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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  19/2019 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  20η  του  μηνός  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

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

την  αριθμ .  19/14-11-2019 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  39,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   
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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   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

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

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 και  παρόντες  ήταν  οι  κ .κ . :  Βαφειάδης  

Μιχαήλ  και  Ιορδανίδου  Άννα .  

 

Ο  Πρόεδρος  του  .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  20 

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

διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  

για  συμμετοχή  στις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Ορισμός  Δημοτ .  Συμβούλου  για  την  επιτροπή  επεξεργασίας  

και  εισηγήσεων  προτάσεων  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

για  την  απονομή  τιμητικών  διακρίσεων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :   

α)  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  

έτους  2018,   

β)  Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας  

Σερρών  έτους  2017 και  
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γ)  Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ   4ο:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  

μονάδων :  

α)  Α /θμιας  Εκπαίδευσης  και  

β)  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2020-2021. 

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

 

ΘΕΜΑ   5ο:  Έγκριση  τροποποίησης  συστατικών  πράξεων :  

α)  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Π .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών  και  

β)  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή  

συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  έτους  2018 

της  δημοτικής  αρχής .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Καθιέρωση  δημόσιας  εορτής  τοπικής  σημασίας  για  το  Νομό  

Σερρών  προς  τιμή  των  ηρώων  που  με  αυτοθυσία  

υπερασπίστηκαν  το  ύψωμα  731 στην  Κλεισούρα  το  1941.  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  Δημ .  Συμβουλίου  κ .  

Κατιρτζόγλου  Β .  
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ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  της  αρ  136/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα :  ¨Ορισμός  εξόδων  

παράστασης  Προέδρου  ΔΣ  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για  το  έτος  

2020 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Τροποποίηση  /  αλλαγή  του  ύψους  των  τελών  

κοιμητηρίων  που  επιβλήθηκαν  με  την  αρ .  415/2016 

απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Έγκριση  μείωσης  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  ή  

απαλλαγή  από  αυτούς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης  του  

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  2014-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  (2ης)  τροποποίησης  της  αριθμ  831/2018 Α .  

.Σ  περί  ¨Έγκριση  προγράμματος  των  πολιτιστικών  και  
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αθλητικών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  

2019¨ .  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας  για  την  

κάλυψη  των  αναγκών  του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

καθαριότητας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ΙΔΟΧ  δίμηνης  

διάρκειας  εργατών  νεκροταφείων  (νεκροθάπτες)  για  την  

κάλυψη  των  εκτάκτων  αναγκών  του  τμήματος  κοιμητηρίων  

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:    Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  δημιουργίας  τραπεζικού  λογαριασμού  στο  

Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  υπηρεσία  ¨Παροχή  υπηρεσιών  επιστημονικού  

συνεργάτη  για  την  υποστήριξη  προετοιμασίας  και  

διενέργειας  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  υπηρεσία  ¨Έκτακτο  κλάδεμα  – κοπή  

επικίνδυνων  δένδρων  για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αρ .  2δ  

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Αγ .  Ιωάννη  για  

εγκατάσταση  κεραίας  χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  

περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  μίσθωσης  με  δημοπρασία  τμήματος  του  υπ’  

αρ .  71 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  

την  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  πρωτογενούς  παραγωγής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση  μίσθωσης  του  υπ’  αρ  459 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Πεπονιάς  για  δημιουργία  κτηνοτροφικής  

μονάδας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  των  

αρ .  3525 και  3526 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  προσκύρωσης  έκτασης  εμβαδού  21,71 τ .μ .  σε  

δημοτικό  οικόπεδο  στο  Ο .Τ .  192 πόλης  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  με  αρ .  100 

στο  Ο .Π .  20 εμβαδού  250 τ .μ .  της  Τ .Κ .  Οινούσσας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  ¨Καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  

κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019-2020¨ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σ . ,  Καδής  Γ . ,  

Νυχτοπάτης  Γ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  

βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμηση  

πεζοδρομίου)  επί  της  οδού  Γρ .  Ρακιτζή  30.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  και  

αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  

το  έργο  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  

Σερρών  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:    Συμπλήρωση  – επέκταση  δικτύου  ΦΟΠ .  .  

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

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :  Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  131/2019 απόφαση  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της   

 Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα  «Πρόταση  τροποποίησης  του  

προϋπολογιστικού  πίνακα  της  υπ '  αριθμό  4 324/2019 ΑΔΣ   

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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19Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζει  η  συνεδρίαση .  Δεδομένου  ότι  έχει  συμπληρωθεί  η  απαρτία  θα  

ήθελα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  κάνω  δυο ,  τρεις  επισημάνσεις .   

 Η  πρώτη  έχει  να  κάνει  με  τους  αγαπητούς  συναδέλφους  τους  

καπνιστέ .   Όπως  γνωρίζετε  ισχύει  ο  νέος  αντικαπνιστικός  νόμος  και  σε  

χώρους ,  όπως  ο  διάδρομος ,  εκτός  της  αιθούσης  δηλαδή ,  απαγορεύεται  

αυστηρά  το  κάπνισμα .  Συνεπώς ,  όσοι  συνάδελφοι  επιθυμούν  σε  κάποιο  

διάλειμμα  της  συνεδρίασης  να  καπνίσουν ,  θα  πρέπει  να  βγαίνουν  εκτός  

του  κτιρίου  του  διοικητηρίου .   

 Θα  ήθελα ,  επίσης ,  να  σας  παρακαλέσω  να  είμαστε  συνεπείς  όταν  

λέμε  ότι  αρχίζει  19:00΄η  ώρα  η  συνεδρίαση ,  να  είμαστε  19:00΄η  ώρα  

άπαντες  μέσα  στις  θέσεις  μας  προκειμένου  να  μπορούμε  σε  σύντομο  

χρόνο  να  ξεκινάει  η  συνεδρίαση  και  να  μην  παρατηρείται  αυτή  η  

καθυστέρηση ,  η  οποία  παρέκλει  την  διαδικασία .  

 Να  κάνω  και  μια  ακόμη  τελευταία  ενημέρωση .  Έχουμε  πει  ότι  

όλοι  οι  συνάδελφοι  έχουν  την  δυνατότητα  να  έχουν  πρόσβαση  σε  

οποιαδήποτε  πληροφόρηση  επιθυμούν  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου .   

 Δεδομένου  όμως  ότι  έχει  παρατηρηθεί  το  φαινόμενο  να  

δημιουργείται  κώλυμα  στην  λειτουργία  των  υπηρεσιών ,  θα  ήταν  

σκόπιμο  να  ακολουθείται  η  εξής  διαδικασία .  όποιος  συνάδελφοι  

επιθυμεί  να  ενημερωθεί  για  οποιοδήποτε  θέμα ,  θα  απευθύνεται ,  

καταρχήν ,  στον  αρμόδιο  Διευθυντή ,  προκειμένου  να  λάβει  γνώση  

εκείνος  και  να  ρυθμίσει  από  εκεί  και  πέρα  εκείνο  την  διαδικασία  και  

τον  τρόπο  ενημέρωσης  του  κάθε  συναδέλφου  για  όποιο  θέμα  επιθυμεί  

να  ερωτήσει .   
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 Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  ορισμένες  ανακοινώσεις  

που  έχει  προς  το  σώμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  κύριοι  συνάδελφοι .  Πρώτη  ανακοίνωση ,  η  αρχική ,  μάλλον ,  

ανακοίνωση  αφορά  αυτή  την  πρόσκληση  που  έχετε  όλοι .  Μια  πολύ  

σημαντική  διαβούλευση ,  βασικά  η  δεύτερη  διαβούλευση ,  δημόσια  

διαβούλευση  για  το  σχέδιο  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας ,  η  οποία  

θα  πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη  στις  27 Νοεμβρίου  και  ώρα  18:00΄  

στο  αμφιθέατρου  του  ΤΕΙ .   

 Είναι  μια  ανοικτή  πρόσκληση  προς  όλους  τους  φορείς ,  πολίτες ,  

για  το  κομμάτι  του  πώς  αντιλαμβανόμαστε  και  πως  θέλουμε  την  πόλη  

μας  για  τα  επόμενα  χρόνια .  Άρα  η  παρουσία  όλων  στην  συγκεκριμένη  

αυτή  διαβούλευση  θα  είναι ,  είναι  τουλάχιστον  για  τα  μέλη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  επιτακτική  και  φυσικά  η  συμβολή  και  των  

πολιτών  σημαντική .   

 Τις  ανακοινώσεις  μετά  στην  συνέχεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Να  περάσουμε  σε  απαντήσεις  ερωτήσεων  που  είχαν  

υποβληθεί  την  προηγούμενη  φορά .   Να  αναφέρω  πρώτα  εγώ ,  να  

αναφερθώ  μάλλον ,  σε  μια  ερώτηση  που  υποβλήθηκε  από  τον  

συνάδελφο  τον  κ .  Τερζή  σχετικά  με  τίτλο :  Το  προσφυγικό  

μεταναστευτικό  στον  Δήμο  Σερρών .  

 Δεδομένου  ότι  διατυπώνονται  δέκα  οκτώ  ερωτήματα  τα  οποία  

σχεδόν  στο  σύνολό  τους  δεν  είναι  της  αρμοδιότητας  του  Δήμου  

Σερρών ,  αλλά  είναι  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  

Πολιτικής ,  που  τώρα  πλέον  υπάγεται  στο  Υπουργείο  Προστασίας  του  

Πολίτη ,  το  ερώτημά  σας  έχει  διαβιβαστεί  αρμοδίως  και  μόλις  έρθουν  
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οι  απαντήσεις  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  θα  ανακοινωθούν  προς  το  

σώμα .   

 Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  κυρία  Πάνου  για  απάντηση  σε  ερώτηση  

που  είχε  υποβάλει  η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι ,  σχετικά  με  την  

προάσπιση  της  δημόσιας  υγείας  σε  επίπεδο  θεσμικών  παρεμβάσεων ,  

προκειμένου  να  υπάρχει  και  ο  προληπτικός  έλεγχος  για  τυχόν  

κινδύνους  που  ελλοχεύουν  από  ενδεχόμενα  μεταδοτικά  νοσήματα ,  

είμαι  σε  θέση  να  σας  ενημερώσω  ότι  ως  νέα  Δημοτική  Αρχή  

πραγματοποιήσαμε  δυο  επισκέψεις ,  οι  οποίες  επιβεβαιώνονται  και  από  

τα  έγγραφα  που  έχω  εδώ  και  τα  οποία  υπογράφει  κλιμάκιο  ελέγχου  του  

τμήματος  Δημόσιας  Υγείας ,  μια  πραγματοποιήσαμε  τον  Σεπτέμβριο  και  

η  τελευταία  ήταν  τον  Νοέμβριο ,  στις  7 Νοεμβρίου ,  όπου  κατέθεσα  και  

μια  έκθεση  αυτοψίας  στον  ίδιο  τον  Δήμαρχο .   

 Το  κλιμάκιο  ελέγχου  που  παρέστη  και  υπογράφει  και  τα  παρόντα  

έγγραφα  ήταν  τρεις  επόπτες  υγείας .  Παρόντες  ήταν  και  ο  κ .  Παυλίδης  

Παύλος ,  εκπρόσωπος  του  Διεθνούς  Οργανισμού  Μετανάστευσης ,  το  

κλιμάκιο  του  τμήματος  Δημόσιας  Υγείας ,  η  ομιλούσα  ήταν  παρούσα ,  

ήταν  τέσσερις  εκπρόσωποι  των  ΜΚΟ  στις  επισκέψεις ,  τρεις  σύνδεσμοι  

του  Εθνικού  Οργανισμού  Δημόσιας  Υγείας ,  οι  οποίοι  βρίσκονται  

καθημερινώς  στον  καταυλισμό  μεταναστών  προσφύγων  και  οι  οποίοι  

υπογράφουν .   

 Στην  πρώτη  σελίδα ,  δεν  θα  αναφερθώ  εκτενώς ,  γιατί  είναι  στην  

διάθεση  οποιουδήποτε  θέλει  να  έχει  τα  στοιχεία ,  γίνεται  περιγραφή  του  

χώρου  διαμονής  και  των  λοιπών  εγκαταστάσεων  αναλυτικά .  

Υπογράφουν  οι  επόπτες  υγείας  για  την  καταλληλότητα  των  χώρων ,  για  
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την  σίτιση ,  για  την  στέγαση ,  υπάρχει  αναλυτική  καταγραφή  και  

σχεδιάγραμμα  για  κάθε  κουζίνα ,  για  κάθε  αποχωρητήριο ,  για  κάθε  

πολλαπλή  εστία  παρασκευής  φαγητού ,  θα  σας  επικεντρώσω  μόνο  στις  

διαπιστώσεις  και  στα  συμπεράσματα  και  του  κλιμακίου ,  τα  οποία  είναι  

τα  ίδια  και  στις  16 Σεπτεμβρίου  και  την  7η  Νοεμβρίου  που  

πραγματοποιήθηκε  η  τελευταία  επίσκεψη .   

 Σχετικά  με  τα  θέματα  υγείας ,  λειτουργεί  ιατρείο  δυο  φορές  την  

εβδομάδα  και  βρίσκεται  εκεί  πάντοτε  ο  στρατιωτικός  γιατρός  κ .  

Γαλάνης ,  ο  οποίος  το  επιβεβαιώνει .   

 Από  το  ΄18 υπάρχουν  οι  υγειονομικοί  υπάλληλοι ,  τα  ονόματα  τα  

οποίων  είναι  στην  διάθεση  όλων  μας  και  συγκεκριμένα  μια  

νοσηλεύτρια ,   μια  μαία  και  μια  κοινωνική  λειτουργός  βρίσκονται  εκεί  

σε  καθημερινή  βάση .   

 Είναι  αλήθεια  ότι  παλαιότερα  επιβλήθηκε  το  αίτημα  στην  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  για  την  λειτουργία  του  ιατρείου ,  η  οποία  

πρέπει  αν  βρίσκεται  σε  μόνιμη  βάση ,  ώστε  να  αποσυμφορηθεί  το  

Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών ,  όπου  προσέρχονται  σχεδόν  καθημερινά  

μεγάλος  αριθμός  προσφύγων .   

 Αναφέρουμε  ότι  η  θέση  αυτή  έχει  ήδη  προκηρυχθεί  από  το  

Υπουργείο  Υγείας ,  δεν  εμφανίστηκε  κάποιος  υποψήφιος  με  

αποτέλεσμα  να  προκηρυχθεί  εκ  νέου  τον  Νοέμβριο  του  ΄19, ωστόσο  

όλες  οι  ανάγκες  τους  καλύπτονται  και  οι  φαρμακευτικές  τους  ανάγκες  

καλύπτονται  και  από  το  κοινωνικό  φαρμακείο  του  Δήμου .  

Σύμφωνα  με  το  μητρώο  του  κοινωνικού  φαρμακείου  

εξυπηρετήθηκαν  ήδη  εκατό  άτομα  μέχρι  σήμερα  δωρεάν .  Ακριβώς  στις  

14 Σεπτεμβρίου ,  23 Σεπτεμβρίου  μεταφέρθηκε  υγειονομικό  υλικό  και  

από  το  δικό  μας  κοινωνικό  φαρμακείο .  Το  μόνο  που  τυχόν  μπορεί  να  
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θεωρηθεί  πρόβλημα ,  όπως  καταγράφεται  είναι  τα  ΑΔΥ ,  τα  Ατομικά  

Δελτία  Υγείας ,  όπου  στις  20 Σεπτεμβρίου  με  έγγραφο  που  έστειλαν  σε  

εμένα  μας  είπαν  ότι  δεν  υπήρχαν  ατομικά  δελτία  υγείας  για  τα  80 

παιδιά  από  τα  495,  για  τα  οποία  διαβιβάσαμε  έγγραφο  στην  αρμόδια  

υπηρεσία ,  η  οποία  είναι  η  Περιφέρεια  και  η  οποία  έχει  ξεκινήσει  ήδη  

να  παραχωρεί  τα  ατομικά  δελτία  υγείας .   

Το  μόνο  που  ζητήθηκε  ήταν  υγειονομικό  υλικό  από  την  

εκπρόσωπο  του  ΕΟΔΥ  και  συγκεκριμένα  από  την  κυρία  Αμαλία  

Αθανασιάδου  και  το  οποίο  ήδη  έχει  λυθεί  το  θέμα .   

Συγκεκριμένα  το  80% του  πληθυσμού  τους  έχει  ΑΜΚΑ  με  

αποτέλεσμα  να  καλύπτονται  πλήρως  οι  ανάγκες  υγείας .  Για  το  

υπόλοιπο  25% υπάρχει  έγγραφο  με  το  οποίο  πιστοποιείται  ότι  

βρίσκονται  στην  διαδικασία  χορήγησης  από  τους  υπευθύνους  των  ΜΚΟ  

και  τον  κ .  Παυλίδη  σύμφωνα  με  την  νέα  ερμηνευτική  εγκύκλιο  ΑΔΑ ,  

είναι  όλα  στην  διάθεσή  σας ,  και  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  ορίζονται  

για  τα  ΚΕΠ  και  τον  ΕΦΚΑ  όσον  αφορά  την  διαδικασία  χορήγησης .  

Επιπλέον ,  είναι  αναλυτικά  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  για  όποιον  θέλει  

να  τα  μελετήσει ,  για  την  ύδρευση ,  αποχέτευση ,  ότι  δεν  διαπιστώθηκε  

κανένα  πρόβλημα  από  το  κλιμάκιο  ελέγχου .  Όσον  αφορά  και  τους  

εμβολιασμούς  μπορώ  να  σας  πω  ότι  όλα  αυτά  εναπόκεινται  στην  καλή  

διάθεση  και  στην  διάθεση  κοινωνικής  αλληλεγγύης  που  επιδεικνύει  η  

νέα  Δημοτική  Αρχή .   

Υπάρχει  έγγραφο  από  τον  Γενικό  Γραμματέας  Δημόσιας  Υγείας  

που  δηλώνει  ότι  είναι  αναρμόδιος  ο  Δήμος  για  οποιαδήποτε  παροχή  

υγείας  μέσα  στις  δομές  σε  όλη  την  Ελλάδα .  Συγκεκριμένα  ο  Γενικός  

Γραμματέας  Δημόσιας  Υγείας  αναφέρει  στο  έγγραφό  του  και  για  τους  

εμβολιασμούς  στους  οποίους  αναφέρθηκε  η  κυρία  Καλώτα  ότι  
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υποχρεωτικά  είναι  μόνο  τρία  εμβόλια  για  τα  παιδιά .  Το  MMR, εσείς  

ξέρετε  καλύτερα  από  εμένα ,  ιλαράς ,  ερυθράς ,  παρωτίτιδας .  Του  

τετάνου ,  κοκίτη ,  πολιομυελίτιδας  και  το  εμβόλιο  για  τον  

πνευμονιόκοκκο .   

Αυτά  τα  τρία  και  μάλιστα  τονίζει  ο  Γενικός  Γραμματέας  ότι  σε  

εμφάνιση  περίπτωσης  κρουσμάτων  για  τα  μεταδοτικά  νοσήματα  που  

είπατε ,  ηπατίτιδα  Α ,  που  μεταδίδεται  και  με  τρόφιμα  και  από  τα  

αποχωρητήρια  ή  ανεμοβλογιάς ,  στον  χώρο  διαμονής ,  τονίζει  ο  

Γραμματέας  των  παιδιών ,  σε  περίπτωση  εμφάνισης  κρουσμάτων ,  όταν  

οι  φοίτηση  των  παιδιών  των  προσφύγων  έχει  ξεκινήσει  μέσα  στα  

σχολεία ,  δεν  συστήνεται  καμία  διακοπή  φοίτησής  τους  και  αυτό  αφορά  

τόσο  τα  παιδιά  προσφύγων  όσο  και  τα  παιδιά  που  φοιτούν  κανονικά  

στο  σχολείο .   Διακοπή  από  το  σχολείο  συστήνεται  μόνο  από  τα  παιδιά  

που  τα  ίδια  νοσούν .   

Αυτό  το  υπογράφει  ο  Γενικός  Γραμματέας  Δημόσιας  Υγείας  και  

όλα  αυτά  σας  λέω  ότι  δεν  απευθύνονται  σε  μας ,  υπάρχει  πίνακας  

αποδεκτών  που  τονίζει  ότι  αρμόδιοι  για  την  παροχή  υπηρεσιών  υγείας  

είναι  μόνο   οι  Περιφερειακές  Αυτοδιοικήσεις  της  χώρας ,  το  Υπουργείο  

Μεταναστευτικής  Πολιτικής ,  η  Διεύθυνση  Υγειονομικού  ΓΕΕΘΑ ,  είναι  

υποχρεωμένοι ,  ΕΣΔΥ ,  το  ΕΙ  ΠΑΣΤΕΡ ,  το  πρώην  ΚΕΕΛΠΝΟ  ΕΟΔΥ ,  το  

Ινστιτούτο  Υγείας  του  παιδικού ,  το  ΕΚΕΠΥ ,  οι  ΜΚΟ  και  εκπρόσωποι  

των  δομών .   

Ο  Δήμος  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  για  την  παροχή  υπηρεσιών  εκεί  

μέσα .  Απλά  στο  πλαίσιο  της  προάσπισης  αύξησης  του  προσδόκιμου  της  

ζωής  του  γενικού  πληθυσμού  και  στο  πλαίσιο  προστασίας  των  

κινδύνων  που  ελλοχεύουν  από  τυχόν  μεταδοτικά  νοσήματα ,  εμείς  

κάναμε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

20

Επιπλέον ,  ο  τελευταίο  εξάμηνο  υπήρχε  μόνο  ένα  μεταδοτικό  

νόσημα  με  έγγραφο  που  πιστοποιείται ,  της  ψώρας ,  για  το  οποίο  

ακολουθήθηκε  το  πρωτόκολλο  του  ΕΟΔΥ  για  την  θεραπεία ,  όπως  

δηλώνει  ο  ίδιος  ο  στρατιωτικός  γιατρός  ο  κ .  Γαλάνης ,  που  βρίσκεται  

και  κάθε  Τρίτη  και  κάθε  Πέμπτη  και  μπορούμε  τον  επόμενο  μήνα  και  

πάλι  να  τον  επισκεφτούμε .  

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  λοιπόν ,  θερμά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  κάνουμε  διάλογο .  Εάν  θέλετε  κάποιο  άλλο  ερώτημα  την  

επόμενη  φορά  γραπτά  ή  και  τώρα  γραπτώς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  θα  περάσουμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων ,  εάν  θέλετε  να  απευθύνετε  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .ένα  για  τα  αδέσποτα  σκυλιά  και  ένα  για  … δεν  πήρα  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι .  Για  να  μπορούμε  να  λειτουργούμε  καλύτερα ,  καλό  

είναι  οι  ερωτήσεις  να  υποβάλλονται  και  εγγράφως ,  διότι  διαφορετικά  

δεν  είναι  δυνατόν  προφορικά  εδώ  να  γίνεται  αναλυτική  καταγραφή  

τους .  Παρακαλώ ,  λοιπόν ,  ότι  ερωτήσεις  έχετε  καλό  να  τις  υποβάλλετε  

και  εγγράφως .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  
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Είπατε  για  τα  ατομικά  δελτία  υγείας  το  έγγραφο  εστάλη ,  έχει  

διαβιβαστεί  στην  Περιφέρεια  και  ήδη  πραγματοποιούνται .  Ήδη  

πραγματοποιούνται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Δώσαμε  την  απάντηση .  Δεν  γίνεται  διάλογος .    

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Και  δεν  είναι  αρμοδιότητα  του  Δήμου ,  όπως  δηλώνει  ο  Γενικός  

Γραμματέας .  Εμείς  κάναμε  αυτό  που  οφείλαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  διάλογος  στην  φάση  αυτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλουν  οι  συνάδελφοι  να  υποβάλλουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φαρμάκης ,  

η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  Φωτιάδης .  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ήθελα  να  σας  ρωτήσω ,  διερχόμενος  είδα  ότι  για  μέρες ,  εννοώ  για  

αρκετές  μέρες ,  υπήρξε  μια  στοίβα  από  σακούλες  απορριμμάτων  έξω  

από  την  2η  Δομή .  Το  γνωρίζετε ;  Και  έχετε  επιληφθεί ;  Και  για  ποιο  

λόγο  συνέβη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω  εγώ .  Όσον  αφορά  την  2η  Δομή ,  υπήρχε  ένα  

πρόβλημα  ότι  δεν  επαρκούσαν  οι  κάδοι .  Φροντίσαμε  να  καθαρίσουμε  

την  Δομή  με  κάποιο  μηχάνημα  και  μέσα  σε  τέσσερις  με  πέντε  μέρες  

έχει  καλυφθεί  όλη  η  Δομή  με  κάδους .  Συνέχισαν  κάποια  στιγμή  να  

πετάνε  τα  σκουπίδια  έξω  από  τους  κάδους ,  προφανώς  για  κάποια  
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ένδειξη  διαμαρτυρίας ,  τους  γίνανε  κάποιες  συστάσεις  και  αυτή  την  

στιγμή  λειτουργούν  όλα  κανονικά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι  κάδοι  είναι  δικοί  μας ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  δυο  ερωτήματα .  Εσείς  θα  μου  πείτε  εάν  θέλετε  

και  τα  δυο ,  το  ένα  πίσω  από  το  άλλο .  Θα  ξεκινήσω  από  το  πρώτο .   

 Ο  πληθυσμός  των  αδέσποτων  στην  πόλη  και  στα  χωριά  του  

Δήμου  και  οι  ελλείψεις  στο  δημοτικό  κυνοκομείο  είναι  προφανές  ότι  

προβάλουν  την  αναγκαιότητα  αναβάθμισής  του .  Ερωτώνται  λοιπόν  ο  

Δήμαρχος  αλλά  και  οι  υπεύθυνοι  της  Δημοτικής  Αρχής  εάν  και  με  

ποιον  τρόπο  αξιοποίησαν  τις  δυνατότητες  χρηματοδότησης  οι  οποίες  

ανέρχονται  μέχρι  στο  ύψος  των  300.000 ευρώ ,  που  προβλέπει  ο  

Φιλόδημος  ΙΙ  για  αναβάθμιση  δημοτικών  καταφυγίων  ζώων .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  το  πρόγραμμα  αυτό ,  το  οποίο  είναι  

συνολικού  ύψους  15 εκατ .  ευρώ ,  πήρε  παράταση  και  θα  είναι  ανοικτό  

σε  αιτήματα  μέχρι  και  το  τέλος  του  ΄19.  

 Επιπροσθέτως  η  πληροφορία  επικουρικά  ότι  υπάρχει  δημόσια  

διαβεβαίωση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  του  Τάκη  Θεοδωρικάκου ,  πως  

θα  ικανοποιηθούν  όλες  οι  αιτήσεις ,  δεδομένου  ότι  μέχρι  στιγμής  δεν  

κατατέθηκε  καμία .   

 Επομένως  το  ερώτημα  είναι ,  εάν  αξιοποιήθηκε  ή  πρόκειται ;  

Εμείς  το  θέλουμε .   
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 Η  δεύτερη  ερώτηση  αφορά  τις  φυτεύσεις  και  την  εγκατάσταση  

άρδευσης  στην  πλατεία  Ελευθερίας  και  σε  νησίδες  της  πόλης  των  

Σερρών .   

 Ρωτώ  τον  Δήμαρχο  αλλά  και  τους  αρμόδιους  της  Δημοτικής  

Αρχής ,  οκτώ  είναι  συνολικά  τα  ερωτήματα ,  θέλετε  να  τα  διατυπώσω ;  

Θα  τα  καταθέσω  και  γραπτά .  Ξεκινάω .   

 

  Πρώτον ,  πότε  ξεκίνησε  και  πότε  ολοκληρώθηκε  το  έργο  φύτευσης  

στην  πλατεία  Ελευθερίας  και  στην  νησίδες  της  πόλης  και  με  

ποιες  διαδικασίες ;   

  Δεύτερο  ερώτημα .  Ποιος  υπάλληλος  της  υπηρεσίας  επόπτευσε  το  

έργο  κατά  την  εκτέλεσή  του  και  τι  κατέγραψε  στο  ημερολόγιο  

που  υποχρεούται  από  την  σύμβαση  να  τηρεί ;   

  Τρίτον .  Πότε  συντάχθηκε  και  από  ποια  Επιτροπή  το  Πρωτόκολλο  

Παραλαβής  του  έργου ;   

  Τέταρτον .  Με  ποια  απαιτούμενη  από  την  σύμβαση  εντολή  της  

υπηρεσίας  ξεκίνησε  ο  εργολάβος ;   

  Πέμπτο .  Ποιος  Παρήγγειλε  και  επέλεξε  τα  φυτά ,  το  γκαζόν  και  

τα  συστήματα  που  τοποθετήθηκαν  στην  πλατεία  και  με  ποια  

διαδικασία ;   

  Έκτο .  Ποιος  επιβαρύνεται  με  το  κόστος  αγοράς  των  φυτών  και  

του  εξοπλισμού  και  πόσο  ήταν  αυτό ;   

  Έβδομο .  Εάν  απαιτείται  μελέτη  για  το  έργο  και  πότε  αυτή  έγινε ;   

  Τελευταίο .  Είναι  μια  ερώτηση  προς  τον  Δήμαρχο .  Εάν  ενέκρινε  ο  

Δήμαρχος  στις  30 Οκτωβρίου  και  οπωσδήποτε  σίγουρα  και  μετά  

την  εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  του  έργου ,  τις  τεχνικές  
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προδιαγραφές  μιας  μελέτης  για  την  προμήθεια  χιλιάδων  φυτών  

για  το  ΄19, δηλαδή  σαράντα  μέρες  μένουν  για  να  λήξει  ο  χρόνος ,  

μια  μελέτη  η  οποία  είναι  προϋπολογισμού  περίπου  25.000 ευρώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  τις  ερωτήσεις ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Βεβαίως ,  αυτές  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τα  φέρετε  και  γραπτώς  αυτά  .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω  λίγο  στο  κομμάτι  το  πρώτο  για  τον  Φιλόδημο  ΙΙ .  Ήδη  

εκπονείται  μελέτη  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  Φιλόδημος  ΙΙΙ ,  για  την  

ενίσχυση  του  κυνοκομείου  Σερρών .  Η  πρόταση  η  οποία  υποβάλλεται  

από  τον ,  θα  υποβληθεί  από  τον  Δήμο  έχει  καταληκτική   ημερομηνία  

31/12/19.  Ήδη  είναι  σε  εξέλιξη  η  μελέτη  για  την  υποβολή  της  

πρότασης .    

Άρα  η  αξιοποίηση  αυτού  του  χρηματοδοτικού  εργαλείου ,  σίγουρα  

έχει  ξεκινήσει  και  σίγουρα  θα  αξιοποιηθεί  από  τον  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φιλόδημος  ΙΙ  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  όχι  ΙΙΙ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυο .  Δυο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

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

αφορά  τα  ερωτήματα  της  κυρίας  Παπαφωτίου  θα  πω  το  εξής :  στην  

σύμβαση  προβλέπεται  η  συντήρηση  της  πλατείας  και  αναφέρω  στο  2.1 

Εκτέλεση  Εργασιών ,  «την  άρδευση  του  χλοοτάπητα  με  επαρκή  
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ποσότητα  νερού  θα  γίνεται  με  την  χρήση  αυτόματου  ή  χειροκίνητου  

συστήματος  άρδευσης .  Μόνο  όπου  υπάρχει  αντίστοιχη  εγκατάσταση  

ώστε  ο  χλοοτάπητας  να  διατηρείται  σε  άριστη  κατάσταση  μέχρι  το  

τέλος  του  χρόνου  συντήρησής  του».  

 Πιο  κάτω .  «Επίσης ,  όποιες  ζημιές  προκληθούν  στο  αρδευτικό  

δίκτυο  ή  στο  φυτικό  υλικό  από  τις  εργασίες  κοπής ,  υπεύθυνος  είναι  ο  

ανάδοχος ,  ο  οποίος  οφείλει  να  τις  αποκαταστήσει  χωρίς  οικονομικές  

απαιτήσεις».  

 Όσον  αφορά  το  θέμα  είναι  της  μελέτης ,  στις  Συντηρήσεις ,  κυρία  

Παπαφωτίου ,  θα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  δεν  χρειαζόμαστε  μελέτη .  Εμείς  

πατήσαμε  πάνω  στην  σύμβαση ,  την  ψάξαμε  λέξη-λέξη  και  σε  συμφωνία  

με  τον   ανάδοχο  τονίσαμε  ότι  είναι  υποχρέωσή  του  και  πρέπει  να  βάλει  

τα  φυτά  και  να  τονίσω  ότι  σύστημα  άρδευσης  υπήρχε  στην  πλατεία .   

 Και  τι  λέει  παρακάτω  η  σύμβαση ;  Επικουρικές  εργασίες .  «Η  

ανανέωση  των  παρτεριών  με  εποχιακά  ή   ετήσια ,  ώστε  οι  χώροι  αυτών  

να  διατηρούνται  ανθισμένοι  όλο  σχεδόν  τον  χρόνο ,  σε  συνεννόηση  

πάντα  με  την  υπηρεσία».  

 Άρα  συντηρήσαμε  μια  πλατεία  χωρίς  ο  Δήμος  να  καταβάλει  ούτε  

ένα  ευρώ ,  κατά  γενική  ομολογία  η  συντήρηση  άρεσε  στους  Σερραίους  

και  ειλικρινά  ενώ  ζητήσατε  ενημέρωση ,  πήγαμε  δυο  φορές  απειλώντας  

με  ποινικές  ευθύνες  τους  υπαλλήλους ,  υπάρχουν  οι  συγκεκριμένοι  και  

τι  κάνατε ;  Αντιπολίτευση  για  την  αντιπολίτευση  κυρία  Παπαβασιλείου .   

Ειλικρινά  το  λέω ,  αντιπολίτευση  για  την  αντιπολίτευση .   

 Ξέρουμε ,  γνωριζόμαστε  χρόνια  σε  αυτή  την  πόλη  και  ξέρουμε  

την  επαγγελματική  σας  ιδιότητα .  Επικοινωνιακά  το  παιχνίδι  το  

γνωρίζετε  πολύ  καλά  αλλά  ειλικρινά ,  πριν  κάνετε  εσείς  ερωτήσεις ,  να  

παίρνετε  την  σύμβαση .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επί  προσωπικού .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επί  προσωπικού .  Μα  δεν  είναι  δυνατόν ,  κύριε  Πρόεδρε .  Συγνώμη  εδώ  

πέρα  ακούστηκε  ότι  απειλούμε  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  είναι  το  προσωπικό  σας  θέμα ;  Προσωπικό  θέμα  υπάρχει  εάν  σας  

προσβάλει  σε  κάτι .  Εάν  αναφέρει  ένα  πραγματικό  περιστατικό  δεν  

είναι  προσωπικό  θέμα .  Εάν  σας  πει  καμία  κουβέντα ,  εάν  σας  πει  καμία  

λέξη .  Λοιπόν ,  να  ορίσουμε  τι  είναι  το  προσωπικό .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εσείς  θα  ορίσετε ,  εάν  είναι  πραγματικό  περιστατικό  

αυτό  που  ανέφερε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είπε ,  το  επικαλέστηκε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επειδή  το  είπε  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  επικαλέστηκε  ως  πραγματικό  γεγονός .  Δεν  σας  χαρακτήρισε  ούτε  

σας  είπε  κάτι  άλλο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Απαγορεύεται  στις  υπηρεσίες  να  μιλούν  στους  επικεφαλής  των  

συνδυασμών .  Τους  τρομοκρατείτε  προκειμένου  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο  κ .  Παπαφωτίου .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κάτι  που  εσείς  θεωρείτε  ότι  μπορείτε  έτσι  να  το  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά  που  λέτε  τώρα ,  αυτά  είναι  χαρακτηρισμοί .  Δεν  έχετε  τον  λόγο .  

Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως  είναι  κρίμα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  λέμε… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  μπορείτε  να  μιλάτε  μόνο  εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου .  Είναι  κρίμα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  δημιουργούμε  

μια  τεχνητή  ένταση  για ,  τουλάχιστον ,  για  τέτοια  θέματα ,  για  τα  οποία  

δεν  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  καμία  μα  καμία  θέση  εδώ ,  διαφορετική  θέση  

εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Είναι  κρίμα  να  λέγεται  ότι  υπάρχει  το  παραμικρό  πρόσκομμα  σε  

οποιοδήποτε  εδώ  δημοτικό  σύμβουλο  στις  υπηρεσίες ,  την  στιγμή  που  

για  το  συγκεκριμένο  θέμα  έχει  επισκεφτεί ,  έχουν  επισκεφτεί  τους  

υπαλλήλους  πάνω  από  τριάντα  φορές  συγκεκριμένα  πρόσωπα .  Είναι  

κρίμα  να  λέγεται  αυτό  και  για  τους  ίδιους  τους  υπαλλήλους  και  για  την  

ίδια  την  Δημοτική  Αρχή .   

 Πάντως ,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  αυτούς ,  οι  οποίοι  με  

την  συμβολή  τους ,  μέσω  τον  social  media,  έχουν  αναδείξει  ένα  έργο  

που  έκανε  και  η  Δημοτική  Αρχή ,  το  έργο  αυτό  της  συντήρησης  ενός  

κεντρικού  πάρκου  που  κατά  γενική  ομολογία  το  χαρήκαμε  όλοι .   Το  

χαρήκαμε  εμείς ,  το  χάρηκαν  οι  δημότες ,  είναι  κάτι  το  οποίο  το  άξιζε  η  

πόλη  μας  και  να  σας  πω  ότι  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  θα  κινηθούμε  

από  εδώ  και  πέρα  σε  όλες  τις  γειτονιές  και  σε  όλα  τα  χωριά ,  
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αξιοποιώντας  τα  όποια  εργαλεία   έχουμε  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  και  δημιουργώντας  και  άλλα ,  δημιουργώντας  και  άλλες  

ευκαιρίες .  

 Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  και  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  

για  την  σύμβαση  αυτή  που  μας  έδωσε  την  δυνατότητα  να  κάνουμε  αυτό  

το  έργο .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  έπρεπε  να  μείνουμε  όλοι ,  πρώτον  στο  

σύννομο  της  διαδικασίας ,  το  οποία  φυσικά  πρέπει  να  διασφαλίσουμε  

και  νομίζω  ότι  έγινε  σαφές  ότι  υπήρχε  απόλυτα  σύννομη  διαδικασία ,  

αλλά  μου  κάνει  εντύπωση  ένα  πράγμα .  Συνήθως  η  αντιπολίτευση  και  

πολύ  ορθώς  διαμαρτύρεται  όταν  πληρώνουμε  κάτι  και  δεν  γίνεται  έργο .  

Δεν  διαμαρτύρεται  για  το  αντίθετο .  Όταν  γίνεται  έργο  και  δεν  το  

πληρώνουμε .  Πρώτη  φορά  ακούω  προσέγγιση  να  έρχονται  κάποιοι  και  

να  κριτικάρουν  επειδή  έγινε  κάτι ,  υλοποιήθηκε  μια  σύμβαση  και  

διαμαρτύρονται  γιατί  δεν  πληρώσαμε .   

 Το  αποτέλεσμα  είναι  αυτό ,  το  αποτύπωμα  είναι  αυτό ,  από  εκεί  

και  πέρα  νομίζω  ότι  ο  θεσμικός  ρόλος  της  αντιπολίτευσης  για  κάποιους  

οι  οποίοι  λαχταρούν  να  την  κάνουν  σε  κάθε  σημείο ,  θα  πρέπει  να  είναι  

πολύ  πιο  προσεκτικοί  να  είναι  και  αποτελεσματικοί .   

 Χρειαζόμαστε  μια  σωστή  αντιπολίτευση ,  την  χρειαζόμαστε  σαν  

Δημοτική  Αρχή  αλλά  ας  διαφυλάξουν  κάποιοι  αυτόν  τον  ρόλο  του  να  

την  κάνουμε  εκεί  που  πρέπει  και  όχι  για  θέματα  τα  οποία  ωφελούν  

μόνο  τους  δημότες  και  τίποτα  άλλο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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 Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  αλλά  εδώ  πέρα  κάνω  ερωτήματα  

συγκεκριμένα ,  παίρνω  απαντήσεις  οι  οποίες   έχουν  προσωπικές  

αιχμές ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  γίνεται  διάλογος .  Δεν  το  καταλάβατε  αυτό  

ακόμη ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε  μια  ερώτηση ,  δόθηκε  μια  απάντηση ,  δεν  γίνεται  διάλογος  και  

δεν  γράφεται  τίποτα  από  αυτά  που  λέτε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  σε  σας  απευθύνομαι .  Για  την  αποκατάσταση  του  δικαίου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  με  αναγκάζετε  να  σας  ανακαλέσω  στην  τάξη ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  

Κύριε  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ζήτησα  τον  λόγο  επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  διαδικαστικό  θέμα  έχουμε  κύριε  Φωτιάδη ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  διαφυλάξουμε  την  . .  σας  παρακαλώ ,  ειλικρινά  

σας  παρακαλώ ,  δεν  χρειάζεται  να  δημιουργούμε  εντάσεις ,  όπως  είπε  
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και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  ακούγονται  εκφράσεις  οι  οποίες  έχουν  ένα  βάρος  

και  ακούστηκε  μια  άποψη ,  απάντηση  εννοώ ,  από  τον  κ .  Δήμαρχο .  Είναι  

σωστό ,  δεν  είναι  να  εξαντλήσουμε  το  όλο  θέμα  για  να  μην  μένουν  

εντυπώσεις ;  Από  την  εμπειρία  μου  μπορώ  να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  διαδικαστικό  δεν  καταλάβαμε  ακόμα  ποιο  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  διαδικαστικό  είναι  ότι  εδώ ,  εάν  η  κυρία  Παπαφωτίου  βάζει  θέμα  ότι  

πραγματικά  δεν  είχε  την  πρόσβαση ,  γιατί  της  λέτε  ότι  αυτό  που  συνέβη  

ήταν  μια  σύμβαση  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  που  εσείς  την  

υλοποιήσατε .  Και  βεβαίως  πληρώνεται  αυτή  η  σύμβαση  και  βεβαίως  

είχε  προβλεφθεί  αγορά  λουλουδιών ,  να  το  πω  έτσι ,  να  μας  

καταλαβαίνει  ο  κόσμος .  Άρα  υλοποιήσατε  μια  σύμβαση .   

Δεν  καταλαβαίνω  αυτή  την  πλοκή ,  η  οποία  είναι  χωρίς  

αντικείμενο .  Υλοποιήσατε  μια  σύμβαση  και  η  κυρία  Παπαφωτίου  από  

όλη  αυτή  την  διαδικασία  εμένα  μου  μένει  ότι  πήγε  και  δεν  την  

ενημέρωσαν ,  ούτως  ώστε ,  την  εγκαλείτε  ότι  έκανε  λάθος  

επικοινωνιακό ;  Δεν  ενημερώθηκε  διότι  αυτή  ήταν  παλαιά  σύμβαση ,  

έτσι  δεν  είναι ;  Και  υλοποιήθηκε .  Πολύς  λόγος  για  το  τίποτα .  Γιατί  να  

αφήνουμε  εντυπώσεις ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  τώρα  παίρνετε  τον  λόγο  για  να  κάνετε  μια  τοποθέτηση  

για  ένα  θέμα  ενώ  είπατε  ότι  θέλετε  κάποιο  διαδικαστικό  ζήτημα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  καταλάβουμε  τι  είναι  το  διαδικαστικό  ζήτημα .  Εδώ  πέρα  λοιπόν ,  

δεν  υπάρχει  κανένα  διαδικαστικό  ζήτημα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  λέτε .  Εάν  νομίζετε  ότι  δεν  υπάρχει  και  μπορεί  να  λέει  

κάποιος  σύμβουλος  ότι  δεν  έχω  πρόσβαση  και  να  μην  το  απαντούμε  

και  να  μην  το  κάνουμε  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή  κύριοι ,  να  πω  το  εξής :  όταν  λέει  κάποιος  σύμβουλος  ότι  

δεν  έχει  πρόσβαση  και  αποδεικνύεται  εκ  των  πραγμάτων ,  δεν  είναι  

κάτι  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  αποδειχθεί .  Η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  

Χράπας ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  οποιοσδήποτε  από  την  παράταξη  την  δική  σας  

υπήρξε  μια  φορά  που  κάποιος  πήγε  σε  υπηρεσία… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  είπα  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Έκανε  η  κυρία  Παπαφωτίου  πάνω  

από  τριάντα ,  είκοσι ,  τριάντα  επισκέψεις  στις  υπηρεσίες  για  το  

πράσινο ,  για  το  Α  και  το  Β  θέμα  και  εν  πάση  περιπτώσει ,  καλώς  τα  

έκανε .  Οι  υπάλληλοι ,  είναι  σωστό  αυτή  την  στιγμή  να  ακούμε  ότι  

τρομοκρατούμε  τους  υπαλλήλους… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

. .επειδή  ζητώ  ενημέρωση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  θα  μάθετε  να  ακούτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  λοιπόν  επί  αυτού  που  αναφέρατε ,  είναι  δυνατόν  κάποιος  που  έχει  

κάνει  τόσες  πολλές  επισκέψεις  να  λέει  ότι  τρομοκρατούμε  τους  

υπαλλήλους ;  Υπό  αυτή  την  έννοια  έγινε  η  παρατήρηση .  Αυτό ,  τίποτα  

άλλο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέτε  ότι  δεν  υπάρχει  αντικείμενο .  Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε  και  

ευχαριστώ .  Να  βοηθήσω  ήθελα ,  δεν  ήθελα  να  καταχραστώ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  υπάρχει  αντικείμενο  σε  αυτό  που  έθεσε  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  δεν  υπάρχει  αντικείμενο  και  λογική  αιτία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Στο  ότι  ζήτησα  επί  προσωπικού  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  τέταρτη  φορά  σήμερα  που  κάνετε  το  ίδιο  πράγμα .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .    

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  η  τέταρτη  φορά  που  δεν  μου  δίνετε  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επί  προσωπικού ,  το  ξαναλέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Εντάξει ,  φαντάζομαι  ότι  οι  διαδικασίες  πρέπει  λίγο  να  βελτιωθούν ,  

γιατί  όταν  απαντάν  σε  ένα  ερώτημα  δυο ,  τρεις  από  την  Δημοτική  Αρχή  

θα  μπορεί  αναγκαστικά ,  θα  χρειαστεί  να  μιλήσει  ή  έστω  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  καταθέσει  ξανά  ερώτημα  για  το  

ζήτημα .   

