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 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  15/2019 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  23η  του  μηνός  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:00΄  συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  15/17-10-2019 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  40,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
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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   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
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ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 και  παρών  ήταν  μόνο  ο  κ .  Σιαπαρδάνης  

Κωνσταντίνος .  

 

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. 

   

……………………………. 

………………. 
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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  23 

Οκτωβρίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00΄ ,  με  θέματα  ημερήσιας  

διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Εκλογή  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στη  Γενική  

Συνέλευση  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Κεντρικής  

Μακεδονίας  (ΠΕΔ) .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Εκλογή  αντιπροσώπων  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  του  

Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  

Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ)  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Ορισμός  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  Δ /κό  

Συμβούλιο  της  εταιρείας  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  

ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ   4ο:  α)  Αναβίωση  της  Δημοτικής  Ανώνυμης

 Εταιρείας   Κτηματικής  Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών  – 

ΔΑΕΚΑΣ ,  

β)  ορισμός  μελών  προσωρινού  Δ /κού  Συμβουλίου ,  

γ)  ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  Έκτακτη  Γενική  

Συνέλευση .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:   Ορισμός  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρων  Δ /κών  

Συμβουλίων  των  

Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών :  

α)  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Σιαμάγκας .  

  

ΘΕΜΑ  6ο:   Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων :  

α)  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  με  την  

επωνυμία  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

β)  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  με  την  

επωνυμία  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Σερρών  

(ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ) ,  

γ)  του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία  Οργανισμός  Προσχολικής  

Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  του  Δήμου  

Σερρών  (ΟΠΑΚΠΑ)  

και  

δ)  της  ενιαίας  επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  

Άρδευσης  Δήμου  Σερρών  (Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  7ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 για  την  υπηρεσία  ¨Παροχή  υπηρεσιών  

υποστήριξης  των  διαδικασιών  για  τον  καθορισμό  τιμής  

μονάδος  για  την  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στις  

περιοχές  των  πράξεων  εφαρμογής  του  Δήμου    

  

ΘΕΜΑ  8ο:   Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  

δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  

υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  παρ .  1 και  11α  του  άρθρου  221 

του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  

τμημάτων  του  Δήμου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  9ο:   Ορισμός  -  συγκρότηση  νέας  επιτροπής  διαχείρισης  

της  δομής  παροχής  συσσιτίου   στο   πλαίσιο   υλοποίησης   

της   πράξης :   ¨Δομή   παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή  

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

  

ΘΕΜΑ  10ο:    Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  

Συντονιστικό     Τοπικό  Όργανο  Πολιτικής  Προστασίας  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΘΕΜΑ  11ο:   Σύσταση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  στο  Δήμο  

Σερρών  και  έγκριση  του  κανονισμού  λειτουργίας  της .  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:    Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  96/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  

της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  ¨Αποζημίωσης  του

 Προέδρου  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  13ο:    Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ :  

α)  αρ .  74/2019 με  θέμα :  ¨Αίτημα  στον  Δήμο  Σερρών  

παραχώρησης  προς  χρήση  αυτοκινήτου  για  τις  ανάγκες  της  

δομής  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ¨ ,  

β)  αρ .  77/2019 με  θέμα :  ¨Αποδοχή  επιχορήγησης  του  

Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  τη  δράση  

Follow Your Art  και  ανάλογη  αναμόρφωση  

προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019¨  

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  και  

γ)  αρ .  99/2019 με  θέμα :  ¨Αποζημίωση  της  Προέδρου  της  

Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:    Έγκριση  αποφάσεων  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :  α)  αρ .  

109/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  αποτελεσμάτων  εγγραφών  

νηπίων-βρεφών  στους  παιδικούς  σταθμούς  του  ΟΠΑΚΠΑ  

2019-2020¨  και   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

10

β)  αρ .  124/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  

κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα  

έτους  2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  συμμετοχής  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  

Σερρών  στην  1η  Διεθνή  Έκθεση  Θεματικού  Τουρισμού  – 

Γαστρονομίας  και  Οίνου  στην  Αθήνα  από  19 έως  21 

Οκτωβρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  

πρόγραμμα  εκμάθησης  Αγγλικών  με  τη  μέθοδο  της  

Linguaphone.  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  

δίμηνο  για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  

χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  

δίμηνο  για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  

καθαριότητας  του  κυνοκομείου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  
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ΘΕΜΑ  19ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 που  αφορά  την  πράξη  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 για  την  ¨προμήθεια  και  τοποθέτηση  

αλατοδιανομέα  και  λάμας  εκχιονισμού  σε  όχημα  Pick up 

4Χ4 για  την  αντιμετώπιση  των  χιονοπτώσεων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 που  αφορά  τη  Δημοτική  Αστυνομία  Σερρών ,  για  

την  προμήθεια  στολών  και  παρελκόμενων  ειδών  του  ειδικού  

ένστολου  προσωπικού  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  του  

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  

έτους  2019 για  την  ¨απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών  των  

συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου¨ .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

12

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  

νέας  και  παράλληλη  απομάκρυνση  του  σώματος  αυτού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  

¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  

με  ακρωνύμιο  Green Crew¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  

εκτάκτων  αναγκών  2020 από  χιονοπτώσεις-παγετό ,  

πλημμύρες ,  πυρκαγιές ,  σεισμούς .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  του  

τεχνικού  δελτίου  πράξης  και  της  απόφασης  ένταξης  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σ . ,  Τουρτούρας  

Ι . ,  Καδής  Γ .  
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ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  8835/20-

03-2019 σύμβασης  προμήθειας  ενός  αναρροφητικού  

σαρώθρου  4 κ .μ .  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  30ο:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  

έργων :  

α)  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  δημιουργία  νέων  

ταφώνων  

κοιμητηρίου  Λευκώνα   και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  

οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  ¨Νέα  πρόταση  

κυκλοφοριακής  οργάνωσης  και  ρυθμίσεων  στην  περιοχή  της  

Π .Ε .  Σιγής-Κηφισιά¨  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΘΕΜΑ  32ο:   Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑ:  

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Ενημέρωση ,  συζήτηση ,  λήψη  απόφασης  για  την  

αντιμετώπιση  του  μεταναστευτικού  προβλήματος  στις  

Σέρρες .  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ   Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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15Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα .  Αρχίζει  η  συνεδρίαση .   

 Θα  παρακαλούσα ,  να  είμαστε  συνεπείς  στο  πρόγραμμα .  Δηλαδή ,  

επειδή  πολλές  φορές  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  είναι  επιβαρυμένα  με  

αρκετά  θέματα  και  μάλιστα  σήμερα  που  έχουμε  και  ψηφοφορία  και  προ  

ημερησίας ,  θα  είναι  καλό  να  είμαστε  συνεπείς .   

 Να  θυμίσω  λίγο  στο  σώμα  αυτό  που  είχαμε  πει  την  προηγούμενη  

φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  όσοι  συνάδελφοι  πληρούν  τις  

προϋποθέσεις  για  την  χορήγηση  σε  αυτούς  αποζημιώσεως  για  την  κάθε  

παράστασή  τους  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  απευθυνθούν  στην  κυρία  

Γαλάνη  στο  Δημαρχείο ,  προκειμένου  να  καταθέσουν  τα  σχετικά  

δικαιολογητικά .   

 Σε  ότι  αφορά  πριν  περάσουμε  στην  ημερήσια  διάταξη ,  όπως  έχετε  

λάβει  γνώση  και  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  και  της  εξαιρετικά  μεγάλης  

σημασίας  του  θέματος ,  έχει  εισαχθεί  ως  κατεπείγον  και  ως  προ  

ημερησίας  διατάξεως  το  θέμα :    

 

 

Θέμα  1ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης   

Ενημέρωση ,  συζήτηση ,  λήψη  απόφασης  για  την  αντιμετώπιση  

 του  μεταναστευτικού  προβλήματος  στις  Σέρρες .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προχωρήσουμε ,  λοιπόν ,  στην  συζήτηση  αυτού  του  προ  ημερησίας  

διατάξεως  ζητήματος  και  στην  συνέχεια  θα  γίνουν  κάποιες  

ανακοινώσεις  από  τον  Δήμαρχο .  Η  απάντησης  είναι  μια  ερώτηση  που  

είχε  τεθεί  την  προηγούμενη  φορά  από  την  κυρία  Παπαφωτίου  και  

κατόπιν  θα  περάσουμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  

 Όπως  αντιλαμβάνεστε ,  επειδή  είναι  αρκετά  βεβαρυμμένη  και  η  

ημερήσια  διάταξη  και  όλα  τα  θέματα  αυτά ,  θα  παρακαλούσα  να  

είμαστε  εξαιρετικά  σύντομοι  και  περιεκτικοί  σε  όσα  λέμε ,  να  μην  

κάνουμε  κατάχρηση  του  Κανονισμού  και  ιδίως  στο  πρώτο  θέμα  

ημερήσια  διάταξη ,  θα  παρακαλούσα  να  το  συζητήσουμε  σε  επίπεδο  

αρχηγών  παρατάξεων ,  οπότε  ένας  από  κάθε  παράταξη  να  λαμβάνει  τον  

λόγο  και  να  τοποθετείται .   

 Καταρχήν  ως  προς  το  κατεπείγον  του  θέματος  το  σώμα  συναινεί .  

Ωραία .   

Ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο  προκειμένου  να  εισηγηθεί  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αξιότιμοι ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  είναι  μια  μέρα ,  η  οποία  είναι  

κρίσιμη  για  το  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο ,  με  την  έννοια  ότι  

βρισκόμαστε  σε  μια  χρονική  στιγμή  που  πρέπει  να  πάρουμε  κάποιες  

αποφάσεις  και  να  κάνουμε  κάποιες  ενέργειες ,  ο  οποίες  θα  έχουνε  

επιπτώσεις  για  το  μέλλον .   

 Όσο  λειτουργούμε  με  ένα  τρόπο  μοιρολατρικό ,  τόσο  εμείς  και  για  

τα  επόμενα  χρόνια  κάποιοι  άλλοι  μετά  από  εμάς ,  θα  νοιώσουν  στο  

πετσί  τους  τις  συνέπειες .   

 Όπως  γνωρίζετε ,  υπήρχαν  δυο  Δομές  Προσφύγων  εδώ  στην  

περιοχή  μας ,  στον  Δήμο  μας .  Δυο  Δομές ,  οι  οποίες  η  δεύτερη  
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ολοκληρώθηκε  το  καλοκαίρι  και  φιλοξενούσαν  αυτές  οι  Δομές  930 

μετανάστες ,  παράνομους  μετανάστες .   

 Επίσης ,  σε  ξενοδοχείο  της  περιοχής  υπήρχαν  άλλοι  105,  επίσης  

παράνομοι  μετανάστες .   

 Είχε  ξεκινήσει  μια  διεργασία  και  ήταν  υπαρκτό  αυτό  και  

σχεδιασμός  και  διερεύνηση ,  ούτως  ώστε ,  να  γίνει  3η  Δομή  εδώ  στις  

Σέρρες ,  τρίτος  χώρος ,  δηλαδή ,  φιλοξενίας  παράνομων  μεταναστών ,  

δίπλα  στις  ήδη  υφιστάμενες  δομές .  Αυτό  ήταν  γεγονός  το  οποίο  και  

καταγγέλθηκε  και  ήταν  ενέργειες  και  δράσεις  ανθρώπων ,  κυρίως  από  

την  ΔΟΜ ,  που  σχεδίαζαν ,  μετρούσαν  χώρους  παρακείμενους .   

 Με  το  έφτασε  σε  γνώση  της  Δημοτικής  Αρχής ,  έφτασαν  σε  γνώση  

της  Δημοτικής  Αρχής  τέτοιου  είδους  ενέργειες ,  άμεσα  ήρθαμε  σε  

επαφή  με  το  Υπουργείο  και  ειδικότερα  με  τον  Ειδικό  Γραμματέα  

Υποδοχής  Μεταναστών  τον  κ .  Λογοθέτη ,  στον  οποίο  εκφράσαμε ,  

καταρχάς ,  το  ερώτημα  εάν  υπάρχουν  τέτοιες  κινήσεις ;   

Μας  εξέφρασε  την  άποψη  ότι  δεν  υπήρχαν  και  από  εκεί  και  πέρα ,  

επειδή  τα  πράγματα  αυτά  συνεχίζονταν ,  απέστειλα  μια  επιστολή  τόσο  

στον  Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη  τον  κ .  Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη ,  όσο  

και  στον  αναπληρωτή  Υπουργό  Μετανάστευσης  τον  κ .  Γιώργο  

Κουμουτσάκο ,  η  οποία  είχε  να  κάνει ,  τόσο  με  την  απροειδοποίητη  

έλευση  νέων  προσφύγων  στον  Δήμο ,  γιατί  είχαν  έρθει  πρόσφυγες  

απροειδοποίητα ,  χωρίς  να  ενημερωθεί  η  Δημοτική  Αρχή ,  χωρίς  να  

προετοιμαστεί  η  Δημοτική  Αρχή ,  χωρίς  την  παραμικρή  ενημέρωση  από  

οποιονδήποτε ,  η  οποία  είχε  ως  εξής :  

 

  Αξιότιμε  κ .  Υπουργέ ,   
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 Ως  νέα  Δημοτική  Αρχή  Σερρών  πιστεύουμε  στις  αρχές  τ ις  χρηστής  

διοίκησης  και  της  εργασίας  των  φορέων  εξουσίας  κράτους  και  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  επ’  ωφελεία  των  πολιτών  δημοτών  μας .   

 Η  πεποίθησή  μας  αυτή  απορρέει ,  εξάλλου ,  από  τον  κοινό  όρκο  που  

δώσαμε  και  τον  οποίον ,  εμείς  τουλάχιστον ,  θέλουμε  να  τ ιμούμε  και  να  

τηρούμε .   

 Είχαμε  την  αφελή ,  όπως  αποδεικνύεται ,  προσδοκία  ότι ,  

τουλάχιστον ,  η  σημερινή  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Προστασίας  

του  Πολίτη  θα  εγκατέλειπε  τ ις  ατελέσφορες  και  σε  μεγάλο  βαθμό  

ιδεοληπτικές  πρακτικές  του  πρόσφατου  παρελθόντος ,  σε  σχέση  με  το  

μείζον  εθνικό  θέμα  της  αντιμετώπισης  των  μεταναστευτικών  ροών  και  

θα  προχωρούσε  σε  ειλικρινή  συζήτηση  με  τους  φορείς  των  τοπικών  

κοινωνιών  για  την  εξεύρεση  λύσεων  που  δεν  θα  διαταράσσουν  την  

ομαλή  λειτουργία  του  Δήμου  Σερρών  και  την  ποιότητα  ζωής  των  

κατοίκων  του .   

 Με  οργή  και  δικαιολογημένη  αγανάκτηση  διαπιστώνουμε  ότι  και  η  

παρούσα  κυβέρνηση  εξακολουθεί  τ ις  αποδοκιμασμένες  και  

καταδικασμένες  πρακτικές  του  πρόσφατου  παρελθόντος ,  του  

αιφνιδιασμού ,  δηλαδή ,  των  τοπικών  κοινωνιών ,  της  δημιουργίας  

τετελεσμένων  και  της  επιβολής  λύσεων  χωρίς  καμία  διαβούλευση ,  ούτε  

καν  ενημέρωση  των  τοπικών  κοινωνιών  και  των  δημοτικών  αρχών  σε  

σχέση  με  το  θέμα  της  εγκατάστασης  των  παράνομων  μεταναστών  που  

κατακλύζουν  την  παρτίδα  μας  σε  Δομές  Φιλοξενίας  ανά  την  επικράτεια .   

 Η  πραξικομματική  απόφαση  για  την  επέκταση  της  υπάρχουσας  

δομής ,  αναφερόμαστε  στις  πληροφορίες ,  στις  Σέρρες ,  με  τον  

διπλασιασμό  της  χωρητικότητας  και  την  αιφνιδιαστική  μεταφορά  σε  

αυτή  μεταναστών ,  έλαβαν  χώρα  χωρίς  την  παραμικρή  διαβούλευση  ούτε  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

19

καν  ενημέρωση  της  Δημοτικής  Αρχής .  Κανείς  εκπρόσωπος  του  

Υπουργείου ,  ούτε  καν  χαμηλόβαθμος ,  δεν  μπήκε  στον  κόπο  να  μας  

τηλεφωνήσει ,  έστω  να  μας  ενημερώσει  για  την  μεταφορά  αυτή .   

 Δεν  έδειξε  το  ελληνικό  κράτος  τον  παραμικρό  σεβασμό  στην  

τοπική  μας  κοινωνία  και  την  Δημοτική  Αρχή ,  η  οποία  καλείται  να  βρει  

λύσεις  που  δεν  υπάρχουν  σε  μείζονα  θέματα  ποιότητας  ζωής  υγιεινής  

των  μεταναστών ,  διαθέτοντας  πόρους  και  μέσα  που  δεν  υπάρχουν  και  

στερώντας  τα  από  τους  πολίτες  της  πόλης  υποβαθμίζοντας  την  ποιότητα  

της  ζωής  τους .   

 Καταγγέλλουμε  όλα  τα  ανωτέρω  και  δηλώνουμε  ότι  οι  πρακτικές  

αυτές  όχι  μόνο  μας  βρίσκουν  αντίθετους ,  αλλά  και  θα  τ ις  αντιπαλέψουμε  

με  όλες  μας  τ ις  δυνάμεις .   

 Καλούμε ,  τέλος  την  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Προστασίας  

του  Πολίτη ,  έστω  και  τώρα ,  σε  ειλικρινή  διάλογο  για  την  αντιμετώπιση  

ενός  μείζονος  σημασίας  εθνικού  θέματος  με  σοβαρές  επιπτώσεις  στην  

λειτουργία  τοπικών  κοινωνιών ,  την  ασφάλεια  και  την  ποιότητα  ζωής  

των  κατοίκων  τους .   

 

 Αυτή  ήταν  μια  επιστολή  που  στάλθηκε  με  αφορμή  και  την  έλευση  

παράνομων  μεταναστών  στις  Σέρρες  χωρίς  καμία  προειδοποίηση  και  

τις  πληροφορίες  για  δημιουργία  τρίτης  Δομής .   

 Σημειώνω  ότι  και  η  2η  Δομή  που  έχουμε ,  για  την  2η  Δομή ,  δεν  

ενημερώθηκε  κανένας .  Όχι  μόνο  δεν  ενημερώθηκε  κανένας ,  αλλά  όλο  

το  χρονικό  διάστημα  που  έγινε  και  έγινε  σε  χρόνο  πολύ  γρήγορο ,  μέσα  

σε  δυο  μήνες  ουσιαστικά  ολοκληρώθηκε  αυτή  η  Δομή  και  

ολοκληρώθηκε ,  σας  είπα ,  το  καλοκαίρι ,  μέσα  σε  πολύ  γρήγορο  χρόνο ,  

δεν  έλαβαν  γνώση ,  επίσημη  γνώση  κανένας .   
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 Όπως  είχα  έρθει  σε  επαφή  και  με  την  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή ,  ούτε  και  η   προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  αλλά  ούτε ,  φυσικά  και  

η  παρούσα .   

 Σε  όλα  αυτά  έρχεται  τώρα  να  προστεθεί  ένα  ακόμη  γεγονός ,  της  

μεταφοράς  χθες  μεταναστών ,  παράνομων  μεταναστών ,  

λαθρομεταναστών ,  γιατί  πρέπει  να  ξεκαθαρίζουμε  και  τις  έννοιες .   

Πρόσφυγες  είναι  αυτοί  που  φεύγουν  από  την  πατρίδα  τους  και  

πάνε  σε  μια  άλλη  πατρίδα  λόγω  πολέμου ,  λόγω  ειδικών  τέτοιων  

συνθηκών .  Πρόσφυγες  ήταν  οι  παππούδες  μας ,  πρόσφυγες  ήταν  οι  

πρόγονοί  μας ,  που  έφυγαν  από  κάποιες  περιοχές ,  τους  ξερίζωσαν  και  

ήρθαν  εδώ .  Αυτοί  ήταν  πρόσφυγες .   

Μετανάστες  είναι  αυτοί  οι  οποίοι  φεύγουν  από  μια  χώρα  και  

συντεταγμένα ,  νόμιμα ,  μπαίνουν  σε  μια  άλλη .  Μετανάστες  είναι  οι  

γονείς  μας  ή  οι  παππούδες  μας  που  πήγαν  σε  κάποιες  άλλες  χώρες  της  

Ευρώπης  και  έπιασαν  εργασία .  

Αυτοί  οι  οποίοι  μπαίνουν  παράνομα  στην  χώρα  χωρίς  χαρτιά ,  

χωρίς  κανένα  στοιχείο ,  μπαίνουν  παρά  τον  νόμο  και  χωρίς  καμία  

ελεγκτική  διαδικασία ,  είναι  παράνομοι  μετανάστες .  Δεν  είναι  ούτε  

πρόσφυγες  ούτε  μετανάστες .   

Τέτοιους ,  λοιπόν ,  παράνομους  μετανάστες  έχουμε  εδώ .  Σε  όλη  

την  χώρα .  Φυσικά  υπάρχουν  και  πρόσφυγες ,  οι  οποίοι  όμως  

αντιπροσωπεύουν  ένα  περίπου  5,  10% του  συνολικού  αριθμού  

μεταναστών .   

Το  ζητούμε ,  λοιπόν ,  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  πως  σε  

μια  επιβαρυμένη  περιοχή  που  είμαστε  εμείς ,  ο  τόπος  αυτός  σηκώνει  με  

το  παραπάνω  το  βάρος  της  μεταναστευτικής  ροής  της  παρτίδας  μας .  

Ήδη  είχαμε  1.100 μετανάστες  παράνομους  και  με  την  έλευση  την  
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επιπλέον  έχουμε  άλλους  164 που  ήρθαν  προχθές .  Δέκα  επτά  . .και  άλλοι  

εκατό  σαράντα  επτά  Αφγανοί .   

Αυτοί ,  λοιπόν ,  έρχονται  να  προστεθούν  σε  μια  ήδη  επιβαρυμένη  

κοινωνία .  Μια  κοινωνία  που  δεν  αντέχει  και  το  φέρνουν  εδώ  κάποιοι  

που  αποφασίζουν  για  μας ,  χωρίς  εμάς .  Χωρίς  να  ρωτήσουν  κανέναν ,  

χωρίς  να  λάβουν  υπόψη  τις  ειδικές  συνθήκες  που  έχει  μια  περιοχή  

ακριτική .  

Ακριτική  περιοχή  που  έχει  τεράστιους  δείκτες ,  είμαστε  οι  

τελευταίοι  σε  ανάπτυξη  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  με  μεγάλα  ποσοστά  

ανεργίας ,  με  μια  ιδιομορφία  χωροταξική  που  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  

υπόψη  και  δεν  λαμβάνεται  και  φυσικά  με  επιβαρυμένες  τέτοιες  ροές ,  

γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ότι  και  σε  άλλα  μέρη  του  Νομού  έχουμε  

παράνομους  μετανάστες ,  όχι  μόνο  στον  Δήμο  Σερρών .  Ο  Δήμος  

Σερρών  σηκώνει  το  μεγαλύτερο  αυτό  βάρος .    

Έρχεται ,  λοιπόν ,  να  προστεθεί  . .στην  ζημία  με  όλη  αυτή  την  ροή  

που  έχουμε  τώρα  και  είμαι  σίγουρος  ότι  δεν  θα  σταματήσει  εδώ .  Δεν  

θα  σταματήσει  εδώ  όσο  μένουμε  μόνο  σε  τέτοιες  διαμαρτυρίες  ή  σε  

τέτοιες  επαφές .   

Γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ότι  μετά  την  επιστολή ,  η  οποία  εστάλη ,  

έγινε  επικοινωνία  με  το  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη  με  τον  κ .  

Χρυσοχοΐδη  και  με  τον  κ .  Κουμουτσάκο ,  οι  οποίοι  με  διαβεβαίωσαν  

ότι  δεν  υπάρχει  καμία  περίπτωση   και  δεσμεύτηκαν  ότι  δεν  θα  υπάρξει  

3η  Δομή  στις  Σέρρες .   

Αυτό  ήταν  ένα  θετικό  γεγονός ,  το  χαιρετίσαμε ,  προφανώς  είχε  

αποτέλεσμα  η  συγκεκριμένη  αυτή  αντίδραση ,  αλλά  τι  βλέπουμε  από  

εκεί  και  πέρα ;  Οι  ροές  συνεχίζονται  με  άλλο  τρόπο  και  κανένας  δεν  

μας  λέει  ότι  αυτή  την  στιγμή  υπάρχουν  κάποια  ξενοδοχεία ,  μεθαύριο  
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θα  βρεθούν  και  κάποια  άλλα ,  όσο  μένουμε  εμείς  σαν  τοπική  κοινωνία  

απαθείς .  

 Γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  βλέπετε  και  το  βιώνετε  όλοι ,  ότι  η  

κοινωνία  έξω  βράζει .  Γινόμαστε  όλοι  αποδέκτες  συγκεκριμένων  

καταστάσεων  και  αγανάκτησης  πολιτών  που  θεωρούνται  δεύτερης  

κατηγορίας  πολίτες ,  γιατί  αυτό  που  λέμε  ισοκατανομή ,  είναι  αυτό  που  

βάναυσα  πλήττεται  στην  χώρα  μας .   

Όλοι  μας  είπαμε  οι  Έλληνες  να  σηκώσουμε  και  να  βάλουμε  

πλάτη  σε  ένα  εθνικό  θέμα ,  όλοι  μας  να  πάρουμε  το  βάρος  που  μας  

αναλογεί .  Κάναμε  μια  έρευνα ,  γιατί  επίσημα ,  δυστυχώς ,  στοιχεία  δεν  

μας  έδωσε  κανένας ,  μια  έρευνα  με  όλη  την  κατανομή  που  υπάρχει ,  

τουλάχιστον  στα  κυριότερα  σημεία ,  δεν  μπορέσαμε  να  βρούμε  σε  κάθε  

Νομό .  

Θέλω  να  σας  πω  ότι  ενδεικτικά  όλη  η  Κρήτη ,  όλη  η  περιφέρεια  

της  Κρήτης  δεν  έχει  1.000 όλους  και  όλους  μετανάστες .  Όλη  η  

περιφέρεια  της  Κρήτης .  Δομές  και  ξενοδοχεία .  Όλη  η  περιφέρεια  της  

Πελοποννήσου  έχει  περίπου  τους  ίδιους  που  έχουμε  και  εμείς .  Όλη  η  

Στερεά ,  οι  περιφέρειες  που  έχουμε  Στερεά  Ελλάδα ,  Ήπειρο ,  Θεσσαλία ,  

έχουν  περίπου  διπλάσιους  από  ότι  έχουμε  εμείς  και  αυτό  ονομάζεται  

ισοκατανομή ;   Και  μέσα  στην  Κεντρική  Μακεδονία  υπάρχει  άνιση  

κατανομή .  Και  μέσα  στην  ίδια  την  περιφέρεια .   

Σηκώνουμε  εμείς  και  άλλες  τρεις  περιοχές  εδώ  στην  Κεντρική  

Μακεδονία ,  το  50% του   βάρους  των  μεταναστών .  Αυτό  δεν  είναι  

αντιμετώπιση  του  Σερραίου  πολίτη .  Επειδή  αυτό  το  πράγμα  θεωρώ  ότι  

γι '  αυτό  το  θέμα  θα  πρέπει  όλοι  να  τοποθετηθούμε ,  θα  προχωρήσω  ως  

εκπρόσωπος  των  πολιτών  αυτή  την  στιγμή  σε  κάποιες  προτάσεις ,  οι  

οποίες  θα  πρέπει  να  μας  βγάλουν  από  το  τέλμα  της  μοιρολατρίας ,  γιατί  
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όσο  βλέπουμε  δεν  γίνεται  τίποτα ,  τόσο  αυτή  η  κατάσταση  θα  

προχωράει .   

 Σήμερα  ήρθε  μια  πληροφορία  στον  Δήμο ,  την  λέω  με  κάθε  

επιφύλαξη  αλλά  είμαι  υποχρεωμένος  να  την  πω ,  ότι  υπάρχει  σκέψη  για  

το  Στρατόπεδο  Κολοκοτρώνη  να  μετατραπεί  σε  νέα  Δομή .   

 Εάν  υπάρξει  κάτι  τέτοιο ,  πρώτον ,  δεν  ξέρω ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

θα  παρθεί ,  τι  αποφάσεις  ή  τι  άποψη  έχετε ,  αλλά  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  

να  είμαστε  δίπλα  και  μπροστά  μάλλον  από  όλη  την  Σερραϊκή  κοινωνία ,  

όχι  να  αποτρέψουμε ,  αλλά  να  μην  τους  περάσει  η  σκέψη  για  κάτι  

τέτοιο .   

 Για  την  υπάρχουσα  όμως  κατάσταση  επίσης  δεν  θα  πρέπει  να  

μείνουμε  απαθείς .  Προτείνω  λοιπόν  προς  το  σώμα ,  ένα  καταρχάς  

σκληρό ,  σκληρό ,  ένα  πραγματικό  ψήφισμα  που  θα  εκφράζει  τον  μέσο  

Σερραίο  πολίτη .   

 Δεύτερον ,  προτείνω  την  σύγκλιση  όλης  της  πολιτικής  ηγεσίας  του  

Νομού .  Δεν  είμαστε  μόνοι  μας  ή  θέλουμε  να  πιστεύουμε  ότι  είμαστε  

μόνοι  μας .  Υπάρχει  μια  πολιτική  ηγεσία  στον  τόπο  και  αυτοδιοικητική ,  

που  έχει  τις  ευθύνες  της  και  πρέπει  να  τις  πάρει .  Αυτή  η  πολιτική  

ηγεσία  που  έχουμε  εδώ  θα  πρέπει  να  σκύψει  στο  πρόβλημα  και  να  βγει  

μπροστά  μαζί  μας  στην  αντιμετώπισή  του .   

 Προτείνω ,  λοιπόν ,  μια  σύσκεψη  με  όλους  τους  πολιτικούς  

παράγοντες ,  έχουμε  δυο  υπουργούς ,  έχουμε  βουλευτές ,  έχουμε  

Αντιπεριφερειάρχη ,  καλούμε  και  τον  περιφερειάρχη ,  στην  οποία  εδώ  

θα  εκφράσουμε  μια  κοινή  θέση  και  σε  δεύτερο  στάδιο  θα  πάμε  και  

στην  Αθήνα  να  δούμε  εκεί  τον  υπουργό ,  τους  δυο  υπουργούς ,  ούτως  

ώστε ,  να  δεσμευτούν  συγκεκριμένα  και  παράλληλα  θα  πρέπει  να  

ενημερώσουμε  υπεύθυνα  και  τους  συμπολίτες  μας ,  γιατί  εδώ  καλά  τα  
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λέμε ,  αλλά  επειδή  η  κοινωνία  βράζει  και  δεν  συγκρατιέται ,  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  τους  ενημερώσουμε  και  γι '  αυτά  τα  οποία  θα  κάνουμε  

αλλά  και  για  την  συμπαράσταση  ή  μη  που  θα  βρούμε .   

 Τελειώνοντας ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  το  θέμα  

αυτό  δεν  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  αφορμή  για  διαφοροποιήσεις ,  γιατί  

είναι  μεγάλη  η  ευθύνη  μας  απέναντι  στο  μέλλον .  Πρέπει  σήμερα  εδώ  

να  βγούμε  ενωμένοι  όσο  ποτέ ,  ούτως  ώστε ,  να  δώσουμε  ένα  

συγκεκριμένο  μήνυμα  προς  τα  έξω .  Μέχρι  εδώ .  Μέχρι  εδώ .   

 Θα  ήθελα  να  σας  διαβάσω  το  προτεινόμενο  από  την  Δημοτική  

Αρχή  ψήφισμα  και  από  εκεί  και  πέρα ,  τις  τοποθετήσεις  των  επικεφαλής  

για  όλα  αυτά  και  για  την  ενημέρωση  αλλά  και  για  τις  προτεινόμενες  

ενέργειες .   

 

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  εκφράζει  την  ρητή ,  απόλυτα  

κατηγορηματική  και  αδιαπραγμάτευτα  κάθετη  αντίρρησή  του  σε  κάθε  

απόφαση  εγκατάστασης  επιπλέον  προσφύγων  και  παράνομων  

μεταναστών  στον  Δήμο  Σερρών .  

 Ο  Δήμος  μας  και  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών  ανήκουν  στις  

τελευταίες  πανελλαδικά  θέσεις  ως  προς  την  ανάπτυξη .  Η  ανεργία  

βρίσκεται  σε  έξαρση ,  καμία  νέα  επένδυση  δεν  δρομολογείται  και  όλο  

αυτό  το  ασφυκτικό  οικονομικό  περιβάλλον  αναγκάζει  τους  νέους  μας  

να  ξενιτεύονται .    

 Θα  περιμέναμε  ότι  η  κυβέρνηση  της  χώρας  που  εκλέχθηκε  με  την  

διακήρυξη  της  προώθησης  αναπτυξιακών  πολιτικών  θα  ενέσκηπτε  στα  

προβλήματα  του  τόπου  μας  δίνοντας  μια  αναπτυξιακή  προοπτική  για  

τους  δημότες  μας .  Αντί  τούτου ,  φροντίζουν  να  επιβαρύνουν  τον  Δήμο  

μας  με  την  έλευση  διαρκώς  και  περισσότερο  νέων  «επενδυτών».  
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 Ζούμε  σε  μια  παραμεθόρια  περιοχή  αντιμέτωποι  με  σοβαρές  

εθνικές  προκλήσεις  και  πληρωμένοι  βαθιά  από  την  εξέλιξη  του  

θέματος  της  Μακεδονίας  μας .  Η  διαρκής  αύξηση  των  παράνομων  

μεταναστών  που  εγκαθίστανται  στον  τόπο  μας ,  συνιστά  απόπειρα  

δημογραφικής  αλλοίωσης ,   η  οποία  δεν  είναι  δυνατόν  να  επιτραπεί  και  

την  οποία  θα  πολεμήσουμε  με  κάθε  μέσο .   

 Οι  Σερραίοι  είναι  εξοργισμένοι  και  αγανακτισμένοι  γιατί  την  

κατάφορα  μεροληπτική  και  άδικη  αντιμετώπισή  τους  από  την  

κυβέρνηση .  Δεν  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτή  οποιαδήποτε  νέα  

εγκατάσταση  παράνομων  προσφύγων ,  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  

ισόρροπη  κατανομή  στο  σύνολο  της  επικράτειας .    

 Ας  αναλογιστούν ,  λοιπόν ,  οι  αρμόδιοι  τις  ευθύνες  τους  και  να  

εγκαταλείψουν  τώρα  την  εγκληματική  τακτική  της  ως  προς  την  

εγκατάσταση  νέων  παράνομων  προσφύγων  στις  Σέρρες ,  διότι  

διαφορετικά  θα  εξαναγκάσουν  την  τοπική  μας  κοινωνία  να  πολεμήσει  

με  κάθε  τρόπο  ενάντια  στις  επιλογές  αυτές ,  που  καθιστούν  τους  

δημότες  πολίτες  δεύτερης  κατηγορίας   

 Καλούμε ,  τέλος ,  θέτοντας  προ  των  ευθυνών  τους  ενώπιον  των  

δημοτών  μας  και  της  ιστορίας ,  όλους  τους  φορείς  και  τα  πρόσωπα  της  

τοπικής  πολιτικής  ηγεσίας  όλων  των  βαθμίδων  να  συστρατευτούν  στον  

αγώνα  για  την  ακύρωση  των  τετελεσμένων  που  αποφασίζουν  κάποιοι  

για  μας  χωρίς  εμάς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ακολουθήσει  κύκλος  τοποθετήσεων .  Θα  παρακαλούσα  από  τους  

επικεφαλής  των  παρατάξεων .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα ,  κατά  πρώτον ,  να  

μείνω  σε  δυο  σημεία .  Κύριε  Πρόεδρε ,   αιφνιδιαστήκαμε .  Βεβαίως  το  

θέμα  έχει  την  επικαιρότητα  και  την  πίεση  των  ημερών  και  

αντιλαμβανόμαστε  όλοι  και  εγώ  βεβαίως  και  περισσότερο  ίσως ,  διότι  ο  

κ .  Δήμαρχος  πράγματι  και  με  την  ομιλία  του  και  με  το  κείμενο  

εκφράζει  με  έναν  τρόπο ,  έτσι  με  φωνή  δυνατή  την  αγωνία  και  εκφράζει  

και  μια  αγανάκτηση  προς  την  κυβέρνηση .    

Κανείς  θα  είχε  μια  τέτοια  ή  διαφοροποιημένη  άποψη  ως  προς  τα  

επιχειρήματα ,  εγώ  κρατώ  και  λόγω  του  αιφνιδιασμού ,  το  ύφος  και  την  

διάθεση  και  την  στάση  μας  που  καλεί  ο  Δήμαρχος  απέναντι  προς  την  

κυβέρνηση ,  προς  την  πολιτεία ,  να  πω  καλύτερα ,  για  να  είμαι  

περισσότερο  περιεκτικός ,   και  αυτό  είναι  το  πρώτο  και  το  

ουσιαστικότερο .   

Εμείς ,  ως  παράταξη ,  θα  θέλαμε  μια  συζήτηση ,  διότι ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  για  λόγους  ουσιαστικούς  δεν  θα  ήθελα ,  εγώ  προσωπικά ,  να  

μείνει  όλη  αυτή  η  διαδικασία  σε  επίπεδο  αρχηγών .  Θα  ήθελα  να  γίνει  

μια  συζήτηση  και  ας  δεσμευτούμε  γιατί  το  θέμα  θα  είναι  σε  

επικαιρότητα ,  από  ότι  φαίνεται ,  να  εισαχθεί  ως  τακτικό  θέμα ,  ας  είναι  

το  πρώτο  θέμα  στην  επόμενη  συνεδρίασή  μας ,  όπου  θα  έχουμε ,  θα  

έχετε  σίγουρα  δεδομένα  περισσότερα  για  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  

μια  ουσιαστικότερη  συζήτηση  ή  εάν  θέλετε ,  ανάδειξη  του  όλου  

προβλήματος  και  της  αγωνίας  που  θεωρώ  ότι  μεταφέρεται  της  

Σερραϊκής  μας  κοινωνίας ,  των  πολιτών  μας .   

 Πάμε  τώρα  στα  θέματα  έτσι  όπως  τα  βάλατε .   

 Η  πρώτη  παρατήρηση  της  παράταξής  μας  είναι  ότι  θα  θέλαμε ,  

επιτέλους ,  σε  αυτή  την  χώρα ,  με  βάση  το  τεκμήριο  της  εγγύτητας  ως  

προς  τα  θέματα ,  έτσι  λέμε  στην  Αυτοδιοίκηση  εδώ  και  πολλά  χρόνια ,  
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ένα  τεράστιο  θέμα  που  πρωτίστως  αγγίζει  την  τοπική  κοινωνία ,  να  

δοθεί  ρόλος  ουσιαστικός  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση .  

 Κατά  πρώτον ,  λοιπόν ,  θέλουμε  μια  προσθήκη  στο  κείμενο ,  όπου  

να  ζητηθεί  από  την  κυβέρνηση  να  νομοθετήσει ,  δεν  ξέρω  πως  εκεί  

συμβαίνει  μέσα  στην  επικράτεια  και  μέσα  στην  επικράτεια  εννοώ  της  

χώρας ,  να  γίνονται  δράσεις  από  υπερεθνικές  οντότητες ,  έτσι  θα  τις  πω ,  

και  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  μας  να  γίνονται  

τοποθετήσεις  ψυχών ,  μεταναστών  και  τα  λοιπά  τα  αφήνω ,  γιατί  νομίζω  

ότι  θα  κάνουμε  συζήτηση  για  να  επεξηγήσουμε  σε  άλλη  συνεδρίαση  

και  αυτό  επειδή  είναι  ξεκάθαρο ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  πριν  από  

κάποια  χρόνια  λέγαμε  ότι  έρχονται  αυτοί  οι  άνθρωποι  για  να  μείνουν ,  

να  τακτοποιηθούν  και  να  φύγουν ,  είτε  η  σκέψη  τους  ήταν  προς  την  

Ευρώπη  είτε  πίσω  στην  πατρίδα  τους ,  σήμερα  διαφαίνεται  ότι  ένας  

μεγάλος  αριθμός ,  ένα  μεγάλο  ποσοστό  πολύ  υψηλό  από  αυτούς  θα  

μείνουν .  Θα  μείνουν  στην  πατρίδα  μας  χωρίς  να  ξέρει  κανείς  με  

βεβαιότητα  για  πόσο  διάστημα .  

