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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  14/2019  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  18η  του  μηνός  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:15 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  14/12-09-2019 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  

Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  Ν .  

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

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  με  

τις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  96 του  Ν .  3463/2006, δεδομένου  

ότι  σε  σύνολο  41 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  41,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΝΕΙΣ    

  

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  παρόντες  ήταν  οι  κ .κ .  Δεμερτζής  

Θωμάς ,  Ιχτιάρη  Σοφία  και  Καλφόγλου  Αναστάσιος . .  

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Χρυσάφης  Αλέξανδρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις  της  παρ .  6 του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018. 

 

…………………………….  

……………….  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

6 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-

2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I»,  σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  στις  18 

Σεπτεμβρίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:15΄ ,  με  θέματα  

ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  για  τις  Γενικές  

Συνελεύσεις  της  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Ορισμός  εκπροσώπου  στις  Ετήσιες  Τακτικές  και  Έκτακτες  

Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Ορισμός  εκπροσώπου  στις  Ετήσιες  Τακτικές  και  Έκτακτες  

Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨Φορέας  Διαχείρισης  Λαϊλιά  

Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στη  γενική  συνέλευση  της  

αστικής  μη  κερδοσκοπικής  εταιρείας  «Κέντρο  Πρόληψης  

της  χρήσης  εξαρτησιογόνων  ουσιών  ¨ΟΑΣΙΣ¨».  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  

της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  ¨Σερραϊκή  -  

Ξενοδοχειακή  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Ορισμός  τακτικού  και  αναπληρωματικού  μέλους  (Δημ .  

Συμβούλου)  για  την  επανασυγκρότηση  της  Δημοτικής  

Επιτροπής  Παιδείας .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία :  ¨Οργανισμός  Προσχολικής  

Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  

Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  10ο:   Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  ¨Δ .Ε .Υ .Α .Σ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  

δημοπρασιών  (άρθρο  1 του  Π .Δ  .  270/11-03-1981 -  ΦΕΚ  

77),  για  το  χρονικό  διάστημα  από  01-09-2019 έως  31-12-

2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Ορισμός  υπαλλήλου  υπευθύνου  για  την  ηλεκτρονική  

καταχώρηση  και  πληρωμή  έργων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στην  Κοινή  

Επιτροπή  Παρακολούθησης ,  (Υπουργείο  Πολιτισμού  και  

Αθλητισμού ,  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  -  Δήμος  

Σερρών)  της  Πράξης :  «Προμήθεια  -  Εγκατάσταση  

προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  στίβου  Δημοτικού  

Σταδίου  Σερρών». 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:    Εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ .  3 του  άρθρου  33 

του  Ν .  4483/2017 λεπτομέρειες  καταβολής  αποζημίωσης  

στα  μέλη  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  για  τη  συμμετοχή  

τους  στις  συνεδριάσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  5η  

SEREXPO για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  τακτική  

συνάντηση  εργασίας  των  Δήμων  – Μελών  του  δικτύου  

¨Υγιείς  Πόλεις¨  την  20η  Σεπτεμβρίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  συμμετοχής  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  

Σερρών  στο  14ο  Μεσαιωνικό  Φεστιβάλ  Αγίας  Νάπας  

Κύπρου  από  12 έως  19 Οκτωβρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  2η  

τεχνική  συνάντηση  των  εταίρων  της  πράξης  με  τίτλο :  

¨Αγροτικές  Κοινότητες  Μηδενικής  Παραγωγής  Αποβλήτων  

και  Ενεργειακής  Απόδοσης  στη  Διασυνοριακή  Περιοχή  με  

το  ακρωνύμιο  ZEFFIROS¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  14/2019 Α .  .Σ .  

¨Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  (Marketing 

plan) του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  τον  

θάνατο  εν  ενεργεία  υπαλλήλου  του  Δήμου  μας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  δεξαμενών  

νερού  για  τη  λειτουργία  του  δικτύου  πυρόσβεσης  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  προμήθεια  διατακτικών  προσφοράς  δεμάτων  

αγάπης  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  

λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:    Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Περί  διαγραφής  ακινήτου  με  ΚΑΕΚ  441211337001 

στην  περιοχή  της  Νίκαιας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  27/2019 Α .  .Σ .  

που  αφορά  την  ανταλλαγή  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  

δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

έκτασης  εμβαδού  62,10 τ .μ .  στο  Ο .Π .  91.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:    Περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  μίσθωση  τμήματος  

του  υπ’  αριθμ .  71 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:    Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  

αγρών  των  Τ .Κ .  Κουμαριάς  και  Άνω  Καμήλας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  

αριθμ .  29 καταστήματος  του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  32ο:   Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινου  

δαπέδου  σε  κοινόχρηστο  χώρο  του  πεζόδρομου  της  Εμμ .  

Ανδρόνικου  και  Κουντουριώτου  έμπροσθεν  του  

καταστήματος  ¨Mr.  Wok¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ . ,  Νυχτοπάτης  

Γ . ,  Δινάκης  Κ . ,  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

15203/14-05-2019 σύμβασης  για  την  προμήθεια  

αναλώσιμων  υλικών  για  την  συντήρηση  των  κάδων  

απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

18460/14-06-2019 σύμβασης  για  την  προμήθεια  και  

τοποθέτηση  υδραυλικού  ανελκυστήρα  στο  κινηματοθέατρο  

ΑΣΤΕΡΙΑ  του  Δήμου  Σερρών  για  την  εξυπηρέτηση  των  

ΑμεΑ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  

16274/24-05-2019 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  δημιουργίας  
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προβολής  και  προώθησης  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  

¨Clicknspot¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

  

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  ¨Συντήρηση  

και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  

του  έργου :  ¨Κατασκευή  έργων  αντιστήριξης  δημοτικού  

οδικού  δικτύου¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  40ο:    Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  41ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  

Σερρών  Αλέξανδρου  Χρυσάφη  στην  Αθήνα  το  διήμερο  19 

και  20 Σεπτεμβρίου .   

 

ΘΕΜΑ  2Ο  :  Έγκριση  έκδοσης  ψηφίσματος  

 

ΘΕΜΑ  3Ο:  Σχετικά  με  επερώτηση  της  επικεφαλής  της  παράταξης  

‘Δύναμη  Σερραίων’  κας .  Παπαφωτίου  Αριάδνης  για  την  

‘Σερραϊκή  Ξενοδοχειακή  ΑΕ’  

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 

 

………………………  

……………..  
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14Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  

ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ  

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ:   

Εντιμότατε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  των  Σερρών ,  εντιμότατοι  επικεφαλής  των  

δημοτικών  παρατάξεων ,  εντιμότατα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

της  πόλεως  αυτής ,  η  μητέρα  μας  Εκκλησία  απευθύνεται  προς  όλους  

σας  και  σας  σκεπάζει  με  την  ευχή  της ,  με  την  στοργή  της ,  με  την  

αγάπη  και  την  εμπιστοσύνη .   

 Καθώς  πριν  από  λίγο  ετελέσαμε  τον  αγιασμόν ,  πράγματι  μέσα  εις  

τους  λόγους  τους  ευχετικούς  της  Εκκλησίας  μας  περιλαμβάνεται  η  

σοφία  αλλά  και  η  έμπνευση ,  η  οποία  μπορεί  να  δώσει  στον  άνθρωπο  

και  μάλιστα  στον  άνθρωπο  της  ευθύνης  και  της  προσφοράς  μια  καλή  

δυνατότητα .   

 Αυτό  το  οποίο  θα  ήθελα  να  σας  είπω  γνωρίζοντας  ότι  ο  χρόνος  

είναι  πολύτιμος  είναι  πρώτον ,  παρακαλώ  να  εργαστείτε  για  τον  

Σερραϊκό  λαό  με  την  βεβαιότητα  και  στην  προοπτική  ότι  δημιουργείτε  

και  δεν  διαχειρίζεστε  απλώς  τα  πράγματα .  Υπάρχει  τεραστία  διαφορά  

ανάμεσα  στην  δημιουργία  και  στην  διαχείριση  και  τούτος  ο  τόπος  έχει  

ανάγκη  από  ανθρώπους  με  δημιουργικό  πνεύμα ,  που  πάει  να  πει  από  

ανθρώπους  που  να  έχουν  ένα  όραμα .  Το  όραμα  της  προόδου  και  της  

ευημερίας  της  πόλεως  και  της  ευρύτερης  περιοχής .   
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 Παρακαλώ  λοιπόν  να  εργαστείτε  με  αυτή  την  δυνατότητα  και  με  

αυτή  την  προοπτική ,  της  δημιουργίας ,  της  προσφοράς  και  όχι  της  

διαχείρισης  της  καθημερινότητας  του  βίου  των  πολιτών  των  Σερρών .    

 Δεύτερον ,  σας  παρακαλώ  ως  Επίσκοπος  της  πόλης  αλλά  και  ως  

αδελφός  σας ,  να  εργαστείτε  με  ομόνοια .  Οι  μέρες  απαιτούν  αυτή  την  

ομόνοια  και  αυτή  την  ενότητα .  Τα  προβλήματα  είναι  παρόντα ,  είναι  

μπροστά  μας  και  πιθανόν  θα  έρθουν  και  άλλα  αύριο ,  τα  οποία  θα  

δοκιμάσουν  τις  αντοχές  της  πόλεως  αλλά  και  την  δική  σας  δυνατότητα  

να  μπορέσετε  να  τα  υπερβείτε .   

 Η  ενότητα ,  η  ομοψυχία ,  είναι   η  απάντηση  στις  προκλήσεις  οι  

οποίες  υπάρχουν  και  οι  οποίες  θα  έρθουν  και  οι  οποίες  δεν  είναι  κατ’  

ανάγκη  κάτι  που  πρέπει  να  φοβούμεθα ,  αλλά  πρέπει  να  διακρίνουμε  

μέσα  από  τις  προκλήσεις  των  καιρών ,  την  δυνατότητα  να  

προχωρήσουμε  μπροστά .   

 Το  τελευταίο  που  θα  είχα  να  σας  πω  είναι ,  να  εργαστείτε  με  ένα  

πνεύμα  συνθετικό .  Εξάλλου ,  αυτό  είναι  και  το  πνεύμα  που  πρέπει  να  

διέπει  τις  συνεδριάσεις  σας .  Θα  ακούγονται  οι  γνώμες  και  μέσα  αυτή  

την  κατάθεση  των  γνωμών ,  οι  οποίες ,  ασφαλώς ,  θα  είναι  

τεκμηριωμένες ,  να  προχωράτε  στην  σύνθεση .   

 Αυτό  θέλει  ο  λαός ,  αυτό  απαιτούν  οι  συνθήκες ,  σε  αυτό  το  έργο  

σας  έχετε  την  βαθιά  εκτίμηση ,  την  αγάπη  της  μητέρας  Εκκλησίας  και  

την  ευχή  που  είναι  σπουδαίο  πράγματα  για  εκείνους  οι  οποίοι  ξέρουν  

ότι  με  την  δύναμη  της  ευχής  και  της  προσευχής  της  Εκκλησίας  μας ,  

μπορούμε  να  πορευόμεθα  και  να  επιτυγχάνουμε  στην  ζωή  τους  στόχους  

μας .   

 Έχετε  λοιπόν  την  αγάπη  μου ,  την  ευχή  μου ,  την  εκτίμησή  μου ,  

την  βεβαιότητα  ότι  θα  εργαστείτε  όπως  και  οι  προηγούμενες  Δημοτικές  
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Αρχές  για  το  καλό  και  την  ωφέλεια  της  πόλεως ,  την  οποία  όλοι  

αγαπούμε .  

 Γνωρίζετε  ότι  είμαι  δέκα  επτά  χρόνια  περίπου  κοντά  σας  που  

πάει  να  πει  ότι  ο  τόπος  αυτός  είναι  πατρίδα  μου  πλέον ,  όχι  με  δεσμούς  

πολιτειακούς ,  αλλά  με  δεσμούς  και  δυνατότητες  πνευματικούς .   

 Άρα  λοιπόν  και  νοιάζομαι  και  προσεύχομαι  για  σας  και  εύχομαι  

οι  δικές  σας  ενέργειες  να  φέρουν  στην  πόλη  μας  αυτό  που  της  αξίζει .   

 Καλή  αρχή ,  κύριε  Δήμαρχε ,  καλή  αρχή  αγαπητοί  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  επικεφαλής  των  δημοτικών  παρατάξεων ,  να  έχετε  πάντοτε  

στο  νου  σας  ότι  η  Εκκλησία  μας  προσεύχεται  με  πολύ  αγάπη  και  με  

πολύ  τιμή  για  όλους  σας .   

 Καλή  αρχή ,  ο  Θεός  να  ευλογεί  τα  έργα  σας .   

 Κύριε  Δήμαρχε  και  εσάς  αλλά  και  όλους  τους  υπολοίπους  σας  

ευχαριστώ  θερμότατα  για  την  ευγενική  σας  πρόσκληση ,   η  οποία  

ιδιαιτέρως  με  συγκίνησε  και  οφείλω  να  το  σημειώσω .  Σας  ευχαριστώ  

και  εσάς  και  όλους .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σεβασμιότατε ,  ευχαριστούμε  θερμά  για  τις  ευχές ,  οι  οποίες  πράγματι  

αποτελούν  για  μας  αληθινό  στήριγμα  στο  ξεκίνημα  αυτής  της  νέας  

δημαρχικής  θητείας .   

Ο  κ .  Αντιπεριφερειάρχης  που  μας  κάνει  την  τιμή  επίσης  να  είναι  

δίπλα  μας ,  εξέφρασε  την  επιθυμία  να  αναφερθεί  προς  το  σώμα  στην  

πρώτη  αυτή  συνεδρίαση ,  οπότε  του  δίνουμε  τον  λόγο .   

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  (Κος  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ):  

Σεβασμιότατε  ακούσαμε  τις  ευχές  σας ,  τις  παραινέσεις  σας ,  είναι  

δεδομένο  ότι  πρέπει  να  εργαστούμε  όλοι  για  το  καλό  αυτού  του  τόπου  

και  πρέπει  να  εργαστούμε  πραγματικά  με  ομόνοια  και  όπως  είχα  πει  
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από  την  αρχή  και  στους  επικεφαλής  εδώ  των  δημοτικών  παρατάξεων  

και  στους  αγαπητούς  συναδέλφους  εδώ  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

αλλά  και  στον  φίλο  μου  τον  Αλέκο  τον  Χρυσάφη ,  η  συνεργασία  είναι  

δεδομένη  για  το  καλό  του  τόπου  μας  και  τίποτα  άλλο .  

 Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  η  Αντιπεριφέρεια  Σερρών  

θα  είναι  πάντα  εδώ  δίπλα ,  κοντά ,  χέρι  με  χέρι ,  γιατί  τα  προβλήματα  

είναι  πάρα  πολλά .  Εγώ  αντιλαμβάνομαι  την  ευθύνη ,  έχουμε  μείνει  

πίσω ,  όσον  αφορά  τις  υποδομές  και  θα  πρέπει  με  την  βοήθεια  όλων  να  

προχωρήσουμε ,  να  προχωρήσουμε ,  έτσι  ώστε ,  να  είμαστε  περήφανοι  

ότι  στο  τέλος  της  τετραετίας  να  μπορούμε  να  κοιτάξουμε  τους  πολίτες  

στα  μάτια  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όλα  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  

της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  και  να  πούμε  ότι  προσφέραμε  ένα  

έργο  με  την  βοήθεια  όλων .   

 Ας  αφήσουμε  πίσω  τις  μικροπρέπειες ,  τελείωσε  η  προεκλογική  

περίοδος ,  και  πλέον  αυτό  που  πρέπει  να  βάλουμε  μπροστά  είναι  η  

δουλειά  και  το  αποτέλεσμα .  Πρέπει  να  φέρουμε  αποτέλεσμα .   

 Κλείνοντας  θέλω  και  πάλι  να  σας  ευχηθώ ,  κύριε  Δήμαρχε  

σιδεροκέφαλος ,  καλή  επιτυχία  στις  εργασίες  σας ,  στο  έργο  σας ,  εγώ  θα  

είμαι  δίπλα ,  κοντά ,  έτσι  και  αλλιώς  εδώ  είμαστε  στο  ίδιο  κτίριο  σας  

φιλοξενούμε  και  θα  είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  οτιδήποτε  χρειαστείτε .  

 Να  είστε  καλά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ευχαριστήσω  τον  Σεβασμιότατο  για  τα  πολύ  διδακτικά  λόγια ,  τα  

οποία  μας  απεύθυνε .  Να  του  διαβεβαιώσω  ότι  η  φιλοσοφία  της  

συνέργειας  και  στης  συνεργασίας  θα  διέπει  όλες  τις  συνεδριάσεις  

αυτού  του  οργάνου ,  γιατί  ο  στόχος  είναι  κοινός .  Ήδη  πιστεύω  ότι  σιγά  

–σιγά  το  κατακτούμε  και  θα  το  αποδείξουμε  στην  πράξη .   
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 Περιμένουν  οι  Σερραίοι  πολλά  από  εμάς ,  δεν  θα  τους  

διαψεύσουμε ,  δεν  θα  τους  προδώσουμε .   

 Να  ευχαριστήσω  και  τον  φίλο  Παναγιώτη  Σπυρόπουλο ,  τον  νέο  

Αντιπεριφερειάρχη  για  τα  λόγια  του  τα  καλά .  Είναι  σίγουρο  ότι  η  

συνεργασία  με  την  Αντιπεριφέρεια  θα  στεφθεί  σε  αποτέλεσμα  με  

επιτυχία ,  γιατί  είναι  κάτι  απαραίτητο .  Είναι  κάτι  απαραίτητο  το  οποίο  

το  οφείλουμε  όλοι  σε  αυτούς  που  εκπροσωπούμε  θεσμικά .   

 Μιλώντας  σαν  εκπρόσωπος  του  συνόλου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  είμαι  σίγουρος  ότι  αυτό  θα  το  εκπέμψουμε  με  

συγκεκριμένες  πράξεις .   

 Ευχαριστούμε  για  την  παρουσία  σας  και  τις  ευχές  σας  και  φυσικά  

εύχομαι  καλή  συνεργασία  σε  όλους .   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ:   

Ο  Θεός  να  είναι  μαζί  σας ,  καλή  επιτυχία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  αρχίσουμε  δε  δυο  λεπτά  την  συνεδρίαση .   

 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα .  Ας  αρχίσουμε .  Πριν  μπούμε  στα  θέματα  ημερήσιας  

διάταξης  επιτρέψτε  μου  να  κάνω  μερικές  ανακοινώσεις .   

 Στην  πρώτη  αυτή  συνεδρίαση ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  επιτρέψτε  

να  πούμε ,  η  δομή  της  συνεδρίασης  είναι  η  εξής :  θα  γίνουν  κάποιες  

ανακοινώσεις  στην  αρχή  από  εμένα ,  θα  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  

ο  οποίος  επίσης  έχει  κάποιες  ανακοινώσεις  να  απευθύνει  προς  το  
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σώμα ,  στην  συνέχεια  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  σε  όλους  τους  

συναδέλφους  και  στους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  ιδίως ,  που  

επιθυμούν  να  θέσουν  κάποιο  θέμα  ή  κάποιο  ερώτημα  ή  κάποιο  προ  

ημερησίας  ζήτημα ,  να  τοποθετηθούν .   

 Τα  κινητά  παρακαλώ  να  απενεργοποιηθούν  ή  να  είναι  στο  

αθόρυβο ,  μάλλον  το  αθόρυβο  δεν  επαρκεί  ως  λύση ,  διότι  δημιουργεί  

πρόβλημα  στην  μικροφωνική  εγκατάσταση .   

 Μια  ανακοίνωση  που  πρέπει  να  γίνει  οπωσδήποτε  είναι  το  εξής :  

ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  1,  παράγραφος  1 του  Ν3213/2003 είναι  

υπόχρεοι  όλοι  οι  αιρετοί  από  την  έναρξη  της  θητείας ,  άρα  από  1η  

Σεπτεμβρίου  ΄19 και  για  προθεσμία  90 ημερών  να  υποβάλλουν  αρχική  

δήλωση  πόθεν  έσχες .  Συνεπώς  πρέπει  να  περάσετε  από  το  αρμόδιο  

γραφείο  του  Δήμου ,  να  ενημερωθείτε  σχετικά  όλοι  και  μέσα  σε  90 

ημέρες ,  δηλαδή  μέχρι  τέλος  του  Νοεμβρίου  πρέπει  να  υποβληθεί  αυτή  

η  δήλωση ,  διαφορετικά  θα  υπάρχει  θέμα  με  πρόστιμα .   

 Σε  ότι  αφορά  την  διαδικασία  με  την  οποία  θα  γίνεται  η  

κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  η  δέσμευση  που  έχουμε  είναι  ότι  πρέπει  να  κοινοποιείται  

αυτή  τρεις  ημέρες  πριν  και  μιλάμε  για  τρεις  ημερολογιακές  ημέρες  

πριν  σε  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

 Ο  τρόπος  κοινοποίησης  θα  είναι  μέσα  από  την  ιστοσελίδα  του  

Δήμου ,  όπως  ήταν  και  μέχρι  τώρα  και  με  ατομικές  ειδοποιήσεις  που  θα  

λαμβάνετε  όλοι  υπογράφονται  και  με  e-mail  τα  οποία  επίσης  θα  

λαμβάνετε .    

 Ταυτόχρονα  θα  παίρνετε  και  τις  εισηγήσεις  από  τα  θέματα  της  

ημερήσιας  διάταξης .   
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 Ο  στόχος  είναι  αυτό  να  γίνεται  μέχρι  την  Πέμπτη  πριν  από  το  

συμβούλιο .  Στην  προκειμένη  περίπτωση ,  σήμερα  χωρίς  να  έχουμε  θέμα  

με  την  προθεσμία  κοινοποιήθηκε  την  Παρασκευή  γιατί  περιμέναμε  την  

έγκριση  της  νομιμοποίησης  από  την  Αποκεντρωμένη .  

 Υπάρχει  η  σκέψη  και  ήδη  έχουν  ξεκινήσει  οι  σχετικές  

διαδικασίες ,  ώστε  οι  συνεδριάσεις  του  σώματός  μας  να  λαμβάνουν  

δημοσιότητα  και  να  αναμεταδίδονται  ζωντανά .  Ήδη  βρισκόμαστε  σε  

αναζήτηση  μιας  σχετικής  τεχνικής  λύσης ,  η  οποία  θα  μας  επιτρέψει  την  

ζωντανή  αναμετάδοση ,  ώστε  όλοι  οι  συνδημότες  μας  να  μπορούν ,  ανά  

πάσα  στιγμή ,  να  παρακολουθούν  τις  συνεδριάζεις  μας .  Φυσικά  αυτό  

μας  γεμίζει  με  μια  επιπλέον  ευθύνη ,  γιατί  πρέπει  αυτές  οι  συνεδριάσεις  

να  διαπνέονται   από  υψηλό  αίσθημα  ευθύνης  και  από  ένα  επίπεδο  το  

οποίο  πρέπει  να  τιμά  και  εμάς  πρώτα  από  όλα  αλλά  κυρίως  την  πόλη  

και  τον  θεσμό  τον  οποίο  υπηρετούμε .   

 Σε  ότι  αφορά  στον  τρόπο  διεξαγωγής  των  ψηφοφοριών ,  όταν  

αυτό  είναι  αναγκαίο  και  χρειάζεται  να  γίνει  ονομαστική  ψηφοφορία ,  ο  

γραμματέας  θα  αναγιγνώσκει  τον  κατάλογο  και  θα  ψηφίζει  ο  κάθε  

σύμβουλος ,  θα  δίνει  την  ψήφο  του ,  θετική ,  αρνητική ,  οτιδήποτε .   

 Να  επισημάνω  μόνο  το  εξής :  εάν  κάποιος  συνάδελφος  επιθυμεί  

να  αποχωρήσει  από  την  αίθουσα  πριν  την  έναρξη  της  ψηφοφορίας  ή  

εάν  επιθυμήσει  σε  οποιαδήποτε  φάση  την  διαδικασίας  να  αποχωρήσει  

από  την  αίθουσα ,  θα  πρέπει  να  έρχεται  να  το  δηλώνει  και  να  λαμβάνει  

γνώση  το  προεδρείο  και  θα  πρέπει  επίσης  να  το  δηλώνει  και  στην  

γραμματέα ,  προκειμένου  να  σημειωθεί  ακριβώς  ο  χρόνος  αποχώρησής  

του ,  διαφορετικά  δεν  είναι  δυνατόν  να  παρακολουθούμε  πότε  

εισέρχεται  και  πότε  εξέρχεται  στην  αίθουσα  ο  κάθε  συνάδελφος  και  θα  
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δημιουργηθεί  πρόβλημα ,  οπότε  παρακαλώ  ιδιαίτερη  προσοχή  στο  

συγκεκριμένο  ζήτημα .   

 Επίσης ,  να  επισημάνω  ότι  θα  ήταν  πολύ  καλό  για  την  

απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οργάνου  να  υπάρχει  επαρκής  ενημέρωση  

όλων  των  συναδέλφων  για  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Πέρα  

την  κοινοποίηση  που  γίνεται  στα  e-mail  όλων  μπορείτε  να  έρχεστε  στο  

Δήμο  και  να  ενημερώνεστε  φυσικά  από  τις  υπηρεσίες  και  βέβαια  και  

εγώ  θα  είμαι  στην  διάθεσή  σας  και  όλοι  οι  υπόλοιποι  αντιδήμαρχοι  τις  

ημέρες  πριν  από  το  συμβούλιο  για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση .   

 Ένα  διαδικαστικό  ζήτημα  το  οποίο  τέθηκε  υπόψη  μου  είναι  το  

εξής :  όταν  χρειάζονται  να  γίνουν  τοποθετήσεις  για  κάποιο  θέμα ,  εγώ  

για  να  μπορέσουμε  να  διευκολύνουμε ,  τέλος  πάντων ,   και  για  να  

έχουμε  μια  όσο  γίνεται  πιο  ομαλή  διαδικασία ,  μπορούμε  να  

εκλαμβάνουμε  ως  ότι  τεκμαίρεται ,  ότι  οι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  

ζητούν  τον  λόγο .  

 Βέβαια ,  αυτό  θα  πρέπει  να  υπάρχει  αντιστρόφως  από  την  πλευρά  

των  επικεφαλής ,  εάν  είναι  απολύτως  αναγκαίο  να  κάνουν  χρήση  αυτού  

του  δικαιώματός  τους ,  διαφορετικά ,  εάν  δεν  είναι  τόσο  αναγκαίο  και  

κρίνουν  ότι  δεν  χρειάζεται ,  να  παραλείπετε  και  να  προάγεται  έτσι  η  

οικονομία  των  συνεδριάσεων  και  να  τελειώνει  γρήγορα  η  διαδικασία .  

 Νομίζω  ότι  αυτά  είχα  να  ανακοινώσω  εγώ .  Τώρα ,  ο  λόγος  στον  κ .  

Δήμαρχο  για  τις  ανακοινώσεις  που  έχει  να  κάνει  προς  το  σώμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  λίγο  να  ανακοινώσω  κάποια  πράγματα  

όσον  αφορά  τα  θέματα ,  τα  οποία  απασχόλησαν  το  τελευταίο  διάστημα  

την  Σερραϊκή  κοινωνία  και  τον  Δήμο  μας ,  για  τα  οποία  θα  ήθελα  να  

έχουμε  μια  ολοκληρωμένη  και  επίσημη  ενημέρωση .   
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 Καταρχάς ,  για  του  κολυμβητηρίου .   

Μια  πολύ  σύντομη  αναδρομή .  Δεν  θα  ξεκινήσω  από  την  ιστορία  

την  μεγάλη  του  θέματος ,  θα  ξεκινήσω  από  το  πρακτικό  στις  10/7/19 

της  Επιτροπής  Καταλληλότητας  Αγωνιστικών  Χώρων  και  Αθλητικών  

Εγκαταστάσεων  το  οποίο  περιήλθε  στην  γνώση  του  Δήμου ,  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  που  αφορούσε  μια  σειρά  ελλείψεων   σε  υποδομές  για  το  

κολυμβητήριο .   

Με  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  η  Οικονομική  

Επιτροπή  μετά  το  έγγραφο  αυτό ,  που  περιήλθε  στην  γνώση  της ,  στον  

Δήμο ,  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  η  Οικονομική  Επιτροπή  

ανέθεσε  με  την  διαδικασία  του  κατεπείγοντος  σε  αναγνωρισμένη  

εταιρεία  με  τεχνογνωσία  σε  παρεμφερή  θέματα  επιστημονική  εργασία  

με  θέμα :  «Εκτίμηση  της  επικινδυνότητας  του  φέροντος  οργανισμού  στο  

κολυμβητήριο  Σερρών», που  υπογράφτηκε  στις  24/7/19.  

Στις  31/7/19 υποβάλλονται  τα  αποτελέσματα  της  επιστημονικής  

αυτής  εργασίας ,  τα  οποία  μεταξύ  των  άλλων  αναφέρουν  ότι  όλες  οι  

παραπάνω  βλάβες  δεν  αποτελούν  κίνδυνο  για  την  στατική  επάρκεια  του  

κτηρίου ,  αλλά  λαμβάνοντας  υπόψη  το  έτος ,  τον  τρόπο  κατασκευής  και  

τις  κατασκευαστικές  λεπτομέρειες  του  κτηρίου  καθώς  και  τις  

ισχύουσες  υποχρεωτικές  εφαρμογές  και  αναφέρεται  μια  σειρά  

κανονισμών ,  αποτελούν  αντικείμενο  επείγουσας  επισκευής  το  φέροντος  

οργανισμού  και  όχι  ενίσχυσης .   

Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  στις  27/8/19 με  επιστολή  της  

προς  τον  Δήμαρχο  Σερρών  αναφέρει ,  θα  αναφέρω  τα  κυριότερα  σημεία ,  

δεν  θα  σας  κουράσω  με  το  σύνολο  της  επιστολής ,  ότι  αποδέχεται  όλα  

τα  ευρήματα  του  εξωτερικού  συνεργάτη  για  την  επιστημονική  εργασία  

που  αναφέρθηκε  και  καταλήγει  ότι  από  την  ανωτέρω  επιστημονική  
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εργασία  δεν  προκύπτει  πρόβλημα  στατικότητας  του  κολυμβητηρίου  και  

έχουν  δρομολογηθεί  οι  απαραίτητοι  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  

εκτιμούμε  ότι  μέχρι  τέλος  Σεπτεμβρίου  θα  υπάρξουν  αποτελέσματα .   

Οι  ανωτέρω  βλάβες  δεν  έχουν  σχέση  με  την  στατικότητα  αλλά  με  

την  συντήρηση  του  κτηρίου .   

Υποβάλλεται  στην  συνέχεια  μετά  από  αυτά  από  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  αίτηση  θεραπείας  στην  απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  

στις  13/8/19,  που  αφορούσε  την  άρση  άδειας  λειτουργίας  του  

κολυμβητηρίου .  Υποβάλλεται  από  την  Δημοτική  Αρχή  γνωστοποίηση  

σαν  Δήμαρχος ,  ως  Δήμαρχος  γνωστοποίηση  προς  την  αρμόδια  

Επιτροπή  με  την  οποία  αναλαμβάνονται  συγκεκριμένες  υποχρεώσεις  

για  το  χρονοδιάγραμμα ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  ακολουθηθεί ,   ούτως  

ώστε ,  να  εκλείψουν  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  τα  οποία  αρχικά  εκτιμήθηκαν  

για  την  προσωρινή  άρση  της  λειτουργίας  του  κολυμβητηρίου .   

