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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 22/2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21 η του μηνός 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ 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. 22/16-12-2020 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 35, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.  

 

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

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

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

4555/2018.  

 

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

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

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

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

συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημοτικών Συμβούλων.  

 

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

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

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

πανδημία του COVID-19.  

 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη των υπ’ αριθμ. 476 και 

477/08-12-2020 αποφάσεων που ελήφθησαν δια περιφοράς στην 21η συνεδρίαση του Δημ. 

Συμβουλίου.  

 

 

……………………………. 

………………. 
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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 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Σερρών στο Ε.Κ.Α.Β. Σερρών,  

  για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λόγω των αυξημένων  

  αναγκών από την πανδημία SARS-CoV-2 (COVID-19).   

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση λειτουργίας παράλληλης λαϊκής αγοράς. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης στο  

  Κεντρικό Πάρκο πόλης Σερρών.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 
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ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων  

  προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €, έτους 2021 (για έργα που εμπίπτουν στις  

  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016).     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού του δημοτικού καταφυγίου  

  αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις  

  Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.   

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε +

  εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες +

  καθώς επίσης και για εργασία πέραν του ωραρίου.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ   7ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων μισθωτών κυλικείων στα πλαίσια εφαρμογής  

  του άρθρου 44, παρ. 2 & 3 του Ν. 4735/2020.                                                                               

                          Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Ρίζος Σ.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τον δείκτη τιμών  

  καταναλωτή.                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας λαϊκών αγορών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 150.000,00 € στο ΝΠΔΔ του Δήμου 

Σερρών, με την επωνυμία ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Αθλητισμού¨.      

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  Και Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ 

κ. Δεσποτίδης Ι.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

   

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     
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                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση παραχώρησης βυτιοφόρου οχήματος και σαρώθρου στην εταιρεία με 

την επωνυμία ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.ΟΤΑ¨.      

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. και Ο πρόεδρος του 

Αυτοκινητοδρομίου κ. Μερετούδης Δ.   

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αρδευτικού δικτύου 

Μητρουσίου Λευκώνα¨.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.     

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

¨Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας στο 

Δήμο Σερρών¨.                                                                                                                                      

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή ¨Κάτω Λίμνη¨ στην έδρα 

                             του Δήμου, έτους 2010   και  

                        β) Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λευκώνα 

                             (Β’ φάση), έτους 2010.                                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου 

¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020¨.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου 

¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨.                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για όχημα της τράπεζας Alpha Bank.     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μακεδονομάχων.                           

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ. 

 

ΘΕΜΑ  21ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Χατζηπανταζή.                           
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                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Ανδριανουπόλεως 2α.                           

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Κ. Μητρούση 

27Α.                         

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 245 και 246 αγροτεμάχια 

του αγροκτήματος Βαμβακούσσας Σερρών για την έκδοση οικοδομικής άδειας 

βιοτεχνικού κτηρίου.                         

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 315α αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη Σερρών για την άδεια λειτουργίας βιομηχανικού 

κτηρίου.                         

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 1313 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Σερρών για την έκδοση οικοδομικής άδειας κατοικίας.                         

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

 

 

……………………… 

…………….. 
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22η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  κλείνετε  τα  μικρόφωνά  σας  όσοι  δεν  έχετε  τον  λόγο .  

Επίσης ,  το  δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ήταν :  Θέμα :  Έγκριση  

εκπόνησης  μελέτης  με  τίτλο :  Μελέτη  αποκατάστασης-επανάχρησης  

βιομηχανικού    

Εγκρίθηκε  και  αυτό   επίσης  ομόφωνα  κατά  την  ίδια  συνεδρίαση .   

 Τώρα ,  είχε  ζητήσει  τον  λόγο  για  ανακοινώσεις  ο  κ .  Δήμαρχος ,  

οπότε  ο  λόγος  δίνεται  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Καλησπέρα  και  στους  συνδημότες  

μας ,  όσοι  μας  βλέπουν  σήμερα .  Θα  ξεκινήσω  με  την  ανακοίνωση  που  

αφορά  το  μεγαλύτερο  έργο  στην  ιστορία  του  Δήμου  που  έγινε  μέχρι  

στιγμής .  Το  μεγαλύτερο  έργο  που  αφορά  μια  …στο  πλαίσιο  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ  … 

 Την  μεγαλύτερη ,  λοιπόν ,  πρόταση  που  εγκρίθηκε  στο  πλαίσιο  του  

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  που  αφορά  τους  έξυπνους  υδρομετρητές  σαν  το  

πρώτο  υποέργο ,  που  είναι  ύψους  22.190.000 ευρώ .  Είναι  το  

μεγαλύτερο  πρόγραμμα  που  έχει  . .και  μέχρι  στιγμής  σε  πρωτογενή  

πρόταση  που  έχει  δεχθεί  στη  συγκεκριμένη  πρόταση  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ .   

 Αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό ,  γιατί  από  την  μια  μεριά  δείχνει  ότι  

Δήμος  και  την  ετοιμότητα ,  την  ωριμότητα  αλλά  και  την  δυνατότητα  
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στην  διεκδίκηση  τέτοιων  προγραμμάτων ,  από  την  άλλη  μεριά  το  

αποτύπωμα  του  συγκεκριμένου  έργου  είναι  πολλαπλό .   

 Να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  το  έργο  αυτό  έχει  τρία  υποέργα .  Η  

πρόταση  αυτή  έχει  τρία  υποέργα  που  έχουν  εγκριθεί .  Το  κύριο  υποέργο  

αφορά  την  αντικατάσταση  όλων  των  παλαιών  υδρομέτρων  με  νέου  

τύπου  υδρόμετρα .  Την  δημιουργία  και  την  εγκατάσταση  νέων  

υδρομέτρων  . .σε  νέους  συλλέκτες  οικοδομών  ύψους  16.417.000.  

 Επίσης ,  το  δεύτερο  υποέργο  αφορά  την  ενοποίηση  του  δικτύου ,  

του  πυρήνα  της  Σκουτάρεως ,  δηλαδή  του  πυρήνα  που  έχει  να  κάνει  με  

το  Σκούταρι ,  το  Κωνσταντινάτο ,  την  Αγία  Ελένη  και  την  Πεπονιά ,  κάτι  

αντίστοιχο  που  δημιουργείται  ήδη  στο ,  που  ολοκληρώνεται  στην  

κεντρική  του  Μητρουσίου  ύψους  3.605.000 ευρώ .  

 Το  τρίτο  υποέργο  αφορά  την  αντικατάσταση  δικτύων  ύδρευσης ,  

δευτερογενούς  δικτύου  ύδρευσης  στην  πόλη  των  Σερρών  

προϋπολογισμού  2.170.000 ευρώ .  ολοκληρώνονται ,  αντικαθιστώνται  

και  τα  τελευταία  σημεία  που  έχουν  μείνει  με  αμίαντο  καθώς  επίσης  και  

αναπαλαιώνεται ,  ανακαινίζεται ,  συγνώμη  και  το  παλαιό  δίκτυο ,  το  

οποίο  υπάρχει ,  ούτως  ώστε ,  να  αποφύγουμε  όλα  αυτά  που  έχουν  να  

κάνουν  με  διαρροές  και  οτιδήποτε  άλλο .  

 Το  συγκεκριμένο  αυτό  έργο  χρηματοδοτείται  φυσικά  εκατό  τοις  

εκατό  από  το  πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  και  είναι  πολύ  

σημαντικό  πρώτον ,  περιβαλλοντολογικά  με  την  έννοια  ότι  με  αυτά  τα ,  

με  αυτόν  τον  τρόπο ,  με  την  αντικατάσταση  των  υδρομέτρων  αυτών  

επιτυγχάνεται  μια  τεράστια  εξοικονόμηση  του  υδάτινου  πλούτου  που  

έχουμε  εδώ ,  γιατί  ο  εντοπισμός  των  βλαβών ,  οι  διαρροές  και  οι  

παρεμβάσεις  από  την  μεριά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  γίνονται  άμεσα .   
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 Το  δεύτερο  έχει  να  κάνει  με  την  μείωση  του  λειτουργικού  

κόστους  της  ίδιας  της  εταιρείας ,  άρα  αυτό  έχει  να  μας  δώσει  πολλά  στο  

μέλλον .  Το  λειτουργικό  κόστος  μειώνεται  γιατί  αντικαθίσταται  όλο  το  

ανθρώπινο  δυναμικό  που  αυτή  την  στιγμή ,  με  το  οποίο  αυτή  την  στιγμή  

κάνουμε  τις  μετρήσεις  είτε  είναι  εσωτερικό  . .  μέσα  από  την  εταιρεία  

είτε  είναι  εξωτερικοί  σύμβουλοι ,  εξωτερικοί  συνεργάτες ,  εταιρεία  

δηλαδή  που  αναλαμβάνει  τις  μετρήσεις ,  άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  

έχουμε  μια  μεγάλη  εξοικονόμηση  κόστους  ανθρώπινου  δυναμικού .   

 Το  δεύτερο ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  εμπειρίας  είναι  για  την  

μείωση  κάποιων  λειτουργικών  αναγκών  της  που  έχουν  να  κάνουμε  με  

την  διαχείριση  των  βλαβών .  

 Το  τρίτο  κομμάτι  το  . .  της  ωφέλειας  αυτού  του  έργου  είναι  για  

τον  ίδιο  τον  καταναλωτή .   

 Εδώ  πρέπει  να  πούμε  ότι  ο  δημότης  σε  όλο  τον  Δήμο ,  η  

πρωτοτυπία  του  συγκεκριμένου  αυτού  έργου  και  η  καινοτομία  του  

έργου  είναι  ότι  πρώτη  φορά  εφαρμόζεται  στο  σύνολο  του  Δήμου .  

Μέχρι  στιγμής  σε  διάφορους  δήμους  εφαρμόζονταν  πιλοτικά  

εγκαταστάσεις  τέτοιων  νέων  τύπου  υδρομέτρων ,  έξυπνων  

υδρομετρητών ,  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  πιλοτικά  να  δούνε  για  

συγκεκριμένες  περιοχές ,  για  συγκεκριμένες  Κοινότητες  την  

συγκεκριμένη  λειτουργία  αυτού  του  έργου .   Πρώτη  φορά  στην  Ελλάδα  

εφαρμόζεται  για  όλο  τον  Δήμο  και  γι '  αυτό  είναι  ένα  μεγάλο  

εμβληματικό  έργο  και  για  το  ίδιο  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  το  

ενέταξε  παρά  τα  όρια  τα  οποία  πρέπει  να  πούμε  ότι  υπάρχουν ,  γιατί  

καταλαβαίνετε  ότι  από  ένα  συνολικό  πρόγραμμα  300 εκατομμυρίων  

που  είναι  για  τους  350 δήμους ,  όταν  εδώ  ένας  μεσαίος  Δήμος  παίρνει  

τα  22,2 εκατομμύρια ,  καταλαβαίνετε  ότι  υπάρχει  μια  άνιση  κατανομή  
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αλλά  θεωρήθηκε ,  αποδείχθηκε  και  τεκμηριώθηκε  το  έργο  αυτό  είναι  

εμβληματικό ,  έχει  να  κάνει  με  την  πλήρη  λειτουργία  σε  επίπεδο  Δήμου  

αυτού  του  έργου ,  οπότε  προτάθηκε .  

 Εδώ  θα  ήθελα  να  πω  και  στην  συνάντηση  σήμερα  ότι  είναι  

σημαντική  και  η  συμβολή  του  υπουργού  Υποδομών ,  του  κ .  Καραμανλή  

στην  ένταξη  του  έργου  αυτού ,  γιατί  και  η  τεκμηρίωση ,  πέρα  των  

τεχνικών  χαρακτηριστικών  και  της  ωριμότητας  του  έργου ,  το  οποίο  

πρέπει  να  συγχαρώ  και  τους  υπευθύνους  και  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τον  

Πρόεδρο  εδώ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τον  κ .  Χαλκιόπουλο ,  γιατί  όλο  το  

προηγούμενο  διάστημα  υπήρξε  μια  άρτια  προετοιμασία ,  όλα  αυτά  

συνετέλεσαν  στο  να  έχουμε  την  επιτυχή  έκβαση  της  συγκεκριμένης  

πρότασης .   

 Επίσης  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  έχει  να  

κάνει  με  την  δημιουργία  ενός  πλήρους  δικτύου ,  το  οποίο  θα  μας  

επιτρέψει  να  έχουμε  τις  έξυπνες  εφαρμογές  . .για  την  έξυπνη  πόλη ,  για  

μια  πρόταση  που  προετοιμάζεται ,  την  μεγάλη  πρόταση  που  

προετοιμάζεται  πάλι  στα  πλαίσια  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ .  Οι  

αισθητήρες  δηλαδή  οι  οποίοι  μπαίνουν ,  το  σύστημα  το  οποίο  μπαίνει  

στους  έξυπνους  υδρομετρητές  θα  είναι  σε  απόλυτη  συνεργασία  με  το  

σύστημα  που  θα  μπει  με  την  ολοκλήρωση  του  έργου  του  οδοφωτισμού ,  

το  οποίο  και  εκεί  σας  θυμίζω  δεν  είναι  αλλαγή  μόνο  φωτιστικών  αλλά  

είναι  και  εγκατάσταση  ολοκλήρου  συστήματος ,  το  οποίο  θα  μας  

επιτρέψει  να  έχουμε  ένα  πλήρες  δίκτυο  σε  όλο  τον  Δήμο  και  να  

αναπτύξουμε  εφαρμογής ,  έξυπνες  εφαρμογές ,  εργαλεία  για  τους  

δημότες  μας ,  τα  οποία  είναι  σημαντικά ,  οπότε  έτσι  με  τους  αισθητήρες  

εδώ ,  με  τις  50.000 από  τα  έξυπνα  υδρόμετρα ,  με  τα  άλλα  περίπου  

12.000 έξυπνα  φωτιστικά  τα  οποία  εγκαθίστανται ,  θα  έχουμε  ένα  
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πλήρες  δίκτυο ,  το  οποίο  θα  μας  επιτρέψει  στον  κάθε  Σερραίο ,  στον  

κάθε  δημότη  να  έχουμε  μια  σειρά  υπηρεσιών .   

 Κλείνοντας  για  . .  θα  πρέπει  να  πω  ότι  ο  δημότης  αυτόματα  ξέρει  

πότε  έχει ,  εάν  έχει  κάποια  υπερκατανάλωση ,  βλέπει  ανά  πάσα  στιγμή  

την  κατανάλωσή  του ,  την  χρέωσή  του ,  βλέπει  ανά  πάσα  στιγμή  εάν  

έχει  διαρροή  εσωτερικά  στο  σπίτι ,  βλέπει  ανά  πάσα  στιγμή  ακόμη  και  

πληροφορίες  για  ποιότητα  του  νερού ,  καθώς  επίσης  μπορεί  με  έναν  

αυτοματοποιημένο  τρόπο  να  στείλει  μια  σειρά  παρατηρήσεων  ή  να  

λάβει  μια  σειρά  ειδοποιήσεων  και  με  την  χρήση  αυτού  του  έξυπνου  

συστήματος .   

 Θα  εγκατασταθούν ,  όπως  είπαμε ,  50.000 έξυπνοι  υδρομετρητές ,  

θα  κατασκευαστούν  15.000 νέα  φρεάτια  και  θα  τοποθετηθούν  περίπου  

7.000 ηλεκτροβάνες  … 

 Σας  θυμίζω  ότι  μια  από  τις  βασικές  εξαγγελίες  και  τις  δικές  μας ,  

της  Συμμαχίας  Σερραίων  ήταν  η  εγκατάσταση  των  έξυπνων  

υδρομέτρων ,  όπως  επίσης  και  η  μονάδα  της  ηλιακής  ξήρανσης  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  την  δημιουργία  μονάδας  ξήρανσης  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  και  

την  μονάδα  η  μονάδα  των  φωτοβολταϊκών  με  την  παραγωγή  ενέργειας .   

 Το  τρίτο  ήδη  το  έχουμε  πάρει  εδώ  απόφαση  την  ανταλλαγή  των  

οικοπέδων  στο  οποίο . .  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  το  χρησιμοποιήσει  και  για  την  

παραγωγή  ηλεκτρικού  ρεύματος  …οπότε  και  με  τα  οικόπεδα  τα  οποία  

έχει  πάρει ,  τα  αγροτεμάχια  τα  οποία  έχουν  δοθεί  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

ολοκληρώνεται  και  αυτό  το  έργο .   

 Το  άλλο ,  είναι  πλέον  έτοιμη  η  πρόταση ,  κατατίθεται  στο  

ΥΜΕΠΕΡΑΑ…ξήρανσης ,  άρα  όλο  αυτό  το  κομμάτι  θα  έχει  ένα  

τεράστιο  αποτύπωμα  στο  κόστος  λειτουργίας  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ούτως  

ώστε ,  να  έχουμε  την  περαιτέρω  μείωση ,  την  τιμολογιακή  μείωση  στο  
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νερό .  Αυτό  είναι  το  μεγαλύτερο  έργο  που  έχει  εγκριθεί  για  τον  Δήμο  

Σερρών .   

 Επίσης  στο  πλαίσιο  των  ανακοινώσεων  ήθελα  να  σας  πω  ότι  

εγκρίθηκε  η  χρηματοδότηση  για  δυο  νέα  τμήμα  των  

Νηπιαγωγείων…από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  για  δυο  

νηπιαγωγεία ,  ολοήμερα  νηπιαγωγεία .  Η  χρηματοδότηση  είναι  ύψους  

213,  280 χιλιάδων  ευρώ .  Είναι  με  προκατασκευασμένη  κατασκευή  

…Θα  μετεγκατασταθεί  το  21ο  Νηπιαγωγείο ,  το  οποίο  βρίσκεται  τώρα  

εκεί  δίπλα  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  το  24ο  Νηπιαγωγείο  …δυναμικότητας  

40 παιδιών  που  θα  λειτουργήσουν  στον  αύλειο  χώρο  του  σχολικού  

συγκροτήματος  του  8ου  και  του  25ου  Δημοτικού  Σχολείου ,  απέναντι  από  

την  … 

 Η  λύση  του  μεγάλου  προβλήματος  που  έχουμε  με  τα  νηπιαγωγεία  

στο  κέντρο  των  Σερρών . . .και  με  την  δρομολόγηση  της  ανέγερσης  του  . .  

στο  4ο  Λύκειο  μέσω  του  προγράμματος  Σ .Δ .Ι .Τ .  που  έχει  ήδη  

ανακοινωθεί  και  ενταχθεί ,  καθώς  επίσης  και  με  την  διερεύνηση  όλων  

των  χώρων  που  είναι  ελεύθεροι .  Δυστυχώς  δεν  έχουμε  και  πολλούς  

ελεύθερους  χώρους  δημοτικούς  μέσα  στο  κέντρο  των  Σερρών ,  ούτως  

ώστε ,  να  προχωρήσουμε  στην  κατασκευή  και  νέου  τρίτου ,  εάν  ληφθούν  

και  αυτά  υπόψη ,  νηπιαγωγείου .  

 Ήδη  είμαστε  για  ένα  …ο  κ .  Σιαμάγκας  να  σας  πει .  Έχουμε  ήδη  

προσδιορίσει  την  έκταση ,  η  οποία  είναι  απαλλαγμένη  κατά  90% από  τα  

προβλήματα ,  παρόλα  αυτά  δεν  κάνουμε  τις  ανακοινώσεις  για  να  

είμαστε  εκατό  τοις  εκατό  σίγουροι  για  την  συγκεκριμένη  αυτή  έκταση .   

 Θα  έχουμε  τρία  νέα  νηπιαγωγεία ,  συν  ένα  το  οποίο  έχει  ήδη  

δρομολογηθεί  μέσω  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  συν  ένα  το  οποίο  διερευνούμε  αυτή  την  

στιγμή  για  το  ιδιοκτησιακό .   
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 Η  τρίτη  ανακοίνωση  έχει  να  κάνει  με  την  μεγάλη  ανταπόκριση ,  

με  την  μεγάλη  ενεργοποίηση  της  εταιρικής  ευθύνης  που  έχουμε  εδώ  

στις  Σέρρες  από  επιχειρηματίες  μεγάλους .  Πρέπει  να  πω  ότι  η  κρίση  

αναδεικνύει  το  επίπεδο  της  εταιρικής  ευθύνης  που  έχουν  οι  

επιχειρήσεις .  Έχουμε  δυο  παραδείγματα .  Είμαι  σίγουρος  ότι  υπάρχουν  

και  άλλα .  Είμαι  σίγουρος  ότι  θα  ακολουθήσουν  και  άλλα .  Πρέπει  να  

ευχαριστήσω  μέσα  από  την  συνεδρίαση  αυτή  και  αυτούς  τους  

επιχειρηματίες  που  θα  αναφέρω  αλλά  και  άλλους  επιχειρηματίες  οι  

οποίοι  ενεργοποιούνται  βοηθώντας  τον  συνάνθρωπό .   

 Καταρχάς  αναφέρομαι  στην  εκστρατεία  αγάπης  που  έχουν  

ξεκινήσει ,  έχουμε  συνάψει ,  όπως  έχουμε  αποφασίσει  εδώ  μέσα  στο  

συμβούλιο ,  έχουμε  συνάψει  μια  συνεργασία  με  τον  Όμιλο  Κάντζα  για  

την  συγκέντρωση  τροφίμων  για  τις  ευπαθείς  ομάδες .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  η  συγκεκριμένη  αυτή  πρωτοβουλία ,  η  οποία  

έχει  θετική  ανταπόκριση  μέχρι  αυτή  την  στιγμή ,  τεράστια  

ανταπόκριση ,  έχουμε  ένα  μεγάλο  πρόβλημα  τεχνικό  στο  να  αδειάζουμε  

καθημερινά  τα  καλάθια  που  γεμίζουν  από  τρόφιμα  στα  δεκατρία  

καταστήματα  του  Κάντζα .   

 Ήθελα  εδώ  να  ευχαριστήσω  και  την  υπεύθυνη ,  την  εντεταλμένη  

σύμβουλο  την  κυρία  Παλάζη  και  την  κυρία  …οι  οποίες  κάνουν  μια  

πολύ  μεγάλη  προσπάθεια  στο  να  μαζεύουν  κάθε  μέρα  και  να  συλλέγουν  

αυτά  τα  πράγματα  και  να  τα  κατηγοριοποιούν ,  τα  τρόφιμα ,  καθώς  να  

ευχαριστήσω  και  την  κυρία  Πάνου  που  καθορίζει  την  διαδικασία  από  

εκεί  και  πέρα ,  την  νόμιμη  διαδικασία ,  ούτως  ώστε ,  να  προχωρούν  αυτά  

και  να  διοχετεύονται  στις  ευπαθείς  ομάδες .   

 Ο  Όμιλος  Κάντζα  έχει  αποδείξει  και  εκτός  από  αυτές  τις  δράσεις  

έχει  αποδείξει  συνεχώς  ότι  βρίσκεται  δίπλα  στους  Σερραίους ,  άρα  αυτή  
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η  . .  μόνο  επ’  ωφελεία  των  Σερραίων .  Θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  έχει  

δώσει  και  200 επιταγές  των  10 ευρώ ,  ούτως  ώστε ,  να  συνοδεύσουν  και  

τα  τρόφιμα  αυτά  στις  ευπαθείς  αυτές  ομάδες ,  άρα  ένα  μεγάλο  

ευχαριστώ  στον  Όμιλο  αυτό  και  στην  συγκεκριμένη  προσπάθεια  . .που  

συνεχίζεται   και  θα  συνεχιστεί  μέχρι  και  τις  γιορτές .   

 Επίσης ,   ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στην  μεγάλη  επιχείρηση  που  

έχουμε  την  Κρι  –Κρι  ΑΕ ,  που  αύριο  στις  εγκαταστάσεις  θα  δώσουν  και  

μια  προσφορά  κάνει  στην  κοινωνική  κουζίνα  του  Δήμου ,  καθημερινά  

για  έναν  ολόκληρο  χρόνο  θα  δίνει  σε  25 οικογένειες  το  γάλα  τους .  

Δηλαδή  σε  25 οικογένειες  που  έχουν  την  ανάγκη  το  γάλα ,  ένα  λίτρο  

κάθε  μέρα ,  365 λίτρα  γάλα  τον  χρόνο  για  25 οικογένειες .   

 Φυσικά  πρέπει  να  πούμε  ότι  με  την  Κρι  –κρι  υπάρχει  μια  μεγάλη  

συνεργασία ,  όπως  και  με  το  σύνολο  των  επιχειρήσεων  του  Νομού ,  

ούτως  ώστε ,  να  ανταποκρινόμαστε  και  εμείς  στις  ανάγκες  των  πολιτών .   

 Όλα  αυτά ,  φυσικά ,  προστίθενται  σε  αυτά  που  κάνει  ο  ίδιος  ο  

Δήμος  σαν  προσφορά ,  σαν  προσπάθεια ,  σαν  πρωτοβουλίες  και  δράσεις  

στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  πολιτικής .  Και  στο  κομμάτι  της  

κοινωνικής  κουζίνας  και  στο  κομμάτι  της  προμήθειας  τροφίμων  και  

υλικών  για  τους  αναξιοπαθούντες  και  στις  γραμμές  υποστήριξης  που  

έχουμε  για  την  παροχή  βοήθειας  είτε  ψυχολογικής  είτε  βοήθειας  για  τα  

ψώνια  τους  και  τα  φάρμακά  τους ,  για  τις  δραστηριότητες  ειδικά  των  

ανθρώπων  που  δεν  μπορούν  ή  δεν  πρέπει  να  μετακινηθούν  από  το  σπίτι  

τους ,  είμαστε  εδώ ,  έχουμε  μεταφέρει  προσωπικό  από  τις  δομές ,  οι  

οποίες  είναι  ανενεργές  αυτή  την  στιγμή  λόγω  κόβιτ  στην  κοινωνική  

πολιτική  και  μάλιστα  στην  δομή  που  έχουν  φτιάξει  για  την  προσφορά  

όλων  αυτών  των  υπηρεσιών  στο  τηλεφωνικό  μας  κέντρο ,  στο  27300, το  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

18

οποίο  κάθε  μέρα  δέχεται  δεκάδες  κλήσεις  για  όλα  αυτά  τα  παραπάνω  

και  το  οποίο  ανταποκρίνεται  πολύ  καλά .   

 Εμείς  θα  συνεχίσουμε ,  θα  συνεχίσουμε  γιατί  θα  πρέπει  η  κάθε  

πολίτης  μας  να  καταλάβει  ότι  δεν  είναι  μόνος  του .  Είμαστε  εδώ  εμείς  

για  αυτόν  και  είμαστε  ανοικτοί  σε  οποιαδήποτε  πρόταση ,  όπως  το  

έχουμε  αποδείξει  ως  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  έχουμε  αγκυλώσεις  ούτε  

εμμονές ,  δεν  έχουμε  κανένα  στεγανό ,  ότι  πρόταση  υπάρχει  …του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αξιολογείται  και  αξιοποιείται  και  κυρίως  

εφαρμόζεται .  Αυτό ,  νομίζω ,  είναι  μια  κατάκτηση  της  συνεργασίας  που  

έχουμε  ο  καθένας  από  τον  διακριτό  του ,  φυσικά ,  ρόλο ,  της  

συνεργασίας  που  έχει  κατακτηθεί  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Το  έχω  πει  πολλές  φορές  είμαι  περήφανος  παρόλες  τις  αντιθέσεις  

μας ,  τις  διαφοροποιήσεις  μας ,  τις  εντάσεις  μας  πολλές  φορές  στην  

διαφορετική  προσέγγιση ,  να  μην  πω  εκατό  τοις  εκατό ,  τις  

περισσότερες  των  περιπτώσεων  ότι  στεκόμαστε  στο  ύψος  των  

περιστάσεων .   

 Με  αυτά  τα  λόγια ,  με  αυτές  τις  ανακοινώσεις ,  οι  οποίες  ήταν  

απαραίτητες ,  να  προχωρήσουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

απλώς  να  πω  ότι  την  άλλη  εβδομάδα  θα  έχουμε  ένα  ακόμη ,  δεν  μπορώ  

αυτή  την  στιγμή  να  το  ανακοινώσω ,  ένα  ακόμη  μεγάλο  έργο  για  τον  

Δήμο  μας ,  ένα  . .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Πριν  δώσω  τον  λόγο  σε  συναδέλφους  που  θέλουν  

να  κάνουν  ερωτήματα  ή  άλλες  τοποθετήσεις ,  θα  ήθελα ,  επειδή  έχουμε  

σε  εκκρεμότητα  μια  απάντηση  από  την  προηγούμενη  συνεδρίαση ,  είχε  

απευθύνει  ένα  ερώτημα  ο  κ .  Χρυσανθίδης  σχετικά  . .  Αγίας  Βαρβάρας ,  
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θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Νυχτοπάτη  για  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  

αυτό .  Προφορικό  ήταν  το  ερώτημα .  Προφορική  θα  είναι  και  η  

απάντηση .  

