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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 18/2020 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 

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

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

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

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

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ’ αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του 

κ. Δημάρχου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. 18/29-10-2020 έγγραφης πρόσκλησης του 

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

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I».  

 

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

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

παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν 32, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
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ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

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

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

4555/2018.  

 

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

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

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

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε κεκλεισμένων των θυρών.  

 

Προτιθέμεθα η παρούσα συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη 

λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημ. Συμβούλων.  

 

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

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

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

πανδημία του COVID-19.  

 

 

……………………………. 

………………. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
    Έχοντας υπόψη: 

 

- 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¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα 

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

περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων, 

 

- 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 προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει 

στις 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον  

  απολογισμό πεπραγμένων έτους 2019 της Δημοτικής Αρχής.                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών έτους 2021.                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός νέου τακτικού μέλους του Διοικ. Συμβουλίου του ¨Οργανισμού  

  Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού¨ του Δήμου  

  Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ).                                                                                                                                     
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                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   4ο: Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων: 

                        α) Α/θμιας Εκπαίδευσης  και  

                        β) Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.   

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Σιαμάγκας Δ.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση:  

                        α) χώρων 2ου Γυμνασίου Σερρών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας 

 διαγωνισμού ESB EUROPALSO στις 19-20 Δεκεμβρίου 2020   και   

                        β) χώρων του 5ου ΓΕΛ Σερρών στον σύλλογο ΜΓΣ Πανσερραϊκό.                                                                    

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική  

  υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος: ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨, έτους 

 2021.                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος ¨Μητσάκου - Εμφιετζόγλου  

  Κατίνας χας Λυκούργου¨, έτους 2021.                                                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

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

έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίων του Δήμου Σερρών 

στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.                                                                         

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την 

ένταξη του έργου με τίτλο: ¨Συντηρήσεις - επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου 

κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών¨.  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 
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ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: 

¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου & Τ.Κ. Ορεινής Δήμου 

Σερρών¨.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση χωροθέτησης στάσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ.                                           

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 315 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Επταμύλων.                        

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό 

Σινώπης 33.                          

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης στην Eurobank για την 

εξυπηρέτηση των χρηματαποστολών της, στην οδό Χρ. Σμύρνης 1.                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης στην εταιρεία 

¨ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.¨.                           

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης για τους παιδικούς σταθμούς 

¨Ονειρούπολη¨ στις οδούς Ηροδότου & Απαμείας 8 και Γρ. Ρακιτζή 32.                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

των Σερρών.                 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

9

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση υποβολής τριών προτάσεων στη διοργάνωση των βραβείων Best City 

Awards 2020 υποβολή υποψηφιοτήτων και έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Χαρακτηρισμό των έργων: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων στο πάρκο 

Τρικούπη και στην Πλατεία Ειρήνης του Δήμου Σερρών και Ανάπλαση 

πάρκου Καφταντζή του Δήμου Σερρών  ως μη αξιόλογα έργα τέχνης 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Μερική τροποποίηση της αρ. 309/2020 ΑΔΣ περί Αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου και αγορά μετοχών από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΑΕ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 

για το έργο: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερρών 

προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Σερρών για σύνταξη επιστολής  προς τον 

Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας με θέμα: Ενίσχυση του Γενικού 

Νοσοκομείου Σερρών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα 

προβλήματα του σε ιατρικό , παραϊατρικό προσωπικό και υλικοτεχνικές 

υποδομές με έναυσμα τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας 

COVID 19.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

…………………………………… 

…………….. 
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18η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  αρχίσουμε  την  συνεδρίασή  μας .  Ο  κ .  Φωτιάδης  μπήκε  στην  

σύνδεσή  μας .  Θα  παρακαλέσω  να  κλείσετε  όλοι  τα  μικρόφωνά  σας .  Θα  

ανοίγουμε  το  μικρόφωνο  κάθε  φορά  που  θα  λαμβάνουμε  λόγο  για  να  

μπορέσουμε  και  το  σύστημα  να  μην  έχει  πρόβλημα  και  για  διεξάγουμε  

την  συνεδρίασή  μας  με  ομαλό  τρόπο .   

 Είναι  μια  διαδικασία  όπου  έχει  μια  δυσκολία  και  μια  

ιδιαιτερότητα .  Εάν  τηρήσουμε  όλοι  τους  κανόνες  νομίζω  ότι  θα  τα  

καταφέρουμε  να  την  φέρουμε  σε  πέρας  με  επιτυχία .  

 Να  επισημάνω  στους  συνάδελφους  ότι  έχει  δοθεί  το  λινκ  της  

συνεδρίασής  μας  και  στα  τοπικά  μέσα  μαζικής  επικοινωνίας ,  

προκειμένου  να  μπορούν  να  παρακολουθούν  την  συνεδρίαση  χωρίς ,  

φυσικά ,  να  έχουν  δικαίωμα  και  την  δυνατότητα  να  πάρουν  τον  λόγο  ή  

να  πουν  το  οτιδήποτε  στην  συνεδρίαση .  Απλά  για  να  την  

παρακολουθούν  και  να  υπάρχει  μια  δημοσιότητα  στην  συνεδρίασή  μας .   

 Όποιος  θέλει  να  ζητήσει  τον  λόγο  θα  εφαρμόζει  την  παλαιά  

τακτική  που  είχαμε  εφαρμόσει  και  τις  προηγούμενες  φορές  ή  θα  

στέλνει  μήνυμα  σε  μένα  προκειμένου  να  του  δώσω  τον  λόγο  ή  θα  

πατάει  το  κουμπάκι  εκείνο  που  είναι  με  το  χέρι ,  με  το  οποίο  ζητάει  τον  

λόγο .   

 Πριν  προχωρήσουμε  στην  συζήτηση  των  θεμάτων  της  προ  

ημερήσιας  διάταξης  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος  προκειμένου  

να  κάνει  ενημέρωση  προς  το  σώμα .  Οπότε  δίνω  τον  λόγο  στον  κ .  

Δήμαρχο .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  σας  ακούω ,  δεν  έχω  ήχο  καθόλου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  που  επεμβαίνω ,  μου  έχουν  πει  και  άλλοι  συνάδελφοι  ότι  δεν  

έχουν  ήχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  αποκαταστάθηκε  το  πρόβλημα ,  οπότε  τον  λόγο  έχει  ο  κ .  

Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Καλησπέρα  Πρόεδρε .  Μια  

συνεδρίαση  η  οποία  πραγματοποιείται  σε  γκρίζο   περιβάλλον ,  σε  

γκρίζες  συνθήκες ,  είναι  πρωτόγνωρες  συνθήκες  που  ζει  όλη  η  περιοχή  

μας .  Όλη  η  περιοχή  μας  από  την  Δευτέρα .   

 Φυσικά  προτού  την  Δευτέρα  υπήρξαν  διαβαθμίσεις  αυτής  της  

γκρίζας  ζώνης  και  της  γκρίζας  πραγματικότητας ,   η  οποία  η  αλήθεια  

είναι  ότι  εδώ  στον  τόπο  μας  την  βιώσαμε  πάρα  πολύ  γρήγορα .   

 Είχαμε  την  ευκαιρία  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  που  

έγινε  στην  αίθουσα  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  να  πούμε  κάποια  πράγματα  για  

αυτά  τα  οποία  ξεκινούσαν  τότε ,  αλλά  κανένας ,  ακόμα  και  στις  πιο  

δυσοίωνες  σκέψεις  του  δεν  θα  μπορούσε  να  φανταστεί  αυτή  την  

εξέλιξη .   

 Προτού  προχωρήσουμε  λίγο  για  να  σας  ενημερώσω  για  μια  σειρά  

θεμάτων  τα  οποία  αφορούν  την  νέα  πραγματικότητα  και  τις  νέες  

δράσεις  του  δήμου  και  τις  απαντήσεις ,  τις  οποίες  οφείλει  ο  Δήμος  να  

δώσει  στους  πολίτες  μας ,  θέλω  να  ξεκαθαρίσω  δυο ,  τρία  πράγματα ,  τα  

οποία  εμείς  οι  αυτοδιοικητικοί  θα  πρέπει  με  αίσθημα  ευθύνης  και  με  

αίσθημα  ειλικρίνειας  να  τα  έχουμε  και  τα  εκπέμπουμε ,  γιατί  η  
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υπευθυνότητά  μας  απέναντι  στους  συμπολίτες  μας  είναι  το  Α  και  το  Ω .  

Η  υπευθυνότητα  και  η  αξιοπιστία  μας .   

 Αναφέρομαι  σε  πράγματα  τα  οποία  κυκλοφορούν  ή  σε  πράγματα ,  

σε  θέσεις  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  ξεκαθαριστούν  με  τον  ρόλο  του  

Δήμου  και  το  τι  μπορεί  να  κάνει  ο  Δήμος  σε  μια  τέτοια  κατάσταση .   

 Υπάρχουν  δυο  βασικά  θέματα ,  τα  οποία  δηλητηριάζουν  τις  

σκέψεις  των  πολιτών  και  έχουν  να  κάνουν  με  την  αξιοπιστία  γενικά  

την  θεσμική  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .   

 Ας  ξεκινήσουμε  λίγο  από  το  πρώτο .  Όσον  αφορά  το  θέμα  των  

ελέγχων .   

 Έχει  ακουστεί  κατά  κόρον  και  δυστυχώς  υπάρχει  μια  μικρή  

μειοψηφία  και  αυτοδιοικητικών ,  οι  οποίοι  οφείλουν  να  απαντήσουν  

αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  καλυφθεί  αυτό  το  

έλλειμμα ,  για  το  τι  μπορεί  και  το  τι  δεν  μπορεί  να  κάνει  ένας  Δήμος .  

Όχι  μόνο  ο  Δήμος  Σερρών ,  ένας  Δήμος .   

 Ας  δούμε  τι  λέει  ο  νόμος  και  όλα  αυτά  τα  οποία  σας  λέω  θα  σας  

τα  μεταφέρουν  και  οι  υπηρεσίες  και  ηλεκτρονικά ,  τι  λέει  ο  νόμος  για  

το  ποιες  είναι  οι  αρμόδιες  αρχές  ελέγχου  και  επιβολής  κυρώσεων  σε  

έναν  τόπο .   

 Στο  άρθρο  4 της  ΚΥΑ  του  4484 του  αρμόδιου  νόμου ,  να  μην  σας  

κουράζω  με  τον  νόμο ,  προβλέπεται  ότι  οι  αρμόδιες  αρχές  ελέγχου  και  

επιβολής  κυρώσεων  για  την  διασφάλιση  της  . .της  παρούσας ,  που  

αναφέρεται  σε  θέματα  υγείας  . .και  για  την  διενέργεια  ελέγχων ,  την  

διαπίστωση  παραβάσεων  και  την  επιβολή  των  προβλεπόμενων  

διοικητικών  κυρώσεων  είναι  το  Σώμα  Επιθεώρησης  Εργασίας ,  οι  

Υγειονομικές  Υπηρεσίες  των  ΟΤΑ  Α  και  Β  Βαθμού ,  οι  Διευθύνσεις  

Ανάπτυξης  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων ,  η  Ελληνική  Αστυνομία ,  η  
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Δημοτική  Αστυνομία ,  οι  Λιμενικές  Αρχές  καθώς  και  η  Αρχή  

Διαφάνειας ,  Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας  το  άρθρο  82.  

 Όργανα  ελέγχου  αποτελούν ,  επαναλαμβάνουμε ,  εκτός  από  αυτούς  

και  η   Υπηρεσιακή  Μονάδα  Ελέγχου  Αγοράς  καθώς  και  οι  Επιθεωρητές  

Ελεγκτές  της  Εθνικής  Αρχής  Διαφάνειας .   

 Άρα  εκ  του  νόμου  δυο  είναι  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  οι  οποίες  

θα  μπορούν  να  κάνουν  τον  έλεγχο .  Η  Δημοτική  Αστυνομία  και  η  

Υγειονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας .  

 Για  να  δούμε ,  λοιπόν ,  ποια  είναι  η  κατάσταση  σε  αυτές  και  ποια  

ήταν  η  κατάσταση  σε  αυτές  τις  δυο  υπηρεσίες ;   

 Δημοτική  Αστυνομία .  Η  Δημοτική  Αστυνομία  έχει  μια  δύναμη  

τεσσάρων  ατόμων .  Είναι  μια  δύναμη ,  η  οποία  ήρθε  πρόσφατα  στον  

Δήμο  και  όταν  λέμε  πρόσφατα  ήρθε  τον  Νοέμβριο .  Από  εκεί  και  πέρα ,  

όπως  όλοι  πολύ  καλά  γνωρίζετε ,  λόγω  του  ότι  δεν  είχαν  δοθεί  από  την  

σύστασή  της ,  από  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  οι  

αρμοδιότητες ,  το  παρόν  Δημοτικό  Συμβούλιο  ήρθε  και  με  την  απόφασή  

του  στις  27 Μαΐου  του  ΄20 ενέκρινε  τις  αρμοδιότητες ,  οι  οποίες  ήταν  

απαραίτητες  για  να  ασκήσει  τα  καθήκοντά  της  η  Δημοτική  Αστυνομία .  

 Ναι  μεν  συστήθηκε  η  Δημοτική  Αστυνομία ,  ναι  μεν  ήρθαν  τα  

άτομα  αυτά  εδώ  αλλά  δεν  είχαν  αρμοδιότητες .  Γιατί ;  Γιατί  στην  

απόφαση  περί  σύστασης  δεν  συνοδευόταν  αυτή  η  απόφαση  περί  

εκχώρησης  πάλι  των  αρμοδιοτήτων ,  όπως  ίσχυαν  παλαιά .  

 Η  απόφαση  αυτή  του  Μαΐου  διαβιβάστηκε  στην  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση  τον  Ιούνιο  και  από  εκεί  και  πέρα  διαβιβάστηκε  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  στις  30/6 στο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο ,  το  

οποίο  είναι  απαραίτητο  για  να  συνεδριάσει ,  το  οποίο  συνεδρίασε  στις  

24/9 το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  του  Νομού .  
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 Το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  έστειλε  αυτή  στην  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση  και  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  προώθησε  τα  θέματα  αυτά  για  

δημοσίευση  στο  ΦΕΚ ,  το  οποίο  ΦΕΚ  μέχρι  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  

δεν  έχει  δημοσιευτεί  ακόμη .   

 Άρα  ακόμη  και  μέχρι  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε ,  η  Δημοτική  

Αστυνομία  μπορεί  να  κάνει  μόνο  συστάσεις  και  μπορεί  να  

λειτουργήσει  μόνο  υποστηρικτικά .   

 Τι  μπορούσε  να  κάνει ,  λοιπόν ,  η  Δημοτική  μας  Αστυνομία ;  Να  

έρθει  σε  επαφή ,  όπως  ήρθαμε  σε  επαφή  με  την  Αστυνομία  και  της  

είπαμε  ότι  ορίστε ,  αυτή  είναι  η  Δημοτική  Αστυνομία  μας ,  

αρμοδιότητες  εμείς  δεν  έχουμε  να  κάνουμε  έλεγχο ,  όποτε  θελήσετε  και  

για  ότι  θελήσετε  αυτούς  τους  τέσσερις ,  στην  ουσία  τρεις  δημοτικούς  

αστυνόμους ,  γιατί  υπάρχει  ο  ένας  δημοτικός  αστυνόμος  που  έχει  ένα  

συγκεκριμένο  θέμα  νομίμως  και  λείπει  από  την  υπηρεσία ,  αλλά  αυτούς  

τους  τρεις  δημοτικούς  αστυνόμους  είναι  στην  διάθεσή  σας  

οποτεδήποτε  θελήσετε  υποστηρικτικά  σε  σας  να  είναι ,  ούτως  ώστε ,  να  

κάνετε  εσείς  τον  προσήκοντα  έλεγχο .   Αυτό  όσον  αφορά  το  κομμάτι  

της  πρώτης  υπηρεσίας .   

 Η  δεύτερη  υπηρεσία  που  έχουμε ,  που  αφορά  την  Υγειονομική  

Υπηρεσία  του  ΟΤΑ ,  θα  σας  πω  πως  είναι  στελεχωμένη  ακριβώς  αυτή  η  

Υπηρεσία .  Έχουμε  έναν  ΤΕ  επισκεπτών  υγείας ,  έναν  ΤΕ  εποπτών  

δημόσιας  υγείας  και  μια  ΤΕ  νοσηλεύτρια .   

 Στο  τμήμα  λοιπόν  Υγείας  υπάρχει  ένας  Επόπτης  Δημόσιας  

Υγιεινής .  Ένας .  Βάσει  του  νόμου  για  να  συγκροτηθεί  συνεργείο  

ελέγχου  απαιτούνται  δυο  επόπτες  υγείας .  Άρα  εκ  των  πραγμάτων  δεν  

μπορούσε  να  βγει  συνεργείο  ελέγχου ,  από  το  συγκεκριμένο  τμήμα ,  

γιατί  είχαμε  μόνο  ένα  άτομο .  Και  αυτό  το  μόνο  ένα  άτομο  δεν  ήταν  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

15

δική  μας  επιλογή ,  προβλέπεται  από  το  συγκεκριμένο  οργανόγραμμα ,  το  

οποίο  έχει  φυσικά  μια  κενή  θέση ,  την  οποία  έχουμε  ζητήσει  εδώ  και  

πάρα  πολύ  καιρό  να  καλυφθεί .  Να  καλυφθεί  με  διαδικασίες  του  

δημοσίου  που  ξέρετε  πόσο  χρονοβόρες  είναι  και  δεν  είναι  στην  

δυνατότητα  του  Δήμου .   

 Άρα  αυτή  είναι  η  μοναδική  δυνατότητα  που  είχε  ελεγκτικά  ο  

Δήμος  να  μπορέσει  να  διασφαλίσει  την  δημόσια  υγεία .  Η  βασική  

δυνατότητα  ελέγχου  ανήκε  και  ανήκει  στην  Ελληνική  Αστυνομία ,  η  

οποία  έχει  την  υπηρεσιακή  την  δύναμη  περίπου  800,  από  ότι  άκουσα  

στην  σύσκεψη  αστυνομικών ,  καθώς  επίσης  και  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Β  Βαθμού ,  οι  οποίοι  έχουν  ένα  ολιγομελές  

αλλά  προσωπικό  τέτοιο ,  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  βγει  να  συγκροτήσει  

συνεργεία  ελέγχου .  

 Αυτό ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  ελέγχων .  Ελέγχους ,  λοιπόν ,  η  μια  

και  η  άλλη  υπηρεσία  μέχρι  και  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  δεν  

μπορούσαν  να  κάνουν .   

 Πάμε  στο  δεύτερο  θέμα ,  ο  οποίο  θα  ήθελα  και  αυτό  να  το  

ξεκαθαρίσουμε ,  γιατί  συζητείται  πάρα  πολύ .  

 Ξέρετε  ότι  μετά  από  την  σύσκεψη  που  είχαμε  στην  έδρα  της  

Περιφερειακής  Ενότητας ,  στην  Δημαρχεία  και  με  τον  κ .  Χαρδαλιά  και  

με  τους  άλλους  υπεύθυνους  του  ΕΟΔΥ  είχαμε  ζητήσει  εμείς  από  την  

προηγούμενη  εβδομάδα  θα  έρθουν  συνεργεία  του  ΕΟΔΥ ,  ούτως  ώστε ,  

να  κάνουν  rapid test .   

 Ανταποκρίθηκε  η  πολιτεία  άμεσα  και  διενεργήθηκαν  πάνω  από  

3.000 rapid test  στον  χώρο  της  πλατείας  Ελευθερίας .    

 Το  rapid test  είναι  μια  διαδικασία  ευεργετική  για  την  προάσπιση  

της  δημόσιας  ασφάλειας  και  είναι  κάτι  το  οποίο  και  σαν  κατεύθυνση  
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δίνεται  από  το  Υπουργείο ,  από  τους  επιστήμονες ,  από  την  

επιστημονική  κοινότητα  και  το  Υπουργείο  Υγείας  και  αυτό  γιατί ;  Γιατί  

για  κάθε  έναν  θετικό  που  βρίσκεται  από  το  rapid test  και  βρέθηκαν  

πολλοί  θετικοί  από  αυτά  τα  rapid test ,  γλιτώνουν  τουλάχιστον  τρία  

κρούσματα  ανά  θετικό .  Και  αυτό  γιατί ;  Γιατί  ο  κάθε  ένας  θετικός  

απομονώνεται ,  μπαίνει  σε  καραντίνα ,  προσέχει  τις  συμπεριφορές  του ,  

τις  σχέσεις  του  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  γλιτώνει  με  την  διασπορά  για  

όλες  αυτές  τις  καταστάσεις .   Για  όλο  το  μέλλον .  

 Αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  εμείς  το  καταφέραμε ,  εδώ  τοπικά  

εννοώ ,  το  εμείς  δεν  πάει  στον  Δήμο ,  τοπικά  και  έχει  παρατηρηθεί  όσον  

αφορά  το  θέμα  της  διάδοσης  του  ιού ,  με  όλα  τα  νούμερα  και  τις  

μετρήσεις  που  είχαμε  τις  τελευταίες  πέντε  μέρες ,  ότι  έχουμε  μια  πρώτη  

ανακοπή ,  ένα  πρώτο  φρενάρισμα  της  διασποράς  του  ιού  στην  περιοχή  

μας .  Ένα  πρώτο  φρενάρισμα  το  οποίο  οφείλεται  και  φυσικά  στην  

αυξημένη  προσοχή  των  ανθρώπων  μας  εδώ ,  όλων  των  συμπολιτών  μας  

και  την  υπεύθυνη  στάση  του  κόσμου ,  αλλά  οφείλεται  και  σε  ένα  πολύ  

μεγάλο  βαθμό  σε  όλη  αυτή  την  ενδελεχή  διαδικασία  που  έγινε .   