Εμάς  η  ερώτησή  μας  είναι  άλλου  θέματος .  Υπάρχει  ένα  θέμα  στο  

4ο  Δημοτικό  Σχολείο .  Η  αυλή  έχει  ανακαινιστεί  πριν  από  τρία  χρόνια  

από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  έχει  ανακαινιστεί  μόνο  το  

μπροστά  της  τμήμα ,  με  αποτέλεσμα  το  πίσω  τμήμα  που  είναι  οι  

τουαλέτες ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

 Στο  4ο  Δημοτικό  Σχολείο  πίσω  η  αυλή  να  είναι  έτσι  όπως  ήταν  

παλαιά ,  με  λακκούβες ,  με  λιμνάζοντα  νερά  και  με  δυσκολίες  για  τα  

παιδάκια  του  Δημοτικού  είτε  να  πέφτουν  να  κτυπάνε  ή  ακόμα  –ακόμα  

να  μην  έχουν  πρόσβαση  στις  τουαλέτες  τις  ημέρες  που  βρέχει ,  γιατί  

λιμνάζουν  τα  νερά .   

 Έχει  γίνει  αίτηση  από  την  Διευθύντρια  και  στην  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  και  στην  τωρινή  αλλά  και  από  τον  Σύλλογο  Γονέων  και  

Κηδεμόνων  για  την  επισκευή  της  αυλής ,  παρόλα  αυτά  το  έργο  έχει  

κολλήσει  και  δεν  προχωράει  γιατί  τους  λένε  ότι  δεν  είναι  

προτεραιότητα  του  Δήμου .   

 Απλά  ρωτάμε ,  για  ποιο  λόγο  δεν  είναι  προτεραιότητα  του  Δήμου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθεί ,  κ .  Φαρμάκη  την  επόμενη  φορά .  Καταγράφηκε  το  

ερώτημά  σας .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  το  απαντήσετε  τώρα ;  Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι  Σχολικές  Επιτροπές  επειδή  φέτος  έχουν  μια  αυξημένη  

χρηματοδότηση ,  όπως  είδαμε  στον  προϋπολογισμό ,  έχουμε  

συνεννοηθεί  με  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  να  επισκεφτούμε  όλα  τα  

σχολεία  με  εκπρόσωπο  των  τεχνικών  υπηρεσιών ,  για  να  διαπιστώσουμε  

αυτό  που  ζητούν  οι  διευθυντές  και  να  προγραμματιστούν  οι  εργασίες  

μόλις  το  επιτρέψει  ο  καιρός .  Αυτό  θα  έχει  συμβεί  ήδη  τις  

προηγούμενες  εβδομάδες .  Το  ότι  βρέχει  όμως  τώρα  για  δυο  εβδομάδες  

συνεχόμενα ,  δεν  μας  επιτρέπει  να  το  κάνουμε  μέχρι  τώρα .  Θα  γίνει  

όμως  και  για  το  σχολείο  που  λέτε  και  για  τα  επόμενα  σχολεία  με  

αυτοψία .  Με  επισκέψεις  δηλαδή  και  δικές  μου  και  του  συναδέλφου  από  

την  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  και  κλιμακίου  της  τεχνικής  υπηρεσίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Όπως  έχετε  ενημερωθεί  και  έχετε  λάβει  στο  ηλεκτρονικό  σας  

ταχυδρομείο ,  υπάρχει  ένα  κατεπείγον  θέμα ,  το  οποίο  έρχεται  προ  

ημερήσιας  διάταξης  και  συγκεκριμένα  έρχεται  το  αίτημα  της  

κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου  Σερρών ,  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

πρόταση  τροποποίησης  του  προϋπολογιστικού  πίνακα  της  υπ '  αριθμό  

438 17/7/19 απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σερρών .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  
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Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  131/2019 απόφαση  του  Διοικητικού   

Συμβουλίου  της   Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα  «Πρόταση  τροποποίησης  

 του  προϋπολογιστικού  πίνακα  της  υπ '  αριθμό  4 324/2019 ΑΔΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  το  ζήτημα  αυτό  έχει  να  κάνει  με  την  χρηματοδότηση  

και  την  εκτέλεση  προγραμμάτων  και  δράσεων  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  σε  σχέση  

με  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

 Δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  απόφαση  της  κοινωφελούς  

επιχείρησης  του  Δήμου  μας  που  ελήφθη  μόλις  χθες  και  περιήλθε  

σήμερα  στον  Δήμο  και  δεδομένου  επίσης  ότι  πρέπει  να  προχωρήσουν  

άμεσα  οι  διαγωνιστικές  διαδικασίες  προκειμένου  να  είμαστε  έτοιμοι  

για  την  έναρξη  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ ,  αυτής  της  μεγάλης  

χριστουγεννιάτικης  εκδήλωσης  που  προγραμματίζεται  φέτος  από  τον  

Δήμο  μας ,  νομίζω  ότι  πρέπει ,  καταρχήν ,  να  αποφασίσουμε  για  το  

κατεπείγον  του  θέματος .   

 Επειδή  ακριβώς  πρόκειται  να  αρχίσουν  άμεσα  οι  διαγωνιστικές  

διαδικασίες ,  πρέπει  να  συζητηθεί  το  θέμα  σήμερα  και  να  μην  

περιμένουμε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  οποίο  δεν  ξέρουμε  πότε  

θα  γίνει .   

 Συνεπώς ,  επί  του  κατεπείγοντος  υπάρχει  κάποια  αντίρρηση ;  

Συμφωνείτε  το  σώμα ;  Ορίστε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Διαφωνούμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  κατεπείγον  του  θέματος .  Η  

πρόταση  της  παράταξής  μας  είναι  να  έρθει  σε  τακτική  συνεδρίαση  ως  

κανονικό  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αφότου  γίνει  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κοιτάξτε  δεν  φταίμε  εμείς  εάν  καθυστερήσατε  να  φέρετε  τις  

διαδικασίες  στο  παρά  πέντε .  Σε  δέκα  μέρες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  να  απαντήσω ,  μια  βιάζεστε .  Κάτι  απαντήσατε  και  με  

διακόψατε .  Αφήστε  με  να  ολοκληρώσω .  Δεν  φταίμε  εμείς  εάν  

καθυστερήσατε  κάποιες  διαδικασίες  για  τον  Α  ή  Β  λόγο .  ούτε  μας  

πείθετε  για  το  κατεπείγον  του  θέματος  που  το  φέρνετε  δέκα  μέρες  πριν  

ξεκινήσουν  οι  εορταστικές  εκδηλώσεις .  Γι '  αυτό  η  πρότασή  μας  είναι  

να  έρθει  σαν  κανονικό  θέμα .   

 Άρα  λοιπόν ,  μην  κάνετε  κριτική  για  την  πρόταση  που  κάνουμε ,  

σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  έπρεπε  να  ορίσουν  . .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Παρακαλώ  με  όλο  τον  σεβασμό  αφήστε  την  κριτική  και  ακούστε  την  

πρότασή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογήσατε… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι ,  αλλά  μην  κάνετε  κριτική  σε  αυτά  που  λέω ,  σας  παρακαλώ .  κάνετε  

σχόλια . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  πρέπει  να  σεβόμαστε  και  τον  απέναντι .  

Σέβομαι  την  ιδιότητά  σας  σαν  πρόεδρος ,  παρακαλώ  όμως  όχι  τέτοια  

σχόλια .  Θα  ακούτε  με  προσοχή  αυτά  που  λέμε  και  αφήστε  τώρα  τα  

σχόλια ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Παρακαλώ  όχι  σχόλια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  προσοχή  ακούμε  πάντοτε… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ωραία ,  αλλά  δεν  κάνουμε  σχόλια  όμως .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  άποψη  επί  του  θέματος ;  Συνεπώς  πλην  της  παράταξης  του  κ .  

Αραμπατζή  οι  λοιπές  παρατάξεις  συναινούν  στην  συζήτηση  του  

θέματος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  λοιπόν  στην  συζήτηση .  Η  κυρία  Παλάζη  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Να  ξεκινήσουμε  λιγάκι  να  σας  θυμίσω  αυτή  την  απόφαση ,  την  438 της  

17η ς  Ιουλίου  του  ΄19, που  αφορούσε  την  έγκριση  έκτακτης  

χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  ΄19.  

 Συγκεκριμένα ,  έχει  ενδιαφέρον  να  σταθούμε  στην  συγκεκριμένη  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  η  οποία  ήρθε  μέσα  στο  

καλοκαίρι ,  κάνει  λόγο ,  αιτιολογεί  την  ανάγκη  έκτακτης  

χρηματοδότησης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  ΄19, σε  μια  όμως  

παράγραφο  επισημαίνει  ότι  το  ΄18 ήταν  η  πρώτη  φορά  κατά  την  οποία  
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ορισμένες  εκδηλώσεις  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  έλαβαν  χώρα  στην  

πλατεία  Ελευθερίας  και  στην  πλατεία  Κρονίου .   

 Το  ΄19 σχεδιάζουμε  να  ενισχύσουμε  τις  δράσεις  αυτές  και  να  

συνδέσουμε  την  κεντρική  πλατεία  της  πόλης  μας ,  την  πλατεία  

Ελευθερίας  μέσω  του  πεζοδρόμου  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  με  

τον  χώρο  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ .   

 Για  να  γίνει  εφικτή  αυτή  η  σύνδεση ,  πέρα  από  την  οργάνωση  και  

υλοποίηση  των  δράσεων ,  θα  κατασκευαστούν  ειδικές  σημάνσεις ,  καθώς  

και  θα  τοποθετηθούν  στα  σημεία  αυτά  διακοσμητικά  στοιχεία  και  

κάποιοι  ξύλινοι  οικίσκοι .   

 Αυτό  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  για  να  δούμε ,  γιατί  έχει  

αναπτυχθεί  μια  επιχειρηματολογία  σχετικά  με  την  πρόθεση  της  νέας  

Δημοτικής  Αρχής  να  συνδέσει  ακριβώς  έτσι  όπως  το  περιγράφετε ,  

νομίζω  ότι  το  περιγράφετε  καλύτερα  από  ότι  θα  μπορούσαμε  να  το  

είχαμε  περιγράψει  εμείς ,  την  σύνδεση  δηλαδή  της  ‘Πολιτείας  των  

Ευχών’ ,  όχι  μόνο  με  την  περιοχή  της  Δορυλαίου  αλλά  και  την  πλατεία  

Ελευθερίας ,  την  πλατεία  Κρονίου ,  τον  πεζόδρομο  της  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή .   

 Στην  απόφαση  αυτή  επισυνάπτεται  ένας  προϋπολογιστικός  

πίνακας  με  εκτίμηση  όμως  ότι  αυτές  οι  δαπάνες  είναι ,  με  την  

επισήμανση  όμως  ότι  αυτές  οι  δαπάνες  είναι  κατ’   εκτίμηση .  Τα  ποσά  

είναι  στρογγυλοποιημένα  και  το  άθροισμα  των  ποσών  είναι  του  ύψους  

των  70.000 ευρώ .   

 Εμείς  λοιπόν  στην  συνεδρίαση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αποφασίσαμε  να  

τροποποιήσουμε  αυτόν  τον  υπολογιστικό  πίνακα ,  χωρίς  να  

επηρεάσουμε  το  συνολικό  ποσό ,  αλλά  να  προσπαθήσουμε  με  βάση  τον  

σχεδιασμό  μας ,  να  κάνουμε  πιο  συγκεκριμένα  τα  ποσά  ανά  κατηγορία .   
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 Έτσι  λοιπόν  ενώ  σε  κάποιες  από  τις  αποφάσεις  που  έχετε  πάρει ,  

παραδείγματος  χάρη ,  συνενώνεται  στην  ίδια  κατηγορία  δαπανών  τις  

σημάνσεις   με  τα  διακοσμητικά  στοιχεία ,  εμείς  έχουμε  κάνει  έναν  

πίνακα ,  ο  οποίος  αναπτύσσεται  σε  δώδεκα  στήλες ,  

συγκεκριμενοποιώντας  τα  ποσά  σε  ακρίβεια  δεκαδικού .   

 Το  συνολικό  ποσό  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  και  αυτό  που  ζητάμε  

σήμερα  από  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  να  εγκρίνουν  

αυτόν  τον  τροποποιημένο ,  όχι  ως  προς  τα  ποσά ,  ως  προς  την  κατηγορία  

δαπανών  πίνακα .   

 Η  συζήτηση  δηλαδή  που  θα  κάνουμε ,  θα  αφορά  όχι  το  σύνολο  

των  ποσών ,  αλλά  την  έγκριση  του  τροποποιημένου  υπολογιστικού  

πίνακα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Υπάρχουν  ερωτήσεις  για  το  θέμα ;  Ο  κ .  Αραμπατζής ,  ο  

κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Τερζής .  Ωραία .  Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

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

γνωστή  η  απόφαση  που  είχε  παρθεί ,  η  απόφαση  η  συγκεκριμένη  τον  

Ιούλιο  του  ΄19, η  οποία  ήταν ,  προς  ενημέρωσή  σας ,  εγκρίνει  την  

έκτακτη  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  το  ποσό  των  70.000 ευρώ  

για  το  έτος  ΄19, με  την  αυστηρή  προϋπόθεση  να  καλύψει  αποκλειστικά  

τις  δαπάνες  της  δράσης  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ ,  όπως  αυτές  

περιγράφονται  στο  σκεπτικό  της  παρούσης ,  δεδομένου  ότι  η  δαπάνη  

αυτή  δεν  έχει  προϋπολογιστεί  και  δεν  είναι  εφικτή  η  εξοικονόμηση  

πλέον  πόρων  από  μείωση  άλλων  εξόδων  του  προϋπολογισμού .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  απόφαση ,  νομίζω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  αφορούσε  

για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  ήταν  στο  κεντρικό  πάρκο .  Ένα  αυτό .   
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 Θα  μου  επιτρέψετε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κάποιες  ερωτήσεις  όσον  

αφορά  τις  δράσεις  που  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  γινόντουσαν  στην  

περιοχή  της  Δορυλαίου .   

 Η  κεντρική  σκηνή  που  υπήρχε ,  δεν  έχουμε  ενημέρωση  ή  δεν  

έχουμε  ενημερωθεί  ακόμη ,  η  κεντρική  σκηνή  που  ήταν  τοποθετημένη  

στις  τόσες  εκδηλώσεις  που  γίνανε  στην  Δορυλαίου ,  θα  μεταφερθεί ,  θα  

παραμείνει  εκεί  ή  θα  δημιουργήσουμε  δεύτερη  σκηνή ;   

 Ένα  δεύτερο .  Το  παγοδρόμιο  θα  παραμείνει  ή  θα  μεταφερθεί ;  Και  

εάν  μεταφερθεί  σε  ποια  περιοχή  θα  το  μεταφέρουμε ;   

 Επίσης ,  επιτρέψτε  μου  επειδή  αφορά  τις  δράσεις  όλες  και  δεν  θα  

έχουμε  τον  χρόνο  να  τα  ξανά  πούμε  για  το  θέμα  των  εκδηλώσεων ,  το  

‘Σπίτι  της  Σοκολάτας’  επιπλέον ,  το  οποίο  έχει  και  πολύ  μεγάλη  

επισκεψιμότητα ,  θα  παραμείνει  στον  χώρο  ή  θα  μεταφερθεί  και  αυτό ;   

 Επίσης ,  το  ‘Σπίτι  του  Άι  Βασίλη’  θα  μεταφερθεί  και  αυτό  και  που  

θα  μεταφερθεί ;   

 Τα  σπιτάκια  που  είχαμε  εδώ  και  χρόνια ,  τα  παραχωρούσαμε  

έναντι  κάποιου  τιμήματος  σε  κάποιους  επιχειρηματίες  και  σε  

κοινωνικούς  φορείς ,  βέβαια  χωρίς  να  πληρώνουν  τίμημα .  Θα  

παραμείνουν  ή  θα  μεταφερθούν ;   

 Επίσης ,  ο  χριστουγεννιάτικος  φωτισμός  της  ‘Πολιτείας  των  

Ευχών’ ,  που  πέρυσι  εμπλουτίστηκε  ακόμη  με  περισσότερες  

παραστάσεις  και  λαμπάκια ,  θα  παραμείνει ,  θα  αξιοποιηθεί ;  Από  ότι  

γνωρίζω  είναι  φυλαγμένα  είτε  στις  αποθήκες  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  είτε  στο  

στρατόπεδο ,  θα  παραμείνει  στο  Κεντρικό  Πάρκο  ή  θα  μεταφερθεί  και  

αυτό ;   

 Τα  σπιτάκια ,  ένα  ερώτημα  που  έχω  βλέποντας  την  πρότασή  σας ,  

τα  σπιτάκια  τα  ξύλινα  για  την  μελέτη  τα  βλέπω  ότι  είναι  ακριβότερα  
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από  ότι  είχαν  προϋπολογιστεί  κατά  20%, δηλαδή  κατά  400 ευρώ  το  

καθένα ,  σύμφωνα  με  την  απόφαση  που  είχαμε  πάρει .   

 Επίσης ,  θα  ήθελα  να  μας  ενημερώσετε ,  όσον  αφορά  τις  

ηλεκτρολογικές  εργασίες  που  αναφέρονται  στο  ποσό  των  6.500 ευρώ ,  

όπως  και  επίσης ,  επίβλεψη  και  παρακολούθηση  με  το  ποσό  των  3.600 

ευρώ .  

 Αυτά  είχα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  αυτά  τα  ερωτήματα  είχα  προς  την  

κυρία  Πρόεδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  κυρία  Παλάζη  ή  θα  απαντήσετε  μετά ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  και  ο  κύριος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα  μαζί  ναι .  Συγνώμη .  Ο  κ .  Τερζής ,  έχετε  δίκαιο .  Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώστε  τις  ερωτήσεις  να  απαντηθούν  όλες  μαζί .  Είναι  ταυτόσημες  

οι  ερωτήσεις  σας ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώστε  τις  επιπλέον ,  εάν  έχετε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εάν  δεν  έχετε  κάτι  άλλο .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  χωροταξικό  με  ενδιέφερε  περισσότερο ,  το  οποίο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  και  εσείς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Η  δική  μου  ερώτηση  είναι  ταυτόσημη  και  με  του  κ .  Τερζή  βασικά .  

Αυτό  που  θέλουμε  να  μάθουμε  όλοι  μας ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  το  που  

θα  γίνει  τελικά  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ;  Μετά  από  πολλά  ερωτήματα  

στην  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  δεν  ήταν  σε  

θέση  να  μου  απαντήσει  και  τελικά  μου  είπε  ότι  δεν  είναι  

ανακοινώσιμο .  Δηλαδή  αυτή  η  απάντηση  θεωρώ  ότι  δεν  είναι  τώρα  

σωστή  για  ένα  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  μην  ανακοινώνει  τις  

προθέσεις  η  πρόεδρος  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

Να  μας  πει ,  δηλαδή ,  σε  ποιο  σημείο  θα  γίνει  η  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  ή  που  έχει  σκοπό  να  γίνει .  Ή  να  μας  πει  ότι  ξέρετε  εμείς  

έχουμε  σκοπό  να  το  κάνουμε  εκεί  αλλά  μπορεί  να  μην  γίνει  εκεί ,  να  

γίνει  κάτι  άλλο .  Την  πραγματικότητα ,  την  αλήθεια ,  ακόμη ,  ξέρω  εγώ ,   

ότι  παιδευόμαστε  να  βρούμε  τον  χώρο ,  γιατί  όντως  υπάρχει  πρόβλημα  

με  τον  χώρο  εκεί  που  θέλετε .   

 Και  το  δεύτερο  σκέλος  των  ερωτημάτων  μου  θα  εξαρτηθούν  από  

τις  απαντήσεις  που  θα  πάρουμε  από  την  κυρία  Παλάζη ,  που  φορούν  

εάν  θα  έχουμε  διαφυγόντα  έσοδα  από  τις  εκδηλώσεις .  Μιλάμε  πάντα  

για  την  ενοικίαση  των  ξύλινων  σπιτιών  και  την  ενοικίαση  καρουζέλ ,  

την  ενοικίαση  παγοδρομίου  και  τα  λοιπά .  Εάν  θα  έχουμε  διαφυγόντα  

έσοδα .  Γι '  αυτό  δεν  θέλω  να  την  κάνω  τώρα ,  γιατί  θα  εξαρτηθεί  από  

την  απάντηση  που  θα  πάρουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Οι  ερωτήσεις  ολοκληρώνονται  εδώ .  Δεν  ξανά  επανερχόμαστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη ,  γιατί  μας  μιλάς  έτσι ;  Μας  μαλώνεις  κάθε  φορά ;  Μα  

είναι  δυνατόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταρχήν  δεν  έχετε  τον  λόγο  και  κατά  δεύτερο ,  δεν  μάλωσα  κανέναν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  δεν  μπορώ  να  αντέξω  αυτό  το  ύφος  σου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  ύφος ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μην  το  χαρακτηρίσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  δεν  μπορούμε… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  είστε  πιο  ευγενείς  απέναντι  στο  σώμα ,  διότι  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  να  είστε  πιο  ευγενής .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιος  είστε  τελικά ;  Πείτε  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ηρέμησε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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 Μας  μαλώνει  Δήμαρχε .  Δεν  το  ανέχομαι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Το  αντιλαμβάνεστε  μόνο  εσείς  

έτσι ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  σε  παρακαλώ ,  να  είσαι  πιο  ευγενής  στο  σώμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πετάγεστε  χωρίς  να… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  καταλάβατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευγενικός  δεν  είστε  εσείς  που  παίρνετε  τον  λόγο  χωρίς  να  ρωτήσετε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  μπορώ  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Κάνατε  ερωτήσεις ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  

περιμένετε  τις  απαντήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε  τις  απαντήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιας  διαδικασίας ;  Είπαμε  να  κάνετε  ερωτήσεις .  Τελείωσε .  Δεν  

κάνουμε  διάλογο  στην  φάση  αυτή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

45

Μα  επί  της  διαδικασίας  θα  ήθελα .  Συγνώμη .   Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  πρόβλημα  έχετε  με  την  διαδικασία  πάλι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δεν  είναι  το  πρόβλημα .  Μην  τα  βλέπετε  όλα  αρνητικά .   Μα  δεν  

ανεβάζουμε  τους  τόνους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  συνάδελφοι ,  η  διαδικασία  αυτή  είναι  διαδικασία  ερωτήσεων .  

Διατυπώνονται  οι  ερωτήσεις ,  δίνονται  οι  απαντήσεις .  Ποιο  είναι  το  

πρόβλημα ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  σας  πω .  Ήρεμα  σας  μιλώ .  Τουλάχιστον  έχω  μια  εμπειρία  πέντε  

ετών ,  μικρή ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μικρή .  Μπροστά  σε  κάποιους  άλλους  είναι  μικρή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  εμπειρίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  διαδικαστικό  πείτε  μας  ποιο  είναι ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συχνά  . .  τον  κατάλογο  αυτών  που  θέλουμε  να  ρωτήσουμε ,  εάν  

χρειαστεί  θα  διατυπώσω  και  εγώ  ένα  ερώτημα .  Εάν  χρειαστεί .  Πολλές  

φορές  διαμορφώνεται  το  ερώτημά  μας  σύμφωνα  με  τις  απαντήσεις  σε  

προηγούμενα  ερωτήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Διαμορφώνεται ,  όχι  γεννάται .  Όχι  γεννάται .  Διαμορφώνεται .  Εγώ  δεν  

περιμένω  να  τοποθετηθούν  και  να  απαντηθούν  για  να  γεννήσω  

ερώτημα .  Έχω ,  αλλά  διαμορφώνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  γνωρίζετε  πολύ  καλά… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τώρα  το  να  θέτονται  όλα  τα  ερωτήματα  από  την  αρχή  και  να  

απαντιούνται  και  να  σου  πούμε  μετά  να  κλείνουμε  το  στόμα ,  δεν  είναι  

σωστό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  γνωρίζετε  πολύ  καλά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ας  δοθούν  οι  απαντήσεις  στον  κ .  Αραμπατζή ,  μετά  στον  κ .  Χράπα ,  σε  

εμένα ,  διότι  διαμορφώνονται  οι  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  γνωρίζετε  πολύ  καλά  από  την  μικρή  εμπειρία  την  δική  

σας ,  όπως  είπατε ,  ότι  ο  Κανονισμός  προβλέπει  στον  κύκλος  των  

ερωτήσεων ,  διατύπωση  των  ερωτημάτων  και  απαντήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όλα  μαζί  συνολικά  ή  ξεχωριστά ;  Διότι  μέχρι  τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα  μαζί .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δυο  προέδρους  έχετε  απέναντι .  Απέναντι  έχετε  δυο  προέδρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Τερζή  σας  παρακαλώ  πολύ  δεν  θα  κάνουμε  διάλογο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  θέσατε  ένα  διαδικαστικό  ζήτημα ,  σας  απαντώ .  Κύριε  Τερζή  

διατυπώνονται  οι  ερωτήσεις  στον  κύκλο  αυτών  των  ερωτήσεων  και  

δίνονται  οι  απαντήσεις  χωρίς  περαιτέρω  διάλογο .  Το  γνωρίζετε  πολύ  

καλά  από  τον  Κανονισμό ,  τον  οποίο  τον  ξέρετε ,  με  την  μικρή  εμπειρία  

που  είπατε  ότι  έχετε .  Επομένως ,  διαδικαστικό  ζήτημα  ως  προς  αυτό  

δεν   έχουμε .  

 Κύριε  Μισιρλή  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Θα  δώσω  απάντηση ,  όσον  αφορά  στο  ερώτημα  του  κ .  Αραμπατζή  σε  

σχέση  με  τις  επινοικιάσεις  του  χώρου  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  εκεί  

στην  Δορυλαίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον  κ .  Χράπα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι ,  στον  κ .  Αραμπατζή  που  έβαλε  το  ερώτημα .  Σήμερα ,  όπως   ίσως  

δεν  ξέρετε ,  αλλά  να  σας  ενημερώσω ,  συνεδρίασε  η  Οικονομική  

Επιτροπή  στις  10:00΄  η  ώρα  το  πρωί  και  επί  οκτώ  παρόντων  μελών  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  ομόφωνα  αποφάσισε  να  θέσει  σε  δημοπρασία  

όλους  τους  χώρους  της  Δορυλαίου ,  όπως  τους  ξέρατε  και  τους  είχατε  

ετοιμάσει  εσείς .  

 Παρά  την  τεράστια  επιτυχία  που  θεωρείται  ότι  είχε  η  ‘Πολιτεία  

των  Ευχών’  πέρυσι ,  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  ξέρετε  ότι  μόνο  πέντε  
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ελεύθεροι  επαγγελματίες  πλήρωσαν  χρήματα  για  να  υπεκμισθώσουν  τα  

σπιτάκια .   

 Αντιλαμβανόμενοι  ότι  φέτος  μικρότερος  αριθμός  θα  έχει  

ενδιαφέρον  να  υπεκμισθώσει ,  γιατί  είχε  οικονομική  αποτυχία  για  τους  

ελεύθερους  επαγγελματίες  αυτή  η  μίσθωση ,  προβήκαμε  σε  πρόταση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής ,  η  οποία  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτή ,  να  μειωθεί  

κατά  40% το  ποσό  από  το  οποίο  θα  ξεκινήσει  η  δημοπράτηση  αυτών  

των  σπιτιών .  Όχι  μόνο  των  σπιτιών  αλλά  και  όλων  των  υπολοίπων  που  

ρωτήσατε  και  του  παγοδρομίου  και  του  καρουζέλ  και  του  λούνα  –πάρκ .   

 Άρα  λοιπόν ,  ξεκίνησε  η  διαδικασία  δημοπράτησης  όλου  του  

χώρου ,  όπως  τον  ξέρατε  εσείς ,  με  πολύ  μειωμένα  ποσά  σε  επίπεδο  

40%, γιατί  ακριβώς  ξέρατε  πολύ  καλά  και  εσείς ,  άσχετα  εάν  θέλουμε  

να  το  κρύψουμε  κάτω  από  το  χαλί ,  δεν  υπάρχει  ενδιαφέρον  εκ  μέρους  

των  επαγγελματικών  και  όσοι  προσήλθαν  πέρυσι ,  δεν  ενδιαφέρονται  

για  φέτος ,  γιατί  είχαν  χασούρα   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παλάζη .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Να  ξεκινήσω  λίγο  με  τα  διαφυγόντα  έσοδα  και  θα  απευθυνθώ  στον  κ .  

Χράπα ,  ο  οποίος  είναι  και  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Εσείς  μας  ρωτάτε  να  προϋπολογίσουμε  διαφυγόντα  έσοδα  

σε  μια  διαδικασία  που  ξεκινάει  σήμερα  και  δεν  γνωρίζουμε  … 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Δεν  σας  διέκοψα  εγώ ,  κ .  Χράπα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Δεν  σας  διέκοψα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  σας  παρακαλώ  πολύ  το  ίδιο  θέμα  και  μετά  θα  μου  λέτε  

ότι  δεν  είμαι  ευγενικός .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πρόεδρε  η  ερώτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  κάνουμε  διάλογο ,  σας  παρακαλώ  πολύ .  Διατυπώσατε  ένα  ερώτημα ,  

θα  περιμένετε  την  απάντηση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απευθύνομαι  σε  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  είναι  το  δεύτερο  σκέλος  της  ερώτησης  που  σας  εξήγησα  ότι  θα  το  

κάνω ,  αφού  πάρω  τις  απαντήσεις  και  δεν  ικανοποιηθώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  σας  απαντάει  επομένως .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  δεύτερο  σκέλος  της  ερώτησης  εξαρτάται  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Χράπα  αλλά  ακούστε  κάτι  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν  δεν  μου  πείτε  τι  θα  γίνει  στην  Δορυλαίου  …. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  και  το  λέω  σε  όλους  τους  συναδέλφους  για  να  μην  

έχουμε  τα  ίδια  πράγματα  και  εκρήξεις  όπως  αυτή  του  κ .  Γκότση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Λίγο  ήρεμα  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ ,  την  ηρεμία  όλοι  μας  οφείλουμε  να  την  

διασφαλίσουμε  εδώ  πέρα  μέσα .  Ξέρετε  πολύ  καλά  και  το  

επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  ότι  στην  φάση  αυτή  δεν  κάνουμε  διάλογο .  

Κάθε  φορά  που  έρχεται  σε  κάποιον  μια  σκέψη ,  μια  ιδέα ,  δεν  πατάει  το  

κουμπί  να  μιλήσει  στο  μικρόφωνο .  Περιμένετε  να  ακούσετε  την  

απάντηση .  Αυτή  είναι  η  διαδικασία .  σας  παρακαλώ  πολύ .  Εάν  το  

τηρήσουμε  αυτό  όλοι  και  την  ηρεμία  θα  διασφαλίσουμε  και  όλα  θα  

κυλήσουν  ομαλά .   

 Δεν   πρέπει ,  λοιπόν ,  καμία  τέτοιου  είδους  παρέμβαση  κάθε  φορά  

που  κάποιος  σκέφτεται  κάτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  Πρόεδρε  να  συμπληρώσω  και  εγώ  ότι  οι  εισηγητές  να  απαντούν  

ακριβώς  στα  ερωτήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γίνεται  ερώτηση ,  δίνεται  απάντηση .  Καλή ,  κακή  αυτή  είναι .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τι  κουβέντες  είναι  αυτές ;  Δηλαδή  άμα  μας  αρέσει  ή  δεν  μας  αρέσει ;  

Σας  παρακαλούμε  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παλάζη  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τορπιλίζετε  την  συνεδρίαση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  τέτοιες  εκφράσεις .  Τι   

είναι  αυτά  που  λέτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε  να  πείτε ,  κύριοι  συνάδελφοι ;  Θα  υπαγορέψω  εγώ  στον  κάθε  

ομιλητή  τι  απάντηση  θα  δώσει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έκανε  μια  τοποθέτηση  και  εάν  θέλετε ,  μια  

επισήμανση  ο  κ .  Αντιπρόεδρος  την  οποία  την  αγνοήσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια  είναι  αυτή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπε  ότι  οι  εισηγητές  να  απαντούν  στις  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κανένα  παράπονο  ως  προς  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  ο  κ .  Χράπας  διαμαρτύρεται  ότι  δεν  κρατάμε  την  διαδικασία  όπως  

πρέπει  και  εσείς  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  κάνει  και  πρόεδρος… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς  τορπιλίζετε  την  συνεδρίαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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… τηρείται  η  διαδικασία .  εξηγείστε  μου .  Γιατί  δεν  κατάλαβα  από  τον  

κ .  Χράπα .  Έγιναν  οι  ερωτήσεις  και  ακολουθούν  οι  απαντήσεις .  Που  

είναι  το  πρόβλημα  μέχρι  τώρα ;  Που  δεν  τηρείται  η  διαδικασία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια  επισήμανση  έκανε  ο  κ .  Χράπας  και  δεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Επειδή  γίνεται  λόγος ,  λοιπόν ,  για  διαφυγόντα  έσοδα  την  στιγμή  που  

ξεκινάνε  οι  διαδικασίες  σήμερα  και  επομένως  το  πως  θα  

ανταποκριθούν  οι  επαγγελματίες  στην  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  

αναφορικά  με  την  εμπορική  χρήση  αυτού  του  χώρου ,  φυσικά  και  δεν  

είμαστε  σε  θέση  και  έρχομαι  λοιπόν  να  σας  ρωτήσω ,  κάτι  που  σας  

ρώτησα  και  στην  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  εσείς  ως  Δημοτική  Αρχή  που  υλοποιούσατε  την  ‘Πολιτεία  

των  Ευχών’  όλο  αυτό  το  διάστημα ,  έχετε  να  μας  δώσετε  στοιχεία  

οικονομικά  για  τα  έσοδα  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  μέσα  από  τα  

οποία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Όχι ,  έχω  το  δικαίωμα  να  σας  ρωτήσω ,  γιατί  …. 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τα  στοιχεία  αυτά  θα  τα  πάρετε  από  την  υπηρεσία ,  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  το  είπαμε  πριν  από  λίγο ,  δεν  θα  πατάτε  το  κουμπί  για  να  

λέτε  αυτό  που  θέλετε .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  μπορεί…. 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  σας  παρακαλώ  πολύ .  Και  νομίζω  ότι  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  συνεδρίαση ,  κ .  Χράπα ,  σήμερα  την  τορπιλίζετε  εσείς ,  διότι  κάθε  

φορά ,  χωρίς  να  σας  έχει  διακόψει  κανένας ,  όλοι  λέτε  αυτό  που  θέλετε  

να  πείτε ,  κάθε  φορά  που  κάτι  δεν  σας  αρέσει ,  πατάτε  το  κουμπί  και  

λέτε  αυτό  που  θέλετε  να  πείτε .  Σας  παρακαλώ  αυτό  να  μην  ξαναγίνει .  

Παρακαλώ  να  μην  ξαναγίνει .  Οι  απαντήσεις  θα  δίνονται  αυτό  που  

κρίνει  σκόπιμο .  Από  εκεί  και  πέρα ,  όλα  κρίνονται  πολιτικά .  Εάν  δεν  

σας  αρέσει  η  απάντηση  αυτή  εσάς ,  τι  να  κάνουμε ;  Αυτή  την  απάντηση  

σας  δίνει .  Δεν  μπορώ  να  πω  κάτι  άλλο  εγώ .   

 Παρακαλώ  λοιπόν ,  να  μην  ξανά  υπάρξει  καμία  διακοπή .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Φέρνετε  έναν  ισχυρισμό  ότι  σύμφωνα  με  την  δική  σας  εκτίμηση ,  το  

έχετε  πει  κατ’  επανάληψη  σε  συνεδριάσεις  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  πάμε  να  

διαλύσουμε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Στην  τελευταία  συνεδρίαση  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  κάνατε ,  μάλιστα  και  την  

κηδεία  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Έχει  καταγραφεί  η  τοποθέτησή  σας ,  μένει  
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λοιπόν  μετά  το  τέλος  της  υλοποίησης  αυτής  της  χριστουγεννιάτικης  

δράσης  να  δούμε  εάν  θα  επιβεβαιωθείτε  σε  αυτό .   

 Πάω  στο  χωροταξικό ,  για  το  οποίο  ρωτήσατε  και  εσείς ,  κ .  

Αραμπατζή  και  ο  κ .  Τερζής  και  εσείς  επανειλημμένως ,  κ .   Χράπα  και  

μάλιστα ,  επιφυλάσσομαι  στον  χαρακτηρισμό  σας  ότι  ήμουνα  

ανεπαρκής  στο  να  σας  δώσω  απαντήσεις ,  γιατί  σας  είπα  ότι  κάνετε  

λάθος ,  δεν  είσαστε  προσεκτικός  και  σε  αυτό  θέλω ,  σας  παρακαλώ ,  να  

προσέχετε ,  δεν  σας  είπα  ότι  δεν  είναι  ανακοινώσιμες .   

Σε  επανειλημμένους  τόνους  και  πολλές  φορές  τοποθετήθηκα  στο  

εξής :  ουσιαστικά ,  εάν  διαβάζοντας  την  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Ιουλίου ,  όπου  μέσα  τον  Ιούλιο  νοιώσατε  την  ανάγκη  

εσείς ,  ενώ  το  εκλογικό  αποτέλεσμα  είχε  ήδη  τελεσιδικήσει ,  να  

χρησιμοποιείτε  πρώτο  πληθυντικό  και  να  λέτε  ότι  σχεδιάζουμε  να  

ενισχύσουμε  τις  δράσεις  αυτές ,  νομίζω  ότι  σας  το  είπα  και  

προηγούμενα ,  ουσιαστικά  περιγράφετε  αυτό  που  λέμε  και  εμείς ,  ότι  

ακριβώς  σχεδιάζουμε  να  ενισχύσουμε ,  να  εμπλουτίσουμε  και  να  

αναβαθμίσουμε  τις  εκδηλώσεις  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  κρατώντας  

τα  δυο  σημεία  έτσι  όπως  τα  περιγράφετε ,  την  περιοχή  της  Δορυλαίου  

παράλληλα ,  ισόποσα ,  με  ίση  κατανομή ,  πως  αλλιώς  να  το  πω ,  με  το  

κεντρικό  πάρκο  της  πλατείας  Ελευθερίας ,  τον  πεζόδρομο  της  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  ουσιαστικά  δημιουργώντας  έναν  άξονα ,  

οδικό  άξονα  που  θα  ξεκινάει  από  την  πλατεία  και  θα  ολοκληρώνεται  

στην  Δορυλαίου .   

Το  πώς  θα  το  καταφέρουμε  και  τις  λεπτομέρειες  του  

προγράμματος ,  ενός  προγράμματος  που  για  πρώτη  φορά  μπαίνει  κάτω  

από  μια  μεγαλύτερη  ομπρέλα ,  γιατί  εμείς  το  εννοούμε  ότι  θα  
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ενισχύσουμε ,  θα  εμπλουτίσουμε  και  θα  αναβαθμίσουμε  τις  εκδηλώσεις  

αυτές ,  αυτό  δεν  είναι  για  την  ώρα  ανακοινώσιμο .   

Να  έχετε  λίγο  υπομονή  και  θα  δείτε  ότι  η  ανακοίνωση  του  

προγράμματος  και  όλων  των  δράσεων ,  οι  οποίες  θα  φροντίσουμε  να  

φέρουν  περισσότερο  φως ,  περισσότερη  επισκεψιμότητα  σε  κάτι  που  

είναι  κοινή  παραδοχή .  Δεν  περιμένει  κανείς  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  βγάλει  τα  συμπεράσματα .  Μας  τα  λέει  ο  κόσμος  στον  

δρόμο ,  μας  το  λένε  τα  νούμερα ,  αυτά  που  σας  ανέφερε  προηγούμενα  ο  

κ .  Μισιρλής .   

Άρα  λοιπόν ,  θεωρώ  πως  αυτή  την  στιγμή  να  απασχολούμε  το  

σώμα  και  να  συζητάμε  εάν  η  σοκολάτα  θα  μπει  σε  ποιο  σπίτι ,  θεωρώ  

πως  αυτή  την  στιγμή  δεν  είναι  σοβαρό  και  επί  της  ουσίας  τι  ήρθαμε  να  

συζητήσουμε  σε  αυτό  το  προ  ημερησίας  έκτακτο  θέμα ;  Τον  

υπολογιστικό  πίνακα ,  όχι  τον  κεντρικό  σχεδιασμό  για  να   μπούμε  σε  

διαδικασία  εάν  το  σπιτάκι  της  σοκολάτας  θα  το  βάλουμε   εδώ  είναι  

σωστό  ή  εκεί .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  σας  παρακαλώ .  Κύριε  Αραμπατζή ,  σας  παρακαλώ ,  

δεν  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  έχετε  τον  λόγο .  Μην  μου  λέτε  μετά  ότι  τορπιλίζω  την  συνεδρίαση  

εγώ .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να  μας  πείτε  που  θα  γίνουν  οι  εκδηλώσεις… 

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Τόση  ώρα  τι  σας  λέω ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στην  ουσία  τίποτα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή… 

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Εκτίμησή  σας .   Να  σας  πω  κάτι ;  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  συγνώμη… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Επικαλούμαι  την  εμπειρία  των  υπολοίπων ,  συζητούσατε  εάν  το  Σάντα  

Κλάους  θα  τοποθετηθεί  σε  αυτό  το  σπιτάκι  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Απαντήστε  στις  ερωτήσεις ,  σας  παρακαλώ .  Δεν  απαντάτε  στις  

ερωτήσεις  που  έκανα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  σας  παρακαλώ  να  μην  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας  οι  ερωτήσεις  έχετε  υποχρέωση  να  παρακολουθείτε  

την  διαδικασία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αραμπατζή  δεν  θα  επαναλάβουμε  πολλές  φορές  το  ίδιο  πράγμα .  

Το  πρώτο  που  σας  είπα… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   με  όλο  τον  σεβασμό ,  απαντήσεις  θέλουμε .  Δεν  

θέλουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αφήστε  με  επιτέλους  να  πω  δυο  

κουβέντες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  κάνω  κριτική ,  θέλω  απαντήσεις .  Μιλάτε  για  παράλληλες  

εκδηλώσεις ,  μιλάτε  για  απομόνωση  της  Δορυλαίου ;  Είναι  απλά  τα  

θέματα .  Μην  λέμε  τώρα… 

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Για  να  γίνει  ξεκάθαρο…  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Μα  με  ρωτάτε  τώρα  πράγματα  προκειμένου…. 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  απαντάτε  όμως .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Η  επιτυχία  μιας  εκδήλωσης ,  να  μου  επιτρέψετε  να  σας  πω ,  ακόμα  και  

το  πόσο  επισκεψιμότητα  θα  έχει ,  μένει  να  κριθεί  από  τον  Σερραϊκό  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

58

λαό .  Άρα  λοιπόν ,  αυτή  την  στιγμή  δεν  θα  βάλουμε  το  σώμα  στην  

διαδικασία  να  συζητάμε  για  το  που  θα  μπει  το  φωτιστικό  σώμα  που  

είχατε  πέρυσι .  Εννοείται  ότι  θα  αξιοποιηθούν  όλα  στην  λογική ,  αυτή  

είναι  η  απάντησή  μου ,  της  ισότιμης  κατανομής  από  το  κέντρο  της  

πόλης .   

 Εμείς  δεν  τα  θεωρούμε  ότι  είναι  δυο  μέρη .  Εμείς  θεωρούμε  ότι  

είναι  ένας  ενιαίος  σχεδιασμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  για  να  ηρεμήσουμε  λίγο  την  κατάσταση ,  σας  

παρακαλώ  πάρα  πολύ  και  επικαλούμαι  και  την  ιδιότητά  σας  ως  πρώην  

Πρόεδρο  του  σώματος ,  γνωρίζετε  πολύ  καλά  τον  Κανονισμό ,  σας  

παρακαλώ  πάρα  πολύ  δεν  … 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  καλοπροαίρετα  το  λέω .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όχι ,  δεν  θέλω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  μπορούμε  στην  φάση  αυτή  να  κάνουμε  

διάλογο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μα  δεν  απαντήθηκαν  οι  ερωτήσεις .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνετε  υπομονή ,  κύριε  Αραμπατζή ,  δεν  ολοκληρώθηκαν  οι  

απαντήσεις .  Ζήτησε  τον  λόγο  και  ο  κ .  Δήμαρχος .  Παρακαλώ  λοιπόν  

και  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  και  το  λέω ,  λίγο  ησυχία .  Παρακαλώ  λίγο  

ησυχία .  Σας  παρακαλώ  να  μην  υπάρχουν  αυτού  του  είδους  οι  

παρεμβάσεις .  Αυτές  είναι  οι  που  δυναμιτίζουν  το  κλίμα .  Να  τηρούμε  

τον  Κανονισμό .  Δεν  κάνουμε  διάλογο  στην  φάση  αυτή .  Παρακαλώ  

πολύ  να  μην  υπάρχουν  αυτές  οι  παρεμβάσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  καταρχάς  νομίζω  ότι  είναι ,  το  οφείλουμε  σε  

όλους  να  πέσουν  οι  τόνοι  από  όλους  γενικότερα  και  αυτοί  οι  τόνοι ,  οι  

χαμηλοί  τόνοι  θα  επιτρέψουν  να  κάνουμε  μια  αποτελεσματική  

συζήτηση .  

 Σίγουρα  κανένας  δεν  μπορεί  να  κρίνει  ούτε  τις  απαντήσεις  ούτε  

τις  ερωτήσεις ,  ούτε  τις  απαντήσεις ,  εάν  είναι  ποιοτικές  στον  βαθμό  

που  θέλει .  Όπως  κανένας  δεν  μπορεί  να  πει  ότι  αυτή  η  ερώτηση  είναι  

καλή  ή  κακή  ή  εντός  ή  εκτός  θέματος  ή  οτιδήποτε ,  έτσι  και  κάποιος  

δίνει  τις  απαντήσεις  και  πρέπει  να  αξιολογούμε  ο  καθένας  τις  

απαντήσεις  που  παίρνουμε .  τις  αξιολογούμε  όλοι .  Είμαστε  επί  των  

απαντήσεων  που  δίδονται  από  τα  μέλη ,  ο  καθένας  έχει  μια  αξιολογική  

κρίση .  Αυτό  που  σίγουρα  πρέπει  να  διαφυλάξουμε  όμως  είναι  ότι  δεν  

μπορούμε  όλοι  ο  καθένας  να  μιλάει .   

Αυτό  είναι  σίγουρο  και  σ’  αυτό  επιτρέψτε  μου  να  δώσω  δίκαιο  

στον  Πρόεδρο ,  με  την  έννοια  ότι  εάν  ο  καθένας  έχει  μια  διαφορετική  

άποψη  γι '  αυτό  το  οποίο  λέγεται ,  υπάρχει  μια  διαδικασία  την  οποία  θα  

πρέπει  να  την  ακολουθούμε .  Δεν  μπορούμε  να  παίρνουμε  τον  λόγο .   

