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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 

έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00΄ συνεδρίασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 3/21-02-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

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

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

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

παρόντες ήταν 41, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

4 

 

 

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΝΕΙΣ  
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κ..κ. Βαφειάδης Μιχαήλ και Ιχτιάρη Σοφία  

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που 

κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

 

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 27 Φεβρουαρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αρχικής δήλωσης πρόθεσης για  

  την κατασκευή Περιβαλλοντικού, Εκπαιδευτικού, Τουριστικού, Πολιτιστικού  

  Πάρκου Σερρών (EDEN PROJECT SERRES).       

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος   

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020  

  και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την  

  ενίσχυση κωδικών εσόδων-εξόδων κλπ (υποχρεωτική).          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 14/2020 Α.Δ.Σ.: «Τροποποίηση της υπ΄  

  αριθμ. 782/2019 Α.Δ.Σ. περί ¨Συγκρότησης ετήσιας επιτροπής  παραλαβής  
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  υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 όλων των  

Υπηρεσιών¨».          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού  

  επίλυσης φορολογικών διαφορών), για το έτος 2020.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   6ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός  

χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

υδρονομέων, για το έτος 2020.                                                                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   7ο: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την  

  κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο, για την   

  αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 

  Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.                

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.Α.Ν.                                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ένταξη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς και Ορεινής στο πρόγραμμα 

δράσης της HOPEgenesis, υπό την αιγίδα του Δήμου Σερρών.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος 

διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC 

OF NORTH MACEDONIA 2014-2020.                                                                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση τμήματος της πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία 

πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural 

Dipole.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   
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ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 506/2019 Απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου που αφορά το έργο Space4People (Φάση 1), που χρηματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα URBACT III.                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρόφο του Δήμου μας.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση 2ης παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης ¨Αποτίμηση Παρεμβάσεων 

Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημόσια Κτίρια-3Em¨ στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Ενημέρωση έγκρισης αλλαγής χωροθέτησης μονάδας βιοαερίου στα πλαίσια 

της πράξης ¨Αγροτικές Κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και 

ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή¨ με το ακρωνύμιο 

ZEFIRROS του προγράμματος ¨Interreg IPA Cross-border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Καθορισμός έκτασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.   

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των αρ. 3525 και 3526 

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.                                                                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Διατύπωση γνώμης για την ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης, ανάθεσης και 

εκτέλεσης έργων διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας για το τμήμα 

1200 μ. του υδατορέματος Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  
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ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

Δήμου Σερρών, με την κωδική ονομασία ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨.              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:  

                        α) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας  

                             του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018   και 

                        β) Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μονάδων  

                             ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

                             Ν. Σερρών.                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017   και 

                        β) Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δ.Σ. στο Ο.Π. 341.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.                                                                                    

 

ΘΕΜΑ  26ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου: 

                        α) στον κ. LAZAROV PLAMEN, στην πόλη των Σερρών 

                            (Μ. Αλεξάνδρου 20 και Παπασυνοδινού γωνία)    και       

                        β) στον κ. LAZAROV PLAMEN, στην πόλη των Σερρών 

                            (Αλ. Παναγούλη 7). 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έκδοση ψηφίσματος με την στήριξη του θεσμού Κ.Δ.ΑΠ. και Κ.Δ.ΑΠ.    

  ΑμεΑ. 
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ΘΕΜΑ 2Ο :   Σύναψη συμφωνίας –πλαισίου για την θεσμική/διαθεσμική/επιστημονική  

 συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σχολής 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήματος Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού Σερρών και του Δήμου Σερρών.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

 

 

……………………… 

…………….. 
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3Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  αρχίσει  η  συνεδρίαση .   

 Όπως  είδατε  μπροστά  σας  έχετε  από  ένα  ημερολόγιο  ο  καθένας  

του  ΄20 προκειμένου  να  σας  εξυπηρετήσει  στην  άσκηση  των  

καθηκόντων  σας .   

 Θα  ήθελα  λίγο  να  επισημάνω  δυο  πράγματα .  Πρώτον ,  να  ξαναπώ ,  

δηλαδή  ότι  πρέπει  να  φροντίζουμε  να  είμαστε  έγκαιροι  στην  

προσέλευσή  μας ,  ιδίως  σε  συνεδριάσεις  όπως  η  σημερινή ,  όπου  έχουμε  

αρκετά  σημαντικά  θέματα ,  τα  οποία  προβλέπεται  ότι  θα  μας  πάρουν  σε  

μάκρος  χρόνου .   

 Πρέπει ,  λοιπόν ,  να  είμαστε  συνεπείς .  Δεν  είναι  σωστό  να  

περνάνε  25 λεπτά  και  μετά  να  ξεκινάει  η  συνεδρίαση  λόγω  μη  

προσέλευσης  έγκαιρης  των  συμβούλων .   

 Θα  ήθελα  επίσης  να  επισημάνω  με  αφορμή  τα  όσα  συνέβησαν  

κατά  την  προηγούμενη  συνεδρίαση ,  ότι  θα  πρέπει  κατά  την  λήξη  της  

συνεδρίασης  να  αφήνουμε  την  αίθουσα  όλοι  μας  σε  κατάσταση  όμοια  

με  αυτή  που  την  παραλάβαμε .  Δηλαδή  ότι  μικροαντικείμενα ,  σκουπίδια  

και  τα  λοιπά  υπάρχουν ,  πρέπει  να  τα  μαζεύουμε  από  μόνοι  μας ,  γιατί  η  

δυνατότητα  καθαριότητας  δεν  υπάρχει  μετά  το  πέρας  της  συνεδρίασης  

και  πρέπει  την  επόμενη  μέρα  να  την  παραδώσουμε  όπως  την  

παραλάβαμε .  Θα  ήθελα  ιδιαίτερη  προσοχή  πάνω  σε  αυτό .  

 Πριν  προχωρήσουμε  στην  ημερήσια  διάταξη ,  θα  δώσουμε  τον  

λόγο  στον  Δήμαρχο  και  στους  εξουσιοδοτημένους  συμβούλους  και  
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Αντιδημάρχους  προκειμένου  να  δοθούν  απαντήσεις  στα  ερωτήματα  που  

τέθηκαν  κατά  τις  προηγούμενες  συνεδριάσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  κύριοι  συνάδελφοι .  Καταρχάς  γραπτώς  απαντούμε  στην  

ερώτηση  που  είχε  γίνει  από  την  παράταξη  ‘Δημοτική  Πρωτοβουλία  

Σερραίων’ ,  που  αφορά  τις  ενέργειες  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  όσον  

αφορά  την  διαδικασία  παραχώρησης  των  στρατοπέδων  μετά  την  

δήλωση ,  μετά  από  δηλώσεις  που  είχαν  γίνει  και  ρωτούν  οι  σύμβουλοι  

εάν  η  Δημοτική  Αρχή  θα  στηρίξει  την  πρόταση  Αβραμόπουλου-

Αγγελίδη ,  στην  οποία  απομένουν  μόνο  υπογραφές  για  να  ολοκληρωθεί  

η  διαδικασία  παραχώρησης  των  στρατοπέδων  ή  υπάρχει  κάποια  άλλη  

πρόταση ;  

 Είχαμε  απαντήσει  προφορικά  για  τις  εξελίξεις  στο  θέμα ,  θα  

ήθελα  όμως  να  σας  πω  από  την  στιγμή  που  θα  τεθεί  και  γραπτώς  η  

απάντηση ,  κάποια  πράγματα ,  γιατί  είναι  ένα  σημαντικό  και  φλέγων  

θέμα  για  όλους .   

Καταρχάς ,  το  βασικό  θεσμικό  πλαίσιο  και  για  τους  συναδέλφους ,  

οι  οποίοι  είναι  και  πρώτη  φορά  στο  συγκεκριμένο  όργανο .   

Το  θεσμικό  πλαίσιο  για  την  χρήση  των  στρατοπέδων  διέπεται  

τόσο  από  την  νομοθεσία  2745/99,  με  το  οποίο  συστήθηκε  η  Υπηρεσία  

Μετεγκατάστασης  και  Αξιοποίησης  των  Στρατοπέδων  και  σύμφωνα  με  

τον  νόμο  αυτό  ήταν  δυνατή  η  παραχώρηση  κυριότητας  των  πρώην  

στρατοπέδων  στους  δήμους  για  εξυπηρέτηση  διαφόρων  σκοπών  κοινής  

ωφέλειας .   

Αργότερα ,  το  ΄10, με  τον  Ν3883 αποκλείστηκε  η  δυνατότητα  

παραχώρησης  κατά  δικαιώματος  κυριότητας  των  πρώην  στρατοπέδων  
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στους  δήμους ,  προβλέφθηκε  όμως  η  δυνατότητα  της  παραχώρησης  

κατά  χρήση  άνευ  ανταλλάγματος .   

Στην  συνέχεια  το  ΄16 μεταβάλλεται  το  καθεστώς ,  το  νομικό  

καθεστώς  και  με  τον  Ν4407 τροποποιείται  ο  προηγούμενος  νόμος  ο  

3883 και  προβλέπεται  η  δυνατότητα  παραχώρησης  πάλι  κατά  χρήση  

των  πρώην  στρατοπέδων  για  περίοδο  99 ετών  με  την  καταβολή  όμως  

ανταλλάγματος  που  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερο  από  το  5% της  

αντικειμενικής  αξίας  του  παραχωρούμενου  ακινήτου .   

Ενώ  ίσχυε  ο  νόμος  του  ΄10 ο  δήμος  Σερρών  προχώρησε  σε  

σύναψη  συμφωνίας  με  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,   η  οποία  

συνίστατο  σε  παραχώρηση  κατά  κυριότητα  των  εκτάσεων  των  πρώην  

στρατοπέδων  Παπαλουκά ,  Εμμ .  Παπά  και  Αποθηκών  Πυρομαχικών  

Λευκώνα  με  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  πλευράς  του  Δήμου  να  

παραχωρήσει  ανταλλάγματα  στο  Τ .ΕΘ .Α . ,  μια  πολεοδομημένη  έκταση  

45 στρεμμάτων  στου  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά .   

Η  υπόλοιπη  έκταση  των  260 στρεμμάτων  των  τριών  στρατοπέδων  

θα  περιερχόταν  στον  Δήμο  κατά  κυριότητα .   

Ακολούθως  το  ΄17 εξαιρέθηκε  από  την  συμφωνία  η  έκταση  των  

Αποθηκών  του  Λευκώνα ,  η  οποία  δεν  παραχωρείτο  στον  Δήμο  αλλά  σε  

στον  Ιππικό  Όμιλο ,  χωρίς  όμως  να  μεταβληθεί  η  αναλογία  της  

πολεοδομημένης   έκτασης  που  θα  παραχωρείτο  ως  αντάλλαγμα  στο  

Τ .ΕΘ .Α .  από  τον  Δήμο  Σερρών .   

Αυτό  είναι  το  ιστορικό .   

Έχουμε  μια  διαφοροποίηση ,  φυσικά ,  γιατί  ο  νόμος  ψηφίστηκε  το  

΄10 για  την  μη  δυνατότητα  παραχώρησης ,  παρόλα  αυτά  έγινε  συμφωνία  

του  Υπουργείου  με  τον  Δήμο .  
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Η  θέση  της  Δημοτικής  Αρχής ,  η  οποία  είναι  η  βάση  της  

συζήτησης  που  θα  ξεκινήσει ,  προφανώς  και  με  τους  πολιτικούς  

αρχηγούς ,  όπως  έχουμε  δεσμευτεί ,  είναι  η  εξής  και  θα  σας  ενημερώσω  

και  το  πως  έχει  εξελιχθεί  αυτή  η  διαδικασία .   

Στο  στρατόπεδο  Παπαλουκά  ανήκει  κατά  κυριότητα  στον  Δήμο  

Σερρών .  Έχει  καταχωρηθεί  στο  Εθνικό  Κτηματολόγιο  ως  ιδιοκτησία  

του  Δήμου  Σερρών .  Το  θέμα  αυτό  της  κυριότητας  είναι  λυμένο  για  μας  

και  ξεκάθαρο ,  ο  οποίος  σε  κάθε  περίπτωση  θα  ασκήσει  διακατοχικές  

πράξεις  και  θα  ακολουθήσει  να  το  πράττει  εντονότερα  σαν  ο  

αποκλειστικός  κύριος  της  έκτασης .   

Εδώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  στις  συγκεκριμένες  πράξεις  ήδη  έχει  

προχωρήσει  η  Δημοτική  Αρχή  και  είναι  οι  εξής :  

Πρώτον ,  υποβάλλουμε  πρόταση  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  

δράσης  περιβαλλοντολογικού  ισοζυγίου  στο  Μέτρο  2.7 που  αναφέρεται  

σε  ανακαίνιση  και  διαμόρφωση  κτηρίων  ιδιοκτησίας  ΟΤΑ  με  στόχο  την  

επανάχρησή  τους  και  κάλυψη  αναγκών  εγκατάστασης  πολιτιστικών  ή  

εν  γένει  αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων .  Αξιοποιούμε ,  υποβάλλουμε  

την  πρόταση  αξιοποιώντας  ακίνητα  του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά  για  την  δημιουργία  Μουσείου  Σερραϊκής  Ιστορίας  καθώς  

και  την  δημιουργία  Δημοτικής  Πινακοθήκης .   

Δεύτερο .  Παρεμβαίνουμε  με  ήπιο  χαρακτήρα  σε  περαιτέρω  

διαμόρφωση  του  χώρου  μας  και  με  εγκατάσταση  φωτισμού ,  ούτως  

ώστε ,  να  είναι  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  παρέμβασή  μας ,  να  είναι  

περισσότερο  φιλικός  στους  δημότες  μας  αυτός  ο  δημοτικός  χώρος .   

Τρίτον .  Σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  εισαγάγουμε  θέμα  

για  ονοματοδοσία  του  συγκεκριμένου  χώρο  για  τον  λόγο ,  πρώτον  ότι  
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είναι  δημοτικός  και  κατ’  επέκταση  να  σηματοδοτηθεί  το  σερραϊκό  

όνομα  το  οποίο  θα  χαρακτηρίσει  αυτόν  τον  δημοτικό  χώρο .   

Επίσης  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  στον  χώρο  αυτό  ήδη  λειτουργεί  

και  ενισχύουμε ,  επιταχύνουμε  τις  διαδικασίες  για  την  ολοκλήρωση  του  

Μουσείου  Ξενάκη  και  πρόσφατα  στην  συνάντηση  που  είχαμε  προχθές  

με  τον  Οργανισμό  Εμείς ,  ήδη  έχουμε  συμφωνήσει  τα  επόμενα  βήματα ,  

όσον  αφορά  το  θέμα  της  ενίσχυσης  αυτού  του  Μουσείου  και  της  

αποπεράτωσης ,  της  γρήγορης  αποπεράτωσης  αυτού  του  Μουσείου .   

Υπό  την  έννοια  αυτή  ο  Δήμος  Σερρών  σε  καμία  συζήτηση  δεν  

είναι  διατεθειμένος  να  προβεί  για  το  στρατόπεδο  αυτό  με  το  Υπουργείο  

Εθνικής  Άμυνας  αλλά  θα  προχωρήσει  άμεσα  στην  αξιοποίησή  του  

σύμφωνα  με  το  πλάνο ,  το  αρχικό  πλάνο ,  το  οποίο  προφανώς  επιδέχεται  

βελτίωση .  Αναφέρθηκε .   

Τώρα  τμήμα  του  πρώην  στρατοπέδου  Εμμ .  Παπά ,  περίπου  39 

στρεμμάτων ,  ανήκει  κατά  κυριότητα  στον  Δήμο  Σερρών ,  ενώ  το  

υπόλοιπο  τμήμα  έκτασης  154 στρεμμάτων ,  μιλάμε  για  το  άλλο  

στρατόπεδο  του  Εμμ .  Παπά ,  ανήκει  κατά  κυριότητα  στο  Τ .ΕΘ .Α . .  Εκεί  

τα  θέματα  είναι  ξεκαθαρισμένα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  κυριότητας .  

Τι  ζητάμε  όμως  εκεί ,  τι  διεκδικούμε  όμως  εκεί ;  Και  εδώ  είναι  η  

διεκδίκηση  και  οι  ενέργειες  που  έχουν  γίνει  μέχρι  τώρα  και  φυσικά  

στην  συνάντηση  με  τους  επικεφαλής  θα  συζητηθούν  περαιτέρω .   

Βρισκόμαστε ,  λοιπόν ,  σε  συζητήσεις  με  την  ηγεσία  του  

Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  προκειμένου  με  την  κατάλληλη  αλλαγή  

του  θεσμικού  πλαισίου  να  καταστεί  εφικτή  η  παραχώρηση  κατά  

κυριότητα  του  συνόλου  της  έκτασης  αυτής .  Αυτή  είναι  η  πρώτη  μας  

στόχευση .   
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Σε  περίπτωση  που  δεν  καταστεί  αυτή  η  αλλαγή ,  η  νομοθετική  

αλλαγή  εφικτή ,  του  θεσμικού  πλαισίου ,  ζητούμε  την  αλλαγή  του  

θεσμικού  πλαισίου  του  νόμου  του  ΄16, με  την  οποία  να  προβλέπεται  η  

παραχώρηση  κατά  χρήση  για  τα  99 χρόνια  χωρίς  αντάλλαγμα .   

Εάν  και  αυτή  η  θεσμική  παρέμβαση  δεν  προχωρήσει ,  τότε  σε  

επίπεδο  ανταλλάγματος  δεν  θα  μιλήσουμε  προφανώς  για  το  σύνολο  της  

πολεοδομημένης  έκτασης  των  45 στρεμμάτων  αλλά  μόνο  για  το  5% 

βάζοντας  ορκωτό  εκτιμητή  που  αντιστοιχεί  στην  έκταση  των  154 

στρεμμάτων  που  είναι  ιδιοκτησία  του  Τ .ΕΘ .Α . .   

Προφανώς  αυτή  η  έκταση  δεν  θα  είναι  45,  θα  είναι  πάρα  πολύ  

λιγότερο .  Μπορεί  να  είναι  5,  10,  δεν  ξέρουμε  πόσο  θα  είναι  αυτό .  αυτό  

είναι  το  τελευταίο  και  αυτό  που  μπορεί  να  γίνει  τώρα ,  αλλά  δεν  θα  

ξεκινήσουμε  από  αυτό .  Θα  ξεκινήσουμε  από  το  πρώτο ,  η  πρότασή  μας ,  

θα  ξεκινήσουμε  από  την  πρώτη  διεκδίκηση ,  η  οποία  είναι  αυτή  την  

στιγμή  σε  εξέλιξη   και  η  μη  ενημέρωση  μέχρι  τώρα  είναι  γιατί  όντως  

είναι  ένα  θέμα ,  το  οποίο  ωριμάζει  και  σε  επίπεδο  πολιτικό ,  γιατί  ότι  

και  να  πούμε  εμείς ,  επειδή  είναι  ξεκάθαρο  το  θέμα  της  ιδιοκτησίας  στο  

στρατόπεδο  Εμμ .  Παπά ,  δεν  έχει  θέση  το  να  βγάλει  μια  όποια  απόφαση  

εδώ  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  θέμα  είναι  τι  είναι  εφικτό .  Από  την  

στιγμή  που  είναι  ξεκάθαρο  το  θέμα  το  ιδιοκτησιακό  εκεί ,  όπως  είναι  

ξεκάθαρο  για  μας  το  θέμα  το  ιδιοκτησιακό  στο  στρατόπεδο  

Παπαλουκά .   

Προς  αυτή ,  λοιπόν ,  την  κατεύθυνση  γίνονται  ήδη  συζητήσεις .  

Ήταν  να  γίνει  την  προηγούμενη  εβδομάδα  μια  συνάντηση  στο  

Υπουργείο  προκαταρκτική  με  το  Τ .ΕΘ .Α . ,  όχι  με  τον  υπουργό .  Από  ότι  

με  ενημέρωσαν  θα  γίνει  αυτή  την  εβδομάδα .  Ολοκληρώνοντας  αυτή  

την  εβδομάδα  τις  προκαταρτικές  συζητήσεις  θα  έχουμε  μια  συνάντηση  
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οι  επικεφαλής  και  θα  πάμε  στο  Υπουργείο  μετά  σε  επίπεδο  πολιτικής  

ηγεσίας ,  με  το  οποίο  ήδη  υπάρχει  επαφή ,  για  να  κάνουμε  την  τελική ,  

αφού  θα  έχει  ωριμάσει  το  θέμα ,  την  τελική  ολοκληρωμένη  πρόταση  

προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

Αυτά  γραπτώς  προς  τους  επερωτώντες  θα  επιδοθούν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ  να  κάνω  ερώτηση  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε  ότι  δεν  γίνεται  συζήτηση  στο  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  κάνω  συζήτηση ,  θα  κάνω  μια  ερώτηση .  Μου  επιτρέπετε ;  Γιατί  

είναι  ένα  θέμα  σοβαρό  που  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  συζητηθεί  αυτό  το  θέμα  επαρκώς  και  εκτενώς  με  τους  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  μια  ερώτηση  για  το  Παπαλουκά  ότι  είναι  δικό  μας  αυτό .  Αυτό  

παίρνουμε  εμείς  την  πρωτοβουλία  και  όντως  είναι  δικό  μας ,  χωρίς  

όμως  να  έχουμε  έρθει  σε  επαφή  και  να  συμφωνήσουν  οι  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  μας  δεν  τίθεται  θέμα  κανένα .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

ΟΚ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εμείς  θα  προχωρήσουμε  σε  πράξεις  όπως  οφείλουμε  να  κάνουμε .  Είναι  

για  μας  δημοτική  περιουσία ,  είναι  περιουσία  του  Σερραϊκού  λαού ,  θα  

την  αξιοποιήσουμε  όπως  πρέπει .  
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 Στο  δεύτερο  ερώτημα  της  κυρίας  Παρθένας  Χαραλαμπίδου ,  που  

αφορά  τα  ερωτήματα ,  ποιο  όργανο  ή  πρόσωπο  αποφασίζει  για  την  

χορήγηση  ή  μη  της  αιγίδας  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  να  μην  επαναλάβω  

την  ερώτηση  γιατί  είναι  καταγεγραμμένη  στα  πρακτικά  την  

προηγούμενη  συνεδρίαση ,   η  απάντηση  είναι  η  εξής :  Το  πρόσωπο  που  

αποφασίζει  πολιτικά  εάν  θα  δοθεί  ή  όχι  η  αιγίδα  από  τον  Δήμο  είναι  ο  

Δήμαρχος .  Δεν  προβλέπεται  από  την  νομοθεσία  κάποιο  άλλο  όργανο  

ατομικό  ή  συλλογικό .   

 Όταν  όμως  η  αιγίδα  συνεπάγεται  κάποιο  οικονομικό  κόστος  ή  

κάποια  οικονομική  συμμετοχή  με  την  έννοια  της  συνδιοργάνωσης  ή  της  

συμμετοχής ,  τότε  προφανώς  αρμόδια  είναι  τα  οικονομικά  όργανα ,  η  

Οικονομική  Επιτροπή  ή  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τα  οποία  αποφασίζουν  

για  την  εκταμίευση  αυτού  του  ποσού .   

 Αυτή  είναι  η  απάντηση  στο  ερώτημα  που  θέσατε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  όλα  τα  ίδια .  Τι  ακριβώς  προβλέπεται  ότι  θα  

συνεισφέρει  ο  Δήμος  μας  στην  δήλωση  που  γίνεται  υπό  την  αιγίδα ;  

Αυτό  είναι  κατά  περίπτωση .  Προφανώς  είναι  κάθε  περίπτωση  

διαφορετική ,  σε  άλλες  περιπτώσεις  μόνο  αιγίδα ,  σε  άλλες  περιπτώσεις  

συμμετέχουμε ,  σε  άλλες  περιπτώσεις  συνδιοργανώνουμε .   

 Ποιες  είναι  οι  προϋποθέσεις  που  εξετάζονται  προκειμένου  να  

χορηγηθεί  ή  όχι  αιγίδα ;  Αξιολογεί  σε  κάθε  περίπτωση ,  ενδεχομενικό  

είναι  και  αυτό ,  ο  Δήμαρχος  πως  θα  δοθεί  αυτή  η  αιγίδα .  Έχει  αυτή  την  

ευχέρεια  την  διοικητική .   
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 Εάν  καταγράφονται  τα  αιτήματα  των  Συλλόγων  και  των  φορέων ;  

Προφανώς  υπάρχει  το  πρωτόκολλο ,  όλα  αυτά  πρωτοκολλώνται ,  ούτως  

ώστε ,  να  τύχουν  της  ανάλογης  επεξεργασίας .   

 Αυτά  είναι  τα  τέσσερα  ερωτήματα .   

 Πάμε  στο  θέμα  της  απάντησης  του  δημοτικού  συμβούλου  του  κ .  

Τερζή ,  ο  οποίος  αναφέρθηκε ,  καταρχάς ,  να  ενημερώσουμε  για  το  

Ολοκληρωμένο  Σχέδιο  Δράσης  και  το  Πρόγραμμα  Πολιτιστικών  και  

Αθλητικών  Δραστηριοτήτων  του  Δήμου  Σερρών  και  των  Αρμοδίων  

Τμημάτων  Πολιτισμού ,  Αθλητισμού  αντίστοιχα  για  το  έτος  ΄20.  

 Επιπλέον  να  μας  ενημερώσετε  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  

γίνουν  οι  αναθέσεις  των  εργασιών  καθώς  και  οι  οικονομικές  αναθέσεις  

των  δαπανών .   

 Σύμφωνα  με  τον  νόμο  του  Κλεισθένη ,  ο  οποίος  αντικατέστησε  

τον  Καλλικράτη ,  τον  4555,  στο  άρθρο  175 αναφέρεται  το  εξής :  Ειδικά  

για  το  πρώτο  έτος  της  δημοτικής  περιόδου  δεν  απαιτείται  για  την  

ψήφιση  και  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού  που  έγινε ,  η  προηγούμενη  

κατάρτιση  και  έγκριση  τετραετούς  επιχειρησιακού  προγράμματος  και  

ετησίου  προγράμματος  δράσης .   

 Για  το  έτος  αυτό ,  για  το  πρώτο  έτος ,  ο  προϋπολογισμός  και  το  

τεχνικό  πρόγραμμα  λογίζονται  ως  προσχέδιο  του  ετήσιου  

προγράμματος  δράσης  μέχρι  την  κατάρτιση  και  έγκριση  και  η  

κατάρτιση  αυτού .   

 Πότε  γίνεται  τώρα  η  κατάρτιση  και  έγκριση  αυτού  για  το  πρώτο  

συγκεκριμένο  έτος ;  Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  η  οποία  θα  επικαιροποιηθεί ,  

γιατί  είχε  βγει  και  ΚΥΑ  για  την  προηγούμενη  δημοτική  περίοδο  του  

΄14-΄19, σας  θυμίσω  ότι  στο  ΄14-΄19 αυτό  το  οποίο  αναφέρεστε  

ολοκληρώθηκε ,  ενώ  ξεκίνησε  η  δημοτική  περίοδος  το  ΄14, το  ετήσιο  
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πρόγραμμα  δράσης  και  το  τετραετές  ολοκληρώθηκαν  τον  Οκτώβριο  του  

΄15.  