 Παρακαλώ ,  κ .  Νυχτοπάτη  εν  συντομία  και  μετά  στην  συνέχεια  

όσοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θέλουν  να  απευθύνουν  ερωτήματα .  Ορίστε  

κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  σε  όλους….ήδη  είχαμε  

ξεκινήσει  κάποιες  μικρές  παρεμβάσεις  …οι  περισσότεροι  ξέρετε  ότι  

μέσα  στον  χώρο  της  κοιλάδας  …Όντως  ξεκινήσαμε  να  το  διορθώνουμε ,  

έτσι  ώστε ,  να  μπορέσει  μετά  η  Υπηρεσία  Πρασίνου  με  τον  κύριο  …να  

τοποθετήσει  νέο  …γιατί  το  παλαιό  που  υπάρχει  …έχει  καταστραφεί  σε  

μεγάλο  βαθμό .  … Είχαμε  κάποιες  μικρές  αντιδράσεις ,  δεν  χρειάζεται  

να  πω  λεπτομέρειες ,  τις  ξεπερνάμε  όμως  και  συνεχίζουμε ,  τουλάχιστον  

μέχρι  τον  Απρίλιο  που  θα  στρώσει  ο  καιρός  να  γίνει  αυτή  η  διαδικασία  

…από  τον  κεντρικό  δρόμο  μέχρι  τον  δρόμο  που  οδηγεί  προς  το  

στρατόπεδο  να  γίνει  το  έδαφος  επίπεδο  και  να  μπορέσει  να  ποτίζεται  

και  να  μπουν  λίγα  παγκάκια  ακόμη .  Αυτή  είναι  σε  πρώτη  φάση  η  

παρέμβαση  που  θα  γίνει .  

 . .  που  δημιουργούσαν  πάρα  πολύ  σοβαρό  πρόβλημα  στα  

καταστήματα  μπροστά  στον  περιφερειακό  τα  νερά  από  . .  μέχρι  τον  

τελικό  δρόμο  …αυτές  θα  είναι  οι  δράσεις  που  θα  γίνουν  μέχρι  τον  

Απρίλιο .  . .διαμόρφωση  του  χώρου ,  φωτισμός  και  ενδεχομένως  να  

μπορέσουμε  να  ασφαλτοστρώσουμε  το  έδαφος  από  την  στιγμή  που  δεν  

έχει  άσφαλτο  μέχρι  την  διασταύρωση  … 

 ….όταν  ασφαλτοστρώνουμε  κάτι ,  κάτι  άλλο  μένει  πίσω .  Άρα  

λοιπόν ,  πέρα  από  αυτά  που  είναι  τα  σίγουρα ,  τα  οποία  θα  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

20

ασφαλτοστρωθούν ,  θα  . .τον  Σεπτέμβριο  ποιες  άλλες  περιοχές  θα  

ασφαλτοστρωθούν ,  φυσικά  θα  υπάρξει  μια  κατηγοριοποίηση  ανάλογα  

με  το  ποιες  είναι  οι  μεγάλες  ανάγκες .   

 Σας  θυμίζω  ότι  είχαμε  πει  και  εσείς  να  κάνετε  προτάσεις  από  τον  

Μάρτιο  και  μετά  που  θα  αρχίσουν  οι  ασφαλτοστρώσεις  …πρέπει  να  

ασφαλτοστρώσουμε  άμεσα ,  ξαναλέω  με  μόνο  παράγοντα  αρνητικό  το  

ότι  εάν  τυχόν  θα  έχουμε  παρεμβάσεις  από  άλλες  εταιρείες  …κάποιο  

δρόμο  έστω  για  να  μην  πολύ  επικίνδυνος  εάν  στο  άμεσο  μέλλον  

προβλέπεται  …από  κάποια  άλλη  εταιρεία ,  όπως  είναι  το  φυσικό  αέριο .   

 Κάτι  ήθελα  ο  κ .  Τουρτούρας  να  συμπληρώσει .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Καλησπέρα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Καλησπέρα  Δήμαρχε .  Καλησπέρα  κύριοι  

συνάδελφοι .  Με  έχει  καλύψει  ο  κ .  Νυχτοπάτης  σε  μεγάλο  βαθμό .  Αυτό  

το  οποίο  γνωρίζουμε  όλοι  ότι  τα  μπάζα  θα  πρέπει  να  απομακρυνθούν  

επιτέλους  από  την  Αγία  Βαρβάρα .  Θα  πρέπει  να  επισκέψιμη ,  να  είναι  

ένας  χώρος  αναψυχής  τον  οποίο  να  μπορούν  να  επισκέπτονται  …  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Λοιπόν ,  προχωρούμε  στην  διαδικασία  

ερωτήσεων  από  συναδέλφους .  Ποιοι  επιθυμούν  να  ζητήσουν  τον  λόγο  

προ  ημερησίας  για  να  υποβάλλουν  ερωτήματα ,  παρακαλώ  να  το  

δηλώσουν .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό  λεπτό .  Ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  ο  κ .  Καρυπίδης ,  ο  

κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Αυτοί ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Χαραλαμπίδου .  Σήκωσα  χεράκι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   Ωραία .  Λοιπόν ,  ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι .  Καταρχήν  χαιρετίζουμε  και  συγχαίρουμε  την  πρωτοβουλία  

των  Σερραϊκών  επιχειρήσεων  που  στηρίζουν  αυτή  την  τόσο  μεγάλη  

προσπάθεια  της  Δημοτικής  Αρχής  ευελπιστώντας  και  ελπίζοντας  ότι  θα  

υπάρξουν  και  άλλες  επιχειρήσεις  να  στηρίξουν  αυτή  την  προσπάθεια .   

Την  τόσο  σοβαρή  προσπάθεια .  Άλλωστε  δεν  είναι  η  πρώτη  χρονιά  που  

στηρίζουν  αυτή  την  προσπάθεια ,  πολλά  χρόνια  πριν  και  στην  δική  μας  

την  θητεία  στηρίζανε  αυτές  τις  προσπάθειες .  Θα  πρέπει  να  υπάρξει  

συνέχεια  και  από  άλλες  επιχειρήσεις .   

 Επίσης  χαιρετίζουμε  και  συγχαίρουμε  την  Δημοτική  Αρχή  αλλά  

και  την  ετοιμότητα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  την  πρόταση  που  καταθέσατε ,  

κύριε  Δήμαρχε  και  την  επιτυχία  της  ένταξης  αυτού  του  τόσο  πολύτιμου  

έργου .  Ελπίζω  να  υπάρχει  συνέχεια ,  διότι  πραγματικά  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

έχει  μεγάλη  ετοιμότητα ,  πολλές  μελέτες  και  ευελπιστώ  ότι  θα  υπάρξει  

και  συνέχεια .   

 Να  έρθουμε  στα  δικά  μας  τώρα .  Προς  την  Πρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  την  κυρία  Παπαπέτρου ,  αγαπητή  κυρία  Πρόεδρος  . .  

φωτισμού  του  έτους  2020 με  ανάθεση  και  με  απόφαση  Προέδρου  για  το  

ποσό  των  23.435 ευρώ .  Ερώτημα .  Ζητήθηκαν  άλλες  προσφορές ;  Γιατί  
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πρόκειται  για  ένα  ιδιαίτερα  μεγάλο  ποσό .  Ζητήθηκαν  άλλες  προσφορές  

από  άλλες  επιχειρήσεις ;  Και  ποιες  ήταν  αυτές ;   

 Επίσης  θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  από  μια  πρώτη  έρευνα  που  

έκανα  στην  αγορά ,  είναι  υπερκοστολογημένο  το  φωτεινό  άστρο  με  

σκελετό  αλουμινίου .  Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω ,  δεν  ξέρω  τι  

ενημέρωση  έχετε ,  ότι  στην  λαϊκή  πωλείται  9 με  9,5 ευρώ ,  στους  

πάγκους  ένα  –ένα .  Και  επίσης  μια  άλλη  επισήμανση  που  θα  ήθελα  να  

κάνω ,  ότι  η  προμήθεια  για  λαμπάκια  700 τεμαχίων  μήπως  έχει  

διατυπωθεί  . .  ή  έχει  γραφτεί  λάθος .  Εάν  μπορείτε  να  μας  ενημερώσετε  

για  τα  λαμπάκια  των  700 τεμαχίων ;  Από  ότι  γνωρίζω  μονοκόμματη ,  

συνεχόμενη  συσκευασία  ή  κατασκευή  για  700 λαμπάκια  εξωτερικού  

χώρου  δεν  κυκλοφορούν  στην  Ελλάδα ,  εκτός  εάν  είναι  κάποια  

ιδιοκατασκευή .   

 Και  μια  ερώτηση  θα  ήθελα ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

προς  τον  κ .  Δήμαρχο .  Είχατε  δεσμευτεί ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  . .από  τα  

προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  ότι  δεν  θα  γίνουν  με  …πλέον  με  

αφορμή  την  δωρεά  προς  το  νοσοκομείο  για  αγορά  εξοπλισμού .  Είχαμε  

συμφωνήσει  όλοι  ομόφωνα  ότι  δεν  θα  γίνουν  αγορές ,  δεν  θα  γίνουν  

προμήθειες  για  λαμπάκια  ή  για  σχηματισμούς  εορταστικούς .   

Διαπιστώνουμε  όμως ,  δυστυχώς ,  ότι  έχουν  ξεφύγει  τα  ποσά  τόσο  

από  τον  Δήμο  αλλά  και  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   και  με  έναν  πρόχειρο  

απολογισμό  ξεπεράσαμε  τις  80.000.  Γιατί  όλη  αυτή  η  διαδικασία  και  

αυτές  οι  προμήθειες  την  στιγμή  που  είχατε  δεσμευτεί  ότι  και  εμείς  το  

χειροκροτήσαμε  και  συμφωνήσαμε  να  πάνε  τα  λεφτά  από  αυτού  του  

είδους  της  δραστηριότητες  να  πάνε  στο  νοσοκομείο  και  εάν  χρειαστεί  

και  από  ότι  λέτε  υπάρχουν  και  άλλα  θέματα ,  υπάρχουν  και  προς  
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άλλους  φορείς  βοήθεια ,  στο  μέτρο  βέβαια  που  δίνεται  να  κάνει  ο  

Δήμος ;   

Θα  ήθελα ,  εάν  είναι  δυνατόν ,  να  έχω  μια  απάντηση  στο  ερώτημα ,  

γιατί  δοθήκανε  τόσα  πολλά  χρήματα .  Πέρυσι ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  

δοθήκανε  για  φωτισμό  περί  τις  185.000 και  φέτος  φτάσαμε  σε  

γρήγορες  αναθέσεις  και  μάλιστα  έχουμε  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  

με  αναθέσεις  χωρίς  να  έχουν  προηγηθεί  διαγωνισμοί ,  χωρίς  να  έχουν  

προηγηθεί  μελέτες .   

Υπήρχε  μια  ετοιμότητα  από  την  πλευρά  σας ,  ήσασταν  έτοιμοι  για  

την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Διαπιστώνουμε  όμως  ότι  δεν  υπήρχε  

ετοιμότητα  και  ότι  με  την  μορφή  του  κατεπείγοντος  και  των  απευθείας  

αναθέσεων  δοθήκανε  πάνω  από  80.000.  Θα  ήθελα  την  απάντησή  σας  

στο  θέμα  αυτό .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Ας  ολοκληρωθούν  οι  ερωτήσεις  και  στο  τέλος  θα  υπάρξει  η  

διαδικασία  των  απαντήσεων  για  όσες  μπορούν  να  απαντηθούν  σήμερα .  

Η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  περισσότερο  δυο  επισημάνσεις  και  όχι  ερωτήσεις .  

Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  να  τις  κάνω  τώρα  ή  στο  τέλος ,  όταν  τεθούν  οι  

ερωτήσεις ;  Δεν  είναι  ακριβώς  ερωτήματα ,  είναι  σαν  τοποθετήσεις ,  ας  

το  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  το  εκλάβουμε  ως  ενημέρωση  στο  τέλος .  Η  κυρία  

Παπαφωτίου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μας  ακούτε ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι .  Είχατε  κλειστό  εσείς  το  μικρόφωνο ,  οπότε  δεν  μπορούσα  να  . .  

Τρία  ερωτήματα  έχω   να  καταθέσω .  Θα  πάρω  την  σκυτάλη  από  τον  κ .  

Αραμπατζή  και  θα  μείνει  λίγο  στα  θέματα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  …σας  

παρακαλώ  γιατί  μικροφωνίζει .   Κάποιος  το  μικρόφωνό  του .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  είχα  διατυπώσει  δημόσια  το  

ερώτημα  αλλά  κατέθεσα  και  γραπτή  ερώτηση  στην  Πρόεδρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Δεν  έλαβα  απάντηση  δέκα  επτά  μέρες  μετά .  Σήμερα  είχαμε  

και  συνεδρίαση  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  η  κυρία  Πρόεδρος  που  είπε  

ότι  εξέδωσε  ένα  δελτίο  τύπου .  Προφανώς  δεν  είναι  ο  ενδεδειγμένος  

τρόπος  για  να  απαντάει  κάποιος  σε  ένα  μέλος  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  η  έκδοση  ενός  δελτίου  τύπου ,  όταν  μάλιστα  

η  ερώτηση  αυτή  κατατέθηκε  γραπτά .   

 Έρχομαι ,  λοιπόν ,  στο  περιεχόμενο  της  ερώτησης .  Αφορά  μια  

απευθείας  ανάθεση  πάλι  φυσικά  της  τάξης  των  18.000 ευρώ ,  η  οποία  

έγινε  για  να  καλυφθεί  μια  ανάγκη  στολισμού  και  η  οποία  αφορούσε  

πολύ  συγκεκριμένα  πράγματα ,  που  αναφέρονται  μέσα  στην  σύμβαση  

της  ανάθεσης .   Με  τον  κύριο  . .  νομίζω .   

 Μόνο  που  η  ανάθεση  αυτή  έγινε  στις  14 του  μήνα  ενώ  όλες  οι  

εργασίες  του  συγκεκριμένου  στολισμού  που  αναφέρατε  στην  σύμβαση  

είχαν  ολοκληρωθεί  ήδη  από  τις  11 του  μηνός .  Επομένως ,  το  ερώτημα  

το  οποίο  θέτω  είναι ,  για  ποιο  λόγο  ετεροχρονισμένα  έγινε  μια  τέτοια  

ανάθεση ,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  την  συγκεκριμένη  ημερομηνία ,  14 

δηλαδή  του  μήνα  στην  Διαύγεια ;  Τι  ακριβώς  εξυπηρετούσε  αλλά  και  
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για  ποιο  λόγο  έγινε  με  αυτόν  τον  τρόπο ;  Ποιος  έκανε  τελικά  τις  

εργασίες  τις  οποίες  θα  έπρεπε  να  κάνει  ο  συγκεκριμένος  ανάδοχος ;  

Και ,  τέλος  πάντων ,   θέλω  κάποιες  διευκρινήσεις  σχετικά  με  αυτό .    

 . .στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  επειδή  σήμερα  και  πάλι  είχαμε  Διοικητικό  

Συμβούλιο  …διαπίστωσα  ότι  καταχωρήθηκε  για  το  ΄21 επιχορήγηση ,  

μάλλον  πρόβλεψη ,  ας  το  πούμε ,  εξόδων  και  πάλι  για  την  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  από  την  πλευρά  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  της  τάξης  των  124.000 ευρώ .  

Αυτά  είναι  τα  προϋπολογισμένα  έξοδα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  του  ΄21.  

 Θέλω  να  πω  ότι  για  το  ΄20 ο  αντίστοιχος  κωδικός  είχε  74.000 

ευρώ .  Για  το  ΄20. Δεδομένου ,  λοιπόν ,  και  επαναλαμβάνω  ένα  μέρος  της  

γραπτής  ερώτησης ,  που  όπως  είπα  επί  17 μέρες  δεν  έχει  απαντηθεί ,  τι  

ακριβώς  γίνεται  και  πως  αυτό  σχετίζεται ,  δηλαδή  το  ενισχυμένο  ποσό  

χρηματοδότησης  για  το  ΄21 που  θα  λάβει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  πως  σχετίζεται  με  την  δωρεά  και  την   μείωση  

κατά  125.000; Όλα  αυτά ,  δηλαδή ,  που  συζητήσαμε  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Φεύγω  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  διατυπώνω  την  τρίτη  ερώτησή  

μου ,  . .  στα  οποία  αναφέρθηκε  πριν  από  λίγο  ο  Δήμαρχος .  Μου  κάνει  

εντύπωση ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  αναφερθήκατε  σε  δυο  νέα  νηπιαγωγεία  

ολοήμερα .  Νομίζω  ότι  δεν  πρόκειται  για  νέα  νηπιαγωγεία .  Εσείς  ο  

ίδιος  αναφέρετε  ότι  πρόκειται  για  το  21ο  και  24ο  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είπα  νέα  νηπιαγωγεία .  Δεν  είπα  νέα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Απλώς  αλλάζουν  στέγη  και  μάλιστα  ενώ  τώρα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ενώ  τώρα  είναι  στεγασμένα  μέσα  σε  κανονικά  κτήρια ,  θα  μπουν  μέσα  

σε  κοντέινερ ,  τα  οποία  επιπροσθέτως  τοποθετούνται  σε  μια  αυλή  ήδη  

περιορισμένη  και  μιλώ  για  το  8ο  και  το  25ο ,  δηλαδή  θα  μπουν  σε  μια  

αυλή  την  οποία  ήδη  χρησιμοποιούν  δυο  μεγάλα  σχολεία ,  θα  καλύψουν  

τα  δυο  κοντέινερ  όλη  την  αυλή  και  προφανώς ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  

δημιουργούνται  απορίες .  Πώς  έγινε  αυτή  η  επιλογή ;  Για  ποιο  λόγο  

έγινε ;  Και  εγώ  θα  θέσω  και  ένα  ακόμη  επιπλέον  ερώτημα .  Για  ποιο  

λόγο  θα  πρέπει  δυο  ολοήμερα  να  στεγαστούν  σε  δυο  κοντέινερ  από  την  

στιγμή  που  δεκάδες  καταστήματα  και  μάλιστα  μεγάλου  μεγέθους ,  στο  

κέντρο  της  πόλης  είναι  άδεια  και  θα  μπορούσε  ο  Δήμος  να  προχωρήσει  

σε  ενοικίαση ;   Εξάλλου  είναι  μια  πρακτική  που  πάρα  πολλά  χρόνια  την  

αξιοποιεί  ο  Δήμος  αυτή .  Νοικιάζει ,  δηλαδή ,  χώρος  κατάλληλους  για  

νηπιαγωγεία .   

 Αυτές  ήταν  οι  ερωτήσεις .  Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  κύριε  Πρόεδρε ,  καλησπέρα  κύριε  Δήμαρχε .  Καλησπέρα  σε  

όλους .  Πριν  μπω  στις  ερωτήσεις  μου  θα  ήθελα  να  πω  ότι  και  εμείς  

χαιρετίζουμε  αυτά  τα  οποία  ανακοίνωσε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όπως  επίσης  

και  τις  τοποθετήσεις  των  νέων  αντιδημάρχων  και  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  κλείσε  λίγο  το  μικρόφωνό  σου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ευχαριστήσατε  όλους  και  έτσι  πρέπει .  

. .όμως  έπρεπε  να  ευχαριστήσετε  . .  και  τις  νηπιαγωγούς  και  τις  

βρεφονηπιοκόμους  που  προσφέρανε  τις  υπηρεσίες  τους  πέρα  των  

υπηρεσιακών  τους  καθηκόντων .  . .  και  αυτό  είναι  μεγάλο  επίτευγμα  που  

έγινε  έτσι  . .  

 Η  ερώτησή  μου  είναι  προς  τον  κ .  Καρακολίδη  και  θα  γίνει  

σχετικά  με  τα  ογκώδη ,  διότι  παρατηρείται  μια  κατάσταση  τραγική  και  

κυρίως  στα  χωριά ,  διότι  έχουν  . .  250.000 ευρώ  πριν  λήξει  η  σύμβαση  

και  εδώ  και  δυο  μήνες  η  κατάσταση  είναι  αφόρητη .  Πρέπει  να  . .   

 Ένα  δεύτερο  ερώτημά  μου  το  κάνω  προς  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  

επίσης  το  ξέρει  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  σχετικά  με  την  οδό  που  πηγαίνει  . .  

ότι  στο  τέλος  της  ο  φωτισμός  δεν  είναι  καλός .  Πρέπει  να  το  δούμε  

γιατί  μου  το  έχουν  αναφέρει  και  κάποιοι  πρώην  δημοτικοί  σύμβουλοι  

με  μεγάλο  ενδιαφέρον .   

 Η  τρίτη  ερώτησή  μου  έχει  να  κάνει ,  πολύ  ωραία ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

στολίστηκε  η  πόλη  μας ,  εγώ  δεν  θα  μπω  στην  διαδικασία  το  πόσα  

ξοδεύτηκαν ,  η  διαδικασία  η  όλη  δεν  έγινε  όπως  θα  έπρεπε  να  γίνει .  Θα  

έπρεπε  να  γίνει  πιο  προσεκτικά ,  πιο  έγκαιρα  για  να  μην  φτάνουμε  . .για  

να  τα  κάνουμε  αυτά ,  όμως  θέλω  να  είμαι  μίζερος ,  πολύ  ωραία  

στολίστηκε  η  πόλη  και  . .  ακόμα  περισσότερα  χρήματα  αρκεί  να  

γίνονται  με  έναν  τρόπο  πιο  γρήγορο ,  πιο  έγκαιρα  ενημερωμένοι  να  

είμαστε  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  όμως  δεν  παρατήρησα  τίποτα ,  

κύριε  Δήμαρχε  στα  χωριά  και  δεν  ξέρω  γιατί .   
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 …στα  χωριά  μας  να  ξοδέψουμε ,  κύριε  Δήμαρχε  …τα  χωριά  δεν  

στολίστηκαν  έτσι  όπως  τους  αξίζει .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Ο   κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  και  εγώ  ζήτησα  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Καρυπίδη  αμέσως  μετά .  Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Υπάρχει  ένα  θέμα  με  το  μικρόφωνο .  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  …Εγώ  θέλω  να  θέσω  ένα  ερώτημα ,  

καταρχήν ,  για  …χωματερή  . .  Μητρούσι  . .έγιναν  κάποιες  κινήσεις  για  

να  . .  προφανώς  όχι  αρκετές  γιατί  πριν  . .πήρε  φωτιά  . .ευτυχώς  η  

παρέμβαση  της  Πυροσβεστικής  με  δυο  οχήματα  και  κατάφερε  να  την  

σβήσει  …Να  έχουμε  ξανά  τις  ίδιες  καταστάσεις .   

 Στα  περισσότερα  καλύφθηκα  για  τον  στολισμό  και  για  τα  

…στολισμοί  σε  διάφορες  πλατείες  και  συνοικίες  που  δεν  υπήρχαν  άλλα  

χρόνια ,  δεν  ξέρω  στα  χωριά ,  δεν  έχω  …αλλά  θα  ήθελα  να  πω  ότι ,  όπως  

το  αντιλαμβανόμαστε  εμείς  τουλάχιστον ,  ότι  ας  μην  είναι  αυτή  την  

περίοδο  που  έχουμε  πολύ  μεγάλη  δυσκολία  με  την  όλη  πανδημία  και  με  

το  όλο  θέμα  και  με  το  όλο  θέμα  που  γίνεται ,  να  μην  πανηγυρίζουμε  

πολύ  για  τόσο  μεγάλα  …δυο  εκατομμύρια  και  άλλα  τόσα  εκατομμύρια  
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για  να  γίνουν . .  από  όπου  και  εάν  έρχονται  τα  λεφτά .  Από  όποιο  

πρόγραμμα ,  από  την  Ε .Ε…..που  υποφέρουν  . .  

 Έχω  μια  ερώτηση  ακόμα  για  κάτι  το  οποίο  δεν  το  έχω  καταλάβει  

καλά  που  έχει  να  κάνει  με . .  να  ζητάνε  από  τους  συμπολίτες  μας  να  

ψωνίζουν  από  αυτές  τις  επιχειρήσεις  και  να  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  κ .  Φαρμάκη .  Ο  κ .  Καρυπίδης .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Χρόνια  πολλά  σε  όλους .  Κύριε  Πρόεδρε ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  δυο  ερωτήσεις .  Θα  έλεγα  . .  της  

πανδημίας .  Η  μια  είναι  προς  τον  αντιδήμαρχο  αναφέρεται  τον  κ .  

Νυχτοπάτη .  Αυτή  την  στιγμή  να  έχουμε  μια  ενημέρωση  όσον  αφορά  

για  την  περιοχή  των  Πλατάνων  εκεί  στην  Νικομηδείας  και  Ανατολικής  

Θράκης  …, είναι  μια  περιοχή  η  οποία  έχει  μπλοκαριστεί  εδώ  και  πολλά  

χρόνια  και  νομίζω  ότι  θα  λύσει  πολλά  θέματα  η  εξέλιξή  της  στο  να  . .  

έστω  και  εν  μέρει  κάποιοι  από  αυτούς  τους  δρόμους .   

 Θα  ήθελα ,  γιατί  η  περιοχή  όλη  εκείνη  . .  υπάρχει  μια  εξέλιξή  ή  

είναι  μια  κατάσταση  όπου  είναι  μέσα  στις  λάσπες  . .μεγάλο  κομμάτι  της  

Νικομηδείας  και  θα  έλεγα  ότι  κάνεις  ολόκληρο  κύκλο  για  να  φτάσεις  

στο  σημείο .  Είναι  κρίμα ,  κάποια  στιγμή  νομίζω  ότι  πρέπει  να  έχει  την  

εξέλιξή  της .  Ένα  αυτό .   

 Ένα  δεύτερο ,  επειδή  μιλάμε  για  μεγάλα   έργα  και  θεωρώ  ότι  

είναι  πολύ  θετικό  και  η  τεράστια  αυτή  εργολαβία ,  η  οποία  εγκρίθηκε ,  

αλλά  μήπως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κάποια  στιγμή  να  έχουμε  μια  ενημέρωση  
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σχετικά  με  την  αναβάθμιση  του  περιφερειακού ;  Μήπως  είναι  μια  

ευκαιρία  η  παρουσία  του  κ .  Υπουργού  να  συνδυαστεί  και  με  ένα  

μεγάλο  έργο  της  περιοχής  που  θα  έλεγα  ότι  εδώ  και  τριάντα   χρόνια  

έχει  πατώσει ,  ενώ  θα  μπορούσε  να  λύσει  κάποια  θέματα ;   

 Το  ξέρουμε  όλοι  ότι  η  περιφερειακή  είναι  μια  περιαστική ,  

μάλλον ,  οδός  που  συνδέεται   και  έχει  . .  κόμβους  και  είναι  κρίμα  γιατί  

ο  δρόμος ,  ακόμα  και  όταν  δεν  έχει  κίνηση  από  τα  φανάρια ,  είναι  

τεράστιος  στο  να  τον  διασχίσεις .   

 Μια  ενημέρωση  σε  επόμενο  στάδιο ,  εγώ  τουλάχιστον  θα  ήθελα ,  

επειδή  και  το  αντικείμενό  μου  είναι  τέτοιο  που  ασχολούμαι  με  αυτά  τα  

έργα  και  νομίζω  ότι  είναι  χρήσιμο  να  ασχοληθούν  . .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .   Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Έχω  δυο  ερωτήσεις .  Η  μια  έχει  και  

τοποθέτηση ,  κατά  κάποιο  τρόπο .  Μας  είχατε  στείλει  πριν  περίπου  μια  

εβδομάδα  και  μια  επιστολή  που  στάλθηκε  προς  τον  Δήμαρχο  και  

κοινοποιήθηκε  και  σε  μας  από  την  Επιτροπή  Αλληλεγγύης  για  τους  

Πρόσφυγες .  Είχαν  γίνει  και  κάποια  σχετικά  ρεπορτάζ  την  εποχή  

εκείνη ,  οπότε  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  δεν  ξέρω  ποιος  είναι  ο  αντίστοιχος  

αντιδήμαρχος ,  νομίζω  ο  κ .  Δινάκης  είναι ,  για  την  Δημοτική  Αστυνομία  

και  θα  ήθελα  γραπτώς  την  απάντηση  παρακαλώ ,  πόσα  πρόστιμα  και  σε  

ποιους  και  για  ποιο  λόγο  έχουν  καταλογιστεί  από  την  Δημοτική  

Αστυνομία  του  Δήμου  μας  σε  πρόσφυγες  που  διαμένουν  στο  Κλειδί  του  

Δήμου  Σιντικής ;   
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 Το  δεύτερο  σκέλος  της  ερώτησής  μου  είναι ,  πόσα  πρόστιμα  και  

επίσης  για  ποιο  λόγο  έχει  . .  η  Δημοτική  Αστυνομία  του  Δήμου  μας  σε  

Σερραίους  δημότες ;   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  που  έχει  να  κάνει  είναι  και  ένα  είδος  

πρότασης  –παρατήρησης ,  απευθύνεται  στον  κ .  Μισιρλή ,  τον  

Αντιδήμαρχο  Οικονομικών .  Δεν  ξέρω  εάν  έχει  αρμοδιότητα  και  ο  

Γενικός  Γραμματέας  σε  αυτό .  Σήμερα  το  μεσημέρι  στην  Διαύγεια  έγινε  

η  ανάκληση  της  απόφασης  627 της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  μιας  

απόφασης  που  δεν  ξέρω  με  ποιανού  πρωτοβουλία  άλλαξε ,  

παραποιήθηκε ,  δεν  ξέρω  ποιος  είναι  ο  κατάλληλος  όρος ,  17/12  . .  ως  

επανάληψη  στο  ορθό ,  χωρίς  να  ενημερωθούν  τα  μέλη  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .   

 Εν  τω  μεταξύ ,  υπήρχε  στις  15 Δεκεμβρίου ,  δηλαδή  μετά  την  

επανάληψη  «στο  ορθό», μέσα  σε  εισαγωγικά ,   απόφαση  απευθείας  

ανάθεσης  του  Δημάρχου  Σερρών  με  ημερομηνία  είπαμε  15/12,  που  

δίνει  προμήθεια  απευθείας  σε  κάποια  εταιρεία .   

 Λυπάμαι  τους  συναδέλφους  που  συμμετέχουν  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  εγώ  συμμετείχα  και  υπήρχε  αυτή  η  φοβερή  ανακολουθία  . .  