Λαμβάνοντας  όλα  αυτά  σαν  δεδομένα ,  η  Επιτροπή  συνήλθε  και  

με  απόφασή  της ,  με  ομόφωνη  απόφασή  της  εισηγείται  στον  

Αντιπεριφερειάρχη  την  επαναλειτουργία  της  χορήγησης  προσωρινής  

άδειας  στον  δημοτικό  κολυμβητήριο  και  στις  17 Σεπτεμβρίου  ο  

Αντιπεριφερειάρχης  υπογράφει  την  επαναλειτουργία  με  έκδοση  

προσωρινής  αδείας ,  ούτως  ώστε ,  μέσα  σε  ένα  χρονικό  διάστημα  οκτώ  

μηνών  να  ολοκληρωθούν  οι  διαδικασίες  συντήρησης  του  κτηρίου .   

Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  από  όλο  αυτό  το  ιστορικό  που  αναφέρθηκε ,  

ότι  από  πουθενά  δεν  προκύπτει  και  αυτό  ήταν  το  κυρίαρχο  για  μας  και  

για  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  για  μας ,  το  κυρίαρχο  ήταν  η  

ασφάλεια  των  αγωνιζομένων ,  των  παιδιών ,  των  ανθρώπων  οι  οποίοι  

κινούνται  στο  κολυμβητήριο .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

25 

Το  πρώτο  που  μας  ενδιέφερε  είναι  να  μην  υπήρχε  κίνδυνος  

ασφάλειας .  Αυτό  εξασφαλίστηκε ,  προφανώς  υπάρχουν  θέματα  τα  οποία  

πρέπει  να  γίνουν ,  προφανώς  υπάρχουν  εργασίες  που  πρέπει  να  γίνουν ,  

έχουμε  ήδη  αναλάβει  ένα  σαφές  χρονοδιάγραμμα  και  έχει  ήδη  μπει  ένα  

χρονοδιάγραμμα  με  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  με  τον  

αρμόδιο  Αντιδήμαρχο ,  ούτως  ώστε ,  στο  προβλεπόμενο  διάστημα  που  

αναφέραμε  να  ολοκληρωθούν  όλες  αυτές  οι  εργασίες  συντήρησης .   

Είναι  ένας  αγώνας  δρόμου ,  θα  τον  κάνουμε ,  πιστεύω  ότι  θα  

έχουμε  αίσιο  τέλος ,  ούτως  ώστε ,  και  στο  κολυμβητήριο  αλλά  και  σε  

άλλες  αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  γιατί  μικρότερης  φύσης  προβλήματα  

αντιμετωπίζουν  και  άλλες  αθλητικές  εγκαταστάσεις ,  θα  κάνουμε  τα  

αδύνατα  δυνατά ,  ούτως  ώστε ,  με  ασφάλεια  τα  παιδιά  μας ,  οι  αθλητές ,  

οι  δημότες  που  ασχολούνται ,  που  αθλούνται  στους  χώρους  αυτούς  να  

μην  έχουν  το  παραμικρό  πρόβλημα  και  να  έχουν  εγκαταστάσεις  

αντάξιες  των  δημοτών  μας .   

Αυτό  σαν  μια  συνολική  παρουσίαση  ενός  θέματος  που  

απασχόλησε  έντονα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  είδατε  στάλθηκε  σήμερα  ένα  θέμα  κατεπείγον  αλλά  πριν  

προχωρήσουμε  σε  αυτό  που  θα  συζητηθεί  προ  ημερησίας  διατάξεως ,  θα  

ήθελα  να  δώσω  τον  λόγο  σε  συναδέλφους  που  επιθυμούν  προκειμένου  

να  απευθύνουν  οι  ερωτήσεις  ή  να  θέσουν  κάποιο  θέμα  προ  ημερησίας  

διατάξεως .   

 Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  Πρόεδρε .  Καλή  αρχή  σε  όλους  και  να  είμαστε  ωφέλιμοι  για  

τον  Δήμο  ολόκληρο .   
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 Πριν ,  θέλω  να  πω  τρία  πράγματα .  Το  πρώτο ,  όμως ,  είναι  μια  

ερώτηση  επί  της  ενημέρωσης  που  έκανε  ο  Δήμαρχος .  Μας  είπατε  όλες  

τις  λεπτομέρειες  και  όλο  το  χρονικό ,  δεν  αναφερθήκατε  όμως  στο  είδος  

των  παρατηρήσεων  που  έκανε  η  Τεχνική  Επιτροπή ,  δηλαδή  ποια  είναι  

ακριβώς  αυτά  τα  σημεία  στα  οποία  χρειάζονται  παρεμβάσεις ;  Θεωρώ  

χρήσιμο  να  ενημερωθεί  το  σώμα  για  να  πειστούμε  ότι  όντως  ή  να  

ενημερωθούμε  μάλλον ,  ότι  δεν  αφορούν  τον  φέροντα  οργανισμό  και  

άρα  την  στατικότητα  του  ίδιου  του  κτηρίου .  Είστε  πρόχειρος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  το  εξής :  εδώ  το  σώμα  δεν  είναι  ούτε  μηχανικοί  ούτε  οι  τεχνικοί  

και  οι  ειδικοί  που  θα  αποφανθούν  για  τεχνικά  ζητήματα .  Το  πρακτικό  

το  3 του  ΄19 της  Επιτροπής  Καταλληλότητας ,  αναφέρει  μια  σειρά  

παρατηρήσεων ,  οι  οποίες  προφανώς  αξιολογήθηκαν  από  τους  καθ’  

ύλην  αρμοδίους  που  είναι  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  ο  

εξωτερικός  συνεργάτης  που  επελέγη ,  ο  εξωτερικός  σύμβουλος ,  

τεχνικός  σύμβουλος  που  είναι  ένα  μεγάλο  γραφείο ,  στο  γραφείο  αυτό  

είναι  ο  Πρόεδρος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδος ,  του  

μεγαλύτερου  φορέα  τεχνικού  της  Ελλάδος ,  το  οποίο  επιβεβαιώνει  

ουσιαστικά  και  αναφέρει  ότι  δεν  υπάρχει  θέμα  στατικότητας  του  

κτηρίου .   

Προφανώς  υπάρχουν  μια  σειρά  παρατηρήσεων ,  οι  οποίες  είναι  

αρκετές ,  οι  όποιες  όπως  σας ,  γιατί  τώρα  το  να  αναφέρουμε  ή  να  

αναγνώσουμε  μια  σειρά  παρατηρήσεων ,  ούτως  ή  άλλως  αυτό  είναι  στην  

ευχέρειά  σας  να  το  αποκτήσετε ,  το  ζητούμενο  είναι  ποιο  για  την  

οικονομία  του  χρόνου ;  Είναι  να  κατανοήσουμε  ότι  πρώτοι  εμείς  και  η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  εμείς  δεν  θα  βάζαμε  στο  ελάχιστο  

μπροστά  την  ασφάλεια  των  αγωνιζομένων  ή  αυτών  των  ανθρώπων  που  
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χρησιμοποιούν  τις  εγκαταστάσεις ,  πίσω  από  οποιαδήποτε  άλλη  

προτεραιότητα .  Πρώτον  ήταν  η  ασφάλεια .  

 Από  την  στιγμή  που  εξασφαλίστηκε  αυτό ,  αυτό  για  το  οποίο  

δεσμευτήκαμε  είναι  οι  εργασίες .  Είναι  πολλές  οι  εργασίες  οι  οποίες  

τώρα  να  το  αναφέρουμε  ή  να  κρίνει  το  σώμα  εάν  αυτές  οι  εργασίες  

έχουν  να  κάνουν  με  την  επάρκεια  ή  όχι  την  στατική ,  νομίζω  ότι  

εκφεύγει  της  ιδιότητάς  μας  και  της  θεσμικής  μας  υπόστασης .  Εξάλλου  

υπάρχουν ,  όπως  είπαμε ,  και  από  την  ίδια  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  

Δήμου  αλλά  και  από  τους  εξωτερικούς  συμβούλους  που  ανατέθηκε  μια  

διαδικασία ,  υπάρχει  η  συγκεκριμένη  γνωμάτευση  η  επιστημονική .   

 Είναι  στην  διάθεσή  σας  αυτά  και  επίσης  θα  πω  ότι  η  ίδια  η  

Επιτροπή  με  την  ίδια  σύνθεση  που  είχε  τις  επιφυλάξεις  της  τον  Ιούλιο ,  

η  ίδια  η  Επιτροπή  με  την  ίδια  σύνθεση  ομόφωνα  έρχεται  και  

αποδέχεται  ουσιαστικά  όλο  αυτό  το  υλικό  και  τις  γνωματεύσεις  και  

δίνει  προσωρινή  άδεια ,  πρόταση  κάνει  και  ο  Αντιπεριφερειάρχης  το  

εγκρίνει ,  προσωρινή  άδεια  λειτουργίας  μέχρι  να  ολοκληρωθούν  αυτές  

οι  εργασίες .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Βέβαια ,  δεν  ζήτησα  μηχανική  ενημέρωση ,  ζήτησα  απλώς  ενημέρωση  να  

ξέρουμε ,  για   παράδειγμα ,  που  θα  γίνουν  οι  παρεμβάσεις  στην  πισίνα ,  

στους  τοίχους ,  στα  αποδυτήρια ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  μια  σειρά  παρατηρήσεων ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  στην  διάθεσή  σας .  

Το  πρακτικό  της  Επιτροπής  στην  διάθεσή  σας  για  να  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Μπορώ  να  έχω  λίγο  τον  λόγο ;  Να  βοηθήσω .  Οι  παρατηρήσεις  αφορούν  

τα  αποδυτήρια  διαιτητών ,  αποδυτήρια  των  παιδιών  που  κάνουν  στην  

πισίνα ,  των  αθλουμένων ,  τουαλέτες  που   είναι  έξω  από  την  

στατικότητα .  Αυτές  είναι  οι  παρατηρήσεις .  Τα  πλακάκια ,  το  βάψιμο ,  

μια  ράμπα  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  πολλές  παρατηρήσεις  εδώ  πέρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είκοσι  πέντε  είναι .  Είναι  εικοσιπέντε  παρατηρήσεις ,  οι  οποίες  όμως  

αφορούν  αναβάθμιση ,  όπως  έχουμε  ένα  σπίτι ,  κάνουμε  μια  ανακαίνιση ,  

δηλαδή  όταν  το  μπάνιο  μας  θέλει  αλλαγή  να  κάνουμε  στα  πλακάκια ,  

στο  βάψιμο  και  τα  λοιπά ,  αυτές  είναι  οι  παρατηρήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  επεκτείνουμε ,  βέβαια ,  τον  διάλογο  πολύ ,  υπάρχουν  πολλές  

παρατηρήσεις  που  έχουν  γίνει  από  την  Επιτροπή ,  είναι  υπό  έλεγχο ,  θα  

προχωρήσει  η  επισκευή  όλων  αυτών  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε  τις  διαβάσαμε  και  δώσαμε  μια  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  που  είπε  ο  Δήμαρχος  ισχύει ,  ότι  όποιος  θέλει  μπορεί  να  

απευθυνθεί  στον  Δήμο  για  να  πάρει  το  σχετικό  έγγραφο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  μακρηγορούμε ,  πείτε  σύντομα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   ωραία  τα  είπε  ο  Δήμαρχος  και  γνωρίζουμε  το  θέμα ,  το  

διαβάσαμε ,   όπως  είπε  και  ο  κ .  Γκότσης ,  συμπερασματικά  όμως  για  να  

καταλάβει  και  το  σώμα ,  για  να  καταλάβουν  και  οι  συμπολίτες  μας ,  τι  

ήταν  αυτό  το  οποίο  έκανε  την  Επιτροπή ,  την  ίδια  Επιτροπή ,  να  του  

πούμε  αυτό ,  για  να  αλλάξει  εισήγηση ;   

 Δηλαδή ,  ενώ  δεν  έγιναν  παρεμβάσεις ,  ενώ  δεν  έγινε  τίποτα ,  

συνέβη  κάτι ,  το  οποίο  πρέπει  να  το  γνωρίσουμε  στους  πολίτες  και  

στους  συναδέλφους ,  τι  ήταν  αυτό  ακριβώς ,  για  το  οποίο  αποφάνθηκε  

θετικά  προς  τον  Αντιπεριφερειάρχη  η  Επιτροπή  Καταλληλότητας  

Γηπέδων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  εξήγησα  κ .  Χρυσανθίδη .  Εξήγησα  ότι  μπήκε  ένα  συγκεκριμένο  και  

σαφές  χρονοδιάγραμμα  εργασιών ,  το  οποίο  συγκεκριμενοποιήθηκε ,  το  

οποίο  έχει  ένα  βάθος  χρόνου  οκτώ  μηνών .  Αυτό  το  βάθος  χρόνου  

αξιολογήθηκε ,  προφανώς ,  από  την  Επιτροπή ,  η  οποία  έκρινε  ότι  αυτό  

το  χρονοδιάγραμμα  και  αυτή  η  δέσμευση  καλύπτει  αυτές  τις  ελλείψεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου ,  εάν  θέλετε ,  τι  άλλο  έχετε  να  μας  πείτε ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θέλω  να  θέσω  στην  κρίση  του  σώματος  την  έκβαση  ενός  ψηφίσματος ,  

το  οποίο  αφορά  την  κλιματική  αλλαγή  και  είναι  επίκαιρο .  Το  θέτω  

τώρα ,  γιατί  εάν  είναι  να  πάρουμε  κάποια  απόφαση  πρέπει  να  την  

πάρουμε  τώρα ,  εφόσον  η  Σύνοδος  του  ΟΗΕ  στην  Νέα  Υόρκη  είναι  22 

με  26,  γίνονται  παγκόσμιες  κινητοποιήσεις ,  δημοτικά  συμβούλια  σε  

όλη  την  χώρα  και  των   Αθηνών  φυσικά  και  τα  μεγάλα  ήδη  έχουν  πάρει  

αποφάσεις  και  έχουνε  εκδώσει  ψηφίσματα ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

εκφράσουμε  και  την  δική  μας  ανησυχία .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

30 

 Έχω  κάνει  ένα  σχέδιο  με  λίγες  λέξεις ,  εάν  θέλετε  μπορώ  να  σας  

το  διαβάσω  και  να  τεθεί  στην  κρίση  του  σώματος  εάν  θα  πρέπει  να  το  

ψηφίσουμε  ή  όχι  με  προσθήκες  ή  αυτούσιο .   

 Μου  επιτρέπετε  να  το  διαβάσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  διαβάσετε ,  βέβαια  εδώ  θα  πάρουμε  επί  της  αρχής  απόφαση  εάν  

θα  εκδοθεί  τέτοιου  είδους  ψήφισμα  και  αυτό  θα  οριστικοποιηθεί  αύριο ,  

όπως  γίνεται  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  συνήθως ,  με  Επιτροπή  που  θα  

υπάρχει  με  αντιπροσώπευση  όλων  των  παρατάξεων ,  η  οποία  θα  

καταλήξει  στην  τελική  διατύπωση .   

 Ωστόσο ,  μπορείτε  να  διαβάσετε  την  πρότασή  σας  για  να  δούμε  

εάν  θα  το  κάνουμε  έστω  επί  της  αρχής .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τα  ακραία  φαινόμενα  που  συνοδεύουν  την  κλιματική  αλλαγή  μπήκαν  

ήδη  στην  καθημερινότητά  μας .  Η  υπερθέρμανση  του  πλανήτη  έχει  πια  

ορατές  και  καταστροφικές  επιπτώσεις  πάνω  σε  ανθρώπους ,  περιβάλλον  

και  οικονομία  απειλώντας  βάσιμα  το  μέλλον  μας .   

 Με  αφορμή ,  λοιπόν ,  τις  παγκόσμιες  εκδηλώσεις  και  

κινητοποιήσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν  παράλληλα  με  την  Γενική  

Συνέλευση  του  ΟΗΕ  στην  Νέα  Υόρκη  με  θέμα  το  κλίμα ,  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  Σερρών  ενώνει  την  φωνή  του  με  τα  εκατομμύρια  των  

ανθρώπων  σε  Ελλάδα ,  Ευρώπη  και  όλο  τον  κόσμο ,  εκφράζοντας  την  

βαθιά  του  ανησυχία  και  υποστηρίζοντας  την  διεθνή  προώθηση  δράσεων  

και  μέτρων  για  την  κλιματική  αλλαγή ,  καθώς  και  την  επιτάχυνση  της  

εφαρμογής  της  συμφωνίας  των  Παρισίων .   

 Τα  δυο  τελευταία ,  οι  δυο  αιτιάσεις ,  οι  δυο  πυλώνες  δηλαδή  στις  

οποίες  στηρίζεται  η  επιχειρηματολογία  και  η  θέση  του  ψηφίσματος ,  
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είναι  από  την  εισήγηση  που  θα  κάνει  ο  Ντόναλτ  Τούσκ ,  ως  

εκπρόσωπος  της  Ευρώπης .    

Είναι  γνωστό  ότι  η  Ευρώπη  πρωτοπορεί  στο  θέμα  των  μέτρων  και  

αναλαμβάνει  και  ηγετικό  ρόλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί  το  σώμα  στην  έκδοση  του   ψηφίσματος  επί  της  αρχής ;  

Ωραία .  Εάν  θέλετε  τότε  αύριο  στις  10:00΄η  ώρας  το  γραφείο  του  

Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εσείς  και  εκπρόσωποι  από  τις  

υπόλοιπες  παρατάξεις .  Κύριε  Φωτιάδη  για  να  κάνουμε  την  τελική  

διαμόρφωση  του  κειμένου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  στείλετε  κάποιον  εκπρόσωπο  εάν  θέλετε .  Και  εσείς ,  οι  υπόλοιπες  

παρατάξεις ,  10:00΄η  ώρα  αύριο  στο  γραφείο  του  Προέδρου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Έχετε  τελειώσει  κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θέλω  να  ρωτήσω  διαδικαστικά .  Έχω  να  κάνω  μια  επερώτηση  επί  

συγκεκριμένου  θέματος .  Με  αφορμή  μάλλον ,  κάποιο  θέμα  το  οποίο ,  

ένα  από  τα  θέματα  τα  οποία  θα  συζητήσουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

θεωρώ  τις  απαντήσεις  που  θα  δοθούν  σε  αυτή  την  ερώτηση  εξαιρετικά  

κρίσιμες  και  χρήσιμες  και  για  το  σώμα  αλλά  και  για  τους  συνδημότες  

μας  και  θέλω  να  μου  πείτε  ως  Πρόεδρος  διαδικαστικά ,  σε  ποιο  σημείο  

μπορώ  να  διατυπώσω  την  επερώτηση  αυτή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  αφορά  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης… 
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όχι ,  γίνεται  με  αφορμή  συζήτηση  θέματος  στην  ημερήσια  διάταξη .  Δεν  

το  αφορά  όμως  άμεσα ,  γίνεται  όμως  με  αφορμή  αυτό .   

 Εγώ  έχω  συντάξει  ήδη  την  επερώτησή  μου ,  θα  μου  πείτε  εσείς  

διαδικαστικά  εάν  θα  πρέπει ,  πριν  περάσουμε  στην  ημερήσια  διάταξη…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  επερωτήσεις  γίνονται  για  θέματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  

την  οργάνωση  και  την  λειτουργία  του  Δήμου  και  τα  λοιπά .  Εάν  είναι  

διαδικαστικό  ζήτημα  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  αφορά  ακριβώς ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Αφορά  θέμα  ουσίας  που  θα  μπορούσε  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι  συναφές  με  κάποιο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  να  το  

συζητήσουμε  όταν  θα  έρθει  η  ώρα  εκείνη .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαρίστως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής  είχε  ζητήσει  τον  λόγο  επίσης .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .  Και  μιας  και  παίρνω  τον  λόγο  για  πρώτη  φορά  σε  αυτό  το  

νέο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  ευχηθώ  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  να  

έχουμε  υγεία  και  να  λειτουργήσουμε  με  σύνεση ,  συναίνεση  και  ηρεμία .   
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 Κύριε  Δήμαρχε ,  προς  σε  σας  και  προς  όλο  το  σώμα  βρεθήκαμε  

και  οι  δυο  μας  στον  αγιασμό  των  Νηπιαγωγείων  που  στεγάζονται  στο  

κτήριο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  διαπιστώσαμε  και  οι  δυο  ότι  σε  έναν  χώρο  

όπου  στεγάζονται  δυο  Νηπιαγωγεία ,  τέσσερα  τμήματα ,  ένα  ολοήμερο ,  

δηλαδή  πάνω  από  ογδόντα  νήπια  τεσσάρων ,  πέντε  κι  έξι  ετών ,  η  αυλή  

είναι  εντελώς  άδεια ,  δεν  υπάρχουν  ούτε  παγκάκια ,  δεν  υπάρχει  βρύση ,  

δεν  υπάρχει  βέβαια  παιδική  χαρά ,  αυτό  είναι  πολύ  δύσκολο ,  βέβαια ,  να  

αποκτηθεί ,  γιατί  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα .   

 Παρακαλώ  πολύ  την  νέα  Δημοτική  Αρχή  στον  συγκεκριμένο  χώρο  

όπου  υπάρχουν  καθημερνά  από  τις  8:00΄  το  πρωί  έως  στις  16:00΄  το  

απόγευμα  νήπια  πάνω  από  ογδόντα ,  να  προσέξουμε  εκείνη  την  αυλή ,  

ώστε  άμεσα  να  τοποθετηθούν ,  τουλάχιστον ,  κάποια  παγκάκια ,  μια  

βρύση  και  ίσως  κάποια  όργανα   παιδικής  χαράς  που  να  είναι  

πιστοποιημένα .   

 Μια  δεύτερη  ερώτηση  προς  την  Δημοτική  Αρχή  και  στην  

Αντιδήμαρχο .  Υπήρξε  ένα  έγγραφο  που  ήρθε  από  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών ,  ύστερα  από  το  τραγικό  συμβάν  στην  Χίο  και  με  την  

πτώση  της  μπασκέτας  με  αποτέλεσμα  τον  θάνατο  του  αθλούμενο ,  

σύμφωνα  με  το  οποίο  έγγραφο  έχουν  κλείσει  έως  και  σήμερα  που  

μιλούμε  οι  αθλητικοί  χώροι ,  οι  οποίοι  βρίσκονται ,  που  δεν  βρίσκονται  

στην  αρμοδιότητα  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  οι  ανοικτοί  αθλητικοί  χώροι  των  

σχολείων ,  με  αποτέλεσμα  ήδη  έχουν  ξεκινήσει  τα  σχολεία  και  δεν  

μπορούν  εκεί  οι  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  να  κάνουν  το  μάθημά  τους .  

Όπως  και  κάποιοι  αθλητικοί  χώροι  που  βρίσκονται  έξω  από  τα  σχολεία  

αλλά  δεν  είναι  αρμοδιότητα  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 Είχα  μια  μικρή  ενημέρωση  από  τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχος ,  θα  

ήθελα ,  εάν  γίνεται ,  να  ενημερώσει  και  το  σώμα .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχάς ,  γι '  αυτό  το  οποίο  αναφερθήκατε  όντως  έχω  ενημερώσει  τον  

αρμόδιο  Αντιδήμαρχο ,  αξιολογείται  για  να ,  καταλαβαίνετε  ότι  θα  

πρέπει  να  υπάρξει  μια  εξέλιξη  συγκεκριμένη .  Τώρα  για  το  άλλο  το  

θέμα ,  επειδή  είναι  θέμα  το  οποίο  ήδη  το  χειρίζεται  ο  κ .  Νυχτοπάτης ,  

καλό  θα  είναι  να  αναφερθεί  αναλυτικά  στο  σώμα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Καλή  αρχή  σε  όλους .  Νομίζω  ότι  μιλούσαμε  για  

τους  κλειστούς  χώρους ,  όπου  στην  πραγματικότητα  ο  Δήμος  δεν  έχει  

υποχρέωση  να  δώσει  κάποιο  έγγραφο  στις  Διευθύνσεις  για  να  

λειτουργήσουν  οι  χώροι  αυτοί .   

Ζήτησαν  οι  διευθυντές  με  βάση  αυτό  που  έχει  συμβεί  και  τους  

ενημερώσαμε  ότι  παρόλο  που  εμείς  δεν  έχουμε  υποχρέωση  να  το  

κάνουμε  αυτό ,  από  Δευτέρα  θα  γίνουν  κάποιοι  έλεγχοι ,  όχι  κάποιοι  

έλεγχοι ,  οι  απαραίτητοι  έλεγχοι  σε  όλους  τους  κλειστούς  χώρους ,  όμως  

τους  ενημέρωσα  όλους  και  το  δέχθηκαν  ότι  όπως  ξεκινάνε  και  

λειτουργούν  τα  σχολεία  τους  και  μπαίνουν  στα  σχολεία  διακόσια ,  

τριακόσια  παιδιά  και  δεν  γίνεται  κάθε  χρόνο  κάποιος  έλεγχος ,  

παράδειγμα  για  τις  πόρτες ,  για  τα  παράθυρα  εάν  είναι  σταθερά  ή  δεν  

είναι ,   έτσι  ακριβώς  θα  λειτουργήσουν  και  τα  κλειστά  γυμναστήρια .   

Είναι  προφανές  ότι  όταν  κάποιος  Γυμνασιάρχης ,  υπεύθυνος ,  

καθηγητής  δει  κάποιο  πρόβλημα  στο  σχολείο ,  θα  παρέμβουμε  αμέσως .  

Αυτό  νομίζω  το  κατάλαβαν  οι  άνθρωποι  και  γι '  αυτό  θα  λειτουργήσουν  

τα  κλειστά  γυμναστήρια .  Αυτό  που  ήταν  πρόβλημα  είχε  σχέση  με  τις  

Σχολικές  Επιτροπές ,  το  οποίο  δεν  είναι  δικό  μου  θέμα ,  θα  μας  το  

εξηγήσει  ο  κ .  Σιαμάγκας .   
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Όσον  αφορά ,  ξαναλέω ,  το  τεχνικό  κομμάτι ,  οι  έλεγχοι  θα  

ξεκινήσουν  από  Δευτέρα ,  γιατί  το  Υπουργείο  έλεγε  μέχρι  τέλος  

Αυγούστου  και  για  τους  ανοικτούς  χώρους  καταλαβαίνουμε  όλοι  ότι  

είναι  πολύ  δύσκολο  αυτό ,  γιατί  εάν  μιλάμε  για  ουσιαστικό  έλεγχο ,  

παράδειγμα  στις  μπασκέτες  το  πρόγραμμα  που  δημιουργήθηκε ,  θα  

πρέπει  να  ελέγξουμε  όχι  μόνο  τον  χώρο  που  βρίσκεται  πάνω  από  το   

έδαφος  που  είναι  σιδερένιος  και  συνήθως  ή  και  τσιμεντένιος  καμία  

φορά  και  όπως  μπορεί  κάποιος  να  τον  ελέγξει  εύκολα ,  κυρίως  όμως  

πρέπει  να  ελέγξουμε  την  βάση .  Για  να  ελέγξει  κάποιος  την  βάση  μιας  

μπασκέτας  ή  κάποιου  στύλου  βόλεϊ ,  θα  πρέπει  να  κάνει  μια  τομή  γύρω-

γύρω  για  να  το  ελέγξει  πραγματικά .  Αυτό  όμως  έχει  πάρα  πολύ  μεγάλο  

κόστος ,  πάρα  πολύ  μεγάλη  χρονική  διάρκεια  και  το  μεγαλύτερο  κόστος  

είναι  η  αποκατάσταση .  Θα  ανοίξουμε  γύρω  –γύρω  και  θα  πρέπει  να  τα  

κλείσουμε .  Προφανώς  και  πρέπει  να  γίνει  αυτό  κάποια  στιγμή  αλλά  το  

κυριότερο  είναι  ότι  όποιος ,  ξαναλέω ,  εντοπίζει ,  από  τους  Διευθυντές  

κάποιο  πρόβλημα ,  γιατί  σας  λέω  ότι  το  πρόβλημα  δεν  είναι  μόνο  η  

μπασκέτα ,  μπορεί  ένα  παράθυρο  να  έχει  ξηλωθεί ,  μπορεί  να  είναι  

ακόμα  πιο  επικίνδυνο ,  φυσικά  η  Τεχνική  Υπηρεσία  θα  επέμβει  και  

φυσικά  και  οι  Σχολικές   Επιτροπές .   

Θα  μας  πει  ο  κ .  Σιαμάγκας ,  όσον  αφορά ,  το  θέμα  των  Σχολικών  

Επιτροπών .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Καλησπέρα ,  καλή  μας  αρχή  στο  έργο  που  έχουμε  αναλάβει  για  όλους  

μας .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  δεν  υπάρχει ,  

σήμερα  που  μιλάμε  δεν  υπάρχει  αυτή  η  ένταση  που  υπήρχε  τις  

προηγούμενες  μέρες .  Τα  σχολεία  έχουν  την  ηρεμία  για  να  
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λειτουργήσουν ,  νομίζω  εν  θερμώ   μέσα  στο  καλοκαίρι  από  το  τραγικό  

αυτό  γεγονός  της  4η ς  Αυγούστου  τόσο  το  Υπουργείο  πολύ  βιαστικά  όσο  

και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  προσπάθησε  άμεσα  να  επέμβει .  Τα  σχολεία  θα  

δεχθούν  αυτόν  τον  προληπτικό  έλεγχο ,  ο  οποίος  δεν  καθιστά  αναγκαία  

την  διακοπή  της  λειτουργίας  ο  προληπτικός  έλεγχος .   

Οι  Γυμνασιάρχες  και  οι  Διευθυντές  των  σχολείων  έχουν  

κατανοήσει  ότι  δεν  θα  σταματήσουν  την  λειτουργία ,  η  Σχολική  δε  

Επιτροπή  της  Β /θμιας  εκπαίδευσης  έχει  προγραμματίσει  συνεδρίαση  

την  ερχόμενη  Δευτέρα ,  ώστε  να  εγκρίνει  και  την  παραχώρηση  των  

χώρων  αυτών  κατά  τις  απογευματινές  ώρες  στους  Συλλόγους .   

Θυμίζω  ότι  αντίστοιχα  η  περσινή  αυτή  διαδικασία  έγινε  τον  

Νοέμβριο .  Εμείς  λοιπόν  φέτος  πολύ  πιο  έγκαιρα  έχουμε  

προγραμματίσει  και  αυτό  με  την  παλαιά  σύνθεση  της  Σχολικής  

Επιτροπής ,  γιατί  ακόμα  η  καινούργια  δεν  έχει  οριστεί .   

Τώρα  για  τον  τεχνικό  έλεγχο ,  το  γρηγορότερο ,  όπως  είπε  ο  

Αντιδήμαρχος ,  με  τις  δυνάμεις  που  έχουν  οι  τεχνικές  υπηρεσίες ,  το  

γρηγορότερο  θα  ξεκινήσει .   

Θέλω  να  διαβεβαιώσω  ότι  δεν  υπάρχει  κατάσταση  ανάγκης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη .  Γνώριζα  ότι  είχε  λυθεί  εν  μέρει  το  θέμα ,  

για  τα  κλειστά  γυμναστήρια ,  διότι  αυτό  αφορά  και  τις  ομάδες  που  το  

απόγευμα  με  τα  τμήματα  υποδομής  θέλουν  να  τα  χρησιμοποιήσουν .  