 Αυτά  είναι  μια  αλήθεια  που  δεν  μπορεί  κανείς  να  μας  την  

διαψεύσει  σήμερα .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  Αυτοδιοίκηση  και  εσείς  και  εμείς  ως  παράταξη  

είχαμε  θέσει  και  στην  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  ότι  υπάρχει  δεν  

υπάρχει  αρμοδιότητα  ή  πλαίσιο ,  να  το  πούμε ,  πρέπει  ο  Δήμος  με  όλο  

τον  μηχανισμό ,  με  όλες  τις  αντιδημαρχίες  να  είναι  μέσα  σε  αυτές  τις  

Δομές .   

 Θα  έλεγα  ότι  πρέπει  να  ξέρουμε ,  εννοώ  η  διοίκηση ,  το  κάθε  

πρόσωπο ,  την  κάθε  οικογένεια  που  φιλοξενείται ,  διότι  εξήγησα  τι  

διαφαίνεται  ως  προς  το  βάθος  του  χρόνου  που  το  είπατε  και  εσείς  

ευθέως .  
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 Λοιπόν ,  μέσα  στο  κείμενο  θα  θέλαμε  μια  προσθήκη  ότι  θα  πρέπει  

να  αναζητηθεί  συγκεκριμένος  ουσιαστικός  ρόλος  συντονιστής  της  

Αυτοδιοίκησης ,  διότι  εμείς ,  η  αυτοδιοίκησή  έχει  την  διαχείριση  αυτών  

των  προβλημάτων ,  έχει  την  πίεση  και  ενδεχομένως ,  εντός  εισαγωγικών  

ή  εκτός ,  την  ενσωμάτωση .   

Είναι  αδιανόητο  για  μας  να  είναι  η  Αυτοδιοίκηση  είτε  αυτή  που  

θυμώνει  και  κουνάει  το  δάκτυλο  ή  να  είναι  επαίτης  ή  να  είναι  

υποδοχέας  κάποιων  πρόσθετων  κονδυλίων  στην  λογική  των  

αντισταθμιστικών ,  λόγω  της  φιλοξενίας  ή  ενδεχομένως ,  της  

προσπάθειας  παραμονής  αυτών  των  ανθρώπων  σε  Δομές  ή  σε  φιλοξενία  

εκτός ,  όπως  είναι  τα  ξενοδοχεία .   

Συμπερασματικά  για  να  μην  κουράζουμε ,  διότι  αιφνιδιαστήκαμε ,  

εμείς  όπου  χρειαστεί  θα  μετέχουμε  σε  διαδικασίες .  Όλο  το  πολιτικό  

δυναμικό  του  τόπου ,  του  Νομού  θα  είναι  σε  μια  διαδικασία  

αναζήτησης  επιχειρηματολογίας  για  την  ισοκατανομή ,  αυτά  που  

αναφέρατε  ως  προς  την  διάθεση  αυτών  των  ανθρώπων  με  μια  

ισοκατανομή  μας  εκφράζουν .   

Επίσης  και  ο  δεύτερος  βαθμός  έχει  έναν  ρόλο .  Δεν  τον  βλέπω .  Ο  

πρώτος ,  λοιπόν  και  ο  δεύτερος  βαθμός  θα  πρέπει  θεσμικά  να  μπει  σε  

αυτό  το  θέμα ,  το  οποίο  συμφωνούμε  ότι  είναι  εθνικό   πρόβλημα  

σύμφωνα  με  την  ρητορική  σας ,  ήταν  ευρωπαϊκό  αλλά  φαίνεται  ότι  οι  

εταίροι  μας ,  αυτή  η  ιδιαίτερη  σχέση  φαίνεται  όταν  είμαστε  στα  

δύσκολα  είμαστε  μόνοι  και  εδώ  το  έδειξαν  ξεκάθαρα ,  λοιπόν  κατά  τα  

λοιπά ,  είμαστε  έτοιμοι ,  θα  κάνουμε  και  την  εσωτερική  μας  διαδικασία ,  

θέλουμε  στοιχεία  να  μας  τα  δίνετε  εγκαίρως  και  περιμένουμε  την  

επόμενη  συνεδρίαση ,  εάν  αυτό  αποτελέσει ,  εάν  το  αποδεχθείτε  και  

αποτελέσει  κοινή  στάση ,  να  το  συζητήσουμε ,  να  κάνουμε  κάτι  πιο  
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συγκεκριμένο  ως  κείμενο ,  αλλά  για  μας ,  ξαναλέω ,  ουσιαστικός  

πυλώνας ,  της  όποιας  παρέμβασης  και  της  συμμετοχής  είναι  να  δούμε  

ποιος  είναι  ο  καθαριστικός  ρόλος ,  ο  παρεμβατικός  ρόλος  της  

αυτοδιοίκησης .   

Θεωρώ  αδιανόητο  να  είμαστε  απόντες  και  να  διαμαρτυρόμαστε  

εκ  των  υστέρων .  Τα  υπόλοιπα  νομίζω ,  επειδή  είμαστε  στην  απόλυτη  

ρευστότητα ,  είμαστε  εδώ ,  θέλουμε  την  ροή  της  πληροφορίας  για  να  

εκφράσουμε  και  εμείς  την  άποψή  μας  αλλά  θα  θέλαμε  όλοι  εδώ  οι  

συνάδελφοι  να  προσθέσουν ,  γιατί  σίγουρα  ο  διάλογος  θα  φέρει  πιο  

ισχυρό  κείμενο ,  πιο  ισχυρές  θέσεις  προκειμένου  να  τοποθετηθούμε  

όλοι  από  κοινού  σε  ένα  θέμα  που  με  μερικές  αποκλίσεις  στην  οπτική  

νομίζω  ότι  μας  ενώνει .   

Ευχαριστώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μου  επιτρέψετε  λίγο ,  μια  μόνο  παρατήρηση .  Το  θέμα  μπήκε  με  την  

έννοια  του  επείγοντος .  Προφανώς  ο  αιφνιδιασμός  δεν  είναι  μόνο  δικό  

σας ,  είναι  ολόκληρης  της  Σερραϊκής  κοινωνίας .  Υπό  αυτή  την  έννοια .   

Επίσης  να  πω  ότι  η  πρόταση  για  την  συνάντηση  με  όλη  την  

πολιτική  ηγεσία  και  όχι  μόνο ,  του  τόπου  αλλά  και  την  αυτοδιοικητική  

και  σε  μεγαλύτερο  βαθμό ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  αφορά  όλες  τις  

παρατάξεις  με  τους  επικεφαλής .  Δεν  θα  πρέπει  να  είναι  μόνο  ο  

Δήμαρχος ,  θα  πρέπει  να   είναι  όλοι  οι  επικεφαλής  για  να  υπάρχει  μια  

συνολική  αποτύπωση ,  ένα  συνολικό  αποτύπωμα  της  τοπικής  κοινωνίας  

και  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  παράταξη  την  δική  σας  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  το  θέμα  δεν  είναι  εάν  γίνει  μια  καινούργια  Δομή ,  γιατί  

μπορεί  να  γίνει  μια  καινούργια  Δομή  και  να  είναι  άδεια .  Το  θέμα  μας  

είναι  ότι  έρχονται  πρόσφυγες ,  μετανάστες ,  όπως  θέλουμε  τους  

ονομάζουμε  και  αυτό  είναι  γεγονός .   

 Να  θυμίσω  ότι  ο  κ .  Αγγελίδης  όταν  ήταν   να  έρθουν  και  

ετοιμαζόταν  το  Park Hotel ,  ετοιμαζόταν  για  να  έρθουν  καινούργιοι  

πρόσφυγες ,  έδρασε  αμέσως  έντονα  στον  υπουργό ,  στο  υπουργείο  και  

σταμάτησε  η  ανακοίνωση  του  ξενοδοχείου  και  δεν  ήρθαν  καινούργιοι  

πρόσφυγες .   

 Σήμερα  βλέπουμε  ότι ,  δυστυχώς ,  ήρθαν  καινούργιοι  πρόσφυγες  

σε  αυτό  που  έβαλε  βέτο  ο  κ .  Δήμαρχος  ο  κ .  Αγγελίδης .  Είναι  αυτοί  οι  

ίδιοι  με  αλλαγή  κυβέρνησης .  Και  θα  πω  το  εξής :  θα  πρέπει  μέσα  στην  

παράταξή  σας  να  δείτε ,  να  συμφωνήσετε ,  μάλλον ,  σε  αυτά  που  λέτε ,  

διότι  διάβασα  ότι  καλώς  έρχονται ,  θα  δουλέψουν  τα  ξενοδοχεία ,  οι  

προμηθευτές  θα  δουλέψουν  και  τα  λοιπά .  Άρα  θα  πρέπει  πρώτα  να  

ξεκινήσει  αυτό  από  την  ίδια  την  παράταξή  σας .   

 Εμείς  είμαστε  μαζί  σας ,  εμείς  οτιδήποτε  είναι  θα  στηρίξουμε ,  

όπως  το  αποδείξαμε  και  με  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  αλλά  θα  

πρέπει  πρώτα  να  ξεκινήσετε  να  δείτε  μέσα  στην  παράταξή  σας  να  μην  

βγαίνουν  ειδήσεις ,  οι  οποίες  αιωρούνται .  Μάλλον  δεν  αιωρούνται ,  να  

μας  το  πουν  εάν  είναι  πραγματικότητα  ή  όχι  σε  όλη  την  κοινωνία  και  

ερχόμαστε  εδώ  να  ζητάμε  ευθύνες  από  άλλους .   Πρώτα ,  λοιπόν ,  από  

την  παράταξη .   

 Δεύτερον ,  έχουμε  δυο  υπουργούς .  Οι  δυο  υπουργοί  δεν  ξέρανε  

ότι  θα  έχουμε  εδώ ,  θα  έρθουν  μετανάστες ;  Δεν  το  ξέρανε  αυτό  το  

πράγμα ;  Δυστυχώς ,  από  ότι  φαίνεται ,  δεν  υπολογίζουν  ούτε  την  
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Σερραϊκή  κοινωνία  ούτε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ούτε  την  Δημοτική  

Αρχή .   

 Εμείς  σαν  παράταξη  θα  είμαστε  μαζί  σας ,  οπωσδήποτε  σε  ένα  

μέτρο  δυνατό  και  λογικό ,  όχι  ακρότητες ,  μακριά  οι  ακρότητες  από  ένα  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  από  τους  άρχοντες  που  εκπροσωπούν  τους  

Σερραίους  πολίτες ,  αλλά  θα  δράσουμε  δυναμικά ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  

έρθουν  άλλοι  μετανάστες .   

 Λίγο  χλωμό  το  βλέπω  αυτό  αλλά  εμείς  θα  κάνουμε  τις  

προσπάθειες .   

 Αυτό  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  να  

καλλιεργούμε  ξενοφοβικά  αισθήματα  στην  τοπική  κοινωνία  με  

λεκτικές  κορώνες ,  που  απευθύνονται ,  κυρίως  στο  θυμικό  ανθρώπων  

που  δεν  έχουν  την  κατάλληλη  ενημέρωση  και  μιλώ  για  τους  συμπολίτες  

μας ,  μόνο  επιζήμιο  έως  και  τρομακτικό  μπορεί  να  είναι  για  την  ίδια  

μας  την  κοινωνία .   

 Η  νέα  κυβέρνηση ,  παρότι  ως  αντιπολίτευση ,  θυμίζω ,  υποσχόταν  

διάφορες  μαγικές  λύσεις ,  τόσο  για  την  μείωση  των  ροών  όσο  και  για  

την  ίδια  την  διαχείριση ,  δική  σας  διαπίστωση ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  

συνεχίζει  στο  ίδιο  μοτίβο  με  την  προηγούμενη  και  θα  προσθέσω  

επιπλέον ,  κατήργησε  και  το  σχετικό  υπουργείο .  Δεν  έχουμε  πια  

υπουργό  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  ούτε  και  Υπουργείο .  

Ενσωματώθηκε  στο  Υπουργείο  ….  
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 Εμείς ,  λοιπόν ,  συμμετέχοντας  ως  Σερραίοι  και  ως  Δήμος  και  

σηκώνοντας  μέρος  του  μεγάλου  βάρους  του  προσφυγικού  κύματος  που  

σηκώνει  η  ίδια  η  χώρα ,  θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  μια  τύχη  και  αυτή  η  

τύχη  είναι  ότι  η  δική  μας  η  δομή  με  την  προέκτασή  της  φιλοξενεί  

πρόσφυγες ,  πρόσφυγες ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πρόσφυγες  και  όχι  μετανάστες  

ούτε  λαθρομετανάστες ,  ούτε  και  παράνομοι  μετανάστες .   

Οι  άνθρωποι  έχουν  χαρτιά ,  έχουν  πιστοποιήσεις ,  κάποιοι  από  

αυτούς  έχουν  πάρει  ήδη  άσυλο  και  στο  σύνολό  τους  η  Γεζίντοι  είναι  

στην  διαδικασίας  διεκδίκησης  ασύλου .   

Αυτοί  λοιπόν  οι  άνθρωποι  που  έχουν  το  ΑΜΚΑ  τους  και  θα  

πρέπει  ως  κοινωνία  πάση  θυσία  να  επιδιώξουμε  να  μείνει  και  να  

δίνεται  σε  αυτούς  ΑΜΚΑ ,  γιατί  εμβολιάζονται ,  γιατί  περιθάλπονται  

και  γιατί  εν  δυνάμει  δεν  μπορούν  να  γίνουν  μια  υγειονομική  βόμβα  σε  

εκείνο  τον  περίκλειστο  χώρο  στον  οποίο  ζούνε ,  αυτοί  λοιπόν  οι  

άνθρωποι  κρατώντας  αυτά  τα  χαρακτηριστικά ,  θα  πρέπει  να  

συνεχίσουν  να  έχουν  αυτές  τις  παροχές  και  θυμίσω  ότι  είναι  άνθρωποι ,  

ξανά  το  λέω ,  οικογένειες  με  επίσημα  χαρτιά .   

Έχουμε  λοιπόν  αυτούς  τους  Γεζίντοι  και  αυτό  το  θεωρούμε  εμείς  

τύχη ,  διότι  ουδέποτε ,  ουδέποτε  και  με  επιβεβαίωση  του  Διοικητή  της  

Αστυνομίας ,  δημιούργησαν  εδώ  και  τρία  χρόνια  προβλήματα  στην  

τοπική  κοινωνία .  Ζουν  αθόρυβα ,  παράλληλα ,  αόρατα .  Όμως  δεν  

μπορούμε  να  αγνοήσουμε  ότι  υπάρχουν  και  συμφωνώ  μαζί  σας  στην  

πρωτοβουλία  που  πήρατε  να  φέρετε  το  ζήτημα  εδώ  εάν  και  

αιφνιδιαστικά  και  είναι  το  σημείο  διαφωνίας ,  διότι  αυτό  θα  έπρεπε  να  

είναι  θέμα  τακτικής  συνεδρίασης ,  όλοι  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούμε ,  

εκτός  του  ότι  θα  έπρεπε  να  είχατε  πάρει  νωρίτερα  και  άλλες  

πρωτοβουλίες  τις  οποίες  θα  σημειώσω .   
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Αυτοί ,  λοιπόν ,  οι  άνθρωποι  ήρθαν  εδώ  και  θα  μείνουν  και  θα  

πρέπει  να  το  πάρουμε  απόφαση  αυτό ,  διότι  δεν  το  λέω  εγώ  ή  εσείς ,  δεν  

είναι  φόβοι  δικοί  μου ,  είναι  μια  πραγματικότητα ,  την  οποία  επιβάλει  η  

κατάσταση  αλλά  και  οι  δεσμεύσεις  που  έχει  πάρει  η  χώρα  μας  απέναντι  

σε  διεθνή  και  ευρωπαϊκά  όργανα .   

Μέχρι  τώρα ,  λοιπόν ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  οι  υπουργοί  

Μετανάστευσης  ούτε  ρωτούν ,  ούτε  ενημερώνουν  και  ούτε  

συνεργάζονται .  Μόνο  φυτεύουν .  Φυτεύουν  Δομές ,  Hot Spot,  

δημιουργώντας  ‘Μόριες’ ,  δημιουργώντας  άβατα ,  όμως  εμείς  εδώ  τους  

1.500,  κύριε  Δήμαρχε ,  όχι  1.100 πρόσφυγες  στις  Σέρρες ,  δεν  μπορούμε  

να  τους  κρύβουμε  κάτω  από  το  χαλί  όπως  τα  σκουπίδια  της  ακαμάτρας .   

Ο  Δήμος  μας  επιβάλλεται  να  μοιραστεί  δίκαια  το  βάρος  που  

ανέλαβε  η  χώρα  μας  από  αυτές  τις  δεσμεύσεις .  Όχι  όμως ,  όχι  βάρος  

μεγαλύτερο  από  αυτό  που  του  αναλογεί .   

Συμφωνούμε ,  κύριε  Δήμαρχε   και  επίσης ,  όχι  αυτό  που  με  βάση  

και  το  δυναμικό  του  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  και  εξοπλισμό  μπορεί  να  

προσφέρει  σε  αυτές  τις  δομές .  Σε  επαρκή  εξυπηρέτηση ,  σε  ύδρευσης  

και  αποχέτευση ,  καθαριότητα ,  συνδρομή  στην  εκπαίδευσή  τους ,  στην  

ιατρική  τους  περίθαλψη .  

Θα  πρέπει  να  σας  δώσω  την  εξής  πληροφορία .  Ότι  στα  όρια  του  

Δήμου  Σερρών  Δομές  και  ξενοδοχεία ,  αυτή  την  στιγμή  φιλοξενούνται  

πάνω  από  1.500 άτομα  και  εάν  η  νέα  επέκταση  που  έγινε  της  Δομής  

αυτής ,  γιατί  δεν  πρόκειται  για  δεύτερη  Δομή ,  πρόκειται  για  επέκταση  

της  ήδη  υπάρχουσας ,  ειδικά  εάν  μπουν  και  τα  πρόσθετα  κρεβάτια ,  τα  

οποία  κάποιοι  εισηγούνται  να  μπουν ,  θα  ξεπεράσουμε  τις  2.000,  αυτή  

την  στιγμή ,  εντός  του  Δήμου  Σερρών  και  κάτω  από  τις  συνθήκες  που  
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υπάρχουν  εκεί ,  όλοι  αντιλαμβανόμαστε  ότι  αυτό  θα  μπορούσε  να  

πυροδοτήσει  ασφυξία .  Αυτός  θα  πρέπει  να  είναι  ο  φόβος  μας .   

Όλες  αυτές  οι  Δομές  και  σωστά  το  είπε  ο  κ .  Χρυσάφης ,  

βρίσκονται  στον  Δήμο  Σερρών  και  όχι  στον  Νομό .  Είναι ,  όπως  

καταλαβαίνουμε ,  δυσανάλογη  η  κατανομή  και  το  βάρος  που  σηκώνει  ο  

Δήμος .   

Έχω  όμως  να  κάνω  κάποιες  παρατηρήσεις  και  να  θέσω  και  

κάποια  ερωτήματα ,  μια  και  το  αρχικό  θέμα  αιφνιδιαστικά  και  τρεις  

ώρες  πριν  την  συνεδρίαση  που  έχουμε ,  ήρθε  με  δελτίο  τύπου  ότι  θα  

πρέπει ,  μάλιστα ,  να  πάρουμε  και  απόφαση .   

 Πιστεύουμε  ότι  οι  προτεραιότητές  μας  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  

πρέπει  να  είναι  δυο .  Η  πρώτη  και  μεγαλύτερη  είναι  να  διασφαλίσουμε  

την  κοινωνική  ειρήνη ,  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  που  πρέπει  να  

απολαμβάνουμε  εμείς  ως  δημότες  και  κάτοικοι  της  πόλης  αυτής .   

 Το  δεύτερο ,  η  δεύτερη  προτεραιότητα ,  είναι  η  παροχή  σωστών  

και  ανταποδοτικών  δημοτικών  υπηρεσιών  προς  τους  φιλοξενούμενους  

στις  Δομές .   

 Θέλω  να  πω  κάτι  και  για  την  δημιουργία  της  τρίτης  Δομής .   

 Κύριοι ,  δεν  επιβεβαιώθηκε  η  δημιουργία  της  σε  καμία  περίπτωση  

και  από  κανένα  επίσημο  στόμα .  Και  εδώ  ερωτάται  ο  Δήμαρχος ,  εάν  

απευθύνθηκε ,  παράδειγμα  στον  κ .  Κουμουτσάκο ,  πριν  γράψει  αυτή  την  

επιστολή ,  για  να  πληροφορηθεί  από  πρώτο  χέρι  εάν  πραγματικά  

υφίσταται  τέτοιο  θέμα  ή  απλώς  βρήκε  ευκαιρία  να  αξιοποιήσει  

επικοινωνιακά  και  φυσικά  για  κατανάλωση  σε  εσωτερικό  ακροατήριο ,  

φήμες  και  αδιασταύρωτα  δημοσιεύματα .   

 Γιατί  θέματα  όπως  η  δημιουργία  και  η  λειτουργία  προσφυγικών  

Δομών  νομίζω  ότι  όλοι  αντιλαμβανόμαστε ,  το  είπε  ο  Δήμαρχος  και  εδώ  
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θα  συμφωνήσουμε  μαζί  του ,  ότι  δεν  αρκούν  αποφάσεις  Δημάρχου .  

Απαιτούνται  συναινέσεις  σε  ένα  επίπεδο  Δημοτικού  Συμβουλίου  αλλά  

και  άλλων  τοπικών  φορέων  και  η  ενδεδειγμένη  κίνηση ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

είτε  προέκυπτε  θέμα  είτε  όχι ,  για  την  κατασκευή  εννοώ  της  τρίτης  

Δομής ,  και  μόνο  από  την  ύπαρξη  των  υφιστάμενων  θα  έπρεπε  κατά  

προτεραιότητα  να  συγκαλέσετε  μια  σύσκεψη  πρώτα  μεταξύ  των  

παρατάξεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  να  διαμορφωθεί  

συναντίληψη ,  αμέσως  μετά  σύσκεψη  για  τον  ίδιο  λόγο  με  τον  

Αντιπεριφερειάρχη ,  αλλά  και  κοινωνικούς  φορείς ,  όπως  ο  Ιατρικός  

Σύλλογος ,  οι  Εκπαιδευτικοί ,  η  Εκκλησία ,  γιατί  όχι  και  άλλοι  και  τέλος ,  

με  απόφασή  του  το  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο  να  επισφραγίσει  τα  

αποτελέσματα  αυτής  της  συναντίληψης ,  να  το  πω  πάλι  έτσι ,  με  ένα  

ψήφισμα ,  το  οποίο  τώρα  βεβιασμένα  φέρνετε  για  να  αποφασίσουμε  και  

μάλιστα ,  με  σημεία  και  εκφράσεις  που  έρχονται  σε  αντίθεση  και  με  

αυτά  που  εσείς  δώσατε  νωρίτερα  ως  ορισμό ,  τι  είναι  πρόσφυγας  και  τι  

είναι  μετανάστης .   

 Πιστεύουμε  ότι  έτσι  χαράσσονται ,  κύριε  Δήμαρχε  και  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  συνάδελφοι  οι  τοπικές  πολιτικές  για  ένα  θέμα ,  ότι  οποίο  

δεν  είναι  μόνο  πολιτικού  ούτε  μόνο  ανθρωπιστικό ,  είναι  θέμα  πια  

καθημερινότητας  για  τον  Δήμο  μας  και  είναι  και  υποκριτικό  και  είναι  

και  ψεύτικο  να  ανακαλύπτει  ο  Δήμαρχος  στις  4 Οκτωβρίου  του  ΄19, 

οπότε  στέλνει  και  την  επιστολή  στον  κ .  Κουμουτσάκο  και  στον  

υπουργό ,  δηλαδή  τεσσεράμισι  μήνες  μετά  την  εκλογή  του  και  έξι  και  

μήνες  μετά  την  κατασκευή  της  εγκατάστασης ,  ότι  κτίζεται  εκεί  

προσφυγική  δομή ,  δηλαδή  κάτι  που  γινόταν  μπροστά  στα  μάτια  όλων  

μας  και  ότι  θα  έρθουν  και  άλλοι  άνθρωποι .   
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 Μα  συνάδελφοι ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  δημιουργήθηκε  η  Δομή  και  το  

βλέπαμε  όλοι  μας  ότι  κτίζεται  έξι  μήνες  ολόκληρους .  Για  να  γεμίσει .   

Η  νέα  επέκταση  χωράει  800 άτομα .  Δώδεκα  μεγάλα  κτήρια  των  

έξι  διαμερισμάτων  το  καθένα .  Δεν  τα  έκαναν  για  να  μας  στολίσουν  και  

ούτε  τα  έκαναν  και  σε  μια  νύκτα .  Οκτακόσια  νέα  άτομα  που  θα  

προστεθούν  στα  εξακόσια  πενήντα  δυο  κρεββάτια  και  θέσεις   που  

υπάρχουν  στο  πρώτο  τμήμα  της  Δομής ,  το  παλαιό ,  όπως  λέμε  και  

μάλιστα ,  να  σας  πω  ότι  υπάρχει  σχέδιο  να  προστεθεί  και  ένα  ακόμη  

κρεββάτι  στα  σπιτάκια  της  παλαιάς   Δομής .   

Καταλαβαίνετε ,  λοιπόν ,  ότι  δεν  μπορούμε  να  κινούμαστε  ούτε  με  

προχειρότητα ,  αλλά  ούτε  και  σπασμωδικά .   

Όμως  κάπου  θα  συμφωνήσω  και  σε  ένα  ακόμα  σημείο  με  τον  

Δήμαρχο  στην  επιστολή  του  προς  τον  υπουργό ,  έτσι  όπως  μας  την  

διάβασε .  Εκεί  που  αναφέρεται  στις  συνεχιζόμενες  πρακτικές  αγνόησης  

των  θεσμικών  οργάνων  της  τοπικής  διακυβέρνησης ,  δηλαδή  σε  μας ,  

στους  δήμους ,  διότι  τελικά  εμείς ,  ο  Δήμος  θα  εξυπηρετήσουμε  αυτές  

τις  Δομές ,  εμείς  είμαστε  υπεύθυνοι  να  δημιουργήσουμε  κλίμα  στην  

τοπική  κοινωνία  συναίνεσης  και  όχι  διχαστικό .  Εμείς  θα  βοηθήσουμε ,  

ώστε  αυτοί  οι  άνθρωποι  και  θα  προτρέψουμε  να  παραμείνουν  υγιείς .   

Συμφωνώντας  λοιπόν ,  σε  αυτό  το  σημείο  δίνω  μεγαλύτερη  

βαρύτητα  και  αναδεικνύω  την  ανάγκη  συναπόφασης  με  τους  φορείς ,  

ώστε  η  τοπική  μας  φωνή  να  δυναμώσει .   

Τέλος ,  θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής :  κύριε  Πρόεδρε ,   που  είναι  το  

Συμβούλιο  Μεταναστών  που  υποχρεούται  ο  Δήμος  από  το  νόμο  του  

Κλεισθένη  να  συστήσει ;  Έπρεπε  ήδη  να  δε  στελεχωμένο  και  να  

λειτουργεί ,  εφόσον  εκφράζετε  την  αγωνία  σας  για  το  που  πάμε  με  τους  

πρόσφυγες .   
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Γιατί  ο  Δήμος  μας ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αλλά  αυτό  αφορά  και  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  είναι  ενταγμένο  στο  δίκτυο  πόλεων   

για  την  ένταξη ,  που  εδώ  και  δυο  χρόνια  συνέστησαν  δέκα  τρεις  

μεγάλοι  δήμοι  της  χώρας ;  Στηρίζεται  με  μεγάλες  προσφυγικές  Δομές  

από  την  Κρήτη ,  την  Ήπειρο ,  την  Θεσσαλία ,  την  Πελοπόννησο ,  την  

Αθήνα ,  την  Θεσσαλονίκη  και  στηρίζεται  και  τεχνικά  και  οικονομικά  

από  τον  ΔΟΜ ,  όπου  ΔΟΜ  είναι  ο  Διεθνείς  Οργανισμός  Μετανάστευσης  

και  από  την  Ευρώπη .   

Κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  δεν  το  γνωρίζετε  θέλω  να  σας  το  πω .  Ο  

Δήμος  Σερρών  εισπράττει  από  τέλη  που  πληρώνει  ο  ΔΟΜ ,  ο  Διεθνείς ,  

δηλαδή ,  Οργανισμός  Μετανάστευσης ,  στον  πάροχο  ηλεκτρικής  

ενέργειας  που  ηλεκτροδοτεί  τις  Δομές  αλλά  και  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  στην  

οποία ,  μάλιστα ,  πληρώνει  και  μεγαλύτερο  ποσό ,  διότι  είναι  

συνδεδεμένος  ως  Δομή  και  όχι  ως  σπιτάκια  και  η  κατανάλωση  

ανεβαίνει  και  πάει  σε  κλίμακα  που  παραπάνω  πληρώνουν  από  ότι  

καταναλώνουν ,  πληρώνουν  λοιπόν  αυτοί  μέσω  του  ΔΟΜ  χρήματα  στον  

Δήμο  Σερρών .   

Είναι  αυτά  τα  χρήματα  που  πληρώνουμε  και  όλοι  εμείς ,  

πληρώνουμε  τους  λογαριασμούς  και  του  ρεύματος  και  επειδή  τα  

πληρώνουμε  και  λέγονται  ανταποδοτικά  τέλη ,  όποιος  λοιπόν  τα  

πληρώνει  δικαιούται  να  έχει  παροχές .   Δεν  κάνει  χάρη ,  δηλαδή ,  σε  

κανέναν  ο  Δήμος  Σερρών  παίρνοντας  τα  σκουπίδια ,  για  παράδειγμα  της  

Δομής ,  η  οποία  επιπλέον  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  δεν  δικαιούται  να  

κάνει  σύμβαση  με  ιδιώτη  για  να  τα  πάρει ,  ο  ιδιώτης  να  πάρει ,  δηλαδή ,  

τα  σκουπίδια  μια  και  πληρώνει  στον  Δήμο .   

Επομένως ,  ο  Δήμος  μας  εάν  δεν  είναι  ευχαριστημένος  από  τα  

χρήματα  τα  οποία  παίρνει  από  τις  Δομές  και  εάν  δεν  του  φτάνει  το  
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προσωπικό  και  τα  μέσα  που  έχει  για  να  τις  εξυπηρετήσει ,  ιδού  λοιπόν ,  

ας  κάνει  μια  επαναδιαπραγμάτευση ,  όχι  να  τα  βάλει  με  την  ύπαρξη  των  

Δομών  που  είναι  κάτι  τετελεσμένο .   

Να  επαναδιαπραγματευτεί  λοιπόν  με  τον  Δομή  το  θέμα  του  

κόστους  της  αποκομιδής  και  να  αρχίζει  να  μετράει  κεφάλια .  Κύριοι  

εδώ  1.200 άτομα  ρυπαίνουν  και  θέλω ,  ανάλογα  χρειάζομαι  και  τα  

λοιπά .   

Τέλος  θέλω  να  προτείνω  ότι  είναι  μέριμνα  και  υποχρέωση  του  

Δήμου  να  κάνει  ασφαλή  και  τον  δρόμο  από  τον  Δομή  μέχρι  την  πόλη ,  

διότι  από  εκεί  βγαίνουν  οι  άνθρωποι  σε  φανάρια  και  δρόμο  ταχείας  

κυκλοφορίας  και  πιστεύω  ότι  είναι  από  τύχη  που  ακόμα  δεν  έχουμε  

θρηνήσει  και  θύματα .   Πεζοί  βγαίνουν  οι  άνθρωποι  από  εκεί  και  

μπαίνουν  εκεί  χωρίς  ασφάλεια .   

Θα  κλείσω  με  την  εξής  πρόταση .  Ο  Δήμος  Σερρών  να  αναλάβει  

πρωτοβουλίες  ένταξης ,  ένταξης  αυτών  των  ανθρώπων .  Ξέρετε  καλά  ότι  

το  50% των  προσφύγων  που  έχουμε  εδώ ,  των  προσφύγων  είναι  παιδιά .  

Ξέρουν  ελληνικά ,  ήδη  πάνε  σχολείο  και  αυτά  τα  οποία  έρχονται  θα  

μάθουν  επίσης .  Γίνεται  καλή  δουλειά  σε  αυτό  το  επίπεδο  από  το  

κράτος  και  θα  τους  κάνουμε  χρήσιμους  στην  τοπική  κοινωνία  όταν  θα  

τους  πλησιάσουμε  οργανωμένα  και  μεθοδικά  ως  Δήμος  παράλληλα  με  

την  κρατική  μέριμνα ,  τις  γυναίκες ,  τα  παιδιά .   

Θα  σας  καταθέσουμε ,  όταν  θα  έρθει  το  θέμα  εδώ  να  το  

συζητήσουμε  αναλυτικά ,  συγκεκριμένες  προτάσεις .  Ο  Δήμος  μας  θέλει  

δεν  θέλει  ο  ΔΟΜ ,  το  κράτος ,  η  ΜΚΟ ,  πρέπει  να  εμπλακεί  ενεργά  με  τις  

Δομές .  Να  έχει  λόγο  και  παρέμβαση .  Εμείς  τους  φιλοξενούμε .   

Μάλιστα ,  να  προτείνω  και  κάτι  που  ήταν  και  στο  πρόγραμμά  μας ,  

την  Ημέρα  του  Σύγχρονου  Πρόσφυγα ,  να  το  σκεφτούμε .  Είναι  μια  
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πρωτοβουλία  που  θα  φέρει  κοντά  και  θα  εξοικειώσει  τα  δυο ,  για  την  

ώρα ,  παράλληλα  κινούμενα  αυτά  στοιχεία ,  θα  μας  εξοικειώσει ,  θα  μας  

γνωρίζει  τον  πολιτισμό ,  την  τέχνη ,  την  ιστορία ,  την  κουζίνα ,  απλά  

βήματα .   

Και  μια  τελευταία  πρόταση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   την  οποία  θεωρώ  

και  επείγουσα  και  θα  την  πω  σε  μια  πρόταση ,  τώρα ,  σήμερα  ή  χθες ,  να  

ζητήσουμε  από  το  Υπουργείο  να  τοποθετήσει  Διοικητή  στην  Δομή  

Σερρών  από  το  Υπουργείο .  Έχουμε  την  μοναδική  στην  Ελλάδα  

προσφυγική  Δομή  που  δεν  έχει  επικεφαλής  διορισμένο  από  το  ελληνικό  

κράτος  και  διοικείται  αυτή  την  στιγμή  από  ανθρώπους  της  ΔΟΜ  εδώ  

και  δυόμισι  χρόνια .  Η  μοναδική  Δομή .  Πρέπει  να  έχουμε  συνομιλητή ,  

ο  οποίος   να  αναφέρεται  στο  ελληνικό  κράτος  και  να  μπορούμε  εμείς  

να  επικοινωνήσουμε  μαζί  του .  Δεν  πρέπει  να  υπάρχει  άβατο  και  

περίκλειστο  εκεί  το  σύστημα .   

Οι  δικές ,  λοιπόν ,  προσπάθειες  θα  είναι  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση  και  σας  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  το  εξής .  Είπαμε  να  είμαστε  σύντομοι ,  τελικά  μιλήσατε  

περισσότερο  και  από  τον  Δήμαρχο ,  που  και  να  μην  είχατε  αιφνιδιαστεί  

δηλαδή .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  κατηγορούμαι  γιατί  ήρθα  προετοιμασμένη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  εσείς  είπατε  ότι  αιφνιδιαστήκατε ,  αλλά… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γεωργούλας .  Παρακαλώ  να  είμαστε  σύντομοι  όμως .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  μικρόφωνο  θα  ήταν  ίσως  εύκολο  στο  μέλλον  να  

τοποθετήσετε  προς  τα  εδώ  και  έτσι  δεν  θα  χάνουμε  χρόνο .   

 Για  να  είμαι  σύντομος ,  λοιπόν ,  ας  ξεκινήσω  από  τα  εύκολα .  

Εγκρίνω  και  επαυξάνω  όσα  είπε  η  συνάδελφος  η  Αριάδνη  τη  

Παπαφωτίου ,  γιατί  είναι  αληθινά  και  ισχύουν .  Όμως  υπάρχουν  και  

άλλα ,  τα  οποία  δεν  αναφέρθηκαν   και  σε  αυτά  θα  προσπαθήσω  να  είμαι  

χρήσιμος  με  την  επισήμανσή  τους .   

 Εμάς  μας  αρέσει  να  μιλάμε  με  στοιχεία  και  με  την  γλώσσα  της  

αλήθειας .  Δεν  προσπαθούμε  να  εντυπωσιάσουμε  κανέναν ,  δεν  μας  

ενδιαφέρει  να  είμαστε  αρεστοί  κτυπώντας  πλάτες ,  αλλά  προσπαθούμε  

να  δούμε  τα  πράγματα  όπως  πραγματικά  έχουν .   

 Η  πρώτη  αλήθεια  είναι  … 

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  ακροατήριο  παρακαλώ  ησυχία .   

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  παρακαλώ  καθίστε  κάτω  αλλιώς  

περάστε  έξω .  Παρακαλώ .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Λοιπόν ,  οι  πλάτες  δεν  είναι  των  μεταναστών .  Ας  είχε  λίγο  υπομονή .  

Είναι  των  Σερραίων  πολιτών .  Οι  δικές  του  πλάτες .  Και  οι  δικές  του  

πλάτες .   
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 Θα  ήθελα  να  ήταν  η  πόλη  μας  το  κέντρο  της  υφηλίου .  Όποιος  το  

πιστεύει  αυτό  όμως ,  είναι  βαθιά  νυχτωμένος .  Θα  ήθελα  το  κράτος  μας  

να  είναι  το  κέντρο  της  υφηλίου ,  εμείς  να  έχουμε  την  στρατιωτική  

δύναμη ,  εμείς  να  έχουμε  τον  παρά  τον  μπόλικο ,  εμείς  να  

διαφεντεύουμε  τους  άλλους  λαούς .  Δεν  ισχύει  κάτι  τέτοιο .  Εάν  κάποιος  

το  φαντάζεται ,  όνειρα  βλέπει .  Μην  τον  ξυπνάτε .  Δεν  είναι  έτσι  λοιπόν  

τα  πράγματα .   

 Εάν  θέλουμε  και  έχουμε  και  μια  στάση  υπεύθυνη  και  για  τα  

παιδιά  μας  και  για  οποιονδήποτε  άλλο ,  οι  πρόσφυγες  υπάρχουν  γιατί  

επιτρέψαμε  τον  πόλεμο .  Δεν  σηκώθηκαν   οι  άνθρωποι  να  φύγουν  από  

τα  σπίτια  τους  μια  μέρα  γιατί  έτσι  το  ονειρεύτηκαν  ότι  θα  πάνε  να  

βρουν  καλύτερη  ζωή  κάπου  αλλού .  Οι  σφαίρες  τους  έδιωξαν .   

 Άρα  οφείλουμε  να  είμαστε  υπεύθυνοι  και  να  βροντοφωνάξουμε  

ότι  είμαστε  κατά  των  πολέμων .   

