  θα  γίνει  το  ίδιο  για  να  τους  εμπιστευτούμε ,  

γιατί  αλλιώς ,  εάν  ξεκινήσουμε  ανάποδα ,  δεν  πειράζει ,  εάν  δεν  

συμφωνήσετε  θα  βρούμε  εμείς  την  λύση  για  σας ,  τότε  θα  γίνουν  αυτά  
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που  λέτε .  Τότε  θέμα  τηλεφωνήματα  στον  Δήμαρχο ,  στον  Αντιδήμαρχο  

και  σε  άλλους  παράγοντες  πάσης  φύσεως  θα  είναι  συνεχόμενα .   

Ο  Κανονισμός  Λειτουργίας ,  λοιπόν ,  αντιμετωπίζει  ένα  σωρό  

ζητήματα ,  την  βάση  την  βρήκαμε  σε  αυτό  που  έκανε  ο  συνάδελφος  ο  

Βασίλης  ο  Τερζής ,  όπως  και  άλλοι  . .  και  θα  προχωρήσουμε  παραπέρα  

μέσα  στο  πλαίσιο  που  ορίζει  η  νομοθεσία  και  στις  ανάγκες  που  έχουν  

οι  Σερραϊκοί  Σύλλογοι .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  είπε  κάτι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

… δικαιολογία  αλλά  ξέρω  πολύ  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  πως  βγαίνουν  

οι  ώρες ,  πως  κάνουν .  Άρα  λοιπόν ,  όλα  τα  χρόνια  με  τα  οποία  

. .πράγματι  όταν  συμφωνούν  τα  Σωματεία .  Όταν  δεν  συμφωνούν  τα  

Σωματεία  ο  επικεφαλής  παίρνει  αποφάσεις .  Ο  κ .  Σιαμάγκας  ενώ  είχε  

έγγραφα  από  συγκεκριμένο  Σύλλογο  για  να  απαντήσει  επί  του  θέματος ,  

επί  ένα  μήνα  δεν  απαντούσε  επί  εγγράφων  και  επί  ένα  μήνα  

συζητούσαμε  μαζί  και  ήρθε  σήμερα  να  μου  πει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  

γίνεται  η  διαδικασία ,  όταν  δεν  συμφωνούν .   

 Εγώ  αναφέρθηκα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   όταν  τα  Σωματεία  δεν  

συμφωνούν .  Αυτός  που  διοικεί  παίρνει  τις  αποφάσεις .  Δυστυχώς  εδώ  

ήταν  θέμα ,  δεν  ήθελα  να  το  αναδείξω ,  επί  ένα  ταλαιπωρούμασταν  και  

δεν  έπαιρνε  την  απόφαση  να  καλέσει  τα  Σωματεία  και  να  βγάλει  ένα  
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πρόγραμμα  εισηγητικό ,  να  . .  ΔΣ .  Για  να  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  

τους .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κοιτάξτε  κάτι ,  νομίζω  δεν  διαφωνείτε .  Κύριε  Σιαμάγκα  

παρακαλώ .   Μην  το  συνεχίζουμε ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Επί  της  ουσίας  

δεν  υπάρχει  διαφωνία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  σας  παρακαλώ ,  για  το  θέμα  αυτό  δεν  θα  

αντιδικήσουμε .    

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  σας  παρακαλώ ,  δεν  είναι  θέμα  για  να  

αντιδικήσουμε ,  δεν  διαφωνείτε  επί  της  ουσίας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  αφήστε  να  συνεχίσω .  Κύριε  Τερζή  δεν  υπάρχει  λόγος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Υπάρχει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος .  Μην  το  παρατραβάμε  παραπάνω  το  θέμα .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  και  ησυχία  σας  παρακαλώ .  Εκείνο  που  σας  λέει  ο  

κ .  Σιαμάγκας  είναι  ότι  εξαντλείται  όλο  το  περιθώριο  για  να  υπάρξει  

συμφωνία  μεταξύ  των  άμεσα  ενδιαφερομένων  και  όταν  δεν  υπάρχει  

αυτό  τότε  προφανώς  γίνεται  αυτό  που  λέει  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Αυτή  

είναι  η  όλη  ιστορία .  Δεν  υπάρχει  κάτι  άλλο ,  κάποιος  λόγος  να  

αντιδικούμε  πάνω  σε  αυτό .  Δεν  υπάρχει  λόγος .    

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επαίνους  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  το  είπατε  προηγουμένως  και  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ ,  είπατε  

πολύ  καλά  ότι  προχώρησε  το  θέμα  παραπέρα  και  έτσι  είναι  το  σωστό ,  

να  προχωράμε ,  να  είμαστε  εποικοδομητικοί .   

 Συνεπώς ,  εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  343/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού   

πωλήτριας  πλανοδίου  εμπορίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  344/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  

 άδειας  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  345/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

 

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης   

της  περιουσίας  κληροδοτήματος:  

α)  Μητσάκου-Εμφιετζόγλου  Κατίνας ,  χας  Λυκούργου   και  

β)  Αποστολίδη  Ιωάννη ,  ετών  2020-2021. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλά  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  θα  φέρουμε  σε  επόμενο  συμβούλιο  

πρόταση  για  να  αλλάξουμε  τους  όρους  χορήγησης  των  υποτροφιών  με  

την  διαδικασία  την  δικαστική .  Φέτος  το  κληροδότημα  Αποστολίδη  θα  

χορηγήσει  την  υποτροφία ,  γιατί  βρέθηκε  ενδιαφερόμενος  που  πληροί  

τις  προϋποθέσεις .   

 

Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  

περιουσίας   

κληροδοτήματος:  Μητσάκου-Εμφιετζόγλου  Κατίνας ,  χας  

Λυκούργου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  346/2020 )  

………………………… 
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Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  

περιουσίας  

 κληροδοτήματος:  Αποστολίδη  Ιωάννη ,  ετών  2020-2021. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  347/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάτι  από  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (55η)  από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  Κατεδάφιση  
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επικινδύνως  ετοιμόρροπων  τμημάτων  οικοδομής  επί  της  οδού  Β .  

Βασιλείου  9 στις  Σέρρες   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  348/2020 )  

…………………………  

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (58η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  Αποδοχή  

χρηματοδότησης  ποσού  605.120,00 ευρώ  από  το  Πρόγραμμα  

Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών)  για  

την  υλοποίηση  των  έργων  αντιπλημμυρικής  προστασίας  (Κωδικός  

Έργου:  2014ΣΕ57200002 της  ΣΑΕ  572) 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  349/2020 )  

…………………………  

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (59η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  12.662,59 ευρώ  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  

Επενδύσεων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  την  υλοποίηση  του  

έργου  Εγκατάσταση  φυσικού  αερίου  στο  Σχολικό  Συγκρότημα  

Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής  Α /θμιας  και  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  

Σερρών  (ΣΑΕ  039) 
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  350/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (60η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  64.810,44 ευρώ  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  

την  κάλυψη  δαπάνης  για  την  σίτιση  μαθητών  Μουσικών  και  

Καλλιτεχνικών  Γυμνασίων  και  Λυκείων  της  χώρας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  351/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (61η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  

κωδικού  εργοδοτικών  εισφορών  και  δημιουργία  κωδικών  εσόδου  

και  εξόδου  για  την  κράτηση  ασφαλιστικών  εισφορών  ΕΔΟΕΑΠ  

Δημοσιογράφων  (επικουρικό ,  πρόνοια  και  υγεία)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  352/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  22  

καταστήματος  Δημοτικού  Μεγάρου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα  σύμφωνα  με  την  εισήγηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  353/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα .   