 Τα  rapid test  δεν  έγιναν  για  να  μας  βάλουν  στο  lockdown, όπως  

κάποιοι  έξυπνοι  διαδίδουν .  Αυτή  ήταν  μια  διαδικασία  την  οποία  την  

οφείλαμε  στους  συμπολίτες  μας .  Και  εάν  κάποιοι  θεωρούν  με  το  να  

δείχνουμε  συγκεκριμένα  κρούσματα ,  τα  οποία  υπάρχουν  στον  

πληθυσμό  και  αυτοί  οι  αριθμοί  φαίνονται  από  τα  rapid test ,  

δημιουργούμε  πρόβλημα ,  αυτό  νομίζω  ότι  απέχει  πάρα  πολύ  από  την  

προστασία  και  την  υπεύθυνη  στάση  που  πρέπει  να  δείξει  ο  κάθε  Δήμος .   

 Άλλωστε ,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  όλες  οι  ευρωπαϊκές  χώρες  έχουν  

μια  τέτοια  κατεύθυνση ,  να  κάνουν  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα  rapid 

test ,  στο  σύνολο  του  πληθυσμού .  Ήδη  η  Σλοβακία  πριν  από  τέσσερις  
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μέρες  κάνει  rapid test  στο  σύνολο  του  πληθυσμού ,  το  ίδιο  έχει  

παραγγείλει  και  η  Γαλλία .  Είναι  ένα  από  τα  εργαλεία ,  τα  οποία  έχουμε  

για  αναχαίτιση  του  ιού .  

 Προφανώς  τα  κρούσματα  αυτά  τα  οποία  καταδεικνύονται  από  το  

rapid test ,  προφανώς  όλα  αξιολογούνται .  Γιατί  αξιολογείται  ο  αριθμός  

των  rapid test  σε  σχέση  με ,  το  σύνολο  των  κρουσμάτων  σε  σχέση  με  τα  

rapid test  που  γίνονται .   

 Ερώτημα .  Γιατί  ενώ  άρχισε  αυτός  ο  αριθμός  να  μειώνεται ,  των  

κρουσμάτων ,  γιατί  μπήκαμε  εμείς  στο  γκρι ;  Στο  γκρι ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  από  την  συγκεκριμένη  ενημέρωση  που  έχουμε ,  δεν  

μπήκαμε  εξαιτίας  των  κρουσμάτων  μας  που  έχουμε  εδώ ,  αλλά  εξαιτίας  

της  κατάστασης  των  Δομών  υγείας  που  έχουμε  εδώ  και  στην  

Θεσσαλονίκη .  

 Η  σύνδεσή  μας  με  την  Θεσσαλονίκη  είναι  υγειονομική  κυρίως .  Τι  

σημαίνει  αυτό ;  Σημαίνει  ότι  οι  ασθενείς  εδώ ,  επειδή  το  δικό  μας  

νοσοκομείο  δεν  είναι  νοσοκομείο  αναφοράς  covid,  οι  βαριά  ασθενείς  

διακομίζονται  στις  δομές  υγείας  της  Θεσσαλονίκης  και  επειδή  όντως  η  

Θεσσαλονίκη  έχει  ένα  τεράστιο  φορτίο  ι ικό ,  εκεί  το  σύστημα  υγείας  

έχει  κρασάρει  και  προφανώς  μια  από  τις  αποφάσεις  που  πάρθηκαν  

αφορούσε  και  το  γκριζάρισμα  και  της  δική  μας  περιοχής ,  όχι  λόγω  

κρουσμάτων  αλλά  λόγω  έλλειψης  δυναμικού  υγειονομικού  στην  

συγκεκριμένη  περιοχή .   

 Αυτό  καταδεικνύεται ,  τις  τελευταίες  πέντε  μέρες  είδαμε  τα  

στατιστικά ,  τις  τελευταίες  πέντε  μέρες  εδώ  στις  Σέρρες  από  τα  

στοιχεία  του  ΕΟΔΥ  είχαμε  213 κρούσματα .  213 καταγεγραμμένα  

κρούσματα .  Τα  αντίστοιχα  κρούσματα  στην  ΠΕ  της  Δράμας  ήταν  282,  

είναι  σε  άλλη  περιοχή ,  της  Λάρισας  ήταν  377,  της  Ροδόπης  ήταν  367 
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και  πλήθος  άλλων  περιοχών  που  είχαν  πολύ  περισσότερα  κρούσματα  

από  εμάς .    

 Άρα  είναι  σαφές  ότι  δεν  είναι  θέμα  κρουσμάτων ,  είναι  θέμα  

παραγόντων  που  έχουν  να  κάνουν  με  τις  υγειονομικές  δομές  και  

προφανώς  τα  rapid test  δεν  ήταν  αυτά  που  οδήγησαν  σε  μια  τέτοια  

κατάσταση  lockdown. Τα  rapid test  έσωζαν  και  σώζουν  πολύ  κόσμο  

και  από  το  να  νοσήσει  και  να  διασπαρθεί  η  νόσος  αλλά  κυρίως  να  

προστατεύσει  το  υγιές  κομμάτι  του  πληθυσμού  και  ειδικότερα  το  

ευάλωτο  κομμάτι  του  πληθυσμού .   

 Αυτά ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  δυο  αυτών  συγκεκριμένων  

πληροφοριών ,  οι  οποίες  διακινούνται ,  στις  οποίες  με  αίσθημα  ευθύνης  

θα  ήθελε  ο  καθένας  να  τις  αντιμετωπίζει .   

 Έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε ,  πέρα  από  την  πανδημία ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι  και  μια  πανδημία  ηλιθιότητας .  Μια  πανδημία  ανθρώπων ,  

οι  οποίοι  είναι  αρνητές ,  οι  οποίοι  κάνουν  πολύ  μεγαλύτερη  ζημία  στο  

κοινωνικό  σύνολο  από  την  ίδια  την  πανδημία .   

Γιατί ,  όταν  έχεις  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  δυναμιτίζουν  μια  

συνολική  προσπάθεια  και  αυτή  την  στιγμή  υπάρχει  μια  παγκόσμια  

προσπάθεια  της  επιστημονικής  κοινότητας  για  να  αντιμετωπίσουμε  

αυτόν  τον  ιό ,  όταν  την  αντιμετωπίζεις  με  έναν  τέτοιο  ανεύθυνο  τρόπο  

και  βρίσκεις  «υποστηρικτές»,  μέσα  σε  εισαγωγικά ,  ή  σιωπηλούς  

συμμάχους  ανθρώπους  οι  οποίοι  γνωρίζουν  και  δεν  μιλούν ,  νομίζω  ότι  

αυτό  οφείλουμε  όλοι  και  να  το  απαντήσουμε  και  να  το  ανατάξουμε .  

Όλοι  ως  υπεύθυνοι  πολίτες .  

Αυτά  τα  στοιχεία  τα  οποία  σας  είπα  και  τα  δεδομένα  τα  οποία  

σας  είπα  είναι  δεδομένα  τα  οποία  προφανώς  πηγάζουν  από  την  

επιστημονική  προσέγγιση  που  γίνεται  και  τις  αρμόδιες  αρχές  και  στις  
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οποίες  όλοι  θα  πρέπει  να  έχουμε  και  μια  εμπιστοσύνη ,  γιατί  εμείς  σαν  

φορέας  εάν  δεν  ξεκινήσουμε  από  αυτό  το  κομμάτι  είναι  σίγουρο  ότι  

δεν  θα  κατακτήσουμε  την  συμμαχία  με  τους  πολίτες  που  θέλουμε .   

Απομονώνουμε ,  λοιπόν ,  όλες  αυτές  τους  μύθους ,  οι  οποίοι  

κυκλοφορούν ,  όλοι  μας  και  κυρίως  πάμε  στα  θέματα ,  τα  οποία  έχουν  

να  κάνουν  με  την  πραγματική  δράση  που  θα  πρέπει  ως  Δήμος  να  

κάνουμε .   

Η  ώρα  του  ποιος  φταίει  και  του  ποιος ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

ευθύνεται  γενικότερα  για  μια  τέτοια  πανδημία ,  η  οποία  σημειωτέων ,  

από  ότι  έχω  από  τις  πληροφορίες  αύριο  θα  ανακοινωθεί  ένα  γενικότερο  

lockdown σε  όλη  την  Ελλάδα ,  άρα ,  ούτως  ή  άλλως ,  θα  είμαστε  όλοι  

στην  ίδια  κατάσταση  και  αυτό  δεν  έχει  να  κάνει  με  όλα  αυτά  τα  οποία  

κυκλοφορούν ,  αλλά  έχει  να  κάνει  με  την  ίδια  την  φύση  της  πανδημίας .  

Παρόλα  αυτά ,  αυτά  θα  είναι  ανακοινώσεις  αύριο  από  τον  

Πρωθυπουργό ,  θα  πρέπει  όλοι  μας  να  σταθούμε  με  υπευθυνότητα  πάνω  

σε  μια  πρόκληση  και  ένα  στοίχημα  που  έχουμε  να  κερδίσουμε .  

Στοίχημα  υγειονομικό ,  αλλά  και  στοίχημα  επιβίωσης ,  γιατί  το  δεύτερο  

θέμα ,  το  οποίο  ήθελα  να  σας  βάλω ,  είναι  το  θέμα  της  επιβίωσης  των  

συνανθρώπων  μας .   

Επιβίωση ,  γιατί  ήδη  έχουν  μείνει  πάνω  από  15 με  20 χιλιάδες  

άνεργοι  αυτή  την  στιγμή  που  δεν  έχουν  να  θρέψουν  τις  οικογένειές  

στους  και  στον  Δήμο  μας  και  σε  όλους  τους  δήμους  του  Νομού  και  γι '  

αυτό  το  πράγμα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  άμεση  απάντηση .  Άμεση  

απάντηση  από  την  πολιτεία ,  άμεση  απάντηση  από  αυτούς ,  οι  οποίοι  θα  

πρέπει  το  αύριο  του  ανθρώπου  που  δεν  θα  έχει  να  φάει ,  να  ζήσει  την  

οικογένειά  του ,  πρέπει  να  το  απαντήσει ,  πρέπει  να  το  ικανοποιήσει .   
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Έχουμε  ζητήσει ,  εγώ  έχω  κάνει  επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό  

και  έχω  ζητήσει  μια  συγκεκριμένη  κάλυψη  αυτών  των  ανθρώπων ,  

κάλυψη  βασικών  αναγκών  του ,  με  μια  έκτακτη  ενίσχυση ,  των  

ανθρώπων  που  έχουν  μείνει  χωρίς  δουλειά ,  είτε  είναι  επαγγελματίες  

είτε  είναι  υπάλληλοι ,  ούτως  ώστε ,  να  καλυφθεί  αυτό  το  πρώτο  

διάστημα .   

Ξέρω  ότι  η  κυβέρνηση  έχει  να  αντιμετωπίσει  πολλά  αλλά  το  

πρώτο  και  κυρίαρχο  είναι  να  επιβιώσουν  οι  συνάνθρωποί  μας .   

Από  εκεί  και  πέρα  εμείς  ως  Δήμος  θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω ,  

εκτός  από  τα  μέτρα  αυτά  τα  οποία  σας  είχαμε  ενημερώσει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  είχε  γίνει ,  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  που  ήταν  η  πρώτη  φάση  των  μέτρων ,  προχωρήσαμε  στις  25 

Οκτωβρίου  σε  μια  δεύτερη  φάση  μέτρων  που  αφορούσαν  μέτρα  

περιορισμού  της  εξάπλωσης  με  την  αναστολή  λειτουργίας  όλων  των  

δημοτικών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  προτού  παρθούν  οι  σχετικές  

αποφάσεις ,  αναστολή  παραχώρησης  σχολικών  και  δημοτικών  χώρων  σε  

Αθλητικούς  και  Πολιτιστικούς  Συλλόγους .  

Αναστολή  όλων  των  παραστάσεων  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  αναστολή  

των  τμημάτων  Σχολής  Χορού  –Γυμναστική  Ενηλίκων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

καθώς  επίσης ,  αποφασίστηκαν  οι  δράσεις  για  να  προμηθευτούμε  οκτώ  

πύλες  ακριβούς  μέτρησης  της  θερμοκρασίας .  

Προμήθεια  6.500,  σε  πρώτη  φάση ,  υφασμάτινων  μασκών  

πολλαπλών  χρήσεων  για  να  διανεμηθούν  σε  καθηγητές  και  σε  μαθητές  

στην  Β /θμια  εκπαίδευση ,  ενεργοποίηση  όλων  των  εθελοντικών  ομάδων  

για  κοινωνικές  δράσεις .  

Σχεδιασμός  πλέγματος  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  της  Διεύθυνσης  Υγείας .  Άρα  θα  υπάρχει  αναλυτικό  
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πλέγμα  δράσεων  για  όλα  αυτά  τα  οποία  ήδη  έχουν  σχεδιαστεί  και  

υπάρχει  ετοιμότητα  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

Καμπάνια  ενημέρωσης  χρηστών  για  την  ευαισθητοποίηση  των  

πολιτών  για  την  τήρηση  των  μέτρων  προστασίας .  Καθημερινή  

απολύμανση  παιδικών  χαρών .  Αυτό  είχε  αποφασιστεί  την  Κυριακή .  

Ήδη  έχει  . .γιατί  έχουν  κλείσει  οι  παιδικές  χαρές  με  τις  αποφάσεις  τις  

προχθεσινές .   

Φυσικά  η  ενίσχυση  της  Αστυνομίας ,  του  ελεγκτικού  μηχανισμού  

τους  πολιτείας  με  το  δυναμικό  αυτό  των  τριών  ατόμων  της  Δημοτικής  

μας  Αστυνομίας  για  συγκρότηση  πρόσθετων  μεικτών  κλιμακίων  

ελέγχου  στην  Αστυνομία .  

Και  τότε ,  φυσικά ,  είχαμε  καταφέρει  να  παραμείνει  ο  Ε .Ο .Δ .Υ . ,  οι  

κινητές  μονάδες  που  έκαναν  το  rapid test  τ  στις  Σέρρες  για  όλη  την  

προηγούμενη  εβδομάδα  και  μέχρι  και  την  Πέμπτη .   

Αυτά  είναι  τα  πρόσθετα  μέτρα  που  είχαμε  πάρει  στην  Β  φάση  και  

τώρα ,  μετά  από  την  ανακοίνωση  νέου  γκριζαρίσματος  της  περιοχής  

μας ,  πέρα  όλων  των  . .τα  οποία  εμφανίζονται ,  έχουμε  κλειστές  τις  

παιδικές  χαρές ,  κλειστές  όλες  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  που  

συμπεριλαμβάνουν  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  καθώς  επίσης  και  

μεγαλύτερη  εντατικοποίηση  των  ψεκασμών  και  των  . .  όλων  των  

περιοχών .   

Επίσης ,  μια  ανακατανομή  του  τμήματος  Καθαριότητας ,  κυρίως  

δίνοντας  έμφαση  σε  καθαριότητα  δημόσιων  χώρων  που  μπορεί  να  

υπάρχει  η  όποια  προσέλευση  και  η  μεταφορά  κάποιων  κλάδων  από  το  

κέντρο  της  πόλης ,  από  την  αγορά ,  η  οποία  είναι  κλειστή  σε  γειτονιές ,  

γιατί  τα  αστικά  απόβλητα  θα  είναι  μεγαλύτερα ,  πολύ  περισσότερα  
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τώρα  σε  σχέση  με  τα  προηγούμενα  και  θα  είναι  μικρότερος  ο  φόρτος  

που  έχουμε  στο  κέντρο  της  πόλης ,  που  είναι  κυρίως  εμπορικό .   

Αυτά  είναι  τα  μέτρα  τα  οποία  έχουμε ,  καθώς  επίσης  και  θα  

προχωρήσουμε  σε  όλη  την  λήψη  των  μέτρων  που  είχαμε  προχωρήσει  

και  είχαμε  συναποφασίσει  στην  πρώτη  φάση  της  πανδημίας ,  που  είχε  

να  κάνει  με   απαλλαγή  της  καταβολής  των  ανταποδοτικών  τελών  για  

τις  επιχειρήσεις  οι  οποίες  είναι  σε  αναστολή  για  το  επόμενο  διάστημα ,  

απαλλαγή  καταβολής  ων  τελών  κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων ,  

απαλλαγής  των  τελών  διαμονής  παρεπιδημούντων ,  απαλλαγή  καταβολή  

των  τελών  των  ακαθαρίστων  εσόδων  . . ,  απαλλαγή  καταβολής  τελών  

των  ακαθαρίστων  εσόδων  των  κέντρων  διασκέδασης ,  μουσικής  5% για  

το  χρονικό  διάστημα  που  θα  είναι  κλειστά .   

Καθώς  επίσης ,  αναστέλλεται  για  τις  επιχειρήσεις ,  δίνεται  η  

δυνατότητα  αναστολής  των  πληρωμών ,  όσο  είναι  κλειστά ,  των  

πληρωμών  και  του  . .  για  τον  μήνα  αυτό ,  για  τον  μήνα  Νοέμβριο  καθώς  

επίσης  και  ενεργοποίηση  των  ρυθμίσεων  . .  που  αφορά  τα  μισθώματα ,  

τα  οποία  έχουμε  εμείς  από  τα  δημοτικά  ακίνητα ,  που  προτίθεται ,  

δηλαδή ,  να  προβεί  σε  μείωση  30% του  συνολικού  μισθώματος  που  

εισπράττει ,  εάν  προβλέπεται  στην  νομοθετική  ρύθμιση  του  40% αυτών  

που  είχαμε  τώρα ,  που  ήταν  το  τελευταίο  διάστημα ,  περιμένουμε  την  . .  

εάν  είναι  40% θα  προχωρήσουμε  στο  40%, περιμένουμε  τα  αρμόδια  

. .για  να  δούμε  το  ποσοστό  της  μείωσης  των  δημοτικών  τελών .   

Αυτά  σαν  μια  πρώτη  απάντηση  για  τους  . .  Ξέρουμε  ότι  εμείς  

μόνοι  μας  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  και  πολλά  πράγματα .  αυτά  είναι  

τα  μόνα  τα  οποία  μπορούμε  να  τους  δώσουμε  σε  επίπεδο  χρηματικό .  

Πρέπει  όμως  η  πολιτεία  και  το  έχουμε  εκφράσει ,  να  δώσει  μια  γενναία  

βοήθεια  σε  αυτούς  τους  ανθρώπους  οι  οποίοι  έχουν  ένα  βιοποριστικό  
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πρόβλημα .  Όλοι  οι  άλλοι  είτε  συνταξιούχοι  είτε  υπάλληλοι  προφανώς  

και  αυτοί  έχουν  πρόβλημα  αλλά  ο  μισθός  τους  θα  τρέχει ,  αυτό  το  οποίο  

θα  έχουμε   γι '  αυτό  αυτούς  που  θα  υπάρχει  πρόβλημα  είναι  αυτοί  που  

έχασαν  την  δουλειά  τους  μέσα  σε  μια  μέρα .   

Τελειώνοντας  θέλω  να  σας  πω  κάτι .  Ποτέ  δεν  είμαι  από  τους  

ανθρώπους  που  δεν  έχω  αναλάβει ,  δεν  έχουμε  αναλάβει  τις  ευθύνες  

που  μας  αναλογούν  σε  οποιοδήποτε  . .  του  Δήμου  και  είμαι  ο  

τελευταίος  που  θα  πει  ότι  δεν  έχουν  γίνει ,  στον  έναν  χρόνο  περίπου  

που  είμαστε  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  έχουν  γίνει  και  αστοχίες .  Προφανώς  

είμαστε  εδώ  προφανώς  ο  ρόλος  της  αντιπολίτευσης  είναι  να  επισημάνει  

αυτές  τις  αστοχίες  και  προφανώς  ο  ρόλος  ο  δικό  μας  είναι  να  τις  

διορθώνουμε .  

Αλλά  είναι  κρίμα ,  είναι  άδικο  να  φορτώνεται  μια  Δημοτική  Αρχή  

πράγματα  για  τα  οποία  ούτε  αρμοδιότητα  έχει  ούτε  θα  μπορούσε ,  

ενδεχόμενα  να  κάνει  κάτι  για  μια  εξέλιξη  που  αφορά  παγκόσμια  μια  

κατάσταση  αφόρητη  και  μια  κατάσταση  αχαρτογράφητη .   

Αυτό  σαν  μια  γενική  παρατήρηση .  Από  εκεί  και  πέρα  νομίζω  ότι  

στην  συζήτηση  που  θα  ακολουθήσει  και  για  τις  τοποθετήσεις  και  στα  

υπόλοιπα  θέματα ,  να  έχουμε  την  δυνατότητα  να  επανέλθουμε .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε .  Να  προχωρήσουμε  λίγο  στην  συνέχεια ,  

να  απαντηθούν  κάποια  ερωτήματα  που  είχαμε  πει  την  προηγούμενη  

φορά  από  συναδέλφους .  Είχε  τεθεί  ένα  ερώτημα  από  την  παράταξη  του  

κ .  Φαρμάκη  προς  τον  κ .  Τουρτούρα .  Παρακαλώ  ο  κ .  Τουρτούρας  να  

δώσει  την  απάντηση  στο  ερώτημα  αυτό .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  
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Καλησπέρα  κύριε  Πρόεδρε ,  καλησπέρα  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι .  

θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  εδώ  και  δέκα  μέρες  γίνονται  τα  

κλαδέματα  των  χαμηλών  δέντρων .  Όσον  αφορά  την  ερώτηση  του  κ .  

Φαρμάκη ,  την  Κυριακή  8 Νοεμβρίου  έχει  προγραμματιστεί  να  γίνει  το  

κλάδεμα  των  δέντρων  της  Γ .  Παπανδρέου .  Ήδη  έχουμε  ενημερώσει  την  

Αστυνομική  Διεύθυνση  Σερρών ,  ώστε  να  κόψει  την  κυκλοφορία  και  να  

μας  βοηθήσει  από  τα  παρκαρισμένα  αυτοκίνητα ,  ώστε  να  

πραγματοποιηθεί  το  κλάδεμα .   

 Είμαστε  έτοιμοι  την  Κυριακή  8 Νοεμβρίου  θα  είμαστε  στην  Γ .  

Παπανδρέου ,  στις  δυο  γειτονιές  για  να  πραγματοποιηθεί  το  κλάδεμα  

των  δέντρων .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .   Είχε  τεθεί  και  μια  ερώτηση ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ,  η  οποία  θα  

απαντηθεί  από  τον  ίδιο  τον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είχε  τεθεί  το  ερώτημα  για  την  ίδρυση  των  Γραφείων  Εξυπηρέτησης  

Πολιτών ,  το  οποίο  το  έχουμε  στο  πρόγραμμά  μας .  Είχε  τεθεί  το  

ερώτημα ,  πότε  θα  προχωρήσουμε  στην  συγκεκριμένη  δράση ;    

Θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  έχουμε  δεσμευτεί  για  την  ίδρυση  αυτών  

των  γραφείων  και  τι  έχουμε  κάνει  γι '  αυτά ;  Ήδη  έχουμε  προχωρήσει ,  

στα  είχα  πει  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  πολλές  

από  τις  δράσεις ,  τις  οποίες  τις  είχαν  δρομολογήσει  και  τις  είχαμε  

εντάξει  στον  προϋπολογισμό  του  ’20 και  μια  δραστηριότητα  είναι  και  

αυτή  για  την  δημιουργία  τέτοιων  γραφείων  στα  χωριά ,  την  μελέτη  την  

έχουμε  εντάξει  ηθελημένα  στην  πρόσκληση  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ .  
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Θα  μπορούσαμε  να  την  είχαμε  προχωρήσει  με  ίδιους  πόρους ,  

απλά  επειδή  . .αυτή  την  κατάσταση  και  επειδή  γνωρίζαμε  εκ  των  

προτέρων  για  το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  

αποφασίσαμε  να  εντάξουμε  την  συγκεκριμένη  πρόταση  στην  

αντίστοιχη  πρόσκληση  περί  έξυπνων  πόλεων ,  που  αφορά  

ολοκληρωμένα  συστήματα  τέτοιων  γραφείων ,  σε  όλα  τα  χωριά  καθώς  

και  σε  τέσσερα  σημεία  της  πόλης .   

Περιλαμβάνει  έναν  πλήρες  εξοπλισμό  και  τηλεδιάσκεψης  αλλά  

παράλληλα  με  αυτή  την  πρόταση ,  η  οποία  θα  είναι  100% 

χρηματοδοτούμενη ,  100% χρηματοδοτούμενη ,  άρα  δεν  θα  έχουμε  

καθόλου  πόρους  από  τον  Δήμο ,  η  οποία  πιστεύω  μέχρι ,  γιατί  η  

υποβολή  της  . .΄21, η  έγκρισή  της  θα  γίνει  μέσα  στους  δυο  μήνες ,  μέχρι  

το  τέλος ,  δηλαδή  της  χρονιάς ,  του  χρόνου  θα  έχουμε  ξεκινήσει  την  

υλοποίηση  … 

Παράλληλα  όμως  να  πω  και  είχαμε  πει  εξής  στο  πλαίσιο  της  

έξυπνης  διακυβέρνησης ,  είχαμε  πει  ότι  θα  δημιουργήσουμε  κάποια  

κέντρα  στα  χωριά  και  στις  γειτονιές ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  χρειάζεται  ο  

δημότης  να  έρχεται  και  να  εξυπηρετείται  από  αυτά  τα  κέντρα .   

Προχωρήσαμε  ένα  βήμα  πιο  μπροστά  και  μας  προλαβαίνουν  και  

οι  εξελίξεις ,  γιατί  . .  από  τον  Μάρτιο  έδωσε  μια  γενικότερη  κατεύθυνση  

ηλεκτρονικοποίησης  όλων  των  υπηρεσιών .  Άρα  μας  έδωσε  την  

ευκαιρία  να  προχωρήσουμε  μια  ώρα  αρχύτερα  στον  ψηφιακό  

μετασχηματισμό .   

Τι  έχουμε  κάνει ,  λοιπόν ,  ενδεικτικά  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ;  

Έχουμε  ήδη  δημιουργήσει  μια  πλατφόρμα  ψηφιακών  υπηρεσιών  στον  

πολίτη  για  μια  σειρά  ηλεκτρονικών  πληρωμών .   
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Με  το  νέο  σύστημα  ηλεκτρονικών  πληρωμών  έχουμε  αναβάθμιση  

της  . .των  πολιτών  και  αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση  δημόσιων  

πόρων ,  έχουμε  ηλεκτρονικές  . .  των  πολιτών .  Έχουμε  . .χορήγηση  

ηλεκτρονικού  αποδεικτικού  φορολογικής  ενημερότητας .  Έχουμε  

αυτόματα  διασταύρωση  . .Έχουμε  την  υπηρεσία  του  e-δημότη  που  

γίνεται  ηλεκτρονικά  πλέον  οι  αιτήσεις  για  μια  σειρά  βεβαιώσεων  και  

παραστατικών  που  παίρνουμε  από  τον  Δήμο  και  έχουμε  αναβαθμίσει  

την  πολύ  καλή  υπηρεσία  που  βρήκαμε ,  την  υπηρεσία  του  cl ick and 

spot,  την  έχουμε  αναβαθμίσει ,  την  έχουμε  εκσυγχρονίσει  και  για  τον  

εκσυγχρονισμό  αυτής  της  υπηρεσίας  ο  Δήμος  Σερρών  εντάχθηκε ,  

αναδείχθηκε  μέσα  στους  δέκα  καλύτερους  δήμους ,  εάν  θέλετε ,  στην  

πρακτική  καινοτομίας  σε  εποχή  covid.   

Με  όλα  αυτά  έχουμε ,  ουσιαστικά ,  ελαχιστοποιήσει  την  επαφή  του  

δημότη  με  τον  Δήμο .  Αντί  να  πάει  στα  κέντρα  αυτά ,  τα  οποία  θα  

γίνουν ,  επαναλαμβάνω ,  με  το  πρόγραμμα  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  αυτό  το  σπίτι  του  

μπορεί  να  κάνει  το  80% των  εργασιών  που  έχουν  με  τον  Δήμο .   

Αυτό  είναι  σε  μια  γενική  απάντηση  πάνω  . .  Θα  ήθελα  να  

ευχαριστήσω ,  γιατί  αναδεικνύει  και  ένα  υψηλό  επίπεδο  που  έχει  και  η  

αντιπολίτευση ,  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ,  για  το  ενδιαφέρον  για  

τις  υπηρεσίες  που  θα  πρέπει  να  προσφέρουμε  στον  Σερραίο  πολίτη ,  τις  

οποίες  με  συνέπεια  θα  τις  υλοποιήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

 

 

Θέμα  5ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών  για  σύνταξη  επιστολής   

προς  τον  Πρωθυπουργό  και  τον  Υπουργό  Υγείας  με  θέμα:  Ενίσχυση  

του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  

τα  υφιστάμενα  προβλήματα  του  σε  ιατρικό ,  παραϊατρικό  προσωπικό  

και  υλικοτεχνικές  υποδομές  με  έναυσμα  τις  ανάγκες  που  

προκύπτουν  λόγω  της  πανδημίας  COVID 19.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έλαβα  χθες  ένα  αίτημα  υπογεγραμμένο  από  τον  κ .  Γεωργούλα ,  τον  κ .  

Παύλο  Φαρμάκη ,  τον  κ .  Βασίλη  Τερζή  και  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  

Παρθένα ,  το  οποίο  έχει  το  εξής  περιεχόμενο .   

 

Αξιότιμε  κύριε  Πρόεδρε ,   

Από  σήμερα  το  πρωί  η  Περιφερική  Ενότητα  Σερρών  βρίσκεται  στο  

τοπικό  lockdown και  στην  νέα  κατηγορία  του  χαρακτηρισμού  

επικινδυνότητας  γκρι .   

Ταυτόχρονα ,  πριν  μια  εβδομάδα  είχαμε  για  την  πολλοστή  έκκληση  

της  Νοσοκομειακών  Γιατρών  Νομού  Σερρών  που  περιγράφει  με  τον  

πλέον  δραματικό  τρόπο  την  κατάσταση  που  επικρατεί  στο  νοσοκομείο  

Σερρών .  Το  μόνο  νοσοκομείο ,   που  υπάρχει  στην   Π .Ε .  και  το  οποίο  δεν  

διαθέτει  καμία  κλίνη  ΜΕΘ  για  covid 19.  Ενώ  θα  πρέπει  να  λάβουμε  

υπόψη  μας  ότι  δεν  υπάρχουν  ούτε  Γενικές  Κλινικές ,  οι  οποίες  θα  

μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης ,  που  

δυστυχώς  φαίνεται  ότι  πλησιάζει .   

Στην  κατάσταση  αυτή  ο  Δήμος  Σερρών  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

δεν  μπορούν  να  παραμείνουν  απλοί  θεατές ,  έστω  εάν  το  νοσοκομείο  και  

η  λειτουργία  του  δεν  εμπίπτουν  στις  αρμοδιότητες  του  Δήμου .   
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Ως  εκ  τούτου ,  με  την  παρούσα  επιστολή  οι  υπογράφοντες  και  

υπογράφουσες  σας  ζητούμε   να  θέσετε  ως  θέμα  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης  στην  συνεδρίαση   στις  4/11/2020 Δημοτικού  Συμβουλίου  το  

εξής:  Επιστολή  στον  Πρωθυπουργό  κ .  Μητσοτάκη  και  τον  υπουργό  

Υγείας  κ .  Κικίλια  για  την  ενίσχυση  του  νοσοκομείο  Σερρών  με  βάση  τ ις  

ανάγκες ,  όπως  έχουν  περιγραφεί  στην  επιστολή  των  ιατρών  του  

νοσοκομείου .   

Σας  ευχαριστούμε .   

Και  τα  λοιπά .  

 

Όπως  αντιλαμβάνεστε  πρόκειται  για  ένα  θέμα  που  έχει  να  κάνει  

με  την  λειτουργία   του  νοσοκομείου  μας .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλουν  να  

προσθέσουν  κάτι  οι  συνάδελφοι ,  οι  οποίοι  υπογράφουν  το  

συγκεκριμένο  αίτημα  προς  συζήτηση ,  για  να  μπορέσουμε  στην  

συνέχεια  να  δούμε  και  ποια  είναι  η  προσέγγιση  που  γίνεται  και  από  

την  Δημοτική  Αρχή .   

Θα  ήθελε  κάποιος  από  τους  συναδέλφους  να  τοποθετηθεί  επ’  

αυτού ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  είναι  σαφές  το  περιεχόμενο  και  έχω  την  

αίσθηση  ότι  κανείς  μας  δεν  θα  διαφωνήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μπορώ  εγώ  να  πω  κάτι  συμπληρωματικά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας  παρακαλώ .  
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Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καταρχήν  να  ευχαριστήσω  και  τον  Δήμαρχο  και  εσάς ,  κύριε  Πρόεδρε  

και  όσους  συνάδελφους  για  τις  θερμές  ευχές  που  έλαβα  για  την  

ασθένειά  μου .  Αυτό  είναι  ένα  πάρα  πολύ  σημαντικό  κομμάτι .  

Αντιλαμβανόμαστε  ότι  δεν  είναι  στην  αρμοδιότητα  του  Δήμου  το  

νοσοκομείο ,  αλλά  είναι  προφανώς  αρμοδιότητα  του  Δήμου  να  

φροντίζει  για  το  ευ  ζην  των  πολιτών ,  οπότε  θεωρήσαμε  σωστό ,  έστω  

και  ως  μια  κίνηση  πίεσης  και  ουσιαστικά  συμπαράστασης  στην  

κατάσταση  που  υπάρχει ,  να  γίνει  αυτή  η  επιστολή .   

 Συμπληρωματικά  εγώ  θέλω  να  θέσω  υπόψη  σας  και  εγώ  ως  ιδία  

παθούσα  ότι  ήταν  πάρα  πολύ  καλή  η  κίνηση  με  τα  rapid test .  Αυτή  την  

στιγμή  όμως ,  δυστυχώς ,  εάν  κάποιος  έχει  κάποια  συμπτώματα  δεν  έχει  

την  δυνατότητα  παρά  μόνο  με  ίδια  συμμετοχή  να  πάει  να  κάνει  κάποια  

τεστ ,  οπότε ,  κάποια  στιγμή ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  πρέπει  να  δούμε  με  

ποιον  τρόπο  θα  μπορέσουμε  να  βοηθήσουμε  την  κοινότητά  μας  σε  

αυτό .   

 Επίσης ,  εάν  κάποιος  διαγνωστεί  με  COVID-19 δεν  έχουμε  Α /θμια  

φροντίδα  υγείας ,  δεν  υπάρχει  πρόσβαση  σε  γιατρό ,  πρέπει  να  μείνει  

καραντίνα  στο  σπίτι  και  δεν  γνωρίζει  τι  πρέπει  να  κάνει .  Υπάρχει  ένα  

μεγάλο  έλλειμμα  σε  αυτό  το  κομμάτι .  Το  τρίτο ,  βέβαια ,  είναι  στην  

περίπτωση  που  κάποιοι  άνθρωποι  χρειάζονται  βοήθεια  γιατί  

βρίσκονται  άρρωστοι  ή  με  καραντίνα  και  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να  

έχουν  τα  . .αυτήν .   

Αυτά  συμπληρωματικά .  Εγώ  θα  ήθελα  πάρα  πολύ  να  κάνουμε  

αυτή  την  επιστολή  μαζί  με  τους  συναδέλφους  που  ζητήσαμε  και  

προφανώς  και  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  εάν  είχαμε  την  δυνατότητα  να  

τους  προσεγγίσουμε  δεν  θα  είχαν  κανένα  πρόβλημα .   
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Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  του  νοσοκομείου  που  πολύ  σωστά  τέθηκε ,  προφανώς  δεν  είναι  

άμεσης  αρμοδιότητας  με  τον  Δήμο .  Προφανώς  όμως  είναι  κάτι  το  

οποίο  αφορά  όλους  τους  Σερραίους  και  τις  Σερραίες .  Όλους .  Ειδικά  σε  

αυτή  την  εποχή  θέλουμε  μια  Δομή  υγείας  η  οποία  να  καλύπτει  το  

ελάχιστο  για  τους  συμπολίτες  μας .   

 Γιατί  ξέρετε ,  δεν  είναι  μόνο  ο  κορωνοϊός ,  αυτή  την  στιγμή  

έχουμε  μια  σειρά  θεμάτων  από  συμπολίτες  που  έχουν  να  κάνουν  και  

χρειάζονται  αυτή  την  μεγάλη  Δομή  υγείας  εδώ  στον  Νομό  μας ,  και  

δυστυχώς  έχουμε  προβλήματα .  Προβλήματα  υποστελέχωσης ,  

προβλήματα  εξοπλισμού  και  φυσικά  με  όλη  αυτή  την  πίεση  που  δέχεται  

το  σύστημα  αυτό  θα  πρέπει  εμείς  να  βγούμε  μπροστά  σαν  μια  έκφραση  

του  κάθε  Σερραίου ,  να  βγούμε  μπροστά  και  να  ζητήσουμε  το  

αυτονόητο .  Ότι  αυτού  του  είδους  οι  δομές  θα  πρέπει  να  ενισχυθούν  με  

κάθε  τρόπο .   

 Προφανώς ,  βρισκόμαστε  μπροστά  σε  έναν  πόλεμο .  Σε  αυτόν  τον  

πόλεμο  κάνουμε  διαφορετικές  ιεραρχήσεις  πλέον  και  σαν  πολιτεία  και  

νομίζω  ότι  έτσι  η  ελληνική  κυβέρνηση  το  βλέπει  και  θα  πρέπει  να  το   

βλέπει .   

Οι  ιεραρχήσεις  κάποιων  πραγμάτων  έχουν  αλλάξει ,  αυτό  που  

κυρίαρχα  μπαίνει  σαν  προτεραιότητα  είναι  η  ανθρώπινη  ζωή  και  η  

ανθρώπινη  ζωή  περνάει  από  την  στήριξη ,  καταρχάς .  Της  επιβίωσης  του  

κάθε  ανθρώπου  αλλά  και  από  την  στήριξη  αυτών  των  Δομών  που  
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έχουμε ,  όπως  πολύ  σωστά  τέθηκε  το  ευ  ζην ,  το  οποίο  διαμορφώνουν  το  

ευ  ζην .  

Είμαι  απόλυτα  σύμφωνος  στο  να  γίνει  μια  τέτοια ,  δεν  θα  έλεγα  

. .αλλά  ουσιαστική  έκφραση  της  αγωνίας  του  τοπικού  πληθυσμού ,  

εκφράζοντας  τον  κάθε  συμπολίτη  μας ,  ούτως  ώστε ,  να  στηριχθεί  με  

στελέχη  και  με  υλικό  αυτή  η  υγειονομική  μονάδα .   

Πληροφόρηση  που  έχω ,  γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ότι  έχω  μια  

καθημερινή  επαφή  με  τον  διοικητή  του  νοσοκομείου ,  η  πληροφόρηση  

είναι  ότι  ναι ,  έχει  μεγάλη  πίεση  το  νοσοκομείο ,  είναι  στο  όριό  του ,  δεν  

το  έχει  ξεπεράσει ,  είναι  όμως  στο  όριό  του ,  έχουμε  πολλές  

καθυστερήσεις  σε  άλλες ,  να  το  πω  έτσι ,  υγειονομικές  υπηρεσίες  στο  

νοσοκομείο .   

Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  το  εκπέμψουμε .  

Σαφώς  εμείς  ως  Δήμος  έχουμε ,  μέχρι  στιγμής ,  δώσει  την  όποια  βοήθεια  

μας  ζητήθηκε  από  το  νοσοκομείο ,  έχουμε  ήδη  δώσει  έναν  χώρο  από  το  

σπιτάκι  το  μεγάλο  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  που  το  έχουμε  εξοπλίσει  εκεί  

την  μονάδα  την  εξωτερική  για  . .Ήδη  έχουμε  έρθει  σε  επαφή ,  με  

κεφάλαια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  μια  κατασκευή  πολλαπλών  χρήσεων  που  την  

χρησιμοποιούμε  για  μια  σειρά  δράσεων ,  την  δίνουμε  και  αυτή  στην  

διάθεση  του  νοσοκομείου .  Άρα  θα  έχουν  δυο  επιπλέον  χώρους  που  θα  

είναι  στην  διάθεσή  τους .   

Επιπλέον ,  μας  ζητήθηκε  ένα  εξειδικευμένο  υγειονομικό  υλικό ,  

στο  οποίο  ανταποκριθήκαμε  άμεσα  και  δώσαμε .  Και  φυσικά  θα  είμαστε  

εδώ  να  δώσουμε  οτιδήποτε  άλλο  εμείς  ως  Δήμος  σε  αυτή  την  Δομή  που  

αφορά  τους  δημότες  μας .   

Σαν  έκφραση  όμως  προς  την  πολιτεία ,  είμαστε  σύμφωνοι ,  

απόλυτα  σύμφωνοι  να  εκφράσουμε  και  να  προσθέσουμε  και  εμείς  την  
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αγωνία  μας  και  στους  εργαζόμενους  του  νοσοκομείου ,  τους  οποίους  

χρειαζόμαστε  όρθιους ,  αποτελούν  τους  σύγχρονους  ήρωές  μας ,  τους  

χρειαζόμαστε  όρθιους  και  θα  τους  στηρίξουμε  με  την  δική  μας  την  

φωνή  γιατί  αυτό  μπορούμε  να  κάνουμε  σε  αυτή  την  φάση  και  εάν  

υπάρχει  και  κάτι  άλλο ,  το  οποίο  από  τους  συναδέλφους  μπορεί  να  

προστεθεί  σε  αυτή  την  έκφραση ,  είτε  υλικά  είτε  και  λεκτικά ,  είμαστε  

στην  διάθεσή  σας  να  το  προσθέσουμε  και  να  το  συνθέσουμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  μιλήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μισό  λεπτάκι ,  υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  θέλει  να  μιλήσει  για  το  

θέμα ;  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχάς  να  ζητήσω  συγνώμη  επειδή  μετέχω  με  το  

κινητό  μου ,  πώς  μπορώ  να  σας  ειδοποιώ ,  δεν  έχω  αυτό  το  χεράκι  που  

λέτε ,  για  να  σας  ειδοποιώ  ότι  θέλω  να  μιλήσω ;  Θα  κάνω  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία .  Να  χαιρετίσω  και  εγώ  και  να  καλησπερίσω  τους  συναδέλφους  

και  να  δηλώσω  ότι  πραγματικά  οι  συνθήκες  είναι  πολύ  σκληρές ,  

δύσκολες  και  θα  προσπαθήσουμε  αυτό  το  διάστημα ,  έστω  και  με  αυτό  

το  περιβάλλον ,  να  δώσουμε  όλοι  απόψεις  οι  οποίες  θα  είναι  στην  

λογική  της  διαχείρισης  ενός  …και  έρχομαι  στο  θέμα ,  κύριοι  

συνάδελφοι .  