 Πάμε ,  λοιπόν ,  στους  παράνομους  οικονομικούς  μετανάστες ,  που  

θυμίζω  και  σε  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  ότι  υπάρχουν  και  Έλληνες  

παράνομοι  οικονομικοί  μετανάστες .  Θα  τους  βρείτε ,  στην  Αυστραλία ,  

στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής ,  στον  Καναδά ,  οι  παράνομοι .   

Παράνομοι .    

Κος    :  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Τι  να  σας  πω  τώρα ;  Ο  χρόνος  μπορείτε  να  πιστεύετε  ότι  δεν  

υπάρχουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  όμως  να  συντομεύουμε  και  να  μην  γίνονται  παρεμβάσεις .  

Σε  ότι  αφορά  για  την  μετανάστευση  στην  Αυστραλία  για  να  πας  θέλεις  

δέκα  άδειες .  Χωρίς  να  τις  πάρεις  δεν  πλησιάζεις .  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Λοιπόν ,  η  μέθοδος  είναι  παλαιά  και  γνωστή .  Πηγαίνεις  νόμιμα  και  

ξεχνάς  να  φύγεις .  Έτσι .   

 Θέλω  να  σας  πω  λοιπόν  ότι  και  αυτή  την  μετανάστευση  την  

οικονομική  κάποιοι  ευθύνονται  και  είναι  πάλι  τα  πλούσια  κράτη ,  τα  

οποία  φροντίζουν  ο  παγκόσμιος  πλούτος  να  μοιράζεται  όπως  

μοιράζεται  και  κάποιοι  πτωχοί  να  την  πληρώνουν  πάντα  την  μοίρα  και  

δεν  έχει  νόημα  εάν  κάποιος  είναι  παράνομος  ή  νόμιμος  οικονομικός  

μετανάστης .  Σημασία  έχει  ότι  δεν  έχουν  δημιουργηθεί  εκείνες  οι  

οικονομικές  συνθήκες  στον  τόπο  του ,  ώστε  να  μπορεί  με  αξιοπρέπεια  

να  ζει  και  να  έχει  ένα  εισόδημα  αξιοπρεπές .   

 Άκουσα ,  δυστυχώς ,  ότι  για  την  ύφεση  στον  Νομό  Σερρών  και  για  

την  μετανάστευση  των  νέων  μας  στο  εξωτερικό  ή  στο  εσωτερικό ,  ούτε  

λίγο  ούτε  πολύ  φταίνε  οι  πρόσφυγες  στην  Δομή .  Έλεος .  Έλεος .  Να  

είμαστε  αξιοπρεπείς ,  να  τα  πούμε  με  το  όνομά  τους ,  ποιοι  κατάντησαν  

τον  Νομό  στην  τελευταία  θέση .  Έχουν  ονοματεπώνυμο  και  όχι  να  τα  

ρίχνουμε  στους  οικονομικούς  ή  στους  μετανάστες  ή  στους  πρόσφυγες .  

Ουαί  και  αλίμονο  εάν  δεν  υπήρχαν .   

Αναφερόμαστε  τώρα  για  παράνομους  οικονομικούς  μετανάστες .  

Μα  το  θέμα  η  Ελλάδα  το  βιώνει  τριάντα  χρόνια .  Το  θέμα  αυτό  δεν  

δημιουργήθηκε  χθες .  Εδώ  και  τριάντα  χρόνια  και  το  ζήσαμε  πως  ήταν ,  

όταν  τα   σύνορα  πέσανε  με  την  Αλβανία .  Δεν  έχει  καμία  διαφορά  ο  

παράνομος  μετανάστης  ο  οικονομικός  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε  συμπληρώσει  τον  χρόνο  σας  κ .  Γεωργούλα ,  παρακαλώ  να  

συντομεύσετε .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μας  είπατε  ότι  είχαμε  και  χρόνο  συγκεκριμένο .  

. .χρονόμετρο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ούτε  φταίω  εγώ  γιατί  δεν  προστατεύετε  την  αίθουσα  αυτή  και  με  

διέκοψαν ,  κατ’  επανάληψη  από  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  παρακαλώ .  Να  συντομεύουμε .  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Να  μας  λέτε  από  την  αρχή  το  παιχνίδι  πως  θα  παιχθεί  και  να  παίζουμε  

και  εμείς  σύμφωνα  με  τους  όρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι .  Κύριε  Γεωργούλα  ακούστε  κάτι .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Εγώ  είμαι  καλόπιστος ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόθεσή  μου  ήταν  να  αφήσουμε  την  διαδικασία  να  κυλήσει  άνετα ,  

ομαλά ,  χωρίς  καμία  διάθεση  αντεκδίκησης  και  χωρίς  να  μαλώνουμε  για  

τα  διαδικαστικά .  Επειδή  όμως  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  μάλλον ,  

καταχράστηκε  τον  χρόνο  μας  και  έχουμε  ήδη  συμπληρώσει ,  σχεδόν ,  

μια  ώρα  με  τα  προ  ημερησίας  κα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  στην  

ημερήσια  διάταξη ,  γι '  αυτό  σας  παρακαλώ  να  είμαστε  σύντομοι .   

 Δυο  λεπτά  ακόμη  σας  παρακαλώ  πολύ .   
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Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ενδεχομένως  θα  είχα  τελειώσει  ήδη ,  εάν  δεν  υπήρχαν  οι  ανεπίτρεπτες  

διακοπές .   

 Μόνο  σε  δυο  σημεία  η  Διάβαση  Πεζών  είναι  σύμφωνη .  Ένα  ότι  

θα  πρέπει  να  γίνει  ισομερής  κατανομή  των  ανθρώπων  σε  όλων  την  

επικράτεια  της  πατρίδας  μας  και  στο  δεύτερο  σημείο ,  ότι  δεν  μπορεί  με  

το  έτσι  θέλω  ένας  υπουργός  να  αποφασίζει  ότι  τόσοι  θα  πάνε  εκεί  και  

τόσοι  θα  πάνε  εκεί  και  τόσο  θα  πάνε  εκεί ,  χωρίς  την  έγκαιρη  

ενημέρωση  των  τοπικών  φορέων  και  την  συνεργασία .   

 Θέλω  να  επισημάνω  ότι  πέρα  από  το  τι  θα  κάνουν  οι  δήμαρχοι  

στην  Ελλάδα  ή  η  κυβέρνηση  η  Ελληνική ,  το  ζήτημα  είναι  διεθνές .  Εάν  

το  έχουμε  ξεκαθαρίσει  ότι  δεν  πρέπει  να  πνίγονται  άνθρωποι  στο  

Αιγαίο  και  δεν  πρέπει  να  πνίγονται  στον  Έβρο ,  από  εκεί  και  πέρα  

πρέπει  να  προετοιμαστούμε ,  γιατί  εάν  ο  πόλεμος  συνεχίσει ,  εάν ,  για  

παράδειγμα ,  η  απειλή  κάποιου  Προέδρου  Δημοκρατίας  γειτονικής  

χώρας  υλοποιηθεί  και  εάν  ξαφνικά  περάσουν  3.600.000 τα  σύνορα ,  το  

φαντάζεστε ;  Εδώ  μιλάμε  τώρα  για  λίγες  χιλιάδες  ανθρώπους ,  όχι  για  

εκατομμύρια .   

 Άρα ,  θα  πρέπει  να  είμαστε  ως  κοινωνία  έτοιμοι  γιατί  κανείς  δεν  

τόλμησε  να  πει ,  ελπίζω  να  μην  υπάρχει  κανείς  που  να  το  πιστεύει ,  ότι  

οι  άνθρωποι  δεν  πρέπει  να  προστατεύονται  και  τους  αξίζει  στην  

προσπάθειά  τους  να  σώσουν  την  ζωή  τους  ή  να  βρουν  καλύτερες  μέρες ,  

να  σκοτώνονται  στην  προσπάθεια  αυτή  είτε  σε  συγκρούσεις  με  πλοία  

είτε  γιατί  τρυπάνε  οι  βάρκες  και  δεν  προλαβαίνουν ,  είτε  για  

οποιοδήποτε  λόγο .   

 Θέλω ,  λοιπόν ,  να  δείξουμε  την  ανθρωπιά  μας ,  θέλω  να  

οργανωθούμε  ως  κοινωνία  και  να  σκεφτούμε  ότι  τα  πράγματα  μπορεί  
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να  γίνουν  ακόμα  χειρότερα  και  για  την  πατρίδα  μας  αλλά  και  για  τους  

ίδιους  τους  ανθρώπους  και  να  δεχθούμε  ισομερώς  να  αναλάβουμε  ότι  

μπορεί  σήμερα  ή  στο  μέλλον  να  αντιστοιχεί  στον  δικό  μας  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Φαρμάκη  παρακαλώ  να  είστε  σύντομος  και  

εσείς .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  προσπαθήσω  να  μην  επαναλάβω   πολλά  από  αυτά  που  έχουν  

ακουστεί .  Καταρχάς  να  ξεκινήσω  να  πω  ότι  συμφωνούμε  στο  γεγονός  

ότι  πρέπει  ισότιμα  να  καταμεριστούν  οι  πρόσφυγες  ανά  την  Ελλάδα  και  

να  μην  πέφτει  το  βάρος  στις  συγκεκριμένες  περιοχές .  Βέβαια  αυτός  ο  

σχεδιασμός  που  υπάρχει  πανελλαδικά  έχει  και  άλλα  από  πίσω  

παραθυράκια ,  που  τους  πάνε  στρατηγικά  και  διάφορα  τέτοια ,  αλλά  

είναι  ένα  πρόβλημα .   

Είναι  ένα  μεγάλο  πρόβλημα  το  προσφυγικό  στην  Ελλάδα .  Μιλάμε  

για  47.000 ανθρώπους  που  πέρασαν  τα  σύνορα ,  ζωντανοί  τουλάχιστον ,  

μόνο  το  ΄19. Μιλάμε  ότι  τα  νησιά  μας  στην  συγκεκριμένη  στιγμή  

πνίγονται  και   πρέπει  από  εκεί  να  φύγουν .  Δεν  μπορούν  να  μείνουν  

άλλο  στα  νησιά ,  άρα  πρέπει  να  αναγκαστικά  να  περάσουν  στην  

ηπειρωτική  Ελλάδα .   

Θεωρούμε  ότι  το  ψήφισμα  το  οποιοδήποτε  βγει  δεν  υπάρχει  

περίπτωση  να  ψηφίσουν  με  τέτοιο  ύφος  παράνομων ,  νόμιμων ,  

λαθρομεταναστών ,  προσφύγων  και  οποιονδήποτε  άλλο  χαρακτηρισμό  

πάει  να  κρύψει  ότι  είναι  ανθρώπινες  ψυχές ,  γιατί  δεν  μπορούμε  να  

θεωρούμε  παράνομο  έναν  μετανάστη ,  ο  οποίος  έρχεται  από  ένα  κράτος  

που  βομβαρδίζουν  εδώ  και  οκτώ  χρόνια  και  τα  τελευταία  τρία  έχουμε  
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κατοχή  εκεί  σαν  ΝΑΤΟ  και  αυτόν  επειδή  έφυγε  τώρα  να  τον  λέμε  

παράνομο .   

Επιμένουμε  ότι  πρέπει  το  όλο  ζήτημα  να  το  αντιμετωπίσουμε  από  

άλλη  οπτική  γωνία  και  το  ψήφισμα  το  οποίο  θα  βγάλουμε  να  έχει  και  

προοπτική  λύσης  του  προβλήματος .  Δεν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  να  

τους  ρίξουμε  ξανά  στην  θάλασσα  να  πνιγούν .  Πρέπει  να  απαιτήσουμε  

ναι  να  υπάρχει  ισότιμα  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα  το  μοίρασμα  των  

προσφύγων ,  να  έχουν  ανθρώπινες  συνθήκες  όπου  και  εάν  πάνε  και  

βελτιωμένες  σε  σχέση  από  αυτές  που  έχουν  μέχρι  τώρα  αλλά  και  

αντίστοιχα  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  ασύλου  και  να  προωθηθούν  

προς  τα  εκεί  που  ήδη  θέλουν .  

 Γιατί  δεν  ανοίγουμε  τα  σύνορα  και  δεν  απαιτούμε  να  ανοίξουν  

και  να  πάνε ,  αυτοί  που  έχουν  πάρει  άσυλο  ή  αυτοί  που  πρέπει  να  

πάρουν  άσυλο ,  προς  τα  εκεί  που  θέλουν  για  να  αποσυμφοριστεί  και  η  

Ελλάδα ;    

Μιλάμε  για  έναν  αριθμό ,  ο  οποίος  είναι  3,5 εκατομμύρια  την  

συγκεκριμένη  στιγμή  στην  Τουρκία  και  με  τον  πόλεμο  που  η  ίδια  κάνει  

με  την  δική  μας  άδεια ,  της  Ε .Ε ,  θα  αυξηθεί  κατά  πάρα  πολύ .  Η  οποία  

έχει  μέσα  στον  σχεδιασμό  της  τα  δυο  εκατομμύρια  να  τα  πάει  στην  

Συρία  εκεί  που  βομβάρδισε .   

Είναι  ένα  πρόβλημα  που  θα  ενταθεί  και  ένα  πρόβλημα  στο  οποίο  

πρέπει  να  βρεθεί  λύση  ανθρώπινη .  Συμφωνώ  και  με  την  ένταξή  τους  

στην  κοινωνία  που  ακούστηκε  και  με  διάφορα  που  ακούστηκαν  εδώ ,  

δεν  θέλω  να  φάω  παραπάνω  χρόνο ,  αλλά   επιμένω  ότι  δεν  πρέπει  να  

μπούμε  σε  μια  τέτοιου  ρατσιστικού  τύπου  νοοτροπία  και  να  το  

βγάλουμε  αυτό  προς  τα  έξω  στην  Σερραϊκή  κοινωνία .   
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Είναι  άνθρωποι ,  πρέπει  να  τους  αντιμετωπίσουμε  ως  ανθρώπους  

και  να  τους  δώσουμε  το  δικαίωμά  τους  να  πάνε  να  κάνουν  την  ζωή  του  

εκεί  που  αυτοί  θέλουν  και  θα  ήμασταν  πάρα  πολύ  χαρούμενοι ,  εάν  

αυτό  το  σθένος ,  το  οποίο  είδαμε  σήμερα ,  υπήρχε  στο  αντιπολεμικό ,  

όπως  είναι  η  αυριανή  εκδήλωση  που  γίνει  στην  πόλη  μας ,  μαζί  με  τους  

μετανάστες ,  υπήρχε  και  σε  άλλα  σοβαρά  ζητήματα  για  αυτούς .   

Ευχαριστώ .  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς  που  ήσασταν  σύντομος .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  ξεκινήσω  από  δυο  θετικά ,  τα  οποία  συμφωνούμε  όλοι .  Για  το  θέμα  

της  άνισης  και  άδικης  κατανομής  της  ροής  των  μεταναστών ,  των  

παράνομων  μεταναστών  στην  χώρα  μας  και  της  συμφωνίας  ότι  θα  

πρέπει  να  υπάρχει  πλήρης  ενημέρωση  των  αυτοδιοικητικών  αρχών ,  οι  

οποίοι  σηκώνουν  και  το  μεγαλύτερο  βάρος .   

 Η  έκπληξή  μου  όμως  σαν  ανθρώπου ,  ως  ανθρώπου  και  όχι  ως  

Δημάρχου ,  είναι  ότι  θα  υπήρχαν  φωνές  σε  αυτή  εδώ  την  αίθουσα ,  οι  

οποίες  δεν  θα  εξέφραζαν  το  μέσο  Σερραίο  και  την  Σερραία  αλλά  θα  

ήταν  εκπρόσωποι  αυτών  οι  οποίοι  φιλοξενούνται  στον  τόπο  μας .  

 Η  έκπληξή  μου  προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  χρησιμοποιείται  η  

σημερινή  συνεδρίαση  για  να  βγάλουμε  αντιπολιτευτικές  κορώνες .  Η  

έκπληξή  μου  είναι  ότι  άκουσα  από  κάποιους  από  τους  εκπροσώπους  

των  παρατάξεων ,  ευτυχώς  τους  λιγότερους  σε  επίπεδο  αριθμού ,  άκουσα  

αυτά  για  τα  οποία  κάποιοι  κατηγορούν ,  κάποιοι ,  οι  οποίοι  βάζουν  

μπροστά  τα  στήθη  τους  για  να  υπάρχει  ισότητα  και  κατανομή   δίκαια  

στην  χώρα  μας .   
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 Είμαστε  οι  ξενοφοβικοί ,  είμαστε  οι  ακραίες  φωνές ,  είμαστε  οι  

ρατσιστές .  Αυτοί  είμαστε ;  Οι  οικογενειάρχες  εδώ  που  είμαστε ,  οι  

άνθρωποι  οι  οποίοι  έχουμε  σηκώσει  και  έχουμε  βάλει  πλάτη  σε  αυτό  το  

θέμα ,  σε  αυτό  το  πρόβλημα  το  μεγάλο ,  το  εθνικό ,  είμαστε  αυτοί ;  Δεν  

είναι  άδικο  στο  να  χαρακτηρίζεται  έτσι  μια  κοινωνία  φιλειρηνική ,  μια  

κοινωνία  φιλόξενη ,  μια  κοινωνία  που  αγκάλιασε  όλους  αυτούς  τους  

ανθρώπους ,  μια  κοινωνία ,  η  οποία  ήταν  δίπλα  τους ,  μαζί  τους ,  που  δεν  

έχει  δημιουργήσει  κανένα  πρόβλημα ,  δεν  είναι  άδικο  να  κατηγορείται  

αυτή  η  κοινωνία ;  Γιατί  κατηγορείται ;  Επειδή  το  εκπέμπει  αυτό ;   

Βγείτε  έξω  να  μιλήσετε ,  βγείτε  έξω  να  συζητήσετε  και  να  δείτε  

ποια  είναι  η  πραγματικότητα ,  όχι  στα  κομματικά  σας  κονκλάβια .  Εκεί ,  

λοιπόν ,   είναι  η  πραγματικότητα .  Και  θα  ήμουνα  πολύ  πιο  ευτυχής  εάν  

μιλούσαμε  για  τα  προβλήματα ,  τα  οποία  αντιμετωπίζει  ο  Σερραίος  

φορολογούμενος  δημότης  σε  σχέση  με  κάποιους  άλλους .  Εάν  παίρνει  

αυτός  τις  υπηρεσίες  και  της  Καθαριότητας  εάν  τις  έχει ,  εάν  έχει  

υπηρεσίες  της  ύδρευσης ,  τις  υγειονομικές ,  εάν  έχει  τις  υπηρεσίες  της  

εκπαίδευσης  και  καλούμαστε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .  Και  καλούμαστε  τώρα  να  αποδεικνύουμε  ότι  δεν  

είμαστε  ελέφαντες ,  ότι  δεν  είμαστε  οι  φιλόξενοι ,  ότι  δεν  είμαστε  οι  

άνθρωποι ,  οι  οποίοι  αγαπάμε  και  αγκαλιάζουμε  αυτούς  τους  

ανθρώπους .   

 Όχι ,  όχι .  Υπάρχει  μια  παροιμία  που  λένε  κάποιοι .  Που  λέει  ο  

λαός  μας .  «Εκεί  που  μας  χρωστούσαν ,  μας  πήραν  και  το  βόδι».  
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 Να  σας  πω  και  κάτι  για  το  θέμα  του  αιφνιδιαστικού  που  

αναφέρετε .  Κατά  την  άποψή  σας  τι  έπρεπε  να  κάνουμε ;  Εδώ  το  πράγμα  

είναι  σε  εξέλιξη  άμεση .  Θα  έπρεπε  να  το  ωριμάσουμε ;  Θα  έπρεπε  να  το  

βρούμε  μπροστά  μας  πολύ  πιο  έντονο  τις  επόμενες  εβδομάδες ;   

 Κατά  την  άποψή  μας  το  θέμα  αυτό  έπρεπε  να  συζητηθεί  άμεσα  

και  συγκεκριμένα  και  όλα ,  κυρία  Παπαφωτίου  δεν  είναι  επικοινωνία .  

Μπορεί  να  είστε  δημοσιογράφος ,  μπορεί  να  σας  αρέσει  η  επικοινωνία  

αλλά  δεν  είναι  επικοινωνία ,  είναι  λόγια  που  βγαίνουν  μέσα  από  την  

καρδιά  και  την  ψυχή  όλων  μας  και  έτσι  μιλάω .  

 Αυτή ,  λοιπόν ,  την  κατηγορία  σας  την  επιστρέφω .  Εσείς  μπορείτε  

να  κάνετε  επικοινωνιακά  παιχνίδια  και  να  λέτε  λόγια  όπως  θέλετε  να  

τα  ακούσουν  κάποιοι ,  γιατί  μπορεί  να  δίνετε  εξετάσεις ,  εγώ  εξετάσεις  

και  χρωστούμενα  δεν  έχω  σε  κανέναν .  Το  μόνο  στο  οποίο  έχω  

χρωστούμενο  είναι  στον  όρκο  που  έδωσα  και  δώσατε  και  εσείς .  

 Για  το  κομμάτι  της  πράξης ,  γιατί  καλά  ακουγόμαστε  για  όλα  

αυτά ,  για  το  κομμάτι  της  πράξης ,  των  πράξεων  από  εδώ  και  πέρα ,  θα  

πρέπει  να  πάρουμε  μια  απόφαση  εάν  θα  κάνουμε  την  συνάντηση ,  να  

ψηφίσουμε  εάν  θα  γίνει  συνάντηση  με  την  πολιτική  ηγεσία  του  τόπου  

και  από  εκεί  και  πέρα  να  προσδιοριστούν  οι  επόμενες  κινήσεις .   

 Φυσικά  στο  ψήφισμα  μπορεί  για  κάποιους  η  πραγματικότητα  ή  οι  

φωνές  που  βγαίνουν  μέσα  από  την  καρδιά  μας  να  φαίνονται  ακραίες .  

Ας  μην  το  ψηφίσουν  ή  εν  πάση  περιπτώσει ,  ας  εκφράσουν  τις  

επιφυλάξεις  τους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η  δομή  θα  είναι  αυτό  το  οποίο  περιγράφουμε .  Η  συνδιαμόρφωση  

μπορεί  να  γίνει  αλλά  δεν  μπορεί  να  φύγει  από  το  πλαίσιο  της  δομής  

που  συμπεριλάβαμε ,  γιατί  μετά  θα  πάμε  σε  μια  από  την  αρχή  συγγραφή  

της  ανακοίνωσης .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  ήδη  συγκλίναμε  σε  συγκεκριμένο  σημεία .  Είναι  τρία ,  τέσσερα ,  να  

τα  αποτυπώσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  αλλά  υπάρχουν  και  κάποια  θέματα ,  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  με  

κάποιες  πλειοψηφίες .  Δεν  γίνεται .  Δηλαδή ,  μπορεί  κάποιος  να  

διαφωνεί  για  ένα  θέμα  ή  να  βάλει  και  την  προσθήκη ,  θα  πρέπει  με  

κάποιο  τρόπο  αυτό  να  προχωρήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θέσουμε  σε  ψηφοφορία ,  λοιπόν ,  ποιες  παρατάξεις  συμφωνούν  στην  

έκδοση  του  ψηφίσματος  στην  βασική  δομή ,  όπως  διατυπώθηκε  από  τον  

κ .  Δήμαρχο  με  προσθήκες  ή  βελτιώσεις  που  τυχόν  θα  γίνουν ,  αύριο  να  

δώσουμε  ένα  σημείο  συνάντησης ,  μπορεί  να  γίνει  αυτό ,  αλλά  το  

ψήφισμα  θα  έχει  την  δομή  την  συγκεκριμένη .   

Αυτό  θα  θέσουμε  σε  ψηφοφορία  και  το  δεύτερο ,  εφόσον ,  εάν  

συναινεί  το  σώμα  στο  να  εξουσιοδοτηθεί  ο  Δήμαρχος  για  τις  περαιτέρω  

ενέργειες  για  την  σύγκλιση  μείζονος  συσκέψεως  με  τους  υπόλοιπους  

πολιτικούς  φορείς  του  τόπου ,  βουλευτές ,  υπουργούς ,  την  

Αντιπεριφέρεια  και  τα  λοιπά ,  όπως  το  περιέγραψε  ο  Δήμαρχος ,  σε  

χρόνο  που  θα  προκύψει  από  τις  συνεννοήσεις  που  θα  έχει  ο  κ .  

Δήμαρχος .   

 Ορίστε ,  επ’  αυτών  έχετε  κάτι ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

51

Επ’  αυτών  θα  πω  αλλά  να  σας  πω  το  εξής :  τα  ψηφίσματα  είναι  καλό  να  

τα  κάνουμε  δεκτά  καταρχήν  και  μετά  να  επεξεργαζόμαστε  το  κείμενο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  λέω ,  αυτό  σας  είπα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ωραία ,  χαίρομαι  γι '  αυτό ,  γιατί  στο  κείμενο  μέσα ,  αντιπαρέρχονται ,  

κύριε  Δήμαρχε  και  δεν  θα  σχολιάσω  αυτά  που  είπατε  σε  σχέση  με  την  

επικοινωνία ,  πάμε  λίγο  στην  ουσία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι .  Καταρχήν ,  δεν  έχετε  τον  λόγο  για  να  κάνετε  

τοποθέτηση .  Κατά  δεύτερον… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  κάνω  μια  επισήμανση ,  κύριε  Πρόεδρε .  Δεν  υπάρχουν  παράνομοι  

πρόσφυγες .  Το  είπατε ,  το  έχετε  μέσα  τέσσερις  φορές .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  έχετε  δίκαιο .  Θα  μου  επιτρέψετε .  Έχετε  δίκαιο  στο  να  

παρερμηνεύετε  κάποια  πράγματα .  Υπάρχουν  τρεις  συγκεκριμένοι  όροι .  

Υπάρχουν  πρόσφυγες ,  υπάρχουν  μετανάστες  και  υπάρχουν  παράνομοι  

μετανάστες .  Λοιπόν ,  αφήστε  με  λίγο .  Υπάρχουν  και  εξήγησα  πως  είναι  

η  κατάσταση .  Πως  ακριβώς  λέγεται  ο  καθένας .  Πρόσφυγας  είναι  αυτός  

ο  οποίος  διώκεται  από  την  χώρα  του  επειδή  γίνεται  πόλεμος ,  

μετανάστης  είναι  αυτός ,  ο  οποίος  μπαίνει  σε  μια  χώρα  νομίμως   και  

παράνομος  μετανάστης  είναι  αυτός  ο  οποίος  μπαίνει  σε  μια  χώρα  

παρανόμως .  Το  95% των  ανθρώπων  που  έρχονται  στην  Ελλάδα  είναι  

παράνομοι  μετανάστες  είτε  το  θέλουμε  είτε  όχι .  Θέλετε  να  κάνετε  

βαφτίσια  κάντε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Νομίζω  δεν  έγινα  κατανοητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  μπαίνουμε  σε  διάλογο ,  παρακαλώ  πολύ .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  το  κείμενο  που  μας  διάβασε  ο  Δήμαρχος  έχει  τον  όρο  παράνομος  

πρόσφυγας .  Μας  το  διαβάσατε  πέντε  φορές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος  το  ακούσατε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  κάνατε  λάθος ,  υπάρχουν  μαγνητοφωνημένα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λάθος  το  ακούσατε ,  δεν  υπάρχει  παράνομος  πρόσφυγας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παράνομοι  πρόσφυγες  διαβάσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπει  σε  ψηφοφορία .  Ακούστε  κάτι .  Θα  μπει  σε  ψηφοφορία  εάν  

συναινεί  το  σώμα  στην  έκδοση  ψηφίσματος  στην  βασική  δομή  και  

κατεύθυνση  που  έχει  αυτό  που  περιέγραψε  ο  Δήμαρχος .  Προσθήκες  ή  

βελτιώσεις  μπορούν  να  γίνουν  στην  συνάντηση  που  θα  έχουμε  αύριο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας  παρακαλώ .  Το  ψήφισμα  αυτό  θα  

είναι  εργαλείο  στο  χέρι  του  Δημάρχου  για  την  διαδικασία  περαιτέρω  

που  θα  κινήσει  για  να  συναντηθεί  με  τους  φορείς  και  το  πολιτικό  

δυναμικό  του  Νομού ,  δεν  θα  σταλεί  αυτό  το  κείμενο  στην  κυβέρνηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  εδώ  πέρα  είναι  προς  τους  ανθρώπους  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Για  την  διεργασία  εδώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  στην  συγκεκριμένη  αυτή  συνάντηση  προτείνω  να  

είναι  οι  επικεφαλής  αλλά  στο  πλαίσιο  αυτό  της  πλειοψηφίας  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  γιατί  δεν  θα  μπορεί  να  μπει ,  να  έρθει  εκεί  σε  

μια  τέτοια  συνάντηση  και  να  βγάζει  ο  καθένας  αυτό  το  οποίο  λέει  πέρα  

από  της  ανακοίνωσης  ή  του  πλαισίου  που  έχουμε  βάλει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας ,  λοιπόν ,  για  να  κλείσω ,  εμείς  θα  πούμε  ναι  στην  

διαδικασία  διαμόρφωσης  ενός  κειμένου ,  το  οποίο  θα  είναι  ένα  πρώτο  

κείμενο  με  το  οποίο  θα  αρχίσει  ο  εσωτερικός  διάλογος  και  η  

διαμόρφωση  κάποιας  κοινής  θέσης ,  έτσι  δεν  την  αναζητήσαμε  όλοι ;  

και  είχαμε  πει ,  γιατί  όχι  να  έρθει  και  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  αφού  θα  γίνει  όλη  αυτή  η  διαδικασία ,  για  περαιτέρω  

ενδυνάμωση  και  κωδικοποίηση  θέσεων  για  να  μην  συνεχίσουμε  

περαιτέρω  να  βγάζουμε  κραυγές  αλλά  να  διεκδικούμε  με  επιχειρήματα  

και  σθένος  και  με  ομοψυχία .  Όπως  είπαμε  πρώτος  βαθμός ,  δεύτερος  

βαθμός  και  βεβαίως  πολιτικό  δυναμικό  και  φορείς .   

 Συγχωρέστε  με ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ήταν  το  θέμα  μας ,  νομίζω  

σήμερα ,  να  κάνουμε  τοποθετήσεις ,  αλλιώς  πως  θα  κάναμε  και  εμείς  

μια  διευκρινιστική  και  εν  γένει  μια  τοποθέτηση  πως  βλέπουμε  το  

προσφυγικό .  Το  θέμα  μας  ήταν  να  ωριμάσουμε  εδώ  ένα  πλαίσιο  ή  κάνω  

λάθος ;  Εάν  είναι  να  ωριμάσουμε  ένα  πλαίσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιο  το  καταχράστηκαν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ναι .  Εάν  είναι  να  μείνετε  εδώ ,  εμείς  έχουμε  επιφυλάξεις .   
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 Άρα  λοιπόν ,  ψηφίζουμε  ναι  με  την  λογική  που  εξήγησα .  

Ευχαριστώ .  Και  θέλουμε  να  μετέχουμε  και  θα  είμαι  εγώ  ή  ο  κ .  

Γάτσιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Επομένως  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  η  δική  μας  η  παράταξη  αυτό  το  κείμενο  είναι ,  ας  το  πω ,  ο  

προθάλαμος .  Εφόσον  θα  γίνει  το  κάλεσμα  του  δεύτερου  βαθμού  των  

πολιτικών  και  τα  λοιπά ,  μέσα  από  εκεί  θα  βγει  το  ολοκληρωμένο  

ψήφισμα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  πάμε  με  έτοιμο  κείμενο  εκεί .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ναι  στο  ψήφισμα  με  μια  συνδιαμόρφωση .  Με   κάποιες  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  στον  πυρήνα  των  προτάσεων  του  κ .  Δημάρχου  προκειμένου  

να  προκληθεί  αυτή  και  παράλληλα  με  εξουσιοδότηση  του  κ .  Δημάρχου  

προκειμένου  να  γίνει  αυτή  η  σύσκεψη  η  διευρυμένη ,  όπως  την  

περιγράψαμε  επίσης  προηγουμένως  με  όλους  τους  πολιτικούς  φορείς  

του  τόπου ,  ποιοι  συμφωνούν ;  Θα  γίνει  ψηφοφορία  ονομαστικά .  Οι  

παρατάξεις  μάλλον… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  είπαμε  την  άποψή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  παρατάξεις  εκφράστηκαν  προηγουμένως .  Επομένως  προχωράμε  σε  

ψηφοφορία .  Αναγνώστε  τα  ονόματα  και  ο  καθένας  στο  πλαίσιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξαναλέω ,  η  πρόταση  είναι ,  ξαναλέω  για  να  το  ολοκληρώσουμε .  Η  

πρόταση  είναι  με  βάση  τις  προτάσεις  του  κ .  Δημάρχου  και  με  πυρήνα  

το  κείμενο  το  οποίο  μας  ανάγνωσε  προηγουμένως ,  θα  εξουσιοδοτηθεί  ο  

Δήμαρχος  προκειμένου  να  προκαλέσει  σύσκεψη  όλων  των  πολιτικών  

φορέων  του  τόπου ,  όπου  θα  ληφθούν  οριστικές  αποφάσεις  για  την  

αντιμετώπιση  του  προσφυγικού-  μεταναστευτικού  ζητήματος  στην  

πόλη  μας .   

 Για  την  βελτίωση ,  ακούστε  κάτι ,  για  την  βελτίωση  του  

υπάρχοντος  κειμένου  μπορεί  να  γίνει  μια  σύσκεψη  αύριο  στο  γραφείο  

του  Δημάρχου .  Τι  ώρα  κύριε  Δήμαρχε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει  θα  τηλεφωνηθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  ρυθμίσουμε ,  τέλος  πάντων ,   με  εκπρόσωπο  από  κάθε  παράταξη .  

Ποιοι  συμφωνούν  στην  πρόταση  αυτή ;   

 Ο  κ .  Μισιρλής ,  Δινάκης ,  ναι ,  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  συμφωνούμε  στο  ύφος ,  προς  το  παρόν ,  της  ανακοίνωσης  και  δεν  

μπορούμε  να  ψηφίσουμε  μια  ανακοίνωση  που  θα  δημιουργηθεί  άμα  την  

υποστηρίζω  ή  όχι .  Δεν  διαφωνούμε  στο  να  κάνουμε  κινήσεις  για  να  

είναι  ισότιμα  οι  μετανάστες  στην  χώρα  μας ,  σε  αυτό  δεν  διαφωνούμε .  

Την  συγκεκριμένη  στιγμή  διαφωνούμε  στο  ύφος  της  ανακοίνωσης  η  

οποία  βγαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  μπορείτε  να  διαφοροποιηθείτε .  Εντάξει .    
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  ψηφίσω  κάτι  απλά  για  να  ακουστεί  ωραία  στους  Σερραίους .  

Ψηφίζουμε  κάτι  με  βάση  το  τι  πιστεύουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Όχι  λοιπόν .  Ο  κ .  Γκότσης ;  Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  βασικοί  άξονες  είναι  αυτοί  που  συμφωνούμε  με  το  νόημα  της  

ανακοίνωσης  του  ψηφίσματος  με  ένα  λίφτινγκ  στους  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  λέμε .  Αυτό  λέμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  λοιπόν .  Ο  κ .  Γεωργούλας .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ναι  μόνο  στο  κομμάτι  που  όπως  προ  είπα  έχει  να  κάνει  με  την  ισομερή  

κατανομή  . .και  με  την  ανάγκη  συνεργασίας  και  έγκαιρης  ενημέρωσης  

του  κέντρου  προς  την  Περιφέρεια .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  συμμετέχουμε  στην  συνδιαμόρφωση  του  κειμένου  με  επιφύλαξη ,  

όσον  αφορά ,  το  εάν  θα  υιοθετήσουμε  το  τελικό  αποτέλεσμα ,  αλλά  θα  

συμμετέχουμε  και  επίσης  εγκρίνουμε  και  προτρέπουμε ,  μάλιστα ,  

συμφωνούμε  δηλαδή  ο  Δήμαρχος  να  συγκαλέσει  αυτή  την  διευρυμένη  

σύσκεψη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι  στην  διαμόρφωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  καταλάβω  λίγο  την  απάντηση  γιατί  δεν  την  κατάλαβα  κυρία  

Παπαφωτίου .  Θα  πείτε  ναι  υπό  προϋποθέσεις ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Λέμε  ναι  στην  έκδοση  ψηφίσματος ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι  αλλά  το  ψήφισμα  έχει  μια  συγκεκριμένη  στόχευση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  οποίο  αύριο  θα  συνδιαμορφωθεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  θα  συνδιαμορφωθεί ,  δεν  θα  γίνει  από  μηδενική  βάση .  Δεν  

το  καταλάβατε .  Η  πρόταση  είναι  συγκεκριμένη .  Υπάρχει  ένα  

συγκεκριμένο  ψήφισμα ,  μια  πρόταση  με  μια  κατεύθυνση .  Τώρα  εάν  

κάποιες  ορολογίες ,  ενδεχόμενα ,  κάποιους  ενοχλούν ,  αυτοί  το  

αποδέχονται  ή  δεν  το  αποδέχονται .  Υπάρχει  μια  κατεύθυνση  

συγκεκριμένη .  Εάν  είστε  υπέρ  αυτής  της  κατεύθυνσης  ψηφίζετε  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια  είναι ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρώτον  ισοκατανομή ,  δεύτερο  η  αντίδραση  για  το  κομμάτι  της  μη  

ενημέρωσης .  Τρίτον… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  συμφωνούμε  λοιπόν ,  μην  το  κουράζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν  και  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  συμφωνεί .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  επισημάνω  ότι  σε  αυτή  την  διευρυμένη  σύσκεψη  θα  

πρέπει  η  πρόσκληση  να  αποταθεί  και  προς  την  θρησκευτική  ηγεσία  και  

προς  τους  κοινωνικούς  και  οικονομικούς  φορείς ,  όχι  μόνο  στους  

πολιτικούς  και  πολιτειακούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αναφέραμε  προηγουμένως  αυτό .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  λεπτό  λίγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θρησκευτική  ηγεσία ,  κοινωνικούς  και  οικονομικούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

… ισοκατανομή  ούτε  ότι  πρέπει  να  ενημερώνονται .  Διαφωνούμε  στο  

ύφος  της  συγκεκριμένης  ανακοίνωσης  και  γι '  αυτό  δεν  μπορούμε  να  

την  ψηφίσουμε .  Αυτό .  Δεν  είναι  κάτι ,  δεν  διαφωνούμε  στο  να  γίνουν  

κινήσεις  και  όλα  αυτά  σαν  παράταξη .  διαφωνούμε  στο  ύφος  που  

ακούστηκε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  συμφωνείς  στους  άξονες ,  διαφωνείς  στο  ύφος .  Αυτή  είναι  η  

ψηφοφορία .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   από  την  παράταξή  μας  θα  είναι  η  κυρία  Μητλιάγκα  

εκπρόσωπος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Από  την  παράταξη  την  δική  σας ;  Ο  κ .  

Γκότσης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  681/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα ,  αφού  κλείσαμε  το  συγκεκριμένο  θέμα  προ  ημερήσιας  διάταξης  

θα  προχωρήσουμε ,  θα  δώσουμε  τον  λόγο  στον  κ .  Μισιρλή ,  έχει  

παρέλθει ,  βέβαια ,  η  ώρα  που  είχαμε  διαθέσει  για  τα  προ  ημερήσιας  

αλλά  από  την  αρχή  ζητήσαμε  την  κατανόηση  του  σώματος  πάνω  σε  

αυτό ,  θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Μισιρλή  προκειμένου  να  απαντήσει  σε  

ερώτηση  που  είχε  κατατεθεί  την  προηγούμενη  φορά ,  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  από  την  κυρία .   

 Παρακαλώ  ησυχία .   