 

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  1012 

 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα ,  για  εγκατάσταση  

 κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ ,  συνάδελφοι ,  υπάρχουν  κάποιες  παρατηρήσεις  του  Τοπικού  

Συμβουλίου  που  λάβατε ,  δεν  ξέρω  τι  λέτε  επ’  αυτών  και  υπάρχει  το  

θέμα  της  διάρκειας  της  μίσθωσης .  Θα  συμφωνήσουμε  στα  έξι  έτη ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Έχω  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  αφού  έχετε  ερωτήματα ,  ο  κ .  Μισιρλής .  Να  μην  κάνει  

τοποθέτηση  –εισήγηση ,  να  κάνετε  τα  ερωτήματά  σας .  Η  κυρία  

Παπαφωτίου  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Παρακαλώ  να  είμαστε  

σύντομοι .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .  Για  ερωτήσεις .  Σύντομα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  ερώτηση .  Σε  τι  απόσταση  είναι  το  κτήμα  από  την  κατοικημένη  

ζώνη  και  εάν  τηρούνται  οι  προϋποθέσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  γνωρίζω  ότι  είναι  290 μέτρα  η  απόσταση ,  απλά  είχαμε  πει  σε  μια  

προηγούμενη  συνεδρίαση  ότι  θα  θέλαμε  να  έχουμε  για  κάποιες  τέτοιες  

περιπτώσεις  και  μια  ουσιαστικά  εισήγηση  από  κάποιον  ειδικό  του  

Δήμου ,  σε  σχέση  με  τα  περιβαλλοντικά  και  αυτά  της  ακτινοβολίας .  

Εδώ  κάτι  τέτοιο  δεν  υπάρχει .  θεωρείται  ότι  είναι  μια  απόσταση  

ασφαλής ;  Είναι  για  πρώτη  φορά ,  φαντάζομαι ,  κεραία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά .  Κύριε  Μισιρλή  απαντήστε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όπως  ξέρετε  και  μπορείτε  να  δείτε  και  αυτή  την  στιγμή  μέσα  στην  

αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μπορείτε  να  δείτε  το  ποσοστό  της  
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ηλεκτρομαγνητικής   ακτινοβολίας  που  είναι  μέσα  στην  πόλη  των  

Σερρών .  Θα  δείτε  ότι  αυτό  το  ποσοστό  είναι  πάρα  πολύ  χαμηλό  σε  

σχέση  με  τα  ορισθέντα  κριτήρια  που  έχει  βάλει  η  Ε .Ε . .  Είναι  δηλαδή ,  

τουλάχιστον  500 φορές  χαμηλότερο  από  το  κριτήριο  που  έχει  βάλει  η  

Ε .Ε . .   

Οι  συγκεκριμένες ,  λοιπόν ,  . .  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  

ακτινοβολίας  που  σημαίνει  ότι  οι  ακτινοβολίες  αυτές  είναι  πάρα  πολύ  

μικρές ,  έχουν  πολύ  μικρή  ένταση  και  δεν  επηρεάζουν  καθόλου  την  

λειτουργιά  της  ανθρώπινης  ζωής .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Τα  έχουμε  πει  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  πάρα  πολύ  αναλυτικά ,  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  

φυσικό  περιβάλλον  των  Σερρών  είναι  συνδεδεμένο  με  το  δίκτυο ,  που  

παρακολουθεί  τις  ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες ,  υπάρχουν  σε  τρία  

σημεία  της  πόλης  όλη  αυτή  η  διαδικασία  και  βέβαια ,  υπάρχουν  πάρα  

πολλές  κεραίες  μέσα  στην  πόλη ,  οι  οποίες  ελέγχονται ,  εάν  είναι  κρυφά  

τοποθετημένες  και  βρίσκονται ,  οι  μετρήσεις  είναι  πάρα  πολύ  χαμηλές .   

 Το  είχαμε  ξανά  συζητήσει  το  θέμα ,  εάν  θυμάστε  σε  μια  άλλη  

περίπτωση ,  είναι  πάρα  πολύ  χαμηλές .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  τηρούνται  οι  αποστάσεις ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  όπως  προβλέπεται .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  να  καταλάβω  το  οικόπεδο  που  βρίσκεται ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  στο  ύψος  της  Αγίας  Παρασκευής ,  απέναντι  από  το  εργοστάσιο  

ζαχάρεως .  Είναι  ψηλά  για  να  καλύπτει  την  περιοχή .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  διάρκεια  της  μίσθωσης ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  το  αναφέρετε ,  έξι  χρόνια .  Συνεπώς ,  εγκρίνεται  η  εισήγηση  και  η  

πρόταση  του  Τοπικού  για  έξι  χρόνια  θα  είναι  η  μίσθωση .  Δια  

δημοπρασίας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  354/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  των  υπ’  αρ .  335 & 336  

σχολικών  αγρών ,  αγροκτήματος  Χριστός  και  του  υπ’  αρ .  1003 

 σχολικού  αγρού ,  αγροκτήματος  Βροντούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  355/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Λήψη  εκ  νέου  απόφασης  περί  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  

τμήματος  

 του  υπ’  αρ .  843 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δωδέκατο  θέμα ,  συνάδελφοι ,  αποσύρεται ,  διότι  μετά  την  απόφαση  

του  Τοπικού  υποβλήθηκε  νέο  έγγραφο  αίτημα  ενδιαφερόμενου  να  τον  

μισθώσει  τον  χώρο ,  οπότε  θα  πρέπει  να  το  επιστρέψουμε  στο  Τοπικό  

Συμβούλιο  Σκουτάρεως  να  αποφανθεί  και  επί  του  αιτήματος  αυτού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  κάνω  μια  ερώτηση  προτού  το  κλείσουμε  το  θέμα ;  Είναι  

ξεκάθαρο  αυτή  η  έκταση  πως  είναι  χαρακτηρισμένη ;  Είναι  

χαρακτηρισμένη  σαν  κτηνοτροφικό  πάρκο ;  Ερώτηση  είναι ,  δεν  ξέρω .  

Γιατί  είχε  παρθεί  μια  απόφαση  … 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  το  συζητάμε .  Αφού  το  αποσύρουμε  το  θέμα .  Απλώς  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αποσύρεται .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  ούτως  ή  άλλως ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εμείς  εδώ  εγκρίνουμε  την  

εκμίσθωση  δια  δημοπρασίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  αλλά  έχουμε  και  γιατί  χρήση  είναι ;  Είναι  και  το  θέμα  της  χρήσης .  