Εννοούσα  περισσότερο  για  τις  αυλές .  Για  τις  αυλές  όπου  έχουν  βγει  τα  

στεφάνια  από  τις  μπασκέτες  και  εκεί  δεν  μιλώ  ότι  δεν  λειτουργούν  τα  

σχολεία ,  οι  καθηγητές  φυσικής  αγωγής  δεν  μπορούν  να  κάνουν  το  

μάθημά  τους .  Δεν  εννοούσα  τόσο  για  τα  κλειστά  γυμναστήρια  όσο  για  
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τους  ανοικτούς  αθλητικούς  χώρους  των  σχολείων  Α /θμιας  και  Β /θμιας  

εκπαίδευσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  συγκεκριμένα  παραδείγματα ;  Μπορείτε  την  επόμενη  φορά  να  

μας  τα  θέσετε  υπόψη  για  να  δούμε  για  τι  συγκεκριμένο  μιλάμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί  αφορούσε  η  παρέμβαση  του  αντιδημάρχου  και  η  πληροφόρηση  ότι  

…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  μια  εργασία  η  οποία  θα  κρατήσει  αρκετό  καιρό  και  η  οποία ,  

τέλος  πάντων ,   θα  γίνει  όμως  γιατί  το  οφείλουμε  στην  ασφάλεια  των  

μαθητών  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  παραχώρηση  των  αθλητικών  σχολικών  χώρων  

κλειστών  στις  ομάδες ,  γίνεται  μετά  από  αίτημα  των  ομάδων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς .  Κυρία  Παλάζη  προηγουμένως  σας  διέκοψα  λίγο  άσχημα .  

Μπορείτε ,  άμα  θέλετε ,  να  πάρετε  τον  λόγο ,  είχατε  κάτι  να  μας  πείτε .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Ήθελα  απλώς  καταρχάς  να  πω  καλή  αρχή ,  καλή  δύναμη ,  φώτιση  σε  

όλους  μας  και  με  την  ευκαιρία  που  σήμερα ,  πρώτα  από  όλα  είμαστε  

άνθρωποι  και  μετά  συνάδελφοι  εδώ  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  να  ευχηθούμε  

κάτι  ανθρώπινο .  Χρόνια  πολλά  στην  κυρία  Παπαφωτίου  που  έχει  

σήμερα  την  ονομαστική  της  εορτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρόνια  πολλά  λοιπόν .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Ευχαριστώ  θερμά .  Καλή  αρχή  σε  όλους  και  υγεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  θέμα  το  οποίο  σας  κοινοποιήθηκε  το  προ  ημερησίας  

διατάξεως .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Σερρών  

Αλέξανδρου  Χρυσάφη  στην  Αθήνα  το  διήμερο  19 και  20 

Σεπτεμβρίου .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν ,  για  να  δικαιολογηθεί  το  κατεπείγον  της  υποθέσεως  να  σας  

πω  ότι  το  ραντεβού  του  Δημάρχου  οριστικοποιήθηκε  αφότου  είχε  

διανεμηθεί  η  ημερήσια  διάταξη  και  επειδή  πρόκειται  αύριο  να  μεταβεί  

στην  Αθήνα  για  την  πρώτη  του  μετάβαση  και  ευχόμαστε  να  έχει  

επιτυχία  η  επίσκεψή  του  εκεί ,  καταρχήν  να  συμφωνήσουμε  ότι  είναι  

κατεπείγον .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  δεύτερο ,  θέλετε  να  πείτε  κάτι ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  να  εξηγήσω  απλώς  στο  σώμα  που  έγκειται  αυτή  η  επίσκεψη  και  

για  ποιο  θέμα .  
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 Είχα  ζητήσει  από  την  αρχή  του  μήνα  να  κάνω  επαφή  και  με  τον  

υπουργό  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  τον  κ .  Γεωργιάδη  αλλά  και  με  το  

Υπουργείο  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  τον  κ .  Περικάκη .  Πρόκειται  

να  βγει  και  να  προκηρυχθεί  η  συγκεκριμένη  δράση ,  η  οποία  αφορά  την  

ψηφιακή  παρέμβαση ,  την  ψηφιακή  λειτουργία  για  πράγματα  και  

υπηρεσίες  οι  οποίες  μπορούν  να  προσφέρουν  οι  δήμοι  στους  δημότες  

τους .   

 Στα  πλαίσια  αυτής  της  επικείμενης  προκήρυξης  ήδη  έχουμε  

ετοιμάσει  έναν  πλήρες  φάκελο ,  ούτως  ώστε ,  να  περιληφθεί  σαν  

προδιαγραφές  στην  προκήρυξη  για  να  καλύψει  αυτά  τα  οποία  και  εμείς  

σκεφτόμαστε  και  οραματιζόμαστε  σαν  εργαλεία  νέας  τεχνολογίας  και  

έξυπνης  πόλης  στον  Δήμο  Σερρών .   

 Αυτή  την  επαφή  θα  έχουμε ,  μαζί  φυσικά  και  με  όλα  αυτά  τα  

οποία  έχουμε  να  πούμε  και  με  τον  κ .  Γεωργιάδη  αλλά  και  με  τον  κ .  

Περικάκη  για  τους  στόχους  προς  αυτές  τις  κατευθύνσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  λοιπόν ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  πρώτο  ραντεβού ,  συγνώμη ,  είναι  την  Παρασκευή  το  πρωί ,  πρωινές  

ώρες  και  το  άλλο  ραντεβού  είναι  στις  16:00΄η  ώρα  το  απόγευμα ,  πάλι  

την  Παρασκευή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  621/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε  λοιπόν  στην  ημερήσια  διάταξη .  Πρώτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  για  τις   

Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνεται  από  την  Δημοτική  Αρχή  ως  εκπρόσωπος  ο  κ .  Ματθαίου  με  

αναπληρωτή  τον  κ .  Ρίζο .  Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  571/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

41 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  στις  Ετήσιες  Τακτικές  και   

Έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκπρόσωπος  ορίζεται  ο  κ .  Δήμαρχος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Μισιρλή .  

Συναινεί  το  σώμα ,   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  572/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  στις  Ετήσιες  Τακτικές  και  Έκτακτες   

Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨Φορέας  Διαχείρισης  Λαϊλιά  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκπρόσωπος  ο  κ .  Γάτσιος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ματθαίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος  Γάτσιος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γάτσιος  Ιωάννης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  573/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στη  γενική  συνέλευση  της   

αστικής  μη  κερδοσκοπικής  εταιρείας  «Κέντρο  Πρόληψης  της  

 χρήσης  εξαρτησιογόνων  ουσιών  ¨ΟΑΣΙΣ¨».  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Πάνου  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Παλάζη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  574/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .  

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  
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Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στις  Γενικές   

Συνελεύσεις  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία   

¨Σερραϊκή  -  Ξενοδοχειακή  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζηδημητρίου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  περάσετε  στο  επόμενο  θέμα ,  είναι  το  θέμα  στο  

οποίο  θέλω  να  κάνω  την  ερώτηση  –παρέμβαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Πείτε  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  αφορμή  αυτό  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  το  οποίο  εισηγείται  ο  κ .  

Μισιρλής ,  θέλω  να  υποβάλλω  μια  ερώτηση  την  οποία ,  ερώτηση ,  

ερωτήσεις ,  τις  οποίες  θεωρώ  σημαντικές  και  για  την  ενημέρωση ,  όπως  

είπα ,  το  σώματος  αλλά  και  των  συνδημοτών  μας .   

 Θέλω  να  ρωτήσω ,  ποια  είναι  η  υφιστάμενη  μετοχική  σύνθεση  της  

Σερραϊκή  Ξενοδοχειακή  ΑΕ .  Πρόκειται  για  ανώνυμη  εταιρεία .  Ποιος  

είναι  ο  τελευταίος  ισολογισμός  αυτής  της  ανώνυμης  εταιρείας ;  Πότε  

πραγματοποιήθηκε  η  τελευταία  της  Γενική  Συνέλευση ;  Ποιος  είναι  ο  

διευθύνων  σύμβουλος  αυτής  της  ΑΕ  και  ποιος  ο  πρόεδρος  του  ΔΣ  της ;  

Ποιο  μετοχικό  ποσοστό  στην  συγκεκριμένη  ΑΕ  έχει  ο  εκλεγμένος  

δημοτικός  σύμβουλος  και  αντιδήμαρχος  κ .  Γεώργιος  Αντωνίου  

Νυχτοπάτης  και  ποιο  είναι  το  ποσοστό  που  έχει  ο  Δήμος  Σερρών ;   

Τέλος ,  θα  ήθελα  και  αυτό  είναι  αίτημα  που  συμπληρώνει  τα  

παραπάνω  ερωτήματα ,  να  αποφανθεί  προς  το  σώμα  και  προς  εμένα  που  
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ερωτώ ,  βεβαίως ,  εγγράφως  και  αιτιολογημένα  η  Νομική  Υπηρεσία  του  

Δήμου  Σερρών  εάν  εφαρμόζεται  ή  όχι  στην  περίπτωση  αυτή ,  το  άρθρο  

11 του  Κλεισθένη ,  περί  κολλημάτων  εκλογιμότητας  και  ασυμβιβάστων  

για  την  συγκεκριμένη  περίπτωση .   

Η  ερώτηση  που  καταθέτω  είναι  έγγραφη ,  την  υπογράφω  και  σας  

την  υποβάλλω  και  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  γνωρίζω  ότι  δεν  μπορεί  

να  συζητηθεί  άμεσα .  Μέχρι  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ελπίζω  να  

έχουμε  τις  απαντήσεις .  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  την  υποβάλλετε  και  θα  απαντηθεί  στον  χρόνο  της .   

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  575/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Ορισμός  τακτικού  και  αναπληρωματικού  μέλους   

(Δημ .  Συμβούλου)  για  την  επανασυγκρότηση  της  

 Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Σιαμάγκας  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Παλάζη .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  λίγο  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενώ  στα  επόμενα  θέματα ,  επτά ,  οκτώ ,  εννέα ,  δέκα  διαβάζω  ορισμός  

μελών  για  την  συγκρότηση ,  συγκρότηση ,  εδώ  λέει  επανασυγκρότηση .  

Εγώ  γνωρίζω  ότι ,  τουλάχιστον ,  σε  αυτή  την  Επιτροπή  και  σε  αυτή  την  

Επιτροπή ,  ήμουνα  Πρόεδρος  μέχρι  τελευταία  και  λειτουργούσε  αυτή  η  

Επιτροπή ,  γιατί  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μένετε  στο  λεκτικό .  Έτσι  ήρθε  από  την  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  μπορούμε  να  το  διορθώσουμε  όμως  και  όταν  θα  βγει  στο  Διαύγεια  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επανασυγκρότηση  με  την  έννοια  ότι  ξεκινάει  νέα  Δημαρχιακή  θητεία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ίδιο  και  για  τα  επόμενα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  γράψουμε  συγκρότηση  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  δεν  θα  κολλήσουμε  σε  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  τα  ελληνικά  είναι  λίγο  δύσκολα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  καθόλου  δύσκολα ,  είναι  πολύ  όμορφη  γλώσσα  τα  ελληνικά  και  

πολύ  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  ακριβώς  τον  λόγο  παρακαλώ  να  γραφτεί  συγκρότηση  και  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  συγκρότηση  επί  της  έναρξης  της  νέας  δημαρχιακής  θητείας  

λοιπόν ,  για  να  είμαστε  πιο  ακριβολόγοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  λεπτό  μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Για  το  ίδιο  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τις  επιτροπές  γενικά  αυτές ,  η  δική  μας  θέση  είναι  λευκό ,  δεν  

περνάει  ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν  θα  έρθει  η  ώρα  της  ψηφοφορίας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  576/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  
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 του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία:  ¨Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής ,  

Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  πριν  προχωρήσουμε  στις  λεπτομέρειες ,  να  αναφέρω  το  εξής :  όπως  

τέθηκε  υπόψη  σας  ήρθε  την  Δευτέρα  η  εγκύκλιος  με  αριθμό  102 του  

Υπουργείου  Εσωτερικών ,  η  οποία  διευκρινίζει  τα  σχετικά  με  την  

εφαρμογή  του  Ν4623/2019 σε  ότι  αφορά  στα  νομικά  πρόσωπα  του  

Δήμου .   

 Στην  προκειμένη  περίπτωση  έχουμε  ένα  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  

οποίο  αποτελείται  από  δέκα  τρία  μέλη .  Έχουμε  έξι  δημοτικούς  

συμβούλους ,  τέσσερις  δημότες ,  έναν  εκπρόσωπο  των  Εργαζομένων ,  

έναν  εκπρόσωπο  από  την  Ένωση  Γονέων  και  έναν  εκπρόσωπο  από  τον  

Κυνηγητικό  Σύλλογο .   

 Όπως  γνωρίζετε  οι  διευκρινήσεις  οι  οποίες  δόθηκαν  αφορούν  

συγκεκριμένα  στο  πως  προκύπτει  το  ποσοστό  των  3/5 που  έχει  

δικαίωμα  να  ορίσει  ο  Δήμαρχος  για  τα  μέλη  της  Επιτροπής  αυτής .   

 Το  ποσοστό  αυτό  εξάγεται ,  εάν  θέλετε   οποιαδήποτε  απορία  πάνω  

στο  θέμα  μπορούμε  να  την  συζητήσουμε ,  αλλά  εξάγεται  επί  του  

συνόλου  των  μελών  του  νομικού  προσώπου ,  άρα  επί  του  δέκα  τρία .  

Στην  προκειμένη  περίπτωση  ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  δικαίωμα  να  υποδείξει  

οκτώ  μέλη  του  συμβουλίου .  Η  δε  υπόδειξη  του  Δημάρχου  είναι  

δεσμευτική  για  το  σώμα .   

 Εγώ  να  σας  αναφέρω  τα  μέλη  τα  οποία  είναι  εκτός ,  τα  εξ  

οφίτσιο ,  δηλαδή ,  τα  οποία  θα  ορίσουμε  και  στην  συνέχεια  θα  δώσω  τον  
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λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  να  υποδείξει  τα  οκτώ  μέλη  του  συμβουλίου  

που  δικαιούται .   

 Εδώ  έχουμε  από  τον  Κυνηγετικό  Σύλλογο  τον  κ .  Παρατσουκίδη ,  

από  εκπροσώπους  των  Εργαζομένων  την  κυρία  Φωτιάδου  Στυλιανή  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Τσομπάνη  Παρασκευή  και  από  την  Ένωση  

Γονέων  την  κυρία  Ταρτσόγλου  Γεωργία  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  

Κεχριμπάρη   Ιωάννα .   

 Κύριε  Δήμαρχε  παρακαλώ  υποδείξτε  τα  μέλη  που  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  επειδή  αναφερθήκατε  στην  εγκύκλιο ,  

κρίνετε  σκόπιμο  να  κάνω  τώρα  την  παρατήρηση  ή  μετά  την  εισήγηση ;  

Νομίζω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  ακριβώς ;  Ως  προς  την  ερμηνεία  της  εγκυκλίου ;  Υπάρχει  

αμφισβήτηση  πάνω  στο  ότι  είναι  οκτώ  τα  μέλη  τα  οποία  προτείνει  ο  

Δήμαρχος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  μικρή  τοποθέτηση  γενική  θα  κάνω  επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  συνέχεια ,  πάντως  κύριε  Φωτιάδη  και  σε  σας  

για  τις  προτάσεις  της  αντιπολίτευσης .  Εάν  θέλετε  τότε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  να  τοποθετηθώ  ύστερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Προτού  προχωρήσω  στο  κομμάτι  των  προτεινόμενων  για  τον  

Οργανισμό  αυτό ,  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  γενική  τοποθέτηση  σαν  

Δημοτική  Αρχή  για  την  σύνθεση  όλων  των  νομικών  προσώπων  του  

Δήμου  γι '  αυτό  το  θέμα  και  για  τα  επόμενο  που  θα  ακολουθήσουν .  Σε  

αυτή  την  συνεδρίαση  και  στις  επόμενες ,  γιατί  υπάρχουν  και  ανώνυμες  

εταιρείες ,  οι  οποίες  θα  διέπονται  από  το  ίδιο  καθεστώς .   

 Ο  νόμος  όπως  έχει  οριστεί  και  με  την  ερμηνευτική  εγκύκλιο  δίνει  

συγκεκριμένες  θέσεις ,  συγκεκριμένες  προτάσεις  σε  επίπεδο  αριθμητικό  

για  τον  Δήμαρχο .  Την  πρώτη  μέρα  που  ξεκινήσαμε  σαν  Δημοτικό  

Συμβούλιο  εξέπεμψα  ότι  θα  πρέπει  σε  επίπεδο  σύνθεσης  και  σε  επίπεδο  

αρμονικό  να  λειτουργήσουμε  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Στο  πλαίσιο  αυτό  θα  ήθελα  να  δηλώσω  ότι  δεν  θα  κάνω  χρήση  

όλων  των  θέσεων  των  οποίων  μου  δίνει  ο  νόμος  το  δικαίωμα  να  

προτείνω ,  αλλά  θα  δώσω  την  δυνατότητα  και  σε  περισσότερα  μέλη  από  

την  αντιπολίτευση  να  συμμετέχουν  σε  όλα  αυτά  τα  νομικά  πρόσωπα .   

 Αυτό  γιατί  πιστεύω  ότι  μια  μεγαλύτερη ,  ένας  μεγαλύτερος  

πλουραλισμός  και  μια  μεγαλύτερη  σύνθεση  από  όλες  τις  παρατάξεις  

μέσα  στα  νομικά  πρόσωπα ,  θα  δώσουν  μεγαλύτερη  

αποτελεσματικότητα ,  γιατί   αυτό  το  οποίο  λέμε  λεκτικά  και  λέγαμε  

όλοι  λεκτικά  πρέπει  να  το  κάνουμε  πράξη .   

Είναι  μια  συνειδητή  στρατηγική  απόφαση  του  συνόλου  της  

παράταξης ,  την  οποία  έχω  την  τιμή  να  εκπροσωπώ  και  θεωρώ  ότι  θα  

φανούμε  όλοι  αντάξιοι  αυτού  του  πρώτου  στίγματος  για  να  

μπορέσουμε  να  έχουμε  μια  αρμονική  συνεργασία .   

 Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  ότι  δεν  υπήρξε  οποιαδήποτε  και  δεν  

υπάρχει  οποιαδήποτε  δεύτερη  σκέψη  γι '  αυτά .  Ο  καθένας  έχει  την  

θεσμική  ιδιότητα  της  άσκησης  της  αντιπολίτευσης ,  του  ρόλου  του  
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καθενός ,  ο  οποίος  είναι  σεβαστός ,  σε  αυτόν  τον  χώρο  θα  κάνουμε  

δυνατή  και  θα  πρέπει  να  γίνει  δυνατή  η  τεκμηρίωση  από  την  μεριά  της  

διοίκησης  του  Δήμου  και  από  την  μεριά  της  αντιπολίτευσης ,  αλλά  

σεβόμενοι  ο  ένας  τον  θεσμικό  ρόλο  του  άλλου .   

 Επειδή  καταλήγοντας  θεωρώ  ότι  αυτό  πρέπει  να  το  κάνει  πράξη  

πρώτα  η  Δημοτική  Αρχή ,  ξεκινώ  με  αυτή  την  φιλοσοφία  για  το  πρώτον  

οργανισμό  που  αφορά  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  κάνω  την  πρόταση  που  

αφορά  τους  εξής :  για  Πρόεδρο  προτείνω  τον  κ .  Δεσποτίδη  Ιωάννη .  Για  

μέλη  τον  κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννη  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  

Γεώργιο ,  Χατζηδημητρίου  Ιωάννη  μέλη  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Μερετούδη  Δημήτριο ,  την  κυρία  Παλάζη  Χρύσα  με  αναπληρωτή  την  

κυρία  Πάνου  Σωτηρία ,  τον  κ .  Χαλκιόπουλο  Αλέξανδρο  με  αναπληρωτή  

τον  κ .  Ματθαίο  Γεώργιο ,  την  κυρία  Πουλικίδου  Χρύσα ,  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Γαλακτοπούλου  Δώρα .  Τον  κ .  Ρούμπο  

Ιωάννη ,  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Σουπίδη  Βασίλη .  Την  κυρία  Κερέζη  

Ιωάννα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Γκεντσούδη  Ελισσάβετ  και  τον  κ .  

Καρακολίδη  Παναγιώτη  του  Χρήστου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Παπαευστρατίου  Θεοφάνη .   

 Αυτές  είναι  οι  προτάσεις  από  τον  Δήμαρχο  και  από  εκεί  και  

πέρα ,  έχουμε  τους  ορισμούς  των  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  οκτώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  δεν  ισχύει  αυτό  που  είπατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  μέσα  σε  αυτές  τις  προτάσεις  δεν  είναι  όλοι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συνεννοηθήκατε  με  τις  παρατάξεις ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει  γίνει  μια  επικοινωνία  με  τους  επικεφαλής ,  επικοινωνία  για  τους  

οποίους  υπάρχει  μια  αρχική  πρώτη  προσέγγιση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  γενναίο  πραγματικά  αυτό  που  λέει  ο  Δήμαρχος ,  όμως  έχω  μια  

τεράστια  διαφωνία .  Τις  θέσεις ,  τις  όποιες  θέσεις  της  αντιπολίτευσης  

δεν  τις  επιλέγει  ο  Δήμαρχος ,  τις  επιλέγει  η  αντιπολίτευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  φτάσαμε  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  κάνατε  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  κατάλαβα  προηγουμένως  από  την  εισήγησή  σας  ότι  θα  αφήσετε  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε .  Παρακαλώ .  Κύριε  Μιχτσόγλου  

παρακαλώ ,  δεν  θα  πετάγεστε  έτσι ,  σας  παρακαλώ  πολύ .   Κύριε  

Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  να  προτείνετε  από  την  δική  σας  παράταξη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για  να  γίνει  σαφές  λίγο  αυτό  που  είπα ,  γιατί  υπάρχει  παρεξήγηση ,  

αυτά  τα  οκτώ  άτομα  από  τα  δέκα  τα  αιρετά  που  θα  βγουν  από  το  σώμα  

σήμερα ,  το  οκτώ  είναι  η  πρόταση  του  Δημάρχου ,  όπως  εξηγήθηκε  από  

τον  Πρόεδρο .  Τα  άλλα  δυο ,  τα  οποία  είναι  πρόταση  της  

αντιπολίτευσης ,  προφανώς  θα  είναι  θέμα  της  αντιπολίτευσης ,  δεν  είναι  

θέμα  δικό  μας .  εσείς  θα  τα  προτείνετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιλέγατε  εσείς  τα  οκτώ  και  τα  δυο  που  υποχρεωτικά  από  την  

αντιπολίτευση  είναι  της  αντιπολίτευσης .  Τα  οκτώ  όμως  τα  επιλέξατε  

εσείς  που  δυνητικά ,  δεν  εκχωρείτε  στην  αντιπολίτευση  κάτι .  Να  το  

ξεκαθαρίσουμε  αυτό .  Να  μην  το  παίζουμε  δηλαδή  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι ,  γιατί  θα  δείτε  η  ανθρωπογεωγραφία  και  μπορεί  να  

μιλήσουν  και  άλλοι  και  θα  δείτε  και  από  τα  άλλα ,  από  την  σύνθεση  και  

των  άλλων  δημοτικών  επιχειρήσεων ,  ότι  προφανώς  η  

ανθρωπογεωγραφία  δεν  αφορά  αυτούς  που  προτείνω  εγώ ,  ανθρώπους  

από  την  παράταξη  την  δική  μου  και  για  το  κομμάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  τελειώσω  λίγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  για  το  κομμάτι  αυτής  της  

σύνθεσης  υπάρχει  πρόσωπο  το  οποίο  δεν  αφορά  την  παράταξη ,  δεν  

ανήκει ,  εάν  θέλετε  στην  παράταξη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  παρακαλούσα  όμως ,  δεν  είναι  ωραία  εικόνα  να  έχουμε  αυτή  την  

συζητησούλα  τώρα ,  δεν  είναι  σωστό  αυτό .   Προφανώς  υπήρξε  μια  

παρανόηση ,  οι  θέσεις  που  δικαιούται  η  αντιπολίτευση  δεν  μπήκαμε  

ακόμα  σε  αυτό ,  θα  προτείνει  η  αντιπολίτευση  τους  δικούς  της  τώρα  

αμέσως ,  αλλά  στα  πρόσωπα  στα  οποία  εισηγήθηκε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  αυτό  

σας  εξήγησε  και  το  οποίο  πρέπει  επίσης  να  γίνει  σαφές ,  δεν  είναι  όλα  

πρόσωπα  τα  οποία  είναι  προερχόμενα  από  την  παράταξη  του  κ .  

Δημάρχου .  Αυτό  σας  είπε .   

 Λοιπόν ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καταρχάς  και  εγώ  με  

την  σειρά  μου  να  ευχηθώ  υγεία ,  ευτυχία  προσωπική ,  οικογενειακή ,  να  

ευχηθώ  ήρεμες  συνεδριάσεις ,  παραγωγικές ,  επ’  ωφελεία  του  Δήμου  

μας ,  των  δημοτών ,  της  ποιότητας  ζωής  και  της  ανάπτυξης  του  Δήμου .   

 Εμείς  ως  παράταξη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  κάνουμε  πολλά  πράγματα  

προκειμένου  αυτά  τα  οποία  υπόσχομαι  να  τα  δούμε  να  γίνονται  και  

πράξεις .   

 Στην  συγκεκριμένη  τώρα  και  όσον  αφορά  και  τις  επόμενες  

συγκροτήσεις ,  δηλαδή  οκτώ ,  εννέα  και  δέκα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  

τοποθέτησή  μου  αφορά  ως  παράταξη  αλλά  και  προσωπικά  εκφέρω  δυο  

προτάσεις ,  δυο  σκέψεις  μάλλον  τις  οποίες  θα  τις  έλεγα  ότι  είναι  και  

δυο  ενστάσεις .   

Θα  μείνω  στο  ενστάσεις .  Η  πρώτη  ένσταση  είναι  αυτή  που  

διατύπωσε  ο  κ .  Γάτσιος ,  όχι  τώρα ,  διαχρονικά .  Έχει  ερμηνευτεί ,  κατά  

την  άποψη  της  παράταξης  μας ,  λανθασμένα  και  θα  έπρεπε  κατά  πρώτον  

η  αντιπολίτευση  να  συνέρχεται  με  μια  διαδικασία  που  αφορά  μόνο  

αυτή  και  να  εισηγείται  τα  πρόσωπα  τα  οποία  θα  έπρεπε  να  δεχθεί  το  
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σώμα  απευθείας ,  να  συνθέτουμε  με  αυτόν  τον  τρόπο  τα  σχήματα  

διοίκησης  και  όχι  να  είναι  αποτέλεσμα  της  ψήφισης  του  συνόλου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  με  αποτέλεσμα ,  επί  της  ουσίας  δηλαδή ,  να  το  

πω  σχηματοποιημένα ,  η  πλειοψηφία  επιλέγει  αυτόν  που  θα  ασκήσει  

αντιπολίτευση .   

Εδώ  εσείς  βάλατε  ένα  άλλο  πνεύμα  συναινετικό .  Στο  παρελθόν  

είχαμε  και  αυτό  το  φαινόμενο ,  να  μην  είχε  δηλαδή  την  δυνατότητα  η  

αντιπολίτευση ,  η  μείζουσα  ή  η  ελάσσουσα  και  γενικότερα  να  προτείνει  

από  μόνη  της .  Αυτό  ήταν  αυτό  το  οποίο  παρουσίασε  ο  κ .  Γάτσιος .  

Είναι  μια  θέση  την  οποία  την  βάζουμε  διαχρονικά .  Εδώ  θέλει  βελτίωση  

ο  νόμος  ή  με  μια  επεξήγηση ,  με  μια  εγκύκλιο  για  να  είμαστε  

συγκεκριμένοι  και  ξεκάθαροι .  Δεν  μπορεί  η  συμπολίτευση  να  επιλέγει  

αυτόν  που  θα  τον  κάνει  αντιπολίτευση ,  προς  Θεού .    

Το  δεύτερο  που  έχουμε  ως  παράταξη  και  προσωπικά  να  

επισημάνουμε  είναι  το  εξής :  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουμε  

βεβαίως  εμείς  εδώ  όλοι  πολύ  καλά  γνωρίζουμε  και  όλοι  βεβαίως ,  

είμαστε  μέτοχοι  μιας  διαδικασίας  που  έλαβε  χώρα ,  εννοώ  τις  εκλογές ,  

με  βάση  τον  Ν .  4555.  Έγινε  η  ανακήρυξη  και  η  παρουσία  μας  εδώ  

δείχνει  ακριβώς  αυτό  το  οποίο  νομίζω  ο  νόμος  με  την  απλή  αναλογική ,  

να  το  πω  απλά ,  έδινε  σε  κάθε  παράταξη .   

Τι  έχουμε  σήμερα ;  Έχουμε ,  κατά  την  άποψή  μας ,  με  τους  δυο  

νόμους ,  η  οποία  εγκύκλιος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   φέρει  το  4623/19 και  τον  

4625/19 φέρει  μια  αλλοίωση  της  ετυμηγορίας ,  φέρει  μια  αλλοίωση  της  

συμμετοχής  στην  διοίκηση  και  βεβαίως  είναι  ένα  θέμα  που  δεν  είναι  

δικό  σας .   

Εμείς  έχουμε  εδώ  ένσταση  σοβαρή ,  όσον  αφορά  την  νομιμότητα  

και  θα  δώσω  ένα  συγκεκριμένο  παράδειγμα  για  την  σύνθεση  και  
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λειτουργία  και  την  στελέχωση  γενικότερα  και  των  Επιτροπών  αλλά  και  

των  νομικών  προσώπων  αλλά  και  γενικά  όλων  των  δομών  διοίκησης .   

Έχουμε  το  εξής ,  κύριε  Πρόεδρε .  Είστε  νομικός ,  ο  κώδικας  λέει  

ότι  τα  συλλογικά  όργανα  διοίκησης  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  η  

Οικονομική  Επιτροπή  και  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  η  

Εκτελεστική .  Οι  αρμοδιότητες  είναι  συγκεκριμένες .  Οι  δυο  Επιτροπές  

συνέρχονται  και  αποφασίζουν  με  ενισχυμένη  πλειοψηφία  με  βάση  

αυτούς  τους  δυο  νόμους  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  οποίο  ορίζει  

σαφώς  ο  κώδικας  ότι  ασχολείται  με  όλες  τις  αρμοδιότητες  που  δεν  

είναι  αρμοδιότητες  αυτών  των  δυο  οργάνων ,  έχει  μια  ευρύτητα  δηλαδή  

στην  αντιμετώπιση  θεμάτων ,  η  σύνθεσή  του  είναι  με  απλή  αναλογική ,  

να  το  πω  έτσι  σχηματοποιημένα ,  με  βάση  τον  νόμο  με  τον  οποίο  

μετείχαμε  στις  εκλογές .   

Εδώ  λοιπόν  έχουμε  ένα  μυστήριο  θα  το  ονομάσω ,  δεν  ξέρω  πως  

λέγεται  επιστημονικά  από  τον  χώρο  σας ,  φαινόμενο .  Εδώ  εμείς  έχουμε  

αυτή  την  ένσταση ,  πάμε  παρακάτω  όμως  και  θεωρούμε  ότι  ίσως  κάποια  

στιγμή  η  ποιότητα  αυτών  των  δυο  νόμων  να  κριθεί  ή  θα  κριθεί ,  

εκτιμούμε ,  στο  ΣτΕ .   