Πάμε  τώρα  στην  ουσία  για  να  αποφορτίσουμε  λίγο  την  συζήτηση .   
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Αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  κάνω  μια  συγκεκριμένη  προσέγγιση  για  

να  βάλουμε  την  συζήτηση  σε  μια  σωστή  βάση ,  η  οποία  θα  αφορά  και  

τα  ερωτήματα  αλλά  φυσικά  και  τις  τοποθετήσεις .   

Σαφώς  η  Συμμαχία  Σερραίων  ένα  από  τα  πρώτα  θέματα ,  τα  οποία  

είχε  σαν  αιχμή  του  δόρατος  και  προεκλογικά  και  δεν  το  έκρυψε  ποτέ ,  

είναι  ότι  ήθελε  τις  εορταστικές  εκδηλώσεις ,  τις  Χριστουγεννιάτικες  

εορταστικές  εκδηλώσεις ,  ήθελε  και  θέλει ,  στο  κέντρο  της  πόλης ,  στον  

άξονα  πλατεία  Ελευθερίας ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  Δορυλαίου .  

Αυτή  ήταν  η  δική  μας  φιλοσοφία  και  είναι  η  δική  μας  φιλοσοφία .  

Θέλουμε  να  μεταφέρουμε  στο  κέντρο  της  πόλης  όλη  την  ζωή ,  όλο  το  

φως  και  φυσικά  να  αξιοποιήσουμε  όλο  αυτό  το  οποίο  έχει  γίνει  και  τα  

προηγούμενα  χρόνια  σαν  brand name, όσον  αφορά  το  όνομα  ‘Πολιτεία  

των  Ευχών’ .   

Αυτός  μπορούσε  να  πει  και  κάποιος  Σερραίος  ότι  γιατί  δεν  το  

κάνατε ;  Υπάρχουν  πολλοί  συγκεκριμένοι  λόγοι .  Οι  εκλογές  έγιναν  τον  

Ιούνιο ,  η  νέα  Δημοτική  Αρχή  ανέλαβε  τον  Σεπτέμβριο .  Σας  το  λέω  εδώ  

και  ήταν  η  πρώτη  συγκέντρωση  άτυπη  που  είχα  ως  νεοεκλεγείς  

Δήμαρχος  τον  Ιούνιο  αλλά  μη  έχοντας  θεσμική  ακόμα  ιδιότητα ,  μια  

από  τις  πρώτες  άτυπες  συσκέψεις  που  έκανα  είναι  με  τους  

υπηρεσιακούς  εκεί  παράγοντες  και  τους  ρώτησα ,  ποια  ήταν  η  

διαδικασία ,  ούτως  ώστε ,  να  αλλάξουμε  την  κανονιστική ,  η  οποία  

προβλέπεται  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  από  την  Δορυλαίου  και  να  την  

μεταφέρουμε ,  συνεπείς  όντες  με  τις  προεκλογικές  μας  δεσμεύσεις ,  στο  

κέντρο .   

Η  διαδικασία ,  για  όσους  δεν  την  γνωρίζουν ,  είναι  σαφής .  Η  

διαδικασία  προβλέπει  Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  απόφαση  από  την  
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Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  απόφαση  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  

απόφαση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  αλλαγή  της  κανονιστικής .   

Τι  σημαίνει  κανονιστική ;  Ότι  θα  μπορούσαμε  να  έχουμε  το  

θεσμικό  πλαίσιο  για  να  μπορέσουμε  να  κάνουμε  έτσι ,  όπως  έχουμε  

υποσχεθεί  στους  Σερραίους  την  εκδήλωσή  μας  εκεί .  Δεν  το  κρύψαμε .  

Και  ήταν  κάτι  το  οποίο  αγκαλιάστηκε  από  τους  Σερραίους  και  νομίζω  

ότι  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  ήταν  ταυτόσημες  και  άλλες  δημοτικές  

παρατάξεις .   

Κάναμε  λοιπόν  την  προσπάθεια .  Προσέκρουε  το  θέμα ,  το  τυπικό  

θέμα  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης .  Ξέρετε  ότι  η  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  για  να  γίνει ,  επειδή  υπάρχουν  πολλοί  φορείς ,  υπάρχουν  

οι  διαδικασίες  κληρώσεων  και  συγκρότησης ,  είναι  η  τελευταία ,  

ουσιαστικά ,  Επιτροπή  που  γίνεται .  Την  κάναμε  εδώ ,  όσο  και  να  θέλαμε  

να  τρέξουμε ,  την  κάναμε  εδώ  πριν  από  είκοσι  μέρες .  Άρα  εκ  των  

πραγμάτων  η  Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  γιατί  από  εκεί  θα  έπρεπε  να  

ξεκινήσει  το  θέμα ,  από  την  στιγμή  που  θα  γινόταν  μέσα  στον  

Οκτώβριο  δεν  υπήρχε  περίπτωση  να  προλάβουμε .   

Σας  λέω  ότι  ήρθαν  επίσημα  σε  επαφή  με  τον  κ .  Αγγελίδη .  

Ήρθαμε  επίσημα  σε  επαφή  με  τον  κ .  Αγγελίδη  και  του  πρότεινα  τα  

εξής .  Ή  ήδη  υφιστάμενη  Επιτροπή  Διαβούλευσης  από  την  στιγμή  που  

είχαν  μια  πολιτική  και  λαϊκή  νομιμοποίηση  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  

που  το  ήθελε  όλος  ο  κόσμος  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  να  πάει  στο  

κέντρο ,  του  είπα  να  συγκαλέσει  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  δεν  

είχαμε  εμείς  την  δυνατότητα  αυτό ,  να  την  συγκαλέσει  για  να  πάρει  την  

όποια  απόφαση  και  να  ξεκινήσει  την  διαδικασία  από  τον  Ιούνιο .   

Η  απάντησή  του  και  σε  επήκοο  όλων  ήταν  ότι  εγώ  δεν  συμφωνώ  

φυσικά  με  αυτό ,  εγώ  θα  πολεμήσω  την  όποια  προσπάθεια  κάνετε  για  να  
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φύγει  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  από  κάτω  και  να  πάει  στο  κέντρο ,  όπως  

το  ήθελε  όλος  ο  κόσμος  και  βασικά  εκεί  αλλάζει  όλη  η  διαδικασία ,  

αλλάζουν  όλα  τα  πλάνα ,  γιατί  από  την  στιγμή  που  αρνείται  ο  νυν  

Δήμαρχος ,  ο  τότε  Δήμαρχος  να  υλοποιήσει  ή  να  συγκαλέσει  την  

Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  προφανώς  θα  πρέπει  αυτό  το  πράγμα  να  πάει  

τρεις  μήνες  πίσω .  Άρα  εκ  των  πραγμάτων  έπρεπε  να  μπούμε  σε  μια  

άλλη  φιλοσοφία .   

Εδώ  έρχομαι  να  σας  καλύψω  και  τις  ερωτήσεις  που  κάνετε ,  γιατί  

είναι  οι  περισσότερες  εύλογες  και  είναι  ερωτήσεις  που  κάνει  και  ο  

πολίτης  που  μας  περιμένει ,  αυτή  την  στιγμή ,  θα  μας  ακούσει .  Είναι  

εύλογες .   

Ναι ,  από  την  στιγμή  που  δεν  καταφέραμε  και  δεν  καταφέραμε  με  

υπαιτιότητά  μας  να  αλλάξουμε  την  κανονιστική ,  από  την  στιγμή  που  

συναντήσαμε  εμμονές  σε  αυτό  το  θέμα  και  δεν  θα  έπρεπε  να  υπάρχουν  

εμμονές  με  την  έννοια  ότι  θα  μπορούσαμε  να  είχαμε  την  συναίνεση  της  

απερχόμενης  Δημοτικής  Αρχής  για  ένα  θέμα  το  οποίο  κρίθηκε  και  

προεκλογικά ,  αφού  δεν  το  καταφέραμε  αυτό ,  μπήκαμε  σε  μια  

φιλοσοφία   στου  εμπλουτισμού  αυτής  της  διαδικασίας ,  δηλαδή  της  

‘Πολιτείας  των  Ευχών’  με  κανονιστική  στην  Δορυλαίου ,  να  την  

εμπλουτίσουμε  με  στόχο  το  κέντρο .  

Με  πολύ  χαρά  τον  Ιούνιο  είδα  προσωπικά ,  όπως  και  τα  άλλα  

μέλη  της  Συμμαχίας ,  την  απόφαση  που  πήρατε  την  438/19,  με  πολύ  

χαρά  την  είδα  και  τότε  μου  δημιουργήθηκε  η  εντύπωση ,  καθόμουνα  

στο  έδρανο  στους  κυρίους  που  βλέπω  απέναντι  και  όταν  πάρθηκε  η  

απόφαση  νόμισα  ότι  είχατε  λάβει  υπόψη  το  εκλογικό  αποτέλεσμα  και  

μπήκατε  σε  μια  διαδικασία  στο  να  εμπλουτίσετε  και  εσείς  και  να  
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μεταφέρετε ,  ουσιαστικά ,  σιγά  –σιγά  τις  δραστηριότητες  της  ‘Πολιτείας  

των  Ευχών’  στο  κέντρο .   

Χάρηκα  γιατί  ακριβώς  αυτό  το  οποίο  αναφέρατε ,  ανέφερε  και  η  

κυρία  Παλάζη ,  αυτό  ήταν  το  στίγμα  σας ,  ότι  όλη  αυτή  η  έκτακτη  

χρηματοδότηση ,  γιατί  μιλούσαμε  για  μια  έκτακτη  χρηματοδότηση  

70.000 ευρώ  και  πολύ  καλά  κάνατε ,  δόθηκε  γιατί  έπρεπε  να  

εμπλουτιστεί  προς  βορά ,  προς  το  κέντρο  αυτή  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

και  γιατί  έγινε  έτσι ;  Και  ορθώς  έγινε  έτσι .  Γιατί  αποδείχθηκε  στην  

πράξη ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  πράξη  είναι  αμείλικτη  και  οι  αριθμοί  

είναι  αμείλικτοι ,  όσο  και  να  θέλουμε  να  παρουσιάσουμε  και  να  

ωραιοποιήσουμε  μια  κατάσταση ,  δυστυχώς  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

στον  συγκεκριμένο  χώρο  δεν  τράβηξε ,  δεν  αγκαλιάστηκε  από  τους  

Σερραίους .  Καλώς  ή  κακώς .   

Δεν  θα  μπορούμε  εμείς  στην  κριτική  τι  έγινε  ή  τι  δεν  έγινε .  Εμείς  

βλέπουμε  ένα  αποτέλεσμα ,  βλέπουμε  κάποιες  ανάγκες  των  συμπολιτών  

μας  και  αυτές  τις  ανάγκες  όλοι  εμείς ,  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

πρέπει  να  τις  καλύψουμε .   

Για  μένα  είναι  λάθος  η  προσέγγιση  το  εάν  θα  πετύχει  ή  όχι  η  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  φέτος  ότι  είναι  θέμα  μόνο  της  Δημοτικής  Αρχής .  

Είναι  θέμα  όλων  μας .  Το  να  πετύχει  και  να  είναι  μια  πετυχημένη  

εκδήλωση  με  βάση  την  κανονιστική  στην  Δορυλαίου  αλλά  με  πολύ  πιο  

έντονο  βάρος  στο  κέντρο ,  ναι ,  είναι  κάτι  το  οποίο  το  έχουμε  σαν  στόχο  

και  πρέπει  να  το  έχουμε  σαν  στόχο  όλοι .   

Απάντηση    λοιπόν ,  ναι  η  κεντρική  σκηνή  θα  είναι  στο  κέντρο .  

Ναι ,  η  κεντρική  σκηνή  θα  είναι  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  χωρίς  όμως  

να  αφήσουμε  την  Δορυλαίου ,  χωρίς  να  αφήσουμε  το  Κεντρικό  Πάρκο ,  

χωρίς  λειτουργίες .   
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Ναι ,  η  προκήρυξη  που  έγινε  για  τα  παιχνίδια ,  για  το  παγοδρόμιο ,  

για  το  καρουσέζ ,  για  ότι  έγινε  και  πέρυσι ,  ναι  έγινε  για  την  

Δορυλαίου ,  γιατί  έπρεπε  να  γίνει ,  γιατί  η  κανονιστική  εκεί  μας  

επιτρέπει ,  εκεί  μας  επιβάλει ,  συγνώμη ,  να  την  κάνουμε  και  εκεί  την  

κάναμε .   

Προφανώς  οι  τιμές  δεν  θα  είναι  ίδιες ,  προφανώς  το  αποτύπωμα  

το  οικονομικό  το  περσινό  έδειξε  ότι  ακόμη  και  να  μην  υπήρχε  η  

πρόθεση  για  το  κέντρο ,  ακόμη  και  να  μην  υπήρχε  η  πρόθεση  για  το  

κέντρο  οι  τιμές  θα  ήταν  πάρα  πολύ  χαμηλότερες  από  πέρυσι .  Γιατί ;  

Γιατί  το  ενδιαφέρον  ήταν  χαμηλό ,  σας  είπα  ότι  ο  κόσμος  δεν  το  

αγκάλιασε  αυτό .  Δεν  το  αγκάλιασε  σε  εκείνο  τον  χώρο .  Και  μην  

κρυβόμαστε ,  ήταν  κάτι  το  οποίο  τελικά  δεν  περπάτησε .   

Επαναφέρουμε  και  θα  επαναφέρουμε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  

σίγουρα  το  ΄20 με  κανονιστική  φυσικά  στον  φυσικό  της  χώρο ,  κατ’  

εμάς ,  γιατί  ο  φυσικός  χώρος  των  κεντρικών  εκδηλώσεων  των  

χριστουγεννιάτικων ,  των  εορταστικών ,  είναι  πάντοτε  στα  κέντρα  των  

πόλεων ,  ποτέ  δεν   είναι  στις  παρυφές ,  σε  καμία  πόλη  δεν  είναι  στις  

παρυφές  ή  σε  χώρους  οι  οποίοι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  είναι  τόσο  

προσβάσιμες  στο  κέντρο  και  αυτό  έχει  να  κάνει  και  με  θέματα  

πρόσβασης  και  με  θέματα  επιχειρηματικού  ενδιαφέροντος  και  

επιχειρηματικής  ανάδειξης ,  γιατί  αυτές  οι  εκδηλώσεις  προφανώς  έχουν  

και  το  επιχειρηματικό  τους  το  στίγμα .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  κάνουμε  όλες  αυτές  τις  εκδηλώσεις  και  

κάτω  και  εδώ .   

Τώρα ,  το  χωροταξικό ,  κάνατε  το  ερώτημά  σας ,  ποτέ  δεν  έγιναν  οι  

αποφάσεις  των  χωροταξικών  ποτέ  δεν  παίρνονταν  σε  αυτή  την  

αίθουσα .  Πάντοτε ,  επειδή  διάβασα  όλα  τα  πρακτικά  των  προηγούμενων  
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δημοτικών  συνεδριάσεων ,  πάντοτε  αυτά  σε  επίπεδο  λεπτομερειών  

χωροταξικά ,  το  που  θα  μπει  το  σπιτάκι  το  Α ,  αυτό  ήταν  δουλειά  αυτού  

που  ανέθετε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  το  κάνει .  Γιατί  αναθέσαμε ,  

αναθέσατε ,  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  κάνει  αυτή  την  εκτελεστική  δουλειά .   

Αυτή  θα  κάνει  λοιπόν  αυτή  την  δουλειά  και  είναι  σε  εξέλιξη .  Και  

είναι  σε  εξέλιξη  γιατί  έχει  εμπλέξει  αυτή  την  στιγμή  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

πολύ  σωστά ,  όλους  τους  φορείς ,   γιατί  όλοι  οι  φορείς  επαγγελματίες ,  

άλλοι  φορείς ,  θα  πρέπει  να  συμμετέχουν  σε  αυτή  την  γιορτή ,  σε  αυτή  

την  σερραϊκή  γιορτή ,  σε  αυτή  την  γιορτή  του  Δήμου  και  αυτό  είναι  σε  

εξέλιξη .  Ακόμα  και  το  πρόγραμμα  είναι  σε  εξέλιξη ,  είναι  σε  

διαμόρφωση .   

Είμαστε  σε  θέση  να  πούμε  ότι  μεθαύριο  έχουμε  μια  δεύτερη  

διαβούλευση  με  τους  επαγγελματίες ,  να  έχουμε  ένα  ολοκληρωμένο  

πρώτο  πρόγραμμα .  Μέσα  σε  δέκα  μέρες  θα  έχει  ολοκληρωθεί  πλήρως  

και  με  τις  τελευταίες  λεπτομέρειες .  Το  πρόγραμμα  αυτό  θα  το  κάνει  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Ποτέ  εδώ  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτό  το  

πολιτικό  σώμα  που  δίνει  στρατηγικές ,  δεν  ασχολήθηκε  με  το  που  θα  

πάει  το  εργοστάσιο  σοκολάτας ,   γιατί  αυτό   μας  αδικεί .   

Εμείς  θα  δώσουμε  το  στίγμα  και  νομίζω  ότι  έχω  δώσει  το  στίγμα  

ότι  ταυτόχρονα  και  ισόρροπα  με  αυτούς  τους  περιορισμούς  που  

υπήρχαν  θα  υπάρχει  φέτος  και  στην  Δορυλαίου  αλλά  και  στον  άξονα  

που  έχουμε  πει ,  πλατεία  Ελευθερίας ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  

φωτισμός ,  δραστηριότητες ,  φως ,  κίνηση .   Και  ήχους .  Και  δεν  μένουμε  

μόνο  σε  αυτά .  Θα  δείτε ,  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο ;  Ας  κρατήσουμε  και  

κάποιες  εκπλήξεις  και  για  τον  κόσμο .  Ας  κρατήσουμε  και  κάποια  

πράγματα  για  τα  οποία  θα  πουν  και  κάποιοι  άνθρωποι ,  να  μην  τα  

περιμένουν  και  να  εκπλαγούν .  
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 Αλλά  αυτά  τα  διαδικαστικά  ας  τα  αφήσουμε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  

έχουν  πολύ  δουλειά  να  κάνουν .  Προφανώς  με  όλες  αυτές  τις  

καθυστερήσεις  εάν  είχαμε  εμείς  μια  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  μια  διοίκηση  από  το  

καλοκαίρι ,  προφανώς  θα  ήταν  διαφορετικά  τα  πράγματα ,  αλλά  την  

είχαμε  από  τον  Οκτώβριο .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν ,  ας  είμαστε  όλοι  περισσότεροι  ελαστικοί ,  ας  

είμαστε  όλοι  περισσότεροι  σύμμαχοι  σε  μια  προσπάθεια  για  την  

επιτυχία  του  συγκεκριμένου  εγχειρήματος .  Είμαστε  μαζί  στο  κομμάτι  

αυτό .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  καταργούμε  την  Δορυλαίου ,  συμμετέχει  η  

Δορυλαίου  στην  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  η  κανονιστική  είναι  για  την  

Δορυλαίου ,  απλώς  το  εμπλουτίζουμε  και  εμπλουτίζουμε  και  με  τις  

δημοτικές  επιχειρήσεις .   

 Θα  ήθελα  λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πέφτοντας  οι  τόνοι  σε  

όλους ,  να  κυριαρχήσει  το  τι  θέλει  ο  Σερραίος  στο  μυαλό  μας ,  το  τι  

θέλει  ο  Σερραίος  και  η  Σερραία  από  αυτές  τις  εκδηλώσεις  και  όλα  αυτά  

τα  διαδικαστικά ,  όπως  έκαναν  μέχρι  τώρα ,  ας  το  αφήσουμε  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  χωροταξικό .   

Σας  έδωσα  ένα  γενικότερο  στυλ .  Φως  θα  έχουμε  πολύ ,  ο  

στολισμός  θα  είναι  πολύ  μεγαλύτερος  και  χάρη  των  ενεργειών  της  

προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής  για  την  έκτακτη  επιχορήγηση  και  χάρη  

σε  αυτό  που  κάναμε  εμείς ,  γιατί  κάναμε  εμπλουτισμό  του  στολισμού  

ήδη  με  κονδύλια  τα  οποία  έχουμε  βρει .  Όλο  αυτό  θα  το  χαρεί  ο  

Σερραίος  και  η  Σερραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Να  επικαλεστώ ,  βέβαια  και  την  ανοχή  του  σώματος ,  

διότι  όπως  διαπιστώνετε  έχουμε  συμπληρώσει  ήδη  μια  ώρα  με  τα  προ  

ημερησίας  και  πρέπει  να  συντομεύσουμε  λίγο  την  διαδικασία .  
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 Τώρα  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος  ποιοι  θα  ήθελαν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη  αλλά  Δήμαρχε ,  δεν  έχω  καμία  αντίρρηση  και  στηρίζουμε ,  

δηλαδή ,  τις  παράλληλες  εκδηλώσεις ,  τι  θα  γίνεις  την  Δορυλαίου ;  Τι  θα  

έχετε  στην  Δορυλαίου ;  Στο  Κεντρικό  Πάρκο  τι  θα  έχετε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  εξήγησα .  Νομίζω  ότι  είπαμε  χωροταξικά… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Χωροταξικά  ναι  αλλά  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  το  εξήγησα  κ .  Γκότση .  Σας  είπα  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  κανονιστική  είναι  για  εκεί… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλα  τα  παιχνίδια ,  επαναλαμβάνω ,  όλα  τα  παιχνίδια  έγιναν  σήμερα ,  σας  

είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ότι  η  διακήρυξη  όλη  για  τα  παιχνίδια ,  για  το  

παγοδρόμιο ,  για  το  καρουσέζ ,  όπως  έγινε  πέρυσι  έγινε  και  φέτος  για  

εκεί .   

 Έγιναν  επίσης  διακηρύξεις  για  εμπορικές  δραστηριότητες ,  θα  

είναι  εκεί .  Σκηνή  θα  υπάρχει  και  εκεί .  δραστηριότητες  θα  υπάρχουν  

και  εκεί .  Στολισμός  θα  υπάρχει  και  εκεί .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  δεν  σας  το  είπα  κ .  Χράπα  τώρα ;  Σας  εξήγησα ,  μάλλον  δεν  

καταλάβατε  καλά ,  σας  εξήγησα  ότι  εμείς  εκεί  θα  έχουμε  και  σκηνή ,  θα  

έχουμε  όλα  αυτά  αλλά  δίνουμε  ένα  πολύ  μεγάλο  βάρος  και  το  

οφείλουμε  αυτό  και  σε  αυτό  που  είπαμε ,  με  τον  περιορισμό .   

 Δεν  σας  κρύβω  ότι  του  χρόνου ,  δεν  σας  το  κρύβω ,  του  χρόνου  θα  

ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες ,  η  κανονιστική  θα  αλλάξει .  Τουλάχιστον  

αυτή  είναι  η  πρόταση ,  η  θέλησή  μας .  θα  αλλάξει  του  χρόνου .  Αλλά  για  

φέτος  δίνουμε  πόρους ,  διοχετεύουμε  πόρους  προς  το  κέντρο  και  γι '  

αυτό  το  πράγμα  σας  ζητούμε  συμμάχους  όλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  έχουμε  ξεκάθαρες  απαντήσεις  στα  ερωτήματά  μας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  είπαμε  να  κάνετε  υπομονή .  Έχουμε  τώρα  τοποθετήσεις  επί  του  

θέματος ;  Η  κυρία  Μητλιάγκα ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Χράπας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .διαδικαστικά  είναι  μια  ώρα  εκ  του  κανονισμού  στα  προ  ημερήσιας .  

Εγώ  θέλω  να  τοποθετηθώ ,  θα  μεταθέσω  όμως  την  τοποθέτησή  μου  για  

το  ίδιο  θέμα  στο  πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστούμε  και  το  εκτιμούμε  πάρα  πολύ .  Ευχαριστούμε  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε  να  είμαστε  όλοι  σύντομοι  νομίζω ,  δεν  είναι  ανάγκη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  να  είμαστε  όσο  γίνεται  πιο  σύντομοι .  Και  ο  κ .  Σιαμάγκας  

και  ο  κ .  Ταΐρης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε   και  εγώ  στο  πρώτο   θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακόμα  καλύτερα .  Αυτό  είναι  πνεύμα  συνεργασίας .   Συγνώμη  κ .  

Γκότση ,  ζητήσατε  τον  λόγο  και  εσείς ,  κ .  Αραμπατζή ;  Ζητήσατε  τον  

λόγο  και  εσείς ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  έχετε  τον  λόγο  κ .  Αραμπατζή .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

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

γεγονός  ότι  η  απόφαση  για  την  έκταση  χρηματοδότηση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

ήταν  ομόφωνη  και  είναι  γνωστό  αυτό .   Ήταν  για  να  καλύψει ,  σίγουρα ,  

τις  λειτουργικές  ανάγκες  ή  να  την  αναβαθμίσουμε ,  εάν  θέλετε ,  τον  

χώρο  στην  Δορυλαίου .  

 Η  πρόθεσή  μας  πάντοτε  ήταν  να  συνδεθεί  το  Κεντρικό  Πάρκο  με  

την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  και  κατ’  επέκταση  με  την  πλατεία  

Ελευθερίας .   

 Γνωρίζουμε  ότι  πρέπει  να  απλωθεί   η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  

κύριε  Δήμαρχε ,  στο  τέλος  μας  καλύψατε  με  τις  όλες  ερωτήσεις ,  το  

αργήσατε  λίγο  αλλά  το  καλύψατε  και  αυτό  μας  γεμίζει  ικανοποίηση  

είναι  γεγονός .  Οι  παράλληλες  εκδηλώσεις ,  αυτό  είναι ,  νομίζω ,  ότι  

πρέπει  να  προσθέσετε  και  εμείς  σε  αυτό  συμφωνούμε ,  να  προσθέσουμε  

επιπλέον  εκδηλώσεις .   
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Με  το  να  πάρουμε  τις  εκδηλώσεις  από  την  Δορυλαίου ,  από  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  να  τις  μεταφέρουμε  στην  πλατεία  της  

Ελευθερίας ,  νομίζω  ότι  θα  απομονώσουμε  την  περιοχή ,  θα  

απαξιώσουμε  την  περιοχή  και  θα  χάσουμε  όλη  αυτή  την  προσπάθεια  

που  έγινε  και  το  όραμά  μας  ήταν  γνωστό ,  ότι  ο  στόχος  μας  ήταν  να  

κάνουμε  ένα  Χριστουγεννιάτικο  χωριό ,  το  οποίο  θέλει  πολύ  δουλειά .   

Είναι  γνωστό  ότι  ξεκινήσαμε  σε  πολύ  δύσκολες  μέρες ,  σε  πολύ  

δύσκολη  συγκυρία  χρονικά  και  από  οικονομικά  προβλήματα ,  ήταν  η  

συνεννόηση  των  πρώην  δήμων  και  τα  λοιπά .  Έγινε  μια  πολύ  σοβαρή  

προσπάθεια .   

Θέλει ,  θα  συμφωνήσω  μαζί  σας ,  ομοψυχία ,  συναίνεση  και  

ηρεμία ,  εάν  θέλετε ,  συμφωνώ  μαζί  σας  και  ξέρετε  από  την  φύση  μου  

δεν  είμαι  ακραίος  και  επ’  ευκαιρία  ζητάω  και  συγνώμη  από  τον  

Πρόεδρο ,  ανέβασα  τους  τόνους  της  φωνής  μου  αλλά  νομίζω  ότι  είχα  

και  τα  δίκαιά  μου ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Νομίζω  ότι  οι  παράλληλες  εκδηλώσεις  θα  δώσουν  ένα  άλλο  

χρώμα .  Συμφωνώ  μαζί  σας  ότι  θέλετε  να  δώσετε  χρώμα  στο  κέντρο .  

Βέβαια ,  για  να  δουλέψει  η  αγορά  προϋπόθεση  πάντοτε  δεν  είναι  μόνο  

ψυχολογία  θετική ,  αλλά  να  υπάρχει  και  χρήματα ,  τα  οποία ,  δυστυχώς ,  

είναι  λιγοστά  πάντοτε  αυτά  τα  τελευταία  χρόνια .   

Εάν  και  εφόσον ,  σύμφωνα  με  την  δήλωσή  σας  γίνουν  παράλληλες  

εκδηλώσεις ,  ένα  μεγάλο  μέρος  παραμείνει ,  όπως  είναι  τα  μεγάλα  

παιχνίδια ,  γιατί  ξέρω  και  είναι  γνωστό  ότι  είναι  δύσκολο  να  

μεταφερθούν  στο  κέντρο  της  πόλης ,  να  βάλουμε  παγοδρόμιο  στην  

πλατεία  Ελευθερίας ,  θα  κλείσουμε  όλη  την  πλατεία  Ελευθερίας .  

Συμφωνώ  να  υπάρχει  και  μια  δεύτερη  σκηνή ,  μικρότερη  εκεί  στην  

Δορυλαίου .  Παράλληλες  εκδηλώσεις ,  να  αναβαθμιστεί ,  να  περάσει  ένα  
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μήνυμα  προς  τα  έξω  ότι  πνέει  και  ένας  άλλος  αέρας ,  ένας  άλλος  

άνεμος  αλλαγής .   

Ειλικρινά  με  την  δέσμευσή  σας ,  κύριε  Δήμαρχε  εμείς  θα  

στηρίξουμε  την  προσπάθεια  αυτή  και  θα  συμφωνήσουμε ,  η  παράταξή  

μας  και  θα  κάνουμε  αποδεκτή  την  πρόταση  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  

προχωρήσουν  οι  διαδικασίες ,  πάντοτε  με  την  προϋπόθεση  στις  

παράλληλες  εκδηλώσεις .   

 Ξέρετε  κάτι ;  έχετε  δίκαιο ,  το  κέντρο  είναι  πάντοτε  κέντρο ,  αλλά  

θα  πρέπει  να  βοηθούμε  και  άλλες  περιοχές .  Είναι  γνωστό  η  περιοχή  

στο  Κεντρικό  Πάρκο  σε  τι  κατάσταση  ήταν  προτού  κάποια  χρόνια .  

Ερημιά ,  επιτρέψτε  μου ,  εγκατάλειψη ,  έχει  αναμορφωθεί  ο  χώρος ,  τον  

απολαμβάνουν  και  εκεί  οι  Σερραίοι ,  εκείνη  περιοχή ,  νομίζω  ότι  αξίζει  

τον  κόπο  να  παραμείνουν  κάποιες  εκδηλώσεις  πάντοτε  σε  συνδυασμό  

με  την  κεντρική  πλατεία  και  την  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .   

 Αυτά  είχα  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μητλιάγκα .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομη .  Εγώ  το  μόνο  που  θέλω  να  πω  είναι  το  

εξής :  συμμετέχοντας  για  πρώτη  φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όλα  τα  

προηγούμενα  χρόνια  ήμουνα  απλώς  θεατής  και  πολίτης ,  ας  πούμε ,  που  

επισκεπτόταν  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Σίγουρα  δεν  ήταν  κάτι  

πετυχημένο  και  σίγουρα  χρειάζεται  αλλαγή .  Αυτό ,  νομίζω ,  το  ξέρουμε  

όλοι  μας  και  θα  πούμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους .   

Εκείνο  όμως  που  διαπιστώνω  ερχόμενη  ως  δημοτική  σύμβουλος  

πλέον  και  βλέποντας  λίγο  καλύτερα  κάποια  πράγματα ,  είναι  ότι  λεφτά  

υπάρχουν .  Θα  σας  πω  τι  εννοώ .  Βλέπω  ότι  τα  χρήματα  τα  οποία  έχουν  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

72

διατεθεί  κατά  καιρούς  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  προτίθεται  και  η  

Δημοτική  Αρχή  να  διαθέσει  τώρα  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  είναι  

ουκ  ολίγα  και  χαίρομαι  γι '  αυτό ,  οπότε  για  μένα  το  βασικό  δεν  είναι  

εάν  θα  γίνει  στην  Δορυλαίου  ή  στο  κέντρο ,  το  βασικό  είναι  να  γίνει  

σωστά ,  με  σχεδιασμό ,  στο  οποίο  αυτό  θα  σας  καταλογίσω ,  κύριε  

Δήμαρχε  ότι  θα  ήθελα  περισσότερο  σχεδιασμό  λίγο  νωρίτερα  γι '  αυτό  

το  κομμάτι .  Εντάξει ,  θα  μου  απαντήσετε .   

Εκείνο  που  βλέπω  εγώ  είναι  το  εξής :  αυτά  τα  χρήματα  τα  

παίρνουν  κάποιοι  άνθρωποι ,  κάποιοι  επαγγελματίες  για  να  κάνουν  την  

δουλειά  τους .  Εκείνο  που  έχει  σημασία  είναι  να  κάνουν  την  δουλειά  

τους  σωστά  και  τα  χρήματα  του  Σερραίου  δημότη  να  πιάνουν  τόπο .   

Προφανώς ,  τόσα  χρόνια  κάποια  χρήματα  δεν  πιάσανε  τον  τόπο  

που  έπρεπε  να  πιάσουν .  Δεν  υπονοώ  κάτι ,  μην  νομίζει  και  η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  ότι  κάνω  κάποια  κριτική ,  εκείνο  που  

βλέπω  είναι  ότι  διατίθενται  χρήματα  και  συνεχώς  ψηφίζουμε  στην  

Οικονομική  Επιτροπή ,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  ποσά  τα  οποία  στο  

ελεύθερο  επάγγελμα  είναι  λεφτά  που  δεν  έχει  ο  πολύς  ο  κόσμος ,  που  

σημαίνει  ότι  είναι  λεφτά  με  τα  οποία  πραγματικά  κάποιοι  άνθρωποι  

μπορούν  να  κάνουν  την  δουλειά  τους  καλά  και  σωστά .   

Επομένως  θα  έλεγα  ότι  το  μυστικό  για  την  Δημοτική  Αρχή  και  

για  όλους  μας ,  είναι  αυτά  τα  χρήματα  που  δίνονται  τελικά  να  γίνεται  

ένας  έλεγχος  ότι  θα  δαπανούνται  σωστά  και  αποτελεσματικά .   

Αυτό  θα  ήθελα  να  πω .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μόνο  μια  λέξη .  Συμφωνώντας  και  ομονοώντας  όλοι  με  χαρά  το  βλέπω  

αυτό ,  θα  πω  ότι  όντως  αυτή  η  τελευταία  παρατήρηση  είναι  αυτή  η  

οποία  είναι  και  η  κορωνίδα  μας .  Να  προσθέτουμε  κάθε  φορά  σε  αυτό  
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που  λέγεται  εορταστικές  εκδηλώσεις ,  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Αυτή  την  

προίκα  πήραμε ,  αυτό  θέλουμε  να  το  αναδείξουμε  κάθε  χρονιά  δίνοντας  

περισσότερα  χρήματα  και  στο  τέλος  αυτή  της  θητείας  θα  είναι  

κατάκτηση  όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εάν  έχουμε  μια  ‘Πολιτεία  

των  Ευχών’  ισάξια  των  καλύτερων  εκδηλώσεων  στην  Ελλάδα .  Αυτό  

είναι  κάτι  το   οποίο  είναι  στόχος  και  στοίχημα  όλων  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Ταΐρη .  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Είναι  γεγονός ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  

παρόλες  τις  προσπάθειες  που  έγιναν  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια  η  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  δεν  αγαπήθηκε  από  τους  δημότες ,  όχι  μόνο  του  

Δήμου  μας  αλλά  και  της  περιφέρειας  του  Νομού  Σερρών .   Για  

επισκεψιμότητα  εκτός  Νομού  Σερρών  φυσικά  ούτε  λόγος .   

 Η  μη  επιτυχής  διοργάνωση  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  τα  

τελευταία  χρόνια ,  αποδεικνύεται  από  την  ζήτηση  των  μικροπωλητών .  

Και  εγώ  αυτό  το  θέμα  θέλω  να  θίξω .  Σε  όλες  τις  πόλεις  που  γίνονται  

Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  τα  τιμήματα  για  τα  σπιτάκια  για  τους  

μικροπωλητές  είναι  άνω  των  2.000 ευρώ  και  για  μεγάλα  σπιτάκια  

φτάνουν  μέχρι  3.500  και  4.000 σε  γειτονικές  πόλεις .   

 Υπάρχουν  δεκάδες  αιτήσεις  γι '  αυτά  τα  σπιτάκια  σε  αυτές  τις  

πόλεις .  Μέχρι  και  κληρώσεις  γίνονται  δηλαδή ,  γιατί  δεν  φτάνουν .  Και  

σε  μας  εμάς  εδώ  για  250 ευρώ  το  σπιτάκι  στην  Δορυλαίου ,  υπήρχαν  

μόνο  πέντε  αιτήσεις  από  μικροπωλητές .  Ελάχιστες .  Πράγμα  που  

δείχνει  ότι  δεν  δουλεύουν .  Ο  τζίρος  και  οι  πωλήσεις  είναι  μικρές  λόγω  

της  χαμηλής  επισκεψιμότητας .   
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Μόλις  έγινε  γνωστό  από  το  καλοκαίρι  η  πρόθεση  της  δημοτικής  

αρχής  ότι  θα  μεταφερθεί  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  όπως  λέγαμε  στην  

πλατεία  Ελευθερίας ,  κατευθείαν  το  ενδιαφέρον  ήταν  έντονο  και  ζωηρό  

από  μικροπωλητές  και  από  άλλους  νομούς  να  δραστηριοποιηθούν .  

Δηλαδή ,  ακόμα  και  αυτοί  ήξεραν ,  έβλεπαν  ότι  στο  κέντρο  είναι  πολύ  

καλύτερα .  Αυτό  θέλω  να  καταδείξω .   

Υπάρχει  μια  φθίνουσα  πορεία  της  Πολιτείας  τα  τελευταία  δυο  

χρόνια ,  τουλάχιστον ,  την  οποία  πορεία  θέλει  να  σταματήσει ,  θέλησε  να  

σταματήσει  η  σημερινή ,  η  τωρινή  Δημοτική  Αρχή ,  μεταφέροντας  το  

βάρος  των  εκδηλώσεων  στο  κέντρο  της  πόλης .  Ήταν  μονόδρομος  και  

απαίτηση  της  κοινωνίας  να  γίνουν  αυτές  οι  αλλαγές  και  αυτό  

αποδεικνύεται  από  την  ζήτηση  που  υπήρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  είστε  στον  χρόνο  σας .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  το  χωροταξικό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρία  Παλάζη ,  

φυσικά  και  δεν  θα  αποφασίζαμε  εμείς ,  αλλά  θα  θέλαμε  μια  ενημέρωση  

και  έγινε  φυσικά  και  είδατε  πως  πέσανε  οι  τόνοι  και  όλοι  συναινούμε .  

Ήταν  τόσο  εύκολο  τελικά  να  γινόταν  αυτό  χθες ,  προχθές ,  πριν  μια  

εβδομάδα ,  μια  απλή  ενημέρωση  και  όλα  θα  είχαν  τελειώσει .   

 Δεύτερον .  Ξέρετε  τι  προίκα  σας  αφήνουμε ;  Εάν  απατήσετε  στο  

διαδίκτυο  χριστουγεννιάτικα  πάρκα ,  οι  Σέρρες  είναι  μέσα .  Έχει  

αποτύπωμα .  Και  δεν  είναι  πολλά  μέσα  στην  Ελλάδα ,  είναι  δέκα  εκ  των  

οποίων  τα  πέντε  είναι  σε  ιδιωτικούς  χώρους ,  όπως  το  Ίδρυμα  Σταύρος  

Νιάρχος .   Οπότε  λοιπόν  οι  Σέρρες  είναι  μέσα  στον  χάρτη  των  

χριστουγεννιάτικων  πάρκων  τον  πανελλαδικό .  
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 Υπάρχει ,  λοιπόν ,  όπως  είπατε  πολύ  σωστά ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ένα  

brand name που  σας  αφήνει  πίσω  αυτή  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  

και  φυσικά  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  ξέρετε  ποια  είναι  η  χειρότερη  περίοδος  για  

την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ;  Τα  Χριστούγεννα  λόγω  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ .  

Μεγάλο  φόρτο  εργασίας ,  δύσκολες  συνθήκες ,  μεγάλο  το  ωράριο .  Και  

λίγο  εκεί  στα  Κούλουμα .   

 Υπάρχουν  πόλεις  που  δεν  κάνουν  τα  χριστουγεννιάτικα  πάρκα  

στο  κέντρο .  Η  Λάρισα  στο  πάρκο  του  Αλκαζάρ ,  που  έχει  τεράστιες  

πλατείες  η  Λάρισα .  Η  Λάρισα  έχει  τις  μεγαλύτερες  πλατείες  και  όμως  

κάνει  στο  πάρκο  του  Αλκαζάρ .  Ακόμα  και  τα  Τρίκαλα  δεν  κάνουν  στο  

κέντρο .  Βέβαια  τα  Τρίκαλα  έχουν  την  ευτυχία  να  έχουν  3.500 

στεγαζόμενα  τετραγωνικά  μέτρα  στο  πάρκο  του  Ματσόπουλου  και  το  

κάνουν  εκεί  και  φυσικά  δίπλα  μας  η  Δράμα  έχει  την  ευτυχία  τα  60 

στρέμματα  του  κεντρικού  πάρκου  να  το  έχει  στο  κέντρο .   

 Η  αλήθεια  είναι ,  βεβαίως ,  ότι  δεν  δημιουργήσαμε  μύθο .  Δεν  

υπήρξε  μύθος .  Προσπαθήσαμε .  Όμως  θέλαμε  από  την  αρχή  και  η  

παράταξή  μας  τώρα  να  επεκτείνουμε  και  όχι  να  μεταφέρουμε ,  όχι  να  

φέρουμε ,  να  επεκτείνουμε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  να  την  

επεκτείνουμε  και  να  ξέρετε  ότι  εάν  επεκταθεί  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  

τώρα  που  ολοκληρώθηκε  η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  γιατί  με  τα  έργα  

στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  πριν  από  δυο  χρόνια  και  τρία ,  πως  

ήταν  δυνατόν  να  ενοποιήσουμε  όλο  αυτό ;   

 Τώρα  που  ολοκληρώθηκε ,  λοιπόν ,  η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  

και  έφτασε  μέχρι  εδώ  κάτω  και  μπορούμε  πολύ  εύκολα  μέσα  σε  έξι  

λεπτά  να  πάμε  περπατώντας  στην  πλατεία  Ελευθερίας  στην  Δορυλαίου ,  

εάν  επεκτείνουμε ,  όπως  το  θέλατε  και  θέλετε  και  εμείς  του  θέλουμε  

την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  θα  είναι  η  μεγαλύτερη  χριστουγεννιάτικη  
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πολιτεία ,  το  μεγαλύτερο  χριστουγεννιάτικο  πάρκο  πανελλαδικά  και  

αυτό  είναι  ένα  στοίχημα  και  μπράβο  σας ,  μακάρι ,  όχι  μακάρι ,  θα  γίνει  

σίγουρα .   

 Συναινούμε  λοιπόν .  Ήταν  όλων  ιδέα  αυτή  η  ενοποίηση  και  θα  

είναι  το  μεγαλύτερο  χριστουγεννιάτικο  πάρκο  στην  Ελλάδα .  Βέβαια  θα  

έχει  έναν  αστικό  χαρακτήρα ,  δεν  πειράζει ,  θα  έχουμε  κάτι .  έναν  μύθο  

και  εμείς .  Τον  αστικό  χαρακτήρα .  Είμαστε  άτυχοι ,  δεν  έχουμε  ούτε  

πύργο  ούτε  κεντρικό  πάρκο ,  όπως  έχει  η  Δράμα ,  θα  δημιουργήσουμε  

λοιπόν  και  μπράβο  σας  και  συναινούμε ,  το  μεγαλύτερο  αστικό  

χριστουγεννιάτικο  πάρκο  στην  Ελλάδα .  Το  πιο  φωταγωγημένο  και  το  

πιο  καλό .   

 Όμως ,  προς  Θεού ,  μην  εγκαταλείψετε  την  Δορυλαίου ,  διότι  και  

χωροταξικά  να  το  δείτε ,  τα  παιχνίδια  και  το  παγοδρόμιο  δεν  χωράνε  

πουθενά  αλλού ,  εκτός  και  εάν  κάνουμε  μινιατούρες .  Ένα  μικρό  

παγοδρόμιο ,  που  δεν  αξίζει  στις  Σέρρες .  Ένα  μικρό  παγοδρόμιο  και  

ένα  μικρό  καρουσέλ  για  να  πούμε  ότι  το  βάλαμε .   

 Ας  το  ενοποιήσουμε  λοιπόν ,  ναι  και  θα  γίνει  πόλος  έλξης  και  για  

την  περιφέρεια  και  για  όλους  μας .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τρεισήμισι  ώρες  σύσκεψη  Διοικητικό  Συμβούλιο  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

δεν  πήραμε  απαντήσεις ,  κύριε  Δήμαρχε  και  σήμερα  μας  διαφωτίσατε  

και  μας  είπατε  την  πραγματικότητα .  Σας  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  που  

μας  είπατε  αυτά  που  ψάχνουμε  να  βρούμε  εδώ  και  μια  εβδομάδα  και  

ανησυχούμε .   
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Γιατί  όμως  ανησυχούμε ;  Γιατί  οι  πληροφορίες  ήταν  διαφορετικές  

και  από  παντού .  Η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  φεύγει  από  το  Κεντρικό  

Πάρκο  και  μεταφέρεται  στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Ποια ;  Θα  πάνε  οι  

κούνιες ;  Θα  πάει  το  καρουσέλ ;  Θα  πάει  η  σκηνή ;  Απαντήσεις  επίσημες  

ζητούσαμε ,  κύριε  Δήμαρχε  και  δεν  τις  παίρναμε .  Αναγκαστήκαμε  να  

βγούμε  δημόσια  να  κάνουμε  τις  ερωτήσεις  μπας  και  πάρουμε  καμία  

απάντηση .  Μέχρι  και  πριν  από  λίγο  στην  αρχή  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  πάλι  δεν  πήραμε  απαντήσεις .   

Ευτυχώς ,  που  πήρατε  τον  λόγο  και  μας  διαφωτίσατε  πραγματικά  

για  το  που  θα  γίνει  φέτος  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   Με   παράλληλες  

δράσεις  στην  Κωνσταντίνου  Καραμανλή ,  στην  πλατεία  Ελευθερίας  και  

στο  Κεντρικό  Πάρκο .  Ακριβώς  αυτά  που  θέλουμε  και  εμείς ,  να  

εμπλουτίσουμε ,  δηλαδή  και  να  γίνουν  περισσότερα  πράγματα  και  

περισσότερες  δράσεις  στην  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

Όπως  μας  είπε  και  η  κυρία  Παλάζη  θα  συμμετέχει  και  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Βεβαίως .  Χρώμα  

να  πάρουν ,  να  πάρουν  φως ,  βεβαίως .  Να  πάρουν  μουσική .  Βεβαίως  

συμφωνούμε .  Διακόσιες  χιλιάδες ;  Βεβαίως ,  όσο  κοστίσει .  Να  γίνει  

κάτι  καλύτερο .  Όχι  να  διαλύσουμε  πράγματα  και  να  ακυρώσουμε .   