Δηλαδή ,  με  δεδομένα  φετινά  τον  Οκτώβριο  του  ΄20. Τότε  έγινε  

την  προηγούμενη  φορά  και  έγινε  έτσι  γιατί  προφανώς  την  πρώτη  

χρονιά  το  τετραετές  πρόγραμμα  δράσης  θέλει  μια  περισσότερη  

επεξεργασία .   

Περιμένουμε ,  λοιπόν ,  την  έκδοση  Κ .Υ .Α . ,  η  οποία  θα  δίνει  

οδηγίες  για  την  σύνταξη  του  ετησίου  προγράμματος  δράσης .  Έχει  

προγραμματιστεί  από  την  Π .Ε .Δ .  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  από  την  

ΕΕΤΑΑ ,  η  οποία  έχει  αναλάβει  την  κατάρτιση  των  στελεχών ,  ημερίδες  

ενημέρωσης ,  έχουν  προγραμματιστεί  ημερίδες  ενημέρωσης  για  τον  

τρόπο  σύνταξης  και  κατάρτισης  του  ετήσιου   προγράμματος  δράσης .  

Τώρα  για  το  ΄20 το  ερώτημα  που ,  από  ότι  καταλαβαίνω  μπήκε  

τελευταία ,  είναι ,  τι  έχουν  γίνει  μέχρι  τώρα  από  την  στιγμή  που  δεν  

έχει  κατατεθεί  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  για  τους  Συλλόγους  που  

αναφέρθηκαν ;   

Μέχρι  στιγμής  για  το  ΄20 έχουν  ολοκληρωθεί ,  έχουν  γίνει  

δαπάνες  ύψους  1.147,46 ευρώ  και  αυτό  είναι  οι  δυο  εκδηλώσεις  που  

είναι  για  την  Ευζωνική  Στολή  που  είχαμε  την  παρουσίαση  στο  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  καθώς  επίσης  και  μια  εκδήλωση ,  εκτύπωση  αφισών  και  

μια  εκδήλωση  που  θα  πραγματοποιηθεί  στις  1-3 στον  Δήμο  Σερρών ,  η  

οποία  δεν  έχει  ακόμη ,  είναι  ένα  ποσό  100 ευρώ .  

Αυτά  είναι  τα  δεδομένα  για  το  ΄20, άρα  θα  ολοκληρωθεί .  Εμείς  

δεν  θα  πάμε  στον  Οκτώβριο ,  είναι  σίγουρο  ότι  μέσα  στον  Μάρτιο  θα  

έχουμε  ολοκληρώσει  το  συγκεκριμένο  πλαίσιο  δράσης .   

Και  για  την ,  υπήρχε  και  ένα  ερώτημα  αναλυτικά  για  το  κόστος  

της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’ .   Το  προηγούμενο  και  το  έτος  αυτό .   
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Ας  ξεκινήσουμε  από  το  έτος  το  ΄19, γιατί  ακούστηκαν  πολλά  και  

καλό  θα  είναι  να  βάλουμε  τα  πράγματα .   

Για  το  έτος  το  ΄19 τρεις  είναι  φορείς  που  συμμετείχαν  σε  όλες  

αυτές  τις  εκδηλώσεις  τις  εορταστικές .  Δεν  θα  πούμε  πάλι  αυτά  τα  

οποία  είχαμε  πει  την  προηγούμενη  φορά ,  για  την  φιλοσοφία  μας ,  για  

αυτό  το  οποίο  είχαμε  υποσχεθεί  στους  Σερραίους  και  το  υλοποιήσαμε .   

Από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  στην  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  δόθηκαν ,  

δαπανήθηκαν ,  άλλα  έχουν  πληρωθεί  και  άλλα  όχι ,  100.785,04 συν  

Φ .Π .Α .  συν  24.188,05.  Σύνολο  124.973,90.   

Από  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  άλλες  δράσεις  που  είναι  παράλληλες  

δράσεις  στα  πλαίσια  όχι  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  αλλά  των  

εορταστικών  εκδηλώσεων ,  να  το  πω  έτσι ,  για  την  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  είναι  μόνο  εκείνα ,  τα  124,  είναι  20.719,63 συν  Φ .Π .Α . ,  σύνολο  

δηλαδή  25.692,34.  

Από  τον  Δήμο  Σερρών ,  από  το  αρμόδιο  τμήμα  Δήμου  Σερρών  

15.000 συν  Φ .Π .Α  3.600,  σύνολο  18.600.  

Σύνολο ,  δηλαδή ,  σύνολο  136.505,03 χωρίς  Φ .Π .Α . ,  με  Φ .Π .Α .  

169.266,24.  Αυτά  είναι  που  ξοδεύτηκαν  συνολικά  φέτος .   

Πάμε  να  δούμε  πόσα  ξοδεύτηκαν  πέρυσι .   

Πέρυσι  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  ήταν  135.465,04.  Πρόπερσι  

ήταν  140.000,058.   

Αυτή  είναι  ,  λοιπόν ,  η  τάξη  μεγέθους  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  

Είναι  στην  διάθεσή  σας ,  έχουμε  και  τα  τρία… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  έσοδα  των  προηγούμενων  ετών  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τα  έσοδα  τα  φετινά ,  δεν  υπήρχαν  έσοδα  λόγω  της  κανονιστικής  και  το  

γνωρίζουμε .  Πέρυσι  τα  έσοδα  ήταν  8.000.  8.860.  Αυτά  ήταν .  Πρόπερσι  

ήταν  8.860,  το  ΄16 ήταν  900 ευρώ .  το  ΄15 δεν  είχε  καθόλου  έσοδα ,  το  

΄14 είχε  700 ευρώ  έσοδα .  Αυτά  ήταν  τα  έσοδα  που  είχαν .   

 Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα  και  αυτό  έχει  δοθεί  το  έγγραφο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί  από  εκεί  προήλθαν  τα  έξοδα  της  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  και  φυσικά  είναι  στην  διάθεσή  σας  όλα  τα  έξοδα  τα  οποία  

αφορούν  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  Δήμο  για  τα  φετινά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε  σύνολο  δηλαδή  προηγουμένων  ετών  είναι  400 τόσο .  Όχι  ένα  

εκατομμύριο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή ,  κάνουμε  τώρα  συζήτηση .  Εγώ  απαντώ  σε  αυτό  το  οποίο  

ρωτήσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  δεν  κάνουμε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  σύνολο  των  εξόδων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνετε  την  άθροιση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  άθροιση  είναι  εδώ  πέρα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  άθροιση  είναι  400…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  κάνομε  διάλογο ,  δεν  προβλέπεται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Δεν  θα  κάνουμε  διάλογο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτές  ήταν  οι  ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Ματθαίου  μια  ερώτηση  που  τέθηκε  

για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  απαντηθεί .   

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Αξιότιμε  κ .  Τερζή ,  αξιότιμα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  ήθελα  

να  σας  ενημερώσω  σχετικά  με  το  ερώτημα  που  κατατέθηκε  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  τον  κ .  Τερζή  σχετικά  με  το  

πρόγραμμα  ‘F1 and schools’  και  την  χρηματοδότησή  του  από  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Συγκεκριμένα ,  η  ερώτηση  του  κ .  Τερζή  αφορούσε  τα  δυο  

προηγούμενα  έτη .  

Το  έτος  ΄18 από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  δόθηκε  το  ποσό  

των  1.000 ευρώ  στα  δημοτικά  σχολεία  Αλιστράτης  και  20ο  Δημοτικό  

Σχολείο  Σερρών  για  την  μετακίνησή  τους  στην  Αθήνα  και  την  

διεξαγωγή  των  αγώνων  ‘F1 and schools’ .  

Αντιστοίχως ,  κατά  το  έτος  ΄19 δόθηκε  το  ποσό  των  2.265 ευρώ  

στα  δημοτικά  σχολεία  20ο ,  13ο ,  19ο  και  επιπλέον  το  ποσό  των  500 

ευρώ  για  τεχνικό  εξοπλισμό  που  χρειάστηκαν  οι  διαγωνιζόμενοι  

μαθητές .   

Σχετικά  με  το  έτος  ΄20 αποφασίστηκε  ομόφωνα  από  το  ΔΣ  του  

Αυτοκινητοδρομίου  και  κρίθηκε  σκόπιμο  να  διακοπεί  η  χρηματοδότηση  

με  την  μορφή  χορηγίας  των  500 ευρώ  ανά  σχολείο ,  αλλά  να  συνεχιστεί  

η  στήριξη  αυτών  υπό  νέο  πλαίσιο  συνεργασίας .   
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Αυτό  εδώ  υπάρχει  καταγεγραμμένο  και  στα  πρακτικά  του  ΔΣ .  Γι '  

αυτό  το  λόγο  κλήθηκαν  τα  ενδιαφερόμενα  σχολεία ,  Δημοτικό  

Συμβούλιο  20ο ,  13ο ,  19ο  και  το  3ο  Γενικό  Λύκειο  Σερρών ,  το  οποίο  και  

αυτό  συμμετέχει  στους  αγώνες  και  συζητήθηκε  μεταξύ  των  

εκπαιδευτικών  ένα  νέο  πλαίσιο  συνεργασίας .   

Έτσι  αποφασίσαμε  να  συμμετέχουμε  στα  έξοδα  μετακίνησής  τους  

αλλά  όχι  με  το  ποσό  των  500 ευρώ  ανά  κάθε  σχολείο  αλλά  να  ψάξουμε  

εμείς  να  βρούμε  προσφορές  και  να  τους  κλείσουμε  τα  λεωφορεία  που  

θα  τους  μεταφέρουν  στην  Αθήνα .   

Είναι  δυο  διαφορετικές  ημερομηνίες .  Άλλες  ημερομηνίες  θα  πάνε  

τα  Δημοτικά ,  το  Λύκειο  θα  πάει  άλλη  ημερομηνία .  Οπότε  θα  

μισθωθούν  δυο  λεωφορεία  και  το  ποσό  υπολογίζεται  ότι  δεν  υπερβεί  

τον  2.500 ευρώ ,  ίσως  να  μην  υπερβεί  και  τις  2.500 ευρώ .   

Με  τον  τρόπο  αυτό  το  Αυτοκινητοδρόμιο  παραμένει  αρωγός  και  

υποστηρικτής  τις  προσπάθειες  των  μαθητών  και  των  εκπαιδευτικών  

τους  για  νέες  διακρίσεις  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  . .Schools.  

Εδώ  θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  ότι  εγώ  ο  Πρόεδρος  του  

Αυτοκινητοδρομίου  θα  κατέβω  μαζί  με  τα  Δημοτικά  κάτω  στην  Αθήνα  

για  να  συζητήσουμε  με  τον  διοργανωτή  των  αγώνων  τις  προϋποθέσεις  

διεξαγωγής  των  αγώνων  στην  πόλη  των  Σερρών  και  παραμένουμε  στην  

διάθεσή  σας  για  τυχόν  διευκρινήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Σιαμάγκας  για  μια  ερώτηση  που  τέθηκε  για  

την  σύνδεση  φυσικού  αερίου .  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  μια  προσπάθεια  που  

ξεκίνησε  πριν  περίπου  επτά  χρόνια ,  η  σύνδεση ,  δηλαδή  του  Ειδικού  
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Σχολείου  με  το  φυσικό  αέριο ,  δείχνει  ότι  ολοκληρώνεται  και  φτάνει  

προς  το  τέλος  της  με  έντονο  το  ενδιαφέρον  και  την  ευαισθησία ,  όχι  

μόνο  των  τοπικών  διοικητικών  αρχών  αλλά  υπερκείμενων  διοικητικών  

Δομών  που  χρηματοδότησαν  κατά  καιρούς  την  προσπάθεια  αυτή .   

 Το  ερώτημα  συνίσταται  στο  εξής .  Για  ποιο  λόγο  αργήσαμε  και  

πήγαμε  στον  Φεβρουάριο ;  Πότε  θα  ξεκινήσουν  οι  εργασίες  σύνδεσης  

και  εάν  ο  Δήμος  σκοπεύει  να  συνδράμει  στην  τμηματική  θέρμανση  του  

κτιρίου ;  Αυτά  είναι  τα  υπο-ερωτήματα .  

 Η  σύμβαση  υπογράφηκε  μέσα  Νοεμβρίου  και  στο  διάστημα  αυτό  

των  τριών  περίπου  μηνών  ο  ανάδοχος  προετοιμαζόταν  για  να  

εγκατασταθεί  στο  έργο .  Η  εγκατάσταση  έγινε  στις  αρχές  της  

εβδομάδας .  Εκτιμάται  ότι  περίπου  στα  μέσα  Μαρτίου  θα  έχει  

ολοκληρωθεί  και  απομένει  η  σύνδεση  μετά  την  εξεύρεση  του  παρόχου  

του  φυσικού  αερίου .   

 Τμηματική  θέρμανση  του  κτηρίου  προς  το  παρόν ,  αφού  θέλουμε  

πρώτα  να  δούμε  πως  θα  θερμαίνεται  το  κτήριο  με  το  φυσικό  αέριο  και  

εφόσον  διατυπωθεί  ανάλογο  αίτημα  από  το  σχολείο ,  τότε  θα  

εξετάσουμε  και  αυτό  το  ενδεχόμενο ,  να  προχωρήσουμε ,  δηλαδή   σε  

μελέτη  τμηματικής  θέρμανσης .   

 Το  γεγονός  είναι  ότι  όλο  και  περισσότερα  σχολεία  επιθυμούμε  

και  τα  παροτρύνουμε  να  καταθέσουν  αιτήσεις  για  να  χρησιμοποιούν  

εναλλακτικές  μορφές  θέρμανσης ,  όπως  είναι  το  φυσικό  αέριο  και  η  

τηλεθέρμανση  και  το  επόμενο  διάστημα  σε  συνεργασία  με  τους  δυο  

αυτούς  παρόχους  εναλλακτικής  θέρμανσης  σίγουρα  θα  γίνουν  και  

μελέτες  ένταξης  όλο  και  περισσότερων  σχολείων  και  ενδεχομένως ,  

δημοτικών  κτηρίων  στην  μορφές  αυτές .   
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 Το  ιστορικό  αυτής  της  υπόθεσης  θα  κατατεθεί  στον  Πρόεδρο  

προς  ενημέρωση  όλων  των  συναδέλφων  που  θα  ήθελαν  να  έχουν  και  

μια  καλύτερη  εικόνα  και  μάλιστα ,  τεκμηριωμένη  από  αποφάσεις  

προηγούμενων  δημοτικών  συμβουλίων  και  αντίγραφα  αποφάσεων  που  

αφορούν  στην  προμήθεια  των  καινούργιων  καυστήρων  ή  άλλων  

δαπανών  που  πρόκειται  να  γίνουν .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  για  την  απάντηση  κ .  Σιαμάγκα .  Δική  μου  ήταν  η  ερώτηση .  

Βέβαια ,  η  ερώτηση  είχε  άλλα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου ,  συγνώμη .  Ξέρετε  πολύ  καλά  δεν  γίνεται  διάλογος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είχε  σκοπό  να  επισημάνει  ως  Δημοτική  Αρχή  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  κυρία  Παπαφωτίου…. 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ή  ως  υπηρεσία  αναγνωρίσατε  το  δίκαιο  του  αιτήματος  του  εργολάβου  

να  καθυστερήσει  τόσο  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστε  κάτι .  Ήθελα  να  το  κάνω  το  σχόλιο  αυτό  στην  αρχή  

πριν  ξεκινήσουμε  τις  συζητήσεις ,  τα  θέματά  μας  και  είπα  να  την  μην  

το  κάνω  τελευταία  στιγμή .  Σκοπό  μας  είναι  να  διεξάγονται  οι  

συνεδριάσεις  εδώ  πέρα  με  κάθε  ομαλότητα  και  με  κάθε  δημοκρατικό  

διάλογο  τηρουμένου  του  Κανονισμού .   

 Θα  παρακαλούσα ,  όταν  θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  ζητήσει  τον  

λόγο ,  καταρχήν  πρέπει  να  τον  ζητάει  από  το  προεδρείο .  Κατά  

δεύτερον ,  θα  πρέπει  όλοι  μας  να  σεβόμαστε  τον  Κανονισμό .  Εάν  στην  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

26 

συνέχεια ,  δηλαδή ,  κάνω  την  παρατήρηση  εγώ ,  μετά  εγώ  γίνομαι  κακός  

και  αυταρχικός .   

 Λοιπόν ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  να  τηρούμε  τον  Κανονισμό .  

Τον  λόγο  τον  ζητάμε  από  το  προεδρείο  και  κατά  περίπτωση  συζητάμε  

τι  χρειάζεται  κάθε  φορά .   

 Επίσης ,  ιδιαίτερη  προσοχή  να  δώσουμε  μια  που  ξεκίνησα  αυτή  

την  συζήτηση  εγώ ,  στα  θέματα  του  επί  προσωπικού .  Λοιπόν ,  το  

προσωπικό  είπα  πολλές  φορές  σε  τι  συνίσταται .  Δεν  γίνεται  κάθε  φορά  

κάποιος  που  θεωρεί  ότι  θίγεται ,  να  πατάει  το  κουμπί  και  να  μιλάει .   

 Ζητάμε  τον  λόγο ,  εγώ  είμαι  διατεθειμένος  και  κατά  παρέκκλιση  

του  Κανονισμού  να  δίνω  τον  λόγο  αλλά  μην  κάνετε  άκαιρη  διαρκώς  

επίκληση  προσωπικών  ζητημάτων .   

 Επίσης ,  ξαναλέω ,  τον  λόγο  τον  ζητάμε  από  το  προεδρείο ,  δεν  

πατάμε  το  κουμπί  για  να  μιλήσουμε .  

 Ευχαριστώ  πολύ .  Τώρα  και  επικαλούμαι  την  συνεργασία  σας  για  

να  έχουμε  ομαλές  συνεδριάσεις .  

 Στο  σημείο  αυτό  υπάρχουν  συνάδελφοι  οι  οποίοι  επιθυμούν  να  

θέσουν  ερωτήματα  ή  να  κάνουν  κάποια  ανακοίνωση  προς  το  σώμα ;  Ο  

κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  ο  κ .  

Τερζής .  Πολλοί .  Σημειώστε  κ .  γραμματέα .  Και  ο  κ .  Αραμπατζής  και  η  

κυρία  Παρθένα .   Κυρία  Χαραλαμπίδου ,  συγνώμη .  Και  ο  κ .  Φαρμάκης ,  

τον  είδα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εμένα  με  είδατε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσάς  σας  είδα .  Και  τον  κ .  Καρυπίδη .  Σημειώνει  ο  κ .  γραμματέας .  

Κύριε  Φωτιάδη .  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  στην  φάση  

της  ενημέρωσης  θα  περιμέναμε  να  μας  ενημερώσετε  τι  ενέργειες  

κάνατε ,  κάναμε  ως  Δήμος  για  το  θέμα  που  απασχολεί ,  να  μην  το  

ονομάσω  πρόβλημα ,  γιατί  πιστεύουμε  ότι  ίσως  μπορούμε  να  το  

λύσουμε ,  για  την  μη  συμμετοχή  του  δικού  μας  πανεπιστημίου  στην  

Διοικούσα  Επιτροπή .  Εάν  αυτό  το  θέμα  το  έχουμε  δει .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  εάν  μέσα  στην  οργάνωση  που  ετοιμάζεται  για  

να  κατέβουμε ,  όπως  εσείς  το  είπατε  και  να  διεκδικήσουμε  το  καλύτερο  

αποτέλεσμα  για  τα  Στρατόπεδα ,  έχετε  πλάνο  και  για  το  στρατόπεδο  

Κολοκοτρώνη .   

 Γνωρίζουμε  πολύ  καλά  το  ιδιοκτησιακό ,  ως  παράταξη  εμείς  το  

αναδείξαμε ,  περιμένουμε  και  την  δική  σας  άποψη  –πρόταση .  

 Ένα  τρίτο  θέμα  είναι  το  Αυτοκινητοδρόμιο .  Εμείς  πιστεύουμε  ότι  

εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  στο  όργανο  αυτό ,  πρέπει  να  λέμε  τα  

πάντα  που  απασχολούν  Δομές  και  γενικότερα  εδώ  θα  πρέπει ,  είναι  ο  

ναός  της  δημοκρατίας  της  τοπικής  για  μας .  Ποιο  είναι  το  πρόβλημα ,  

ποια  είναι  τα  προβλήματα  που  είχε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  στο  κομμάτι  

εκεί  της  ασφαλτόστρωσης ;  Στο  έργο  της  ασφαλτόστρωσης ;   

 Και  μια  τελευταία  ερώτηση .  Κύριε  Δινάκη  ήσασταν  και  εσείς  

παρών ,  έχουμε  πολλά  ατυχήματα ,  σκαλώνουν  τα  τακούνια  των  

γυναικών ,  έχουμε  πτώσεις  πολλών  συνδημοτών  και  μάλιστα  σε  σημεία  

που  μόλις  πριν  λίγο  ολοκληρώθηκε  η  διαμόρφωση ,  η  ανάπλαση ,  εν  

πάση  περιπτώσει ,  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  η  διάβαση  πεζών  

μπροστά  στο  Δημαρχείο .   

 Κύριε  Δήμαρχε  μια  κυρία  έπεσε ,  αφού  σφηνώθηκε  το  τακούνι  

της ,  δεν  το  λέω  σκοπίμως ,  έσπασε  τον  ώμο  της ,  έσπασε  το  γόνατό  της  
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και  εδώ  θα  πρέπει  να  διαμορφώσουμε  μια  διαχείριση  για  αυτά  τα  

φαινόμενα  και  βεβαίως  είναι  τραγικό  να  δούμε  πως  θα  θεραπεύσουμε  

ότι  μπορούμε .   

 Πάρα  πολλά  πλάκες  κινούνται ,  έχουμε  πάρα  πολλές  τρύπες  από  

υλικά  που  λείπουν  και  βέβαια  δεν  έχει  περάσει  και  πολύς  καιρός  σε  

αυτές  τις  περίφημες  αναπλάσεις .  Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  έχουμε  λίγα  

χρήματα .   

Αυτές  τις  τέσσερις  ερωτήσεις .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αραμπατζής .  Παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  η  ερώτησή  μου  είναι  προς  τον  

Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  γνωστό ,  το  έργο  στην  

Κάτω  Καμήλα  όσον  αφορά  το  δίκτυο ,  το  εσωτερικό  δίκτυο  μεταφοράς  

λυμάτων ,  όπως  και  ο  αγωγός ,  ο  οποίος  θα  κουμπώσει ,  θα  δέσει  πάνω  

στο  αντλιοστάσιο  Σκουτάρεως ,  ότι  έχει  ενταχθεί  αυτό  το  έργο  και  

γνώριζα  και  γνωρίζω  πως  έπρεπε  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  της  

δημοπράτησης  από  πέρυσι  τον  Μάιο .  Εκτίμησα  ότι  λόγω  της  

προεκλογικής  περιόδου  έπεσε  λιγάκι  αργότερα  αλλά  και  εύλογο  το  

ερώτημα  των  κατοίκων ,  επειδή  έχουν  γίνει  και  αποδέκτες  ερωτήσεων  

και  κάποιων  παρατηρήσεων ,  γιατί  καθυστερεί  η  δημοπράτηση  του  

έργου  ή  σε  ποια  φάση  είναι  ή  εάν  έχουμε  κάποια  προβλήματα ,  δεν  

νομίζω  ένταξης ,  διότι  είναι  ενταγμένο  το  έργο  και  δεν  υπάρχει  κανένα  

πρόβλημα ;   

Εάν  είναι  δυνατόν  να  έχουμε  κάποια  ενημέρωση  για  το  θέμα ,  

διότι  είναι  ένα  πάρα  πολύ  σοβαρό  θέμα ,  κύριε  Δήμαρχε  και  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  το  προσέξουμε   ιδιαίτερα .  
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 Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  έχετε  την  απάντηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσα  σε  ένα  ευρύτερο  έργο  αποχετευτικών  έργων  το  οποίο  υπήρχε  

ήταν  το  αντλιοστάσιο  στο  νοσοκομείο .  Οι  διαχυτές  και  το  SMG στον  

βιολογικό  και  το  αποχετευτικό  δίκτυο  της  Κάτω  Καμήλας .  Ο  λόγος  τον  

οποίο  έχει  καθυστερήσει ,  όπως  ξέρεις  πολύ  καλά ,  είπα  ότι  ήταν  

προεκλογική  περίοδος ,  δεδομένου  ότι  δεν  έχουν  καν  συσταθεί  οι  

Επιτροπές  της  Διαχειριστικής  Αρχής  που  θα  έδιναν  έγκριση  για  

μελετο-κατασκευή .  Επιλέχθηκε  το  μοντέλο  της  οριστικής  μελέτης ,  η  

οποία  ολοκληρώνεται  από  μέρα  σε  μέρα .   

 Τον  Μάρτιο ,  όπως  υπολογίζουμε ,  θα  γίνει  δημοπράτηση  του  

έργου  και  καλώς  εχόντων  των  πραγμάτων ,  χωρίς  ενστάσεις  Σεπτέμβριο  

θα  ξεκινήσει  η  κατασκευή  του .  

 Είναι  ένα  έργο  της  τάξεως  των  2.800.000,  είναι  σύγχρονης  

τεχνολογίας  με  την  μέθοδο  του  κενού  του  vacuum, γιατί  δεν  υπάρχουν  

εκεί  κλίσεις  για  την  μέθοδο  της  επιβαρυντική  και  εάν  θέλετε  έγγραφη  

ενημέρωση  επί  του  θέματος ,  θα  μπορέσετε  να  την  έχετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ίσα  – ίσα  δηλαδή  που  κερδήθηκε  χρόνος  με  την  επιλογή  του  μοντέλου  

της  οριστικής  μελέτης  και  όχι  της  μελετο-κατασκευής ,  η  οποία  

χρειαζόταν  εγκρίσεις  τις  οποίες  δεν  θα  τις  παίρναμε  σε  αυτό  το  

χρονικό  διάστημα .  Δηλαδή  Σεπτέμβριο  με  Οκτώβριο  υπολογίζουμε  ότι  

καλώς  εχόντων  των  πραγμάτων  θα  ξεκινήσει  η  κατασκευή  του  έργου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  μην  θεωρηθεί  ότι  δεν  υπάρχει  απάντηση ,  θεωρούσα  ότι  έπρεπε  

να  ολοκληρωθούν  οι  απαντήσεις  αλλά  καλό  θα  είναι  να  δοθούν  και  οι  

απαντήσεις  που  μπορούμε  να  δώσουμε  σε  αυτή  την  φάση .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  του  πανεπιστημίου ,  της  διοικούσας  

Επιτροπής  δηλαδή  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου ,  στην  οποία  σας  

ενημερώνω  ότι  στην  σύνθεσή  του ,  στην  15μελή  αυτή  Επιτροπή  δεν  

υπάρχει  μέλος  του  επιστημονικού  προσωπικού  από  την  Δομή  της  

Σερραϊκή ,  έχουμε  κάνει  μια  επιστολή  όλοι  οι  δήμαρχοι ,  όχι  μόνο  ο  

υποφαινόμενος ,  όλοι  οι  δήμαρχοι  με  την  οποία  εκφράζουμε  την  

αντίθεσή  μας  και  φυσικά  την  πεποίθησή  μας  ότι  αυτός  ο  αποκλεισμός  

δεν  συνάδει  με  την  σπουδαιότητα  του  ιδρύματος ,  δεν  συνάδει  με  το  

επιστημονικό  βάθος  που  υπάρχει  εδώ  από  το  διδακτικό  προσωπικό .   