Γι '  αυτό  θέλουμε  ολοκληρωμένη  την  πρόταση  από  το  Τοπικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή  το  ότι  μπορεί  να  έχει  χρήση  συγκεκριμένη  δεν  σημαίνει  ότι  

εμείς  μπορούμε ,  μπορούμε  να  πάρουμε  την  απόφαση  για  μια  

συγκεκριμένη  χρήση  ή  το  Τοπικό  μπορεί  να  την  πάρει .  Για  μια  

συγκεκριμένη .  Να  μην  τις  κάνει  όλες .  Γι '  αυτό ,  αφού  έρθει  και  το  

αίτημα  συγκεκριμένο ,  καινούργιο ,  το  πάμε  στο  Τοπικό ,  θα  έρθει  το  

Τοπικό  με  πρόταση  και  από  εκεί  και  πέρα  αποφασίζουμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  ρωτήσω .  Τι  είδους  πρόταση  είναι  η  δεύτερη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  μια  είναι  για  καλλιέργεια  και  η  δεύτερη  είναι  αυτή  που  διαβάσαμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρόταση  για  καλλιέργεια… 
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Νόμιζα  εκτός  απόφασης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλά  η  πρόταση  που  υπάρχει  στον  φάκελο  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Άρα  την  φέρατε  λάθος ,  αυτό  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  που  υπάρχει  στον  φάκελο  ήρθε  μεταγενέστερα ,  

μεταγενέστερα  σε  σχέση  με  την  απόφαση  που  έλαβε  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  Σκουτάρεως .  Το  Σκούταρι ,  λοιπόν ,  δεν  την  είχε  λάβει  

υπόψη  του  την  πρόταση  αυτή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  έγγραφη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  είναι  ορθότερο  να  την  λάβει  υπόψη  του  πριν  κάνει  την  εισήγησή  

του .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όσον  αφορά  και  μια  δεύτερη  ερώτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  το  έχουμε  αποσύρει  το  θέμα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι ,  αλλά  πρέπει  να  ξέρουμε  όμως ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  συζητείται  το  θέμα  έτσι .  Επί  της  διαδικασίας  θα  

μιλήσουμε .  Το  θέμα  αποσύρεται ,  εξηγήσαμε  γιατί  αποσύρεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  επόμενη  φορά  θα  τα  κουβεντιάσουμε  όλα  αυτά .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  υπάρχει  χωροταξικός  πάντως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  επόμενη  φορά .  Όταν  θα  μπούμε  στην  ουσία  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  μπούμε  στην  ουσία  την  επόμενη  

φορά .  Αποσύρεται  το  δώδεκα  θέμα .  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

(2/15/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  τμημάτων   

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Το  δώδεκα  θα  το  αναπέμψετε ,  κυρία  γραμματέας  στο  

Τοπικό  της  Σκουτάρεως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

132

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  356/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  εκτάκτων   

αναγκών  2021 από  χιονοπτώσεις-παγετό ,  πλημμύρες ,   

πυρκαγιές ,  σεισμούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  παρατήρηση ,  κύριε  Πρόεδρε  θέλω  να  κάνω .  Επειδή  και  άλλη  

φορά ,  όταν  πρωτοήρθαν ,  θέλω  να  πω  ότι  είδα  σημαντική  βελτίωση  

στην  διατύπωση  στο  κείμενο ,  δεν  υπάρχουν  τα  σφάλματα  που  είχαμε  

εντοπίσει  στο  παρελθόν ,  αλλά  να  σημειώσω  ότι  και  πάλι  την  λέξη  

‘επικεφαλής’  την  έχουν  κατακρεουργήσει ,  . . .  θα  το  δουν  και  ξένοι  

άνθρωποι  και  μια  ακόμη  επισήμανση  στη  χρήση   μιας  ακόμη  λέξης ,  

είναι  ότι  τις  επιτροπές  και  τα  συνεργεία  δεν  τα  επανδρώνουμε ,  τα  

στελεχώνουμε .  Ας  αλλάξει  αυτό ,  διότι  παθαίνεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ακούστε  τώρα ,  δεν  θα  μαλώσουμε ,  

κύριοι  συνάδελφοι… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  παρακαλώ .  παρακαλώ  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  δεν  ξέρετε  τι  θα  πει…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  δεν  χρειάζονται  τα  περιττά  σχόλια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανδρείος  είναι  και  ο  άνδρας  και  η  γυναίκα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κάνετε  λάθος .  Ανοίξτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  κυρία  Παπαφωτίου .   Σας  παρακαλώ  πολύ .  Γιατί  το  

κάνετε  αυτό  τώρα ;  Λοιπόν ,  συνεχίζουμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  θέμα  αυτό ;  Ορίστε ,  λοιπόν ,  κάντε  τοποθέτηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ανεξάρτητα  από  τον  συντακτικό ,  το  

ορθογραφικό ,  το  εάν  είναι  σωστά  γραμμένο ,  θα  πρέπει  να  μεριμνήσετε ,  

κύριε  Δήμαρχε  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό ,  εάν  όχι  στο  εκατό  τοις  εκατό ,  

να  πραγματοποιηθούν  αυτά  που  είναι   μέσα  στο  σχέδιο .   

 …ξεκίνησε  από  τις  Σέρρες ,  πήγε  στην  Εύβοια ,  πήγε   στην  

Καρδίτσα ,  χθες  ήταν  στην  Ναύπακτο ,  ήταν  στην  Λέσβο ,  ήταν  στο  

Αγρίνιο ,  θα  ξανά  έρθει  εδώ .  Να  φροντίσουμε ,  λοιπόν ,  αυτές  οι  

ασκήσεις  επί  χάρτου  να  μας  . .  Ρωτήστε ,  σας  παρακαλώ  τις  τεχνικές  

υπηρεσίες  με  τα  ρέματα ,  με  τις  αποφράξεις ,  διότι  δεν  την  γλιτώσαμε  

γιατί  έγινε  κάτι  μικρό  τον  Ιούνιο ,  θα  ξανάρθει .  Τελείωσε .  Πρέπει  να  

είναι  μέρος  της  καθημερινότητάς  μας  οι  φυσικές  καταστροφές  και  να  

μην  βγαίνουν  μετά  όλοι  και  να  λένε  μόνο  για  ακραία  φυσικά  

φαινόμενα .   

 Θα  πρέπει ,  λοιπόν ,  να  σηκώσουμε  τα  μανίκια  όλοι  να  

βοηθήσουμε  και  εμείς  και  εσείς ,  που  είστε  επικεφαλής ,  αυτό  να  βρει  

εφαρμογή  και  πράξη ,  αλλιώς  το  εάν  είσαι  τακτικό  ή  . .  είναι  κενό  

γράμμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  357/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Οριοθέτηση  τμήματος  ρέματος  ¨Κατακονόζη¨  Πολεοδομικής  
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 Ενότητας  Αγ .  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερώτηση ;  τοποθέτηση ;  Τι  έχετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  λοιπόν .  Κυρία  Παπαφωτίου  έχετε  και  εσείς  ερώτηση ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι .  Δυο  σύντομες  ερωτήσεις .  Πόσα  μέτρα  είναι  αυτό ;  Δεν  αναφέρει  

μέσα  στην  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  τώρα  δεν  έχουμε  και  τον  κ .  Νυχτοπάτη  εδώ .  Γνωρίζει  ο  

Γενικός ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  η  δαπάνη  διευθέτησης  πως  θα  καλυφθεί ;  Διότι  κάναμε  μια  μελέτη ,  

πως  θα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  αντιλαμβάνεστε  ότι  είναι  λίγο  δύσκολα  τα  πράγματα  με  την  

έννοια  ότι  δεν   εδώ  ο  κ .  εισηγητής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  το  έχω  το  θέμα ,  εάν  θέλετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ξέρει  γιατί  μένει  εκεί  κοντά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πες  το .  Άμα  το  ξέρεις ,  πες  το .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