το  σκεπτόμουνα  πολύ  σοβαρά  να  καταθέσω  μήνυση  για  παραποίηση  

εγγράφου  και  θυμίζω  στον  κ .  Μισιρλή  ότι  στις  24 Ιουλίου  …είχε  πει  

ότι  αντιλαμβάνομαι  επειδή  είναι  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  νέα  δημοτική  

σύμβουλος ,  δεν  γνωρίζει  κάποιες  έννοιες  όπως  εξειδίκευση  δαπάνης ,  . .  

με  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής .   

 Τελικά ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  λυπάμαι  πολύ  αλλά  σας  επιστρέφω  

τους  χαρακτηρισμούς  και  ως  φαίνεται  εσείς  δεν  γνωρίζετε  τι  είναι  

εξειδίκευση  πίστωσης  και  ότι  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  
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δεν  μπορεί  να  γίνεται  λάστιχο  και  να  μεταμορφώνεται  όπως  σας  

βολεύει .   

 Επίσης ,  οφείλω  να  σας  ενημερώσω  ότι  αφού  κάνετε  ανάκληση  

της  απόφασης ,  δεν  ολοκληρώσατε  την  διαδικασία  αυτής  της . . .με  

αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  ταυτόχρονα  αναρτημένες  τόσο  η  απόφαση  

της  ανάκλησης  όσο  και  η  ίδια  η  ανάκληση  και  η  απόφαση .  Δηλαδή  τι  

άλλο  να  πω ;  Θα  έπρεπε  να  γράφει  ανακληθείσα .  Οπότε  θέλετε  μπορείτε  

να  περάσετε  να  σας  δείξω  πως  γίνονται  αυτά .   

 Επί  της  ουσίας  τώρα ,  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Επειδή  δεν  μπορώ  

να  σας  παρακολουθήσω  ποια  απόφαση  ισχύει ,  ποιος  αποφασίζει ,  ποιος  

αναθέτει  και  τι  τελικά  γίνεται ,  θα  ήθελα ,  σας  παρακαλώ ,  να  ρωτήσω  

για  την  προμήθεια  των  στολισμών  αυτών ,  δηλαδή  για  την  απόφαση  που  

ανακλήθηκε  και  η  λέξη  640 τελικά  ισχύει ;  Εάν  έχει  ολοκληρωθεί  η  

προμήθεια ;  Και  θα  ήθελα  να  μου  δώσετε  το  πρωτόκολλο  παράδοσης  –

παραλαβής  όπου  θα  αναφέρεται  και  ο  χώρος  τοποθέτησης  των  

στολιδιών  αυτών .  Να  υπενθυμίσω  ότι  . .300 ευρώ  η  κάθε  μπάλα .   

 Επίσης ,  δεν  έχω  βρει  και  αυτό  αφορά  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  στην  

Διαύγεια  την  σύμβαση  της  απευθείας  ανάθεσης  με  απόφαση  Δημάρχου  

942,… ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  που  αφορά  επίσης  την  διαδικασία  

στολισμού ,  εργασίες  τοποθέτησης  και  αποξήλωσης  χριστουγεννιάτικης  

διακόσμησης .  Θα  ήθελα ,  σας  παρακαλώ ,  εάν  έχει  ολοκληρωθεί  

διαδικαστικά  και  πριν  περάσετε  στο  ένταλμα  πληρωμής  να  μου  δώσετε  

τα  πρωτόκολλα  παράδοσης  –παραλαβής .   

 Αυτά  και  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε  σχέση  με  το  πρώτο  ερώτημά  σας  θα  θέλαμε  να  μας  το  στείλετε  και  

γραπτώς .  Αφού  ζητάτε  γραπτή  απάντηση  να  μας  το  στείλετε  γραπτώς  

παρακαλώ  με  το  e-mail  το  συντομότερο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Και  στα  δυο  γραπτές  απαντήσεις .  Θα  ήθελα  τα  πρωτόκολλα  παράδοσης  

και  παραλαβής  γραπτώς  με  όλες  τις  λεπτομέρειες  που  βρίσκονται  

τελικά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  τα  στείλετε ,  λοιπόν  και  γραπτώς  για  να  υπάρχει  σαφήνεια  και  

να  είναι  σωστή  και  η  γραπτή  ανάγνωση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  κάποια  στιγμή  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ένας  –ένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  …της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  θα  πάρει  τις  

απαντήσεις  της .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  η  απαντήσεις .  Έχουμε  και  μια  τελευταία  ερώτηση  που  

θέλει  να  κάνει  η  κυρία  Ιλανίδου  και  μετά  περνάμε  στις  απαντήσεις .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  και  από  εμένα .  Καταρχάς  θέλω  να  ευχαριστήσω  

την  Δημοτική  Αρχή  και  την  κυρία . .  διότι  σε  κάποια  δικά  μου  αιτήματα  

για  ανθρώπους  που  είχαν  πολύ  ανάγκη  γιατί  είτε  είχαν  προσβληθεί  από  

κορωνοϊό  και  ειδικά  μια  γυναίκα  με  δυο  ανήλικα  παιδιά  του  Δημοτικού  

που  και  το  ένα  ήταν  άρρωστο ,  η  κατάσταση  στο  σπίτι  ήταν  φρικτή ,  δεν  

μπορούσε  να  πλησιάσει  κανείς ,  δεν  είχε  συγγενείς ,  φοβόταν  η  γειτονιά  
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και  η  κυρία  Πάνου  κατ’  εξαίρεση  και  χωρίς  να  είναι  μέσα  στις  λίστες  

των  ανθρώπων  που  έπαιρναν  βοήθεια  την  βοήθησε  για  αρκετές  

εβδομάδες .   

 Η  γυναίκαι  με  έπαιρνε  τηλέφωνο  και  με  ευχαριστούσε  και  . .  

Θέλω  να  πω  ευχαριστώ  τόσο  στον  κ .  Δήμαρχο  όσο  και  στην  κυρία  

Πάνου  ιδιαιτέρως .   

 Ένα  δεύτερο ,  θέλω  να  συγχαρώ  επίσης  για  τον  στολισμό .  Είναι  

πάρα  πολύ  ωραία ,  δεν  … ίσως  πρέπει  η  διαδικασία  να  γίνει  κάπως  πιο  

γρήγορα ,  ίσως  σε  αυτό  να  φταίει  . .  η  Δημοτική  Αρχή  δεύτερος  χρόνος ,  

κάποιος…είναι  πάρα  πολύ  όμορφος  ο  στολισμός .  Η  πόλη  μας  είναι  

ομορφότερη  . .  και  ωραιότερη .   

 Επίσης  τον  κ .  . .  με  τα  πολύ  όμορφα  λουλούδια  που  έβαλε  στην  

πόλη  των  Σερρών  και  . .και  πάλι  την  ευχαριστώ .   

 Μόνο  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  πότε  σκοπεύει  …τις  γειτονιές  της  

πόλης . .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τηλεφωνήματα  από  την  Αθήνα  που  μου  έδιναν  συγχαρητήρια ,  ήταν  

τόσο  όμορφα  μπροστά  τα  παρκάκια  μπροστά  από  το  Δημαρχείο  και  

έλεγαν  ότι  τι  είναι  εκεί ;  …Εγώ  χάρηκα  και  την  χαρά  μου  θέλω  να  την  

πω .  …. 

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ  και  εμείς .  Περνάμε  τώρα  σε  απαντήσεις  επί  

των  ερωτημάτων  που  τέθηκαν .  Θα  ήθελε  η  κυρία  Παλάζη  να  απαντήσει  

στα  αρκετά  ερωτήματα  που  αφορούν  στον  εορταστικό  στολισμό ;   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Ναι ,  φυσικά .  Καλησπέρα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  καλησπέρα  αγαπητοί  

συνάδελφοι .  Θα  ξεκινήσω  και  εγώ  στο  ύφος  έτσι  της  κυρίας  Ιλανίδου  

και  να  σας  πω  ότι  αυτή  η  διαδικασία  προβολής  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  σήμερα  έδωσε  την  ευκαιρία  σε  πάρα  πολύ  κόσμο  να  μας  

στείλει  μηνύματα  και  να  εκφράσει ,  εάν  θέλετε ,  συναισθηματικό . . .γιατί  

μπροστά  σε  αυτό  το  αποτέλεσμα  που  το  χαίρεται  όλος  ο  κόσμος  

περπατώντας  ή  κυκλοφορώντας  με  το  αυτοκίνητο  στην  πόλη  και  

βλέποντας  το . . .τον  φωτισμό ,  τα  λουλούδια  και  τα  λοιπά ,  σε  μεγάλο  

βαθμό  . .  έχει  αλλάξει  η  ψυχολογία  τους  και  συνέβαλε  αυτός  ο  

στολισμός  σημαντικά  και  αξίζουν  συγχαρητήρια  σε  όλους  μας  και  

κυρίως  στην  πρωτοβουλία  της  Δημοτικής  Αρχής . . .το  συναίσθημα  που  

νοιώθαμε  όλοι  και  στα  σπίτια  μας ,  που  μας  έχει  καταβάλει  ψυχολογικά  

αυτή  η  κατάσταση  και  που  καταφέραμε  παραμονές  της  μεγάλης  γιορτής  

της  Χριστιανοσύνης  με  τόσο  . .   

 Οπότε ,  λοιπόν  θα  μπω  και  στα  επιμέρους  ερωτήματα  χωρίς  να  

. .αυτό  που  είπα  προηγούμενα ,  απλώς  θέλησα  να  σας  μεταφέρω  την  

εντύπωση  που  δημιουργείται  στον  κόσμο  που  μας  ακούει .   

 Θα  ξεκινήσω  από  τα  ερωτήματα  της  κυρίας  Παπαφωτίου .  Η  κυρία  

Παπαφωτίου  διαμαρτύρεται  γιατί  δεν  έλαβε  απάντηση .  …για  την  

αρχειοθέτηση  των  δεδομένων ,  στις  4 Δεκεμβρίου  στις  19:25΄  το  

απόγευμα  έστειλα  ένα  ερώτημα  που  αφορούσε  εμένα  και  την  Γενική  

Διευθύντρια  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  την  κυρία  Ιωαννίδου .  Στις  23:24΄  της  ίδιας  

μέρας ,  την  νύχτα  δηλαδή ,  έλαβε  ως  απάντηση  από  πολιτικής  πλευράς  
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μέσω  ενός  δελτίου  τύπου  που  αποστάλθηκε  τόσο  στην  ίδια  όσο  και  στα  

υπόλοιπα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τις  απαντήσεις  τις  πολιτικές  

σε  ερωτήματα  που  έθεσε .   

 Μάλιστα ,  αντίθετα  με  την  κυρία  Παπαφωτίου  εγώ  προχώρησα  

πρώτα  σε  απάντηση  προς  την  ίδια  και  τα  μέλη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  μετά  σε  μια  ανακοίνωση  αυτού  του  δελτίου  τύπου  

…την  συνήθη  τακτική  να  δημοσιοποιεί  τις  απόψεις  της  στα  μέσα  

κοινωνικής  δικτύωσης  πρώτα  και  μετά  στα  αρμόδια  όργανα .   

 Στις  10 Δεκεμβρίου  η  κυρία  Ιωαννίδου  της  απέστειλε  ένα  … 

αναφορικά  με  τα  ερωτήματα  που  έθεσε  στην  υπηρεσία  σχετικά  με  τους  

κωδικούς  τους  σχετικούς ,  τις  δεσμεύσεις  των  ποσών  και  τα  

αντικείμενα  στα  οποία  επρόκειτο  να  γίνουν  αυτές  οι  προμήθειες  

υλικού .   

 Πάμε  τώρα  στο  ερώτημα  του  κ .  Αραμπατζή  που  αφορά  τα  υλικά .   

 Κύριε  Αραμπατζή ,  αναφερθήκατε  στην  προμήθεια  που  αφορά  το  

ηλεκτρολογικό  υλικό  και . . .λαμπάκια .  Μάλιστα  σε  συσκευασία ,  μου  

αναφέρετε ,  300 τεμαχίων .  Τα…να  αντικαταστήσω  τον  καμένο  

ηλεκτρολογικό  φωτισμό . . .και  αυτή  την  στιγμή  ξέρετε  πολύ  καλύτερα  

από  εμάς  ότι  στην  αγορά  τα  πράγματα  είναι  πάρα  πολύ  δύσκολα  λόγω  

των  συνθηκών  και  κυρίως  των  προβλημάτων  που  υπάρχουν  στις  

μεταφορικές  εταιρείες  και  αυτή  την  στιγμή  επειδή  έπρεπε  να  

αποφύγουμε  τα  περσινά  λάθη ,  . .  εξοπλισμό ,  πήραμε  κάποια  υλικά  με  

συγκεκριμένα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  προκειμένου  να  μην  έχουμε  τις  

απώλειες  που  είχαμε  πέρυσι .  Μάλιστα ,  το  ανάδοχος  έχει  πάρει  σαφή  

εντολή  να  μεταφέρει  τα  καμένα  αυτά  υλικά  στις  αποθήκες  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  γιατί  θέλω  να  έχω  αποδείξεις  για  τα  κατεστραμμένα  υλικά .   
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 Αναφορικά  για  τα  λαμπάκια  των  700 τεμαχίων  πρόκειται  για  

λαμπάκια  τεχνολογίας  . .  τα  οποία  αγοράστηκαν  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

σκοπό  να  αντικαταστήσουν  αυτά  που  τοποθετήθηκαν  πέρυσι  στο  

κεντρικό  δέντρο  και  στην  γύρω  περιοχή  της  πλατείας  Ελευθερίας .   

 Είναι  λοιπόν  ειδική  συνεργασία  700 τεμαχίων ,  έχω  κρατήσει  τις  

συσκευασίες ,  μπορώ  να  έρθω  να  σας  δείξω  περί  τίνος  πρόκειται  και  

από  που  έχουν  αγοραστεί .   

 Αναφορικά  επίσης  με  τα  ερωτήματα  που  προέκυψαν  από  την  

διαδικασία ,  θέλω  να  σας  πω  ότι  οι  διαδικασίες  στολισμών  της  περιοχής  

που  οριοθετείται  από  την  . .  και  αφορά  την  επόμενη  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  είναι  διαδικασία  που  αφορά  τόσο  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όσο  και  τον  

Δήμο .  Συνεπώς ,  επειδή  ακριβώς  αυτό  που  ενδιέφερε  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

τον  Δήμο  είναι  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία… η  οποία  σε  ένα  σχετικά  

γρήγορο  χρονικό  διάστημα ,  από  την  στιγμή  που  αναζητήσαμε  τους  

ανθρώπους  που  θα  μπορούσαν  να  συνεργαστούν  μαζί  μας ,  αυτό  που  

κάναμε  είναι  να  τους  αναθέσουμε  την  . .  του  στολισμού  και  να  

αφήσουμε  σε  αυτούς  τον  σχεδιασμό ,  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας .   

 Το  που  θα  ξεκινήσουν  λοιπόν  να  στολίζουν ,  τι  πλάνο  θα  είχαν  σε  

σχέση  με  τα  συνεργεία  τους ,  τα  …τους  διαθέσιμους  εργάτες  και  τα  

λοιπά  δεν  είναι  κάτι  στο  οποίο  τους  βάλαμε  εμείς  συγκεκριμένο  πλάνο .  

Εμείς  ορίσαμε  τις  προδιαγραφές .  Για  να  μιλήσουμε  για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

η  ανάθεση  αφορούσε  την  τοποθέτηση ,  την  αποξήλωση  στην  συνέχεια ,  

την  τακτοποίηση  και  την  μεταφορά  …και  ταυτόχρονα  . .μέσα  σε  αυτή  

την  ανάθεση  και  την  … 

 …Στην  ανάθεση ,  κάθε  φορά  που  αναζητούσαμε  κάποιον  να  μας  

λύσει  ένα  πρόβλημα  βραχυκυκλώματος  εκείνος  επικαλούνταν  ότι  δεν  

ήταν  μέσα  στους  όρους  της  ανάθεσής  του .   
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 Έτσι ,  λοιπόν ,  θέλω  να  σας  πω  ότι  αυτή  η  διαδικασία  στολισμού  

για  όσους  έχουν  ασχοληθεί  ξέρουν  ότι  είναι  κάτι  εξαιρετικά  δύσκολο  

γιατί  σε  πρώτη  φάση  ελέγξαμε  τον  υπάρχοντα  εξοπλισμό  σε  τι  

κατάσταση  βρίσκεται ,  ξεκίνησε  το  στόλισμα  και  στην  συνέχεια  επειδή  

οι  κλιματολογικές  συνθήκες  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  παίζουν  ρόλο  στην  

καλή  λειτουργία  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού ,  αναγκαστήκαμε  

μέχρι  και  την  τελευταία  μέρα ,  την  Παρασκευή  δηλαδή  …να  ξανά  

στήνουν  σκαλωσιές  και  να  αντικαταστούμε  τα  φθαρμένα  και  

κατεστραμμένα  λαμπάκια .   

 Είναι  ηλεκτρολογικός  εξοπλισμός ,  …αυτό  εξάλλου  συμβαίνει  και  

στα  σπίτια  μας .  έτσι  δεν  είναι ;  Δεν  νομίζω  ότι  κανείς  δεν  έχει  

απώλειες  από  την  μια  χρονιά  στην  άλλη  όταν  ξανά  στολίζει  το  

χριστουγεννιάτικο  δέντρο  στο  σπίτι  του .   

 Τελευταία  θέλω  να  κλείσω  με  μια  παρατήρηση  . .  Να  ξεκινήσω  

πρώτα  με  την  σωστή  παρατήρηση  από  μέρους  του  κ .  Χρυσανθίδη ,  ο  

οποίος  επεσήμανε  ότι  οι  υπάλληλοι  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  οι  

βρεφονηπιοκόμοι ,  οι  μαγείρισσες  και  τα  λοιπά  και  το  λοιπό  προσωπικό  

που  έχει  . .  σαφέστατα  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  διέπουν  την  

δημόσια  διοίκηση  λόγω  συνθηκών  κόβιτ  έχουν  μεταφερθεί  στην  ευθύνη  

του  Δήμου .   

 Οι  υπάλληλοι  αυτοί ,  ναι  κ .  Φαρμάκη ,  δεν  ήταν  υποχρεωμένοι ,  να  

το  πάρουμε  με  το  γράμμα  του  νόμου ,  όμως  αυτό  στο  οποίο  πρέπει  να  

σταθούμε  και  για  το  οποίο  . .ότι  σε  αυτή  την  δράση  εθνικής  

ευαισθησίας  και  . .  δεν  λογάριασαν  το  γράμμα  του  νόμου  και  θέλησαν  

όχι  να  πείσουν  ή  να  πιέσουν  τον  κόσμο  να  ψωνίσει  προϊόντα ,  αλλά  

απλώς  να  ενημερώσουν .  Να  ενημερώσουν  ότι  είναι  σε  εξέλιξη  μια  

εκστρατεία  αγάπης  και  εφόσον  ο  καθένας  από  τους  πελάτες  του  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

39

καταστήματος  επιθυμεί  να  συνδράμει .  Δεν  υπάρχει  πίεση ,  κανενός  

είδους  πίεση .  Όχι  μόνο  το  κάνουν  με  την  καρδιά  τους  και  τους  

ευχαριστούμε  θερμά  γι '  αυτό ,  φροντίζουν ,  σας  πληροφορώ ,  

κατασκεύασαν  ζαχαρωτά  και  γλυκίσματα  και  τα  προσφέρουν  στον  

κόσμο  από  την  καρδιά  τους  και  στον  περίσσιο  χρόνο  τους .   

 Δεν  ξέρω  εάν  άφησα  κάτι  αναπάντητο .  Θα  με  συμπληρώσει  ο  

Δήμαρχος .  Αυτά  είχα  να  πω .   

 Να  πω  επίσης  ότι  θα  λάβετε  προσωπικά  ο  καθένας  ως  δώρο  από  

την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  μαζί  με  τις  ευχές  να  φέρει  γούρι  το  ΄21, ένα  ημερολόγιο  

από  αυτά  που  έχουμε  προμηθευτεί  για  ενίσχυση  από  το  Κέντρο  

Θεραπευτικής  Ιππασίας .  Τις  επόμενες  μέρες  θα  το  λάβετε  προσωπικά  ο  

καθένας ,  όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι .   

 Σας  ευχαριστώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τον  λόγο  θα  ήθελα  επί  προσωπικού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη ,  πείτε  μας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αναγκάζομαι  να  πάρω  τον  λόγο  διότι  θεωρώ  ότι  

προσβλήθηκα  βάναυσα  από  συνάδελφό  μου  και  τοποθετούμαι .   Ανήκω  

σε  μια  παράταξη  η  οποία  έχει  αρχηγό  τον  Στέφανο  τον  Φωτιάδη ,  έναν  

άνθρωπο  ο  οποίος  το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  γνωρίζει  πολύ  καλά  την  

τοπική  αυτοδιοίκηση  και  όλα  τα  στελέχη  τα  οποία  είμαστε  δίπλα  του  

έχουμε  μάθει  πάρα  πολλά  και  ξέρουμε  πως  να  λειτουργούμε  είτε  ως  

αντιπολίτευση  είτε  ως  διοίκηση ,  την  οποία  έχουμε  ασκήσει  στην  

Νομαρχία .   
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 Όλοι  ξέρετε  τον  χαρακτήρα  μου ,  το  ήθος  μου ,  την  τιμιότητά  μου ,  

όλοι  ξέρουν  ότι  ο  σερραϊκός  λαός  εδώ  και  πολλά  χρόνια  με  τιμά  σε  

υψηλές  θέσεις  της  εκλογικής  αναμέτρησης  και  δεν  δέχομαι  μαθήματα  

και  προσβολές  το  πώς  θα  συμπεριφέρομαι  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  

το  πως  λειτούργησα  και  το  πως  λειτουργώ .   

 Ξέρουν  πολύ  καλά  στην  παράταξή  μου  το  πως  λειτουργώ  με  τον  

αρχηγό ,  τα  μέλη  και  με  την  συνάδελφό  μου  την  κυρία  Μητλιάγκα  που  

συμμετέχουμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Συμμετέχω  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  ως  αντιπολίτευση  καταθέτοντας  προτάσεις ,  

ελέγχοντας  την  διοίκηση  . .και  λέγοντας  τις  απόψεις  μας  και  όπου  

μπορούμε  να  βοηθήσουμε  να  βελτιωθεί  η  διοίκηση  αυτό  κάνουμε .  Και  

όταν  χρειαστεί  να  είμαστε  και  καταγγελτικοί ,  όταν  η  διοίκηση  δεν  

ακούει  και  παρεκτρέπεται  και  είναι  εκτός  νόμου  και  βεβαίως  θα  

προσφύγουμε ,  όμως  εδώ  έχουμε  να  κάνουμε  με  μια  πολιτική  διαχείριση  

πάνω  από  όλα  και  κατόπιν  εάν  πάμε  σε  πράξεις  νομιμότητας  και  

βλέπουμε  ότι  δεν  συμμορφώνεται  η  Δημοτική  Αρχή  και  βεβαίως  θα  

ασκήσουμε  όλα  τα  δικαιώματα  που  μας  δίνει  ο  νόμος .   

 Όμως  το  πρώτο  που  έχουμε  να  κάνουμε  είναι  να  επισημάνουμε  

αυτά  τα  λάθη  τα  οποία  έγιναν  και  όταν  βλέπουμε  ότι  έχει  διάθεση  η  

Δημοτική  Αρχή  να  τα  λύσει ,  η  κάθε  Δημοτική  Αρχή ,  νομίζω  μένουμε  

εκεί  και  περιμένουμε  να  δούμε  εάν  πράγματι  θα  λειτουργήσει  με  αυτόν  

τον  τρόπο .   

 Βεβαίως  υπήρξαν  αστοχίες .  Και  βεβαίως  τις  επισημάναμε  και  

βεβαίως  έγινα  συζητήσεις  που  το  μέλος  της  παράταξής  μου  και  με  τον  

αρχηγό  μου  για  όλα  αυτά  τα  θέματα .  Δεν  έγιναν  αυτά  ανεξέλεγκτα .  

Ούτε  είμαι  εγώ  από  τους  ανθρώπους ,  ο  οποίος  θα  έπρεπε  να  παραιτηθώ  

από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  Σιγά  το  θέμα .  Σιγά  το  θέμα .  Έγινε  μια  
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ορθή  επανάληψη .  Κακώς ,  λάθος ,  όπως  θέλετε  πείτε  το ,  δεν   είναι  

σωστό .  …Και  η  Δημοτική  Αρχή  πρέπει  να  το  παραδεχθεί  ότι  έκανε  

λάθος .   

 Όμως  γι '  αυτό   η  αντιπολίτευση .  Δεν   η  αντιπολίτευση  και  δεν  

έχει  καταγγελτικό  χαρακτήρα  να  προσβάλουμε  συναδέλφους  πως  δεν  

ξέρουμε  να  κάνουμε  την  δουλειά  μας .  την  ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά ,  

κύριε  Πρόεδρε ,  το  έχουμε  αποδείξει  και  θα  το  αποδείξουμε  γιατί  

είμαστε  πολλά  χρόνια  στον  χώρο  αυτό  και  μας  τιμά  ιδιαίτερα  ο  

Σερραϊκός  λαός .   

 Άρα  πρέπει  να  είμαστε  πολύ  προσεκτικοί  σε  αυτά  που  λέμε  και  

εάν  δεν  γνωρίζουμε  καλό  είναι  να  καθόμαστε  να  μαθαίνουμε ,  να  

ακούμε ,  να  ρωτάμε  και  τότε  πλέον  . .  και  βεβαίως  είμαι  από  τους  

ανθρώπους  που  θα  πω  και  συγνώμη  για  ένα  λάθος .   

 Όμως  θα  παρακαλέσω  να  είμαστε  πολύ  προσεκτικοί  όταν  

αναφέρονται  σε  τέτοια  θέματα ,  τα  οποία  για  μας  έχουν  μεγάλη  

σημασία  και  δεν  δεχόμαστε  από  κανέναν  να  μας  προσβάλουν .   

 Εμείς . . .Δημοτική  Αρχή ,  κάναμε  τις  προτάσεις  μας  και  βλέπετε  σε  

πολλές  των  περιπτώσεων . . .το  νοσοκομείο  . .δεν  αναφέρω  για  την  λαϊκή  

αγορά ,  την  οποία  όλα  αυτά  τα  επεξεργάστηκε ,  τα  τελειοποίησε ,  τα  

μελέτησε  και  τα  υλοποιεί .  Δεν  θέλω  να  αναφερθώ  σε  …Θεωρώ  ότι  μαζί  

με  τον  συνάδελφό  μου  και  τους  πρώην  συναδέλφους  μας  κάνουμε  πολύ  

σωστά  την  δουλειά  μας  στον  ρόλο  στον  οποίο  μας  τοποθέτησε  ο  

Σερραϊκός  λαός .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  και  εγώ  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   Θέλετε  κ .  Χράπα  τον  λόγο  για  ποιο  λόγο ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  το  ίδιο  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  δώσω  λοιπόν  τον  λόγο  τότε  σε  σας ,  εάν  θεωρείτε  ότι  έχετε  

προσωπικό  να  μας  εξηγήσετε  ποιο  είναι  το  προσωπικό  και  ακολούθως  

θα  συνεχίσουν ,  παρακαλώ  να  είστε  σύντομοι ,  θα  συνεχίσουμε  τις  

απαντήσεις  των  ερωτημάτων ,  γιατί  έχει  περάσει  αρκετά  η  ώρα .    

 Ορίστε  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος .  Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  το  συγκεκριμένο  

θέμα  που  έχει  θίξει  η  συνάδελφος  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  εμείς  έχουμε  

ενημερωθεί  από  τον  Πρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  μας  εξήγησε  

πως  συνέβη .  Όντως  είναι  κάτι  το  οποίο  εάν  δεν  το  γνωρίζεις  από  

πρώτο  χέρι  σου  φαίνεται  περίεργο  όταν  βλέπεις  αυτές  τις  αναρτήσεις  

στο  Διαύγεια ,  εμείς  όμως  ενημερωθήκαμε .  Εγώ  προσωπικά  είπα  στον  

κ .  Αντιδήμαρχο  ότι  όντως  έχεις  δίκαιο ,  δεν  φταις  εσύ ,  είναι  θέμα  

διαδικαστικό  και  υπηρεσιακό ,  βάζουμε  πλάτη  για  να  προχωρήσουν  

πράγματα  και  έτσι  συμφωνήσαμε  για  να  διορθωθεί  αυτό  το  πρόβλημα .  

Δεν  είναι  κάτι  το  μεμπτό .  Έχουμε  ενημέρωση  και  γνωρίζουμε  από  

πρώτο  χέρι  ακριβώς  τι  συνέβη .   

 Δεν  θέλω  να  πω  τίποτα  παραπάνω .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  είστε  σύντομος .  Η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  αναφερθώ  στο  ίδιο  θέμα .  Ως  μέλος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  με  τον  συνάδελφο  τον  κ .  Χρυσανθίδη  από  την  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  ζήτησα  να  πάρω  τον  λόγο  τώρα  εάν  και  ήταν  

κομμάτι  της  τοποθέτησης  που  ήθελα  να  κάνω  στο  τέλος  αλλά  βλέπω  

ότι  έτσι  και  αλλιώς  οι  περισσότεροι  συνάδελφοι  κάνανε  κάποιες  

τοποθετήσεις  –ερωτήσεις ,  επομένως  μάλλον  είναι  καλύτερα  να  

τοποθετηθώ  και  εγώ ,  μια  και  …έχουν  αναφερθεί  από  συναδέλφους .    