 Καταρχάς ,  εμείς ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ως  παράταξη  

συμφωνούμε  απολύτως  με  το  κείμενο  των  τεσσάρων  και  θεωρούμε  ότι  
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είναι  αυτονόητη  η  υποδοχή  από  το  σώμα ,  εκείνο  όμως  το  οποίο ,  για  να  

μην  λέμε  πολλά  λόγια ,  θα  ήθελα  να  πω  κάτι  πολύ  συγκεκριμένο .  

 Είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  . .  συζήτηση ,  βεβαίως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

εννοώ  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  μεγάλο  το  θέμα  του  

νοσοκομείου  των  Σερρών .  Συμφωνούμε  ότι  θα  πρέπει  ο  Δήμος  να  είναι  

κοντά  και  να  δώσει  τα  πάντα  από  εξοπλισμό  και  άλλη  βοήθεια  προς  το  

νοσοκομείο  και  βεβαίως  αυτοί  οι  άνθρωποι  εκεί  οι  εργαζόμενοι ,  

γιατροί ,  νοσηλευτικό  προσωπικό ,  βοηθητικό  προσωπικό ,  κάνουν  μια  

τεράστια  προσπάθεια .   

 Είναι  θέμα  που  θα  πρέπει  με  πολύ  συγκεκριμένο  τρόπο  να  το  

θέσουμε  προς  την  κυβέρνηση ,  προς  την  πολιτεία .   

 Περιμέναμε  την  πανδημία  και  το  νοσοκομείο  Σερρών  περνούσε  

σταδιακά  σε  υποστελέχωση  μέσω  της  συνταξιοδότησης  και  της  

αποχώρησης  από  την  ενεργή  δράση .  Δεν  έγινε  καμία  προσπάθεια ,  

τουλάχιστον  από  αυτά  που  ξέρω .   

Θεωρώ  ότι  εδώ  και  τώρα ,   κυριολεκτικά ,  θα  πρέπει  να  πιέσουμε  

να  υπάρξει  άμεση  στελέχωση  του  νοσοκομείου  και  δεν  ξέρω ,  δεν  ξέρω  

εάν  γνωρίζετε  εσείς ,  εάν  όλα  τα  Περιφερειακά  Νοσοκομεία ,  εάν  όλη  η  

Δομή  πέριξ  της  Θεσσαλονίκης  λειτουργεί  σαν  . .δορυφόρου ,  δηλαδή  να  

μην  έχουν  αυτόνομη  Δομή  υποδοχής  και  να  έχουν  τα  νοσοκομεία  της  

Θεσσαλονίκης .  Συμβαίνει  μόνο  για  το  δικό  μας  νοσοκομείο ;   

 Κατά  τα  άλλα ,  οι  ξενοδοχειακές  υποδομές  είναι  καταπληκτικές .  

Μόνο  για  μας  ή  όλα  τα  δορυφορικά  νοσοκομεία ,  όλοι  δηλαδή  οι  Νομοί  

της  Θεσσαλονίκης  έχουν  αυτή  ακριβώς  την  σχέση ;  Ένα  ερώτημα  είναι  

εδώ  και  βεβαίως  εμείς  θα  θέλαμε  ένα  κείμενο ,  το  οποίο  θα  είναι  πολύ  

συγκεκριμένο ,  αφού  έρθουμε  σε  συνεργασία  με  την  διοίκηση  και  με  

τους  γιατρούς ,  για  να  λέμε  συγκεκριμένα  πράγματα  για  το  νοσοκομείο .   
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Πέρα  από  τα  απαραίτητα  και  τα  αναλώσιμα ,  πρέπει  να  

στελεχωθεί  το  νοσοκομείο  και  να  έχει  μια  αυθύπαρκτη  παρουσία  και  

βεβαίως  μια  οργανωμένη  υποΔομή ,  η  οποία  θα  μπορεί  να  στηρίξει  τους  

Σερραίους  σήμερα  και  αύριο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ ;  Ο  κ .  Φαρμάκης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Στην  επιστολή  την  οποία  έχουμε  στείλει  ως  

θέμα  έχουμε  επισυνάψει  την  ανακοίνωση  . .εργαζομένους  του  

νοσοκομείου ,  που  έχουν  συγκεκριμένα  αιτήματα  για  την  στήριξη  του  

νοσοκομείου .  Θεωρώ  ότι  είναι  από  τους  πιο  ειδικούς  πάνω  σε  αυτό ,  γι '  

αυτό . .  η  ανακοίνωση  η  δική  τους  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  ενσωματώσουμε ,  στα  έγγραφα  τα  οποία  θα  ετοιμάσουμε .  Άρα  

συμφωνούμε  ομόφωνα  πάνω  σε  αυτό .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  συμπληρώσω  λίγο .  Εκτός  από  την  ανακοίνωση  . .νομίζω  ότι  θα  

πρέπει  να  είναι  πιο  πλήρες  το  κείμενο  ερχόμενοι  και  σε  επαφή  με  την  

διοίκηση  του  νοσοκομείου .  Δεν  αφορά ,  δηλαδή ,  μόνο  το  θέμα  της  

στελέχωσης ,  αλλά  νομίζω  ότι  μπορεί  να  γίνε  ένα  πλήρες  κείμενο ,  

λαμβάνοντας  υπόψη  και  αυτή  την  επιστολή  αλλά  και  της  διοίκησης  για  

τις  συνολικές ,  ενδεχόμενα ,  εξελίξεις  που  έχουν  εκεί ,  να  το  γνωρίζουν  
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για  να  έχουμε  ένα  πλήρες  κείμενο  και  στην  κατεύθυνση  που  έδωσε  ο  κ .  

Φωτιάδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ,  λοιπόν ,  όλοι  ως  προς  αυτά .  Θα  υπάρξει  επικοινωνία  και  

με  τους  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε  το  μοναδικό  νοσοκομείο  που  έχουμε  αυτή  την  σχέση  με  την  

Θεσσαλονίκη  ή  και  τα  άλλα  νοσοκομεία  Κιλκίς ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα ,  όλα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  δεν  έχω  αυτή  την  ενημέρωση .  Θα  το  ρωτήσω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  γιατί  εάν  είμαστε  μόνο  εμείς   έχει  ενδιαφέρον… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  με  τα  δεδομένα  αυτά ,  όπως  περιγράφονται  στην  επιστολή ,  όπως  

περιγράφονται  στο  έγγραφο  των  νοσοκομειακών  γιατρών  και  με  την  

επικοινωνία  που  θα  υπάρξει  με  την  διοίκηση  του  νοσοκομείου ,  θα  

συνταχθεί  το  έγγραφο  το  οποίο  θα  αποσταλεί  από  τον  Δήμο  μας  προς  

τον  Πρωθυπουργό .   

 Ολοκληρώθηκε  και  η  συζήτηση  του  συγκεκριμένου  θέματος .   

 

ΠΡΑΚΤ .  

2/18/2020 

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  ήθελα  τώρα  εάν  υπάρχουν ,  πριν  περάσουμε  στα  προ  ημερησίας ,  εάν  

υπάρχουν  σύντομα  κάποιες  ερωτήσεις  συναδέλφων  που  θα  μπορούσαν  

να  τεθούν  τώρα  ή  γενικότερα  προτάσεις .  Ο  κ .  Καρυπίδης  σηκώνει  το  

χέρι ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Φαρμάκης .  Άλλος ;  Ωραία .  Λοιπόν ,  ορίστε  

κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Κύριε  Δήμαρχε ,  είδαμε  μια  ανακοίνωση  

από  τον  Πρόεδρο  του  Επιμελητηρίου  για  την  εισήγηση  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  ακούγεται  καλά ,  δεν  άκουσα  εγώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  επαναλάβω ,  κύριε  Δήμαρχε .  Λέω  από  τα  μέσα  ενημέρωσης  

πληροφορήθηκα  ότι  το  Στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη  παραχωρήθηκε  στον  

Επιμελητήριο  . .εάν  αυτό  το  γνωρίζατε ,  . . .  εάν  συνδράματε  και  εσείς  

και  περίμενα  από  εσάς  να  έχουμε  μια  ενημέρωση  για  αυτή  την  εξέλιξη ,  

εάν  θέλετε ,  περίμενα  και  δυο  κουβέντες  και  για  την  τύχη  της  άλλης  

διεκδίκησης ,  διότι  είναι  κάτι  που  στο  παρελθόν  είχε  σχέση  και  αυτό  το  

στρατόπεδο  διεκδίκησης  από  πλευρά  Δήμου .  Τι  ακριβώς  έγινε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Από  την  αρχή  στο  διεκδικητικό  πλαίσιο  

που  υπήρχε  από  τον  Δήμο  προς  το  Υπουργείο  Εθνικής  Αμύνης  

αφορούσε  αρχικά  τρεις  χώρους ,  οι  οποίοι . .  τον  χώρο  του  Παπαλουκά ,  

το  στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  του  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά  και  την  

Αποθήκη  Πυρομαχικών .  Οι  τρείς  χώροι  ήταν  βασικά  που  είχαν  τεθεί  … 

 Η  Αποθήκη  Πυρομαχικών  αποσύρθηκε . .  άρα  δυο  ήταν  οι  χώροι ,  

οι  οποίοι  ανήκαν  στον  . .με  τους  οποίους  . .ενημέρωση  πλήρως  το  τι  

γίνεται .   
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 Ο  χώρος  του  στρατοπέδου  του  Κολοκοτρώνη  είναι  χώρος  που  

ανήκει  . .  δεν  ανήκει  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  . .είχε  εδώ  και  δυο  

δυόμιση  χρόνια  είχε  γίνει  το  αίτημα  από  το  Επιμελητήριο  προς  το  

Υπουργείο  Οικονομικών  για  παραχώρηση  αυτού  του  χώρου  για  την  

αξιοποίησή  του  ως  πάρκο  επιχειρηματικό ,  την  οποία  και  εμείς  ως  

παράταξη ,  επειδή  πιστεύουμε  ότι  αυτός  ο  χώρος  έχει  όλα  τα  

χαρακτηριστικά  . .και  αυτή  είναι  και  η  θέση  μας ,  την  οποία ,  νομίζω ,  

συνάδει  και  με  την  μέχρι  τώρα  πορεία  του  Δήμου ,  γιατί  ποτέ  δεν  μπήκε  

στην  συζήτηση  αυτό  το  κομμάτι .  Ο  χώρος  αυτός  συνάδει  με  πλήρη  

επιχειρηματική  αξιοποίηση  από  την  μεριά  του  κυρίαρχου  φορέα  της  

περιοχής ,  του  Επιμελητηρίου ,  γιατί  είναι  χώρος  που  μπορεί  να  

φιλοξενήσει  και  τις  θερμοκοιτίδες  και  το  σχέδιο  το  οποίο  υπάρχει  από  

το  Επιμελητήριο  και  είμαστε  προς  την  κατεύθυνση  την  ίδια  της  

αξιοποίησης  αυτού  του  χώρου  σαν  χώρος  επιχειρηματικού  πάρκου ,  

χώρος  πάρκου  που  αφορά ,  θα  είναι  για  εκθέσεις  και  για  λοιπές  δράσεις  

και  . .ακόμη  και  με  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση .   

 Είχαμε  πει  ότι  έχουμε  εκφράσει  εδώ  και  πολύ  καιρό  για  το  θέμα  

της  SERREXPO ότι  θα  πρέπει  η  SERREXPO να  αποτελέσει  μια  δράση ,  

την  πολύ  πετυχημένη  δράση  της  SERREXPO που  είναι  πραγματικά  

επίτευγμα  για  το  Επιμελητήριο ,  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  μια  δράση  

συνολικά  όλων  των  φορέων ,  . .ενός  φορέα  διαχείρισης  αυτής  της  

έκθεσης  για  να  πετύχουμε  ακόμα  περισσότερα  αποτελέσματα .   

 Αυτό  είναι  μια  πρόταση ,  η  οποία  συζητιέται ,  νομίζω  ότι  μπορεί  

και  να  ωριμάσει ,  είναι  κάτι  το  οποίο  είναι  σε  εξέλιξη .  Αυτό  ήταν  σε  

γνώση  μας  το  αίτημα  του  Επιμελητηρίου  . .στο  Υπουργείο  Οικονομικών  

προχθές  κατέληξαν ,  σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  του  Επιμελητηρίου ,  

σε  αυτή  την  παραχώρηση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Πιθανόν  να  έχει  απαντηθεί  ήδη ,  απλά  επειδή  η  σύνδεση  καμία  φορά  

δεν  είναι  καλή  και  δεν  ακούμε  ακριβώς  ολοκληρωμένα  αυτά  που  

λέγονται ,  είναι  το  εάν  θα  παρθούν  εξτρά  μέτρα  τίποτα  για  τους  

μικροπωλητές  που  βγαίνουν  στα  παζάρια  και  σε  όλα  αυτά ,  γιατί  στην  

προηγούμενη  φάση  της  κρίσης ,  που  παρέμεναν  εν  μέρει  κλειστοί  

είχαμε  προβλήματα  και  τώρα  που  . .εξτρά  μέτρα  σε  αυτούς  τους  

ανθρώπους .   Μπορεί  να  εκφράστηκε  πιο  πριν  και  να  μην  μπόρεσα  να  

το  ακούσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ευχαριστήσω  τον  κ .  Φαρμάκη  γιατί  μου  πραγματικά  μου  δίνει  την  

δυνατότητα  να  πω  κάτι  το  οποίο  πραγματικά  δεν  το  είπα  και  το  

παρέλειψα ,  γιατί  όπως  ειπώθηκε  προηγουμένως  για  το  τι  θα  κάνουμε  

και  για  ποιους  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  έχουν  ανάγκη ,  ας  απαντήσω  όμως  

πρώτα  στο  κομμάτι  αυτό  που  λέτε  κ .  Φαρμάκη ,  ναι ,  οι  συγκεκριμένες  

αυτές  ρυθμίσεις  που  βγήκαν  τώρα  για  την  περιοχή  μας  και  με  πολύ  

λύπη  σας  λέω  ότι  από  αύριο  θα  είναι  όλη  η  Ελλάδα  έτσι ,  όλη  η  Ελλάδα  

θα  είναι  γκρίζα ,  θα  ανακοινωθεί ,  τώρα  σαν  πληροφορία  το  αναφέρω ,  

αύριο  το  πρωί  θα  ανακοινωθεί  αυτή  η  κατάσταση ,  δίδεται  η  

δυνατότητα  για  τους  πολίτες  των  λαϊκών  αγορών ,  είναι   το  50% αυτή  

την  στιγμή ,  αυτό  ισχύει ,  το  50%, δίνεται  η  δυνατότητα  όμως  στους  

δήμους  να  προβλέψουν  και  παράλληλες  αγορές  στην  ίδια  ακριβώς  μέρα  

στον  ίδιο  χρόνο .   
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 Είναι  στην  πρόθεσή  μας  να  προχωρήσουμε  σε  παράλληλη  αγορά ,  

ήδη  έχουν  ξεκινήσει  τις  διαδικασίες  και  θα  το  φέρουν  εδώ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Θα  σας  πω  τώρα  και  με  την  τηλεδιάσκεψη  θα  

κάνουμε  λίγο  πιο  τακτικά  τα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  γιατί  υπάρχουν  

θέματα  τα  οποία  είναι  τρέχοντα ,  άρα  ενδεχόμενα  την  άλλη  εβδομάδα  

που  θα  κάνουμε  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  το  έχουμε  θέμα ,  

ούτως  ώστε ,  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία  για  παράλληλη  λαϊκή  

αγορά  την  ίδια  μέρα  με  τα  άλλα  νούμερα .  Τώρα  είναι  μονά  –ζυγά ,  όταν  

θα  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  θα  έχουμε  εναλλάξ  στους  δυο  αυτούς  

χώρους .   

 Την  χωροθέτηση  και  την  διαδικασία  θα  την  συζητήσουμε  εδώ ,  

αφού  προχωρήσει  από  το  αρμόδιο  όργανο .  Αυτό  για  το  κομμάτι  της  

λαϊκής .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  για  όλους  αυτούς  

τους  ανθρώπους  που  μένουν  μέσα  για  όλο  αυτό  το  διάστημα ,  οι  

πληροφορίες  μου  λένε  ότι  για  ένα  μήνα  θα  ισχύσει  στο  lockdown, αλλά  

εν  πάση  περιπτώσει ,  για  όλο  αυτό  το  διάστημα  που  θα ,  εννοώ  για  όλη  

την  Ελλάδα  έτσι ; ,  δεν  μιλώ  για  μας  μόνο  εμείς  την  γραμμή  

επικοινωνίας  που  είχαμε  ήδη  ενεργοποιήσει  σε  πρώτη  φάση ,  την  

ενεργοποιούμε ,  ήδη  ο  χώρος  είναι  πανέτοιμος  στην  παλαιά  την  ΤΕΔΚ ,  

τηλεφωνικές  γραμμές ,  ίντερνετ ,  όλα ,  τα  πάντα  είναι  έτοιμα  και  τα  

άτομα  έχουν  προσδιοριστεί  από  τις  κεντρικές  δομές ,  θα  λειτουργήσει  η  

τηλεφωνική  γραμμή  υποστήριξης  για  παροχή  φαρμάκων ,  είδη  πρώτης  

ανάγκης ,  για  πληρωμές  λογαριασμών ,  για  ψυχολογική  στήριξη ,  επίσης  

θα  λειτουργήσει  και  με  την  συνδρομή  της  . .Κοινωνικής  Πολιτικής  

πρόγραμμα  τηλεϊατρικής  για  ωφελούμενους  δημότες  τρίτης  ηλικίας ,  

ΑΜΕΑ ,  για  χρόνιους  πάσχοντες ,  για  δημότες  περιορισμένης  
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κινητικότητας ,  για  εγκυμονούσες ,  μονογονεϊκές  οικογένειες  και  λοιπές  

ευάλωτες  ομάδες .   

 Επίσης ,  θα  συνεχιστεί  κατ’  οίκων  διανομή  των  γευμάτων  αγάπης  

από  την  ‘Κοινωνική  Κουζίνα’  του  Δήμου  Σερρών .  Δεν  θα  έρχονται  

αλλά  εμείς  θα  πηγαίνουμε  σε  αυτούς .  Ήδη  επίσης ,  έχει  ξεκινήσει  η  

χορήγηση  των  γευμάτων  αγάπης  αξίας  6.000 ευρώ  σε  80 ωφελούμενους  

σε  συνεργασία  με  τον  ΜΚΟ  ‘Μπορούμε’ .  Μεταφορά  φαρμάκων  προς  

τους  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  ανάγκη  κατ’  οίκων  από  το  Κοινωνικό  

Φαρμακείο ,  διαδικτυακή  εκπαίδευση ,  σεμινάρια  πρώτων  βοηθειών .  

Καθώς  επίσης  και  τοποθέτηση  κατ’  οίκων  των  κουμπιών  πανικού  και  

περιβραχιόνια  σε  ευπαθείς  ομάδες  που  χρήζουν  άμεση  βοήθεια .   

 Επίσης ,  θα  επαναλάβουμε  και  το  κομμάτι  της  αγοράς  και  της  

ενίσχυσης  των  τοπικών  μας  παραγωγών  με  προσφορά  στους  ανθρώπους  

που  έχουν  ανάγκη  στήριξης ,  πρόγραμμα  στήριξης ,  με  προϊόντα  λαϊκής  

αγοράς ,  των  λαϊκών  αγορών  παραγωγών ,  στους  αναξιοπαθούντες .   

 Σε  όλα  αυτά  θα  πρέπει  να  προστεθούν  και  οι  δράσεις  που  έχουμε  

ήδη  προγραμματίσει  σε  συνεργασία  με  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  με  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  δράσεις  που  αφορούν  μαθήματα  μουσικής ,  χορού ,  

διαδικτυακά  εννοούμε  και  να  μην  σας  κουράζω ,  είναι  ένα  πλέγμα  

δράσεων ,  αύριο  θα  ανακοινωθεί ,  ούτως  ώστε ,  να  δώσουμε  μια  

απάντηση  σε  όλους  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  μένουν  σπίτι ,  μας  

χρειάζονται  και  να  τους  δώσουμε  την  βοήθεια  μέσω  αυτών  των  Δομών  

και  φυσικά  και  την  ενασχόληση  και  το  στίγμα  μας  γενικότερα   της  

πολιτικής  που  πρέπει  να  έχουμε  με  τον  συνάνθρωπό  μας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε .  Είχε  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  

Καρυπίδης  και  μετά  ο  κ .  Τερζής .  Αυτά  και  ολοκληρώνουμε ,  γιατί  

συμπληρώθηκε  και  ο  χρόνος .  Ορίστε  κύριε  Καρυπίδη .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Ήθελα  σε  αυτά  που  έχει  πει  και  ο  κ .  Δήμαρχος  

να  επισημάνω  το  εξής :  αναφερόμαστε  στην  αγορά  ότι  θέλει  ενίσχυση ,  

άνθρωποι  που  χάσανε  την  δουλειά  τους .  Να  έχουμε  υπόψη  όμως  

ανθρώπους  οι  οποίοι  θεωρητικά  δεν  έχουν  κλείσει  ούτε  τα  γραφεία  

τους ,  όπως  είναι  οι  δικηγόροι ,  οι  μηχανικοί ,  οι  γιατροί ,  οι  λογιστές  και  

ουσιαστικά  όλες  οι  υπηρεσίες  είναι  κλεισμένες ,  είναι  κλειστές  θα  

έλεγα  ότι  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  ούτε  καν  να  υπολειτουργήσει  ένα  

γραφείο ,  παραδείγματος  χάρη  τεχνικό ,  όπως  είναι  το  δικό  μου .   