136

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν ,  κοιτάξτε .  Έχει  ανατεθεί  μια  μελέτη  από  την  προηγούμενη  

δημοτική  περίοδο  και  έχει  οριοθετηθεί  σε  ένα  ρέμα  το  οποίο  είναι  

μπαζωμένο .  Έτσι  και  αλλιώς .  Δεν  υπάρχει  ρέμα .  Επειδή  η  πράξη  

εφαρμογής  έγινε  από  λάθος  και  πάνω  στο  ρέμα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οικόπεδα  και  επειδή  στάλθηκαν  ραβασάκια  σε  κάποιους  να  πάνε  να  

πληρώσουν  για  την  εισφορά  σε  γη ,  κάνανε  ένσταση  αυτοί  για  το  ρέμα ,  

που  δεν  είναι  ρέμα ,  μόνο  στο  σπίτι  μου  είναι  ρέμα ,  από  το  σπίτι  μου  

επάνω  δεν  είναι  ρέμα ,  τα  οικόπεδα  είναι  από  εκεί  πάνω ,  κάνανε  

ένσταση  και  γίνανε  δικαστήρια ,  πράγματα ,  δικαιώθηκαν .   

 Τώρα  έγινε  μια  μελέτη  και  πρέπει  να  την  οριοθετήσουμε .  

Ζητάμε ,  ενώ  τα  μικρά  ρέματα  δεν  οριοθετούνται  αυτά ,  αλλά  εκεί  θα  

καταλήξω  και  σαν  τοποθέτηση  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  έχει  πρόβλημα  η  

υπηρεσία ,  η  Πολεοδομία  εδώ .   

 Δεν  ξέρω ,  κύριε  Γενικέ ,  που  ασχολείστε  περισσότερο  με  τα  αυτά ,  

έχει  πρόβλημα .  Η  Πολεοδομία  δεν  αποφαίνεται  σε  τίποτα .  Δεν  είναι  

ούτε  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  αυτό  

που  ήταν  να  κάνει  το  έκανε ,  η  Πολεοδομία  έχει  πράξη  εφαρμογής .  Τι  

θα  κάνει .  Πρέπει  να  μας  κάνει  μια  πρόταση .   

Αυτοί  τώρα  ζητάνε ,  ποιο  είναι  το  θέμα  μας  τώρα ,  να  ζητήσουμε  

κατ’  εξαίρεση  από  την  Αποκεντρωμένη  να  οριοθετηθεί  το  ρέμα .  Δεν  

είναι  απαραίτητο  αυτό ,  αλλά  εάν  είναι  να  οριοθετηθεί ,  να  οριοθετηθεί ,  

αλλά  εάν  είναι  να  οριοθετηθεί  μετά  από  δεκαπέντε  χρόνια  ξανά ,  εκεί  

υπάρχουν  προβλήματα .  Εμείς  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  μεταβιβάσεις  
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στα  σπίτια  μας .  άλλοι  οφείλουν  εισφορά  ή  άλλοι  δεν  πρέπει  να  

αλλάξουν  κάποια  πράγματα ,  τέλος  πάντων .   

Εγώ  θα  κάνω  έκκληση  στον  Δήμαρχο ,  αυτό  είναι  το  θέμα ,  δεν  

ξέρω  εάν  εγώ  καλύπτω  κάποιες  άλλες  διαδικασίες ,  να  επιληφθεί  η  

Πολεοδομία ,  η  οποία ,  δυστυχώς ,  σφυρίζει  αδιάφορα  σε  τέτοιου  είδους  

δύσκολα  ζητήματα .  Εκεί  έχουμε  πρόβλημα ,  κύριε  Δήμαρχε  γενικώς .  

Σας  το  λέω  εγώ  μετά  λόγου  γνώσεως .  Τα  έχει  πει  και  ο  κ .  Καρυπίδης  

για  άλλα  θέματα ,  αλλά  και  γι '  αυτό  τα  θέματα .  Δεν  μπορεί  όπου  

βγαίνει  να  φεύγουμε  και  να  μην  θέλουμε  να  πειράξουμε  και  να  . .  

τίποτα .   

 Νομίζω  ότι  με  ένα  έγγραφο  της  Πολεοδομία  και  μόνο ,  θα  

αποσαφηνίζονταν  και  οι  ερωτήσεις  του  οποιουδήποτε  υπάρχουν  από  

εδώ  και  πέρα .   

 Τώρα ,  μας  ζητάτε  να  κάνουμε  κατ’  εξαίρεση  από  τον  Γενικό  

Γραμματέα ,  να  μας  δώσει  την  δυνατότητα  να  κάνουμε  οριοθέτηση .  

Πότε  θα  γίνουν  αυτά ;  Πότε  θα  απαντήσει  ο  Γενικός  Γραμματέας ;  Πότε  

θα  γίνει  νέα  μελέτη  για  την  οριοθέτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γενικέ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Πρόεδρε  απλώς  επειδή  ήταν  ο  κ .  Πάλας  πριν  εδώ  και  

διαβεβαίωσε  ότι  η  μελέτη  είναι  έτοιμη ,  στην  περίπτωση  αυτή  επειδή  

είναι  μικρά  ρέματα  δεν  οφείλαμε  να  φέρουμε  την  οριοθέτηση  των  

ρεμάτων .  Για  να  διασφαλιστεί  αυτή  η  μελέτη  που  γίνεται  για  την  

πράξη  εφαρμογής  από  την  Πολεοδομία ,  ζητήθηκε  να  έχουμε  την  

απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα ,  ώστε  να  επικαιροποιηθεί  αυτή  η  

μελέτη  για  να  προχωρήσει  όλη  αυτή  η  διαδικασία  της  οριοθέτησης .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  έχουμε  την  άδεια  του  Γενικού  Γραμματέα  για  να  . .  Η  μελέτη  το  

οριοθετεί .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Παίρνει  την  απόφαση  της  αναθέτης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  γίνει  ΦΕΚ  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  μην  φεύγετε  παρακαλώ .  Μην  φεύγετε  λίγο  σας  

παρακαλώ .  Υπάρχουν  άλλοι  έξω ;  Κύριε  Τερζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  την  παρουσία  για  το  επόμενο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  και  όσοι  συνάδελφοι  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως  η  έγκριση  ή  όχι ,  συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έχει  να  κάνει ,  

ανεξαρτήτως  του  μήκους ,  είναι  το  αναγκαίο  που  απαιτείται .  Δηλαδή  

αυτό  προβλέπει  η  μελέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι  άλλοι  έξω  να  έρθουν  όλοι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  έρθουν  όλοι  μέσα  γιατί  το  17ο  θέλει  αυξημένη  πλειοψηφία  για  τον  

περιοριστικό  σταθμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  οριοθέτηση  προσδιορίζει  τον  χώρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  καθίστε .  Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Επειδή  και  εγώ  είμαι  αυτή  την  γειτονιά  και  εκεί  μεγάλωσα  και  είναι  

πάρα  πολλά  χρόνια ,  με  πολλούς  καυγάδες  στην  γειτονιά  που  να  μην  

μιλάνε  το  ένα  σπίτι  απέναντι  από  το  άλλο ,  δεν  αντιλαμβάνομαι  

ακριβώς  την  διαδικασία  νομικά  πως  πρέπει  να  γίνει  αλλά  θα  

συμφωνήσω  πλήρως  με  το  προεδρείο  ότι  πρέπει  να  ακολουθήσουμε  την  

πιο  σύντομη  διαδρομή .   