Σε  αυτή  την  βάση  βεβαίως  συμφωνούμε  και  χαιρόμαστε  

πραγματικά  που  μας  διαφωτίσατε  και  μας  είπατε  ακριβώς  τι  θα  συμβεί .   

Τώρα  το  όραμά  μας  είναι  σεβαστό .  Οι  προεκλογικές  δεσμεύσεις  

σεβαστές .  Είστε  παράταξη ,  διοίκηση ,  φυσικά  θα  πρέπει  να  κάνετε  αυτά  

που  υποσχεθήκατε  στον  κόσμο .  Από  εκεί  και  μετά ,  το  τι  θα  κάνουμε  

εμείς  ως  αντιπολίτευση ,  θα  το  δούμε .   

Μακάρι  να  πετύχει  και  να  είναι  καλύτερο ,  που  πιστεύω  ότι  θα  

είναι  καλύτερο  αυτό  που  θέλετε  να  κάνετε ,  χωρίς  όμως  να  ακυρώσετε  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

78

το  Κεντρικό  Πάρκο ,  γιατί  εκεί  είναι  η  ψυχή  και  το  brand name, όπως  

είπε  και  ο  κ .  Τερζή ,  ο  προηγούμενος  Πρόεδρος  της  ‘Πολιτείας  των  

Ευχών’ .  Χωρίς  το  Κεντρικό  Πάρκο  δεν  υπάρχει  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  

υπάρχει  χριστουγεννιάτικη  γιορτή  του  Δήμου .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όντως  ένα  θέμα  το  οποίο  μας  προβλημάτισε  ως  παράταξη  αυτές  τις  

μέρες  και  όχι  αυτές  τις  μέρες  αλλά  από  το  καλοκαίρι .  Οφείλω  να  

ομολογήσω  ότι  είχα  και  κατ’  ιδίαν  συζητήσεις  με  τον  κ .  Δήμαρχο  και  

με  την  κυρία  Παλάζη  προχθές  σε  ένα ,  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  

είχαμε  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Αυτό  ακριβώς  τόνισα  και  το  θυμάστε  κ .  

Παλάζη  και  εσείς  κύριε  Δήμαρχε .   

Ειλικρινά ,  σεβόμενοι  πάντα  το  πρόγραμμα  της  κάθε  Δημοτικής  

Αρχής  για  μεταφορά  της  συγκεκριμένης  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  όπως  

την  γράφετε  στο  πρόγραμμά  σας ,  ειλικρινά  μας  έβρισκε  απέναντι .  Ένα  

θέμα  το  οποίο  θα  έπρεπε  να  μας  ενώνει  όλους ,  μηδενός  εξαιρουμένου  

μέσα  από  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ευτυχώς  την  ύστατη  στιγμή  το  

σώσατε ,  κύριε  Δήμαρχε  εσείς ,  διότι  όπως  είπε  και  ο  κ .  Χράπας ,   

απαντήσεις  δεν  πήρε  μέσα  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  που  θα  μπορούσε  αυτή  η  

κουβέντα  να  τελειώσει  μέσα  σε  μισή  ώρα  το  πολύ ,  αυτό  το  θέμα  εκτός  

ημερήσιας  και  καλώς  το  φέρατε ,  διότι  πρέπει  να  τρέξουν  οι  

διαδικασίες .   

Χαίρομαι  ειλικρινά ,  χαιρόμαστε  όλοι ,  που  πιστεύω  ότι  όλοι  θα  

ομοφωνήσουμε  στο  συγκεκριμένο  θέμα  με  τις  παράλληλες  εκδηλώσεις  

αλλά  και  αυτό  που  αναφέρεται  στο  πρόγραμμά  σας  ειλικρινά ,  θα  το  
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δείτε  φέτος  από  τις  εκδηλώσεις ,  οι  οποίες  θα  γίνουν  παράλληλες ,  με  

κεντρικό  άξονα  το  Κεντρικό  Πάρκο ,  διότι  αυτό  είναι  το  χωριό  το  

Χριστουγεννιάτικο ,  το  οποίο  πρέπει  να  κτίσουμε  και  πολύ  σωστά  

τοποθετήθηκε  ο  κ .  Τερζής ,  ο  οποίος  έχει  εμπειρία  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

Ειλικρινά  έξι  χρόνια  ματώσαμε  για  να  κτιστεί  αυτό  το  πράγμα  

και  το  είδαμε ,  κάποια  στιγμή ,  ως  παράταξη  ότι  πάει  να  γκρεμιστεί .  Και  

θα  ήταν  πραγματικά  άδικο  να  μεταφερθούν  όλες  οι  δράσεις  στο  

κέντρο .  

Βεβαίως  παράλληλες  εκδηλώσεις  και  στο  κέντρο .  Βεβαίως  

κεντρική  σκηνή  και  στο  κέντρο  και  εκεί .  ειλικρινά  μας  βρίσκει  

σύμφωνους  και  δεν  θέλω  να  καταχραστώ  άλλο  τον  χρόνο  σας ,  

συμφωνούμε  και  το  ψηφίζουμε  το  θέμα  αυτό .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  και  ο  κ .  Σιαμάγκας  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πέρασε  η  ώρα ,  είναι  αλήθεια ,  για  αυτό  το  προ  

ημερησίας  διατάξεως  θέμα  αλλά  είναι  ένα  θέμα  με  πολλές  και  

διαφορετικές  διαστάσεις  και  κοινωνικές  και  οικονομικές  και  

πολιτιστικές  και  θρησκευτικές  και  τουριστικές  γι '  αυτό  πρέπει  να  

αφιερώσουμε  χρόνο ,  θεωρώ  και  γι '  αυτό  ζήτησα  τον  λόγο .   

 Το  ότι  όλοι  συμφωνούμε  ότι  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  τα  

τελευταία  χρόνια  είχε  μια  φθίνουσα  πορεία  και  πρέπει  να  

αναζωογονηθεί ,  αυτό ,  νομίζω ,  ακόμα  και  οι  άνθρωποι  που  το  κτίσανε ,  

σαν  τον  κ .  Τερζή  που  το  υπηρέτησε  για  πολλά  χρόνια ,  το  

αντιλαμβάνεται  και  αυτός  και  η  παράταξη ,  βεβαίως ,  της  οποίας  υπήρξε  

πολιτικό  γέννημα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

80

 Είμαστε  στον  χάρτη  των  πάρκων ,  δεν  είμαστε  όμως  στον  

τουριστικό  χάρτη  των  προορισμών  για  τις  χριστουγεννιάτικες  ημέρες .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Θα  φτάσουμε .  Θέλει  χρόνο .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Αυτό  είναι  αλήθεια .  Έχουμε  ρεύμα  τουριστικό  για  τις  

χριστουγεννιάτικες  γιορτές ,  έχουμε  ρεύμα  από  τις  Σέρρες  προς  άλλες  

πόλεις .  Αυτό  συμβαίνει .  Και  όσοι  προσπαθήσουν  να  βρουν  λεωφορεία  

τον  Δεκέμβριο ,  τουριστικά  λεωφορεία ,  δεν  μπορούν  να  βρουν ,  γιατί  τα  

λεωφορεία  είναι  κλεισμένα  για  τα  Τρίκαλα ,  για  την  Δράμα ,  για  την  

Θεσσαλονίκη ,  για  την  Βέροια  και  για  άλλες  πόλεις .   

 Επιχειρούμε  λοιπόν  μια  αλλαγή ,  να  αλλάξουμε  τον  χαρακτήρα  

αυτής  της  πολύ  σπουδαίας  γιορτής  της  χριστιανοσύνης  και  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι  στην  εξέλιξη  τώρα  της  συζήτησης ,  μάλλον  

συμφωνούμε  όλοι ,  γιατί  εμπλουτίζονται  οι  δραστηριότητες  αυτές  

κάνοντας  μια  επέκταση  προς  το  κέντρο  της  πόλης .   

Αυτό  που  έκανε  μέχρι  τώρα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  της  οποίας  είμαι  μέλος  

της  στην  διοίκησή  της ,  είναι  να  λειτουργήσει  σε  ένα  ασφυκτικό  

πλαίσιο ,  αυτό  που  διέβλεψε  ο  κ .  Γρηγοριάδης  ως  ο  εισηγητής  της  

απόφασης  που  πήρε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  καλοκαιριού .  Ότι  

δηλαδή  εάν  δεν  τρέξουμε  γρήγορα ,  είπε  ο  κ .  Γρηγοριάδης  τον  Ιούλιο ,  η  

νέα  Δημοτική  Αρχή  δεν  θα  καταφέρει  να  τα  τρέξει  σύντομα ,  γιατί  ως  

έμπειρος  αυτοδιοικητικός  διέβλεψε  ότι  οι  καθυστερήσεις  στις  

διοικήσεις  των  νομικών  προσώπων ,  στην  νομιμοποίησή  τους  και  στην  

αρχή  της  παραγωγής  του  έργου ,  όλα  αυτά  τα  πήγαιναν  πολύ  πίσω ,  γι '  

αυτό  και  το  κατεπείγον  του  πράγματος .   
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Αυτό  όμως  που  έκανε  μέχρι  τώρα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  το  σημαντικό ,  το  

σημαντικότερο  από  όλα  ήταν  να  κινητοποιήσει  όλες  τις  κοινωνικές  

δυνάμεις  με  τις  οποίες  θα  υλοποιηθεί  αυτό  το  έργο .  Γι '  αυτό  μίλησε  με  

όλους  τους  Συλλόγους ,  μίλησε  με  τους  εκπροσώπους  της  Μαθητικής  

Κοινότητας ,  αυτοί  δηλαδή  που  θα  στελεχώσουν  και  στην  

πραγματικότητα  θα  φέρουν  σε  πέρας  αυτές  τις  γιορταστικές  

εκδηλώσεις .  Οι  επαγγελματίες  είναι  ένα  άλλο  κομμάτι  και  αυτό  θα  

αναπτυχθεί  στην  Δορυλαίου .   

Αυτό ,  λοιπόν ,  που  κάναμε  μέχρι  τώρα ,  το  ξαναλέω ,  είναι  να  

κινητοποιήσουμε  αυτές  τις  δυνάμεις ,  να  βρούμε  συμμαχίες  στον  

επιχειρηματικό  κόσμο ,   γιατί  και  αυτός  θα  συμμετέχει  στις  

δραστηριότητες ,  να  επεκταθούμε  προς  το  κέντρο ,  στον  άξονα  που  

είπαν  προηγουμένως  οι  προηγούμενοι  ομιλητές  και  βεβαίως  για  να  μην  

υπάρχει  καμία  ανησυχία ,  να  κινηθούμε  και  στην  Ευαγγελική  ρήση  ‘και  

τούτο  ποιήσαι  κακείνο  μη  αφιέναι’ .  Και  η  Δορυλαίου ,  λοιπόν ,  θα  

εργαστεί  όπως  μέχρι  τώρα  και  θα  υπάρχει  και  ο  καινούργιος  άξονας  θα  

προστεθεί .   

Κλείνοντας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   οι  αποφάσεις  που  παίρνουμε  στο  

Δημοτικό  μας  Συμβούλιο  και  στα  πολιτικά  άλλα  όργανα ,  κυρίως  θα  

πρέπει  να  έχουν  μια  ισχυρή  συνάφεια  με  την  ίδια  την  ζωή .  Οι  

αποφάσεις  αυτές…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Σιαμάγκα  παρακαλώ  … 

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ολοκληρώνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Επαληθεύονται  μέσα  από  την  ίδια  την  

ζωή  και  από  τους  ανθρώπους  που  την  υπηρετούν .  Όπως  όλα  τα  

ανθρώπινα  δημιουργήματα  και  αυτό  θα  κριθεί  από  τον  πανδαμάτορα  
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χρόνο ,  τον  κριτή  των  πάντων  και  εδώ  θα  είμαστε  του  χρόνου  πάλι ,  

όταν  θα  ξανά  μιλήσουμε  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  να  δούμε  εάν  

το  εγχείρημα  αυτό  είχε  επιτυχία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Θέλετε  δευτερολογία ;  Χρειάζεται  δευτερολογία ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  και  άλλο  θέμα  παρεμφερές .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προηγουμένως ,  κυρία  Καλώτα ,  ο  κ .  Τερζής  μίλησε  περισσότερο  από  

τρία  λεπτά  και  μου  κάνει  έκπληξη  ότι  θέλει  και  δευτερολογία  τώρα ,  

αλλά  εντάξει ,  δικαίωμά  του .  Παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Γινόταν  οικονομικός  απολογισμός  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  εδώ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Άρα  λοιπόν ,  από  τον  κ .  Ραμπότα  και  μετά  θεσπίστηκε  αυτή  η  

διαδικασία ,  το  φέρναμε  και  απολογούμασταν  εδώ  τεχνικά ,  οικονομικά ,  

πόσο  κόστιζε ,  ποια  ήταν  τα  έσοδα .  Ένα  αυτό .   

 Δυο .  Χαίρομαι  που  στα  πρακτικά  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  εάν  διαβάσω  το  

τι  είπε  ο  κ .  Χράπας ,  η  κυρία  Μαριάνθη ,  ο  κ .  Σιαμάγκας ,  με  βρίσκουν  

σύμφωνο .  Δηλαδή  όλοι  τι  λένε ;  Να  υπάρχει  νομιμότητα ,  να  υπάρχει  

ασφάλεια .  

 Ο  κ .  Σιαμάγκας  είπε  ότι  καταλαβαίνω  ότι  οι  διαδικασίες  είναι  

χρονοβόρες .  Ο  κ .  Χράπας  είπε  ότι  προς  Θεού  μην  αφήσετε  την  

Δορυλαίου  νεκρή .  Η  κυρία  Σταλακτή  είπε  ότι  από  το  ΄18 ξεκίνησαν  

δράσεις ,  να  φεύγουν  οι  δράσεις  από  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  να  
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πηγαίνουν  στην  πλατεία  Κρονίου  και  στην  πλατεία  Ελευθερίας  και  

αυτό γιατί  από το ΄18; Μα μέχρι το ΄18 η Κωνσταντίνου Καραμανλή 

ήταν  ένα  εργοτάξιο .  Για  όνομα  του  θεού .  Μόλις  λοιπόν ,  η  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  παραδόθηκε ,  το  ΄18 αρχίσαμε  δειλά  –δειλά  

να  συνδέουμε  την  πλατεία ,  το  κέντρο  με  την  Δορυλαίου .   

 Πώς  θα  δημιουργήσουμε  μύθο  που  δεν  έχουμε ,  όταν  η  Λάρισα  

στον  Πάρκο  των  Ευχών  δίνει  900.000; Τα  Τρίκαλα  δίνουν  800.000 και  

η  ‘Ονειρούπολη’  650.  Από  το  Διαύγεια  αυτό ,  όχι  από  το  μυαλό  μου  και  

εμείς  δίνουμε  148.000.  Πώς  θα  δημιουργήσουμε  μύθο ;  Με  τα  ψίχουλα ;  

Με  148.000;  

 Θα  δημιουργήσουμε  όμως ,  γιατί  όπως  είπα ,  θα  είναι  το  

μεγαλύτερο  αστικό  χριστουγεννιάτικο  πάρκο  αλλά  προς  Θεού  να  είναι  

η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  όχι  οι  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  του  

Δήμου .  Έχει  διαφορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνάδελφοι  για  να  βάζουμε  ένα  στοίχημα  όλοι  μαζί ,  το  στοίχημα  μας  

είναι  να  πετύχει  φέτος  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  έτσι  όπως  την  

περιγράψαμε .  Για  του  χρόνου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,   βλέπουμε ,  είμαστε  ξεκάθαροι ,  το  θέμα  είναι  και  το  όραμά  μας  

είναι  αυτό ,  για  φέτος  όμως ,  επίσης  υλοποιούμε  και  υπηρετούμε  το  

όραμά  μας  προς  την  κατεύθυνση  του  κέντρου .  Αυτό  το  στοίχημα  

πρέπει  να  είναι  στοίχημα  όλων  μας ,  γιατί  καλές  οι  προθέσεις  αλλά  το  
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αποτύπωμα ,  μέχρι  στιγμής ,  δεν  ήταν  αυτό ,  το  οποίο  άξιζε  στους  

Σερραίους .   

 Ας  καταφέρουμε ,  λοιπόν ,  για  τους  Σερραίους  μαζί  με  αυτούς  να  

έχουμε  μια  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  όπως  την  αξίζουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  λοιπόν  η  συζήτηση .  Περνάμε  σε  ψηφοφορία .   

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  781/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  λοιπόν  επιτέλους  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  

 για  συμμετοχή  στις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

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

Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  με  την  απόφαση  155/19 

αιτείται  την  έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  από  τον  Δήμο  Σερρών  για  

χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν  από  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   

 Έχει  σταλεί  σε  όλους  σας ,  να  μην ,  για  την  συντομία  του  χρόνου  

να  μην  αναλύσω  όλες  τις  εκδηλώσεις ,  το  μόνο  που  θα  πω  θα  είναι  

εκδηλώσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν  και  στο  κτήριο  των  Αστεριών  

και  στους  κεντρικούς  πεζοδρόμους  της  πόλης  των  Σερρών .   

 Θα  γίνουν  κάποιες  εκδηλώσεις  και  σε  κάποια  Καλλικρατικά  

χωριά ,  τα  χωριά  μας .  Επίσης  έχουμε  στο  πρόγραμμα  και  κάποιες  

επισκέψεις  στο  νοσοκομείο ,  στο  γηροκομείο .  Όλα  αυτά  συν  τον  

φωτισμό  που  είναι  για  τον  στολισμό  του  κτηρίου  των  Αστεριών  αλλά  

και  για  τους  πεζόδρομους  μπροστά  και  αριστερά  βγαίνοντας  την  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  

Ενδεικτικά ,  γιατί  όλα  θα  περάσουν  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  ενδεικτικά  υπολογίσαμε  ότι  κοστίζουν  στις  25.000 

ευρώ .   

 Νομίζω  ότι  πρέπει  να  ψηφίσουμε  το  συγκεκριμένο  αίτημα  γιατί  

θα  είναι  κάτι  καλό  για  την  πόλη  των  Σερρών ,  για  όλο  τον   Δήμο  των  

Σερρών  και  θα  το  χαρούν  όλοι  οι  συνδημότες  μας  μικροί  και  μεγάλοι .   

 Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;   Ο  κ .  Αραμπατζής  ερώτηση ,  η  

κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  Τερζής .   
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ενημερωτικά ,  επειδή  ζητήσατε  να  ενημερώνεστε ,  

αγορητής  για  το  θέμα  αυτό  θα  είναι  ο  κ .  Γκότσης .   

 Μια  ερώτηση .  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  ερώτηση  προς  τον  κ .  

Πρόεδρο .  Με  ποιο  τρόπο  θα  γίνει  η  προμήθεια ;  Με  ποιες  διαδικασίες  

θα  γίνει  η  προμήθεια ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  τώρα  ή  να  ολοκληρωθούν  όλες  μαζί ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ας  τις  πούμε  μία  –μία  γιατί  ύστερα  περιπλέκονται  και  δεν  

απαντιούνται ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  δημιουργείται  μια  ένταση .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η  προμήθεια  των  υλικών  αλλά  και  των  υπολοίπων  δράσεων  θα  γίνει  

έτσι  όπως  ορίζει  η  νομοθεσία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είμαι  συγκεκριμένος .  Για  την  προμήθεια  του  ηλεκτροφωτισμού  ρωτώ ,  

ποια  είναι  η  διαδικασία ;  Μπορείτε  να  με  ενημερώσετε ;   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όπως  ορίζει  η  νομοθεσία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ποια  είναι  η  αυτή  η  διαδικασία ,  γνωρίζετε  να  μας  πείτε ;   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή ,  όπως  ορίζει  η  νομοθεσία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  μπορείτε  να  μου  πείτε ,  δεν  γνωρίζετε  πως  είναι .  Απευθείας  θα  

είναι ,  με  διαγωνισμό ;  Πείτε  μου .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Όπως  ορίζει  η  νομοθεσία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μα  η  νομοθεσία  … 

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εντάξει ,  δεν  μπορείτε  να  μου  απαντήσετε .  Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

είμαι  συγκεκριμένος .  Ποια  είναι  η  διαδικασία ;  Υπάρχουν  διάφορες  

διαδικασίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  την  αξιολογήσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Άρα  δεν  μπορεί  να  απαντηθεί  τώρα .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  κ .  Αραμπατζή ,  δεν  είναι  έτσι .  Σας  απαντώ  συγκεκριμένα ,  όπως  

ορίζει  η  νομοθεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  μην  επανερχόμαστε  πάλι  στα  ίδια  ζητηματάκια .  Δεν  

είναι  διαδικασία  αυτή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  παίρνω  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε  μια  ερώτηση  και  παίρνετε  την  απόφαση .  Αυτή  είναι  η  

απάντηση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  θέλω  να  διευκρινίσω ,  ποια  θα  είναι  από  αυτές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  το  ξέρουμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  να  το  διευκρινίσουμε  λίγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .  Είναι  απλό  το  θέμα ,  δεν  είναι  τόσο  πολύπλοκο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  είναι  επιλογή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  από  την  στιγμή  που  θα  πάρει  εδώ  την  έκτακτη  

επιχορήγηση  και  εάν  υπάρξει  απόφαση ,  από  εκεί  και  πέρα  υπάρχουν  

δυο ,  τρεις  τρόποι  εκ  των  οποίων  θα  αποφασίσει  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  έναν  σύννομο  τρόπο ,  ούτως  ώστε ,  να  εξυπηρετεί  και  την  

νομιμότητα  και  την  ταχύτητα  και  την  οικονομία .   

 Τώρα  αυτό  είναι  προφανώς  απόφαση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Αρμοδίως  λοιπόν  και  νομίμως  δόθηκε  η  

απάντηση  ότι  θα  την  πάρουμε .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορούμε  να  

εκβιάσουμε  μια  απάντηση  που  δεν  υπάρχει .  Υπάρχουν  και  άλλα  μέλη  

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  θα  εκφράζουν  εκεί  τις  

απόψεις  τους  και  προφανώς  θα  πάρουν  την  σύννομη  απόφαση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ωραία ,  περιμένουμε ,  διότι  για  να  συνεχίσω  τις  ερωτήσεις  μου ,  έχω  να   

επισημάνω  και  προς  τον  Πρόεδρο  και  προς  τα  μέλη  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δυο  παρατηρήσεις  και  τις  πήρα  από  την  

απόφαση  ζητώντας  την  επιχορήγηση .   

 Όσον  αφορά  την  προμήθεια  των  καλωδίων  βλέπω  ένα  υπερβολικά  

μεγάλο  ποσό  για  1.000 μέτρα ,  για  ένα  χιλιόμετρο  με  τιμή  μέτρου  3 

ευρώ .  Ενημερωτικά  σας  λέω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  το  καλώδιο  το  3Χ1,5 

η  λιανική  του ,  εάν  πάτε  και  το  πάρετε  μέτρο  –μέτρο  από  τα  
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καταστήματα  της  αγοράς ,  είναι  στα  0,60 λεπτά  και  το  3Χ2,5,  πιο  

χονδρή  διατομή ,  είναι  στα  0,70 λεπτά .  Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  

προσέξτε  το  θέμα  αυτό  και  για  να  ολοκληρώσω ,  στην  λεντοταινία  

θερμού  φωτισμού  δεν  διευκρινίζετε  εάν  θα  είναι  μονοκάναλη  ή  

δικάναλη  ή  εάν  θα  είναι  σταθερού  φωτισμού .  Και  εδώ  ενημερωτικά  

σας  λέω ,  μπορείτε  να  μου  πείτε  ότι  είναι  προϋπολογιστικά   αλλά  είναι  

αρκετά  διογκωμένη  η  τιμή ,  είναι  3 ευρώ ,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που  

μας  φέρατε  και  πάλι  ενημερωτικά  σας  λέω  ότι  με  το  μέτρο ,  κομμάτι  –

κομμάτι  να  την  πάρετε  από  την  αγορά  από  τα  αντίστοιχα  καταστήματα ,  

είναι  στο  1,5 μέχρι  1,70.  Μιλάω  για  την  λεντοταινία ,  γιατί  το  άλλο  με  

το  απλό  λαμπάκι  είναι  στα  0,60 και  0,70 λεπτά .   

 Γι '  αυτό  δεν  ήταν  μομφή  με  ποιο  τρόπο  θα  γίνει .  Με  

παρεξηγήσατε .  Δεν  ήταν  μομφή .  Εάν  ζητήσουμε  λοιπόν  1.300 μέτρα  

και  απευθύνομαι  και  στον  κύριο  Δήμαρχο ,  εάν ,  κύριε  Δήμαρχε  

πάρουμε  1.300 μέτρα  από  την  χονδρική ,  σίγουρα  θα  είναι  πάρα  πολύ  

καλή  τιμή  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  είναι  3 ευρώ .  

 Εκτιμώ  ότι  είναι  αρκετά  διογκωμένη  η  τιμή  και  του  καλωδίου  και  

της  λεντοταινίας ,  γι '  αυτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δείτε  το  ή  κάντε  μια  

έρευνα  και  το  θέμα  είναι  πλέον  δικό  σας .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .  Όπως  είδατε  και  στην  απόφαση  γράφει  ότι  οι  τιμές  

είναι  ενδεικτικές .  Όταν  θα  προμηθευτούμε  τα  υλικά ,  θα  τα  

προμηθευτούμε  μετά  από  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . .  Φυσικά  και  

θα  τηρήσουμε  όλες  τις  νόμιμες  διαδικασίες .  Φυσικά  και  θα  πάρουμε  

προσφορές  και  εάν  υπάρχουν  καταστήματα  που  έχουν  τις  τιμές  που  

είπατε ,  πολύ  ευχαρίστως  να  τα  προμηθευτούμε  από  εκεί ,  αλλά  φυσικά  
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αυτά  όλα  θα  αποφασιστούν  με  νέες  αποφάσεις ,  αφού  πρώτα  εγκριθεί  η  

επιχορήγηση .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

…δεν  είχα  καμία  πρόθεση  να  ρίξω  μομφή ,  επί  της  διαδικασίας…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία ,  ευχαριστούμε .  Άλλη  ερώτηση  είχε  ζητήσει  η  κυρία  

Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλυφθήκατε .  Ερωτήσεις  δεν  έχουμε  άλλες .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εγώ  έχω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  ναι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Για  κάποιες  από  τις  δράσεις  που  είναι  στο  καλλιτεχνικό  μέρος ,  στο  

πρώτο ,  τα  χριστουγεννιάτικα  θεατρικά  δρώμενα ,  επειδή  είναι  κάποιοι  

επώνυμοι  συντελεστές ,  εκεί  θα  μπορούσατε  να  είχατε  ποσό ,  διότι  αφού  

ήρθατε  σε  επικοινωνία  μαζί  τους ,  θα  σας  είπαν  και  πόσο  κοστολογούν  

την  παρουσία  τους  εδώ .  Απουσιάζει  αυτό .  Τώρα  δεν  θέλω  να  αναφερθώ  

σε  ονόματα .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εάν  είδατε… 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  να  συμπληρώσω ,  επειδή  από  κάτω  στον  φωτισμό  έχετε  τις  

τιμές  και  καλά  κάνετε .  θα  μπορούσατε  κάποιες  ενδεικτικές  τιμές  να  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

91

έχετε  και  πάνω .  Αυτό  σαν  παρατήρηση  ή  ερώτημα ,  εάν  θέλετε  να  το  

πάρετε .   

Κος  Ι .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .  Ναι ,  όντως  σε  κάποιο  από  τα  δρώμενα  έχουμε  τιμές ,  

αλλά  προτίμησα ,  να  σας  πω  την  αλήθεια ,  να  μην  βάλουμε  τιμές  σε  

κανένα  από  αυτά ,  αλλά  να  βάλουμε  το  ενδεικτικό  κόστος  που  είναι  

12.000 ευρώ  αλλά  και  γι '  αυτά ,  όπως  και  για  τα  φωτιστικά ,  θα  

ακολουθήσουν  ξεχωριστές  αποφάσεις  που  θα  αναφέρονται  τα  ποσά  

αναλυτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κλείνουμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων  και  περνάμε  στον  κύκλο  

των  τοποθετήσεων .  Ποιοι  επιθυμούν  να  τοποθετηθούν  επί  του  θέματος ;  

Ο  κ .  Γκότσης  ως  ειδικός  αγορητής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  

Φαρμάκης  και  ο  κ .  Γεωργούλας  και  ο  κ .  Τερζής .   

 Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  σηκώνομαι  επάνω  και  αυτό  είναι  και  σεβασμός .  Παρενθετικά  θα  

πω ,  όταν  είχα  εκπομπή  με  τη  κυρία  Νάβαλη ,  είπα  ότι  δεν  μπορούν  να  

φέρουν  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  διότι  δεν  υπάρχει  κανονιστική  που  

πρέπει  να  περάσει  από  όλα  αυτά  τα  όργανα  που  είπατε .  Το  ήξερα  και  

το  είπα  ότι  αποκλείεται .   

 Τώρα  πάμε  στην  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  

είχαμε ,  γιατί  θα  την  αλλάξω  τώρα ,  θα  δώσω  θετική  ψήφο  μετά  από  τις  

διευκρινήσεις  που  είπατε .  Μην  μου  πείτε  ότι  άλλα  ψήφισα  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  άλλα  θα  ψηφίσω  τώρα .   

 Ενδεικτικά  θα  σας  πω  και  θα  κλείσω  με  αυτό ,  «Η  ψήφος  μου  

είναι  αρνητική  διότι  διαλύουν  έναν  πετυχημένο  θεσμό ,  την  ‘Πολιτεία  
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των  Ευχών’ ,  η  οποία  γινόταν  στο  Κεντρικό  Πάρκο  και  στήθηκε  με  

πολύ  κόπο  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  όνειρο  ήταν  κάθε  χρόνο  να  

προστίθενται  περισσότερες  εκδηλώσεις ,  ώστε  να  γίνει  πόλος  έλξης  των  

Σερραίων  πολιτών  αλλά  και  των  τουριστών .  Θα  συμφωνούσα  εάν  οι  

εκδηλώσεις  θα  ξεκινούσαν  από  το  Κεντρικό  Πάρκο ,  αυτό  που  είπατε  

Δήμαρχε  και  θα  κατέληγαν  στην  πλατεία  Ελευθερίας .  Άλλωστε ,  αυτός  

ήταν  ο  στόχος  της  προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής ,  την  ένωση  του  

Κεντρικού  Πάρκου  με  το  κέντρο  της  πόλης». 

 Ήδη  με  τα  έργα  το  πετύχαμε  αυτό .  Δηλαδή  Δορυλαίου  –

Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Θα  έπρεπε ,  επομένως ,  να  αναβαθμίσουν  

και  όχι  να  διαλύσουν  τον  θεσμό .  Αυτή  ήταν  η  αρνητική  ψήφος  και  

έπρεπε  να  την  δικαιολογήσω .   

 Μετά  από  όλα  αυτά  που  είπατε  όμως ,  γιατί  μέχρι  τότε ,  όταν  

συναντήθηκα  με  τον  Γιάννη  και  τα  είπαμε ,  δεν  μου  έδωσε  

διευκρινήσεις  ότι  θα  είναι  παράλληλες ,  ότι  η  Δορυλαίου  δεν  θα  

πειραχτεί ,  θα  είναι  αυτά  που  είπατε  εσείς  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  

άρα  είπα  ότι  δεν  συμφωνώ ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Πρόεδρος  αυτά  που  

είπε ,  ότι  όταν  γίνονται  παράλληλες  εκδηλώσεις  και  χαίρομαι  γι '  αυτό  

και  έχετε  δίκαιο  ότι  θα  πρέπει   να  εμπλουτίσουμε ,  διότι  πολλοί  και  εγώ  

προσωπικά  δεν  πήγαινα  κάθε  χρόνο  εκεί .  Εγώ  προσωπικά  που  είμαι  της  

δημοτικής  αρχής .  Έχετε  δίκαιο  σε  αυτό .   Όμως  εάν  γίνει  αυτό  

Δορυλαίου ,  ένωση ,  όπως  έχει  γίνει  και  με  τα  έργα ,  μέχρι  την  πλατεία ,  

εγώ  νομίζω  ότι   εάν  το  σκεφτείτε  και  για  του  χρόνου ,  μπορεί  να  

αλλάξετε  άποψη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Εάν  σκεφτείτε  και  για  του  χρόνου ,  δηλαδή  να  μην  καταργήσετε  

εντελώς  την  Δορυλαίου  αλλά  να  έχετε  αυτό  το  μεγάλο  

χριστουγεννιάτικο  πάρκο ,  μια  πολιτεία  Χριστουγέννων ,  νομίζω  ότι  θα  

είναι  καλύτερο .   

 Άρα  λοιπόν ,  αλλάζω  εγώ  αυτό  εδώ  που  ψήφισα  και  λέω  ότι  δίνω  

θετική  ψήφο  πλέον ,  καλά  παίρνετε  τα  25 χιλιάρικα  και  όσον  αφορά  

Γιάννη ,  νόμιμο  τρόπο .  Ούτε  πρόχειρος  διαγωνισμός  να  γίνει ,  ούτε .  Θα  

γίνει  απευθείας  ανάθεση  που  θα  πάρουμε  τιμές .  Νόμιμος  τρόπος  και  

αυτός  αλλά  να  τα  λέμε .  Έτσι  θα  λειτουργήσει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  δεν  είμαι  αντίθετος .  Γιατί  καμία  φορά  λέμε  ότι  απευθείας  ανάθεση .  

Μα  δεν  μπορεί  αλλιώς  να  γίνει .  Άμα  κάνουμε  έστω  και  πρόχειρο  

διαγωνισμό  θέλουμε  δυο  με  τρεις  μήνες .  Αυτά .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  στον  χρόνο  συνεπής .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

φτάσαμε  τριάντα  μέρες  πριν  από  τα  Χριστούγεννα  και  αυτή  την  

στιγμή ,  ενώ  όλες  οι  άλλες  πόλεις  άρχισαν  να  στολίζουν ,  εμείς  είμαστε  

θεοσκότεινοι  και  μάλιστα  μέχρι  πριν  από  λίγα  λεπτά ,  εάν  ο  Δήμαρχος  

δεν  μας  εξηγούσε  και  δεν  μας  έλεγε  ποιο  είναι  το  πρόγραμμα  και  η  

χωροθέτηση  της  πλατείας  των  Ευχών ,  θα  ήμασταν  θεοσκότεινοι  και  

όσον  αφορά  την  πληροφορία .   

 Θέλω  να  πω  κάτι  για  το  θέμα  που  περάσαμε  πριν  από  λίγο  προ  

ημερήσιας  διάταξης .  Ο  διαγωνισμός  των  70.000 ευρώ  που  περάσαμε  
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πριν  από  λίγο ,  όπως  ήρθε  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  

πρέπει  να  πω ,  γιατί  δεν  αναφέρθηκε  εδώ ,  ότι  θα  μπορούσε  να  

ακυρώσει ,  στην  κυριολεξία  την  όποια  προοπτική  να  προμηθευτεί  

έγκαιρα  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  οικίσκους  και  φώτα  για  στολισμό .   

 Σας  λέω  ότι  χαίρομαι  πραγματικά  και  για  το  ότι  πέρασε  ομόφωνα  

με  την  νέα  του  μορφή ,  την  σωστή ,  όπως  ήρθε  σήμερα  από  εδώ  αλλά  

και  να  σημειώσω  ότι  κανονικά  αυτή  η  δουλειά  σας ,  εγώ  επιτέλεσα  τον  

θεσμικό  μου  ρόλο ,  έψαξα ,  βρήκα ,  διόρθωσα ,  όμως  αυτή  η  δουλειά  θα  

έπρεπε  να  είναι  δική  σας  και  να  έρθει  σωστά  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ώστε  και  σωστά  να  προκηρυχθεί ,  διότι  τώρα  

αυτό  που  κερδίσατε  είναι  να  χάσετε  χρόνο ,  να  χάσουμε  ως  πόλη  και  ως  

διοίκηση ,  εάν  θέλετε ,  εσείς ,  χρόνο .   

 Θέλω  να  πω  το  εξής  και  να  το  ξεκαθαρίσω .  Έχουμε  όλοι  και  

εμείς  προσωπικά  σαν  παράταξη  πολύ  μεγάλη  ανοχή  απέναντι  σε  σας ,  

στην  νέα  Δημοτική  Αρχή .  Φυσικά  και  κατανοούμε  ότι  όλα  δεν  μπορούν  

να  γίνουν  αμέσως  αλλά  ούτε  και  το  ζητάμε ,  όμως  αυτές  τις  εξαγγελίες  

εσείς  τις  κάνατε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Εσείς  διαβεβαιώνατε  ότι  ήσασταν  

έτοιμος  και  εσείς  δημιουργήσατε  προσδοκίες .   

 Εμείς ,  λοιπόν ,  ερχόμαστε  εκ  των  υστέρων  να  ζητούμε  να  το  

αποδείξετε .   

 Θέλω  να  μείνω ,  όμως ,  επί  του  θέματος .  Αναφέρθηκε  και  πριν  από  

συναδέλφους ,  από  τις  4,5 ώρες  που  συζητούσαμε  την  Δευτέρα  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  θέλω  να  ενημερώσω  και  εγώ  το  

σώμα ,  ότι  τις  δυο  ώρες  στην  κυριολεξία  τις  ξοδέψαμε  για  να  

προσπαθήσουμε  να  πληροφορηθούμε  τι  στο  καλό  θα  γίνει  τα  

Χριστούγεννα  στην  πόλη  μας .  που  θα  γίνει ;  Πώς  θα  γίνει ;  Με  ποιο  

πρόγραμμα ;  Με  ποιες  συμμετοχές ;   Το  συμπέρασμα  ήταν  προχθές  ότι  
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δεν  ήσασταν  έτοιμοι  να  μας  πείτε  απολύτως  τίποτα .  Δεν  ήταν  μόνο  

δική  μου  εντύπωση .  Ήταν  όλων  και  επιβεβαιώθηκε  από  τις  

τοποθετήσεις .   

 Χαίρομαι  λοιπόν  που  σήμερα ,  με  την  παρέμβαση  του  Δημάρχου ,  

αυτό  άλλαξε  και  έχουμε  μια  καθαρότερη  εικόνα .   

 Θέλω  να  πω  ότι  το  24ωρο ,  ίσως  που  μεσολάβησε  φώτισε  και  

εσάς .   

 Φυσικά  θα  κάνετε  αυτό  που  αποφασίσατε  και  θα  αναλάβετε ,  

φυσικά  και  την  ευθύνη  γι '  αυτό .  Εγώ  θέλω  να  περιοριστώ  σε  κάποιες  

μόνο  παρατηρήσεις  για  το  θέμα  το  οποίο  συζητάμε .  Είναι  οκτώ  τον  

αριθμό  και  θα  τις  πω  επιγραμματικά .   

 Η  πρώτη  μου  παρατήρηση  είναι  ότι  είχατε  όλο  τον  χρόνο  να  

κινηθείτε  εγκαίρως  για  να  κάνετε  τους  διαγωνισμούς  και  να  

αξιοποιήσετε  με  άνεση  τα  κονδύλια  των  125.000 ευρώ ,  που  σας  άφησε  

η  Δημαρχεία  Αγγελίδη .   

 Δεύτερον ,  είχαμε  όλο  τον  χρόνο  να  διαβάσετε  σωστά  τις  σχετικές  

ομόφωνες  αποφάσεις  του  προηγούμενη  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  

συντάξετε  ορθά  τους  διαγωνισμούς ,  ώστε  να  μην  θέσετε  σε  κανέναν  

κίνδυνο ,  από  επιπολαιότητα ,  από  άγνοια ,  από ,  από ,  την  αξιοποίηση  

των  χρημάτων  αλλά  και  να  μην  προκαλείτε  και  τις  καθυστερήσεις  τις  

οποίες  τώρα  βιώνουμε .   

 Τρίτον .  Η  παρατήρηση  που  έχω  να  κάνω  σχετικά  με  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  είναι  ότι  εάν  διασπαστεί  ο  πυρήνας  της  δεν  

γίνεται .  Και  επίσης  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  χωρίς  χώρο  να  αναπτυχθούν  

οι  κεντρικές  τις  δράσεις  και  πάλι  δεν  γίνεται .   

 Πουθενά  στην  Ελλάδα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  και  στην  Ευρώπη  

όμως  τα  Χριστούγεννα  δεν  αναπτύσσονται  στις  πλατείες  των  πόλεων .  
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Πουθενά .  Μόνο  στα  κεντρικά  πάρκα .  Αναφέρθηκε  νωρίτερα  από  τον  

συνάδελφο .  Ας  δούμε  και  την  Δράμα ,  ας  δούμε  και  τα  Τρίκαλα .  Η  

ασφυξία  δεν  βοηθάει .   

Η  μεταφορά  επίσης  μόνο  της  εξέδρας  των  συναυλιών  στην  

πλατεία  Ελευθερίας  και  η  αποκοπή  της  από  την  Πολιτεία ,  κανείς  δεν  

θα  ισχυριστεί  σοβαρά  ότι  θα  φέρει  ανάπτυξη  αλλά  και  κόσμο .   

Εγώ  θέλω  να  σκεφτείτε  μόνο  τις  Σέρρες ,  που  όλοι  λέμε  ότι  είναι  

πετυχημένη .  Σκεφτείτε ,  αλλού  η  έκθεση ,  στο  Στρατός  Κολοκοτρώνη  

και  η  Πάολα  να  τραγουδάει  μπροστά  στο  Διοικητήριο .  Πείτε  μου ,  ποια  

επιτυχία  θα  είχε  η  έκθεση ;   

Θα  βάλατε  ταφόπλακα ,  εάν  το  κάνετε  αυτό ,  σε  έναν  θεσμό  επτά  

χρόνων  που  στήθηκε  με  κόπο ,  με  χρήματα  των  Σερραίων  και  έχει  και  

την  χωροθέτηση  αλλά  και  την  προοπτική  εάν  αναβαθμιστεί .  

Φαίνεται  ενοχλούν  αυτά  που  λέω  παρακαλώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  ήξερα  ότι  μιλάτε  εσείς  κύριε  Φωτιάδη  αλλά  όποιος  και  να  μιλάει  

νομίζω  ότι  είναι  ασέβεια  προς  τον  κύριο  ομιλητή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνεχίστε  γιατί  και  ο  χρόνος  συμπληρώθηκε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  βάλετε ,  λοιπόν ,  ταφόπλακα  σε  έναν  θεσμό  τέτοιο ,  ο  οποίος  

αναβαθμιζόμενος  μπορεί  πραγματικά  να  γίνει  εργαλείο  εμπορικής  και  

τουριστικής  ωφέλειας  για  την  πόλη .   

 Καταλήγοντας ,  η  τελευταία  απόφαση  του  προηγούμενου  

Δημοτικού  Συμβουλίου  προέβλεπε ,  όπως  είπατε  και  εσείς ,  προέκταση  
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της  Πολιτείας  στους  πεζόδρομους .  Βάλτε  λοιπόν  μια  δεύτερη  σκηνή  

μικρή  και  ενισχύστε  τις  εγκαταστάσεις  στο  κεντρικό  πάρκο .  Σας  λέω  

ότι  δεν  είναι  καταραμένο  το  μέρος .  Εάν  έφταιγε  η  κατάρα  που  έχει  το  

μέρος ,  κάνουμε  έναν  εξορκισμό  και  ξεμπερδεύομε  με  το  θέμα .  Φταίει  ο  

τρόπος  και  η  έλλειψη  οράματος   και  σχεδιασμού  και  σας  λέω  ξανά  ότι  

άλλες  πόλεις  θα  παρακαλούσαν  να  έχουν  κεντρικό  πάρκο  150 μέτρα  

από  την  κατάληψη  του  κεντρικού  τους  πεζοδρόμου .   

 Συμφωνούμε  με  την  αύξηση  του  φωτισμού  και  του  στολισμού  της  

πόλης .  Συμφωνούμε  με  τις  γιορτινές  εκδηλώσεις .  Συμφωνούμε  και  με  

την  εξάπλωση  της  πολιτείας .  Θα  πρόσθετα  να  πάει  και  στις  συνοικίες ,  

γιατί  όχι ;  Συμφωνούμε  και  με  την  ενίσχυση  του  θεσμού  σε  εξοπλισμό  

και  δρώμενα  και  θα  βοηθήσουμε  και  θα  εργαστούμε  και  θα  

συνεργαστούμε  μαζί  σας  γι '  αυτό ,  όμως  δεν  θα  μας  βρείτε  στην  ίδια  

όχθη  της  προσπάθειάς  σας  να  απαξιώσετε  και  να  υποβαθμίσετε  το  

κεντρικό  πάρκο  και  μαζί  του  και  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  να  

συρρικνώσετε  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  σε  έναν  χώρο  που  

δεν  τις  χωράει  γύρω  από  την  πλατεία ,  διότι  σας  λέω  ξανά  ότι  έτσι  ούτε  

το  εμπόριο  θα  βοηθήσουμε  ούτε  και  την  πόλη .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γεωργούλας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά  με  τι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  σας  είπα  ότι  στηρίζουμε  οτιδήποτε  αφορά  την  εξάπλωση  και  την  

ενίσχυση  της  πόλης ,  προφανώς  ψηφίζουμε  υπέρ .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Είναι  δεδομένο  ότι  η  Διάβαση  Πεζών  θα  στηρίξει  και  εκφράζουμε  την  

ελπίδα  και  την  αισιοδοξία  να  πετύχει  η  πόλη  κάτι  που  απέτυχε  τα  

προηγούμενα  χρόνια  και  να  είναι  ένας  θεσμός ,  ψάξτε ,  δεν  είναι  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  έχει  διαφορετική  αντίληψη  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  να  

ψάξουμε  να  βρούμε  δράσεις  καινούργιες ,  δράσεις  έξυπνες ,  που  να  μας  

δώσουν  μια  διαφορετική  ποιότητα  την  οποία  μπορεί  να  βρει  ο  καθένας  

σε  άλλες  πόλεις ,  οι  οποίες  καλώς  ή  κακώς  πρωταγωνιστούν  στις  

συγκεκριμένες  εκδηλώσεις .   

 Εμείς ,  βέβαια ,  πιστεύουμε  ότι  καλό  είναι  να  αναζητήσουμε  ως  

Δημοτικό  Συμβούλιο  τον  χρόνο  εκείνο  που  θα  πρέπει  να  

δημιουργήσουμε  κάτι  ξεχωριστό ,  μοναδικό  που  θα  είναι  πόλος  έλξης  

για  τους  ανθρώπους  από  τις  γύρω  περιοχές .   