Οι  νόμοι  εφαρμόζονται ,  είμαστε  επί  γεγονότος ,  θα  

προχωρήσουμε  παρακάτω ,  άρα  η  προσπάθειά  σας ,  εάν  θέλετε  να  

κάνετε  μια  άμβλυνσή ,  εάν  είναι  από  εδώ ,  εάν  πηγάζει  από  εδώ ,  καλά  

το  κάνετε ,  όμως  θέλω  να  πω  ότι  θα  έπρεπε  εδώ  η  εκπροσώπηση  να  

είναι  με  απλή  αναλογική ,  να  το  πούμε  έτσι  απλά  για  να  το  

καταλάβουμε  όλοι ,  όπως  είναι  και  η  σύνθεση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Συνεπώς ,  η  αντιπολίτευση  θα  είχε  περαιτέρω  θέσεις  και  

εμείς  θα  θέλαμε  αυτές  οι  θέσεις  να  κατανεμηθούν  αναλογικά  στην  
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αντιπολίτευση  και  αυτό  θα  έπρεπε  να  είναι  αντικείμενο  μιας  

συνεύρεσης  που  θα  είχε  η  αντιπολίτευση .  

 Τα  είπαμε  όλα ,  πάει ,  ξεκαθαρίστηκε  και  αυτό  που  έβαλε  ο  κ .  

Γάτσιος ,  για  να  μην  έχουμε  περαιτέρω  θέματα  τα  οποία  να  αιωρούνται .   

 Τώρα  εδώ  είναι  ο  κ .  Χρυσανθίδης  στην  πρότασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  αναπληρωτή  του ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  αναπληρωτή  τον  Φωτιάδη  τον  Γιώργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Να  απαντήσω  λίγο  σε  αυτό  που  είπατε ,  κ .  Φωτιάδη .  Προφανώς  

τώρα  εδώ  πέρα  δεν  είμαστε  ούτε  δικαστικό  όργανο  για  να  κρίνουμε  και  

να  αξιολογήσουμε  την  συνταγματικότητα  ή  μη  των  συγκεκριμένων  

νόμων .  Εδώ  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  εφαρμόσουμε  τους  νόμους  

αυτούς ,  οι  οποίοι  θεσπίστηκαν  προκειμένου  να  ενισχυθεί ,  με  βάση  την  

αιτιολογική  έκθεση  του  νόμου  η  κυβερνησιμότητα  των  δήμων .   

 Βεβαίως ,  είμαστε  επίσης  υποχρεωμένοι  να  ακολουθήσουμε  και  

την  εγκύκλιο ,  όπως  αυτή  διατυπώνεται .   

 Τώρα  από  εκεί  και  πέρα  τα  υπόλοιπα  ζητήματα ,  είναι  θέματα  

προσέγγισης  του  καθενός ,  δεν  είναι  του  παρόντος  να  το  συζητήσουμε  

περισσότερο .   

 Κύριε  Αραμπατζή  από  την  δική  σας  την  πλευρά ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  πρότασή  μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  για  τον  κ .  Δούκα  Γιώργο  

τακτικό  μέλος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Παπαβασιλείου  Βασίλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Μετά  ταύτα  και  αφού  έχουμε  πλέον  όλα  τα  ονόματα  τα  οποία  

τέθηκαν  υπόψη  του  σώματος ,  συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  παραπέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γεια  σας .  Καλή  αρχή  και  από  εμένα  και  καλή  δύναμη .  Ήθελα  να  

ρωτήσω ,  ενώ  ο  νόμος  προβλέπει  τον  ορισμό  των  ατόμων  που  ορίζεται  

από  την  παράταξη  του  Δημάρχου ,  αναφέρει  για  τα   2/5 από  την  πλευρά  

της  αντιπολίτευσης .  Δεν  έχω  καταλάβει ,  δεν  ξέρω  εάν  ήταν  κάπου  

γραμμένο ,  με  ποιον  τρόπο  θα  οριστούν  τα  άτομα  της  αντιπολίτευσης ,  

γιατί  δεν  γίνεται  όπως  στις  Επιτροπές ,  δεν  υπάρχει  εκλογικό  μέτρο  και  

τα  λοιπά .   

 Εάν  μπορείτε  λίγο  να  μας  το  διευκρινίσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ισχύουν  οι  γενικότερες  διατάξεις  του  κώδικα ,  σύμφωνα  με  τις  

οποίες  επιλέγονται  οι  υπόλοιπες  θέσεις  από  το  σύνολο  του  σώματος .  

Είναι  αυτό  στο  οποίο  αναφέρθηκε  προηγουμένως  ο  κ .  Φωτιάδης .  Δεν  

υπάρχει  αυτό  που  υπάρχει  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  στην  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής ,  όπου  εκεί  η  αντιπολίτευση  επιλέγει  από  μόνη  της  τα  

πρόσωπα  αυτά .  Είναι  απόφαση ,  λοιπόν ,  του  συνόλου  του  σώματος  ποια  
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μέλη  της  αντιπολίτευσης  θα  μετέχουν  στο  όργανο  αυτό .  Στο  συμβούλιο  

αυτό .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  προτάθηκαν  οι  δυο  μεγαλύτερες  παρατάξεις  

στην  προκειμένη  περίπτωση ,  του  κ .  Φωτιάδη  και  του  κ .  Αραμπατζή ,  οι  

οποίοι  πρότειναν  τα  άτομα  που  πρότειναν  και  συμφωνεί  το  σώμα  στην  

πρόταση  αυτή  και  προχωρούμε  παραπέρα .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Δεν  αποκλείεται  άλλη  υποψηφιότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς  δεν  αποκλείεται  άλλη  υποψηφιότητα ,  γι '  αυτό  και  ρώτησα  

ότι  εάν  συναινεί  το  σώμα .  Εάν  δεν  συναινούσε  το  σώμα  έπρεπε  να  το  

πει  αυτός  που  δεν  συναινούσε .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  δεν  μπαίνουν  έτσι  τα  θέματα  στις  

ψηφοφορίες .  Εσείς  οφείλατε  για  να  προστατεύσετε  το  σύνολο ,  εμάς ,  

πολύ  περισσότερο  τους  μικρούς ,  να  ρωτήσετε  εάν  υπάρχει  άλλο  μέλος  

που  να  θέλει  να  θέσει  υποψηφιότητα  και  εάν  δεν  υπήρχε ,  τότε  

ομόφωνα  το  έχουμε  αποφασίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν  ανέφερα… 

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Όταν  το  θέτετε  έτσι  το  ζήτημα ,  σημαίνει  ότι  όλα  αυτά  είναι  προ  

αποφασισμένα ,  δεν  υπάρχει  λόγος  ύπαρξης  της  Διάβασης  Πεζών ,  

προφανώς  ο  κ .  Φαρμάκης  είπε  ότι  λευκό  θα  ψηφίσουν ,  το  έχουν  

αντιμετωπίσει  και  δεν  ξέρω  τι  θα  κάνει  η  παράταξη  της  κυρίας  

Παπαφωτίου .  Αλλά  εμείς  δεν  έχουμε  λόγο  ύπαρξης  και  επίσης ,  

συγνώμη  αφού  τώρα  που  δώσατε ,  πήρα  τον  λόγο… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  πήρατε  από  μόνο  σας .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος ,  υπήρχε  λόγος  να  μην  τον  πάρω ;  Θα  ψηφίζαμε  χωρίς  να  

προβληθεί  η  ένσταση  η  δική  μου ,  οπότε  μετά  τι  απόφαση  θα  ήταν  

αυτή ;  Για  να  προστατεύσω  τον  πήρα ,  γιατί  και  εγώ  δικηγόρος  είμαι  και  

ξέρω  από  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  σκοπός  είναι  οπωσδήποτε ,  να  λειτουργούμε  με  τον  αρτιότερο  τρόπο .  

Όταν  ερώτησα  εάν  συναινεί  το  σώμα ,  αυτό  το  πράγμα…. 

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Όχι  εάν  συναινεί ,  εάν  υπάρχει  άλλη  υποψηφιότητα  έπρεπε  να  

ρωτήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  κάποιος  δεν  συναινεί  στις  υποψηφιότητες  αυτές  και  θέλει  να  

προτείνει  κάποια  άλλη  υποψηφιότητα ,  μπορεί  να  το  πει .  Έχετε  κάποια  

άλλη  υποψηφιότητα  εσείς ;  Γι '  αυτό  ρωτήσαμε .  Η  ερώτηση  ήταν  σαφής .  

Έχετε  κάποια  άλλη  υποψηφιότητα  εσείς ;   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Η  Διάβαση  Πεζών  δεν  έχει  υποψηφιότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  υποψηφιότητα .  Άλλη  υποψηφιότητα… 

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  κύριε  … 

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  
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Συγνώμη ,  από  την  στιγμή ,  πρέπει  να  διευκρινίσουμε  κάτι  γιατί  τώρα  

είναι  ο  κύκλος  που  μιλάμε ,  γιατί  μπαίνουμε  και  στην  ψηφοφορία .  Ο  κ .  

Δήμαρχος  αναφέρθηκε  ότι  έχει  την  διάθεση  και  εγώ  το  πιστεύω  ότι  

πραγματικά  το  έχει ,  αλλά  δεν  το  βλέπω  στην  πράξη  να  γίνεται ,  να  

λαμβάνει  υπόψη  και  τις  γνώμες  της  αντιπολίτευσης .  Είπε  ότι  

επικοινώνησε  με  τους  επικεφαλής .  Εγώ  δεν  είχα  καμία  επικοινωνία  με  

τον  κύριο  Δήμαρχο  από  τις  εκλογές  και  μετά ,  καμία  απολύτως ,  με  

οποιονδήποτε  τρόπο .   

 Θα  δώσει ,  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  από  τις  θέσεις  τις  δικές  του ,  

δηλαδή  αυτές  που  έχει  δικαίωμα  να  ορίσει  με  τους  απλούς  δημότες ,  

δεν  ξέρω  και  τι  άλλο  μπορεί  να  σκέφτεται  ο  κ .  Δήμαρχος  και  θέσεις  

που  θα  υποδειχθούν  από  την  αντιπολίτευση .  Εμείς ,  τουλάχιστον ,  ως  

Διάβαση  Πεζών  τέτοια  επικοινωνία  δεν  είχαμε  και  θέλω  αυτό  να  γίνει  

ξεκάθαρο .   

Θα  θέλαμε  να  ήταν  έτσι .  Ειλικρινά  θα  θέλαμε .  Και  εγώ  

προσωπικά  περίμενα ,  πιστεύοντας  ότι  ο  κ .  Δήμαρχος  τα  πιστεύει  αυτά  

που  λέει ,  ότι  κάποια  στιγμή  θα  κτυπούσε  το  τηλέφωνο  είτε  για  να  

μαζευτούμε  οι  επικεφαλής  της  αντιπολίτευσης  με  τον  κ .  Δήμαρχο  είτε  

και  κατά  μόνας ,  να  πιούμε  ένα  καφέ ,  να  συζητήσουμε  κάποια  

πράγματα .  Κάτι  τέτοιο  δεν  έγινε .  Δικαίωμα  του  κ .  Δημάρχου  είναι ,  

προφανώς  του  του  αναγνωρίζω  αλλά  να  είναι  σαφές  ότι  τέτοια  

επικοινωνία ,  μέχρι  σήμερα ,  τουλάχιστον ,  δεν  υπήρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  τελειώνουν  σήμερα  τα  νομικά  πρόσωπα  του  Δήμου ,  κύριε  

Γεωργούλα .  Έχετε  λίγο  υπομονή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ,  επομένως ,  άλλη  πρόταση ;  Δεν  υπάρχει  από  ότι  βλέπω .   
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 Εάν  εξαιρέσουμε  τον  κ .  Φαρμάκη ,  ο  οποίος  δήλωσε  

προηγουμένως  ότι  στα  νομικά  πρόσωπα  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Και  στα  προηγούμενα  θέματα  η  θέση  μου  είναι  ίδια .  Δηλαδή ,  από  το  

πρώτο  θέμα ,  απλά  στην  ψηφοφορία  τα  περάσατε  γρήγορα  και  γι '  αυτό  

έκανε  την  παρέμβαση ,  το  λευκό  ισχύει  από  το  ένα  μέχρι  και  το  έβδομο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχουμε  άλλη  διαφοροποίηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Λευκό  η  Διάβαση  Πεζών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λευκό  η  ‘Διάβαση  Πεζών’ ,  οι  υπόλοιποι  ναι  στην  πρόταση  όπως  

διατυπώθηκε  προηγουμένως .   

Θέμα  οκτώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  ακουστούν  τα  ονόματα  ποιοι  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν  τα  ονόματα  τα  οποία  προτείνονται  από  τον  κ .  Δήμαρχο  είναι  

υποχρεωτικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεσποτίδης  Ιωάννης  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  Γιώργο ,  

Χατζηδημητρίου  Ιωάννης  με  αναπληρωτή  τον  Μερετούδη  Δημήτρη .  

Αλλάζει…Χαλκιόπουλος  Αλέξανδρος  με  αναπληρωτή  τον  Ματθαίο  

Γεώργιο ,  Πουλικίδου  Χρύσα  με  αναπληρώτρια  την  Γαλακτοπούλου  

Δώρα ,  Ρούμπος  Ιωάννης  με  αναπληρωτή  τον  Σουπίδη  Βασίλη ,  Ρέζη  
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Ιωάννα  με  αναπληρώτρια  την  Κελτσούδη  Ελισσάβετ  και  Καρακολίδης  

Παναγιώτης  του  Χρήστου  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Παπαευστρατίου  

Θεοφάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  δική  σας  την  παράταξη  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  με  αναπληρωτή  

είπατε  τον  κ .  Φωτιάδη  και  από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  ο  κ .  

Δούκας  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Παπαβασιλείου .    

 Τα  εξ  οφίτσιο  μέλη  τα  είχαμε  αναφέρει  στην  αρχή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  εφαρμόσουμε  τις  διατάξεις  του  Ν3463, το  άρθρο  

240,  το  οποίο  δεν  έχει  καταργηθεί  και  είναι  σε  ισχύ ,  πρέπει  το  σώμα  

να  ορίσει  και  αντιπρόεδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ ,  βεβαίως .  Δεν  άλλαξε  ο  Ν3463, δεν  καταργήθηκε .  Πρέπει  να  

ψηφιστεί  και  ο  Αντιπρόεδρος .  Το  λέει  ξεκάθαρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία .  Εάν  το  σώμα ,  μου  επιτρέπετε  να  πάρω  τον  λόγο  Πρόεδρε ;  

Προτείνουμε  για  Αντιπρόεδρο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  την  κυρία  

Πουλικίδου  Χρύσα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Γαλακτοπούλου  Δώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  και  από  αυτές  τις  διευκρινήσεις ,  έχουμε  κάποιο  άλλο  ζήτημα ;  

Συνεπώς  με  δυο  λευκές  ψήφους  που  αναφέρθηκε ,  του  κ .  Φαρμάκη  και  

του  κ .  Γεωργούλα ,  οι  υπόλοιποι  εγκρίνουν  αυτή  την  σύνθεση .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  577/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

 της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   στην  περίπτωση  αυτή  είναι  

ενδεκαμελές .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  δικαίωμα  υπόδειξης  επτά  μελών  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου ,  πέντε  τουλάχιστον ,  εκ  των  οποίων  είναι  

δημοτικοί  σύμβουλοι ,  οι  δυο  προερχόμενοι  από  την  αντιπολίτευση .   

 Εδώ  έχουμε  επίσης  έναν  εκπρόσωπο  του  Εργατικού  Κέντρου  και  

έναν  εκπρόσωπο  των  Εργαζομένων .   

 Εκπρόσωπος  του  Εργατικού  Κέντρου  είναι  η  κυρία  Κηπουρού  

Μαριάνθη  χωρίς  να  έχει  οριστεί  αναπληρωτής  και  εκπρόσωπος  των  

εργαζομένων ,  από  μια  εσωτερική  διαδικασία  που  έγινε  αλλά  δεν  μας  

έχει  κοινοποιηθεί  ακόμα  το  έγγραφο ,  θα  το  λάβουμε  τις  επόμενες  

ημέρες ,  ούτως  ή  άλλως ,  θα  είναι  το  πρόσωπο  το  οποίο  θα  υποδείξουν  

οι  εργαζόμενοι .   

 Τώρα ,  κύριε  Δήμαρχε  τα  άτομα  τα  οποία  είναι  η  δική  σας  

πρόταση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Προτείνουμε  την  κυρία  Παλάζη  Χρύσα  για  Πρόεδρο  με  αναπληρώτρια  

την  κυρία  Πάνου  Σωτηρία .  Τον  κ .  Σιαμάγκα  Δημήτρη  με  αναπληρωτή  

τον  κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννη .  Τον   κ .  Ταΐρη  Γεώργιο  με  αναπληρωτή  

τον  κ .  Ρίζο  Σάββα .  Την  κυρία  Παπαφωτίου  Αριάδνη  με  αναπληρώτρια  

την  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Τον  κ .  Κανακάρη  Νεκτάριο  … 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνω .  Από  εκεί  και  πέρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόταση  του  Δημάρχου  είναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα  η  αποδοχή  της  πρότασης ;  Ο  κ .  Κανακάρης  

Νεκτάριος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ίντο  Κωνσταντίνο .  Η  κυρία  

Ανατολάκη  Συρματένια ,  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Ζαλιμίδου .  Και  η  

κυρία  Κατσαρίδου  Ελένη ,  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Δρίγκα  

Παναγιώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  από  την  παράταξη  του  κυρίου  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  τώρα ,  επειδή  εάν  υπάρχει  κάποιος  ο  οποίος  δεν  αποδέχεται ,  όπως  

στην  περίπτωση  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου ,  θα  πρέπει  να  γίνει  μια  

πρόταση  άλλη .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  τιμή  μου  αλλά  δεν  αποδέχομαι  την  θέση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ωραία .  Προτείνω  για  την  συγκεκριμένη ,  για  την  αναπληρώτρια  της   

κυρίας  Παπαφωτίου ,  μήπως  κυρία  Παπαφωτίου  έχετε  κάποια  πρόταση  

εναλλακτική ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πρώτον  να  επαινέσω  την  πρωτοβουλία  σας ,  εάν  

έχω  δικαίωμα  σε  αυτό  το  σημείο  να  κάνω  την  παρέμβασή  μου  και  θα  

πρέπει  να  πω  ότι  με  αιφνιδιάσατε  και  εμένα  ευχάριστα  με  την  

πρωτοβουλία  σας  αυτή ,  διότι  δεν  είχαμε  κάποια  επαφή  ούτε  και  

ζητήσαμε  ως  Δύναμη  Σερραίων  κάτι  ανάλογο  από  εσάς .   

 Βεβαίως  πρέπει  να  πω  ότι  όχι  απλώς  σέβομαι  και  υιοθετώ ,  αλλά  

είμαι  εντελώς  συντονισμένη  με  όσα  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης  πάνω  στο  θέμα  

των  στελεχώσεων  και  των  επιτροπών  αλλά  και  των  νομικών  προσώπων  

και  θέλω  να  σας  θυμίσω  ότι  στην  προηγούμενη  και  πρώτη  ουσιαστικά  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μας ,  εμείς  ως  Δύναμη  

Σερραίων  απείχαμε  από  την  διαδικασία ,  ως  διαμαρτυρία  για  το  ότι  ενώ  

εκλεχθήκαμε  όλοι  με  απλή  αναλογική ,  οι  Επιτροπές  του  Δήμου  

στελεχώνονται  με  ενισχυμένη ,  υπέρ  ενισχυμένη  και  φυσικά  αδικώντας  

παρατάξεις  με  το  δικό  μας  ποσοστό .   

 Επίσης ,  θέλω  να  πω  ότι  το  βήμα  το  οποίο  κάνετε  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντικό  και  στο  πνεύμα  το  οποίο  διατυπώσατε  στην  εισήγησή  σας  

και  το  οποίο  επικροτώ  προσωπικά .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  αξιοποιήσουμε  όποια  δυνατότητα  εμείς  ως  

Δύναμη  Σερραίων  μας  δίνετε  και  να  παρέμβουμε  αλλά  και  να  

προωθήσουμε  αυτό  που  όλοι  πιστεύω  εδώ  θέλουμε ,  το  καλό  της  πόλης  

μέσω  έργων  και  πράξεων .   

 Η  αποδοχή  της  πρότασής  σας  από  την  πλευρά  μου  δεν  σημαίνει  

σε  καμία  περίπτωση  υποδούλωση  της  ψήφου  μου  και  χάρηκα  που  το  
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είπατε  στην  αρχή  ότι  όλες  αυτές  οι  θέσεις ,  να  το  πω ,  οι  οποίες  είναι  

και  άμισθες ,  είναι  καθαρά  θέσεις  ακριβώς  για  να  εκφραστεί  ο  κάθε  

ένας  δημοτικός  σύμβουλος  και  να  παράξει  έργο ,  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσφοράς .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ακριβώς .  Εγώ  θα  ήθελα ,  επίσης  υιοθετώντας  ότι  ακούστηκε  από  την  

πλευρά  της  αντιπολίτευσης  και  ιδιαίτερα  από  την  Διάβαση  Πεζών  και  

τον  κ .  Γεωργούλα  και  την  δική  σας  την  διαβεβαίωση  ότι  δεν  τελείωσαν  

οι  στελεχώσεις  των  νομικών  προσώπων ,  θα  ήθελα  να  δω  να  συνεχίζεται  

αυτό  το  οποίο  πολύ  ωραία  και  σωστά  ξεκινήσατε .   

 Δυστυχώς  έχουμε  έναν  νόμο ,  ο  οποίος  περιορίζει  εξαιρετικά  τις  

δυνατότητες  της  ελάσσονος  αντιπολίτευσης  και  χαίρομαι  που  δίνετε  

αυτή  την  δυνατότητα .   

 Αποδέχομαι  την  θέση  και  συνεχίζουμε  εκεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  αναπληρώτρια ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  έχω .  Εμείς  γνωρίζετε  ότι  εκπροσωπούμαστε  εδώ  από ,  είμαστε  δυο .  

Επομένως ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  εξέφρασε  την  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  προτείνω  την  κυρία  Ταμουτζίδου  για  αναπληρώτρια ;  Εκτός ,  εάν  

θέλετε ,  να  προτείνετε  και  εσείς ;  Δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα .   Θέλετε  να  

προτείνετε  κάποια  αναπληρώτρια  από  την  μεριά  της  αντιπολίτευσης ;  

Προτείνω  την  κυρία  Ταμουτζίδου  για  αναπληρώτρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Θα  παρακαλούσα  μονάχα ,  τώρα  εντάξει  έχουμε  να  

εφαρμόσουμε  έναν  νόμο .  Το  να  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  κάθε  λίγο  

να  κάνουμε  την  κριτική  μας  εάν  μας  αρέσει  ή  δεν  μας  αρέσει  αυτός  ο  

νόμος ,  είναι  εν  πολλοίς  ατελέσφορο .  Και  να  μείνουμε  επίσης  στο  

γεγονός  ότι  αυτή  η  πρωτοβουλία ,  όπως  την  χαρακτηρίσατε ,  του  κ .  

Δημάρχου  είναι  εξαιρετικά  αξιέπαινη ,  ο  οποίος  ουσιαστικά  από  το  

δικαίωμα  που  του  δίνει  ο  νόμος  εκχωρεί  κάποιες  θέσεις  στην  

αντιπολίτευση  αυξάνοντας  την  συμμετοχή  της  αντιπολίτευσης  στα  

όργανα  αυτά .   

 Τώρα  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  στο  συγκεκριμένο  

νομικό  πρόσωπο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  κυρία  Ηλιοπούλου  με  τον  κ .  Μπουρβάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τον  κ .  Μπουρβάνη .  Η  κυρία  Ηλιοπούλου  με  τον  κ .  Μπουρβάνη .  Και  

από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  πρότασή  μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  σαν  τακτικό  μέλος  τον  κ .  Χράπα  

Παντελή  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Δούκα  Γεώργιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  άλλες  προτάσεις  επί  του  θέματος ;  Άλλες  

υποψηφιότητες  προκειμένου  να  τεθούν  υπόψη  του  σώματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  τοποθέτηση  γρήγορη ,  σύντομη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με  αφορμή  το  ότι  διετέλεσα  αντιπρόεδρος  στην  κοινωφελή  επιχείρηση  

του  Δήμου  Σερρών  δυόμιση  χρόνια  και  άλλα  δυο  Πρόεδρος ,  με  αυτή  

την  σύνθεση  που  είναι  άτομα  όλα  πάρα  πολύ  γνωστά  και  αξιόλογα ,  

άλλωστε  γνωστοί  είμαστε  όλοι ,  η  πόλη  είναι  πάρα  πολύ  μικρή ,  εύχομαι  

σε  όλους  σας  καλή  δύναμη .  Να  ξέρετε  ότι  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  έχει  ανακτήσει  

και  την  αξιοπιστία  της  και  την  εξωστρέφειά  της .  Εγώ  εύχομαι  να  

συνεχίσετε  αυτή  την  σκυτάλη  που  παίρνετε  από  τους  επόμενους  και  να  

την  πάτε  ακόμα  πιο  ψηλά .   

 Καλή  υγεία  να  έχετε  και  καλή  δύναμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  και  Αντιπρόεδρο  ποιον  προτείνουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  Αντιπρόεδρο  προτείνω  τον  κ .  Κανακάρη  Νεκτάριο  με  αναπληρωτή  

τον  κ .  Ίντο  Κωνσταντίνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  αφού  λοιπόν  ακούστηκαν  όλα  τα  ονόματα  και  όλες  οι  

υποψηφιότητες  να  ρωτήσω  το  σώμα  εάν  έχουμε  διαφορετική  ψήφο .  

Εγκρίνεται ;  Εάν  εξαιρέσουμε  την  ψήφο  του  κ .  Φαρμάκη ,  που  το  

δήλωσε  και  ο  κ .  Γεωργούλας  εγκρίνει .  Μάλιστα .  Άρα  λοιπόν  μόνο  ο  κ .  

Φαρμάκης  λευκό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  578/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εννέα .   
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ΘΕΜΑ  9ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου   

της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  εννεαμελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  στο  οποίο  έχουμε  

τέσσερις  δημοτικούς  συμβούλους  και  τέσσερις  δημότες  και  έναν  φορέα  

ο  οποίος  θα  είναι ,  σύμφωνα  με  την  πρόταση ,  ο  ΟΡΦΕΑΣ ,  όπως  ήταν  

και  στο  παρελθόν ,  ο  Σύλλογος  ΟΡΦΕΑΣ ,  ο  οποίος  μας  έστειλε  την  

πρότασή  του .  Θα  είναι  ο  κ .  Χαράλαμπος  Φώτογλου  ως  τακτικό  μέλος  

με  αναπληρωτή  τον  κ .  Πασχαλίδη .   

 Ο  κ .  Δήμαρχος  στην  προκειμένη  περίπτωση  έχει  δικαίωμα  να  

προτείνει  τα  έξι  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .  Παρακαλώ  

Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνουμε  για  Πρόεδρο  τον  κ .  Γάτσιο  Ιωάννη  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Σιαμάγκα  Δημήτρη ,  τον  κ .  Ρίζο  Σάββα  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  

Γεώργιο ,  την  κυρία  Παλάζη  Χρύσα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Πάνου  

Σωτηρία ,  τον  κ .  Μπαμπαΐτη  Δημήτρη  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  

Βλάχου-Ικιούζη  Ελένη ,  την  κυρία  Ευθυμίου  Νέλη  με  αναπληρώτρια  

την  κυρία  Κοτσέλη  Βαρβάρα  και  την  κυρία  Παπαβασιλείου  Στυλιανή  

με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Φουντουκίδου  Ελισσάβετ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  για  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  περάσουμε  στον  κ .  Αραμπατζή  και  να  μας  πείτε  μετά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  πρότασή  μας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ο  κ .  Γκότσης  Ηλίας  σαν  τακτικό  

μέλος  και  την  κυρία  Παπαφωτίου  Αριάδνη  σαν  αναπληρώτρια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τελικά  βλέπω  ότι  πολλές  αρμοδιότητες  φορτώθηκα .  Ευχαριστώ  πολύ  

για  την  εμπιστοσύνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  πλευρά  του  κ .  Φωτιάδη  η  κυρία  Δρίγκα  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Τερζή .  Υπάρχουν  άλλες  προτάσεις ;  Συναινεί  το  σώμα  στην  σύνθεση  

αυτή ;   Με  εξαίρεση  πάλι  στον  κ .  Φαρμάκη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  είπατε ;  Αναπληρώτρια  του  κ .  Γκότση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιπρόεδρος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για  αντιπρόεδρο  προτείνουμε  τον  κ .  Μπαμπαΐτη  Δημήτρη  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Βλάχου-Ικιούζη  Ελένη .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  579/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου   

της  ¨Δ .Ε .Υ .Α .Σ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  συμβούλιο  είναι  ενδεκαμελές ,  αποτελείται ,  έχουμε  και  

συγκεκριμένη  διάταξη  στον  νόμο  που  ρυθμίζει  τα  θέματα  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  αποτελείται  λοιπόν  από  δυο  δημότες ,  έναν  εκπρόσωπο  των  

Εργαζομένων ,  έναν  εκπρόσωπο  φορέα  περιβαλλοντολογικού  ή  

επιστημονικού  με  πτυχίο  ανώτατου  εκπαιδευτικού  ιδρύματος ,  στην  

προκειμένη  περίπτωση  προτείνεται  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  όπως  ήταν  και  

στο  παρελθόν  και  ο  Δήμαρχος  έχει  δικαίωμα  να  προτείνει  επτά  μέλη .  

Τον  Πρόεδρο  και  συνολικά ,  επτά  δηλαδή ,  τον  Πρόεδρο  και  ακόμη  έξι  

μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου .   

 Κύριε  Δήμαρχε .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  την  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προτείνουμε  για  Πρόεδρο  τον  κ .  

Χαλκιόπουλο  Αλέξανδρο  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ρίζο  Σάββα ,  τον  κ .  

Μερετούδη  Δημήτριο  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Χατζηδημητρίου  Ιωάννη ,  

τον  κ ,  Ματθαίου  Γεώργιο  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Ταΐρη  Γεώργιο ,  την  

κυρία  Πάνου  Σωτηρία  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Παλάζη  Χρύσα  και  

την  κυρία  Ιλανίδου  Δέσποινα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Ηλιοπούλου  

Σταλακτή .   

 Επίσης  από  δημότες  τον  κ .  Καμελίδη  Γερμανό  με  αναπληρωτή  

τον  κ .  Λάντζο  Ιωάννη  και  τον  κ .  Αγγελάκη  Σταύρο  με  αναπληρωτή  τον  

κ .  Σγούρα  Ευάγγελο .  Αντιπρόεδρος  προτείνεται  ο  κ .  Καμελίδης  

Γερμανός  με  αναπληρωτή  τον  κ ,  Λάντζο  Ιωάννη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Φωτιάδη ,  να  αναφέρω  ότι  από  την  πλευρά  

των  εργαζομένων  εκλέχθηκε  εκπρόσωπος  ο  κ .  Παπαδόπουλος  Γεώργιος  

με  αναπληρωματικό  τον  κ .  Θεοχαρίδη  Στέφανο  και  ο  Ιατρικός  

Σύλλογος  προτείνει  τον  Πρόεδρό  του  κ .  Άγγελο  Βάκαλο  με  

αναπληρωτή  του  τον  κ .  Γεωργιτζίκη  Αθανάσιο .   

 Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Καρυπίδη  τον  Παύλο  και  η  κυρία  

Καλώτα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Μητλιάγκα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε  ένα  θέμα  εδώ  με  την  ποσόστωση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε  άλλες  προτάσεις ;  Έχουμε  άλλες  προτάσεις  για  το  συγκεκριμένο  

ζήτημα ;  Ωραία .  Τι  θα  θέλατε  εσείς ;   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  σας  ανέφερα  ποια  είναι  η  πρόταση  η  δική  μας .  Τώρα ,  από  εκεί  και  

πέρα ,  εάν  υπάρχει  πράγματι  ένα  έγγραφο  του  Συλλόγου  αυτού  που  

προΐστασται ,  Σύλλογος  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Σερρών  που  

προτείνει  πράγματι  κάποια  πρόσωπα  για  την ,  τον  κ .  Μερτζιάνη  Χρήστο  

με  αναπληρωματικό  τον  κ .  Μίσιο  Μιχάλη .   

 Βέβαια ,  κοιτάξτε  κάτι ,  δεν  υπάρχει  πρόταση  κάποιου  φορέα .  Ο  

νόμος  βάζει  το  διαζευκτικό  ή  που  σημαίνει  ότι  μπορεί  να  γίνει  

οποιαδήποτε  επιλογή .  Και  προτάχθηκε  η  επιλογή  του  Ιατρικού  

Συλλόγου  με  την  έννοια  ότι  είναι  ένας  φορέας  ο  οποίος  έχει  παρουσία  

στον  συγκεκριμένο  χώρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  ενεργό  προσφορά  όλα  τα  

προηγούμενα  χρόνια  και  κρίθηκε  ότι  αυτή  είναι  μια  καλή  επιλογή  για  

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Παρόλα  αυτά ,… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  εμένα ,  εγώ  έκανα  την  πρόταση .  Την  πρόταση  κάνω  εγώ ,  το  σώμα  

τώρα  θα  αποφασίσει .   Υπάρχει  επομένως  διαφοροποίηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  κάποια  άλλη ;  Το  σώμα ,  λοιπόν ,   εγκρίνει  την  πρόταση  όπως  

υποβλήθηκε  και  προχωρούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  λάβουμε  σοβαρά  υπόψη  την  

παρέμβαση  που  έκανε  ο  κύριος  εδώ  και  να  δούμε  όντως  εάν  σε  αυτές  

τις  θέσεις  που  λέτε  ότι  είναι  πολίτες ,  τι  προσόντα  έχουν  και  τι  

προβλέπεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσόντα  ειδικά  προβλέπονται  στον  νόμο  μόνο  για  τον  εκπρόσωπο  του  

Περιβαλλοντικού  ή   Κοινωνικού  Φορέα  που  θα  περιληφθεί  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  που  λέει ,  το  μόνο  που  ορίζει  είναι  ότι  θα  πρέπει  

να  έχει  πτυχίο  ΑΕΙ .  Συνεπώς ,  δεν  υπάρχει  επ’  αυτού  κάποιο  άλλο  

τυπικό  προσόν  που  να  απαιτείται .   Το  σώμα  αποφάσισε ,  ενέκρινε ,  εάν  

υπάρχει  διαφορετική  ψήφος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριέ  μου  είπαμε  προηγουμένως  ότι  κάναμε  την  πρόταση  και  

ρωτήσαμε  το  σώμα  εάν  συμφωνεί .  Αυτό  είναι  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  καταψηφίζω  γιατί  θεωρώ  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  διαφοροποιείστε .   
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Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ότι  θα  έπρεπε  ο  Περιβαλλοντικός  Σύλλογος  να  είναι  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  λοιπόν  διαφοροποιείται  και  ψηφίζει  όχι .  Οι  

υπόλοιποι  ναι ,  πλην  του  κ .  Φαρμάκη  που  ψηφίζει  λευκό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  580/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένδεκα .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

 (άρθρο  1 του  Π .  .  270/11-03-1981 -  ΦΕΚ  77),  για  το   

χρονικό  διάστημα  από  01-09-2019 έως  31-12-2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  ορίζονται  ο  κ .  Δήμαρχος ,  προτείνεται  ο  κ .  Δήμαρχος  μαζί  με  τον  

κ .  Μισιρλή  με  αναπληρωτές  τους  τον  κ .  Νυχτοπάτη  και  την  κυρία  

Πάνου .   

 Κύριε  Φωτιάδη ;  Στο  ένδεκα .  Επιτροπή  Διενέργειας  

Δημοπρασιών .  Από  την  αντιπολίτευση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Χρυσανθίδη .   Συναινεί  το  σώμα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  581/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Ορισμός  υπαλλήλου  υπευθύνου  για  την  ηλεκτρονική   

καταχώρηση  και  πληρωμή  έργων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  υπηρεσιακή  η  κυρία  Μπαΐρα .  Συναινεί  το  σώμα ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Συγνώμη ,  ήθελα  να  ρωτήσω  εδώ  και  έχει  να  κάνει  επί  της  ουσίας ,  δεν  

προβλέπεται  θέση  αναπληρωτή  ή  αναπληρώτριας ;  Δηλαδή  εάν  

υποθέσουμε  ότι  η  συγκεκριμένη  κυρία  λείπει  σε  άδεια ,  διακοπές  και  τα  

λοιπά ,  αρρωστήσει ,  τι  γίνεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Κυρία  Χαραλαμπίδη ,  ορίζει  τον  αναπληρωτή  της  η  ίδια .  Αυτό  

συμβαίνει  και  τώρα  που  παρακολουθεί  ένα  σεμινάριο  η  κυρία  Μπαΐρα  

και  απουσίαζε  από  την  Ταμειακή  Υπηρεσία ,  έχουμε  υπογράψει  

απόφαση  με  την  οποία  ορίζουμε  τον  αναπληρωτή  της  όταν  αυτή  λείπει .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  582/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στην  Κοινή  Επιτροπή  

Παρακολούθησης ,  (Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,   

Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  -  Δήμος  Σερρών)  της  Πράξης:  

 «Προμήθεια  -  Εγκατάσταση  προκατασκευασμένου  συνθετικού   

τάπητα  στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών».  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  ο  κ .  Βελιγρατής  Μιχάλης ,  ο  μηχανικός  του  Δήμου  είναι  

από  την  πλευρά  του  Δήμου ,  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας .  Συναινεί  το  

σώμα .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  ήθελα  μόνο  να  πω ,  να  ενημερώσω  όλους  ότι  τα  θέματα  τα  οποία  

εισηγούμαι  εγώ ,  τουλάχιστον ,  από  την  ημέρα  που  θα  βγαίνει  η  

πρόσκληση ,  από  τις  14:00΄η  ώρα  το  μεσημέρι  την  επόμενη  μέρα  μέχρι  

στις  15:30΄  και  φυσικά  με  κάποια  συνεννόηση  και  κάποιες  άλλες  ώρες ,  

μπορεί ,   όποιος  θέλει ,  να  έρχεται  να  ενημερώνεται  πριν  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Νομίζω  είναι  καλές  ώρες  αυτές ,  είναι  λίγο  μετά  την  αγορά  και  

ξαναλέω  ότι  και  με  κάποια  συνεννόηση  θα  μπορούμε  και  κάποιες  άλλες  

ώρες  και  το  απόγευμα  να  μπορώ  να  ενημερώσω  όποιον  θέλει  για  τα  

θέματα ,  φυσικά ,  που  εισηγούμαι  εγώ .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  583/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  επόμενο  θέμα ,  θέμα  δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ .  3 του  άρθρου  33 του   

Ν .  4483/2017 λεπτομέρειες  καταβολής  αποζημίωσης  στα   
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μέλη  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  για  τη  συμμετοχή  τους   

στις  συνεδριάσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ,  όπως  γνωρίζετε ,  όσοι  έχουν  τόπο  κατοικίας  δέκα  χιλιόμετρα  και  

άνω  από  την  έδρα  του  Δήμου  δικαιούνται  αποζημίωσης .  Επομένως ,  

παρακαλούνται   οι  συνάδελφοι  που  πληρούν  αυτές  τις  προϋποθέσεις  

και  μπορούν  να  αποδείξουν  μόνιμη  κατοικία  δέκα  χιλιόμετρα  μακριά  

από  την  έδρα  του  Δήμου ,  να  προσέλθουν  στην  υπηρεσία ,  στην  κυρία  

Γαλάνη ,  να  προσκομίσουν  τα  αναγκαία  δικαιολογητικά  προκειμένου  να  

γίνεται  η  καταβολή  των  εξόδων  μετακίνησης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  παρέμβαση  απλά ,  δεν  χρειάζεται  παραπάνω .  Απλά ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  επειδή  από  εδώ  και  πέρα ,  επειδή  θα  βρίσκεστε  με  τα  υψηλά  

κλιμάκια  εκεί  και  επειδή  οι  κυβερνήσεις  με  μεγάλη  ευκολία  

ανατρέπουν  νομοσχέδια  ολόκληρα  μέσα  στα  πλαίσια  της  

δημοκρατικότητας  και  της  αντιδημοκρατικότητας ,  θα  θέλαμε  εκεί ,  δεν  

ξέρω  τώρα  εάν  συμφωνούν  οι  συνάδελφοι ,  να  τεθεί  το  θέμα  αυτό .  Αυτό  

είναι  προσβολή  για  τους  δημοτικούς  συμβούλους  εδώ  και  εννέα  χρόνια  

και  δεν  μπορεί  να  μπαίνει  ένα  θέμα  δηλαδή ,  ένας  που  είναι  πάνω  από  

δέκα  χιλιόμετρα  να  παίρνει ,  δεν  είναι  θέμα  χρημάτων ,  είναι  θέμα ,  πως  

να  το  πω  έτσι ,  ηθικής  ανταμοιβής  μιας  διαδικασίας .  Δεν  τολμάμε ,  όλοι  

το  συζητάμε  αλλά  δεν  τολμάμε  να  το  πούμε  όμως  ευθέως .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  καταστατική  θέση  των  αιρετών  παίζει  σημαντικό  

ρόλο  στην  όλη  διαδικασία  και  από  εδώ  και  πέρα ,  δεν  λέω  για  τώρα ,  
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λέω  να  το  θέσουμε  και  αυτό ,  ως  προτεραιότητα  και  στα  συλλογικά  μας  

όργανα  για  να  αντιμετωπιστεί  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  584/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην   

5η  SEREXPO για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 Κύριοι  συνάδελφοι ,  ζητούμε  την  έγκριση  από  το  σώμα  της  συμμετοχής  

του  Δήμου  Σερρών  στην  5η  SEREXPO με  περίπτερο  και  με  την  

παρουσία  της  εκεί  στον  χώρο  της  ανάπτυξης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Άλλος  υπάρχει  που  

να  θέλει  να  κάνει  ερώτηση ;  Και  η  κυρία  Παπαφωτίου  και  η  κυρία  
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Χαραλαμπίδου ;  Και  οι  δυο  θέλετε  να  κάνετε  ερώτηση ;  Μάλιστα .  

Παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

. .θα  ψηφίσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .  Είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .  Ξέρω  πολύ  καλά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είμαι  πολλά  χρόνια  

δημοτικός  σύμβουλος  και  γνωρίζω  τον  Κανονισμό  πάρα  πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  ότι  βλέποντας  και  παρακάτω  γιατί  θα  

μιλήσω  τώρα  είναι  ένα  συναφές  θέμα  το  οποίο  αφορά  την  τροποποίηση  

της  απόφασης  για  την  τουριστική  προβολή ,  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  

κύριο  Δήμαρχο ,  εάν  σκοπεύει  να  αλλάξει  τον  τρόπο  λειτουργίας   αυτής  

της  τουριστικής  προβολής  και  της  οπτικής  των  . .  από  ότι  υπήρχε  μέχρι  

τώρα ;   

Γιατί ,  ναι  μεν  μέχρι  τώρα  συνέβησαν  κάποια  πράγματα  τα  οποία ,  

νομίζω ,  δεν  είχαν  το  αποτέλεσμα  το  οποίο  έπρεπε  να  έχουν  και  δεν  μας  

φτάνει  μόνο  η  συμμετοχή  σε  εκθέσεις  με  ένα  περίπτερο  

εκπροσωπώντας  ένα  μονοπρόσωπο  φυσικό  πρόσωπο .   

Θα  θέλαμε  να  ρωτήσουμε  δηλαδή ,  εάν  εσείς  σκέπτεστε  να  

οργανώσετε  το  τμήμα  Τουρισμού  να  έχετε  μεγαλύτερο  προϋπολογισμό ,  

γιατί  το  θέμα  είναι  και  παρακάτω ,  δεν  θα  τοποθετηθώ  τώρα ,  εάν  έχετε  

μεγαλύτερο  προϋπολογισμό  και  εάν  θα  στελεχώσετε  με  τμήμα  το  
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κομμάτι  αυτό ,  το  οποίο  πραγματικά  η  πόλης  και  ο  νομός  πιστεύω  ότι  

πάσχει .   

Πρέπει  δηλαδή  να  προχωρήσουμε  πάρα  πολύ  δυνατά  στο  κομμάτι  

αυτό .  Θέλω  να  μας  πείτε ,  τι  σκέπτεστε  πάνω  σε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  για  να  απαντήσει  συνολικά  μετά  ο  εισηγητής  ή  όχι   

κ .  Δήμαρχος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Οπωσδήποτε  η  SEREXPO, κατά  την  γνώμη  μας ,  έγινε  πλέον  θεσμός  

εξαιρετικά  χρήσιμος  για  την  προβολή  του  Νομού .  Βέβαια  μένουν  να  

γίνουν  και  άλλα  βήματα ,  διότι  ο  στόχος  δεν  είναι ,  οπωσδήποτε ,  ένα  

εσωτερικό  ακροατήριο ,  στο  οποίο  δυστυχώς  για  την  ώρα  ακόμη  

απευθύνεται  αλλά  η  προβολή  του  Νομού  πέρα  από  τα  όριά  του  και  όσο  

το  δυνατόν  μακρύτερα  και  όχι  μόνο  στην  Ελλάδα  βέβαια .   

 Παρόλα  αυτά  η  προσωπική  μου  άποψη  είναι  ότι  θα  πρέπει  

πραγματικά  ο  Δήμος  να  συμμετέχει  με  ένα  ερωτηματικό ,  βέβαια ,  το  

οποίο  το  θέτω ,  τι  πουλάει  ακριβώς  ο  Δήμος  με  την  συμμετοχή  του ,  μια ,  

θα  πρέπει  να  πω  ακριβή  συμμετοχή ,  η  οποία  ανεβαίνει  στα  5.600 ευρώ ;  

Τι  ακριβώς  και  σε  ποιους  θα  πουλήσει  το  προϊόν ;   

 Η  ερώτηση  που  έχω  να  κάνω  είναι ,  βλέπω  ένα  ποσό  για  την  

προβολή  εντός  του  χώρου  διεξαγωγής  που  ξεπερνάει  τις  4.000 ευρώ  

και  επειδή  να  θυμίσω  ότι  προέρχομαι  από  έναν  χώρο  επαγγελματικό ,  

όπου  μέσες-  άκρες  γνωρίζω  περίπου  τις  τιμές  και  για  την  προβολή  και  

για  την  διαφήμιση  και  τα  λοιπά ,  θα  ήθελα ,  πρέπει  να  πω  ότι  είναι  

υπερβολική  για  τον  Δήμο ,  καταλαβαίνω  ότι  αυτή  η  εισήγηση  

υποκρύπτει  μια  διάθεση  ενίσχυσης  οικονομικής  του  Επιμελητηρίου ,  

εξάλλου  και  η  ηγεσία  του  σημερινού  Δήμου  είχε  σχέση  με  το  
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Επιμελητήριο ,  γνωρίζει  τα  πράγματα  καλύτερα ,  υπάρχουν  και  σχέσεις  

και  με  τον  νυν  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου ,  το  καταλαβαίνω  αυτό ,  

όμως  θα  ήθελα  να  μην ,  προσωπική  μου  άποψη ,  να  μην  φτάσουμε  στην  

υπερβολή .   

 Η  άποψή  μου  είναι  ότι  είναι  υπερβολικό  το  ποσό  της  προβολής  

που  ζητείται ,  ο  Δήμος ,  συνοψίζω  δεν  έχει  να  πουλήσει  κάτι  αλλά  ούτε  

και  να  εισπράξει  από  την  συμμετοχή  του ,  δεν  πουλάει  δηλαδή  κάποιο  

προϊόν  και  επομένως  η  προσωπική  μου  άποψη  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  το  

ξανά  σκεφτούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  συνεχίσουμε  να  πω  το  εξής :  τώρα  αυτό  που  κάνατε  είναι  μια  

τοποθέτηση .  Είμαστε  στην  φάση  που  κάνουμε  ερωτήσεις .  Και  επίσης ,  

θα  ήθελα  για  να  μην  βάζω  το  χρονόμετρο  και  μετράμε  τους  χρόνους ,  

όσο  μπορούμε  να  είμαστε  πιο  συνοπτικοί .   

 Κυρία  Χαραλαμπίδου  επίσης ,  ερώτηση ;  Στην  συνέχεια  

τοποθετήσεις .   

 Κύριε  Δήμαρχε  για  τις  ερωτήσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  μια  ουσιαστικά  του  κ .  Χρυσανθίδη .  Προφανώς  θα  

έρθει  ένα  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  για  την  παρέμβαση  την  

τουριστική ,  την  οποία  ο  Δήμος  και  το  στίγμα  το  τουριστικό ,  το  οποίο  ο  

Δήμος  θα  εκπέμψει .   

Προφανώς ,  όχι  μόνο  με  την  διαμόρφωση  των  στοιχείων  του  

προϋπολογισμού  για  το  επόμενο  έτος  αλλά  από  τώρα ,  θα  φέρουμε  στο  

σώμα ,  στο  κυρίαρχο  αυτό  όργανο  ο  αρμόδιος  και  το  εντεταλμένος  

Τουρισμού ,  θα  φέρει  μια  συνολική  πρόταση  για  το  πως  αντιλαμβάνεται  
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η  νέα  Δημοτική  Αρχή  την  εξωστρέφεια ,  ειδικά  με  την  συμμετοχή  της  

σε  τέτοιου  είδους  εκθέσεις  και  όχι  μόνο .   

Συμφωνώ  απόλυτα  ότι  θα  πρέπει  να  δώσουμε  ένα  πολύ  πιο  έντονο  

στίγμα  εξωστρέφειας  σαν  Δήμος  και  εδώ  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  η  

συμμετοχή  σε  οποιοδήποτε  δρώμενο  είναι  αυτό  αφορά  έκθεση  είτε  

αυτό  αφορά  φόρα  είτε  αφορά  συναντήσεις ,  έχει  να  κάνει  με  την  

προώθηση  του  τουριστικού  και  όχι  μόνο  προϊόντος  του  Νομού  Σερρών .   

Ο  Δήμος  δεν  πουλάει  τίποτα  και  να  υπεισέλθω  λίγο  και  σε  μια  

έμμεση  απάντηση  σε  αυτά  τα  οποία  ανέφερε  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  

μετά  θα  κάνω  την  τοποθέτηση  συνολικά ,  απαντώντας  όμως  και  στο  

ερώτημα ,  ο  Δήμος  δεν  πουλάει  τίποτα ,  ο  Δήμος  όμως  είναι  και  πρέπει  

να  οφείλει  να  είναι  παρών  στο  να  πουλήσει  ένα  από  τα  κυρίαρχα  

προϊόντα  που  έχει ,  που  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  από  την  προβολή  όλων  

των  δεδομένων  και  όλων  των  στοιχείων  που  έχει  σαν  τουριστικό  

προϊόν  και  όχι  μόνο .   

Οι  υπηρεσίες  του ,  το  στίγμα  του ,  η  εξωστρέφειά  του  είναι  το  

ενδεικτικό  το  ελάχιστο ,  το  οποίο  μπορεί  να  «πουλήσει», μέσα  σε  

εισαγωγικά ,  η  παρουσία  ενός  Δήμου  σε  όλες  αυτές  τις  εκδηλώσεις  και  

αυτό  αποδεικνύεται  με  την  παρουσία  όλων  των  δήμων ,  εάν  θέλετε  

όλων  των  περιφερειών  και  όλων  των  οργανισμών  σε  αντίστοιχες  

εκθέσεις .   

Για  το  κομμάτι  όμως  της  τοποθέτησης  ολοκληρωμένης  θα  πω  την  

θέση  μου  στο  τέλος  και  γι '  αυτό .   

Κύριε  Χρυσανθίδη  δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν  συνάδελφοι  που  θέλουν  να  τοποθετηθούν  επί  του  θέματος ;  Ο  

κ .  Χράπας ,  η  κυρία  είπαμε  Χαραλαμπίδου ,  άλλος ;  Ωραία ,  κύριε  

Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βασικά  ξεκινώντας  θα  ήθελα  να  πω  ότι  εγώ  προσωπικά  θα  ψηφίσω  ναι   

στο  συγκεκριμένο  θέμα  αλλά  η  εκτίμησή  μου  είναι  ότι  θα  μπορούσε  το  

Επιμελητήριο  να  δώσει  περίπτερα ,  χώρους  σε  όλους  στον  Δήμο  Σερρών  

και  μάλιστα  δωρεάν  θα  μπορούσα  να  πω ,  σε  όλους  του  Δήμου  Σερρών  

να  δώσει  από  ένα  περίπτερο  για  να  μπορέσει  να  προβάλει  ο  κάθε  

Δήμος  με  την  σειρά  του  αυτά  που  έχει  να  προβάλει ,  το  τουριστικό  του  

ενδιαφέρον  ή  ότι  άλλο  θέλει  με  βάση  πάντα  την  εξωστρέφεια ,  όπως  

ανέφερε  και  ο  κ .  Δήμαρχος .   

 Πιστεύω ,  εντάξει  το  ποσό  δεν  είναι  ένα  νούμερο  σημαντικό  που  

δεν  μπορεί  να  το  δώσει  ο  Δήμος  Σερρών .  Φυσικά  και  μπορεί  να  το  

δώσει .  Έτσι  και  αλλιώς  πάντα  στα  πλαίσια  συνεργασίας  με  το  

Επιμελητήριο  κάποια  άλλη  φορά  το  Επιμελητήριο  θα  μας  φιλοξενήσει  

σε  ειδικούς  χώρους ,  αλλά  θα  μπορούσε  όμως  το  Επιμελητήριο  να  

κάνει ,  να  δώσει  δωρεάν  χώρους  σε  όλους  τους  δήμους  Σερρών ,  έτσι  

ώστε ,  να  προβάλουν  αυτά  που  θέλει  να  προβάλει  ο  κάθε  Δήμος  με  την  

σειρά  του .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .   Αξιότιμε  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  

αντιδήμαρχοι ,  κυρίες ,  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  καταρχήν  

θέλω  να  διαβεβαιώσω  ότι  είμαστε  και  εγώ  προσωπικά  αλλά  και  όλα  τα  
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μέλη  της  Δύναμης  Σερραίων  υπέρ  της  εξωστρέφειας  του  Δήμου  μας  και  

της  προβολής  τόσο  των  υπηρεσιών  που  αυτός  προσφέρει  στους  πολίτες ,  

όσο  και  της  τουριστικής  και  επιχειρηματικής  προβολής  του  τόπου  μας ,  

με  την  προϋπόθεση  όμως  ότι  αυτές  οι  ενέργειες  γίνονται  στοχευμένα  

και  το  τονίζω  αυτό  και  αξιολογούνται  στην  συνέχεια  τόσο  ποιοτικά  

όσο  και  ποσοτικά .   

 Συγκεκριμένα  πιστεύω  ότι  είναι  χρήσιμο  πριν  από  κάθε  

συμμετοχή  σε  εκθέσεις  να  θέτονται  οι  στόχοι  και  το  προσδοκώμενο  

αποτέλεσμα  και  φυσικά  μετά  την  συμμετοχή  να  γίνεται  αποτίμηση  

κατά  πόσο  έχουν  επιτευχθεί  οι  στόχοι  αυτοί  και  σε  ποια  κατεύθυνση  

πρέπει  να  κινηθούμε  την  επόμενη  φορά ,  έτσι  ώστε ,  να  έχουμε  το  

καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα .   

 Θα  μπορούσε ,  για  παράδειγμα ,  να  καταγραφεί  η  επισκεψιμότητα  

της  ιστοσελίδας  και  του  περιπτέρου  του  Δήμου ,  οι  επαφές  άλλων  

δήμων ,  φορέων  ή  επιχειρήσεων  με  τον  Δήμο  και  παρόμοιες  ενέργειες  

και  μετρήσεις ,  κάτι  που  από  όσο  γνωρίζω  μέχρι  στιγμής  δεν  γίνεται .   

 Σε  σχέση  με  την  SEREXPO που  στο  μέλλον  θα  ήταν  ίσως  καλό  

να  συζητήσουμε  και  για  πιθανή  συνδιοργάνωση  με  το  Επιμελητήριο  

και  την  οποία  SEREXPO θεωρώ  ένα  σημαντικό  γεγονός  της  πόλης  μας  

και  θα  ήθελα  να  μου  διευκρινίσετε  τα  εξής .   

 Σαν  Δύναμη  Σερραίων  στηρίζουμε  αυτές  τις  προσπάθειες .  Πριν  

από  λίγες  μέρες  επισκέφτηκα ,  όπως  και  εσείς  άλλωστε  και  άλλη  μέλη  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  την  84η  Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης ,  μια  

από  τις  μεγαλύτερες  Εκθέσεις  που  γίνονται  και  με  μεγάλη  παράδοση .   

 Το  συνολικό  ποσό  που  απαιτήθηκε ,  εάν  κάνω  λάθος  σας  

παρακαλώ  να  με  διορθώσετε ,  αυτά  βρήκα  μέσα  στο  ίντερνετ ,  ήταν  
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3.000 ευρώ  για  οκτώ  ημέρες ,  δηλαδή  375 ευρώ  την  ημέρα  για  24 

τετραγωνικά  μέτρα  περιπτέρου .  Όλα  συμπεριλαμβανόμενα .   

 Για  την  5η  SEREXPO η  εισήγησή  σας  αναφέρει  δαπάνη  

συνολικού  ύψους  5.600 ευρώ  για  πέντε  μέρες ,  δηλαδή  1.120 ευρώ  την  

ημέρα  για  25 τετραγωνικά  μέτρα .  Τον  ίδιο  περίπου  χώρο .   

 Θα  ήθελα  λοιπόν  πολύ  να  μας  ενημερώσετε ,  για  ποιο  λόγο  

κάνετε ,  εισηγείστε  υπερδιπλά  σε  δαπάνη  γι '  αυτή  την  συγκεκριμένη  

έκθεση ;  Μια  εύκολη  αιτιολόγηση  θα  μπορούσε  να  είναι  ότι  σε  αυτή  

περιλαμβάνεται  και  η  προβολή  του  Δήμου  μέσω  από  γιγάντιες  οθόνες ,  

τα  γίγα  μπάνερς ,  όπως  λέει  το  έγγραφο  του  Επιμελητηρίου  μέσα  στην  

πρόσκληση  συμμετοχής ,  μήπως  όμως  στην  προβολή  αυτή  δεν  θα  

έπρεπε  να  την  πληρώσει  ο  δήμος  στα  πλαίσια  της  καλής  συνεργασίας ,  

συμφωνώ  δηλαδή  με  την  κ .  Χράπα ,  των  δυο  φορέων ;  Εννοώ  του  Δήμου  

και  του  Επιμελητηρίου  λόγω  και  της  συνεισφοράς  του  Δήμου  στο  

Επιμελητήριο ;   

 Σας  υπενθυμίζω  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  έχει  εξασφαλίσει  90.000 

ευρώ  με  δικαιούχο  το  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  Σερρών  

για  αγορά  προβολέων  και  υλικοτεχνικής  υποδομής  μέσα  στην  πράξη  

«Προμήθεια  τεχνολογικών  μέσων  και  εξοπλισμού  για  την  υποστήριξη  

της  τουριστικής  προβολής  της  πόλης  των  Σερρών» από  τις  26/11/2018. 

 Δεν  ξέρω  εάν  προχώρησαν  ακόμα  στην  αγορά  ή  όχι .  Δηλαδή  τα  

μπάνερς  τα  οποία  μας  χρεώνουν  αυτή  την  στιγμή ,  έχουν  εξασφαλιστεί  

μέσω  προγράμματος  του  Δήμου  Σερρών  στα  πλαίσια  της  Στρατηγικής  

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  Σερρών  που  έχει  εγκριθεί  από  τις  

16/5/17,  πρόταση  που  κατέθεσε  ο  ίδιος  ο  Δήμος  Σερρών ,  πρόγραμμα  

Ε .Σ .Π .Α .  μέσα  από  το  ΠΕΠ .   
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 Προτείνουμε ,  λοιπόν ,  την  συμμετοχή  στην  Έκθεση  SEREXPO, 

εφόσον  όμως  μειωθεί  το  κόστος  για  τον  Δήμο  στο  ήμισυ .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  ευχαριστούμε ,  καταρχήν ,  για  την  τοποθέτηση ,  

απλά  να  πω  το  εξής :  ο  χρόνος  που  έχουμε  στις  εισηγήσεις  μας  είναι  

της  τάξης  των  δυο  λεπτών .  Ήδη  έχετε  ξεπεράσει ,  προσεγγίσει  τα  

τέσσερα  λεπτά .  Δεν  σας  διέκοψα ,  απλά  το  επισημαίνω  για  την  

οικονομία  των  συνεδριάσεων  όσο  μπορούμε  να  είμαστε  πιο  συνοπτικοί .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   νόμιζα  ότι  ήταν  εισήγηση  της  παράταξης  

που  σημαίνει  πέντε  λεπτά .  Έκανα  λάθος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  πρέπει  να  δηλωθεί  εξ  αρχής  και  τέτοιο  χρόνο ,  επιπλέον ,  έχουν  

οι  ειδικοί  αγορητές  όταν  ορίζονται  από  την  παράταξη .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ ,  θα  το  επισημάνω  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  ξεκαθαρίσουμε  κάτι .  Καταρχάς ,  δεν  

υπάρχουν  φιλικές ,  προσωπικές  σχέσεις ,  υπάρχουν  σχέσεις  μεταξύ  των  

φορέων  και  εδώ  ο  καθένας  υπηρετεί  μια  θεσμική  ιδιότητα  ανεξάρτητα  

από  τις  καλές  ή  κακές  προσωπικές  σχέσεις  που  έχει  με  τον  

οποιονδήποτε .  Δεν  έχουν  θέση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στις  

προτάσεις  ή  στις  εισηγήσεις ,   οι  όποιες  φιλικές  ή  όχι  σχέσεις .   
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 Προφανώς ,  είναι  μια  στρατηγική ,  την  οποία  την  εκπέμπουμε  με  

την  εισήγηση  του  θέματος ,  να  ενισχύσουμε  ένα  κορυφαίο  θεσμό ,  ο  

οποίος  με  πολύ  προσπάθεια  έχει  κατοχυρωθεί  και  στην  συνείδηση  των  

Σερραίων  αλλά  και  σε  επίπεδο  αποτελεσματικότητας  στην  σύντομη  

ιστορία  του .   

 Λαμβάνω  υπόψη  και  λαμβάνουμε  υπόψη  όλα  αυτά  τα  οποία  έχουν  

ειπωθεί ,  πρέπει  όμως  να  κατανοήσουμε ,  προτού  προχωρήσουμε  στο  

θέμα  του  κόστους ,  ότι  η  ποσοτική  αποτίμηση  σε  επιχειρηματικές  

ενέργειες  ή  σε  ενέργειες  οι  οποίες  ουσιαστικά  κάτι  τέτοιο  είναι  και  η  

συμμετοχή  σε  εκθέσεις  είτε  γενικές  είτε  κλαδικές ,  είναι  μια  

διαδικασία ,  η  οποία  πολλές  φορές  δεν  είναι  εφικτή .  Δεν  μπορείς  

δηλαδή  να  προσδιορίσεις  ή  να  ποσοτικοποιήσεις  αποτέλεσμα  από  την  

συμμετοχή ,  όχι  μόνο  του  Δήμου  αλλά  και  μιας  απλής  επιχείρησης .   