 Είμαστε  κλεισμένοι  μέσα  και  προσπαθούμε  μέσα  από  το  

διαδίκτυο  να  κάνουμε  μερικά  πράγματα .  Ένα  είναι  αυτό .  Άρα  λοιπόν  

να  έχουμε  υπόψη  και  αυτό  το  κομμάτι  των  συνδημοτών  μας  και  με  

όποιον  τρόπο ,  εάν  θέλετε  προς  την  κεντρική  εξουσία  να  πιέσουμε  ή  

οτιδήποτε ,  γιατί  νοιώσαμε ,  θα  έλεγα  πολύ  απαξιωτικά  με  εκείνο  το  

κομμάτι  της  επιμόρφωσης  στην  πρώτη  φάση  και  νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  

να  ξανά  ζήσουμε  κάτι ,  εάν  είναι  να  μας  βοηθήσουν .  

 Το  δεύτερο  είναι ,  μετέχοντας  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

από . .  έχει  δοθεί  η  δυνατότητα  σε  όλα  τα  καταστήματα  να  έχουν  

διπλάσιο  κοινόχρηστο  χώρο ,  εάν  υπήρχε  η  δυνατότητα  με  σκοπό  να  

ήταν  πιο  αραιά  τα  τραπεζοκαθίσματα ,  αλλά  μάλλον ,  επειδή  υπήρχε  

έλλειψη  ελέγχου  ή  δυνατότητας  ελέγχου ,  δυστυχώς ,  μπήκαν  διπλάσια  

τραπεζοκαθίσματα  και  νομίζω  ότι  δεν  είχαμε  πετύχει  κάτι  όσον  αφορά  

αυτό  που  ήθελε  η  πολιτεία .   
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 Και  ένα  τρίτο ,  επειδή  μετείχα  στην  διοίκηση  του  νοσοκομείου  σε  

πολύ  δύσκολη  εποχή  το  ΄12 ως  μέλος  της  Διοίκησης ,  θεωρώ  ότι  ο  

Δήμος  έχει  την  δυνατότητα  και  να  πιέσει ,  όπως  ακριβώς  έγινε  το  

πνεύμα  αυτής  της  επιστολής  αλλά  όχι  μόνο  για  την  στελέχωση ,  νομίζω  

ότι  το  νοσοκομείο  πήρε  γενικότερα  μια  υποβάθμιση  όλη  αυτή  την  

δεκαετία  και  πρέπει  να  δώσουμε  βαρύτητα  και  στις  υποδομές  τις  ίδιες .  

Ενδεχομένως  σε  κάποιες  προσθήκες ;  Τώρα  είναι  η  κρίσιμη  φάση  για  να  

πιέσουμε  θεωρώ .  Όταν  είναι  όλα  χαλαρά  νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  και  θα  

έλεγα ,  αφτιά  να  ακούσουν .  Τώρα ,  ενδεχομένως ,  να  ακούσουν .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Και  ο  κ .  Τερζής  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε….Απόλυτα  σωστά  αυτά  τα  οποία  ειπώθηκαν  και  όντως  θα  

πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη .  . .Παύλε ,  έθιξες  και  ένα  θέμα ,  μην  

ξεχάσουμε  να  αναφερθούμε  και  στην  στήριξη ,  η  οποία  σχεδιάζεται  για  

τους  πολιτιστικούς  και  τους  αθλητικούς  συλλόγους .  Υπάρχει  ένα  

πρόβλημα  το  οποίο  θα  μπει  . .  

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Αγαπητέ  Δήμαρχε ,  νομίζω  ότι  πραγματικά  αυτή  η  δεύτερη  φάση  είναι  

ένα  τελειωτικό  κτύπημα  ακόμα  και  σε  μας  όλους  που  αντέχουμε .  Για  

να  πω  την  προσωπική  μου  έτσι  εμπειρία ,  είπαμε  ότι  επειδή  δεν  θα  

γίνουν  εκδηλώσεις  για  κανέναν  σύλλογο  και  στο  προσεχές  διάστημα ,  

να  βγάζαμε  μια  λαχειοφόρο  και  τελικά  την  αναστείλαμε  γιατί  δεν  

ξέρουμε  εάν  θα  έχουμε  την  δυνατότητα  καν  να  ανταμώσουμε  τον  

κόσμο .   
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 Επομένως ,  είναι  τόσο  κρίσιμη  η  φάση  για  όλους  τους  Συλλόγους .  

Ακόμα  και  για  τους  δυνατούς  Συλλόγους  της  περιοχής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  γι '  αυτό  τον  λόγο  πρέπει  να  απαντήσουμε .  Απλώς  πρέπει  να  

καταλάβουν  όλοι ,  είμαστε  σε  έναν  μαραθώνιο .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Συμφωνώ  Δήμαρχε  απόλυτα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει  να  κρατήσουμε  και  πόρους  και  ενέργεια  ως  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση ,  γιατί  δεν  ξέρουμε  το  πόσο  θα  κρατήσει  αυτή  η  ιστορία .  

Μακάρι  να  κρατήσει  πάρα  πολύ  λίγο .  Η  αλήθεια  είναι  ότι  ο  Δήμος  όλο  

το  προηγούμενο  διάστημα  κράτησε  έναν  μεγάλο  κουμπαρά  μην  

βάζοντας  κάποιες  προτεραιότητες  και  μη  κάνοντας  κάποια  έργα ,  τα  

οποία  προφανώς  είναι  απαραίτητα  για  τους  δημότες ,  αλλά  ήταν  

απαραίτητα  να  τα  μεταφέρουμε  σε  κοινωνικές  δομές .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  ένα  μεγάλο  κομμάτι  της  ΒΑΑ ,  το  οποίο  

αφορούσε  επιχειρηματικότητα  εκπαίδευσης  το  μεταφέραμε ,  

εκπαίδευσης  στην  επιχειρηματικότητα ,  το  μεταφέραμε  σε  κοινωνικές  

δομές  και  δράσεις ,  ούτως  ώστε ,  να  εξοικονομήσουμε  πόρους  γι '  αυτή  

την  δύσκολη  περίοδο .   

 Επειδή  όμως  είμαστε  στην  αρχή  του  μαραθώνιου ,  θα  πρέπει  να  τα  

κάνουμε  όλα  αυτά  λελογισμένα  για  να  μην  ξεμείνουμε  από  καύσιμα ,  να  

το  πω  έτσι ,  για  να  είστε  δίπλα  στις  ομάδες .  Λελογισμένα  και  στους  

πολιτιστικούς  συλλόγους  και  στους  αθλητικούς  συλλόγους  θα  

κινηθούμε  στην  κατεύθυνση  της  στήριξης .  Προέχει  όμως  η  στήριξη  της  

ζωής  των  συνανθρώπων  μας  και  των  συμπολιτών  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

44

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Τερζή  μπορείτε  τώρα ;   Κύριε  

Τερζή ;  Σας  ακούμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  σε  όλους .  Καλησπέρα ,  κύριε  

Πρόεδρε .  Είναι  ευχάριστο  μήνυμα  αυτό  του  …όσον  αφορά  την  βοήθεια  

που  σκέφτεται  η  Δημοτική  Αρχή  να  δώσει  στους  πολιτιστικούς  

συλλόγους  εάν  και  πιστεύω  ότι  είναι  τόσος  μεγάλος  ο  αριθμός  των  

πολιτιστικών  συλλόγων  και  στην  πόλη  μας  και  στον  Δήμο  μας  και  των  

αθλητικών ,  που  θα  πρέπει  να  ανατρέξουμε  σε  μια  κρατική  βοήθεια  από  

το  κράτος  και  …γιατί  πλέον  οι  Σύλλογοι  είναι  εδώ  και  οκτώ  μήνες  

ανενεργείς ,  σε  αναστολή  και  τα  οικονομικά  τους  πλέον  είναι  πάρα  

πολύ  χαμηλά .  Αυτό  σαν  μια  μικρή  παρένθεση .   

 Κατά  τα  άλλα ,  επειδή . . .ερώτηση  προς  τον  φίλο  και  αντιδήμαρχο  

κ .  Γιώργο  Νυχτοπάτη ,  σε  παλαιότερο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  είχε  

πραγματοποιηθεί  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είχε  τεθεί  ένα  ερώτημα  για  το  εάν  θα  

παρθούν  τα  χώματα  από  την  τεχνική  λίμνη  επάνω  των  Αγίων  

Αναργύρων .  Παρατηρούμε  ότι  δεν  έχει  γίνει  αυτό ,  ότι  τα  χώματα  

υπάρχουν  ακόμη  εκεί  και  πιθανόν  με  την  …θα  γίνουν  ασήκωτα  και  

ύστερα  θα  μας  πουν… 

 Θα  ήθελα  να  ξέρω  εάν  υπάρχει  χρονοδιάγραμμα  από  τον  κ .  

Νυχτοπάτη  για  το  πότε  θα  παρθούν  εκεί  τα  χώματα  και  θα  ξεμπαζωθεί  

η  λίμνη ,  γιατί  μου  είχε  πει  ότι  . .και  η  περίφραξη  για  να  είναι  και  

ασφαλής .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Κύριε  Νυχτοπάτη ,  μπορείτε  να  απαντήσετε  

τώρα ;   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ναι .  Είχαμε  πει  ότι  θα  προχωρήσουμε  στην  

. .των  χωμάτων  …σίγουρα  πριν  τα  Χριστούγεννα ,  όπως  θα  γίνουν  και  

δυο  παρεμβάσεις  ακόμη .  Μια  είναι  …εκεί  ξέρετε  έχει  πολλές  πέτρες  

και  δεν  μπορεί  ο  κόσμος  να  περπατήσει  εύκολα  και  είχαμε  . .  Ξαναλέω  

εκτός  απροόπτου  πριν  από  τις  γιορτές  των  Χριστουγέννων  και  

προχωράμε . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Περνάμε  στην  συζήτηση  των  προ  

ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων ,  τα  οποία  σας  έχουν  σταλεί .  Πρώτο  προ  

ημερήσιας  διάταξης  θέμα  είναι :  

 

 

Θέμα  1ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  υποβολής  τριών  προτάσεων  στη  διοργάνωση  των  βραβείων   

Best City Awards 2020 υποβολή  υποψηφιοτήτων  και  έγκριση  

δαπάνης  για  τη  συμμετοχή .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;  Εγκρίνουμε  και  το  κατεπείγον  του  θέματος  και  το  θέμα  

αυτό  καθ’  εαυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  443/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέμα .   

 

Θέμα  2ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Χαρακτηρισμό  των  έργων:  Ολοκληρωμένα  έργα  αναπλάσεων   

στο  πάρκο  Τρικούπη  και  στην  Πλατεία  Ειρήνης  του  Δήμου  Σερρών   

και  Ανάπλαση  πάρκου  Καφταντζή  του  Δήμου  Σερρών   ως  μη  

αξιόλογα   

έργα  τέχνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  444/2020 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  θέμα  έχει  να  κάνει :  

 

Θέμα  3ο:  
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Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Μερική  τροποποίηση  της  αρ .  309/2020 ΑΔΣ  περί  Αύξηση  του   

μετοχικού  κεφαλαίου  και  αγορά  μετοχών  από  την  Αναπτυξιακή  

 Εταιρεία  Σερρών  ΑΕ  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  ΑΕ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  όλοι  την  εισήγηση ,  να  μην  διαβάζω  ξανά  όλο  το  θέμα .  Μερική  

τροποποίηση  της  αρ .  309/2020 ΑΔΣ  περί  Αύξηση  του  μετοχικού  

κεφαλαίου  και  αγορά  μετοχών  από  την  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  

ΑΕ  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  ΑΕ .  Εγκρίνεται  ομόφωνα  και  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  δεν  είναι  ομόφωνο ,  εγώ  είχα  διαφωνήσει  εξ  αρχής  στην  

αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου .  Είχα  ψηφίσει  κατά .  Δεν  μπορώ  τώρα  

να  ψηφίσω  υπέρ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  μειοψηφία  του  κ .  Φαρμάκη ,  οι  υπόλοιποι  κατά  πλειοψηφία  

συναινούν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  445/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τέταρτο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέμα .  

 

 

Θέμα  4ο:  
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Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2020 για  το  έργο:  Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  

για  

 την  πρόσβαση  και  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες  του   

Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  69.000,00 ευρώ  από  το  πρόγραμμα   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  –Υπουργείο  Εσωτερικών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομοφώνως .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  446/2020 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή  

 συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  έτους  2019  

της  Δημοτικής  Αρχής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προτείνεται  ως  χώρος  η  μοναδική  μεγάλη  διαθέσιμη  αίθουσα  που  

έχουμε ,  αυτή  του  Δημοτικού  Θεάτρου  Αστέρια  και  η  ημερομηνία  

27/1/2021. Η  τελευταία ,  δηλαδή ,  που  μπορούμε  να  βάλουμε .  Μήπως  

μέχρι  τότε  αλλάξουν  τα  δεδομένα  και  υπάρξει  κάποια  καινούργια  

νομοθετική  πρόβλεψη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ευχηθούμε  να  γίνει  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ευχηθούμε ,  βεβαίως .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  404/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  

 του  Δήμου  Σερρών  έτους  2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης  εισηγητής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  και  πάλι  

όπως  και  πέρυσι  έτσι  και  φέτος  σε  αυτή  την  φάση  το  τεχνικό  
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προγράμματα  . .όλη  την  κατανομή  της  Σ .Α .Τ .Α . ,  άρα  λοιπόν  βλέπουμε  

όλα  τα  συνεχιζόμενα  έργα  που  …που  είναι  έργα…τον  Φεβρουάριο ,  

τότε  θα  παρουσιάσουμε  το  πρόγραμμα .  …Στις  Τοπικές  Κοινότητες  

όπως  γίνεται  κάθε  χρόνο  με  βάση  τον  πληθυσμό  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Υπάρχει  άλλος  που  θέλει  να  κάνει  ερώτηση  εκτός  από  την  

κυρία  Χαραλαμπίδου ;  Δεν  βλέπω  άλλο .  Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  εάν  η  κατανομή  αυτή  που  

γίνεται  στις  κοινότητες  είναι  με  πληθυσμιακά  κριτήρια  και  εάν  εμείς  

μπορούμε  να  την  αλλάξουμε  ή  να  την  αναπροσαρμόσουμε ;  Εάν  έχουμε  

αυτή  την  δυνατότητα ,  διότι  και  θα  τεκμηριώσω  λίγο  το  σκεπτικό  μου ,  

διότι  μια  μικρή  Κοινότητα ,  εάν  υποθέσουμε  εκατό  κατοίκων ,  

αντιλαμβάνεστε  ότι  το  ποσό  είναι  πάρα  πολύ  μικρό  και  δεν  μπορεί  να  

γίνει  τίποτα .  Ενώ  όταν  είναι   μεγαλύτερος  ο  πληθυσμός ,  σαφώς  

μπορούν  να  γίνουν  κάποια  πράγματα .  

Θα  ήθελα  λίγο  να  μου  πείτε  εάν  υπάρχει  τέτοια  δυνατότητα  και  

τέτοια  διάθεση .   

 Ευχαριστώ .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω ,  εάν  δεν  έχει  κάποιος  

άλλος  συνάδελφος  κάτι  να  πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Τοποθετήσεις  επί  του  θέματος  βλέπω  ότι  έχουν  ζητήσει  η  

κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ,  ορίστε ,  κάντε  την  ερώτηση  κ .  Τερζή .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Θα  ήθελα  στην  έναρξη  της  εισηγήσεως  από  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο  εκτός  από  τα  αριθμητικά ,  τα  τεχνικά  θέματα  που  μας  

έστειλε  και  πολύ  ωραία  ήταν  στον  πίνακα  η  ομάδα  Α  και  η  ομάδα  Β ,  

εάν  θα  μπορούσε  επιγραμματικά  να  μας  πει ,  ποιος  είναι  ο  σχεδιασμός ;  

Ποια  είναι  η  στοχοθεσία  της  τεχνικής  υπηρεσίες  και  των  έργων  γι '  

αυτό  το  έτος ,  για  το  ΄21 που  έρχεται ;   

Πέραν  ότι  θα  κάνουμε  αυτά  τα  έργα ,  αυτό  τον  προϋπολογισμό  και  

η  χρηματοδότηση  θα  είναι  από  αυτά  τα  χρηματοδοτικά  έργα ,  εάν  

υπάρχει  ένας  στόχος ,  ένα  σχεδιασμός  βάσει  του  οποίου  θα  

υλοποιήσουμε  αυτά  τα  έργα  και  μακροπρόθεσμα ,  στο  τέλος  της  

τετραετίας  στήνουμε  τις  υποδομές  και  τις  βάσεις  για  να  έχουμε  μια  

ολοκληρωμένη  ανάπτυξη .  

Θα  ήθελα  αυτό  εάν  μπορούσε  να  γίνει  επιγραμματικά .  Σήμερα  θα  

ήθελα .  Θα  περίμενα  να  ξεκινήσει  έτσι  την  εισήγησή  του .  Εάν  είναι  

δυνατόν  να  το  συζητήσουμε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Νομίζω  ότι  και  ο  κ .  Δήμαρχος  θα  μπορέσει  να  απαντήσει  σε  αυτό  πιο  

αναλυτικά  και  ξαναλέω  ότι  είπαμε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  θέλετε  να  πάρετε  τον  λόγο  τώρα  ή  αφού  πάρει  τον  

λόγο  και  τοποθετηθεί  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  ολοκληρωθούν  οι  τοποθετήσεις  και  θα  μιλήσω .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  δεύτερη  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  μια  δεύτερη  ερώτηση .  Επειδή  το  τεχνικό  θέμα  είναι  ένα  κορυφαίο  

θέμα ,  μαζί  με  το  προσχέδιο  και  την  σύνταξη  του  προϋπολογισμού ,  

. .της  Επιτροπής  Διαβούλευσης ,  την  Εκτελεστικής  Επιτροπής ,  θα  

ζητηθεί  και  η  γνώμη  των  παρατάξεων ;  Των  επικεφαλής ;  Αλλά  και  των  

δημοτικών  συμβούλων  εάν  έχουν  άλλες  προτάσεις  του  τεχνικού  

προγράμματος ,  ώστε  να  αξιολογηθούν  και  εάν  είναι  εφικτό  κάποιες  

από  αυτές  να  υλοποιηθούν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  η  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  και  αυτό  το  

νόημα .  Θα  μπορούσαν  και  μπορούν  να  υποβληθούν  τέτοιου  είδους  

προτάσεις  και  να  συζητηθούν .  Η  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  γι '  αυτό  τον  λόγο  γίνεται .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία .  Τότε  επιφυλάσσομαι  για  τοποθέτηση .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Φαρμάκης ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι  και  ο  κ .  Τερζής .  Υπάρχει  άλλος  που  ζητά  τον  λόγο ;  

Ωραία .  Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο  κ .  Φαρμάκη .  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  τοποθέτηση ;  Μετά .  Μετά .  Εντάξει  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

 Καταρχήν  θεωρώ  ότι  το  τεχνικό  πρόγραμμα  θα  είναι  πιο  καλό  να  μας  

έρχεται  πιο  έγκαιρα ,  πριν  την  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

γιατί  είναι  λίγο  δύσκολο  αυτές  τις  ημέρες  να  απαιτηθεί  και  να  έχουμε  

πλήρη  άποψη  για  το  τι  πρόκειται  να  γίνει .  Δηλαδή  θα  μπορούσε  να  

έρθει  τώρα  για  να  το  δούμε  την  άλλη  εβδομάδα  που  όπως  είπαμε  θα  

κάνουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  για  να  μας  έπαιρνε  και  ο  χρόνος .   

 Από  εκεί  και  πέρα  . .  και  εγώ  και  η  παράταξή  μου  είναι  ένα  

πράγμα  που  δεν  μπορούμε  να  συμφωνήσουμε  πλήρως ,  γιατί  δεν  βάζει  

πρώτα  και  κύρια  τις  ανάγκες ,  τις  οποίες   θεωρούμε  εμείς  . .ο  Δήμος ,  

όπως  είναι  η  αντισεισμική  θωράκιση  των  σχολικών  μονάδων ,  των  

κτηρίων…τα  οποία  είναι  για  μας  πρωτεύον  και  πρέπει  ο  κύριος  όγκος  

να  φεύγει  προς  τα  εκεί .   

 Άρα  δεν  θα  ψηφίσουμε  την  συγκεκριμένη  στιγμή ,  τουλάχιστον ,  

το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  θα  . .  τον  Γενάρη  που  λέτε  να  δούμε ,  

πιθανόν ,  αλλαγή  πάνω  σε  αυτό .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  είστε  σύντομος .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Και  εγώ  επιφυλάσσομαι  τον  Ιανουάριο  να  κατατεθεί  

ένα  περισσότερο  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα ,  με  την  ευχή  ότι  θα  

καλυτερέψουν  τα  πράγματα  όσον  αφορά  την  πανδημία .  Παρόλα  αυτά ,  

ήθελα  να  επιστήσω  την  προσοχή  και  στον  κ .  . .  και  στον  Αντιδήμαρχο ,  

θα  πρέπει  να  υπάρχει  μέσα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  μια  μέριμνα  για  τα  

τέσσερα  σημεία  του  ορίζοντα  της  πόλης  μας .   