Λοιπόν ,  κατατέθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  προηγούμενη  

φορά  από  την  κ .  Παπαφωτίου  ερώτηση  με  θέμα :  Ποια  η  υφιστάμενη  

μετοχική  σύνθεση  της  εταιρείας  Σερραϊκή  Ξενοδοχειακή  ΑΕ ;  Ποιος  ο  

τελευταίος  ισολογισμός  της  ανώνυμης  εταιρείας  και  από  ποιον  λογιστή  

συντάχθηκε ;  Πότε  πραγματοποιήθηκε  η  τελευταία  της  Γενική  

Συνέλευση  σύμφωνα  με  το  νόμο  περί  ανωνύμων  εταιρειών ;  Ποιος  ο  

διευθύνων  σύμβουλος  της  ανώνυμης  εταιρείας  και  ο  Πρόεδρος  του  
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Διοικητικού  Συμβουλίου ;  Ποιο  το  μετοχικό  ποσοστό  στην  

συγκεκριμένη  εταιρεία  του  εκλεγμένου  δημοτικού  συμβούλου  και  

αντιδημάρχου  κ .  Νυχτοπάτη  και  ποιοι  του  Δήμου  Σερρών ;   

Παρακαλώ  να  αποφανθεί ,  λέει  στο  τέλος ,  εγγράφως  

αιτιολογημένα  η  νομική  υπηρεσία  του  Δήμου  Σερρών  περί  εφαρμογής  ή  

μη  του  άρθρου  11 του  Κλεισθένη  περί  κωλυμάτων  εκλογιμότητας  και  

ασυμβιβάστων  και  τα  λοιπά .  

Υπενθυμίζω  ότι  στην  ερώτηση  αυτή  δίνεται  η  απάντηση  από  τον  

αρμόδιο  αντιδήμαρχο ,  δεν  ακολουθεί  συζήτηση  και  προχωρούμε  

παραπέρα .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Στα  πρώτα  πέντε  ερωτήματα  της  κυρίας  Παπαφωτίου  η  απάντηση  είναι  

ότι  όλα  αυτά  που  αφορούν  την  ανώνυμη  εταιρεία  Σερραϊκή  

Ξενοδοχειακή  ΑΕ  βρίσκεται  αναρτημένα  στο  ΓΕΜΗ  είναι  ελεύθερης  

προσβάσεως  και  μπορεί  να  τα  δει  ο  καθένας  και  να  τα  μελετήσει .  Και  

μάλιστα  μπορεί  να  τα  πάρει  ατελώς .  Στο  ΓΕΜΗ  υπάρχουν ,  μπορείτε  να  

τα  αναζητήσετε ,  τα  έχουμε  δει  όλοι  μας .   

 Όσο  για  το  τελευταίο  ερώτημα  της  κυρίας  Παπαφωτίου  περίπου  

της  εκλογιμότητας  και  του  ασυμβιβάστου  του  δημοτικού  συμβούλου  

και  του  σημερινού  Αντιδημάρχου  Τεχνικών  Έργων  του  κ .  Νυχτοπάτη ,  

αποταθήκαμε  στην  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου ,  η  οποία  δια  του  κ .  

Αμαξόπουλο ,  μας  έδωσε  την  εξής  απάντηση .   

 Αφού  αναφέρεται  σε  κάποια  άρθρα  με  τα  οποία  επικαλείται  με  

τον  Ν4555/18 του  Κλεισθένη ,  το  άρθρο  11 συγκεκριμένα ,  το  οποίο  

τροποποιεί  και  αντικαθιστά  το  άρθρο  14 του  Ν3852/10 του  

Καλλικράτη ,  αποφαίνεται ,  λοιπόν  και  γνωμοδοτεί  ο  κ .  Αμαξόπουλος  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

61

και  λέει  ότι  σύμφωνα  με  τις  προσκτηθείσες  διατάξεις  τα  κωλύματα  

εκλογιμότητας ,  εάν  υπήρχαν  πριν  την  εκλογή  και  κατά  την  ανακήρυξη  

των  υποψηφίων ,  όσο  και  τα  ασυμβίβαστα ,  εάν  εξακολουθούν  να  

υφίστανται  ή  εάν  προκύψουν  το  πρώτο  μετά  την  εκλογή  και  την  

ανακήρυξη  των  νέων  δημοτικών  αρχών ,  κρίνονται  από  το  Τριμελές  

Διοικητικό  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  Δήμου .   

 Περαιτέρω  στην  περίπτωση  ασυμβιβάστου  προβλέπεται  η  

δυνατότητα  ασκήσεως  ενστάσεως  ενώπιον  του  αρμοδίου  παραπάνω  

Διοικητικού  Δικαστηρίου ,  ώστε  να  διαπιστωθεί  η  ύπαρξη  αυτού  και  η  

έκπτωση  από  το  αξίωμα  του  δημοτικού  άρχοντα ,  η  οποία  μπορεί  να  

ασκηθεί  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  εντός  της  δημοτικής  περιόδου  

δεδομένου  ότι  ο  Ν3852/10 δεν  προβλέπει  ειδική  προθεσμία  για  την  

άσκησή  της .   

 Απόφαση  3427/17 του  ΣτΕ .   

 Επομένως ,  το  ερώτημα  εάν  έχει  εφαρμογή  το  παραπάνω  άρθρο  

του  Κλεισθένη  στον  αναφερόμενο  δημοτικό  σύμβουλο ,  η  απάντηση  

μπορεί  να  δοθεί  εάν  είναι  γνωστά  τα  πραγματικά  περιστατικά ,  τα  οποία  

δεν  γνωρίζει  η  Νομική  Υπηρεσία  και  η  κρίση  για  την  συνδρομή  ή  μη  

των  προϋποθέσεων  του  νόμου  και  την  εφαρμογή  του  γίνεται  από  το  

δικαστήριο  κατόπιν  ασκήσεως  ενστάσεως ,  όπως  προανέφερα .   

 Το  υπογράφει  ο  κ .  Αμαξόπουλος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παρακαλώ  να  μου  δοθούν  γραπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  το  πάρετε .  Θα  κατατεθεί  και  μπορείτε  να  το  πάρετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  να  διευκρινίσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  …. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  το  μικρόφωνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  μόνο  που  δεν  υπάρχει  αναρτημένο  στο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εντάξει .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  απάντησή  μου ,  λοιπόν ,  επί  του  ερωτήματός  σας  είναι  ότι  ο  Δήμος  

κατέχει  το  5% της  Σερραϊκή  Ξενοδοχειακή  ΑΕ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  η  μετοχική  σύνθεση  συνολικά .  Αλλά  για  διευκρίνιση  ότι  αυτό  

δεν  υπάρχει  αναρτημένο  στο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  δεν  θα  κάνουμε  συζήτηση  για  το  θέμα .  Δεν  προβλέπεται  κάτι  

τέτοιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  λίγο  επειδή  υπάρχει  αυτό  το  θέμα  τεχνικά ,  δεν  είναι  

αναρτημένο  στο  ΓΕΜΗ  αλλά  μπορεί  να  είναι  προσβάσιμο  στο  

Επιμελητήριο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  εισαγγελική  εντολή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  της  μετοχικής  σύνθεσης  όχι .  Η  μετοχική  σύνθεση ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία ,  δεν  θα  κάνουμε  περαιτέρω  συζήτηση ,  δεν  είναι  μείζον  θέμα  

αυτό .   

 Είχε  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  προκειμένου  να  προβεί  σε  

ενημέρωση  του  σώματος  σχετικά  με  τις  πρόσφατες  επαφές  που  είχε  στο  

εξωτερικό  για  θέματα  του  Δήμου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  καταλαβαίνω  ότι  έχει  περάσει  ο  χρόνος ,  θα  αναφερθώ  λίγο ,  

καταρχάς ,  στην  επίσκεψη  που  είχαμε  η  αντιπροσωπεία  του  Δήμου ,  

όπως  ψηφίστηκε  από  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  

Κύπρο  στην  Αγία  Νάπα ,  στο  14ο  Μεσαιωνικό  Φεστιβάλ ,  καλεσμένοι  

από  τον  Δήμαρχο ,  τον  κ .  Καρούσα ,  τον  Δήμαρχο  της  Αγίας  Νάπας ,  

συμμετείχαμε  στην  αποστολή  ο  ομιλών ,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  ο  τέως  Νομάρχης ,  ο  κ .  Φωτιάδης  και  αρχηγός  της  

αξιωματικής  αντιπολίτευσης  και  ο  αντιδήμαρχος  Καθαριότητας  ο  κ .  

Καρακολίδης .   

 Είχαμε  συνάντηση  διαδοχικά  με  τον ,  φυσικά  τον  Δήμαρχο  και  

τους  Αντιδημάρχους  της  Αγίας  Νάπας ,  με  τους  οποίους  συζητήσαμε  τα  

θέματα  της  αδελφοποίησης  και  κατά  πόσο  αυτά  είναι  σε  εξέλιξη .  Με  

τον  Δήμαρχο  και  τους  Αντιδημάρχους  της  Λευκωσίας  τον  κ .  

Κωνσταντίνο  Γεωρκάτζη ,  με  τον  Επίτροπο  Προεδρίας  σε  θέματα  

εθελοντισμού  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  και  τέως  Υπουργό  Εθνικής  

Άμυνας  τον  κ .  Φώτη  Φωτίου ,  με  τον  Αρχιεπίσκοπο  Κύπρου  κ .  

Χρυσόστομο ,  με  τον  υφυπουργό  Τουρισμού  της  Κυπριακής  

Δημοκρατίας  τον  κ .  Σάββα  . .με  τον  Γενικό  Διευθυντή  του  

Υφυπουργείου  τον  κ .  Θεοφάνη  Τρύφωνος ,  με  τον  Αρχηγό  της  Εθνικής  

Φρουράς  τον  Αντιστράτηγο  Ηλία  Λεοντάρη ,  όπου  και  καταθέσαμε  στην  
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Λευκωσία  στεφάνι  στον  χώρο  που  έπεσε  το  αεροσκάφος  της  Ελληνικής  

Αεροπορίας  στον  Τύμβο  της  Μακεδονίτισσας .   

 Μια  παρατήρηση  μόνο .  Είμαστε  υπέρ  και  σαν  νέα  Δημοτική  

Αρχή ,  υπέρ  των  αδελφοποιήσεων ,  υπέρ  του  δικτύου ,  δηλαδή ,  ενός ,  

μιας  επαφής  με  δήμους ,  οι  οποίοι  όμως  έχουν  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  

με  μας .   

 Θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  ήταν  πολύ  καλή  η  φιλοξενία  και  η  όλη  

παρουσία  εκεί  των  συναδέλφων  μας  του  συναδελφοποιημένου  Δήμου  

αλλά  πρέπει  να  πούμε  και  να  παρατηρήσουμε  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  

ώσμωση  ούτε  οικονομικού  ούτε  σε  επίπεδο  προφίλ ,  ούτε  σε  επίπεδο  

στόχευσης  με  τον  συγκεκριμένο  Δήμο .   

 Θεωρούμε  δηλαδή  ότι  η  συγκεκριμένη  αδελφοποίηση  θα  

μπορούσε  να  επιτευχθεί  καλύτερα ,  οι  αδελφοποιήσεις   θα  μπορούν  να  

επιτυγχάνουν  καλύτερα  αποτελέσματα  για  τον  Δήμο ,  όταν  αφορούν  

δήμους  που  έχουν  το  ίδιο  προφίλ  με  μας .  Είναι  με  έναν  Δήμο  που  

οικονομικά ,  τουριστικά ,  κοινωνικά  είναι  εντελώς  διαφορετικός  από  τον  

δικό  μας .   

 Άρα  να  κάνω  μια  παρατήρηση ,  ότι  η  αδελφοποίηση ,  όπως  κάθε  

αδελφοποίηση  βοηθάει  ή  έχει  ένα  θετικό  πρόσημο ,  το  οποίο  όμως  θα  

μπορεί  και  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερο  εάν  το  παρόν  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  προωθήσει  αδελφοποιήσεις  προς  κατεύθυνση  δήμων  με  τα  

ίδια  χαρακτηριστικά  οικονομικά ,  κοινωνικά ,  τουριστικά  και  εν  γένει  

μορφολογικά .   

 Αυτό  είναι  μια  παρατήρηση ,  η  οποία  αφορά  το  συνολικό  ταξίδι ,  

το  οποίο ,  επαναλαμβάνω ,  το  χαρακτηρίζουμε  με  θετικό  πρόσημο  αλλά  

με  τις  παρατηρήσεις  αυτές  που  αναφέρθηκαν .   
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 Πρέπει  να  πούμε  επίσης ,  ότι  το  ταξίδι  αυτό  προετοιμάστηκε  

αρκετά .  Όλες  αυτές  οι  συναντήσεις  ήταν  αποτέλεσμα  αρκετά  μεγάλης  

προετοιμασίας  και  επαφής  που  είχαμε  και  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  με  

τις  αντίστοιχες  υπηρεσίες  για  να  γίνουν  αυτές  οι  επαφές  και  φυσικά  το  

output των  επαφών  αυτών  είναι  τέτοιο  που  μας  επιτρέπει  να  

δημιουργήσουμε  και  μια  βάση  δεδομένων  για  μια  σειρά  θεμάτων  και  

ανταλλαγής  εμπειριών ,  τα  οποία  θα  είναι  χρήσιμα  για  τον  Δήμο ,  τα  

οποία  ήδη  έχουν  κατατεθεί  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  πριν  μπούμε  στην  ημερήσια  διάταξη  υπάρχουν  από  τους  

αγαπητούς  συναδέλφους  καθόλου  ερωτήσεις ;  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απλώς  θα  το  αναφέρω  γιατί  ο  χρόνος  πέρασε  και  

αντιλαμβάνομαι  ότι  πια  . .και  η  δυνατότητα ,  θα  θέλαμε  από  τον  κ .  

Δήμαρχο  μια  ενημέρωση  για  τις  ενστάσεις ,  για  το  θέμα  των  λεντ ,  αλλά  

νομίζω  ότι  σήμερα  δεν  γίνεται ,  ας  το  έχετε  υπόψη  σας  για  την  επόμενη  

συνεδρίαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω  και  να  επιβεβαιώσω  ότι  ούτως  ή  άλλως ,  το  θέμα  των  

λεντ ,  το  θέμα  του  οδοφωτισμού  θα  έρθει  οργανωμένα  σε  ένα  από  τα ,  

είναι  δύσκολο  να  έρθει  την  επόμενη  εβδομάδα ,  γιατί  την  επόμενη  

εβδομάδα  θα  έχουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο  πάλι ,  την  επόμενη  Τετάρτη ,  

στο  μεθεπόμενο  συμβούλιο  θα  έρθει  οργανωμένα  και  ώριμα ,  αφού  

ενημερωθείτε  και  όλοι  σας ,  όλοι  οι  επικεφαλής ,  οι  παρατάξεις  για  την  

συνολική  πρόταση  που  έχουμε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

66

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  ακυρώσεων  του  διαγωνισμού ,  

αυτό  την  επόμενη  εβδομάδα  θα  γίνει  ενημέρωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  ευκαιρία  να  αναφέρω  ότι  την  επόμενη  εβδομάδα  θα  έχουμε  

πάλι  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  θα  σας  κοινοποιηθεί  αύριο  η  ημερήσια  

διάταξη .  Κύριε  Μιχτσόγλου .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταρχήν ,  θέλω  να  ενημερώσω  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  ένα  λατομείο  που  γίνεται  στην  περιοχή  μας  και  ο  

κόσμος  είναι  εξοργισμένος .  Είχε  . .  στο  ΣτΕ  και  έχει  απόφαση  να  μην  

γίνει .  Αυτό  δεν  ξέρω  με  ποιον  τρόπο  πριν  ένα  χρόνο  έβγαλε  την  άδεια ,  

ξανά  γίνεται  στο  ίδιο  σημείο .  Πρέπει ,  το  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  δεν  πιστεύω  είχε  καμία  απόφαση  ότι  συμφωνείτε  ή  

διαφωνείτε ,  δεν  ξέρω ,  νομίζω  ότι  δεν  είχατε .  Τώρα  πιστεύω  ότι  το  

βουνό  το  γκρεμίζει  και  δεν  γίνεται  τίποτα .   

 Δεν  ξέρω ,  εγώ  για  μένα  η  Δημοτική  Αρχή  είναι  το  πρώτο  σε  όλο  

το  Δήμο  και  στους  μετανάστες  και  παντού  πρέπει  να  παίρνει  τον  λόγο  

ο  Δήμος .  Δεν  βγήκαμε  εμείς  εδώ  ο  καθένας  ή  ο  Δήμαρχος  για  να  

φτιάχνουν  κουμάντο  άλλο .   

 Τέλος  πάντων ,   πρέπει  να  το  δούμε .  Σας  παρακαλώ  να  το  ψάξετε ,  

να  το  φέρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  μια  απόφαση .  

Αυτός  ψάξαμε  εμείς  και  ρωτήσαμε ,  έχουμε  τα  έγγραφα  όλα  που  από  το  

ΣτΕ  απορρίφθηκε  προηγουμένως  και  στο  ίδιο  σημείο  συνεχίζει .  Πρέπει  

οπωσδήποτε  να  βάλετε  τις  υπηρεσίες  να  το  ψάξουν ,  να  μας  βοηθήσετε  

ή  να  κάνουμε  ένα  ψήφισμα  να  το  δώσουμε ,  δεν  ξέρω  πως ,  πρέπει  

οπωσδήποτε  κάτι  να  κάνουμε ,  δεν  γίνεται  έτσι  να  το  αφήσουμε .  
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 Δεύτερον ,  όσον  αφορά  τα  σκυλιά ,  δεν  ξέρω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τι  θα  

κάνουμε ,  αλλά  αυτή  η  κατάσταση  δεν  πάει  άλλο .  Δεν  πάει  άλλο .  Ή  θα  

αποζημιώνουμε  εμείς  σαν  Δήμος  αυτούς  που  δαγκώνουν  με  30.000 ή  

πρέπει  κάτι  να  κάνουμε .  Δεν  πάει  άλλο .  Κάθε  μέρα  κάποιον  

δαγκώνουν .   

 Δεν  είναι  όλοι  να  έχουν  το  θάρρος  και  να  λένε  να  αντιμετωπίζουν  

τα  σκυλιά .  Έχει  ανθρώπους  που  το  βλέπουν  στα  πεντακόσια  μέτρα  και  

φεύγει .  Κάνει  ολόκληρο  το  τετράγωνο  για  να  πάει  σπίτι  του .   

 Δεν  ξέρω  τι  θα  γίνει  με  αυτή  την  υπόθεση .  Εάν  πάτε  στην  

πλατεία  Ελευθερίας  έχει  πενήντα .  Δεν  μιλάμε  για  τα  πάρκα  ότι  δεν  

υπάρχουν  τα  παιδάκια  μέσα  στο  χόρτο .  Ξεχάστε  το  αυτό .  Μόνο  

κόπρανα  υπάρχουν .   

 Τρίτο  και  τελευταίο ,  θα  ρωτήσω  εσάς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σας  άρεσε  

αυτό  που  έγινε  σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Που  εγώ  μπήκα  στην  μπάρα  

και  έφυγα  πίσω  για  να  φύγω  χωρίς  να  είναι  ανοικτή ,  με  πονάει  η  μέση  

μου ,  ήρθα ,  από  τις  6:00΄η  ώρα  το  πρωί  δουλεύω  στις  πατάτες  και  έκανε  

στο  γήπεδο  για  να  μπω  μέσα  για  να  έρθω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  

Γιατί ;   Γιατί  είπατε  ότι  η  μπάρα  είναι  ανοικτή .  Ούτε  ανοικτή  είναι .  

Ούτε  κάρτες  μας  δίνετε  που  πιστεύω  ότι  όλοι  εσείς  έχετε  κάρτες .  Μόνο  

εμείς  δεν  έχουμε .   

 Εσύ  μια  χαρά  πάτησες  κάρτα ,  ο  κ .  Αντωνάκης  κάρτα  πάτησε  και  

εγώ  ο  . .  έμεινα  πίσω ,  πίσω ,  πίσω  για  να  μπεις  εσύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Σε  παρακαλώ  τώρα .  . .  είναι  αμαρτία .  Με  πονούσε  η  μέση  και  πήγα  και  

πάρκαρα  στο  γήπεδο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μιχτσόγλου  όταν  μιλάτε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  μιλάτε  με  

τρόπο  κόσμιο .  Εντάξει ;  Πρώτο  αυτό .  δεύτερο .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερον ,  δεν  θα  απευθύνετε  κατηγορίες  χωρίς  να  ξέρετε .  Μπορεί  

κάποιος  να  έχει  κάρτα  εδώ  και  δέκα  χρόνια  για  κάποιους  άλλους  

λόγους  και  με  κάποιες  άλλες  ιδιότητες  που  είχε .  Δεν  θα  λέτε  πράγματα  

χωρίς  να  ξέρετε .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενώ  έχουμε  ζητήσει  κάρτες  υπάρχει  μια  πραγματική  αδυναμία  να  μας  

δοθούν .  Είχαμε  την  διάθεση  και  την  πρόθεση  να  βρούμε  κάρτες  για  

όλους ,  αλλά  δεν  … 

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  στο  δικό  μας  χέρι  αυτό .   

 Τρίτον .  Γιατί  σήμερα ,  ενώ  ήταν  ενημερωμένη  η  Περιφερειακή  

Ενότητα  Σερρών  για  το  ότι  θα  υπάρχει  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  όπως  

πάντα  όφειλε  να  έχει  την  μπάρα  ανοικτή ,  από  δική  της  αμέλεια ,  

αβλεψία ,  δεν  ξέρω ,  δεν  γνωρίζω ,  γιατί  και  εγώ  μόλις  είδα  ότι  δεν  

μπορούσατε  να  μπείτε  την  ίδια  στιγμή  πήρα  τηλέφωνο  γι '  αυτό  το  θέμα  

και  με  διαβεβαίωσαν  ότι  έρχεται  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  να  ανοίξει .  
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Μετά  ανέβηκα  επάνω ,  δεν  ξέρω  εάν  ήρθε  κάποιος  να  ανοίξει .  Τώρα  

μου  λέτε  ότι  δεν  άνοιξε .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Δεν  άνοιξε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ίδια  στιγμή  που  σας  είδα  να  κατεβαίνετε  από  το  αυτοκίνητο ,  την  

ίδια  στιγμή  πήρα  τηλέφωνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανοίχθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίχθηκε  μετά ;  Ανοίχθηκε .  Την  ίδια  στιγμή  που  σας  είδα  να  

κατεβαίνετε ,  την  ίδια  στιγμή  πήρα  τηλέφωνο .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Εντάξει ,  συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  τελειώσαμε  με  τα  προ  ημερησίας ;  Με  τις  ερωτήσεις ;  Έχουμε  

κάτι  άλλο ;   

Γι '  αυτά  που  είπατε  τέθηκαν  ήδη  υπόψη  του  κ .  Αντιδημάρχου  και  

θα  σας  απαντήσει  την  επόμενη  φορά .   

 Περνούμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Πρώτο  θέμα .   

 

  

ΘΕΜΑ  1ο:  

Εκλογή  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στη  Γενική  Συνέλευση   

Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΠΕΔ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  κατατεθεί  ψηφοδέλτια  από  τις  παρατάξεις  της  πλειοψηφίας ,  του  

κ .  Φωτιάδη ,  του  κ .  Αραμπατζή ,  από  τον  κ .  Φαρμάκη ,  από  την  κυρία  

Παπαφωτίου .   

 Η  διαδικασία  έχει  ως  εξής :  θα  αναγιγνώσκονται  τα  ονόματα  των  

δημοτών  συμβούλων ,  θα  έρχεστε  να  λαμβάνετε  τον  φάκελο ,  θα  

πηγαίνετε  έξω  όπου  θα  υπάρχουν  όλα  τα  ψηφοδέλτια  συν  το  λευκό ,  

διαλέγετε  ψηφοδέλτιο  και  ψηφίζετε  μέχρι  επτά  σταυρούς  προτίμησης .  

Βέβαια ,  κανένα  ψηφοδέλτιο  δεν  έχει  επτά  υποψηφίους .   

 Η  κατανομή  των  εδρών ,  θα  έχετε  διαβάσει  την  εγκύκλιο  πως  

γίνεται ,  δεν  χρειάζεται  να  την  αναλύσουμε  τώρα ,  θα  προχωρήσουμε ,  

λοιπόν ,  κατευθείαν  στην  ψηφοφορία .  Παρακαλώ  να  μην  

απομακρυνθείτε  για  να  γίνει  ταχέως  η  ψηφοφορία ,  γιατί  έχει  την  δική  

της  χρονική  καθυστέρηση .   

Έχουμε  τους  γνωστούς  ψηφολέκτες  και  έναν  από  την  παράταξη  

του  κ .  Φωτιάδη .  Φέρε  μια  κατάσταση  να  τσεκάρεις  ποιοι  ψηφίζουν .  Ο  

κ .  γραμματέας  να  προχωρήσει  στην  ανάγνωση  του  καταλόγου .   

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  περάσουν  μέσα  οι  συνάδελφοι  να  ξεκινήσουμε  την  

καταμέτρηση .   
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1. Συμμαχία  Σερραίων ,  Κατιρτζόγλου  Βασίλης ,  Μισιρλής ,  Ρίζος .   

2.  Συμμαχία  Σερραίων ,  Κατιρτζόγλου  Βασίλης ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  

Ρίζος  

3.  Συμμαχία  Σερραίων ,  Κατιρτζόγλου  Βασίλης ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  

Ρίζος  

4.  Δημοτική  Πρωτοβουλία ,  Δούκας  Γεώργιος .   

5.  Κατιρτζόγλου  Βασίλης ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος  

6.  Σερραϊκή  Αυτοδιοικητική  Συνεργασία ,  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  

Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

7.  Συμμαχία  Σερραίων  χωρίς  σταυρό .   

8.  Συμμαχία  Σερραίων ,  Κατιρτζόγλου  Βασίλης ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  

Ρίζος  

9.  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  

Μητλιάγκα .   

10.  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ,  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  

Μητλιάγκα .   

11.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα  

12.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Ρίζος .   

13.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

14.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

15.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .   

16.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .  

17.  Χαραλαμπίδου  Παρθένα .   

18.  Χαραλαμπίδου  Παρθένα .   

19.   Χαραλαμπίδου  Παρθένα ,  όχι  είναι  η  παράταξη  της  κυρίας  

Παπαφωτίου  χωρίς  σταυρό .   

20.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   
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21. Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

22.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

23.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .  

24.  Δούκας  Γεώργιος   

15.  Φαρμάκης  Παύλος .   

26.  Δούκας  Γεώργιος .   

27.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

28.  Μισιρλής  Σπυρίδων .  

29.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .  

30.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Ρίζος .  

31.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

32.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .  

33.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

34.  Δούκας  Γεώργιος .   

35.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .  

36.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Παλάζη ,  Ρίζος .  

37.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

38.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής  Ρίζος .  

39.  Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  Μητλιάγκα .   

40.  Κατιρτζόγλου ,  Μισιρλής ,  Ρίζος .  

 

 Την  προσοχή  σας  λίγο  παρακαλώ  και  ησυχία  να  ανακοινώσουμε  

το  αποτέλεσμα .  

 

Η  παράταξη  Συμμαχία  Σερραίων  Χρυσάφης  Αλέξανδρος  έλαβε :  18 

ψήφος .   

Κατιρτζόγλου  Βασίλης :  18 ψήφοι  
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Μισιρλής  Σπυρίδων :  18 ψήφοι  

Ρίζος  Σάββας :16  

 Εκλέγονται ,  γιατί  η  παράταξη  αυτή  εκλέγει  τρεις  έδρες .   

 

Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  έλαβε  14 ψήφους ,  η  οποία  παράταξη  

εκλέγει  τρεις  έδρες .  Όχι ,  όχι ,  περίμενε ,  δεν  είναι  έτσι  γιατί  άλλαξε  το  

πράγμα .   

 Η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  έχει  τέσσερις  ψήφους  και  η  

παράταξη  της  κυρίας  Παπαφωτίου  έχει  τρεις  ψήφους .  Η  δε  παράταξη  

του  κ .  Φαρμάκη ,  μια  ψήφο .   

 Από  τις  μαθηματικές  πράξεις  προκύπτει  ότι  η  παράταξη  

Συμμαχία  Σερραίων  έχει  3,073 συνεπώς  εκλέγει  τρεις  έδρες  και  έχει  

0,7 υπόλοιπο .   

 Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  έχει  από  τις  διαιρέσεις  και  τις  

πράξεις  2,39 . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαράντα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ακριβώς  έτσι  πάει .  Να  το  δούμε  λιγάκι  ξανά .  3,15,  ναι ,  έχετε  

δίκαιο .  2,45 είναι  του  κ .  Φωτιάδη ,  0,70 του  κ .  Αραμπατζή  και  0,52 η  

κυρία  Παπαφωτίου .   
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 Συνεπώς ,  εκλέγει  τρεις  έδρες  η  παράταξη  Συμμαχία  Σερραίων .  

Δυο  έδρες  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Μια  έδρα  του  κ .  Αραμπατζή  

και  μια  έδρα  της  κυρίας  Παπαφωτίου .   

 Στην  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  έχουμε  14 ψήφους .  Οι  τρείς ,  

Φωτιάδης ,  Γάτσιος ,  Καρυπίδης ,  13 η  κυρία  Μητλιάγκα .   

 Στην  παράταξη  της  κυρίας  Παπαφωτίου  μια  υποψηφία  και  στην  

παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  ένας  υποψήφιος .  Εκλέγονται .   

 Συνεπώς ,  πρέπει  να  διεξαχθεί  κλήρωση  μεταξύ  των  τριών  

ισοψηφησάντων   της  παρατάξεως  του  κ .  Φωτιάδη ,  προκειμένου  να  

αναδειχθούν  οι  δυο .   

 Παρακαλώ  λίγο  να  έχουμε  τρεις  κλήρους  με  το  όνομα ,  με  τα  τρία  

αυτά  ονόματα .  Δηλώνει  ο  κ .  Καρυπίδης  ότι  παραιτείται  της  εκλογής .  

Εμείς  πρέπει  να  διεξάγουμε  την  ψηφοφορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού  παραιτήθηκε ,  γιατί  πρέπει  να  την  κάνουμε .  Δυο  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  έχουμε  κανένα  θέμα .  Εντάξει ,  παραιτείται  ο  κ .  Καρυπίδης ,  οπότε  

εκλέγονται  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  ο  κ .  Φωτιάδης  και  ο  κ .  

Γάτσιος .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:623 /2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  δεύτερο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης .   
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ΘΕΜΑ  2ο:  

Εκλογή  αντιπροσώπων  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  του  Περιφερειακού   

Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων   

(ΦΟΔΣΑ)  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκλέγονται  δυο  εκπρόσωποι  του  Δήμου  μας  προερχόμενοι  από  την  

πλειοψηφία .  Η  πρόταση  της  Δημοτική  Αρχής  είναι  ο  κ .  Δήμαρχος  και  ο  

κ .  Καραπολίτης  ως  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .   

 Εγκρίνει  το  σώμα ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Προβλέπεται  μόνο  από  την  πλειοψηφία ,  από  τον  νόμο ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Εάν  εκλέγαμε  τρεις  θα  είχε  και  έναν  εκπρόσωπο  η  μειοψηφία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  χρειαστεί  αναπληρωματικός  εδώ ;  στον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  να  βάζαμε  

και  έναν  αναπληρωματικό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  μπορούμε  να  το  κάνουμε ,  ναι .  Έχετε  να  προτείνετε  

κάποιον ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αναπληρωματικός  ας  μπει  ο  κ .  Ταΐρης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία ,  αναπληρωματικός  λοιπόν  ο  κ .  Ταΐρης  σε  περίπτωση  που  

χρειαστεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  624/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Ορισμός  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  

 Δ /κό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  

 Σερρών  Α .Ε .  ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής  αλλά  θα  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ  

συμμετέχουν ,  είναι  7μελές  το  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  συμμετέχουν  δυο  

πρόσωπα  τα  οποία  προέρχονται  από  τους  φορείς  που  συμμετέχουν ,  

τους  μετόχους  από  την  ΛΑΜΨ  το  ένα  και  από  το  Επιμελητήριο  το  

άλλο .  Τώρα  για  τις  πέντε  θέσεις  τις  υπόλοιπες ,  που  θα  επιλέξει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  οι  τρεις  προέρχονται  από  την  πρόταση  της  
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Δημοτικής  Αρχής  και  οι  δυο  από  πρόταση  της  αντιπολίτευσης .  Θα  

πρέπει  να  υπάρχουν  τα  3/5 και  τα  2/5.  

 Σαν  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  οι  κύριοι  Ματθαίου  

Γεώργιος ,  Παλάζη  Χρύσα  και  Μίχος  Γεώργιος .   

 Και  από  την  αντιπολίτευση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  κ .  Μιχτσόγλου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Μιχτσόγλου  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνεί  το  σώμα ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  625/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε .  Θέμα  τέσσερα   

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

α)  Αναβίωση  της  Δημοτικής  Ανώνυμης  Εταιρείας  

 Κτηματικής   Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών  – ΔΑΕΚΑΣ ,  

β)  ορισμός  μελών  προσωρινού  Δ /κού  Συμβουλίου ,  

γ)  ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  Έκτακτη   

Γενική  Συνέλευση .  
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Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  η  ΔΑΕΚΑΣ  είναι  μια  μονομετοχική  ανώνυμη  

εταιρεία  με  την  επωνυμία  Δημοτική  Ανώνυμη  Εταιρεία  Κτηματικής  

Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών ,  η  οποία  μπήκε  σε  καθεστώς  εκκαθάρισης  

και  λύσης  από  τις  10/9/2018.  

 Ουσιαστικά ,  η  εκκαθάριση  μέχρι  σήμερα  δεν   έχει  ξεκινήσει  καν   

και  δεν  έχει  κατατεθεί  καν   ο  ισολογισμός  έναρξης  εκκαθάρισης  λόγω  

παραίτησης  των  ορκωτών  που  είχαν  αναλάβει  την  εκκαθάριση .  Άρα  

βρισκόμαστε  στο  αρχικό  στάδιο  εκκαθάρισης ,  που  ουσιαστικά  είναι  

μόνο  η  απόφαση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Στο  καταστατικό  της  ΔΑΕΚΑΣ  και  ειδικότερο  στο  άρθρο  2,  

αναφέρεται  για  τους  σκοπούς  της  εταιρείας  ότι  ο  σκοπός  της  εταιρεία  

είναι  η  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  Σερρών ,  των  

επιχειρήσεων ,  των  νομικών  προσώπων  του  και  των  κληροδοτημάτων  

του ,  με  στόχο  την  παραγωγή  εσόδων ,  την  δημιουργία  απασχόλησης  και  

την  συμβολή  στην  ορθολογική  και  βιώσιμη  ανάπτυξη  της  περιοχής .   

 Στο  άρθρο  2,  η  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  εκμετάλλευση  των  

κοινοχρήστων  χώρων  του  Δήμου ,  όπως  γηπέδων  και  πεζοδρομίων .   

 Συνεχίζοντας  το  ίδιο  άρθρο  αναφέρεται  ότι  για  την  

αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση  των  περιουσιακών  στοιχείων ,  την  

βέλτιστη  εκμετάλλευση  των  κοινοχρήστων  χώρων  που  τις  έχουν  

ανατεθεί  και  την  δημιουργία  αισθητικού  ικανού  να  προσελκύσει  τους  

κατά  περίπτωση  ενδιαφερομένους  χρήσεις  των  υπηρεσιών  που  παρέχει ,  
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η  επιχείρηση  μπορεί  να  πραγματοποιεί  έργα  αναβάθμισης ,  συντήρησης ,  

εξωραϊσμού  και  αναπλάσεις  και  να  προμηθεύεται  αγαθά ,  εξοπλισμό  

και  υπηρεσίες .   

 Για  την  εκπλήρωση  των  σκοπών  που  αναφέρθηκαν ,  μπορεί  να  

συνεργάζεται  με  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα ,  να  καταθέτει  προτάσεις ,  

να  συμμετέχει  σε  προγράμματα  χρηματοδοτήσεων ,  να  συνάπτει  

συμφωνίες  στρατηγικού  χαρακτήρα ,  να  δημιουργεί  εργοτάξια ,  καθώς  

και  άλλους  κύριους  ή  βοηθητικούς  χώρους  για  τις  ανάγκες  της ,  να  

προμηθεύεται  δομικά  υλικά  και  τον  αναγκαίο  μηχανικό  και  

ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό .   

 Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  αναβίωση  της  ΔΑΕΚΑΣ ,  η  Δημοτική  

Αρχή  προτείνει  για  γίνει  για  συγκεκριμένους  λόγους .  Δηλαδή  

πιστεύουμε  ότι  ένα  τέτοιο  νομικό  πρόσωπο ,  το  οποίο ,  επαναλαμβάνω ,  

δεν  έχει  ξεκινήσει  καν  η  εκκαθάρισή  τους  για  τους  λόγους  που  

αναφέρθηκε ,  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  πολύ  καλό  όχημα  στην  

αξιοποίηση  των  νέων  δυνατοτήτων  και  εργαλείων  που  υπάρχουν ,  όπως  

είναι  οι  ενεργειακές  κοινότητες .   

 Οι  ενεργειακές  κοινότητες  είναι  μια  από  τις  στοχεύσεις  της  

Δημοτικής  Αρχής  καθώς  επίσης  και  η  περισσότερη  και  η  καλύτερη  

αξιοποίηση ,  εν  γένει ,  της  δημοτικής  περιουσίας ,  ακίνητης  περιουσίας ,  

μπορεί  να  αποτελέσει ,  όπως  έχει  αναφερθεί  και  στο  καταστατικό ,  μια  

πολύ  καλή  ευκαιρία ,  ένα  πολύ  καλό  εργαλείο  για  να  μπορέσουμε  να  

προχωρήσουμε  σε  συγκεκριμένες  στοχεύσεις .   

 Επειδή  η  αναβίωση ,  λοιπόν ,  της  ΔΑΕΚΑΣ  δεν  επιφέρει  

ουσιαστικά  και  κανένα  κόστος  στην  Δημοτική  Αρχή  και  επειδή  ήδη  η  

ΔΑΕΚΑΣ ,  θα  έπρεπε  να  σας  ενημερώσω  ότι  έχει  μια  συγκεκριμένη  

περιουσιακή  διάρθρωση ,  αυτή  την  στιγμή  έχει  μεν  ένα  μετοχικό  
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κεφάλαιο ,  το  οποίο  μετά  από  διαδοχικές  μειώσεις  είναι  24.000 ευρώ ,  

αλλά  έχει  και  ένα  ακίνητο  οικόπεδο ,  το  οποίο  έχει  περιέλθει  από  τον  

Δήμο  προς  την  ΔΑΕΚΑΣ ,  πέρυσι  έγινε  αυτό ,  στην  διαδικασία  δηλαδή  

της  εκκαθάρισης ,  το  οποίο  είναι  αξίας  2.321.000 ευρώ ,  καθώς  επίσης  

και  υπάρχουν  ταμειακά  διαθέσιμα  87.000 ευρώ ,  σύμφωνα  με  τον  

ισολογισμό  που  έγινε  τον  τελευταίο .  Υποχρεώσεις  υπάρχουν  23.000 με  

ελάχιστα ,  γιατί  δεν  λειτουργεί ,  φυσικά ,  λειτουργικά  έξοδα .   

 Θεωρούμε ,  λοιπόν ,  επιτακτική  την  ανάγκη  για  την  αναβίωση  

αυτής  της  εταιρείας  για  τους  σκοπούς  που  αναφέρθηκαν .   

 Για  να  ολοκληρώσω  την  εισήγησή  μου ,  προτείνω  για  το  πρώτο ,  

για  το  προσωρινό  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΔΑΕΚΑΣ ,  γιατί  είναι  εκ  

μέρους  της  πλειοψηφίας ,  πέντε  μέλη  και  τρία  μέλη  από  την  

αντιπολίτευση  και  ένα  μέλος  από  φορέα  θεσμικό ,  τον  οποίο  

προτείνουμε  να  είναι  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο .  Εκπρόσωπος ,  

δηλαδή ,  του  Οικονομικού  Επιμελητηρίου .   