 Δεν  χρειάζεται  όλες  οι  πόλεις  να  έχουν  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  

δεν  χρειάζεται  ταυτόχρονα  όλες  οι  πόλεις  να  έχουν  καρναβάλια ,  δεν  

χρειάζεται  το  ίδιο  χρονικό  σημείο  όλοι  να  κάνουν  τα  ίδια  πράγματα .  

Πρέπει  να  ψάξουμε  να  βρούμε  και  να  προσπαθήσουμε ,  ίσως ,  να  

δημιουργήσουμε  έναν  δικό  μας  θεσμό .   

Παράλληλα ,  φυσικά  και  θα  είναι  και  ευκαιρία  να  δούμε ,  

δύσκολο ,  εύχομαι  να  πετύχει  το  καλύτερο ,  από  την  πλατεία  Ελευθερίας  

μέχρι  και  το  Κεντρικό  Πάρκο  να  είναι  όλο  το  κέντρο  της  πόλης  

φωτισμένο ,  με  εκδηλώσεις  και  ο  κόσμος  να  γεμίσει ,  να  ικανοποιηθούν  

οι  πάντες .   
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 Απλά  σκέφτομαι ,  επειδή  πολλοί  θα  μπερδευτούν ,  μην  το  

βγάλουμε  στραβό  το  παιδί .  Να  υπάρξει  ένας  συντονισμός ,  ώστε  όλα  να  

γίνονται  στον  τόπο  και  στον  χρόνο  και  να  έχουν  το  καλύτερο  

αποτέλεσμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  έχουμε  καλυφθεί  κύρια  από  τις  τοποθετήσεις  

των  προηγούμενων .  Δεν  έχω  να  συμπληρώσω  κάτι .  Εννοείται  ότι  δεν  

θα  μπούμε  στην  διαδικασία  να  συζητήσουμε  τι  θα  γίνει  του  χρόνου .  Θα  

σχεδιαστεί  του  χρόνου  και  θα  το  συζητήσουμε  του  χρόνου ,  εάν  

συμφωνούμε  με  αυτές  τις  πλατείες  ή  όχι .  Είναι  καλύτερα  να  το  

συζητήσουμε  του  χρόνου .  Συμφωνούμε  για  την  χορήγηση  και  

ψηφίζουμε  θετικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ .  Τελικά  χαίρομαι ,  χαίρομαι  ειλικρινά  που  αυτή  η  

μαγική  λέξη  συναίνεση  είναι  τόσο  εύκολα  να  έρθει  όταν  υπάρχει  μια  

διαφώτιση  και  μια  ενημέρωση  έγκαιρη  και  έγκυρη .   Ένα  αυτό .   

 Δυο .  Χαίρομαι  επίσης ,  διότι  ήμουν  στο  Δ .Σ .  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  

ως  απλό  μέλος  και  ως  Αντιπρόεδρος  και  φυσικά  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  

εκεί  όλοι  μαζί  και  με  την  αντιπολίτευση ,  πραγματικά  όλοι  μαζί ,  

καταφέραμε  να  βάλουμε  τις  βάσεις  και  τα  θεμέλια ,  ώστε  να  

εξυγιανθούν  και  τα  δυο  νομικά  πρόσωπα ,  διότι  εάν  τα  2 εκατομμύρια  

χρέη  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  δεν  είχαν  μηδενιστεί ,  όπως  αντίστοιχα  και  τα  χρέη  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  σήμερα  δεν  θα  μπορούσαμε  να  μιλάμε  για  ‘Πολιτεία  
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των  Ευχών’  για  έξτρα  χρηματοδοτήσεις ,  για  φωτισμό  και  για  

εκδηλώσεις .   

 Πραγματικά  χαίρομαι ,  άλλη  μια  παρακαταθήκη  από  εδώ  και  στο  

εξής  από  την  δουλειά ,  τον  μόχθο  των  προηγούμενων  ετών ,  όλων  των  

μελών  και  της  αντιπολίτευσης ,  ώστε  σήμερα  σε  ένα  υγειές  περιβάλλον  

να  μπορούμε  να  οραματιζόμαστε  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  πολλές  

άλλες  δράσεις .   

 Όμως  θυμήθηκα  με  την  τοποθέτηση  του  κ .  Γεωργούλα  ότι  από  

εκεί  απέναντι  είχα  τοποθετηθεί  και  εγώ  πέρυσι  και  είπα  ότι  μήπως  να  

μην  αντιγράφουμε  την  Ονειρούπολη  της  Δράμας  και  τα  Τρίκαλα  και  να  

ψάξουμε  για  έναν  καινούργιο  θεσμό ;  Όμως  αυτός  ο  καινούργιος  

θεσμός  μπορεί  να  γίνει  με  αυτό  που  είπα  πριν ,  με  το  μεγαλύτερο  

χριστουγεννιάτικο  αστικό  πάρκο .   

 Προς  Θεού ,  το  επαναλαμβάνω ,  μην  εγκαταλείπετε  την  

Δορυλαίου ,  είναι  θείο  δώρο  και  ευτύχημα  που  η  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή  ενοποιεί  πλέον  την  πλατεία  Ελευθερίας  με  την  Δορυλαίου .   

Αυτό  για  του  χρόνου .   Και  θα  περιμένω  600 φωτιστικά  στοιχειά ,  300 

από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αστεράκια  και  άλλα  300 από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  να  

φωταγωγήσουν  την  πόλη .  Πραγματικά  θα  είναι  ένα  θαυμάσιο  θέαμα  

και  μπράβο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  κλείνοντας  να  πω  και  να  ξεκαθαρίσω  κάποια  

πράγματα .  Η  Δημοτική  Αρχή  ήταν  πανέτοιμη   και  το  εξήγησα  από  την  

αρχή ,  για  το  συγκεκριμένο  θέμα .  Ήταν  πανέτοιμη ,  όσον  αφορά  το  
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ξεκάθαρο  στίγμα  της  για  το  που  πρέπει  και  που  θέλουμε ,  όχι  εμείς ,  που  

θέλουν  οι  Σερραίοι  να  γίνει  η  εκδήλωση .    

 Όλοι  μας ,  ξέρετε ,  κρινόμαστε  εκ  του  αποτελέσματος .  Το  ότι  η  

υπάρχει  ένα  αποτύπωμα  σε  ένα  χώρο  δεν  ευθυνόμαστε  εμείς .  Και  αυτό  

θα  πρέπει  να  το  ανατάξουμε .   Η  δική  μας  πεποίθηση  είναι  ότι  θα  

πρέπει  να  δώσουμε  βάρος  στο  κέντρο ,  σε  αυτό  θα  το  υπηρετήσουμε  με  

συνέπεια ,  τα  τεχνικά  θέματα ,  τα  οποία ,  δυστυχώς ,  βρήκαμε  σαν  

εμπόδιο  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  αναφέρομαι  στην  

κανονιστική ,  δεν  ξεπεράστηκαν ,  γιατί  την  συναίνεση  θα  την  θέλαμε  

εκεί ,  δηλαδή  να  αλλάζαμε  την  κανονιστική  και  εκεί  να  είχαμε  μια  πολύ  

πιο  έντονη ,  κατά  την  άποψή  μας ,  ένα  πολύ  πιο  έντονο  αποτύπωμα  στο  

κέντρο .   

 Δεν  επιτεύχθηκε  αυτό ,  μπαίνουν  όμως  στην  διαδικασία  της  

συναίνεσης  στο  να  κάνουμε  ισόρροπη  αυτή  την  ανάπτυξη .  Το  κέντρο  

είναι  το  δικό  μας  στόχος ,  το  κέντρο ,  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  η  

πλατεία  με  την  Δορυλαίου  που  δεν  θα  την  αφήσουμε  ούτε  και  του  

χρόνου .  Και  του  χρόνου  δεν  θα  την  αφήσουμε ,  απλώς  ο  κύριος  όγκος  

μας  με  την  κανονιστική ,  την  οποία  θα  προτείνουμε ,  θα  είναι  εκεί .   

 Και  επειδή  θέλω  να  ξεπεράσω  κάποιες  προσβλητικές ,  πολιτικά  

προσβλητικές  εκφράσεις  για  άγνοια  και  επιπολαιότητα  που  

ακούστηκαν ,  ξέρετε  η  συναίνεση  έχει  να  κάνει  και  με  τον  τρόπο  τον  

οποίο  σέβεται  η  Δημοτική  Αρχή  την  αντιπολίτευση  αλλά  και  η  

αντιπολίτευση  την  Δημοτική  Αρχή .  Εδώ  όλοι  πρέπει  να  σεβόμαστε  

κάποια  πράγματα  και  να  μην  ανακαλούμε  και  τον  εαυτό  μας ,  γιατί  

άκουσα  πράγματα  τα  οποία  είναι ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  στο  όριο  του  

πολιτικά  γραφικού .    
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 Δηλαδή  από  την  μια  μεριά  λέμε  ότι  είμαστε  οι  νεκροθάφτες ,  έτσι  

άκουσα ,  ενός  πολύ  πετυχημένου  θεσμού  και  από  το  ίδιο  πρόσωπο  

άκουσα  ότι  τελικά  δεν  είναι  καταραμένο  το  μέρος  επειδή  δεν  πέτυχε  

αλλά  είναι  κάτι  άλλο .  Ας  σοβαρευτούμε ,  ας  σοβαρευτούμε  πολιτικά  

εδώ  και  σας  σεβόμαστε  και  εμείς  την  αντιπολίτευση  αλλά  και  η  

αντιπολίτευση  εμάς  και  να  μην  επιμένουμε  σε  χαρακτηρισμούς  που  

ούτε  ανεβάζουν  το  επίπεδο ,  αλλά  είναι  καλές  μόνο  για  το  facebook και  

τα  media.  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  λοιπόν  η  συζήτηση .  Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία .  

Συμφωνεί  το  σώμα  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  735/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δυο .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Ορισμός  Δημοτ .  Συμβούλου  για  την  επιτροπή  επεξεργασίας   

και  εισηγήσεων  προτάσεων  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   
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για  την  απονομή  τιμητικών  διακρίσεων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  ξέρετε  αποτελείται  από  τον  Δήμαρχο ,  τον  Πρόεδρο  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  έναν  εκπρόσωπο  της  αντιπολίτευσης .  Κύριε  

Φωτιάδη  έχετε  να  προτείνετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  Δέσποινα .  Συναινεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συναινεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  736/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018,  
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β)  Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  έτους  

2017 και  

γ)  Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  υπηρεσιακοί ,  όπως  θα  έχετε  δει .  Να  μην  αναφέρω  αναλυτικά  τα  

έργα .  Τακτικά  μέλη  η  κυρία  Στρίκα  Ελένη ,  ο  κ .  Τσινίογλου  

Αλέξανδρος ,  η  κυρία  Τσούκα  Ασημίνα  και  τα  λοιπά .  Συναινεί  το  σώμα .   

 

 

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  

2018,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  737/2019 )  

………………………… 

 

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  

έτους  2017 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:738 /2019 )  

………………………… 

 

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  739/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων:  

α)  Α /θμιας  Εκπαίδευσης  και  

β)  Β /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2020-2021. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θα  έχετε  δει  οι  εισηγήσεις  που  έχουμε  δεχθεί  είναι  να  μην  

υπάρξει  καμία  μεταβολή ,  οπότε  συμφωνούμε  όλοι  σε  αυτό  και  συναινεί  

το  σώμα .  Ομόφωνα .   
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Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων:  Α /θμιας  

Εκπαίδευσης   

Και  για  το  σχολικό  έτος  2020-2021. 

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  740/2019 )  

………………………… 

 

Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων:  Β /θμιας  

Εκπαίδευσης  

 για  το  σχολικό  έτος  2020-2021. 

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

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:741/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .  

 

ΘΕΜΑ   5ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  συστατικών  πράξεων:  

α)  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας   

Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Π .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών  και  

β)  της  Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  επίσης  θα  έχετε  δει  πρόκειται  για  εναρμόνιση  ουσιαστικά  των  

συστατικών  πράξεων  των  νομικών  προσώπων  με  τον  τελευταίο  νόμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω  Πρόεδρε .  Ο  τελευταίος  νόμος  πότε  

εκδόθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  τελευταίο  νόμος  είναι  ο  4635/19.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  πήραμε  απόφαση  σύστασης  αυτής  της  Επιτροπής  πριν  από  

μερικές  μέρες .  Ο  νόμος  ίσχυε  τότε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ασφαλώς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επομένως ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφαρμόσαμε  τον  νόμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι .  Η  συστατική  πράξη  του  κάθε  νομικού  προσώπου  

δημοσιεύεται  στο  ΦΕΚ ,  όμως  εκείνο  που  είναι  υπερκείμενο  πάντων  

είναι  οι  διατάξεις  του  νόμου .  Εμείς  λοιπόν  συγκροτώντας  τα  νομικά  

αυτά  πρόσωπα ,  τα  συγκροτήσαμε  όχι  με  βάση  την  συστατική  πράξη  

που  ίσχυε ,  αλλά  με  βάση  του  τι  λέει  ο  νόμος ,  που  είναι  το  
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υπερκείμενο .  Ερχόμαστε  τώρα  να  εναρμονίσουμε  την  συστατική  πράξη  

με  αυτό  που  λέει  ο  νόμος .  Το  τυπικό  κάναμε ,  το  διαδικαστικό  δηλαδή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  για  να  καταλάβω ,  κάναμε  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκαπέντε  μέλη  είχε  η  Επιτροπή ,  δεν  είχε  δέκα  τέσσερα .  Δεκαπέντε  

μέλη  είχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλάζουμε  το  τυπικό .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  αναγραμματισμός .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  τοποθέτηση  σύντομη  γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση  θέλετε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  λοιπόν .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ως  εκπαιδευτικός .  Ως  τώρα  οι  σχολικές  επιτροπές  που  ήταν  με  ένδεκα  

μέλη  είχαν  τρεις  Διευθυντές .  Ως  εκπαιδευτικός  τώρα ,  τρεις  Διευθυντές .  

Γνωρίζαμε  στο  σχέδιο   νόμου  και  στην  αλλαγή  ότι  θα  μπουν  πέντε  
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διευθυντές .  Έτσι  δεν  είναι  κ .  Σιαμάγκα ;  Τελικά  έρχονται  δυο .  Δυο  

Διευθυντές .  Επίσημα  Διευθυντές .  Τώρα  εάν  εσείς  θέλετε  να  βάλετε  

άλλους  δέκα  πέντε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δυο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στην  Α /θμια .  Στην  Β /θμια  είναι  δυο .  Αυτό  είναι  ένα  έλλειμμα  κατ’  

εμέ .  Δεν  μπορεί  δηλαδή  η  σχολική  επιτροπή  από  εκεί  που  είχε  τρία  

μέλη  να  αυξάνεται  κατά  τέσσερα  και  να  μειώνεται  ο  αριθμός  των  

Διευθυντών ,  που  αυτοί  είναι  που  έχον  το  πρόβλημα ,  αυτοί  που  έχουν  

την  γνώση ,  αυτοί  που  γνωρίζουν  και  τις  μαθητές  και  σχολικές  

διαδικασίες .   

Και  φυσικά  λείπει ,  ορθώς  μπήκε  έτσι ,  μπήκε  ένας  από  την  Γενική  

Παιδεία ,  ένας  από  τα  ΕΠΑΛ ,  θα  μπορούσε  με  τα  πέντε  μέλη  να  έμπαινε  

και  ένας  από  τα  Ειδικά  Σχολεία .  Αυτό  δεν  αφορά  εμάς ,  βέβαια ,  αλλά  

είναι  μια  τοποθέτηση  προς  την  κεντρική  εξουσία ,  μειώνεται  έτσι  ο  

λόγος  των  διευθυντών ,  των  εκπαιδευτικών ,  αυτών  που  καθημερινά  

τρίβονται  με  τα  σχολικά  ζητήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Τερζή  αλλά  όπως  είπατε  και  εσείς  σωστά ,  είναι  θέμα  

νομοθετικής  πρόβλεψης .   

 Συναινεί  το  σώμα  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  τροποποίησης  συστατικών  πράξεων:  της  Ενιαίας  Σχολικής  

Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Π .Ε . )  του  Δήμου  

Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  742/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  τροποποίησης  συστατικών  πράξεων:  της  Ενιαίας  Σχολικής  

Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  743/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  
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Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή   

συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  έτους  2018  

της  δημοτικής  αρχής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χώρος  προτείνεται  η  αίθουσα  του  Δημοτικού  Θεάτρου  Αστέρια  και  

ημερομηνία  η  20/1 του  ΄19, ημέρα  Δευτέρα .  Οπότε  εγκρίνει  το  σώμα  

ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε  είπατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

20 Ιανουαρίου ,  ημέρα  Δευτέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  Αστέρια  στις  19:00΄η  ώρα ,  την  συνηθισμένη  ώρα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  744/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Καθιέρωση  δημόσιας  εορτής  τοπικής  σημασίας  για  το   
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Νομό  Σερρών  προς  τιμή  των  ηρώων  που  με  αυτοθυσία   

υπερασπίστηκαν  το  ύψωμα  731 στην  Κλεισούρα  το  1941.  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  Δημ .  Συμβουλίου  κ .  Κατιρτζόγλου  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  θέλετε  να  κάνουμε  εισήγηση ;  Να  αναφερθώ  σε  μερικά  θέματα  

επιγραμματικά  εγώ ,  εάν  θέλετε .  Θέλετε  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  κ .  Φαρμάκη ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις  θέλουμε  να  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ρωτάω .  Λοιπόν ,  πριν  κάνετε  ερωτήσεις  ακούστε  την  εισήγηση .   

 Η  πρόταση  είναι  λοιπόν ,  προέκυψε  ως  εξής :  πέρυσι  τον  Μάρτιο  

του  ΄18 είχε  οργανωθεί  από  τον  Σύνδεσμο  Εφέδρων  Αξιωματικών  των  

Σερρών  και  από  άλλους  φορείς  εκδήλωση  προκειμένου  να  αναδειχθεί  

το  γεγονός  αυτό .  Είναι  ένα  γεγονός  της  τοπικής  στρατιωτικής  μας  

ιστορίας  της  πρόσφατης  μάλιστα  σχετικά ,  το  οποίο  είναι  άγνωστο  

στους Σερραίους.  Δηλαδή ποιο;  Δηλαδή ότι  τον Μάρτιο του ΄41 στο 

Ύψωμα  731 στην  Κλεισούρα  η  πολυδιαφημισμένη ,  η  μεγάλη  ιταλική  

επίθεση ,  εαρινή  επίθεση  των  Ιταλών  αποκρούστηκε  ηρωικά  από  τους  

Έλληνες  μαχητές .   

 Εκεί  λοιπόν  πολέμησε  και  το  19ο  Σύνταγμα  Πεζικού ,  το  οποίο  

αποτελούνταν  κατά  βάση  από  Σερραίους  και  μάλιστα  εξέχουσες  και  

σημαντικές  προσωπικότητες  και  έφεδροι  αξιωματικοί ,  οι  οποίοι  
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πολέμησαν  στο  συγκεκριμένο  ύψωμα ,  ήταν  ο  Ισαάκ  Λαυρεντίδης ,  οι  

ανθυπολοχαγοί  έφεδροι  Ραβάνης ,  Ρούντος ,  Ραφτούδης ,  Κηροπλάστης ,  

Βόλγερας ,  Τσεσμετζής  και  τα  λοιπά .   

 Το  γεγονός  αυτό ,  επειδή  στο  ίδιο  ύψωμα  πολέμησαν  τις  τρεις  

πρώτες  ημέρες  το  5ο  Σύνταγμα  Πεζικού ,  το  οποίο  αποτελούνταν  κατά  

βάση  από  Τρικαλινούς ,  το  έχουν  αναδείξει  ήδη  στα  Τρίκαλα ,  έχουν  

αναδείξει ,  έχουν  κάνει  μνημείο  και  το  τιμούν  κάθε  χρόνο  δεόντως  τους  

ηρωικούς  νεκρούς  μας .   

 Το  ίδιο  πρέπει  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  αποφασίσουμε  και  εμείς  

εδώ ,  να  τιμήσουμε  και  εμείς  του  Σερραίους  μαχητές  του  

συγκεκριμένου  υψώματος  ορίζοντας  μια  δημόσια  εορτή  τοπικής  

σημασίας ,  γιατί  αποτελούνταν ,  όπως  σας  είπα  κατά  βάση  το  19ο  

Σύνταγμα  Πεζικού  από  Σερραίους  μαχητές  και  κράτησε  το  ύψωμα  τις  

υπόλοιπες  25 ημέρες ,  το  19ο  Σύνταγμα  Πεζικού .   

 Δηλαδή  οι  Τρικαλινοί  το  έχουν  κάνει  και  πραγματικά  είναι  και  

πόλος  τοπικής ,  τουριστικής ,  ας  το  πούμε  έτσι ,  προσέλευσης  με  τις  

εκδηλώσεις  που  γίνονται ,  διότι  συρρέει  κόσμος  για  τις  εκδηλώσεις  

αυτές  εκεί ,  μολονότι  το  5ο  Σύνταγμα  πολέμησε  μόνον  για  τις  τρεις  

πρώτες  ημέρες  των  μαχών ,  το  19ο  Σύνταγμα  Πεζικού  των  Σερρών ,  το  

οποίο   οι  περισσότεροι  Σερραίοι  δεν  το  γνωρίζουν ,  πολέμησε  πολύ  

περισσότερες  με  τον  ίδιο  ηρωισμό  και  νομίζω  ότι  είναι  ένα  γεγονός  

που  πρέπει  και  εμείς  να  το  αναδείξουμε .   

 Ερωτήσεις  λοιπόν  τώρα .  Ο  κ .  Φαρμάκης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Γνωρίζουμε  ότι  η  συγκεκριμένη  μέρα  έχει  οριστεί  ως  η  14η  

Σεπτεμβρίου ,  ημέρα  απελευθέρωσης  της  πόλης ,  έχει  οριστεί  για  πρώτη  
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φορά  τις  26/2/1945, από  τον  τότε  Δήμαρχο  και  άμα  δεν  κάνω  λάθος  

από  την  ενημέρωση  που  έχω  από  την  Εθνική  Αντίσταση  έχει  οριστεί  

και  από  την  Δημαρχεία  του  κ .  Βλάχου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ως  η  14η  Σεπτεμβρίου  η  ημέρα  της  εθνικής  εορτής .  Είναι  η  μέρα  που  

απελευθερώθηκε  η  πόλη  μας  από  τον  ΕΛΑΣ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μιλάω  εγώ  γι '  αυτό .  Δεν  μιλάμε  για  ημέρα ,  δημόσιες  εορτές  

τοπικής  σημασίας  μπορούν  να  ορίζονται  περισσότερες  της  μιας .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Μπορούν  περισσότερες .  Αυτή  ήταν  η  ερώτηση .  Άμα  γίνεται  αυτό  

πρέπει  να  ακυρωθεί  η  προηγούμενη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακυρώνεται  καμία  προηγούμενη .  Άλλη  ερώτηση ;  ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συμφωνώ  ως  προς  την  εισήγηση ,  έχω  όμως  μια  

απορία .  Επειδή  ξέρω  από  την  εμπειρία  μου  ότι  εορτή  τοπικής  σημασίας  

σημαίνει  και  κλείσιμο  όλων  των  υπηρεσιών ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .  Δεν  πρόκειται  περί  αυτού .  Θα  γίνεται  μνημόσυνο ,  δοξολογία  και  

κατάθεση  στεφάνων .   Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Η  μια  ερώτηση  είναι  ίδια  με  του  κ .  

Φαρμάκη ,  αλλά  δεν  επειδή  δεν  μπόρεσα  στην  εισήγησή  σας  να  βρω  

πουθενά  πόσες  σε  αριθμό  ημέρες  δικαιούται  ο  Δήμος  ή  ο  νομός  να  
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καθιερώσει .  Δεν  ξέρω  εάν  το  έχετε  κάπου  γραμμένο ,  εάν  έχουμε  

περιορισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δεν  υπάρχει .  Ωραία .  Ήθελα  να  μάθω ,  πόσες  είναι  μέχρι  σήμερα  οι  

καθιερωμένες  δημόσιες  εορτές  τοπικού  ενδιαφέροντος ;  Σαν  αυτή  

δηλαδή  που  προτείνετε  να  καθιερώσουμε .  Το  τρίτο  είναι ,  εάν  θα  γίνει  

κάποια  αλλαγή  στην  ημέρα  εορτασμού  της  29η ς  Ιουνίου .  Εάν  θα  

υπάρξει  κάποια  αλλαγή  σε  σχέση  με  αυτό .   

 Επίσης ,  αναφέρεται  ότι  είναι  σε  επίπεδο  Νομού  και  θα  ήθελα  να  

μου  το  διευκρινίσετε  αυτό ,  γιατί  λέτε  ότι  καθιέρωση  δημόσιας  εορτής  

τοπικής  σημασίας  για  τον  Νομό  Σερρών .  Εάν  εμείς  αποφασίζουμε  για  

ολόκληρο  τον  Νομό ,  όντως  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών ;  

Και  αυτό  που  ρώτησε  ο  κ .  Γάτσιος ,  εάν  θα  καθιερωθεί  ως  ημέρα  

αργίας .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  τέτοια  περίπτωση  για  αργία .  Μπορούμε  να  κάνουμε  

τέτοιες  εορτές  περισσότερες ,  δεν  υπάρχει  επίσης  εορτασμός  και  δεν  

καταργείται  καμία  από  τις  προηγούμενες  επίσης .  Η  διαδικασία  είναι  

ότι  υποβάλλεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  πρόταση  προς  τον  

υπουργό  Εσωτερικών  και  στην  συνέχεια  εκδίδεται  προεδρικό  διάταγμα .  

Αυτή  είναι   όλη  διαδικασία ,  άρα  δεν  έρχεται  να  ανατρέψει  τίποτα  από  

τα  μέχρι  σήμερα  ισχύοντα  από  αυτά  που  είπατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

116

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  θα  κάνουμε  την  πρόταση  και  είναι  θέμα  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών ,  το  προεδρικό  διάταγμα  που  θα  εκδώσει .  Εμείς ,  δηλαδή ,  

ουσιαστικά  τώρα  εκκινούμε  την  διαδικασία ,  την  πρόταση  

υποβάλλουμε .   

Υπάρχουν  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  ο  κ .  Φαρμάκης .   

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  συγκεκριμένη  απόφασή  μας  έχει  μοναδικό  στόχο  τον  οφειλόμενο  

σεβασμό  και  τιμή  στους  ήρωές  μας .  Εάν  πάμε  στο  διαδίκτυο  όπως  μας  

προτρέψατε  και  νομίζω  ότι  όλοι  οι  συνάδελφοι  έχουν  ασχοληθεί ,  θα  

δούμε  ότι  η  συγκεκριμένη  μάχη  ημερών ,  τεσσάρων  ή  πέντε  ήταν  το  

Σύνταγμα ,  συγχωρέστε  με ,  κύριε  Πρόεδρε ,  θέλω  να  βελτιώσω  λίγο ,  

γιατί  υπάρχει  μια  ιστορία  στο  όλο  θέμα ,  δεν  ξεκινάει  σήμερα ,  ήταν  

πραγματικά  οι  Θερμοπύλες  του  Έπους  του  ΄40. Για  όλους  συγγραφείς  

και  μεγάλους  άνδρες  ακαδημαϊκούς  ήταν  ο  Γολγοθάς ,  διότι  το  

συγκεκριμένο  ύψωμα  κατέβηκε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  σε  ύψος  κατά  5 

μέτρα  μετά  την  πρώτη  μέρα  προσπάθειας  των  ιταλικών  δυνάμεων .  

Εξαφανίστηκε  το  δάσος  και  μειώθηκε  το  ύψος  και  σήμερα  έχει  όνομα  

726.   

 Αντιλαμβάνεστε  ότι  οι  μαχητές ,  οι  οποίοι  όπως  λέχθηκε  ήταν  

Θεσσαλοί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   συγχωρέστε  με ,  επειδή  ασχολήθηκα ,  οι  

περισσότεροι  ήταν  από  την  Καρδίτσα  αλλά  επειδή  η  έδρα  του  

Συντάγματος  ήταν  στα  Τρίκαλα  και  θα  σας  πω  γιατί  τα  ξέρω  όλα  αυτά ,  

εκεί  έγινε  το  μνημείο  και  εκεί  πήρε  η  Τοπική  Νομαρχία  αυτή  την  

απόφαση .   
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 Να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  το  εγχείρημα  εκεί  είχε  ξεκινήσει  από  

τον  τότε  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας ,  τον  κ .  Σιούφα  τον  Δημήτρη ,  διότι  

είχε  συγγενείς  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της  Βουλής .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Της  Βουλής .  Τι  είπα  εγώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της  Δημοκρατίας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Της  Βουλής ,  συγνώμη .  Της  Βουλής  και  βεβαίως  όλος  ο  πολιτικός  

κόσμος  είχε  πρωτοστατήσει  προκειμένου  να  υπάρξει  αυτή  η  εξέλιξη .   

 Είχαμε  τότε  συνεννοηθεί  το  ΄10, με  τον  τότε  Νομάρχη  τον  Φώτη  

τον  Αλεξάκο ,  να  κάνουμε  από  κοινού  κάποιες  δράσεις  αλλά  μας  

πρόλαβε  ο  χρόνος .  Και  τούτο  γιατί ;  Γιατί  οι  νεκροί  και  πως  το  έμαθα  

και  εγώ ,  γιατί  το  έμαθα  το  ΄10, έγινε  μια  ωραία  ενημέρωση  από  

κάποιον  αξιωματικό  στα  Αστέρια ,  όπου  εκεί  έγινε  αναφορά ,  

εξιστόρηση  των  γεγονότων  όχι  από  κάποιον  με  βάση  κάποιες  έρευνες  

που  έκανε  αλλά  από  τις  ημερήσιες  ενημερώσεις ,   όπου  εκεί  πραγματικά  

προέκυπτε  ότι  ο  Κασλάς ,  ο  Λοχαγός ,  ο  επικεφαλής  ήταν  μια  ηρωική  

μορφή  και  κάποιοι  τον  συγκρίνουν ,  βεβαίως  τα  μεγέθη  είναι  και  η  

απόσταση  του  χρόνου  αντιλαμβάνεστε ,  ως  έναν  σύγχρονο  Λεωνίδα ,  ο  

οποίος  έδωσε  την  εντολή  ότι  δεν  μπορούμε  να  μετακινηθούμε  κανείς  

ούτε  ένα  μέτρο  πίσω .   

 Αυτή  η  αντίσταση  και  η  λυσσαλέα  προσπάθεια  να  κρατηθεί  ο  

συγκεκριμένος  λόφος ,  έδωσε  επί  της  ουσίας  την  νίκη  στον  ελληνικό  

στρατό .   
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 Θα  πω  δυο ,  τρία  χαρακτηριστικά  που  μου  έμειναν  στο  μυαλό .  Ότι  

η  επίθεση  και  η  αντεπίθεση  αντίστοιχα  και  εναλλάξ  γινόταν  πατώντας  

πάνω  σε  νεκρούς .  Ότι  τα  οχυρωματικά  έργα  για  την  ανάσχεση  γίνονταν  

με   πτώματα .   

Τα  λέω  αυτά  για  να  καταδείξω  και  να  αναδείξω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

μια  ανάγκη  και  κύριε  Δήμαρχε ,  να  γίνει  η  αναγνώριση  και  η  

ταυτοποίηση  των  νεκρών .  Ακόμη  και  σήμερα  μιλούμε  ότι  έχουμε  

αγνοούμενους .   

Το  συγκεκριμένο ,  θα  τον  ονομάσω  λόφο  για  να  μην  ψάξω  

χαρακτηρισμό ,  ύψωμα ,  ανήκει  σήμερα ,  βρίσκεται  στην  επικράτεια  της  

Αλβανίας .  Είχαμε  λοιπόν  συνεννοηθεί  να  κάνουμε  μια  επίσκεψη  με  τον  

δέοντα  σεβασμό  και  οργάνωση  αλλά  πρώτα  έπρεπε  να  αναζητήσουμε  

τους  συγγενείς  πρώτου  βαθμού .   

Άρα  προκύπτει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  γίνει  μια  αναζήτηση  των  

συγγενών .  Βεβαίως  δεν  είναι  όλοι  δημότες  μας  αλλά  το  εγχείρημα  

σωστά  αναδείχθηκε  ότι  πρέπει  να  γίνει  από  κοινού  με  την  

Αντιπεριφέρεια  και  την  Περιφέρεια ,  με  την  Αντιπεριφέρεια  σίγουρα ,  

όμως  προκύπτει  η  ανάγκη  να  βρούμε  τους  συγγενείς  και  γιατί  όχι  του  

χρόνου  στην  28η  να  κάνουμε  μια  ιδιαίτερη  εκδήλωση  για  να  τιμήσουμε  

αυτούς  που  το  ελληνικό  κράτος  και  εμείς  πραγματικά  εδώ  στις  Σέρρες  

δεν  γνωρίσαμε  και  δεν  τιμήσαμε .   

Βεβαίως  έχουμε  και  τον  δικό  μας  διοικητή ,  ο  οποίος  

αντικατέστησε  τον  Δημήτρη  Κασλά ,  ο  οποίος  ήταν  επίσης  εφάμιλλος  

και  κράτησε  πραγματικά  τον  συγκεκριμένο  λόφο ,  ο  οποίος  δεν  

επέτρεψε   στις  μηχανοκίνητες  δυνάμεις  του  Μουσολίνι  να  φτάσουν  στα  

Γιάννενα  και  αντιλαμβάνεστε  ότι  θα  είχαμε  ανατροπή .   
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Από  αυτή  την  λυσσαλέα  αντίσταση  ο  Μουσολίνι  παραιτήθηκε  και  

υποχώρησε ,  άρα  συνεπώς  το  λιγότερο  που  έχουμε  να  κάνουμε ,  κύριοι  

συνάδελφοι  είναι  για  μένα  αυτή  η  πρώτη  κίνηση  και  θα  έλεγα  ότι  

είμαστε  τυχεροί ,  διότι  θα  αποτυπωθεί  το  όνομά  μας  σε  μια  απόφαση ,  η  

οποία  θα  είναι  σταθμός  και  αναφορά .   

Θεωρώ  λοιπόν  τους  τοπικούς  ήρωες  αυτούς  ότι  θα  πρέπει  να  τους  

τιμήσουμε  και  με  περαιτέρω  ενέργειες ,  όπως  προέκυψε  από  την  

αναφορά  μου  ήδη  για  να  βρούμε  αυτούς  οι  οποίοι  δεν  ταυτοποιήθηκαν .  

Ίσως  να  πάμε  να  περισυλλέξουμε  τα  οστά  αυτών  των  ηρώων ,  να  τα  

φέρουμε  και  να  κάνουμε  ένα  μνημείο  όπως  αρμόζει  σε  αυτούς  τους  

ήρωες .   

Τελειώνοντας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  επειδή  είμαστε  και  

κουρασμένοι ,  νομίζω  ότι  αυτή  η  πρωτοβουλία  είναι  αξιέπαινη ,  όμως  

έχουμε  δουλειά  ακόμη  και  θεωρώ  ότι  όλοι  θα  συμφωνήσουμε  ότι  

αυτούς  τους  ήρωες ,  διότι  ακολούθησε  στην  συνέχεια  ο  Εμφύλιος  και  

κάποιοι  δεν  τιμήθηκαν ,  θα  πρέπει  εμείς  να  κάνουμε  την  υπέρβαση ,  την  

δέουσα  υπέρβαση  και  νομίζω  ότι  αυτό  είναι  και  κοινός  τόπος  πια ,  όταν  

μιλούμε  για  ήρωες  να  γίνει  αναφορά  σε  όλα  τα  πρόσωπα .  Για  μένα  

είναι  τιμή  ο  συντοπίτης  μου ,  εννοώ  ως  Δήμαρχος  εκεί  τοπικά  πήραμε  

και  ονομάσαμε  την  μεγαλύτερη  πλατεία  του  Λευκώνα  Ισαάκ  

Λαυρεντίδη ,  κάναμε  την  προτομή  του ,  διότι  γνωρίζαμε  για  την  

συμμετοχή  του  στο  Αλβανικό  Έπος  και  τον  τραυματισμό  του  σε  αυτές  

τις ,  όπως  εξήγησα ,  ηρωικές  μάχες  σώμα  με  σώμα .   

Κλείνοντας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  

υπηρετήσουμε  στο  έπακρο  το  χρέος  μας ,  να  αποδώσουμε  τον  

προσήκοντα  σεβασμό  και  τιμή  και  να  τους  ονομάσουμε  τοπικούς  

ήρωες .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  και  εισηγητή  του  θέματος ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  εμένα  με  εξέφρασε  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  η  

τοποθέτηση  του  κ .  Φωτιάδη  και  το  πνεύμα  στο  οποίο  αυτή  

εκφράστηκε .   Αυτό  το  οποίο  θέλω  όμως  να  επισημάνω  είναι  ότι  ένα  

αίτημα ,  το  οποίο  θα  φύγει  από  εμάς  προς  τον  Πρόεδρο  της  

Δημοκρατίας  και  όταν  λέω  εμάς  δεν  εννοώ  μόνο  από  αυτό  το  σώμα ,  

από  τους  Σερραίους ,   γιατί  εσείς  ο  ίδιος  μιλάτε  στον  τίτλο  του  θέματος  

για  εορτή  τοπικής  σημασίας  για  τον  Νομό  Σερρών ,  με  προβλημάτισε  

αυτό  και  θέλω  να  πω  ότι  το  όποιο  αίτημα  θα  φύγει  από  εδώ  θα  πρέπει  

να  φύγει  ως  ομόφωνη  απόφαση  για  να  αντικατοπτρίζει  άλλωστε  και  τον  

σκοπό  αυτής  της  γιορτής ,  που  θα  πρέπει  να  είναι ,  να  ενώνει  δηλαδή  

όλους  τους  Σερραίους ,  όλους  τους  πολίτες  κάτω  από  μια  ομπρέλα  

εθνικής  περηφάνειας  και  τιμής .   

 Εάν ,  λοιπόν ,  είναι  νομαρχιακής  εμβέλειας ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  

πρώτον ,  να  προηγηθεί  μια  συμφωνία  με  τους  υπόλοιπους  Δημάρχους  

του  Νομού ,  αλλά  φυσικά  να  υιοθετηθεί  το  αίτημα  και  από  την  

Αντινομαρχία ,  ώστε  να  ενισχυθεί  η  δύναμή  του .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  τον  επιτρεπόμενο  αριθμό  ήταν  και  δική  μου  

ερώτηση ,  απαντήσατε  και  χαίρομαι  που  δεν  υπάρχει  περιορισμός  και  

ίσως  θα  έπρεπε  το  σώμα  με  αφορμή  την  δική  σας  εισήγηση ,  η  οποία  

εμπνέει ,  να  σκεφτεί  και  να  αξιολογήσει  και  άλλα  σημαντικά  ιστορικά  

γεγονότα  που  έγιναν  στον  Νομό  μας  και  δεν  γιορτάζονται  με  αυτόν  τον  

τρόπο  και  εννοώ  το  Ρούπελ ,  ίσως  η  απελευθέρωση  των  Σερρών  από  

τους  Βούλγαρους  το  ΄44 και  άλλα  σημαντικά  ιστορικά  γεγονότα .   
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 Εξέφρασα  την  θέση  μας  ότι  οι  πατριώτες  μας  οι  οποίοι  

πολέμησαν  και  έδωσαν  και  την  ζωή  τους  άλλοι ,  πολέμησαν  όμως  για  

την  πατρίδα  και  μάλιστα  υπερέβησαν  διαχωρισμούς ,  είναι  και  άξιοι  της  

μνήμης  μας  και  είναι  άξιοι  απόδοσης  τιμών  γιατί  τα  ιδανικά  τους  ήταν  

η  χώρα ,  η  Ελλάδα  δηλαδή  και  η  ελευθερία .   

 Απόδειξη  είναι ,  όπως  ανέφερε  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ανάμεσα  σε  

αυτούς  οι  οποίοι  πολέμησαν  εκεί  στο  ύψωμα  ήταν  και  ο  Ισαάκ  

Λαυρεντίδης ,  από  την  άλλη  μεριά  όμως  ήταν  και  ο  Βασίλης  

Ραφτούδης .  Δηλαδή  οι  ζωές  αυτών  των  ανθρώπων  στην  μετέπειτα  

πορεία  τους  ακολούθησαν  διαφορετικές  πολιτικές  πορείες .   

 Τώρα  αυτό  το  οποίο  θα  ήθελα  να  προτείνω  και  σας  το  είπα  πριν  

ξεκινήσει  η  συνεδρίαση ,  νομίζω  ότι  είναι  πιο  σωστό  να  αναβάλουμε  

προκειμένου  να  προετοιμάσουμε  καλύτερα ,  ώστε  να  ενισχύσουμε  το  

βάρος  του  αιτήματος ,  να  αναβάλουμε  προς  στιγμή  το  αίτημα  και  θέλω  

να  πω ,  εάν  αυτό  μπει  σε  ψηφοφορία  και  δεν  γίνει  δεκτό ,  θέλω  να  

ξεκαθαρίσω  ότι  θα  πρέπει  ο  Δήμος  να  συνδράμει  ενεργά  στις  

πρωτοβουλίες  του  δικού  σας  του  συνδέσμου .  Να  πραγματοποιηθεί  και  

η  ημερίδα  και  το  συνέδριο .  Να  συνδράμει  ενεργά  και  στην  έκδοση  

σχετικά  με  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Και  θα  προτείνω  και  κάτι  τελευταίο  και  με  το  οποίο  τελειώνω ,  

γιατί  όχι ,  να  καθιερώσουμε  και  ένα  μετάλλιο  στην  μνήμη  αυτών  των  

μαχητών  της  6η ς  Μεραρχίας ,  ταυτόχρονα  αποφασίζοντας  κάτω  από  

ποιες  προϋποθέσεις  θα  απονέμεται  και  σε  ποιους .  Θα  είναι  μια  τιμή  

πέραν  ενός  μνημείου  ίσως .  Συμφωνώ  στην  διατήρηση  της  μνήμης  

αυτών  των  γεγονότων ,  ειδικά  όταν  συμμετέχουν  πατριώτες  μας .  Είναι  

ωφέλιμο  για  όλους .   
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 Προτείνω  λοιπόν  και  μένω  στο  θέμα  της  αναβολής ,  ας  το  

σκεφτούμε .  Θεωρώ  ότι  θα  προετοιμάσει  καλύτερα  το  αίτημα  το  οποίο  

είναι  να  διατυπώσουμε .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω  να  σχολιάσω  αυτό  που  είπατε ,  στο  τέλος  όμως .  Κύριε  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εμείς  σαν  Λαϊκή  Συσπείρωση  δεν  διαφωνούμε  καθόλου  στο  να  

αναδεικνύουμε  ιστορικά  γεγονότα  της  πόλης  μας  για  εκείνη  την  

περίοδο  και  το  κάνουμε  τακτικά  εμείς  σαν  παράταξη  και  σαν  κόμμα  

βασικά  με  διάφορους  περιπάτους  μέσα  στην  πόλη ,  όπου  προσπαθούμε  

να  συζητάμε  με  τον  κόσμο  και  να  δείχνουμε  που  έχουν  γίνει  κάποια  

γεγονότα ,  μάχες ,  εκτελέσεις  και  διάφορα  μέσα  στην  πόλη  μας .   

 Αυτό  που  θέλω  να  επισημάνω  για  την  συγκεκριμένη  ημέρα  είναι  

ότι  εάν  και  ακούστηκε  κατά  κάποιο  τρόπο ,  η  αντίσταση  του  ελληνικού  

λαού  συνέχισε  για  άλλα  τέσσερα  χρόνια  και  μετά  από  εκείνα  τα  

τέσσερα  χρόνια  η  στάση  που  κράτησε  ο  καθένας  είτε  αξιωματικός  είτε  

Έλληνας  πολίτης  διαχώρισε  αρκετά  το  που  θα  καταλήξει  η  ζωή  του  και  

με  ποιον  θα  είναι .  Ο  λοχαγός ,  ας  πούμε ,  κατέληξε  με  τον  βαθμό  του  

απλού  φαντάρου  και  . .  γιατί  μετά  μαχότανε  μαζί  με  τον  ΕΛΑΣ .    

Οπότε  θα  ψηφίσουμε  θετικά  στο  να  ισχύσει  αυτή  η  ημέρα ,  υπό  

την  προϋπόθεση  να  ισχύσει  όπως  εισηγητικά  λέχθηκε  και  σήμερα ,  με  

όλα  τα  ονόματα  των  αξιωματικών  και  όχι  όπως  μας  ήρθε  εισηγητικά  

που  αφορούσε  μόνο  τον  Ισαάκ .   

Αυτό  και  ευχαριστώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .   
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 Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

είναι  αδιαμφισβήτητα  βέβαια  και  το  τονίζω  αυτό ,  ότι  οφείλουμε  και  

πρέπει  να  τιμούμε  τους  ήρωες  και  της  ηρωίδες ,  όπως  και  όλους  

εκείνους  και  εκείνες  που  με  αυτοθυσία  πολέμησαν ,  αγωνίστηκαν  και  

πολλοί  έχυσαν  το  αίμα  τους  για  την  πατρίδα ,  την  ελευθερία  και  την  

δημοκρατία .   

 Είναι  επίσης  γεγονός  ότι  στο  ύψωμα  731 κατά  την  μεγάλη  εαρινή  

επίθεση  στο  Αλβανικό  Μέτωπο  πολέμησαν  πολλοί  Σερραίοι  του  19ο υ  

Συντάγματος  του  Πεζικού ,  επικεφαλής  του  οποίου  ήταν  ο  Ταγματάρχης  

Παναγιώτης  Κουτρίδης ,  όπως  αναφέρει  στο  βιβλίο  του  ο  συντοπίτης  

μας  Κώστας  Πασχάλης ,  καθώς  και  άλλοι  συγγραφείς  που  έγραψαν  για  

τα  ένδοξα  μέτωπα  της  περιόδου  του  αντιφασιστικού  αγώνα  του  ΄40 και  

΄41. 

 Επίσης ,  εάν  θέλουμε  να  είμαστε  ιστορικά  δίκαιοι  απέναντι  στους  

υπερασπιστές  του  Υψώματος  731,  χωρίς  καμία  αμφιβολία  έδωσαν  την  

ζωή  τους  με  αυτοθυσία  ενάντια  στις  φασιστικές  φάλαγγες  του  

Μουσολίνι ,  η  αναφορά  σε  μια  και  μόνο  εμβληματική  προσωπικότητα ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   που  αναφέρατε  στην  γραπτή  σας  εισήγηση  και  

ευτυχώς  την  διορθώσατε ,  εν  μέρει ,  στην  προφορική ,  δεν  είναι  ούτε  

ιστορικά  ούτε  ηθικά  αποδεκτή ,  καθώς  υποβαθμίζεται ,  εντέχνως ,  ο  

ρόλος  των  τόσων  άλλων  επώνυμων  και  ανώνυμων  αξιωματικών  και  

οπλιτών  που  επάνδρωσαν  το  19ο  Σύνταγμα  Πεζικού  της  6η ς  Μεραρχίας  

Σερρών .   