 Όπως  ξέρουμε  είναι  …για  τον  στολισμό  της  πόλης  και  των  

χωριών  μας .  Ως  Δημοτική  Αρχή  επιλέχθηκε  φέτος  με  πανηγυρικό  τρόπο  

συζητήθηκε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  δαπανήσει  ο  

δήμος  τα  απολύτως  απαραίτητα  για  τους  …στο  νοσοκομείο .  Αυτή  η  

πρόταση  υιοθετήθηκε  ομόφωνα  και  στην  συνέχεια  έγιναν  οι  

απαραίτητες  ενέργειες .   

 Όλοι ,  βέβαια ,  διαπιστώσαμε  στην  πορεία  ότι  εν  τέλει  . .  η  

Δημοτική  Αρχή  ότι  θα  μπορούσε  ακόμη  και  σε  εκείνο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  ήταν  πιο  ξεκάθαρα  για  τι  ποσό  ακριβώς  θα  δαπανηθεί  

για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  . .  της  πόλης  και  των  χωριών  για  να  

μην  μείνει  κανένας  μας  με  την  απορία  του  τι  ακριβώς  θα  γίνει ,  τι  

λεφτά  θα  δαπανήσει  ο  Δήμος  και  εμείς  ιδιαίτερα  ως  Οικονομική  

Επιτροπή  τι  θα  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε .   

 Έγινε  μια  ιδιαίτερη  συζήτηση  στην  Οικονομική  Επιτροπή  γιατί  

όπως  είπε  ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  ότι  θα  στηρίξουμε  αυτές  

τις  επιλογές ,  ιδίως  επειδή  αποφασίστηκε  πρώτον  να  ξεφύγουμε  από  τη  
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μιζέρια  των  ημερών  και  δεύτερον ,  να  στολιστούν  ιδιαιτέρως  τα  χωριά  

τα  οποία  τα  προηγούμενα  χρόνια  ήταν  λίγο  παραβεβλημένα .    

 Άνω  τελεία  εδώ .  εδώ  θα  πω  ότι  διαπιστώνω  ότι  τα  χωριά  δεν  

είχαν  στολιστεί  ιδιαίτερα  αλλά  αυτό  ας  μην  το  μπλέξουμε  προς  το  

παρόν .   

 Εκείνο  που  ήθελα  να  διαπιστώσω  είναι  το  εξής .  Έγιναν  

διαδικαστικά  λάθη ,  όμως ,  πολλά ,  όμως  διαπιστώθηκαν ,  

ενημερωθήκαμε ,  ενημερώσαμε ,  πήραμε  τις  επίσημες ,  να  το  πω ,  

εξηγήσεις…της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  τις  εξηγήσεις  ότι  όλα  

είναι…των  ημερών ,  η  γραμματεία  της  Οικονομικής  Επιτροπής  δουλεύει  

με  έναν  υπάλληλο  μείον ,  γιατί  ο  άλλος  είναι  ευπαθής  ομάδα  και  

βρίσκεται  στο  σπίτι… 

 Μπορώ  να  σας  πω  ότι  εμένα  προσωπικά  αυτό  με  . .  και  με  έθιξε  

προσωπικά ,   γιατί  θεωρώ  ότι  αν  μη  τι  άλλο  γίνεται  μια ,  υπάρχει  μια  

συνεργασία  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  γίνεται  μια  προσπάθεια  

από  όλες  τις  πλευρές  για  να  συνεργαστούμε ,  να  ανταλλάξουμε  απόψεις  

και  εμείς  να  πούμε  και  να  διορθώσουμε  πράγματα .  ….και  μου  έκανε  

και  εμένα  πάρα  πολύ  εντύπωση .   

 Έχω  την  καλή  διάθεση  και  είχα  την  καλή  διάθεση  και  να  

ενημερώσω  και  να  συνεργαστώ  και  εγώ  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  με  

τον  Γενικό  Γραμματέα  για  να  λύσουμε  αυτά  τα  προβλήματα .  …της  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  η  οποία  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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Βάσει  του  καινούργιου  νόμου .  Εκείνο  που  ήθελα  να  πω  είναι  ότι  

καταρχήν  όσον  αφορά  την  θέση  του  καθενός  σίγουρα  είναι  πολύ  

εύκολο  να  κάνουμε  κρίσεις  αλλά  ο  καθένας  έχει  κάποιους  λόγους  για  

τους  οποίους  αντιδρά  με  τον  τρόπο  που  αντιδρά ,  …αποφασίσει  να  

κάνει  ένα  ουσιαστικό  κομμάτι ,  ας  το  πω ,  αντιπολίτευσης  με  την  έννοια  

ότι  δεν  έχει  επιλέξει  να  γκρινιάζει  μόνο ,  έχει  επιλέξει  να  δίνει  λύσεις ,  

οι  οποίες  πολλές  φορές  υιοθετούνται  και  χαίρομαι  γι '  αυτό .  Εκεί  θα  πω  

βέβαια  πάλι  το  παράπονό  μου  ότι  πολλές  φορές  αυτό  δεν  φαίνεται  

αλλά  και  πάλι  η  δική  μου  προσωπική  άποψη  είναι  ότι  το  θέμα  είναι  να  

πηγαίνουν  καλά  τα  πράγματα  για  την  πόλη  και  όχι  εάν  θα  φανούμε  

εμείς  ή  εάν  θα  φανεί  η  Δημοτική  Αρχή .   

 Επομένως ,  για  την  επιλογή  της  Δημοτικής  Αρχής  στον  τρόπο  με  

τον  οποίο  θα  ξοδέψει  τα  χρήματα  που  αποφάσισε  για  τον  στολισμό  και  

για  . .  θα  συνεργαστεί ,  είναι  πολιτικές  αποφάσεις ,  είναι  πολιτικές  

επιλογές  για  τις  οποίες  κρίνεται  από  τον  κόσμο  και  θα  κριθεί .   Εγώ  

εκείνο  που  ήθελα  να  πω  και  το  λέω  . .  στην  Δημοτική  Αρχή  είναι  ότι  

διαδικαστικά  γίνονται  πάρα  πολλά  λάθη  με  αποτέλεσμα  να  είμαστε  

εκτεθειμένοι ,  να  βρισκόμαστε  στην  θέση  του  να  απολογηθούμε  για  

κάτι  για  το  οποίο  εμείς  ούτε  ευθύνη  έχουμε  στον  σχεδιασμό  τους  ούτε  

στην  υλοποίησή  τους .   

 Θα  παρακαλούσα  πραγματικά  να  δίνετε  ιδιαίτερη  προσοχή ,  

ιδιαίτερα  στις  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  με  

συγχωρείτε ,  οφείλετε  να  είστε  και  τυπικοί  και  προσεκτικοί  και  σωστοί .  

Λάθη  γίνονται  και  θα  γίνονται  πάντα  από  όποιον  και  εάν  ασκεί  

διοίκηση .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είχε  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ,  ο  κ .  Μισιρλής  για  να  

απαντήσει  στα  ερωτήματα  που  ετέθηκαν .  Ορίστε  κ .  Μισιρλή .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Πρωτίστως  ήθελα  να  πω  ένα  πολύ  μεγάλο  ευχαριστώ  σε  όλα  τα  μέλη  

της  Οικονομικής  Επιτροπής  γιατί  πραγματικά  μέσα  σε  αυτόν  τον  χρόνο  

μπορέσαμε  να  διαπεραιώσουμε  έναν  τεράστιο  όγκο  θεμάτων ,  

πρωτόγνωρων  για  μια  Οικονομική  Επιτροπή ,  όπου  ενημερώνοντας  το  

σώμα  να  πω  ότι  ο  αριθμός  των   θεμάτων ,  τα  οποία  επεξεργάστηκε  και  

έδωσε  η  Οικονομική  Επιτροπή  ξεπερνάει  τον  αριθμό  των  750 περίπου  

αποφάσεων .   

Ένας  τεράστιος  αριθμός  θεμάτων  και  πράγματι ,  γίνεται  μια  

εξαιρετική  δουλειά  μέσα  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  όπως  και  οι  

προηγούμενοι  συνάδελφοι  είπαν  και  είμαι  ευγνώμων  ιδιαίτερα  γι '  αυτό ,  

γιατί  συνεργάζομαι  με  ανθρώπους  οι  οποίοι  στην  σκέψη  τους  έχουν  

πάντοτε  πως  θα  πάνε  τον  Δήμο  ένα  επίπεδο  πιο  ψηλά .  Έχουμε  μια  

εξαιρετική  συνεργασία ,  επ’  ωφελεία  πάντοτε  των  συμπολιτών  και  του  

Δήμου .   

 Κάθε  φορά  που  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  θέτει  ένα  ερώτημα  την  

ακούω  με  πολύ  μεγάλο  σεβασμό  γιατί  στο  πρόσωπό  της  βλέπω  τους   

συμπολίτες  οι  οποίοι  . .  έδωσαν  την  θέση  αυτή  για  να  μπορεί  κάθε  φορά  

να  ασκεί  τον  ρόλο  της  που  δεν  είναι  άλλος  από  τον  . .  η  ίδια .   

 Άρα  λοιπόν ,  οφείλω  με  πολύ  μεγάλο  σεβασμό  και  προς  την  ίδια  

και  προς  τους  συμπολίτες  που  της  έδωσαν  την  ευκαιρία  αλλά  και  σε  

όλο  το  σώμα  να  εξηγήσω  με  πάρα  πολύ  απλά  λόγια  ότι  μέσα  σε  ένα  

σύνολο  750 θεμάτων  με  μια  γραμματεία  μόνη  της  να  μπορεί  να  …των  

750 θεμάτων  και  να  τα  ανεβάσει  στην  Διαύγεια ,  γιατί  η  κυρία  
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Χαραλαμπίδου  κάνοντας  …λίγο  περισσότερο ,  να  της  πω  ότι  τα  θέματα  

στην  Διαύγεια  δεν  τα  ανεβάζει  ο  αετός ,  τα  ανεβάζει  η  υπηρεσία .   

 Άρα  λοιπόν ,  είναι  λογικό  σε  750 αναρτήσεις  θεμάτων  ότι  

μπορούν  να  συμβούν  και  διαδικαστικά  λάθη  και  γι '  αυτό  είμαστε  εδώ ,  

για  να  μπορέσουμε  να  διορθώσουμε  αυτά  τα  λάθη  και  να  

προχωρήσουμε .   

 Κατά  συνέπεια  λοιπόν ,  αυτές  οι  δηλώσεις  περί  . .  και  τα  λοιπά…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Πήραμε  ομόφωνα  απόφαση  να  δώσουμε  το  ποσό  των  16.000 περίπου  

ευρώ ,  που  εγώ  θεωρώ  ότι  είναι  πάρα ,  πάρα  πολύ  μικρό  ποσό  για  τον  

στολισμό  των  χωριών  που  έχουν  μείνει  πίσω  σε  σχέση  με  τον  στολισμό  

τον  χριστουγεννιάτικο .   

 Πράγματι ,  λοιπόν ,  μετά  από  πολύωρη  συζήτηση  που  έγινε  με  την  

Δημοτική  Επιτροπή  και  ο  κ .  Χράπας  και  η  κυρία  Μητλιάγκα  και  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  και  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  . .  Συμμαχίας  Σερραίων  είχαμε  

έναν  γόνιμο  διάλογο  και  καταλήξαμε  ότι  αφού  αυτή  είναι  η  …με  

περισσότερα  χρήματα .  

 Στην  πρόταση  που  ήρθε  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  . .  16.000 

ευρώ ,  υπήρχε  και  μια  μελέτη ,  η  οποία  με  αναλυτικό  πίνακα  η  οποία  

έλεγε  πράγματα  προτίθεται  να  αγοραστούν  με  βάση  αυτό  το  ποσό .  Θα  

μπορούσε  να  μην  υπάρχει  αυτή  η  μελέτη .  Υπήρχε .  Πράγματι  λοιπόν  με  

την  ομόφωνη  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  βγήκε  η  Επιτροπή  

στην  αγορά  και  δεν  μπόρεσε  ακριβώς  να  βρει  τα  ποσά ,  τα  πράγματα  τα  
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οποία  περιέγραφε  η  μελέτη .  Ήρθε ,  λοιπόν ,  άμεσα ,  στην  συνέχεια  μια  

καινούργια  μελέτη ,  η  οποία  έβγαινε  δυο  ευρώ  λιγότερο .   

 Πήραμε  λοιπόν  εμείς  την  απόφαση  στις  14  του  μηνός ,  στις  14 την  

Δευτέρα  σε  μια  έκτακτη  Οικονομική  Επιτροπή  που  είχαμε  κάνει  να  

ακυρώσουμε  την  προηγούμενη  απόφασή  μας  και  να  ψηφίσουμε  πάλι  

ομόφωνα  για  την  καινούργια  μελέτη  τα  δυο  ευρώ  λιγότερα .   

 Μέσα  στον  κυκεώνα  της  δουλειάς  που  είχε  να  κάνει  η  γραμματεία  

έκανε  ορθή  επανάληψη  της  μη  πληρούμενης  απόφασης  και  αυτό  είναι  

ένα  λάθος .  Αυτό ,  λοιπόν  το  λάθος  θα  προτείνουμε  … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  όλα  έχουν  γίνει  όπως  έπρεπε  να  γίνουν  διαδικαστικά ,  

υπάρχουν  τα  ανθρώπινα  λάθη  μέσα  σε  έναν  κυκεώνα  750 θεμάτων  και  

άρα  λοιπόν  όλοι  αυτοί  οι  επιθετικοί  χαρακτηρισμοί  προς  την  

Οικονομική  Επιτροπή  απαντήθηκαν  και  από  τους  συναδέλφους  και  

φυσικά  δεν  …όπως  κάνατε  εσείς  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  ευχαριστώ  

για  μια  ακόμη  φορά  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αλλά  και  

επίσης  τους  ανθρώπους  του  Δήμου ,  οι  οποίοι  θα  μπορούσαν  να  

εκμεταλλευτούν  όλες  τις  διαδικασίες  και  τις  ευκολίες  που  τους  δίνει  ο  

νόμος  λόγω  του  κορωνοϊού  και  όμως  είναι  εκεί  να  υποστηρίξουν  το  

έργο  της  Δημοτικής  Αρχής ,  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  μέσα  από  

την  . .προσπάθειά  τους  να  έχουμε  αποτελέσματα  για  την  πόλη .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

49

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  προσωπικού  και  εγώ  θέλω  να  λάβω  για  ένα  λεπτό  

τον  λόγο ,  γιατί  εδώ  έχει  γίνει  μια  παρεξήγηση .  Εγώ  δεν  . .κατά  των  

μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Εγώ  είπα  ότι  διαδικαστικά ,  όχι  

μόνο  διαδικαστικά  αλλά  και  ουσιαστικά  …Οικονομικής  Επιτροπής  

χωρίς  να  ενημερωθούν  τα  μέλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  νομίζω  ότι  το  θέμα  το  έχουμε… 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε  παρακαλώ  και  δυο .  Περιμένετε .  Κυρία  Χαραλαμπίδου  

νομίζω  ότι  το  θέμα  το  θέσατε ,  δόθηκαν  απαντήσεις  από  όλους… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ακούγεστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  σταματήστε  παρακαλώ .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  παρακαλώ  σταματήστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Και  να  λέμε  ότι  κάναμε  λάθος  και  τα  έχουμε  ξανακάνει .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σταματήστε .  Λοιπόν ,  δόθηκαν  εξηγήσεις ,  κάνατε  ένα  

ερώτημα ,  δόθηκαν  εξηγήσεις ,  δόθηκαν  απαντήσεις ,  δεν  υπάρχει  λόγος  

να  το  συνεχίζουμε .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κύριε  Δήμαρχε  είχατε  ζητήσει  τον  λόγο  για  απαντήσεις  επί  των  

ερωτημάτων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  περισσότερα  απαντήθηκαν . . .στο  κομμάτι  το  τεχνικό ,  οι  

λεπτομέρειες  νομίζω  έχουν  ξεκαθαριστεί  και  ο  καθένας  καταλαβαίνει  

ακριβώς  την  πραγματικότητα .  Έχω  να  πω  δυο  πραγματάκια  για  να  

…νομίζω  ότι  αναδεικνύει  και  τον  ρόλο  του  καθενός  εδώ  και  την  

διαφοροποίηση  του  καθενός  και  σαν  προσωπικότητα  αλλά  και  σαν  … 

 Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  είμαι  υπερήφανος  για  την  συντριπτική  

πλειοψηφία  της  αντιπολίτευσης .  . .επιτελεί  τον  ρόλο  της  κάνοντας  

έλεγχο  στις  αποφάσεις  της  διοίκησης ,  μπαίνοντας  απέναντι  στις  

αποφάσεις  που  θεωρεί  ότι  είναι  . .και  κινούνται  προς  άλλη  κατεύθυνση  

και  δίνει  και  το  στίγμα  της  βοήθειας  σε  μια  συνολική  πρόταση .   

Αυτός  είναι  ο  κανόνας  στον  οποίο  υπάρχουν ,  φυσικά  και  

εξαιρέσεις  που  τον  επιβεβαιώνουν .  Εξαιρέσεις  τοξικότητας  και  

εξαιρέσεις  … Προφανώς  όμως  αυτό  που  μας  ενδιαφέρει  είναι  το  

σύνολο  . .πάντοτε  σε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  …προφανώς  θα  

υπάρχουν  και  αυτοί  οι  οποίοι  θέλουν  να  είναι  προσκολλημένοι  σε  μια  

άλλη  φιλοσοφία .  Εμείς  και  το  ξεπερνάμε  και  προχωρούμε .   
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 Κλείνοντας  όλη  αυτή  την  μεγάλη  κουβέντα ,  η  οποία  έγινε ,  η  

οποία  θα  έπρεπε  να  γίνει  για  να  ξεκαθαρίσουν  και  κάποια  πράγματα  

και  νομίζω  έχουν  ειπωθεί  και  οι  απαντήσεις ,  να  πω  . . .θέμα  δυο  

παρατηρήσεις  και  να  κάνω  δυο  προσεγγίσεις .   

 Η  πρώτη  έχει  να  κάνει  με  αυτή  την  συζήτηση  που  δυστυχώς  

κάποιοι  την  ξεκίνησαν  για  ένα  τεράστιο  κόστος ,  μεγάλο  κόστος  της  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  του  στολίσματος  μάλλον ,  γιατί  η  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  ουσιαστικά  επικεντρώθηκε  σε  αυτό  το  πράγμα .   

 Ναι ,  όλοι  μαζί  πήραμε  την  απόφαση  το  κόστος  της  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  να  το  δώσουμε  στο  νοσοκομείο .  Ναι ,  το  κάναμε .  Ναι ,  η  

διαδικασία  προχωρά .  Ναι ,  αυτό  είναι  το  στοίχημα  της  φετινής  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  η  μεγαλύτερη  ευχή  της  ζωής .   

 Από  εκεί  και  πέρα  είχαμε  πει  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  είχαμε  πει  ότι  δεν  θα  αφήσουμε  την  πόλη  αστόλιστη .  Δεν  

θα  την  αφήσουμε  σκοτεινή ,  δεν  θα  την  αφήσουμε  σιωπηλή .  Μέσα  σε  

μια  κατάσταση  που  ο  κόσμος  είναι  κλεισμένος  μέσα ,  που  η  ψυχολογία  

είναι  στα  τάρταρα ,  θα  πρέπει  εμείς ,  τουλάχιστον ,  στο  κομμάτι  του  

στολισμού ,  στο  κομμάτι  του  φωτισμού ,  στο  κομμάτι  του  ήχου  στην  

πόλη  και  στα  χωριά  να  δώσουμε  κάτι  διαφορετικό ,  μια  νότα  

αισιοδοξίας ,  να  δούμε  ένα  χαμόγελο .   

 Το  κάναμε  αυτό  κάνοντας  έκτακτα  κάποια  πράγματα  και  λέω  

έκτακτα  γιατί  σας  θυμίζω  την  προηγούμενη  φορά  είχαμε  πει  ότι  είχαμε  

δρομολογήσει  ήδη  από  το  καλοκαίρι  όλες  οι  … ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  

Ναι  μεν  έπρεπε  έτσι  να  είχε  προχωρήσει  αυτή  η  κατάσταση  και  είπαμε  

ότι  θα  δούμε  πως  θα  πάει  η  διαδικασία  το  καλοκαίρι .   

Δυστυχώς ,  είμαστε  στο  μέσο  του  δεύτερου  κύματος ,  άλλα  άλλαξε  

άρδην  όλη  η  φιλοσοφία  και  όλη  η  στρατηγική  στόχευση  που  είχαμε  και  
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πήραμε  την  απόφαση  μαζί ,  άρα  όλα  έγιναν  τελευταία  στιγμή  γιατί  

είχαν  προχωρήσει  οι  διαδικασίες  με  τους  αναδόχους ,  με  τις  

διαγωνιστικές  διαδικασίες ,  είναι  συνοπτικοί  οι  διαγωνισμού ,  τους  

σταματήσαμε ,  δεν  σταματήσαμε  αυτούς  τους  διαγωνισμούς  και  πήγαμε  

σε  κάποιες  απευθείας  αναθέσεις  για  να  γίνουν  γρήγορα ,  γιατί  εάν  

πηγαίναμε  πάλι  με  διαγωνισμό  και  πρέπει  να  το  καταλάβετε  όλοι  αυτό ,  

θα  στολίζαμε  την  πόλη  το  Πάσχα ,  γιατί  αυτές  είναι  οι  διαδικασίες  που  

εκ  των  πραγμάτων  επιβάλλονται .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  και  επειδή  μαζέψαμε  το  ποσό  σε  πολύ  

περιορισμένο ,  το  κάναμε  πολύ  περιορισμένο  …δεν  έπρεπε  να  

στολίσουμε  και  να  ξεστολίσουμε ;  Την  διαδικασία  δηλαδή  του  

στολίσματος  της  υπηρεσίας ,  στολίσματος  και  ξεστολίσματος  της  πόλης  

δεν  έπρεπε  να  το  κάνουμε ;   

Αυτή  η  διαδικασία  χοντρά  –χοντρά  συνάδελφοι  και  στον  κόσμο  

που  μας  ακούει ,  χοντρά  –χοντρά  για  όλα  αυτά  να  μπουν ,  να  

τοποθετηθούν  και  να  ξετοποθετηθούν  συνολικά  έχει  ένα  κόστος  μαζί ,  

είναι  25.800 συν  το  Φ .Π .Α . ,  32.000.  Αυτή  η  διαδικασία  που  ούτως  ή  

άλλως  έπρεπε  να  την  κάνουμε .  Να  τα  στήσουμε  και  να  τα  ξεστήσουμε .  

Πρώτον .  Να  τα  στολίσουμε  και  να  τα  ξεστολίσουμε .   

 Από  εκεί  και  πέρα  τι  είπαμε ;  Ότι  καμένο  υπάρχει ,  ότι  απώλεια  

έχουμε ,  θα  το  αντικαταστήσουμε .  Τι  κάναμε  λοιπόν ;  Κάναμε  την  

αντικατάσταση  από  τον  Δήμο  και  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  όλων  των  

καμένων ,  του  φωτισμού  και  του  στολισμού  που  έχει  καταστραφεί  και  . .  

δεν  υπάρχει  καμία  αμφιβολία  για  τον  οποιονδήποτε  και  αυτό  το  

πράγμα  της  αντικατάστασης  καθώς  και  της  βελτίωσης  στα  χωριά ,  θα  

σας  πει  ο  κ .  Νυχτοπάτης  τώρα  το  τι  γίνεται  στα  χωριά  που  συνεχίζεται  

η  διαδικασία  για  να  στολιστούν  και  εκεί ,  στις  γειτονιές ,  στην  πόλη ,  
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..το  χαιρόμαστε  όλοι ,  όλο  αυτό  το  πράγμα  κόστισε  32.298 χωρίς  

Φ .Π .Α .  και  40.000 με  Φ .Π .Α . .  Όλη  αυτή  η  αντικατάσταση  και  τα  

επιπλέον  που  βάζουμε .   

 Επιπλέον ,  έχουμε  και  8.000 που  έχουμε  για  τις  . .εγκαταστάσεις  

και  . .της  χρονιάς ,  αυτά  είναι  όλα  και  όλα  σε  τέσσερις  αναθέσεις .  Είναι  

ουσιαστικά  το  ελάχιστο  το  οποίο  μπορούσαμε  να  κάνουμε  για  να  

πούμε ,  για  να  υλοποιήσουμε  αυτό  που  με  ρώτησαν  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ναι ,  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  . .  το  ελάχιστο  

απαραίτητο  που  έπρεπε  να  κάνουμε .   

Πήρα  ενδεικτικά  από  άλλες  πόλεις ,  από  άλλες  πόλεις  που  επίσης  

και  αυτές  δεν  έκανα  καμία  εκδήλωση .  Είδα  τον  φωτισμό… είναι  πολύ  

παραπάνω  από  εμάς ,  αλλά  δεν  πρέπει  αυτή  η  μιζέρια  να  κυριαρχήσει .  

Ειδικά  αυτές  τις  μέρες .   

Αυτές  τις  μέρες  θα  πρέπει  να  δώσουμε  και  να  δώσουμε  όλοι  μαζί  

το  στίγμα  ότι  . .  προφανώς  τα  λάθη  τα  οποία  είτε  είναι  διαδικαστικά  

είτε  είναι  στο  κομμάτι  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  των  

υπηρεσιακών  παραγόντων  να  διορθώνονται  και  αυτός  είναι  ο  ρόλος  της  

αντιπολίτευσης  αλλά  εκφράσεις  του  τύπου  ότι  βάλανε  το  χέρι  στο  μέλι ,  

είναι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  ότι  λάμπει  δεν  είναι  χρυσός  ή  οτιδήποτε  το  

οποίο  υποτιμά  την  προσπάθεια  όλων  αυτών  των  ανθρώπων  και  ειδικά  

για  το  κομμάτι  της  Δημοτικής  Αρχής  που  δεν  δέχομαι  από  τον  

οποιονδήποτε  να  υπονοήσει  οτιδήποτε  για  το  κομμάτι  της  διαφάνειας  

και  της  αξιοπιστίας ,  πραγματικά  αυτές  οι  φωνές ,  οι  εξαιρέσεις  αυτών  

των  φωνών  θα  πρέπει  να  μείνουν  στην  γωνία .   

 Είμαι  σίγουρος  ότι  στην  συζήτηση  των  Σερραίων  μένουν  στην  

γωνία ,  γιατί  το  κυρίαρχο  είναι  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  . .  που  
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είναι  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  κατέθεσε  τον  ρόλο  του  και  τον  εκτελεί  

προς  όφελος  των  Σερραίων  δημοτών .   

 Προχωράμε ,  λοιπόν  μπροστά ,  προφανώς  υπάρχουν  αυτές  οι  

φωνές ,  οι  οποίες  δεν  θα  μας  σταματήσουν ,  η  προσπάθεια  συνεχίζεται ,  

η  πορεία  συνεχίζεται .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε ,  νομίζω  ότι  έχουμε  ολοκληρώσει  τον  

κύκλο  των  απαντήσεων .  Έχουμε  μια  απάντηση  από  τον  κ .  κύριο  

Σιαμάγκα  που  θα  ήθελε  για  τα  νηπιαγωγεία .  Σύντομα  κύριε  Σιαμάγκα  

παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απάντησα  μόνο  στο  κομμάτι  του  στολισμού  για  να  

μην  αφήσω  λίγο  την ,  γιατί  έγιναν  και  άλλες  ερωτήσεις  που  αφορούν  

εμένα ,  θα  δώσω  τώρα  ο  κ .  Σιαμάγκας  την  απάντηση  για  τα  

νηπιαγωγεία ,  θα  πρέπει  να  πω  λίγο  για  το  κομμάτι  της  περιφερειακής  

οδού  που  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό ,  εδώ  είναι  ένα  εμβληματικό  επίσης  

έργο ,  το  οποίο  καταλαβαίνετε ,  κύριε  . .  νομίζω  έκανε  το  ερώτημα ,  

καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  είναι  το  Υπουργείο  Υποδομών  με  το  οποίο  ήδη  

έχουμε  μια  πολύ  καλή  και  στενή  συνεργασία .   

Ελπίζω  ότι  στο  . .  του  υπουργείου  του  ΄21 θα  κάνουμε  μια  

προσπάθεια  να  ενταχθεί ,  ούτως  ώστε ,  να  αποτελέσει  και  η  περιμετρική  

αυτή  οδός ,  περιφερειακή  οδός  μια  πραγματική  περιφερειακή ,  γιατί  

αυτή  την  στιγμή  είναι  μισή .   

Καθώς  επίσης ,  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  το  κομμάτι  της  συνολικής  

πρότασης  που  έχουμε  για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  που  εγκρίθηκε  

αλλά  και  για  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ,  δεν  πανηγυρίζουμε ,  απλώς  
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ενημερώνουμε  τον  κόσμο  και  πρέπει  να  ενημερώσουμε  τον  κόσμο .  Δεν  

εκλαμβάνεται  αυτό  ως  πανηγυρισμός .  Είναι  μια  νίκη  όλων  μας .  Είναι  

μια  νίκη  όλων  μας .  Όπως  είναι  και  νίκες  οι  καθημερινές  νίκες  που  

επιτυγχάνουμε  με  κάθε  πρόγραμμα  που  αξιοποιείται .   

Έχουμε  στόχο  και  υποβάλλουμε  προτάσεις  περίπου ,  τώρα  αυτές  

τις  μέρες  θα . .  γιατί  μέχρι  31/3 δόθηκε  παράταση  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ  70 εκατομμυρίων  ευρώ ,  ναι  τις  υποβάλλουμε ,  ναι  πιστεύουμε  

ότι  οι  περισσότερες  από  αυτές  θα  εγκριθούν ,  ναι  η  όψη  της  πόλης  θα  

αλλάξει  εντελώς  γιατί  αυτός  είναι  ο  στόχος  και  αυτός  είναι  ο  στόχος ,  

νομίζω  και  των  σαράντα  ένα .   