Πρέπει  αυτό  κάποτε  να  λήξει ,  υπάρχουν  προβλήματα  με  τους  

ίδιους  ανθρώπους ,  υπάρχουν  προβλήματα  στα  συστήματα ,  υπάρχουν  

προβλήματα  με  το  ρέμα  ως  ρέμα  που  μπορεί  να  μην  έχει  νερό  τώρα  

αλλά  το  νερό  ξαναγυρνά ,  οπότε  θεωρώ  ότι  είναι  μια  διαδικασία  την  

οποία  πρέπει  να  την  πάμε  με  τον  πιο  σύντομο  τρόπο .  Δεν  

αντιλαμβάνομαι  ποιος  είναι  ο  πιο  σύντομος  ή  όχι  ή  ο  σωστό ,  θα  τον  

ψηφίσω  με  αυτή  την  υποσημείωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  να  σας  πω  παιδιά  από  το  ΄11 ασχολούμαι  με  αυτό  το  θέμα ,  είναι  

΄20 και  θεωρητικά  εντάξει ,  είμαστε  και  κάπως  μέσα  στα  πράγματα  και  

δεν  μπορώ  να  βγάλω  άκρη .  Από  το  ΄11. Που  να  βγάλει  ο  κόσμος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  τώρα  το  εγκρίνουμε  αυτό  ομοφώνως .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  358/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  του  υπ΄  αριθμ   1/2020 (θέμα  2ο)  πρακτικού  της  επιτροπής  

 του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 αναφορικά  με  την  ονομασία   

πλατείας  που  βρίσκεται  έμπροσθεν  του  Ι .Ν .  Αγίων  Αναργύρων  

 Οινούσας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εγκρίνουμε  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχει  κάποιο  λόγος  . .  γιατί  είναι  η  ονομασία  

Πλατεία  Ιερέως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ιερέως .  Έχετε  δίκαιο .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  359/2020 )  

………………………… 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

141

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

λοιπόν ,  στο  δέκα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κυριότητας  ακινήτου  

 στο  Ο .Τ .  356 στην  περιοχή  πράξης  εφαρμογής  ¨Εργατικές   

Κατοικίες¨  του  Δήμου  Σερρών  με  χαρακτηρισμό  ¨Κοινωφελής  

 Χώρος  Πυροσβεστικού  Σταθμού¨  και  μερική  ανάκληση  

 της  υπ’  αριθμ .  215/2019 Α .Δ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  θέμα  που  το  είχαμε  ξανά  συζητήσει ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  

λόγω  της  αιφνίδιας  και  δεν  είναι  εδώ  πάλι  να  το  δω ,  ο  κ .  Μιχτσόγλου ,  

τέλος  πάντων ,   είχαμε  πρόβλημα .  Τώρα  πρέπει  να  μετρηθούμε ,  

θέλουμε  27 θετικές  ψήφους  επί  του  θέματος .  Παρακαλώ  να  μετρηθούμε  

λιγάκι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γκότσης .  Ελάτε  κ .  Γκότση .  Για  μετρήστε  κ .  γραμματέα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είκοσι  εννέα  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ονομαστικά  να  το  κάνουμε  για  να  μην  έχουμε  τα  ίδια  

προβλήματα  με  την  Αποκεντρωμένη .    

 Κύριε  Γκότση  περιμένετε  μισό  λεπτάκι .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχω  αποχωρήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχεις  αποχωρήσεις  αλλά  για  το  θέμα  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  

επανήλθες .  Καθίστε ,  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  δεν  θα  καθίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχαμε  θέμα  την  προηγούμενη  φορά  στην… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρακαλώ  δεν  θα  καθίσω ,  είπα  αποχωρώ .  Εγώ  γύρισα  από  πολύ  

μακριά  πίσω ,  γιατί  ξέχασα  κάτι .  Γεια  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  λοιπόν .  Κατιρτζόγλου ,  ναι .  Δινάκης ,  Ναι ,  ο  

Νυχτοπάτης  λείπει ,  Καρακολίδης ,  ναι .  Μισιρλής ,  ναι .  Γάτσιος  Ιωάννης  

είναι  εδώ ,  ναι .  Πάνου .  Λείπει  η  κυρία  Πάνου .  Ματθαίου ;  Ναι .  

Αποχώρησε  ο  Ματθαίου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  είναι ,  επομένως  ναι .  Τουρτούρας  Ιωάννης .  Δεσποτίδης ,  

Μερετούδης .  Μάλλον  τον  Ματθαίου  δεν  θα  τον  βάλουμε  παρών  τώρα  

αφού  δεν  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  17 κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι ,  ακριβώς .  Βλέπετε  σε  τι  ταλαιπωρία  μπαίνει  το  σώμα  και  τι  

πρόβλημα  υπάρχει  με  καθυστέρηση  γι '  αυτό  το  θέμα .   

 Η  κυρία  Παλάζη  δεν  είναι  εδώ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης  δεν  

είναι  εδώ .  Ρίζος  δεν  είναι  εδώ .  Ταΐρης ;  Ναι .  Σιαμάγκας ;  Ναι .  

Χαλκιόπουλος ,  ναι .  Φωτιάδης  Στέφανος ,  ναι .  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  ναι , .  

Ηλιοπούλου ,  Δρίκα ,  ναι .  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  ναι .  Ιλανίδου ,  ναι .  

Χρυσανθίδης ,  ναι .  Φωτιάδης  Γεώργιος ,  ναι .  Τερζής  Βασίλειος ,  ναι .  

Καρυπίδης  Παύλος ,  ναι .  Καλώτα  Παναγιώτα ,  ναι .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καρασουλτάνη ,  δεν  είναι .  Μιχστόγλου  δεν  είναι .  Μπουρβάνης  

Ζαχαρίας ,  ναι .  Αραμπατζής  Θεόδωρος  ναι ,  Χράπας  Παντελής ,  ναι .  

Γκότσης  Ηλίας ,  δεν .  Δούκας  Γεώργιος ,  ναι .  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  

ναι .  Παπαφωτίου  Αριάδνη ,  ναι .  Χαραλαμπίδου  Παρθένα ,  ναι .  

Γεωργούλας ,  όχι .  Δεν  είναι  εδώ  δηλαδή .  Και  Φαρμάκης  Παύλος ,  ναι .   