 Θυμίζουμε  τους  εφέδρους  αξιωματικούς  Μαδεμλή ,  Τσεζμετζή ,  

Τσάκα ,  Βλάχο ,  Χατζηκυριάκου ,  Έλληνα ,  Αρβανίτη ,  Πέτζα ,  Κοκίδη ,  

καθώς  και  τους  254 οπλίτες  που  σκοτώθηκαν  εκεί  και  φυσικά  δεν  

πρέπει  να  ξεχνάμε  τον  έφεδρο  αξιωματικό  Βασίλη  Ραπτούδη ,  ο  οποίος  
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τιμήθηκε  με  το  χρυσό  αριστείο  ανδρείας  για  τον  ηρωισμό  που  επέδειξε  

στην  εν  λόγω  μάχη ,  ενώ  συνέχισε  να  κρατάει  ψηλά  το  λάβαρο  του  

αντιφασιστικού  αγώνα  του  19ο υ  Συντάγματος  Πεζικού  για  τα  επόμενα  

τέσσερα  χρόνια .   

 Όλος  ο  πρόλογος  για  την  ενημέρωση  του  σώματος  και  για  την  

διόρθωση  της  εισήγησης ,  γιατί  θεωρούμε  ότι  η  εισήγηση  δεν  είναι  

επαρκώς  τεκμηριωμένη ,  όσον  αφορά  το  ιστορικό  γεγονός ,  διότι  η  

ιστορική  μνήμη  σαφώς  και  πρέπει  να  μένει  άσβεστη  και  οφείλει  να  μην  

είναι  επιλεκτική .   

 Και  εγώ  συμφωνώ  με  τον  κ .  Φαρμάκη ,  εφόσον  συμπεριληφθούν  

όλα  τα  ονόματα  ναι ,  να  αποδώσουμε  τιμή  φυσικά  σε  όλους .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  σας  απαντήσω  σε  όλα  αυτά  που  είπατε  και  να  συμπληρώσω  αυτά  

που  έλεγα  προηγουμένως .   

 Πρώτον ,  όπως  είδατε ,  δεν  έγινε  η  παραμικρή  αναφορά  στις  

πολιτικές  πεποιθήσεις  και  στην  πολιτική  διαδρομή  που  ακολούθησε  ο  

καθένας  από  τους  μαχητές  των  συγκεκριμένων  εκείνων  ημερών .  Αυτό  

έγινε  επειδή  δεν  χωράει  τέτοιου  είδους  αναφορά ,  όταν  πρόκειται  για  

έναν  αγώνα  εθνικό ,  που  ήταν  ο  αγώνας  που  γινόταν  εκείνες  τις  ημέρες  

στο  Ύψωμα  731.   

 Συνεπώς ,  εμείς  εδώ  ούτε  ονομαστικά  αναφέραμε  ποιοι  είναι  οι  

μαχητές  ούτε  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  να  εξετάσουμε  τις  πολιτικές  

πεποιθήσεις  του  καθενός .  Εμείς  εδώ  αναγνωρίζουμε ,  προτείνουμε ,  

ζητάμε  να  αναγνωριστεί  με  προεδρικό  διάταγμα  ως  δημόσια  εορτή  

τοπικής  σημασίας  αυτή  η  ηρωική  αντίσταση  του  συνόλου  των  μαχητών  

του  19ο υ  Συντάγματος  Πεζικού  που  ήταν  στην  πλειοψηφία  τους  

Σερραίοι  και  υπάρχουν ,  οπωσδήποτε ,  πολλοί  πεσόντες  στο  ύψωμα  
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αυτό ,  να  αναγνωριστεί  λοιπόν  αυτό  το  σημαντικό  γεγονός  της  τοπικής  

μας  στρατιωτικής  ιστορίας  και  να  αποδίδονται  οι  δέουσες  τιμές  σε  

όλους  όσοι  πολέμησαν  εκεί .   

 Ασφαλώς  και  οφείλουμε  να  διατηρούμε  την  ιστορική  μνήμη .  Η  

ιδιαίτερη  αναφορά  που  έγινε  στον  Ισαάκ  Λαυρεντίδη  είναι  διότι  και  

από  τους  συγγραφείς  έχει  να  κάνει  με  το  ότι  χαρακτηρίστηκε  ως  μια  

εμβληματική  φυσιογνωμία  εκείνων  των  μαχών ,  με  την  έννοια  ότι  ήταν  

αυτός  που  αναφώνησε  εμψυχώνοντας  τους  μαχητές  του ,  «Ένα  βήμα  

πίσω ,  ο  τάφος  της  Ελλάδα». Αυτή  είναι  μια  φράση  που  έχει  μείνει  

διαχρονικά  ως  εμβληματική  και  χαρακτηριστική  των  μαχών  εκείνων  

των  ημερών  και  δείχνει  το  ατσάλινο  φρόνιμα  που  είχαν  οι  μαχητές ,  το  

σύνολο  των  μαχητών ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι ,  των  Ελλήνων  μαχητών  

πατριωτών  εκείνων  του  19ο υ  Συντάγματος ,  οι  οποίοι  έμειναν  εκεί .  Δεν  

έκαναν  ούτε  ένα  βήμα  πίσω  και  έσπασε  πράγματι  τα  μούτρα  του  ο  

Μουσολίνι  στην  εαρινή  του  εκείνη  επίθεση .   

 Τώρα  ενημέρωσα  στην  αρχή  επιγραμματικά ,  δεν  ήθελα  να  πω  

περισσότερα  για  να  μην  φανεί  ότι  θέλω  να  προβάλω  το  έργο  του  

Συνδέσμου  Εφέδρων  Αξιωματικών  στο  οποίο  έχω ,  είμαι  Πρόεδρος .  

Πέρυσι  στην  περσινή  εκδήλωση  που  κάναμε  όλα  αυτά  τα  ονόματα  που  

αναφερθήκανε  και  τώρα  επιγραμματικά ,  αναφέρθηκαν  διεξοδικά ,  

υπήρχαν  για  πολλούς  από  αυτούς  και  φωτογραφίες  στην  έκθεση  

φωτογραφίας  που  είχαμε  στον  προθάλαμο  της  εκδήλωσης  και  υπήρχαν  

και  πολλοί  συγγενείς  αυτών ,  οι  οποίοι  ήρθαν  και  παρευρέθηκαν  στην  

συγκεκριμένη  εκδήλωση .   

 Πράγματι  στόχος  μας  είναι  και  πιστεύω  ότι  η  προσπάθεια  που  θα  

ξεκινήσει  σήμερα  θα  το  ενισχύσει  αυτό ,  να  κάνουμε  φέτος  τον  Μάρτιο  

και  εάν  καταφέρουμε  να  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  και  να  έχει  
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εγκριθεί  το  Προεδρικό  Διάταγμα ,  γιατί  όχι  και  να  μην  καλέσουμε  και  

τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας ,  ο  πρώτος  εορτασμός  να  είναι  

πανηγυρικός  και  να  κάνουμε  και  μια  ημερίδα  σχετικά  με  το  

συγκεκριμένο  θέμα  και  μάλιστα ,  τα  πορίσματα  αυτής  της  ημερίδας  

συνδυασμένα  με  τα  πορίσματα  της  περσινής  ημερίδας  να  αποτελέσουν  

τον  πυρήνα  μιας  έκδοσης  καλαίσθητης  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα .   

 Ασφαλώς  και  αποδεχόμαστε  όλες  αυτές  τις  προτάσεις  που  έγιναν  

και  από  τον  κ .  Φωτιάδη  και  από  όλους  τους  υπόλοιπους  συναδέλφους ,  

προκειμένου  να  γνωρίσουν  σε  πρώτη  φάση  οι  Σερραίοι  τα  σημαντικά  

αυτά  ιστορικά  γεγονότα ,  να  προχωρήσουμε  στην  ανέγερση  μνημείο ,  

αυτό  ήταν  και  μια  πρόταση  που  είχε  απευθύνει  ο  Σύνδεσμος  Εφέδρων  

Αξιωματικών  προς  τον  Δήμο  Σερρών  για  την  ανέγερση  ενός  τέτοιου  

μνημείου  και  νομίζω  ότι  σε  αυτά  είμαστε  αυτονόητα  σύμφωνοι  όλοι  

και  όλες  αυτές  οι  εισηγήσεις  που  έγιναν  από  εσάς  θα  συνεκτιμηθούν  

και  όλοι  μαζί  θα  προσπαθήσουμε  να  αναδείξουμε  το  γεγονός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  θα  ήθελα  να  κάνω .  Όταν  θα  φύγει  για  το  προεδρικό  

διάταγμα  η  απόφαση ,  θα  αναφέρει  αυτά  που  αναφέρει  η  εισήγησή  σας ;  

Εάν  αναφέρει  μόνο  ένα  όνομα  εγώ  θα  καταψηφίσω .  Εάν  δεν  αναφέρει  

τίποτα ,  δεν  έχω  πρόβλημα  και  θα  ήθελα  να  δεσμευτείτε  από  τώρα  ότι  

όταν  θα  γίνει  μνημείο  με  το  καλό  και  εάν  θα  περάσει  από  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θα  είναι  υπέρ  πεσόντων ,  όλων  και  εάν  

αναφέρονται  ονόματα  θα  είναι  όλα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  σας  το  έχω  απαντήσει  ήδη ,  δεν  χρειάζεται  να  επανερχόμαστε  

και  να  λέμε  τα  ίδια .  Η  εισήγησή  μας  δεν  θα  αναφέρει  κανένα  όνομα ,  
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θα  αναφέρεται  στα  γεγονότα  και  στην  συμμετοχή  του  19ο υ  

Συντάγματος  Πεζικού  των  Σερρών  στις  μάχες  αυτές  και  όταν  με  το  

καλό  καταφέρουμε  να  ανεγείρουμε  μνημείο ,  εκεί  προφανώς  θα  αφορά  

όλους ,  δεν  μπορεί  να  αφορά  κανέναν  επιλεκτικά .  Το  αίμα  των  νεκρών  

μας  και  των  ηρώων  μας  είναι  το  ίδιο ,  ανεξάρτητα  από  τους  πολιτικές  

πεποιθήσεις  του  καθενός  μας  και  απορώ  γιατί  επανερχόμαστε  στο  θέμα   

των  πολιτικών  πεποιθήσεων ,  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  εξαρχής ,  εγώ  

τουλάχιστον ,  δεν  το  έθεσα  ούτε  διανοήθηκα  να  το  θέσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  εξήγησα  για  ποιο  λόγο  το  έκανα ,  σας  εξήγησα  για  ποιο  λόγο  έγινε .  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρθηκα  καθόλου  σε  πολιτικές  πεποιθήσεις  κανενός  και  σας  

εξήγησα  για  ποιο  λόγο  έγινε  η  ειδική  αναφορά  στον  κ .  Λαυρεντίδη .   

Αφού  συμφωνούμε  όλοι  δεν  χρειάζεται… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  η  παράταξή  μας ,  βεβαίως  οι  ήρωες  είναι  στο  

πάνθεο  των  ηρώων  της  πατρίδας  μας ,  η  εισήγησή  μας  όμως  ήταν  να  

ονοματιστούν  ως  τοπικοί  ήρωες  και  από  εκεί  απορρέει  και  η  
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δυνατότητά  μας  να  τυπώσουμε  και  τίτλους ,  δηλαδή  ότι  ακριβώς  

προκύπτει ,  προκειμένου  να  τιμήσουμε  αυτούς  τους  ήρωες ,  άρα  λοιπόν  

ορθά  όλοι  είμαστε  στο  ίδιο  πνεύμα .   

 Εκείνο  το  οποίο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  επαναφέρω  και  

ίσως  πρέπει  να  το  δείτε  άμεσα ,  είναι  να  επικοινωνήσουμε  με  τους  

δήμους  Τρικάλων ,  Τρικκαίων  και  Καρδίτσας ,  για  να  δούμε  αυτό  το  

οποίο  ξεκίνησε ,  όπως  σας  είπα ,  ήδη  περίπου  δέκα  χρόνια ,  δηλαδή  να  

πάμε  να  αναγνωρίσουμε  τα  οστά  και  επιτέλους  να  τα  μεταφέρουμε  

στον  τόπο  μας ,  να  τα  θάψουμε  και  νομίζω  τότε  θα  υπηρετήσουμε  

πραγματικά  αυτό  το  οποίο  όλοι  εδώ  ομονοούμε .  Είναι  το  ξεκίνημα  μιας  

προσπάθειας  και  νομίζω  με  την  ταφή  θα  είναι  η  ολοκλήρωση .  Κατά  τα  

λοιπά ,  είμαστε  απολύτως  σύμφωνοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  απολύτως  λοιπόν  κ .  Νομάρχα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκανα  μια  πρόταση ,  θα  την  σκεφτούμε ;  Πιστεύετε  ότι  είναι  ώριμο  το  

θέμα  να  απευθυνθούμε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  στο  Υπουργείο  

Εσωτερικών ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  πρέπει  να  το  κάνουμε  για  να  προλάβουμε  να  γίνει  το  

προεδρικό  διάταγμα  μέχρι  τον  Μάρτιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  προηγούμενο .  Στα  Τρίκαλα  η  συγκεκριμένη  μέρα  ήδη  

εορτάζεται .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  διαδικαστικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  είναι  Νομού ;  Πριν  πάτε  στο  διαδικαστικό  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  θα  είναι  η  πρότασή  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομού .  Και  οι  άλλοι  δήμοι  δεν  θα  το  ξέρουν  ούτε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

….Επειδή  το  συγκεκριμένο  σύνταγμα  ήταν  με  έδρα  τα  Τρίκαλα ,  …τους  

ήρωές  μας  έστω  και  εάν  είναι  από  χωριό  ή  από  οπουδήποτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προχωρήσει ,  θα  προχωρήσει ,  μην  αμφιβάλετε  γι '  αυτό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μήπως  θα  βοηθούσε  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  η  

απόφαση  και  των  άλλων  Δημοτικών  Συμβουλίων  του  Νομού ;  Επειδή  

θέλουμε  να  κινηθούμε  σε  επίπεδο  Νομού .  Μήπως  θα  βοηθούσε  αυτό  

και  θα  ενίσχυε  την  θέση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγώ  προτείνω  να  λάβουμε  σήμερα  την  απόφαση  για  να  

μπορέσει  να  εκκινήσει  η  διαδικασία  και  να  προλάβουμε  για  τον  

Μάρτιο  και  να  κοινοποιήσουμε  την  απόφαση  αυτή  στους  υπόλοιπους  

δήμους ,  προκειμένου  να  λάβουν  όμοιες  αποφάσεις .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στα  επόμενα  Δημοτικά  τους  Συμβούλια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ακριβώς .  Συμφωνούμε  σε  αυτό .   Οπότε  συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  745/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .  

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  της  αρ  136/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   

του  ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα:  ¨Ορισμός  εξόδων  παράστασης  Προέδρου   

ΔΣ  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποχωρεί  ο  κ .  Δεσποτίδης .  Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .  Θέλετε  

εισήγηση ;  Συμφωνούμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  746/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για   

το  έτος  2020 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Προηγείστε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  μια  διευκρινιστική  ερώτηση .  Επειδή  στα  σάιτ  έχετε  ποσά  ανά  

χρόνο ,  δεν  έχετε  όμως  το  ίδιο  στις  τοπικές  εφημερίδες ,  η  κατανομή  του  

κονδυλίου  που  αφορά  την  συνδρομή  στις  τοπικές  εφημερίδες  είναι  σε  

όλους  η  ίδια ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Μου  επιτρέπετε ;  Εμείς  θα  πάρουμε  απόφαση  ότι  εγκρίνουμε….στην  

συνέχεια  θα  έρθει  το  θέμα  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  όπου  ο  

τιμοκατάλογος ,  ο  οποίος  έχει  προταθεί  από  τις  εφημερίδες  συνήθως  

μειώνεται  και  θα  πάμε  στα  ποσά  που  και  πέρυσι  η  Οικονομική  

Επιτροπή  είχε  προτείνει .   

Είναι  περίπου  450 ευρώ  τον  χρόνο ,  πρότειναν  οι  εφημερίδες ,  θα  

πάμε  γύρω  στα  420 ευρώ  με  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

 Τώρα ,  σήμερα ,  παίρνουμε  μόνο  την  απόφαση  να  γραφτούμε  

συνδρομητές .  Το  ποσό  θα  το  δούμε  στην  συνέχεια .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  ερώτημά  μου ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  είναι  εάν  είναι  ισοκατανεμημένο  

στις  … 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Απόλυτα .  Απόλυτα  ισοκατανεμημένο .  Οι  ημερίδες  παίρνουν  το  ίδιο  

ποσό  και  οι  εβδομαδιαίες  παίρνουν  επίσης  το  ίδιο  ποσό  που  είναι  

μειωμένο  σε  ποσοστό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Τι  γίνεται  με  τα  μικρόφωνα ;  Κάτι  πρέπει  να  κάνουμε .  Θα  

συμφωνήσουμε ,  βεβαίως ,  όπως  κάθε  χρόνο  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  

μόνο  για  όσες  εφημερίδες  και  περιοδικά  εκδίδονται .  Να  ληφθεί  υπόψη  

αυτό ,  διότι  κάποια  σταμάτησαν ,  κάποια  καινούργια  μπορεί  να  βγήκαν .  

Μόνο  για  όσες  εφημερίδες  και  περιοδικά  εκδίδονται .  Νομίζω  ότι  είμαι  

σαφής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

. .στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Οπότε  εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  747/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Τροποποίηση  /  αλλαγή  του  ύψους  των  τελών  κοιμητηρίων  

 που  επιβλήθηκαν  με  την  αρ .  415/2016 απόφαση  

 Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θέλετε  ερώτηση  κύριε  Αραμπατζή ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  

κ .  Φαρμάκης ;  Ποιος  θα  κάνει  την  ερώτηση  από  εσάς ;  Ο  κ .  Χράπας ;  

Τότε  να  προηγηθεί  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δέκα  είμαστε ,  στο  δέκα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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 Δυστυχώς  δεν  έχω  μπροστά  μου  την  εισήγηση ,  αλλά  υπάρχει  κάτι  που  

δεν  κατάλαβα .  Τι  θα  γίνει  δηλαδή  ακριβώς ;  Θα  μειωθούν ;  Τι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ας  ακούσουμε  την  εισήγηση  πρώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ακριβώς  η  ίδια  ερώτηση  είναι .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Να  εξηγήσουμε  λοιπόν  στο  σώμα  πως  έχουν  τα  πράγματα  για  να  

αντιληφθείτε  πλήρως  την  κατάσταση  που  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή .   

 Όπως  ξέρετε  εισπράτταμε  από  κάθε  αρχηγό ,  εισέπραττε  η  

υπηρεσία  μέχρι  το  ΄17 από  κάθε  αρχηγό  οικογένειας  στις  Δημοτικές  

Ενότητες ,  εκτός  από  την  Δημοτική  Ενότητα  των  Σερρών ,  10 ευρώ .  

Έρχεται  λοιπόν  τώρα  το  Σώμα  Επιθεωρητών  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

λέει  ότι  δεν  μπορεί  να  μπει  και  να  δει  κανείς  τα  στοιχεία  από  το  

Μητρώο  και  συνεπώς  δεν  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα  είσπραξης  των  

10 ευρώ .   

 Επειδή  είναι  ανταποδοτικά  τα  τέλη  στα  κοιμητήρια ,  για  να  

μπορέσει  η  υπηρεσία  να  συνεχίσει  να  λειτουργεί  και  να  ανταποδίδει  τις  

υπηρεσίες ,  έρχεται  το  ΄19 τον  Μάιο  και  παίρνει  την  απόφαση  

κατάργησης  των  10 ευρώ  και  πρότασης ,  έτσι  ώστε  να  δίνεται  ανά  ταφή  

στις  Δημοτικές  Ενότητες  εκτός  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών ,  100 

ευρώ  συνολικά .  Ανά  ταφή .   

 Η  απόφαση  αυτή  εγκρίθηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  πήγε  

στην  Αποκεντρωμένη  για  έλεγχο ,  επειδή  όμως  ήταν  προεκλογική  

περίοδος  και  θεωρήθηκε  ότι  δεν  ήταν  κατεπείγουσα ,  ήρθε  στις  22 
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Σεπτεμβρίου  η  απάντηση  από  την  Αποκεντρωμένη  ότι  αυτό  το  θέμα  δεν  

μπορεί  να  περάσει  λόγω  του  ότι  δεν  είναι  κατεπείγον .   

 Τώρα  λοιπόν  επανέρχεται  το  θέμα ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορεί  η  

υπηρεσία  να  εισπράξει  και  να  μπορεί  να  ανταποδίδει  τις  υπηρεσίες .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  με  αφορμή  ακριβώς  αυτό  μου  θυμίσατε  και  το  

σημείο  το  οποίο  δεν  κατάλαβα .  Εκεί  λοιπόν  που  μιλάμε  για  

αναπροσαρμογή  και  από  10 γίνεται  100,  λέει  ότι  όταν  ήταν  10 είχαμε  

εισπράξεις  88.000 ευρώ .  Εάν  θα  γίνει  100,  με  βάση  τους  θανάτους  και  

τις  ταφές  και  τα  στατιστικά ,  θα  πάμε  στις  33.000.  Εξηγήστε  μου  λίγο .  

Με  10 ευρώ… 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Να  το  εξηγήσουμε  λιγάκι .  Δέκα  ευρώ  έδινε  κάθε  οικογένεια  επειδή  

απλά  ήταν  γραμμένη  στα  Μητρώα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  σας  παρακαλώ  επιτρέψτε  μου  λίγο .  Να  εξηγήσω  λιγάκι .  Κάθε  

οικογένεια ,  κάθε  αρχηγός  οικογένειας  έτσι  όπως  ήταν  γραμμένο  στο  

Μητρώο ,  για  κάθε  χρόνο  έδινε  10 ευρώ .  Τώρα  είναι  με  την  ταφή  μόνο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Πολύ  ωραία .  Και  επίσης  αναπροσαρμόζονται ,  γιατί  πρέπει  να  υπάρχει  

ισονομία  και  τους  ετεροδημότες ,  οι  οποίοι  πλέον  από  1.500 ευρώ  

πληρώνουν  το  τιμολόγιο  που  πρέπει  να  πληρώσει  και  κάθε  Σερραίος  

δημότης .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τελικά  θα  την  κάνω  την  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  την  κάνετε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι .  Η  ερώτηση  είναι ,  πρώτον ,  αυτοί  που  έχουν  ήδη  πληρώσει  τα  

10ευρα  τόσα  χρόνια ,  έχουν  συμπληρωθεί  ένα  ποσό  των  100 ευρώ ,  έτσι  

ώστε ,  όταν  θα  αποχωρήσουν  στον  κύριο  ήδη  το  έχουν  πληρώσει  και  

τώρα  θα  κληθούν  να  το  ξανά  πληρώσουν .  Ένα  κομμάτι  είναι  αυτό  που  

θα  πρέπει  να  το  δούμε  πως  θα  το  διαχειριστούμε ,  γιατί  τα  ερωτήματα  

αυτά ,  τα  έχω  πει  και  σε  σας  από  τους  κατοίκους  των  Κοινοτήτων .   

 Ένα  άλλο  κομμάτι  είναι ,  δεν  έχω  καταλάβει  πραγματικά  και  θέλω  

λίγο  να  με  διαφωτίσετε ,  τι  ακριβώς  συμβαίνει  όταν  ένας  νεκρός  είναι  

θαμμένος  σε  μια  Κοινότητα  για  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα  από  τα  

έξι  έτη ;  Εκεί  τι  τέλος  υπάρχει ;  Γιατί  είδα  κάπου ,  αλλά  να  με  

συγχωρείτε ,  δεν  πρόλαβα  να  το  μελετήσω  σωστά .   

 Ένα  τρίτο  που  βλέπω  είναι  ότι  έχουμε  μειώσει  το  τέλος  των  

ετεροδημοτών  στα ,  νομίζω  250,  300 ευρώ  από  1.500.  Σωστά ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  υποχρεωτικό  να  μειωθεί  το  τέλος  των  ετεροδημοτών  στα  πλαίσια  

της  ισονομίας  που  υπάρχει .  Εξάλλου  ήταν  μόνο  έξι  συνολικά  οι  ταφές  

ετεροδημοτών  το  ΄17, άρα  δεν  υπάρχει  μεγάλη  απώλεια  αλλά  στα  

πλαίσια  της  ισονομίας  με  απόφαση  του  Υπουργείου ,  δεν  μπορούμε  να  

ξεφύγουμε  από  αυτή  την  απόφαση .  
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 Αυτό  που  θέλω  να  τονίσω  όμως ,  δεν  ξέρω ,  κ .  Νομάρχα ,  εάν  

θέλετε  να  κάνετε  κάποια  ερώτηση ,  αυτό  που  θέλω  να  εξηγήσω  λιγάκι  

ότι  το  θέμα  αυτό  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εδώ  το  δικό  σας  τον  

Μάιο  μετά  από  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Άρα  λοιπόν  ότι  

εισπράχθηκε  μέχρι  την  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  θεωρείται  

ότι  καλώς  εισπράχθηκε .  Από  εκείνη  την  στιγμή  και  στην  συνέχεια  δεν  

εισπράχθηκε  τίποτα  άλλο .  Δεν  έχει  πληρωθεί  ούτε  ένα  δεκάρικο  που  να  

αφορά  το  ΄18.  

 Για  να  μην  δημιουργηθεί  λοιπόν  εκκρεμότητα ,  γιατί  κάποιοι  να  

πληρώσουν  και  κάποιοι  να  μην  πληρώσουν  στην  πορεία ,  γιατί  η  

υπηρεσία  δεν  μπορεί  να  εισπράξει  το  δεκάρικο  αυτό ,  έρχεται ,  λοιπόν ,  

αυτή  η  απόφαση  να  οριστικοποιήσει  το  πως  θα  λειτουργήσει  από  εδώ  

και  πέρα  η  υπηρεσία .  Δεν  θα  υπάρξουν  δηλαδή  δυο  μέτρα  και  δυο  

σταθμά  από  εδώ  και  πέρα .  Κάποιοι  που  έχουν  πληρώσει  όμως  μέχρι  το  

΄17 το  οικονομικό  έτος ,  όφειλαν  να  πληρώσουν .   

Μέχρι  την  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  θεωρούνται  

καλώς  καμωμένες  οι  πληρωμές ,  γιατί  αυτό  ίσχυε .  Από  την  απόφαση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  και  μετά  δεν  εισπράχθηκε ,  όπως  με  

διαβεβαίωσε  η  υπηρεσία  ούτε  ένα  δεκάρικο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  πέραν  της  εξαετίας  στης  Κοινότητες  αλλάζει  κάτι ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι .  Πέραν  της  εξαετίας  πουθενά  κανείς  δεν  πληρώνει  τίποτα  εάν  δεν  

υπάρχει  η  λεγόμενη  εξαύλωση  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Και  το  ερώτημα  λίγο  που  δεν  μου  είπατε ,   δηλαδή  τώρα  που  δεν  το  

απαντήσατε ,  τώρα  δηλαδή  θα  πάει  ο  κ .  Τουρτούρας  στο  Μητρούσι ,  τι  
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θα τους πει;  Και εγώ στον Προβατά. Ότι  πληρώσατε μέχρι το ΄17 

πληρώσατε  και  μετά  μην  πληρώνετε  τίποτα ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ακριβώς  έτσι  είναι .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  να  τους  πούμε ;  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτό  ακριβώς .  Αυτό  συμβαίνει .  Αυτό  ακριβώς  είναι .  Από  το  ΄18 και  

μετά  δεν  μπορεί  να  εισπραχθεί , .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Να  κάνω  και  την  τοποθέτησή  μου  να  τελειώνω  και  να  μην  ξανά  

μιλήσω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ήταν  το  ΄19.  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ότι  ήταν  η  απόφαση  πριν  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ .  Νομάρχα .  

Ήταν  πριν  την  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  Μετά  την  

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  διαβεβαίωσε  η  υπηρεσία ,  

γιατί  το  ζήτησα  επισταμένως ,  μου  είπε  ότι  δεν  υπάρχει  ούτε  μια  

πληρωμή .  Απαγορεύεται .   

Έτσι  με  διαβεβαίωσε  η  υπηρεσία  αλλά  επειδή  όμως  το  βάλατε ,  

κύριε  Νομάρχα ,  θα  το  ξανά  δω  αυτό  το  ζήτημα  σε  προσωπικό  επίπεδο  

και  θα  σας  πω  ακριβώς  σε  κάποια  άλλη  στιγμή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος  που  έχει  να  κάνει  ερώτηση ;   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  Πρόεδρος  του  Λευκώνα  έχει  να  μας  πει  κάτι .  Θέλετε  τοποθέτηση  ή  

ερώτηση ;  Τοποθέτηση .  Περιμένετε  λιγάκι .  Άρα  περνάμε  σε  

τοποθετήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χράπας  και  η  κυρία  πρόεδρος  του  

Λευκώνα .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ήδη  από  την  λήψη  της  προηγούμενης  

απόφασης ,  η  οποία  θυμίζω  ήταν  ομόφωνη ,  θεωρώ  ότι  ερωτήσεις  δεν  

πρέπει  να  υπάρχουν ,  με  την  έννοια  ότι  εξαντλήθηκε  στο  θέμα ,  στο  

σύνολο  το  θέμα ,  μιας  και  ήρθε  αρνητική  από  την  Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση  στην  λογική  της  ισονομίας  που  πρέπει  να  τυχαίνουν  όλοι  οι  

δημότες  μας .   

 Θα  έρθω  λίγο  πιο  συγκεκριμένα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  θα  

μιλήσω  για  τον  Λευκώνα .  Όχι  επειδή  κατάγομαι  από  εκεί ,  όμως  θέλω  

να ,  πάλι  σε  αυτή  την  αίθουσα  έγινε  μια  αναφορά  αλλά  δυστυχώς  στου  

κουφού  την  πόρτα  όσο  θέλεις  βρόντα  λέει  ο  λαός .   

 Ο  Λευκώνας ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  εξελίχθηκε  σε  τρίτο  

νεκροταφείο  της  πόλης .  Το  πρώτο  και  δεύτερο  το  ξέρουμε ,  το  τρίτο  

είναι  ζητούμενο  εδώ  και  πολλά  χρόνια .  Μακάρι  να  προχωρήσουμε  και  

να  υποδεχθεί  κατά  πως  αρμόζει  με  αξιοπρέπεια  των  νεκρών  μας .   

 Ο  Λευκώνας ,  λοιπόν ,  λόγω  της  γειτνίασης  και  εξαιτίας  άλλων  

προνομίων ,  εντός  εισαγωγικών ,  έχει  εξελιχθεί  ως  τρίτο  νεκροταφείο .  Η  

θέσπιση  του  τέλους  ετεροδημοτών  σε  1.500,  υψηλό  ύψος ,  

αντιλαμβάνεστε  ότι  είχε  μια  στόχευση  αποθάρρυνσης ,  προσέξτε  είχαμε  
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αγορά  οικογενειακού  τάφου ,  διότι  όπως  επισήμανε  ο  κ .  Χράπας ,  στα  

χωριά  δεν  κάνουμε  εκταφή .   

 Έρχεται  τώρα  η  πολιτεία  και  λέει  ότι  δεν  πρέπει  να  παίρνουμε  

1.500 ευρώ .  εδώ  όμως  στην  πόλη  οικογενειακό  τάφο  μπορούσες  να  

αγοράσεις  κάποτε ,  έτσι  δεν  είναι ;  Τώρα  λόγω  στενότητας .  Εάν  γίνει  το  

τρίτο  νεκροταφείο  θα  αγοράσουμε .  Θα  μπορούμε  να  αγοράζουμε .  

Δυνητικά .  Διότι  έτσι  συμβαίνει .   

 Άρα  λοιπόν ,  φέρνω  στο  προσκήνιο ,  μπορεί  να  είναι  οδυνηρή  

συζήτηση  αλλά  είναι  καθοριστική ,  διότι  στην  Ενορία  την  πάνω  του  

Λευκώνα  έχουμε  πολύ  συχνά  ταφές ,  ενώ  από  όλες  τις  Ενορίες  

κατευθύνονται  οι  νεκροί  στις  δυο  χώρους ,  σε  δυο  ταφώνες .  Εκεί  

έχουμε  ένα  θέμα  το  οποίο ,  όσο  και  εάν  φαίνεται  ξένο  και  ενδεχομένως  

μετά  την  κόπωση  να  φαίνεται  ότι  δεν  πρέπει  να  το  συζητήσουμε ,  σας  

παρακαλώ  στο  όνομα  της  ευαισθησίας  να  το  δούμε .   

 Άρα  λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  ψηφίσαμε ,  κύριε  εισηγητά  ως  

παράταξη ,  γιατί  ο  κ .  Χρυσαφίδης  διαβεβαίωσε  ότι  είχαν  γίνει  με  τον  

προηγούμενο  συνάδελφό  σας  όλες  οι  δέουσες  επαφές  προκειμένου  να  

διευκρινιστεί  ότι  τα  1.500 που  πληρώνουμε ,  οι  ετεροδημότες ,  είναι  για  

οικογενειακό  τάφο .   

 Επαναφέρω  λοιπόν  την  πρόταση  και  λέω ,  να  διευκρινιστεί ,  διότι  

εσείς  δεν  ονοματίζετε  πουθενά  για  αγορά  οικογενειακού  τάφου .  Πρέπει  

να  εμπλουτίσουμε ,  λοιπόν ,  τον  Κανονισμό  και  όπου  ισχύει ,  διότι  περί  

αυτού  πρόκειται ,  το  τέλος  αυτό  να  διατηρηθεί .   

 Έχει  δυο  στοχεύσεις .  Την  πρώτη  την  ανέφερα .  Η  δεύτερη  είναι  η  

εξασφάλιση  εσόδων .  Η  ανταποδοτικότητα  εδώ  είναι  συγκεκριμένη  και  

θα  πρέπει  να  μην  μεταφέρουμε  πόρους  για  να  εξασφαλίσουμε  

στοιχειωδώς  την  αξιοπρέπεια  στους  συγκεκριμένους  χώρους .   
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 Έχουμε ,  λοιπόν  στον  Λευκώνα  ένα  τεράστιο  χώρο ,  τον  οποίο  τον  

περιφράξαμε ,  όπως  τον  περιφράξαμε ,  χωρίς  να  τον  διαμορφώσουμε  

όπως  θα  έπρεπε ,  διότι  είναι  με  μεγάλη  κλίση ,  σήμερα  επειδή  είναι  

κοκκινόχωμα  εάν  βρέξει  δεν  μπορεί  να  μπει  κανείς  και  εκεί  έχουμε  

εικόνες  τριτοκοσμικές .   

 Όπως  σας  είπα  δεν  αφορά  τους  κατοίκους  του  Λευκώνα .  Το  λέω  

επί  συγκεκριμένου  για  να  μην  θεωρηθεί  ότι  κάνω  κάτι  το  οποίο  έχει  

σχέση  με  μια  αναφορά  εξαιτίας  ότι  είναι  ο  τόπος  μου .   

 Θεωρώ  λοιπόν ,  ότι  χρήματα  πρέπει  να  επενδυθούν ,  Παντελή  εκεί  

στο  χωριό  έκανες  εξαιρετική  δουλειά ,  μπράβο ,  χρήματα  πρέπει  να  

επενδυθούν  και  να  γίνουν  οι  διάδρομοι  και  να  δημιουργηθούν  οι  χώροι  

και  στον  Λευκώνα  και  να  μην  θάβουμε  στο  επικλινές  χωρίς  να  έχουμε  

κόψει  στοιχειωδώς  με  μια  μπουλντόζα  πατάρια  και  χωρίς  να  έχουμε  

δημιουργήσει  στοιχειωδώς  διάδρομους ,  διότι  εκεί  δεν  μπορεί  να  ανέβει  

ο  νεκρός  όταν  θα  έχουμε  ένα  τέτοιο  διάστημα  βροχοπτώσεων .   

 Θεωρώ ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ότι  πρέπει  να  επιμεληθείτε ,  να  

επενδύσετε  χρήματα  τα  οποία  ούτως  ή  άλλως ,  είναι  ανταποδοτικής  

προέλευσης ,  έχουν  δοθεί  τα  χρήματα ,  να  διαμορφωθεί  ο  χώρος ,  διότι  

όπως  εξήγησα  στην  ουσία  είναι  το  τρίτο  νεκροταφείο  της  πόλης .   

 Το  εστιάζω  έτσι  για  να  δώσω  ακριβώς  την  χρήση .  Κατά  τα  λοιπά  

θεωρώ  ότι  πρέπει  να  επαναφέρουμε  την  δυνατότητα  αγοράς  

οικογενειακού  τάφου ,  έστω  και  εάν  δεν  είναι  επίκαιρο ,  θα  προκύψει  

και  θα  είναι  επίκαιρο .  Μπορούμε  να  το  διατυπώσουμε  όπου  υπάρχει  η  

δυνατότητα .  Δεν  υπάρχει  σήμερα  ούτε  στο  Α  ούτε  στο  Β  νεκροταφείο  

αλλά  όχι  να  μην  το  έχουμε  προβλέψει ,  όπως  σας  εξήγησα ,  με  αυτή  την  

προσέγγιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθέτηση  έχει  ζητήσει  επίσης  ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Βασικά  αυτό  το  θέμα  ήρθε  για  να  συζητηθεί  στην  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  όπου  προήδρευα  το  καλοκαίρι ,  μέσα  στον  Ιούλιο ,  εάν  

θυμάμαι  καλά ,  αλλά  η  απόφασή  μου  ήταν  ότι  δεν  θα  έπρεπε  αυτή  η  

απόφαση  να  παρθεί  από  την  δική  μας  παράταξη ,  αλλά  από  την  

καινούργια  παράταξη  που  θα  αναλάμβανε  τον  Σεπτέμβρη  και  έτσι  

ήρθε ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  ήρθε  και  τώρα  για  να  συζητηθεί ,  αφού  

συζητήθηκε  φυσικά  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  στην  Επιτροπή   

Ποιότητας  Ζωής .   

 Πάνω-κάτω  δεν  διαφέρει  η  τοποθέτησή  μου  από  του  κυρίου  

Φωτιάδη ,  απλά  δεν  είναι  μόνο  ο  Λευκώνας  που  έχει  πολύ  σοβαρό  

πρόβλημα .  Το  ίδιο  ακριβώς  πρόβλημα  το  έχει  το  Μητρούσι  εδώ  και  

πάρα  πολλά  χρόνια .   

 Αυτή  την  απόφαση  την  είχαμε  πάρει  στον  πρώην  Δήμο  Καπετάν  

Μητρούση  για  να  σταματήσουμε  την  εύκολη  πρόσβαση  ετεροδημοτών  

στα  κοιμητήρια  του  Μητρουσίου .  Είχαν  γεμίσει  τα  νεκροταφεία  γι '  

αυτό  τον  λόγο .  Έρχονταν  ετεροδημότες  και  τους  ενταφιάζανε  σε  εκείνο  

το  σημείο ,  χωρίς  να  έχουν  καμία  σχέση  βασικά .   

 Το  τέλος  των  1.500 ευρώ  δεν  ήταν  εισπρακτικό .  Ήταν  

αποτρεπτικό .  Εμείς  δεν  θέλαμε  να  πάρουμε  1.500 από  τον  καθένα  που  

ερχόταν  να  θάψει  τον  άνθρωπό  του  στα  κοιμητήρια  των  Κοινοτήτων  

μας .  Εμείς  δεν  θέλαμε  να  έρθουν .  Να  μην  γεμίσουν  τα  νεκροταφεία  

όπως  και  γεμίσανε .  Τα  περισσότερα  νεκροταφεία  είναι  σχεδόν  στο  80 

με  90% ορισμένα .   

 Αυτό  που  κάναμε ,  κ .  Φωτιάδη  στο  Προβατά  δεν  αξίζουν  τα  

εύσημα  σε  μένα .  Αξίζουν  στον  Κασπαρίδη  τον  Δημήτρη ,  τον  Πρόεδρο  
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τον  αείμνηστο .  Μαζί  συνεργαστήκαμε  και  αυτός  ήταν  και  πρωτεργάτης  

και  γίνανε  και  επεκτάσεις .  Προς  Θεού .  Έγινε  πολύ  σοβαρή  δουλειά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έγινε  πολύ  καλή  δουλειά .  Έτσι  ακριβώς  αλλά  αξίζουν  στον  Δημήτρη  

τον  Πρόεδρο ,  τον  Γασπαρίδη .  

 Αυτό  το  θέμα  δηλαδή  με  λίγα  λόγια  της  κατάργησης  ή  της  

μείωσης  του  συγκεκριμένου  τέλους ,  εκτιμώ  ότι  το  πρόβλημα ,  θα  το  

δείτε ,  τα  χωριά  είναι  πλέον  όλα  δικά  μας ,  αιτήματα  προέδρων  είχαμε  

βασικά  και  αναγκαστήκαμε  και  φτάσαμε  σε  αυτό  το  σημείο .  Γεμίζουν  

τα  νεκροταφεία  μας  λέγανε  οι  πρόεδροι .  

Και  του  Λευκώνα  και  του  Μητρουσίου  που  είναι  κοντά  στην  

πόλη  είχαν  σοβαρό  πρόβλημα .  Ίσως  θα  πρέπει  να  την  ξαναδείτε   την  

συγκεκριμένη  διάταξη  για  το  ύψος  του  συγκεκριμένου  τέλους  των  

ετεροδημοτών  και  να  το  αυξήσετε .  Κάντε  το  και  2.000.  Να  είναι  

αποτρεπτικό ,  όχι  εισπρακτικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι ,  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε  σε  κάποιο  μικρόφωνο ,  σας  παρακαλώ ,  να  μιλήσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

144

Ως  πρόεδρος  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Λευκώνα  με  ομόφωνη  απόφαση  

είμαστε  αρνητική  ως  προς  την  τροποποίηση   της  αλλαγής  όσον  αφορά  

τα  1.500 ευρώ  των  ετεροδημοτών .  Υπάρχει  ήδη  σοβαρό  πρόβλημα ,  

όπως  είπε  και  ο  κ .  Φωτιάδης  στον  Λευκώνα ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των  μη  δημοτών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των  μη  δημοτών .  Σε  λίγο  θα  χρειαστεί  να  επεκταθούμε  και  άλλο .  Δεν  

υπάρχει  χώρος ,  δεν  υπάρχουν  οι  υποδομές ,  δεν  υπάρχει  τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαγορεύεται  ρητά  και  κατηγορηματικά  η  επέκταση  των  κοιμητηρίων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι '  αυτό  υπάρχει  και  σοβαρό  πρόβλημα .  Συμφωνώ  με  τον  κ .  Χράπα  και  

τον  κ .  Φωτιάδη .  Θα  ήθελα ,  επίσης ,  τέλος  να  προσθέσω  ότι  τα  χρήματα  

που  εισπράχθηκαν  ως  τώρα  από  τα  τέλη  νεκροταφείων  του  Λευκώνα ,  

δεν  επενδύθηκαν  ποτέ ,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  αυτή  η  κατάσταση  

στα  καινούργια  κοιμητήρια .  Δεν  υπάρχουν  διάδρομοι ,  υποδομές ,  

τίποτα ,  ούτως  ώστε ,   όταν  βρέχει  υπάρχει  δυσκολία  ταφής  του  νεκρού .   

 Εμείς  αυτό  που  ζητάμε  είναι  η  άμεση  επέμβασή  σας  για  την  

αποκατάσταση  των  κοιμητηρίων .  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  θα  μιλήσει  στο  

τέλος .  Εάν  θέλετε  κάτι  να  πείτε ,  ελάτε  τώρα  να  το  πείτε .  Για  να  

καταγραφεί  στα  πρακτικά  με  ποια  ιδιότητα  είστε  εσείς ;   

Κος    :  
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Είμαι  τοπικός  σύμβουλος  της  Κοινότητας  Λευκώνα .   . .Ιωάννης  

ονομάζομαι .   

 Θα  πρέπει ,  καταρχήν  να  σας  γνωρίσω  την  κατάσταση  των  

κοιμητηρίων  του  Λευκώνα .  Ενδεχομένως  να  μην  υπάρχει  τέτοια  εικόνα  

σε  όλο  τον  Νομό .  Εάν  πάτε  αυτή  την  στιγμή ,  όχι  τώρα ,  το  πρωί  στα  

κοιμητήρια ,  ενδεχομένως  να  φύγετε  από  την  ντροπή .  Υπάρχει  έξω  

ακριβώς  από  τα  νεκροταφεία ,  από  την  είσοδο ,  μια  μεγάλη  ποσότητα ,  

ένας  μεγάλος  όγκος  μπάζα  και  λοιπά  σκουπίδια .  Έχει  διαμορφωθεί  σαν  

χώρος  Χ .Υ .Τ .Α . ,  χωματερή .   

 Όταν  είπε  η  κυρία  Πρόεδρος  και  ο  κ .  Νομάρχης  ότι  δεν  

χρηματοδοτήθηκε  το  κοιμητήριο ,  το  εννοούν .  Λεφτά  στα  κοιμητήρια  

του  Λευκώνα  από  το  ΄11 θα  πω ,  δεν  έχουν  επενδυθεί  και  προκαλώ  

όλους  τους  υπεύθυνους  μπορούν  να  δουν  τι  έργα  έχουν  γίνει  με  τα  

ανάλογα  ανταποδοτικά  τέλη .  Γιατί  τα  ανταποδοτικά  τέλη  μοιράστηκαν  

τον  Σεπτέμβριο  και  πληρώθηκαν ,  οπότε  μένει  και  η  εκκρεμότητα  να  

επιστραφούν  τα  τέλη  στους  δημότες  μας .   

 Όσον  αφορά  τα  1.500 ευρώ ,  όπως  ανέφερε  ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  

Νομάρχης ,  είναι  αποτρεπτικό  και  δεν  νομίζω  ότι  το  ΄17 έγιναν  μόνο  

έξι  ταφές  μη  δημοτών .   Αυτό  θα  πρέπει  να  σας  πονηρεύσει  και  λίγο ,  

γιατί ,  ενδεχομένως ,  να  υπάρχουν  διαφυγόντα  έσοδα .  Είναι  πολύ  

σοβαρό .  Δεν  γίνεται  δηλαδή  μια  περιοχή  που  έχει  οριστεί  ως  

κοιμητήριο  στον  Λευκώνα ,  να  έχει  επεκταθεί  τρεις  φορές .  Άρα  κάτι  

συμβαίνει  εκεί  πέρα .   

 Αυτά  είχα  να  σας  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  προβλέπεται  αλλά  τι  θέλετε ;  Να  το  κάνουμε  λίγο  ελαστικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  δεν  αφορά  τον  κύριο .   