 Και  δεν  συνάδει  και  με  την  αποτελεσματικότητα  μιας  τέτοιας  

Διοικούσας  Επιτροπής ,  η  οποία  δεν  θα  έχει  κανέναν  Σερραίο  για  τις  

Σέρρες .   

 Προφανώς  πάρθηκε  η  πρωτοβουλία  από  ετούτο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  υπογράψω  την  επιστολή ,  γιατί  πιστεύω  ότι  εκφράζω  την  

πεποίθηση  όλων  μας  ότι  στην  15μελη  Διοικούσα  Επιτροπή  χρειάζεται ,  

τουλάχιστον ,  ένας  Σερραίος .  Τουλάχιστον  ένας  Σερραίος  από  την  

στιγμή  που  από  τα  τέσσερα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα ,  τα  οποία  

συγκροτούν  το  Διεθνές  Πανεπιστήμιο ,  το  τέως  Τ .Ε .Ι .  Θεσσαλονίκης ,  το  

Τ .Ε .Ι .  Σερρών ,  το  Τ .Ε .Ι .  Καβάλας  και  το  Διεθνές  Πανεπιστήμιο ,  το  

μόνο  που  λείπει  είναι  το  διδακτικό  προσωπικό  από  το  Τ .Ε .Ι .  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  όπως  λεγόταν  παλαιά .  
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 Άρα  αυτή  την  επιστολή  της  στείλαμε ,  διαμαρτυρηθήκαμε ,  

περιμένουμε  το  θέμα  αυτό  να  εξελιχθεί .  Εάν  υπάρχει  οποιαδήποτε  

άλλη  πρόταση  μπορεί  στην  συνέχεια  να  το  συζητήσουμε .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  των  στρατοπέδων  Κολοκοτρώνη ,  είναι  ένα  

από  τα  θέματα ,  κύριε  Νομάρχα ,  είναι  ένα  από  τα  θέματα ,  τα  οποία  

αφορούν  το  κομμάτι  της  συζήτησης  που  θα  κάνουμε  σαν  πολιτικοί  

επικεφαλής ,  γιατί  αυτά  είναι  θέματα  τα  οποία  είναι  διαφορετικό  το  

θέμα  του  Στρατοπέδου  Κολοκοτρώνη ,  το  γνωρίζετε  ότι  έχει  

διαφορετικό  καθεστώς ,  δεν  είναι  στο  Τ .ΕΘ .Α .  αλλά  είναι  στο  

Υπουργείο  Οικονομικών  με  την  ευρύτερη  έννοια ,  άρα  ο  τρόπος  με  τον  

οποίο  ενδεχόμενα ,  μπορούμε  να  διεκδικήσουμε  ή  να  αξιοποιήσουμε  ή  

να  πάρουμε  την  χρήση  του  συγκεκριμένου  χώρου ,  είναι  εντελώς  

διαφορετικός  και  φυσικά  θα  είναι  αποτέλεσμα  αυτής  της  συζήτησης .  

 Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  και  για  τις  κακοτεχνίες  στο  δρόμο ,  για  

μεν  το  Αυτοκινητοδρόμιο  θα  σας  έχουμε  νεότερα ,  γιατί  θα  εκδικαστεί  

πολύ  σύντομα  η  υπόθεση  για  το  κομμάτι  αυτό  του  Αυτοκινητοδρομίου  

για  το  θέμα  που  δημιουργήθηκε ,  θα  εκδικαστεί  πολύ  σύντομα  και  αυτό  

το  καταφέραμε ,  σε  αυτό  θα  σας  δοθεί  γραπτώς  η  απάντηση  για  να  

έχετε  πλήρως  και  το  πρόβλημα  που  δημιουργήθηκε  και  το  πως  η  

διοίκηση  του  Αυτοκινητοδρομίου  απαντά  στο  συγκεκριμένο  αυτό  θέμα .  

 Για  δε  τις  κακοτεχνίες  στους  δρόμους ,   είναι  μια  κατάσταση  

υπαρκτή ,  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  η  Δημοτική  Αρχή  το  αντιμετωπίζει  

με  ένα  μεγάλο  πρόγραμμα  αυτή  την  στιγμή  που  έχει  ξεκινήσει  εδώ  και  

είκοσι  μέρες  και  εάν  θέλετε ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  Έργων  μπορεί  να  

αναφερθεί .  Το  αντιμετωπίζουμε  γιατί  πραγματικά ,  όχι  μόνο  μπροστά  

στο  Δημαρχείο  αλλά  και  σε  πάρα  πολλά  σημεία  της  πόλης  υπάρχει  μια  

κατάσταση  που  δεν  μας  αξίζει .   
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 Αυτό  το  πρόγραμμα  θα  το  δούμε  και  στο  τεχνικό  κομμάτι  στην  

συνέχεια .  Το  εμπλουτίζουμε  και  θα  το  εμπλουτίσουμε  ακόμη  πιο  πολύ ,  

ούτως  ώστε ,  να  επιδιορθώσουμε  όλα  αυτά  τα  σημεία ,  τα  οποία  είναι  

παγίδες  για  τον  δρόμο .  

 Εάν  θέλει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  να  πει  κάτι  άλλο ,  αλλιώς  να  

προχωρήσουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Παπαφωτίου /   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Δυο  θέματα  θέλω  να  θέσω .  Το  ένα  σας  το  

έθεσα  και  γραπτώς  στο  τέλος  του  περασμένου  μήνα  και  μιλώ  για  την  

πρόταση  που  έκανα  για  την  δημιουργία  Επιτροπής  εορταστικών  

θεσμών ,  ώστε  η  διαχείριση  και  ο  προγραμματισμός  να  είναι  καλύτερος ,  

να  μην  έχουμε  απευθείας  αναθέσεις  τόσες  πολλές ,  να  μην  έχουμε  

άλλους  παράγοντες ,  οι  οποίοι  υπεισέρχονται  και  οι  οποίοι  μας  

εκθέτουν  και  σας  βεβαίως  ως  Δημοτική  Αρχή  αλλά  μαζί  με  σας  

συμπαρασύρεται  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  η  πόλη  ολόκληρη .   

 Θα  ήθελα ,  λοιπόν ,  μια  και  σας  στην  έστειλα  και  εσάς ,  την  

έστειλα  και  στους  επικεφαλής  των  υπολοίπων  συνδυασμών  μέσα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  αποτελέσει  αντικείμενο  προβληματισμού  

αλλά  και  ένα  μπούσουλα ,  ώστε  ο  Δήμος  να  αποκτήσει ,  επιτέλους ,  κάτι  

σοβαρό ,  το  οποίο  θα  συνεισφέρει  βοηθητικά  και  στην  κατάρτιση  του  

προϋπολογισμού .   

 Το  δεύτερο  που  θέλω  να  θέσω  είναι  ένα  ερώτημα .  Αφορά  εσάς ,  

βεβαίως  κυρίως  ως  Δημοτική  Αρχή  μια  και  είστε  επικεφαλής  του  

Δήμου ,  αφορά  όμως  και  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των  

επικαιρότητα  με  τον  κορωνοϊό .   
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 Όπως  καταλαβαίνετε  μπαίνουμε  σε  μια  φάση  ιδιαίτερων  

απαιτήσεων  ολόκληρη  η  χώρα .  Το  ερώτημα  είναι  ένα  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  εσείς  ως  Δημοτική  Αρχή  προτίθεστε  να  πάρετε  κάποια  

μέτρα ,  με  την  βοήθεια ,  φυσικά ,  όλων  μας ,  ώστε  και  να  προστατευτεί  ο  

πληθυσμός  και  να  ενημερωθεί  αλλά  και  να  του  παρασχεθεί  ότι  είναι  

δυνατόν  από  πλευράς  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  στο  πρώτο ,  το  αίτημά  σας  πράγματι  έχει  καταγραφεί  και  

τώρα  επαναδιατυπώνεται  με  την  μορφή  ερωτήσεως  και  θα  απαντηθεί  

στο  επόμενο  συμβούλιο .  

 Για  το  δεύτερο  ζήτημα ,  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  του  ο  

Δήμος  παρακολουθεί  το  θέμα  και  εφόσον  υπάρχει  κάποια  ενέργεια  που  

πρέπει  να  γίνει ,  θα  γίνει  εφόσον  μας  την  εισηγηθούν  οι  αρμόδιες  

υγειονομικές  αρχές .  Νομίζω .   

 Μετά  είναι  ο  κ .  Φαρμάκης .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

 Είμαι  περίπου  στο  ίδιο  θέμα .  Θεωρούσα  ότι  θα  καλυφθώ  αλλά  δεν  

καλύφθηκα ,  κυρίως  από  την  απάντηση .  Μας  έχουν  φέρει  η  Ένωση  

Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  Δήμου  Σερρών ,  το  οποίο  είναι  ένα  

ερώτημα  προς  τον  Αντιδήμαρχος  Παιδείας  σχετικά  με  τα  μέτρα  

πρόληψης  τυχών  κρουσμάτων  κορωνοϊού  και  ζητάνε  συγκεκριμένα  

πράγματα  προς  τα  σχολεία  για  πρόληψη  ή  απολύμανση  των  παιδιών  

των  χεριών  και  τέτοια .  Απλά  αυτό ,  τι  προτίθεται  να  κάνει  ο  Δήμος  

πάνω  σε  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αξιότιμε  Πρόεδρε ,  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι ,  δεκτά  είναι  όλα  τα  

ερωτήματα  αλλά  θα  πρέπει  να  γνωρίζετε  ότι  εδώ  και  τρεις  μέρες  ήδη  
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έχουμε  βγάλει  δελτίο  τύπου ,  το  οποίο  υπέγραψαν  οι  γιατροί  της  

Υγειονομικής  Διεύθυνσης  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών .  Βέβαια  

υπάρχουν  οι  υγειονομικές  διατάξεις ,  τις  οποίες  θα  έπρεπε  να  

γνωρίζετε .  Συγκεκριμένα  υπάρχει  υγειονομική  διάταξη  υπ '  αριθμό  

184.7 από  το  2007,  η  οποία  απαγορεύει  οποιοδήποτε  δελτίο  τύπου  ή  

συστάσεις  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Μέριμνας  του  Δήμου  να  

απευθυνθεί  στα  σχολεία .   

 Με  βάση  αυτή  την  υγειονομική  διάταξη  εκεί  απευθύνονται  μόνο  

οι  εγκύκλιοι  που  στέλνει  το  ΕΟΔΥ  και  το  Υπουργείο  Υγείας .  Ο  Δήμος  

απλά  μπορεί  να  κάνει  μια  ενημέρωση  στον  γενικό  πληθυσμό ,  όπως  έχει  

γίνει  εδώ  και  καιρό .   

 Έπειτα ,  ακόμα  και  για  την  διακοπή  των  σχολείων ,  χθες  έχει  

εκδοθεί  σε  ΦΕΚ  με  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  που  έχει  εκδοθεί  

αναλυτική  περιγραφή  για  το  ποιοι  είναι  οι  αρμόδιοι .  Ακόμα  και  για  την  

διακοπή  και  το  κλείσιμο  των  σχολείων ,  εάν  δεν  υπάρχει  σύσταση  από  

το  Ε .Ο .Δ .Υ . ,  δεν  έχει  την  αρμοδιότητα  ο  εκάστοτε  Δήμαρχος  ή  

αντιδήμαρχος  να  προβεί  σε  μια  τέτοια  ενέργεια ,  ακόμα  και  όταν  

υπάρχει  διαπιστωμένο  κρούσμα .   

 Επομένως  το  ερώτημα  είναι  λίγο  άτοπο  και  άστοχο  απέναντι  σε  

μας .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Το  ερώτημα  είναι  συγκεκριμένο  και  είναι  από  τον  Σύλλογο  Γονέων  και  

Κηδεμόνων .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας  απάντησα  συγκεκριμένα  τι  λέει  η  υγειονομική  διάταξη .    

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Ζητάνε  προμήθεια  φαρμακευτικού  υλικού .  Απλά  αυτό .  Άμα  ο  Δήμος  

είναι  διατεθειμένος  να  το  παρέχει  στα  σχολεία  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  έχει  κάνει  ήδη  ο  Δήμος ,  μπορεί  να  σας  μιλήσει  και  το  εντεταλμένος  

σύμβουλος  Παιδείας ,  έχουμε  ήδη  κάνει  προμήθειες  υγειονομικού  

υλικού  με  βάση ,  βγαίνουν  από  μελέτη  που  γίνεται  από  το  τμήμα  

Δημόσιας  Υγείας ,  συγκεκριμένα  θα  σας  πει  και  ο  κ .  Σιαμάγκας  που  

είναι  υπεύθυνος  και  τον  αριθμό  αντισηπτικών  που  έχουν  δοθεί  στην  

Α /θμια  και  στην  Β /θμια  εκπαίδευσης  και  μάλιστα  προέβλεψε  ο  

εντεταλμένος  σύμβουλος  Παιδείας  να  υπάρχει  το  τριπλάσιο  ποσό  

χρημάτων  για  τις  Σχολικές  Επιτροπές  για  του  χρόνου  για  την  

προμήθεια  υγειονομικού  υλικού .   

 Εκτός  των  άλλων ,  δεν   προβλέπεται  απολύμανση  από  τις  

υπηρεσίες  του  Δήμου  αλλά  ούτε  από  τις  υγειονομικές  περιφέρειες .  

Όταν  γίνεται  απολύμανση  γίνεται  από  ιδιωτική  εταιρεία ,  την  οποία  

προσλαμβάνουν  οι  ίδιοι  οι  Διευθυντές  των  σχολείων  και  πληρώνουν  

και  ιατρικά  είναι  κάτι  που  γίνεται  και  για  ψυχολογικούς ,  όπως  λέει  

εδώ  το  έγγραφο ,  λόγους .  

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Γάτσιος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  θα  απευθυνθώ  σε  σας  με  δυο  ιδιότητες  σήμερα .  Με  

την  ιδιότητα  του  Δημάρχου  Σερραίων  και  με  την  ιδιότητα  που  τιμητικό  

για  τον  Δήμο  μας  είναι  που  έχετε  στην  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  

Ελλάδας  ως  πρόεδρος  της  Επιτροπής  Μεταναστευτικού .   
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 Σε  ότι  αφορά  την  δεύτερη  ιδιότητα  ως  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  

Μεταναστευτικού  από  παλαιότερα ,  όταν  είχαμε  συζητήσει  κάποια  

στιγμή  για  το  μεταναστευτικό ,  είχαμε  υπάρχει  πει  ο  επικεφαλής  της  

παράταξής  μας  ποιες  πρωτοβουλίες  δια  μέσου  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  πρέπει  να  

πάρει  ο  Δήμος ,  γιατί  δυστυχώς  με  τους  μετανάστες  ο  πολίτης  γενικά  

αλλά  και  κανείς  από  εμάς  δεν  μπορούμε  να  βρούμε  άκρη ,  δεν  έχουμε  

από  πουθενά  καμία  πληροφόρηση  για  το  τι  ακριβώς  συμβαίνει  και  τι  

γίνεται .  

 Τι  εννοώ  με  αυτό ;  Πηγαίνεις  σε  κάποιον  να  ενημερωθείς  και  λέει  

ότι  εγώ  είμαι  μόνο  για  τα  εκπαιδευτικά .  Πηγαίνεις  σε  έναν  άλλο ,  εγώ  

είμαι  Μ .Κ .Ο . .  Πηγαίνεις  ο  Δήμος ,  δεν  έχει  ο  Δήμος  ποιος  να  σε  

ενημερώσει ,  δεν  μιλάει  ο  Δήμαρχος ,  όταν  λέμε  ο  Δήμος  εννοούμε  οι  

υπηρεσίες ,   υπάρχει  δομημένη  υπηρεσία  η  οποία  έχει  την  ευθύνη ,  άρα  

λοιπόν  τι  προτίθεται  να  γίνει ;  Θα  έχουμε  εμείς  κάποια  στιγμή  κάποια  

δυνατότητα  γενικά  ως  αυτοδιοίκηση  να  καταμετρούμε ,  να  

καταχωρούμε ;  Να  ξέρουμε  ποιοι  μπαίνουν ,  ποιοι  βγαίνουν ;  Ποιοι  είναι  

αυτοί  και  ποιοι  δεν  είναι , ;  Τι  πληθυσμός  είναι ,  που  βρίσκεται ;  Πότε  

έρχεται ;  Πότε  φεύγει ;  Τι  ανάγκες  έχει ;  Να  μην  τα  απαριθμώ  όλα .  

 Και  σε  συνδυασμό ,  βέβαια ,  με  όλα  αυτά  θα  πω  και  με  την  άλλη  

σας  τώρα  ιδιότητα ,  του  Δημάρχου  των  Σερραίων ,  σίγουρα  όλοι ,  

αγαπητοί  συνάδελφοι ,  έχετε  παρακολουθήσει  τις  τελευταίες  μέρες  ότι  

μια  κοινωνία ,  όπως  η  Ορεινή  έχει  διαρραγεί  η  συνοχή  της  εκεί  πέρα  

ένα  θέμα  που  προέκυψε  με  την  έλευση ,  μάλλον  με  την  αίτηση  κάποιων  

παιδιών  από  τα  δυο  ξενοδοχεία  εκεί  που  είναι  για  να  πάνε  στο  σχολείο  

της  Ορεινής  να  θητεύσουν .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  στο  σχολείο  της  Ορεινής  έχει  25 παιδιά  στο  

δημοτικό  και  4 στο  νηπιαγωγείο .  Αρχικά  μας  είπαν ,  γι '  αυτό  είπα  και  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

37 

προηγουμένως  ότι  δεν  ξέρουμε  τι  μας  γίνεται  κανένας ,  ότι  θα  έρθουν  

36 παιδιά .  Τελικά  ήρθαν  21 παιδιά  και  κάνανε  την  αίτηση .   

 Πρέπει  να  πω  προηγουμένως  ότι  στην  Κοινότητα  Ορεινής  και  

στον  ευρύτερο  χώρο  τέσσερα  χρόνια  είναι  οι  μετανάστες .  Δεν  έχει  

ανοίξει  μύτη ,  δεν  έχει  διαμαρτυρηθεί  κανείς  για  τίποτα ,  εδώ  είναι   και  

ο  αρμόδιος  που  ασχολείται ,  τέλος  πάντων ,   όχι  με  την  ιδιότητα  του  

αντιδημάρχου  αλλά  με  άλλη  ιδιότητα ,  δεν  έχει  διαμαρτυρηθεί  η  

κοινωνία ,  αυτή  την  στιγμή  όμως  η  κοινωνία  είναι  στα  κάρβουνα ,  σε  

αναμμένα  κάρβουνα  κάθεται ,  είναι  έτοιμη  να  εκραγεί  και  νομίζω  ότι  

έχει  χίλια  δίκαια .   

 Θα  σας  πω  λίγο  την  σύνθεση .  Στην  4η  Δημοτικού ,  ένα  

παράδειγμα  θα  σας  δώσω  για  να  καταλάβετε ,  έχει  ένα  κοριτσάκι .  Στην  

4η  Δημοτικού  εγγράφονται  έξι  μετανάστες .  Πείτε  μου  εσείς ,  ποιος  

γονιός  θα  δεχόταν  ένα  κοριτσάκι  να  είναι  στην  ίδια  τάξη  με  έξι  παιδιά  

που  ρωτάμε  και  την  εκπαίδευση ,  ξέρουν  ελληνικά ;  «Δεν  ξέρουμε» λέει  

ο  προϊστάμενος  εκπαίδευσης .  Δεν  ξέρει  εάν  ξέρουν  ελληνικά .  «Ποιος  

ξέρει ;».  «Δεν  ξέρω». 

 Γι '  αυτό  ήταν  και  το  προηγούμενο  σε  ότι  αφορά  την  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  

όλα  αυτά .   

 Εμείς ,  λοιπόν ,  γιατί  είναι  ερώτημα  και  να  μην  τρώω  τον  χρόνο ,  

ζητάμε  την  στήριξη  όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  είναι  και  η  

Πρόεδρος  εδώ ,  δεν  ξέρω  εάν  θέλει  να  πει  κάτι ,  σε  καμία  των  

περιπτώσεων  δεν  μπορούν  όλα  αυτά  τα  παιδιά  και  πολύ  περισσότερα  

αύριο ,  να  πάνε  να  θητεύσουν  στο  ίδιο  σχολείο  και  στις  ίδιες  ώρες  με  

αυτά  τα  παιδιά ,  με  τα  δικά  μας .   

 Δεν  υπάρχει  σαφές  πλαίσιο .  Δεν  ξέρω  εάν  ξέρετε  εσείς  κάτι  

παραπάνω  να  μας  πείτε ,  λένε  ότι  σε  δυο  μήνες  θα  φύγουν  αυτοί  και  θα  
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έρθουν  άλλοι .  Δεν  τα  καταλαβαίνουμε  αυτά  τα  πράγματα  με  ποιον  

τρόπο  θα  γίνουν ,  πάντως  υπάρχει  απόφαση  της  κοινωνίας  και  της  

Κοινότητας ,  παρόλο  που  τέσσερα  χρόνια  δεν  έχει  αντιδράσει  καθόλου  

στην  όλη  διαδικασία ,  αλλά  δεν  θα  επιτρέψει  σε  καμία  των  

περιπτώσεων  να  έρθουν  με  αυτόν  τον  πληθυσμό ,  ας  έρθουν  πέντε  

παιδιά ,  δεν  θα  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  20% είναι  τα  πέντε  παιδιά .  

Αλλά  δεν  μπορούν  να  έρθουν  ένα  προς  ένα .   

Μάλιστα ,  από  ότι  μου  είπε  και  ο  διευθυντής  της  Α /θμιας ,  λέει  ότι  

δικαιούνται  να  πάνε  σχολείο  από  6 μέχρι  16.  Σιγά  παιδιά ,  16 χρονών  

εμείς  παντρευτήκαμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  μέχρι  16 έχουν  δικαίωμα .  Εάν  υπάρχουν  και  16 χρονών  παιδιά ,  θα  

πάνε  και  16 χρονών  παιδιά .   

Ζητώ  πάντως  και  την  συμπαράσταση  και  τις  ενέργειες  του  Δήμου  

για  να  μην  γίνει  αυτή  η  σύνδεση  εκεί  πέρα  των  δυο  διαφορετικών  

κοινωνιών  μεταξύ  τους .  

Βέβαια  ξέρω  σήμερα  ότι  κάναμε  μια  ενέργεια  να  γίνει  εκεί  το  

σχολείο ,  δεν  διαφωνούμε ,  αλλά  δεν  φτάνει  αυτό  για  μας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είχα  χθες  την  συνάντηση  με  τον  Διευθυντή  της  Α /θμιας ,  τον  κ .  

Παπασταμόπουλο ,  ο  οποίος  με  ενημέρωσε  για  το  θέμα .  Φυσικά  μου  

αναφέρθηκε  ότι  τα  παιδιά  θα  είναι  το  απόγευμα ,  δηλαδή  θα  είναι  

ξεχωριστά ,  δεν  θα  είναι  τις  ίδιες  ώρες ,  πρωί  και  απόγευμα ,  παρόλα  
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αυτά  υπάρχει  αυτή  η  ανησυχία  από  την  τοπική  κοινωνία ,  η  οποία  είναι  

κατανοητή .  

 Αυτό  το  οποίο  έγινε  σήμερα  από  τον  Δήμο  και  από  εμένα  και  από  

τον  αρμόδιο  τον  εντεταλμένο  σύμβουλο  για  τα  θέματα  παιδείας ,  θα  

στείλουμε  μια  επιστολή  προς  την  Περιφερειακή  Διεύθυνση  της  Α /θμιας  

και  Β /θμιας  εκπαίδευσης  Κεντρικής  Μακεδονίας  στην  οποία  

αναφέρουμε  ότι  προτείνουμε  για  την  συγκεκριμένη  αυτή  η  φοίτηση  των  

παιδιών  να  γίνει  μέσα  σε  χώρους  εκεί  που  φιλοξενούνται  ήδη  στα  

ξενοδοχεία ,  γιατί  υπάρχουν  και  οι  χώροι  επαρκείς  και  υπάρχει  η  

ευχέρεια  και  για  να  μην  υπάρχει  ταλαιπωρία  και  κόστος  για  τις  

μετακινήσεις  και  γιατί  νομίζουμε  έτσι  θα  λυθεί  το  όποιο  θέμα  

δημιουργείται  στις  τοπικές  κοινωνίες  με  αυτή  την  αναντιστοιχία  

αριθμών  που  αναφέρθηκαν .  

 Πρέπει  να  καταλάβουμε  ότι  αυτό  αφορά  την  επόμενη  χρονιά ,  δεν  

θα  γίνει  τώρα  κ .  Γάτσιο .  Δεν  μιλάμε  για  την  τωρινή  χρονιά  και  δεν  

ξέρουμε ,  φυσικά ,  εάν  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο  τα  πράγματα  θα  είναι  έτσι .  

Γιατί  όντως  οι  αριθμοί  αυτοί  είναι  ρευστοί .   

 Πρέπει  να  σας  πω  εδώ  ότι  η  ενημέρωση  που  έχει  ο  Δήμος  μέχρι  

και  τον  Οκτώβριο  δεν  είχαμε  την  παραμικρή  ενημέρωση ,  όταν  λέμε  την  

παραμικρή ,  την  παραμικρή ,  το  είχαμε  θέσει  και  εδώ  σε  αυτή  την  

αίθουσα ,  από  εκεί  και  πέρα  η  ενημέρωση  που  έχουμε  είναι  όσον  αφορά  

το  θέμα  των  αριθμών  που  έρχεται .   

Δεν  ρωτιόμαστε  για  το  πότε  και  εάν  θα  έρθουν ,  μας  ενημερώνουν  

μόνο  ότι  θα  έρθουν  αυτοί  από  τότε  φυσικά  που  έγινε  η  όλη  και  το  

ψήφισμα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  οι  όλες  συζητήσεις  εδώ  δεν  

έχει  έρθει  άλλος  αριθμός  στο  πλαίσιο  του  Δήμου ,  αλλά  καταλαβαίνετε  
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και  βλέπετε  τι  γίνεται  αυτή  την  στιγμή  στα  νησιά ,  υπάρχει  μια  

διαφορετική  φυσικά ,  πολιτική  με  την  δημιουργία  κλειστών  κέντρων .  