 Η  επιχείρηση ,  εάν  θέλετε ,  μπορεί  να  κεφαλαιοποιήσει  την  

παρουσία  της  όχι  μόνο  στην  παρουσία  της  στην  Έκθεση  αλλά  πολλές  

φορές  και  έτη  μετά .   

 Άρα ,  να  ξεκαθαρίσουμε  ότι  ποσοτικοί  στόχοι  δεν  μπορούν  να  

μπουν  στο  απόλυτο .  Προφανώς  και  λαμβάνουμε  υπόψη  όλα  αυτά  τα  

οποία  λέμε  για  την  καταγραφή  των  επισκέψεων  στα  συγκεκριμένα  

περίπτερα  και  από  εδώ  και  πέρα ,  γιατί  την  καταγραφή  των  επισκέψεων  

στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου ,  προφανώς  αυτά  μπορεί  να  τα  θεωρήσουμε  

ποσοτικοποιημένα ,  αλλά  προς  θεού ,  μην  ζητούμε  ποσοτικοποιήσεις  για  

πράγματα ,  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  και  το  καταλαβαίνουμε  όλοι ,  με  

κυρίως  ποιοτικούς  στόχους  ειδικά  όταν  αναφερόμαστε  σε  θεσμούς .   

 Πάμε  τώρα  στο  κομμάτι  το  χρηματικό .  Καταρχάς ,  να  

ξεκαθαρίσουμε  ότι  το  ποσό  των  4.340 ευρώ ,  το  οποίο  αναφέρεται  στην  

πρότασή  μας ,  δεν  είναι  για  το  περίπτερο  μόνο .  Είναι  και  περίπτερο  και  
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προβολή .  Δεν  είναι  μόνο  για  την  προβολή ,  συγνώμη ,  αλλά  είναι  και  

για  το  περίπτερο ,  για  την  ενοικίαση  του  χώρου .  Άρα ,  δηλαδή ,  δεν  

υπάρχει  διαφήμιση  4.000 ευρώ ,  είναι  για  το  σύνολο ,  προβολή ,  προφίλ  

Δήμου ,  εντός  του  χώρου  διεξαγωγής .  Είναι  το  επίσημο  τιμολόγιο  το  

οποίο  πληρώνει  ο  κάθε  φορέας  είτε  είναι  το  Υπουργείο  Μακεδονίας-

Θράκης  είτε  είναι  οι  άλλοι  δήμοι  είτε  είναι  οι  άλλοι  φορείς  είτε  είναι  

οι  επιχειρήσεις .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  για  να  πάμε  τώρα  στην  ουσία ,  εάν  είναι  

ακριβό  ή  φθηνό  αυτό ,  πιστεύω  ότι  θα  πρέπει  όλοι  να  καταλάβουμε  ότι  

η  παρουσία  του  Δήμου  θα  πρέπει  να  είναι  εντονότερη ,  όχι  μόνο  τοπικά  

αλλά  και  εκτός  Σερρών  και  αυτό  είναι  ένα  στοίχημα ,  το  οποίο  δεν  θα  

πρέπει  να  το  κερδίσουμε ,  όχι  υποκύπτοντας  στην  σκληρή  έννοια  των  

αριθμών .  Δεν  πρέπει  να  δούμε  και  να  βλέπουμε  τα  θέματα  λογιστικά .  

Πρέπει  να  τα  βλέπουμε  αναπτυξιακά .  Η  άποψή  μας  είναι .  Προφανώς  

μπορεί  να  υπάρχει  διαφορετική  προσέγγιση .  Να  το  δούμε  καθαρά  

λογιστικά ,  ότι  τα  4.340 ευρώ  είναι  υπερβολικό  το  νούμερο  για  έναν  

Δήμο ,  για  τον  κυρίαρχο  μητροπολιτικό  Δήμο  των  Σερρών  σε  ένα  

κυρίαρχο  θεσμικό ,  σε  μια  θεσμική  παρουσία  που  αφορά  τις  Σέρρες  και  

όχι  μόνο .   

 Επίσης ,  έχουμε  εκπέμψει  και  σαν  Δημοτική  Αρχή  την  θέση  ότι  

ειδικά  για  την  SEREXPO θα  πρέπει  να  γίνει  ένας  φορέας  διαχείρισης  

της  Έκθεσης ,  συμφωνώντας  έμμεσα  με  την  πρόταση  η  οποία  έχει  γίνει ,  

για  συνδιοργάνωση .   

 Πάντοτε  οι  πολλοί  και  η  ένωση  έχει  μεγαλύτερο  αποτέλεσμα  από  

τους  λίγους  ή  τους  μεμονωμένους .  Συγχαρητήρια  στο  Επιμελητήριο  

θεσμικά  αλλά  νομίζουμε  ότι  με  έναν  φορέα  διαχείρισης  της  SEREXPO 

στην  οποία  θα  συμμετέχουν  και  οι  δήμοι ,  ο  Δήμος  και  άλλοι  δήμοι  και  
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η  Περιφέρεια ,  νομίζω  ότι  μπορούμε  με  έναν  τέτοιο  φορέα  διαχείρισης  

και  θα  φέρουμε  πρόταση  πρώτα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  

εκπέμψουμε  προς  το  Επιμελητήριο   και  προς  όλους  τους  φορείς ,  για  να  

μπορέσουμε  να  το  απογειώσουμε  αυτό .   

 Η  άποψη  η  δική  μας  είναι  ότι  καλώς  τίθεται  αυτό  το  ποσό ,  που  

είναι  το  ελάχιστο  το  οποίο  μπορούμε  να  δώσουμε .  Μπορούσαμε  να  

δώσουμε  και  παραπάνω  για  περισσότερες  διαφημίσεις  ή  οτιδήποτε .  

Μένουμε  σε  αυτό  το  ελάχιστο  ποσό .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα ,  για  να  μην  αφήσω  και  αναπάντητο  το  

κομμάτι  του  ΣΒΑ ,  ο  Δήμος  Σερρών  υπέβαλε  και  εγκρίθηκε  ένα  

ολοκληρωμένο  πρόγραμμα ,  το  οποίο  ένα  κομμάτι  του  είχε  να  κάνει  και  

με  την  επιχειρηματικότητα  και  πολύ  ορθώς  ο  Δήμος  Σερρών  είχε  

συνεργασία  με  τον  κυρίαρχο  θεσμικό  επιχειρηματικό  φορέα  του  Νομού  

και  υπέβαλαν  στο  κομμάτι  το  επιχειρηματικό  κοινές  προτάσεις .   

 Έχουμε  την  αίσθηση  ότι  οι  γιγαντοοθόνες  ή  όλα  τα  υλικά ,  τα  

οποία  δεν  έχουν  αγοραστεί  ακόμη  και  δεν  θα  διαφημιστούμε  με  αυτά ,  

έχει  πάρει  το  Επιμελητήριο  προσωρινά  κάποια  άλλα ,  όταν  θα  

ολοκληρωθεί  η  αγορά  θα  μας  το  ανακοινώσουν  προφανώς ,  έχουμε  

λοιπόν  την  αίσθηση  ότι  αυτά  αφορούν  μόνο  το  Επιμελητήριο ;   

 Να  ξεκαθαρίσουμε  κάτι .  Δηλαδή  ο  Δήμος  δεν  είναι  

επιχειρηματικότητα ;  Ο  Δήμος  δεν  αφορά  και  δεν  πρέπει  να  σκύψει  στο  

επιχειρείν ;  Είναι  κάτι  άλλο ;  Είναι  ξέχωρο  από  τα  δικά  μας  τα  χωράφια ;   

 Έχουμε  την  αίσθηση  προσωπικά  ότι  θα  πρέπει  να  βλέπουμε  

συνολικά  το  πράγμα  και  σε  συνέργειες  και  σε  συνεργασίες  και  να  μην  

περιχαρακωνόμαστε  από  έννοες  ότι  αυτά  αφορούν  το  Επιμελητήριο  και  

αυτά  αφορούν  τον  Δήμο .   
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 Όπου  μπορούμε  θα  συμμετέχουμε ,  σαφώς  δεν  θα  έχουμε  

σπατάλες ,  σαφώς  δεν  θα  κάνουμε  υπέρμετρα  έξοδα ,  αλλά  τουλάχιστον  

τα  ελάχιστα  για  την  συμμετοχή  σε  μια  τέτοια  σημαντική  Έκθεση ,  

νομίζω  ότι  είναι  η  μεγαλύτερη  σε  επίπεδο  Νομού ,  νομίζω  ότι  το  

οφείλουμε  και  στον  Σερραίο  δημότη  και  στον  Σερραίο  επιχειρηματία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  δεν  γίνεται .  Οπότε  περνάμε  σε  ψηφοφορία .  Εγκρίνεται ;  

Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  διαφορετική  άποψη .  Δεν  θα  καταψηφίσω  γιατί  είναι  η  πρώτη  

συνεδρίαση  και  θέλω ,  τέλος  πάντων ,   να  δείξω  ότι  δεν  είναι  

αντιπολιτευτική  η  τακτική  μου ,  ελπίζω  να  δω  κάποιες  από  τις  

προτάσεις  που  κάνουμε ,  ψηφίζω  όμως  παρούσα  γιατί  διαφωνώ  με  το  

ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχουμε  άλλη  διαφοροποίηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  στην  συμμετοχή ,  διαφωνία  ως  προς  το  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Καταγράφηκαν  οι  διαφορετικές  ψήφοι .  Οι  υπόλοιποι  συναινούν  

και  προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  585/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  τακτική   

συνάντηση  εργασίας  των  Δήμων  – Μελών  του  δικτύου  

 ¨Υγιείς  Πόλεις¨  την  20η  Σεπτεμβρίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  πλευρά  του  Δήμου  μας  θα  μεταβεί  στην  Αθήνα  η  κυρία  

Αντιδήμαρχος ,  η  κυρία  Πάνου .  Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  λίγο  τον  λόγο  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καταρχήν ,  να  ευχηθώ  και  εγώ  καλή  μας  δύναμη  σε  αυτό  το  πρώτο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εμείς  είμαστε  κατά  στο  να  συμμετέχουμε  σε  κάτι  

τέτοιο  και  το  λέμε  όχι  από  άποψη  ούτε  αντιπολιτευτική  ούτε  τίποτα ,  

είναι  ένας  μοχλός  μέσα  από  τον  οποίο  αργότερα  θα  περάσουν  

αρμοδιότητες  υγείας  στους  Δήμους ,  κάτι  το  οποίο  εμείς  θεωρούμε  

καθαρά  ότι  είναι  αρμοδιότητα  του  κράτους ,  δεν  πρέπει  να  επιτρέψουμε  

να  ανοιχθεί  αυτός  ο  δρόμος ,  γι '  αυτό  καταψηφίζουμε  και  την  

συμμετοχή  μας  σε  αυτή  την  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν ,  υπάρχει  άλλη  διαφοροποίηση ;  Ωραία .  Με  την  αρνητική  ψήφο  

του  κ .  Φαρμάκη ,  οι  υπόλοιποι  συναινούν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  586/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  δεσμευτικό  να  πάει  μόνο  η  κυριά  Αντιδήμαρχος ;  

Θα  μπορούσε ,  μήπως  θα  ήθελε  να  πάει  και  κάποιο  άλλο  μέλος  του  

συμβουλίου ;  Το  ρωτήσατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  θέλει  κάποιο  άλλο  μέλος  να  πάει  μπορούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  λέω  μήπως  θέλει  κάποιος  άλλος  να  πάει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  κάποιος  άλλος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε ,  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ζητήθηκε ,  στείλαμε  e-mail  σε  όλους  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  

γιατί  ζητήθηκε  απλά  μέλος ,  όχι  για  να  συμμετάσχει  στην  τακτική  

συνεδρίαση  αυτή ,  να  συμμετάσχει  στην  Συντονιστική  Επιτροπή ,  η  

οποία  δεν  λειτούργησε  και  πρέπει  να  συγκροτηθεί .   

 Μας  είπαν  να  δηλώσουμε  ένα  μέλος .  Εάν  θέλετε  μπορούμε  να  

ξανά  ρωτήσουμε  αύριο  στην  γραμματεία  του  Δικτύου  Υγειών  Πόλεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Μπορούμε  να  το  βάλουμε  επικουρικά  λοιπόν .  Εάν  θέλετε  να  

προτείνετε  κάποιο  άλλο  και  εφόσον  είναι  εφικτό  να  το  κάνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  ακριβώς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  την  δυνατότητα ,  είναι  

κυρίαρχο  όργανο ,  μπορεί  να  διευρύνει ,  με  αφορμή  το  έγγραφο  που  

στείλατε  λέω  ότι  μήπως  και  από  την  αντιπολίτευση ,  κύριε  Δήμαρχε ,  η  

πρότασή  μας  είναι  να  μετέχει  και  η  αντιπολίτευση  σε  τέτοιου  είδους  

εξόδους .  Είναι  για  την  επιμόρφωση  των  συναδέλφων ,  είναι  πάρα  

πολλοί  νέοι  συνάδελφοι  και  νομίζω  ότι  θα  ήταν  πάρα  πολύ  καλό  να  

συμμετέχει  και  η  αντιπολίτευση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θεωρώ  ότι  η  πρόταση  αυτή  δίνει  την  αφορμή ,  καταρχάς  είμαστε  

θετικοί  στο  να  διερευνήσουμε  και  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  σταλεί  

και  ακόμα  ένα  πρόσωπο  να  συμμετέχει  από  την  αντιπολίτευση .   

Μου  δίνεται  όμως  την  αφορμή ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   να  πω  το  εξής :  ότι  σε  όλες  τις  σημαντικές  επαφές  που  θα  

χρειαστεί  να  κάνουμε  με  κυβερνητικούς  ή  λοιπούς  θεσμικούς  

παράγοντες ,  θα  ζητήσω  προσωπικά  και  από  το  σώμα  να  εγκρίνει  στις  

μεταβάσεις  αυτές  και  την  παρουσία  εκπροσώπου  από  την  

αντιπολίτευση .   
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Ειδικά  πιστεύουμε  ότι  τα  πολύ  μεγάλα  θέματα  απαιτούν  συνολική  

προσέγγιση  και  διεκδίκηση .  Ήδη ,  θα  ενημερωθεί  και  το  σώμα  στην  

επόμενη  συνεδρίαση ,  επίκεινται  μια  σειρά  επαφών  με  κυβερνητικούς  

παράγοντες  για  σημαντικά  για  την  πόλη  θέματα ,  για  τον  Δήμο  θέματα .   

Θεωρώ  ότι  να  εξουσιοδοτηθεί ,  εάν  δεν  έχει  γίνει  μέχρι  τότε  το  

συμβούλιο ,  να  εξουσιοδοτήσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  έχουμε  

επαφή  και  με  τους  επικεφαλής ,  τουλάχιστον  με  τον  αρχηγό  της  

αξιωματικής  αντιπολίτευσης  και  όχι  μόνο ,  θα  το  δούμε ,  για  αυτού  του  

είδους  τις  επαφές .   

Αυτό  ένα  στίγμα  σαν  έμμεση  απάντηση  και  σε  αυτό  το  οποίο  

λέτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  εδώ  πρόκειται  για  συνάντηση  εργασίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα ,  η  κυρία  Καρασουλτάνη  προτείνω ,  εκτός  

εάν  υπάρχει  και  άλλο  μέλος  της  αντιπολίτευσης  για  να  συνοδεύσει  την  

κυρία  Αντιδήμαρχο .  Εντάξει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  διερευνηθεί  η  δυνατότητα  αυτή  και  θα  δούμε .   Οπότε ,  συμφωνούμε  

κατά  τα  λοιπά  και  προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών   

στο  14ο  Μεσαιωνικό  Φεστιβάλ  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  από   

12 έως  19 Οκτωβρίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  είναι  γνωστό  ο  Δήμος  μας  είναι  αδελφοποιημένος  με  τον  Δήμο  

της  Αγίας  Νάπας  και  προτείνεται  να  μεταβεί  μια  ευάριθμη  

αντιπροσωπεία  στην  αδελφοποιημένη  αυτή  πόλη  αποτελούμενη  από  τον  

Δήμαρχο… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  να  κάνουμε  μια  πρώτη  εφαρμογή  αυτού  που  είπαμε  εμείς  τώρα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ακριβώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορούμε  να  έχουμε  μια  ευρεία  συμμετοχή  από ,  ευρεία ,  στα  πλαίσια  

του  δυνατού ,  να  μην  κάνουμε  καμία  πολυπληθή  αποστολή  και  από  τις  

άλλες  παρατάξεις ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουμε  μια  σημαντική  συνολική  

διαπαραταξιακή  εκπροσώπηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  άτομα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  το  αποφασίζει  το  σώμα  τώρα ,  είναι  θέμα  δικό  μας .  Απλώς  γι '  

αυτό  είπαμε  να  είμαστε  λίγο ,  να  μην  ξεφύγουμε .  Οκτώ  άτομα  νομίζω  

ότι  θα  είναι  καλά .  Δεν  ξέρω  εάν  το  σώμα  εγκρίνει  μια  τέτοια ,  να  πάμε ,  

ας  πούμε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ξέρουμε  εάν  υπάρχει  από  εκεί  καμία… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δεν  υπάρχει .  Το  έχουν  αφήσει  ανοικτό .  Ούτως  ή  άλλως  καλύπτεται  η  

φιλοξενία  εκεί ,  δηλαδή  το  κομμάτι  του  κόστους  φιλοξενίας  είναι  από  

τον  Δήμο .  Εδώ  θα  επιβαρυνθεί  ο  Δήμος  τα  έξοδα  μετακίνησης .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  αντιπολίτευση  λοιπόν  μπορούν  να  προταθούν  δυο  μέλη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο  ή  τρεις .  Μπορούμε  να  το  κάνουμε  πιο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  πάμε  οι  επικεφαλής  θέλετε ;  Κύριε  Αραμπατζή ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  οι  επικεφαλής  να  πούμε  για  το  κομμάτι  αυτό ;  Τι  λέτε ;  

Πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  γενικότερα  εμείς  δεν  είμαστε  αντίθετοι  με  αυτό ,  διότι  

μοιράζεται  μια  εμπειρία  χρήσιμη ,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  αποδοτική  

και  στην  λειτουργία  μας .  Η  αλήθεια  είναι  ότι  μας  αιφνιδιάζετε  με  αυτό  

αυτή  την  στιγμή ,  επομένως  εμείς ,  τουλάχιστον ,  απάντηση  δεν  

μπορούμε  να  δώσουμε  τώρα .  Πότε  την  χρειάζεστε ;  Δεν  είμαστε  

αρνητικοί  φυσικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εφόσον  έχουμε  την  εξουσιοδότηση  του  σώματος  και  εφόσον  

συμφωνούμε  στον  συνολικό  αριθμό  των  μελών  που  θα  μεταβούν… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  γίνει  μια  ωρίμανση  και  θα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορείτε  μέχρι  τρία  μέλη  από  την  αντιπολίτευση  μπορούμε  να  το  

συμπεριλάβουμε .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία .  Να  μας  δώσετε  λίγο  χρόνο…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  γίνει  συζήτηση  μεταξύ  μας  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  αφορμή  το  θέμα  αυτό  απλά  θα  πρέπει  να  δούμε  κάποια  στιγμή  όλες  

τις  αδελφοποιήσεις  του  Δήμου ,  γιατί  πραγματικά  είναι  εργαλείο ,  είναι  

μοχλός .  Εγώ  συμμετείχα  και  στην  αδελφοποίηση  στην  Αγία  Νάπα  με  το  

πολιτιστικό  κομμάτι ,  πραγματικά  είναι  πολύ  σημαντική  η  συμμετοχή  

και  η  συνεργασία .   

Θα  έλεγα  από  το  ΄84 και  το  ΄87 που  υπογράφτηκε  από  τον  πρώην  

Δήμαρχο  τον  κ .  Γεωργούλα  και  με  την  ‘Πολυφώς’  συμμετείχα  πάλι  με  

το  πολιτιστικό  κομμάτι  και  συμμετείχα  και  στην  Ερμούπολη  της  Σύρου  

πάλι  με  το  πολιτιστικό  κομμάτι .  Είναι  ένα  δίκτυο  πόλεων  που  πρέπει ,  

θα  έλεγα ,  να  αναβαθμίσουμε ,  να  το  αναβαθμίσουμε  και  πραγματικά  να  

είναι  ουσιαστική  αυτή  η  τέτοια .   

Είναι  στα  πλαίσια  του  τουριστικού  κομματιού ,  θα  πρέπει  να  το  

εντάξουμε  αυτό  και  να  το  δούμε  πολύ  σοβαρά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σαν  παράταξη  είμαστε  ταυτόσημοι  με  τις  απόψεις  που  εκφράστηκαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον  λοιπόν  συμφωνούμε ,  είπαμε  τον  συνολικό  αριθμό ,  θα  γίνει  η  

ωρίμανση  μεταξύ  των… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ονόματα  δεν  θα  πούμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπαμε  ότι  επειδή  δεν  υπάρχει  ετοιμότητα  ακόμη  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  δηλώσετε  από  σας  κάποιον ;  Από  την  δική  σας  παράταξη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώσατε  χρονικό  περιθώριο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δώσαμε ,  γι '  αυτό  λέμε  να  υπάρξει  ωρίμανση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον  έχουμε  την  συναίνεση  του  σώματος  και  έχουμε  συμφωνήσει  

τον  συνολικό  αριθμό ,  τα  κατ’  ιδίαν  ονόματα  θα  τα  δούμε  στην  πορεία .  

Θα  μας  ανακοινωθούν  από  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  587/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  2η  τεχνική   

συνάντηση  των  εταίρων  της  πράξης  με  τίτλο:  ¨Αγροτικές  

 Κοινότητες  Μηδενικής  Παραγωγής  Αποβλήτων  και  Ενεργειακής   

Απόδοσης  στη  Διασυνοριακή  Περιοχή  με  το  ακρωνύμιο  

ZEFFIROS¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεχνική  είναι ,  υπηρεσιακοί  παράγοντες  θα  συμμετέχουν ,  μας  είπαν ,  

ωστόσο  ότι  και  ένα  μέλος  του  συμβουλίου  θα  μπορούσε  να  συμμετέχει  

εάν  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας  ενδιαφέρει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μπορεί  να  χωρέσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ζήτημα  είναι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κύριος  Τουρτούρας  και  ακόμη  ένας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ενδιαφερόμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχετε  έτοιμο  το  όνομα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  το  δώσω  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνεί  το  σώμα  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  588/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στο  επόμενο  θέμα .  Δέκατο  ένατο .   
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ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  14/2019 Α .Δ .Σ .  ¨  

Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  (Marketing plan)  

 του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  τροποποίηση  έγκειται  στην  συμμετοχή  του  Δήμου  στην  SEREXPO. 

Έχουμε  επ’  αυτού  ερωτήσεις ,  οτιδήποτε ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είσαστε  λίγο  γρήγορος .  Η  συμμετοχή  στην  

SEREXPO είναι  5.600.  Η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται  

στα  13.600.  Εγώ  θα  ήθελα  μια  εξήγηση  για  το  τι  ακριβώς  είναι  αυτό .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

. . . .προϋπολογισμός  που  περιλαμβάνει  και  τις  προηγούμενες  δράσεις .  

Τροποποιήθηκε  δηλαδή  ο  Κανονισμός  γιατί  δεν  περιελάβανε  την  

SEREXPO και  έπρεπε  να  πάρουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  του  ΕΟΤ  για  

την  τουριστική  προβολή .  Έτσι  είθισται  πάντοτε ,  οπότε  μπήκε  όλη  η  

αναμόρφωση  μαζί  και  είναι  ο  συνολικός  προϋπολογισμός  που  είναι  

13.600.   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εννοείτε  ότι  τα  13.600 είναι  … 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αφορούν  και  τις  προηγούμενες  δράσεις .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Τα  5.600 συν  … 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

10

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Τις  προηγούμενες  δράσεις  που  έγιναν  και  είναι  συνολικά  αυτό  το  

ποσό .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ερώτηση ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Όχι ,  δεν  είναι  ερώτηση ,  επειδή  περνάτε  στην  ψηφοφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καταψήφισα  προσωπικά  και  η  κυρία  Παπαφωτίου  για  το  ποσό  στην  

SEREXPO, οπότε  καταψηφίζουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  παρούσα  στην  προηγούμενη  ψηφοφορία .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εντάξει .  Τέλος  πάντων ,   καταψηφίζουμε  το  ποσό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  εδώ  πέρα  με  την  αρνητική  ψήφο  της  κυρίας .  Εδώ  ψηφίζετε  όχι  

λοιπόν  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μπήκαμε  στο  θέμα  της  ψηφοφορίας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  μας  βάλατε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Περιμένουμε  να  περάσετε  για  να  δηλώσουμε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  λοιπόν  στην  ψηφοφορία ,  αφού  δεν  έχουμε  άλλες  

τοποθετήσεις .  Πλην  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου  η  οποία  ψηφίζει  όχι ,  

έχουμε  άλλη  αρνητική  ψήφο ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι ,  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  με  τις  επιφυλάξεις  που  

διατυπώθηκαν ,  όσον  αφορά  το  ύψος ,  το  κόστος  δηλαδή  της  συμμετοχής  

μας  στην  SEREXPO. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταγράφηκε  η  ψήφος  σας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  589/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  τον  θάνατο   

εν  ενεργεία  υπαλλήλου  του  Δήμου  μας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  590/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  δεξαμενών  νερού  για  τη   

λειτουργία  του  δικτύου  πυρόσβεσης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  591/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προχωρούμε  στο  επόμενο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού   

έτους  2019 για  προμήθεια  διατακτικών  προσφοράς   

δεμάτων  αγάπης  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση  θα  ήθελα  να  κάνω .  Είδα  την  εισήγηση  και  είδα  ότι  

πρόκειται  για  είκοσι  μια  οικογένειες  στις  οποίες  δίνονται  αυτά  τα  

δέματα .  Θεωρώ  ότι  θα  μπορούσαμε  να  συζητήσουμε  να  αυξηθεί  ο  

αριθμός  αυτός ,  γιατί   νομίζω  ότι  είναι  πάρα  πολύ  μικρό  το  ποσό .  

Καταλαβαίνω  ότι  αυτός  είναι  προϋπολογισμός  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτησή  σας ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Η  ερώτηση  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτησή  σας  είναι ,  εάν  μπορεί  να  αυξηθεί ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Πάνου ;   
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Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   αξιότιμε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  

το  σχετικό  θέμα  έχοντας  υπόψη  το  άρθρο  37 του  Ν38001/09 που  

προβλέπει  την  περιοδική  ενίσχυση  των  άπορων  οικογενειών  με  την  

προμήθεια  διατακτικών  για  είδη  αναγκαία  εκτός  από  την  σίτιση  και  για  

όλα  τα  έκτακτα  έξοδα  που  προκύπτουν  την  ένα  σχολική  χρονιά ,  όπως  

προβλέπεται  υποβάλλαμε  αίτημα  στον  προϊστάμενο  Οικονομικών  

Υπηρεσιών  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  

εγκεκριμένου  του  οικονομικού  έτους  ΄19.  

 Υπήρχε  πρόβλεψη  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  για  τις  

δυο  εορταστικές  περιόδους  με  υπογεγραμμένη  σύμβαση  με  την  

εταιρεία  του  κ .  Μασούτη ,  οι  οποίες  προβλέπονταν  από  τον  κωδικό  

156481001. Όταν  ξεπερνάει ,  με  βάση  το  ΦΕΚ  114 2003, αριθμός  3,  

παράγραφος  2,  όταν  ξεπερνάει  το  προσήκων  μέτρο ,  έπρεπε  να  

προβούμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  και  δεν  μπορούσαμε  να  

απευθυνθούμε  απευθείας  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

 Επιλέξαμε  μόνο  τις  21 οικογένειες  και  όχι  όλους ,  γιατί  

απαιτείται  βάση  νόμου  να  υπάρχει  αιτιολογημένη  έκθεση  από  

κοινωνικό  λειτουργό .  Υπήρχαν  εγκεκριμένες  αιτήσεις  των  δικαιούχων  

ΚΕΑ  και  αιτιολογημένη  έκθεση  μόνο  από  τους  εγγεγραμμένους  στο  

κοινωνικό  συσσίτιο .   

 Για  να  μπορέσουμε  να  προβούμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  και  να  

αυξήσουμε  τις  οικογένειες  που  θα  λάβουν  τις  διατακτικές  προμήθειας ,  

υπάρχει  βάση  νόμου  ο  περιορισμός  του  οκτάμηνου  από  την  στιγμή  που  

αναλαμβάνει  η  νέα  Δημοτική  Αρχή .  Άρα  στο  μέλλον ,  για  να  

συμπεριλάβουμε  και  τους  δικαιούχους  των  Κέντρων  Κοινότητας  ή  και  

τους  δικαιούχους  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  με  τους  οποίους  
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έχουμε  έρθει  σε  επαφή  και  λογίζονται  στους  967,  στοιχεία  τα  οποία  

είναι  στην  διάθεσή  σας ,  θα  πρέπει  να  περιμένουμε ,  βάση  του  νόμου ,  το  

οκτάμηνο .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κυρία  αντιδήμαρχε .  Θα  παρακαλούσα  μονάχα  οι  

απαντήσεις  μας  να  είναι  όσο  μπορούμε  πιο  σύντομες ,  για  την  

οικονομία  του  χρόνου .  

 Περνάμε  σε  ψηφοφορία .  Εγκρίνεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  592/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   
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Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας   στην  κ .  Νισούδη  

Λαμπρινή   

του  Κων /νου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  593/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σχετικά  με  το  24,  επειδή  διάβασα  ότι  θα  γίνει  

οριστική  διαγραφή ,  επισημαίνω  ότι  καλό  θα  ήταν  η  διαγραφή  να  

ακολουθήσει  της  εξόφλησης ,  των  υποχρεώσεων  του  συγκεκριμένου  

όσον  αφορά  την  Δήμο .  υπάρχουν  εκκρεμή  στοιχεία ,  όσον  αφορά  το  

ποσό  το  οποίο  χρεώθηκε .  Θα  πρότεινα ,  λοιπόν ,  η  διαγραφή  του  να  

ακολουθήσει  την  εξόφληση  του  ποσού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό  δεν  σημαίνει  όμως  ότι  δεν  παρακολουθείται ,  ότι  με  την  διαγραφή  

του  δεν  παρακολουθούνται  τα  χρέη  που  αφήνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπηρεσιακά  θα  πρέπει  να  δούμε  τι  διασφαλίζει  τον  Δήμο .  Δίνω  

προτεραιότητα  σε  αυτό  και  η  παρέμβασή  μου  είχε  αυτή  την  έννοια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .του  να  σταματήσει  τις  εργασίες  του .  Μπορεί  να  σταματήσει  τις  

εργασίες  του  και  να  οφείλει .  Δεν  μπορούμε  εμείς  να  του  πούμε  ότι  

απαγορεύεται  να  σταματήσεις  επειδή  οφείλεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι  προβλέπει  ο  νόμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  νομική  δυνατότητα  επ’  αυτού  που  λέτε .  Άρα  ναι  και  

προχωρούμε  στο  επόμενο .   

 

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  

Δημητριάδη  Αλέξανδρο  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  594/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Περί  διαγραφής  ακινήτου  με  ΚΑΕΚ  441211337001  
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στην  περιοχή  της  Νίκαιας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  διαβάσει  την  εισήγηση .  Υπάρχει  ερώτηση ;  Ναι  από  όλους .  

Προχωρούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  595/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  έξι .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  27/2019 Α .Δ .Σ .   

που  αφορά  την  ανταλλαγή  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  

 κ .κ .  Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  

με  δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  διαβάσει  την  εισήγηση .  Είναι  ένα  θέμα  που  επανέρχεται .  Δεν  

νομίζω  ότι ,  υπάρχει  κάτι  άλλο ;  Όχι .  Ναι  από  όλους  λοιπόν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  596/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

 έκτασης  εμβαδού  62,10 τ .μ .  στο  Ο .Π .  91.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  από  όλους .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  597/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του   

υπ’  αριθμ .  1192 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Έχουμε  ερωτήσεις ;   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  έχω  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επειδή  διάβασα  αναλυτικά  το  πολυσέλιδο  μισθωτήριο ,  διαπίστωσα  ότι  

πουθενά  δεν  αναφέρονται  διασφαλίσεις  και  εγγυήσεις  υγείας .  

Απευθύνομαι  περισσότερο  στον  κ .  Μισιρλή  ως  συμφοιτητή  μου  παλαιό  

στο  Φυσικό  και  γνωρίζουμε  όλοι  και  τις  επιφυλάξεις  αλλά  και  τα  

αποτελέσματα  της  ακτινοβολίας  αυτών  των  κεραιών  πάνω  στον  

πληθυσμό .   

 Αυτή  η  παρατήρησή  μου ,  λοιπόν ,  που  είναι  και  ερώτηση ,  την  

θέτω  και  προς  το  σώμα  και  προς  το  προεδρείο .  Νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  

να  ζητηθούν  από  την  συγκεκριμένη  εταιρεία  διασφαλίσεις  και  να  

αναφέρονται  μέσα ,  ότι  η  εγκατάσταση  που  θα  κάνει  θα  είναι  ασφαλής  

για  τον  πληθυσμό .   

 Έγινε  κάτι  τέτοιο ;  Υπάρχει  πρόθεση  να  γίνει ;  Το  θεωρώ  

απαραίτητο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Οι  κεραίες  που  τοποθετούνται  εκεί  έχουν  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  

οι  οποίες  εξασφαλίζουν  όλα  αυτά  τα  οποία  επισημαίνετε ,  κυρία  

Παπαφωτίου  και  είναι  και  πάρα  πολύ  σωστό ,  δηλαδή  δεν  μπορεί  να  

τοποθετήσει  η  εταιρεία  η  Cosmote και  δίπλα  η  Vodafone,  γιατί  και  στο  

επόμενο  ή  στο  μεθεπόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  σα  φέρω  και  μια  

νέα  μισθωτική  σχέση  για  την  Vodafone που  ετοιμάζουμε ,  άρα  λοιπόν  

οι  εγκαταστάσεις  εκεί  έχουν  όλες  τις  προδιαγραφές  και  όλα  τα  ΣΕ  που  

απαιτούνται ,  έτσι  ώστε ,  να  είναι  στην  κατάσταση  αυτή .   
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 Επιπροσθέτως ,  έχουμε  και  την  σύμφωνη  γνώμη  της  τοπικής  

κοινωνίας ,  μέσα  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  αλλά  θεωρώ  ότι  δεν  διασφαλιζόμαστε ,  

ίσως  και  νομικά ,  σε  περίπτωση  που  δεν  αναφέρονται  ρητά  αυτές  οι  

εγγυήσεις  μέσα  στο  μισθωτήριο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε  κάτι .  κύριε  Αντιδήμαρχε  μπορούμε  να  συμπεριλάβουμε ,  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  διαμορφώνει  τους  όρους  της  μίσθωσης ,  μπορεί  να  

συμπεριληφθεί  η  συγκεκριμένη  διάταξη  λοιπόν  στην  μίσθωση ,  στους  

όρους  της  μίσθωσης ,  τώρα  το  αποφασίζουμε ,  σύμφωνα  με  την  οποία  θα  

πληρούνται ,  σε  κάθε  περίπτωση ,  οι  προδιαγραφές  ασφαλείας  που  

προβλέπει  ο  νόμος  από  την  εταιρεία  κινητής  τηλεφωνίας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Συμφωνώ  απόλυτα  με  την  διατύπωση  του  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνούμε  σε  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος .  Έχει  κάποιος  να  κάνει  

τοποθέτηση ;  Κύριε  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  στην  εύλογη  ερώτηση  που  κάνει  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  επειδή  

αυτή  η  κεραία  είναι  περίπου  25 χρόνια  εκεί ,  στα  πρώτα  εννέα  χρόνια  

που  έληξε  και  είχα  την  τιμή  τότε  να  έχω  την  ευθύνη  για  την  Κοινότητα  

της  Ορεινής ,  φέραμε  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  με  

τους  φυσικούς  εκεί  πέρα  και  με  τους  ειδικούς  ανθρώπους ,  προκειμένου  

να  δούμε  εάν  θα  ανανεώσουμε  ή  όχι .   
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 Υπάρχει ,  δηλαδή ,  μελέτη  στην  Κοινότητα ,  δεν  ξέρω  εάν  την  

ζητήσουμε ,  που  προσδιορίζει  πραγματικά  αυτές  τις ,  διασφαλίζει  

μάλλον  αυτές  τις  προϋποθέσεις  που  χρειάζονται  για  την  υγεία  και  την  

υγιεινή  των  περιοίκων  και  του  χωριού  εκεί  γενικότερα .  Την  μελέτη  να  

την  ψάξουμε  να  την  βρούμε  προφανώς  αλλά  και  οι  όροι  αυτοί  που  λέτε  

Πρόεδρε ,  νομίζω  ότι  δεν  είναι  κακό  να  μπουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  παρούσα  και  η  Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας  της  Ορεινής ,  η  

οποία  έχει  δικαίωμα  ψήφου  στο  συγκεκριμένο  θέμα .  Με  την  προσθήκη  

αυτή  που  αναφέρθηκε  προηγουμένως ,  λοιπόν ,  το  σώμα  συναινεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  598/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζει  και  η  Πρόεδρος ,  ναι .   

Εικοστό  ένατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  29ο:  

Περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  μίσθωση  τμήματος  

 του  υπ’  αριθμ .  71 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτό  είναι  ένα  αγροτεμάχιο  περίπου  1.350 τ .μ .  στην  βόρειο  περιοχή  

του  αγροτεμαχίου  71,  είναι  στην  Βόρεια  περιοχή  των  Σερρών ,  στα  όρια  

μεταξύ  Λευκώνα ,  Μετοχίου  και  του  Δήμου  Σερρών  και  στην  ουσία  

υπάρχει  η  δυνατότητα  μέχρι  2.000 ευρώ  να  κάνουμε  απευθείας  εμείς  

την  μίσθωση  ή  εάν  θέλουμε  σαν  σώμα  να  αποφασίσουμε  να  γίνει  

δημοπρασία .   

 Επειδή  το  ποσό  αυτό  ανά  στρέμμα  στην  περιοχή  αυτή  είναι  

περίπου  40  ευρώ  ανά  στρέμματα ,  μιλάμε  για  ένα  ποσό  54 ευρώ  το  έτος .   

Άρα  λοιπόν ,  εμείς  πρέπει  να  αποφασίσουμε  ως  σώμα  εάν  θέλουμε  

για  τα  54 ευρώ  αυτά ,  που  είναι  περίπου  η  τιμή  να  κάνουμε  δημοπρασία  

για  να  έρθουν  και  άλλοι  ενδιαφερόμενοι ,  μήπως  αυξηθεί  η  τιμή  5,  10 

ευρώ  ή  να  το  δώσουμε  απευθείας  με  την  μίσθωση  αυτή .   

Εμείς  προτείνουμε  την  απευθείας  μίσθωση ,  γιατί  το  οικονομικό  

ενδιαφέρον  είναι  πάρα  πολύ  μικρό  και  το  γραφειοκρατικό  ενδιαφέρον  

που  θα  προστεθεί  στην  συνέχεια  σε  περίπτωση  δημοπρασίας  θα  

καθυστερήσει  πάρα  πολύ  με  πιθανότητα  να  μην  υπάρχει  κάποιο  

αποτέλεσμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις  ποιοι  έχουν ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  η  

κυρία  Παπαφωτίου .  Άλλος ;   

 Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  μου  προξενεί  εντύπωση  και  η  πρώτη  μου  ερώτηση  

είναι  η  εξής :  στο  αγρόκτημα  αυτό  υπάρχουν  ελαιόδεντρα  αυτή  την  

στιγμή ;  Στην  γη  αυτή ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεύτερη  ερώτηση .  Είμαι  πολλά  χρόνια  στον  Δήμο  και  ως  υπηρεσιακός  

αλλά  και  ως  αιρετός  και  πρώτη  φορά  έρχεται  ένα  τέτοιο  θέμα ,  όταν  

εκμισθώνουμε  γη  για  καλλιέργεια  να  πάμε  να  την  δημοπρατήσουμε  για  

πάνω  από  20 χρόνια .  Ξέρετε  τι  θα  συμβεί  εάν  πάρουμε  τέτοια  

απόφαση ;  Έχετε  αναλογιστεί  ως  Δημοτική  Αρχή  τι  θα  συμβεί  εάν  

πούμε  ναι  σε  αυτή  εδώ  την  αίτηση ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Τα  ελαιόδεντρα  όμως  για  να  αποδώσουν ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  θέλουν  

χρόνια .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Τα  ελαιόδεντρα  είναι  το  πρόβλημα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να  σας  απαντήσω .  Εάν  το  κάνουμε  αυτό  μετά  από  χρόνια  θα  αποκτήσει  

κυριότητα .  Άρα  λοιπόν  ο  κάθε  πολίτης  θα  έρθει  μεθαύριο  να  κάνει  

αίτημα  για  να  σπείρει  ελαιόδεντρα  ή  κάποια  άλλα  δέντρα  και  να  

καρπωθεί  την  γη  του  Δήμου .  Εάν  ήταν  φυτεμένα  είναι  διαφορετικά .  

Εάν  τα  είχε  φυτέψει  από  παλαιά  και  είναι  αυτή  την  στιγμή ,  αλλά  
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νομίζω  ότι  το  θέμα  πρέπει  να  αποσυρθεί .  Νομίζω  ότι  θα  

δημιουργήσουμε  τεράστια  προβλήματα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Στην  ίδια  λογική  είναι  και  η  δική  μου  ερώτηση ,  περισσότερο  γιατί  οι  

ελιές ,  ακριβώς  επειδή  έχουν  αυτό  το  μακροχρόνια  της  καλλιέργειας ,  

χρησιμοποιούνται  πάρα  πολύ  συχνά  οι  ρίζες  των  ελιών  ως  αποδεικτικό  

στοιχείο  για  να  αποδείξει  χρησικτησία .  Το  βλέπουμε ,  ίσως  κάποιοι  που  

είναι  πιο  σχετικοί  με  τα  θέματα  από  την  δουλειά  τους ,  να  το  έχουν  δει .   

 Εγώ  εκείνο  που  ήθελα  να  ρωτήσω ,  άποψή  μου  είναι  ότι  πιθανόν  

το  θέμα ,  έτσι  όπως  μπαίνει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  μην  είναι  

σχετικά  ώριμο ,  με  την  έννοια  ότι  υπάρχει  κάποια ,  αυτή  την  στιγμή  

είναι  ένα  άδειος  αγρός ;  Η  κυρία ,  η  οποία  το  έχει  ζητήσει ,  είναι  στην  

γειτονιά ;  Ποια  ακριβώς  είναι  η  σχέση  της  με  το  συγκεκριμένο  ακίνητο ;  

Το  έχει  ήδη  καταλάβει  μήπως ;  Το  κατέχει ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι  βέβαια .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Είναι  άδειο ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Άδειο  ακριβώς  είναι  και  το  ζητάει  προς  εκμίσθωση .  Γι '  αυτό  και  το  

φέραμε  στο  σώμα  από  την  υπηρεσία  το  ζήτημα ,  εάν  εμείς  θα  το  

κάνουμε  με  απευθείας  εκμίσθωση  ή  εάν  θα  πάμε  σε  δημοπρασία .   

 Εάν  θεωρεί ,  λοιπόν ,  το  σώμα  ότι  αυτό  έχει  μεγάλο  οικονομικό  

ενδιαφέρον  για  τον  Δήμο  Σερρών  και  πρέπει  να  πάμε  στην  διαδικασία  

δημοπρασίας ,  να  το  συζητήσουμε  στο  σώμα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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Το  οικονομικό  ενδιαφέρον ,  προφανώς  δεν  είναι  τεράστιο  με  τα  ποσά  

που  αναφέρετε .  Νομίζω  το  θέμα  είναι  κυρίως  κατά  πόσο  

μακροπρόθεσμα  θα  δημιουργηθεί  κάποιο  προηγούμενο  λόγω  της  

καλλιέργειας  των  ελιών .  Δηλαδή ,  εάν  μιλούσαμε  για  μια  μισθωτική  

σχέση  δυο ,  τρία ,  πέντε  χρόνια ,  πιθανόν  δεν  θα  υπήρχε  τέτοιο  θέμα .  Η  

ένσταση  η  δική  μας  και  η  συζήτηση  είναι  ένα  έχει  μελετηθεί  επαρκώς  

από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  η  πρόθεση  της  κυρίας  να  φυτέψει  ελιές  

και  πως  αυτό  θα  το  αντιμετωπίσει  στα  χρόνια  που  θα  έρθουν ;  Και  

παρόμοια  αιτήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Γιατί  συγκεκριμένα  η  καλλιέργεια  της  ελιάς  δημιουργεί  απαιτήσεις .  

Θεωρώ  απλά  και  θέλω  να  ρωτήσω ,  εάν  έχει  διερευνήσει  ο  Δήμος  το  

θέμα  με  τους  υπαλλήλους  του  και  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες ,  κατά  πόσο  

αυτές  οι  προεκτάσεις  έχουν ,  είναι  έτοιμος  ο  Δήμος  να  τις  δεχθεί  και  να  

τις  αντιμετωπίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπεται  να  πω  δυο  κουβέντες  εγώ .  Λοιπόν ,  νομίζω  το  

εξής :  πρώτον ,  καταρχήν  δικαίωμα  κυριότητας  δεν  μπορεί  να  

προσχωρηστεί  κανείς  από  τον  οποιοδήποτε  ενοικιαστή ,  δεδομένου  ότι  

πρόκειται  για  έκταση  δημοτική  αφενός  που  δεν  έχει  καταληφθεί  ήδη .  

Εάν  μιλούσαμε  για  φυτεμένα  δέντρα  που  είχαν  φυτευτεί  πριν  από  

πολλά  χρόνια  και  μπορούσε  να  αποδειχθεί  κάτι  διαφορετικό ,  τότε  θα  

ήταν  διαφορετικά .   

Εδώ  μιλάμε  για  μια  έκταση  η  οποία  δεν  είναι  φυτεμένη ,  θα  γίνει  

σύμβαση  μισθώσεως ,  άρα  αναγνωρίζει  ο  μισθωτής  την  κυριότητα  του  
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ιδιοκτήτη ,  δεν  αμφισβητείται  αυτό  το  πράγμα  και  δεν  είναι  δυνατόν  να  

αποκτήσει  κανένα  δικαίωμα  κανείς  ούτε  και  μετά  από  πενήντα  χρόνια .  

Ένα  αυτό .   

Δεύτερον .  Εάν  φυτευτούν  ελιές ,  σε  οποιαδήποτε  δημοτική  έκταση  

τέτοιου  είδους ,  αυτομάτως  μετά  από  κάποια  χρόνια  η  έκταση  αυτή  θα  

έχει  μεγαλύτερη  αξία .  Ο  μισθωτής  έχει  το  δικαίωμα  μονάχα  να  

χρησιμοποιεί  την  γη  και  να  παίρνει  τους  καρπούς  για  όσο  χρόνο  

διαρκεί  η  μίσθωση .  Όταν  θα  λήξει  η  μίσθωση  το  ακίνητο  αυτό  θα  έχει  

μεγαλύτερη  αξία  από  ότι  έχει  σήμερα  που  δεν  έχει  δέντρα  επάνω .   

Άρα  λοιπόν ,  σε  γενικές  γραμμές  νομίζω  ότι  είναι  μια  επωφελής  

για  τον  Δήμο  σύμβαση .   

Τώρα ,  εάν  θα  προκύψουν  παρόμοιες  περιπτώσεις ,  αυτό  δεν  

μπορούμε  να  το  ξέρουμε  και  θα  το  δούμε  κάθε  φορά  κατά  περίπτωση .  

Αυτή ,  νομίζω ,  ότι  είναι  η  δική  μου  άποψη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  η  

εμπειρία  μου  μου  λέει  ότι  οι  συμβάσεις  είναι  έως  και  πέντε  έτη .  Γης .  

Πέντε  των  πέντε  ετών  θέλει  ειδική  τεκμηρίωση  οικονομοτεχνική .  Γαίες  

δεν  δίνουμε  για  καλλιέργεια  παρά  μόνο  με  συγκεκριμένο  ορίζοντα  

τετραετίας ,  το  μάξιμουμ  πέντε .   

 Η  Διεύθυνση  Πολιτικής  Γης ,  κάποιοι  εδώ  νομίζω  το  ξέρουν ,  

μέχρι  εκεί .  Πέραν  της  πενταετίας  απαγορεύεται .  Θα  πάρουμε  μια  

απόφαση ,  η  οποία  θα  πέσει .  Αυτό  λέει  η  εμπειρία  μου .  Για  μένα  είναι ,  
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πρώτη  φορά  συναντώ  αίτημα  ότι  δώστε  μου  ένα  κομμάτι  γης ,  να  το  πω  

απλά ,  να  το  φυτέψω  ελιές  για  20 χρόνια ,  25.  Πρώτη  φορά  το  συναντώ .  

Ξέρω  εγώ  ότι  υπάρχουν  περιορισμοί  με  έως  4 ή  5 έτη  το  μάξιμουμ .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  θέλει  ειδική .  Να  γίνει  μια  επένδυση .   

Εδώ  είναι  μια  ανατροπή .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  δείτε  το  θέμα  

και  θεωρώ  ότι  θα  έπρεπε  να  έχετε  και  βεβαίωση  ότι  επιτρέπεται  να  

συμβεί  αυτό  το  πράγμα  από  την  ανάλογη  Διεύθυνση ,  διότι  σας  λέω  ότι  

η  εμπειρία  μου  λέει  ότι  αντικρούεται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  εισήγηση  της  υπηρεσίας  τι  λέει ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ακριβώς  αυτό  το  οποίο… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιο ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Την  εκμίσθωση  για  20 χρόνια  με  τίμημα  54 ευρώ  τον  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  εκμίσθωση  ή  δημοπρασία  λέει  η  υπηρεσία .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εμείς  θα  αποφασίσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  υπηρεσία  αποδέχεται  και  το  ένα  και  το  άλλο .  Το  σώμα  αποφασίζει  

εάν  θέλει  προς  την  μια  ή  προς  την  άλλη  κατεύθυνση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτό  στοχεύει  κάπου .  Δεν  λέω  ότι  το  κάνετε ,  αλλά  

στοχεύει .  Εάν  αποφασίσουμε  να  το  δώσουμε ,  να  εξετάσουμε  και  την  

πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη ,  να  το  κάνουμε  με  δημοπρασία ,  διότι  θα  βγει  

κάποιος  και  θα  πει  ότι  γιατί ;  Και  εάν  καταστεί  άγονος  η  δημοπρασία ,  

στην  πρώτη ,  στην  δεύτερη  φορά ,  μετά  το  δίνετε .  Άρα  λοιπόν ,  θα  

πρέπει  να  ακολουθήσουμε  την  νόμιμη ,  όχι  ότι  η  άλλη  είναι  παράνομη ,  

αλλά  αυτή  που  ως  συνήθως  γίνεται  στους  δήμους ,  η  δημοπρασία ,  μια  

φορά ,  δυο  φορές ,  την  τρίτη  τον  φωνάζουμε  και  λέμε  ότι  μπορείς  να  το  

πάρεις .  

 Μπορείτε ,  επειδή  δεν  είναι  κάτι  κατεπείγον ,  να  το  πάρετε  πίσω  

το  θέμα  και  να  το  δουν  και  οι  συνάδελφοι  λίγο  πιο  καλά  και  να  ξανά  

έρθει  εδώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  την  ερώτηση  που  ήθελα  να  κάνω  την  διατυπώνω  

τώρα .  Είναι  γειτόνισσα  η  κυρία  που  το  ζητάει ;  Έχει  δηλαδή  αγρό  ήδη  

φυτεμένο  σε  επαφή  με  το  δημοτικό ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δεν  το  γνωρίζω  αυτό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  λέω  γιατί… 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

  …να  ρωτήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  πρέπει .  Συμφωνώ  απόλυτα  με  όσα  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  

τις  επιφυλάξεις  τις  συγκεκριμένες ,  επειδή  πρόσφατα  είχα  ανάλογη  

προσωπική  ιστορία  δηλαδή  του  Κτηματολογίου ,  συμφωνώ  και  θα  
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πρέπει  να  διερευνηθεί .  Όπως  επίσης  συμφωνώ  και  με  αυτό  που  είπε  ο  

κ .  Γκότσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  αναλαμβάνω  την  πρωτοβουλία  εγώ  και  το  αποσύρουμε  το  

θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  τοποθετηθώ  γιατί  θα  σας  βοηθήσει  στο  θέμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  εάν  είναι  να  μας  βοηθήσετε  φυσικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  σας  βοηθήσει  γιατί  είναι  το  επάγγελμά  μου .  Φυσικά  γίνονται  και  

20 και  25 χρόνια  εκμισθώσεις  δημοτικών  ή  δημοσίων  εκτάσεων ,  ειδικά  

εάν  πρόκειται  για  σταβλικές  εγκαταστάσεις  και  φυσικά  δεν  υπάρχει  

θέμα  χρησικτησίας  έναντι  του  δημοσίου ,  δεν  υπάρχει  τέτοιο  κώλυμα  σε  

καμία  περίπτωση ,  δεδομένου  όμως  ότι  ζητείται  για  πολλά  χρόνια  αυτή  

η  συγκεκριμένη  έκταση  και  πιθανόν  να  υπάρχουν  και  άλλοι  

ενδιαφερόμενοι ,  μπορεί  κάποιος ,  η  κυρία  θέλει  να  κάνει  ελιές ,  μπορεί  

και  κάποιος  άλλος ,  μπορεί  να  θέλει  κάποιος  να  κάνει  κάποιο  στάβλο ,  

που  έχουν  πολλά  ζώα  εκεί  στην  περιοχή ,  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απαγορεύεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέλος  πάντων ,  αυτό  δεν  το  γνωρίζω ,  μπορεί  κάποιος  να  θέλει  να  κάνει  

κάτι  άλλο ,  μπορεί  να  διαθέσει  κάποιος  περισσότερα  χρήματα ,  εμάς  

αυτό  που  μας  συμφέρει  αυτή  την  στιγμή  είναι  να  εξασφαλίσουμε  όσο  
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το  δυνατόν  ένα  καλύτερο  εκ  μίσθιο  για  την  περιοχή  και  πάντα  στα  

πλαίσια  της  ανοικτής  διακυβέρνησης  που  πρέπει  να  είναι  το  σκεπτικό  

για  τον  Δήμο  μας  και  για  αυτό  που ,  τέλος  πάντων ,  επιθυμούμε ,  εγώ  θα  

πρότεινα  να  γίνει  με  δημοπρασία  η  διαδικασία  αυτή ,  γιατί  τα  20 

χρόνια  είναι  πάρα  πολλά  και  τα  25,  να  γίνει  για  25 χρόνια ,  εφόσον  

θέλει  να  γίνουν  ελιές  αλλά  να  τηρηθεί  η  διαδικασία  των  δημοπρασιών  

και  επειδή  θα  έρθουν  και  άλλα  θέματα  τέτοια ,  γενικά  η  πρότασή  μας  

είναι  να  γίνονται  με  δημοπρασία  αυτές  οι  μακροχρόνιες  ειδικά  

συμβάσεις ,  μισθώσεις  και  να  γίνει  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  μας  

ένας  ειδικός  χώρος  όπου  θα  ανακοινώνονται  όλες  αυτές  οι  

δημοπρασίες ,  έτσι  ώστε ,  να  έχει  πρόσβαση  ο  καθένας  που  μπορεί  να  

ενδιαφέρεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Το  θέμα  αποσύρεται .  Θα  επανέλθει ,  πιθανώς ,  κάποια  

στιγμή  αργότερα .  Οι  προτάσεις  σας  θα  αξιολογηθούν ,  καταγράφονται .  

Ευχαριστούμε  θερμά .   

 

Αποσύρεται  η  συζήτηση  περί  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ '  αριθμό  71 

αγροτεμαχίου  

 του  αγροκτήματος  Ορεινής  

 

 (ΠΡΑΚΤ .  1/14/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  επιμένω  και  πάλι  στο  ότι  πρέπει  όταν  τοποθετούμαστε  να  είμαστε  

σύντομοι  για  την  οικονομία  του  χρόνου  και  μάλιστα  για  ένα  θέμα ,  το  

οποίο  πρόκειται  να  αποσυρθεί .   

 Θέμα  τριάντα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών   

αγρών  των  Τ .Κ .  Κουμαριάς  και  Άνω  Καμήλας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  από  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  599/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  ένα .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του   

υπ’  αριθμ .  29 καταστήματος  του  Δημ .  Μεγάρου .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  από  το  σώμα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εγώ  έχουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  της  νομικής  υπηρεσίας .  Είναι  ένα  

κατάστημα  κάτω  στην  Δημαρχεία ,  το  οποίο  πληρώνει  τα  χρήματα ,  100 

ευρώ  τον  μήνα  είναι  το  μισθωτήριο  συμβόλαιο .  Η  κυρία  Μάλαμα .  η  

οποία  κατείχε  το  κατάστημα  αυτό ,  μεταβιβάζει  όλη  την  επιχείρηση  με  

όλες  τις  υποχρεώσεις  στον  γιο  της ,  η  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

αποφάνθηκε  ότι  αυτή  η  μισθωτική  σχέση  μπορεί  να  συνεχιστεί  με  τον  

γιο  της  και  το  φέραμε  το  θέμα  για  να  συνεχιστεί  αυτή  η  μισθωτική  

σχέση .   Έχει  ξαναγίνει  και  άλλες  φορές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  παρατήρηση ,  η  οποία  μπορεί  να  εκληφθεί  και  ως  ερώτηση .  Επειδή  

είμαστε  εδώ  για  να  προασπίζουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  το  μίσθιο  

του  συγκεκριμένου  καταστήματος  είναι  103 ευρώ  τον  μήνα .  Τονίζω  ότι  

αυτά  τα  χρήματα  είναι  για  σπόρια ,  να  το  πω  λαϊκά ,  σε  μια  περιοχή  

όπου  τα  ενοίκια  ξέρουμε  όλοι  πόσο  πάνε .   

 Επομένως ,  εγώ  θα  ήθελα  να  προτείνω  το  εξής :  εφόσον  έχουμε  

αυτή  την  αλλαγή  εάν  και  προσωπικά  είμαι  αντίθετη  σε  ένα  μισθωτήριο  

το  οποίο  σαν  κληρονομικό  δικαίωμα  το  περνάει  από  την  μάνα  στην  

πατέρα  και  γενικά  γίνεται  μια  οικογενειακή ,  ας  το  πούμε ,  υπόθεση ,  

όμως  προφανώς  είναι  νομικά  σωστό  και  εγκρίθηκε .   
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 Είναι  λοιπόν  όμως ,  αυτή  η  αλλαγή  μια  ευκαιρία  για  τον  Δήμο  να  

επανεξετάσει  το  ύψος  του  μισθώματος .  103 ευρώ  το  σημειώνω ,  είναι  

πάρα  πολύ  λίγα  για  ένα  μαγαζί  στο  κέντρο  της  πόλης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε ,  καταρχήν ,  η  μισθωτική  σχέση  μεταβιβάζεται ,  παρακαλώ ,  

κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  είναι  του  παρόντος  αυτή  την  ώρα ,  γιατί  η  

διαδικασία  με  την  οποία  δημοπρατούνται  τα ,  παρακαλώ  κύριοι  

συνάδελφοι ,  η  διαδικασία  με  την  οποία  δημοπρατούνται  τα  δημοτικά  

ακίνητα  είναι  συγκεκριμένη .   

Όταν  συμπληρωθεί ,  λοιπόν ,  ο  χρόνος  της  μίσθωσης  της  

συγκεκριμένης ,  η  οποία  δεν  είναι  καινούργια  μίσθωση  από  εδώ  και  στο  

εξής ,  είναι  η  υφιστάμενη  μίσθωση ,  η  οποία  μεταβιβάζει  την  μισθωτική  

σχέση  στον  διάδοχο ,  στον  γιο  στην  προκειμένη  περίπτωση  ως  έχει .  

Πάει  να  πει  ότι  ξεκίνησε  το  2000,  δεν  ξέρω  πότε ,  ΄10, ΄11, όταν  είχε  

γίνει  η  δημοπρασία  και  κάποια  στιγμή  όταν  ολοκληρωθούν  τα  έτη ,  τα  

12 έτη  θα  λήξει ,  οπότε  τότε  θα  γίνει  καινούργια  δημοπρασία  για  να  

δούμε  ποιος  θα  πάρει  το  ακίνητο .   

 Συνεπώς  λοιπόν  συνεχίζεται  μια  υφιστάμενη  μισθωτική  σχέση  

χωρίς  να  ιδρύεται ,  χωρίς  να  ξεκινάει  καινούργια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είστε  δικηγόρος ,  προφανώς ,  γνωρίζετε  περισσότερα  

από  εμένα ,  όμως   νομίζω  ότι  αλλαγή  μισθωτηρίου  γίνεται  σίγουρα ,  

εφόσον  αλλάζει  ο  μισθωτής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οι  όροι  της  μισθώσεως  και  η  μισθωτική  σχέση  παραμένουν  οι  ίδιοι ,  το  

μόνο  που  αλλάζει  είναι  το  πρόσωπο  του  μισθωτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  χρόνος  παραμένει  ο  ίδιος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  συμπληρώσω ,  είναι  πάρα  πολύ  μικρό ,  είναι  20 περίπου  

τετραγωνικά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πολλά  είπες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πολλά  είπα ;  Είναι  ένα  φωτοτυπικάδικο .  Είναι  πάρα  πολύ  μικρό .  Δυο  

φωτοτυπικά  χωράνε  εκεί  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  σε  ψηφοφορία .  Συμφωνεί  το  σώμα ;  Έχουμε  αρνητικές  

ψήφους ;  Συναινεί  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  600/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στο  επόμενο  θέμα .  Τριάντα  δυο .   
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ΘΕΜΑ  32ο:  

Σχετικά  με  χορήγηση  άδειας  τοποθέτησης  ξύλινου  δαπέδου  

 σε  κοινόχρηστο  χώρο  του  πεζόδρομου  της  Εμμ .  Ανδρόνικου   

και  Κουντουριώτου  έμπροσθεν  του  καταστήματος  ¨Mr. Wok¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  υπάρχει  αρνητική  εισήγηση  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  υπάρχει  

αρνητική  εισήγηση  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  ο  κ .  