Ενημερώνουμε .  Η  ενημέρωση  θα  συνεχίσει ,  μακάρι  να  έχουμε  

τέτοια  ευχάριστα  νέα  για  όλους  μας  και  φυσικά  το  κυρίαρχο  έχει  να  

κάνει  να  κερδίσουμε  αυτή  την  στιγμή  την  μάχη  την  μεγάλη ,  την  μάχη  

της  ζωής .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη ,  τι  θέμα  διαδικαστικό  έχουμε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  …είχαμε  πει  δυο  συμβούλια  πίσω  ότι  αυτή  η  περίοδος ,  

η  έναρξη  κάθε  συμβουλίου  δεν  θα  ξεπερνάει ,  το  λέει  και  ο  Κώδικας . .  

δεν  μπορεί  να  ξεπερνάει  συγκεκριμένο  χρόνο .  Δείτε  το  ρολόι  σας .  Πριν  

κάνουμε  ερωτήσεις  κάνουμε  τοποθετήσεις  και  κάνουμε  διάλογο  ο  

οποίος  νομίζω  ακυρώνει  και  έχει  κουράσει ,  ακυρώνει  την  συνεδρίαση .  

Αλλιώς  πως  να  το  διαφοροποιήσουμε .   

 Συγχωρέστε  με  αλλά  δείτε  τι  ώρα  είναι .  Δεν  μπήκαμε  καν  στην  

ημερήσια  διάταξη .    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είχαμε  συμφωνήσει  ότι  αυτό  δεν  θα  το  επιτρέψετε .  Θυμάστε ;  Πάμε  δυο  

συνεδριάσεις  πίσω .  Πάλι  εγώ  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη ,  συγνώμη  λίγο  Πρόεδρε ,  πρέπει  να  πούμε  ότι  αυτός  ο  

χρόνος  έχει  να  κάνει  και  με  τον  αριθμό  των  ερωτήσεων ,  τα  οποία  σε  

κάποια  πράγματα  θα  πρέπει  να  απαντηθούν  για  να  μην  αιωρούνται .  Γι '  

αυτό  θα  πρέπει ,  νομίζω ,  να  αναγνωρίσουμε  όλοι  ότι  και  οι  απαντήσεις  

στις  ερωτήσεις  θα  πρέπει  να  εξίσου  πλήρεις  για  να  μην  αφεθούν  

οποιαδήποτε  γκρίζα  σημεία .  Εάν  είναι  πολλές  οι  ερωτήσεις . .  δικαίωμα  

του  συναδέλφου ,  νομίζω  …Η  δική  μου  πεποίθηση  είναι  και  συμφωνώ  

απόλυτα  ότι  θα  πρέπει  αυτό  τον  χρόνο  να  τον  μαζεύουμε  πολύ  αλλά  

δεν  μπορούμε  να  τα  αφήνουμε  έτσι .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  λέει  ο  Κανονισμός  μια  ώρα .  Μπορεί  να  είναι  πενήντα .  

Συνοψίστε  τες ,  συγνώμη .  Δεν  είναι  καθόλου  ευχάριστο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  παρακαλώ  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μαζέψτε  τις  απαντήσεις .  Δεν  μπορεί  να  γίνονται  εξατομικευμένα  …και  

ούτε  καθ’  εξής .  Δεν  είναι  δυνατόν .  Ακυρώνεται  και  πάμε  κουρασμένοι ,  

ακυρώνεται  η  διαδικασία  της  συνεδρίασης .  Κάποιες  απαντήσεις  πάρτε  

τες  για  την  επόμενη  συνεδρίαση .  Δώστε  τες  και  γραπτά .  Δηλαδή  

πιάσαμε  δυο  ώρες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  έγινε  αντιληπτό  αυτό  που  μας  είπατε .  Ευχαριστώ  πολύ .  

Πρέπει  να  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά  και  το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  ο  

Κανονισμός  είναι  γνωστός  στο  προεδρείο ,  πράγματι  προβλέπει  μια  ώρα  

για  τα  προ  ημερησίας  διατάξεως .  Δεν  χρειάζεται  να  μας  το  

υπενθυμίσετε .  Είναι  κάτι  που  είναι  γνωστό .  Παρόλα  αυτά  όμως ,  από  

την  άλλη  πλευρά  υπάρχουν  ένα  σωρό  επίκαιρες  ερωτήσεις  για  ένα  

σωρό  τρέχοντα  και  επίκαιρα  θέματα ,  τα  οποία  εάν  τα  συζητήσουμε  στο  

μέλλον  θα  χάσουν  την  επικαιρότητά  τους .  Αντιθέτως  πρέπει  να  το  

εκλάβετε  αυτό  ως  μια  ένδειξη  σεβασμού  προς  τον  ρόλο  της  

αντιπολιτεύσεως  από  την  πλευρά  της  Δημοτικής  Αρχής ,  η  οποία  

επιθυμεί  να  απαντώνται  όλες  αυτές  οι  ερωτήσεις  εγκαίρως  και  στον  

χρόνο  τους .   

 Παρακαλώ  να  μην  κάνουμε  άλλο  διάλογο ,  ούτως  ή  άλλως  έχουμε  

ολοκληρώσει .  Εάν  δεν  είχαμε  αυτή  την  παρέμβαση… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…προς  τους  ερωτώντες  να  μην  γίνονται  τοποθετήσεις .  Να  είναι  

ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  σωστό .  Αυτό  που  λέτε  χαίρομαι  πολύ  που  το  ακούω  από  εσάς  και  

το  επικροτώ  ως  Πρόεδρος  ιδιαίτερα .  Να  δώσουμε  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Πάντως  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  επιτρέπω .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  σας  επιτρέπω  κυρία  Παπαφωτίου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κυρία  Παπαφωτίου ,  μην  δημιουργήσουμε  τώρα  χωρίς  λόγο  

ένταση .  Μέχρι  τώρα  θα  είχε  απαντήσει  στο  ερώτημα  που  τέθηκε  για  τα  

νηπιαγωγεία  ο  κ .  Σιαμάγκας  και  θα  είχαμε  τελειώσει .  Είναι  δυο  λεπτά  

ακόμη  η  υπομονή  μας .  Παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Πρέπει  να  αποχωρήσω ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  ζητώ  ….Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Φαρμάκη .  Λοιπόν ,  κύριε  Σιαμάγκα  παρακαλώ  για  δυο  

λεπτά  την  απάντησή  σας .   Πραγματικά  να  είστε  πολύ  σύντομος .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συμμερίζομαι  στις  απόψεις  των  συναδέλφων  σχετικά  

με  τον  χρόνο .  Θα  προσπαθήσω  στο  ενάμιση  με  δυο  λεπτά  να  απαντήσω  

μόνο  στην  ουσία  των  ερωτημάτων  που  έθεσε  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

 Πράγματι  η  πολιτεία  υιοθέτησε  την  πρότασή  μας  για  την  

λειτουργία  δυο  νηπιαγωγείων  στην  αυλή  του  8ου  και  του  25ου  

Δημοτικού  Σχολείου  και  ενέκρινε  και  την  σχετική  δαπάνη ,  την  οποία  

και  ανακοινώσαμε  τις  προηγούμενες  ημέρες .   

 Έτσι  λοιπόν ,  εκεί  θα  λειτουργήσει  ένα  τμήμα  στο  οποίο  θα  

μεταφερθεί  το  21ο  Νηπιαγωγείο ,  που  τώρα  στεγάζεται  επί  της  οδού  

Βενιζέλου  στο  κτήριο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  θα  λειτουργήσει  ένα  ακόμη  

τμήμα ,  το  οποίο  θα  είναι  παράρτημα  του  24ου  Νηπιαγωγείου  που  τώρα  

λειτουργεί  στην  Δυτικής  Θράκης .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

59

 Η  εγκατάσταση  αυτή ,  η  λειτουργία  αυτών  των  δυο  τμημάτων  να  

ξέρετε  ότι  είναι  προσωρινή ,  όπως  ξεκάθαρα  περιγράφεται  στην  

απόφαση  της  χρηματοδότησης .  Η  φιλοδοξίας  της  Δημοτικής  Αρχής  

είναι  νηπιαγωγεία  που  τώρα  λειτουργούν  σε  χώρους  που  νοικιάζουμε  

από  ιδιώτες ,  . .  και  να  έχουμε  τους  δικούς  μας  χώρους .  …αλλά  σε  

χώρους  που  είναι  κατάλληλοι  για  να  λειτουργήσουν  ως  σχολικές  

μονάδες .   

 Γιατί  επιλέχθηκε  ο  χώρο  του  8ου  και  25ου  Δημοτικού  Σχολείου  σε  

αυτό  το  συγκρότημα ;  Για  δυο  λόγους .  Ο  πρώτος  είναι  ότι  

. .λειτουργούσε  το  21ο  Νηπιαγωγείο  προτού  να  μεταφερθεί  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Είναι  η  περιοχή  ευθύνης  του  δηλαδή .    

 Το  24ο  Νηπιαγωγείο ,  αυτό  που  τώρα  λειτουργεί  με  περίπου  18 

νήπια ,  άλλα  τόσα  και  περισσότερα  κάθε  χρόνο  δεν  μπορεί  να  τα  

δεχθεί ,  παίρνει  μόνο  περίπου  18 νήπια  με  κλήρωση  και  όλα  τα  

υπόλοιπα  νήπια  της  περιοχής ,  της  περιοχής  του  κέντρου  που  δεν  

μπορούν  να  φιλοξενηθούν  σε  εκείνο  το  νηπιαγωγείο ,  μεταφέρονται  με  

λεωφορεία ,  με  σύμβαση  που  κάνει  η  Περιφέρεια  με  το  Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  και  

μεταφέρονται  σε  όμορα  νηπιαγωγεία  και  αυτό  είναι  κάτι  που  καθόλου  

δεν  ικανοποιεί  τους  γονείς  των  νηπίων .   

 Ο  άλλος  λόγος  είναι  ότι  πήγαμε  σε  αυτή  την  αυλή  του  8ου  και  

25ου  Δημοτικού  Σχολείου  γιατί  αυτή  ήταν  η  πρόταση  και  της  

υπηρεσίας ,  της  Διεύθυνσης  Α /θμιας  εκπαίδευσης  και  του  Συλλόγου  των  

Εκπαιδευτικών ,  γιατί  ακριβώς  γνωρίζουν  ότι  το  πρόβλημά  μας  

εντοπίζεται  στην  περιοχή  του  κέντρου .   

Αυτό  το  πρόβλημα  ευελπιστούμε  ότι  περίπου  μετά  από  δυο  

χρόνια ,  αυτή  είναι  η  εκτίμηση ,  όταν  δηλαδή  το  νέο  νηπιαγωγείο  επί  

της  οδού  . .  παραπλεύρως  του  4ου  Γυμνασίου  και  Λυκείου  και  θα  
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παραδοθεί  προς  χρήση ,  εκεί  δηλαδή  που  θα  φιλοξενηθεί  το  21ο  

νηπιαγωγείο ,  αυτό  το  πρόβλημα  θα  εκλείψει .   

 Όταν  με  το  καλό  είμαστε  στην  αναζήτηση  ενός  νέου  οικοπέδου  

στην  περιοχή  του  κέντρου  και  πράγματι  βρήκαμε  ένα  οικόπεδο  που  

δείχνει  να  είναι  καλή  περίπτωση ,  αυτό  όμως  θα  το  δούμε  λίγο  

αργότερα ,  τότε  το  πρόβλημα  της  στέγασης  των  νηπίων  στην  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχαμε  κάποια  διακοπή  στην  σύνδεση .  Νομίζω  επανήλθαμε .  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Σιαμάγκα ;   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ολοκλήρωσα  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Περνάμε  στην  ημερήσια  διάταξη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα  να  κάνω  μια  μικρή  τοποθέτηση  που  ζήτησα  από  την  αρχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιλαμβάνεστε  ότι  έχει  προχωρήσει  αρκετά  ο  χρόνος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  είμαι  εξαιρετικά  σύντομη .  Θα  μου  δώσετε  τριάντα  δευτερόλεπτα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δευτερόλεπτα .  Λοιπόν ,  πριν  τα  δώσω  σε  σας  όμως ,  αφού  θέλει  

να  απαντήσει  ο  κ .  Καρακολίδης  παρακαλώ  και  εκείνος  για  άλλα  

τριάντα  δευτερόλεπτα  να  δώσει  την  απάντηση .   Παρακαλώ  γρήγορα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  ο  κ .  Νυχτοπάτης .  Ναι ,  συγνώμη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  είμαι  πολύ  σύντομος .  Απαντώ  πρώτα  για  το  θέμα  της  . .  Έχουμε  

εξελίξεις  εκεί .  …όπως  περνάμε  Ανατολικής  Θράκης  τον  πλάτανο  

…ήρθαμε  σε  συνεννόηση  με  τους  ιδιοκτήτες ,  οι  οποίοι  παρόλο  που  δεν  

έχουν  . .  από  άλλους  ιδιώτες ,  μας  δίνουν  τον  χώρο ,  μας  επιτρέπουν  να  

χρησιμοποιήσουμε  τον  χώρο .  . .και  από  την  κάτω  μεριά  …οι  ιδιώτες ,  το  

πρώτο  σπίτι  που  υπάρχει  δέχθηκαν  να  αποζημιωθούν  με  την  τιμή  

μονάδος  που  ισχύει  σήμερα .   

 Αυτό  είναι  πολύ  θετικό  για  μας  και  πιστεύω  ότι  θα  καταφέρουμε  

αυτή  την  χρονιά  να  το  πληρώσουμε  αυτό  το  ποσό ,  ώστε  και  να  ανοίξει  

η  οδός  και  οι  υπόλοιποι  ιδιοκτήτες  να  καταλάβουν  και  να  

προχωρήσουν  και  αυτοί   . .  με  την  τιμή  μονάδος .   

 Είναι  δυο  σημαντικές  εξελίξεις .   

 Θα  πω  και  δυο  κουβέντες  για  τον  στολισμό  στα  χωριά .  Είναι  

δεδομένο  ότι  δεν  πετύχαμε  αυτό ,  δεν  έγινε  ακριβώς  αυτό  που  θέλαμε  

όλοι ,  γιατί  …παρόλο  που  μιλήσαμε  με  όλους  τους  προέδρους ,  

συζητήσαμε  . .όλοι  να  μας  πουν  τις  ανάγκες  τους ,  αυτό  που  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  ότι  οι  αλλαγές  του  τρόπου  της  εκτέλεσης  σίγουρα  μας  

καθυστέρησε  και  πιστεύω  να  στείλαμε  ένα  έγγραφο  σήμερα  σε  όλους  
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τους  προέδρους ,  ώστε  έστω  και  τώρα ,  αφού  τώρα  είναι  στολισμένα  τα  

χωριά  ή  άντε  μέχρι  αύριο  να  τελειώσουν  όλα  τα  χωριά ,  ώστε  . .  τις  

ανάγκες  τους ,  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  του  χρόνου  σε  μια  

βοήθεια ,  ώστε  να  ξέρουμε  ακριβώς  τι  θέλει  το  κάθε  χωριό .   

 Σήμερα  όμως  υπάρχει  επίσης  εξοπλισμός  και  άστρα  και  λαμπάκια  

πολλά ,  τα  οποία  δεν  έχουν  χρησιμοποιηθεί ,  όλα  θα  είναι  στην  αποθήκη  

του  Δήμου  …και  ξέρουν  τι  έχουν  μέσα ,  . .  εξοπλισμό  που  θα  

χρησιμοποιηθεί  του  χρόνου  ή  κάποιο  μέρος  από  αυτό  θα  δώσουμε  τις  

επόμενες  μέρες  σε  προέδρους  χωριών  που  είτε  θέλουν  να  

αντικαταστήσουν  κάποια  λαμπάκια ,  γιατί  θα  έχουν  καεί  είτε  επειδή  

. .δικούς  τους  ανθρώπους  θα  μπορέσουν  να  στολίσουν  κάτι  επιπλέον .   

 Όλα  αυτά  θα  είναι  καταγεγραμμένα .  Τα  λέω  λίγο  γρήγορα .  Και  

ως  …η  ανάλυση  που  δώσαμε . . .Τεχνική  Υπηρεσία . . .για  τον  στολισμό  

των  χωριών  και  μέρος  της  πόλης ,  της  υπόλοιπης  πόλης ,  έχει  να  κάνει  

και  με  τον  τρόπο  λειτουργίας ,  το  έχω  εξηγήσει  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  έχει  να  κάνει  και  με  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  ανθρώπων  

που  δουλεύουν  στον  ηλεκτροφωτισμό .   

…έχουμε  πάρα  πολλά  προβλήματα  ως  προς  τον  τρόπο  

λειτουργίας .  Σας  ενημερώνω  μάλιστα  ότι  σήμερα  έχουν  πάρει  όλοι  

μετά  από  τόσο  καιρό  μια  επιστολή  στην  οποία  ζητάμε  ακριβώς  το  πως  

θέλουμε  να  λειτουργούνε  και  από  εδώ  και  πέρα  ο  τρόπος  θα  είναι ,  θα  

υπάρχουν  κάποιες  τιμωρίες .  Να  σας  αναφέρω  δυο  χαρακτηριστικά  

παραδείγματα ,  που  ένας  υπάλληλος  …. Ένας  δεύτερος  υπάλληλος  έχει  

…για  ένδεκα  μέρες  και  ο  τρίτος  μας  είπε  πριν  είκοσι  μέρες  ότι  έχει  ένα  

πολύ  σοβαρό  πρόβλημα  υγείας .   

Άρα  λοιπόν ,  μειώνονται  πολύ  τα  έξοδα  του  Δήμου  και  η  διαμάχη  

έχει  να  κάνει  σχέση  με  αυτό .  Να  σας  αναφέρω  το  παράδειγμα  και  
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κλείνω  να  μην  σας  φάω  τον  χρόνο .  Ο  ένας  υπάλληλος  που  οδηγούσε  το  

ένα  το  καλαθοφόρο  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να  τελειώνουμε  παιδιά .  Έλεος .  Έλεος .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εντάξει ,  σταματάω  εδώ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Πρόεδρε  επέτρεψε  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  τα  είπαμε  αυτά .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μισό  λεπτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Δημιουργείτε  ένταση  χωρίς  λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ακούστε  με ,  σας  παρακαλώ ,  δευτερόλεπτα .  Δεν  με  καλύψανε  οι  

απαντήσεις  που  πήρα  αλλά  σεβόμενος  τόσο  την  λειτουργία  όσο  και  

τους  συναδέλφους ,  χωρίς  ίχνος  κριτικής  να  κάνω ,  δεν  είπα  κουβέντα ,  

αλλά  έλεος .  Δυο  ώρες .  Ο  ένας  περί  προσωπικού ,  ο  ένας  δεν   ξέρω  τι ,  ο  

άλλος  να  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  σας  παρακαλώ  πολύ  μην  δημιουργούμε  τώρα  

περαιτέρω… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  μην  δημιουργούμε  ένταση  χωρίς  λόγο .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .  Μην  επιμένουμε ,  παρακαλώ ,  σε  αυτό  το  πράγμα .  Σταματήστε .   

Άλλωστε  και  σύμβουλος  της  δικής  σας  παρατάξεως  ζήτησε  τον  λόγο  

επί  προσωπικού .  Μην  επιμένουμε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  σας  παρακαλώ .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Αντί  να  

επικροτηθεί ,  δηλαδή  γίνεται  προσπάθεια  να  απαντηθούν  όλα .  Αντί  να  

επικροτηθεί  αυτό  ακούμε  και  παράπονα  σε  αυτό ;  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προχωράμε  παιδιά ,  προχωράμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μητλιάγκα  ζητήσατε .  Σας  παρακαλώ  βλέπετε  ποια  είναι  η  

κατάσταση .  Παρακαλώ  να  είστε  εξαιρετικά  σύντομη .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εξαιρετικά  σύντομη .  Θα  ζητήσω  από  τον  Δήμαρχο  και  τον  Πρόεδρο  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δεδομένου  ότι  . .  ενάμιση  χρόνο  πλέον  που  

έχει  αναλάβει  η  Δημοτική  Αρχή  με  την  υπόσχεση  από  την  πρώτη  

στιγμή  να  δοθούν  γραφεία  για  να  μπορούμε  να  συνεδριάζουμε ,  ξανά  

έγινε  μια  συζήτηση  το  καλοκαίρι  και  καταλαβαίνω  ότι  λόγω  της  

κατάστασης  έτσι  και  αλλιώς  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει .   

Εκείνο  που  θέλω ,  να  διερευνήσετε  είναι  εάν  μπορεί  να  μας  δοθεί  

κάποιος  λογαριασμός  στο  … για  να  μπορούμε  να  συνεδριάσουμε  χωρίς  

διακοπές  και  χωρίς  … 

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Μητλιάγκα  μπορείτε  να  συνεννοείστε  μαζί  μας  όποτε  θέλει  η  

παράταξής  σας  και  όποια  άλλη  παράταξη  θέλει  να  κάνει  εσωτερική  

συνεδρίαση  προκειμένου  να  διαμορφώνουν  οι  τεχνικοί  του  Δήμου  . .  να  

βρίσκουμε  ένα  πρόγραμμα  που  να  μην  εμποδίζει  άλλου  είδους  

τηλεδιασκέψεις  γιατί  δεν  είναι  μονάχα  οι  τηλεδιασκέψεις  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  αλλά  ταυτόχρονα  διάφορες  τηλεδιασκέψεις ,  

μπορούμε  να  συνεννοούμαστε  για  το  πρόγραμμα  και  να  γίνεται .  Αυτό  

είναι  πολύ  εύκολο  και  ευχαριστούμε  για  την  πρόταση  και  θα  την  

υλοποιήσουμε .   

 Προχωρούμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Δωρεά  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  από  το  Δήμο  Σερρών  στο  

 Ε .Κ .Α .Β .  Σερρών ,  για  την  ενίσχυση  των  παρεχόμενων  

 υπηρεσιών  υγείας  λόγω  των  αυξημένων  αναγκών   

από  την  πανδημία  SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  εισηγητής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  πάλι .  Για  το  θέμα  αυτό  θα  πάμε  λίγο  πιο  

σύντομα .  Έχει  γίνει  ένα  αίτημα  από  το  ΕΚΑΒ  Σερρών  για ,  έχετε  όλοι  

στα  εισερχόμενά  σας  ένα  αίτημα  για  παραχώρηση  συγκεκριμένου  

εξοπλισμού  στο  ΕΚΑΒ .   
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 Όπως  είπαμε  οι  μαχητές  της  πρώτης  γραμμής  δεν  είναι  μόνο  το  

νοσοκομείο ,  έχει  και  άλλες  δομές  υγείας .  Το  ΕΚΑΒ  είναι  αυτό  το  

οποίο  έρχεται  σε  πρώτη  επαφή  με  όλους  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  

το  έχουν  ανάγκη .  Εμείς  ως  Δήμος  είμαστε  εδώ  να  απαντήσουμε  και  σε  

αυτή  την  ανάγκη  που  έχει .  Προτείνω  την  έγκριση  από  το  σώμα  της  

δωρεάς  αυτής  του  εξοπλισμού  όπως  προβλέπεται  από  τις  διαδικασίες ,  

όπως  προχωρήσαμε  την  μεγάλη  δωρεά  στο  νοσοκομείο ,  έτσι  ακριβώς  

να  την  προχωρήσουμε  και  αυτή .   

 Αναφέρεται  σε  δυο  καρέκλες ,  σε  εξοπλισμό  για  μεταφορά  

πασχόντων  από  το  ΕΚΑΒ .  Εάν  θέλετε  κάποιες  πληροφορίες  περαιτέρω  

είμαστε  εδώ  για  να  τις  απαντήσουμε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση  έχω  κύριε  Δήμαρχε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Άλλος  

ερώτηση ;  Ωραία .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μου  προξενεί  εντύπωση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  έγινε  ένα  αίτημα  από  το  

Σωματείο  Εργαζομένων ,  το  οποίο  δεν  έχει  υπογραφή  ούτε  …ούτε  την  

συνεδρίαση  του  ΔΣ  του  Σωματείου  και  έχει  ένα  αίτημα .  Διοίκηση  δεν  

έχει  το  ΕΚΑΒ ;  Δεν  έχει  διοίκηση ,  να  μιλήσετε  με  την  διοίκηση  για  να  

καταγράφονται  και  τι  ελλείψεις  έχουν  για  να  δούμε ;  Με  συγχωρείτε  

πάρα  πολύ  αλλά  τέτοια  διαδικασία  μου  είναι  παράξενο  πως  το  

δεχθήκατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  απάντηση .  Μισό  λεπτάκι .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  επίσης  να  

κάνει  το  ερώτημά  της  για  να  απαντηθούν  όλα  μαζί .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  ήταν  ακριβώς  το  ίδιο  το  ερώτημά  

μου .  Το  ερώτημα  μπορεί  ίσως  να  ακούγεται  τυπικό  αλλά  κάποια  στιγμή  

πρέπει  να  γίνει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  απάντηση .  Θα  απαντήσετε  εσείς  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  απαντήσω  εγώ .  Το  ΕΚΑΒ  . .  την  πρόταση  αυτή  . .  στο  ΕΚΑΒ  και  

τότε  ήταν  υποχρεωμένο  το  ΕΚΑΒ  σαν  διοίκηση  κεντρικά  να  διανείμει  

τον  συγκεκριμένο  εξοπλισμό  στα  μέρη  που  υπάρχουν  ανάγκες .  Δεν  

μπορούσε ,  δεν  υπήρχε  διαδικασία ,  ούτως  ώστε ,  ο  εξοπλισμός  αυτός  να  

πήγαινε  στις  Σέρρες .  Το  έχουμε ,  γιατί  το  πρώτο  πράγμα  που  κάναμε  

ήταν  . .  την  διαδικασία  μαζί  με  την  διοίκηση  του  ΕΚΑΒ .  Όλα  αυτά  

γίνονται  σε  μια  συζήτηση  και  μαζί  τους .  Εάν  ερχόταν  έγγραφο  από  την  

διοίκηση  του  ΕΚΑΒ  και  απαντούσαμε  και  κάναμε  δωρεά  στη  διοίκηση  

του  ΕΚΑΒ  θα  είχαμε  αυτό  το  θέμα .    

 Συμφωνήθηκε ,  λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε  με  αυτόν  τον  τρόπο ,  

δωρεά  στους  εργαζομένους  του  ΕΚΑΒ  Σερρών ,  εδώ  γιατί  και  αυτοί  

έκαναν  το  αίτημά  τους  μέσα  από  αυτές  τις  οδηγίες ,  ούτως  ώστε ,  ο  

εξοπλισμός  που  θα  κάνουμε  δωρεά  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  

να  μείνει  στο  ΕΚΑΒ  Σερρών .  

 Δυστυχώς  δεν  υπήρχε  άλλη  δυνατότητα .  Εάν  το  κάναμε  συνολικά  

στο  ΕΚΑΒ  δεν  μπορούσαμε  να  εξασφαλίσουμε  ούτε  εμείς  ούτε  και  το  

ΕΚΑΒ  ότι  αυτός  ο  εξοπλισμός  θα  δινόταν  εδώ .   
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 Επίσης ,  θα  πρέπει  να  πω  ότι  είναι  σύννομη  η  διαδικασία .  Έχει  

γίνει  και  σε  αντίστοιχες  άλλες  περιπτώσεις ,  δηλαδή  το  ΕΚΑΒ  δέχθηκε  

μέσω  των  Συλλόγων  των  κατά  τόπους ,  δεν  υπάρχουν  τοπικές  δομές ,  

δεν  είναι  όπως  το  νοσοκομείο  που  έχει  μια  τοπική  δομή ,  έχει  μια  

τοπική  διοίκηση ,  κάνουν  την  δωρεά  στο  νοσοκομείο  Σερρών  και  

τελειώνει  το  θέμα ,  είμαστε  εξασφαλισμένοι  ότι  η  δωρεά  θα  

χρησιμοποιείται  για  τους  Σερραίους ,  εδώ  γίνεται  στο  . .Εργαζομένων  

στο  ΕΚΑΒ  Σερρών ,  ούτως  ώστε ,  να  χρησιμοποιηθεί  από  τους  

εργαζόμενους ,  άρα  το  ΕΚΑΒ  Σερρών ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  δεν  υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λίγο  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πάρετε  τον  λόγο ,  εάν  θέλετε ,  για  τοποθέτηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  τοποθέτηση  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι  κ .  Χρυσανθίδη .  Μισό  λεπτάκι .  Υπάρχει  άλλος  

συνάδελφος  που  επιθυμεί  τοποθέτηση  επί  του  θέματος ;  Ωραία .  Μόνο  

εσείς  κ .  Χρυσανθίδη .  Ορίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  συμφωνήσω  …βέβαια  τυπικό  είναι  αλλά  αυτή  

στιγμή  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  ξέρουμε  καν  ποιο  είναι  το  

Σωματείο  αυτό ,  ποιος  είναι  ο  Πρόεδρος ,  ποιος  είναι  ο  γραμματέας ;  Δεν  

υπάρχει  μια  υπογραφή ,  δεν  υπάρχει  ένας  αριθμός  πρωτοκόλλου .  Δεν  

μπορούσατε ,  δηλαδή ,  να  μεριμνήσετε  και  να  έρθει  ένα  σωστό  έγγραφο  

στην  υπηρεσία  το  οποίο  θα  λέει  αυτά ;  Ότι  έγινε  μια  Γενική  Συνέλευση ,  

ένα  συμβούλιο  και  αποφασίστηκαν  αυτά  τα  πράγματα ;   

 Εδώ  έχουμε  ένα  έγγραφο  το  οποίο  δεν  έχει  τίποτα .  Δεν  έχει  ούτε  

αριθμό  πρωτοκόλλου ,  απευθύνεται  στον  κ .  Δήμαρχο ,  ένα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  είστε  σίγουρος ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  ότι  η  διαδικασία  αφού  προχωρήσει ,  

αφού  πάρουμε  την  έγκριση  σήμερα ,  θα  προχωρήσει  με  τον  σύννομο  

τρόπο  και  εκεί  και  η  αποδοχή  που  θα  γίνει  της  δωρεάς  από  τον  

Σύλλογο  προφανώς  θα  είναι  με  βάση  πρακτικών  . .  δωρεάς  από  τον  

συγκεκριμένο  Σύλλογο ,  τα  οποία  προφανώς  θα  έρθουν  και  

υπογεγραμμένα .  Προφανώς .   