 Θεωρούμε  ότι  με  το  1%, το  οποίο  εμείς  έχουμε  υπερκαλύψει  ως  

Δήμος  ακόμη  και  στην   περίπτωση  που  παρθούν  διαφορετικές  

αποφάσεις  από  αυτές  των  κλειστών  κέντρων  δεν  υπάρχει  ορατός  

κίνδυνος  με  τις  υφιστάμενες  καταστάσεις  και  τις  υφιστάμενες  εισροές  

για  τον  Δήμο  Σερρών  για  περαιτέρω  αριθμό  μεταναστών ,  άρα  προς  

αυτή  την  κατεύθυνση  κινηθήκαμε  για  να  λύσουμε  το  θέμα .  

 Ξέρετε  ότι  υπάρχει  ένα  καθεστώς  συγκεκριμένο  νομικό ,  από  εκεί  

και  πέρα  είμαστε  εδώ  να  το  αξιολογήσουμε  εάν  θα  υπάρξει  πρόβλημα  

περαιτέρω .  

 Η  πρώτη  αντίδραση  πάντως  από  την  μεριά  της  Δομής  της  

Περιφερειακής  Διεύθυνσης  δεν  ήταν  αρνητική ,  ήταν  θετική .  Θα  

περιμένουμε  την  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Παρακαλώ  η  

διατύπωση  των  ερωτήσεων  να  είναι  σύντομη ,  να  μην  είναι  

μακροσκελής .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  Έργων .  Έχω  

παρατηρήσει  την  τελευταία  εβδομάδα  τοποθετούνται  οπτικές  ίνες  στην  

περιοχή  του  Αγίου  Παντελεήμονα .  Δεν  έχω  δει  κανέναν  επιβλέποντα  

μηχανικό  ώστε  να  δει  κατά  πόσο  γίνεται  ορθά   η  αποκατάσταση  του  

ασφαλτοτάπητα  και  κατά  πόσο  αφήνουν  την  καθαρότητα  των  δρόμων  

όπως  την  παρέλαβαν ,  διότι  βλέπω  μια  πολύ  μεγάλη  ακαταστασία  και  

πιστεύω  ότι  θα  δημιουργηθούν  τεράστια  προβλήματα .  Δεν  έχουμε  

επιβλέποντα  μηχανικό ;   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

 Έχουμε  επιβλέποντα  από  την  υπηρεσία  αλλά  συνεχώς ,  κάθε  μέρα  

πηγαίνουμε  εκεί  και  εγώ  προσωπικά  πηγαίνω  εκεί  και  οι  μηχανικοί  της  

υπηρεσίας  και  έχουμε  και  μια  άτυπη  συμφωνία ,  ας  πούμε ,  ότι  από  όπου  

οι  άνθρωποι  αυτοί  περνάνε  και  κάνουν  αποκατάσταση  της  ασφάλτου ,  

ότι  τρύπα  έχουμε  δική  μας  εκεί ,  δηλαδή  που  προέκυψε  δίπλα  στον  

δρόμο ,  την  καλύπτουμε  και  το  παρακολουθούμε  συνεχώς .   Δεν  ισχύει  

αυτό  που  λέτε .   

 Υπάρχει ,  βέβαια ,  μια  αναστάτωση  γιατί  είναι  ένα  μεγάλο  έργο ,  

πολύ  μεγάλο  έργο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα  χαλίκια  είναι  όλα  έξω  στον  δρόμο ,  δεν  τα  μαζεύουν .  Δεν  

σκουπίζουν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ενημερώσουμε  για  το  έργο  αυτό  ότι  είναι  έργο  του  Ο .Τ .Ε . ,  αφορά  

την  αναβάθμιση  των  υπηρεσιών  διαδικτύου  σε  υψηλότατες  ταχύτητες ,  

στα  100Mbps,  με  οπτικές  ίνες  δηλαδή ,  εγκατάσταση  οπτικών  ινών  στο  

σύνολο  του  Δήμου ,  στο  σύνολο  των  εγκαταστάσεων  του  Δήμου .  

 Προφανώς ,  όπως  σας  είπε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  υπάρχει  η  

δέσμευση  για  την  αποκατάσταση .  Υπάρχει  εποπτεία .  Τώρα ,  όπου  

υπάρχουν  αστοχίες  ο  εργολάβος  είναι  εδώ  για  να  τα   επιλαμβανόμαστε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ας  το  ξέρει  το  σώμα  ότι  θα  τοποθετηθούν  στις  Σέρρες  δεκατέσσερις  

τέτοιες  καμπίνες ,  ενδεχομένως  να  προλάβουν  οι  άνθρωποι  αυτοί  να  

πάρουν  και  μια  άδεια  στον  Λευκώνα ,  δεν  είναι  σίγουρο ,  μάλλον  θα  

γίνει  και  αυτό  και  στόχος  είναι  σε  κάθε  σπίτι  και  σε  κάθε  εταιρεία  να  

μπορεί  να  φτάσει ,  τουλάχιστον ,  ταχύτητα  100Mbps.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Τερζής  και  η  κυρία  Μητλιάγκα  μετά .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καλησπέρα .  Με  αφορμή  την  ερώτηση  του  κ .  Γάτσιου ,  θα  ήθελα  να  

υπενθυμίσω  ότι  στις  30 Οκτωβρίου  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είχα  

καταθέσει  μια  σειρά  ερωτημάτων  που  αφορούσαν  το  προσφυγικό  και  

το  μεταναστευτικό .  Ορθώς  είχαν  διαβιβαστεί  στο  αρμόδιο  τότε  

Υπουργείο  Εσωτερικών  και  μετέπειτα  μου  είπατε  στο  Υπουργείο  

Μετανάστευσης  και  Ασύλου .   

 Τέσσερις  μήνες  μετά ,  βέβαια ,  επιλέγοντας  από  τις  19 ερωτήσεις  

τις  11,  θεωρώ  ότι  δεν  έπρεπε  να  περιμένουμε  τις  απαντήσεις  από  το  

αρμόδιο  Υπουργείο ,  διότι  ήταν  κάποιες  ερωτήσεις  που  ήδη  θα  έπρεπε  

να  γνωρίζει  την  απάντησή  τους  η  Δημοτική  Αρχή .  Παράδειγμα ,  

ερώτηση .  Πόσες  και  που  εδράζονται  οι  Δομές ;  Αδύνατον  να  μην  το  

ξέρει  ο  Δήμος .  Ποιος  ο  αριθμός  των  προσφύγων  και  μεταναστών  ανά  

Δομή  Κέντρων ;  Δεν  το  ξέρει  τέσσερις  μήνες  μετά  ο  Δήμος ;  Άλλου  

τύπου  ερωτήσεις .  Ποιος  ο  αριθμός  των  ασυνόδευτων  παιδιών ;  Δεν  έχω  

λάβει .  Ποιες  είναι  οι  υγειονομικές  συνθήκες  και  οι  συνθήκες  της  

ιατροφαρμακευτικής  τους  περίθαλψης ;  Και  γι '  αυτό  περιμένουμε  

απάντηση  από  το  Υπουργείο ;   

 Ποιες  υπηρεσίες  προσφέρει  ο  Δήμος ;  Ποιο  το  μηνιαίο  κόστος  της  

παροχής  των  υπηρεσιών  αυτών ;  Με  ποιο  ποσό  επιχορηγείται  ο  Δήμος  

για  την  κάλυψη  των  αναγκών ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  επαναλαμβάνετε  την  ίδια  ερώτηση .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Μα  δεν  έχω  πάρει  απάντηση  τέσσερις  μήνες  μετά .  Γι '  αυτές  τις  

ερωτήσεις  περιμένω  απάντηση…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  είναι ,  λοιπόν ,  να  επαναλάβετε  την  ίδια  ερώτηση .  Θέλετε  κάτι  

άλλο ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  αυτές  τις  ερωτήσεις  θα  μπορούσε  να  τις  απαντήσει  

ο  Δήμος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  είναι  δική  σας  προσέγγιση .  Δεν  κάνουμε  τοποθετήσεις  τώρα ,  

θέλουμε  ερώτηση .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία ,  ερώτηση .  Κλείνω  λοιπόν .  Αυτή  ήταν  η  πρώτη  μου  ερώτηση  και  

επισήμανση  και  απορία  τέσσερις  μήνες  μετά ,  γιατί  αυτό  τέθηκε  30 

Οκτωβρίου  και  γιατί  περιμένουμε  για  αυτές  τις  ερωτήσεις  την  

απάντηση  από  το  Υπουργείο ;   

 Και  ένα  άλλο  ερώτημα  διαφορετικό  προς  τον  Δημοτική  Αρχή  και  

τον  Πρόεδρο  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  αθλητικού  περιεχομένου .  

 Αξιότιμε  κ .  Δήμαρχε ,  σε  συνέχεια  της  γραπτής  θετικής  σας  

πρότασης  και  απάντησης  προς  την  Ε .Ο .ΠΕ . ,  Ελληνική  Ομοσπονδία  

Πετοσφαίρισης  στις  23 Δεκεμβρίου  του  ΄19, της  κοινής  συνέντευξης  

τύπου  των  εκπροσώπων  της  Ε .Ο .ΠΕ .  και  του  Προέδρου  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  κ .  Ιωάννη  Δεσποτίδη  στις  22 Ιανουαρίου  του  ΄20 και  

των  δημοσιευμάτων  και  αναρτήσεων  στο  τοπικό  έντυπο  και  

ηλεκτρονικό  τύπο  για  την  χρηματοδότηση  και  ανάληψη  της  

προκριματικής  φάσης  του  Πανευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Εθνικών  

Ομάδων  Πετοσφαίρισης  Γυναικών  με  την  επωνυμία  ‘Silver Cup’,  της  
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προετοιμασίας  της  εθνικής  μας  ομάδας  καθώς  και  των  παράλληλων  

δράσεων  αθλητικού  περιεχομένου ,  θα  ήθελα  να  μας  ενημερώσετε  για  

την  εξέλιξη  της  ανάληψης  της  ανωτέρω  διοργάνωσης .  

 Αυτό  είναι  το  δεύτερο  ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθεί  στην  επόμενη  συνεδρίαση .  Η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε  το  ερώτημα  είναι  προς  την  Δημοτική  

Αρχή ,  μάλλον  γενικότερα .  Θα  έλεγα  το  εξής :  με  βάση  κάποιες  λογικές  

που  έχουν  εμπεδωθεί  σε  όλους  μας  και  νομίζω  σε  όλους  τους  

συνδυασμούς ,  ο  πολιτισμός  είναι  σίγουρα  η  πιο  σοβαρή  επένδυση .   

 Εάν  και  υπάρχουν  θέματα  επικαιρότητας  που  μας  απασχολούν  

όλους ,  κορωνοϊός  και  τα  λοιπά ,  οι  πρόσφυγες  και  το  καταλαβαίνω  και  

υπάρχουν  και  προτεραιότητες ,  παρόλα  αυτά  επειδή  ξέρουμε  ότι  ο  

κόσμος  κυρίως  ασχολείται  με  τα  πιο  μικρά  και  τα  πιο  τετριμμένα  που  

έχουν  να  κάνουν  όμως  με  την  καθημερινότητα ,  ο  πολιτισμός  είναι  

σημαντικός  γιατί  ακριβώς  είναι  κομμάτι  αυτής  της  καθημερινότητας  

του  κόσμου .  

 Δεν  θα  μπω  σε  λεπτομέρειες  να  ρωτήσω  για  τις  καρναβαλικές  

εκδηλώσεις ,  πώς  οργανώθηκαν ,  πόσο  κόστισαν  και  τα  λοιπά ,  νομίζω  

ότι  με  λίγη  έρευνα  μπορούμε  όλοι  να  καταλάβουμε  τι  ακριβώς  έγινε ,  

εκείνο  που  θα  ρωτήσω  όμως  είναι ,  εάν  υπάρχει  ένας  κεντρικός  

σχεδιασμός  όσον  αφορά  τις  εκδηλώσεις  πολιτισμού  που  γίνονται  ανά  

χρόνο  στον  Δήμο ;  Ποιες  είναι  οι  προτεραιότητες  αυτού  του  

σχεδιασμού ;  Ποια  είναι  τα  κονδύλια ;  Η  χρηματοδότηση ;  Ακριβώς  γιατί  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

45 

καταλαβαίνω  κάθε  φορά  που  υπάρχει  μια  ωραία  ιδέα  δεν  μπορεί  απλά  

να  γίνεται  πράξη ,  πρέπει  να  υπάρχει  ένας  κεντρικός  σχεδιασμός  τον  

οποίο  θα  ήταν  καλό  κάποια  στιγμή  να  τον  δούμε  και  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  ώστε  να  μπορέσουμε  να  συμβάλουμε  όλοι  σε  αυτή  την  

κατεύθυνση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  απάντησα  απαντώντας  καις  την  ερώτηση  την  προηγούμενη  του  

κ .  Τερζής ,  όντως  είναι  το  σχέδιο  αυτό ,  το  οποίο  μέσα  στον  Μάρτιο  θα  

ολοκληρωθεί .  Αυτό  αφορά  και  τον  αθλητισμό  και  όχι  μόνο  αυτούς  τους  

τομείς ,  όλους  τους  τομείς  στο  ετήσιο  δηλαδή  πρόγραμμα  δράσης  το  

οποίο  το  ετοιμάζουμε  πολύ  γρήγορα  από  όλους  τους  άλλους  δήμους .   

 Μέχρι  αυτή  την  στιγμή  δεν  έχει  κατατεθεί  σε  κανέναν  Δήμο  

ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης .  Εμείς  πιστεύω  θα  είμαστε  από  τους  

πρώτους  που  θα  το  καταθέσουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Καρυπίδης .  

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θεωρώ  ότι  σε  

όλη  την  κοινωνία  την  ελληνική  υπάρχει  ανησυχία  όσον  αφορά  γενικά  

γύρω  από  τις  συγκεντρώσεις ,  γύρω  από  τις  αυτές .  Επειδή  είμαστε  και  

συμμετέχουμε  και  σε  συλλόγους  και  σε  διάφορες  συγκεντρώσεις  που  

είναι  μπροστά  μας ,  θα  ήθελα  να  ξέρω ,  να  ενημερωθούν  και  οι  

υπόλοιποι ,  εάν   θα  υπάρξει  πρόβλημα  στις  συγκεντρώσεις  της  

Αποκριάς ,  της  Καθαράς  Δευτέρας ,  εάν  έχουμε  κάποια  πληροφόρηση ,  

γιατί  η  ανησυχία  του  κόσμου  και  τα  ερωτήματα  είναι  επίκαιρα .  Ρωτάνε  

σε  μας ,  γιατί  ίσως  θα  έπρεπε  να  ξέρουμε  κάτι  περισσότερο .  Εάν  έχετε  

κάτι  να  ενημερώσουμε  και  τον  κόσμο  γενικότερα ,  θα  ήταν .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  ανακοίνωση  που  έγινε  από  το  Υπουργείο  Υγείας  ήταν  προφορική  

ανακοίνωση  στο  πλαίσιο  μιας  συνέντευξης  τύπου  που  έγινε  το  

μεσημέρι .  Δεν  έχει  φτάσει  απολύτως  τίποτα  ούτε  στον  Δήμο  ούτε  στην  

Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών .   

 Μας  ενημέρωσαν ,  γιατί  επικοινωνήσαμε  με  το  γραφείο  του  

υπουργού ,  μας  ενημέρωσαν  ότι  θα  υπάρχουν  αύριο  αναλυτικές  οδηγίες .  

Άρα  αύριο  θα  είμαστε  σε  θέση  να  ξέρουμε  τι  περιλαμβάνει  αυτή  η  

απαγόρευση ;  Περιλαμβάνει  μόνο  κάποιες  εκδηλώσεις  καρναβαλικές ;  

Γιατί  αναφέρθηκαν  και  σε  κάποια  δημοσιεύματα ,  είδαμε  και  

συγκεκριμένες  πόλεις  και  τα  λοιπά .  Περιλαμβάνονται  τα  Κούλουμα ;   

Δεν  είμαστε  σε  θέση  αυτή  την  στιγμή  να  γνωρίζουμε  τι  και  πότε  

θα  απαγορευτεί ,  οπότε  αύριο ,  νομίζω ,  με  του  που  θα  έχουμε  τις  

οδηγίες ,  το  αρμόδιο  τμήμα  θα  βγάλει  τις  ανακοινώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Ιλανίδου .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  θέσω  ένα  θέμα ,  το  οποίο  έχει  σχέση  με  το  15,  αλλά  για  

να  μην  μου  πείτε  ότι  είμαι  εκτός  θέματος  και  γι '  αυτό  το  θέτω  τώρα .  

Αυτό  το  θέμα  απασχολεί  πολύ  κόσμο  που  επισκέπτεται  το  μοναστήρι  

μας  επάνω  στον  Άγιο  Πρόδρομο .  Αυτό  είναι  από  πολλά  χρόνια ,  το  είχα  

πει  και  στην  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  μου  είπαν  ότι  θα  κάνουν  

ενέργειες  αλλά  τελικά  δεν  ξέρω  εάν  έγινε  κάτι .  

 Μιλάμε  για  θρησκευτικό  τουρισμό  και  όμως  μας  απασχολεί  ένα  

θέμα  με  τις  αγελάδες  που  βόσκουν ,  περπατάνε  επάνω  στον  δρόμο ,  

λερώνουν  τον  δρόμο ,  καταστρέφουν  την  άσφαλτο  και  ακριβώς  δίπλα  
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στον  δρόμο  έχει  καλύψει  με  κάτι  παλέτες  ένα  μέρος  και  εκεί  

κοιμούνται .   

 Το  πρόβλημα  είναι  ότι  περπατούν  μέσα  στον  δρόμο  και  ένα  

βράδυ  που  κατέβαινα  από  αγρυπνία ,  πώς  δεν  σκοτώθηκα ,  μόνο  ο  θεός  

μας  φύλαξε .  Η  αγελάδα  κοιμόταν  μέσα  στον  δρόμο .  Ευτυχώς  που  ήταν  

στην  γραμμή  και  λίγο  προς  την  άλλη  κατεύθυνση .  Εάν  πήγαινα  λίγο  

στην  μέση  της  γραμμής ,  θα  είχαμε  δυστύχημα .  Και  δεν  είναι  η  πρώτη  

φορά  και  άλλες  φορές  έχει  γίνει  αυτό .   

 Λίγο  παρακαλώ  πολύ  να  το  δείτε .  Έχουν  γίνει  πάρα  πολλές  

προσπάθειες ,  δεν  γίνεται  τίποτα ,  δεν  εισακούεται  από  πουθενά .  Πριν  

θρηνήσουμε  θύματα ,  κυρίως  τα  βράδια  που  νυχτώνει  ή  άμα  είναι  από  

αγρυπνία .  Είναι  πάρα  πολύ  επικίνδυνο .  Κάποια  περπατάει  στην  μέση  

του  δρόμου  που  είναι  . .  ή  δεν  ξέρω  τι  είναι  ή  τα  φώτα  τις  ενοχλούν  ή  

κοιμούνται ,  σας  λέω  στον  δρόμο .  Το  είδα ,  είναι  κάτι  πάρα  πολύ  

επικίνδυνο .  Το  συνδυάζω  με  το  15 θέμα .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχετε  κάποια  πρόταση  πάνω  σε  αυτό ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν  ξέρω . .  τι  μπορεί  να  κάνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  είναι  θέμα  πραγματικά ,  γιατί  όντως  είναι  ένα  θέμα  το  

οποίο  είναι  και  για  το  θέμα  της  ασφάλειας ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

αντιμετωπιστεί .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Νομίζω  ότι  ο  ιδιοκτήτης  αυτών  των  ζώων  κάτι  πρέπει  να  γίνει  σε  

αυτόν .  Δεν  λέω  να  βάλουμε  πρόστιμο .  Ο  νόμος  λέει  πρόστιμο ,  εγώ  δεν   
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λέω  να  βάλουμε  πρόστιμο  αλλά  πρέπει  να  συμμορφωθεί .  Δεν  μπορούν  

να  περπατάνε  έτσι  αδέσποτα  και  δεν  έχει  ποτέ  βοσκό .  Δεν  είναι  ένας  

βοσκός  να  τα  συνοδεύει  αυτά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  επιληφθεί  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .  Θα  το  κοιτάξουμε .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  ασφάλεια  και  αισθητική .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ασφαλώς .  Όλα  μαζί .  Νομίζω  μας  μένει  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Εμένα  οι  ερωτήσεις  μου  συνήθως  είναι  

γραπτές  και  θα  ήθελα  και  γραπτή  απάντηση .  Απευθύνεται  προφανώς  

στο  προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  στον  Πρόεδρο  της  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  κ .  Ιωάννη  Γάτσιο .  

 Αξιότιμοι  κύριοι ,   

 Μέσα  στα  καθήκοντα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  και  ο  

έλεγχος  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  επιχειρήσεων .  Για  τον  λόγο  

αυτό  θα  ήθελα ,  σας  παρακαλώ ,  να  μου  απαντήσετε  εγγράφως  στις  

παρακάτω  ερωτήσεις  μου ,  προκειμένου  να  ασκήσω  τα  καθήκοντά  μου .  

1.  Πόσα  ήταν  τα  έξοδα  για  παροχή  νομικών  υπηρεσιών ,  συμβουλών  

από  δικηγόρο  τα  προηγούμενα  τρία  έτη  ανά  έτος ;   

2.  Υπάρχουν  και  πόσες  είναι  οι  εκκρεμείς  δικαστικές  υποθέσεις  που  

θα  αντιμετωπίσει  το  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  στο  τρέχον  έτος ;  2020.  
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3.  Πόσες  φορές  χρειάστηκε  να  υπογράψει  συμβάσεις  ή  συμφωνητικά  

η  επιχείρηση  υπό  την  παρουσία  δικηγόρου  και  πόσο  κόστισαν ,  

ανά  έτος ,  την  τελευταία  τριετία ;   

4.  Πόσες  φορές  έχουν  προσφύγει  στην  δικαιοσύνη  ηθοποιοί  ή  

θίασοι  επειδή  δεν  ήταν  σωστή  η  σύμβαση  που  υπέγραψαν  με  την  

ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  την  τελευταία  τριετία ;   

5.  Πόσες  φορές  και  πόσο  κόστισε  η  παράσταση  δικηγόρου  για  

λογαριασμό  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  στα  δικαστήρια  της  

επικράτειας ,  συμπεριλαμβανομένου  του  Αρείου  Πάγου  και  του  

ΣτΕ  την  τελευταία  πενταετία ;   

6.  Σε  ποια  ηλεκτρονικά  και  έντυπα  μέσα  δημοσιεύτηκε  η  με  αριθμό  

πρωτοκόλλου  21 στις  13/1/2020 πρόσκληση  υποβολής  

προσφορών  που  αφορά  στην  παροχή  ανεξάρτητων  νομικών  

υπηρεσιών  προς  το  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  το  έτος  2020; 

7.  Πόσες  ημέρες  ήταν  δυνατή  η  κατάθεση  προσφορών  σύμφωνα  με  

το  20 ΡΕΚ  006150291. Στην  σύμβαση  έχετε  γράψει  λάθος  το  

νούμερο .  

8.  Ενημερώθηκε  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  Σερρών  για  την  πρόθεσή  

σας  για  να  αναθέσετε  στην  δικηγόρο  νομικές  υπηρεσίες  για  ένα  

έτος ;   

9.  Εφαρμόστηκε  η  παράγραφος  5 του  άρθρου  118 του  Ν4412/2016 

που  αφορά  τις  απευθείας  αναθέσεις  στην  σύμβαση  με  αριθμό  

πρωτοκόλλου  87/21-1-2020 που  αφορά  στην  παροχή  ανεξάρτητων  

νομικών  υπηρεσιών  προς  την  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  για  το  έτος  

2020; 
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Σας  παρακαλώ  εγγράφως  τις  απαντήσεις  σας ,  εκτός  εάν  τις  έχετε  αυτή  

την  στιγμή  πρόχειρες .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταθέστε  το  έγγραφό  σας  και  θα  απαντηθεί  όπως  προβλέπεται .  Δεν  

έχουμε  άλλες  ερωτήσεις  –ανακοινώσεις .  Έχουμε  όμως  δυο  θέματα  τα  

οποία  πρέπει  να  θέσουμε  προ  ημερήσιας  διάταξης .  

 Το  ένα  έχει  να  κάνει .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έκδοση  ψηφίσματος  με  την  στήριξη  του  θεσμού  

Κ .Δ .ΑΠ .  και  Κ .Δ .ΑΠ .   ΑμεΑ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  στήριξη  του  θεσμού  των  Κ .Δ .ΑΠ .  και  Κ .Δ .ΑΠ .  ΑμεΑ ,  έγγραφο  

το  οποίο  κοινοποιήθηκε  και  στους  επικεφαλής  των  παρατάξεων  από  

την  αγαπητή  συνάδελφο  την  κυρία  Σταλακτή  Ηλιοπούλου  και  με  το  

οποίο ,  για  να  μην  το  αναγιγνώσκω  όλο  και  περνάει  ο  χρόνος ,  το  τελικό  

αίτημα  το  οποίο  διατυπώνεται  είναι  να  συμπαρασταθεί  ο  Δήμος  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  στους  εργαζόμενους  στις  Δομές  αυτές  με  σκοπό  

να  δημιουργηθούν  μόνιμες  Δομές  Κ .Δ .ΑΠ .  και  Κ .Δ .ΑΠ .  ΑμεΑ  στους  

δήμους ,  σταθερή  εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση  για  την  κάλυψη  του  

διοικητικού  κόστους  των  Δομών  αυτών  και  μόνιμες  θέσεις  εργασίας  

για  το  προσωπικό .  
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 Προτείνεται  να  συγκροτηθεί  μια  Επιτροπή  η  οποία  να  εκδώσει  το  

σχετικό  ψήφισμα  και  να  αποστείλει  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  

προκειμένου  να  στηριχθεί  το  αίτημα  αυτό .   

 Συμφωνεί  το  σώμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  87/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  αύριο  στις  11:00΄στο  γραφείο  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  παρακαλώ  έναν  εκπρόσωπο  από  κάθε  παράταξη  για  την  

σύνταξη  του  σχετικού  ψηφίσματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  από  τώρα  φυσικά .  Η  κυρία  Ηλιοπούλου  από  την  παράταξη  

του  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κ .  Γκότσης ,  η  κυρία  Παλάζη .  Κυρία  Παπαφωτίου ;  

Θα  έρθει  κάποιος  από  εσάς ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  κύριε  Φαρμάκη ,  ο  κ .  

Γεωργούλας .  

 Δεύτερο .  
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Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Σύναψη  συμφωνίας  –πλαισίου  για  την  

θεσμική /διαθεσμική /επιστημονική   

συνεργασία  μεταξύ  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  

Θεσσαλονίκης  

 Σχολής  Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού ,  Τμήματος  Φυσικής  

Αγωγής   

και  Αθλητισμού  Σερρών  και  του  Δήμου  Σερρών .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάβαμε  σήμερα  έγγραφο  από  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  

Θεσσαλονίκη  με  το  οποίο  αιτείται  το  ανώτατο  αυτό  εκπαιδευτικό  

ίδρυμα  την  σύναψη  συμφωνίας  πλαισίου  για  την  διαθεματική  

επιστημονική  συνεργασία  μεταξύ  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  

Θεσσαλονίκης  και  ειδικότερα  της  Σχολής  Φυσικής  Αγωγής  και  

Αθλητισμού  και  του  Δήμου  Σερρών .   