 Άρα  έχουμε  τριάντα .  Εντάξει .  Οπότε  εγκρίνεται  ομόφωνα  και  

υπάρχει  η  σχετική  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  360/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  
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Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών   

έτους  2020 για  την  ένταξη  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Μελέτη  

 για  το  αρδευτικό  δίκτυο  Μητρουσίου  Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:361/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών   

έτους  2020 για  την  ένταξη  της  μελέτης  με  τίτλο:  “Μελέτη  

 αποκατάστασης  – επανάχρησης  βιομηχανικού  κτηρίου   

¨Νάσιουτζικ¨  σε  πολυχώρο  πολιτισμού”. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .  Έξω  από  αυτό  το  κτήριο  υπάρχει  μια  ταμπέλα  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  ένα  έργο  χρηματοδοτούμενο  από  το  Ε .Σ .Π .Α .  ύψους  
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ενός  εκατομμυρίου  και  κάτι  χιλιάδων  ευρώ .  Περί  τίνος  πρόκειται ;  

Υπάρχει  κάτι  το  οποίο  θα  ματαιωθεί ;  Ένα  έργο  που  δεν  έγινε ;  Θα  

γίνει ;  Τι  αφορά ;  Πώς  θα  γίνει  χρήση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  παλαιά  πινακίδα  αυτή  που  είδατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  η  χρήση  έχει  παραχωρηθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στον  Δήμο  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  παραχωρηθεί  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  τον  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  παλαιά  χρηματοδότηση  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εκεί  ήταν  να  γίνει  ένα  έργο  τηλε-μέτρησης  της  ύδρευσης .  Ήταν  από  το  

Ε .Σ .Π .Α . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  γίνεται  ένα  έργο  χρηματοδοτούμενο ,  πρέπει  υποχρεωτικά  να  μπει  

μια  πινακίδα .  Υποχρεωτικά .  Επειδή  αυτό  το  έργο  ήταν  διάσπαρτο  σε  

όλη  την  πόλη  μπήκε  στον  συγκεκριμένο  χώρο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Για  λόγους  διευκόλυνσης ,  δεν  αφορά  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  Ε .Ε .  λέει  ότι  πρέπει  να  βλέπει  ο  λαός  ότι  κάνει  έργα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  εγκρίνεται  ομοφώνως  το  δέκα  εννέα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  362/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι .   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών   

έτους  2020 για  την  ένταξη  του  έργου:  ¨Έργα  για  την  προστασία  

 της  γέφυρας  Τσέλιου  περιοχής  Αγίων  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών  

 από  πλημμυρικά  φαινόμενα¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  θέλαμε  λίγο ,  λείπει  και  ο  αρμόδιος  

αντιδήμαρχος ,  δεν  ξέρω  ο  Δήμαρχος  εάν  ξέρει ,  τι  προτείνεται  εδώ ;  

Βελτίωση  της  υπάρχουσας  κατάστασης ;  Γιατί  μας  ρωτάτε  και  εμάς  

πολλές  φορές  και  δεν  ξέρουμε .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  ολοκληρωθεί  η  μελέτη  για  το  κομμάτι  του  μελετητή ,  για  να  δούμε  

πόση  παρέμβαση  είναι ,  αλλά  αυτό  αναπροσαρμόζεται  με  τεχνικό  δελτίο  

ή  σε  κάθε  περίπτωση  είτε  στην  μια  είτε  στην  άλλη  περίπτωση  για  να  

προχωρήσουμε  σε  παρέμβαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περιμένουμε  την  μελέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε  πετύχει  μπροστά  βυτιοφόρα  φορτηγά  περνάνε  κανονικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  θέμα  απαγόρευσης ,  είναι  θέμα  αστυνόμευσης .  Όταν  

απαγορεύεται  κάτι ,  είναι  θέμα  αστυνόμευσης .  Υπάρχει  ταμπέλα  ότι  

απαγορεύεται… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  να  μην  γίνει  η  στραβή  από  πίσω  που  

ερχόμαστε  εμείς .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αναμένουμε  τον  μελετητή  για  να  κάνουμε  την  όποια  παρέμβαση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  363/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  ένα .   
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ΘΕΜΑ   21ο:  

Απόψεις  και  εξέταση  της  από  08-09-2020 ένστασης  του   

¨ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ ,  αναδόχου  του   

έργου  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

 2019-2020¨ ,  κατά  της  υπ’  αριθμ .  15564/15-6-2020 απόφασης  

 έκπτωσης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  της  υπηρεσίας  είναι  να  απορριφθεί ,  οπότε  συντασσόμαστε  

με  αυτή .  Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  θα  μπορούσε  κανένας  να  δώσει  περισσότερες  εξηγήσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  θέμα  δεν  είναι  να  το  περάσουμε  έτσι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…έχει  γίνει  από  την  μεριά  του  απόφαση  για  να  είναι  έκπτωτος ,  έκανε  

ένσταση ,  το  έργο  δουλεύεται ,  υπάρχει  χρόνος ,  περιθώριο  εξέλιξης .  

Αυτό  είναι  ένας  μοχλός  πίεσης  προς  τον  εργολάβο .  Αυτή  μετά  την  

απόρριψη  της  ενστάσεως  έχει  την  δυνατότητα  να  προσφύγει  στο  

Υπουργείο ,  στην  αντίστοιχη   διαδικασία  Επιτροπής  του  Υπουργείου  

για  να  εκδικαστεί  η  υπόθεση .  Εάν  εξελιχθεί  η  υπόθεση ,  όπως  δουλεύει ,  

θα  εξελιχθεί  το  έργο  και  πιθανόν  θα  δικαιωθεί  και  δεν  θα  έχουμε  

πρόβλημα .   
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 Δηλαδή  ουσιαστικά  είναι  εργαλείο  πίεσης  προς  τον  εργολάβο  που  

είχε  δυσκολίες  να  χειριστεί  το  έργο .  Αυτή  η  διασαφήνιση  που  μπορώ  

να  δώσω .  Περισσότερα  δεν  έχω  αλλά  είναι  τα  στοιχεία .  Δηλαδή  

υπάρχει  και  συνεργασία  και  μοχλός  πίεσης  η  απόρριψη  της  ενστάσεως  

για  να  μπορέσουμε  να  …. 

 Η  υπηρεσία  το  εισηγείται  αυτό .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπήρξαν  καθυστερήσεις  στο  έργο  αυτό ,  υπήρχαν  οχλήσεις  από  την  

υπηρεσία  γι '  αυτό  και  έγινε  η  διαδικασία  αυτή ,   η  οποία  προχωράει  

ταυτόχρονα  με  το  έργο .  Το  έργο  προχωράει  τώρα .  Γίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ,  εμείς  εδώ  δεν  τον  έχουμε  βγάλει  ήδη  έκπτωτο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  βγει  έκπτωτος ,  δηλαδή  επί  της  απόφασης  αυτής  που  την  

απορρίπτουμε  ουσιαστικά  εδώ ,  την  απόφαση  της  υπηρεσίας  για  

απόρριψη ,  μπορεί  αυτός  να  προσφύγει  στο  Υπουργείο .  Η  έκπτωση  

γίνεται  από  εκεί .  Εάν  δηλαδή  χάσει  και  στο  Υπουργείο .  Αλλά  ήδη  θα  

έχει  ολοκληρωθεί  το  έργο ,  οπότε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  εγώ  έτσι  κατάλαβα ,  ότι  τον  προτείνουμε  για  έκπτωτο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτή  την  φάση  αυτό  προτείνεται ,  αλλά  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  

συνεχίσει ,  εφόσον  αυτός  προσφύγει  στο  Υπουργείο  για  να  δικαιωθεί  

επί  της  αποφάσεως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Βγαίνει  αλλά  έχει  την  δυνατότητα  προσφυγής  αυτός  στο  Υπουργείο .  