 Για  δε  τα  μέλη  τα  οποία  προτείνουμε ,  επειδή  το  Καταστατικό  

αναφέρει  ότι  οι  αιρετοί  θα  πρέπει  να  είναι  μέχρι  τρεις ,  τρεις  θα  είναι  

οι  αιρετοί ,  δεν  μπορούν  να  είναι  παραπάνω ,  οι  υπόλοιποι  πρέπει  να  

είναι  δημότες ,  η  Δημοτική  Αρχή  και  στα  πλαίσια  της  διεύρυνσης ,  την  

οποία  έχουμε  δώσει  σαν  στίγμα  από  τον  πρώτο  καιρό ,  προτείνει  την  

κυρία  Πάνου  Σωτηρία  και  τον  κ .  Γεωργούλα  Αντώνιο .  Για  δε  τους  

πολίτες  που  συμμετέχουν  εκ  μέρους  της  πρότασης  της  Δημοτικής  

Αρχής ,  τους  κυρίους  Απταλίδη  Τηλέμαχο ,  Γιαννάκη  Δημήτριο  και  

Καπετάνιο  Χρήστο .    

Αυτές  είναι  οι  προτάσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  και  από  εκεί  και  

πέρα ,  έχουμε  έναν  σύμβουλο  και  δυο  δημότες ,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  

προέλθουν  από  την  αντιπολίτευση .   
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 Αυτή  είναι  η  πρόταση  συνολικά  για  το  θέμα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θα  μπορούσα  να  πάρω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μπορείτε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Λοιπόν ,  εκ  μέρους  της  παράταξης  του  κ .  Φωτιάδη  να  πω  ότι  καταρχήν  

σχετικά  με  την  ΔΑΕΚΑΣ ,  συμφωνούμε  ότι  είναι  ένα  πολύ  χρήσιμο  

εργαλείο  με  το  οποίο  θα  μπορούσε  ο  Δήμος  πραγματικά  να  αξιοποιήσει  

ακίνητα  και  να  μπορέσει  να  συμμετέχει  σε  διάφορα  προγράμματα ,  

επομένως  ως  πολιτική  θέση ,  καταρχήν ,  συμφωνούμε  με  την  αναβίωσή  

της .   

 Παρόλα  αυτά ,  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  παρατήρηση  εκ  μέρους  της  

παράταξης .  Θα  ήταν  καλό  να  υπάρχει  στα  θέματα  που  μας  στέλνονται  

και  μια  πολιτική  εισήγηση  σχετικά  με  τον  σκοπό ,  γιατί  με  τον  τρόπο  με  

τον  οποίο  εισήχθη  το  θέμα  ήταν  εντελώς  ακατανόητο  το  για  ποιους  

λόγους  αποφασίστηκε ,  ενώ  πολύ  προσφάτως  χρονικά  είχε  κλείσει  και  

με  μεγάλο  κόστος  η  ΔΑΕΚΑΣ ,  να  επαναλειτουργήσει .   

 Φυσικά  καταλαβαίνω  ότι  η  τοποθέτησή  σας  και  η  εισήγησή  σας  

θα  ήταν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  επειδή  γίνεται  μια  συζήτηση  σε  

όλες  τις  παρατάξεις  προηγουμένως ,  είναι  καλά  και  για  να  προάγουμε  

και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ως  όργανο  στο  οποίο  θα  γίνεται  μια  

ουσιαστική  κουβέντα  και  μια  πολιτική  εισήγηση  πέρα  από  την  

υπηρεσιακή ,  για  την  οποία  να  καταλάβουμε  τους  λόγους  ακριβώς  που  η  

Δημοτική  Αρχή  η  δική  σας  θεωρεί  σημαντικό  και  είναι  από  τα  πρώτα  

ουσιαστικά  θέματα  που  φέρνετε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  

ανασυσταθεί  η  ΔΑΕΚΑΣ .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αξιολογείται  θετικά  η  συγκεκριμένη  πρόταση ,  απλώς  θέλω  να  

καταλάβετε  ότι  οι  ενεργειακές  κοινότητες  είναι  ένα  νέο  εργαλείο ,  το  

οποίο  πρόσφατα  θεσμοθετήθηκε .  Προφανώς  η  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή ,  επειδή  δεν   υπήρχε  δεν  το  είχε  λάβει ,  δεν  είχε  λάβει  αυτή  την  

παράμετρο  ως  μη  υπάρχουσα  υπόψη  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  ερχόμαστε  

εδώ  να  βάλουμε  και  αυτό  το  στίγμα  με  αυτή  την  αιτιολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ερώτηση  είναι  βασικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .  Και  εσείς  έχετε  ερώτηση ;  Και  εσείς ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  ήθελα  να  ρωτήσω ,  το  αρχικό  κεφάλαιο  είναι  γνωστό  ότι  προήλθε  

από  την  πώληση  του  υδροηλεκτρικού  στην  Οινούσα .  Έγινε  μια  

απομείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  περίπου ,  τοποθετήθηκαν  

φωτοβολταϊκά  δηλαδή ,  σε  στέγες .  Ήταν  50.000,  πώς  έγιναν  24;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  τα  δεδομένα  τα  οποία  αντλούμε ,  τα  αντλούμε  από  τον  

τελευταίο  ισολογισμό .  Τώρα  δεν  ξέρω  εάν  μπορούν  από  την  
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προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  να  μας  πουν .  Αυτά  τα  οποία  σας  είπα  

είναι  αυτά  τα  οποία  αντλήσαμε  από  τον  τελευταίο  ισολογισμό .  Αυτή  

την  στιγμή  το  μετοχικό  κεφάλαιο  είναι  24.000.   

 Σας  θυμίσω  ότι  αρχικά ,  επειδή  το  καταστατικό  το  πρώτο  

κεφάλαιο  αρχικά  ήταν  στο  ποσό  των  903.  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  εάν  δεύτερο  ερώτημα ,  το  οποίο  το  θεωρώ  πάρα  πολύ  κρίσιμο .  Την  

απάντηση  δηλαδή ,  καθοριστική  για  το  τι  πρέπει  να  κάνει  η  Δημοτική  

Αρχή ,  είναι  το  θέμα  της  μεταβίβασης .  Η  συγκεκριμένη  εταιρεία  για  να  

μπορέσει  να  διαχειριστεί  την  δημοτική  περιουσία ,  πρέπει  να  την  έχει  

στην  κυριότητά  της ,  ας  το  πούμε .  Αυτή  την  στιγμή  όλα  τα  δημοτικά  

ακίνητα  διαχειρίζονται  από  το  Κτηματολογικό  του  Δήμου  Σερρών ,  

αλλά  και  από  τον  κάθε  φορέα  που  έχει  στην  ιδιοκτησία  του  και  πάλι  

ακίνητα .  Για  παράδειγμα ,  τα  σχολεία ,  οι  γαίες  και  τα  λοιπά ,  όλα  αυτά  

εδώ .   

 Αυτά  για  να  γίνουν  απαιτείται  ένα  κόστος .  Εάν  λοιπόν  το  

μετοχικό  κεφάλαιο  είναι  24.000 μόνο  αυτή  την  στιγμή ,  έχετε  

συνυπολογίσει  το  τι  θα  χρειαστεί  και  από  που  θα  βρεθούν  αυτά  τα  

χρήματα ,  ώστε  να  αναβιώσει ;   

 Και  ήθελα  και  ένα  συμπληρωματικό  τρίτο  ερώτημα .  

Διερευνήσατε  εάν  αυτό  για  τις  ενεργειακές  κοινότητες ,  στις  οποίες  

είμαι  απόλυτα  σύμφωνη  ότι  θα  πρέπει  να  διεκδικηθούν  και  τα  λοιπά  

και  θα  στηρίξουμε  με  κάθε  τρόπο  την  όποια  προσπάθεια ,  ότι  μήπως  

μπορεί  να  γίνει  και  με  άλλο  τρόπο ;  Δεν  χρειάζεται  να  φαγωθούν ,  ας  το  

πούμε  και  τα  υπόλοιπα  του  μετοχικού  κεφαλαίου  αυτής  της  

επιχείρησης ,  που  για  δεκαπέντε  χρόνια  δεν  λειτούργησε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

84

Εγώ  θέλω   να  πω ,  θα  στελεχωθεί  αυτή  η  εταιρεία  με  καινούργιο  κόσμο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  στην  κυρία  Παπαφωτίου ,  το  κεφάλαιο ,  όπως  είπαμε ,  είναι  

24.000 τώρα .  Από  εκεί  και  πέρα ,  πρέπει  να  πούμε  ότι  η  εταιρεία  δεν  

χρειάζεται  να  αξιοποιεί  μόνο  τα  ανίκητα  τα  οποία ,  δεν  μπορεί  να  

αξιοποιεί  τα  ακίνητα  τα  οποία  έχει  ιδιοκτησία .  Είναι  και  αυτά  τα  οποία  

είναι  και  με  παραχώρηση  ή  με  μακροχρόνια  μίσθωση  από  τον  Δήμο .  

Δηλαδή  δεν  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  η  αξιοποίηση  αυτή .  Πρώτο  

αυτό .   

 Ανέφερα ,  επίσης ,  ότι  η  εταιρεία  αυτή  έχει  ήδη  στην  κυριότητά  

της  ένα  οικόπεδο ,  το  οποίο  είναι  της  τάξεως  των  2.321.000 ευρώ  και  

τρίτον ,  η  αξιοποίηση  και  η  λειτουργία ,  απαντώντας  και  στο  ερώτημα  

του  κ .  Γκότση ,  η  λειτουργία ,  η  στελέχωση  και  τα  λοιπά ,  προφανώς  θα  

είναι  ένα  θέμα ,  όταν  θα  ενεργοποιηθεί ,  να  έρθει  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Υπάρχουν  τρόποι  και  για  το  κομμάτι  της  αξιοποίησης  μη  δικής  

της  περιουσίας  μέσω  μισθώσεων  και  φυσικά  να  πάρει  το  όποιο  

προσωπικό  είναι  απαραίτητο ,  όταν  θα  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Αυτό  είναι  θέμα  και  αποτέλεσμα  της  όποιας  μελέτης ,  γιατί  θα  

έρθει  σε  ένα  από  τα  επόμενα  θέματα ,  μελέτη  για  την  σύσταση  

ενεργειακής  κοινότητας ,  η  οποία  θα  περιγράφει  το  αποτέλεσμά  της ,  το  

παραδοτέο  της ,  θα  περιγράφει  το  πως  θα  στηθεί  αυτή  η  ενεργειακή  

κοινότητα  και  δεν  υπάρχουν  κόστη  για  μεταβιβάσεις .  Δεν  χρειάζεται  

να  γίνουν  οι  μεταβιβάσεις .  Μπορεί  να  αξιοποιήσει  περιουσία  του  

Δήμου ,  η  οποία  βρίσκεται  αλλού .   

 Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  υπάρχει  ένα  όχημα  επιχειρηματικό  

για  την  ενεργειακή  κοινότητα .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  ακόμα  διευκρίνιση ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  Πως  ακριβώς  θα  

γίνεται  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  το  επόμενο  θέμα ,  γιατί  θα  πρέπει  να  ορίσουμε  εδώ  σαν  Δημοτικό  

Συμβούλιο  τον  εκπρόσωπο ,  τον  έναν  εκπρόσωπο  στην  Μονομετοχική .  

Στις  μονομετοχικές  ανώνυμες  εταιρείες  ουσιαστικά  το  ένα  πρόσωπο  

παίρνει  απόφαση ,  απλώς  χρειάζεται  συμβολαιογραφική  πράξη  γι '  αυτή  

την  απόφαση .  Έτσι  παίρνονται  οι  αποφάσεις  στα  μονοπρόσωπα  

κεφαλαιουχικά  όργανα .   

 Έτσι  λοιπόν ,  αυτόν  το  οποίο  θα  εκλέξουμε  εδώ  και  για  να  

ολοκληρώσω  και  την  εισήγηση ,  προτείνω  την  κυρία  Πάνου  εκ  μέρους  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  είναι  ο  εκπρόσωπος  στην  Γενική  

Συνέλευση  που  θα  επανασυστήσει  στην  εταιρεία ,   . .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι  γίνεται  στα  μονοπρόσωπα ,  απλώς  θα  πρέπει  αυτό  να  περιβληθεί  

την  πράξη  την  συμβολαιογραφική .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μήπως  μπορεί  να  μας  πει ,  γιατί  δεν  το  γνωρίζω  και  πιστεύω  δεν  το  

γνωρίζουν  και  πολλοί ,  ποιο  είναι  το  οικόπεδο  αυτό  που  εκτιμάται  δυο  

εκατομμύρια ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  πω  κάτι ;  Και  εμείς  από  τα  χαρτιά  το  έχουμε  το  οικόπεδο… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  πω  ακριβώς  που  βρίσκεται .  Επειδή  το  έχουμε .  Είναι  ένα  

οικόπεδο ,  ένα  αγροτεμάχιο  το  νούμερο  126 Αγίου  Ιωάννη  

Χασλαμοτόπια ,  το  οποίο  σύμφωνα  με  τις  τάδε  και  τάδε  έχει  περιέλθει  

στην  κυριότητα  της  ΚΑΔΕ ,  είναι  εμβαδού  23.208,86 τετραγωνικών  

μέτρων  με  ΚΑΕΚ  και  τα  λοιπά .  Έχει  το  τοπογραφικό .  Αυτό  είναι  το  

οικόπεδο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  διευκρινίσω  εδώ  κάτι ;  Αυτά  τα  Χασλαμοτόπια  που  λέμε ,  λοιπόν ,  τα  

είχε  πουλήσει  τότε  η  Δημοτική  Αρχή  με  1.000 ευρώ  το  στρέμμα  και  

μέσα  υπάλληλος  του  Δήμου ,  του  Κτηματολογίου ,  τώρα  να  μην  

αναφέρω  όνομα ,  έκανε  προσφυγή  ότι  το  ποσό  αυτό  είναι  ευτελές  και  

δεν  μπορεί  με  αυτό  το  ποσό  να  πάρουν ,  γιατί  αργότερα  θα  έμπαιναν  

στο  σχέδιο  πόλεως  αυτά  τα  αγροτεμάχια .   

 Άρα  λοιπόν  αυτά ,  δεν  ξέρω  τώρα  πόσο  είναι ,  εάν  είναι  δικά  μας .  

Διεκδικούνται  από  τους  κατοίκους  του  Αγίου  Ιωάννη .  Αυτό  θέλω  να  

πω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  καταγεγραμμένα  στον  ισολογισμό  της  εταιρείας .  Ανεξάρτητα  

όμως  από  αυτό ,  η  ενεργειακή  κοινότητα  δεν  θα  γίνει  εδώ .  Δεν  είναι  

κατ’  ανάγκη  να  γίνει  εδώ ,  απλώς  το  αναφέρω ,  αναφέρω  οικονομικά  

στοιχεία  που  βρήκαμε  της  ΔΑΕΚΑΣ  για  να  έχει  γνώση  το  σώμα .  Είναι  

καταγεγραμμένα  στον  ισολογισμό  της .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μην  το  πούμε  ότι  αυτά  τα  οικονομικά  στοιχεία  είναι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μα  ούτως  ή  άλλως  οι  οικονομικές  καταστάσεις  θα  ελέγχονται  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  για  να  ολοκληρώσουμε  την  σύνθεση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου ,  παρακαλώ  από  την  αντιπολίτευση  προτάσεις  για  την  

συμμετοχή .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς ,  κύριε  Πρόεδρε ,   προτείνουμε  τον  κ .  Παύλο  Καρυπίδη  από  τους  

συμβούλους  και  ως  πολίτη  προτείνουμε  έναν  άνθρωπο  ο  οποίος  

διετέλεσε  και  ως  Πρόεδρος  στην  ΔΑΕΚΑΣ  και  νομίζω  ότι  θα  

συνεισφέρει  τα  μέγιστα ,  είναι  η  κυρία  Ελένη  Πασχάλη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  γίνουν  τοποθετήσεις ;  Ωραία ,  εντάξει ,  μπορείτε  να  έχετε  

άποψη  αλλά  για  να  έχουμε  ολοκληρωμένη  την  εισήγηση  σχετικά  με  το  

ποιοι  θα  είναι  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Έχετε  να  προτείνετε  

κάποιον ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  είμαστε  αρνητικοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  έχει  να  προτείνει  κάποιον ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οι  άλλες  παρατάξεις ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  έχει ,  ο  κ .  Γεωργούλας  είναι  ήδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολίτης ,  πολίτης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή  είναι  πολίτης  μπορούμε ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε .  Πείτε  μου  τι  θέλετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  μπούμε ,  επομένως ,  από  ότι  αντιλαμβάνομαι ,  σε  κύκλο  

τοποθετήσεων .  Ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;  Ο  κ .  Γκότσης .  Άλλος ;  

Ωραία .  Ο  κ .  Γκότσης ,  επομένως ,  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πούμε  και  το  ιστορικό  κύριε .  Εγώ  δεν  θα  πω  πολλά .  Συνοπτικά .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  η  εταιρεία  αυτή  συστάθηκε  με  

τον  όρο  ΚΑΔΕ  το  ΄92 επί  Μητλιάγκα .  Δημαρχίας  Μητλιάγκα .  Τότε  

λεγόταν  ΚΑΔΕ  Κτηματική  Αναπτυξιακή  Δημοτική  Επιχείρηση ,  δεν  

ήταν  καν  ανώνυμη  εταιρεία .   

 Περάσανε  επτά  δημοτικές  αρχές ,  είκοσι  οκτώ  χρόνια ,  δηλαδή ,  

υπάρχει  αυτή  η  εταιρεία ,  μετά   έγινε  ΔΑΕΚΑΣ .   

 ΔΑΕΚΑΣ  έγινε  στο  τέλος  του  ΄10, όταν  άρχισε  ο  Κλεισθένης  με  

τον  Καλλικράτη ,  επί  Καλλικράτη .  Επί  δημαρχίας  Γιάννη  Βλάχου  έγινε  

και  έγινε  ανώνυμη  εταιρεία  τότε ,  γιατί  από  αναπτυξιακή  έγινε  

ανώνυμη  εταιρεία .   
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Σε  όλα  αυτά  τα  είκοσι  οκτώ  χρόνια  έγινε ,  από  τις  δυο  δημοτικές  

αρχές ,  πρέπει  να  τα  λέμε  και  από  τον  κ .  Μητλιάγκα  και  από  τον ,  η  

υλοποίηση  έγινε  από  τον  Γιάννη  τον  Βλάχο ,  την  Δημοτική  Αρχή  τότε ,  

ήμασταν  εμείς  και  εγώ  τότε  συμμετείχα ,  το  ΄95 με΄98 θαρρώ  τότε  

έγινε .  Πουλήθηκε  αυτό  ένα  εκατομμύριο  περίπου ,  έγιναν  

φωτοβολταϊκά .  Σε  όλη  αυτή  την  διάρκεια  η  ανώνυμος  αυτή  εταιρεία  

ήταν  η  εταιρεία  ανενεργή .  

 Ήταν  ανενεργή ,  δηλαδή  δεν  προσέφερε  τίποτα .  Γιατί  δεν  

προσέφερε  τίποτα ;  Διότι  όλα  γίνονταν  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  

δηλαδή  από  το  Κτηματολόγιο ,  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία .  Ανέφερε  

μέσα  αναπλάσεις  και  τα  λοιπά .  4.600 δεν  πήραμε  για  τις  αναπλάσεις .  

Δεν  θα  γίνει  ανάπλαση  της  πλατείας  Ελευθερίας ,  δεν  θα  γίνει  

ανάπλαση  της  Ερμού ,  του  πεζοδρομίου  και  τα  λοιπά ;   Από  το  VΑΝ  δεν  

μπήκαμε  στο  πρόγραμμα  με  τα  εμπορικά  κέντρα ;  Δεν  θα  γίνει  πάλι  με  

το  1.800 που  πήραμε ,  δεν  θα  γίνουν  πάλι  αναπλάσεις ;   

 Άρα ,  θέλω  να  πω  ότι  όλα  γίνονταν  από  τις  υπηρεσίες ,  από  το  

Τμήμα  Προγραμματισμού  και  τα  λοιπά ,  από  τις  υπηρεσίες  του  δήμου .   

 Θεώρησε  λοιπόν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ότι  τζάμπα  υπάρχει ,  ας  

πω  την  ορολογία  αυτή ,  τζάμπα  υπάρχει  αυτή  η  ανώνυμη  εταιρεία ,  η  

ΔΑΕΚΑΣ  και  17/8/18 πήραν  και  συμφώνησαν  στην  λύση  αυτής  της  

εταιρείας .   

 Περνάει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  23/8 και  δεχόμαστε ,  

γιατί  εμείς ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,   δέχθηκε  την  λύση  της  εταιρείας  

από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο .  Ψηφίστηκε  ομόφωνα .  Ομόφωνα  

ψηφίστηκε  από  όλες  τις  παρατάξεις .   

 Κάτι ,  λοιπόν ,  το  οποίο  εμείς  ψηφίσαμε  για  την  λύση  και  μάλιστα  

για  την  εκκαθάριση ,  η  οποία  δεν  έγινε ,  τώρα  για  ποιους  λόγους  δεν  
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έγινε  είναι  ένα  άλλο  θέμα  και  νομίζω  τα  χρήματα ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  

είναι  113.0000 και  λέγανε  ότι  τα  50 χιλιάρικα  θα  θέλανε  να  τα  κάνουν  

ένα  καινούργιο  υδροηλεκτρικό  να  αρχίσουν  και  με  τα  υπόλοιπα  να  

κάνουμε  μια  παιδική  χαρά  και  τα  λοιπά ,  κάτι  τέτοια  έλεγε  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ένα  λεπτό  ακόμη  να  ξέρετε ,  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω .  Τελειώνω .  Άρα  δεν  μπορεί  το  ΄18 να  ψηφίζουμε  εμείς ,  να  

δεχόμαστε  ομόφωνα  και  ομόφωνα  την  λύση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

να  πάρει ,  διότι  δεν  προσέφερε  τίποτα  και  όλα  τα  προσφέρουν  οι  

υπηρεσίες  του  Δήμου  και  βεβαίως ,   θα  είναι  ένα  επιπλέον  έξοδο ,  γι '  

αυτό  ρώτησα ,  θα  στελεχωθεί ,  θα  πάρουν  άτομα ,  οι  εταιρείες  οι  οποίες  

βλέπουν ,  οι  λογιστικές ,  θα  βλέπουν  τα  λογιστικά  και  τα  λοιπά ,  άρα  

λοιπόν  είναι  μια  επιβάρυνση ,  διότι  δεν  ξέρουμε  πόσα  άτομα  θα  

στελεχώσουν ,  μπορεί  να  βάλουμε  μηχανικούς  και  τα  λοιπά  και  δεν  

είναι  δυνατόν ,  όταν  το  ΄18 ομόφωνα  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  

εμείς  παίρνουμε  μια  απόφαση  ότι  δεν  προσέφερε  τίποτα  αυτή  η  

εταιρεία  στα  28 χρόνια ,  τώρα ,  δεν  ξέρω ,  να  κάνουμε  την  τούμπα  και  να  

πούμε  ότι  την  αναβιώνουμε .   

 Όσον  αφορά  για  τα  ενεργειακά ,  εμείς ,  η  Δημοτική  Αρχή  αυτή  η  

δική  μας ,  έκανε  ενεργειακά  σχολεία  το  5ο ,  το  20ο  και  αυτή  την  στιγμή  

είναι  στην  διάθεσή  σας  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άσχετο  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξέρετε  τις  Κοινότητες  και  τις  Κοινότητες  μπορεί  να  τις  κάνει  ο  Δήμος .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  ευχαριστούμε  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  πάρω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Για  ένα  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανονικά  έπρεπε  να  είχατε  δηλωθεί  νωρίτερα ,  αλλά  εν  πάση  

περιπτώσει ,  να  σας  δώσουμε  τον  λόγο .  Σύντομα  όμως .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Απλά  να  το  πω  το  εξής :  το  γεγονός  ότι  η  ΔΑΕΚΑΣ  δεν  

χρησιμοποιήθηκε  ως  εργαλείο ,  ενώ  υπήρχε  η  δυνατότητα ,  είναι  θέμα  

πολιτικής  απόφασης .  Εσείς  λέτε  28 χρόνια ,  εγώ  σας  λέω  τα  

προηγούμενα  εννέα  χρόνια  η  Δημοτική  Αρχή  ήταν  του  κ .  Αγγελίδη .   

 Θέλω  να  πω  ότι  από  την  στιγμή  που  η  δική  σας  Δημοτική  Αρχή  

αποφάσισε  να  μην  αξιοποιήσει  αυτό  το  εργαλείο  ως  εργαλείο ,  κάποια  

στιγμή  αποφάσισε  με  την  πλειοψηφία   των  25 ανθρώπων  που  είχε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εντάξει  και  να  μην  ήταν  ομόφωνα  θέλω  να  πω  ότι  ήταν  πολιτική  

απόφαση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  μην  κάνουμε  μεταξύ  μας  διάλογο ,  παρακαλώ .   κύριε  

Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  εξηγήσω  λίγο ,  καταρχάς  ότι  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ζητήσει  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Να  διευκρινίσουμε  κάποια  πράγματα ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  ναι  μεν  ήταν  ομόφωνα ,   όμως  η  παράταξή  μου  

τοποθετήθηκε  ξεκάθαρα  και  είχε   πει  ότι  ναι  συμφωνούμε  αλλά  τα  

χρήματα  τα  οποία  υπάρχουν  θα  πρέπει  να  αξιοποιηθούν  για  κάποιους  

σκοπούς  και  όχι  να  πάνε  εκεί  που  πήγαν ,  γιατί  δεν  αξιοποιήθηκαν  με  

τον  τρόπο  με  τον  οποίο  έπρεπε  και  προέβλεπε  το  καταστατικό .   

 Άρα  λοιπόν ,  μην  επικαλούμαστε  το  ομόφωνα  και  δεύτερον ,  αυτό  

που  είπε  και  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  υπάρχει  μια  πολιτική  απόφαση  και  

ξέρετε  τι  λέω  που  αξιοποιήθηκαν  τα  χρήματα ,  που  πήγαν  τα  χρήματα  

από  τα  υδροηλεκτρικό .  Εκεί  διαφωνήσαμε  εμείς ,  διαφωνήσαμε  στο  

κομμάτι  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα  εκεί  είναι  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πολιτικής  απόφασης .  Για  μας  είναι  ένα  

πολύ  καλό  εργαλείο  η  ΔΑΕΚΑΣ ,  εάν  αξιοποιηθεί  σωστά  και  έχει  

πολλές  δυνατότητες  για  να  προσφέρει  πολλά  στον  Δήμο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κλείνοντας ,  να  πω  ότι  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  όλα  αυτά  είναι  

δυναμικές  καταστάσεις .  Το  τι  συνέβαινε  το  ΄18 και  με  την  πολιτική  

φιλοσοφία ,  ενδεχόμενα ,  την  προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής  με  το  τι  

συμβαίνει  το  ΄19 και  με  τα  νέα  δεδομένα  των  ενεργειακών  κοινοτήτων ,  

γι '  αυτό  έκανα  στην  εισήγησή  μου  αρχικά  ότι  οι  ενεργειακές  

κοινότητες  και  είναι  εντελώς  διαφορετικό  από  αυτό  που  αναφέρατε .    

Οι  ενεργειακές  κοινότητες  χρειάζονται  ένα  συγκεκριμένο  

νομοθετικό  και  νομικό  πλαίσιο ,  είναι  ένα  πάρα  πολύ  καλό  εργαλείο  η  

ΔΑΕΚΑΣ  για  να  το  χρησιμοποιήσουμε ,  να  το  αξιοποιήσουμε  και  γι '  

αυτό  βρίσκουμε  την  ευκαιρία  και  το  χρησιμοποιούμε .  Το  για  ποιο  λόγο  

δεν  χρησιμοποιήθηκε  το  αναφέρετε ,  πάρθηκε  μια  απόφαση ,  υπάρχει  

μια  διαφορετική  φιλοσοφία ,  υπάρχει  μια  διαφορετική  στόχευση ,  

υπάρχει  ένα  νέο  εργαλείο ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  το  αξιοποιήσουμε  σαν  

Δήμος ,  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  καλώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

πάρει  την  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωράμε  σε  ψηφοφορία .  Ως  προς  την  αναβίωση  της  

δημοτικής  επιχείρησης ,  ποιοι  συμφωνούν ;   

 Πλην  της  παρατάξεως  του  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Καταψηφίζουμε  και  εμείς  γιατί  απλά  διαφωνούμε  να  διαχειρίζονται  

δημοτική  περιουσία  οι  ΑΕ .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Πλην  του  κ .  Φαρμάκη  και  της  παρατάξεως  του  κ .  Αραμπατζή ,  

οι  υπόλοιποι ,  ναι .   

 Ως  προς  τον  ορισμό  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  

την  εκπρόσωπο  στην  Γενική  Συνέλευση  τα  άτομα  που  ανακοινώθηκα  

προηγουμένως ,  συμφωνεί  το  σώμα ;   

 Η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή ;  Συμφωνούν  και  αυτοί .   

 

 

Αναβίωση  της  Δημοτικής  Ανώνυμης  Εταιρείας  Κτηματικής   

 Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών  – ΔΑΕΚΑΣ  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  626/2019 )  

………………………… 

 

Ορισμός  μελών  προσωρινού  Δ /κού  Συμβουλίου  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  626/2019 )  

………………………… 

 

Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  626/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  προχωρούμε  παρακάτω .   Θέμα  πέντε .   

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Ορισμός  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρων  Δ /κών   

Συμβουλίων  των  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών:  

α)  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Σιαμάγκας .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Σιαμάγκας  μεν ,  όμως  επειδή  έχουμε ,  στα  συμβούλια  

αυτά ,  όπως  ξέρετε ,  με  βάση  τον  τελευταίο  νόμο  τα  3/5 των  μελών  τους  

ορίζονται ,  υποδεικνύονται  δεσμευτικά  από  τον  Δήμαρχο ,  θα  δώσω  τον  

λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο ,  προκειμένου  να  προτείνει  τα  άτομα ,  τα  οποία  

επιθυμεί .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  της  18η ς  

Σεπτεμβρίου  το  σώμα  με  απόφασή  του  όρισε  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  

των  Οργανισμών  και  των  νομικών  προσώπων  σύμφωνα  με  το  

περιεχόμενο  της  υπ '  αριθμό  102 εγκυκλίου  του  τμήματος  νομικών  

προσώπων  τοπικής  αυτοδιοίκησης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών .   
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 Με  βάση   αυτή  την  ίδια  εγκύκλιο  εξαιρούσε  τις  σχολικές  

επιτροπές  και  τις  εξαιρούσε  γιατί  σε  πολύ  λίγο  διάστημα ,  μια  

εβδομάδα  μετά ,  τροποποιήθηκε  η  υπ '  αριθμό  8440 υπουργική  απόφαση  

με  την  οποία  καθοριζόταν  η  λειτουργία  των  σχολικών  επιτροπών  και  

με  μια  νεότερη  απόφαση  στις  20 Σεπτεμβρίου ,  η  υπ '  αριθμό  63967, 

είναι  η  απόφαση  του  υφυπουργού  Εσωτερικών  του  κ .  Λιβάνη ,  αρμόδιο  

για  θέματα  τοπικής  αυτοδιοίκησης ,  έφερε ,  λοιπόν ,  καινούργια  

δεδομένα  στην  συγκρότηση  των  σχολικών  επιτροπών .   

 Κατά  βάση  αυτά  ήταν  η  μείωση  της  αυξημένης  συμμετοχής  των  

διευθυντών  των  σχολικών  μονάδων  που  από  έξι  συνολικά  μειώνονται  

σε  τρεις ,  τόσο  στην  Α /θμια  εκπαίδευσης  όσο  και  δυο  στην  Β /θμια ,  

επειδή  εκεί  υπάρχει  και  εκπρόσωπος  της  μαθητικής  νεολαίας .   

 Με  βάση ,  λοιπόν ,  αυτά  και  αφού  απευθυνθήκαμε  στις  

Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  και  στην  Ένωση  Γονέων ,  η  οποία  συμμετέχει  

με  εκπροσώπησης  στις  σχολικές  επιτροπές ,  πήραμε  τους  εκπροσώπους  

της  κάθε  βαθμίδας  εκπαίδευσης ,  η  οποία  είναι :  για  την  Σχολική  

Επιτροπή  Α /θμιας  εκπαίδευσης  τακτικά  μέλη  ο  Φωστηρόπουλος  

Κωνσταντίνος .  Διευθυντής  του  24ου  Δημοτικού  Σχολείου  με  

αναπληρωτή  του  τον   Παπαματθαίο  Νικόλαο   Διευθυντή  του  11ου  .  

 Δεύτερο  τακτικό  μέλος :  Ξίφτο  Στέφανο  Διευθυντή  του  12ου  

Δημοτικού  Σχολείου  με  αναπληρωτή  του  τον  Τατσίδη  Παναγιώτη ,  

Διευθυντή  του  5ου  και  Παγώνα  Μπουτρουμανίδου ,  προϊστάμενη  του  

10ου  Νηπιαγωγείου  με  αναπληρώτριά  της  την  κυρία  Ευαγγελοπούλου  

Αριάδνη  προϊστάμενη  του  29ου .   

 Από  την  Ένωση  Γονέων  οι  εκπρόσωποι  θα  είναι  η  κυρία  

Ταρτσόγλου  Γεωργία  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Κεχριμπάρη  Ιωάννα .   
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 Αυτά  είναι  τα  μέλη  που  προκύπτουν  με  βάση  τις  ιδιότητές  τους  

για  την  Σχολική  Επιτροπή  της  Α /θμιας .    

 Για  την  Β /θμια .  Με  βάση  πάλι  τις  προτάσεις  από  τον  Διευθυντή  

Εκπαίδευσης  τακτικό  μέλος  ο  κ .  Σωτηριάδης  Δημήτρης  Διευθυντής  του  

4ου  Γενικού  Λυκείου  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρωματικό  μέλος  την  

κυρία  Κούλα  Βασιλική ,  Διευθύντρια  του  2ου  Γενικού  Λυκείου ,  δεύτερο  

τακτικό  μέλος  το  κ .  Δουμουχτσής  Κωνσταντίνος  Διευθυντής  του  2ου  

Επαγγελματικού  Λυκείου  με  αναπληρωτή  του  τον  κ .  Ανδρεάδη  Σταύρο  

Διευθυντή  του  1ου  Επαγγελματικού  Λυκείου  και  το  τρίτο  τακτικό  μέλος  

είναι  ο  μαθητής  Φιλίππου  Ιωάννης  του  4ου  Γενικού  Λυκείου  και  

αναπληρωματικό  του  μέλος  η  μαθήτρια  Πολυράβα  Σωτηρία  του  4ου  

Γενικού  Λυκείου .   

 Η  Ένωση  Γονέων  για  την  Σχολική  Επιτροπή  της  Β /θμιας  

προκρίνει  ως  τακτικό  μέλος  τον  κ .  Τζιάρα  Γεώργιο  και  

αναπληρωματικό  μέλος  την  κυρία  Μπούμπα  Αλεξία .  

 Αυτά ,  λοιπόν ,  είναι  τα  τέσσερα  μέλη  που  προκύπτουν  με  βάση  τις  

ιδιότητες .  Για  τα  υπόλοιπα  μέλη  η  υπουργική  απόφαση  ορίζει  ως  

ανώτατο  αριθμό  τον  αριθμό  15,  τα  υπόλοιπα  λοιπόν  μέρη  προτείνονται  

από  τον  κ .  Δήμαρχο  με  την  αναλογία  που  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος  των  3/5 

και  η  πρόταση ,  όπως  λέει  η  απόφαση ,  είναι  δεσμευτική .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  τα  3/5 και  σύμφωνα  με  την  τελευταία  εγκύκλιο  

ορίζουμε  ότι  από  τα  υπόλοιπα  μέλη ,  τα  ένδεκα ,  αφού  τα  τέσσερα ,  όπως  

σας  είπε  ο  κ .  Σιαμάγκας  είναι  αυτά  τα  οποία  έχουμε  πάρει  το  έγγραφο  

και  ορίστηκαν  από  την  Α /θμια ,  την  Β /θμια  και  τους  αντίστοιχους  

φορείς ,  από  τα  ένδεκα ,  λοιπόν ,  προτείνει  ο  Δήμαρχος  ορίζει  τα  εννέα  

και  δυο  είναι  από  την  αντιπολίτευση ,  στο  πλαίσιο  όμως  του  στίγματος  
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που  δώσαμε  αρχικά  θα  προτείνουμε  μόνο  τα  οκτώ  και  όχι  τα  εννέα  

μέλη  και  στην  μια  και  στην  άλλη  περίπτωση  και  τα  τρία  μέλη ,  όχι  τα  

δυο ,  τα  τρία  μέλη  θα  επιλεγούν  από  την  αντιπολίτευση .   

 Προτείνω ,  λοιπόν ,  για  Πρόεδρο  τον  κ .  Σιαμάγκα  Δημήτριο  στην  

Ε .Σ .Ε .Π .Ε . ,  την  κυρία  Γιαννακάκη  Παναγιώτα ,  την  κυρία  Τσακίρογλου  

Φωτεινή ,  την  κυρία  Φουντουκίδου  Ελισάβετ ,  τον  κ .  Δινάκη  Κώστα ,  τον  

κ .  Λάντζο  Ιωάννη ,  την  κυρία  Κοτσέλη  Βαρβάρα  και  την  κυρία  

Γκεντσούδη  Ελισσάβετ .   

 Αυτά  είναι  τα  οκτώ  άτομα ,  τα  οποία  είναι ,  μαζί  με  τον  Πρόεδρο ,  

προτείνονται  για  την  Ε .Σ .Ε .Π .Ε . .   

Για  την  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   τα  αντίστοιχα  οκτώ  άτομα  είναι ,  προτείνω  

τον  κ .  Ρίζο  Σάββα  σαν  Πρόεδρο ,  την  κυρία  Σία  Ζέτα ,  την  κυρία  

Κατσαρίδου  Έλενα ,  την  κυρία  Μερεμετίδου  Μαρία ,  τον  κ .  Μιλούση  

Γεώργιο ,  τον  κ .  Μίσα  Ιωάννη ,  τον  κ .  Ίντο  Κωνσταντίνο  και  την  κυρία  

Μηνά  Μαρία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  αντιπολίτευση ,  λοιπόν ,  έχουμε  κάθε  μια  από  τις  δυο  αυτές  

επιτροπές ,  είναι  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  τα  δυο ,  να  

προτείνει  η  αντιπολίτευση  πρέπει  τρία  μέλη .  Από  την  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλει  να  βάλουμε  και  αναπληρωματικούς  σε  αυτό ;   προτείνουμε  για  

την  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  την  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου ,  αναπληρώτρια ,  εάν  

χρειάζεται ,  η  κυρία  Δρίγκα .  Για  την  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   την  κυρία  

Καρασουλτάνη  Χρυσούλα  και  αναπληρωτής  ο  κ .  Μπουρβάνης  

Ζαχαρίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Η  παράταξη  του  κυρίου… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  προτείνετε .  Οι  άλλες  παρατάξεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έναν  σε  κάθε  μια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  συνεχίστε  παρακαλώ ,  μην  φωνάζετε .  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλό  θα  ήταν  να  υπήρχαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μας  πείτε  αύριο .  Από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  να  

συμπληρώσουμε  την  επόμενη  θέση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  Ζαχαρία  τον  Μπουρβάνη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε  ποια ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στην  Α /θμια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπουρβάνης  Α /θμια  και  αναπληρωτής ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φωτιάδης  Γιώργος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  στην  Β /θμια ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φαρμάκης ,  λοιπόν ,  Παύλος  με  αναπληρωματικό  τον  κ .  Γκότση  Ηλία .   