Αναφέρομαι  στην  Κοιλάδα ,  στην  Κοιλάδα  της  Αγίας  Βαρβάρας ,  

στον  Πολιτιστικό  Πάρκο ,  στον  άγιο  Ιωάννη  και  στο  Αθλητικό  Πάρκο  

της  Ομόνοιας .  Θα  πρέπει  να  γίνουν  πολλές  παρεμβάσεις  εκεί  

καλλωπισμού ,  να  χαραχτούν  οι  διαδρομές ,  να  φύγει  ο  κόσμος  από  το  

κέντρο .  Θα  πρέπει  πλέον  αυτό  που  γίνεται  συνήθεια  την  περίοδο  της  

καραντίνας ,  ο  κόσμος  να  βγαίνει  έξω  στην  ύπαιθρο  και  να  περπατάει ,  

θα  πρέπει  αυτό   να  γίνει  ένας  οδηγός  σε  μια  πρόταση  του  Δήμου .   

 Είμαστε  τυχεροί  ως  πόλη  και  ως  Δήμος  που  έχουμε  αυτά  τα  

τέσσερα  σημεία  του  ορίζοντα  να  αναπτυχθούν  εκεί  μαζικοί  χώροι  

άθλησης ,  μαζικοί  χώροι  εκδρομής ,  να  φύγει  ο  κόσμος  από  το  κέντρο ,  

διότι  …η  πανδημία ,  ο  συγχρωτισμός  και  αυτή  η  προσέλευση  του  

κόσμου  στο  κέντρο ,  θα  δημιουργεί  συνεχόμενα  προβλήματα ,  όπως  

είναι  το  κυκλοφοριακό  και  …το  ΄21 να  γίνουν  προσπάθειες  για  να  

γίνουν  παρεμβάσεις  ουσιαστικές  πλέον  στα  τέσσερα  αυτά  σημεία  του  

ορίζοντα ,   …ώστε  να  βγει  ο  κόσμος . .  περιβαλλοντική  συνείδηση  να  

βγαίνει  . .το  κέντρο .   

 Ακόμα  να  ενημερώσω  . .σύντομα ,  να  ενημερώσω  ότι  ήδη  ο  

υπουργός  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας ,  ο  κ .  Κωστής  Χατζηδάκης ,  θα  
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φέρει  αύριο ,  νομίζω ,  ένα  νομοσχέδιο  σύμφωνα  με  το  οποίο  εθελοντές  

μηχανικοί  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  της  Ελλάδας  θα  έρθουν  σε  

όλους  τους  δήμους  για  να  γίνει  μια  καταγραφή  των  κτηρίων ,  αυτών  

των  οποίων  είναι  επικίνδυνα  . .σε  δελτίο  τύπου  αλλά  και  στην  

τηλεόραση ,  με  κρατικούς  πόρους  θα  δοθούν  στους  δήμους  τα  κονδύλια ,  

ώστε  αυτά  τα  κτήρια  τα  οποία  είναι  ετοιμόρροπα ,  να  κατεδαφιστούν  ή  

να  συντηρηθούν ,  με  αφορμή ,  βέβαια ,  το  τραγικό  γεγονός  της  απώλειας  

των  δυο  νέων  στην  Σάμο .  

 Βλέπετε ,  έπρεπε  να  γίνει  ένα  δυσάρεστο  γεγονός  τότε  με  τις  

παιδικές  χαρές  για  να  αποκτήσουν  οι  παιδικές  χαρές  …, θα  έπρεπε  να  

γίνει  ένα  εξίσου  δυσάρεστο  γεγονός  για  να  ελέγξουμε  επίσημα  τους  

αθλητικούς  χώρους ,  τις  μπασκέτες  και  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  

ένα  δυστυχώς ,  δυσάρεστο  γεγονός ,  είναι  αυτό  που  κινητοποίησε  άμεσα  

την  κυβέρνηση  και  το  υπουργό ,  ώστε  μας  δήλωσε  ότι  από  εβδομάδα  

κιόλας  εθελοντές  μηχανικού  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  θα  έρθουν  

για  να  καταγράψουν  σε  όλους  τους  δήμους  της  Ελλάδας  τα  επικίνδυνα  

κτήρια ,  ώστε  να  κατεδαφιστούν  δημοσία  δαπάνη  με  χρήματα  που  θα  

δοθούν  στους  Δήμους  από  τα  Υπουργεία  Υποδομών ,  Περιβάλλοντος  

και  Εσωτερικών .   

Οπότε  είναι  μια  ευκαιρία  να  αξιοποιήσουμε  αυτό  το  νομοσχέδιο  

που  θα  έρθει  αύριο ,  όπως  γράφτηκε  και  να  απαλλαγούμε  πλέον  από  

αυτά  τα  κτήρια  που  είναι  πάρα  πολλά  και  βαρύνουν  κάθε  χρόνο  τον  

προϋπολογισμό  του  Δήμου .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  είμαι  πολύ  σύντομη ,  μιας  και  από  ότι  

φαίνεται ,  όπως  είπε ,  βέβαια  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  αυτό  είναι  ένα  

τυπικό ,  κατά  κάποιο  τρόπο  τεχνικό  πρόγραμμα  και  δεν  έχουν  

ενσωματωθεί  όλα  τα  έργα  τα  οποία  προφανώς  σχεδιάζονται  να  γίνουν .   

 Εγώ  σε  αυτό  το  κομμάτι  νομίζω  ότι  είναι  σημαντική  η  

οποιαδήποτε  πρόταση  έχουμε .  Ναι ,  με  ακούτε ;  Και  γι '  αυτό  τον  λόγο  

θα  ήθελα  να  προτείνω  ότι  θα  πρέπει  οπωσδήποτε ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  

Φαρμάκης  να  υπάρχει  πρόβλεψη  έργων  αντιπλημμυρικής  προστασίας  

και  θα  περιμένουμε ,  κ .  Αντιδήμαρχε  να  το  εντάξετε  στο  καινούργιο  

τεχνικό  πρόγραμμα  που  θα  φέρετε ,  όπως  επίσης  και  ένα  άλλο  κομμάτι ,  

το  οποίο  συζητήθηκε  εκτενώς  και  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  το  

γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά ,  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  οι  οποίες  δεν  

έχουν  αδειοδότηση  και  οι  οποίες  για  να  πάρουν  αδειοδότηση  πρέπει  να  

γίνουν  σοβαρές  τεχνικές  παρεμβάσεις .   

 Νομίζω  ότι  εάν  προγραμματίσετε  σωστά  και  βάλετε  κάθε  χρόνο  

να  γίνονται  σε  κάποια  μεγάλη  εγκατάσταση ,  όπως  ξεκινήσατε  με  το  

κολυμβητήριο ,  αργότερα  με  . .  το  κλειστό  επάνω  στην  Κοιλάδα ,  κάτω  

το  άλλο  το  κλειστό  το  γυμναστήριο ,  να  μπορέσουμε ,  επιτέλους  τα  

παιδιά  μας  με  ασφάλεια  και  εμείς  τυπικά  με  τις  άδειές  μας  να  έχουμε  

αθλητικές  εγκαταστάσεις  που  να  αρμόζουν  στο  2020 και  2021,  τέλος  

πάντων ,   που  θα  μπούμε .   

 Εγώ   αυτά  θα  ήθελα  να  πω  ως  προτάσεις .  Αυτό  τώρα  που  υπάρχει  

είναι  ένα  τυπικό  πρόγραμμα  από  ότι  βλέπουμε .  Εγώ  θα  το  ψηφίσω  

τώρα  με  το  σκεπτικό  ότι  θα  δούμε  κάτι  πιο  . .και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  

θα  λάβετε  υπόψη  αυτά  που  έχω  πει .   
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 Ευχαριστώ  πολύ  και  να  ενημερώσω  τον  κ .  Πρόεδρο  ότι  εγώ  μετά  

την  ολοκλήρωση  του  θέματος  θα  αποχωρήσω  γιατί  δεν  αισθάνομαι  

καλά .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  και  περαστικά .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  

επίσης .  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  δεν  ακούγεστε ,  μάλλον  έχετε  κάποιο  θέμα  με  την  σύνδεση ,  εάν  

θέλετε  κλείστε  την  κάμερα  για  να  έχετε  καλύτερη  ποιότητα  σύνδεσης ,  

γιατί  δεν  σας  ακούμε  καθόλου  και  προσπαθήστε  ξανά  να  πείτε  αυτά  

που  λέγατε ,  γιατί  δεν  καταγράφεται  τίποτα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε .  Συνεχίστε ,  ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  αρχή .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ακουστήκατε  μετ’  εμποδίων ,  κ .  Γκότση .  Νομίζω  το  νόημα  το  

αντιληφθήκαμε .  Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  να  κλείσει  την  συζήτηση .  Κύριε  

Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως ,  ακούγομαι ;  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  πολύ  σωστά  αναφέρθηκαν  όλοι  οι  προλαλήσαντες  αυτό  είναι  το  

προσχέδιο  του  τεχνικού  προγράμματος .  Το  τεχνικό  πρόγραμμα  όμως ,  

ειδικά  για  το  ΄21 είναι  ένα  ελάχιστο  κομμάτι  από  αυτό  το  οποίο  θα  

υλοποιηθεί  και  είναι  ελάχιστο  κομμάτι  γιατί  έχουμε  αυτή  την  στιγμή  

την  δυνατότητα  μέσω  του  μεγαλύτερου  αναπτυξιακού  προγράμματος  

που  έχουμε  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  να  υποβάλλουμε  συνολικά  όλο  

αυτό  το  κομμάτι  του  οράματος  της  Δημοτικής  Αρχής  σε  απόλυτα  

χρηματοδοτούμενα  προγράμματα .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  προτάσεις  άνω  

των  180 εκατομμυρίων  ευρώ  προετοιμάζονται  όσον  αφορά  το  

πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  και  στις  14 ανοικτές  προσκλήσεις  

που  έχουμε .   

 Δεν  θα  πω  λεπτομέρειες ,  αλλά  να  ξέρετε  ότι  ήδη  η  πρώτη  

πρόταση  και  η  μεγαλύτερη  έγκριση  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  έχει  ήδη  

γίνει .  Εάν  δεν  είχαμε  αυτή  την  ατυχία  όλης  αυτής  της  κατάστασης  

γενικά  και  την  εξέλιξη  της  πανδημίας ,  αυτή  η  εβδομάδα  θα  ήταν  μια  

εβδομάδα  ανακοινώσεων  με  παρουσία  εδώ  του  υφυπουργού  

Εσωτερικών  για  την  μεγαλύτερη  έγκριση  πρότασης  που  έχει  υποβληθεί .   
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 Δεν  θα  μπω  όμως  σε  άλλες  λεπτομέρειες .  Θα  γίνει ,  ελπίζω ,  την  

άλλη  εβδομάδα ,  όταν  λίγο  θα  είμαστε  σε  μια  καλύτερη  κατάσταση .   

 Μια  πρόταση ,  η  οποία  είναι  σε  δεκάδες  εκατομμύρια  ευρώ  αυτή  

την  στιγμή .  Μόνο  αυτό  σας  λέω .  Έχει  εγκριθεί  και  έχει  προχωρήσει .  

Την  επόμενη  εβδομάδα  θα  μπούμε  σε  λεπτομέρειες .   

 Από  εκεί  και  πέρα  όμως ,  στο  πρόγραμμα  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ ,  το  οποίο  είναι  σε  εξέλιξη ,  υποβάλλονται  προτάσεις  για  όλα  

αυτά  τα  μεγάλα  έργα .  Αυτό  το  κομμάτι  του  τεχνικού  προγράμματος  

φαντάζει  ένα  ελάχιστο  κομμάτι ,  περίπου  το  5% από  αυτό  το  οποίο  θα  

γίνει .   

Αυτό  το  οποίο  θα  γίνει  ενδεικτικά  θέλω  να  σας  πω ,  επειδή  

ακούστηκαν  όλα  αυτά  και  για  τα  τέσσερα  σημεία ,  για  τις  εισόδους  της  

πόλης  και  τις  παρεμβάσεις  μέσα  στην  πόλη ,  για  τα  χωριά  για  την  

αγροτική  οδοποιία ,  για  τον  αστικό  ιστό ,  για  τις  έξυπνες  λύσεις  όλων  

αυτών  των  πραγμάτων  που  θέλουν  να  κάνουν  και  φυσικά  σε  

ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  που  θα  δώσουν  μια  άλλη  δυνατότητα  

στον  Δήμο  μας  σε  όσον  αφορά  το  θέμα  του  κόστους ,  για  την  αστική  

αναζωογόνηση ,  για  την  αξιοποίηση  του  τουριστικού  αποθέματος  των  

δήμων ,  για  ωρίμανση ,  για  μελέτες  υπάρχουν ,  ειδική  πρόσκληση  για  τις  

ίδιες  τις  μελέτες  τις  οποίες  θα  τις  χρηματοδοτήσουμε ,  για  δράσεις  και  

υποδομές  που  χρειάζονται  αντισεισμική  προστασία  για  τα  σχολεία  μας ,  

για  δράσεις  ηλεκτροκίνησης ,  για  δράσεις  που  αφορούν  υποδομές  που  

έχουν  να  κάνουν  με  το  . .απόθεμα  το  οποίο  υπάρχει  στον  Δήμο ,  είναι  

ένα  πλήθος  και  πλέγμα  δράσεων ,  το  οποίο  έχουμε  την  δυνατότητα  και  

ήθελα  να  συγχαρώ  μέσα  σε  αυτή  την  δύσκολη ,  σε  αυτό  το  δύσκολο  

οκτάμηνο  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  και  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες ,  οι  

οποίοι  δουλεύουν ,  ούτως  ώστε ,  να  υποβληθεί  ένα  τεράστιο  πακέτο  από  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

60

το  οποίο ,  φυσικά ,  διεκδικούμε  με  σύμμαχο  την  ηγεσία  την  πολιτική  και  

του  τόπου ,  η  οποία  μας  βοηθάει  πολύ  αλλά  και  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών  και  με  την  βοήθεια  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  να  έχουμε  ένα  γενναίο  

αποτύπωμα  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  για  τις  επόμενες  γενιές ,  για  τους  

Σερραίους  σε  ποσότητα  . .  

Να  μην  ξεχάσω  και  τις  παρεμβάσεις  τις  κτηριακές  για  τα   

στρατόπεδα .  Είναι  πάρα  πολλά  τα  πράγματα ,  τα  οποία  θα  γίνουν .   

Θα  έχουμε  την  ευκαιρία  στο  κανονικό  πρόγραμμα  το  οποίο ,  όπως  

ειπώθηκε  θα  αναφερθεί ,  να  περιγράψουμε  και  να  ξεδιπλώσουμε  όλο  

αυτό  το  πράγμα ,  πάντως  σε  κάθε  περίπτωση  και  επειδή  μπορεί  

. .θεσμικά ,  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  . .και  αναφέρομαι  και  στους  

επικεφαλής  των  παρατάξεων . .  είναι  όλες  οι  προτάσεις  και  οι  

επιπρόσθετες  ιδέες  που  έχουμε ,  που  έχετε ,  ούτως  ώστε ,  να  τις  

εντάξουμε  μέσα  στις  διαμορφωμένες  προτάσεις  . .Ωριμάσει  αλλά  

έχουμε  αρκετά  πράγματα  τα  οποία  μπορούμε  να  κάνουμε .   

Είμαστε  εδώ ,  λοιπόν ,  για  να  κερδίσουμε  ένα  μεγάλο  στοίχημα  

όλοι  μαζί  και  να  αφήσουμε  ένα  μεγάλο  αποτύπωμα  συνολικά  και  οι  

σαράντα  ένα  για  το  μέλλον  αυτού  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Με  την  μειοψηφία  του  κ .  

Φαρμάκη ,  οι  υπόλοιποι  ναι ;  Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ;  Έχει  κάποιος  άλλος  διαφοροποιημένη  ψήφο ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  άκουσα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας .  Σας  ακούω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  έχω  τον  λόγο  ένα  λεπτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ψήφο  ή  γιατί ;  Μετά  από  τον  Δήμαρχο  δεν  μιλάει  άλλος .  Πείτε  μας  

τι  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  σας  πω  ότι  εγώ  δεν  ειδοποιήθηκα  ότι  έχουμε  συμβούλιο  και  

τώρα  μου  έστειλε  η  κυρία  Ιλανίδου  … 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Αποκλείεται .  Έχει  φύγει  μαζικό  e-mail  προς  όλους .  Το  έχουν  πάρει  

όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ,  σε  μας ,  τουλάχιστον  φαίνεται  ότι  τα  πήρατε .  Δεν  νομίζω  να  

ισχύει  κάτι  τέτοιο  που  λέτε .  Να  ελέγξετε  λίγο  τα  e-mail  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  έχω  ελέγξει  όλα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Αποκλείεται .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εν  πάση  περιπτώσει ,  αυτό  τώρα  καταλαβαίνετε ,  έχει  να  κάνει  με  την  

αποστολή  των  μηνυμάτων  των  ηλεκτρονικών ,  αλλά  εκτιμούμε  το  

γεγονός  ότι  είστε  παρούσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  ψήφο  τώρα  που  μιλούσαμε  προηγουμένως ,  υπάρχει  κάποια  

άλλη  διαφοροποίηση ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  πρόσκληση  που  έφυγε  πήγε  στο  e-mail  της  κυρίας  

Καρασουλτάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .  Με  την  μειοψηφία  του  κ .  Φαρμάκη  οι  υπόλοιποι ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  405/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  επόμενο  θέμα .  Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Ορισμός  νέου  τακτικού  μέλους  του  Διοικ .  Συμβουλίου  του  ¨  

Οργανισμού  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολιτικής   

και  Αθλητισμού¨  του  Δήμου  Σερρών  (ΟΠΑΚΠΑ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  πρόσωπο  σε  αντικατάσταση  της  κυρίας  . .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  ενημερώσω  αύριο ,   κύριε  Πρόεδρε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  κύριε  Δήμαρχε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  406/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων:  

α)  Α /θμιας  Εκπαίδευσης   και  

β)  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2021-2022. 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε  ομόφωνα  τις  αποφάσεις  της  Σχολικής  Επιτροπής ;  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων:   

Α /θμιας   Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2021-2022. 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  407/2020 )  

………………………… 

 

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων:  

 Β /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2021-2022. 

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  408/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση:  

α)  χώρων  2ου  Γυμνασίου  Σερρών  για  τη  διεξαγωγή   

εξετάσεων  γλωσσομάθειας  διαγωνισμού  ESB EUROPALSO 

 στις  19-20 Δεκεμβρίου  2020   και  

β)  χώρων  του  5ου  ΓΕΛ  Σερρών  στον  σύλλογο  ΜΓΣ  Πανσερραϊκό .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  
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Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση:  χώρων  2ου  Γυμνασίου  Σερρών   

για  τη   διεξαγωγή  εξετάσεων  γλωσσομάθειας  διαγωνισμού   

ESB EUROPALSO στις   19-20 Δεκεμβρίου  2020 

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  409/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση:  χώρων  του  5ου  ΓΕΛ  Σερρών   

στον  σύλλογο  ΜΓΣ  Πανσερραϊκό .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  410/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  

 έτους  2020 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Έχω  τοποθέτηση  σε  αυτό  το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εάν  έχετε  τοποθέτηση .  Άλλος ;  Ο  κ .  Φαρμάκης .  Θέλει  και  

εκείνος ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης .  Άλλος  κανείς ;  Ο  κ .  Τερζής .  Ωραία .  Να  πει  δυο  λόγια  

τότε  εισαγωγικά  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Τότε  η  κυρία  Μητλιάγκα  έχει  τον  

λόγο .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε  ερώτηση  έχουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .  Συγνώμη  κυρία  Μητλιάγκα ,  να  προηγηθεί  η  ερώτηση .   

Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι ,  ευχαριστώ  πολύ .  Αφορά  την  αναμόρφωση  αριθμού  71 

«Τοιχογραφίες  σε  δημοτικά  κτήρια». Η  αναμόρφωση  αφορά  

τοιχογραφίες  οι  οποίες  θα  γίνουν  φαντάζομαι ,  γι '  αυτό  και  έχουμε  την  

αναμόρφωση  . .  θα  γίνουν  στο  μέλλον .  Οι  τοιχογραφίες  μέσα  στην  πόλη  

των  Σερρών ,  όχι  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  έχουν  γίνει  από  συγκεκριμένο  

καλλιτέχνη  από  τον  κ .  Μελίδη .  Έχει  πληρωθεί  γι '  αυτό ;  Έχει  γίνει  

έγκριση  δαπάνης ;  Έχει  πληρωθεί  ο  κ .  Μελίδης  για  τις  τοιχογραφίες  

που  έχουν  γίνει  ως  τώρα  μέσα  στην  πόλη ;  Όχι  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Εκεί  

γνωρίζω  την  απόφαση ,  την  δαπάνη  και  έχει  ολοκληρωθεί  το  έργο  και  

είναι  φανταστικό .  Για  αυτές  που  έχουν  γίνει  ως  τώρα  μιας  και  
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φαντάζομαι  αυτή  η  αναμόρφωση  αφορά  αυτές  που  θα  γίνουν  από  εδώ  

και  πέρα .  Αυτή  έχω  την  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης  θέλει  να  απαντήσει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Παρέλειψα  να  πω  πριν  ξεκινήσουμε  την  

συζήτηση  του  θέματος  να  ας  ενημερώσω  ότι  η  85η  αναμόρφωση  

αποσύρεται .  Η  υπ '  αριθμόν  85.   