 Να  πω  και  ότι  και  γι '  αυτό  το  πράγμα  στην  Επιτροπή  . . ,  όπως  

ζητήθηκε  από  το  νοσοκομείο  και  συμμετέχει  εκπρόσωπος  σαν  τεχνικός  

σύμβουλος  στην  Επιτροπή  της  διενέργειας  όλου  του  διαγωνισμού ,  θα  

ζητήσουμε  να  είναι  και  από  αυτούς  τεχνικός  σύμβουλος  εδώ  στην  

Επιτροπή  την  δική  μας ,  ούτως  ώστε ,  να  διασφαλιστεί  ότι  αυτό  το  οποίο  

χρειάζονται  θα  παρθεί  ακριβώς  με  τον  τρόπο  που  πρέπει .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι ,  κυρία  Καρασουλτάνη  δεν  είχατε  ζητήσει  τον  λόγο .  Σας  

παρακαλώ  πολύ ,  μην  επανερχόμαστε  τώρα  … 
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Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Προφανώς  δεν  ακούσατε .  Τον  ζήτησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  κάνετε  τοποθέτηση  επί  του   θέματος ;  

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Ναι .  Για  το  ΕΚΑΒ  θέλω  κάτι  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Δυο  λεπτά  μόνο .  Κύριε  Δήμαρχε  το  δικό  

μας  ΕΚΑΒ  είναι  . .Αυτή  είναι  η  διαδικασία  που  πρέπει  να  γίνει .  …και  η  

Καβάλα  μας  δίνει  κανονικά  ο  Διευθυντής  πρωτόκολλο  και  υπογραφές .  

Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήρθα  σε  επαφή  με  τον  κ .  Λώτο  τον  Χάρη ,  ο  οποίος  . .  

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε ;  

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Σας  ακούω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  οποίος  αυτός  υπέδειξε  την  διαδικασία  αυτή .  Εμείς  η  θέση  μας ,  η  

τοποθέτησή  μας  από  τα  αρχικά ,  αφού  ήρθε  η  ανάγκη  αυτή  από  το  

ΕΚΑΒ  ήταν  να  απευθυνθούμε  στο  ΕΚΑΒ  στην  διοίκηση  κανονικής  της  

Ανατολικής   Μακεδονίας  και  Θράκης ,   εκεί  που  υπαγόμαστε  

υγειονομικά  σαν  ΕΚΑΒ .  Απευθυνθήκαμε  εκεί  και  μας  είπε  ότι  εάν  
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δώσετε  εσείς  την  δωρεά  σε  εμάς ,  έτσι  όπως  είναι  στο  ΕΚΑΒ ,  στην  

Περιφέρεια  αυτή ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  διασφαλίσουμε  ότι  αυτό  θα  

έρθει  στις  Σέρρες .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Συγνώμη  Δήμαρχε  και  εγώ  ήρθα  σε  επαφή  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Καρασουλτάνη  παρακαλώ  δεν  θα  κάνουμε  τώρα  διάλογο .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .  Κάνατε  μια  τοποθέτηση ,  κάναμε  … 

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γραπτώς  θα  γίνει  τώρα ,  έτσι  όπως  λειτουργούμε  τώρα  επειδή  …γιατί  

θέλω  να  διευκρινίσουμε  ακριβώς  το  πως  θα  γίνει  η  διαδικασία ,  από  

αυτό  …από  αυτό  οδηγηθήκαμε  έτσι .    

 Η  απόφαση ,  Πρόεδρε ,  προτείνω  για  να  . .  της  

αποτελεσματικότητας ,  να  παρθεί  η  απόφαση  σήμερα  μετά  από  την  

συζήτηση ,  να  γίνει  μια  έγγραφη  . .  με  τον  κ .  Λώτη ,  να  μας  απαντήσει  

γραπτά  ότι  μπορεί  να  το  διαθέσει  στις  Σέρρες  …θα  το  προχωρήσουμε  

εκεί .  Αλλιώς  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  αλλιώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  δεδομένα  είναι  τα  εξής  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  κύριε  Δήμαρχε .  

Είναι  τα  εξής .  Σήμερα  λαμβάνουμε  μια  απόφαση  για  την  σκοπιμότητα  

μιας  τέτοιου  είδους  δωρεάς .  Το  αίτημα  όπως  έχει  διατυπωθεί  από  τους  

εργαζόμενους  στο  ΕΚΑΒ  Σερρών  και  όπως  έχει  διαβεβαιωθεί  από  τον  

Δήμαρχο  πράγματι  υπήρξε  επικοινωνία  με  την  διοίκηση  την  επίσημη  

του  ΕΚΑΒ  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης ,  το  αίτημα ,  λοιπόν ,  
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είναι  αυτό ,  το  οποίο  είναι  αίτημα  τόσο  των  εργαζομένων  του  Συλλόγου  

όσο  και  της  διοίκησης .   

 Άρα  λοιπόν ,  υπάρχει  ανάγκη ,  όπως  έχει  διατυπωθεί ,  εμείς  

αποφασίζουμε  για  την  σκοπιμότητα  του  να  κάνουμε  αυτή  την  δωρεά  

για  την  διαδικαστική  υλοποίησή  της ,  για  το  πως  αυτό  το  τυπικό  ζήτημα  

θα  καλυφθεί ,  είναι  κάτι  το  οποίο  πολύ  σωστά  ειπώθηκε  από  τον  κ .  

Δήμαρχο  στην  συνέχεια  θα  διευκρινιστεί ,  γιατί   ο  σκοπός  μας  είναι  

αυτός  ο  εξοπλισμός  που  θα  αγοραστεί  από  τον  Δήμο  Σερρών  να  

διατεθεί  στο  ΕΚΑΒ  Σερρών  και  όχι  οπουδήποτε  αλλού .   

 Συνεπώς ,  η  απόφασή  μας  είναι  για  την  σκοπιμότητα  της  δωρεάς  

και  στην  συνέχεια  όλα  τα  υπόλοιπα  διαδικαστικά  ζητήματα  ώστε  να  

καταλήξει  αυτή  η  δωρεά  στο  ΕΚΑΒ  Σερρών  και  όχι  οπουδήποτε  αλλού ,  

είναι  θέματα  τα  οποία  θα  διευκρινιστούν  από  την  διαδικασία  και  την  

αλληλογραφία  που  θα  υπάρξει  με  την  επίσημη  διοίκηση  του  ΕΚΑΒ  

Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης .   

 Λοιπόν ,  νομίζω  ότι  η  συζήτηση  ολοκληρώθηκε  επί  του  θέματος .  

Έχουμε  ομόφωνα  την  έγκριση ;  Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  478/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση  λειτουργίας  παράλληλης  λαϊκής  αγοράς .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ο  κ .  Ταΐρης .   Ορίστε  κ .  Ταΐρη .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Από  αρχές  Νοεμβρίου  …το  50% των  

παραγωγών  σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  της  κυβέρνησης .  Ο  νόμος  μας  

επιτρέπει  να  δημιουργηθεί  παράλληλη  λαϊκή  προκειμένου ,  πρώτον  να  

αποφευχθεί  ο  συνωστισμός  και  δεύτερον ,  να  … 

 Επειδή  πολλοί  μπερδεύονται  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  άλλο  

παράλληλη  και  άλλο  δεύτερη  λαϊκή .  Παράλληλη  σημαίνει  την  ίδια  

μέρα  και  τις  ίδιες  ώρες ,  ενώ  δεύτερη  μπορεί  να  γίνει  και  άλλη  μέρα ,  το  

οποίο  δεν  προβλέπεται .   

 Η  παράλληλη  θα  διεξάγεται  για  όσο  χρονικό  διάστημα  ισχύουν  τα  

μέτρα  προστασίας  από  κίνδυνο  διασποράς  του  κορωνοϊού .   

 Ενώ  εμείς  είχαμε  ετοιμάσει  την  εισήγηση  και  είχαμε  κάνει  το  

τοπογραφικό  του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  από  τα  μέσα  

Νοέμβρη ,  εν  τούτοις  το  Σωματείο  των  Παραγωγών  μόλις  πριν  λίγες  

ημέρες  θα  ειδοποίησε  εγγράφως  ότι  θέλει  να  πραγματοποιηθεί  η  

παράλληλη  λαϊκή .   

Ενεργήσαμε ,  λοιπόν  αστραπιαία ,  στείλαμε  την  εισήγηση  στο  

Υπουργείο  Εμπορίου  για  έγκριση ,  πήραμε  την  έγκριση  την  Πέμπτη  το  

μεσημέρι ,  χαράξαμε  αμέσως  τα  κομμάτια  στου  Παπαλουκά  και  εν  

συνεχεία  δώσαμε  τις  θέσεις  με  την  σειρά  στους  παραγωγούς .   

 Πρέπει  να  τονίσω  εδώ ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  . .  των  

παραγωγών  ήταν  να  . .που  θεωρείται  η  καλύτερη  . .  της  χρονιάς .  Γι '  

αυτό  ενεργήσαμε  γρήγορα ,  κάναμε  την  ανάλογη  προετοιμασία  και  
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οργάνωση .  Επειδή  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  σήμερα ,  όπως  

καταλαβαίνετε  δεν  μπορεί  …θα  είναι  σαν  να  μην  υπάρχει  λαϊκή  εάν  

δεν  κάναμε  την  ανάλογη  ενημέρωση  τις  προηγούμενες  μέρες .   

 Μόλις  πήραμε  το  αίτημα  των  παραγωγών  λειτουργήσαμε ,  λοιπόν ,  

γρήγορα  στον  λόγο  χρόνο  που  είχαμε ,  προκειμένου  να  μην  χάσουν  οι  

παραγωγοί  την  εορταστική  περίοδο .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  πρόταση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Γκότση ,  μισό  λεπτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχω  και  εγώ  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Ωραία .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  ερώτηση  είναι  προς  τον  κ .  Ταΐρη ,  για  πόσους  μικροπωλητές-

παραγωγούς  μιλάμε ;  Για  πόσες  θέσεις  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  ερωτήσεις .  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο ,  το  στρατόπεδο  πρώην  Παπαλουκά  

είναι  . .χαρακτηριστεί  πολιτιστικό  πάρκο ,  στρατόπεδο ,  όλα  τα  κτήρια  

έχουν  κάποια  σημασία ,  ο  χώρος  εκεί ,  όλος  ο  υπόλοιπος  χώρος  είναι  

πάρκο  της  πόλης .  Λοιπόν ,  έχουμε  άδεια  για  αυτό  που  …να  γίνει  λαϊκή  

. .τοπογραφικό  σε  εκείνο  το  σημείο ;  Και  σε  ποιο  σημείο  του  

στρατοπέδου  Παπαλουκά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  κ .  Γκότση .  Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  ερώτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Αντιδήμαρχο  τον  κ .  Ταΐρη ,  εάν  είναι  

απαραίτητη  η  σημερινή  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  εάν  

μπορούσε  να  πάρει  την  απόφαση  και  η  Υπηρεσία  από  μόνη  της ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ταΐρη  έχετε  τον  λόγο .  Απαντήστε  στις  ερωτήσεις  που  τέθηκαν .  

Κύριε  Ταΐρη  μας  ακούτε ;  Μας  ακούει  ο  κ .  Ταΐρης .  Μάλλον  κάποιο  

τεχνικό  πρόβλημα  έχει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ταΐρη  μπορείτε  να  μιλήσετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα .  Να  πω  εγώ  τουλάχιστο  σε  αυτά  εδώ  πέρα  

τα  κομμάτια  που  μπορώ  να  σας  απαντήσω ,  ναι ,  υπάρχει  ο  σχεδιασμός  . .  

έχουν  καταγραφεί  οι  θέσεις  όλες .  Ναι ,  την  απόφαση  πρέπει  να  την  

πάρουμε  μέσα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  μπόρεσε  μόνη  της  η  

Υπηρεσία  και  δεν  μπορεί  μόνη  της  η  Υπηρεσία  να  το  κάνει  αυτό….. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ταΐρη  είστε  σε  ανοικτή  ακρόαση ,  μπορείτε  να  μιλήσετε ,  ακούνε  

και  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι .  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κυρία  Παπαφωτίου  επαναλάβετε  λίγο  την  ερώτησή  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ρώτησα  για  το  πόσες  θέσεις  κατά . .  πόσοι  θα  είναι  οι  μικροπωλητές  και  

οι  παραγωγοί ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσο  θα  είναι  οι  μικροπωλητές  κύριε  Ταΐρη  και  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ;  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  ρώτησα  εάν  είναι  απαραίτητη  η  σημερινή  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ή  εάν  μπορούσε  και  από  μόνη  της  η  υπηρεσία  με  βάση  τις  

διατάξεις  του  νομοθετικού  περιεχομένου  να  καθορίζει  την  παράλληλη  

λαϊκή  αγορά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούσατε  τις  ερωτήσεις  κ .  Ταΐρη ;   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Την  δεύτερη  δεν  άκουσα ,  μπορείτε  λίγο  να  μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η  δεύτερη  ερώτηση  είναι ,  εάν  ήταν  απαραίτητη  η  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  σήμερα  ή  μπορεί  η  υπηρεσία  από  μόνη  της  να  

καθορίσει  παράλληλη  λαϊκή  αγορά  σύμφωνα  με  την  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου .  Ακούμε .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Στο  πρώτο  ερώτημα  θα  ήθελα  να  πω  ότι  οι  μικροπωλητές ,  κανονικά  . .  

σε  αναστολή  μέχρι  στις  7 Ιανουαρίου ,  οπότε  σε  αυτή  την  παράλληλη  

λαϊκή  θα  δραστηριοποιούνται  μόνο  οι  παραγωγοί ,  οι  έμποροι  που  

πουλάνε  τρόφιμα  και  είδη  καθαρισμού .  Και  αυτοί  θα  

δραστηριοποιούνται  μέχρι  νεότερων  αποφάσεων  της  κυβέρνησης .   

 Εκατό  είκοσι   θέσεις  έχουμε  χαράξει  και  …λαϊκές  και  για  το  

δεύτερο  ερώτημα ,  σύμφωνα  με  απόφαση  Δημάρχου ,  έχει  σταλεί  

απόφαση  Δημάρχου  που  λέει  ότι  μπορεί  να  γίνει  η  παράλληλη  λαϊκή  

και  το  σημερινό  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ήρθε  προς  ενημέρωση  

των  δημοτικών  συμβούλων  και  θα  είναι  και  αυτοί  συμμέτοχοι  για  την  

δημιουργία  της  παράλληλης  αγοράς .   

 Προς  ενημέρωσή  σας  αυτά  είναι  για  να  ξέρετε  όλοι  ότι  θα  

λειτουργήσει  η  παράλληλη  λαϊκή  αγορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούσατε  τις  απαντήσεις ,  βέβαια  το  θέμα ,  όπως  εισάγεται  εδώ  

πέρα  αναφέρεται  σε ,  από  την  εισήγηση  της  υπηρεσίας  αναφέρεται  «Σας  

παρακαλούμε  για  την  λήψη  απόφασης  σχετικά  για  την  λειτουργία  

παράλληλης  λαϊκής  αγοράς  εντός  του  χώρου  του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά .»,  με  το  επισυναπτόμενο  σχεδιάγραμμα ,  το  οποίο  έδειξα  

πριν  από  λίγο  στην  κάμερα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πρόεδρε  να  το  ξεκαθαρίσουμε  λίγο  αυτό .  Χρειάζεται  απόφαση .  

Χρειάζεται  η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Να  επικυρώσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  λοιπόν ,  ξανά  επαναλαμβάνω ,  όπως  εισάγεται ,  ζητάει  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  το  οποίο  σε  κάθε  περίπτωση  έχει  τεκμήριο  

αρμοδιότητας  στον  Δήμο .  Νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  

ερωτήσεων ,  τοποθετήσεις .  Χρειάζεται  να  γίνουν  τοποθετήσεις  επί  του  

θέματος ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου  θέλει  τοποθέτηση  από  ότι  βλέπω .  Μόνο  

η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ορίστε ,  λοιπόν ,  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Η  άποψη  η  δική  μας  είναι  ότι  ο  χώρος  του  

Στρατοπέδου  Παπαλουκά  έχοντας  και  τον  χαρακτηρισμό  του  πάρκου  

αλλά  και  πρόσφατα  την  μεγάλη  συζήτηση  που  κάναμε  σχετικά  με  την  

ονοματοληψία  του ,  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  παραμείνει  ανέγγιχτος  

αλλά  και  συνεπής  στον  ρόλο  για  τον  οποίο  τον  τάξαμε .   

Στον  ρόλο  για  τον  οποίο  τον  τάξαμε  ως  Σερραίοι  εδώ  και  πολλά  

χρόνια  με  όλες  τις  νόμιμες  διαδικασίες ,  τα  διαβήματα  που  έγιναν ,  «τα  

κέρδη», σε  εισαγωγικά  τα  κέρδη ,  εννοώ  ότι  κερδίσαμε  ως  Δήμος  να  

πάρουμε  την  κυριότητα  αυτού  του  χώρου  για  συγκεκριμένο  σκοπό ,  

επομένως  έστω  και  μια  προσωρινή  χρήση  αυτού  του  είδους  θεωρώ  ότι  

προσβάλει  το  πνεύμα  των  διεκδικήσεων  ετών  που  πραγματοποιήσαμε  

ως  Σερραίοι  αλλά  και  τα  αρμόδια  όργανα ,  εννοώ  τα  Δημοτικά  

Συμβούλια  και  άλλοι  φορείς  για  την  διεκδίκηση  αυτού  του  χώρου .   

Η  δική  μας  η  ψήφος  θα  είναι  αρνητική  σε  αυτό  το  θέμα   και  δεν  

είναι  άρνηση  στην  δημιουργία  παράλληλης  λαϊκής  αγοράς ,  είναι  

άρνηση  στην  επιλογή  του  συγκεκριμένου  χώρου .  Θεωρούμε  ότι  λίγο  

παραπάνω  και  λίγο  παρακάτω  από  το  συγκεκριμένο  στρατόπεδο  
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υπάρχουν  ελεύθεροι  χώροι  επαρκείς ,  γι '  αυτό  και  έκανα  και  την  

σχετική  ερώτηση  στον  κ .  Ταΐρη ,  διακόσιες  θέσεις  προβλέπεται  εκεί  να  

εγκατασταθούν ,  που  ήταν  εκατόν  είκοσι .  Υπάρχει ,  λοιπόν  και  η  

πλατεία  στην  Δ .Ε .Η . ,  υπάρχει  και  η  μεγάλη  πλατεία  γύρω  από  την  

Εκκλησία  των  Σαράντα  Μαρτύρων .   

Εάν  λοιπόν  πρόκειται  για  κάτι  προσωρινό  η  δική  μας  θέση  ότι  θα  

έπρεπε  να  επιλεγούν  και  συγκεκριμένοι  χώροι  και  όχι  το  Στρατόπεδο  

Παπαλουκά .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια ,  εάν  μου  επιτρέπετε  να  επισημάνω  και  από  νομικής  απόψεως  το  

εξής .  Για  το  Κτηματολόγιο  ο  χώρος  αυτό  ανήκει  κατά  κυριότητα  στον  

Δήμο  Σερρών  και  εμείς  διατρανώνουμε  και  λέμε  ότι  είναι  πράγματι  

κυριότητας  του  Δήμου  Σερρών ,  ωστόσο  όσο  περισσότερο  ο  Δήμος  μας  

ασκεί  διακατοχικές  πράξεις ,  χρησιμοποιεί  και  εκμεταλλεύεται  τον  

συγκεκριμένο  χώρο ,  τόσο  περισσότερο  τεκμηριώνεται  και  

ισχυροποιείται  και  η  θέση  του  σε  τυχόν  μελλοντική  διεκδίκηση  από  το  

Τ .ΕΘ .Α .  του  χώρου  αυτού .  Της  κυριότητας  του  χώρου  αυτού .   

 Κλείνουμε ,  πάντως ,  την  συζήτηση  επί  του  θέματος .  Δεν  

υπάρχουν ,  από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  άλλες  τοποθετήσεις ,  περνάμε  σε  

ψηφοφορία .  Πλην  της  κυρίας  Παπαφωτίου  που  ψηφίζει  αρνητικά  οι  

υπόλοιποι  συνάδελφοι  ψηφίζουν  θετικά .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ψηφίζουμε  ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ως  παράταξη .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Διότι  από  τις  30 Μαρτίου . .ήταν  και  πρότασή  μας  και  . .της  παράλληλης  

αγοράς  και  ο  συγκεκριμένος  χώρος  για  τον  λόγο  που  τεκμηριώσατε  

στην  τοποθέτησή  σας .  Για  να  ισχυροποιήσουμε  περαιτέρω  αυτό  το  

δικαίωμα  που  έχουμε  όπως  το  ορίσατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε , . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  απόφαση  που  παίρνουμε  είναι  για  προσωρινή  παράλληλη  

δημιουργία ,  μέχρι  να  τελειώσει  το  κόβιτ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  το  γράψουμε  σωστά  για  να  μην  γίνουν  εκεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο  ισχύουν  τα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  της  διασποράς  του  

κορωνοϊού .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο  ισχύει  η  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  την  διευκρίνιση .  Λοιπόν ,  συνεπώς  εγκρίνεται  κατά  

πλειοψηφία ,  μειοψηφεί  μόνο  η  κυρία  Παπαφωτίου .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  479/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης  στο  Κεντρικό  Πάρκο  πόλης  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης  εισηγητής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θα  κάνω  την  εισήγηση .  Πρόκειται ,  καταρχάς ,  για  

το  ακίνητο  που  βρίσκεται  διαγώνια  στο  κεντρικό  πάρκο ,  διαγώνια  από  

το  καινούργιο  εκεί  . .  Η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  είχε  προχωρήσει  

πολλά  θέματα  στο  κεντρικό  πάρκο  και  είχε  συνεργαστεί  με  έναν  

δικηγόρο  τον  κ…. και  για  διάφορους  λόγους  οικονομικούς  στο  τέλος  

δεν  είχε  προχωρήσει  κάποια  θέματα .   

 Τώρα  λοιπόν  ήρθε  η  ώρα  να  προχωρήσουν  μεταξύ  άλλων  το  θέμα  

αυτό  και  νομίζω  ότι  ήρθε  η  ώρα  . .να  φύγουν  από  το  ακίνητο  αυτό ,  να  

μπορέσει  να  αξιοποιηθεί ,  να  γκρεμιστεί  και  να  δοθεί  ο  χώρος  στους  

Σερραίους ,  έστω  και  με  την  μορφή ,  όπως  είναι  δίπλα  ο  χώρος ,  που  δεν  

είναι  μεν  διαμορφωμένος ,  αλλά  είναι  ανοικτός .   
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 Νομίζω  τα  υπόλοιπα  θέματα  να  τα  εξηγήσετε  εσείς ,  κύριε  

Πρόεδρε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .για  ποιο  χώρο  λέτε ;  Εγώ  προσωπικά  δεν  κατάλαβα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  ο  χώρος  ανάμεσα  στον  πεζόδρομο  . .και  στο  πρώτο  δημοτικό  

κολυμβητήριο .  Υπάρχει  ένα  κτήριο  διώροφο  με  ισόγειο ,  παλαιά  ήταν  

επισκευές  αλουμινίων ,  είναι  το  μόνο  κτήριο  από  την  μεριά  . .που  είναι  

στο  κεντρικό  πάρκο .  Είναι  το  1ο  Δημοτικό ,  είναι  ο  χώρος  ελεύθερος  

μετά  και  αμέσως  μετά  ακολουθεί  το  ακίνητο  αυτό .  Δίπλα  είναι  ένας  

πεζόδρομος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τίνος  ιδιοκτησία  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  περιμένετε .  Περιμένετε  κ .  Γκότση .   

 Κύριε  Φωτιάδη  πρόκειται  για  το  ακίνητο  των  αδελφών  

Σιδηρόπουλων .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;  Μάλλον ,  πριν  

γίνουν  ερωτήσεις  να  πω  δυο  λόγια  εγώ  ως  έχων  την  ευθύνη  επί  του  

τμήματος  της  νομικής  υπηρεσίας .   

 Για  το  συγκεκριμένο  ακίνητο  πρέπει  να  γνωρίζει  το  σώμα  ότι  

έχει  τελεσιδικήσει  το  ζήτημα  σχετικά  με  την  αποβολή  των  

συγκεκριμένων  ιδιοκτητών  από  το  ακίνητο .  Δηλαδή ,  η  απαλλοτρίωση  
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είναι  συντελεσθείσα  με  τελεσίδικες  δικαστικές  αποφάσεις .  Δεν  

ανατρέπεται  αυτό ,  δεν  υπάρχει  τρόπος  να  αλλάξει  αυτό .   

Ωστόσο ,  επειδή  ο  ένας  από  τους  ιδιοκτήτες ,  από  τους  ήδη  

ιδιοκτήτες  του  συγκεκριμένου  ακινήτου  ανήκει  στην  κατηγορία  των  

πυρόπληκτων  από  την  μεγάλη  πυρκαγιά  που  έγινε  στο  Μάτι  πριν  από  

δυο  χρόνια ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  υπάρχει  ειδική  διάταξη  νόμου  η  οποία  

αναστέλλει  όλα  τα  καταδιωκτικά  μέτρα ,  όλα  τα  μέσα  εκτέλεσης  κατά  

των  πυρόπληκτων  γενικώς ,  των  πυρόπληκτων  από  το  Μάτι ,  δηλαδή  της  

Αττικής .   

Άρα  με  λίγα  λόγια ,  ενώ  υπάρχει  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση ,  

λόγω  αυτής  της  ειδικής  διάταξης  δεν  μπορεί ,  δεν  θα  μπορούσε  να  

εκτελεστεί .  

Μια  πρώτη  ενέργεια  που  κάναμε ,  ζητώντας  από  τον  νομικό ,  ο  

οποίος  έχει  αναλάβει  πολλές  από  τις  υποθέσεις  του  κεντρικού  πάρκου ,  

τον  συνάδελφο  τον  κ .  Λαπατώνη ,  μια  πρώτη  ενέργεια  που  κάναμε  ήταν  

να  του  συζητήσουμε  μια  ολοκληρωμένη  εισήγηση  για  όλες  τις  

υποθέσεις  τις  οποίες  χειρίζεται  προς  την  κατεύθυνση  της  επίσπευσης  

της  διαδικασιών .  Δηλαδή  θέλαμε  και  θέλουμε  λύσεις  που  θα  

επισπεύσουν  τις  διαδικασίες  για  την  απελευθέρωση  του  κεντρικού  

πάρκου  από  όσους  ιδιοκτήτες  έχουν  απαλλοτριωθεί  τα  ακίνητα  και  έχει  

συντελεστεί  η  απαλλοτρίωση .   

Σύμφωνα ,  λοιπόν ,  με  τις  εισηγήσεις  που  δεχθήκαμε ,  η  μια  

πρόταση  έχει  να  κάνει  με  το  συγκεκριμένο  ακίνητο ,  το  οποίο  βέβαια  

πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  είναι  μια  υπόθεση  που  απασχολεί  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  εδώ  και  τριάντα ,  τουλάχιστον ,  χρόνια .  Είναι  μια  πολύ  

παλαιά  υπόθεση .  Η  πρόταση ,  λοιπόν ,  που  δεχθήκαμε  ήταν  αυτή  προς  

την  κατεύθυνση  της  διοικητικής  αποβολής .   
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 Πρέπει  να  γνωρίζετε  επίσης  ότι  υπάρχει  μια  αγωγή  που  έχουν  

καταθέσει  οι  αδελφοί  αυτοί ,  οι  ιδιοκτήτες  του  συγκεκριμένου  

οικοπέδου ,  με  την  οποία  ζητούν  αποζημίωση  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  

όμως  έχει  εκδικαστεί  και  δεν  έχει  εκδοθεί  ακόμη  απόφαση ,  αλλά  το  

σκέλος  αυτό  της  αποζημίωσης  είναι  άσχετο  με  το  ζήτημα  του  εάν  έχει  

συντελεστεί  η  απαλλοτρίωση  και  εάν  ο  Δήμος   δικαιούται  να  τους  

αποβάλει  από  το  ακίνητο .   

 Η  απάντηση ,  λοιπόν   είναι  ότι  τελεσιδίκως  έχει  συντελεστεί  η  

απαλλοτρίωση ,  έχει  κερδίσει  ο  Δήμος  όλα  τα  σχετικά  δικαστήρια  και  

έχει  το  δικαίωμα  να  τους  αποβάλλει  από  το  συγκεκριμένο  ακίνητο  με  

την  συγκεκριμένη  διαδικασία ,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση-γνωμοδότηση  

που  δεχθήκαμε  από  τον  νομικό  που  χειρίζεται  την  υπόθεση .    

 Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  να  προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  αυτή  

προκειμένου  ένα  σημαντικό  ακίνητο  που  δεσμεύει  αυτή  την  ώρα  το  

κεντρικό  πάρκο  να  αποδεσμευτεί  και  έτσι  να  ανοίξει  ο  δρόμος  για  την  

περαιτέρω  αξιοποίηση  του  κεντρικού  πάρκου  της  πόλης  μας .   

 Λοιπόν ,  μετά  από  αυτά  ποιοι  συνάδελφοι  επιθυμούν  να  

υποβάλλουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  βλέπω .  

Μόνο  ο  κ .  Παπαβασιλείου .  Ορίστε  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  ρωτήσω  εάν  αυτό  το  ακίνητο  κατοικείται  

σήμερα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  είναι  γνωστό  σε  όλους  μας  ότι  δεν  κατοικείται .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ότι  δεν  κατοικείται .  Άρα  λοιπόν ,  η  διοικητική  αποβολή  νομίζω  ότι  θα  

έχει  αίσιο  τέλος ,  εφόσον  δεν  κατοικείται .  Έχω  την  εντύπωση  και  
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διαψεύστε  με ,  βλέπω  πολλές  φορές ,  γιατί  περπατάω  από  εκείνη  την  

περιοχή ,  βλέπω  φώτα  αναμμένα .  Δεν  ξέρω  εάν  πραγματικά  κατοικείται  

ή  δεν  κατοικείται .  Εάν  το  γνωρίζει  κάποιος  ας  το  απαντήσει .  Αυτή  

είναι  η  ερώτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  εικόνα  που  έχω  εγώ  τουλάχιστον ,  δεν  ξέρω  εάν  έχει  κάποιος  άλλος  

κάποια  άλλη  εικόνα ,  είναι   ότι  το  συγκεκριμένο  ακίνητο  δεν  

κατοικείται .  Είναι  ακατοίκητο .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  μετά  από  αυτά  ολοκληρώνεται  η  συζήτηση  του  θέματος .  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;  Ομόφωνα ,  λοιπόν ,  ναι ,  εγκρίνεται  προχωρούμε  

στο  επόμενο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  480/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων   

προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 €,  έτους  2021 (για  έργα  που  

εμπίπτουν   

στις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πρέπει  να  διεξάγουμε  κλήρωση ,  διότι  

πρέπει  να  οριστούν  τρία  τακτικά  και  τρία  αναπληρωματικά  μέλη  της  

Επιτροπής .  Η  κλήρωση ,  βέβαια ,  παλαιότερα  γίνονταν  με  κλήρο ,  τώρα  

έχουμε  την  δυνατότητα  μιας  εφαρμογής  που  μας  έχουν  εγκαταστήσει  

εδώ  οι  αγαπητοί  της  μηχανογράφησης  συνεργάτες  μας .  Ποιο  είναι ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Στην  πάνω  σειρά  ή  το  δεύτερο  ή  το  τρίτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνω  τώρα  διαμοιρασμό  της  οθόνης ,  προκειμένου  να  ανοίξω  την  

εφαρμογή  της  κλήρωσης  όπου  έχουν  καταχωρηθεί  στο  σύστημα  όλα  τα  

στοιχεία  των  δημοτικών  συμβούλων .  Τώρα ,  βλέπετε  νομίζω  όλοι  την  

εφαρμογή .  Θα  πατήσω  το  κουμπί  για  να  ξεκινήσει  η  κλήρωση .  Μισό  

λεπτάκι ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Λοιπόν ,  ξεκινάμε .  Πατάω  τώρα  για  να  

ξεκινήσει  η  κλήρωση .  Η  κυρία  Πάνου ,  ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης  και  ο  κ .  

Δεσποτίδης  Ιωάννης  τακτικά  μέλη  της  Επιτροπής .  Θα  κληρώσουμε  και  

τρεις  αναπληρωματικούς .  Ο  κ .  Καρακολίδης ,  ο  κ .  Δούκας  Γεώργιος ,  ο  

κ .  Δινάκης  Κωνσταντίνος .   

 Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ  και  τον  κ .  Τσακίδη  που  βοήθησε  στην  

διαδικασία  του  διαμοιρασμού .  Τώρα  αυτό  πρέπει  να  μας  επιτρέψει  

πίσω  εκεί  που  ήμασταν .  Νομίζω  ότι  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία ,  τα  

ονόματα  τα  ακούσατε .  Προχωράμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  481/2020 )  
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………………………… 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  συνέχισε ,  ακούγεσαι  κανονικά ,  προχωράει  η  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θέμα  πέμπτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  του  δημοτικού  

 καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  σε  βάρδιες  σε  

εικοσιτετράωρη   

βάση  κατά  τις  Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  482/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  καθαριότητας  
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 σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές ,  εξαιρετέες   

και  νυχτερινές  ώρες  καθώς  επίσης  και  για  εργασία  πέραν  του  

ωραρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  483/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Λήψη  απόφασης  επί  αιτημάτων  μισθωτών  κυλικείων  στα  πλαίσια  

 εφαρμογής  του  άρθρου  44,  παρ .  2 & 3 του  Ν .  4735/2020. 

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Ρίζος  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  συζητήσει  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αντίστοιχο  

θέμα  για  την  μείωση  των  μισθωμάτων  των  κυλικείων .  Δεν  ξέρω ,  έχουν  

υποβληθεί  καινούργια  αιτήματα ,  τα  οποία  έχετε  λάβει  γνώση .  

Λαμβάνουμε  όμοια  απόφαση  με  αυτή  που  είχαμε  λάβει  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δηλαδή  για  μείωση  κατά  το  
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σχολικό  έτος  ’20-’21 40% των  μισθωμάτων  και  την  καταβολή  τους  στο  

μέγιστο  αριθμό  των  δόσεων .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  484/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Αναπροσαρμογή  μισθωμάτων  για  το  έτος  2021 σύμφωνα  

 με  τον  δείκτη  τιμών  καταναλωτή .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισήγηση ,  όπως  την  έχετε  λάβει ,  προκύπτει  από  την  εισήγηση  ότι  η  

πρόταση  είναι  να  μην  υπάρξει  καμία  αναπροσαρμογή ,  δεδομένου  ότι  ο  

δείκτης  τιμών  καταναλωτή  ήταν  κατά  το  προηγούμενο  έτος  αρνητικός .  

Οπότε  εγκρίνεται  ομόφωνα  η  εισήγηση .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  485/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  ένατο .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά ,  κ .  Χράπα ,  σωστά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  486/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  ποσού  150.000,00 € στο  ΝΠΔΔ  του   

Δήμου  Σερρών ,  με  την  επωνυμία  ¨Οργανισμός  Προσχολικής  

Αγωγής ,   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

91

Κοινωνικής  Πολιτικής  & Αθλητισμού¨ .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   και  

 Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  επί  του  θέματος  να  συζητήσουμε  κάτι ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είμαι  η  Χαραλμαπίδου ,  θα  ήθελα  ένα  μικρό  σχόλιο  

μόνο  σε  αυτό  το  θέμα  να  κάνω  με  αφορμή  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  την  

έκτακτη  επιχορήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε ,  να  κάνετε ,  λοιπόν ,  τοποθέτηση  στο  θέμα  αυτό ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Πριν  κάνετε  τοποθέτηση  εσείς  θα  πρέπει  να  κάνει  εισήγηση  

ο  κ .  Δεσποτίδης  και  ο  κ .  Μισιρλής .  Ορίστε  κ .  Δεσποτίδη .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δεν  έχω  πρόβλημα  με  την  εισήγηση ,  μια  πρόταση  ουσιαστικά  

συμπληρωματική .  Τα  διάβασα .  Εγώ  προσωπικά  δεν  χρειάζομαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πείτε  μας ,  λοιπόν .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  παρακαλούσα  εγώ  για  εισήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε ,  λοιπόν ,  κύριε  Δεσποτίδη  και  μετά  ο  κ .  Μισιρλής  εάν  

θέλει  να  συμπληρώσει .   
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Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  μέλη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  αφού  σας  ευχηθώ  χρόνια  πολλά  και  καλά  Χριστούγεννα ,  

θα  προχωρήσω  περιγράφοντας  την  εισήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  

τους  πραγματικούς  λόγους  που  υπάρχουν  για  την  επιχορήγηση .   

 Λοιπόν ,  ο  Οργανισμός ,  του  οποίου  έχω  την  τιμή  να  προΐσταμαι ,  

αιτείται  έκτακτης  επιχορήγησης  ύψους  150.000 ευρώ  για  να  

αντιμετωπιστούν  έκτακτες  ανάγκες  που  προέκυψαν ,  οι  οποίες  δεν  ήταν  

δυνατόν  να  προβλεφθούν  στην  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  του  ΄20. 

 Τα  χρήματα  αυτά  τα  οποία  ζητάμε ,  η  επιχορήγηση  θα  συντελέσει  

σαφώς  στην  αποκατάσταση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  του  Οργανισμού  

και  την  παροχή  καλύτερη  προς  τους  πολίτες .   

 Αναλύοντας  τους  λόγους  που  αιτούμαστε  την  επιχορήγηση  και  

τοποθετώντας  προσωπικά  με  βάση  το  κατά  περίπτωση  το  ύψος  του  

προϋπολογισμού  των  χρημάτων  τον  οποίο  ζητάνε ,  θα  αναφέρω  ότι  

καταρχήν  το  Δημοτικό  Στάδιο  Σερρών  όπου  ως  γνωστόν  τοποθετήθηκε  

πρόσφατα  και  παραδόθηκε  ο  νέος  τάπητας  ταρτάν ,  ο  οποίος  έχει  τα  

πιστοποιητικά ,  είναι  ένας  πολύ  σύγχρονος ,  από  τους  πλέον  σύγχρονους  

στην  Ελλάδα  τάπητας  που  έχει  όλα  τα  πιστοποιητικά  που  καθορίζει  η  . .  

Ομοσπονδίας  Στίβου .   

 Στην  προοπτική  όμως  να  ενταχθεί  στην  δεύτερη  κατηγορία  της  

ΙΑF, το  οποία  θα  επιτρέπει  αν  γίνονται  επίσημοι   αγώνες ,  να  πάρει  

δηλαδή  πιστοποίηση  και  αδειοδότηση ,  χρειάζονται  συνοδά  έργα ,  τα  

οποία  είναι  πρόσθετος  αθλητικός  εξοπλισμός ,  ο  οποίος  θα  είναι  

πιστοποιημένος  και  με  τις  προδιαγραφές  της  ΙΑF. 

 Ο  εξοπλισμός  αυτός  δεν  είχε  περιληφθεί  στην  μελέτη  και  στην  

εργολαβία  της  τοποθέτησης  του  ταρτάν .  Εξηγώ ,  λοιπόν ,  ότι  αυτά  τα  
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οποία  είναι  απαραίτητα  είναι  το  . . ,  το  οποίο  είναι  ένα  στοιχείο  

αλουμινίου  καθορισμού  εσωτερικής  περιμέτρου  του  στίβου ,  είναι  οι  

οκτώ  βατήρες  αλμάτων ,  είναι  τα  εμπόδια  στίβου ,  καθώς  επίσης  και  

στρώμα  ύψους  και  στρώμα  επί  κοντώ ,  τα  οποία  κρίνονται  απαραίτητα ,  

λαμβάνοντας  υπόψη  την  κάκιστη  κατάσταση ,  στην  οποία  βρίσκονται  με  

μια  ηλικία  πάνω  δεκαετία  τα  υφιστάμενα   στρώματα .   

 Αυτά  λοιπόν ,  αυτός  ο  εξοπλισμός  θα  δώσει  την  δυνατότητα  να  

αξιοποιηθεί  το  ταρτάν  και  να  έχουμε  ένα  ολοκληρωμένο  έργο ,  το  οποίο  

θα  μας  βοηθήσει  να  προχωρήσουμε  στην  ανάληψη  σημαντικών  αγώνων  

προς  όφελος  τους  Σερραϊκού  αθλητισμού .   

 Στην  συνέχεια  θα  αναφερθώ  στο  γνωστό  σε  σας  πρόβλημα ,  το  

οποίο  προέκυψε  με  την  υδροδότηση  του  δημοτικού  κολυμβητηρίου ,  

καθώς  έχει  αρκετό  καιρό  και  μάλιστα  πριν  την  ανάληψη  της  Δημοτικής  

Αρχής  από  την  παρούσα  Δημοτική  Αρχή ,  χρονολογείται  από  την  άνοιξη  

του  ΄19 η  παλαιά  γεώτρηση  του  κολυμβητηρίου ,  βγήκε  εκτός  

λειτουργίας .  Αυτή  η  γεώτρηση  υδροδοτούσε  το  κολυμβητήριο  της  

Κοιλάδας ,  το  κλειστό  κολυμβητήριο  της  Κοιλάδας .   

 Έτσι  η  υδροδότηση  αυτής  της  εγκατάστασης  γίνονταν  πλέον  

αποκλειστικά  από  το  δίκτυο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  μάλιστα ,  με  

τιμολόγηση  κοινού  τιμολογίου .   

 Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ήταν  υποχρεωμένος ,  βέβαια ,  να  μην  διακόψει  

την  υδροδότηση ,  να  εξακολουθήσει  να  εξυπηρετεί ,  φυσικά ,  την  

εύρυθμη  λειτουργία  του  κολυμβητηρίου ,  το  οποίο  ως  γνωστό  έχει  ένα  

μεγάλο  κοινωνικό  και  αθλητικό  αντίκτυπο  στην  σερραϊκής  κοινωνία ,  

αλλά  αυτή  η  διαδικασία ,  η  τιμολόγηση  δηλαδή  με  το  τιμολόγιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είχε  ως  αποτέλεσμα  μια  εξτρά  δαπάνη ,  η  οποία  ξεπερνά  τις  

60.000 ευρώ  και  η  οποία  επιβάρυνε  τον  Οργανισμό .   
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 Το  τρίτο  ζήτημα ,  το  οποίο  θέτω  υπόψη  σας  είναι  το  ζήτημα  της  

αντλίας  επίσης  . . ,  η  οποία  είναι  στο  Αθλητικό  Πάρκο  της  Ομόνοιας ,  με  

την  οποία  υδροδοτούμε  τα  δυο  γήπεδα  που  χρησιμοποιούνται  είτε  από  

τους  Σερραίους  δημότες  είτε  από  τα  παραχωρημένα  στις  σερραϊκές  

ομάδες  σύμφωνα  με  την  παρούσα  κατάσταση ,  η  γεώτρηση  έχει  βλάβη ,  

είναι  πάρα  πολύ  μεγάλος  ο  κίνδυνος  πλήρους  καταστροφής  του  

χλοοτάπητα  και  στα  δυο  γήπεδα ,  υπήρξε  μια  εξτρά  δαπάνη  των  20.000 

ευρώ ,  η  οποία  επιβάρυνε  τον  προϋπολογισμό .   

 Όλοι  αυτοί   οι  τρεις  άξονες  τους  οποίους  ανέλυσε ,  αποτελούν  

πραγματικές  ανάγκες ,  προβλήματα  που  επιβάρυναν  τον  προϋπολογισμό  

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  δεν  ήταν  δυνατόν  να  προβλεφθούν  γι '  αυτό  και  

ζητήσαμε  αυτή  την  επιχορήγηση .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μισιρλή .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Μόνο  μια  παρατήρηση  μπορώ  σας  παρακαλώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Θέλω  να  επισημάνω  καταρχάς  και  ευχαριστώ  τον  κ .  Δεσποτίδη ,  για  την  

ευαισθησία  της  Δημοτικής  Αρχής  να  ξανά  κάνει  όλη  αυτή  την  

εισήγηση  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  που  ψηφίστηκε  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  έρχεται  σήμερα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .    



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

95

 Έχουμε  να  κάνουμε ,  το  ξαναλέω  και  πάλι ,  με  μια  αναμόρφωση  

του  προϋπολογισμού  του  δήμου  Σερρών ,  τα  οποία  θα  διατεθούν  στην  

συνέχεια  προς  την  . .Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Άρα  λοιπόν ,  είναι  δείγμα  της  

ευαισθησίας  της  Δημοτικής  Αρχής  η  αναλυτικότατη  ενημέρωση  στα  

πλαίσια  της  πλήρους  ενημέρωσης  που  πρέπει  να  έχουμε  σαν  δημοτικοί  

σύμβουλοι .  Δεν  είναι  όμως  απαραίτητο  να  γίνει  αυτό  το  πράγμα .   

Έτσι  όπως  είχαμε  την  συνάντηση  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  . .  και  άλλο  πράγμα  είναι  οι  δράσεις ,  οι  οποίες  θα  

ακολουθήσουν   μετά  τα  χρήματα  αυτά .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  θέλει  να  κάνει  επί  του  θέματος  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  τοποθέτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Έχω  λίγο  μπερδευτεί ,  βέβαια ,  με  την  τελευταία  παρατήρηση  του  κ .  

Αντιδημάρχου ,  του  κ .  Μισιρλή .  Το  θέμα  λέει :  Έγκριση  έκτακτης  

επιχορήγησης ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  ποσό  150.000 ευρώ  και  όχι  

αναμόρφωση .  Δεν  ψηφίζουμε  αναμόρφωση ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος .  Κάνω  

λάθος ;  Πείτε  μου  να  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  το  θέμα  εισάγεται  ως  έγκριση  της  επιχορήγησης .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία .  Οπότε  μπορώ  να  συνεχίσω  στην  τοποθέτησή  μου .  Θα  ήθελα  να  

πω  ότι  είμαι  πραγματικά  πάρα  πολύ  χαρούμενη  που  έρχεται  αυτό  το  
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θέμα .  Ήταν  πραγματικά  μεγάλες  οι  ανάγκες  στο  να  βελτιωθούν  οι  

συνθήκες  τόσο  στο  Εθνικό  Στάδιο  όσο  και  στο  πάρκο  της  Ομόνοιας .  

Ειδικά  για  το  Εθνικό  Στάδιο  θα  γίνει  μια  μεγάλη ,  Δημοτικό  λέγεται  

πλέον ,  μεγάλη  επένδυση  για  να  φιλοξενηθούν ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  

Δεσποτίδης  οι  αγώνες  χρειάζονται ,  είναι  απαραίτητα  τα  στρώματα  και  

οι  βατήρες  και  ο  εσωτερικός  δακτύλιος .   

 Και  για  το  κολυμβητήριο  ξέρουμε  ότι  είναι  φοβερή  κατανάλωση  

νερού ,  οπότε  κρίνω  ότι  είναι  άκρως  απαραίτητη  και  καλά  ήρθε .   

 Αυτά  που  ήθελα  να  πω  και  τα  έχω  πει  και  κατ’  ιδίαν  στον  

Πρόεδρο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  ότι  θα  πρέπει  σε  κάποια  επόμενη  

φάση ,  κύριε  Δήμαρχε  να  φροντίσουμε  να  γίνουν  οι  τουαλέτες  και  τα  

αποδυτήρια ,  τα  οποία  είναι  σε  πάρα  πολύ  άσχημη  κατάσταση .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω  και  χαίρομαι  πάρα  πολύ  που  έρχεται  αυτό  το  

θέμα  σήμερα  εδώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Χρυσανθίδης  είμαι ,  λίγο  για  τις  διαδικασίες .  Δώστε  

μου  λίγο  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  πείτε  μου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  να  μην  απορριφθεί  το  θέμα  μας  δεν  είναι  έγκριση  χρηματοδότησης ,  

είναι  αναμόρφωση .  Εγκρίνουμε  και  αναμόρφωση .  Διαφοροποιείστε  τον  

τίτλο  γιατί  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ψηφήσαμε  αναμόρφωση .  Άρα  

χρειάζεται  η  έγκριση  και  η  αναμόρφωση .  Βάλτε  το  μέσα ,  έχετε  το  

δικαίωμα  ως  πρόεδρος  να  το  βάλετε .  Είναι  αναμόρφωση ,  την  έχουμε  

ψηφίσει  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Συμπληρώστε  το ,  το  έχετε  το  

δικαίωμα  για  να  μην  έχουμε  πρόβλημα .    
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  . .εκτίμηση  του  θέματος .  Βέβαια  εδώ  εισάγεται ,  ξαναλέω  και  

πάλι ,  «Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης». 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Αναμόρφωση  λοιπόν .  Εάν  είναι  έτσι  το  σωστό  να  το  κάνουμε  

αναμόρφωση   προϋπολογισμού  150.000 ευρώ  για  την  επιχορήγηση  του  

ΝΠΔΔ  του  Δήμου  Σερρών  με  την  επωνυμία  για  την  έκτακτη  

επιχορήγηση  του   ΝΠΔΔ  του  Δήμου  Σερρών ,  με  την  επωνυμία  

¨Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  & 

Αθλητισμού¨ .  

 Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   Παπαφωτίου .  Εγκρίνεται  και  από  εμένα  είναι  ναι  με  

την  επισήμανση ,  όσον  αφορά  τον  χαρακτηρισμό  κατεπείγοντα  και  

απρόβλεπτα ,  μάλλον  απρόβλεπτα   που  έθεσε  ο  κ .  Δεσποτίδης .  Θα  . .η  

παρατήρηση  ότι  το  απρόβλεπτα  σημαίνει  ότι  έχουμε  κάνει  συντήρηση  

όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  …για  να  φτάσουμε  σε  αυτό  το  σημείο  κατάσταση ,  

προφανώς  δεν  έγιναν ,  πράγμα  που  έπρεπε  να  το  δούμε  χρόνια .   

 Επομένως  για  το  απρόβλεπτο  βάζω  ένα  ερωτηματικό .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ψήφο  με  επιφύλαξη  δεν  υπάρχει ,  όπως  γνωρίζετε .  Είναι  ναι  η  

ψήφος  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  είναι  επιφύλαξη .  Είπα  να  σημειωθεί  η  

παρατήρηση  αυτή .  Παρατήρηση .  Διευκρίνιση ,  εάν  θέλετε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωρούμε .  Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  487/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κάποια  διευκρίνιση  πάνω  σε  αυτά ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020(101η)  από  

την  οικονομική  

υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  γεννήτριας  για  

ηλεκτροθερμική  

συγκόλληση  αγγείων  και  παραχώρησης  της   υπό  την  θεσμική  μορφή  

της  δωρεάς  στο  

Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών  για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  

του  COVID -19 

προϋπολογισμού  6.854,84 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α . .       20775/30-12-2020 
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  488/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020(102η)  από  

την  οικονομική   

υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας     

20778/30-12-2020 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  489/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020(103η)  από  

την  οικονομική   

Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  

ποσού  400.100,89 ευρώ   

αγροτική  οδοποιία  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  

έκτακτων  και   

επιτακτικών  αναγκών  που  προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του  

κορωνοϊού  COVID -19 

20703/30-12-2020    

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  490/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δωδέκατο .   

   

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  και  αυτό ,  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  παραδοτέου  5.2.3 

«Δημιουργία  Οδηγού  Καλών  Πρακτικών  σε  θέματα  Ενεργειακής  

Εξοικονόμησης  στην  διασυνοριακή  περιοχή» CBS Best Management 

Practices in EE in Public Buildings) του  έργου  «Αποτίμηση  

παρεμβάσεων  ενεργειακής  εξοικονόμησης  σε  Δημόσια  κτήρια» με  

ακρωνύμιο  3Εμ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  491/2020 )  

………………………… 
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Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  επαληθευτή /ελεγκτή  

για  την  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  (8ο  

Πιστοποιητικό  Επαληθευμένων  Δαπανών  )  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  

του  έργου  «Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή» με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  492/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  παραχώρησης  βυτιοφόρου  οχήματος  και  σαρώθρου  στην   

εταιρεία  με  την  επωνυμία  ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ  

Α .Ε .ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  και    

ο  πρόεδρος  του  Αυτοκινητοδρομίου  κ .  Μερετούδης  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  Βασίλης  Παπαβασιλείου .  Σαφώς  και  συμφωνώ  για  την  

παραχώρηση  του  σαρώθρου  και  του  βυτιοφόρου  προς  την  

Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ .  Παράκληση  εάν  μπορούσε  ο  κ .  Δήμαρχος  ή  
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κάποιος  άλλος  αρμόδιος ,  το  ασθενοφόρο ,  το  οποίο  υπήρχε ,  το  οποίο  

ήταν  βέβαια  είχε  παραχωρηθεί  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ξανά  επέστρεψε  

στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  σε  επόμενο ,  φυσικά ,  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  παραχωρηθεί  και  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  σε  σας  

περισσότερο  απευθύνομαι ,  να  παραχωρηθεί  και  αυτό  με  κάποια  νόμιμη  

διαδικασία  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  γιατί  εκεί  νομίζω  ότι  χρειάζεται  

περισσότερο  παρά  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  αυτό  θα  εξεταστεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Επί  του  θέματος  πάντως  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  493/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Μελέτη   

αρδευτικού  δικτύου  Μητρουσίου  Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τουρτούρας  εισηγητής .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Καλησπέρα .  Θα  μου  επιτρέψετε  να  κάνω  μια  μικρή  εισήγηση  και  να  πω  

ότι  είναι  ένα  αρδευτικό  δίκτυο ,  το  οποίο  είναι  . .  Είναι  χιλιο-

τρυπημένο ,  κάθε  χρόνο  χρειάζονται  πολλά  χρήματα  για  την  συντήρησή  

του  και  οι  αντλίες  και  οι  βλάβες  που  παθαίνουμε ,  μιλάμε  για  ένα  

ειλικρινά  απαράδεκτο  αρδευτικό  δίκτυο .   

 Εμείς  λέμε  ότι  πρέπει  να  γίνει  ήδη  μια  μελέτη  για  το  δίκτυο  

κλειστού  τύπου ,  το  οποία  καταλαβαίνετε  μόνο  από  την  εξοικονόμηση  

των  υδάτινων  πόρων ,  που  θα  εξοικονομήσει  πραγματικά ,  θα  

αναβαθμίσει  όλα  τα  χρήματα ,  τα  οποία  βρίσκονται  εκεί .   

 Είναι  ένα  μεγάλο  έργο ,  όταν  θα  ολοκληρωθεί  θέλω  να  σας  πω  ότι  

πραγματικά  τα  μισά  στρέμματα  από  τις  14.000,  τα  οποία  . .στο  

αρδευτικό  δίκτυο  του  Δήμου  Σερρών  δεν  ποτίζονται ,  γιατί  δεν  

υπάρχουν  έργα  υποδομής ,  με  αποτέλεσμα  να  μην  καλλιεργούνται  ή  να  

καλλιεργούνται  υποτυπωδώς  και  θέλω  να  σας  πω  ότι  έχει  περάσει  από  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  υπάρχει  το  ποσό  προϋπολογισμένο .   

Αυτό  που  ζητάμε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  επειδή  δεν  

υπάρχει  η  τεχνογνωσία  και  η  δυνατότητα  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  

να  ανατεθεί  σε  ιδιώτες  μελετητές .   

Είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  ερώτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση  μπορώ  να  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  ερώτηση  συνάδελφος ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου  βλέπω .  Ορίστε ,  

λοιπόν ,  κυρία  Παπαφωτίου .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  Τουρτούρα  ότι  καταρχάς  πρόκειται  για  ένα  

πάρα  πολύ  σημαντικό  έργο  υποδομής .  Είναι  απαραίτητο  να  ξεκινήσει .  

Το  πρώτο  βήμα  γίνεται  με  την  μελέτη .  Η  ερώτηση  την  οποία  θέτω  είναι  

καθαρά  ενημερωτική .  Θα  ήθελα  να  πληροφορηθώ  με  ποιον  τρόπο  

επιλέγεται  ένα  μελετητικό  γραφείο  και  με  ποιον  τρόπο  υπολογίζεται  το  

κόστος  της  μελέτης ,  ενώ  έχουμε  70.000 ευρώ  προϋπολογισμένο ,  μπορεί  

κάτι  λιγότερο ,  κάτι  περισσότερο ,  πως  είναι  η  εκκίνηση  του  κόστους  

στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  και  πως  θα  επιλεγεί  το  γραφείο  που  θα  

το  αναλάβει ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  γιατί  από  την  εισήγηση  

δεν  είναι  πολύ  ξεκάθαρο ,  εάν ,  καταρχήν  να  πούμε  ότι  είναι ,  κατά  την  

γνώμη  μου ,  απαραίτητο  λόγω  του  επαγγέλματος  γνωρίζω  ότι  είναι  

πάρα  πολύ  σημαντικό  να  γίνει  η  μελέτη  και  να  γίνει  με  τέτοιο  τρόπο  

ώστε  να  μπορέσει  να  ενταχθεί  σε  κάποιο  πρόγραμμα  . .να  γίνει  φυσικά ,  

κλειστό  δίκτυο  υπό  πίεση  με  ηλεκτροβάνες .   

 Αυτό  όμως  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  είναι ,  

εάν  αυτή  είναι  η  οριστική  μελέτη  ή  εάν  είναι  μια  προμελέτη  και  στην  

συνέχεια  θα  υπάρξει  άλλη  μελέτη ;   

 Ευχαριστώ  πολύ .  Φυσικά  είμαι  θετική  ότι  και  να  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  απαντήσεις  ο  κ .  Τουρτούρας .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  
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Ήδη  η  υπηρεσία  έχουν  ενημερωθεί  για  το  κόστος ,  στο  οποίο  θα  κινηθεί  

η  μελέτη .  Θα  γίνει  διαγωνισμός .  Συλλέγουμε  εμπειρία  από  ανάλογα  

δίκτυα  τα  οποία  έχουν  γίνει  και  στον  Νομό  Σερρών .   