Συναινεί  το  σώμα  στις  επιλογές  αυτές ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  μόνο  διόρθωση .  Στην  θέση  του  Ίντου  Κωνσταντίνου ,  γιατί  έγινε  

ένα  λάθος ,  είναι  ο  Δινάκης  στην  Β /θμια  και  ο  Ίντος  πηγαίνει  στην  

Α /θμια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  τώρα  τοποθετήσεις .  Τελείωσε  ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  ως  αναπληρωτής  στην  θέση  μου  μπορούμε  να  βάλουμε  τον  

Κασμιρίδη  τον  Κώστα  ως  αναπληρωτή ;  Εκπαιδευτικός  είναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  συναινεί  το  σώμα  στις  επιλογές  αυτές ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί .   

 

Ορισμός  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρων  Δ /κών  Συμβουλίων  

των  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών:  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Σιαμάγκας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  627/2019 )  

………………………… 

 

Ορισμός  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρων  Δ /κών  Συμβουλίων  

των  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών:  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Σιαμάγκας .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  628/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έξι .   
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ΘΕΜΑ  6ο:  

Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων:  

α)  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών   

με  την  επωνυμία  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

β)  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  με   

την  επωνυμία  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Σερρών   

(ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ) ,  

γ)  του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία  Οργανισμός  Προσχολικής  

 Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αθλητισμού  

 του  Δήμου  Σερρών  (ΟΠΑΚΠΑ)  και  

δ)  της  ενιαίας  επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  

 Άρδευσης  Δήμου  Σερρών  (Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προτείνεται ,  λοιπόν ,  εδώ  η  εξής  τροποποίηση .  Σε  ότι  αφορά  την  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τροποποίηση  του  άρθρου  9,  περίπτωση  Γ ,  εδάφιο  6 της  

συστατικής  πράξης ,  ώστε  η  νέα  διατύπωσή  του  να  είναι :  Η  επιχείρηση  

διοικείται  από  11μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  ορίζεται  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  από  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  

πέντε  είναι  δημοτικοί  σύμβουλοι  εκ  των  οποίων  δυο  προερχόμενοι  από  

τις  παρατάξεις  της  μειοψηφίας ,  ένας  εκπρόσωπος  κοινωνικού  φορέα  

που  έχει  σκοπούς  αντίστοιχους  με  εκείνους  του  νομικού  προσώπου  και  

τα  υπόλοιπα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  οι  δημότες ,  οι  
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οποίοι  έχουν  ειδικές  γνώσεις  ή  εμπειρία  σχετική  με  τους  σκοπούς  του  

νομικού  προσώπου .   

 Σε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  απασχολεί  περισσότερο  από  20 

άτομα  προσωπικό ,  την  μια  θέση  δημότη  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

καταλαμβάνει  εκπρόσωπος  από  τους  εργαζομένους  προερχόμενος  από  

το  πολυπληθέστερο  συνδικαλιστικό  Σωματείου  που  τυχόν  λειτουργεί  

στην  επιχείρηση .  

 Σε  περίπτωση  που  δεν  λειτουργεί  συνδικαλιστικό  Σωματείο  ο  

εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  αναδεικνύεται  από  Συνέλευση  που  

συγκαλείται  για  τον  σκοπό  αυτό  με  ευθύνη  του  Γενικού  Διευθυντή  της  

επιχείρησης .   

 Οι  αλλαγές ,  δηλαδή ,  έγκειται  αφενός  μεν  στο  ότι ,  κυρίως  στο  ότι  

καταργείται  η  συγκεκριμένη  αναφορά  σε  κοινωνικό  φορέα  που  θα  

συμμετέχει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ,  είναι ,  δηλαδή ,  ελεύθερη  η  

επιλογή  πλέον  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  επιλέξει  οποιονδήποτε  

κοινωνικό  φορέα  επιθυμεί ,  όπως ,  βέβαια  και  οποιονδήποτε  δημότη ,   ο  

οποίος  έχει  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  επιχείρησης .   

 Στην  περίπτωση  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  προτείνεται . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θέλετε  να  τα  πω  όλα  μαζί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  τα  πούμε  ένα  –ένα ;  Μα  είναι  ταυτόσημα  πάνω  –κάτω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έχουμε  ορίσει  διαφορετικούς  εισηγητές  για  το  κάθε  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  τέλος  θα  μιλήσουν  όλοι  μαζί .  Να  σας  πω  την  γενικότερη  

προσέγγιση  και  μετά  ο  καθένας  ότι  θέλει  να  πει .  

 Σε  σχέση  με  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  τροποποίηση  του  άρθρου  5,  εδάφιο  

3,  της  συστατικής  πράξης ,  ώστε  η  νέα  διατύπωση  να  είναι  ότι  η  

επιχείρηση  διοικείται  από  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποτελούμενο  από  

ένδεκα  μέλη ,  τα  οποία  ορίζονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τα  

υπόλοιπα  όμοια  με  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  

 Δηλαδή ,  στην  προκειμένη  περίπτωση  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  από  9μελές  

γίνεται  11μελές  το  Διοικητικό  του  Συμβούλιο  και  οι  κοινωνικοί  φορείς  

δεν  είναι  συγκεκριμένοι  και  μπορεί  να  είναι  οποιοσδήποτε .   

 Στην  περίπτωση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έχουμε  τροποποίηση  του  

άρθρου  4,  παράγραφος  2,  εδάφιο  Γ  της  συστατικής  πράξης ,  όπου  

αλλάζει  ο  αριθμός  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  13 

γίνονται  15,  όπως  είναι  το  μέγιστο  δικαίωμα  που  υπάρχει  στην  

περίπτωση  αυτή  και  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  θα  είναι  

δημότες  που  διαθέτουν  ειδικές  γνώσεις  ή  εμπειρία  σχετική  με  τους  

σκοπούς  του  νομικού  προσώπου  ή  εκπρόσωποι  κοινωνικών  φορέων  που  

έχουν  σκοπούς  συναφείς  με  αυτούς  του  νομικού  προσώπου  και  

επιλέγονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Αυτή  είναι  η  τροποποίηση ,  

ώστε  να  μην  υπάρχει  ρητή  . .  σε  συγκεκριμένο  φορέα  που  θα  

εκπροσωπείται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο .   

 Σε  ότι  αφορά  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  προτείνεται  η  διατύπωση  να  είναι  

όμοια  με  αυτή  που  επήλθε  με  τον  τελευταίο  νόμο ,  τον  Ν4623/19 που  

καθόρισε  την  σύνθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  
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με  βάση  την  οποία  έγινε  και  η  επιλογή  των  μελών  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου .  

 Τώρα  τοποθετήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  μπορούσα  να  πάρω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  θα  κάνω  μια  γενική  τοποθέτηση  για  την  παράταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μητλιάγκα  λοιπόν ,  η  κυρία  Ηλιοπούλου .  Άλλος ;  Και  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Άλλος  υπάρχει ;  Όχι .  Λοιπόν ,  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Καταρχήν  να  πω  το  εξής :  και  σε  επιβεβαίωση  όσων  της  παρατήρησης  

που  έκανα  στο  προηγούμενο  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ανοικτό  είναι  το  μικρόφωνο .  Σε  συνέχεια  της  παρατήρησης ,  να  το  πω  

σε  εισαγωγικά ,  που  έκανα  και  στο  προηγούμενο ,  στο  τέταρτο  θέμα  για  

την  ΔΑΕΚΑΣ ,  από  την  στιγμή  που  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ως  

εισήγηση  ένα  θέμα  που  έχει  τροποποίηση  κάποιων  άρθρων ,  θα  ήταν  

καλό  και  πολύ  χρήσιμο  σε  όλους  μας ,  να  βλέπουμε  την  μορφή  του  

άρθρου  όπως  ήταν  και  όπως  θα  είναι ,  με  την  έννοια  ότι  αυτή  την  

στιγμή  όλοι  μας  διαβάσαμε  την  εισήγηση ,  η  οποία  λέει  ότι  προτείνεται ,  

κατά  κάποιο  τρόπο ,  να  είναι  αυτή  η  μορφή  του  άρθρου ,  χωρίς  να  

ξέρουμε  εάν ,  ποια  ήταν  η  προηγούμενη  μορφή ,  δηλαδή  αυτό  που  θα  
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αλλάξουμε  επακριβώς  και  επίσης ,  εάν  αυτή  η  τροποποίηση  είναι  

υποχρεωτική  ή  είναι  δυνητική ,  με  την  έννοια  ότι  υπάρχει  μια  

εγκύκλιος ,  όλοι  την  γνωρίζουμε ,  την  102,  η  οποία  ερμηνεύει  τις  

τελευταίες  τροποποιήσεις  που  έγιναν  τον  Αύγουστο  με  τον  καινούργιο  

νόμο  για  το  πως  θα  γίνουν  αυτές  οι  συνθέσεις  των  διοικήσεων ,  παρόλα  

αυτά  αφήνεται  κάποια  διακριτική  ευχέρεια  και  εδώ  θα  πω  ότι  κάποια  

θέματα ,  προφανώς  είναι  θέμα  πολιτικής  απόφασης  της  Δημοτικής  

Αρχής ,  θα  ήταν  καλό  να  έχουμε  την  θέση  και  κυρίως  να  έχουμε  

ξεκάθαρα ,  όταν  πρόκειται  για  μια  τροποποίηση ,  ποια  είναι  η  μορφή  

του  άρθρου  όπως  ήταν  και  ποια  αυτή  που  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  

εάν  αποδεχόμαστε  να  αλλάξει  ή  όχι .   

 Επομένως ,  το  πρώτο  σκέλος  της  παρέμβασής  μου  είναι  

παρατήρηση ,  επισήμανση  ας  το  πω  και  το  δεύτερο  είναι  ερώτημα ,  εάν  

υπάρχει  διακριτική  ευχέρεια  με  την  δική  σας  ερμηνεία  ή  εάν  είναι  

δεσμευτικό  το  να  αλλαχθούν  αυτά  τα  συγκεκριμένα  άρθρα  στα  

καταστατικά .   

Κα  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  διαφωνούμε  ως  προς  την  κατάργηση  

της  θέσης  του  Εργατικού  Κέντρου  ως  φορέα  κοινωνικό ,  διότι  με  βάση  

τις  ειδικές  γνώσεις  και  την  εμπειρία  σε  σκοπούς  ανάλογους  με  την  

επιχείρηση  την  κοινωφελή ,  θεωρούμε  ότι  δεν  υπάρχει  κάποιος  άλλος  

κοινωνικός  φορέας  που  να  μπορεί  να  εκπροσωπήσει  σε  αυτόν  τον  

βαθμό ,  όπως  είναι  το  Εργατικό  Κέντρο .   

 Όλοι  οι  εργαζόμενοι  ανήκουμε  σε  αυτόν  τον  φορέα  και  θεωρούμε  

ότι  μπορεί  να  υπερασπιστεί  και  να  αγωνιστεί  υπέρ  το  να  είναι  βιώσιμη  

αυτή  η  επιχείρηση .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   . .  η  κυρία  Μητλιάγκα  με  έκπληξη  είδα ,  μάλλον  

άκουσα   εσάς  με  έκπληξη  ότι  προχωράτε  στην  διεύρυνση  των  

συμβουλίων  εκεί  που  σας  επιτρέπει  ο  νόμος  και  στην  αλλαγή  των  

φορέων .  Έμεινα  πραγματικά  έκπληκτος .  Περίμενα ,  βέβαια  και  είναι  εκ  

του  νόμου  υποχρεωμένοι  να  προχωρήσουμε  στην  συστατική  πράξη  

αυτή  της  αλλαγής ,  όσον  αφορά  τα  3/5 και  τα  2/5,  όμως  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω ,  το  οποίο  έγινε  πραγματικά  πολύ  εμπεριστατωμένα  και  πολύ  

. .επιλέχθηκαν  αυτοί  οι  φορείς  για  να  εκπροσωπούν ,  τον  λόγο  για  τον  

οποίο  θέλετε  να  αλλάξετε  τους  φορείς  εκπροσώπησης  . .  αυτών  των  

φορέων .   

 Επίσης ,  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  ότι  εμείς  εδώ  είμαστε  για  να  

λειτουργήσουμε  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο ,  να  παίρνουμε  γρήγορα  

αποφάσεις  και  όχι  να  δημιουργούμε  διοικητικά  όργανα  πολυμελή ,  τα  

οποία  είναι  δυσκίνητα  και  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  δώσουν  εύκολες  

και  γρήγορες  λύσεις .   

 Εάν  είναι  δυνατόν  τα  συμβούλια  να  ήταν ,  η  παράταξή  μου  λέει ,  

ολιγομελή ,  ώστε  να  μπορούν  να  λειτουργήσουν  γρήγορα  και  να  

παίρνονται  αποφάσεις .  Πιστεύω  ότι  το  κάνετε  αυτό  για  να  

τακτοποιήσετε  κάποιους  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  θέλουν  να  μπουν  στα  

διοικητικά  συμβούλια .   

 Νομίζω  ότι  πρέπει  να  είμαστε  πιο  ευέλικτοι   και  πιο  λειτουργικοί  

και  τοποθετούμαι  για  όλα  τα  συμβούλια .  Ακόμα  και  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  

που  θέλετε  να  αυξήσετε .  Είναι  δυνατόν  15μελες  συμβούλιο  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;   Μα  εδώ  δεν  μαζεύονται  μετά  τον  τρίτο  μήνα  σας  

πληροφορώ  ειλικρινέστατα  με  την  εμπειρία  μου ,  που  τον  υπηρετώ  τον  

χώρο  αυτό  τριάντα  και  πλέον  έτη ,  μετά  τον  δεύτερο ,  τρίτο  μήνα ,  
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επειδή  δεν  υπάρχουν  ούτε  έξοδα  ούτε  αποζημίωση  συμβούλων ,  δεν  

μπορεί  να  κάνει  ο  Πρόεδρος  συμβούλιο .  Δεν  μπορεί  να  μαζέψει  τα  έξι  

ή  τα  επτά  άτομα .  Αντί  να  το  κάνουμε  9μελες ,  11μελές  προτείνετε  να  

γίνει  11μελές ;   

 Εμείς  θα  ψηφίσουμε ,  βέβαια ,  θετικά ,  όσον  αφορά  την  αλλαγή  που  

προβλέπει  η  νομοθεσία  ο  4623 και  η  εγκύκλιος  για  τα  3/5 και  τα  2/5,  

όμως  δεν  θα  ψηφίσουμε  την  αλλαγή  των  φορέων  και  την  διεύρυνση  των  

Διοικητικών  Συμβουλίων  σε  τόσο  υψηλό  αριθμό ,  ειδικά  για  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  πάει  15μελές .   

 Είναι  αδιανόητο  για  εμάς  να  συμβεί ,  σας  το  λέει  ένας  άνθρωπος  

με  πολύ  μεγάλη  εμπειρία  στον  χώρο  αυτό  και  ως  υπάλληλος  και  ως  

αιρετός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσω  λίγο  μια  απάντηση  στην  κυρία  Μητλιάγκα .  Καταρχήν  ποια  

ήταν  η  προηγούμενη  διατύπωση  των  συστατικών  πράξεων ,  είναι  

γνωστή .  Δεν  χρειάζεται  να  την ,  είναι  εύκολα  πρόσβαση ,  είναι  

δημοσιευμένη  σε  ΦΕΚ  αυτά .   

 Σε  ότι  αφορά  δε  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούσατε  να  ερχόσασταν  στον  Δήμο .  Εάν  μου  το  λέγατε  εμένα  θα  

σας  το  έδινα  αμέσως .  

 Σε  ότι  αφορά  δε  στα  υπόλοιπα  θέματα  της  ουσίας ,  δεν  θα  μιλήσω  

εγώ ,  τον  λόγο  τον  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Καταρχάς ,  να  πούμε  ότι  είπαμε  ότι  αξιολογούμε  θετικά  την  προσέγγιση  

στο  να  υπάρχει  και  μια  εισήγηση  και  μια  πιο  εύπεπτη  αποτύπωση  των  

θεμάτων ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  ψάχνουμε  πολύ ,  αλλά  προφανώς  θα  

πρέπει  να  γνωρίζουμε  και  κάποια  μίνιμουμ  θέματα  νομοθεσίας .  

Δημοτικοί  σύμβουλοι  είμαστε  όλοι ,  άρα  θα  μπορούμε  να  έχουμε  μια  

μίνιμουμ  γνώση .   

 Πάντως ,  αξιολογούμε  θετικά  και  από  το  άλλο  συμβούλιο  πιστεύω  

ότι  θα  υπάρχουν  κάποια  πολιτική  προσέγγιση  για  το  κάθε  θέμα .   

 Τώρα ,  η  διεύρυνση  έχει  να  κάνει  με  την  συμμετοχή .  Έχουμε  πει  

και  το  έχουμε  εκπέμψει  και  εμείς  σαν  παράταξη  εδώ  και  πολύ  καιρό  

και  νομίζω  από  όλους  εκπέμφθηκε  ότι  θέλουμε  συμμετοχή  πολιτών  

μέσα  στην  διοίκηση  του  Δήμου .   

 Η  συμμετοχή  πολιτών  μέσα  στην  διοίκηση  του  Δήμου  

πραγματοποιείται  μέσα  από  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  των  δημοτικών  

επιχειρήσεων .  Δεν  αυξάνουμε  τους  αιρετούς ,  αυξάνουμε  τους  πολίτες  

και  όσο  το  δυνατόν  είναι  πιο  πολλοί  οι  ενεργοί  πολίτες  που  

συμμετέχουν  μέσα  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  των  δημοτικών  

επιχειρήσεων  και  των  οργανισμών ,  τόσο  νομίζω  ότι  ενδυναμώνεται  και  

η  συμμετοχική  διαδικασία .   

Δεν  υπάρχει  καμία ,  μακριά  από  εμάς  το  κομμάτι  γιατί  

αναφέρθηκε  για  βόλεμα  ή  για  οτιδήποτε  άλλο ,  εάν  το  θέλαμε  αυτό ,  

ούτως  ή  άλλως ,  θα  το  εκφράζαμε  με  το  στίγμα  που  δώσαμε .  Βλέπετε  

ότι  παραχωρούμε  θέσεις  για  το  κομμάτι  της  συμμετοχής  της  

αντιπολίτευσης ,  άρα  μακριά  από  εμάς  αυτή  η  προσέγγιση  του  να  

θέλουμε  να  ενεργοποιήσουμε  πιο  πολλούς  ανθρώπους  από  την  δική  μας  

παράταξη  και  σε  αυτή  την  διεύρυνση  θα  είναι  πάλι  η  φιλοσοφία  και  το  
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στίγμα  της  φιλοσοφίας  μας  έντονο ,  άρα  δεν  υπάρχει  καμία  κρυφή  

ατζέντα  ή  καμία  κρυφή  σκέψη  σε  αυτή  την  διεύρυνση .   

Η  διεύρυνση  σημαίνει  συμμετοχή ,  η  διεύρυνση  σημαίνει  υγεία ,  

τώρα  από  εκεί  και  πέρα  εάν  κάποιοι  που  αποδέχονται  την  επιλογή  τους  

δεν  συμμετέχουν ,  υπάρχουν  και  οι  διαδικασίες  που  τους  αλλάζουν  και  

μπαίνουν  οι  αναπληρωματικοί .   

Όσον  αφορά  το  θέμα   των  φορέων ,  υπακούν  οι  φορείς ,  η  

αντικατάσταση  των  φορέων  από  τους  δημότες ,  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  

έχει  προταθεί ,  υπακούει  στην  φιλοσοφία  που  ανέφερα  αρχικά .  Ειδικά  

στο  θέμα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  το  κομμάτι  του  Εργατικού  Κέντρου  έχει  να  

κάνει  με  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  ήδη  εκπρόσωπος  των  Εργαζομένων  

μέσα  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  θεωρήσαμε  ότι  αυτός  ο  φορέας  

θα  μπορεί  να  αντικατασταθεί  και  μπαίνει  το  διαζευκτικό .  Δηλαδή  

μπορεί  να  πάει  ή  φορέας  ή  πολίτης .  Δεν  σημαίνει  ότι  αποκλείουμε  τον  

φορέα .  Είναι  στην  διακριτική  ευχέρεια  του  σώματος  αυτό .   

Με  αυτές ,  λοιπόν ,  τις  παρατηρήσεις  και  με  την  θέλησή  σας  για  

συμμετοχή ,  για  μεγαλύτερη  συμμετοχή  των  πολιτών ,  ζητούμε  την  

ψήφιση  του  συγκεκριμένου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  θα  το  πω  όταν  θα  έρθει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  περάσουμε  επομένως  σε  ψηφοφορία .    

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  δεν  θα  το  ψηφίσουμε  για  τον  εξής  λόγο .  Όσο  το  σχήμα  είναι  πιο  

συμμαζωμένο ,  τόσο  πιο  ευέλικτο  είναι .  Δηλαδή  θα  συμφωνήσω  με  

αυτό .  Χρόνια  τώρα ,  τριάντα  χρόνια  έχουμε ,  και  ακόμα  τώρα  στην  
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Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  τους  ψάχνουμε  να  έρθουν ,  που  είναι  αρχή ,  

ενάμιση  μήνας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  πιστεύουμε  στην  αρχή  την  νόμιμη ,  να  έχετε  τα  3/5,  πόσα  

δικαιούστε ,  αλλά  όσο  πιο  μικρό  είναι  το  σχήμα ,  στα  μόνιμα ,  βέβαια ,  

τόσο  πιο  ευέλικτο  είναι  και  τόσο  πιο  πολύ  μπορεί  να  γίνονται  οι  

συνεδριάσεις  και  τα  λοιπά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Φαρμάκη  εσείς ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Παρών .  Δεν  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γεωργούλα ;  Κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  τελικά  του  κ .  Φωτιάδη  τι  ψηφίζει ;  Όχι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εντάξει .  Ολοκληρώθηκε  η  ψηφοφορία .   Η  παράταξη  του  κ .  

Δημάρχου  ψηφίζει  ναι ,  ο  κ .  Φαρμάκης  παρών ,  η  παράταξη  του  κ .  

Αραμπατζή  τέσσερις  ψήφοι  είναι  αρνητικές ,  όπως  και  η  παράταξη  του  

κ .  Φωτιάδη  και  τρεις  ψήφοι  η  κυρία ,  η  παράταξη  της  κυρίας  

Παπαφωτίου  και  του  κ .  Γεωργούλα  είναι  ναι .   
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 Συνεπώς ,  εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία .   

 

Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων:  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  

 Δήμου  Σερρών  με  την  επωνυμία  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  629/2019 )  

………………………… 

 

Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων:  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης   

Δήμου  Σερρών  με  την  επωνυμία  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  

Σερρών   

(ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . )  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:630 /2019 )  

………………………… 

 

Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων:  του  Ν .Π .  με  την  επωνυμία  

 Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής ,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και   

Αθλητισμού  του  Δήμου  Σερρών  (ΟΠΑΚΠΑ)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  631/2019 )  
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………………………… 

 

Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων:  της  ενιαίας  επιχείρησης  

Ύδρευσης  

 Αποχέτευσης  Άρδευσης  Δήμου  Σερρών  (Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  632/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019  

για  την  υπηρεσία  ¨Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  των  

διαδικασιών  

 για  τον  καθορισμό  τιμής  μονάδος  για  την  μετατροπή  εισφοράς  γης   

σε  χρήμα  στις  περιοχές  των  πράξεων  εφαρμογής  του  Δήμου  

  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  17 εννοείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  κατά  πλειοψηφία  περνάει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  δέκα  τέσσερις  και  εσείς  είστε  δέκα  τρεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα  επτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς  είμαστε  είκοσι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όποιος  λείπει  δεν  ψηφίζει ,  να  το  ξέρετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά  και  τρεις ,  είκοσι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα  έξι  είστε ,  δεν  είστε  δέκα  επτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς  είστε  δέκα  έξι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάβασε  τον  κατάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  τρεις  δέκα  εννέα .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είτε  δέκα  εννέα ,  είτε  είκοσι  πάλι  παραπάνω  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάβασέ  το  ονομαστικά  να  μην  υπάρχει  καμία  αμφιβολία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  μην  υπάρχει  πρόβλημα ,  Πρόεδρε…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο  εμείς  είμαστε  παραπάνω .  Μόνο  εμείς  είμαστε  δέκα  επτά  και  

τρεις  ψήφοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  είμαστε  δέκα  έξι ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Για  να  μην  υπάρχει  θέμα ,  ψηφίζω  εγώ  υπέρ  της  πρότασης  και  περνάει  

η  πρόταση .  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  να  μην  το  κάνετε  αυτό ,  κ .  Φαρμάκη ,  έχει  περάσει  ήδη .  Για  να  μην  

αιωρείται  καμία  αμφιβολία ,  είναι  δέκα  τρεις  ψήφοι  της  παράταξης  του  

κ .  Φωτιάδη  και  τέσσερις  της  παράταξης  του  κ .  Αραμπατζή ,  δέκα  επτά .  

Εμείς  είμαστε  παρόντες  εδώ  πέρα  ήδη  δέκα  επτά ,  τρεις  ψήφοι  από  τις  

δυο  άλλες  παρατάξεις  και  γίνανε  είκοσι  και  μια  του  κ .  Φαρμάκη ,  

εφόσον  θέλει ,  είκοσι  ένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το  θέμα  επτά  δεν  το  επαναλαμβάνω ,  το  ανέγνωσα  προηγουμένως .  

Εισηγητής  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είχαμε  πει ,  καταρχάς ,  στον  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  θα  χρησιμοποιούμε ,  σε  κάποια  

θέματα  θα  χρησιμοποιούμε  τον  προτζέκτορα ,  δυστυχώς  όμως  ένα  

τεχνικό  θέμα  δεν  μας  επέτρεψε .  Την  επόμενη  φορά  θα  είμαστε  έτοιμοι  

στα  θέματα  που  κρίνεται  απαραίτητο .  Τώρα  πάμε  στην  ουσία .   

 Έχουμε  το  θέμα  των  πράξεων  εφαρμογής  και  είναι  ένα  πολύ  

σοβαρό  θέμα  και  επειδή  θα  επανέλθει  σίγουρα ,  στα  επόμενα  

συμβούλια ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  σας  πω  πέντε  πράγματα  για  να  

καταλάβουμε  πολύ  απλά  τι  γίνεται .   

 Η  πράξη  εφαρμογής  είναι  μελέτες  που  γίνονται ,  ώστε  κάποιες  

περιοχές  των  δήμων  να  μπορούν  να  μπουν ,  το  λέω  απλά ,  στο  σχέδιο  

πόλης .   

 Πώς  γίνεται  αυτό ;  Γίνεται  πρώτα  η  πολεοδόμηση ,  δηλαδή  

καθορίζονται  ποιοι  θα  είναι  οι  δρόμοι  σε  μια  περιοχή ,  πως  θα  είναι  οι  

δρόμοι  και  από  εκεί  και  πέρα ,  αφού  καθοριστεί  αυτό ,  με  την  μελέτη  

της  πράξης  εφαρμογής  τα  οικόπεδα  που  υπάρχουν  εκεί  είτε  

συμπληρώνονται  με  την  μελέτη  αυτή ,  είτε  κάποια  μέτρα  αφαιρούνται ,  

ώστε  να  καταλήξουν  να  οριστικοποιηθεί  η  κατάσταση  και  να  φτάσουμε  

στο  σχέδιο  πόλης .  

 Έχουμε  δυο  ειδών  εισφορές .  Μια  είναι  η  εισφορά  σε  χρήμα ,  όπου  

το  κάθε  οικόπεδο ,  ο  κάθε  ιδιοκτήτης  είτε  είναι  ένας  είτε  πολλοί  

εισφέρουν  χρήματα ,  με  τα  οποία  ο  Δήμος  είτε  αποζημιώνει  άλλους  

ιδιοκτήτες  είτε  κάνει  τα  έργα  σε  κάθε  περιοχή .  Αυτό  είναι  ένα  άλλο  

θέμα ,  θα  το  συζητήσουμε  αργότερα ,  σίγουρα  όμως  εδώ  υπάρχει  και  ένα  
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θέμα  στον  Δήμο ,  κάποια  χρήματα ,  τα  χρήματα  κανονικά  από  κάθε  

πράξη  εφαρμογής  πρέπει  να  πηγαίνουν  σε  έργα  της  συγκεκριμένης  

πράξης .  Σε  μεγάλο  βαθμό  αυτό  δεν  έχει  εφαρμοστεί ,  αλλά  θα  το  

συζητήσουμε  στα  επόμενα  Δημοτικά  Συμβούλιο  και  το  λέω  και  είναι  

πολύ  σοβαρό ,  γιατί  οι  περισσότεροι  γνωρίζετε  και  εκεί  έχουμε  θέματα  

με  τον  τρόπο  που  έχουν  εισπραχθεί  κάποια  χρήματα .   

 Αυτό  όμως  που  συζητάμε  σήμερα  είναι  η  μετατροπή  της  εισφοράς  

γης  σε  χρήμα .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Κάποια  οικόπεδα  πρέπει  να  πάρουν  

ένα  μέρος ,  για  να  τακτοποιηθούν ,  ας  το  πούμε  έτσι ,   γιατί  για  να  

τακτοποιηθούν  πρέπει  να  πάρουν  από  τον  Δήμο  κάποια  κομμάτια  γης .  

Και  καθορίζεται  με  τιμή  με  βάση  την  τιμή  αυτή ,  ανάλογα  με  τα  μέτρα  

που  έχει  ο  καθένας  θα  πρέπει  να  πληρώσει .   

 Αυτό ,  δυστυχώς ,  που  έγινε  στις  περισσότερες  πράξεις  εφαρμογής ,  

είναι  ότι  η  τιμή  αυτή  που  καθορίστηκε ,  καθορίστηκε  λάθος .  κάποια  

στιγμή ,  δυστυχώς .  Η  πράξη  εφαρμογής ,  βέβαια ,  είναι  πολλές .  Είναι  

στο  Δήμο  Σερρών  νομίζω  εννέα  ή  δέκα  και  κάποιες  τοπικές .  Τι  

σημαίνει  τοπικές ;  Τοπικές  είναι ,  καθορίζουν ,  λύνουν  το  πρόβλημα ,  να  

το  πω  έτσι  δε  ένα ,  δυο  πολύγωνα .  Στις  μεγάλες  όμως  πράξεις ,  που  

αφορά ,  σχεδόν ,  όλο  τον  Δήμο  Σερρών ,  όταν  το  κατάλαβαν  και  μάλιστα  

τώρα  τελευταία  έγινε  αυτό ,  νομίζω  το  ΄17, εσείς  πήρατε  την  απόφαση  

ότι ,  ΄16, ότι  καθορίστηκε  λάθος  ο  τρόπος ,  έγινε  ανάκληση .   

 Δεν  είπα  το  εξής :  καθορίζονται ,  λοιπόν ,  οι  τιμές  για  το  κάθε  

οικόπεδο  και  ο  Δήμος  έχει  υποχρέωση  να  βεβαιώσει  την  τιμή  αυτή  

στον  κάθε  ιδιοκτήτη ,  ώστε  να  ξέρει  ο  καθένας  τι  χρωστάει ,  να  

μπορέσει  ένα  διάστημα  με  βάση  τον  νόμο  να  τον  πληρώσει  είτε  όλο  

εφάπαξ  είτε  με  δόσεις .   
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 Όταν ,  λοιπόν ,  καταλάβανε  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ότι  καθορίστηκε  λάθος  ο  τρόπος ,  έγινε  ανάκληση  όλων  αυτών  των  

αποφάσεων .  Σήμερα ,  δυστυχώς .  Ναι ,  δεν  καθορίστηκαν  όμως  ο  

καινούργιες  τιμές .  Δυστυχώς  ο  νόμος  όμως  λέει  ότι  για  τις  πρώτες  

πράξεις ,  γιατί  έλεγα  ότι  οι  πράξεις  δεν  έγιναν  όλες  μαζί ,  έγιναν  με  

κάποια  διαδικασία ,  από  την  μέρα  που  κυρώνονται  οι  πράξεις  και  

μεταγράφονται ,  έχουμε  πέντε  χρόνια  για  να  μπορέσουμε  να  

καθορίσουμε  τις  τιμές .   

 Για  τις  πρώτες  πράξεις  στο   Αλημπέκιοϊ  και  στο  βόρειο  τμήμα  

των  Αγίων  Αναργύρων ,  η  προθεσμία  αυτή  λήγει  31/12.  Οι  υπόλοιπες  

έπονται .  Μέσα  στο  επόμενο  έτος  θα  πρέπει  να  γίνει  και  αυτή  η  

διαδικασία .   

Παρόλο  που  η  υπηρεσία  με  έγγραφα  έλεγε  ότι  έπρεπε  να  συμβεί  

αυτό ,  χωρίς  να  κρίνω  εάν  έπρεπε  να  το  κάνει  η  υπηρεσία  ή  όχι ,  δεν  

προχώρησε  αυτή  η  διαδικασία .  

Σήμερα  λοιπόν ,  τρεις  μήνες ,  δυο  μήνες ,  περίπου ,  πριν  την  λήξη  

της  προθεσμίας ,  δεν  έχουν  καθοριστεί  οι  τιμές  μονάδος .   

Θες  να  συνεχίσεις ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μιλήσει  ο  κ .  Δήμαρχος ,  έχει  το  δικαίωμα  φυσικά .  Άλλος  που  να  

θέλει  να  κάνει  τοποθέτηση  πάνω  στο  θέμα  υπάρχει  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  εξηγήθηκε ,  εντελώς  λανθασμένα  και  εσφαλμένα  προσδιορίστηκε  

η  αξία  για  την  μετατροπή  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  και  χρησιμοποιήθηκε  
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για  όλες  τις  πράξεις  εφαρμογής  η  τιμή  που  είχε  καθαριστεί  για  την  

εισφορά  σε  χρήμα .   

 Ενώ  δηλαδή  έπρεπε  από  το  ΄16, που  ανακαλύφθηκε  αυτό  το  

λάθος ,  να  πραγματοποιηθούν  όλες  οι  εργασίες  από  τους  τοπογράφους  

μηχανικούς  του  Δήμου  προκειμένου  να  κατατεθούν  αγωγές  στα  

πολιτικά  δικαστήρια  και  να  καθοριστεί  βάσει  αγωγής ,  βάσει  

δικαστικής  απόφασης ,  η  οριστική  τιμή  μονάδας  αποζημίωσης  ανά  

τετραγωνικό  μέτρο ,  δεν  έγινε  καμία  ενέργεια  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  και  τόσο  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  όλο  αυτό  το  

διάστημα  όσο  και  άλλοι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  επεσήμαναν  από  το  

΄16, έχω   το  πρώτο  έγγραφο  και  την  αλληλογραφία  που  έχουμε  εδώ  από  

το  ΄16, που  επισημαίνουν  οι  υπηρεσίες  και  οι  παράγοντες ,  ότι  πρέπει  

να  επιταχυνθούν  οι  διαδικασίες  γιατί  δεν  φτάνει  το  προσωπικό  και  θα  

έπρεπε  με  τοπογράφους  μηχανικούς  είτε  εσωτερικά  είτε  εξωτερικά ,  να  

καλυφθεί  αυτό  το  κενό .  Να  γίνει  αυτή  η  διόρθωση .   

 Και  ενώ  όλες  οι  τοπογραφικές  εργασίες  έπρεπε  ήδη  να  έχουν  

ξεκινήσει  από  το  ΄17 και  να  ήμασταν  εντάξει  τώρα ,  γιατί  όπως  

αναφέρθηκε  οι  δυο  πρώτες  πράξεις  εφαρμογής  μέχρι  31/12/19 

παραγράφονται ,  δεν  έγινε  καθόλου  καμία  κίνηση .   

 Αποτέλεσμα  είναι  σήμερα  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή ,  να  

αντιμετωπίζει  άμεσα  τον  κίνδυνο  της  παραγραφής  και  να  υποχρεώνεται  

μέσα  σε  ένα  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα   δυο  μηνών ,  μέχρι  δηλαδή  

31/12 του  έτους ,  αναλάβει  ένα  τεράστιο  βάρος  και  ευθύνη  να  

ολοκληρώσει  ότι  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  δεν  έκανε  στα  

τέσσερα  χρόνια .   

 Επισημαίνω  ότι  εάν  δεν  ανατεθούν  σε  εξωτερικό  συνεργάτη  

τοπογράφο  μηχανικό  οι  ανωτέρω  τεχνικές  τοπογραφικές  εργασίες  και  
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δεν  προλάβει  η  υπηρεσία  να  τις  καταθέσει  μέχρι  31/12/19,  να  μην  

προλάβει  να  κατατεθούν  τα  δικόγραφα  και  όταν  λέμε  να  κατατεθούν  τα  

δικόγραφα  πρέπει  να  γίνει  πρώτα  όλη  η  συμβολαιογραφική  ενέργεια  

και  μετά  να  προχωρήσει  και  η  σύνταξη  του  δικογράφου .  Για  62 

περιπτώσεις  είναι  μέχρι  31/12/19.   

Μου  έδωσαν  ένα  πακέτο ,  δεν  είμαι  ούτε  δικηγόρος  ούτε  

μηχανικός ,  αλλά  είναι  μια  επίπονη  διαδικασία  επί  61 για  την  κάθε  μια  

περίπτωση ,  για  αυτές  τις  δυο  πράξεις  εφαρμογής  που  αφορούν  τις  

περιοχές  του  Αγίου  Αθανασίου  και  το  βόρειο  τμήμα  των  Αγίων  

Αναργύρων ,  ο  Δήμος  Σερρών  θα  υποστεί  μια  οικονομική  ζημία ,  η  

οποία  εκτιμάται  κατά  προσέγγιση  από  τις  βάσεις  ότι  στην  μια  

περίπτωση  του  Αγίου  Αθανασίου  θα  είναι  περίπου  100.000,  στην  δε  

πράξη  εφαρμογής  των  Αγίων  Αναργύρων  στο  βόρειο  μέρος  275.000.  

Δηλαδή  375.000.   

Αυτό  πρέπει  να  αξιολογηθεί  σήμερα  από  την  όποια  απόφαση ,  

στην  όποια  απόφαση  θα  πάρουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Άλλος ;  Κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ένα  θέμα  πολύ  σοβαρό  αυτό  το  οποίο  έχει  να  

κάνει  και  με  ένα  παρακάτω  θέμα ,  το  οποίο  θα  συζητήσουμε .  Αυτό  

προέκυψε  διότι  το  ΄16, εδώ  έχω  τα  στοιχεία ,  είχε  γίνει  μεγάλο  θέμα ,  το  

΄16 ανατέθηκε  σε  μια  εταιρεία  να  κάνει  . .εργασίες .  Αναλυτική  

καταγραφή  και  έλεγχος  των  στοιχείων  που  υπάρχουν  σήμερα  για  τις  

υφιστάμενες  πράξεις  εφαρμογής  του  Δήμου  Σερρών  με  σκοπό  την  

επανένταξη  στα  έσοδα  και  στα  έξοδα  των  κατά  περίπτωση  οικονομικών  

μεγεθών  αποτελεσμάτων  πράξεων  και  τα  λοιπά .   
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 Αυτό  το  θέμα  που  φέρνετε  έχει  σχέση  με  αυτόν  τον  έλεγχο  και  με  

αυτή  την  απόφαση  του  Αντιδημάρχου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  

το  συγκεκριμένο  ζήτημα ;  Από  που  προέκυψε ;  Είναι  τελείως  

διαφορετικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εν  μέρει  είναι  το  ίδιο .   Εάν  είναι  εν  μέρει  το  ίδιο ,  εντάξει ,  θα  

συμφωνήσουμε ,  αλλά  θα  επανέλθω  μετά  παρακάτω  για  να  τοποθετηθώ  

για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα ,  γιατί  υπάρχει ,  πραγματικά ,  μεγάλο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Γκότσης .  Άλλος ;  Έχετε  να  κάνετε  

τοποθέτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  κάνω  γιατί  δεν  είναι  το  ίδιο  θέμα  με  το  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .πλην  όμως  το  τελευταίο  τετράμηνο .  Ήταν  ο  Δημήτρης  ο  τελευταίος ,  ο  

Κυρτάσογλου .  Παραιτήθηκε  εκείνος  και  αναγκαστικά  μπήκα  εγώ .   