 Τώρα ,  άλλη  ερώτηση ;  Δεν  υπάρχει .  Οπότε  τοποθέτηση  ζήτησε  η  

κυρία  Μητλιάγκα ,  ο  κ .  Φαρμάκης .  Άλλος  κανείς ;  Ωραία .  Ορίστε  κυριά  

Μητλιάγκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  δεν  ακούγεσαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  να  σας  ενημερώσω  για  το  εξής .  Έλεγε  πριν  που  δεν  

ακουγόμουνα  για  το  εξής .  Η  υπ '  αριθμόν  85 αναμόρφωση  αποσύρεται .  

Η  υπ '  αριθμόν  85.  Παρέλειψα  να  το  αναφέρω  πριν  το  πέρας  της  

συζητήσεως .  Εάν  δεν  υπάρχει  άλλη  ερώτηση ,  ήταν  μόνο  του  κ .  Τερζή  

νομίζω ,  ζήτησε  τοποθέτηση  η  κυρία  Μητλιάγκα  και  ο  κ .  Φαρμάκης .  

Οπότε  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  εγώ  μια  τοποθέτηση  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Μητλιάγκα  λοιπόν .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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Ακούγομαι  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Καταρχήν  . .  παράταξης  του  κυρίου  Φωτιάδη .  Συμμετέχοντας  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  από  την  οποία  έρχονται  πρώτα  οι  αναμορφώσεις  

για  να  δοθεί  η  έγκριση ,  όσον  αφορά  το  . .  προϋπολογισμού ,  προτού  

φτάσουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Επομένως ,  γι '  αυτό  και  παίρνω  τον  

λόγο ,  επειδή  κάποια  πράγματα  ήδη  από  το  καλοκαίρι  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή  τα  έχουμε  συζητήσει  

εκτενώς .  Βέβαια ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  που  επίσης  είναι  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  δεν  μπορούσε  σήμερα  να  παρευρεθεί ,  επομένως  μιλάω  και  

για  τους  δυο  μας .   

 Να  πω  καταρχήν ,  ότι  εάν  θυμάται  και  το  σώμα ,  τέθηκαν  κάποια  

ερωτήματα  σχετικά  με  το  κατά  πόσο  το  καλοκαίρι ,  τέλος  πάντων ,   το  

είχαμε  συζητήσει  και  αυτό  κατά  πόσο  μπορούμε  ή  όχι  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Αποτελεί  επιλογή ,  δεδομένου  ότι  είναι  πολιτική  απόφαση  του  πως  θα  

διατεθούν  κάποια  χρήματα .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  μπορεί  ουσιαστικά  να  

μας  δίνεται  ο  λόγος  μόνο  για  το  τυπικό ,  για  να  δούμε  εάν  είναι  

ισοσκελισμένος  ο  προϋπολογισμός  . . . ,  οι  προτάσεις  αναμόρφωσης  . .τι  

χρήματα  έχουν ,  ίσως ,  περισσέψει  στους  κωδικούς  τι  ξοδεύτηκε  και  τι  

όχι ,  έχει  την  χροιά  της  πολιτικής  απόφασης ,  της  πολιτικής  διαχείρισης  
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γι '  αυτό  και  δεν  νοείται ,  ας  πούμε ,  να  υπάρχει  λόγος  για  το  εάν  

συμφωνούμε  ή  όχι .   

 Ήθελα  να  πω  ότι  ως  παράταξη  στην  Οικονομική  Επιτροπή  έχουμε  

ψηφίσει  όχι  σε  κάποιες  αναμορφώσεις ,  στις  οποίες  ως  παράταξη  θα  

ψηφίσουμε  και  τώρα  όχι .  Καταλαβαίνω  ότι  έχει  απαντηθεί  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  θεωρεί  ότι  δεν  μπορεί  να  μετρηθεί  η  αρνητική  

ψήφος ,  παρόλα  αυτά ,  επειδή  είναι  πολιτική  θέση  της  παράταξης ,  εάν  

θέλετε  να  σας  αναφέρω  και  τις  αναμορφώσεις  τις  οποίες  έχουμε  

ψηφίσει .   

 Είναι  η  80η ς ,  η  81η ,  η  83η ,  ήταν  η  84η ,  η  85η  που  από  ότι  

καταλαβαίνω  αποσύρθηκε  και  η  77η .  Η  αιτιολογία  είναι  που  έχουμε  

αναφέρει  και  στην  αρνητική  μας  ψήφο  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

Κυρίως  έχει  να  κάνει  με  το  ότι  δεν  έχουμε  πειστεί  για  τις  

συγκεκριμένες  αναμορφώσεις ,  ότι  υπήρχε  ανάγκη  να  δαπανηθούν  

συγκεκριμένα  τα  χρήματα  αυτά .  

Για  παράδειγμα  να  σας  πω  λίγο  πιο  συγκεκριμένα ,  στην  81η  

αναμόρφωση ,  που  έχει  να  κάνει  με  την  παροχή  συμβούλου  για  την  

αδειοδότηση  των  παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθμών  του  Δήμου  

Σερρών ,  υπήρχε  ενημέρωση  ότι  . .  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  είχε  

προχωρήσει  έως  ένα  στάδιο  η  διαδικασία ,  δεν  ενημερωθήκαμε  για  το  τι  

. .πρέπει  να  δοθεί  σε  ιδιώτη  με  κάποια  απευθείας  ανάθεση  η  παροχή  

συμβούλου  για  την  αδειοδότηση  των  παιδικών  σταθμών .  

 Επίσης ,  δεν  καταλαβαίνουμε  την  αναγκαιότητα  της  δαπάνης  

24.800 ευρώ  για  την  εύρεση  στρατηγικού  εταίρου  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών .   

 Είναι  πολιτικές  αποφάσεις  που  θεωρούμε  ότι  μπορούν  οι  ίδιοι ,  ο  

Δήμαρχος ,…με  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  τα  αρμόδια  νομικά  
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πρόσωπα  να  αποφασίσουν  πως  θα  λειτουργήσουν  και  τι  ακριβώς  θα  

κάνουν  πολιτικά  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  για  παράδειγμα . .  και  τα  

λοιπά .   

 Το  85η  είπαμε  ότι  το  αποσύρατε  εάν  και  ήθελα  να  πω  ότι  στο  

συγκεκριμένο  θέμα  εκείνο  που  δεν  καταλάβαμε  ήταν  ο  λόγος  της  

καθυστέρησης  του  να  ανατεθεί  αυτό  σε  οικονομικό  σύμβουλο  και  σε  

γενικές  γραμμές  θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  στις  εποχές  που  διανύουμε  να  

υπάρχει  κάποια  φειδώ ,  όσον  αφορά  την  δαπάνη  χρημάτων ,  ειδικά  για  

εξωτερικούς  συμβούλους  χωρίς  να  υπάρχει  και  η  διαβεβαίωση  των  

υπηρεσιών  ότι  δεν  επαρκούν ,  . .  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ότι  δεν  

επαρκούν  οι  άνθρωποι  που  δουλεύουν  ήδη  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  για  

να  καλύψουν  αυτές  τις  ανάγκες .   

 Αυτοί  είναι  και  οι  λόγοι ,  δεν  είχαμε  . .  από  τις  αρμόδιες  

υπηρεσίες  και  αυτοί  είναι  οι  λόγοι  που  ψηφίσαμε  αρνητικά  στις  

συγκεκριμένες  αναμορφώσεις .  Στις  υπόλοιπες  έχουμε  ψηφίσει  θετικά  

και  το  ίδιο  θα  πράξουμε  και  τώρα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  θέλετε  τον  λόγο ;  Θέλετε  στο  τέλος  ή  θέλετε  τώρα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  συμφωνήσω  κατά  βάση  με  την  τοποθέτηση  της  κυρίας  Μητλιάγκα .  

Είναι  ακριβώς  στα  ίδια  θέματα ,  τα  οποία  έθεσε  στην  εισήγηση ,   τέλος  

πάντων ,  αναμορφώσεις  είχαμε  διαφωνία .  Συμφωνώ  πλήρως  για  το  
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γεγονός  ότι  δεν  μπορεί  να  έρχεται  θέμα  απόφασης  προϋπολογισμού  και  

να  μην  έχει  στην  ουσία  την  δυνατότητα  να  καταψηφίσουμε  μια  

αναμόρφωση  και  μετριούνται  μόνο  θετικές  ψήφοι ,  γιατί ,  τέλος  πάντων ,   

το  νομικό  πλαίσιο  το  οποίο  ισχύει  την  συγκεκριμένη  στιγμή ,  αλλά  να  

προσθέσω  επίσης  ότι  διαφωνούμε  κάθετα  πολιτικά  με  τον  84 για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,   γιατί  δεν  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  δοθεί  σε  

κανέναν…ότι  όνομα  και  να  πάρει ,  στρατηγικός  ή  όπως  αλλιώς  θα  τον  

ονομάσουμε ,  θεωρούμε  ότι   είναι  περιουσία  του  Σερραϊκού  λαού  και  

πρέπει  να  λειτουργήσει  υπέρ…να  μπορούν  να  το  αξιοποιούν  οι  δημότες  

μας  όπως  αυτοί  πρέπει  και  θέλουν .   

 Αυτό  και  ευχαριστώ .  Στα  υπόλοιπα  ψηφίζουμε  ναι ,  απλά  σε  αυτά  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Φαρμάκη .  Βέβαια ,  το  τεχνικό  πλαίσιο  το  έχουμε  

συζητήσει  και  άλλη  φορά ,  αντιλαμβάνομαι  στην  ψήφο  σας ,  όμως  

προσμετριώνται  μόνο  οι  θετικές  ψήφοι .  Κύριε  Τερζή  και  εσείς  είχατε  

ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Εννοείται  ότι  συμφωνώ  απόλυτα  με  την  κυρία  

Μητλιάγκα .  Από  εκεί  και  μετά ,  προβληματίζομαι  ιδιαιτέρως  για  την  

αναμόρφωση  71 και  ύστερα  από  την  απάντηση  από  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο ,  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  τουλάχιστον  θα  οφείλαμε  δημόσια  να  

ευχαριστήσουμε  για  την  εθελοντική  προσφορά  του  κυρίου  Μηλίδη ,  που  

εδώ  και  πάρα  πολλούς  μήνες  τα  έργα  του  κοσμούν  το  Δημαρχείο  

μπροστά  και  πίσω  αλλά  και  την  εκκλησιά  της  Παναγίτσας  σε  ένα  άλλο  

σημείο  στον  παιδικό  σταθμό .  
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 Οφείλουμε  λοιπόν  όχι  μόνο  επίσημα  και  δημόσια  ο  Δήμαρχος  να  

τον  ευχαριστήσει  αλλά  να  του  δώσουμε  και  μια  τιμητική  πλακέτα .  

Εθελοντικά  και  αφιλοκερδώς  φιλοτέχνησε  αυτά  τα  σημεία  της  πόλης  

όπως  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί   . .αυτό  το  έργο  είναι  μια  προσφορά  

του ,  γιατί  εκεί  πήρε  μόνο  τα  υλικά  200 ευρώ  συν  το  Φ .Π .Α . .  

 Παρόλα  αυτά  θα  πρέπει  να  δημιουργηθεί  μια  καλλιτεχνική  

Επιτροπή  . .  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων ,  διότι  αυτά  τα  θέματα  εμένα  

μου  αρέσουν  πάρα  πολύ  μιας  και  υπηρετώ  τον  λαϊκό  πολιτισμό  εδώ  και  

τριάντα  τρία  χρόνια ,  αλλά  πιστεύω  ότι  υπάρχουν  Σερραίοι  που  

διαφωνούν  και  λένε  ότι  δεν  υπάρχει  παλαιά  πόλη  ή  ιστορική  πόλη ,  

…που  και  πάλι  θα  δώσουμε  την  δουλειά  μάλλον  στον  συγκεκριμένο ,  

για  να  φιλοτεχνήσει  σημεία  της  πόλης  με  το  ίδιο  ύφος .   

Παρόλα  αυτά  σας  είπα ,  είναι  ένας  άνθρωπος  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Που  μάλλον  εθελοντικά  και  αυτοί ,  για  να  διαφημίσουν  και  τον  εαυτό  

τους  και  την  δουλειά  τους ,  θα  θέλανε  να  φιλοτεχνήσουν  μικρά  και  

μεγάλα  σημεία  της  πόλης .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω  και  υπενθυμίζω…Αφού  ήταν  εθελοντική  αυτή  

η  προσπάθεια  του  κ .  Μηλίδη ,  οφείλουμε  δημόσια  και  να  τον  

επιβραβεύσουμε  αλλά  και  να  του  δώσουμε  και  μια  πλακέτα  για  το  καλό  

που  μας  έκανε  και  ομόρφυνε  την  πόλη  πραγματικά .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε .  Ορίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καταρχάς ,  να  ξεκινήσω  από  το  τελευταίο ,  

κ .  Τερζή .  Έχουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  κλείσε  λίγο  το  μικρόφωνό  σου ,  γιατί  ακούγεται .   

 Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω ,  λοιπόν .  Έχω  ευχαριστήσει  τον  κ .  

Μηλίδη  και  προσωπικά  ως  Δήμαρχος  αλλά  και  ως  Δημοτική  Αρχή  για  

την  προσπάθεια  αυτή .  Φυσικά  και  τα  υλικά  ήταν  του  Δήμου .  Τα  υλικά  

ήταν  του  Δήμου .  Η  καλλιτεχνική  όλη  επιμέλεια  ήταν  του  κ .  Μηλίδη  και  

φυσικά  η  συνεισφορά  του  ίδιου ,  όπως  και  η  συνεισφορά  όλων  αυτών ,  

οι  οποίοι  θα  εμπλακούν   στο  επόμενο  στάδιο ,  γιατί  προγραμματίζουμε  

μια  παρέμβαση  εικαστική  στους  προσόψεις  πολυκατοικιών ,  που  έχουμε  

ήδη  έρθει  σε  επαφή  με  δώδεκα  πολυκατοικίες  και  έχουμε  πάρει  την  

έγκρισή  τους ,  δώδεκα  πολυκατοικίες  και  θα  κάνουμε  όχι  με  καλλιτέχνη  

αυτής  της  κατάστασης  αλλά  με  ειδικά  συνεργεία ,  τα  οποία  

ειδικεύονται  σε  τέτοιες  παρεμβάσεις .  Αυτό  είναι  στο  πλαίσιο  της  

συνολικής  παρέμβασης  της  εικαστικής  αλλά  και  με  την  συνεργασία  του  

κ .  Μηλίδη  για  άλλους  μικρούς  χώρους .   

 Τώρα  για  το  κομμάτι  της  γενικής  τοποθέτησης  που  έκανε  η  κυρία  

Μητλιάγκα  εκ  μέρους  της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη ,  για  το  κομμάτι  

των  αναμορφώσεων  αυτών ,  πέρα  του  θεσμικού  πλαισίου ,  το  οποίο  

είναι  γνωστό ,  να  μην  μείνουμε  όμως  στο  τυπικό ,   να  πάμε  στο  

ουσιαστικό ,  γιατί  θέλω  να  μένει  τίποτα  γκρίζο  σε  αυτή  την  ιστορία .   
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Πρέπει  να  πω ,  καταρχάς ,  ότι  για  την  αναμόρφωση  που  ζητήθηκε  

για  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  για  τις  αμοιβές  που  ζητήθηκε  για  το  

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  είναι  κρίμα  . .  από  το  πρόγραμμα ,  το  ίδιο  το  

πρόγραμμα  περιγράφει  συγκεκριμένα  ποσά ,  το  οποία  είναι  περίπου ,  το  

οποίο  είναι  περίπου5.000 ευρώ  πρόσκληση  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  

το  οποίο  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  και  χρηματοδοτεί  το  ίδιο  το  

πρόγραμμα .   

Δηλαδή ,  έρχεται  η  ίδια  η  Διαχειριστική  Αρχή  και  λέει  ότι  γι '  

αυτές  τις  προτάσεις  οι  δήμοι  μπορεί  να  έχουν  ενίσχυση  του  τμήματος ,  

του  αρμόδιου  τμήματος  είτε  του  τμήματος  Προγραμματισμού  είτε  του  

τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών ,  ενίσχυσή  τους  με  εξωτερικούς  

συνεργάτες  και  εμείς  οι  ίδιοι  με  την  έγκριση  της  πρότασης  θα  έρθουμε  

να  χρηματοδοτήσουμε  αυτή  την  δαπάνη ,  η  οποία  είναι  επιλέξιμη .   

 Άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  δεν  τίθεται  κανένα  θέμα  

επιβάρυνσης ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  αναμόρφωσης  για  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ .  Δεν  θυμάμαι  ποια  αναμόρφωση  είναι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

δεν  τις  έχω  μπροστά  μου ,  είναι  μια  συγκεκριμένη  αναμόρφωση .  

Για  τους  παιδικούς  σταθμούς  εκεί  υπάρχει  και  για  όλα  αυτά ,  

ξέρετε  για  να  περάσει  τεκμηριωμένο  και  από  την  Οικονομική  

Υπηρεσία ,  ζητήθηκε  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  το  αρμόδιο  τμήμα  

η  δυνατότητα  ή  όχι  της  κάλυψης  του  αρμόδιου  τμήματος  . .  Δήμο .   

Υπάρχει  δηλαδή  στον  φάκελο  της  πρότασης  αυτής  για  την  

αναμόρφωση ,  η  τεκμηρίωση  από  την  υπηρεσία  ότι  εμείς  αδυνατούμε  να  

κάνουμε  αυτήν  εδώ  την  δουλειά  σε  σχέση  με  όλα  τα  άλλα  που  έχουμε .   

Θέλω  να  σας  δώσω  λίγο  μια  πραγματικότητα .  Το  τι  αντιμετωπίζει  

η  Τεχνική  Υπηρεσία  αυτή  την  στιγμή ,  όταν  λέω  αυτή  την  στιγμή  το  

τελευταίο  οκτάμηνο  και   η  υπηρεσία  Προγραμματισμού .   
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 Οι  προτάσεις  που  σας  ανέφερα  στο  προηγούμενο  διάστημα  που  

αφορούν  μόνο  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  γιατί  έχουμε  προτάσεις  που  

υποβάλλουμε  στο  ΥΜΕΠΕΡΑ ,  προτάσεις  που  υποβάλλουμε  στο  

Πράσινο  Ταμείο ,  προτάσεις  που  υποβάλλουμε  στο  Ταμείο  

Ανασυγκρότησης ,  προτάσεις  που  υποβάλλουμε  στην  Επιτροπή  του  

1821,  θα  έχουμε  την  ευχέρεια  να  τα  πούμε ,  προτάσεις  που  

υποβάλλουμε  στο  Ταμείο  Αλληλεγγύης .  Όλα  αυτά  προετοιμάζονται ,  τα  

περισσότερα  από  αυτά  προετοιμάζονται  από  όλη  την  Τεχνική  

Υπηρεσία .   

 Η  Τεχνική  Υπηρεσία  έχει  ένα  τεράστιο  βάρος  αυτή  την  στιγμή  

ωρίμανσης  μιας  σειράς  τέτοιων  προτάσεων .  Είναι  αδύνατον  να  γίνουν  

αυτά ,  αυτά  που  προχωράμε  και  αυτά  τα  οποία  περιγράφουμε  εδώ  από  

την  Τεχνική  Υπηρεσία .  

 Ζητήθηκε ,  λοιπόν ,  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  να  τα  προχωρήσει ,  

η  ίδια  η  Τεχνική  Υπηρεσία  λέει  ότι  δεν  μπορούμε  να  ανταποκριθούμε ,  

γιατί  έχουμε  μια  σειρά  δεδομένων  στα  οποία  πρέπει  να  

ανταποκριθούμε ,  άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

κάτι  άλλο .  Σε  αυτά  για  το  κομμάτι  των  παιδικών  σταθμών  αυτή  είναι  η  

τεκμηρίωση  για  το  θέμα  αυτό .  

 Επίσης ,  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  για  να  δούμε  λίγο ,  ποια  είναι  

αυτή  η  υπηρεσία ,  η  οποία  ζητάμε  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ;  …να  

πούμε  τι  θα  κάνουμε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Η  υπηρεσία  και  το  

τεκμηριωμένο  το  οποίο  έχει  έρθει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  

αναφέρεται  για  ένα  πλαίσιο  υπηρεσίας  ολοκληρωμένης ,  η  οποία  θα  

αφορά  όχι  μόνο  την  περιγραφή  του  τι  θα  πρέπει  να  κάνουμε ,  αλλά  και  

την  προσέλκυση  του  ενδεχόμενου  αυτού  στρατηγικού  συμμάχου ,  

επενδυτή  ή  οποιουδήποτε  ή  μάνατζερ ,  μέσα  από  αυτά  τα  οποία  θα  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

76

προβλέψουμε  και  θα  προβάλουμε  εμείς  τις  προδιαγραφές  σαν  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Δηλαδή  τι  θα  κάνει  αυτός  ο  σύμβουλος ;  Όχι  μόνο  θα  κάνει  μια  

έκθεση  το  πως  θα  βγούμε ,  αλλά  θα  είναι  αυτός  ο  οποίος  θα  

προσελκύσει  και  αυτό  το  ενδιαφέρον .   