Συνεχίζει  όμως  το  έργο  αυτός  και  θα  πρέπει  να  το  συνεχίσει ,  γιατί  εάν  

δεν  το  συνεχίσει  και  δεν  το  τελειώσει  θα  χάσει  και  την  ένσταση  που  θα  

πάει  εκεί  και  την  εγγύηση  και  όλα  αυτά .  Αλλά  μετά ,  όταν  θα  το  

ολοκληρώσει  το  έργο ,  αυτό  λέμε ,  στο  Υπουργείο  προφανώς  ο  Δήμος  θα  

συνηγορήσει  στο  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  για  να  πληρωθεί ,  αφού  

θα  έχει  ολοκληρωθεί  το  έργο .  Είναι  μέσο  πίεσης  γιατί  είχαμε  

προβλήματα  με  αυτόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  στιγμή  που  το  βγάζουμε  εμείς  ή  προτείνουμε ,  θα  υπογράφουμε  

λογαριασμούς ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή ,  μήπως  πρέπει  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  ειδικότερο  ερώτημα ,  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Ακούστε  

λίγο ,  η  αγωνία  όμως  και  της  υπηρεσίας  είναι  για  να  ολοκληρωθεί  το  

έργο .  Να  γίνει  το  έργο ,  να  μην  σταματήσει  το  έργο .  Άρα  τεκμαίρω  

τώρα  ότι  η  υπηρεσία  αυτά  θα  τα  γνωρίζει  και  θα  μπορεί  να  προχωρήσει  

το  έργο  μέχρι  να  ολοκληρωθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  εγώ  με  αυτή  την  επιφύλαξη  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω ,  γιατί  μέσα  στο  

μυαλό  μου  δεν  έχει  αποσαφηνιστεί  καλά .  Φοβάμαι  μη  τυχόν  τον  

βγάλουμε  από  τώρα  έκπτωτο  και  έχει  πρόβλημα  ο  άνθρωπος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μια  στιγμή   να  πάρουμε  τον  κύριο .  Δεν  γίνεται  διαφορετικά .  

Προχωρήστε  στο  άλλο  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  το  εργολάβο  μίλησα  εγώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  σε  συνεννόηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  σε  συνεννόηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα  είναι  σε  συνεννόηση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  υπηρεσία  πρέπει  να  πάρει  μια  τέτοια  απόφαση  για  να  καλυφθεί  και  η  

διαδικασία  προχωράει  και  μέσα  σε  δυο  μήνες  που  μπορεί  να  κάνει  

ένταση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  προχωράμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  είναι  καλυμμένη  η  υπηρεσία  για  το  χρονικό  διάστημα  που  δεν  

έκανε  την  δουλειά  του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνεται ,  επομένως ,  η  εισήγηση .  Ναι ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  364/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ . ,  Τουρτούρας  

Ι . ,Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  

επισκευής  

 μεταφορικών  μέσων  σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  8075/2018 

σύμβαση ,   

την  5/2017 μελέτη  και  την  62/2020 ΑΟΕ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  365/2020 )  

………………………… 

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  24ου  Λογαριασμού  και  24ης  

Πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  «Συντήρηση  
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κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου  ΑΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  

Σερρών  για  τον  24ο  και  τελευταίο  μήνα  εργασιών  από  10/03/2020 

έως  09/04/2020. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  366/2020 )  

………………………… 

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  περισυλλογής  αδεσπότων  ζώων .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  367/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  για  την  

υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  Ενδιάμεσου  Φορέα  της  ΣΒΑΑ  

του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση  έχω  για  το  τρία  και  καλώς  είναι  ο  κ .  Δινάκης  εδώ .  Αφορά  

την . . .κοινωνία  ΚΟΙΝ .Σ .ΕΠ . ,  στη  οποία  έχετε  αναθέσει  τα  αδέσποτα .  Η  

εισήγησή  σας  κρίνω  ότι  ήταν  ελλιπής ,  γιατί  δεν  δίνει  καμία  
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πληροφορία  για  τον  τρόπο  περισυλλογής  των  αδέσποτων  στην  

συγκεκριμένη  ΚΟΙΝ .Σ .ΕΠ . .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Έχει  στοιχεία  μέσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Έχει ,  έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  επίσης ,  για  πόσα  αδέσποτα  μιλάμε ;  Γιατί  βλέπω  έχει  ίδιες  

ημερομηνίες .  Στην  μια  αναφέρεται   δυο  αδέσποτα ,  στην  άλλη  τρία .  

Είναι  δυο ,  τρία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  τελευταία  λεπτά  λίγη  ησυχία .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ακούστε .  Είχε  γίνει  μια  σύμβαση  με  κάποιον  εργολάβο  για  την  

περισυλλογή  των  ζώων ,  έκοψε  τιμολόγιο  αυτός  για  τέσσερα  ζώα ,  αλλά  

στην  ουσία  περισυνέλλεξε  τρία .  Η  υπηρεσία  δεν  συναινούσε  να  

πληρωθούν  τα  τέσσερα  γιατί  δεν  τα  περισυνέλλεξε  και  έκανε  αυτός  

υπεύθυνη  δήλωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Η  οποία  λέει  ότι  συναινώ  για  τα  τρία  και  το  τιμολόγιο  για  να  αλλάξει  

το  ποσό  του  τιμολογίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  κόστος  ποιο  είναι ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  μερικά  λεπτά  ακόμη  ησυχία  παρακαλώ .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

75 ευρώ ,  αλλά  για  να  πληρωθεί  από  την  υπηρεσία  πρέπει  να  γίνει  αυτή  

η  διευκρίνιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Μετά  τις  διευκρινήσεις  αυτές  εγκρίνεται  ομοφώνως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  θα  τα  πάρει  αυτά  τα  λεφτά ;   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ο  εργολάβος  που  έκανε  την  περισυλλογή  των  ζώων .  75 ευρώ ,  νάτα .  75 

ευρώ  συν  το  Φ .Π .Α . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  τα  έχετε  μέσα  στην  εισήγηση ,  γι '  αυτό  κάνω  και  την  ερώτηση .    

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέραν  αυτού ,  εντάξει ,  η  ΚΟΙΝ .Σ .ΕΠ .  τι  ρόλο  παίζει ;  Αυτή  τα  

περισυνέλλεξε ;   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Είχαν  κάνει  μια  σύμβαση  παλαιά  με  αυτόν  τον  άνθρωπο ,  δεν  τα  

βρήκανε  όμως ,  η  σύμβαση  ήταν  σε  ισχύ  και  γι '  αυτό ,  αυτό  το  ποσό  

εισπράχθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  368/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  την  συνεργασία  όλους .  Καλή  συνέχεια .  Λύεται  η  

συνεδρίαση .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………………………… 

………………….… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

341-2020:  Ονοματοδοσία  του  χώρου  του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος   

 

342-2020:  Έγκριση  παράτασης  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ   

ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  και  Δήμου  Σερρών ,  που  αφορά  το  έργο :  

¨Εκσυγχρονισμός  αυτοκινητοδρομίου  Δήμου  Σερρών¨ .                          
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

ΠΡΑΚΤ:  Έγκριση  της  υπ’  αρ .  87/2020 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα :   

1/15/2020  “Ανανέωση  συμβάσεων  εργαζομένων  στις  δομές  ΚΔΑΠ  & 

ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  της   

  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στο  πλαίσιο  της  δράσης  ¨Έναρμόνιση  

Οικογενειακής  και   

  Επαγγελματικής  Ζωής¨  για  την  προγραμματική  περίοδο  

2020-2021”.          

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη-Τσοχατζίδη  

Χρ .   

 

343-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  κλειστών  αθλητικών  χώρων  

σχολικών  μονάδων  σε   

  αθλητικούς  συλλόγους .   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .   