 Οπότε ,  να  εξουσιοδοτηθεί  ο  Δήμαρχος  για  την  σύναψη  αυτής  της  

προγραμματικής  συμφωνίας  με  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  

Θεσσαλονίκη ,  όπως  διατυπώνεται  το  αίτημα  από  το  ίδιο  το  

εκπαιδευτικό  ίδρυμα .  

Συναινεί  το  σώμα ;   Οπότε  ομόφωνα  εγκρίνεται .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  88/2020 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνούμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .  

 

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Εξουσιοδότηση  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  αρχικής  δήλωσης  

πρόθεσης  για  την  κατασκευή  Περιβαλλοντικού ,  Εκπαιδευτικού ,   

Τουριστικού ,  Πολιτιστικού  Πάρκου  Σερρών   

(EDEN PROJECT SERRES).  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  Δήμος  Σερρών  στα  πλαίσια  της  αναπτυξιακής  

πολιτικής  δίνει  έμφαση  και  προτεραιότητα  στην  ενέργεια ,  στο  

περιβάλλον ,  στον  τουρισμό  και  αγροτοκτηνοτροφία ,  είναι  βασικοί  

πυλώνες  μεταξύ  των  άλλων  της  τοπικής  οικονομίας .    

 Να  κάνω  μια  παρατήρηση ,  δυστυχώς  ο  προτζέκτορας  εκείνος  

είναι  χαλασμένος ,  θα  μπορούσαμε  να  τα  είχαμε  και  τα  δυο ,  δηλαδή ,  

για  αυτούς  οι  οποίοι  είναι  από  εδώ ,  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  θα  

ενισχύσουμε  την  περιφερειακή  αυτοδιοίκηση  περαιτέρω ,  γιατί  και  εδώ  

χρησιμοποιούμε  τον  χώρο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

54 

 Ένας  σαφής  προσανατολισμός  για  την  αξιοποίηση  ευρωπαϊκών  

κονδυλιών  στην  ορθολογική  χρήση  των  δημόσιων  πόρων ,  στην  όχλευση  

ιδιωτικών  κεφαλαίων ,  καθώς  και  στην  διασφάλιση  υγειών  συνεδριών  

μέσα  από  μια  τέτοια  στόχευση ,  η  Δημοτική  Αρχή  στοχεύει  να  

καταστούν  οι  Σέρρες  ένα  ενεργειακό  και  περιβαλλοντικό  κέντρο  

αξιοποιώντας  όλες  τις  σύγχρονες  και  έξυπνες  τεχνολογίες .   

 Θέλουμε  να  μετατρέψουμε  τις  Σέρρες  σαν  έξυπνη  πόλη  που  

επενδύει  στα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα ,  στους  βασικούς  πυλώνες  της ,  

αναβαθμίζοντας  την  ποιότητα  ζωής  των  δημοτών ,  ευαισθητοποιώντας  

τους  πολίτες  για  κυκλική  οικονομία  στα  πλαίσια  της  πρόκλησης  της  

κλιματικής  αλλαγής .   

 Με  γνώμονα  της  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών  στόχων  της  

ευρύτερης  περιοχής  των  Σερρών  αλλά  και  μέσα  στο  πλαίσιο  της  

ανάδειξης  εναλλακτικών  βιώσιμων  μορφών  τουρισμού  και  αναψυχής ,  ο  

Δήμος  Σερρών  σε  συνεργασία  με  τοπικές  αρχές ,  φορείς  της  γενικής  

κυβέρνησης  και  με  σύμπραξη  του  ιδιωτικού  τομέα ,  προτείνει  την  

υλοποίηση  πρότυπου  περιβαλλοντικού  έργου ,  μοναδικού  για  τα  

δεδομένα  της  χώρας ,  αλλά  και  ολόκληρης  της  νοτιοανατολικής  

Ευρώπης .  

 Η  σύμπραξη  θα  αποτελέσει  έναν  οργανισμό  ευρείας  έρευνας ,  

εκπαίδευσης ,  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  πολιτισμού .   

 Το  πάρκο  προτείνεται  προς  χωροθέτηση  σε  θέση  που  αυτή  την  

στιγμή  έχει  διαθέσιμη  μεγάλη  ο  Δήμος  στο  αγρόκτημα  Λευκώνα  

Σερρών  όπου  διατίθεται  επαρκής  δημοτικός  χώρος .   

Που  αποβλέπει  η  συγκεκριμένη  σύμπραξη ;   

  Στην  σύνδεση  της  επιστημονικής  και  τεχνολογικής  έρευνας  με  τις  

ανάγκες  και  τα  επιχειρηματικά  ενδιαφέροντα  του  κόσμου .  
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  Στην  πραγματοποίηση  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  σχετικών  με  την  

προβολή  της  ιστορίας  του  πολιτισμού  της  ευρύτερης  περιοχής  

των  Σερρών .  

  Στην  ανάπτυξη  τεχνολογιών  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  

προστασίας  περιβάλλοντος   

  Στην  επανασύνδεση  του  ανθρώπου  με  το  φυσικό  περιβάλλον ,  την  

βιώσιμη  γεωργία  και  την  παραγωγή  τροφών .  

 Το  Περιβαλλοντικό ,  Εκπαιδευτικό ,  Τουριστικό  και  Πολιτιστικό  

Πάρκο  Σερρών  EDEN PROJECT SERRES, είναι  η  προτεινόμενη  

ονομασία ,  βασίζεται  στην  επιτυχημένη  εμπειρία  του  θεματολογικού  

πάρκου  και  εκπαιδευτικού  κέντρου  EDEN PROJECT, το  οποίο  αυτή  

την  στιγμή  λειτουργεί  από  το  ΄01 στην  Κορνουάλη  στην  νοτιοδυτική  

Αγγλία .   

 Το  συγκεκριμένο  αυτό  εγχείρημα  είναι  σε  μια  έκταση  500 

στρεμμάτων ,  απασχολεί  700 άτομα  αυτή  την  στιγμή  προσωπικό ,  

προσελκύει  κάθε  χρόνο  πάνω  από  ένα  εκατομμύριο  επισκέπτες  και  

συνεισέφερε  στα  18 αυτά  χρόνια  λειτουργίας  στον  συγκεκριμένο  Δήμο  

πάνω  από  2 δις  στερλίνες  λίρες  Αγγλίας  στην  τοπική  οικονομία .   

 Τι  είναι  αυτό  το  EDEN PROJECT;  

 Το  1990,  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ΄90, εκεί  που  βρίσκεται  στο  

περιβαλλοντικό ,  αυτό  το  εμβληματικό  περιβαλλοντικό  πάρκο ,  στην  

Κορνουάλη  υπήρχε  ένα  εγκαταλειμμένο  λατομείο .  Δεν  ξέρω  εάν  

μπορείτε  τώρα  να  το  δείτε .  Αυτό  το  πράγμα  υπήρχε .  Ήταν  ένα  

λατομείο  αργίλου  χωρίς  ίχνος  ζωής .  Η  περιοχή  εκεί  η  Κορνουάλη  ήταν  

μια  υποβαθμισμένη  σχετικά  περιοχή .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

56 

 Σήμερα  αυτό  το  EDEN PROJECT είναι  ένας  προορισμός  

παγκοσμίου  ενδιαφέροντος ,  το  οποίος  αποδεικνύει  πόσα  θαυμαστά  

πράγματα  μπορούν  να  συμβούν  όταν  πολύ  αποφασισμένοι  άνθρωποι  

ενώσουν  τις  δυνάμεις  τους  για  έναν  συγκεκριμένο  στόχο .   

 Μια  επίσκεψη  στο  EDEN PROJECT αποτελεί  μια  εμπειρία  ζωής ,  

ένας  ζωντανός  διάλογος  με  το  περιβάλλον  και  μια  περιήγηση  σε  έναν  

κόσμο  πραγματικά  καινοτομίας ,  τεχνολογίας  και  περιβάλλοντος ,  το  

οποίο  είναι  μοναδικό .  

 Είχα  την  τύχη  να  είμαι  καλεσμένος  του  επιχειρηματικού  Ομίλου  

ΙΤΑ  και  να  επισκεφτώ  αυτό  το  πάρκο .  Λέω  ότι  είχα  την  τύχη ,  γιατί  

ήταν  για  μένα  μια  μοναδική  εμπειρία .  Μια  εμπειρία  την  οποία  την  είδα  

από  κοντά ,  όχι  μόνο  το  επιχειρηματικό  ενδιαφέρον ,  για  το  οποίο  θα  

μιλήσουμε  παρακάτω ,  αλλά  το  ουσιαστικό  αυτό  αποτύπωμα  αυτής  της  

επένδυσης  στην  ευρύτερη  περιοχή .   

 Είδα  μια  εντελώς  αναπτυγμένη  περιοχή  σε  έναν  χώρο  που  είναι  

περίπου  4 ώρες  μακριά  από  το  Λονδίνο .  Δεν  είναι  δηλαδή  δίπλα  στο  

αστικό  κέντρο .   

 Τι  περιλαμβάνει ;   

 Περιλαμβάνει  δυο  εντυπωσιακούς  βιότοπους ,  θολωτά  

θερμοκήπια ,  το  μεσογειακό  βιότοπο  και  τον  βιότοπο  τροπικού  δάσους .  

 Ουσιαστικά ,  δηλαδή ,  αυτοί  οι  θόλοι  που  βλέπετε  εδώ ,  αυτοί  οι  

θόλοι  που  βλέπετε  εδώ  περιλαμβάνουν  συγκεκριμένα  τέτοια  βιο-

συστήματα ,  στα  οποία  μέσα  υπάρχουν  και  αναπτύσσεται  όλη  η  χλωρίδα  

και  γενικότερα  δραστηριότητες   του  κάθε  αυτού  οικοσυστήματος .  

Βιότοπο  τροπικό  δάσος ,  μεσογειακό  βιότοπο  καθώς  επίσης  και  αλπικό .   
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 Το  Εκθεσιακό  Κέντρο  του  Αθέατου  Κόσμου ,  που  εξερευνά  τον  

κόσμο  πέρα  από  τις  σημερινές  ανθρώπινες  αισθήσεις ,  μικρόκοσμο ,  

μακρόκοσμο  και  κόσμο  του  παρελθόντος .  

 Εκατοντάδες  είδη  φυτών  εσωτερικού  και  εξωτερικού  χώρου  με  

τις  ιστορίες  που  τα  συνοδεύουν .  

 Παγοδρόμια ,  συναυλίες ,  αρένα  συναυλιών ,  καφέ ,  εστιατόρια ,  

καταστήματα ,  αναμνηστικά ,  προβολές  τοπικών  προϊόντων .   

 Μιλάμε  για  μια  καθετοποιημένη  μονάδα ,  η  οποία  δημιουργεί  

προστιθέμενη  αξία  σε  όλα .  Δεν  είναι  μόνο  ο  επισκέπτης  που  

επισκέπτεται  αυτό  το  μεγάλο  θεματικό  πάρκο ,  αλλά  είναι  και  το  πως  

αυτός  ο  επισκέπτης  συμμετέχει  σε  μια  σειρά  δραστηριοτήτων  η  οποία  

δημιουργεί  προστιθέμενη  αξία  για  τον  συγκεκριμένο  αυτό  χώρο .   

 Έχει  οικολογικούς  κοιτώνες  φιλοξενίας ,  προγράμματα  

κατάρτισης ,  εκπαίδευσης ,  εργασιοθεραπείας ,  συνεργάζεται   ο  

συγκεκριμένος  αυτός  οργανισμός  με  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  

προσανατολισμένα  στον  πρωτογενή  τομέα .  Έχει  δεκάδες  χώρους  

πολιτιστικής  δράσης  και  εικαστικών  δρώμενων .   

Η  αποστολή  του  είναι  ποια ;  Η  αποστολή  του  είναι  να  

χρησιμοποιήσει  την  κατανόηση  για  το  φυσικό  περιβάλλον ,  να  θέσει  

ουσιαστικό  τον  άνθρωπο  κοντά  στην  φύση  και  να  ενθαρρύνει  τους  

ανθρώπους  να  χρησιμοποιήσουν  πολλά  πράγματα  όσον  αφορά  το  θέμα  

της  κυκλικής  οικονομίας .   

Αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε  επιλεγμένα  περιβαλλοντικά  

θεματικά  πάρκα  στο  πρότυπο  του  EDEN PROJECT σχεδιάζονται  να  

γίνουν  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  του  πλανήτη .  Στην  Κίνα ,  στην  

Αμερική ,  στην  Αυστραλία ,  στην  Νέα  Ζηλανδία .  Κάθε  μια  από  αυτές  τις  

περιοχές  μεταφέρει  ένα  δικό  της  ισχυρό  μήνυμα .  
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Πρέπει  να  πω  ότι  νοιώθω  και  εγώ  τυχερός  αλλά  είναι  πολύ  

σημαντική  η  συμβολή  ενός  ανθρώπου ,  ο  οποίος  συμμετέχει  

επιχειρηματικά  στην  εν  γένει  ζωή  του  τόπου  και  αναφέρομαι  στον  κ .  

Γερασίμου ,  ο  οποίος  από  την  αρχή  αγκάλιασε  το  συγκεκριμένο  

εγχείρημα  σαν  επιχειρηματίας .   

Προφανώς  σαν  άνθρωπος  έχει  τις  δικές  του  βλέψεις ,  αλλά  

κατάφερε  ο  Οργανισμός  αυτός ,  ο  Επιχειρηματικός  Όμιλος  ΙΤΑ  να  είναι  

ο  στρατηγικός  συνεργάτης  του  EDEN PROJECT, που  σημαίνει  ότι  στο  

πλαίσιο  της  επιλογής  του  χώρου  έχουμε  καταφέρει  αυτή  την  στιγμή  και  

λέω  έχουμε ,  γιατί  νοιώθω  ως  εκπρόσωπος  όλης  της  περιοχής  τυχερός ,  

έχουμε  καταφέρει  να  υπάρχει  μια  αρχική  επιλογή  του  χώρου  της  

νοτιοανατολικής  Ευρώπης ,  γιατί  εκεί  υπήρχε  η  στόχευση ,  εκτός  από  τις  

άλλες  περιοχές  του  πλανήτη ,  να  είναι  στις  Σέρρες  αυτή  η  τοποθέτηση  

του  χώρου  γι '  αυτό  το  πάρκο  στην  Ευρώπη .  

Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  και  η  συγκεκριμένη  στόχευση ,  την  οποία  σας  

καλώ  μαζί  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  σήμερα  μια  απόφαση  καταρχάς  

και  θα  σας  πούμε  και  για  ποια  απόφαση  μιλάμε ,  για  να  μπορέσουμε  

αυτό  το  όραμα  και  την  αποστολή  του  EDEN PROJECT SERRES, η  

οποία  είναι  ποιο  το  όραμα ;  Να  επιδείξει  και  να  εμπνεύσει  τις  τοπικές  

κοινότητες ,  τους  αγρότες ,  τις  επιχειρήσεις ,  τις  τοπικές  αρχές  και  τους  

εγχώριους  και  αλλοδαπούς  επισκέπτες  για  την  βιώσιμη  κυκλική  

προσέγγιση  γεωργία ,  κτηνοτροφία ,  παραγωγή  τροφίμων ,  την  

οικολογική  διαβίωση  και  την  διαχείριση  βιοαποβλήτων  της  

διατροφικής  αλυσίδας  με  παράλληλη  προβολή  καλών  πρακτικών  

ενέργειας ,  ανανεώσιμες  πηγές  αλλά  και  πρακτικών  διαχείρισης  τόσο  

της  ενέργειας  όσο  και  του  νερού .  
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Εδώ  το  συγκεκριμένο  πάρκο  θα  έχει  μια  κατεύθυνση  και  μια  

διάσταση ,  όχι  μόνο  περιβαλλοντική  αλλά  και  ενεργειακή .  Πιλοτικά  ο  

στόχος  είναι  στο  συγκεκριμένο  πάρκο ,  το  συγκεκριμένο  πάρκο ,  

καταρχάς ,  να  είναι  αυτόνομο  ενεργειακά ,  αλλά  να  εφαρμοστούν  

πρακτικές  πρωτόγνωρες ,  όσον  αφορά  το  θέμα ,  τουλάχιστον ,  της  

πατρίδας  μας  και  της  ευρύτερης  περιοχής  με  φωτοβολταϊκά  νέας  

γενιάς ,  τα  οποία  θα  επιτρέψουν ,  όχι  μόνο  την  δυνατότητα  αυτόνομης  

παραγωγής ,  της  αυτόνομης  κατάστασης  του  όλου  εγχειρήματος  αλλά  

και  της  παραγωγής  περαιτέρω .  

Καθώς  το  EDEN PROJECT SERRES χωροθετείται  σε  μια  

σημαντικό  αγρο-κτηνοτροφική  περιοχή ,  αυτό  το  ισχυρό  μήνυμα  

μετασχηματισμού  που  μεταφέρει  και  αυτό  το  οποίο  θέλουμε  να  

περάσουμε ,  είναι  της  πολύπλευρες  γεωργίας  και  κτηνοτροφίας  του  

μέλλοντος ,  το  οποίο  αυξάνει  την  τοπική  προστιθέμενη  αξία  

αξιοποιώντας  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  που  έχουμε  στον  τόπο  μας .   

Μιλάμε  για  έναν  αγροτικό  Νομό ,  μιλάμε  για  έναν  Νομό  που  έχει  

μια  κομβική  γεωγραφική  θέση ,  ακριβώς  αυτά  τα  συγκριτικά  

πλεονεκτήματα  έρχεται  να  αξιοποιήσει  αυτό  το  πρότζεκτ .  Αυτή  την  

μορφή ,  λοιπόν ,  γεωργία  και  κτηνοτροφίας ,  που  θα  βασίζεται  στην  

ανανεώσιμη  ενέργεια ,  στην  σπανιότητα  των  υδάτινων  πόρων ,  θα  

επιστρέφει  θρεπτικά  συστατικά  στο  έδαφος ,  όπως  οργανικά  λιπάσματα  

εδαφο-βελτιωτικά ,  θα  συνδυάζει  σύγχρονες ,  έξυπνες  και  φιλικές  προς  

το  περιβάλλον  τεχνολογίες  και  πρακτικές  διαχείρισης  και  συγκομιδής  

καλλιεργειών  και  θα  φροντίζει  την  επανασύνδεση  ανθρώπου  με  την  

φύση ,  παρέχοντας  την  βάση  για  να  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού  και  

αναψυχής .  
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Η  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών ,  ο  νομός  Σερρών ,  όπως  λεγόταν  

και  η  πεδιάδα  του  Στρυμόνα  αποτελούν  μια  εύφορη  περιοχή ,  η  οποία  

ευνοεί  αυτές  τις  αγροτικές  καλλιέργειες  και  την  κτηνοτροφία ,  που  θα  

είναι  και  το  κεντρικό  αφήγημα  των  διδακτικών  ιστοριών  που  θα  

προβάλει  το  EDEN PROJECT SERRES γύρω  από  το  περιβάλλον ,  τις  

ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας ,  την  τεχνολογία  και  την  καινοτομία  που  

εδώ  για  μας  θα  είναι  η  ιστορία  της  τροφής .  

Σε  έναν  παγκόσμιο  πληθυσμό  που  αναπτύσσεται  με  ραγδαίους  

ρυθμούς ,  η  αφήγηση  της  ιστορίας  της  τροφής  θα  ξεκινάει  από  το  

παρελθόν  των  αρχαίων  Μακεδόνων  και  θα  περνάει  στην  σύγχρονη  

εποχή  μεταφέροντας  στο  μέλλον  επιχειρώντας  προβολές  και  ιστορικής  

διάστασης .  

Το  EDEN PROJECT SERRES θα  έχει  εμβέλεια  και  απήχηση  προς  

όλους ,  φυσικά ,  τους  Έλληνες  πολίτες ,  επισκέπτες  από  γειτονικές  χώρες  

νοτιοανατολικής  Ευρώπης  και  της  ευρύτερης  περιοχής  και  θα  

τοποθετήσει  ουσιαστικά  δυναμικά  την  περιοχή  των  Σερρών  αλλά  και  

την  χώρα  μας  στο  χάρτη  θεματικού  τουρισμού  και  ανοικτής  

εκπαίδευσης  για  όλους .  

Η  γειτνίαση  του  EDEN PROJECT με  θέσεις  τουριστικού  και  

εκπαιδευτικού  ενδιαφέροντος  στην  ευρύτερη  περιοχή ,  έχουμε  τον  

αρχαιολογικό  χώρο  της  Αμφίπολης  και  είπαμε  ότι  συνδυάζουμε  και  

βάζουμε  την  διάσταση  της  ιστορίας  μέσα  στο  συγκεκριμένο  πρότζεκτ ,  

τον  τύμβο  του  Καστά ,  το  σπήλαιο  της  Αλιστράτης ,  το  φαράγγι  του  

Ορφέα  και  τον  υδροβιότοπο  της  Κερκίνης ,  αναμένεται  να  προσδώσει  

ιδιαίτερη  προστιθέμενη  αξία  στο  σύνολο  του  τοπικού  αλλά  και  

εγχώριου  τουριστικού  προϊόντος .   
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Ενδεικτικά ,  λοιπόν ,  τώρα  τεχνικά  στοιχεία  και  το  ύψος  της  

επένδυσης  στο  EDEN PROJECT. 

Η  χωροθέτηση  της  επένδυσης ,  όπως  είπα ,  προτείνεται  να  

πραγματοποιηθεί  σε  δημοτική  έκταση  του  Δήμου  Σερρών  συνολικού  

εμβαδού ,  αυτή  την  στιγμή  υπάρχει  μια  έκταση  συνολικού  εμβαδού  

πάνω  από  1.000 στρέμματα ,  μέσα  σε  αυτή  την  έκταση  για  να  

κατασκευαστούν  οι  όλες  παρεμβάσεις .  Κατασκευές  και  παρεμβάσεις  

όπως  ανάπλαση  τοπίου ,  δενδροφυτεύσεις ,  χώροι  υπαίθριων  

δραστηριοτήτων ,  παιχνιδιών ,  δράσεων ,  εκθέσεων ,  χώροι  στάθμευσης  

και  συνάθροισης  κοινού ,  ειδικοί  θόλοι  που  διαθέτουν  ενσωματωμένα  

διάφωνα  φωτοβολταϊκά  για  την  τοπική  παραγωγή  ενέργειας .   

Κάτω  από  τους  θόλους  θα  αναπτύσσεται  όλο  αυτό  το  βιο-

σύστημα  και  η  βιότοποι ,  οι  οποίοι  περιγράφηκαν .   

Βοηθητικά  κτήρια  και  εγκαταστάσεις ,  εστιατόρια ,  καφετέριες ,  

εστίαση  και  υποστηρικτικές  δραστηριότητες .   

Το  ακριβές  ύψος  του  προϋπολογισμού  θα  προκύψει  μετά  από  την  

σχετική  αρχική  μελέτη ,  master  plan,  το  οποίο  ήδη  δρομολογείται .   

Η  εκτίμηση  και  αυτό  είναι  εκτός  κειμένου ,  η  εκτίμηση  ενός  

αντίστοιχου  πρότζεκτ  με  αυτά  τα  δεδομένα  που  είχαμε  με  την  Αγγλία ,  

ήταν  περίπου  στα  160 εκατομμύρια ,  αλλά  είναι  ένα  ποσό  το  οποίο  θα  

προκύψει ,  όπως  θα  εξηγήσουμε  και  παρακάτω ,  μέσα  από  μια  

συγκεκριμένη  διαχειριστική  προσπάθεια .   

Όλες  οι  ενεργειακές  ανάγκες  αυτού  του  συγκροτήματος  σε  

ηλεκτρισμό ,  θερμότητα  και  μεταφορές  θα  καλύπτονται  πλήρως  από  

ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας .  Φωτοβολταϊκά ,  βιοαέριο .  

Στο  συγκρότημα  θα  υπάρχει  πλήρης  διαχωρισμός  στην  πηγή  για  

τις  ανακυκλώσιμες  συσκευασίες  υλικών  και  οργανικών  βιοαποβλήτων  
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και  υπολειμμάτων  τροφής ,  που  θα  προκύπτουν  από  τις  μονάδες  

εστίασης  και  το  βρόχινο  νερό  θα  αποταμιεύεται  σε  μεγάλη  κλίμακα  θα  

φιλτράρεται  και  θα  χρησιμοποιείται  για  άρδευση  του  στεγασμένου  

βιότοπου  και  περιβάλλοντος  αυτού  του  χώρου .   

 Ποια  είναι  τα  βήματα  τα  οποία  θα  προτείνουμε  να  ακολουθηθούν ;   

 Προκειμένου  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  ανάπτυξης  του  EDEN 

PROJECT SERRES θα  υπογραφεί  μια  προγραμματική  συμφωνία ,  μια  

πρόθεση  ενδιαφέροντος  και  αυτό  είναι  το  σημερινό  θέμα  της  

συζήτησης ,  μεταξύ  των  φορέων  δημόσιων  και  ιδιωτικών ,  οι  οποίοι  θα  

συνεισφέρουν  στην  υλοποίηση  αυτού  του  πρότζεκτ .   

 Στην  συνέχεια ,  θα  συσταθεί  η  διεθνής  ομάδα  έργου ,  η  οποία  θα  

προκύψει  μέσα  από  μια  ευρεία  και  διεθνή  διαγωνιστική  διαδικασία ,  για  

να  ξεκινήσει  το  στάδιο  του  βασικού  αρχικού  σχεδιασμού ,  το  concept 

deign και  θα  ακολουθήσει  συνεργασία  με  τον  οργανισμό  EDEN 

PROJECT INTERNATIONAL.  

 Το   concept έρχεται  να  παρουσιάσει  σε  εκτενέστερη  ανάλυση  τις  

θεματικές  ενότητες ,  τα  κέντρα  εσόδων ,  τα  κέντρα  κόστους ,  καθώς  και  

το  επιχειρηματικό  σχέδιο  της  επένδυσης  για  το  EDEN PROJECT 

SERRES, προκειμένου  το  έργο  αυτό  να  περάσει  όλα  τα  στάδια  της  

απαιτούμενης  χρηματοδότησης  και  να  προχωρήσουν  οι  αδειοδοτήσεις ,  

οι  μελέτες  εφαρμογής  και  η  κατασκευή .   