Κος    :  

Θα  πρέπει  να  ρωτήσετε  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  ή  τους  

ανάλογους  Αντιδημάρχους  που  είχαν  αναλάβει  τον  φάκελο  τον  

ανάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  Πρόεδρε  επειδή  αναφέρθηκε  στην  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή ,  θα  πάμε  στην  υπηρεσία  την  τεχνική  για  να  δούμε  πόσα  λεφτά ,  

πόσα  ήταν  τα  ανταποδοτικά  και  πόσα  λεφτά  δόθηκαν  στα  κοιμητήρια .  

Ήδη  τώρα  υπάρχει  έργο  πάλι  για  τα  κοιμητήρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  δεν  χρειάζεται  να  φωνάζετε ,  θα  το  ερευνήσουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  γίνουν  διάδρομοι  και  τα  λοιπά .  Πολλά  περισσότερα  δόθηκαν  

στην  κοινότητα  Λευκώνα .  Πολλά  περισσότερα  από  ότι  λένε  οι  κύριοι  

και  εάν  θέλανε  όλα  τα  λεφτά  του  Δήμου  να  πάνε  στον  Λευκώνα ,  είναι  

ένα  άλλο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  κάνουμε  μεγαλύτερο  το  θέμα .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Για  να  βοηθήσω  την  συζήτηση  και  προς  ενημέρωση  του  σώματος ,  δυο  

λέξεις  και  απευθύνομαι  και  στον  κ .  Φωτιάδη  φυσικά  . .  καταγωγής  του  

αλλά  και  στην  Πρόεδρο  και  στο  μέλος  του  Τοπικού  Συμβουλίου ,  

Επισκέφτηκα  για  λόγους  τιμής  σε  νεκρούς  τα  νεκροταφεία  Λευκώνα ,  

πιστεύω  αρκετές  φορές .  Προσωπική  μου  διαπίστωση  αλλά  και  κοινή  

διαπίστωση  νομίζω ,  είναι  η  πολύ  μεγάλη ,  τα  πολύ  μεγάλα  χωροταξικά  

ταφικά  μνημεία .   

Πιστεύω  ότι  ο  περιορισμός ,  όπως  υπάρχει ,  στα  εδώ  νεκροταφεία  

και  στα  άλλα  χωριά  2,5Χ1,5 2Χ1, να  τηρηθούν  και  εκεί ,  κ .  Φωτιάδη  

και  κυρία  Πρόεδρε ,  με  θρησκευτική  ευλάβεια ,  ειδάλλως  θα  βρεθείτε  σε  

πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα  και  το  λέω  καλοπροαίρετα ,  δεν  μπορεί  

να  έχουμε ,  ας  πούμε ,  ταφικά  μνημεία  5Χ2, 5Χ8, τεράστια  είναι .  

Πραγματικά  αυτά  καταλαμβάνουν  χώρο .   

Εάν  ένας  νεκρός  καταλαμβάνει  τόσο  μεγάλο  χώρο ,  σκεφτείτε  τι  

θα  γίνει  τα  επόμενα  χρόνια .  Δεν  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα .  Αυτό  σαν  

παρατήρηση ,  για  να  βοηθήσω  την  συζήτηση ,  τίποτα  περισσότερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  εσείς  και  η  κυρία  Πρόεδρος ,  κυρία  Ανδρονικίδη ,  

συγνώμη ,  θα  μιλήσει  εκ  μέρους  του  Τοπικού  του  Λευκώνα  για  να  

ολοκληρώνουμε  σιγά  –σιγά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συνάδελφοι  ως  παράταξη  δεν  αντέχει  ούτε  σε  θυμούς ,  ούτε  σε  φωνές  

το  όλο  θέμα .  Ως  παράταξη  καταθέσαμε  έγγραφο  προς  ετών ,  εάν  δεν  

κάνω  λάθος  και  ζητήσαμε  από  το  ΄11 πόσα  χρήματα  εισέπραξε  ο  νέος  

Δήμος  Σερρών  για  ταφές  στα  νεκροταφεία  του  Λευκώνα .   

 Σημειωτέων  ότι  τα  δυο  τμήματα ,  οι  δυο  πτέρυγες ,  δεν  επένδυσε  ο  

Δήμος  Σερρών  ο  διευρυμένος ,  ούτε  ένα  ευρώ .  Ούτε  ένα  ευρώ ,  διότι  η  
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πτέρυγα  η  αριστερά  ευρισκόμενη ,  ήταν  ολοκληρωμένη  σύμφωνα  με  

αυτά  που  είπε  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  με  τις  διατάξεις  και  τα  λοιπά .   

 Όμως  δεν  υπάρχει  υπάλληλος  ο  οποίος  Βασίλη ,  καθορίζει  τις  

διαστάσεις .  Εδώ  υπάρχει  στο  Α  και  το  Β ,  εκεί  δεν  υπάρχει ,  με  

αποτέλεσμα ,  αντιλαμβάνεστε  πόσο  οδυνηρό  είναι ,  επειδή  έχουμε  και  

γραφεία  κηδειών  από  εκεί ,  για  την  Πρόεδρο  να  ορίσει  αυτό  που  λέτε ,  

γιατί  πάντοτε  είχαμε  κανονισμό  που  έλεγε ,  τέτοιες  είναι  οι  διαστάσεις .  

Από  εκεί  η  αφόρμηση  για  να  μιλήσει  για  οικογενειακό  τάφο .  Ότι  τα  

1.500 πρέπει  να  τα  βάλουμε  με  ευφυία  μέσα  στον  Κανονισμό ,  ότι  είναι  

αγορά ,  αφού  δεν  μπορούμε  να  σταματήσουμε ,  αλλιώς  πρέπει  να  έχουμε  

έναν  υπάλληλο  ως  τρίτα  νεκροταφεία ,  ο  οποίος  πρέπει  να  υπογράψει  

και  να  δείχνει  ακριβώς  τις  διαστάσεις .  Είναι  ένας  τρόπος  να  

εξασφαλίσουμε  την  ανταποδοτικότητα .   

 Συνεπώς ,  χρήματα  πολλά  μεταφέρθηκαν  αλλού  και  δεν  χρειάζεται  

να  πω  σε  ποιον  απαντώ  και  τι  λέω ,  μπορούμε  να  τα  βρούμε  αύριο  αλλά  

δεν  είναι  το  ζητούμενο .  Το  ζητούμενο  είναι  η  αξιοπρέπεια .  Εάν  πάμε  

στην  τρίτη  πτέρυγα ,  η  οποία  στην  προηγούμενη  εκλογική  αναμέτρηση  

το  ΄14 έγινε  ένα  τοιχίο  μετά  από  τις  εκλογές ,  ενώ  στο  φυλλάδιο  ήταν  

ότι  υπάρχει  η  περίφραξη ,  χωρίς  να  γίνουν  οι  αναβαθμοί ,  που  εάν  

γίνουν  οι  αναβαθμοί  σε  πολλά  κομμάτια  το  τοιχίο  αυτό  θα  μείνει  στον  

αέρα .  Καταλαβαίνετε  τι  λέω .  Εάν  κόψουμε  θα  το  σπρώξει  ο  αέρας  και  

θα  πέσει .  Το  αντιπαρέρχομαι .  Είναι  πλέον  ιστορία .   

Μπορούμε  να  διορθώσουμε  τώρα  κάτι ;  Να  μπει  μια  μικρή  

μπουλντόζα  να  κόψει  αναβαθμούς ,  να  κάνουμε  τον  κεντρικό  διάδρομο  

και  να  κάνουμε  στοιχειωδώς  μια  διαμόρφωση  και  να  δούμε  πόσα  

χρήματα  πρέπει  να  πάνε  εκεί  από  αυτά  που  πλήρωσαν  για  τους  εντός  

εισαγωγικών ,  οικογενειακούς  τάφους .   
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Διότι  εδώ  είμαστε ,  ο  Λευκώνας  δεν  είναι  πλέον  με  την  έννοια  του  

χωριού ,  είναι  μια  αστική  κοινωνία ,  τρεις  φορές  την  εβδομάδα  κηδεία  

έχουμε .  Αυτό  είναι  ανυπόφορο .  Αντιλαμβάνεστε  μια  ενορία  να  έχει  

τρεις  φορές  την  εβδομάδα  κηδεία .  Και  δεν  είμαι  καθόλου  υπερβολικός .   

Μπορεί  να  κουράσαμε  κάνοντας  μια  ενημέρωση ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  αλλά  θα  ξέρετε ,  διότι  είναι  το  θέμα  και  αγγίζει  όλες  τις  

οικογένειες ,  εννοώ  στους  νέους  συναδέλφους  και  συναδέλφισσες ,  θα  

ακούσετε  ότι  μπορώ  να  αγοράσω  οικογενειακό  τάφο ;  Πόσο  είναι  το  

τέλος  εκταφής ;  Πώς  γίνεται  και  τι  συμβαίνει  για  κάποιους ;  Αυτά  θα  τα  

εισπράξετε .   

Σας  καταναλώσαμε  λίγο  χρόνο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  προκειμένου  να  

ενημερωθούν  οι  συνάδελφοι ,  γιατί  δεν  είχαμε  αυτή  την  πολυτέλεια  

άλλη  φορά .  Τώρα  ξέρουμε  όλοι  τι  ακριβώς  συμβαίνει .  Να  βάλουμε  

αυτό  που  σας  είπα  το  ευφυές ,  προκειμένου  να  λειτουργήσουμε  όπως  

εξαντλητικά  είπαν  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όντως  δεν  άκουσα  τον  κ .  Γκότση  όλη  την  τοποθέτηση  αλλά  έχει  

δίκαιο ,  είναι  το  πρώτο  έργο  που  υπέγραψα  εγώ ,  φυσικά  η  μελέτη  δεν  

είχε  γίνει  από  εμάς ,  αλλά  είναι  το  πρώτο  έργο  που  είναι  στον  αέρα  

τώρα ,  η  αναβάθμιση  των  κοιμητηρίων .  Βέβαια ,  όταν  πήγαμε  και  με  την  

Πρόεδρο  του  Λευκώνα  δεν  το  είδαμε  αυτό  το  θέμα  μαζί .  Εγώ  θα  σας  

πω  ότι  σίγουρα  τώρα  προβλέπονται  κάποια  τοιχία ,  κάποιοι  διάδρομοι .  

Βέβαια ,  αυτό  τώρα  περίπου ,  ο  ανάδοχος  θα  είναι  περίπου  θα  

εγκατασταθεί  το  καλοκαίρι  τον  Ιούνιο .   
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Αυτό  που  μπορούμε  να  κάνουμε  όμως  είναι ,  αυτό  ισχύει ,  δεν  

μπορώ  να  το  αρνηθώ  σε  καμία  περίπτωση ,  αυτό  που  μπορούμε  να  

κάνουμε  να  πάμε  μαζί ,  να  δούμε  ποια  άλλα  προβλήματα  μπορούμε  να  

λύσουμε ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  να  δούμε  τι  μπορούμε  να  

συμπληρώσουμε  σε  αυτά  που  υπάρχουν  στην  μελέτη .  Όπου  

δημιουργούνται  σοβαρά  προβλήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  εργολάβος  θα  είναι  περίπου  τον  Ιούνιο  για  να  κάνει  τις  εργασίες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μισιρλή  νομίζω  ότι  το  εξαντλήσαμε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μερικές  φορές  τα  δικά  μας  θέλω  είναι  

διαφορετικά  από  αυτά  που  ορίζουν  οι  νόμοι  και  η  πολιτεία .  Άρα  το  

δικό  μας  θέλω  να  βάλουμε  πολύ  υψηλότερα  τέλη  για  τους  

ετεροδημότες ,  για  να  μπορέσουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τους  μη  δημότες .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ναι ,  για  της  μη  δημότες ,  δεν  μπορεί  να  συμβεί ,  διότι  απλούστατα  το  

Υπουργείο  Δικαιοσύνης  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  μας  έστειλε  την  

συγκεκριμένη  έκθεση ,  η  οποία  λέει  ότι  ως  προς  τα  τέλη  πρέπει  να  

τροποποιηθεί  στο  σημείο  που  αναφέρεται  στο  τέλος  ετεροδημοτών  και  

εξηγεί .  Η  διαφοροποίηση  της  τιμής  για  όμοια  δικαιώματα  συνιστά  
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διάκριση  στην  επιβολή  τελών  χρήσης  υπηρεσιών  κοιμητηρίου ,  

στηριζόμενη  στην  ιδιότητα  του  δημότη .  Συνεχίζει .  Τα  τέλη  έχουν  

ανταποδοτικό  χαρακτήρα  και  δεν  πρέπει  να  επιβάλλονται  για  άλλους  

λόγους ,  όπως  η  εξοικονόμηση  χώρου  ή  η  ενίσχυση  των  εσόδων .   

 Άρα  λοιπόν  οι  έξι  ταφές  ετεροδημοτών  που  είχαμε  το  ΄17 έδωσαν  

στα  κοιμητήρια  του  Δήμου  Σερρών  συνολικά  9.000 ευρώ ,  το  οποίο  

αντιστοιχεί  σε  ποσό  0,73% του  συνολικού  ποσού  που  εισπράχθηκε  

ανταποδοτικά  το  ΄17.  

 Επίσης ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  καμία  φορά  η  συναισθηματική  

φόρτιση  μπορεί  να  μας  οδηγήσει  και  σε  λάθη .  Αριθμητικά  λάθη .  Η  

στατιστική  είναι  πιο  ισχυρή  από  το  συναίσθημα ,  γιατί  είναι  αμείλικτη .  

Άρα  λοιπόν  από  την  υπηρεσία  σας  μεταφέρω  τον  αριθμό  των  ταφών  

που  έγιναν  το  ΄17. Εάν  υπάρχουν  παράνομες  ταφές  δεν  το  γνωρίζω .  

Εάν  εσείς  έχετε  στοιχεία ,  θα  πρέπει  να  καταγγελθούν  όχι  σε  αυτόν  τον  

χώρο  αλλά  σε  έναν  διαφορετικό  χώρο .   

 Έχουμε  λοιπόν  σε  σύνολο  822 ταφών  που  έγιναν  στον  Δήμο  

Σερρών  το  ΄17, ο  Λευκώνας ,  η  Ενότητα  Λευκώνα ,  η  πρώην  Δημοτική  

Ενότητα  Λευκώνα  έχει  συνολικά  78.  Η  Δημοτική  Ενότητα  Σκουτάρεως  

116,  η  Δημοτική  Ενότητα  του  Μητρουσίου  έχει  111,  της  Ορεινής  έχει  

20 και  της  Άνω  Βροντούς  έχει  8.  Αυτή  η  αμείλικτοι  αριθμοί .  Πολλές  

φορές  το  συναίσθημα  μας  κάνει  τους  αριθμούς  να  τους  βλέπουμε  

διαφορετικούς .  Είναι  λογικό ,  το  αντιλαμβάνομαι  πλήρως  και  εγώ  έτσι  

θα  το  έφτιαχνα .  

 Άρα  λοιπόν ,  υπάρχει  υποχρεωτικότητα  ως  προς  αυτή  την  

διαδικασία ,  όπως  υπάρχει  και  υποχρεωτικότητα ,  όπως  τονίσαμε  

προηγουμένως  και  για  το  δεκάρικο .  Μακάρι  να  υπάρχουν  τόσα  πολλά  
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χρήματα ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορούμε  να  πάμε  σε  εξαιρετικά  καλές  

υποδομές .   

 Βεβαίως ,  ένα  τεράστιο  ζήτημα  που  υπάρχει ,  το  οποίο  κάποια  

στιγμή  θα  έπρεπε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τολμήσει  να  το  

συζητήσει ,  είναι  η  ανακομιδή  των  οστών  να  γίνει  στην  τριετία ,  όπως  

γίνεται  σε  πολλές  μεγάλες  πόλεις  που  πραγματικά  αντιμετωπίζουν  

τεράστιο  πρόβλημα .  Εδώ ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  μπορώ  να  σας  φέρω  και  

σήμερα  ή  σε  ένα  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  πρόταση  κόστους  50 ευρώ  

ανά  ταφή ,  η  οποία  μπορεί  να  λύσει  αυτό  το  πρόβλημα  και  δεν  

χρειάζονται  τεράστιες  επενδύσεις  του  τρίτου  κοιμητηρίου .   

 Για  την  πόλη  των  Σερρών  υπάρχει  ήδη  ένα  καλό  ισοζύγιο  επειδή  

η  υπηρεσία  πιέζει  προς  την  κατεύθυνση  ανακομιδής  στην  εξαετία ,  

υπάρχει  ένα  πραγματικά  πολύ  καλό  ισοζύγιο ,  άρα  λοιπόν ,  εμείς  

παίρναμε  μια  τέτοια  απόφαση ,  η  οποία  έχει  συναισθηματικό  φόρτο  για  

όλους  μας  και  γι '  αυτούς  τους  συμπολίτες  μας  που  έχουν  χάσει  τους  

δικούς  τους  ανθρώπους  και  τους  έχουν  στα  κοιμητήρια ,  εάν  λοιπόν  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  σώμα ,  θέλει  να  συζητήσει  μια  τέτοια  

πρόταση ,  υπάρχει  τεχνικά  λύση  πάρα  πολύ  γρήγορη  και  εφικτή ,  η  

οποία  μπορεί  να  λύσει  το  πρόβλημα  των  χώρων  των  κοιμητηρίων .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Φυσικά  ανταποδοτικά  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  748/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  μείωσης  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  

 ή  απαλλαγή  από  αυτούς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής .  Θέλουμε  ερωτήσεις ;  Θέλουμε  τοποθετήσεις ;  Πρώτα  θα  

κάνει  εισήγηση  ο  κ .  εισηγητής  και  μετά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Το  2006 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πήρε  μια  πρώτη  απόφαση  να  μειώσει  

τα  τέλη  σε  κάποιες  ειδικές  κατηγορίες  συμπολιτών .  Το  ΄15 η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  επίσης  πήρε  μια  απόφαση  να  μειώσει  
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στο  50% τα  τέλη  σε  πολύτεκνες  οικογένειες ,  σε  οικογένειες  με  

αναπηρία  και  το  ΄16 επεκτείνεται  ο  νόμος ,  ο  οποίος  εισαγάγει  σε  αυτές  

τις  ειδικές  κατηγορίες  που  δικαιούνται  μείωση  ή  απαλλαγή  των  τελών  

και  τις  τρίτεκνες  οικογένειες  και  τις  μονογονεϊκές  οικογένειες  και  τους  

άπορους .   

 Άρα  λοιπόν ,  έρχεται  τώρα  η  δική  μας  Δημοτική  Αρχή  και  βάζει  

σε  αυτή  την  διαδικασία  μείωση  των  τελών  σε  ύψος  50% και  τις  

τρίτεκνες  οικογένειες  και  τις  μονογονεϊκές  οικογένειες  και  τα  άτομα  

που  έχουν  αναπηρία  σε  ποσοστό  πάνω  από  67%, αλλά  υπάρχει  το  

λεγόμενο  εισόδημα ,  το  οποίο  είναι  αποσβεστικό ,  δεν  πρέπει  να  

υπερβαίνει  το  οικογενειακό  εισόδημα  το  ποσό  των  12.000 ευρώ .   

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  προτείνουμε  προς  το  σώμα  να  συμπεριλάβουμε  

μαζί  με  την  προηγούμενη  απόφαση ,  η  οποία  είχε  τους  τετράτεκνους ,  

πολύτεκνους  και  τους  τρίτεκνους  και  τις  μονογονεϊκές  οικογένειες  και  

τους  ανθρώπους  με  αναπηρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ήταν  οι  άποροι  με  μια  άλλη  διαδικασία .   Αυτή  είναι  η  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ερώτηση  ποιος  έχει  να  κάνει ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  

Τερζής  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε ,  ως  προς  τον  τίτλο  που  ήρθε  το  θέμα ,  πιο  δόκιμος  θα  ήταν ,  

τροποποίηση  και  όχι  έγκριση  μείωσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  την  επισήμανση .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Πάνω  σε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Παπαβασιλείου  θέλω  να  κάνω .  Δηλαδή  

έχουμε  ψηφισμένες  ήδη  τις  κατηγορίες  και  τις  ξανά  φέρνουμε  να  

ψηφιστούν  με  τις  προσθήκες ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Βάζουμε  δυο  κατηγορίες .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  ποιο  λόγο  δεν  ψηφίζουμε  τις  νέες  κατηγορίες ;  Για  τα  άλλα  είναι  

ψηφισμένα .  Οι  πολύτεκνες  είναι  ψηφισμένες .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  απόφαση  είναι  γι '  αυτές  τις  δυο .  Γι '  αυτό  αναφέρθηκε  για  

τροποποίηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  τροποποίηση  αφορά  μονάχα  τις  νέες  κατηγορίες ,  αυτές .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δηλαδή  την  εισαγωγή  δυο  νέων  κατηγοριών  στο  ήδη  υφιστάμενο  

πλαίσιο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ειδάλλως ,  φαίνεται  σαν  να  ψηφίζουμε  τα  ψηφισμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ .   Η  τροποποίηση  αυτή  με  την  εισαγωγή  κάποιων  άλλων  

πληθυσμών  ατόμων ,  ομάδων ,  σωστά  να  γίνει ,  όμως  βάσει  νόμου  η  

τροποποίηση  των  γενικών  και  ειδικών  συντελεστών  των  ανταποδοτικών  

τελών  έχει  ως  αποτέλεσμα  και  την  τροποποίηση  των  κωδικών  εσόδων  –

εξόδων  που  πρέπει  να  είναι  ισοσκελισμένοι .  Αυτό  θα  υπάρξει ;   
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Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτό  δεν  προκαλεί  βλάβη  στον  προϋπολογισμό  και  στους  κωδικούς ,  

γιατί  είναι  πάρα  πολύ  μικρό  το  ποσό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία .  Αυτό ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  εσείς ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  διευκρίνηση  θα  ήθελα .  Στην  κατηγορία  των  απόρων  κοιτούσα  τα  

δικαιολογητικά  και  βλέπω  ότι  υπάρχει  κάρτα  ανεργίας  μέσα .  Απλά  

αναρωτιέμαι  ως  προς  το  εξής .  Επειδή  μπορεί  κάποιος  να  είναι  άπορος ,  

να  κάνει  όμως  και  κάποια ,  να  είναι  στην  κατηγορία  αυτή  και  να  κάνει  

κάποια  μεροκάματα ,  να  μην  έχει  κάρτα  ανεργίας  ή  για  κάποιο  άλλο  

λόγο  να  μην  έχει  τα  απαραίτητα ,  τέλος  πάντων ,   δικαιολογητικά  του  

Ο .Α .Ε .Δ .  και  να  μην  μπορεί  να  βγάλει  κάρτα  ανεργίας .  Αυτό  είναι  

δεσμευτικό  σε  αυτή  την  … 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι  αλλά  θα  πρέπει  να  διαζευκτικό  ίσως .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δεν  είναι  δεσμευτικό .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία ,  εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε .  Θέλετε  τοποθέτηση ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Πρόταση  –τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γκότσης  ως  ειδικός  αγορητής .  Ορίστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  ΄15, από  το  ΄06 ισχύει  ο  νόμος ,  το  ΄15 έγινε  και  επέκταση  με  τον  

Καλλικράτη  σε  όλο  τον  Καλλικρατικό  Δήμο .  Ας  πούμε  το  ΄15 αυτή  

είναι  η  απόφαση ,  να  γίνει  σε  όλη  την  επικράτεια ,  ενώ  ίσχυε  μέχρι  το  

΄06 μόνο  για  την  πόλη .  Ένα  αυτό  και  δεύτερο ,  για  να  το  

διευκρινίσουμε ,  η  απόφαση  647 του  ΄15, 30/10/2015 και  μάλιστα  

ημέρα  Παρασκευή  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  λέει  ότι  εγκρίνει  το  σώμα  

ομόφωνα ,  σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  για  τις  εξής  κατηγορίες .  Πολύτεκνες  

οικογένειες ,  με  τουλάχιστον  τέσσερα  παιδιά ,  εδώ  αλλάζει  πάμε  στα  

τρία ,  γιατί  βάζουμε  τους  τρίτεκνους ,  οπότε  εάν  ενηλικιωθεί  ένα  παιδί  

πέφτει  στους  τρίτεκνους ,  άτομα  με  αναπηρία  μεγαλύτερη  ή  ίση  των  67,  

αυτή  είναι  απόφαση  του  ΄15 και  οι  άποροι .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  πρόσθεση  που  γίνεται ,  γίνεται  για  τους  τρίτεκνους  

και  μονογονεϊκές .  Και  μια  διόρθωση ,  βάζει  τους  πολύτεκνους  με  τρία  

και  περισσότερα  παιδιά .  Βάζει  τους  τρίτεκνους ,  βάζει  και  το  τρία ,  

γιατί  ένας  πολύτεκνος ,  εάν  το  παιδί  του  ενηλικιωθεί ,  έχει  τέσσερα  

παιδιά  πέφτει  στους  τρίτεκνους ,  άρα  πάλι  παίρνει  το  επίδομα .   

 Αυτά ,  τίποτα  άλλο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Είναι  τοποθέτηση  και  συγχρόνως  όμως  και  πρόταση .  Η  προσαρμογή  –

υπακοή  στον  νόμο  του  ΄06 και  του  ΄15 και  τώρα  που  μας  επιτρέπει  σε  

αυτό  το  μέτρο  μείωσης  των  τελών ,  είναι  και  ένα  θέμα  κοινωνικής  

ευαισθησίας  δική  σας ,  της  Δημοτικής  Αρχής  και  δική  μας ,  για  το  εάν  

θα  δεχθούμε  αυτά  τα  άτομα  να  έχουν  μειωμένο  τέλος .   
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 Διαβάζοντας  λοιπόν ,  βλέπω  ότι  κάποιοι  δήμοι ,  αρκετοί  δήμοι  

στην  Ελλάδα ,  έχουν  εισαγάγει  σε  αυτό  το  μειωμένο  τέλος  ιδιοκτήτες  

επιχειρήσεων  που  έχουν  πληγεί  από  δημόσια  ή  δημοτικά  έργα  που  

έχουν  γίνει ,  παραδείγματος  χάρη ,  δρόμο  μπροστά  στην  επιχείρησή  

τους .    

 Προτείνω  λοιπόν  μια  βραχυπρόθεσμη ,  λίγων  μηνών  μείωση  

αυτών  των  ανταποδοτικών  τελών  στις  επιχειρήσεις  που  

δραστηριοποιούνται  επί  της  Εθνικής  Αντιστάσεως ,  που  εδώ  και  

τέσσερις  μήνες  και ,  θα  πάμε  πέντε ,  προτείνω .  Το  πώς  θα  γίνει  υπάρχει  

τρόπος .  Έχει  γίνει  όμως .  Ο  Δήμος  Πειραιά ,  ο  Δήμος  Γλυφάδας ,  έχει  

γίνει .  Με  αφορμή  μέτρα  που  έχουν  πλήξει  τους  καταστηματάρχες   μια  

βραχυπρόθεσμη  μείωση  των  τελών ,  διότι  εάν  συζητήσετε  με  τους  

επιχειρηματίες  επί  της  Εθνικής  Αντιστάσεως ,  έχει  μειωθεί  ο  τζίρος  

τους  περίπου  στο  60%. Είναι  τραγικό  το  νούμερο  γι '  αυτούς .   

 Έχει  γίνει .  Έχω  εδώ  αποφάσεις  Δημοτικών  Συμβουλίων ,  ο  κ .  

Μόραλης  Πειραιά  για  όσο  διαρκούν  οι  εργασίες .  Να  δείξουμε  λοιπόν  

και  εδώ ,  εάν  θέλουμε  και  εάν  μπορούμε ,  μπορούμε  αφού  το  έχουν  

κάνει  και  άλλοι  δήμοι ,  την  ευαισθησία  μας .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Στο  κομμάτι  αυτό  μόνο ,  επειδή  υπάρχει  ολοκληρωμένη  πρόταση  που  θα  

ξεπεράσουμε  αυτόν  τον  σκόπελο ,  υπάρχει  ολοκληρωμένη  πρόταση  για  

τους  συγκεκριμένους ,  όχι  μόνο  καταστηματάρχες ,  γιατί  την  επίπτωση  

των  έργων  της  Εθνικής  Αντίστασης  δεν  την  είχαν  μόνο  οι  

καταστηματάρχες ,  την  είχαν  και  οι  πολίτες .  Θα  έρθει  πρόταση  μέσω  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  προς  την  κατεύθυνση  αυτή  σε  λίγο  καιρό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  749/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης  του   

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  2014-2019. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  απλώς  παρέμβαση  και  πρόταση .  Επειδή  διαβάζοντάς  το ,  το  βρήκα  

εξαιρετικά  ενδιαφέρον  και  θεωρώ  ότι  η  κατάρτιση  ενός  επιχειρησιακού  

προγράμματος  είναι  και  ένα  κίνητρο  στους  δημοτικούς  τομείς  να  

πετύχουν  κάποιους  στόχους ,  εγώ  δεν  θα  έβρισκα  άσχημο  εάν  παίρναμε  

σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  μια  πρωτοβουλία .  Δηλαδή  ποια ;  Της  

δημόσιας  επιβράβευσης  ή  και  επαίνου  στον  τομέα  εκείνο  τον  δημοτικό ,  

ο  οποίος  τελικά  φτάνει  πιο  κοντά  στους  στόχους  που  εξαρχής  έβαλε .   
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 Δηλαδή  είναι  μια  πενταετία ,  μια  τετραετία  στην  οποία  

εξελίσσεται  αυτό  το  πρόγραμμα  και  το  οποίο  έχει  αποτελέσματα .  

Βάζουν  στόχους  εξ  αρχής  που  πρέπει  να  τους  πετύχουν .  Αυτοί  λοιπόν  

που  φτάνουν  πιο  κοντά  για  ποιο  λόγο  λοιπόν  να  μην  τους  πούμε  ένα  

μπράβο  ως  Δημοτική  Αρχή ,  εάν  θέλετε ,  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Δεν  

θα  ήταν  άσχημο .  Θεωρώ  ότι  ίσως  είναι  ένα  επιπλέον  κίνητρο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτοί  από  το  μπράβο  που  θα  πούμε  θα  παραδειγματιστούν  για  να  

φτάσουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό ,  ένα  λεπτό .  Έχουμε  τοποθετήσεις ,  που  είμαστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  έχω  και  τοποθετήσεις ,  γιατί  το  προσπερνάτε  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  δεν  το  λέτε  από  την  αρχή ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  γιατί  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  ότι  έχουμε  ερώτηση .  Εάν  έχετε  ερώτηση  πρέπει  να  γίνει  πρώτα  

εισήγηση .  Λοιπόν ,  περιμένετε  κύριε  Φωτιάδη ,  επειδή  θέλει  να  κάνει  

ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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…εάν  δεν  γίνει  εισήγηση .  Θέλω  να  ρωτήσω  το  εξής :  αυτό  είναι  ένα  

πρόγραμμα  επιχειρησιακό ,  φυσικά  δεν  αφορά  εσάς ,  του  Δήμου  Σερρών .  

Η  αξιολόγηση  είναι  αυτοαξιολόγηση  ή  έγινε  από  εξωτερικούς  

συνεργάτες  ή  από  άλλη  εταιρεία  και  τα  λοιπά ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτό  είναι  αυτο-αξιολόγηση ,  όπως  το  χαρακτηρίσατε  εσείς ,  είναι  τα  

στατιστικά  δεδομένα  τα  οποία  τα  ίδια  τα  τμήματα ,  οι  υπηρεσίες  του  

δήμου  έχουν  συγκεντρώσει  από  την  εξέλιξη  του  επιχειρησιακού  

προγράμματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  θέλετε  τοποθέτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  κουβέντα  θα  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  θέλετε  τοποθέτηση ;  Και  ο  κ .  Φαρμάκης  θέλει  τοποθέτηση .  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  και  λόγω  της  κόπωσης  θεωρώ  ότι  το  

όλο  θέμα  θα  έπρεπε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  μας  απασχολήσει  ίσως  ως  

πρώτο ,  δεύτερο  το  πολύ .  Τώρα  νομίζω  επί  ποινή  θα  ασχοληθούμε .   

Το  όλο  θέμα  αφορά  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  

βεβαίως  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  θα  σας  διακόψω ,  εάν  θέλετε  να  κάνουμε  διεξοδική  συζήτηση  

γι '  αυτό  το  θέμα ,  θέλετε  να  το  αποσύρουμε  και  να  το  φέρουμε  άλλη  

φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ξέρετε ,  επειδή  τελειώνει  λέγοντας  ότι  ο  στόχος  πήγε  στο  60% ως  

ποσοστό ,  λέγοντας  ότι  αλλού  πετύχαμε  και  αλλού  είχαμε  αποκλείσεις ,  

είναι  μια  μεγάλη  συζήτηση  και  επειδή  τελειώνοντας  η  εισήγηση  λέει  

ότι  τούτο  θα  είναι  η  βάση  για  το  επόμενο  και  επειδή  στο  επόμενο  

κυρία  συναδέλφισσα  λέει  ότι  θα  υπάρχει  παρατηρητήριο  το  οποίο  θα  

αξιολογεί ,  θεωρώ  ότι  το  όλο  θέμα  είναι  μεγάλο .   

 Εμείς  δεν  θα  κάνουμε  πλοκή  στην  ουσία ,  εκτός  εάν  κάποιος  

συνάδελφος  από  την  παράταξη  που  είχε  την  ευθύνη  θέλει  να  μας  το  

εξηγήσει .  Εάν  πάλι  θέλετε  να  το  πάτε  στο  άλλο  συμβούλιο  θα  

συμφωνήσουμε  επίσης .  Όμως  εμείς  δεν  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  

πανηγυρίσουμε  για  κάποιες  επιτυχίες ,  θεωρούμε  ότι  πήγε  πολύ  χαμηλά  

σε  ποσοστό ,  όπως  οι  ίδιοι  δηλώνουν ,  θεωρούμε  ότι  μπορούσαμε  να  

κάνουμε  πολλά  πράγματα ,  σε  κάποιους  τομείς  συγκεκριμένους  πήγε  

καλά  το  θέμα ,  όπως  λέει ,  πολύ  ελάχιστους  όμως ,  αλλά  θεωρώ  ότι  είναι  

ένα  θέμα  το  οποίο  αυτή  την  περίοδο  έτσι  όπως  το  έχετε  φέρει ,  είναι  

άνευ  ουσίας .  Να  κάνουμε  κριτική  σε  ποιους ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  είναι  άνευ  ουσίας ,  ούτως  ή  άλλως  προβλέπεται  από  τον  

νόμο  και  πολύ  σωστά  προβλέπεται ,  γιατί  κάθε  πρόγραμμα  έχει  μια  

αξιολόγηση  και  το  κυρίαρχο  όργανο  που  είναι  εδώ ,  θα  πρέπει  να  

εγκρίνει  αυτή  την  τελική  έκθεση  αξιολόγησης .   

 Επειδή  πολύ  σωστά  αναφέρθηκε  ότι  αυτό  το  πράγμα  θα  πρέπει  

διεξοδικά ,  γιατί  είναι  το  αποτύπωμα  μιας  σειράς  πραγμάτων  που  

έγιναν  το  προηγούμενο  διάστημα  και  αυτό  το  αποτύπωμα ,  ενδεχόμενα ,  

μπορεί  να  χαρακτηρίσει  και  το  μέλλον  για  κάποιες  πράξεις  ή  για  

κάποια  αποφυγή  πράξεων ,  θεωρώ  λοιπόν  ότι  η  προσέγγιση  αυτού  του  

θέματος  λόγω  και  της  κόπωσης  που  έχουμε  αυτή  την  στιγμή  λόγω  των  
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θεμάτων  που  έχουμε  συζητήσει ,  μπορεί  να  μας  επιτρέψει  να  

αποσύρουμε  το  θέμα  αυτό  και  να  το  συζητήσουμε  διεξοδικότερα  σε  

επόμενη  συνεδρίαση .   

 Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  λοιπόν ,  το  θέμα  αποσύρεται .   

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚ .  1/19/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  δέκα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  (2ης)  τροποποίησης  της  αριθμ  831/2018 Α .Δ .Σ   

περί  ¨Έγκριση  προγράμματος  των  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

 εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  750/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας  για  την  κάλυψη  

 των  αναγκών  του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όπως  ξέρετε ,  ο  θάνατος  δεν  έχει  ώρα .  Άρα  λοιπόν ,  οι  άνθρωποι  αυτοί  

οι  οποίοι  δουλεύουν  στους  χώρους  αυτούς  δεν  έχουν ,  παρόλο  που  

υπάρχουν  συγκεκριμένες  ώρες  για  τις  ταφές ,  μπορεί  να  δουλέψουν  και  

το  Σάββατο  το  απόγευμα  και  την  Κυριακή  το  απόγευμα .  Είναι  μια  

διαδικασία  για  να  μπορέσουν  οι  άνθρωποι  αυτοί  να  πάρουν  τις  

λεγόμενες  υπερωρίες .  Αυτό  ακριβώς  ουσιαστικά  θέλει  να  κάνει  ο  

νομοθέτης  με  αυτό  το  πράγμα .  Θέλει  δηλαδή  να  δώσει  την  δυνατότητα  

όταν  υπερβαίνουν  το  ωράριό  τους  και  επειδή  έχουν  την  δυνατότητα  να  

υπερβούν  το  οκτάωρο  λόγω  των  συνθηκών  που  υπάρχουν ,  να  μπορούν  

να  πάρουν  τις  υπερωρίες  αυτές .  Πρέπει  να  προηγηθεί   αυτή  η  

διαδικασία  δηλαδή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  12 ώρες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μέσα  στην  εισήγηση  αναφέρει  για  12ωρη  λειτουργία .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Απλώς  έγινε  τυπογραφικό  λάθος  ίσως  την  ώρα  εκείνη  στο  18:20΄ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

12ωρη  λειτουργία .  Όχι ,  μέσα  εδώ  αναφέρεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

7:00΄  το  πρωί  με  19:00΄  το  απόγευμα .  Λειτουργεί  12ωρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  είναι  αναγραμματισμός  αυτός .  Εντάξει .  Η  12ωρη  λειτουργία  

είναι  το  θέμα  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  μέχρι  στις  20:20΄  το  βράδυ .  Το  8:20΄  έγινε  18.  Πάντως  πιο  πάνω  

αναφέρεται  η  12ωρη  λειτουργία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέφυγε  το  νούμερο  1.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  18 δεν  έπρεπε  να  μπει  το  νούμερο  1.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  751/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

 καθαριότητας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  

κατά  τις  Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  κάνω  απλά  μια  επισήμανση ,  η  οποία  μας  έχει  έρθει  από  

τους  ίδιους  τους  εργαζόμενους ,  ότι  επειδή  αυτό  το  θέμα  έρχεται  κάθε  

χρόνο ,  ούτως  ή  άλλως ,  για  να  μπορέσουν  να  πληρωθούν  μετά ,  έρχεται  

αυτό  τον  μήνα  και  μέχρι  να  πάει  και  να  γυρίσει  πάει  Φλεβάρης ,  χάνουν  

τους  δυο  μήνες ,  δεν  τους  πληρώνονται  στην  ώρα  τους  και  ξεκινάνε  να  

πληρώνονται  αυτές  τις  υπερωρίες  τον  Μάρτιο ,  οπότε  το  δικό  τους  

αίτημα  που  μας  μετέφεραν  εμάς  και  μεταφέρω  είναι ,  άμα  γίνεται  αυτό  

να  μπαίνει  μέσα  στο  καλοκαίρι  για  να  προλαβαίνει  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  νομίζω  να  παίρνει  τόσο  πολύ  χρόνο .  Δηλαδή ,  τώρα  αυτό  το  θέμα   

με  την  Αποκεντρωμένη…. 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Εγώ  μεταφέρω  το  αίτημα  των  ίδιων  των  εργαζομένων ,  το  οποίο  μου  

είπαν  να  το  μεταφέρω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  μπορεί  να  γίνει  

δυο  μήνες  πιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  λοιπόν  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  752/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ΙΔΟΧ  δίμηνης   

διάρκειας  εργατών  νεκροταφείων  (νεκροθάφτες)  για  την   

κάλυψη  των  εκτάκτων  αναγκών  του  τμήματος  κοιμητηρίων   

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Έχουμε  ένα  θέμα  με  τα  δίμηνα ,  γενικά  έχουμε  ένα  θέμα  με  τις  

ελαστικές  σχέσεις  εργασίας ,  θεωρούμε  ότι  από  την  στιγμή  που  υπάρχει  

ανάγκη  και  είναι  και  η  υπηρεσία  αυτή  την  στιγμή ,  μπορεί  να  πάει  σε  
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οκτάμηνη ,  δεκαοκτάμηνη  με  το  να  βγει  διακήρυξη  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  και  

τέτοια .   

 Γενικά  στο  να  διαμορφώνουμε  εργασιακές  σχέσεις  δίμηνες ,  που  

δεν  προλαβαίνει  ο  εργαζόμενος  να  μάθει  την  δουλειά ,  ξανά  φεύγει  και  

δημιουργούνται  διάφορα  προβλήματα ,  είμαστε  ενάντια  συνολικά  και  

θα  καταψηφίσουμε  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ορίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Και  εγώ  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Ότι  

υπήρχε  μια  πολύ  μεγάλη  προκήρυξη  μέσω  Α .Σ .Ε .Π . ,  η  3Κ .  Από  ότι  μου  

είχαν  πει  κάποιοι  φίλοι  και  γνωστοί  πολύ  λίγες  ήταν  οι  θέσεις  στον  

Δήμο  Σερρών  και  τώρα  φτάνουμε  στο  σημείο  να  ζητάμε  και  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  συζητήθηκαν ,  δίμηνα ,  

οκτάμηνα  και  τα  λοιπά .   

 Θα  πρέπει ,  ίσως ,  να  δείτε  να  πάρουμε  κάποια  στιγμή  μόνιμο  

προσωπικό ,  να  καλύπτονται  οι  ανάγκες ,  να  μπορούν  να  παίρνουν  τις  

άδειές  τους  και  να  είναι  εύρυθμη  και  η  λειτουργία  του  Δήμου ,  ειδικά  

στον  τομέα  καθαριότητας ,  κοιμητηρίων  και  τα  λοιπά .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  πείτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλες  οι  διοικήσεις  με  μεγάλη  ευκολία  μεταφέρουν  εργαζόμενους  από  

τα  κοιμητήρια   ή  από  οπουδήποτε  αλλού  σε  μόνιμη  βάση ,  μόνιμους  

εργαζόμενους  και  την  άλλη  μέρα  ζητάνε  δίμηνο  προσωπικό .  Ας  
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είμαστε ,  στην  αρχή  είμαστε ,  ας  είμαστε  λίγο  φειδωλοί  σε  τέτοιους  

είδους  πράγματα .   

 Εγώ  δεν  λέω  για  σας ,  μεταφέρανε  από  τα  νεκροταφεία .  Η  

προηγούμενη  διοίκηση  μετέφερε  από  τα  νεκροταφεία  άνθρωπο  και  

τώρα  παίρνουμε  δίμηνα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .τον  στείλαμε  να  δουλεύει  στα  νεκροταφεία .  Πρέπει  να  το  δείτε  και  

αυτό ,  είναι  πρόκληση .  Είναι  πρόκληση .  Αυτή  την  υπάλληλο  να  την  

πάρουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  εννοείτε  την  προϊστάμενη ,  βρίσκεται  ακριβώς  απέναντι  από  το  

γραφείο  του  Αντιδημάρχου  πλέον  στα  κεντρικά  κτήρια  του  Δήμου  

Σερρών  από  την  πρώτη  μέρα  της  δικής  μας  παρουσίας  στον  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έφυγε  από  την  υπηρεσία ,  η  υπηρεσία  είναι  εκεί  αλλά  έχει  φύγει  

από  τον  χώρο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  γίνει  εδώ  και  δυο  μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θέλει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα  θέλει ,  ευχαρίστως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά  είναι  και  λειτουργική ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  εκεί  τώρα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

170

Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  εμείς  θα  θέλαμε  να  υπερθεματίσουμε  για  

προσωπικό  και  εμείς  θα  θέλαμε  να  υπερθεματίσουμε  για  πολύ  

προσωπικό  και  εμείς  θα  θέλαμε  πολύ  περισσότερους  νεκροθάφτες  για  

να  κάνουμε  πιο  καλά  την  δουλειά  μας  στα  νεκροταφεία  και  να  

αποδώσουμε  έργο ,  όμως  …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μακάβριο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εάν  δείτε  την  εισήγηση ,  θα  απαντήσω  και  στα  δυο  σκέλη ,  εάν  δείτε  

την  εισήγηση ,  ουσιαστικά  ζητάμε  ένα  δίμηνο  για  να  μπορέσουν  οι  

συγκεκριμένοι  εργαζόμενοι  των  χώρων  αυτών  να  πάρουν  τις  κανονικές  

τους  άδειες  που  δεν  τις  έχουν  πάρει  ακόμα .  Ουσιαστικά  το  δίμηνο  θα  

χρησιμοποιηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  αδειών  του  υπάρχοντος  

προσωπικού .   

 Θέλω  να  σας  πω  όμως  ότι  προχθές  περάσαμε ,  με  βάση  τον  

Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας ,  περάσαμε  τον  προγραμματισμό  

των  προλήψεων  που  ζητάει  ο  Δήμος  Σερρών  από  το  Υπουργείο .   

Εκεί ,  λοιπόν ,  βάλαμε  εμείς  και  απαιτήσαμε  όλες  τις  κενές  θέσεις  

του  οργανογράμματος  όπως  προβλέπονται  και  για  τα  κοιμητήρια  

συγκεκριμένα ,  ζητήσαμε  και  έγινε  με  ομόφωνη  απόφαση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  την  μια  θέση ,  η  οποία  αυτή  την  στιγμή  είναι  

κενή  στον  οργανόγραμμά  μας .   