 Εδώ ,  όπως  είπαμε ,  είναι  μετατροπή ,  έτσι  είναι  ο  τίτλος ,  

μετατροπή  των  τιμών .  Λοιπόν ,  από  ότι  γνωρίζω  όμως  από  το  ΄16 και  τα  

λοιπά ,  η  Δημοτική  Αρχή  έλεγε  στην  Πολεοδομία  να  το  φτιάξει .  Η  

Πολεοδομία  έστελνε  έγγραφο  ότι  το  προσωπικό  μας  δεν  αρκεί ,  στείλτε  

μας  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  Γιώργο  μπορείς  να  το  ρωτήσεις ,  

στείλτε  μας  άτομα  και  κάθε  φορά  μας  έλεγαν  ότι  στείλε  τον ,  να  μην  

αναφέρω  ονόματα ,  τον  τάδε ,  τον  τάδε .   
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Δηλαδή ,  δεν  σημαίνει  ότι  για  να  γίνει  μια  δουλειά  της  

Πολεοδομία  πρέπει  να  καταστραφεί  μια  άλλη  δουλειά  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας .  Εάν ,  δηλαδή ,  έφευγαν  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  δεν  μπορούσε  να  λειτουργήσει .  Έτσι  λοιπόν ,  δεν  

γινόταν  αυτή  η  μετακίνηση .   

Δεν  ξέρω  τώρα  γιατί  δεν  πήραμε  εξωτερικούς ,  θέμα  Δημάρχου  

ήταν ,  πολύ  καλά  κάνετε  εσείς  που  παίρνετε  εξωτερικούς  εφόσον  δεν  

μπορούν  να  ανταπεξέλθουν  οι  υπηρεσίες  της  Πολεοδομίας  και  όντως  

δεν  μπορούμε  διότι  είναι  λίγα  τα  άτομα ,  δεν  έχουν  υποστήριξη  και  τα  

λοιπά .  Αλλά  αυτό  ήταν ,  ζητούσαν  άτομα  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  

εάν  όμως  αποδυναμωνόταν  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  θα  λειτουργούσε  η  

Πολεοδομία  αλλά  η  Τεχνική  Υπηρεσία  δεν  θα  μπορούσε  να  προσφέρει  

έργο .   

Στηρίζουμε ,  δηλαδή  την  πρότασή  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρόλα  αυτά ,  επειδή  δεν  είναι  σίγουρο  το  αποτέλεσμα ,  κ .  Γκότση ,  για  

το  μέχρι  τέλος  του  έτους  εάν  θα  προλάβουμε  και  με  τον  εξωτερικό  

συνεργάτη  και  με  τους  νομικούς ,  γιατί  θα  έρθει  σε  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  εξωτερικές  συνεργασίες  με  νομικούς  για  να  κάνουμε  αυτά  

τα  61 δικόγραφα  και  επειδή ,  ενδεχόμενα ,  μπορεί  να  προκύψει  απώλεια  

από  έσοδα  του  Δήμου ,  να  ξεκαθαρίσουμε  εδώ  ότι  αναλαμβάνουμε  εμείς  

σαν  Δημοτική  Αρχή  ένα  βάρος  που  δεν  μας  αναλογεί .  Θα  μπορούσε  

αυτό  το  πράγμα  από  το  ΄16 και  μετά ,  μέχρι  το  ΄19 να  είχε  προχωρήσει  

και  να  είχε  τελειώσει .   

 Δηλαδή  πραγματικά ,  βρισκόμαστε  σε  μια  αγωνία  τώρα  να  

προλάβουμε  μια  κατάσταση  που  ήταν ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  θα  

μπορούσε  να  λυθεί  είτε  εσωτερικά  είτε  εξωτερικά ,  πολύ  άνετα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  σε  ψηφοφορία .  Συμφωνούμε  όλοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εγκρίνεται  το  θέμα  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  633/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  δημόσιες   

συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  σύμφωνα  

 με  τις  παρ .  1 και  11α  του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 όλων   

των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται  για  υπηρεσιακούς .  Προτείνει  η  υπηρεσία  της  κυρία  Μέλιου  

Παναγιώτα ,  την  κυρία  Σιτζίδου  Μαρία  και  τον  κ .  Μέτσκα  Βασίλειο  με  

τους  αναπληρωτές  τους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   τον  κ .  Μέτσκα  Βασίλειο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγκρίνει  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  634/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Ορισμός  -  συγκρότηση  νέας  επιτροπής  διαχείρισης  της  δομής  

παροχής  συσσιτίου   στο   πλαίσιο   υλοποίησης   της   πράξης:    

¨Δομή   παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  

 φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  χρειάζεται  να  ορίσουμε  πέντε  δημοτικούς  συμβούλους ,  τρεις  

προερχόμενους  από  την  πλειοψηφία ,  οι  οποίοι  είναι  η  κυρία  Πάνου  

Σωτηρία  ως  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Δινάκης  και  ο  κ .  Ματθαίου .   

 Η  αντιπολίτευση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  κυρία  Καρασουλτάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καρασουλτάνη .  Από  άλλες  παρατάξεις ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  σειρά  εκλογής .  Εσείς ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  λοιπόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Αφού  ορισμό  συμβούλων… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας  λοιπόν .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βέβαια  δεν  αφορά ,  αλλά  ίσως  φταίμε  και  εμείς  και  δεν  μπορώ  να  πω  

ότι  σε  αυτό  το  κομμάτι  να  επαινέσω  την  Δημοτική  Αρχή ,  διότι  αυτό  

έρχεται  πρώτη  φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ξέρετε  κάτι ,  κύριε  

Πρόεδρε ;  Εδώ  διαβάζω  τον  νόμο ,  γιατί  ασχολήθηκα  λίγο  

εμπεριστατωμένα ,  και  ο  νόμος  λέει  . .στην  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή  ότι  κάθε  εξάμηνο  πρέπει  να  γίνεται  διαχειριστικός  και  

οικονομικός  απολογισμός  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  δεν  το  

φέρατε  ποτέ  αυτό  το  θέμα  και  έρχεται  για  πρώτη  φορά .  Γι '  αυτό  

ασχοληθήκαμε .  Για  ποιο  λόγο  λοιπόν ,  εάν  μπορούν  να  μας  

απαντήσουν ,  δεν  ήρθε  αυτό  το  θέμα  καμία  φορά  και  δεν  έχουμε  
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κανέναν  οικονομικό  απολογισμό ;  Ποτέ  δεν  πέρασε  από  την  Οικονομική  

Επιτροπή  το  θέμα  αυτό .  Ποτέ  δεν  ζητήθηκε  να  συμμετάσχει  η  

αντιπολίτευση .  Γιατί  ο  νόμος  είναι ,  από  ότι  βλέπω ,  του  ΄12. Ο  

471/2012.  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Πρέπει  να  υπηρεσία  να  διαβεβαιώσει  ότι  ο  διαχειριστικός  έλεγχος  

μέχρι  το  ΄18 έχει  τελειώσει  και  έχει  μείνει   μόνο  το  εξάμηνο  το  πρώτο  

του  ΄19. . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  για  μας  ήρθε  πρώτη  φορά .  Και  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  και  εδώ  ποτέ  δεν  ζητήθηκε  να  συμμετάσχουμε ,  παρότι  το  

λέει  ο  νόμος ,  ως  μέλη  του  ΔΣ  και  ποτέ  δεν  ήρθε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  για  έγκριση  κάθε  εξάμηνο  οικονομικός  διαχειριστικός  

απολογισμός .   

 Αυτή  την  τοποθέτηση  ήθελα  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  τα  λοιπά  συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  635/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Συντονιστικό   

Τοπικό  Όργανο  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  πλειοψηφία  ο  κ .  Νυχτοπάτης  ως  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  Από  

την  αντιπολίτευση ;  Ο  κ .  Μιχτσόγλου .   Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  636/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένδεκα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Σύσταση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  στο  Δήμο   

Σερρών   και  έγκριση  του  κανονισμού  λειτουργίας  της .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια  η  κυρία  Πάνου .   
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Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

σύμφωνα  με  τον  Ν3852/2010 συγκροτούμε  την  Δημοτική  Επιτροπή  

Ισότητας  ως  συμβουλευτικό  όργανο  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  

στόχο ,  όπως  αναγράφει  και  το  ΦΕΚ ,  την  εξάλειψη  των  έμφυλων  

στερεοτύπων ,  η  οποία  θα  πραγματοποιεί  το  σχέδιο  δράσης  για  την  

επικοινωνία  και  την  ευαισθητοποίηση  του  κοινού  σε  συνεργασία  με  τις  

ευάλωτες  ομάδες  και  τα  εθελοντικά  σωματεία .   

 Το  άρθρο  70  Α  του  Ν3852 ορίζει  τα  μέλη  ως  εξής  που  πρέπει  να  

προτείνουμε .    

 Τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  ως  Πρόεδρο ,  που  είναι  η  ομιλούσα ,  

έναν  δημοτικό  σύμβουλο  μόνο  από  τις  υπόλοιπες  παρατάξεις ,  άρα  της  

μείζονος  αντιπολίτευσης  να  προτείνουν  από  την  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Την  κυρία  Ιλανίδου .  Έναν  υπάλληλος  της  Κοινωνικής  Υπηρεσίας .  

Προτείνουμε  την  κυρία  Κατερίνη  Δούρα .  Έναν  εκπρόσωπο  της  Ένωσης  

Συλλόγων  Γονέων ,  προτείνουμε  την  κυρία  Γεωργία  Ταρτσόγλου  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Παναγιώτα  Γιαννακάκη .  Έναν  εκπρόσωπο  

φιλανθρωπικού  σωματείου ,  την  ΕΜΜΕΛΕΙΑ ,  προτείνουμε  την  κυρία  

Ζαμπριάν  Δουκένη ,  με  αναπληρώτρια  της  κυρία  Πασχαλίδου  Νόνη ,  

εκπρόσωπο  από  το  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Κακοποιημένων  Γυναικών  

της  κυρία  Μερτζιάνη  Ειρήνη ,  με  αναπληρωτή  τον  κ .  Δημήτρη  Ξενάκη .  

Εμπειρογνώμονες  από  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο  προτάθηκε  από  τον  

Πρόεδρο  η  δικηγόρος  η  κυρία  Τσακίδη  Μαρία ,  εκπρόσωπος  του  
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Λυκείου  Ελληνίδων  η  κυρία  Ελευθεριάδου  Στέλα  με  αναπληρώτρια  την  

κυρία  Ελένη  Κατσαρίδου ,  εκπρόσωπος  από  το  Σπίτι  της  Γυναίκας ,  

γιατί  προβλέπει  το  άρθρο  70 Α  να  υπάρχει  και  από  τοπικό  φεμινιστικό  

κίνημα ,  την  κυρία  Κιμπάρη  Σταματούλα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  

Μπουρνατζή  Φωτεινή .  Εκπρόσωπο  του  Εμπορικού  Συλλόγου  Σερρών  

την  κυρία  Μιλίγκα  Κυριακή .   

Τέλος ,  άλλο  ένα  μέλος  για  να  καλύψουμε  τα  δέκα ,  εκπρόσωπος  

του  Επιστημονικού  Συλλόγου  από  τον  Σύνδεσμο  Φιλολόγων  η  κυρία  

Σύλια  Ζέτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  έχουμε  επ’  αυτού  άλλες  απόψεις ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνετε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Προς  την  κυρία  Αντιδήμαρχο .  Αναφέρει  ότι  η  εκπρόσωπος  είναι  από  το  

Λύκειο  των  Ελληνίδων  ή  από  Πολιτιστικό  Φορέας  ο  νόμος ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Επακριβώς .  Αναφέρει  έναν  εκπρόσωπο  τοπικού  γυναικείου  

φεμινιστικού  συλλόγου ,  όπου  εμείς  προτείναμε  το  ‘Σπίτι  της  

Γυναίκας’ ,  να  έχει  φιλανθρωπική  δράση ,  ένα  Σωματείο  λέει  που  να  

έχει  φιλανθρωπική  δράση  και  προτείναμε  την  ΕΜΜΕΛΕΙΑ  και  το  

Λύκειο  Ελληνίδων ,  επειδή  είχε  το  ‘Δέντρο  της  Αγάπης’ .   

 Επιπλέον ,  προτείναμε  δυο  μέλη  από  την  ΕΜΜΕΛΕΙΑ  γιατί  λέει  

ότι  εάν  ένας  Σύλλογος  έχει  διπλάσιο  αριθμό  μελών ,  επειδή  έχει  
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περισσότερα  μέλη  μπορούμε  να  εντάξουμε  και  δυο  μέλη  από  την  

‘ΕΜΜΕΛΕΙΑ ,  γι '  αυτό  προτείναμε  δυο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επ’  αυτού  συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  637/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο  θέμα .   Θέμα  δώδεκα .   

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  96/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της   

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  ¨Αποζημίωσης  του  Προέδρου  

 της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γάτσιος  ως  Πρόεδρος  θα  αποχωρήσει ,  γιατί  αυτόν  αφορά  το  θέμα .  

Εισηγητής  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Μισιρλής .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Προτείνουμε  να  γίνει  δεκτή  η  απόφαση  που  πήραν  τα  μέλη  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  τα  οποία  ομόφωνα  επί  των  

παρόντων  αποδέχονται  την  καταβολή  αποζημίωσης  στον  Πρόεδρο  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  υπ '  αριθμό  42188 

της  8/7/18 υπουργικής  απόφασης  ως  έξοδα  παράστασης .   

 Η  απόφαση  αυτή  έχει  πάρει  αριθμό  96 του  2019 και  η  αμοιβή ,  η  

οποία  προτείνεται  από  την  ομόφωνα ,  ξανά  επαναλαμβάνω  από  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  είναι  718,2 ευρώ  μικτά .  Αυτό  

είναι  το  ανώτατο  όριο  το  ποσού ,  μέχρι  το  οποίο  μπορεί  να  οριστεί  η  

αμοιβή  ενός  πρόεδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  επιχείρησης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  επί  του  θέματος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  διευκρίνιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  την  γραμματέα ,  η  απόφαση  αυτή  πηγαίνει  στην  

Αποκεντρωμένη  για  έλεγχο ;  Όχι .  Έχω  την  αίσθηση ,  εδώ  είναι  και  ο  

γενικός  γραμματέας ,  ότι  άσχετα  εάν  έχει  εισηγητικό  χαρακτήρα  η  

απόφαση  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  είναι  απόφαση  και  στην  απόφαση  αυτή  

βλέπω  ναι  μεν  το  εισηγητικό ,  έχω  τις  επιφυλάξεις  μου  εάν  μπορεί  να  

το  κάνει  ο  πρόεδρος ,  ψηφίζει  κιόλας  για  τον  εαυτό  του .   
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 Θεωρώ ,  δηλαδή ,  ότι  δεν  φτάνει  μόνο  η  αποχώρηση  από  το  Δ .Σ . ,  

θεωρώ  ότι  και  στα  δυο  και  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  παρακάτω  και  σε  αυτό ,  δεν  

θα  έπρεπε  να  το  εισηγείται  ο  Πρόεδρος ,  δεν  πρέπει  να  ψηφίσει  και  ο  

Πρόεδρος .   

Είχαμε  παρόμοιο  περιστατικό ,  νομίζω ,  παλαιότερα  με  τον  κ .  

Ραμπότα  και  είχε  βγει  άκυρη  η  απόφασή  μας .   

Το  λέω  διευκρινιστικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  στο  Διοικητικό  και  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  κάνουμε  ορθή  επανάληψη  και  να  το  περάσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διότι  είναι  ναι  μεν  γνωμοδοτικό ,  αλλά  είναι  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε  κ .  Γενικέ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  διευκρινιστικά  το  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  αφού  έχει  κριθεί  ήδη  από  το  δευτεροβάθμιο  

όργανο  νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  θέμα .  Συνεπώς  το  σώμα  συναινεί .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  638/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  

α)  αρ .  74/2019 με  θέμα:  ¨Αίτημα  στον  Δήμο  Σερρών  παραχώρησης   

προς  χρήση  αυτοκινήτου  για  τις  ανάγκες  της  δομής  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ¨ ,  

β)  αρ .  77/2019 με  θέμα:  ¨Αποδοχή  επιχορήγησης  του  Υπουργείου  

Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  τη  δράση  Follow Your Art και  

ανάλογη   

αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019¨  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  και  

γ)  αρ .  99/2019 με  θέμα:  ¨Αποζημίωση  της  Προέδρου  της  

Κοινωφελούς  

 Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  δυο  σκέλη .  Στο  πρώτο  σκέλος  εισηγήτρια   η  κυρία  

Παλάζη .  Στο  δεύτερο  σκέλος  θα  αποχωρήσει  γιατί  είναι  ταυτόσημο  με  

το  προηγούμενο  θέμα .  
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Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  

α)  αρ .  74/2019 με  θέμα:  ¨Αίτημα  στον  Δήμο  Σερρών  παραχώρησης   

προς  χρήση  αυτοκινήτου  για  τις  ανάγκες  της  δομής  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ¨ ,  

β)  αρ .  77/2019 με  θέμα:  ¨Αποδοχή  επιχορήγησης  του  Υπουργείου  

Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  τη  δράση  Follow Your Art και  

ανάλογη   

αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019¨  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .   

 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  επί  των  θεμάτων  αυτών  οτιδήποτε  ή  το  περνάμε  κατευθείαν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχουμε  τίποτα ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  εγκρίνει  το  σώμα .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  αρ .  74/2019 με  θέμα:  ¨Αίτημα  

στον  Δήμο  Σερρών  παραχώρησης  προς  χρήση  αυτοκινήτου  για  τις  

ανάγκες  της  δομής  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ¨ ,  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  639/2019 )  

………………………… 
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Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  αρ .  77/2019 με  θέμα:  ¨Αποδοχή  

επιχορήγησης  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  τη  

δράση  Follow Your Art και  ανάλογη  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2019¨  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  640/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποχωρεί  η  κυρία  Παλάζη .  Πάμε  στην :   

 

αρ .  99/2019 με  θέμα:  ¨Αποζημίωση  της  Προέδρου  της  Κοινωφελούς  

 Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πριν  από  αυτό  για  το  σκέλος  13.β  να  ρωτήσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είπαμε  αυτό ,  τι  λέγαμε  τόση  ώρα ;  Τόση  ώρα  αυτό  δεν  είπαμε ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μέχρι  να  το  πούμε ,  να  αποχωρήσει ,  να  κάνει ,  να  ράνει .  Να  ρωτήσω  

λίγο  κάτι  για  το  13β .  
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 Ενώ  ο  προϋπολογισμός  του  έργου  είναι  30.000,  ζητήσατε  εσείς  

ως  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  25 και  παίρνετε  15.  Γιατί  δεν  ζητήσατε  όλο  το  ποσό ;  

Βέβαια ,  δεν  ήσασταν  εσείς  Πρόεδρος ,  ήταν  η  κυρία  Μπουρβάνη .  Γιατί  

δεν  ζητήσατε  όλο  το  ποσό ;   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία .  Δεύτερο  ερώτημα  πάνω  σε  αυτό .  Τα  υπόλοιπα  δέκα  πέντε  

υπάρχουν  κωδικοί ,  ως  ίδια  συμμετοχή  μπορεί  να  την  καλύψει  πλέον  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  επιχείρηση ;   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Υπάρχει  κωδικός .  Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγινε .  Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής  για  το  τρίτο  σκέλος .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

…ομόφωνα  το  συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  πρότεινε  ως  αποζημίωση  της  

Προέδρου  το  ποσό  των  . .  μικτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ερώτηση .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  δεν  υπάρχει  θέμα  αμοιβών  για  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  εκεί  

αναφέρεται  αλλά  είναι  ένα  ερώτημα  το  οποίο  νομίζω  ότι  θα  απαντήσει .  

Έχει  δυο  σκέλη  το  ερώτημά  μου .  Αληθεύει  ότι  πέρασε  από  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  απόφαση ,  ελήφθη ,  μάλλον ,  

απόφαση  για  αμοιβή  του  αντιπροέδρου ;  Αποζημίωση ,  δηλαδή ,  του  

Αντιπροέδρου ;  Μια  απόφαση  η  οποία  μέσα  σε  τρεις  ή  τέσσερις  μέρες  

ανακλήθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν  κάνουμε  ερωτήσεις  για  τα  συγκεκριμένα  θέματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  μιλάμε  για  αμοιβές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  αμοιβές  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Εάν  για  το  συγκεκριμένο  θέμα  έχετε  

τέτοιο  ερωτήματα ,  μπορείτε  να  απευθύνετε  ερώτημα  με  την  

προηγούμενη  διαδικασία  που  εφαρμόσατε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  να  σας  απαντηθεί  όπως  πρέπει  ή  όταν  έρχεται  κάποιο  

συναφές  θέμα  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  έχουμε ;  Μην  κάνουμε  το  ίδιο  πράγμα  

μπρος  –πίσω .  Κάνατε  προηγουμένως  ερωτήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όχι ,  για  το  συγκεκριμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πείτε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μια  διευκρίνηση  διότι  ήμουνα  παθών  και  γι '  αυτή  την  διευκρίνιση  δεν  

έχω  λάβει  εγώ  αποζημίωση  είκοσι  μήνες .  Επειδή  είναι  νομικό  πρόσωπο  
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ιδιωτικού  δικαίου  η  Επίτροπος  ζητά  τους  Οικονομικούς  Καταλόγους .  

Δηλαδή  τους  ισολογισμούς .  Διευκρίνηση  για  να  μην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρασε  σήμερα  από  Οικονομική  Επιτροπή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  εγκρίνεται .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  αρ .  74/2019 με  θέμα:  ¨Αίτημα  

στον  Δήμο  Σερρών  παραχώρησης  προς  χρήση  αυτοκινήτου  για  τις  

ανάγκες  της  δομής  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ¨ ,  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  639/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  αρ .  77/2019 με  θέμα:  ¨Αποδοχή  

επιχορήγησης  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  τη  

δράση  Follow Your Art και  ανάλογη  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

οικον .  έτους  2019¨  

Εισηγήτρια:  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  640/2019 )  

………………………… 
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Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ:  αρ .  99/2019 με  θέμα:  

¨Αποζημίωση  της  Προέδρου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  

Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  641/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  αποφάσεων  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :  

α)  αρ .  109/2019 με  θέμα:  ¨Έγκριση  αποτελεσμάτων  εγγραφών  

 νηπίων-βρεφών  στους  παιδικούς  σταθμούς  του  ΟΠΑΚΠΑ  2019-

2020¨  και  

β)  αρ .  124/2019 με  θέμα:  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  

κληροδοτημάτων  

 Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα  έτους  2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  επί  του  θέματος  κάτι ;  Συμφωνούμε .  Προχωράμε  παρακάτω .   

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :  αρ .  109/2019 με  θέμα:  ¨  
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Έγκριση  αποτελεσμάτων  εγγραφών  νηπίων-βρεφών  στους  παιδικούς   

σταθμούς  του  ΟΠΑΚΠΑ  2019-2020¨  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  642/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  αποφάσεων  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :  αρ .  124/2019 με  θέμα:  ¨  

Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα  και   

Αφροδίτης  Σιόλα  έτους  2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  643/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  

 στην  1η  Διεθνή  Έκθεση  Θεματικού  Τουρισμού  – Γαστρονομίας   

και  Οίνου  στην  Αθήνα  από  19 έως  21 Οκτωβρίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

141

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται ,  διότι  μολονότι  ο  κύριος  Γάτσιος  υποβλήθηκε  στην  

διαδικασία  και  πήγε  στην  Αθήνα ,  η  Έκθεση  αυτή  τελικώς  δεν  

πραγματοποιήθηκε ,  χωρίς  να  ενημερωθεί  κανείς .  

 

                                                  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(  ΠΡΑΚ .  1/5/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  πρόγραμμα  

εκμάθησης  Αγγλικών  με  τη  μέθοδο  της  Linguaphone. 

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Πάνου  εισηγήτρια .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

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

Δήμος ,  όπως  γνωρίζετε  όλοι ,  που  θέλει  να  δίνει  ίσες  ευκαιρίες  στους  

δημότες  του  και  να  δίνει  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα ,  οφείλει  να  
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λάβει  και  κάποιες  άλλες  δράσεις ,  προκειμένου  να  διευκολύνει  δίνοντας  

κάποια  εισιτήρια  για  την  αγορά  εργασίας  σε  ευπαθείς  ομάδες .   

 Ένα  από  αυτά  τα  εισιτήρια  τα  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  

είναι  και  η  εκμάθηση  της  αγγλικής .  Γι '  αυτό  προτείνουμε  την  ένταξη  

του  Δήμου  μας  στο  πρόγραμμα  στης  σύγχρονης  ψηφιακής  πλατφόρμας  

στης  Linguaphone με  τριακόσιους  κωδικούς  αρχικά  για  το  πρώτο  έτος ,  

καλύπτοντας  δυο  εκπαιδευτικά  προγράμματα  έναντι  1,5 ευρώ  που  θα  

δίδεται  μηνιαίως .  Με  το  Φ .Π .Α .  είναι  στα  2,20 λεπτά  μηνιαίως  το  ποσό  

που  συμβάλει  ο  Δήμος .   

 Σύμφωνα  και  με  το  ευρωπαϊκό  πλαίσιο  που  υπάρχει  για  την  

πιστοποίηση  των  γνώσεων  στην  αγγλική ,  δίδεται  βεβαίωση  για  την  

πιστοποιημένη  επάρκεια  σε  δυο  επίπεδα  στο  1ο  Εκπαιδευτικό  

Πρόγραμμα  το  English Course,  που  είναι  επίπεδο  Α1 και  Α2 και  για  το  

δεύτερο  πρόγραμμα ,  είναι  δυο  προγράμματα  μαζί ,  το  English Business 

δίδεται  επάρκεια  μέχρι  και  το  Advance και  το  δικαίωμα  μετά  από  300 

ώρα  παρακολούθησης  να  δοθούν  εξετάσεις ,  όπως  δίδονται  και  από  τα  

φροντιστήρια .   

 Προτείνουμε ,  επομένως ,  την  έγκριση  αυτού  του  προγράμματος  

για  τις  ευπαθείς  ομάδες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Τερζής  και  η  κυρία .  Κύριε  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σωστό  είναι  ο  Δήμος  να  παρέχει  και  να  βοηθάει  πολίτες  αδύναμους ,  

όμως  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  το  εξής  απλό ,  είναι  η  μοναδική  εταιρεία  η  

Linguaphone; Πώς  επιλέχθηκε ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ   
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Είναι  η  μοναδική  εταιρεία  η  οποία ,  εάν  δείτε  και  στο  διαδίκτυο ,  εγώ  

επισκέφτηκα  την  Linguaphone το  παράρτημα  και  στην  Ζαλόκωστα  και  

στην  Αμερικής  17 στην  Αθήνα ,  είναι  η  μοναδική  εταιρεία  που  

προσφέρει  με  1,5 ευρώ  τον  μήνα  το  λογισμικό  αυτό ,  γιατί  έχει  

βραβευτεί  διεθνώς  από  το  βραβείο  της  Κένγκα ,  το  οποίο  μπορείτε  να  

το  δείτε ,  υπάρχει  αναρτημένο  και  επειδή  έχει  πάρει  αυτή  την  

βράβευση ,  η  οποία  χρηματοδοτείται  διεθνώς  από  το  Ευρωπαϊκό  

Συμβούλιο  Πιστοποίησης  Γλωσσών  μπορεί  και  παρέχει  αυτό  το  

πρόγραμμα  με  1,5 ευρώ .   

 Υπάρχουν  και  άλλες  τρεις  εταιρείες ,  η  I  Talk,  την  οποία  

επισκέφτηκα  και  αυτή ,  οι  οποίοι  μπορούσαν  να  μας  δώσουν  αυτό  το  

πρόγραμμα  με  69 ευρώ  μηνιαίως  έναντι  99 και  το  οποίο  είναι  

αναρτημένο  και  στο  διαδίκτυο  αυτό  το  πρόγραμμα .  

Υπάρχει  και  μια  τρίτη  εταιρεία ,  που  είναι  Σέρβικη  αλλά  την  

οποία  το  λογισμικό  της  δεν  μπορούμε  να  το  υποστηρίξουμε  εμείς .  

Προϋπόθεση  το  πρόγραμμα  γιατί  συμμετείχα  και  σε  δυο  μαθήματα  της  

πλατφόρμας  αυτής ,  προϋπόθεση  και  την  χρήση  διαδικτύου  φυσικά ,  την  

ύπαρξη  ηλεκτρονικού  υπολογιστή ,  τα  οποία  είναι  βασικά  για  να  

μπορέσει  κάποιος  να  τα  παρακολουθήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμένα  το  ερώτημα  μου ,  φυσικά  επαινώ  και  πολύ  σωστά  είναι  μια  πολύ  

σπουδαία ,  νομίζω ,  πρωτοβουλία  και  αξιοποίηση  ευκαιρίας .  Το  

ερώτημά  μου  είναι  σχετικά  με  τις  300 οικογένειες .  Έχουμε  κάποιο  
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μητρώο  τέτοιων  οικογενειών  που  έχουν  ανάγκη  και  πως  θα  γίνει  η  

επιλογή  τους ;  Με  ποια  κριτήρια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  τέλος  μπορείτε  να  απαντήσετε  άμα  θέλετε .   

Κα  ΠΑΝΟΥ   

Ορίστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  απαντήσετε  συνολικά  σε  όλες  τις  ερωτήσεις .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΝΟΥ   

Τα  κριτήρια  είναι  εδώ .  Τα  καταθέτουμε  μαζί .  Είναι  τα  κριτήρια  τα  

οποία  έχει  ορίσει  με  βάση  τους  τα  αποτελέσματα  της  Ελστάτ ,  για  το  

έτος  ΄18-΄19. Με  βάση  αυτά  η  υπηρεσία  έχει  εκδώσει  κάποια  κριτήρια  ,  

τα  οποία  είναι  τα  ίδια  και  για  την  χορήγηση  διατακτικών  και  την  

ένταξη  σε  προγράμματα  ευπαθών  ομάδων .   

 Μπορώ  να  σας  τα  αναγνώσω  ένα  –ένα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΝΟΥ   

Μητρώο  Οικογενειών ;  Μητρώο  Οικογενειών  που  έχουν  αιτηθεί  έχουμε  

αυτή  την  στιγμή  μόνο  δικαιούχους  του  Κοινωνικού  Συσσιτίου  και  του  

Κοινωνικού  Παντοπωλείου .  Βέβαια ,  εμείς  θα  κάνουμε  ανοικτό  

κάλεσμα  σε  όλους  με  βάση  τα  κριτήρια  της  υπηρεσίας ,  γιατί  μπορεί  να  

βρεθούν  και  άλλοι  άνθρωποι  οι  οποίοι  δεν  είναι  δικαιούχοι  και  οι  

οποίοι  να  έχουν  χαμηλό  εισόδημα ,  να  έχουν  αυτά  τα  συμπληρωματικά  

δικαιολογητικά  που  απαιτούνται ,  απόφαση  ΚΕΠΑ ,  εγκεκριμένη  αίτηση  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  23ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019 

145

ΚΕΑ ,  κάρτες  ανεργίας ,  βεβαιώσεις  σπουδών  των  άλλων  μελών  τους ,  

πολυτεκνίας ,  τριτεκνίας  και  η  υπηρεσία  θα  βάλει  μια  σειρά  κατάταξης ,  

με  βάση  αυτά  τα  κριτήρια ,  μέχρι  να  φτάσει  στο  300.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  644/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Καρακολίδης .   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  έχουμε  

αποφασίσει  να  πάρουμε  κάποια  οκτάμηνα  γιατί  υπάρχει  ένας  μεγάλος  

αριθμός  αδειών .  Επειδή  σταματάνε  τα  οκτάμηνα  και  υπάρχει  ένας  

μεγάλο  αριθμός  αδειών  από  το  μόνιμο  προσωπικό  και  θα  

προσπαθήσουμε  να  καλύψουμε  τις  ανάγκες  μας  με  τα  δίμηνα  που  θα  

πάρουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα ;   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  οκτώ  ή  εννέα  άτομα .   Δέκα  είναι .  Μια  θέση  είναι ,  

νομίζω ,  χειριστή ,  είναι  τρεις  θέσεις  οδηγών  και  μια  συνεργείου  και  

εργατικό  προσωπικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  έχουμε  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Χράπας  και  η  κυρία  

Παπαφωτίου .  Άλλη  ερώτηση ;  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω  είναι ,  από  την  στιγμή  που  ζητάμε  να  

προσλάβουμε  συμβασιούχους ,  για  ποιο  λόγο  μετακινούμε  μονίμους  

υπαλλήλους  από  την  αποκομιδή  σε  άλλες  υπηρεσίες ,  κύριε  Δήμαρχε ;   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

Να  απαντήσω  λίγο  όσον  αφορά  τους  περισσότερους .  Πιστεύουμε  ότι  με  

αυτούς  θα  μπορέσουμε  να  καλύψουμε  τις  ανάγκες  που  θα  υπάρχουν  για  

τις  άδειες .  Εάν  είναι  για  περισσότερο  προσωπικό ,  θα  πρέπει  να  

απευθυνθούμε  σε  οκτάμηνα  ή  σε  μόνιμο  προσωπικό .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Επειδή  υπάρχουν  δυνατότητες ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  η  ερώτησή  μου  

αποσκοπεί  στο  εάν  η  Δημοτική  Αρχή  ή  και  εσείς  προσωπικά  που  

διαχειρίζεστε  στον  τομέα ,  αξιοποιείτε  όλες  τις  ευκαιρίες ;  Κάναμε  

ολόκληρη  συζήτηση  με  αφορμή  το  προ  ημερησίας  για  τις  ανάγκες  που  

δημιουργούνται .  Οι  γειτονιές  ξέρουν  καλά ,  τα  ξέρετε  και  εσείς  

προφανώς .  Η  αξιοποίηση  των  ευκαιριών  που  δίνονται  για  προσλήψεις .  

Αυτό  είναι  η  ερώτηση .   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

Περιμένουμε  και  κάποια  οκτάμηνα ,  από  τι  έχω  ενημερωθεί ,  με  κάποιο  

πρόγραμμα  του  Ο .Α .Ε .Δ .  και  πιστεύω  ότι  με  αυτά  τα  άτομα  θα  

καλύψουμε  τις  ανάγκες  που  μας  αναλογούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προφανώς  υπάρχουν  ανάγκες  στον  Δήμο  γενικότερα ,  μια  γενική  

τοποθέτηση ,  που  χρειάζεται  επαναπροσδιορισμός  των  θέσεων .  

Προφανώς  ο  Δήμος  είναι  ένας  ζωντανός  οργανισμός  και  υπάρχουν  

ανάγκες  παντού  και  στις  τεχνικές  υπηρεσίες  και  στο  τμήμα  

αυτεπιστασίας  και  στους  οδηγούς .  Προφανώς .   

Η  επιλογή  των  μετακινήσεων  είναι  επιλογή  του  Δημάρχου .  

Υπάρχουν  ανάγκες  σε  όλα  τα  τμήματα .  Εκείνα  τα  τμήματα  τα  οποία  

μπορούν  να  καλυφθούν  με  δίμηνα  καλύπτονται  όπως  έρχεται  τώρα  η  

απόφαση ,  κάποια  άλλα  τμήματα  τα  οποία  απαιτούν  και  πιο  μόνιμες  

εργασίες  καλύπτονται  από  διαφορετικά  τμήματα .   

Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  προφανώς  υπάρχουν  και  άνθρωποι  

οι  οποίοι  μετακινήθηκαν  από  την  Καθαριότητα ,  όπως  στο  μέλλον  θα  

υπάρχουν  και  άνθρωποι  οι  οποίοι  θα  μετακινηθούν  στην  Καθαριότητα .  
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Όπως  και  στο  παρελθόν .  Δεν  γίνεται  τώρα  για  πρώτη  φορά .  Εάν  θέλετε  

να  καθίσουμε  να  δούμε  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  εάν  υπήρχαν  

μετακινήσεις  από  και  προς  την  Καθαριότητα  τα  προηγούμενα  χρόνια  

και  νομίζω  ότι  καλώς  υπήρχαν  αυτές  οι  μετακινήσεις  από  την  στιγμή  

που  μιλάμε  για  έναν  ζωντανό  οργανισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;  Θέλετε  τοποθέτηση .  Άλλος  κανείς  που  να  θέλει  

τοποθέτηση ;  Ο  κ .  Φαρμάκης .  Και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  λοιπόν ,  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Σχετικά  με  τις  μετακινήσεις ,  κύριε  Δήμαρχε ,  επειδή  και  στο  παρελθόν  

γίναμε  μάρτυρες  μετακινήσεων  οι  οποίες  εξυπηρετούσαν  άλλα  

πράγματα ,  δηλαδή  ο  κολλητός  μου  να  μην  ταλαιπωρείται  στο  

απορριμματοφόρο  και  να  πάει  σε  μια  άλλη  υπηρεσία ,  θα  πρέπει  να  σας  

πω  ότι  εμείς ,  τουλάχιστον ,  θα  έχουμε  σε  στενό  έλεγχο  αυτές  τις  

περιπτώσεις  και  πιστεύω  ότι  ούτε  και  εσείς  θα  μπαίνατε  στον  

πειρασμό ,  θέλω  να  πιστεύω  ότι  δεν  θα  μπαίνατε  στον  πειρασμό  να  

κάνετε  αυτές  τις  μετακινήσεις ,  που  τελικά  αποβαίνουν  και  εις  βάρος  

της  λειτουργίας ,  κυρίως  των  τομέων  μεγάλης  χρησιμότητας .   

 Το  ίδιο  ίσχυε  και  για  την  Καθαριότητα  στο  παρελθόν ,  το  ίδιο  

γινόταν  και  στα  νεκροταφεία ,  το  τονίζω  αυτό ,  άλλοι  προσλαμβάνονταν  

για  να  κάνουν  την  δουλειά  τους  εκεί  και  ξαφνικά  βρίσκονταν  σε  

κάποιο  γραφείο  και  τα  λοιπά .   

 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  αυτού  του  είδους  τις  μετακινήσεις  θα  τις  

αποφύγετε .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  σύντομη .   Ο  κ .  Φαρμάκης .  
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εμείς  είμαστε  ενάντια  στην  μορφή  την  δίμηνη .  Θεωρούμε  ότι  δεν  είναι  

σωστή  εργασιακή  σχέση ,  είναι  μέχρι  να  μπει  ο  εργαζόμενος  φεύγει ,  

δεν  μπορεί  να  αποδώσει ,  δεν  μπορεί  να  μάθει  την  δουλειά  και  

πιστεύουμε  ότι  αυτές  οι  θέσεις  πρέπει  να  καλύπτονται  με  μόνιμο  

προσωπικό  ή  έστω  με  μεγάλες  συμβάσεις .  Το  λέω  και  για  το  επόμενο  

θέμα ,  για  να  μην  ξανά  πάρω  τον  λόγο  και  στα  δυο  θα  είμαστε  κατά  γι '  

αυτό  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  θα  ξεκινήσω  από  την  εισήγηση .  Βασικά  η  εισήγηση  όπως  έχει  

έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  εντελώς  αόριστη  και  κακώς  την  

φέρατε  όπως  την  φέρατε .  Δεν  μπορεί  να  λέει  στην  εισήγηση  ότι  έχουν  

συνταξιοδοτηθεί  τα  τελευταία  χρόνια  αρκετοί  οδηγοί  χωρίς  να  

αναφέρει  αριθμό .  Σίγουρα  έχουν  συνταξιοδοτηθεί  αλλά  θα  πρέπει  να  

αναφερθεί  και  ο  αριθμός .   