 Αυτό  το  οποίο  ζητείται  σήμερα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  είναι  η  

καταρχάς  δήλωση  ενδιαφέροντος .  Όπως  εξηγήθηκε  πέραν  της  δήλωσης  

αυτής  ενδιαφέροντος  ακολουθούν  αρκετά  βήματα ,  τα  οποία  έχουν  να  

κάνουν  με  διεθνείς  διαγωνισμούς  οι  οποίοι  θα  καταστήσουν  και  το  

στρατηγικό  μας  επενδυτή  ευχερή  για  να  προχωρήσουμε  στο  

συγκεκριμένο  πρότζεκτ .   
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 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  υπάρχει  έντονο  ενδιαφέρον  και  από  

Υπουργείο  Υποδομών  και  από  το  Υπουργείο  Τουρισμού  και  από  την  

Περιφέρεια ,  οι  οποίοι  είναι  σύμμαχοι  σε  όλη  αυτή  την  προσπάθεια .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  στις  17 Μαρτίου  έχει  προγραμματιστεί  

επίσκεψη  εδώ  του  Γενικού  του  . .  EDEN PROJECT INTERNATIONAL, 

το  οποίο  θα  έρθει  εδώ  στις  Σερρών ,  ούτως  ώστε ,   να  δει  τον  χώρο  τον  

συγκεκριμένο  και  να  προχωρήσουμε ,  από  την  στιγμή  που  θα  έχουμε  

και  την  αρχική  δική  μας  πρόθεση  ενδιαφέροντος ,  να  προχωρήσουμε  

στην  υλοποίηση ,  στο  ξεκίνημα  της  υλοποίησης  αυτής  της  διαδικασίας .  

 Εάν  κάποιος  θα  ρωτήσει  πολύ  φυσιολογικά ,  είναι  πολύ  ωραία  

όλα  αυτά  αλλά  ποιος  θα  πληρώσει ;  Από  που  θα  βγουν  όλα  αυτά  τα  

χρήματα  και  πώς ,  πρώτον ,  αυτό  θα  χρηματοδοτηθεί  και  δεύτερον ,  πώς  

αυτό  το  πράγμα  θα  βγαίνει ;   Πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  κομμάτι  του  

σχήματος  της  χρηματοδότησης  έχει  να  κάνει  με  σύμπραξη  ιδιωτικού  

και  δημόσιου  τομέα .   

 Ο  δήμος  Σερρών  από  την  στιγμή  που  θα  προχωρήσει  το  master  

plan και  θα  έρθει  το  αποτέλεσμα  αυτού  του  σχεδίου  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  θα  αποφασίσει  εάν  θα  συνεχίσει ,  πέραν  της  αρχικής  

απόφασης  να  προχωρήσουμε  την  συγκεκριμένη  διαδικασία ,  τότε  θα  

αποφασίσει ,  εάν  και  πως  θα  μετέχει  στο  συγκεκριμένο  αυτό  σχήμα .  

Συγκεκριμένο  δηλαδή  σχήμα ,  σύμπραξης  ιδιωτικού  με  δημόσιο  τομέα .   

 Ο  δήμος  έχει  τον  χώρο ,  υπάρχει  επιχειρηματικό  ενδιαφέρον  

έντονο  για  να  χρηματοδοτήσει  το  πρότζεκτ ,  υπάρχουν  μια  σειρά  

εργαλείων  χρηματοδοτικών  προγραμμάτων ,  τα  οποία  αυτή  την  στιγμή  

ευνοούν  τέτοια  πρότζεκτ ,  όχι  μόνο  εθνικά  αλλά  και  ευρωπαϊκά  

προγράμματα  και  εργαλεία ,  άρα  αυτό  εδώ  το  εγχείρημα  θα  βασιστεί  σε  

αυτή  την  τριπλή  συμμετοχή  και  φυσικά  η  επιλογή ,  οι  επιλογές  και  η  
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όλη  διαδικασία  θα  ακολουθήσουν  τις  νόμιμες  διαδικασίες  που  

προβλέπονται  από  τους  νόμους  που  διέπουν  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

για  την  διασφάλιση  πλήρως  του  δημόσιου  συμφέροντος .  

 Τώρα ,  σας  διαβάζω  για  να  είναι  ολοκληρωμένη  η  εισήγηση  λίγο  

την  δήλωση  πρόθεσης  συνεργασίας ,  η  οποία  προτείνεται  προς  το  σώμα ,  

μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών ,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  

Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών ,  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  

επωνυμία  ΙΤΑ  ΑΕ ,  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  της  

Ελληνικής  Δημοκρατίας .   

 Συμφωνήθηκαν  τα  ακόλουθα .   

 

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

   

Η  εταιρεία  ΙΤΑ  είναι  ο  αποκλειστικός  και  εξουσιοδοτημένος  

αντιπρόσωπος  στην  Ελλάδα  της  εταιρείας  EDEN PROJECT 

INTERNATIONAL, EDD, που  εδρεύει  στην  Αγγλία .   

 Ο  Δήμαρχος  εξουσιοδοτείται  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  

δήλωσης  πρόθεσης  συνεργασίας  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 Με  την  παρούσα  –και  αυτό  είναι  το  ζητούμενο-  με  την  παρούσα  

δήλωση  πρόθεσης  συνεργασίας  άπαντες  οι  ανωτέρω  εκδηλώνουν  την  

βούλησή  τους  να  προβούν  σε  κάθε  αναγκαία  ενέργεια  στο  πλαίσιο  της  

ευθύνης  και  της  αρμοδιότητάς  τους  με  τήρηση  όλων  των  νόμιμων  

διαδικασιών  με  σκοπό  την  κατασκευή ,  οργάνωση  και  λειτουργεία  στα  

όρια  του  Δήμου  Σερρών  ενός  περιβαλλοντολογικού  εκπαιδευτικού  
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πάρκου  που  περιγράφεται  στην  προσαρτώμενη  στην  παρούσα  

παρουσίαση .   

 Για  τον  σκοπό  αυτό  δηλώνουν  άπαντες  οι  ανωτέρω  την  πρόθεσή  

τους  να  παράσχουν  την  συνδρομή  τους  στην  υλοποίηση  της  παραπάνω  

επένδυσης  καθώς  και  την  κοινή  πρόθεσή  τους  για  τον  συντονισμό  ων  

ενεργειών  που  θα  βοηθήσουν  στην  έγκαιρη  και  αποτελεσματική  

υλοποίηση  της  παραπάνω  επένδυσης .   

 Είναι  μια  αρχική  πρόθεση  συνεργασίας .  Είναι  μια  πρόθεση ,  η  

οποία  είναι  απαραίτητη  για  να  δείξουμε  μια  θέληση  και  στον  

επιχειρηματικό  εταίρο  αλλά  και  σε  αυτόν  ο  οποίος  έχει  την  πατέντα  

του  EDEN PROJECT, ότι  εμείς  είμαστε  εδώ  και  θέλουμε  να  

υποστηρίξουμε  αυτό  το  εγχείρημα .   

 Το  πως  θα  συμμετέχουμε ,  πόσο  θα  συμμετέχουμε ,  με  ποια  

διαδικασία  θα  συμμετέχουμε ,  είναι  αποτέλεσμα  στην  συνέχεια  του  

αποτελέσματος  που  θα  βγάλει  και  το  master  plan,  το  οποίο  το  έχουμε  

και  στο  πρόγραμμα  παρακάτω  στην  αναμόρφωση  αλλά  και  φυσικά  των  

νόμιμων  διαδικασιών  που  θα  προβλεφθούν  από  τους  διεθνείς  

διαγωνισμούς ,  οι  οποίοι  θα  προκύψουν .   

 Είναι  εδώ  και  στην  αίθουσα  και  ο  Διευθυντής  της  εταιρείας  ΙΤΑ  

ΑΕ ,  ο  κ .  Μυλωνάκης ,  δεν  ξέρω  εάν  ήθελε  να  πάρει  τον  λόγο .  Εάν  ήταν  

απαραίτητο  στην  διάθεσή  σας  για  να  έχουν  οι  σύμβουλοι  μια ,  εάν  

θέλατε ,  μια  περισσότερη  επεξήγηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο ,  εάν  θέλετε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ελάτε  σε  ένα  μικρόφωνο  για  να  καταγράφεται .   

Κος  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Νομίζω  ότι  με  καλύψατε  πλήρως .  …εάν  η  

απόφαση  είναι  ομόφωνη…θα  δώσει  σε  όλους  μας  ένα  δυνατό  χαρτί  για  

να  μπορέσουμε  να  . .  αλλά  και  τους  ανθρώπους  που  έχουν  το  know how 

και  την  εμπειρία  ενός  τέτοιου  μεγάλου  έργου .   Θεωρώ  ότι  είναι  κάτι  

πολύ  πρωτοποριακό  όχι  μόνο  για  τις  Σέρρες  και  για  την  Μακεδονία  

αλλά  και  για  όλη  την  Ελλάδα  και  όπως  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  θεωρούμε  

όλοι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Χράπας .  Και  ο  κ .  Φαρμάκης .   

 Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε  το  πρώτο  που  μου  έρχεται  στο  μυαλό  είναι  ότι  προφανώς  

έχετε  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Τοπικού  Συμβουλίου ,  με  την  έννοια  ότι  

είδα  μια  αποτύπωση ,  προφανώς  το  γνωρίζουν .  Το  γνωρίζει  η  Πρόεδρος  

και  το  Τοπικό  Συμβούλιο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτεινόμενο  είναι ,  δεν  σημαίνει  ότι  παίρνουμε  απόφαση .  Να  

καταλάβουμε  λίγο .  Υπάρχει  μια  πρόταση  και  πρόθεση  ενδιαφέροντος .  

Το  εάν  θα  καταλήξουμε  στον  συγκεκριμένο  χώρο ,  σας  είπα  ότι  θα  

ακολουθηθούν  όλες  οι  νόμιμες  διαδικασίες  και  οι  νόμιμες  διαδικασίες  

προφανώς  θα  ξεκινήσουν  από  την  σύμφωνη  γνώμη  και  του  Τοπικού  

Συμβουλίου .   

 Το  ότι  εμείς  ως  Δήμος  αρχικά  λέμε  ότι  θέλουμε ,  προτιθέμεθα  να  

γίνει  αυτό  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  Σερρών ,  δεν  έχει  προσδιοριστεί  

χωροταξικά  ο  χώρος  αλλά  υπάρχει  μια  σκέψη ,  γιατί   εκεί  υπάρχει  ο  

μεγαλύτερος  χώρος .   
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 Αυτό ,  όταν  θα  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες ,  οι  νόμιμες  διαδικασίες  

που  θα  προβλέπονται  από  τον  νόμο ,  προφανώς  θα  ξεκινήσουν  και  από  

την  απόφαση ,  την  απαραίτητη  απόφαση .  Απόφαση .  Εισήγηση  για  το  

θέμα  του  Τοπικού  Συμβουλίου ,  της  σύμφωνης  γνώμης  του  Τοπικού  

Συμβουλίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα ,  συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  διατυπώσω  αλλιώς  την  ερώτησή  

μου ,  άρα  κατά  πρώτον  σήμερα  κάπου  έπρεπε  να  ορίσετε  ότι  

χωροθετείται  το  συγκεκριμένο  μεγάλο  επενδυτικό  πρότζεκτ  και  λένε  

ότι  να ,  εδώ  στον  Λευκώνα .  Από  εκεί  και  πέρα ,  μπορεί  να  είναι  κάπου  

αλλού  και  θα  το  δείξουν  και  οι  μελέτες ,  ενδεχομένως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  μελέτη  θα  καταλήξει  σε  κάποια  χωροθέτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ήταν  εντυπωσιακή  η  παρουσίαση ,  κύριε  Δήμαρχε  και  προφανώς  

αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ότι  πρόκειται  για  κάτι  μεγάλο ,  σε  περίπτωση ,  

βέβαια  που  θα  γίνει .  Το  ερώτημα  είναι ,  πώς  θα  γίνει ,  από  την  στιγμή  

που  μας  λέτε  ότι  πρόκειται  για  να  κάνουμε  τώρα  μια  προ-συμφωνία  

προθέσεων  ουσιαστικά ;  Άρα ,  λοιπόν ,  αυτό  δεν  διασφαλίζει  και  κάτι .  

Θα  μπορούσε  μια  μελέτη  να  κρίνει  ανεπαρκή  ή  και  ακατάλληλο  τον  

προσφερόμενο  χώρο  ή  και  οποιονδήποτε  άλλο  υπάρχει  στα  όρια  του  

Δήμου  Σερρών .  
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 Επομένως  το  ερώτημά  μου  είναι  το  εξής :  μήπως  το  θέμα  δεν  είναι  

καθόλου  ώριμο  για  να  το  συζητήσουμε ;  Μήπως  θα  έπρεπε  να  

προηγηθούν  κάποια  πράγματα  που  να  διασφαλίζουν  ότι  έχουμε  

δυνατότητα  ή  και  προοπτική  να  διεκδικήσουμε  αυτό  το  πράγμα ;   

 Για  μένα  είναι  σημαντικό .  Θα  βάλω  και  άλλες  προτεραιότητες ,  οι  

οποίες  νομίζω  ότι  πριν  από  αυτό  το  προσύμφωνο  προθέσεων  θα  έπρεπε  

να  έχουν  διευκρινιστεί  μια  και  όπως  μας  είπατε ,  πρόκειται  να  

συμμετέχουν  εδώ ,  όχι  μόνο  ιδιώτες  οι  οποίοι  έχουν  και  μια  οικονομική  

επιφάνεια ,  διεθνώς  εννοώ ,  σε  διεθνές  επίπεδο  εννοώ ,  αλλά  και  

κρατικές  αρχές  και  φορείς .   

 Το  θέμα  της  διαχείρισης  ενός  τέτοιου  πάρκου  είναι  εξαιρετικό  

σημαντικό  και  κομβικό  σημείο  για  να  πάρουμε  μια  τέτοια  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  τοποθέτηση ;  Να  καταλάβω  λίγο  το  ερώτημα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Αφού  λοιπόν ,  πρέπει  να  εξηγήσω  τι  ρωτώ .  Δεν  μπορώ  να  ρωτήσω ,  

είναι  προθέσεων  και  τα  λοιπά .  Εξηγώ .  Επομένως  λέω ,  μήπως  αυτά  τα  

οποία  λέω  θα  έπρεπε  να  προηγηθούν  μιας  απόφασης  την  οποία  σήμερα  

μας  φέρνετε  να  σκεφτούμε  και  να  αποφασίσουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  εξήγησα  και  προηγουμένως  ότι  σήμερα  θα  πάρουμε  μια  

απόφαση  για  πρόθεση  για  την  συγκεκριμένη  επένδυση .  Η  πρόθεση  τι  

σημαίνει ;  Είναι  ένα  εισιτήριο ,  το  οποίο  είναι  απαραίτητο  για  την  

επόμενη  φάση .  Να  δείξουμε ,  δηλαδή ,  σε  αυτούς  οι  οποίοι  θα   έρθουν  

ότι  εμείς  αρχικά  αυτό  το  βλέπουμε  θετικά .  Είναι  απαραίτητο  αυτό  το  

πράγμα  να  γίνει ,  γιατί ;  Πώς  θα  παίρναμε  εμείς  απόφαση  για  να  
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κάνουμε  την  μελέτη ;  Η  μελέτη  δεν  σημαίνει  πρόθεση  ενδιαφέροντος  

για  το  συγκεκριμένο  αυτό  πρότζεκτ ;   

 Άρα  εκ  των  πραγμάτων  θα  πρέπει ,  προτού  εμείς  προχωρήσουμε  

σε  οποιαδήποτε  άλλη  ενέργεια ,  πριν  προχωρήσουμε  στην  σύναψη  

αυτού  του  πρωτοκόλλου  που  σας  διάβασα ,  το  οποίο  θα  γίνει  με  

ιδιωτικούς  και  με  δημόσιους  φορείς ,  προφανώς  να  έχουμε  την  

νομιμοποίηση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  καταρχάς  

ενδιαφερόμαστε .   

 Το  κομμάτι  των  μελετών ,  το  οποίο  θα  προχωρήσει  σε  

χωροθετήσεις ,  θα  προχωρήσει  σε  σχήματα ,  θα  προχωρήσει  σε  

χρηματοδοτήσεις ,  προφανώς  θα  έπεται  αυτής  της  διαδικασίας .  Δεν  

μπορεί  να  γίνει  πρωθύστερα  αυτό  το  πράγμα .  

 Πρώτα  δηλώνουμε  ότι  ναι ,  θέλουμε  να  το  κάνουμε .  Δεύτερον ,  το  

δηλώνουμε  με  αυτούς  με  τους  οποίους  θέλουμε  να  το  κάνουμε .  

Προχωρούμε  εμείς  στις  απαραίτητες  ενέργειες ,  αυτοί  θα  προχωρήσουν  

στις  δικές  τους  απαραίτητες  ενέργειες  και  εάν  όλα  αυτά  τα  πράγματα  

κουμπώσουν ,  που  ευελπιστούμε  ότι  θα  γίνουν  και  γρήγορα  και  σωστά  

και  προς  στην  κατεύθυνση  που  θέλουμε ,  τότε  θα  προχωρήσουμε  στην  

συμφωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε  επικεφαλής .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Καταρχήν  το  βασικό  μας  ερώτημα  είναι ,  γιατί  ένα  τόσο  σοβαρό  θέμα  

μας  έρχεται  χωρίς  να  έχουμε  την  εισήγηση  πιο  πριν ,  ώστε  να  μπορούμε  

να  μελετήσουμε  και  εμείς  ακριβώς  το  τι  γίνεται ;   

Το  δεύτερο  ερώτημα ,  όπως  το  καταλαβαίνω  εγώ  την  

συγκεκριμένη  στιγμή ,  τώρα  πιθανόν  και  το  καταλαβαίνω  λάθος ,  είναι  

ότι  εάν  είμαστε  διατεθειμένοι  να  παραχωρήσουμε  μια  μεγάλη  δημοτική  

έκταση  σε  μια  εταιρεία  να  κάνει  μια  επένδυση  για  να  αξιοποιήσει  τον  

χώρο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν  μιλάμε  για  συμπράξεις  μιλάμε  για  συμμετοχή  του  ιδιωτικού  και  

του  δημόσιου  φορέα .  Είναι  ένα  μοντέλο ,  το  οποίο  εφαρμόζεται  

παγκοσμίως .  Δεν  μιλάμε  για  παραχώρηση ,  μιλάμε  για  σύμπραξη  και  η  

σύμπραξη  σημαίνει  win-win συμφωνία ,  εάν  γίνει  σωστά  και  γι '  αυτό  

λέμε  εμείς  είμαστε  υπεύθυνοι  απέναντι  στους  πολίτες  μας  να  γίνει  

σωστά  και  να  διαφυλάξουμε  το  συμφέρον  των  πολιτών .   

 Το  συμφέρον  όμως  των  πολιτών  είναι  και  συμφέρον  ανάπτυξης ,  

το  οποίο  θα  φέρει  θέσεις  εργασίας  και  το  οποίο  θα  δημιουργήσει  

προοπτικές ,  οι  οποίες  σέβονται  το  περιβάλλον ,  δημιουργούν  την  

προοπτική  και  βάζουν  τις  Σέρρες  σε  ένα  εντελώς  διαφορετικό  χάρτη  

από  αυτόν  που  είναι  τώρα .   

 Προφανώς  θα  πρέπει  να  τηρηθούν  όλες  οι  διαδικασίες ,  οι  οποίες  

θα  αποτελέσουν  ασπίδα  για  τον  Σερραίο  δημότη ,  όπως  ασπίδα  για  την  

σερραϊκή  ανάπτυξη  θα  αποτελέσει  η  καταρχάς  συμφωνία  και  πρόθεση  

ενδιαφέροντος  προς  την  κατεύθυνση  αυτή  που  προτείνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αυτό  που  δεν  κατάλαβα  και  καλά ,  να  το  ξαναπείτε  εάν  το  είπατε  και  

δεν  το  κατανόησα  εγώ ,  είναι  ότι  συγκεκριμένο  Σ .Δ .Ι .Τ .  που  

αναφέρεστε ,  αυτό  που  δεν  κατανόησα  είναι  ότι  το  ΙΤΑ  θα  συμμετέχει  

σε  αυτό  το  μελλοντικό  πάρκο  το  EDEN από  την  αρχή  της  κατασκευής  

του  μέχρι  το  τέλος  που  θα  αρχίσει  να  λειτουργεί  ή  θα  συμμετέχει  μόνο  

στο  κατασκευαστικό  κομμάτι ,  το  know how δηλαδή ;  Ή  θα  βάλει  και  τα  

χρήματα ;  Ή  τα  χρήματα  θα  τα  βάλουν  τα  υπουργεία ,  η  Περιφέρεια  και  

εμείς ;  Πώς  το  σκέφτεστε ;  Πώς  το  φαντάζεστε  δηλαδή ;  Το  ένα  σκέλος  

της  ερώτησής  μου .   

 Το  δεύτερο  σκέλος  της  ερώτησής  μου  είναι  ότι ,  βέβαια  εν  μέρει  

απαντήσατε  στον  κ .  Φωτιάδη ,  αλλά  στο  συγκεκριμένο  σημείο  δεν  ήταν  

να  γίνει  και  το  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού ;  Ή  πρόκειται  για  

διαφορετικό  χώρο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ξεκινήσω  από  το  δεύτερο .  Η  συνολική  έκταση  που  είναι  εκεί  και  

έχει  στην  κυριότητά  του  ο  Δήμος  είναι  1.150 στρέμματα .  Η  αιτούμενη  

έκταση  είναι  περίπου  500 στρέμματα .  Άρα  δεν  αναιρεί  το  ένα  το  άλλο .  

Αυτό  θα  ξεκινήσουμε  από  το  δεύτερο  κομμάτι .  Υπάρχει  ευχέρεια  αλλά ,  

όπως  είπαμε ,  θα  καταλήξουμε  στην  χωροθέτηση  αυτή ,  θα  καταλήξει ,  η  

μελέτη  που  θα  εγκρίνουμε  από  το  σώμα .   

 Τώρα  για  το  πρώτο  θέμα ,  νομίζω  έγινα  σαφής  ότι  στο  κομμάτι  

αυτό  θα  συμμετάσχει  στρατηγικός  επενδυτής ,  ο  οποίος  θα  βγει  μέσα  

από  μια  διαδικασία .   

Η  ΙΤΑ  έχει  την  απόλυτη  τεχνογνωσία  και  την  αποκλειστική  

εκπροσώπηση  του  EDEN PROJECT. Αυτό  για  τον  Δήμο  είναι  κάτι .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  η  διαδικασία  θα  βγάλει  τον  στρατηγικό  επενδυτή ,  
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όπως  προβλέπει  η  νομοθεσία  για  τα  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  για  τις  συμπράξεις  

δημοσίου  και  ιδιωτικού  τομέα .   

Θα  γίνει  υποχρεωτικά  διεθνής  διαγωνισμός .  Το  θέμα  είναι  ότι  σε  

ένα  συγκεκριμένο  έργο  προφανώς  θα  υπάρχουν  κάποιες  προϋποθέσεις  

εξασφάλισης  για  τον  οποιονδήποτε  θα  έρθει  και  θα  χρηματοδοτήσει .   

Η  χρηματοδότηση  τώρα .  Η  χρηματοδότηση  εξήγησα  ότι  θα  είναι  

ουσιαστικά  από  τρεις  πηγές .  Η  πρώτη  πηγή  είναι  του  είδους ,  του  

χώρου  στον  οποίο  προφανώς  θα  συμμετέχει  ο  δήμος .  Η  δεύτερη  πηγή  

είναι  από  την  μόχλευση  ιδιωτικών  κεφαλαίων ,  οι  οποίες  θα  προκύψουν  

από  τον  ενδιαφερόμενο  ιδιώτη  στρατηγικό  συμπράττοντα  της  

πρόσκλησης  και  το  τρίτο ,  θα  είναι  από  μια  σειρά  ευρωπαϊκών  

εργαλείων  και  εθνικών  εργαλείων ,  τα  οποία  στοχεύουν  σε  τέτοιου  

είδους  επενδύσεις .   

Όλο  αυτό  το  σχήμα  θα  είναι  αποτέλεσμα  πρώτου  του  master  plan,  

το  οποίο  θα  μας  δώσει  την  στόχευση  και  από  εκεί  και  πέρα ,  των  

διαδικασιών  που  είναι  απαραίτητες  να  ακολουθηθούν .   

Αυτό  είναι  το  σχήμα .  Και  αυτά  είναι  τα  σχήματα  πάντοτε .  Γιατί  

το  να  μιλήσουμε  ότι  ο  Δήμος  μπορεί  να  κάνει  από  μόνος  του  μια  

τέτοια  επένδυση ,  καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  είναι  ουτοπικό .  Έχουμε ,  

όπως  είπα ,  την  τύχη ,  έχουμε  αυτή  την  στιγμή  την  ευκαιρία  και  ας  το  

δούμε  σαν  ευκαιρία ,  ότι  υπάρχει  ένα  επιχειρηματικό  ενδιαφέρον  χωρίς  

αυτό  το  επιχειρηματικό  ενδιαφέρον ,  δεν  σας  κρύβω  ότι  δεν  θα  υπήρχε  

καν  η  θέση  αυτή  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Δεν  σας  κρύβω  ότι  γι '  αυτό  το  κομμάτι  ήδη  έχουν  γίνει  και  

διερευνητικές  κινήσεις  και  με  τον  Γενικό  Γραμματέα  των  Σ .Δ .Ι .Τ .  τον  

κ .  Ματζούφα  και  με  κυβερνητικούς  παράγοντες ,  διερευνητικές  

συναντήσεις ,  οι  οποίες  ρωτούσαν  από  την  αρχή  εάν  υπάρχει  
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επιχειρηματικό  ενδιαφέρον ,  γιατί  εάν  δεν  υπήρχε  επιχειρηματικό  

ενδιαφέρον ,  θα  έκοβαν  την  συζήτηση  στο  ξεκίνημα .   

Το  επιχειρηματικό  ενδιαφέρον  υπάρχει ,  είναι  υπαρκτό ,  είναι  από  

μια  σοβαρή  επιχείρηση ,  η  οποία  και  χρηματοοικονομικά  αλλά  και  

ουσιαστικά  είναι  γνώριμη  εδώ  του  Δήμου  μας ,  από  εκεί  και  πέρα ,  

μένουν  οι  διαδικασίες  να  ακολουθηθούν  οι  νόμιμες  για  να  

καταλήξουμε  στο  ευκταίο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μήπως  μπορώ  συνεχίσω  την  ερώτησή  μου ,  γιατί  δεν  

έχει  απαντηθεί  όπως  την  ήθελα ;  Ένα  τμήμα  της  ερώτησης  να  το  ξανά  

κάνω  στον  κ .  Δήμαρχο ,  μήπως  μπορέσω  και  πειστώ  για  να  έχει  και  

θετική  ψήφο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανονικά  δεν  προβλέπεται  αλλά  το  θέμα  είναι  σοβαρό .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  απλό  το  ερώτημα ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι ,  που  θα  ρωτήσει  ο  Σερραίος  

πολίτης ,  ο  κάτοικος  της  πόλης ,  ο  αστός ,  ο  χωρικός  και  τα  λοιπά ,  το  

ΙΤΑ  έχει  σχέση  με  το  EDEN PROJECT; Είναι  εκπρόσωπος  του  EDEN 

PROJECT στην  Ελλάδα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  εξηγήσαμε  σαφώς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  να  καταλήξουμε  σε  αυτό  το  συμπέρασμα  ότι  δεν  γίνεται  αυτή  η  

χρηματοδότηση ,  αυτό  το  έργο  χωρίς  το  ΙΤΑ ;  Αυτό  θέλω  να  πω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  την  στιγμή  που  θα  κάνουμε  έναν  διαγωνισμό  και  θα  βάλουμε  

προδιαγραφές ,  για  να  γίνει  αυτό  το  έργο ,  πάλι  με  διαγωνισμό ,  δεν  θα  
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κάνουμε  ανάθεση ,  λέμε  τώρα ,  θα  γίνει  διαγωνισμός .  Τώρα  εάν  το  

EDEN INTERNATIONAL ενδεχόμενα  έχει  και  άλλες  συμβάσεις  με  

κάποιους  ΄άλλους  οι  οποίοι ,  ενδεχόμενα ,  θα  συμμετέχουν  σε  αυτόν  τον  

διαγωνισμό ,  αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  μένει  να  αποδειχθεί .  