Όσον  αφορά  την  ερώτηση  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου ,  για  

θυμείστε  μου  κυρία  Χαραλαμπίδου ;    

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Αντιδήμαρχε  συνήθως  γίνεται  μια  προ  μελέτη  και  μια  οριστική  μελέτη .  

Η  προ  μελέτη  είναι  μια  γενική  μελέτη  που  έχει  τα  γενικά  στοιχεία  και  

τον  στόχο  και  η  οριστική  μελέτη  έχει  όλες  τις  λεπτομέρειες  και  τους  

σωλήνες  και  τις  βίδες ,  το  κόστος ,  τα  πάντα .   

 Ήθελα  να  σας  ρωτήσω  εάν  γνωρίζετε  εάν  αυτή  είναι  η  οριστική  

μελέτη .  Δηλαδή  μετά  από  αυτή  την  μελέτη  θα  είναι  το  έργο  έτοιμοι  για  

υποβολή  για  χρηματοδότηση .  Εάν  θα  είναι  και  οριστική  μελέτη ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  σε  ότι  αφορά  στο  θέμα  του  ερωτήματός  σας ,  εδώ  

έχουμε  έγκριση  των  τευχών  της  μελέτης .  Άρα  μιλάμε  για  οριστική  

μελέτη ,  η  οποία  πρόκειται  να  ανατεθεί .   Λοιπόν ,  έχουμε  άλλες  

τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Ομόφωνα… 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρόεδρε ,  Γάτσιος .  Με  ακούτε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Τόση  ώρα  ρωτάω ,  πείτε  μου  λοιπόν .  Ο  κύριος  Φωτιάδης .  

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  το  ποσό  είναι  το  πινάκιο  αμοιβής  του  μελετητή  και  έχουμε  

οριστική  μελέτη…Δηλαδή  θέλω  να  πω  ότι  σήμερα  για  να  έχουμε  
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πινάκιο  σημαίνει  ότι  έχουμε  συντάξει  την  μελέτη ,  όπως  είπε  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  στα  βασικά  της  στοιχεία .  Είχα  μιλήσει  με  τον   κ .  

Αντιδήμαρχο  και  περίμενα ,  λόγω  των  συνθηκών  δεν  ενημερώθηκα ,  

είναι  . .κύριε  Αντιδήμαρχε ,  των  νερών  …στον  ταμιευτήρα  του  Λευκώνα  

και  όδευση  προς  τα  κάτω  ή  έχετε  βάλει  και  όλο  το  δίκτυο ,  τα  δυο  

αγροκτήματα  πάνω  από  τις  γραμμές  και  κάτω  από  τις  γραμμές ;   

 Βεβαίως ,  το  πινάκιο  των  70.000 προϋποθέτει ,  όπως  το  ξέρω ,  

διαγωνισμό  και…δεν  είναι  κάτι  συζητήσιμο ,  είναι  υψηλό  το  ποσό .  Τι  

ακριβώς  κάνατε ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  . .  είναι  όλη  η  δημοτική  έκταση ,  ξεκινάει  

από  το  Μητρούσι ,  βγαίνει  μέχρι  τις  γραμμές  των  . .  του  Σκουτάρεως  και  

φτάνει  περίπου ,  για  να  καταλάβετε  στο  ρέμα .  Εκεί  που  είχαμε  τα  

πολλά  προβλήματα  τα  οποία  δεν  μπορούσαν  να  αρδεύσουν  και  …Σας  

λέω  ότι  η  υπηρεσία  είχε  κάνει  μια  προμελέτη ,  είχε  μιλήσει  με  

συγκεκριμένους  ανθρώπους  και  . .το  ποσό  προϋπολογίστηκε  για  να  

γίνει  διαγωνισμός .  Γιατί  και  μέσα  η  μελέτη  αναφέρει ,  εάν  την  έχετε  

δει ,  για  . .μελέτη  έτοιμη  να  κατατεθεί  στο  Υπουργείο  Υποδομών  και  

Αγροτικής  Ανάπτυξης ,  στο  οποίο  υπάρχουν  μεγάλα  κονδύλια  . .μιλάμε  

για  ένα  τεράστιο  έργο ,  14.000 στρέμματα  μιλάμε ,  . .ώστε  να  

μπορέσουμε  να  εντάξουμε  αυτό  το  έργο ,  που  επαναλαμβάνω ,  θα  

αναβαθμίσει  όλη  την  περιοχή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερωτάω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ας  μου  επιτραπεί  και  ο . .  κύριε  Πρόεδρε ,  

είναι  το  έργο  που  είχαμε  συζητήσει  . .στον  ταμιευτήρα  του  Λευκώνα  

και  μετά  θα  έχουμε  ως  κατανεμητή ,  δίκτυο  σαν  το  δίκτυο  εκεί  στο  

Χριστός  να  πάει  στο  αγρόκτημα  του  Λευκώνα ,  στο  αγρόκτημα  του  
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Μητρουσίου  και  πιθανός  ανατολικά  στο  αγρόκτημα  της  παλαιάς  πόλης  

του  Δήμου ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Όχι  κ .  Φωτιάδη .  μιλάμε  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Όχι ,  θα  σας  εξηγήσω .  Μιλάμε  για  μια  μελέτη  καινούργια  αντλιοστάσια  

κλειστού  τύπου  με  βάνες ,  ώστε  να  μειώσουμε .  Δεν  έχει  καμία  σχέση .  

Αυτό  που  λέτε  εσείς  είναι  ο  αγωγός  της  ζάχαρης ,  ο  οποίος  . .Μιλάμε  

για  καινούργιο ,  εάν  δείτε  την  εισήγηση ,  μιλάμε  για  καινούργιο  

αντλιοστάσιο ,  για  ένα  δίκτυο  φυσικής  πιέσεως .  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .θέλουν  μια  δεξαμενή .  Δεν  είμαι  ειδικός  αλλά  από  την  εμπειρία  μου  

σας  λέω ,  αυτή  η  δεξαμενή  που  θα  αντλεί  το  συγκρότημα  και  θα  αφήνει ,  

σας  είπα  όπως  συμβαίνει  στο  Χριστός ,  που  θα  είναι  η  δεξαμενή ;  Γι '  

αυτό  σας  λέω .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Βεβαίως  το  γνωρίζω ,  κύριε  Φωτιάδη .  Η  άντληση  των  υδάτων  θα  

γίνεται  από  . .  όμως  . .και  με  το  προηγούμενο  αντλιοστάσιο .  Εκεί  επάνω  

θα  δικτυωθούν  οι  αντλίες ,  οι  οποίες  θα  στέλνουν  πίσω  νερό  σε  όλο  το  

δίκτυο .   Δεν  ξέρω  εάν  κάτι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  τεχνικές ,  με   περισσότερη  λεπτομέρεια ,  νομίζω  

ότι  μπορεί  . .  να  εξηγηθούν  όλα  αυτά .   Πάντως ,  έγινε  σαφές  ότι  μιλάμε  

για  την  τελική  μελέτη ,  για  την  οριστική  μελέτη ,  η  οποία  θα  αποτελέσει  

το  δικό  μας  απαραίτητο  βήμα ,  ούτως  ώστε ,  να  προχωρήσουμε  . .του  
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μεγάλου  αυτού  έργου .  Στην  ένταξη  μάλλον  αυτού  του  μεγάλου  έργου ,  

που  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εξάλλου  αναφέρεται  και  στην  εισήγηση ,  πάμε  για  οριστική  μελέτη .  

Τώρα  …είναι  καθαρό  από  την  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  προχωρούμε .  Ήθελε  κάτι  ο  κ .  Γάτσιος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πρόταση  να  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γάτσιο .  Πείτε  μας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Εάν  ανατεθεί  σε  κάποιον  αυτή  η  μελέτη ,  

δεν  ξέρω  εάν  έχουμε  αυτή  την  δυνατότητα ,  οι  μηχανικοί  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  έχουν  τεχνογνωσία  και  μπορούν  πολύ  γρήγορα  να  

κάνουν  την  συγκεκριμένη  μελέτη .  Να  δοθούν  τα  χρήματα  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  κάνει  αυτή  την  μελέτη .  Να  αναδειχθεί  η  δυνατότητά  

της .  Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  για  την  πρόταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  διαγωνισμό  θα  γίνει .  Δεν  είναι  με  αναθέσεις  αυτά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  γίνει  με  πρόχειρο  διαγωνισμό ,  κύριε  Δήμαρχε .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .  διαγωνισμό ,  ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εγώ  έκανα  μια  πρόταση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  πρόεδρε ,  . .  στην  νομοθεσία  το  πως  …να  προσδιορίσουμε  το  

πως  ακριβώς  θα  γίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  προσδιορίσουμε  τίποτα .  Βάσει  της  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  μελέτη  αυτή  προς  υποβολή  της  πρότασης .  Η  μελέτη  θα  γίνει  

οριστική  όταν  εγκριθεί  . .τότε  θα  υποβληθεί  η  οριστική  μελέτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  μην  πλατειάζουμε  περισσότερο ,  δεν  υπάρχει  λόγος  νομίζω .  

Νομίζω  το  έχουμε  συζητήσει  επαρκώς  το  ζήτημα .  Εγκρίνεται  ομόφωνα  

μετά  από  όλα  αυτά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  404/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  του  

έργου:   

¨Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών  κτηρίων  προς  άρση  

 επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  495/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  περιοχή  ¨Κάτω  Λίμνη¨   

στην  έδρα  του  Δήμου ,  έτους  2010   και  

β)  Αντικατάσταση-επέκταση  αγωγών  δικτύου  ύδρευσης   

Δ .Κ .  Λευκώνα  (Β’  φάση) ,  έτους  2010.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ο  κ .  Καρυπίδης  αποχωρεί .  Οι  υπόλοιποι  εγκρίνουμε  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:   Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  περιοχή  ¨Κάτω  Λίμνη¨  

στην  έδρα  του  Δήμου ,  έτους  2010 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  496/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  Αντικατάσταση-επέκταση  αγωγών  δικτύου  ύδρευσης  Δ .Κ .  

Λευκώνα  

  (Β’  φάση) ,  έτους  2010.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  497/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Να  του  ευχηθούμε  του  κ .  Καρυπίδη  σε  καλή  μεριά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Πρόταση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  

 στο  πλαίσιο  του  έργου  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  –  

ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2020¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τις  ασφαλτοστρώσεις  που  πρόκειται  να  γίνουν  λοιπόν ,  λαμβάνουμε  

απόφαση .  Νομίζω  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  498/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων   

στο  πλαίσιο  του  έργου  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου   

Δήμου  Σερρών  έτους  2019-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  το  ίδιο ,  πάλι  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  499/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο .   
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ΘΕΜΑ   19ο:  

Παραχώρηση  θέσης  στάθμευσης  για  όχημα  

 της  τράπεζας  Alpha Bank. 

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δινάκη ,  ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής  για  να  κάνει  κάποιες  διευκρινήσεις  επί  του  θέματος .  

Ορίστε  κ .  Δινάκη .   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Δεσποδίτης  είμαι .  Αποχωρώ  από  το  θέμα  αυτό  για  

προσωπικούς  λόγους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κ .  Δεσποτίδη .  Ο  κ .  Δινάκης .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

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

κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θέλω  να  κάνω  μια  . .για  το  ότι  η  θέση… 

Alpha Bank…τα  αυτοκίνητα  της  χρηματαποστολής  και  όχι  τα  οχήματα  

της  τράπεζας .  Όπως  είναι  διατυπωμένο  μέσα  στην  . .  αυτοκίνητα  για  

χρηματαποστολές  και  όχι  για  χώρους  στάθμευσης .  Αυτή  την  

διευκρίνιση  ήθελα  να  κάνω ,  γιατί  όπως  είναι  διατυπωμένο  βλέπω  ότι  

παραπέμπει  σε  μια  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνεται ,  συνεπώς ,  να  υπερψηφιστεί  η  πρόταση  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής  σύμφωνα  με  την  οποία  και  μετά  τις  διευκρινήσεις  που  

έγιναν  πριν  από  ένα  λεπτό ,  θα  επιτρέπεται  η  διέλευση  από  τον  
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πεζόδρομο  που  βρίσκεται  μπροστά  από  την  τράπεζα  του  οχήματος  της  

χρηματαποστολής  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  τράπεζας .   

 Μιλάμε  μόνο  για  τα  οχήματα  της  χρηματαποστολής  μπροστά  από  

τον  πεζόδρομο  διέλευση  και  στάση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  όχημα  που  να  κάνει  χρηματαποστολή ,  μιλάμε  για  όχημα  

χρηματαποστολής .  Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα ;  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  500/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  

 στην  οδό  Μακεδονομάχων .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  η  πρόταση  είναι  να  γίνει  αποδεκτή  η  εισήγηση  της  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής ,  η  οποία  εισηγείται  την  θεσμοθέτηση  θέσεως  

φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  Μακεδονομάχων  12 με  την  Δημητρίου  

. .γωνία .   
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Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  η  Χαραλαμπίδου  είμαι .  Δεν  έχω  καταλάβει  

κάτι .  Η  εισήγηση  που  έχουμε  εμείς  λέει  για  μη  θεσμοθέτηση ,  εκτός  εάν  

διαβάζω  κάτι  λάθος .  Όπως  και  στο  προηγούμενο .  Είναι  διαφορετική  η  

εισήγηση  και  η  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ;    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  σταλεί  συμπληρωματικό  e-mail ,  το  οποίο  λάβατε  και  οι  

αποφάσεις  των  επιτροπών ,  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  έχουν  

σταλεί ,  γιατί  σε  ορισμένα  θέματα  η  εισήγηση  της  υπηρεσίας  είναι  

διαφορετική  από  την  εισήγηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .   

 Επιπλέον ,  βέβαια ,  αυτό  ίσως  και  λίγο  εκ  του  περισσού  έγινε ,  

διότι  όλες  οι  αποφάσεις  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  είναι  

αναρτημένες  στην  Διαύγεια .  Στο  Διαύγεια .  Επομένως ,  στην  προκειμένη  

περίπτωση  όπως  και  στην  προηγούμενη ,  έχουμε  μια  διαφορετική  

εισήγηση  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  σε  σχέση  με  την  εισήγηση  

της  υπηρεσίας .  Η  υπηρεσία  αντιλαμβάνεται  τα  πράγματα  με  έναν  τρόπο  

αλλά  το  αποφασιστικό  όργανο  είναι  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

αφενός  και  αφετέρου  αυτό  που  . .σήμερα  τώρα  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Η  πρόταση ,  λοιπόν ,  είναι  να  γίνει  δεκτή  η  εισήγηση  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ζητώ  τον  λόγο  Πρόεδρε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πρόεδρε ,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  γνωμοδοτεί  και  μπορεί  η  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  είναι  διαφορετική  από  την  

γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Πλην  όμως  και  στο  

παρελθόν  και  τα  λοιπά ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συμφωνεί  με  την  

γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Δηλαδή  αυτό  που  

εγκρίνει  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αυτό  ψηφίζεται  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  λέμε  κάτι  διαφορετικό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Δεν  λέμε  κάτι  διαφορετικό ,  κ .  Γκότση ,  το  ίδιο  πράγμα  

λέμε .  Θέλετε  να  κάνετε  τοποθέτηση  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  έχω  να  κάνω  μια  τοποθέτηση ,  διότι  σε  αυτά  τα  οποία  είπατε  και  

είχαμε  κάνει  μια  συζήτηση  το  πρωί ,  θεωρείτε  και  είπατε  εκ  του  

περισσού  …αποφάσεις  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Μα  είναι  

δυνατόν  να  λέμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  είναι  εκ  του  περισσού  μια  

απόφαση  ενός  συλλογικού  οργάνου ;  Ο  δημοτικός  σύμβουλος  θα  ψάχνει  

στο  Διαύγεια  για  να  δει  τι  ψήφισε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ;  Σας  

είναι  τόσο  δύσκολο  να  το  στέλνετε  και  μας  το  λέτε ,  δηλαδή  και  . .  ότι  

είναι  εκ  του  περισσού ;  Είναι  υποχρέωσή  σας  αυτή ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

είναι  υποχρέωση  σας  να  στέλνετε  όλες  τις  εισηγήσεις  να  

ενημερωνόμαστε .  Όχι  εκ  του  περισσού .  Ουαι  και  αλίμονο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χρυσανθίδη  χωρίς  λόγο  δημιουργείτε  ένταση  τώρα .  Δεν  είχαμε  

καμία  πρόθεση  θα  δημιουργηθεί  τέτοιου  είδους  ένταση  και  τέτοιου  

είδους  εκνευρισμός .  Για  ποιο  λόγο  το  κάνετε  αυτό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Βλέπετε  ότι  πάντοτε  η  διάθεσή  μας  και  

μέχρι  του  σημείου  που  στην  αρχή  της  συνεδρίασης  η  επικεφαλής  της  

παρατάξεώς  σας  μας  έψεξε  επειδή  δώσαμε  πολύ  χρόνο  στο  να  

απαντηθούν  οι  ερωτήσεις .  Αυτό  γίνεται  με  σκοπό  να  εξυπηρετηθεί  και  

να  υποστηριχθεί  ο  ρόλος  της  αντιπολιτεύσεως .  Διατυπώθηκε  ένα  

αίτημα .  Κάθε  φορά  που  διατυπώνεται  οποιοδήποτε  αίτημα ,  το  οποίο  

είναι  λογικό ,  νομίζω  έχει  αποδειχθεί  αυτό  το  πράγμα  πλέον  με  κάθε  

τρόπο .  Κάθε  φορά  που  διατυπώνεται  οποιοδήποτε  αίτημα  από  την  

αντιπολίτευση ,  το  οποίο  είναι  λογικό ,  βρίσκει  άμεση  ανταπόκριση .   

Ακριβώς  λοιπόν ,  επειδή  είναι  υποστηρικτικό  του  ρόλου  των  

συμβούλων  γενικών  και  ιδίως  των  συμβούλων  της  αντιπολιτεύσεως ,  γι '  

αυτό  τον  λόγο  στείλαμε  και  τις  αποφάσεις  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής  για  να  έχετε  μια  πληρέστερη  εικόνα .  Ο  κάθε  δημοτικός  

σύμβουλος .   

Από  εκεί  και  πέρα  όμως ,  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε .  Δεν  υπάρχει  

λόγος  να  δημιουργείται  ένταση .  Ακριβώς ,  λοιπόν ,  για  τον  λόγο  αυτό ,  

το  κάνουμε .  Μολονότι  ήταν  ήδη  αναρτημένη  στο  Διαύγεια .  Δεν  

υπάρχει  λόγος  όμως  να  το  συζητάμε  περαιτέρω .  Κάθε  φορά  που  κάτι  

διευκολύνει  περισσότερο  τον  ρόλο  της  αντιπολιτεύσεως ,  είμαστε  εδώ  

για  να  το  υποστηρίξουμε .   

 Λοιπόν ,  η  πρόταση  επανέρχομαι ,  είναι  να  υπερψηφιστεί  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  η  εισήγηση ,  η  γνώμη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  διαφωνώ  σε  αυτό  το  θέμα ,  όπως  και  δεν  

κατάλαβα  στα  προηγούμενα  εάν  μίλησε  για  στάθμευση  ή  για  στάση  ο  

κ .  Δινάκης ,  πάντως  η  απόφαση  που  πήρε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

λέει  στάθμευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  λέει  στάθμευση .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εάν  είναι  στάση .  Δεν  μπορώ  να  καταλάβω .  Άλλα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι  κυρία  Χαραλαμπίδου .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  λίγο  επί  της  διαδικασίας .  Εξηγήθηκε  

προηγουμένως ,  εξηγήθηκε  από  τον  κ .  Δινάκη ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

περάσαμε  το  θέμα ,  προχωρήσαμε ,  είμαστε  σε  αυτό .  Δεν  μπορούμε  να  

επιστρέφουμε  πίσω  επειδή  δεν  κατάλαβε  ένας  συνάδελφος .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ .  Κυρία  Χαραλαμπίδου .  Σας  παρακαλώ  

πολύ .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  δεν  έχετε  τον  λόγο  κανένας  άλλος ,  περιμένετε .  Λοιπόν ,  

δεν  θα  επιστρέψουμε  στο  προηγούμενο  θέμα .  Το  προηγούμενο  θέμα  

συζητήθηκε ,  ψηφίστηκε ,  ελήφθη  απόφαση .  Η  εισήγηση  έχει  έρθει  στα  

χέρια  σας  και  μπορείτε  να  δείτε  τι  λέει  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

 Τώρα  στο  προκείμενο  ζήτημα .  Η  πρόταση  είναι  να  υπερψηφιστεί  

η  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  Πλην  της  κυρίας  

Χαραλαμπίδου  υπάρχει  άλλη  αρνητική  ψήφος ;  Όχι .  Συνεπώς ,  

εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  501/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης   

στην  οδό  Χατζηπανταζή .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  η  άποψη  της  υπηρεσίας  και  η  άποψη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  

Ζωής  συμπίπτουν  σχετικά  με  την  μη  θεσμοθέτηση .  Οπότε  προτείνεται  

να  υιοθετηθεί  η  ίδια  προσέγγιση  που  υπήρξε  και  στην  Επιτροπής  

Ποιότητας  Ζωής  περί  μη  θεσμοθέτησης .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  502/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Θεσμοθέτηση  θέσεων  στάθμευσης  δικύκλων  

 στην  οδό  Ανδριανουπόλεως  2α .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  να  θεσμοθετηθούν  αυτές  οι  θέσεις  δικύκλων  με  

σύμφωνη  γνώμη  και  της  υπηρεσίας  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  503/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου)   

για  την  έκδοση  άδειας  λειτουργίας  πλυντηρίου  αυτοκινήτων  στην  

 οδό  Κ .  Μητρούση  27Α .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  504/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στα  υπ’  αριθμ .  245 και  246  

αγροτεμάχια  του  αγροκτήματος  Βαμβακούσσας  Σερρών  για  την  

έκδοση   

οικοδομικής  άδειας  βιοτεχνικού  κτηρίου .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  505/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  315α  

 αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  Σερρών  για  την  

 άδεια  λειτουργίας  βιομηχανικού  κτηρίου .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  και  σε  αυτό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  506/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  
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Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  1313 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών  για  την  έκδοση  

οικοδομικής  άδειας  κατοικίας .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  507/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  σας  ενημερώσω  ότι  την  επόμενη  εβδομάδα ,  

σε  μια  εβδομάδα  ακριβώς ,  πλην  συγκλονιστικού  απροόπτου  θα  έχουμε  

την  συνεδρίαση  πάλι  του  σώματος ,  Ειδική  Συνεδρίαση  για  την  έγκριση  

του  προϋπολογισμού ,  οπότε  θα  πούμε  τώρα  τις  ευχές  για  καλά  

Χριστούγεννα ,  για  το  νέο  έτος  θα  έχουμε  την  ευκαιρία  να  τις  

επαναλάβουμε  την  επόμενη  εβδομάδα  τις  ευχές  μας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  δεν  έχουμε  πάρει  καμία  εισήγηση  για  τον  

προϋπολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πήρατε  καμία  εισήγηση  κ .  Χαραλαμπίδου ,  γιατί  δεν  υπάρχει  

ακόμη .  Μετά  θα  την  πάρετε .   

 Καλά  Χριστούγεννα  σε  όλους ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   
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ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………………………… 

……………..…… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

478-2020:  Δωρεά  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  από  το  Δήμο  Σερρών  στο  

Ε .Κ .Α .Β .  Σερρών ,   

  για  την  ενίσχυση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  υγείας  λόγω  

των  αυξημένων   

  αναγκών  από  την  πανδημία  SARS-CoV-2 (COVID-19).    

                        Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

479-2020:  Έγκριση  λειτουργίας  παράλληλης  λαϊκής  αγοράς .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

480-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης  στο   

  Κεντρικό  Πάρκο  πόλης  Σερρών .                                                                                                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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481-2020:  Ορισμός  μέλους  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  

έργων   

  προϋπολογισμού  άνω  των  5.869,41 €,  έτους  2021 (για  έργα  

που  εμπίπτουν  στις   

  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  376 του  Ν .  4412/2016).      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

482-2020:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  του  

δημοτικού  καταφυγίου   

  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  

βάση  κατά  τις   

  Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .    

 

483-2020:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

καθαριότητας  σε  βάρδιες  σε  +  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες  +  καθώς  επίσης  και  

για  εργασία  πέραν  του  ωραρίου .     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .    

 

484-2020:  Λήψη  απόφασης  επί  αιτημάτων  μισθωτών  κυλικείων  στα  

πλαίσια  εφαρμογής   

  του  άρθρου  44,  παρ .  2 & 3 του  Ν .  4735/2020.                                                                                  

                          Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Ρίζος  Σ .     
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485-2020:  Αναπροσαρμογή  μισθωμάτων  για  το  έτος  2021 σύμφωνα  με  

τον  δείκτη  τιμών   

  καταναλωτή .                                                                                                                   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

486-2020:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκών  

αγορών .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .   

 

487-2020:  Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  ποσού  150.000,00 € στο  

ΝΠΔΔ  του  Δήμου  Σερρών ,  με  την  επωνυμία  ¨Οργανισμός  

Προσχολικής  Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  & 

Αθλητισμού¨ .       

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   Και  Ο  

πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .   

 

488-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020(101η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  

αφορά  την  προμήθεια  γεννήτριας  για  ηλεκτροθερμική  

συγκόλληση  αγγείων  και  παραχώρησης  της   υπό  την  

θεσμική  μορφή  της  δωρεάς  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών  

για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  του  COVID -19 

προϋπολογισμού  6.854,84 ευρώ  χωρίς  Φ .Π .Α . .   

        20775/30-12-2020                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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489-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020(102η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  

αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας    

        20778/30-12-2020                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

490-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020(103η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  

αφορά  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  400.100,89 

ευρώ  αγροτική  οδοποιία  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  

κάλυψη  έκτακτων  και  επιτακτικών  αναγκών  που  

προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του  κορωνοϊού  COVID -19  

        20703/30-12-2020                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

491-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  παραδοτέου  5.2.3 

«Δημιουργία  Οδηγού  Καλών  Πρακτικών  σε  θέματα  

Ενεργειακής  Εξοικονόμησης  στην  διασυνοριακή  περιοχή» 

CBS Best  Management Practices in EE in Public Buildings) 

του  έργου  «Αποτίμηση  παρεμβάσεων  ενεργειακής  

εξοικονόμησης  σε  Δημόσια  κτήρια» με  ακρωνύμιο  3Εμ .      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

492-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  

επαληθευτή /ελεγκτή  για  την  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  

ελέγχου  δαπανών  (8ο  Πιστοποιητικό  Επαληθευμένων  

Δαπανών  )  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Δημιουργία  
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Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή» με  

ακρωνύμιο  Cultural  Dipole  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

493-2020:  Έγκριση  παραχώρησης  βυτιοφόρου  οχήματος  και  σαρώθρου  

στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ  

ΣΕΡΡΩΝ  Α .Ε .ΟΤΑ¨ .       

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καδής  Γ .  και  Ο  πρόεδρος  

του  Αυτοκινητοδρομίου  κ .  Μερετούδης  Δ .    

 

494-2020:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο :  ¨Μελέτη  

αρδευτικού  δικτύου  Μητρουσίου  Λευκώνα¨ .      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .      

 

495-2020:  Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  

του  έργου :  ¨Εκτεταμένες  παρεμβάσεις  σχολικών  κτηρίων  

προς  άρση  επικινδυνότητας  στο  Δήμο  Σερρών¨ .                                                                                   

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

496-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :   

Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  περιοχή  ¨Κάτω  Λίμνη¨  

στην  έδρα  του  Δήμου ,  έτους  2010   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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497-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  Αντικατάσταση-επέκταση  αγωγών  

δικτύου  ύδρευσης  Δ .Κ .  Λευκώνα   (Β’  φάση) ,  έτους  2010.                                                           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

498-2020: Πρόταση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  

πλαίσιο  του  έργου  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – 

ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2020¨ .                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

499-2020: Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  

πλαίσιο  του  έργου  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  έτους  2019-2020¨ .                                          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

500-2020:  Παραχώρηση  θέσης  στάθμευσης  για  όχημα  της  τράπεζας  

Alpha Bank.     

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .   

 

501-2020:  Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  

Μακεδονομάχων .                            

                         Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .  
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502-2020:  Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  

Χατζηπανταζή .                            

                         Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .  

 

503-2020: Θεσμοθέτηση  θέσεων  στάθμευσης  δικύκλων  στην  οδό  

Ανδριανουπόλεως  2α .                             

                         Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .  

 

504-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου)  για  την  έκδοση  άδειας  λειτουργίας  

πλυντηρίου  αυτοκινήτων  στην  οδό  Κ .  Μητρούση  27Α .                          

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .   

 

505-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στα  υπ’  αριθμ .  245 και  

246 αγροτεμάχια  του  αγροκτήματος  Βαμβακούσσας  Σερρών  

για  την  έκδοση  οικοδομικής  άδειας  βιοτεχνικού  κτηρίου .                         

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .   

 

506-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  315α  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Αγίου  Ιωάννη  Σερρών  για  

την  άδεια  λειτουργίας  βιομηχανικού  κτηρίου .                          

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .   
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507-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  1313 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών  για  την  έκδοση  

οικοδομικής  άδειας  κατοικίας .                          

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .  

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :   

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  προσήλθε  (συνδέθηκε)  πριν  την  έναρξη  της  

συζήτησης  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Τερζής  Βασίλειος  και  Φαρμάκης  Παύλος ,  αποχώρησαν  

(αποσυνδέθηκαν)  πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  των  θεμάτων  της  

ημερήσιας  διάταξης .   

 

……………………… 

…………….. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  ……………… 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ         ……………… 

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………… 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ       ……………… 
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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     ………………  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ       ……………… 
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ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ         ……………… 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………… 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ……………… 

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ……………… 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ       ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ        ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………  

 

 

 

 