 Οι  ημέρες  που  υπολείπονται  για  να  δοθούν  οι  άδειες  στο  

προσωπικό  δεν  είναι  785,  είναι   κάτω  από  500 αλλά  και  785 να  ήταν ,  

δια  45 ημέρες  που  θα  δουλέψουν  τα  δίμηνα ,  χρειάζεστε  17 άτομα .  

Εργάτες  μόνο  17 χρειάζεστε .  Έτσι  είναι  η  σωστή  εισήγηση .   

 Εάν  είναι  400 οι  ημέρες  που  πρέπει  να  δώσετε  άδεια ,  εσείς  

θέλετε  10 εργάτες ,  κύριε   

Δήμαρχε .  Παρόλα  αυτά  όμως ,  ήδη  έχετε  μετακινήσει  πέντε .  Δυο  από  

την  3Κ  που  έχουν  έρθει  για  την  αποκομιδή  τους  πήγατε  σε  άλλο  τμήμα ,  

κάποιους  έχετε  πάει  στην  τεχνική ,  κάποιους  έχετε  κάνει  σιδεράδες  και  

έπονται  και  άλλες  μετακινήσεις  από  την  Καθαριότητα  σε  άλλες  
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υπηρεσίες ,  που  αυτά  τα  αιτήματα  υπήρχαν  και  παλαιότερα ,  βέβαια  και  

δεν  υλοποιούνταν .  Δεν  δεχόταν  έγκριση .  Για  ποιο  λόγο ;  Γιατί  η  

Καθαριότητα  αποδυναμώνεται  χωρίς  να  προσλαμβάνεται  νέο  

προσωπικό  και  κάποιος  στο  κάτω  –κάτω  πρέπει  να  μαζέψει  τα  

σκουπίδια .  Εκτός  εάν  έχετε  σκοπό  να  μην  τα  μαζεύουν  μόνιμοι  

υπάλληλοι  τα  σκουπίδια .  Να  έχετε  κάτι  άλλο  στο  νου  σας .  Δεν  ξέρω  

εάν  ισχύει  κάτι  τέτοιο .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  σας  έκανε  την  ερώτηση  ότι  για  ποιο  λόγο  

μετακινείτε  μόνιμο  προσωπικό  σε  άλλες  υπηρεσίες  εκτός  αποκομιδής .  

Η  αποκομιδή  είναι  ένα  βασικό  κομμάτι  και  πρώτιστο  στην  Διεύθυνση  

Καθαριότητας .  Πρώτα  αυτό  το  κομμάτι  πρέπει  να  βλέπετε  και  μετά  όλα  

τα  υπόλοιπα  που  θεωρούνται  όχι  τόσο  αναγκαία .  Είναι  αναγκαία  αλλά  

όχι  τόσο  αναγκαία .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  σας  έκανα  αυτή  την  ερώτηση  και  τοποθετούμαι  

ότι  όχι  μόνο  πέντε  εργάτες  χρειάζεστε ,  περισσότερους  χρειάζεστε  για  

δίμηνα ,  απλά  αυτούς  που  διώχνετε  δεν  πρέπει  να  τους  διώξετε ,  δεν  

πρέπει  να  τους  μετακινήσετε  από  αυτή  την  υπηρεσία  χωρίς  να   τους  

αντικαταστήσετε  και  όχι  με  δίμηνα ,  με  μόνιμο  προσωπικό .   

 Συμφωνώ  στην  εισήγηση  της  υπηρεσίας ,  του  κ .  Αντιδημάρχου  να  

προσλάβετε  προσωπικό ,  αλλά  όχι  να  μετακινείτε  μόνιμο  προσωπικό  

από  την  Καθαριότητα  σε  άλλες  υπηρεσίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  δεν  υπάρχουν  απαραίτητες  και  μη  απαραίτητες  υπηρεσίες  

στον  Δήμο .  Όλες  οι  υπηρεσίες  είναι  απαραίτητες .  Και  δεν  νομίζω  ότι  

υπάρχει  κανένας  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εδώ  που  θεωρεί  κάποια  
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παροχή  ή  κάποια  υπηρεσία  προς  τους  δημότες  μας  πολύ  πιο  σημαντική  

από  κάποια  άλλη .  Όπως  και  το  τμήμα  Καθαριότητας ,  το  τμήμα  

Αποκομιδής ,  το  τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών ,  το  τμήμα  Αυτεπιστασίας ,  

Νεκροταφεία ,  ή  άλλες  υπηρεσίες  είναι  απαραίτητες  παντού .   

 Το  κομμάτι  της  κινητικότητας  έχει  να  κάνει  με  συγκεκριμένες  

ανάγκες .  Προφανώς  υπάρχουν  ανάγκες  παντού ,  γιατί  πρέπει  να  σας  πω  

και  με  στοιχεία  θα  σας  μιλήσω ,  γιατί  δεν  θα  μπω   εγώ  στην  λογική  της  

γενικής  προσέγγισης ,  θα  σας  μιλήσω  με  στοιχεία  σε  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  το  πόσο  υποστελεχωμένος  είναι  ο  Δήμος  και  δεν  είναι  

κάτι ,  το  οποίο  νομίζω  δεν  το  γνωρίζετε ,  είναι  υποστελεχωμένα  όλα  τα  

τμήματά  τους .   

 Δυστυχώς  και  η  μη  ένταξη  του  Δήμου  στην  κινητικότητα  μέχρι  

τώρα  ήταν  ένα  πολύ  μεγάλο  αγκάθι  στην  στελέχωση ,  στην  σωστή  

στελέχωση  του  Δήμου ,  γιατί  εάν  είχε  μπει  ο  Δήμος  στην  κινητικότητα ,  

γιατί  είναι  ένας  Δήμος ,  ο  οποίος  προφανώς  και  λόγω  της  θέσης  του  και  

λόγω  του  μεγέθους ,  θα  προσελκύσει  και  εξειδικευμένα  και  στελέχη  και  

Καθαριότητας ,  ενδεχόμενα ,  θα  προσέλκυε ,  δυστυχώς  δεν  είχαμε  το  

προηγούμενο  διάστημα  αυτή  την  δυνατότητα  με  αποτέλεσμα  να  έχουμε  

απογυμνωμένες  υπηρεσίες  παντού .  Και  στην  Καθαριότητα  και  παντού .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  μεγάλη  και  η  αγωνιώδης  προσπάθεια  της  

Δημοτικής  Αρχής  να  καλύψει  το  ήδη  αποψιλωμένο  προσωπικό ,  μην  το  

βαπτίζετε  κινήσεις ,  πως  το  είπατε ,  χαριστικές .  Είναι  κινήσεις  

απαραίτητες  και  καθαρά  υπηρεσιακές .   

 Να  πω  κάτι ,  το  οποίο  νομίζω  ότι  είναι  γνωστό .  Και  εσείς ,  κύριε  

Χράπα  ήσασταν  εννέα  χρόνια  προφανώς  σε  αυτή  την  θέση ,  δεν  έφυγε  

κανένας  από  την  Καθαριότητα ;  Προφανώς  θα  έφυγαν  και  καλώς  θα  

έφυγαν  για  κάπου  που  χρειάζονται  πιο  πολύ .   
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Το  να  εγκαλείτε  τώρα  την  Δημοτική  Αρχή  τώρα  στην  πρώτη  της  

φάση ,  γιατί  προσπαθούμε  να  καλύψουμε  αυτές  τις  απογυμνωμένες  

υπηρεσίες  που  έχουμε ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  κάνετε  λίγη  υπομονή  

για  να  δείτε  ποιο  είναι  το  στίγμα  μας  και  η  φιλοσοφία  μας .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δευτερολογία  πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  ήθελα  να  το  θίξω  αυτό  το  κομμάτι  αλλά  με  προκαλείτε  και  θα  το  

θίξω .  Μετακινήσεις  κάναμε  μόνο  προς  την  Καθαριότητα .  Αυτοί  που  

φύγανε  από  την  Καθαριότητα  είτε  είχαν  ιατρικά  πιστοποιητικά  και  

φάκελο  και  σύμφωνη  γνώμη  του  γιατρού  εργασίας  και  αναγκαστικά  

έπρεπε  να  μετακινηθούν  για  λόγους  υγείας  είτε  δεν  μετακινήθηκαν .   

 Αυτό  θέλω  να  πω  μόνο  για  να  σας  διευκολύνω ,  γιατί  τέτοιες  

μετακινήσεις  δεν  έχουν  γίνει  σε  μας ,  εάν  και  υπήρχαν  μεγάλες  πιέσεις  

για  να  γίνουν .  Δεν  γίνανε  όμως  για  ποιο  λόγο ;  Επειδή  έπρεπε  να  

υπάρχει  μια  στελεχωμένη  υπηρεσία ,  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  αυτές  

που  οφείλει  να  παρέχει .  Αυτός  είναι  ο  λόγος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  και  όταν  όμως  έληξαν  αυτές  οι  συμβάσεις  που  τους  

μετακινήσαμε  για  τις  αλλαγές  καθηκόντων  που  ήμουν  εγώ  στην  

Επιτροπή ,  δεν  τους  γυρίσατε  πάλι  στην  θέση  τους .  Ευχαριστώ .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλετε  ονόματα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ασυρματιστή  ποιον  είχατε  στο  τηλέφωνο ;  Στο  τηλέφωνο  ποιον  είχατε  

βάλει ;  Εγώ  όμως  μπορώ  να  σας  τα  δώσω  όλα  γραπτά  γιατί  έχω  την  

επιτροπή .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό  να  πω  ονόματα .  Γραπτά  όμως  και  στο  

προεδρείο  μπορώ  να  τα  δώσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  θα  τα  δώσετε  γραπτά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  νομίζω  ότι  είναι  σωστό  να  εκθέσω  τα  άτομα ,  αλλά  μπορώ  να  σας  

δώσω  από  πότε  ίσχυε  η  απόφαση  μέχρι  πότε .  Σας  λέω  ότι  στην  

Επιτροπή  ήμουνα  εγώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  κάνει  τοποθέτηση  ότι  υπήρχαν  τέτοια  άτομα ,  θα  τα  φέρει  

είναι  εδώ .  Αυτή  την  τοποθέτηση  κάνει ,  τώρα  μπορεί  να  υπάρχουν  

διαφορετικές  απόψεις .  Αναφέρεται  ότι  υπήρχαν .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  θα  φέρει  τα  ονόματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  θα  προσκομιστούν  σχετικά  έγγραφα  επί  των  οποίων  θα  

απαντήσετε  όταν  θα  προσκομιστούν .   

 Ως  προς  το  θέμα  έχουμε  την  συναίνεση  του  σώματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  εκτός  από  τον  κ .  Φαρμάκη  είπαμε ,  έτσι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  645/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  

 για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας   

του  κυνοκομείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δινάκης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  κάποια  ερώτηση ,  οτιδήποτε ;  Συμφωνεί  το  σώμα .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Εάν  συμφωνεί  το  σώμα  δεν  χρειάζεται  να  πούμε  τίποτα  παραπάνω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  646/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  εννέα .  

 

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  αφορά  
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 την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  (93η)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  647/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  (94η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  648/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  σχετικά  

με  την  χρηματοδότηση  από  το  ΠΔΕ  για  την  πράξη  Κλειστό  

κολυμβητήριο  Αθλητικού  

 Πάρκου  Ομόνοιας  Δήμου  Σερρών  ΠΕ  Σερρών  (99η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  649/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  κωδικού  εσόδου  και  εξόδου  για  την   

Παρακράτηση  ποσού  από  τις  Σχολικές  Επιτροπές  (100η)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  650/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019  

που  αφορά  την  πράξη  ¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή   

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Ομοίως  που  αφορά  την  πράξη  Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών  

παροχής  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών  (100η  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  651/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  ένα .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:  
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Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019 

 για  την  ¨προμήθεια  και  τοποθέτηση  αλατοδιανομέα  και  λάμας   

εκχιονισμού  σε  όχημα  Pick up 4Χ4 για  την  αντιμετώπιση   

των  χιονοπτώσεων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  ο  κ .  Φαρμάκης .  Άλλος ;  Κύριε  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γιατί  πάμε  σε  απευθείας  ανάθεση ;  Δεν  μπορούσε  να  γίνει  πρόχειρο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  ερώτηση  ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Η  ίδια  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ίδια  ερώτηση .   ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ένα  τέτοιο  όχημα  είχε  προμηθευτεί  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  

μάλλον  όχι  το  όχημα ,  συγνώμη ,  είχε  κάνει  την  προμήθεια  και  ήταν  ένα  

όχημα  της  Πολιτικής  Προστασίας .  Κρίθηκε  αναγκαίο  να  το  έχουμε  
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φέτος ,  γιατί  πραγματικά  το  όχημα  που  υπήρχε  βοήθησε  πάρα  πολύ ,  

κυρίως  στον  αστικό  ιστό  της  πόλης .   

 Δεν  είναι  μεγάλο  αυτοκίνητο ,  είναι  πολύ  ευκίνητο  και  μπορεί  να  

λύσει  πολλά  προβλήματα  άμεσα  στα  σχολεία ,  στα  πεζοδρόμια  και  

κυρίως  χωρίς  να  δημιουργούνται  προβλήματα .  Τα  βαριά  οχήματα  

δημιουργούν  προβλήματα  στον  εκχιονισμό  μέσα  στις  πόλεις .  Δεν  

μιλάμε  για  εκτός  πόλης .  

Κρίνουμε  ότι  πρέπει  να  γίνει  άμεσα  να  το  έχουμε  φέτος ,  γιατί  και  

το  προηγούμενο  όχημα  ήταν  πολύ  χρήσιμο .  Όσοι  το  γνωρίζουν  

συμφωνούν  και  φυσικά  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  είτε  ως  

δεύτερο ,  είτε  να  αντικαταστήσει  το  πρώτο  σε  περίπτωση  βλάβης .  

Αυτός  είναι  ο  λόγος .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  μου  απαντήσατε  για  την  απευθείας  ανάθεση  ή  μάλλον  να  

προσθέσω  λίγο .  Η  απευθείας  ανάθεση  θα  γίνει ,  υπάρχει  δηλαδή ,  

μπορείτε  να  μου  πείτε  ότι  υπάρχει  ένας  ο  οποίος  μπορεί  να  κάνει  αυτή  

την  δουλειά .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ένας  λόγος  είναι  ο  χρόνος .  Επίσης ,  αυτός  που  είναι  στην  Βέροια  και  

έχει  κάνει  ήδη  μια  προσφορά  όπως  το  είχαμε  πάρει ,  είναι  πολύ  λογικό  

να  θέλουμε  τα  δυο  αυτοκίνητα  να  έχουν  τον  ίδιο  μηχανισμό  σε  

περίπτωση ,  όχι  να  έχουμε  δυο  αυτοκίνητα  με  διαφορετικούς  

μηχανισμούς  για  να  είμαστε  ευέλικτοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα  λοιπόν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  652/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  δυο .   

 

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019  

που  αφορά  τη  Δημοτική  Αστυνομία  Σερρών ,  για  την  προμήθεια  

 στολών  και  παρελκόμενων  ειδών  του  ειδικού  ένστολου  προσωπικού  

 της  Δημοτικής  Αστυνομίας  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δινάκης  εισηγητής .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  θα  μακρηγορήσω ,  δυο  κουβέντες  θα  πω .  Όπως  

ξέρετε  όλοι  επανασυστήνεται  η  Δημοτική  Αστυνομία  και  χρειάζονται  

στολές ,  εφόδια  για  αυτούς  τους  αστυνομικούς .  Επομένως  κάνουμε  

αναμόρφωση  στον  προϋπολογισμό  προκειμένου  να  βρούμε  τα  χρήματα  

για  να  κάνουμε  αυτές  τις  δαπάνες .  Υπάρχει  πίνακας  αναλυτικός  για  τις  

στολές ,  για  τα  υλικά  τα  οποία  χρειάζονται .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  έχει  κανείς  άλλος ;  Και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Κυρία  

Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Δινάκη  ήθελα  να  ρωτήσω ,  επειδή  διάβασα  αναλυτικά  τις  

προμήθειες  που  πρόκειται  να  γίνουν  και  τα  ποσά  τα  οποία  

προϋπολογίσατε ,  εάν  υπάρχει  κάποιο  πρωτόκολλο  που  ακολουθήσατε  

στο  τι  χρειάζεται  στον  κάθε  ένστολο .  Χειμερινή ,  θερινή  στολή ,  

παπούτσια ,  γάντια ,  κασκόλ ,  εάν  τα  έχετε  όλα  προϋπολογίσει  μέχρι  και  

κάλτσες .   

 Υπάρχει  λοιπόν  κάποιο  πρωτόκολλο  σε  αυτό  το  πράγμα ;   

 Και  ένα  δεύτερο ,  πως  θα  γίνει  αυτή  η  προμήθεια ;  Γιατί  κάποια  

από  τα  ένδυσης  που  είπα ,  νομίζω  ότι  τα  υπερτιμολογήσαστε .  Θα  γίνει  

κάποιος  διαγωνισμός ;  Πως  θα  γίνει  η  προμήθεια ;   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Είναι  προφανές  ότι  θα  γίνει  διαγωνισμός ,  απαντάω  στο  δεύτερο  

ερώτημά  σας .  Είναι  προφανές  ότι  οι  τιμές  είναι  ενδεικτικές .  Είναι  

προφανές  επίσης  ότι  εάν  θα  δούμε  και  κάτι  ακόμα  το  οποίο  μας  έχει  

διαφύγει ,  θα  το  προσθέσουμε .   

 Όσον  αφορά  για  το  εάν  υπάρχει  κάποιο  ΦΕΚ ,  υπάρχει  ΦΕΚ  

ειδικό  το  οποίο  λέει  τι  πρέπει  να  φέρει  ο  κάθε  αστυνομικός  και  πως  

πρέπει  να  κινείται  και  που  πρέπει  να  κινείται .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης ;  Καλυφθήκατε .  Συναινεί  το  σώμα  λοιπόν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  653/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  τρία .   

 

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

 οικον .  έτους  2019 για  την  ¨απομαγνητοφώνηση  των   

πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ,  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  654/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  είκοσι  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό   

νέας  και  παράλληλη  απομάκρυνση  του  σώματος  αυτού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει ,  το  σώμα  συναινεί .  Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  655/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  ¨Πράσινες  

 θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο   

Green Crew¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει .  Συμφωνείτε ;  Θέλετε  να  ακούσετε  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  σώμα  συναινεί ,  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  656/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  έξι .   

 

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  εκτάκτων   

αναγκών  2020 από  χιονοπτώσεις-παγετό ,  πλημμύρες ,   

πυρκαγιές ,  σεισμούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ,  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  επισήμανση .  Πραγματικά  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμα  όλα  αυτά  και  

καλώς  κάνουμε  και  τα  ψηφίζουμε .  Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο ,  εάν  προβλέπονται  ασκήσεις  γι '  αυτά  τα  πράγματα ,  

δηλαδή  μια  πρακτική  εφαρμογής ,  την  οποία  θεωρώ  και  χρήσιμη .   

 Μιλάω  για  το  θέμα  είκοσι  έξι ,  για  την  «Έγκριση  μνημονίων  

ενεργειών  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  2020». Εάν  ως  
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Αντιδημαρχία  και  ως  Δημοτική  Αρχή  προβλέπεται  και  κάποιου  είδους  

άσκηση  του  προσωπικού  κυρίως ,  για  την  προστασία  ή  την  ετοιμότητά  

του  πάνω  σε  αυτά  τα  μνημόνια  τα  οποία  υπογράφουμε ;  Δηλαδή ,  τα  

μνημόνια  είναι  κάτι  γραπτό ,   τα  διαβάζουμε ,  πρέπει  να  ξέρουμε  να  τα  

εφαρμόζουμε .  Προβλέπονται  ασκήσεις  ετοιμότητας ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  σας  πω .  Για  την  ώρα  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Έτσι  ακριβώς .  Αλλά  δεν  είναι  ο  Δήμος  υπεύθυνος  γι '  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορεί  να  γίνει  εφόσον  το  κανονίσει  το  Συντονιστικό  Περιφερειακό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορεί  να  γίνει  αλλά  εφόσον ,  αυτό  δεν  το  κανονίζει  ο  Δήμος ,  το  

κανονίζει  η  Πυροσβεστική ,  η  Αστυνομία  και  έρχεται  από  την  

Αποκεντρωμένη  και  πρέπει  αυτό ,  για  να  γίνει  αυτό  εδώ  και  για  

πυρκαγιές  πρέπει  να  γίνει  προεργασία  τρεις ,  τέσσερις  μήνες  πιο  

μπροστά ,  ας  πούμε  να  αρχίσουν  τον  Ιανουάριο ,  Φεβρουάριο  για  να  

γίνει  τον  Ιούνιο  αυτή  η  άσκηση ,  που  πράγμα  το  οποίο  δεν  γίνει  ποτέ  

αλλά  ο  Δήμος  συμμετέχει  σε  αυτό ,  δεν  αναλαμβάνει  πρωτοβουλία  για  

τέτοια  άσκηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εγκρίνει  το  σώμα ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Παρόλα  αυτά  είναι  καλό  όμως  να  το  επιδιώξει  ο  Δήμος  και  αυτό  το  

νόημα  είχε  και  η  παρέμβασή  μου ,  να  φανώ  χρήσιμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό  αυτό  που  λέτε  και  πρέπει  να  το  δούμε  σοβαρά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  657/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  επτά .   

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  του  τεχνικού   

δελτίου  πράξης  και  της  απόφασης  ένταξης  της  

συγχρηματοδοτούμενης   

πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  συσσιτίου ,   

κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  658/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σ . ,   

Τουρτούρας  Ι . ,  Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  έχετε  δει .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  πείτε  μας .  Τι  εννοείτε  ακριβώς ,  πείτε  μας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  σας  πω  ακριβώς  τι  εννοώ ,  διότι  το  θέμα  αυτό  ήταν  συγκεκριμένο ,  

είχε  ανατεθεί  σε  εταιρεία  το  ΄16 για  να  κάνει  έναν  έλεγχο ,  αυτό  που  

διάβασα  προηγούμενα ,  στο  θέμα  της  ανάθεσης  που  είχαμε .   

 Έστειλε  την  έκθεσή  της  σε  πρώτη  φάση ,  η  οποία  βέβαια  δεν  ήταν  

ολοκληρωμένη  και  την  οποία  βέβαια  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  

ενώ  ήταν ,  απευθυνόταν  η  εταιρεία  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  δεν  

ήρθε  ποτέ  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  αναγκάστηκα  προσωπικά  εγώ  

με  έγγραφό  μου ,  να  απευθυνθώ  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  να  

πάρω  στα  στοιχεία  αυτά  τα  οποία  δεν  μας  τα  είχε  προσκομίσει  η  τότε  

Δημοτική  Αρχή .   
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 Κατόπιν  είχαμε  μια  συνάντηση  με  εκπρόσωπο  με  τον  ορκωτό ,  το  

οποίο  συμμετείχαμε  ο  αρχηγός  της  παράταξης ,  η  κυρία  Ιλανίδου  και  

εγώ ,  τέθηκαν  κάποια  ερωτήματα  αι  διαπιστώθηκε  ότι  ήταν  ελλιπής  ο  

έλεγχος  και  όλη  η  εργασία  που  είχε  κάνει .   

 Αποφάσισε  η  Δημοτική  Αρχή  και  εμείς  συναινέσαμε ,  ότι  ο  όγκος  

εργασίας  ήταν  πολύ  μεγάλος  και  έπρεπε  να  δώσουμε  και  κάποια  άλλα  

χρήματα ,  την  σύμβαση  να  την  αυξήσουμε  κατά  50% αυτά  τα  οποία  

πληρώνουμε  σήμερα ,  το  πρωτόκολλο  το  οποίο  σήμερα ,  πρέπει  να  

πληρώσουμε .   

 Εμείς  στην  Οικονομική  Επιτροπή  δεν  είδαμε  ακόμα  την ,  ενώ  είχε  

δεσμευτεί  η  εταιρεία  και  η  Δημοτική  Αρχή  ότι  θα  μας  παρουσιάσει  την  

Έκθεση  αυτών  των  ορκωτών  λογιστών ,  σήμερα  δηλαδή  εμείς  θα  

ψηφίσουμε  για  μια  Έκθεση  που  δεν  ξέρουμε  και  τι  αποτελέσματα  έχει  

βγάλει .  Σας  έχει  έρθει  αυτή  η  Έκθεση ;  Την  έχετε  δει  εσείς ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς ,  η  παρουσίασή  της ,  νομίζω ,  επειδή  είναι  σοβαρό  το  θέμα ,  

απαντώντας  στην  τοποθέτηση  η  παρουσίασή  της  θα  πρέπει  να  γίνει ,  

νομίζω ,  σε  αυτόν  εδώ  τον  χώρο  και  όχι  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  

Μήπως  θα  πρέπει  να  γίνει ,  πέραν  του  τυπικού ,  …. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ  λέω  τι  έλεγε  το  έγγραφο  το  οποίο  μας  κοινοποιήθηκε  ως  

εμπιστευτικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πέρα  του  τυπικού  θα  πρέπει  να  γίνει  η  παρουσίασή  του  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  από  τον  ίδιο  τον  ορκωτό  εδώ  και  όχι  μόνο  στην  Οικονομική  

Επιτροπή .  Αυτή  είναι  η  τοποθέτησή  μας  εδώ  για  να  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Η  ερώτησή  μου ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ήταν  το  εξής ,  εάν  εσείς  παραλάβατε  

τα  αποτελέσματα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  σχετικά  πρόσφατα .  Τα  αποτελέσματα  ήρθαν  τον  Αύγουστο  

νομίζω  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  τα  παραλάβαμε  από  την  αρχή  

της  θητείας  μας ,  δηλαδή  πριν  από  ένα  μήνα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα  θα  έχουμε  ενημέρωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  είπα  ότι  προτείνουμε  και  θα  έρθει  ενημέρωση  από  τον  ίδιο  τον  

ορκωτό  σε  αυτό  το  σώμα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  του  θέματος  συνεπώς ,  το  είκοσι  οκτώ  εγκρίνεται  ομόφωνα ,  έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  

την  δαπάνη  

Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

εκδηλώσεων  και  

επετειακών   εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  (Σαββατιανός  731,60 

ευρώ)  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  659/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Σαββατιανός)  ποσού  297,60 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  660/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Παλαιολόγου  Στέλλα  )  ποσού  595,20 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  661/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  ενημέρωση  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  

 του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  662/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ΟΠΣ  του  

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  663/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  καθαριότητα  τοπικών  και  δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  664/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του  

Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  665/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  666/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  17ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων    

πρασίνου  ΔΕ  Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  667/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  18ου  λογαριασμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  668/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  

Δήμου  Σερρών   

για  τους  μήνες  Ιούλιο ,  Αύγουστο  και  Σεπτέμβριο  2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  669/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  

επισκευής  Μεταφορικών  Μέσων  και  Μηχανημάτων  από  την  

επιχείρηση  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ABC 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  670/2019 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  τη  φύλαξη  χώρου  με  την  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στην  

διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Culture Dipole 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  671/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  αμοιβή  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  εσόδων  και  

εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:672 /2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  υπηρεσίες  επαληθευτή /ελεγκτή  για  την  διενέργεια  

πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  με  

ακρωνύμιο  Green Grew 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  673/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  τεχνική  υποστήριξη  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  Αποτίμηση  Παρεμβάσεων  Ενεργειακής  Εξοικονόμησης  σε  

Δημόσια  κτήρια  με  ακρωνύμιο  3 Eun 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  674/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  8835/20-03-2019  

σύμβασης  προμήθειας  ενός  αναρροφητικού  σαρώθρου  

 4 κ .μ .  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  675/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  
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 παραλαβής  των  έργων:  

α)  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  δημιουργία   

νέων  ταφώνων  κοιμητηρίου  Λευκώνα   και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής   

οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

 Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  και  δημιουργία  νέων  ταφώνων  

κοιμητηρίου  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  676/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  

Λευκώνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  677/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  ¨Νέα  πρόταση  κυκλοφοριακής  

 οργάνωσης  και  ρυθμίσεων  στην  περιοχή  της  Π .Ε .  Σιγής-Κηφισιά¨   

της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  περάσει  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  τα  έχετε  δει ,  

εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  678/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων   

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει  και  αυτό ,  ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

Διαχείριση  νομίμως  υφισταμένων  θέσεων  στάθμευσης  στην  πόλη  

των  Σερρών  σύμφωνα  

με  το  αρ .  73/2019 απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:679/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τριάντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  μετατόπισης  του  δικτύου  ΦΟΠ  στις  οδούς  Μυσσοπόλεως  24 

και  στον  οικισμό  Χιονοχωρίου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  680/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

……………………….…………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

623-2019:  Εκλογή  εκπροσώπων  του  Δήμου  Σερρών  στη  Γενική  

Συνέλευση  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Κεντρικής  

Μακεδονίας  (ΠΕΔ) .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

624-2019:  Εκλογή  αντιπροσώπων  στο  Δ /κό  Συμβούλιο  του  

Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  

Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ)  Κεντρικής  Μακεδονίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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625-2019:  Ορισμός  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  Δ /κό  

Συμβούλιο  της  εταιρείας  ¨Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  Α .Ε .  

ΟΤΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

626-2019:  Σχετικά  με  την  Αναβίωση  της  Δημοτικής  Ανώνυμης  

Εταιρείας  Κτηματικής   Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών  – 

ΔΑΕΚΑΣ-  Ορισμός  μελών  προσωρινού  Δ /κού  Συμβουλίου-  

Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  στην  Έκτακτη  Γενική  

Συνέλευση .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος .  

 

627-2019: Ορισμός  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρων  Δ /κών  

Συμβουλίων  των  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών :  

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Σιαμάγκας .  

 

628-2019: Ορισμός  μελών ,  προέδρων  και  αντιπροέδρων  Δ /κών  

Συμβουλίων  των  Ενιαίων  Σχολικών  Επιτροπών :  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ  Σιαμάγκας .  

 

629-2019: Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων :  της  Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  με  την  επωνυμία  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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630-2019: Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων :  της  Κοινωφελούς  

Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  με  την  επωνυμία  Δημοτικό  

Περιφερειακό  Θέατρο  Σερρών  (ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

631-2019: Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων :  του  Ν .Π .  με  την  

επωνυμία  Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής ,  Κοινωνικής  

Πολιτικής  και  Αθλητισμού  του  Δήμου  Σερρών  (ΟΠΑΚΠΑ)   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

632-2019: Τροποποίηση  συστατικών  πράξεων :  της  ενιαίας  επιχείρησης  

Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

(Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

633-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 για  την  υπηρεσία  ¨Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  

των  διαδικασιών  για  τον  καθορισμό  τιμής  μονάδος  για  την  

μετατροπή  εισφοράς  γης  σε  χρήμα  στις  περιοχές  των  

πράξεων  εφαρμογής  του  Δήμου    

  

634-2019:  Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  για  

δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  

υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  παρ .  1 και  11α  του  άρθρου  221 

του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  

τμημάτων  του  Δήμου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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635-2019:  Ορισμός  -  συγκρότηση  νέας  επιτροπής  διαχείρισης  της  

δομής  παροχής  συσσιτίου   στο   πλαίσιο   υλοποίησης   της   

πράξης :   ¨Δομή   παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή  

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

  

636-2019:  Ορισμός  Δημ .  Συμβούλων  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  

Συντονιστικό     Τοπικό  Όργανο  Πολιτικής  Προστασίας  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

637-2019:  Σύσταση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  στο  Δήμο  Σερρών  

και  έγκριση  του  κανονισμού  λειτουργίας  της .  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

638-2019:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  96/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  περί  ¨Αποζημίωσης  του

 Προέδρου  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

639-2019:   Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ :  αρ .  74/2019 με  θέμα :  

¨Αίτημα  στον  Δήμο  Σερρών  παραχώρησης  προς  χρήση  

αυτοκινήτου  για  τις  ανάγκες  της  δομής  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ¨ ,  

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .  και  
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640-2019:   Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ :  αρ .  77/2019 με  θέμα :  

¨Αποδοχή  επιχορήγησης  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  

Αθλητισμού  για  τη  δράση  Follow Your Art  και  ανάλογη  

αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2019¨  

Εισηγήτρια :  Η  πρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Παλάζη  Χ .   

 

641-2019:   Έγκριση  αποφάσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ :  αρ .  99/2019 με  θέμα :  

¨Αποζημίωση  της  Προέδρου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  

Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . )¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

642-2019:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :   αρ .  109/2019 με  

θέμα :  ¨Έγκριση  αποτελεσμάτων  εγγραφών  νηπίων-βρεφών  

στους  παιδικούς  σταθμούς  του  ΟΠΑΚΠΑ  2019-2020¨   

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

643-2019:  Έγκριση  αποφάσεων  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . :   αρ .  109/2019 με  

θέμα :  ¨  αρ .  124/2019 με  θέμα :  ¨Έγκριση  προϋπολογισμού  

κληροδοτημάτων  Κων /νου  Τσιάγκα  και  Αφροδίτης  Σιόλα  

έτους  2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΠΡΑΚ . :  Έγκριση  συμμετοχής  αντιπροσωπείας  του  Δήμου  Σερρών  

στην  1η  Διεθνή   

1/5/2019 Έκθεση  Θεματικού  Τουρισμού  – Γαστρονομίας  και  Οίνου  

στην  Αθήνα  από  19 έως  21 Οκτωβρίου  2019.  
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Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

644-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  πρόγραμμα  

εκμάθησης  Αγγλικών  με  τη  μέθοδο  της  Linguaphone.  

        20646  5/11/2019  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

645-2019:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

        20409  31/10/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

646-2019:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας  του  

κυνοκομείου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

647-2019: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  

αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  (93η)  

        20606  31/10/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

648-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  κρατήσεων  (94η  )  

         20609  31/10/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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649-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  

σχετικά  με  την  χρηματοδότηση  από  το  ΠΔΕ  για  την  πράξη  

Κλειστό  κολυμβητήριο  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  Δήμου  

Σερρών  ΠΕ  Σερρών  (99η  )  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

650-2019: Ομοίως  που  αφορά  δημιουργία  κωδικού  εσόδου  και  εξόδου  

για  την  παρακράτηση  ποσού  από  τις  Σχολικές  Επιτροπές  

(100η)  

        20644  5/11/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

651-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 που  αφορά  την  πράξη  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨ .  

        20681  1/11/2019  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

 

652-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 για  την  ¨προμήθεια  και  τοποθέτηση  αλατοδιανομέα  

και  λάμας  εκχιονισμού  σε  όχημα  Pick up 4Χ4 για  την  

αντιμετώπιση  των  χιονοπτώσεων¨ .  

        20679  1/11/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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653-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 που  αφορά  τη  Δημοτική  Αστυνομία  Σερρών ,  για  την  

προμήθεια  στολών  και  παρελκόμενων  ειδών  του  ειδικού  

ένστολου  προσωπικού  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  του  

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019.  

        20542  31/10/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

654-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2019 για  την  ¨απομαγνητοφώνηση  των  πρακτικών  των  

συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου¨ .  

        20422  5/11/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

655-2019:  Έγκριση  κατάργησης  θέσεως  περιπτέρου  χωρίς  ορισμό  νέας  

και  παράλληλη  απομάκρυνση  του  σώματος  αυτού .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

656-2019:  Έγκριση  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  ¨Πράσινες  

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  

ακρωνύμιο  Green Crew¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

657-2019:  Έγκριση  μνημονίων  ενεργειών  αντιμετώπισης  εκτάκτων  

αναγκών  2020 από  χιονοπτώσεις-παγετό ,  πλημμύρες ,  

πυρκαγιές ,  σεισμούς .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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658-2019:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  τροποποίησης  του  τεχνικού  

δελτίου  πράξης  και  της  απόφασης  ένταξης  της  

συγχρηματοδοτούμενης  πράξης  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  Παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  και  Πάνου  

Σ .  

 

659-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  

υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  

κάλυψη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  

επετειακών   εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  (Σαββατιανός  

731,60 ευρώ)  

 

660-2019: Ομοίως  (Σαββατιανός)  ποσού  297,60 ευρώ   

 

661-2019: Ομοίως  (Παλαιολόγου  Στέλλα  )  ποσού  595,20 ευρώ   

 

662-2019: Ομοίως  ενημέρωση  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  

πληροφοριών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019  

 

663-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ΟΠΣ  

του  Δήμου  Σερρών   
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664-2019: Ομοίως  καθαριότητα  τοπικών  και  δημοτικών  κτηρίων  του  

Δήμου  Σερρών   

 

665-2019: Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών   

 

666-2019: Ομοίως  για  ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   

 

667-2019: Ομοίως  του  17ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων   πρασίνου  ΔΕ  Δήμου  Σερρών  για  τα  

έτη  2018-2020 

 

668-2019: Ομοίως  του  18ου  λογαριασμού  

 

669-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  ταχυδρομικών  

υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες  Ιούλιο ,  

Αύγουστο  και  Σεπτέμβριο  2019 

 

670-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  

και  επισκευής  Μεταφορικών  Μέσων  και  Μηχανημάτων  από  

την  επιχείρηση  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ABC 

 

671-2019: Ομοίως  για  τη  φύλαξη  χώρου  με  την  μορφή  περιπολιών  στο  

πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  Δημιουργία  πολιτιστικού  

διπόλου  στην  διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Culture 

Dipole  
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672-2019: Ομοίως  για  την  αμοιβή  ορκωτών  λογιστών  για  έλεγχο  

εσόδων  και  εξόδων  από  πράξεις  εφαρμογής  Δήμου  Σερρών   

 

673-2019: Ομοίως  για  υπηρεσίες  επαληθευτή /ελεγκτή  για  την  

διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  

διαχείριση  βιοαποβλήτων  με  ακρωνύμιο  Green Grew  

 

674-2019: Ομοίως  για  την  τεχνική  υποστήριξη  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  Αποτίμηση  Παρεμβάσεων  

Ενεργειακής  Εξοικονόμησης  σε  Δημόσια  κτήρια  με  

ακρωνύμιο  3 Eun 

 

675-2019:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης  της  υπ’  αριθμ .  8835/20-03-

2019 σύμβασης  προμήθειας  ενός  αναρροφητικού  σαρώθρου  

4 κ .μ .  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

676-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  

και  δημιουργία  νέων  ταφώνων  κοιμητηρίου  Λευκώνα    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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677-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  

και  δασικής  οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

678-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  ¨Νέα  πρόταση  

κυκλοφοριακής  οργάνωσης  και  ρυθμίσεων  στην  περιοχή  της  

Π .Ε .  Σιγής-Κηφισιά¨  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

679-2019: Διαχείριση  νομίμως  υφισταμένων  θέσεων  στάθμευσης  στην  

πόλη  των  Σερρών  σύμφωνα  με  το  αρ .  73/2019 απόφαση  της  

Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

680-2019: Έγκριση  μετατόπισης  του  δικτύου  ΦΟΠ  στις  οδούς  

Μυσσοπόλεως  24 και  στον  οικισμό  Χιονοχωρίου  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

681-2019  :  Ενημέρωση ,  συζήτηση ,  λήψη  απόφασης  για  την  

αντιμετώπιση  του   

ΚΑΤ .  μεταναστευτικού  προβλήματος  στις  Σέρρες .  

 

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 
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•  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Νυχτοπάτης  Γεώργιος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  

του  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος  και  επανήλθε  μετά  την  

ολοκλήρωση  αυτού .  

 

-  Καλώτα  Παναγιώτα  και  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησαν  μετά  την  

ολοκλήρωση  του  17ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )…………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………. 

    

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      …………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………………. 

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………. 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      …………………. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………………. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      …………………. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       …………………. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………………. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       …………………. 
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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      …………………. 
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ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        …………………. 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………. 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………………. 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       …………………. 

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      …………………. 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      …………………. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      …………………. 

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     …………………. 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      …………………. 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      …………………. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       …………………. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      …………………. 

 