 Μιλάμε  για  ένα  συγκεκριμένο  πράγμα ,  το  οποίο  θα  κάνουμε ,  το  

οποίο  η  μελέτη  θα  βγάλει  εάν  είναι  βιώσιμο ,  γιατί  εδώ  πρέπει  να  τα  

ξεκαθαρίσουμε ,  έτσι ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Άλλο…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  άλλο ,  είναι  αυτό .  Γιατί  εάν  φτάσουμε  σε  ένα  σημείο ,  γιατί  

υπάρχει  πρόθεση  και  από  τον  επιχειρηματικό  τον  Όμιλο  και  από  εμάς  

και  από  τους  φορείς ,  υπάρχει  πρόθεση .  Λέμε  εμείς  αυτή  την  στιγμή  ότι  

αυτό  το  εγχείρημα  βγαίνει ,  όπως  βγήκε  στην  Αγγλία ,  όπως  βγήκε  και  

στα  άλλα  μέρη ,  τα  οποία  υπάρχουν .  Εάν  όμως  το  business plan ή  η  

μελέτη  αυτή  βγάλει  τελικά  ότι  το  εγχείρημα  αυτό  εδώ  δεν  είναι ,  δεν  

είναι  βιώσιμο ,  προφανώς  εδώ  θα  είναι  το  σώμα  αυτό ,  το  οποίο  θα  

αποφασίσει  επί  τη  βάσει  αυτών  των  ευρημάτων .   

 Εάν  όμως  βγει  ότι  το  επιχείρημα  είναι  βιώσιμο  και  μπορούμε  να  

το  προχωρήσουμε ,  προφανώς  θα  πάμε  στην  άλλη  φάση  της  πρόκλησης  

ενδιαφέροντος  για  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  την  τεχνογνωσία  και  την  

δυνατότητα  να  κάνουμε  αυτό  το  πρότζεκτ  εδώ .  Τόσο  απλά .   

 Δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  με  άλλο  τρόπο .  Δηλαδή  αυτή  την  

στιγμή  δεν  μπορώ  εγώ  να  σας  προκαταβάλω  ότι  ποιος  θα  συμμετέχει  σε  

αυτή  την  διαδικασία .  προφανώς  θα  είναι  κάποιος… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

75 

Δεν  μπαίνω  στην  συμμετοχική  διαδικασία  του  διαγωνισμού .  Εγώ  

παραμένω  στην  προγραμματική  μεταξύ  Δήμου  και  ΙΤΑ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  εμείς  λέμε  ότι  καταρχάς  ενδιαφερόμαστε ,  προσέξτε  λίγο ,  το  ότι  

καταρχάς  … 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  λοιπόν ,  ενδιαφερόμαστε .  Καταρχάς  ενδιαφέρονται  και  οι  

ιδιώτες .  Καταρχάς ,   ενδιαφέρονται  όλοι  και  λέμε  ότι  αυτό  το  πράγμα  

είναι  καλό  να  γίνει .  Για  να  καταλάβουμε  τι  θα  αποφασίσουμε  εδώ .  

Είναι  καλό  να  γίνει  και  θέλουμε  να  γίνει .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  αφού  την  πρόθεση  ενδιαφέροντος ,  την  

πρόθεση  συνεργασίας  είναι  απαραίτητο  βήμα  και  απαραίτητο  

διαβατήριο  για  να  περάσουμε  μετά ,  γιατί  εάν  πούμε  εδώ  κάποιοι ,  

υπάρχουν  κάποιοι ,  οι  οποίοι  έχουν  διαφοροποιήσεις  ή  κάποιοι  λένε  ότι  

αυτό  το  πράγμα  δεν  το  πιστεύουμε ,  δεν  θέλουμε  να  γίνει ,  τότε  δεν  

μπορούμε  να  πάμε  στο  επόμενο  βήμα ,  σταματάει  εδώ ,  σταματάει  σε  

αυτή  την  αίθουσα .   

 Αλλά  θα  είναι  για  μας  μεγάλη ,  για  μένα  προσωπικά  και  νομίζω  

για  τον  Δήμο  Σερρών  θα  είναι  μεγάλη  ήττα  εάν  δεν  προχωρήσουμε  στο  

επόμενο  βήμα  να  ερευνήσουμε  πλήρως  αυτές  τις  υποθέσεις .   

 Βρισκόμαστε  μπροστά  σε  μια  πρόκληση ,  μπορεί  κάποιοι  να  μην  

το  έχουν  αντιληφθεί  ακόμη ,  όπως  και  κάποια  έργα  μεγάλα  δεν  τα  είχαν  

αντιληφθεί  πριν  από  τριάντα  χρόνια  κάποιοι .   

 Αρχική ,  λοιπόν ,  πρόθεση  συνεργασίας  είναι  το  αιτούμενο  αλλά  

και  το  απαραίτητο  για  να  περάσουμε  στην  επόμενη  φάση .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  το  εξής .  Διατυπώνεται  στο  συμφωνητικό ,  το  οποίο ,  νομίζω ,  

είναι  σαφές ,  κ .  Χράπα ,  ότι  η  εταιρεία  ΙΤΑ  είναι  ο  αποκλειστικός  και  

εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος  στην  Ελλάδα  του  EDEN PROJECT. 

Θέλουμε  να  κάνουμε  το  EDEN PROJECT αυτό .  Αυτό  για  να  το  

κάνουμε  πρέπει  να  συζητήσουμε  με  τον  εκπρόσωπό  τους  στην  Ελλάδα .  

Για  να  μιλήσει  ο  Εγγλέζος  μαζί  μας  πρέπει  να  μιλήσουμε  δια  του  

εκπροσώπου  του .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  ρώτησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  περιγράφεται  στο  συμφωνητικό ,  το  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  ξεκάθαρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στο  συμφωνητικό  όταν  το  διάβασα ,  αναφέρθηκε  αυτό  και  αυτό  θα  

υπογράψουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  συμμετέχει  ο  συγκεκριμένος  φορέας  εδώ .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εμείς  δεν  έχουμε  σκοπό  να  κάνουμε  κάποια  εταιρεία  ή  ένα  νομικό  

πρόσωπο  ή  οτιδήποτε  άλλο .  Θα  είναι  μόνο  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  

ΙΤΑ .  Δηλαδή ,  θα  είναι  μόνο  τα  πρόσωπα  ο  Διευθυντής  του  ΙΤΑ  ή  . .και  

ο  Δήμαρχος ;  Αυτοί  θα  αναλάβουν… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  δεν  μπορούμε  αυτή  την  στιγμή  … 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Φτάσαμε  σε  πολύ  μεγαλύτερα  βήματα .  Πιθανώς  το  σχήμα… 

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  έχετε  σκεφτεί  αυτό ;  Γιατί  είναι  μια  επένδυση  τεράστια .  Και  μην  

απαιτείτε  τώρα  μέσα  σε  ένα  20λεπτο  παρουσίασης  να  τα  ξέρουμε  όλα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Χράπα  να  μην  παρεξηγηθώ ,  δεν  σας  ψέγω  γιατί  κάνετε  

ερωτήσεις .  Προσπαθούμε  να  επικοινωνήσουμε  για  να  κατανοήσετε  

πλήρως  σε  ποιο  σημείο  βρισκόμαστε  αυτή  την  στιγμή .  Προφανώς ,  όλα  

αυτά  τα  οποία  λέτε ,  η  σύνθεση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  η  σύνθεση  

η  επιχειρηματική ,  των  ποσοστών  ή  το  επιχειρηματικό  αυτό  σχήμα ,  δεν  

είμαστε  σε  θέση  τώρα  να  το  πούμε  και  ούτε  δεσμευόμαστε  αυτή  την  

στιγμή  γι '  αυτό  το  πράγμα  τώρα .   

 Το  μόνο  το  οποίο  λέμε  τώρα  είναι  ότι  ναι ,  θέλουμε  αυτό  το  

πράγμα  να  προχωρήσει  και  να  το  διερευνήσουμε  για  να  γίνει .  Ναι ,  

θέλουμε  να  συνεργαστούμε  με  του  φορείς  και  τους  κρατικούς  αλλά  και  

τους  όποιους  φορείς  έχουν  την  νόμιμη  διαδικασία  για  να  γίνει .  Αυτό  

λέμε  τώρα ,  δεν  λέμε  κάτι  παραπάνω  και  ούτε  δεσμευόμαστε  για  κάτι ,  

γιατί  δεν  μπορούμε  να  δεσμευτούμε  χωρίς  στοιχεία  βιωσιμότητας ,  

χρηματοοικονομικά ,  χρηματοδότησης  αυτή  την  στιγμή .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Χρήσεις  γης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χρήσεις  γης  οι  οποίες ,  ναι  γιατί  αυτό  θέλει  μια  διαδικασία  

διαφοροποίησης  χρήσεων  γης ,  η  οποία  έχει  προβλεφθεί  αλλά  είναι  το  

αποτέλεσμα  αυτού  του  master  plan,  το  οποίο  θα  προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  να  κάνει  κάποια  διευκρίνιση  και  ο  κ .  Μυλωνάκης ;   
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Κος  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  πω  το  εξής ,  γιατί  …και  πιστεύω  ότι  οι  διευκρινήσεις  

πρέπει  να  τυγχάνουν  ανάλογης  λεπτομέρειας .  Αυτό  που  προσπαθούμε  

να  κάνουμε  σε  συνεργασία  με  σας  …το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  είστε  

οι  τελικοί  που  αποφασίζουν  γι '  αυτό  το  πράγμα ,  είναι  να  πείσουμε  ένα  

μοναδικό  πρότζεκτ ,  που  είναι  το  EDEN PROJECT, ένα  μοναδικό  έργο ,  

το  οποίο  γίνεται  αυτή  την  στιγμή  σε  τρία ,  τέσσερα  μέρη  μόνο  του  

πλανήτη ,  να  έρθουν  σε  μας  εδώ .   

 Αυτό  είναι  αυτό  που  προσπαθούμε  να  κάνουμε  τώρα  και  τι  

θέλουμε  να  κάνουμε  για  τους  κάνουμε  να  πειστούν  ότι  πραγματικά  

μπορεί  να  γίνει  κάτι  τέτοιο  εδώ ;  Είναι  να  δείξουμε  μια  αλληλεγγύη ,  να  

δείξουμε  ότι  συμφωνούμε  δημόσιος  και  ιδιωτικός  τομέας ,  να  δείξουμε  

ότι  υπάρχει  ομοψυχία ,  ούτως  ώστε ,  να  τους  πείσουμε  ότι  κοιτάξτε  να  

δείτε ,  σε  αυτό  το  μέρος  πραγματικά  θέλουμε  ένα  τέτοιο  πράγμα .   

 Εάν  μπορεί  ο  καθένας  από  εσάς  να  δει  την  ιστορία  του  EDEN, το  

EDEN ξεκίνησε  σαν  ένα  μη  κερδοσκοπικό  πρότζεκτ ,  το  οποίο  είναι  

funded,  χρηματοδοτείται  από  την  βασιλική  οικογένεια ,  από  την  

βασίλισσα  της  Αγγλίας .  Έτσι  εξελίχθηκε .   

 Εμείς ,  λοιπόν ,  εδώ ,  όπως  είπαμε  προηγουμένως ,  είμαστε  τυχεροί  

καταρχήν  σκέπτονται  και  τους  πείσαμε  εμείς  σαν  ιδιωτικός  τομέας  

αλλά  και  οι  δημοτικές  αρχές  και  οι  περιφερειακές  αρχές  ότι  υπάρχει  

θέληση  να  μπορέσουμε  ομόψυχα  να  δούμε  την  υλοποίηση  ενός  τέτοιου  

πρότζεκτ  στην  περιοχή  μας .   

 Μετά  από  αυτό  και  για  να  πάω  στις  παρακάτω  ερωτήσεις  που  

κάνατε ,  οπωσδήποτε  θα  δημιουργηθεί  ένας  φορέας  υλοποίησης ,  μετά  

που  ευτυχώς  και  εάν  μπορέσουμε  να  εξασφαλίσουμε  αυτή  την  

καταρχήν  συναίνεσή  τους  να  προχωρήσουμε ,  θα  δημιουργηθεί  ένας  
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φορέας  υλοποίησης  με  όλες  τις  διαδικασίες ,  όπως  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  

που  προβλέπονται  από  την  νομοθεσία  και  από  το  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Γάτσιος .  Ναι ,  κύριε  

Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς ,  θεωρώ  ότι  η  παρουσίαση  έτσι  όπως  έγινε  δεν  νομίζω  ότι  

αφήνει  κανέναν  αδιάφορο  και  νομίζω  ότι  όλοι  θα  συμφωνήσουμε  σε  

μια  διαδικασία .  βεβαίως  εάν  υπήρχε ,  για  μένα  προσωπικά  το  μόνο  

θέμα  είναι ,  δεν  μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ίσως   έχει  κάποιες  

επιφυλάξεις ,  μόνο  ως  προς  τον  χώρο .  Επειδή  έχω  ακούσει ,  χθες  

συγκεκριμένα ,  ότι  μετράει  ο  συγκεκριμένος  χώρος  του  Λευκώνα  και  

εγώ  θα  ήθελα  να  πω  το  εξής  και  να  κάνω  σαν  μια  πρόταση ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  εάν  θέλετε .   

 Δεν  ξέρω  εάν  μόνο  εκεί  μπορεί  να  γίνει  αυτό .  Ο  συγκεκριμένος  

τόπος  είναι  υψηλής  παραγωγικής  αξίας ,  θεωρώ  να  διερευνηθεί  το  

ενδεχόμενο  να  γίνει  το  συγκεκριμένο  πράγμα ,  εάν  μπορεί  να  γίνει ,  δεν  

ξέρω ,  απλά  ως  πρόταση  και  ως  περίσκεψη  και  ως  προβληματισμό  το  

βάζω ,  σε  χώρους  που  είναι  χαμηλής  παραγωγικής  αξίας .  Είδα  

προηγουμένως  ότι  το  πρότζεκτ  στην  Αγγλία  έγινε  σε  ένα  λατομείο .  

Λέω .   Ως  πρόταση  το  βάζω .  Εάν ,  δηλαδή  μας  δεσμεύει  το  

συγκεκριμένο  δεν  υπάρχει  αλλά  εάν  δεν  μας  δεσμεύει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  δέσμευση  αλλά  και  θέμα  γεωγραφικών  

χαρακτηριστικών .  Είναι  δίπλα  στον  κάθετο  άξονα .  Είναι  δίπλα  στην  

περιφερειακή ,  η  οποία  θα  ολοκληρωθεί .  Είναι  δίπλα  σε  αστικό  κέντρο .  

Είναι  μια  σειρά  πλεονεκτημάτων  και  προστιθέμενης  αξίας ,  η  οποία  
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προσδίδει  για  την  τοπική  οικονομία  μια  εντελώς  διαφορετική  

κατάσταση .   

 Γι '  αυτό ,  καταρχάς ,  επαναλαμβάνω  ότι  εκεί  θα  καταλήξει ,  στην  

χωροθέτηση  θα  καταλήξει  βλέποντας  τι  διαφορετικά  υπάρχουν .   

 Υπάρχουν  κάποιοι  χώρο ,  δεν  υπάρχουν  τόσο  μεγάλο ,  υπάρχουν  

κάποιοι  άλλοι  χώροι  εναλλακτικοί ,  αλλά  η  καταρχήν  άποψη ,  η  οποία  

δεν  είναι  δεσμευτική ,  είναι  ότι  αυτός  ο  χώρος  είναι  καλύτερος .  

Επαναλαμβάνω ,  δεν  είναι  δεσμευτική  αυτή  η  άποψη  τώρα .   

 Κυρία  Παπαφωτίου  είχατε  και  εσείς  μια  ερώτηση  άλλη ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  διευκρινιστική  ερώτηση .  Εμείς  τώρα  θα  αποφασίσουμε  να  σας  

εξουσιοδοτήσουμε  για  να  υπογράψετε  μια  δήλωση .  Ποιοι  

συνομολογούν ;  Η  δήλωσή  σας  που  απευθύνεται ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  το  διάβασα .  Δήλωση  Πρόθεσης  Συνεργασίας  μεταξύ  Δήμου  

Σερρών ,  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  την  Ανώνυμης  Εταιρείας  

με  την  επωνυμία  ΙΤΑ ,  του  Υπουργείου  Υποδομών  Μεταφορών  της  

Ελληνικής  Δημοκρατίας .   Λέμε  ότι  η  ΙΤΑ  είναι  ο  αποκλειστικός  και  

εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος  της  EDEN PROJECT 

INTERNATIONAL, που  είναι  στην  Ελλάδα .  Μεταξύ  αυτών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γραμματέας  μια  ερώτηση .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  μπράβο ,  πολύ  ωραία  η  σκέψη .  Μια  ερώτηση  για  να  

ξεκαθαρίζουν  τα  πράγματα ,  γιατί  συνέχεια  με  τις  ερωτήσεις  που  

γίνονται .  Σε  αυτόν  τον  χώρο  εκεί  πέρα  ποιος  θα  τον  εκμεταλλεύεται ;  
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Για  εκεί  πάει  η  συζήτηση .  Πώς  θα  καταλήξει ;  Εάν  μπορεί  να  

απαντηθεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξηγήθηκε  ότι  θα  γίνει  σύμπραξη .  Θα  γίνει  δηλαδή  ένας  φορέας… 

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Και  κάτι  ακόμη ,  συγνώμη .  Τι  δεσμεύει  αυτή  η  δήλωση  τον  Δήμο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξηγήθηκε  ότι  καταρχάς  από  το  πρώτο  που  ρωτήσατε ,  εξηγήθηκε  ότι  

θα  είναι  ένας  φορέας  ο  οποίος  θα  υλοποιήσει  και  ένας  φορέας  ο  οποίος  

θα  διαχειριστεί  το  όλο  πρότζεκτ .  Αυτό  θα  είναι  αποτέλεσμα  μιας  

σύμπραξης .  Προφανώς  θα  είναι  και  ο  Δήμος  μέσα  σε  αυτόν  τον  φορέα .  

Προφανώς .  Χωρίς  τον  Δήμο  δεν  μπορεί  να  γίνει  τίποτα .  Από  εκεί  και  

πέρα  το  πως  θα  είναι  ποσοστιαία  και  το  πως  θα  συμμετέχει  στο  όλο  

εγχείρημα ,  είπαμε  ότι  είναι  αποτέλεσμα  του  business plan,  το  οποίο  θα  

βγει  και  προφανώς  σε  αυτό  τον  χώρο  θα  λειτουργήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  περάσουμε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Ποιοι  επιθυμούν  

να  τοποθετηθούν ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Τερζής .  Σημειώνετε ;  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Τερζής ,  η  

κυρία  Χαραλαμπίδου  και  ο  κ .  Γεωργούλας .  Και  ο  κ .  Χράπας .   

 Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ως  αποτέλεσμα  των  ερωτήσεων  που  έκανα  και  των  διευκρινήσεων ,  οι  

οποίες  δόθηκαν ,  θέλω  να  πω  ότι  ως  προοπτική  για  τον  Δήμο  Σερρών  

είναι  θετική .  Θα  πρέπει  να  βλέπουμε  πραγματικά ,  είναι  δηλαδή  

πλεονέκτημα  για  ένα  σώμα ,  όπως  αυτό ,  να  μπορεί  να  δει  μακριά ,  
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διασφαλίζοντας ,  βέβαια  ότι  αυτό  το  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  ή  

διεκδικείται ,  θα  ωφέλιμο .  Θα  είναι  ωφέλιμο  σε  κάθε  πλευρά  και  στην  

ανάπτυξη  αλλά  και  στους  κατοίκους .  Και  στην  προοπτική ,  δηλαδή  που  

θέλουμε  να  δώσουμε  στον  Δήμο  μας .   

 Για  μένα  είναι  σημαντικό  να  διευκρινιστεί  από  την  αρχή ,  εάν  

είναι  δυνατόν ,  ποιος  θα  έχει  την  διαχείριση  όλου  αυτού  του  

εγχειρήματος .  Πώς  θα  δομηθεί  η  σύμπραξη .  Θεωρώ ,  δηλαδή  ότι  θα  

έπρεπε  να  προηγηθούν  βήματα ,  τα  οποία  ανέφερα  στις  ερωτήσεις  μου  

ως  απορίες ,  ώστε  να  μην  είναι  μια  υπογραφή  στον  αέρα ,  να  μην  είναι  

μια  έκφραση  και  εκδήλωση  προθέσεων  που  αύριο  μπορεί  να  

καταρρεύσει  ή  ακόμη  και  μεθαύριο ,  όταν  θα  φτάσουμε  να  κάνουμε  μια  

μελέτη ,  στην  οποία  προφανώς  ο  Δήμος  οικονομικά  θα  συμμετέχει ,  άρα  

λοιπόν  όταν  θα  αρχίσουν  να  γίνονται  έξοδα ,  τα  οποία  μπορεί  και  να  

μην  καταλήξουν  σε  κάτι  επιθυμητό .   

 Αυτό  το  νόημα  είχε  και  η  ερώτησή  μου ,  εάν  προηγήθηκαν ,  

δηλαδή ,  βήματα  που  θεωρώ  απαραίτητα  ότι  έπρεπε  να  γίνουν .   

 Παρόλα  αυτά ,  έχετε  την  εμπιστοσύνη  την  δική  μου  στο  ότι  θα  

εκπροσωπήσετε  τα  δημοτικά  συμφέροντα  κατά  πως  πρέπει ,  σε  αυτή  την  

πρώτη  φάση  διερεύνησης  φυσικά  και  των  υπολοίπων  που  θα  

συνυπογράψουν  και  θα  συνομολογήσουν  την  εν  λόγω  δήλωση ,  ότι  θα  

γίνει  κάτι  ωφέλιμο ,  όχι  μόνο  για  τον  Δήμο  Σερρών  αλλά  και  για  την  

χώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  που  ήσασταν  και  σύντομη .  Ο  κ .  Φαρμάκης .  Ο  κ .  

Γεωργούλας  συγνώμη ,  πάντα  τον  παραλείπω .  Με  συγχωρείτε  κύριε  

Αντώνη .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  
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Η  ‘Διάβαση  Πεζών’  είναι  δεδομένο  ότι  τέτοιες  προσπάθειες  θα  είναι  

πάντα  δίπλα .  Προφανώς  στην  φάση  που  σήμερα  συζητάμε  είναι  κάτι  

εξαιρετικά  ενδιαφέρον ,  πρωτοποριακό ,  αρκεί  να  είναι  ωφέλιμο  πάντοτε  

προς  τον  Δήμο  και  στους  κατοίκους  του  Δήμου  και  μην  ξεφύγει  ποτέ  

από  τον  σκοπό  που  συζητάμε .  Οπότε  είμαστε  σύμφωνοι  για  να  

προχωρήσει  ο  Δήμος  παραπέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  θερμά .  Κύριε  Φαρμάκη .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Δεν  διαφωνούμε  με  την  νοοτροπία  που  υπάρχει  στο  να  αξιοποιηθεί  και  

να  γίνει  το  κέντρο  το  συγκεκριμένο .  Αυτό  που  διαφωνούμε  κάθετα  και  

θα  καταψηφίσουμε  την  πρόταση ,  είναι  το  Σ .Δ .Ι .Τ . .  Δεν  είναι  κάτι ,  

όπως  είπατε  και  εσείς ,  που  είναι  καινούργιο ,  δεν  είναι  κάτι  που  

έρχεται  πρώτη  φορά ,  με  Σ .Δ .Ι .Τ .  έχουν  γίνει  πάρα  πολλά  έργα  σε  όλη  

την  Ελλάδα  και  στην  Ε .Ε .  και  είναι  γνωστό  ότι  επί  δεκαετίες  μετά  τα  

χρήματα ,  τα  οποία  βάλανε  οι  ιδιώτες ,  τα  παίρνουν   πίσω  μέσα  από  το  

κράτος  ή  από  διάφορους  άλλους  τρόπους .   

 Τα  Σ .Δ .Ι .Τ .  δεν  είναι  κάτι  καινούργιο ,  το  είπατε  και  υπάρχει  και  

εμπειρία  πάνω  σε  αυτό .  Σε  αυτή  την  μορφή  υλοποίησης  έργων  εμείς  

δεν  συμφωνούμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  διευκρινίσω  κάτι ,  ίσως  δεν  έγινε  κατανοητό .  Στην  Δήλωση  

Πρόθεσης  Συνεργασίας  που  έχουμε  σήμερα  προς  απόφαση ,  δεν  

αναφέρεται  το  είδος  της  συνεργασίας .  Αυτό  το  ανέφερα  ότι  είναι  η  

αρχική  σκέψη .  Μπορεί ,  ενδεχόμενα ,  να  καταλήξουμε  σε  κάτι  άλλο .  

Αυτό  το  οποίο  λέμε  τώρα  εδώ  είναι  ότι  καταρχάς  θέλουμε  να  
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συνεργαστούμε  με  αυτούς ,  ούτως  ώστε ,  να  προχωρήσουμε  στο  

εγχείρημα .   

 Όταν  θα  φτάσουμε  να  συζητήσουμε  εδώ  στην  αίθουσα  τον  τρόπο  

με  τον  οποίο  θα  συνεργαστούμε ,  τότε  προφανώς  εκεί  μπορούν  να  

μπουν  οι  προβληματισμοί  που  έχει  ο  κάθε  σύμβουλος  δικαίωμα  να  

βάλει .  Σε  αυτή  την  φάση  όμως  δεν  συζητάμε  εάν  θα  κάνουμε  Σ .Δ .Ι .Τ .  ή  

όχι .  Σε  αυτή  την  φάση  συζητάμε  εάν  έχουμε  πρόθεση  συνεργασίας  να  

συνεργαστούμε  για  να  υλοποιηθεί .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εάν  έχουμε  πρόθεση  συνεργασίας  με  το  EDEN PROJECT. Αυτό .  Η  

μορφή  η  οποία  θα  γίνει  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  συζητιέται  σε  αυτή  την  φάση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ήθελα  να  τοποθετηθώ  και  όχι  να  κάνω  την  ερώτηση ,  γιατί  ήμουνα  από  

τους  τυχερούς  που  το  ΄12 με  αφορμή  την  παρακολούθηση  των  

Ολυμπιακών  Αγώνων  των  θερινών  στο  Λονδίνο  πήγα  στον  EDEN. 