 

344-2020: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  πλανοδίου  

εμπορίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .   

 

345-2020:  Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .   
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346-2020: Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  

περιουσίας   

  κληροδοτήματος :  Μητσάκου-  Εμφιετζόγλου  Κατίνας ,  χας  

Λυκούργου    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

347-2020: Έγκριση  διετούς  σχεδίου  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  της  

περιουσίας   

  κληροδοτήματος :  Αποστολίδη  Ιωάννη ,  ετών  2020-2021. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

348-2020:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(55η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  Κατεδάφιση  επικινδύνως  ετοιμόρροπων  τμημάτων  

οικοδομής  επί  της  οδού  Β .  Βασιλείου  9 στις  Σέρρες   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

349-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(58η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  605.120,00 ευρώ  από  

το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείου  

Υποδομών  και  Μεταφορών)  για  την  υλοποίηση  των  έργων  

αντιπλημμυρικής  προστασίας  (Κωδικός  Έργου :  

2014ΣΕ57200002 της  ΣΑΕ  572)                                                          

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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350-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(59η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  αποδοχή  χρηματοδότησης  12.662,59 ευρώ  από  το  

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών  για  την  υλοποίηση  του  έργου  Εγκατάσταση  

φυσικού  αερίου  στο  Σχολικό  Συγκρότημα  Μονάδων  Ειδικής  

Αγωγής  Α /θμιας  και  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  Νομού  Σερρών  

(ΣΑΕ  039) 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

351-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(60η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  αποδοχή  χρηματοδότησης  64.810,44 ευρώ  από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  δαπάνης  για  την  

σίτιση  μαθητών  Μουσικών  και  Καλλιτεχνικών  Γυμνασίων  

και  Λυκείων  της  χώρας .    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

352-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(61η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  ενίσχυση  κωδικού  εργοδοτικών  εισφορών  και  

δημιουργία  κωδικών  εσόδου  και  εξόδου  για  την  κράτηση  

ασφαλιστικών  εισφορών  ΕΔΟΕΑΠ  Δημοσιογράφων  

(επικουρικό ,  πρόνοια  και  υγεία)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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353-2020: Έγκριση  μείωσης  μισθώματος  του  υπ’  αριθμ .  22 

καταστήματος  Δημοτικού   

  Μεγάρου .                                                                                                   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

354-2020:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  του  υπ’  αριθμ .  1012 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Λευκώνα ,  για  

εγκατάσταση  κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  

περιβαλλοντικής  όχλησης .                                                                                                    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

355-2020: Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  των  υπ’  αρ .  335 & 

336 σχολικών  αγρών ,  αγροκτήματος  Χριστός  και  του  υπ’  

αρ .  1003 σχολικού  αγρού ,  αγροκτήματος  Βροντούς .                              

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

ΠΡΑΚΤ:  Λήψη  εκ  νέου  απόφασης  περί  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  

τμήματος  του  υπ’   

2/15/2020 αρ .  843 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .                           

             Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

356-2020:  Έγκριση  εκμίσθωσης  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  

αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Πεπονιάς .                                                                                       

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   
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357-2020:  Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  εκτάκτων  

αναγκών  2021 από  χιονοπτώσεις-παγετό ,  πλημμύρες ,  

πυρκαγιές ,  σεισμούς .      

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

358-2020:  Οριοθέτηση  τμήματος  ρέματος  ¨Κατακονόζη¨  

Πολεοδομικής  Ενότητας  Αγ .  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών .                       

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

359-2020: Έγκριση  του  υπ΄  αριθμ   1/2020 (θέμα  2ο)  πρακτικού  της  

επιτροπής  του  άρθρου  8 του  Ν .  3463/2006 αναφορικά  με  

την  ονομασία  πλατείας  που  βρίσκεται  έμπροσθεν  του  Ι .Ν .  

Αγίων  Αναργύρων  Οινούσας .                                                                                      

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

360-2020:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κυριότητας  ακινήτου  στο  

Ο .Τ .  356 στην  περιοχή  πράξης  εφαρμογής  ¨Εργατικές  

Κατοικίες¨  του  Δήμου  Σερρών  με  χαρακτηρισμό  

¨Κοινωφελής  Χώρος  Πυροσβεστικού  Σταθμού¨  και  μερική  

ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  215/2019 Α .Δ .Σ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

361-2020:  Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020 για  την  ένταξη  της  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Μελέτη  για  το  

αρδευτικό  δίκτυο  Μητρουσίου  Λευκώνα¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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362-2020:  Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020 για  την  ένταξη  της  μελέτης  με  τίτλο :  “Μελέτη  

αποκατάστασης  – επανάχρησης  βιομηχανικού  κτηρίου  

¨Νάσιουτζικ¨  σε  πολυχώρο  πολιτισμού”.    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

363-2020: Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020 για  την  ένταξη  του  έργου :  ¨Έργα  για  την  προστασία  

της  γέφυρας  Τσέλιου  περιοχής  Αγίων  Αναργύρων  Δήμου  

Σερρών  από  πλημμυρικά  φαινόμενα¨ .     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

364-2020: Απόψεις  και  εξέταση  της  από  08-09-2020 ένστασης  του  

¨ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ ,  αναδόχου  του  

έργου  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

2019-2020¨ ,  κατά  της  υπ’  αριθμ .  15564/15-6-2020 

απόφασης  έκπτωσης .     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

365-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  

και  επισκευής  μεταφορικών  μέσων  σύμφωνα  με  την  υπ '  

αριθμό  8075/2018 σύμβαση ,  την  5/2017 μελέτη  και  την  

62/2020 ΑΟΕ .  

Εισηγητής :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ . ,  

Τουρτούρας  Ι . ,Δινάκης  Κ .  
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366-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  24ο υ  Λογαριασμού  

και  24η ς  Πιστοποίησης  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  

«Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου  ΑΕ  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  για  τον  24ο  και  τελευταίο  

μήνα  εργασιών  από  10/03/2020 έως  09/04/2020. 

 

367-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  περισυλλογής  αδεσπότων  

ζώων .   

 

368-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  παροχής  υπηρεσιών  για  

την  υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  ως  Ενδιάμεσου  Φορέα  

της  ΣΒΑΑ  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κεντρικής  

Μακεδονίας   

 

369-2020:    Ανανέωση  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος   

ΕΗΔ      προσωπικού  από  02/11/2020 έως  30/09/2023 για  την  

υλοποίηση  της   

συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  «Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

Σερρών  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ» στο  πλαίσιο  του  

επιχειρησιακού  προγράμματος  «Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020» 
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370-2020: Παραίτηση  του  δημοτικού  συμβούλου  και  Προέδρου  του  

Αυτοκινητοδρομίου  ΕΗΔ   ΑΕ  ΟΤΑ  κ .  Ματθαίου  Γεωργίου  και  

αντικατάσταση  αυτού  από  τον  δημοτικό   

  σύμβουλο  κ .  Μερετούδη  Δημήτριο   

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :   

 

-  Πάνου  Σωτηρία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Γεωργούλας  Αντώνιος ,  αποχώρησε  πριν  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  4ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Γκότσης  Ηλίας ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  9ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

……………………..……………… 

………………….…….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 
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ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………… 

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 
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ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………… 

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ……………… 

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ        ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ      ……………… 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………… 

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………… 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………  

 

 