 Εάν  δείτε  σε  αυτό  που  σας  παρουσιάστηκε  έχει  δυο  ειδών  

παραδοτέα .  Παραδοτέο  τύπου  Α  και  παραδοτέο  τύπου  Β .  Το  σύνολο  

της  υπηρεσίας ,  όχι  μόνο  της  επεξεργασίας ,  όχι  μόνο  της  παρουσίασης  

αλλά  και  της  προσέλκυσης  για  μια  σειρά ,  δηλαδή  την  συμμετοχή  σε  

εκθέσεις ,  σε  συγκεκριμένες  επαφές ,  όλο  αυτό  το  πράγμα  περιλαμβάνει  

σαν  τεχνικός  σύμβουλος  όλης  αυτής  της  ιστορίας  από  αυτή  την  

απόφαση ,  όμως ,  που  θα  πάρουμε  εμείς  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Αυτό ,  κ .  Φαρμάκη ,  για  να  απαντήσω  και  σε  σας ,  ήταν ,  είναι  και  

θα  είναι ,  περιουσιακό  στοιχείο  του  Δήμο  Σερρών .  Του  δημότη .  Δεν  

δίνεται  και  δεν  εκχωρείται  κανένα  Αυτοκινητοδρόμιο  σε  κανέναν  

ιδιώτη .  Το  εάν  θα  έχουμε  σύμμαχο  και  συνεργάτη  για  το  κομμάτι  του  

μάνατζμεντ  ή  για  το  κομμάτι  της  μετοχικής  σύνθεσης  στον  φορέα  

διαχείρισης  που  είναι  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  όχι  στον  περιουσιακό  

μας  στοιχείο ,  είναι  κάτι  που  αυτό  το  σώμα  εδώ  θα  το  αποφασίσει ,  

αφού  έχουμε  τα  διαφορετικά  μοντέλα  και  τις  διαφορετικές  προτάσεις .   

 Όλη  αυτή  είναι  δουλειά  του  συμβούλου  αυτού .  Ποιος  θα  την  

έκανε  αυτή  την  δουλειά ;  Και  ποιος  μπορεί  να  την  κάνει  αυτή  την  

δουλειά ;  Προφανώς  οι  αιρετοί  δεν  είναι  γι '  αυτό  το  πράγματα .  

Προφανώς  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  ο  προγραμματισμός  δεν  είναι  γι '  

αυτό  το  πράγμα .  Μακάρι  να  είχαμε  την  ευχέρεια  εδώ  τα  στελέχη  που  

έχουμε  να  προχωρούσαν  σε  μια  τέτοια  σύνθεση  εργασία .   
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 Άρα  και  απευθυνόμενος  στον  κ .  Φαρμάκη  προφανώς  δεν  δίνουμε  

το  Αυτοκινητοδρόμιο  πουθενά ,  . .  με  δικούς  μας  πόρους  έγινε  και  γι '  

αυτό  το  πράγμα  να  σας  πω  σήμερα  ίσως  θα  είχαμε  μια  ευχάριστη  

έκπληξη ,  θα  γίνει  την  επόμενη  εβδομάδα ,  είπαμε  ότι  ο  κορωνοϊός  μας  

έβαλε  σε  πολλά  πίσω  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  κρατήστε  το  και  αυτό  

σαν  παρένθεση ,  ήταν  είναι  και  θα  είναι  περιουσία  των  δημοτών ,  απλώς  

θα  πρέπει  να  το  κάνουμε  πιο  και  αυτή  είναι  και  πεποίθησή  μας ,  αυτό  

είχαμε  εκπέμψει  ως  Δημοτική  Αρχή ,  θέλουμε  να  το  κάνουμε  πολύ  πιο  

αποτελεσματικό .   

 Θέλουμε ,  λοιπόν ,  έναν  σύμβουλο ,  ο  οποίος  θα  κάνει  όλη  αυτή  

την  εργασία .  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  κινείται  το  κομμάτι  της  

αναμόρφωσης  που  ζητήσαμε  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Οι  τεχνικές  

μας  υπηρεσίες ,  οι  υπηρεσίες  προγραμματισμού  και  γι '  αυτή  αλλά  και  

τις  άλλες  αναμορφώσεις   απάντησαν  ότι  δεν  μπορούσαν  να  

υποστηρίξουν  αυτό  που  σας  περιέγραψα  αυτή  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Κυρία  Μητλιάγκα  παρακαλώ… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   ζήτησα  τον  λόγο  και  δεν  μου   τον  δώσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  σας  είδα ,  συγνώμη .  Αλλά  τώρα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  βάλει  το  χεράκι ,  σας  έστειλα  και  μήνυμα .   

 

 

ΑΔΥΝΑΤΗ  Η  ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ  ΛΟΓΩ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (70η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  Μελέτη  

αποκατάστασης  –επανάχρησης  Βιομηχανικού  κτηρίου  

ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ  σε  πολυχώρο  πολιτισμού  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  411/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (71η)  από  

την   

οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  παροχή  υπηρεσίας  

Τοιχογραφίες  σε  δημοτικά  κτήρια  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  412/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (72η)   

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  συντήρηση   

δικτύου  ΦΟΠ  στο  Δήμο  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  413/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (73η)  από  

την  

 οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  ενίσχυση  κωδικών   

μισθοδοσίας  και  εργοδοτικών  εισφορών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  414/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (74η)  από   

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση   

κωδικού  μισθοδοσίας  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  415/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (75η)  από   

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  

κωδικού   

μισθοδοσίας  και  κωδικών  εργοδοτικών  εισφορών  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  416/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (76η)  από   

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση   

κωδικών  εργοδοτικών  εισφορών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  417/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (77η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  χρηματοδότηση  

ποσού  588.880,00 ευρώ  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  

(Υπουργείο  Εσωτερικών)  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΙV 

Κατασκευή-επισκευή  και  συντήρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων  

των  δήμων ,  προϋπολογισμού  588.880,000 ευρώ  (Κωδ .  Έργου:  ΣΑΕ  

0552017ΣΕ055000010) 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  418/2020 )  

………………………… 
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Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (78η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  χρηματοδότηση  

ποσού  24.180,00 ευρώ  από  το  πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  

(Υπουργείο  Εσωτερικών-  Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ)  για  την  

υλοποίηση  του  έργου:  Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  

την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες  του   

Δήμου  Σερρών  συνολικού   προϋπολογισμού  69.000,00 ευρώ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  419/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (79η)  από  

 την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  τις  εργασίες   

σύνδεσης  κλειστού  γυμναστηρίου  2ου  Γυμνασίου  –Λυκείου  Σερρών   

με  το  δίκτυο  τηλεθέρμανσης  προϋπολογισμού  12.028,00 ευρώ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  420/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (80η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  Παροχή  

Υπηρεσίας  Υποστήριξης  στην  προετοιμασία  πρότασης  αίτησης  
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χρηματοδότησης  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  της  ΕΥΔ /ΥΜΕΠΕΡΑ  

με  κωδικό  14.6i .26.5.1.2.  με  τίτλο:  Δημιουργία  Πράσινων  Σημείων  

και  δικτύωση  τους  σε  όλη  την  χώρα  πλην  Περιφέρειας  Νοτίου  

Αιγαίου ,  προϋπολογισμού  24.800,00 ευρώ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  421/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (81η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  παροχή  

υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  αδειοδότηση  των  παιδικών  και  

βρεφονηπιακών  σταθμών  του  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  

22.568,00 ευρώ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  422/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (82η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  ποσού  300.000,00 ευρώ  από  το  Πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  για  Κατασκευή  –επισκευή  –συντήρηση  και  

εξοπλισμό  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  
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συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών  συνολικού  προϋπολογισμού  

300.000,00 ευρώ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  423/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (83η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  παροχή  

υπηρεσιών  σύνταξης  και  προετοιμασίας  φακέλου  υποβολής  αίτησης  

χρηματοδότησης  του  Δήμου  Σερρών  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκληση  

του  Προγράμματος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  424/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (84η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  παροχή  

υπηρεσιών  χρηματοοικονομικού  συμβούλου  για  την  υποστήριξη  του  

Δήμου  Σερρών  στην  διαδικασία  εύρεσης  Στρατηγικού  Εταίρου  του  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών ,  προϋπολογισμού   

24.800,00 ευρώ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  425/2020 )  

………………………… 

 

Αποσύρεται  το  θέμα:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (85η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  

αφορά  την  παροχή  εντολής  σε  Οικονομικό  Σύμβουλο  για  την  

καταγραφή  αποτίμηση  και  αξιολόγηση  της  οικονομικής  θέσης  του  

Δήμου  κατά  την  31η   Αυγούστου  2019,  προϋπολογισμού  6.500,00 

ευρώ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΑΚΤ .   

1/18/2020 

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (86η)  από  

την   

οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  

υποχλωριώδους   

νατρίου  για  την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης  περιορισμού  της  

διασποράς   

του  Covid 19 προϋπολογισμού  2.374,40 ευρώ  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  426/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (87η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  του  

ΚΑ  00.6111.001 με  την  ένδειξη:  Αμοιβές  νομικών  και  

συμβολαιογράφων  για  την  παροχή  εντολής  σε  εξωτερικό  δικηγόρο  

για  νομική  επεξεργασία  θεμάτων  που  αφορούν  σε  διεκδίκηση  

φερόμενων  ως  δημοτικών  ακινήτων  ενώπιον  του  Κτηματολογικού  

δικαστή .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  427/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος:  

 ¨Αποστολίδη  Ιωάννη¨ ,  έτους  2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:428/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος  ¨Μητσάκου  

 -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨ ,  έτους  2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  429/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο  

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2020 για  τον  

 έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  430/2020 )  
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………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  αγροτεμαχίων   

του  Δήμου  Σερρών  στη  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  εγκατάσταση  

φωτοβολταϊκών   

πάρκων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  431/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο  

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  2020 

 για  την  ένταξη  του  έργου  με  τίτλο:  ¨Συντηρήσεις  -  επισκευές  

κλειστού  

 κολυμβητηρίου  κοιλάδας  Αγ .  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  432/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δωδέκατο  

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  επαληθευτή /ελεγκτή  

για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανώ  να  (5ο  

Πιστοποιητικό  Επαληθευμένων  Δαπανών)  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  

του  έργου  «Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων» με  ακρωνύμιο  Green Crew 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  433/2020 )  

………………………… 

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  συντήρησης  με  24ωρο  κεντρικό  

σταθμό  λήψης  σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  Δήμου  –Ταμείο  –
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Τμήμα  Παιδείας  –Ληξιαρχείο  –DATA ROOM του  Δήμου  Σερρών  

του  έτους  2019 δαπάνης  223,20 ευρώ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  434/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο  

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (ΑΠΕ)  

 του  έργου:  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρουσίου  

 & Τ .Κ .  Ορεινής  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  435/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τέταρτο  

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  χωροθέτησης  στάσεων  στάθμευσης  ΤΑΞΙ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  436/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  315 

 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Επταμύλων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  437/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο  

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου)  

 στην  οδό  Σινώπης  33.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  438/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  θέσης  στάθμευσης  στην  Eurobank για  

 την  εξυπηρέτηση  των  χρηματαποστολών  της ,  στην  οδό  Χρ .  

Σμύρνης  1.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  439/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο  

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων  στάθμευσης  στην  

 εταιρεία  ¨ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  Α .Ε .Γ .Α . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  440/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων  στάθμευσης  για  τους  παιδικούς  

σταθμούς  ¨Ονειρούπολη¨  στις  οδούς  Ηροδότου  & Απαμείας  8 και  

Γρ .  Ρακιτζή  32.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  441/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

 στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  442/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίασης .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………………………… 

…………………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

404-2020:  Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή  

συνεδρίασης  για  τον   

  απολογισμό  πεπραγμένων  έτους  2019 της  Δημοτικής  Αρχής .                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

405-2020:  Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  Σερρών  έτους  

2021.                                                                                                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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406-2020:  Ορισμός  νέου  τακτικού  μέλους  του  Διοικ .  Συμβουλίου  του  

¨Οργανισμού   

  Προσχολικής  Αγωγής  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  

Αθλητισμού¨  του  Δήμου   

  Σερρών  (ΟΠΑΚΠΑ) .                                                                          

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

407-2020:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων :  

Α /θμιας   

  Εκπαίδευσης   

                        Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π  κ .  Σιαμάγκας  Δ .    

 

408-2020:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων :  

Β /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2021-2022.   

                        Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Π  κ .  Σιαμάγκας  Δ .    

 

409-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση :  χώρων  2ου  Γυμνασίου  

Σερρών  για  τη   

  διεξαγωγή  εξετάσεων  γλωσσομάθειας  διαγωνισμού  ESB 

EUROPALSO στις   

  19-20 Δεκεμβρίου  2020    

                        Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

410-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση :  χώρων  του  5ου  ΓΕΛ  

Σερρών  στον   

  σύλλογο  ΜΓΣ  Πανσερραϊκό .                                                                                                      
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                        Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΔΕΠ  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

411-2020:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(70η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  Μελέτη  αποκατάστασης  –επανάχρησης  Βιομηχανικού  

κτηρίου  ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ  σε  πολυχώρο  πολιτισμού                                     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

412-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(71η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

παροχή  υπηρεσίας  Τοιχογραφίες  σε  δημοτικά  κτήρια   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

413-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(72η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  συντήρηση  δικτύου  ΦΟΠ  στο  Δήμο  Σερρών  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

414-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(73η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας  και  εργοδοτικών  εισφορών   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

415-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(74η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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416-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(75η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  και  κωδικών  

εργοδοτικών  εισφορών   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

417-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(76η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  ενίσχυση  κωδικών  εργοδοτικών  εισφορών   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

418-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(77η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  χρηματοδότηση  ποσού  588.880,00 ευρώ  από  το  

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  (Υπουργείο  Εσωτερικών)  στο  

πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΙV Κατασκευή-επισκευή  και  

συντήρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων  των  δήμων ,  

προϋπολογισμού  588.880,000 ευρώ  (Κωδ .  Έργου :  ΣΑΕ  

0552017ΣΕ055000010) 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

419-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(78η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  χρηματοδότηση  ποσού  24.180,00 ευρώ  από  το  

πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείο  

Εσωτερικών-  Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ)  για  την  
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υλοποίηση  του  έργου :  Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  

υγιεινής  για  την  πρόσβαση  και  την  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  

σχολικές  μονάδες  του  Δήμου  Σερρών  συνολικού   

προϋπολογισμού  69.000,00 ευρώ  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

420-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(79η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

τις  εργασίες  σύνδεσης  κλειστού  γυμναστηρίου  2ου  

Γυμνασίου  –Λυκείου  Σερρών  με  το  δίκτυο  τηλεθέρμανσης  

προϋπολογισμού  12.028,00 ευρώ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

421-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(80η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  Παροχή  Υπηρεσίας  Υποστήριξης  στην  προετοιμασία  

πρότασης  αίτησης  χρηματοδότησης  στο  πλαίσιο  της  

Πρόσκλησης  της  ΕΥΔ /ΥΜΕΠΕΡΑ  με  κωδικό  14.6i .26.5.1.2.  

με  τίτλο :  Δημιουργία  Πράσινων  Σημείων  και  δικτύωση  τους  

σε  όλη  την  χώρα  πλην  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου ,  

προϋπολογισμού  24.800,00 ευρώ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

422-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(81η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  αδειοδότηση  των  
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παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθμών  του  Δήμου  Σερρών  

προϋπολογισμού  22.568,00 ευρώ  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

423-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(82η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  300.000,00 ευρώ  από  

το  Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  για  Κατασκευή  –επισκευή  –

συντήρηση  και  εξοπλισμό  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  

αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  του  Δήμου  Σερρών  συνολικού  

προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

424-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(83η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  παροχή  υπηρεσιών  σύνταξης  και  προετοιμασίας  

φακέλου  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης  του  Δήμου  

Σερρών  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκληση  του  Προγράμματος  

Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

425-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(84η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  παροχή  υπηρεσιών  χρηματοοικονομικού  συμβούλου  για  

την  υποστήριξη  του  Δήμου  Σερρών  στην  διαδικασία  
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εύρεσης  Στρατηγικού  Εταίρου  του  Αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών ,  προϋπολογισμού  24.800,00 ευρώ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΑΚΤ .   Αποσύρεται  το  θέμα :   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους  2020  

18/1/2020  (85η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  παροχή  εντολής  σε  Οικονομικό  Σύμβουλο  για  την  

καταγραφή  αποτίμηση  και  αξιολόγηση  της  οικονομικής  

θέσης  του  Δήμου  κατά  την  31η   Αυγούστου  2019,  

προϋπολογισμού  6.500,00 ευρώ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

426-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(86η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  προμήθεια  υποχλωριώδους  νατρίου  για  την  

αντιμετώπιση  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του  

Covid 19 προϋπολογισμού  2.374,40 ευρώ  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

427-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(87η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  ενίσχυση  του  ΚΑ  00.6111.001 με  την  ένδειξη :  Αμοιβές  

νομικών  και  συμβολαιογράφων  για  την  παροχή  εντολής  σε  

εξωτερικό  δικηγόρο  για  νομική  επεξεργασία  θεμάτων  που  

αφορούν  σε  διεκδίκηση  φερόμενων  ως  δημοτικών  ακινήτων  

ενώπιον  του  Κτηματολογικού  δικαστή .    
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

428-2020:  Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος :  ¨Αποστολίδη  

Ιωάννη¨ ,  έτους  

 2021.                                                                                                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

429-2020:  Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος  ¨Μητσάκου  -  

Εμφιετζόγλου   

  Κατίνας  χας  Λυκούργου¨ ,  έτους  2021.                                                                                           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

430-2020:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2020 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2020.                                     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Μισιρλής  Σπ .    

 

431-2020:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  αγροτεμαχίων  

του  Δήμου  Σερρών  στη  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  εγκατάσταση  

φωτοβολταϊκών  πάρκων .                                                                         

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

432-2020:  Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020 για  την  ένταξη  του  έργου  με  τίτλο :  ¨Συντηρήσεις  -  

επισκευές  κλειστού  κολυμβητηρίου  κοιλάδας  Αγ .  

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

 

433-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

επαληθευτή /ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  

ελέγχου  δαπανώ  να  (5ο  Πιστοποιητικό  Επαληθευμένων  

Δαπανών)  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Πράσινες  

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων» με  

ακρωνύμιο  Green Crew 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

 

434-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  συντήρησης  με  24ωρο  

κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  για  κεντρική  είσοδο  

Δήμου  –Ταμείο  –Τμήμα  Παιδείας  –Ληξιαρχείο  –DATA 

ROOM του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2019 δαπάνης  223,20 

ευρώ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

435-2020:  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  (ΑΠΕ)  

του  έργου :  ¨Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρουσίου  & Τ .Κ .  Ορεινής  Δήμου  Σερρών¨ .          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

436-2020:  Έγκριση  χωροθέτησης  στάσεων  στάθμευσης  ΤΑΞΙ .                                           

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     
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437-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  315 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Επταμύλων .                         

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

438-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου)  στην  οδό  Σινώπης  33.                           

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

439-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  θέσης  στάθμευσης  στην  Eurobank 

για  την  εξυπηρέτηση  των  χρηματαποστολών  της ,  στην  οδό  

Χρ .  Σμύρνης  1.                            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

440-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων  στάθμευσης  στην  εταιρεία  

¨ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  Α .Ε .Γ .Α . ¨ .                            

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

441-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  θέσεων  στάθμευσης  για  τους  

παιδικούς  σταθμούς  ¨Ονειρούπολη¨  στις  οδούς  Ηροδότου  & 

Απαμείας  8 και  Γρ .  Ρακιτζή  32.                             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

442-2020:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .                  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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443-2020:  Έγκριση  υποβολής  τριών  προτάσεων  στη  διοργάνωση  των  

βραβείων  Best  City  

Ε .Η .Δ .  Awards 2020 υποβολή  υποψηφιοτήτων  και  έγκριση  δαπάνης  

για  τη  συμμετοχή   

 

444-2020:  Χαρακτηρισμό  των  έργων :  Ολοκληρωμένα  έργα  

αναπλάσεων  στο  πάρκο   

Ε .Η .Δ .  Τρικούπη  και  στην  Πλατεία  Ειρήνης  του  Δήμου  Σερρών  και  

Ανάπλαση  πάρκου  Καφταντζή  του  Δήμου  Σερρών   ως  μη  

αξιόλογα  έργα  τέχνης  

 

445-2020:  Μερική  τροποποίηση  της  αρ .  309/2020 ΑΔΣ  περί  Αύξηση  

του  μετοχικού   

Ε .Η .Δ .  κεφαλαίου  και  αγορά  μετοχών  από  την  Αναπτυξιακή  

Εταιρεία  Σερρών  ΑΕ  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  ΑΕ .  

 

446-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2020  

Ε .Η .Δ .  για  το  έργο :  Κατασκευή  ραμπών  και  χώρων  υγιεινής  για  την  

πρόσβαση  και  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε  σχολικές  μονάδες  

του  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  69.000,00 ευρώ  από  το  

πρόγραμμα  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  –Υπουργείο  

Εσωτερικών .  

 

ΠΡΑΚΤ:  Εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  Σερρών  για  σύνταξη  

επιστολής   προς  τον   
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2/8/2020 Πρωθυπουργό  και  τον  Υπουργό  Υγείας  με  θέμα :  Ενίσχυση  

του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών  προκειμένου  να  

αντιμετωπιστούν  τα  υφιστάμενα  προβλήματα  του  σε  ιατρικό  

,  παραϊατρικό  προσωπικό  και  υλικοτεχνικές  υποδομές  με  

έναυσμα  τις  ανάγκες  που  προκύπτουν  λόγω  της  πανδημίας  

COVID 19.   

 

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :   

 

-  Καρασουλτάνη  -  Σιάκκα  Χρυσούλα ,  προσήλθε  (συνδέθηκε)  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  2ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Καδής  Γεώργιος ,  προσήλθε  (συνδέθηκε)  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  9ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Χαραλαμπίδου  Παρθένα ,  αποχώρησε  (αποσυνδέθηκε)  μετά  την  

ολοκλήρωση  συζήτησης  του  2ου  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  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 
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ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………… 

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………… 

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ……………… 

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ        ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………  
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ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        ……………… 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………… 

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 

 

 

 

 

 