Νυχτοπάτης  εισηγητής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καταρχάς  είπαμε  από  το  επόμενο  συμβούλιο  και  με  αφορμή  και  το  

προηγούμενο  θέμα ,  ότι  θα  προσπαθήσουμε  να  χρησιμοποιήσουμε  τους  

δυο  βιντεο-προβολείς ,  τους  προτζέκτορες ,  ώστε  να  μπορούμε  να  

ενημερωνόμαστε  όλοι  για  όσα  θέματα  μπορούμε ,  με  κάποιες  

φωτογραφίες ,  να  ξέρουμε  όλοι ,  άκουσα  κάποιους  ότι  ποιο  είναι  το  

μαγαζί  αυτό  και  κάποια  τέτοια  θέματα ,  να  μπορούμε  να  έχουμε  εικόνα ,  

να  έχουμε  καλύτερη  ενημέρωση .   

 Τώρα  νομίζω  ότι  κάποια  κατάστημα  ζητάει  να  κάνει  πεζοδρόμιο ,  

να  κάνει  ένα  ξύλινο  δάπεδο  στο  πεζοδρόμιο .  Οι  εισηγήσεις  είναι  

αρνητικές  και  από  την  υπηρεσία  και  εμείς  προτείνουμε  να  μην  το  

προχωρήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

 Με  την  αρνητική  απάντηση ,  γιατί  έτσι  ήρθε  το  θέμα ,  εμείς  θα  πρέπει  

να  προχωρήσουμε  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα  δέοντα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χρόνια  είναι  έτσι .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  έτσι .  Είναι  καινούργιο .  Όχι  καινούργιο ,  πρόσφατο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε ,  επειδή  εγώ  και  η  κυρία  Δρίγκα  είμαστε ,  αυτό  πέρασε  από  την  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  όταν  ήμασταν  εμείς  Πρόεδρος  και  

Αντιπρόεδρος ,  συμφωνείς  κυρία  Δρίγκα ;  Λοιπόν ,  όταν  το  έκανε  δεν  

ρώτησε  κανέναν  και  η  Πολεοδομία  μετά  από  καταγγελίες ,  του  έβαλε  

πρόστιμο  2.000 και  εάν  την  διατηρήσει ,  νόμος  είναι  αυτός ,  δεν  ξέρω ,  

θα  πληρώνει  500 ευρώ  περίπου  τον  χρόνο .  Διατήρηση  του  αυθαιρέτου .   

 Όπως  είπε  και  τα  δυο  όργανα  και  το  τοπικό  και  η  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής  εφόσον  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  αρνητική  και  

λέει  ότι  δεν  εμπίπτει  στις  κατασκευές  που  πρέπει  να  υπάρχουν ,  είπαμε  

όχι  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  σεβαστούμε  τις  δυο  Επιτροπές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  είναι  λοιπόν  και  η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής ,  επομένως  το  

σώμα  ομόφωνα  απορρίπτει  το  αίτημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  άλλος  θέλει  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  για  το  συγκεκριμένο  αίτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

13

Με  αφορμή  το  συγκεκριμένο .  Θα  υποσχεθείτε  ότι  θα  είστε  σύντομοι ,  

γιατί  οι  τοποθετήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  

Κύριε  Γάτσιο  εσείς .  Και  μετά  εσείς .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τώρα  όπως  λέει  και  ο  Αντιδήμαρχος ,  προφανώς  είμαστε  στην  ίδια  

λογική ,  ο  τέως  Αντιδήμαρχος ,  συγνώμη  η  γλώσσα  της .  Εμείς  δεν  

είμαστε  αντίθετοι  με  τοποθετήσεις  τέτοιων  μικρών  ομοιόμορφων  

κατασκευών  που  προσδιορίζουν  και  τους  χώρους  ακριβώς  ενός  

καταστήματος .  Απλά  δεν  μπορεί  να  γίνεται  αυθαίρετα ,  εννοείται ,  δεν  

μπορεί  να  γίνεται  όποτε  θέλει  ο  καθένας  και  δεν  το  μόνο .  Έχουμε  

ακόμα  δυο ,  τρία  τέτοια  μέσα  στην  αγορά ,  τα  οποία  τα  βλέπουμε  όλοι  

μας .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω ,  ότι  ίσως  θα  πρέπει  να  το  δούμε ,  γιατί  θα  το  

δουλέψετε  και  στο  επόμενο  διάστημα  συνολικά  και  κατά  την  γνώμη  

μας ,  που  το  έχουμε  κουβεντιάσει  και  άλλη  φορά ,  ίσως  είναι  πολύ  

προτιμότερο  να  προσδιορίζεται  με  έναν  χώρο  τέτοιο  τα  όρια  του  

καταστήματος ,  για  να  μην  μπορούν  να  βγαίνουν  εκτός .  Σίγουρα  θα  

πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  ασφάλειας ,  όπου  μπορεί  να  γίνει ,  

εννοείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  εγώ  κάπως  έτσι  περίπου  και  εγώ  στα  ίδια  πλαίσια  κυμαίνομαι  με  

την  άποψη  του  κ .  Γάτσιου .  Πιστεύω  ότι  θα  είναι  πολύ  καλύτερο  για  

όλους  μας  να  μπορέσουμε  να  οριοθετήσουμε  τον  χώρο  που  τα  

καταστήματα  νοικιάζουν  από  τον  Δήμο  για  την  ανάπτυξη  των  

τραπεζοκαθισμάτων .  Είναι  ένα  θέμα  που  ταλανίζει  όχι  μόνο  τον  Δήμο  
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και  τους  πολίτες  και  τα  καταστήματα  και  δημιουργεί  και  μεταξύ  τους  

έχθρες  και  αντιπαλότητες .    

 Ο  νόμος  είναι  σαφέστατος  πάνω  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις ,  

αναφέρεται  σε  αυτά  τα  παταράκια ,  να  το  πω  έτσι  απλά ,  ύψους  όχι  

πάνω  από  10 εκατοστών ,  τα  οποία  λογικά  θα  πρέπει  να  

νομοθετήσουμε ,  να  βγάλουμε  έναν  Κανονισμό ,  ο  οποίος  Κανονισμός  

θα  είναι  και  σύγχρονος  και  θα  αναφέρει  και  το  χρώμα  και  τις  διατάσεις  

και  τα  πάντα ,  έτσι  ώστε ,  το  κάθε  κατάστημα  με  το  που  θα  νοικιάζει  

τον  χώρο  από  το  τμήμα  Ανάπτυξης  θα  του  δίνουμε  την  άδεια  

ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων ,  3 τετραγωνικά  όπως  λέει  ο  χάρτης ,  το  

σχεδιάγραμμα ,  θα  παραγγέλνει  το  πατάρι  του  το  οποίο  θα  είναι  

ομοιόμορφο  σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών ,  με  τις  προδιαγραφές  που  θα  του  

δώσουμε  εμείς  αφού  θα  βγάλουμε  τον  Κανονισμό  και  από  εκεί  και  μετά  

δεν  θα  μπορεί  να  φεύγει  πάνω  από  αυτό .   

 Και  ο  έλεγχος  θα  είναι  καλύτερος  από  τα  όργανα ,  από  την  

Αστυνομία  και  από  την  Δημοτική  Αστυνομία ,  έτσι  ώστε ,  και  ο  καθένας  

θα  ξέρει  που  βρίσκεται  βρε  αδελφέ .   

 Υπάρχουν  και  πεζοδρόμια ,  τα  οποία  πεζοδρόμια  δεν  είναι  ίσια ,  

έχουν  καθιζήσεις ,  εκεί  υπάρχει  και  ουσιαστικό  πρόβλημα  σε  κάποια  

καταστήματα  που  το  είδαμε  στο  παρελθόν  και  κακώς  ήμασταν  

αρνητικοί ,  κατά  την  γνώμη  μου .  

 Ίσως  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  πάνω  σε  αυτή  την  βάση ,  εάν  

συμφωνείτε  βέβαια ,  γιατί  εσείς  είστε  Δημοτική  Αρχή ,  οπότε  να  

φέρουμε  κάτι  τέτοιο  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  το  ψηφίσουμε ,  να  

βγάλουμε  τον  κανονισμός  μας ,  έτσι  ώστε ,  να  είμαστε  και  πιο  

σύγχρονοι  πάνω  σε  αυτό  το  κομμάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις ;  Όχι .  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πριν  μιλήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  μόνο  να  επαναδιατυπώσω  απλώς  ένα  

αίτημα  το  οποίο  και  προεκλογικά  και  μια  θέση ,  ότι  θα  πρέπει  να  μπει  

τάξη  στους  πεζόδρομους .  Το  πνεύμα ,  το  οποίο  εξέφρασε  ο  κ .  Χράπας ,  

μας  βρίσκει  σύμφωνους  και  αναμένουμε  πρωτοβουλία  της  Δημοτικής  

Αρχής  να  φέρει  ανάλογο  θέμα   στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  μιλήσετε ,  κύριε  Δήμαρχε  θα  ήθελα  το  εξής  να  πω  μονάχα  τώρα .  

Είμαστε  πρώτη  συνεδρίαση ,  είμαστε  λίγο  πιο  ελαστικοί  ως  προς  τον  

Κανονισμό  και  ως  προς  την  διαδικασία ,  μέσα  στο  γενικότερο  πνεύμα  

συναίνεσης  που  μας  διακατέχει .  Όμως  όταν  λέμε  ότι  κάνουμε  

τοποθετήσεις ,  ρωτάμε  ποιοι  κάνουν  τοποθετήσεις  και  δηλώνουν  εξ  

αρχής  αυτοί  που  θα  κάνουν  τοποθέτηση .  Όχι  είπε  κάτι  κάποιος ,  μου  

άρεσε  ή  θυμήθηκα  κάτι  και  μιλάω  και  εγώ  μετά .  Αυτό  πρέπει  να  το  

τηρήσουμε .   

 Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παίρνοντας  αφορμή  με  όλα  αυτά  τα  οποία  ακούστηκαν ,  θα  θέλω  να  

ενημερώσω  το  σώμα  ότι  είναι  στην  πρόθεση  της  Δημοτικής  Αρχής  το  

θέμα  αυτό  συνολικότερα  να  αντιμετωπιστεί  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Και  λέω  συνολικότερα  γιατί  δεν  είναι  μόνο  το  θέμα  των  

τραπεζοκαθισμάτων ,  είναι  το  θέμα  γενικότερα  του  αποτυπώματος  του  

κέντρου  και  όχι  μόνον  της  πόλης  μας .   

 Είναι  πολλοί  στόχοι  που  πρέπει  να  επιτευχθούν  ταυτόχρονα .  Στο  

επόμενο  διάστημα  θα  έρθει  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση ,  η  οποία  

προτού  έρθει  στον  συγκεκριμένο  αυτό  χώρο  να  είστε  σίγουροι  ότι  θα  
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την  θέσουμε  υπόψη  όλων  των  παρατάξεων ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρξει  μια  

ωρίμανση  για  να  έρθει  το  θέμα  για  συζήτηση  για  συνολική  

αντιμετώπιση  του  θέματος  και  της  προσβασιμότητας  και  της  

επιχειρηματικότητας  για  τις  Σέρρες .   

 Σαφώς  είναι  μια  εικόνα  αυτή  την  στιγμή  που  έχουμε  που  δεν  θα  

πρέπει  να  αλλάξει ,  που  δεν  αξίζει  σε  μια  σύγχρονη  πόλη ,  αυτό  το  

παρόν  συμβούλιο  με  μια  πρόταση  που  θα  έρθει ,  προφανώς ,  από  την  

Δημοτική  Αρχή  ολοκληρωμένη ,  η  οποία  δεν  θα  αφορά  μόνο  τα  

τραπεζοκαθίσματα  αλλά  και  άλλου  είδους  παρεμβάσεις ,  θα  ωριμάσει  

και  θα  αποφασιστεί  στο  αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Επομένως ,  εδώ  συμφωνούμε  όλοι  στην  απόρριψη  του  αιτήματος  

του  συγκεκριμένου .  Όχι  λοιπόν  από  όλους .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  Η  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΤΟΥ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  601/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ . ,   

Νυχτοπάτης  Γ . ,  Δινάκης  Κ . ,  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα  έχετε  δει .  Συμφωνεί  το  σώμα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  των  

εκδηλώσεων  για  τον  εορτασμό  της  100ης  Επετείου  Απελευθέρωσης  

της  πόλης  στις  29 Ιουνίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  602/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  καθορισμό  δημόσιας  τουαλέτας  την  πλατεία  

Ελευθερίας  

 του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  603/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  εργασίας  συντήρησης  σιντριβανιών  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  604/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  σειράς  

προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  605/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσία  GPS τοπογραφικού  δικτύου  Uranus Tree 

Company Co ABEE  για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  

Δήμου  Σερρών  έτους  2019  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  606/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  ΚΚΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  607/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  Κυνοκομείου  

(Δημοπούλου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  608/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  (Ηλιάδης)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  609/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  16ου  Λογαριασμού  και  της  16ης  πιστοποίησης  της  

υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών».  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  610/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  17ου  Λογαριασμού  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  611/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  5ου  πρωτοκόλλου  της  υπηρεσίας  «Συντήρηση  παιδικών  

χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018»  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  612/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  Γενικής  υπηρεσίας  «Οικονομική  αποτίμηση  δημοτικού  

δάσους  Σερρών».  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  613/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τέσσερα .  

 

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  15203/14-05-2019  

 σύμβασης  για  την  προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών  για  την  

συντήρηση   

των  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  614/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  
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Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  18460/14-06-2019  

σύμβασης  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  υδραυλικού   

ανελκυστήρα  στο  κινηματοθέατρο  ΑΣΤΕΡΙΑ  του  Δήμου  Σερρών   

για  την  εξυπηρέτηση  των  ΑμεΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  και  εδώ  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  615/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  έξι .   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  16274/24-05-2019  

σύμβασης  για  την  υπηρεσία  δημιουργίας  προβολής  και  προώθησης  

 της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  ¨Clicknspot¨  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μόνο  επειδή  είναι  η  πρώτη  φορά  το  οποίο  το  βλέπουμε  αυτό ,  τι  

ακριβώς  περιλαμβάνει  γνωρίζετε  να  μας  πείτε  και  τι  προβλέπει  η  

σύμβαση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  σύμβαση  υπάρχει  μέσα  στην  εισήγηση  νομίζω  και  η  τεχνική  μελέτη .  

Είναι  σαφή  αυτά .  Υπάρχουν  μέσα ,  σας  έχουν  σταλεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προφανώς  τα  διάβασα  και  δεν  κατάλαβα  τι  ακριβώς .  Είναι  προώθηση  

του  σάιτ  του  συγκεκριμένου  που  δεν  είναι  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  

αλλά  κάπου  αλλού ;  Προφανώς  το  διάβασα ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  μια  καινούργια  εφαρμογή ,  η  οποία  εξυπηρετεί  τους  δημότες  και  

είναι  αλήθεια  μέχρι  τώρα  οι  δημότες  δεν  το  γνωρίζουν  ευρέως  και  γι '  

αυτό  πρέπει  να  προωθηθεί ,  να  γίνει  γνωστό  για  να  διευκολύνει  τους  

πολίτες  στην  καθημερινότητά  τους  με  κάθε  είδους  διαφημιστικό  μέσο .  

Τώρα  λεπτομέρειες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μου  επιτρέπετε  κύριε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  πούμε  ότι  η  εφαρμογή  αυτή  εντάσσεται  στα  πλαίσια  της  

ηλεκτρονικοποίησης  των  σχέσεων  των  δημοτών  με  τον  Δήμο  είναι  κάτι  

το  οποίο  έχει  εγκριθεί ,  έχει  προχωρήσει ,  έχει  υλοποιηθεί  από  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  έχει  μείνει  το  κομμάτι  της  διάχυσης  της  

πληροφόρησης ,  το  ότι  είναι  απαραίτητο  για  να  λειτουργήσει  το  

εργαλείο  αυτό .  Υπάρχει  το  αίτημα ,  αυτό  σήμερα  αποφασίζουμε ,  για  
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την  παράταση  αυτού  του  διαστήματος ,  γιατί  έπεσε  το  καλοκαίρι .  

Πιστεύω  ότι  θα  πρέπει  να  δοθεί  δυνατότητα  για  να  υπάρχει ,  όσο  το  

δυνατόν ,  μεγαλύτερη  διάχυση  για  το  χρήσιμο  αυτό  εργαλείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ,  πείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ότι  κατάλαβα ,  δεν  έγινε  κατανοητός  ο  λόγος  που  έρχεται  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   Θα  έπρεπε  αυτή  η  σύμβαση  που  έχουμε  με  τον  

ανάδοχο  να  διαφημίσει  αυτό  το  πρόγραμμα ,  να  έχει  ολοκληρωθεί .  Από  

την  στιγμή  που  δεν  ολοκληρώθηκε  η  σύμβαση ,  δίνουμε  παράταση  στον  

ανάδοχο  νομικά  να  μπορεί  από  εδώ  και  μετά  να  το  υλοποιήσει .  Αυτή  

την  απόφαση  θα  πάρουμε  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  616/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου:  ¨Συντήρηση  

 και  επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα .  Έχετε  ερώτηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο  γρήγορα  τα  περνάτε .  Ναι ,  βεβαίως ,  διότι  εδώ  έχουμε  μια  έγκριση  

παράτασης  ακριβώς ,  η  οποία  όμως  συνοδεύεται  και  από  αναθεώρηση  

τιμών .  Εδώ  λοιπόν  θέτω  ένα  ερώτημα ,  διότι  σύμφωνα  με  την  εισήγηση ,  

το  έργο  αυτό  δεν  ολοκληρώθηκε ,  επομένως  δεν  παραδίδεται  και  δεν  

παραλαμβάνεται  λογικά  από  τον  Δήμο  για  έναν  και  μόνο  λόγο ,  ότι  

στον  χώρο  που  έμεινε  τελευταίος  για  να  γίνουν  και  οι  τελευταίες  

παρεμβάσεις ,  υπάρχει  ένα  υλικό  που  θα  πρέπει  να  απομακρυνθεί  για  να  

μπει  ο  εργολάβος .  Αυτό  το  υλικό  είναι  το  αρχείο  της  Διεύθυνσης  

Τεχνικών  Υπηρεσιών .   

Έχουμε  λοιπόν  τις  ίδιες  τις  Τεχνικές  Υπηρεσίες  ενός  Δήμου ,  οι  

οποίες  θα  πρέπει  λογικά  και  να  εξυπηρετήσουν  και  να  επιβλέψουν  και  

να  διευκολύνουν  το  έργο  ενός  εργολάβου ,  ο  οποίος  έχει  αναλάβει  να  

κάνει  ένα  έργο  πάνω  από  350.000 ευρώ  και  δεν  το  διευκολύνουν  για  να  

παραδοθεί .   

Επομένως ,  το  ερώτημά  μου  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  ο  αρμόδιος  

Αντιδήμαρχος  ή  η  Δημοτική  Αρχή  θα  προβεί  σε  κάποιες  ενέργειες ,  
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έστω  ερωτήματα ,  για  ποιο  λόγο  δεν  έγινε  εγκαίρως  αυτό ,  ώστε  να  

καταλήγουμε  σε  αναθεώρηση  της  τιμής  του  έργου .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  γιατί  δεν  έγινε  εγκαίρως ,  θα  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Γκότση .  

Εμείς  αυτό  που  μπορούμε  να  κάνουμε  τώρα  και  αυτό  που  κάναμε  ήδη ,  

ήδη  έχουμε  ξεκινήσει  να  παίρνουμε  κάποια  πράγματα  από  εκεί ,  τώρα  

αναλάβαμε ,  είχε  κάποια  βαριά  φωτοτυπικά ,  ξεκινήσαμε  να  τα  πάρει  η  

Καθαριότητα ,  ώστε  άμεσα  να  μπορέσουμε  την  άλλη  εβδομάδα  να  

ξεκινήσουν  τα  έργα  αυτά .   

 Είναι  γεγονός  όμως ,  είναι  αλήθεια  ότι  έπεσαν  όλα  μαζί ,  τα  

σχολεία ,  τα  γυμναστήρια  και  η  Τεχνική  Υπηρεσία  δεν  πρόλαβε ,  

τουλάχιστον ,  τις  μέρες  αυτές .   

 Θα  απαντήσει  ο  κ .  Γκότσης  για  τις  προηγούμενες  αλλά  η  

διαδικασία  έχει  ξεκινήσει  ήδη ,  ώστε  την  άλλη  εβδομάδα  να  μην  

υπάρχει  τίποτα  στον  χώρο  εκείνο  και  να  μπορέσουν  να  ξεκινήσουν  οι  

διαδικασίες ,  γιατί  και  ο  εργολάβος ,  είναι  αλήθεια  ότι  πιέζεται .  Αυτή  

είναι  η  αλήθεια ,  αλλά  εμείς  αυτό  παραλάβαμε .  Ήδη  ξεκινήσαμε  την  

απομάκρυνση .  Δεν  είναι  φυσικά  όλο  το  αρχείο ,  είναι  τμήματα  του  

αρχείου  και  κάποια  έπιπλα  τα  οποία  θα  φύγουν  από  εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  αυτό  που  καταλαβαίνετε  ότι  είναι  σοβαρό  είναι  η  

αναθεώρηση  της  τιμής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  άλλο  εμείς .  Γιατί  δεν  έγινε  όταν  έπρεπε  

ίσως  μπορεί  ο  κ .  Γκότσης  να  απαντήσει ,  να  δικαιολογήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  κάτι  άλλο ;  Το  σώμα  συναινεί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  617/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

 παραλαβής  του  έργου:  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σώμα  συναινεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  618/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  εννέα .   

 

 

ΘΕΜΑ  39ο:  

Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  

 του  έργου:  ¨Κατασκευή  έργων  αντιστήριξης  δημοτικού  

 οδικού  δικτύου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  ερωτήσεις .  Το  σώμα  συναινεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  619/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  σαράντα .   

 

ΘΕΜΑ  40ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  θέμα  σαράντα  αποσύρεται  γιατί  είναι  αρμοδιότητα  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  Η  ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ  ΑΠΟ  ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ   

 

ΠΡΑΚ .  2/14/2019  

 

ΟΜΟΙΩΣ   

 

ΠΡΑΚ .  3/14/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  σαράντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  41ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ,  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  620/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  ευχαριστούμε  για  την  κατανόηση  και  την  συνεργασία .  

Όπως  είδατε  πήρατε  σήμερα  τα  ντοσιέ  τα  καινούργια  που  έχουμε  

ετοιμάσει ,  νομίζω  ότι  είναι  αρκετά  καλαίσθητα .  Τώρα  από  κάποιους  

τέθηκε  το  ερώτημα  εάν  μπορούν  να  τα  πάρουν  μαζί  τους .  Κοιτάξτε  

κάτι ,  εκείνο  που  συνηθιζόταν  είναι  να  μένουνε  εδώ .  Εάν  θέλετε  τόσο  

πολύ  που  σας  άρεσαν  να  τα  κουβαλάτε ,  να  τα  ξαναφέρνετε  κάθε  φορά ,  

τι  να  σας  πω ;   

 Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………….…………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

571-2019:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Σερρών  για  τις  Γενικές  

Συνελεύσεις  της  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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572-2019:  Ορισμός  εκπροσώπου  στις  Ετήσιες  Τακτικές  και  Έκτακτες  

Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

573-2019:  Ορισμός  εκπροσώπου  στις  Ετήσιες  Τακτικές  και  Έκτακτες  

Γενικές  Συνελεύσεις  της  ¨Φορέας  Διαχείρισης  Λαϊλιά  

Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

5743-2019:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στη  γενική  

συνέλευση  της  αστικής  μη  κερδοσκοπικής  εταιρείας  

«Κέντρο  Πρόληψης  της  χρήσης  εξαρτησιογόνων  ουσιών  

¨ΟΑΣΙΣ¨».  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

575-2019:  Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  

της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  ¨Σερραϊκή  -  

Ξενοδοχειακή  Α .Ε . ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

576-2019:  Ορισμός  τακτικού  και  αναπληρωματικού  μέλους  (Δημ .  

Συμβούλου)  για  την  επανασυγκρότηση  της  Δημοτικής  

Επιτροπής  Παιδείας .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  18ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

14

577-2019:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία :  ¨Οργανισμός  Προσχολικής  

Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

578-2019:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

579-2019:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  νέου  Δ /κού  Συμβουλίου  

της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ¨ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ¨  

Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

580-2019:  Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  Διοικητικού  Συμβουλίου  

της  ¨Δ .Ε .Υ .Α .Σ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

581-2019:  Ορισμός  μελών  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών  

(άρθρο  1 του  Π .Δ  .  270/11-03-1981 -  ΦΕΚ  77),  για  το  

χρονικό  διάστημα  από  01-09-2019 έως  31-12-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

582-2019:  Ορισμός  υπαλλήλου  υπευθύνου  για  την  ηλεκτρονική  

καταχώρηση  και  πληρωμή  έργων .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

583-2019:  Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στην  Κοινή  

Επιτροπή  Παρακολούθησης ,  (Υπουργείο  Πολιτισμού  και  

Αθλητισμού ,  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  -  Δήμος  

Σερρών)  της  Πράξης :  «Προμήθεια  -  Εγκατάσταση  

προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  στίβου  Δημοτικού  

Σταδίου  Σερρών». 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

584-2019:  Εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρ .  3 του  άρθρου  33 του  Ν .  

4483/2017 λεπτομέρειες  καταβολής  αποζημίωσης  στα  μέλη  

των  Δημοτικών  Συμβουλίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στις  

συνεδριάσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

585-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  5η  SEREXPO 

για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

586-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  τακτική  

συνάντηση  εργασίας  των  Δήμων  – Μελών  του  δικτύου  

¨Υγιείς  Πόλεις¨  την  20η  Σεπτεμβρίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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587-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  

στο  14ο  Μεσαιωνικό  Φεστιβάλ  Αγίας  Νάπας  Κύπρου  από  

12 έως  19 Οκτωβρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

588-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  2η  τεχνική  

συνάντηση  των  εταίρων  της  πράξης  με  τίτλο :  ¨Αγροτικές  

Κοινότητες  Μηδενικής  Παραγωγής  Αποβλήτων  και  

Ενεργειακής  Απόδοσης  στη  Διασυνοριακή  Περιοχή  με  το  

ακρωνύμιο  ZEFFIROS¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

589-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  14/2019 Α .  .Σ .  

¨Έγκριση  προγράμματος  τουριστικής  προβολής  (Marketing 

plan) του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

590-2019:  Έγκριση  δαπάνης  για  την  αγορά  στεφανιού  για  τον  θάνατο  

εν  ενεργεία  υπαλλήλου  του  Δήμου  μας .    

 17649  24/9/2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

591-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  δεξαμενών  νερού  

για  τη  λειτουργία  του  δικτύου  πυρόσβεσης  του  Δήμου  

Σερρών .    17644 14/9/2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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592-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  προμήθεια  διατακτικών  προσφοράς  δεμάτων  

αγάπης  σε  άπορους  δημότες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

593-2019:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

594-2019:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

595-2019:  Περί  διαγραφής  ακινήτου  με  ΚΑΕΚ  441211337001 στην  

περιοχή  της  Νίκαιας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

596-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  27/2019 Α .  .Σ .  που  

αφορά  την  ανταλλαγή  έκτασης  ιδιοκτησίας  των  κ .κ .  

Εμμανουηλίδου  Ευτέρπης  και  Γκεβρέκη  Αικατερίνης  με  

δημοτική  έκταση .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

597-2019:  Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

έκτασης  εμβαδού  62,10 τ .μ .  στο  Ο .Π .  91.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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598-2019:       Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  1192 αγροτεμαχίου   

 του  αγροκτήματος  Ορεινής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΑΚ:  Περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  μίσθωση  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  71  

1/14/2019 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

599-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  σχολικών  αγρών  των  

Τ .Κ .  Κουμαριάς  και  Άνω  Καμήλας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

600-2019:  Έγκριση  μεταβίβασης  μισθωτικής  σχέσης  του  υπ’  αριθμ .  29 

καταστήματος  του  Δημ .  Μεγάρου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

601-2019:  Σχετικά  με  μη  έγκριση  χορήγησης   άδειας  τοποθέτησης  

ξύλινου  δαπέδου  σε  κοινόχρηστο  χώρο  του  πεζόδρομου  της  

Εμμ .  Ανδρόνικου  και  Κουντουριώτου  έμπροσθεν  του  

καταστήματος  ¨Mr.  Wok¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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602-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  

των  εκδηλώσεων  για  τον  εορτασμό  της  100η ς  Επετείου  

Απελευθέρωσης  της  πόλης  στις  29 Ιουνίου  2019 

 

603-2019: Ομοίως  για  τον  καθορισμό  δημόσιας  τουαλέτας  την  πλατεία  

Ελευθερίας  του  Δήμου  Σερρών  

 

604-2019: Ομοίως  εργασίας  συντήρησης  σιντριβανιών  του  Δήμου  

Σερρών   

 

605-2019: Ομοίως  τεχνικής  υποστήριξης  του  ηλεκτρονικού  

συστήματος  σειράς  προτεραιότητας  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  

Σερρών  έτους  2018 

 

606-2019: Ομοίως  υπηρεσία  GPS τοπογραφικού  δικτύου  Uranus Tree 

Company Co ABEE  για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019  

 

607-2019: Ομοίως  για  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  

ΚΚΟ  

 

608-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  

Κυνοκομείου  (Δημοπούλου)  

 

609-2019: Ομοίως  (Ηλιάδης)   
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610-2019: Ομοίως  του  16ου  Λογαριασμού  και  της  16η ς  πιστοποίησης  

της  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  

ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών». 

 

611-2019: Ομοίως  του  17ου  Λογαριασμού  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  

Σερρών   

 

612-2019: Ομοίως  του  5ου  πρωτοκόλλου  της  υπηρεσίας  «Συντήρηση  

παιδικών  χαρών  Δήμου  Σερρών  έτους  2018» 

 

613-2019: Ομοίως  της  Γενικής  υπηρεσίας  «Οικονομική  αποτίμηση  

δημοτικού  δάσους  Σερρών». 

 

614-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  15203/14-05-

2019 σύμβασης  για  την  προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών  για  

την  συντήρηση  των  κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  

Σερρών ,  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

615-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  18460/14-06-

2019 σύμβασης  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  

υδραυλικού  ανελκυστήρα  στο  κινηματοθέατρο  ΑΣΤΕΡΙΑ  

του  Δήμου  Σερρών  για  την  εξυπηρέτηση  των  ΑμεΑ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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616-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  16274/24-05-

2019 σύμβασης  για  την  υπηρεσία  δημιουργίας  προβολής  και  

προώθησης  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  ¨Clicknspot¨  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

  

617-2019:  Έγκριση  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

επισκευή  δημοτικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

618-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

619-2019:  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  του  

έργου :  ¨Κατασκευή  έργων  αντιστήριξης  δημοτικού  οδικού  

δικτύου¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΑΚ .    Αποσύρεται  η  διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους .  

2/14/2019  Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΑΚ .   Ομοίως   

3/14/2019  
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620-2019:  Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

621-2019:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Σερρών  

Αλέξανδρου   

ΚΑΤ .  Χρυσάφη  στην  Αθήνα  το  διήμερο  19 και  20 Σεπτεμβρίου .   

 

622-2019:  Έγκριση  έκδοσης  ψηφίσματος  

ΚΑΤ .   

 

623-2019:  Σχετικά  με  επερώτηση  της  επικεφαλής  της  παράταξης  

‘Δύναμη  Σερραίων’  κας .   

ΚΑΤ .  Παπαφωτίου  Αριάδνης  για  την  ‘Σερραϊκή  Ξενοδοχειακή  

ΑΕ’  

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  10ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Γάτσιος  Ιωάννης ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

19ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  επανήλθε  κατά  τη  

διάρκεια  συζήτησης  του  29ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  29ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )…………………..  
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