 Να  ξέρετε ,  δηλαδή ,  ότι  έχουμε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τις  

προσλήψεις  ανθρώπων  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  και  μάλιστα ,  

ακούστηκαν  φωνές ,  εντός  εισαγωγικών  φωνές ,  εννοώ  με  καλή  πρόθεση  

από  τους  συναδέλφους ,  τι  ωραία  θα  ήταν  να  μπορούμε  να  πάρουμε  

τριάντα ,  σαράντα  και  πενήντα  και  εξήντα  εργαζόμενους ,  οι  οποίοι  θα  
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βγουν  έξω  στους  δρόμους  και  θα  καθαρίσουν  την  πόλη .  Δεν  

προβλέπονται  από  τον  Κανονισμό ,  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει  δεκτός  

ένας  τέτοιος  αριθμός .  Συμπληρώσαμε  τον  μέγιστο  αριθμό  ως  απαίτηση  

που  μπορούσαμε  να  ζητήσουμε .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  του  κυρίου  Φαρμάκη ,  που  υποψιάζομαι  ότι  ψηφίζει  αρνητικά ,  οι  

υπόλοιποι  ψηφίζουν  θετικά .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  753/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  

 πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:754/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  

 άδειας  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  755/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  δημιουργίας  τραπεζικού  λογαριασμού  

 στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  756/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 που  αφορά  

την  ενίσχυση   

του  κωδικού  για  τα  τηλεφωνικά  τέλη  (Αν .110) 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  757/2019 )  

………………………… 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ‘Έκτακτο  κλάδεμα-κοπή  επικινδύνων  

δένδρων   

για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  758/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγο  την  υπομονή  σας .  Είκοσι  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

 για  την  υπηρεσία  ¨Παροχή  υπηρεσιών  επιστημονικού   

συνεργάτη  για  την  υποστήριξη  προετοιμασίας  και   

διενέργειας  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  ερώτηση ;  Ορίστε  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Εισήγηση .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Από  τις  πρώτες  μέρες  μιλήσαμε ,  βρεθήκαμε  με  τον  Σύλλογο  

Αρχιτεκτόνων  και  είπαμε  διάφορα  πράγματα  για  το  πως  μπορούμε  να  

βελτιώσουμε  κάποια  πράγματα  στην  πόλη  μας .   

 Ένα  βασικό  θέμα ,  βασικά  ένα  πρόβλημα  είναι  ότι  δυστυχώς  ούτε  

στην  Υπηρεσία  Δόμησης  αλλά  ούτε  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  έχουμε  

αρχιτέκτονα .  Έχουμε ,  βέβαια ,  έναν  αρχιτέκτονα ,  ο  οποίος  καλώς  ή  
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κακώς  βρίσκεται  σε  άλλα  τμήμα ,  ασχολείται  με  τους  ανελκυστήρες .  

Δηλαδή  στην  ουσία  δεν  υπάρχει  σήμερα  αρχιτέκτονας .   

 Θέλουμε ,  λοιπόν ,  να  δώσουμε  κάποια  χαρακτηριστικά  σημεία   

στην  πόλη ,  το  κυριότερο  είναι  τα  σιντριβάνια .  Το  έχουμε  πει ,  είχαμε  

αναλάβει  το  θέμα ,  εάν  θυμάστε  με  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  

μάλιστα  εσείς  κυρία  Παπαφωτίου  είχατε  πει  ότι  θα  μείνουν  τα  

σιντριβάνια  μας  έτσι ;  Όχι .  Άρα  τι  πρέπει  να  κάνουμε ;  Να  τρέξουμε .  Να  

τρέξουμε  να  βρούμε  τον  τρόπο  να  γίνουν  όμορφα ,  να  γίνει  το  σημείο  

αναφοράς  της  πόλης .   

 Αυτό  φυσικά  δεν  θα  το  πω  ούτε  εγώ ,  ούτε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  

άρα  απευθυνθήκαμε  στους  αρμόδιους .  Να  κάνουμε  έναν  διαγωνισμό ,  

έτσι  ώστε  να  μας  πουν  οι  αρμόδιοι ,  όποιοι  και  εάν  είναι  αυτοί ,  τι  

πρέπει  να  κάνουμε  στα  σιντριβάνια .   

 Φυσικά  έχουμε  και  ένα  ακόμη  πρόβλημα ,  ότι  δεν  είναι  μόνο  το  

αισθητικό  κομμάτι ,  είναι  και  το  τεχνικό  που  δυστυχώς  οι  λεκάνες  μας  

εκεί  έχουν  ένα  θέμα .  Άρα  είναι  δύσκολο  να  παραμείνουμε  στο  υπάρχον  

σχέδιο ,  εκτός  εάν  πάμε  σε  αντικατάσταση ,  μείνει  το  ίδιο  σχέδιο  με  

κάποια  τροποποίηση ,  αλλά  διορθώσουμε  τον  φέροντα  οργανισμό .   

 Εκτός ,  λοιπόν ,  από  τα  σιντριβάνια  που  θα  τρέξει  ο  διαγωνισμός  

άμεσα ,  είπαμε  ότι  θέλουμε  να  καθορίσουμε  για  την  πόλη  μας  ένα  

παγκάκι  συγκεκριμένο ,  γιατί  ήδη  κάποια  έργα  έχουν  προετοιμαστεί  

από  την  προηγούμενη  αρχή  και  κάποια  προετοιμάζουμε  και  εμείς .   

 Αναφέρω  τώρα  παράδειγμα  για  το  ποδηλατόδρομο  που  είχαμε  πει  

πριν ,  ο  μεγάλος  ποδηλατόδρομος  η  ενοποίηση  που  είναι  να  γίνει ,  

μάλλον  θα  καταφέρουμε  να  πετύχουμε  και  μαζί  με  τους  

ποδηλατόδρομους  να  γίνουν  και  οι  παρεμβάσεις  στα  πεζοδρόμια  από  

όπου  θα  περάσει  ο  ποδηλατόδρομος .  Τουλάχιστον  σε  πρώτη  φάση  από  
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το  κολυμβητήριο  μέχρι  το  κεντρικό  πάρκο ,  γιατί  από  εκεί  και  κάτω  

έχουμε  ένα  μικρό  τεχνικό  πρόβλημα ,  που  προφανώς  θα  λυθεί  κάποια  

στιγμή  και  αυτό .   

Και  όπου  αλλού  γίνει  πεζόδρομος  θέλουμε  να  έχουμε  ένα  

παγκάκι  συγκεκριμένο ,  που  να  είναι  χαρακτηριστικό  της  πόλης  μας ,  το  

οποίο  θα  μπορεί  να  μεγαλώνει  σε  μήκος ,  ανάλογα  με  την  περιοχή  είτε  

να  τροποποιείται ,  να  γίνεται  γωνιακό ,  είτε  κυκλικό  αλλά  να  έχει  μια  

συγκεκριμένη  μορφή  και  θα  πω  και  μια  φινέτσα .   

Το  ίδιο  ισχύει  και  για  έναν  κάδο .  Θέλουμε  τον  κάδο  

απορριμμάτων  της  πόλης  να  τον  αλλάξουμε ,  στο  κέντρο  τουλάχιστον ,  

και  εκείνος  να  έχει  ένα  χαρακτηριστικό  των  Σερρών  του  Δήμου  μας  και  

σιγά  –σιγά  να  τους  αλλάξουμε  στο  κέντρο  της  πόλης  και  να  βγάλουμε  

αυτούς  και  να  τους  βάλουμε  σε  άλλες  περιοχές ,  είτε  όπου  

δημιουργούμε  καινούργιες  πλατείες  ή  πεζόδρομους  εξ  αρχής  να  τους  

χρησιμοποιήσουμε .   

Ο  ίδιος  ο  διαγωνισμός  θα  τρέξει  και  για  την  πλατεία  του  Ι .Κ .Α . ,  

όπου  εκεί  σε  πρώτη  φάση  προχωράμε  διαχειριστική  μελέτη  με  τον  κ .  

Τουρτούρα ,  όπως  και  στο  κεντρικό  πάρκο  γιατί  το  απαιτεί  το  

Δασαρχείο  για  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  και  στην  πλατεία  

Νίκης  όπου  εκεί  θα  γίνει  ένας  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός .  Είναι  εκεί  

ένας  μεγάλος  κυκλικός  κόμβος ,  ήδη  ξηλώσαμε  τα  κάγκελα ,  ήταν  

αντιαισθητικά  νομίζω ,  βοηθάει  και  αυτό  αλλά  θέλουμε  να  κάνουμε  και  

μια  παραπάνω  παρέμβαση .   

Άρα  λοιπόν ,  ο  συγκεκριμένος  συνεργάτης  θα  βοηθήσει  στο  να  

κάνουμε  όλους  αυτούς  τους  αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς .   Μέχρι  

εδώ .  Και  φυσικά  και  κάποιους  άλλους ,  τους  οποίους  δεν  τους  έχουμε  

προγραμματίσει  εμείς  αλλά  θα  μπορούσαμε  να  ακούσουμε  και  δικές  
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σας  προτάσεις  για  άλλες  περιοχές ,  όπου  φυσικά  κρίνεται  απαραίτητο  

να  έχουμε  έναν  διαγωνισμό  αρχιτεκτονικό ,  όχι  σε  κάποια  μικρά  

εργάκια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή ,  κύριε  εισηγητά ,  εάν  κατάλαβα  καλά ,  επειδή  ακριβώς  έχουμε  

ανάγκη  ενός  ειδικού  προκειμένου  να  ρετουσάρει ,  να  βελτιώσει  την  

αισθητική  και  την  χρηστικότητα  ως  υλικό  εξοπλισμού  στο  αστικό  

περιβάλλον ,  αυτό  μας  είπατε ,  θέλει  η  Δημοτική  Αρχή  να  προσλάβει  

ένα  φυσικό  πρόσωπο ,  ο  οποίος  θα  συμβουλεύει  την  Τεχνική  Υπηρεσία  

και  θα  είναι  για  όλο  το  έτος ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  βοηθήσει  την  Τεχνική  Υπηρεσία  στο  να  κάνει  τους  διαγωνισμούς .  

Όχι  να  προτείνει  ο  ίδιος  τα  σχέδια  είτε  για  το  σιντριβάνι ,  είτε  για  τα  

παγκάκια  που  είπα .  Θα  συντάξει  τα  τεύχη  και  θα  βοηθήσει ,  όπου  

χρειαστεί ,  να  γίνει  ο  σωστός  τρόπος ,  ώστε  να  μπορέσουμε  να  

προχωρήσουμε  σωστά  στους  διαγωνισμούς .   

 Δεν  θα  προτείνει  ο  ίδιος  τα  σχέδια ,  εάν  κατάλαβα  ότι  αυτό  

ρωτάτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  εμείς  θέλουμε… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  προκύψουν  από  τον  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό .  Θα  μας  έρθουν  

προτάσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς  θέλουμε  έναν ,  δηλαδή ,  τεχνικό  σύμβουλο  που  να  μας  βοηθήσει  

να  συντάξουμε  τι ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Τους  διαγωνισμούς  τους  αρχιτεκτονικούς  όπου  θα  ζητάμε  

συγκεκριμένα  πράγματα .  Παγκάκι  σε  πρώτη  φάση ,  πλατεία  του  Ι .Κ .Α . ,  

σιντριβάνια ,  κάδους  απορριμμάτων  και  ότι  άλλο ,  ενδεχομένως ,  θα  

προκύψει  στην  πορεία  που  θα  το  συζητήσουμε  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εννοείτε  δηλαδή ,  συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ ;  Εννοείτε  δηλαδή  

ότι  θα  βοηθήσει  για  να  περιγράψει  η  Τεχνική  Υπηρεσία  τον  εξοπλισμό ;  

Για  να  τον  περιγράψει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Για  να  καθορίσουμε  το  τι  ακριβώς  ζητάμε  για  να  πάμε  εκεί  ακριβώς  

που  θέλουμε  να  οδηγηθούμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  η  Δημοτική  Αρχή  αποφάσισε  να  προσλάβει  έναν  ειδικό  

επιστήμονα  σε  συνεργασία  με  τον  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων ,  ο  οποίος  θα  

είναι  δίπλα  στον  Δήμαρχο ,  δίπλα  σε  σας  καλύτερα  και  ο  οποίος  θα  

κτενίζει ,  θα  ελέγχει  την  αισθητική  και  την  λειτουργικότητα  και  της  

προμήθειας  του  εξοπλισμού  αλλά  και  την  εν  γένει  αισθητική  από  το  

πως  θα  φυτευτούν  μερικά  λουλούδια ,  από  το  πως ,  ενδεχομένως ,  τι  

υλικά  θα  πάρουμε  και  ούτω  καθ’   εξής ,  εάν  ισχύει  αυτό  το  δεύτερο ,  

εμείς  θα  συμφωνήσουμε .   

Εάν  αφορά  για  την  σύνταξη  των  τευχών ,  θεωρούμε  ότι  είναι  μια  

υπερβολή ,  γιατί  σήμερα  στο  διαδίκτυο  και  από  την  μεταφορά  από  έναν  
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άλλο  Δήμο  που  προμηθεύτηκε  παγκάκια  Χ  εκδοχής ,  ως  προς  την  

αισθητική ,  δεν  χρειάζεται  να  δώσουμε  10 χιλιάρικα ,  9.900.  

Εάν  είναι  το  δεύτερο  εγώ  θα  έλεγα  ναι ,  με  την  έννοια  ότι  πάντα  ο  

Σύλλογος  ο  τοπικός  ήθελε  να  είναι  με  κάποιο  τρόπο  μέσα  στην  

διοίκηση ,  προκειμένου  να  δώσει  λύσεις  και  προκειμένου ,  επί  της  

ουσίας ,  αυτά  τα  λεφτά  να  βγαίνουν  από  το  έργο ,  διότι  όταν  έχεις  έναν  

ειδικό  αρχιτέκτονα ,  ενδεχομένως ,  αποφεύγει  λάθη .   

Νομίζω  διαχώρισα ,  αυτό  προσπάθησα ,  τουλάχιστον… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  νομίζω  σε  συνέχεια  αυτών  που  είπατε  ότι  πάντα  ήθελαν  να  έχουν  

συμμετοχή  σε  αυτό  και  νομίζω  ότι  όλοι  θα  βγούμε  ωφελημένοι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εν  μέρει  καλύφθηκα  από  τον  κ .  Φωτιάδη ,  αλλά  το  ερώτημα  παραμένει .  

Τελικά  τι  ειδικότητας  θα  είναι  αυτός  ο  άνθρωπος .  Θέλουμε  έναν  

αρχιτέκτονα  που  να  ξέρει  από  διαγωνισμούς  ή  έναν  μελετητή  που  να  

μπορεί  να  συμβουλεύει  και  αρχιτεκτονικά ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  τα  δυο  όπως  τα  λέτε  ακριβώς .  Και  τα  δυο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Υπάρχει  τέτοιο  πρόσωπο ,  το  βρήκατε .  Έχουμε  πρόσωπο  ή  θα  

προκύψει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι ,  θα  προκύψει .  Θα  προκύψει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  στελέχωση  της  θέσης  αυτής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Θα  προκύψει .  Θα  μιλήσουμε  ξανά  με  τον  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων .  

Είδαμε  την  πρώτη  εικόνα ,  θέλαμε  να  δούμε  εάν  θα  είναι  αρνητική  ή  

όχι  και  θα  βρούμε  το  πως  ακριβώς  θα  συμβεί  αυτό .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  είναι  αρχιτέκτονας  πάντως  και  Σερραίος .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι ,  αρχιτέκτονας  και  Σερραίος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Με  πρόταση  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  θέλετε  τοποθέτηση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  τοποθέτηση  να  κάνω  μικρή .  Μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  ότι  διάβασα  το  θέμα  και  είμαι  απόλυτα  σύμφωνος .  Καταρχήν  η  

ειδικότητα  θα  είναι  αρχιτέκτονας .  Πρώτον .  Η  Τεχνική  Υπηρεσία  

αρχιτέκτονα  δεν  έχει .   Στην  ουσία  δεν  έχει .  Ο  συνεργάτης  αυτός  θα  

δίνει  τις  ιδέες  για  αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς ,  θα  βοηθάει ,  από  ότι  

κατάλαβα ,  θα  βοηθάει  στην  σύνταξη  των  τευχών ,  επίσης  θα  είναι  

προσηλωμένος  όταν  θα  βγει  ο  διαγωνισμός  και  πάρουν  μέρος  για  την  

μελέτη  οι  διάφοροι  μηχανικοί  και  τα  λοιπά ,  εταιρείες ,  θα  δίνει  τις  

απαντήσεις  σε  αυτούς ,  τις  διευκρινήσεις  και  τα  λοιπά  και  βασικά  θα  
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είναι  ένα  εργαλείο  ενδιάμεσο  του  αντιδημάρχου  και  αυτών  που  θα  

λάβουν  μέρος  στους  διαγωνισμούς .  Άρα  θα  είναι  ένα  πολύ-εργαλείο .   

 Νομίζω  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  τελείωσα ,  συγνώμη .  Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  το  ψηφίσουμε ,  διότι  

χρειάζεται  ένα  τέτοιο  εργαλείο  να  έχει  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  Είναι  

απαραίτητο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Για  όσες  δουλειές  τον  επόμενο  χρόνο ,  διαγωνισμούς ,  ψηφίσουμε ,  

αποφασίσουμε  ότι  πρέπει  να  κάνουμε ,  να  προχωρήσουμε  σε  

αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  στον  επόμενο  ένα  με  ενάμιση  χρόνο  

περίπου .  Θα  το  καθορίσουμε  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  συζήτηση  προέκυψε  η  ερώτηση .  Αυτός  ο  αρχιτέκτονας  θα  

ασχοληθεί  με  την  σύνταξη  της  προμελέτης  για  να  βγουν  οι  διαγωνισμοί  

μελέτης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της  μελέτης ,  όχι  στο  κατασκευαστικό  κομμάτι .  Γι '  αυτό  λέω ,  αυτό  

όμως  γιατί  κατ’  ανάγκη  θα  έπρεπε  να  είναι  αρχιτέκτονας  και  δεν  είναι  

πολιτικός  μηχανικός ,  λέω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη ,  εάν  μόνο  για  την  σύνταξη  και  το  αίτημα ,  οι  προτάσεις  

ουσιαστικά  θα  έρθουν  από  τους  μελετητές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάπως  να  καθορίσουμε  τον  τρόπο  το  τι  ζητάμε  ακριβώς .  Αλλά  νομίζω  

ότι  θέλουμε  αρχιτέκτονα  πραγματικά  και  όχι  μηχανικό .  Πολιτικό  

μηχανικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε ,  νομίζω ,  η  συζήτηση .  Εγκρίνεται  ομοφώνως ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  την  επισήμανση  που  κάναμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα .  Επαναδιατυπώστε  την  παρακαλώ ,  για  να  καταγραφεί  

αναλυτικότερα  στα  πρακτικά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  στην  . .όπως  προέκυψε  από  την  συνεργασία  του  Τοπικού  Συλλόγου ,  

ο  οποίος  θα  είναι  σε  12μηνη  βάση  μετρώντας  από  σήμερα ,  με  αυτό  το  

ποσό… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι  από  σήμερα ,  από  τότε  που  θα  γίνει  η  σύμβαση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  εννοώ .  Δηλαδή  αυτό  το  ποσό  αφορά  12 μήνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τώρα  δεν  μπορούμε  να  το  έχουμε ,  πρέπει  να  το  γράψουμε .  9.900 για  

12 μήνες ,  ο  οποίος  θα  έχει  αυτή  ακριβώς  την  υποχρέωση  της  

αισθητικής  και  εν  γένει  βελτιωτικής  λειτουργίας  για  τα  έργα  τα  οποία  

θα  υλοποιούμε .  Αυτό  δεν  είναι ;  Όχι  για  να  συντάσσει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  το  λιγότερο .  Το  κυριότερο  είναι  αυτό .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  κυρίαρχο  είναι  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συμφωνούμε ,  λοιπόν ,  ομόφωνα  σε  αυτό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  759/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  δυο .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

 για  την  υπηρεσία  ¨Έκτακτο  κλάδεμα  – κοπή  επικίνδυνων   

δένδρων  για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  παρατήρηση .  Όταν  θα  φέρνετε  θέμα  

που  θα  αφορούν  αναμόρφωση  προϋπολογισμού ,  εγώ  προσωπικά  θα  

ήθελα  να  ξέρω  όχι  μόνο  τις  δαπάνες  αλλά  και  από  ποιον  κωδικό  θα  

τραβηχτούν  αυτά  τα  χρήματα  για  να  πάνε  εκεί  που  μας  λέτε .  Ας  πούμε ,  

για  να  κλαδευτούν  τα  δέντρα  και  να  κάνει  επιστημονικός  συνεργάτης .  

Έχετε  πρόχειρα  να  μας  πείτε  από  που  το  ένα .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει  από  ποιον  κωδικό ;  Το  λέει  η  εισήγηση ;  Τότε  ίσως  εγώ  δεν  

μπόρεσα  να  το  διαβάσω .  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει ,  έγινε .  Εφόσον  το  λέει .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Αναμόρφωση  δεν  γίνεται  χωρίς  να  αναφέρει  κωδικό  σε  κωδικό .  Δεν  

γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  πρέπει  να  είναι  ισοσκελισμένος  στο  τέλος .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Εάν  δεν  περάσει  από  το  Λογιστήριο  δεν  έρχεται  σαν  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  μιλώ  για  να  το  αναφέρετε… 
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Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Αναφέρεται  μέσα  στην  εισήγηση  ο  συγκεκριμένος  κωδικός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εγκρίνεται  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  760/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αρ .  2δ  αγροτεμαχίου  

 του  αγροκτήματος  Αγ .  Ιωάννη  για  εγκατάσταση  κεραίας   

χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  761/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  είκοσι  τέσσερα .   

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  μίσθωσης  με  δημοπρασία  τμήματος  του  

 υπ’  αρ .  71 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών   

με  σκοπό  την  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  πρωτογενούς  

 παραγωγής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσουμε  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ρωτήσετε .  Μάλιστα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπω  ότι  προφανώς  έχει  προβλέψει  ο  νόμος  να  κάνουμε  πλέον  

μακροχρόνιες  μισθώσεις  που  κάποτε  απαγορεύονταν .  Εδώ  έχουμε  τρία  

θέματα .  Τρεις  διαφορετικές  περιπτώσεις  μάλλον  και  πιθανά  στην  

πορεία  να  μας  προκύψουν  άλλες  χίλιες  δεκατρείς .   

 Η  μακροχρόνια  μίσθωση  αυτή ,  μάλλον  να  το  πω  αλλιώς ,  αυτοί  οι  

χώροι  είστε  σίγουροι  ότι  δεν  χρειάζονται  για  κάτι  άλλο ;   Γιατί  τα  

είκοσι  χρόνια  …. 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Αυτό  το  θέμα  το  είχαμε  αποσύρει  την  προηγούμενη  φορά  γιατί  δεν  

είχατε  δει ,  όχι  εσείς  προσωπικά ,  κάποιοι  συνάδελφοι  δεν  ήξεραν  εάν  

θα  μπορούσε  να  πάει  σε  τόσο  μεγάλη… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  δεν  υπήρχε  μέχρι  τώρα ,  τώρα  έγινε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εμείς ,  λοιπόν ,  προτείνουμε  να  πάμε  στην  δημοπρασία  εάν  είναι  πάρα  

πολύ  μικρό  το  ποσό  και  ουσιαστικά  τα  χρήματα  που  θα  εισπράξουμε  θα  

τα  δώσουμε  για  έξοδα  δημοπρασίας ,  εάν  πάμε  σε  δημοπρασία ,  αλλά  

εμείς  προτείνουμε  το  μάξιμουμ  20 χρόνια ,  δεν  προτείνουμε  τα  50 

χρόνια ,  γιατί  είναι  υπερβολικά  μεγάλο  το  χρονικό  διάστημα  για  να ,  

έστω  και  εάν  αυτό  το  κομμάτι  είναι  ένα  σημείο  σε  έναν  γκρεμό  

ουσιαστικά  και  είναι  μόνο  για  ελιές ,  δεν  μπορεί  να  κάνει  τίποτα  άλλο  

κανείς  εκεί  πέρα  μέσα .  Δεν  έχει  κανένα  ενδιαφέρον .    

Αλλά  εμείς ,  επειδή  υπερασπιζόμαστε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  

προτείνουμε  λοιπόν  ότι  εφόσον  υπάρχει  ενδιαφερόμενος ,  να  πάμε  στην  

διαδικασία  της  δημοπρασίας  για  20 χρόνια  για  να  φυτέψει  ελιές .   

Εάν  το  σώμα  αποφασίσει  λιγότερο  χρονικό  διάστημα ,  είμαστε  

ιδιαίτερα  ανοικτοί  να  το  ακούμε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  το  έχει  ελέγξει .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  διευκρίνηση .  Συγνώμη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτή  η  μίσθωση  πρέπει  να  ξέρουμε  όλοι  εδώ  ότι  θα  είναι  εφόρου  ζωής .  

Διότι  τα  δέντρα  συνήθως ,  μετά  κανένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  θα  πει  

ότι  αυτός  ο  χώρος ,  θα  διώξουμε ,  θα  ξηλώσουμε  τα  δέντρα  για  να  πάμε  

εκεί .  Γι '  αυτό  το  ερώτημά  μου ,  είναι  μας  χρειάζεται  για  κάποια  άλλη  

χρήση ;  Εγώ  δεν  τους  ξέρω  τους  χώρους .  Μας  χρειάζεται ;  Εάν  δεν  μας  

χρειάζεται ,  καλά  κάνουμε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  μια  πλαγιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  μας  πείτε  κυρία  Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ ,  ούτως  ή  άλλως ,  από  ότι  με  ενημέρωσε  η  υπάλληλος ,  αυτά  μετά  το  

πέρας  της  20ετίας  μένουν  στον  Δήμο ,  δηλαδή  γίνονται  του  Δήμου .  

Τέλος  πάντων .  Εγώ  αυτό  που  θα  ήθελα  να  προτείνω  για  όλα  αυτά  είναι  

το  εξής :  έρχεται  το  ερώτημα  απευθείας  μίσθωση  ή  δημοπρασία  και  

ταυτόχρονα  λέει ,  εάν  θέλουμε  δημοπρασία  να  βάλουμε  και  τον  χρόνο .  

Ο  χρόνος  όμως  είναι  επακόλουθο  με  το  τι  χρήση  θέλει  να  κάνει  

κάποιος .    

Δηλαδή ,  κάποιος  που  θα  βάλει  μια  ετήσια  καλλιέργεια  θα  είναι  

τέσσερα  χρόνια .  Κάποιος  που  θέλει  να  κάνει  όμως  κτηνοτροφική  

μονάδα ,  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  25ετία  ή  κάποια  δενδρώδη  

καλλιέργεια .  Οπότε  αυτό  δεν  ξέρω  με  κάποιο  τρόπο  πως ,  αφού  είναι  

αποτέλεσμα  δημοπρασίας ,  δεν  μπορούμε  να  ξέρουμε  εκ  των  προτέρων  

ποιος  θα  το  πάρει  και  πως  θα  θέλει  να  το  χρησιμοποιήσει .  Αυτή  είναι  η  

μόνη .  Ο  μόνος  τρόπος  που  πρέπει  να  βρούμε  εμείς  μια  λύση  σε  αυτό .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Εάν  μου  επιτρέπετε ,  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  να  εξηγήσω  λιγάκι ,  

συνήθως  τέτοιου  είδους  χώροι  έχουν  ενδιαφέρον ,  γιατί  κάποιος  

ενδιαφέρεται  γι '  αυτούς  τους   χώρους .   Όταν  έρθει  στην  υπηρεσία  μας  

λοιπόν ,  μας  δηλώνει  τι  θέλει  να  κάνει .   

 Δηλαδή ,  παραδείγματος  χάρη ,  για  το  επόμενο  θέμα  που  έχουμε  

στο  αγρόκτημα  της  Πεπονιάς ,  ουσιαστικά  εκεί  θα  πάμε  σε  μια  

κτηνοτροφική  μονάδα ,  οπότε  εγώ  θα  πρότεινα  στο  σώμα  να  πάμε  στα  

25 χρόνια .   

 Παραδείγματος  χάρη ,  στο  προηγούμενο  θέμα ,  στο  23,  που  έχουμε  

τα  24 τ .μ .  για  την  εγκατάσταση  κεραίες  χαμηλής  όχλησης ,  

παραδείγματος  χάρη ,  θα  μπορούσαμε  να  πάμε  και  στα  εννέα  χρόνια ,  να  

μην  χρειαστεί  να  γίνει  μεταγραφή  στον  συμβολαιογράφο  και  έχουμε  

και  άλλα  έξοδα .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  κάθε  μια  περίπτωση  είναι  διαφορετική ,  όπως  λέτε  

και  εσείς ,  οπότε  επειδή  ξέρουμε  ότι  εδώ  πρόκειται  για  ελιές ,  η  δική  

μας  πρόταση  είναι  να  πάμε  στην  20ετία .  Δεν  ξέρω  εάν…. 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ ,  δεν  καταλάβατε  τι  θέλω  να  πω .  Προφανώς  κάποιος  ενδιαφέρεται  

αλλά  μπορεί  στην  πορεία  να  βρεθεί  και  δεύτερος  και  τρίτος  

ενδιαφερόμενος ,  που  σημαίνει  ότι  στην  δημοπρασία  δεν  ξέρουμε  εάν  

αυτός  αρχικά  που  ενδιαφέρθηκε  και  κίνησε  την  διαδικασία  θα  είναι  και  

ο  τελικός ,  τέλος  πάντων ,   ανάδοχος  ή  πως  θα  τον  πούμε ,  ενοικιαστής  

του  αγροτεμαχίου  και  μπορεί  να  θέλει  κάποιος  άλλος  να  κάνει  κάποια  

άλλη  καλλιέργεια .    

Αυτό  μόνο  θέλω  να  πω .  Ευχαριστώ .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Φανταστείτε  ότι  τέτοιους  είδους  χώρους  όμως  τους  ανακαλύπτουν  

κάποιοι  πρώτα  και  μετά  τους  αναφέρουν  στον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  νομίζω  ότι  διευκρινίστηκαν  όσα  έπρεπε  να  

διευκρινιστούν .  Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  762/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  μίσθωσης  του  υπ’  αρ  459 αγροτεμαχίου  του   

αγροκτήματος  Πεπονιάς  για  δημιουργία  κτηνοτροφικής  μονάδας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ήδη  αναφέρθηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   Είκοσι  πέντε  έτη ,  με  

δημοπρασία  πάντα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Πάντα  με  δημοπρασία .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο ,  να  σας  πω  κάτι .  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  με  την  άδεια  του  

Προέδρου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  πρόκειται  να  έρθει  κανείς  σε  αυτές  τις  δημοπρασίες .  Εγώ  επειδή  

θα  επιβαρυνθεί  ή  ο  ενδιαφερόμενος  ή  ο  Δήμος ,  δεν  ξέρω  ποιος  

ακριβώς  θα  επιβαρυνθεί ,  … 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ο  Δήμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλύτερα  να  μην  γίνουν ,  για  μένα  προσωπικά .  Βέβαια ,  το  νόμιμο  και  

το  σωστό  είναι  να  γίνει  δημοπρασία ,  γιατί  ανοίγουμε  το  παιχνίδι  και  

έχουμε  οποιονδήποτε  και  είμαστε  καλυμμένοι .   Δεν  πρόκειται  να  αυτό .  

Αυτό  για  να  έρθει  στον  Δήμο  σημαίνει  ότι  κάποιος  ενδιαφέρθηκε ,  

ήρθε ,  το  έμαθε  ή  αυτός  για  το  μαντρί  ποιος  θα  πάει ,  ένας  άλλος  να  

κάνει  το  μαντρί ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακόμη  και  ένας  να  είναι  έχω  την  εντύπωση  ότι  ο  Δήμος  θα  πρέπει  να  

δώσει  και  ένα  δείγμα  καλής  λειτουργίας .  Δηλαδή  νομίζω  ότι  είναι  

περισσότερο  σωστό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  δημοπρασία  να  γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δημοπρασία  με  έναν  ενδιαφερόμενο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  δική  μας  πρόταση  είναι  πάντα  με  δημοπρασία ,  εκτός  εάν  το  σώμα  

αποφασίσει  να  μην  γίνει  δημοπρασία  επειδή  κάποιο  ποσό  θεωρεί  ότι  

είναι  πάρα  πολύ  μικρό  στον  χρόνο  ενοικίασης  και  ότι  τα  χρήματα  τα  

οποία  θα  πληρωθούν  για  τα  έξοδα  δημοπρασίας ,  που  είναι  περίπου  150 

ευρώ ,  δεν  είναι  ανταποδοτικά  των  χρημάτων  που  θα  πάρουμε  στην  

συνέχεια  από  τον  ενοικιαστή .    

 Άρα  λοιπόν  εμείς  πάντα  με  δημοπρασία  έχουμε  τα  θέματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επομένως  τι  κάνουμε  εδώ ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δημοπρασία  με  τιμή  εκκίνησης  που  ορίζει  η  Τοπική  Κοινότητα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  το  φέρατε  με  διαζευκτικό .  Έτσι  ή  έτσι .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Το  σώμα  μπορεί  να  αποφασίσει ,  επειδή  το  ποσό  είναι  κάτω  από  2.000 

ευρώ  και  θεωρείται  μικρό  ποσό ,  μπορεί  το  σώμα  να  αποφασίσει  ότι  δεν  

θέλω  να  κάνω  δημοπρασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  το  έχουμε  εξαντλήσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  εγώ  θέλω  να  προτείνω  απευθείας  ανάθεση  γιατί  πρόκειται  για  

μετεγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας ,  η  οποία  πρέπει  να  φύγει  

μέσα  από  το  χωριό  και  έχει  εγκρίνει  και  το  Τοπικό  Συμβούλιο  να  πάει  

εκεί .  Δηλαδή  ο  άνθρωπος  αναγκαστικά ,  η  γυναίκα ,  δεν  ξέρω  ποιος  

είναι ,  πρέπει  να  φύγει  μέσα  από  το  χωριό  και  να  πάει  εκεί  και  για  ποιο  
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λόγο  δηλαδή ,  εφόσον  θα  το  δώσουμε  στο  συγκεκριμένο  άτομο  να  

μπούμε  στην  διαδικασία  της  δημοπρασίας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εγώ  συμφωνώ .  Να  πω  κάτι  κύριε  Πρόεδρε ;  Κύριοι  συνάδελφοι   

λέμε  εμείς  άδολα  να  γίνει  δημοπρασία  αλλά  πολλές  φορές  υπάρχουν  

και  κάποιοι  επιτήδειοι ,  επιδέξιοι  εκείνη  την  ημέρα  εμφανίζονται  ως  να  

ενδιαφέρονται  και  κάνουν  τον  γνωστό  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  ξέρετε  αυτό .  όπου  έχουμε  μια  συγκεκριμένη  πληροφόρηση  ότι  εδώ  

αφορά  μετεγκατάσταση ,  να  πάει  απευθείας  να  βοηθήσουμε  και  την  

απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου ,  αλλιώς  πως  προσέξτε  αυτούς  οι  

οποίοι  πάνε ,  να  μην  τους  χαρακτηρίσω ,  είναι  αετονύχηδες ,  λένε  ότι  

δώσε  μου  500 για  να  μην  το  κτυπήσω  και  πολλές  φορές ,  όσοι  μπήκαν  

στην  λογική  την  πατούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε ,  εδώ  είμαστε  λοιπόν  εμείς  σαν  σώμα  να  

αποφασίσουμε  τελικά  εάν  για  ποσά  μέχρι  2.000 ευρώ  συνολικά  θα  

πηγαίνουμε  σε  δημοπρασία  ή  θα  τα  δίνουμε  με  απευθείας  μίσθωση .   

 Άρα  λοιπόν ,  θα  βάλουμε  στην  υπηρεσία  και  την  ιδιότητα  του  

ελεγκτή  με  κάποιο  τρόπο ,  για  να  μπορέσει  να  ξέρει  κατά  περίπτωση  τι  

πρέπει  να  γίνει .   Πολύ  ωραία .  Πάρα  πολύ  ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  25 χρόνια  συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεπώς  το  25… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  αλλά  στην  εισήγηση  που  έχετε  στα  χέρια  σας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιο  αναλυτικά  και  πιο  διαλογικά  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι .  Στα  συγκεκριμένα  αυτά  θέματα  πιο  αναλυτική  και  

διεξοδική  συζήτηση  κατά  πλήρη  παρέκκλιση  του  κανονισμού ,  δεν  θα  

μπορούσε  να  γίνει .  Εν  πάση  περιπτώσει ,  για  να  ολοκληρώνουμε  είναι  

25 έτη  με  απευθείας  ανάθεση  αλλά  πρέπει  να  προσδιορίσουμε  ποιος  

είναι  αυτός  προς  τον  οποίο  θα  … 

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  συγκεκριμένη  κυρία  η  οποία  έχει  κάνει  και  το  αίτημα  στον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Στην  αιτούσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  το  κάνουμε  αυτό .  Είναι  σαν  να  φωτογραφίζουμε  έναν  

διαγωνισμό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  763/2019 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  

 των  αρ .  3525 και  3526 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  

 Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είκοσι  έξι  κρατείται  για  να  ωριμάσει  για  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  μια  έκταση  που  είναι  μεγαλύτερη  έκταση .   

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

(ΠΡΑΚ .  2/19/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  προσκύρωσης  έκτασης  εμβαδού  21,71 τ .μ .  

 σε  δημοτικό  οικόπεδο  στο  Ο .Τ .  192 πόλης  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  764/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  με  αρ .  100 

 στο  Ο .Π .  20 εμβαδού  250 τ .μ .  της  Τ .Κ .  Οινούσσας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  έχει  καταχωρηθεί  ως  ακίνητο  του  Δήμου  ενώ  υπάρχει  ιδιώτης  που  

έχει  τίτλο  ιδιοκτησίας  που  του  το  είχε  παραχωρήσει  ο  Δήμος .  Είχε  

παραχωρηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έγινε  ανταλλαγή .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Έγινε  ανταλλαγή ,  έχει  ψηφιστεί  στο  συμβούλιο  για  ανταλλαγή  αλλά  

ήρθε  τώρα  αναγκαστικά  να  το  διαγράψουμε  αυτό  που  δώσαμε  εμείς .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  765/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας   

¨Καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων  

 του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  766/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

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

Καδής  Γ . ,  Νυχτοπάτης  Γ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  

Κυνοκομείου  (Δημοπούλου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  767/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  Ηλιάδης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:768 /2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  17ου  Λογαριασμού  και  της   

17ης  πιστοποίησης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  

του  Δήμου  Σερρών  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  679/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  18ου  Λογαριασμού  και  της  18ης  πιστοποίησης  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  770/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  16ου  Λογαριασμού  και  της  16ης  πιστοποίησης  για  την  

παροχή  

 υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  

Ορεινής  

 και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  771/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  17ου  Λογαριασμού  και  της  17ης  πιστοποίησης  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  772/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  18ου  Λογαριασμού  και  της  18ης  πιστοποίησης  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  773/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  19ου  λογαριασμού  και  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρησης  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δε  Σερρών  και  Δήμου  Σερρών  

 για  τα  έτη  2018-2020 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  774/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  18ου  λογαριασμού  της  ως  άνω  υπηρεσίας  ΔΕ  

Σκουτάρεως   

του  δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  775/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  ένα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  2ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  

 βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  776/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  δυο .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμηση  πεζοδρομίου)  

 επί  της  οδού  Γρ .  Ρακιτζή  30.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  777/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τρία .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  και  

 αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

για  το  έργο  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  778/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα  τέσσερα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  20 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

203

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Συμπλήρωση  – επέκταση  δικτύου  ΦΟΠ .  .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  ομόφωνα ,  εγκρίνεται .   

 

Έγκριση  χορήγησης  παροχής  περιορισμένου  χρόνου  στην   

πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  μας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  779/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  συμπλήρωσης  δικτύου  ΦΟΠ  στον  Άγιο  Ιωάννη  του  Δήμου  

Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  780/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .  Καλή  σας  νύκτα .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

735-2019:  Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  

για  συμμετοχή  στις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις .  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Γάτσιος  Ι .  

 

736-2019:  Ορισμός  Δημοτ .  Συμβούλου  για  την  επιτροπή  επεξεργασίας  

και  εισηγήσεων  προτάσεων  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

για  την  απονομή  τιμητικών  διακρίσεων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

737-2019:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  

Σερρών  έτους  2018,   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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738-2019:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :   Αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  Δημοτικής  

Ενότητας  Σερρών  έτους  2017  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

739-2019:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :   Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

740-2019:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων :  

Α /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2020-2021. 

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

 

741-2019:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων :  

Β /θμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2020-2021. 

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

 

742-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  συστατικών  πράξεων :  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

(Ε .Σ .Ε .Π .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών   

        22733 5/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

743-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  συστατικών  πράξεων :  της  Ενιαίας  

Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

(Ε .Σ .Ε .Δ .Ε . )  του  Δήμου  Σερρών .  
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        22732  5/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

744-2019:  Καθορισμός  χώρου  και  ημερομηνίας  για  τη  διεξαγωγή  

συνεδρίασης  για  τον  απολογισμό  πεπραγμένων  έτους  2018 

της  δημοτικής  αρχής .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

745-2019:  Καθιέρωση  δημόσιας  εορτής  τοπικής  σημασίας  για  το  Νομό  

Σερρών  προς  τιμή  των  ηρώων  που  με  αυτοθυσία  

υπερασπίστηκαν  το  ύψωμα  731 στην  Κλεισούρα  το  1941.  

Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  Δημ .  Συμβουλίου  κ .  

Κατιρτζόγλου  Β .  

 

746-2019:  Έγκριση  της  αρ  136/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  ΟΠΑΚΠΑ  με  θέμα :  ¨Ορισμός  εξόδων  

παράστασης  Προέδρου  ΔΣ  ΟΠΑΚΠΑ  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

747-2019:  Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  ως  συνδρομητή  για  το  έτος  

2020 σε  εφημερίδες  και  περιοδικά .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

748-2019:  Τροποποίηση  /  αλλαγή  του  ύψους  των  τελών  κοιμητηρίων  

που  επιβλήθηκαν  με  την  αρ .  415/2016 απόφαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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749-2019:  Έγκριση  μείωσης  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  ή  απαλλαγή  

από  αυτούς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΑΚΤ:   Έγκριση  τελικής  έκθεσης  αξιολόγησης  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος   

1/19/2019 Δήμου  Σερρών  2014-2019. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

750-2019:  Έγκριση  (2ης)  τροποποίησης  της  αριθμ  831/2018 Α .  .Σ  περί  

¨Έγκριση  προγράμματος  των  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

751-2019:  Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας  για  την  κάλυψη  των  

αναγκών  του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

752-2019:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  

καθαριότητας  σε  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  

Κυριακές ,  εξαιρετέες  και  νυχτερινές  ώρες .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

753-2019:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ΙΔΟΧ  δίμηνης  διάρκειας  

εργατών  νεκροταφείων  (νεκροθάπτες)  για  την  κάλυψη  των  
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εκτάκτων  αναγκών  του  τμήματος  κοιμητηρίων  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

754-2019:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

755-2019:  Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

756-2019:  Έγκριση  δημιουργίας  τραπεζικού  λογαριασμού  στο  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  

         

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

757-2019:  Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

        22737  3/12/2019

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

758-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  

την  υπηρεσία  ¨Παροχή  υπηρεσιών  επιστημονικού  

συνεργάτη  για  την  υποστήριξη  προετοιμασίας  και  

διενέργειας  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών¨ .  

        22710  2/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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759-2019:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  

την  υπηρεσία  ¨Έκτακτο  κλάδεμα  – κοπή  επικίνδυνων  

δένδρων  για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας¨ .  

        2271 11/12/2 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

760-2019: Ομοίως  για  την  υπηρεσία  έκτακτο  κλάδεμα  κοπή  

επικινδύνων  δένδρων  για  λόγους  δημόσιας  ασφάλειας   

         22769 2/12/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

761-2019:  Έγκριση  μίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄  αρ .  2δ  αγροτεμαχίου  

του  αγροκτήματος  Αγ .  Ιωάννη  για  εγκατάσταση  κεραίας  

χαμηλής  ηλεκτρομαγνητικής  περιβαλλοντικής  όχλησης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

762-2019:  Έγκριση  μίσθωσης  με  δημοπρασία  τμήματος  του  υπ’  αρ .  71 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  

ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  πρωτογενούς  παραγωγής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

763-2019:  Έγκριση  μίσθωσης  του  υπ’  αρ  459 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Πεπονιάς  για  δημιουργία  κτηνοτροφικής  

μονάδας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΑΚ:  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  

τμημάτων  των  αρ .   

2/19/2019 3525 και  3526 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

764-2019:  Έγκριση  προσκύρωσης  έκτασης  εμβαδού  21,71 τ .μ .  σε  

δημοτικό  οικόπεδο  στο   

 Ο .Τ .  192 πόλης  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

765-2019:  Έγκριση  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου  με  αρ .  100 στο  

Ο .Π .  20 εμβαδού  250 τ .μ .  της  Τ .Κ .  Οινούσσας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

766-2019:  Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  ¨Καθαριότητα  κτηρίων  τοπικών  και  δημοτικών  

κοινοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019-2020¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

767-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  τμήματος  της  

σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  

του  Κυνοκομείου  (Δημοπούλου)   

 

768-2019: Ομοίως  Ηλιάδης   
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769-2019:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  του  17ο υ  Λογαριασμού  

και  της  17η ς  πιστοποίησης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

770-2019: Ομοίως  του  18ο υ  Λογαριασμού  και  της  18η ς  πιστοποίησης   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

771-2019: Ομοίως  του  16ο υ  Λογαριασμού  και  της  16η ς  πιστοποίησης  

για  την  παροχή  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  

Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

772-2019: Ομοίως  του  17ο υ  Λογαριασμού  και  της  17η ς  πιστοποίησης  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

773-2019: Ομοίως  του  18ο υ  Λογαριασμού  και  της  18η ς  πιστοποίησης  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

774-2019: Ομοίως  του  19ο υ  λογαριασμού  και  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δε  Σερρών  και  

Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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775-2019: Ομοίως  του  18ο υ  λογαριασμού  της  ως  άνω  υπηρεσίας  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

776-2019:    Έγκριση  2ο υ  ΑΠΕ  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  

σχολικών  κτιρίων  Δήμου   Σερρών  έτους  2017 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

777-2019:   Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμηση  

πεζοδρομίου)  επί  της  οδού  Γρ .  Ρακιτζή  30.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

778-2019 :  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019 που  αφορά  

ενίσχυση  κωδικού  ΚΑ  70.7326.031 με  την  ένδειξη  

«Εργασίες  οδοστρωσίας  Ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  

έτους  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

779-2019:    Έγκριση  χορήγησης  παροχής  περιορισμένου  χρόνου  

στην  πλατεία  Ελευθερίας  του  Δήμου  μας   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

780-2019:  Έγκριση  συμπλήρωσης  δικτύου  ΦΟΠ  στον  Άγιο  Ιωάννη  του  

Δήμου  Σερρών /   
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781-2019:  Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  131/2019 απόφαση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της   

ΚΑΤ .  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  θέμα  «Πρόταση  τροποποίησης  του  

προϋπολογιστικού  πίνακα  της  υπ '  αριθμό  4 324/2019 ΑΔΣ   

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος .  

 

-  Τερζής  Βασίλειος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  11ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Παλάζη  -  Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  24ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………….. 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….. 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………….. 
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ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….. 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………….. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………….. 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….. 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………….. 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………….. 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………….. 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………….. 
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