Πραγματικά  είναι  εντυπωσιακό ,  οι  φωτογραφίες  δεν  μπορούν  να  

αντικατοπτρίσουν  ούτε  το  5% το  τι  συμβαίνει  εκεί .   Πληθώρα  κόσμου .  

Βέβαια  ήταν  και  οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες .  Ακριβό  το  εισιτήριο  μεν  αλλά  

βγαίνοντας  ήθελες  να  ξαναμπείς ,  να  ξανά  πληρώσεις  και  να  το  

ξαναδείς .  Είναι  εξαιρετικό .   

Μακάρι ,  εγώ  πιστεύω  ότι  εάν  δεν  έχουμε  αντιδράσεις  

περιβαλλοντικές ,  από  τους  τοπικούς ,  από ,  όπως  είπε  ο  κ .  Γάτσιος ,  από  
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το  γεγονός  ότι  εκεί  η  περιοχή  είναι  υψηλής  παραγωγικότητας ,  εάν  τα  

καταφέρουμε ,  νομίζω  ότι  θα  γραφτεί  μια  ιστορία  στον  Δήμο  Σερρών .   

Βέβαια  είναι  μια  επιχειρηματική  δράση .  Πραγματικά  είναι  μια  

επιχείρηση .  Δεν  έχει  καμία  σχέση  με  τα  περιβαλλοντικά  πάρκα  που  

υπάρχουν  στην  Θέρμη ,  στο  Δερβένι ,  στο  Μπουραζάνη  στην  Κόνιτσα ,  

καμία  σχέση  με  τα  περιβαλλοντικά  αυτά  πάρκα  και  γι '  αυτό  και  

υπάρχουν  μόνο  τέσσερα  στον  κόσμο .   

Τώρα  εάν  εμείς  ως  Σερραίοι ,  ως  δημοτικοί  άρχοντες ,  ως  αιρετοί  

καταφέρουμε  να  το  φέρουμε  αυτό  εδώ ,  εκπλήσσομαι .  Πραγματικά  τις   

ερωτήσεις  τις  αντιλαμβάνομαι ,  διότι  εγώ  πήγα  και  το  είδα  το  ΄12 και  

αντιλαμβάνομαι  το  είδος  των  ερωτήσεων  και  τον  προβληματισμό ,  που  

πήγα  και  το  είδα  και  πραγματικά  το  πως  θα  γίνει  αυτό .   

Μακάρι  να  γίνει ,  μακάρι  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  λοιπόν .  Άλλος  ποιος  έχει  ζητήσει ;  Η  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Γκότσης .  Ο  κ .  Γκότσης  προηγείται .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  θα  μιλήσω  σαν  παλαιός  που  είμαι  περήφανος  που  

θα  συμμετέχει  ο  εκπρόσωπος  του  EDEN PROJECT, του  ΙΤΑ  που  λέμε  

και  το  είπατε  το  όνομά  του ,  ο  κ .  Γερασίμου .   

Θα  σας  θυμίσω  το  εξής .  Πολύ  παλαιά ,  νομίζω  Δήμαρχος  ήταν  ο  

κ .  Μητλιάγκας ,  όταν  ήταν  να  γίνει  η  τηλεθέρμανση ,  έτσι  ήρθε  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μάλιστα  ήθελε  να  γίνει  πάλι  έτσι  σε  

συνεργασία  Δήμου ,  μάλλον  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  του  Δήμου  με  την  επιχείρηση  

του  επιχειρηματία  του  κ .  Γερασίμου .  Μάλιστα ,  θα  είχε  ο  Δήμος  ένα  

ποσοστό  κέρδη  χωρίς  να  κάνει  τίποτα ,  5,  7%, δεν  θυμάμαι  πόσο .   
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Δυστυχώς  τότε  ορισμένοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  ήταν  αρνητικοί .  

Δεν  ήθελαν  αυτό  το  αγαθό  που  μας  προσφέρει  τώρα  η  τηλεθέρμανση  

και  τελικά  ο  κ .  Γερασίμου ,  η  επιχείρηση  αυτή  είπε  ότι  αφού  δεν  θέλετε  

θα  το  κάνω  και  μόνος  μου .   

Τι  έγινε ;  Τι  έχασε ;  Κανένας  από  εσάς  δεν  ήταν  τότε .  Τι  έχασε  η  

πόλης  των  Σερρών ;  Έχασε  έσοδα  7 με  10% από  αυτά  που  εισπράττει  η  

τηλεθέρμανση .  Και  τι  μας  προσφέρει  η  τηλεθέρμανση ;  Ένα  αγαθό  το  

ζεστό  νερό   χωρίς  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  που  πιο  μπροστά  τι  

είχαμε ;  Μαζούτ  και  πετρέλαιο  και  το  μαζούτ  γέμιζε  τα  μπαλκόνια  και  

όλη  την  πόλη  με  ατμοσφαιρική  ρύπανση .   

Άρα  λοιπόν ,  να  είστε  περήφανοι  και  να  είστε  σίγουροι  ότι  με  την  

συνεργασία  αυτού  του  επιχειρηματία  θα  πετύχουμε ,  θα  πετύχει  ο  

Δήμος  και  θα  έχουμε  κάτι  πολύ  –πολύ  δυνατό  στην  Ελλάδα ,  γιατί   

μιλάμε  για  την  Ελλάδα  τώρα ,  δεν  μιλάμε  μόνο  για  την  πόλη .   

Αυτά  για  να  θυμούνται  οι  νέοι  τι  είχε  γίνει  τότε .   

Όσον  αφορά  τα  500 στρέμματα ,  πόσα  είναι  και  βεβαίως  το  

είπατε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  όπως  είναι  το  βόρειο  τμήμα ,  συνορεύει  με  τον  

άξονα  Σερρών  –Θεσσαλονίκη ,  με  την  Περιαστική ,  άρα  είναι  ιδανικό  

και  βεβαίως  είναι  υψηλής  παραγωγικότητας  και  γίνονται  καλλιέργειες  

εκεί  και  τα  λοιπά ,  όταν  όμως  ο  Δήμος  θελήσει  και  αυτοί  οι  οποίοι  

καλλιεργούν  θα  φύγουν ,  απλά  εκείνο  που  θα  αντιμετωπίσει  όλο  αυτό  

το  εγχείρημα  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  ειδικό  χωρικό  σχέδιο ,  το  

οποίο  θα  προσδιορίζει  τις  χρήσεις  γης  και  τους  όρους  δόμησης .  Η  

μελέτη ,  δηλαδή ,  θα  περιλαμβάνει  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις ,  θα  

περιλαμβάνει  γεωλογικές  και  οριοθετήσεις  ρεμάτων ,  εάν  υπάρχουν .   
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 Όλα  αυτά  θέλουν  χρόνο .  Δηλαδή ,  για  να  γίνουν  όλα  αυτά  θα  

πρέπει  όλη  αυτή  η  μελέτη  να  πάει  στον  Υπουργείο ,  μάλλον  να  πάρει  

ΦΕΚ ,  να  βγει  προεδρικό  διάταγμα ,  να  πάρει  ΦΕΚ .   

 Άρα  λοιπόν  και  κλείνω  για  να  μην  τρώω  τον  χρόνο  σας ,  θα  

πρέπει  ομόφωνα  και  να  έχουμε  εμπιστοσύνη ,  εκτός  του  ότι  

συμμετέχουν  οι  τρεις  άλλοι  κρατικοί  φορείς  και  αυτός  ο  

επιχειρηματίας ,  ο  οποίος  είναι  εγγύηση  και  το  έχει  αποδείξει .  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυριά  Χαραλαμπίδου .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Δεδομένου  ότι  έγινε  η  διευκρίνιση  πριν  ότι  

μιλούμε  μόνο  για  την  αρχική  πρόθεση  και  όχι  για  το  πως  θα  είναι ,  εάν  

θα  είναι  Σ .Δ .Ι .Τ .  ή  όχι ,  θα  ήθελα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  ρωτήσω  

πραγματικά  δυο  τρία  πράγματα  ως  τοποθέτηση .   

 Έχετε  πάει  στην  Κορνουάλη ,  έχει  επισκεφτεί ,  έχετε  κάνει  

κάποιες  επαφές ,  έχετε  μιλήσει ,  έχουν  γίνει  όλα  αυτά ,  έχετε  ετοιμάσει  

μια  πολύ  εντυπωσιακή  παρουσίαση ,  εμάς  γιατί  μας  αφήσατε  στο  

σκοτάδι ;  Μας  στείλατε  ως  εισήγηση  μόνο  την  επιστολή  της  ΙΤΑ  Group 

και  δεν  μας  στείλατε  ούτε  την  παρουσίαση  ούτε  πέντε  σελίδες  από  

κάποιον  συνεργάτη  σας  που  θα  μπορούσε ,  τέλος  πάντων ,   να  μας  

εξηγήσει  πέντε  πράγματα  παραπάνω   από  αυτά  που  πολύ  ωραία  μας  

είπατε  και  τέλος  πάντων ,   ακόμη  και  το  συμφωνητικό  που  το  έχετε  

έτοιμο .  

 Εγώ  πραγματικά  θα  παρακαλούσα  και  στις  επόμενες  περιπτώσεις  

για  τόσα  ειδικά  σημαντικά  θέματα ,  να  μας  έχετε  λίγο  περισσότερο  

προετοιμασμένους  και  όχι  να  μας  εκπλήσσετε ,  καταρχήν .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου ,  να  σας  πω  το  εξής .  Καταρχάς ,  δεν  υπάρχει  

πρόθεση  καμία  να  αποκρύψουμε  κάτι ,  πόσω  μάλλον  για  ένα  θέμα  

τέτοιο  το  οποίο  θα  αποτελέσει  νίκη  για  όλους  μας .   

 Η  μη  ενημέρωση ,  καταρχάς ,  στον  φάκελο  είχατε  μέσα ,  νομίζω ,  

την  Δήλωση  Πρόθεσης  Συνεργασίας  ακριβώς .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μόνο  της  ΙΤΑ  Group έχουμε  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέσα  στον  φάκελο  των  θεμάτων  υπήρχε  από  την  Δευτέρα ,  από  χθες  

μάλλον .  Μόλις  ετοιμάστηκε… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Πήρα  τηλέφωνο  χθες  και  ρώτησα  τι  άλλο  υπάρχει  και  μου  είπαν  ότι  

τίποτα .  Μπορεί  να  έκαναν  λάθος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παρόλα  αυτά ,  επειδή  προφανώς  το  συγκεκριμένο  κομμάτι  αφορά  μια  

παρουσίαση  η  οποία ,  όπως  έγινε ,  η  οποία  είναι  απόλυτα  κατανοητή  

γιατί  δεν  προσθέτει  και  τίποτα ,  εγώ  να  αποδεχθώ  γιατί  δεν  έχουμε  

κανέναν ,  να  κρύψουμε  απολύτως  τίποτα ,  να  αποδεχθώ  ότι  αυτό  θα  

μπορούσε  να  γίνει  και  κάποιες  μέρες  νωρίτερα  και  να  πω  ότι  από  εδώ  

και  πέρα  για  όλα  αυτά  τα  θέματα ,  τα  οποία  θα  ακολουθήσουν  τα  

επόμενα  βήματα ,  θα  έχετε  την  πληρέστερη  ενημέρωση  και  την  έγκαιρη  

ενημέρωση .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ωραία ,  ευχαριστώ .  Και  μια  μικρή  τοποθέτηση .  Θέλω  να  πω  ότι  

συμφωνώ  απόλυτα  με  τον  κ .  Γάτσιο  γιατί  και  λόγω  επαγγέλματος .  

Ελπίζω  να  υπάρχει  και  κάποια  άλλη  περιοχή  κατάλληλη ,  γιατί  η  
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συγκεκριμένη  περιοχή  είναι  υψηλής  παραγωγικότητας  σύμφωνα  με  τα  

sustainable development goals του  2030,  όπου  θα  υπάρχει  πρόβλημα  

κάποιες  χρήσεις  επιτρέπονται  και  δεν  επιτρέπονται  και  θέλω  να  

πιστεύω  ότι  υπάρχει  και  κάτι  εναλλακτικό  στο  σχέδιό  σας  γι '  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως  να  κάνω  μια  παρατήρηση  εντελώς  φιλικά .  Θεσμικά  όμως  και  

απευθυνόμενη  στην  γνώση  σας ,  όλοι  είμαστε  και  εκπροσωπούμε  τους  

Σερραίους ,  πιο  παραγωγική  χρήση  από  αυτή  δεν  μπορεί  να  υπάρξει .  

Καλή  είναι  η  παραγωγή  υψηλής  παραγωγικότητας  στους  

συγκεκριμένους  χώρους ,  πιο  παραγωγική  σε  προστιθέμενη  αξία  από  

αυτή ,  γιατί  όλα  τα  βλέπουμε  συγκριτικά  στην  ζωή ,  δεν  μπορεί  να  

υπάρξει .   

 Εάν  όπως  είπαμε  και  όπως  εκφράσαμε  θα  υλοποιηθεί  αυτό  το  

πράγμα  αλλά  το  να  συγκρίνουμε  μια  υψηλής  παραγωγικότητας ,  ενός  

υψηλής  παραγωγικότητας  χώρο  με  κάτι  το  οποίο  θα  είναι ,  δεν  θα  πω  

εκατονταπλάσια ,  χιλιάδες  φορές  παραγωγικότερο ,  νομίζω  ότι  θα  

αδικήσουμε  την  πρόταση  εάν  το  συγκρίνουμε  με  μια  αγροτική  

παραγωγή .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Λάθος  αντιλαμβάνεστε  το  παραγωγικό ,  κύριε  Δήμαρχε .  

Παραγωγικότητα  θα  πει  ότι  παράγουμε  τροφή  για  να  ζήσουμε .  Τα  

χρήματα  είναι  κάτι   άλλο .  Το  τοποθετούμε  διαφορετικά ,  είναι  

διαφορετικό  το  ζήτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  και  εσείς  κ .  Παπαβασιλείου ;  Ο  κ .  Χράπας  και  μετά  εσείς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  ένα  πρότζεκτ ,  το  οποίο  το  δουλεύετε  εδώ  και  

πολύ  καιρό  φαντάζομαι ,  έχετε  καταλήξει ,  το  ονειρευτήκατε ,  το  

σκέφτεστε  πως  θα  λειτουργήσει ,  πως  θα  είναι  όταν  θα  έχει  τελειώσει  

και  ήρθατε  εδώ ,  μας  το  παρουσιάσατε ,  κατ’  εμάς  σε  μια  πολύ  όμορφη  

παρουσίαση  αλλά  από  την  άλλη  το  αδικήσατε ,  γιατί   όλο  αυτό  που  

σκέφτεστε  δεν  μπορείτε  να  το  εμφανίσετε  μέσα  σε  ένα  εικοσάλεπτο  

παρουσίασης  με  άλλα  τόσα  που  είπατε .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  

δημιουργήθηκαν  τα  ερωτήματα .  Και  λίγα  κάναμε .   

 Να  σας  πω  την  αλήθεια ;  Εγώ  ήμουν  πολύ  προβληματισμένος  από  

την  αρχή ,  γιατί  δέχθηκα  και  κάποια  μηνύματα  έξω  από  τον  κόσμο ,  γι '  

αυτό  θέλουμε  να  ρωτάμε  εδώ  πέρα  για  να  μαθαίνουμε  και  να  

διαμορφώνουμε  άποψη .  

 Τώρα  η  παράταξή  μας  από  ότι  καταλαβαίνετε  και  βλέπετε  και  

εσείς ,  δεν  θα  είναι  αρνητική ,  δεν  θα  βάλει  τρικλοποδιά  σε  ένα  τέτοιο  

τεράστιο  έργο  πνοής ,  γιατί  πραγματικά  μιλάμε  για  ένα  τέτοιο  έργο  που  

είναι  τεράστιο .  Είναι  η  πρώτη  φάση ,  συμφωνούμε  στην  Δήλωση  

Πρότασης  Συνεργασίας ,  βέβαια  το  σημαντικό  είναι  αυτό  που  είπατε  

και  δεν  ξέρω  εάν  κατά  πόσο  έγινε  κατανοητό  αυτή  την  στιγμή ,  η  

μελέτη  βιωσιμότητα .   

 Η  Βρετανία  έχει  70 εκατομμύρια ,  η  Γαλλία  έχει  άλλα  70,  η  

Γερμανία  έχει  άλλα  100,  γύρω-γύρω  όλοι  μπορεί  να  το  λειτουργήσουν  

το  συγκεκριμένο  στην  Κορνουάλη .  Εμείς  είμαστε  λίγοι .  Το  1% δηλαδή ,  

εάν  επισκέφτηκε  το  EDEN στην  Κορνουάλη  και  το  αντίστοιχο  1% στην  

Ελλάδα  μακάρι  να  μην  ισχύει  αυτό  που  λέω  και  να  είναι  άτοπο .   

 Τέλος  πάντων ,   δεν  θέλω  να  πω  κάτι  άλλο .  Βεβαίως  συμφωνούμε  

και  το  ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  κλείνω  εγώ  μάλλον ,  έτσι  δεν  είναι ;  Εκτός  εάν  υπάρξουν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συγνώμη .  Βεβαίως .   

 Λοιπόν ,  όταν  μου  ήρθε ,  όταν  πήρα  την  ημερήσια  διάταξη  και  

είδα  το  πρώτο  θέμα  της ,  χωρίς ,  βέβαια  να  έχουμε  διαβάσει  τίποτα  γιατί  

στην  φάκελο  πράγματι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είχε  την  

συγκεκριμένη  πρόταση  και  τίποτα  παραπάνω .   

 Βέβαια ,  εγώ  για  να  ξεκαθαρίσω  και  το  τοπίο ,  επισκέφτηκα  μαζί  

με  τον  κ .  Αραμπατζή ,  επισκεφτήκαμε  το  γραφείο  του  Δημάρχου .  Πήγα  

για  να  ξεκαθαρίσω  κάποια  πράγματα  στο  μυαλό  μου ,  να  έχω  άποψη ,  

έστω  και  γι '  αυτή  την  καταρχήν  εξουσιοδότηση  στο  πρόσωπο  του  

Δημάρχου ,  γι '  αυτό  πραγματικά  το  μεγαλεπήβολο  έργο .   

 Εγώ  πείστηκα ,  ειλικρινά ,  ότι  μια  και  είμαστε  ο  τελευταίος  των  

τελευταίων  Νομών  της  Ελλάδος ,  ότι  οποιαδήποτε  ευκαιρία  και  

ιδιαίτερα  αυτού  του  τύπου ,  θα  πρέπει  να  την  αγκαλιάζουμε  και  να  

κάνουμε  τα  αδύνατα ,  δυνατά ,  μέχρι  την  υλοποίησή  της .   

 Πραγματικά  έχουμε  ευθύνη  και  μην  με  παρεξηγήσει  κανείς  

συνάδελφος ,  πρέπει  να  έχουμε  όλοι  ενημέρωση .  Κύριε  Δήμαρχε ,  σας  

το  είπα  και  προσωπικά ,  θα  έπρεπε  έτσι  μια  μικρή  ενημέρωση  να  μας  

είχατε  κάνει  όλους ,  αλλά  τέλος  πάντων ,   αυτό  δεν  καλύπτει ,  δεν  μας  

καλύπτει ,  πρέπει  και  εμείς  οι  ίδιοι ,  όταν  δεν   έχουμε  την  ενημέρωση  

από  εσάς ,  να  ενδιαφερόμαστε  και  να  ενημερωνόμαστε  και  ιδιαίτερα  για  

τέτοια  μεγαλεπήβολα  έργα .   
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 Πραγματικά  το  αγκαλιάζω ,  πραγματικά  το  στηρίζω  και  όλη  η  

παράταξή  μας  φυσικά .   

 Βλέποντας ,  επειδή  ανατρέχω  πάντα  και  σε  κάποιες  ελληνικές  

παροιμίες  «Δες  την  ούγια  και  πάρε  το  ύφασμα», έτσι  λέγανε  οι  

παλαιοί ,  έχοντας  και  έναν  τέτοιο  στρατηγικό  επενδυτή  με  μια  πρόταση  

πάρα  πολύ  σοβαρή  για  τον  Δήμο  μας  και  κατ’  επέκταση  για  τον  Νομό  

μας  και  την  χώρα  μας ,  έναν  άνθρωπο  ο  οποίος  έχει  δώσει  εξετάσεις  

πάνω  σε  επενδύσεις  και  αναφέρονται  στον  συγκεκριμένο  κύριε  

Γερασίμου ,  τον  οποίο  εκτιμώ  ιδιαίτερα ,  όπου  και  εάν  έκανε  έργο  

πέτυχε ,  πιστεύω  ακράδαντα  ότι  θα  συμβάλει  τα  μέγιστα ,  βεβαίως  και  

είναι  ένας  ιδιώτης  επενδυτής ,  διαθέτει  τα  κεφάλαια  και  πιστεύω  ότι  θα  

καταφέρει  με  την  συνδρομή  την  δική  μας  και  φυσικά  με  όλα  αυτά  τα  

οποία  ανέφεραν  οι  συνάδελφοί  μου  ότι  θα  διασφαλιστεί  ότι  καλύτερο  

για  τους  συμπολίτες  μας ,  ότι  καλύτερο  επενδυτικά  για  την  πόλη  μας  θα  

το  διασφαλίσει  ο  Δήμος  με  τις  συμβάσεις ,  με  τις  επόμενες  διαδικασίες  

που  θα  ακολουθήσουν ,  είμαστε  θετικοί  και  νομίζω  ομόφωνα  πρέπει  να  

αγκαλιάσουμε  αυτή  την  μεγάλη  ευκαιρία .   

Δεν  έχουμε  την  πολυτέλεια  να  χάνουμε  τέτοιες  ευκαιρίες .  

Χάθηκαν  στο  παρελθόν .  Ανέφερε  ο  κ .  Γκότσης  μια ,  θα  αναφέρω ,  

συγνώμη  για  την  κατάχρηση  του  χρόνου ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θα  αναφέρω  

και  μια  άλλη  ευκαιρία  που  χάθηκε  από  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όχι  της  

δικής  μας  Δημοτικής  Αρχής ,  από  ένα  άλλο  και  ονομάζω ,  από  την  

Δημοτική  Αρχή  του  κ .  Βλάχου  όταν  ένας  καλόπιστος  επενδυτής ,  

επενδυτής ,  ήθελε  να  κάνει  μια  δωρεά  στον  Δήμο .  Ζήτησε  ένα  οικόπεδο  

για  να  κάνει  μια  επένδυση  για  παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες .  Μοναχικής  

Διαβίωσης  Ατόμων  με  Ειδικές  Ανάγκες .  Δυστυχώς ,  πέσαν  λιτοί  και  
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δεμένοι  και  ναυάγησε  εκείνη  η  ιστορία  και  η  επένδυση  έγινε  στην  

γειτονική  Ξάνθη .   

Αυτό  πραγματικά  μου  έμεινε  στην  μνήμη  και  δεν  θέλω  να  

είμαστε ,  να  επαναλάβουμε  ξανά  να  χάσουμε  τέτοιες  ευκαιρίες .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πολύ  σύντομος .  Ήδη  οι  συνάδελφοι  καλύψανε  σε  ένα  

μεγάλο   μέρος  τις  σκέψεις  και  τις  προσωπικές  αλλά  και  του  συνόλου  

της  παράταξης .  Είμαστε  και  εμείς  βεβαίως  θετικοί  και  βεβαίως  να  

ξεκινήσω  με  την  τελευταία  έκφραση  του  κ .  Παπαβασιλείου  ότι  οι  

ευκαιρίες  δεν  περιμένουν ,  έρχονται  και  φεύγουν .  Πρέπει  να  τις  

αρπάξουμε  και  η  συγκεκριμένη  είναι  μοναδική ,  είναι  ιδιαίτερη ,  είναι  

ογκώδης ,  είναι  πρωτότυπη  και  θα  μπορούσε  κανείς  να  προσθέτει  πάρα  

πολλά  επίθετα .   

 Εκείνο  όμως  το  οποίο  πρέπει  να  πω  εδώ ,  κύριοι  συνάδελφοι  και  

όπως  φαίνεται  θα  είμαστε  όλοι  μια  μπουνιά ,  είναι  ότι  εκεί  έχουμε  

μικρά  προβλήματα  ή  μεσαία  προβλήματα ,  τα  μικρά  είναι  για  την  

χωροθέτηση  του  χειμάρρου ,  για  την  αλλαγή  χρήσης  και  τα  λοιπά .  Τα  

ενδιάμεσα ,  θα  έλεγα  είναι  ότι  κάποιοι  συνδημότες  μας  εκεί  μέσα  από  

την  ενοικίαση  της  γης  κρατούν  τα  δικαιώματά  τους  και  εάν  αυτή  την  

γη  την  χάσουν  θα  πρέπει  να  βρούμε  το  που  θα  τους  εξασφαλίσουμε  την  

διατήρηση  και  την  συνέχιση  των  επιδοτήσεων .   

 Κατά  τα  λοιπά  θεωρώ  ότι  έχουμε  αρκετό  δρόμο  ακόμη  και  σε  

αυτή  την  προσπάθεια  θα  είμαστε  όλοι  μαζί  προκειμένου ,  όπως  είπατε ,  

κύριε  Δήμαρχε  να  διασφαλίσουμε  το  δημοτικό  δημόσιο  συμφέρον .  
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 Να  προσθέσω  και  εγώ ,  χωρίς  να  το  παρεξηγήσετε ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  άσχετα  εάν  γεωγραφικά  είμαι  από  εκεί ,  όπως  και  ο  

Γιώργος ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  η  τοπική  κοινωνία  μέσα  από  αυτή  την  

εισφορά  και  την  συμμετοχή  θα  πρέπει  να  την  έχουμε  στα  υπόψη .   

Νομίζω  δεν  χρειάζεται  να  προσθέσω  και  έχω  καλυφθεί  σε  όλες  

τις  άλλες  σκέψεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κλείσει  ο  κ .  Δήμαρχος ,  δεν  έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  έχει  αναλυθεί  πλήρως .  Ζητούμε  την  έγκριση  του  σώματος  για  

το  συγκεκριμένο  θέμα .  Υπάρχει  κάποιος  που  διαφωνεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Σήμερα  αυτό  το  οποίο  εγκρίνει  το  σώμα  είναι  η  

εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  συγκεκριμένης  

δήλωσης  πρόθεσης  συνεργασίας .  Αυτό  τίθεται  σε  ψηφοφορία  δηλαδή ,  

το  οποίο  το  ανέγνωσε  προηγουμένως  ο  κ .  Δήμαρχος .  Δεν  χρειάζεται  να  

το  επαναλάβω  και  πάλι .   

 Άρα ,  επ’  αυτού  ψηφίζουμε  και  ρωτώ  τώρα  την  ψήφο  σας .  

Εγκρίνεται  ομοφώνως ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Με  επιφύλαξη  ότι  η  προσπάθεια  που  θα  κάνει  ο  Δήμαρχος  στις  

διαπραγματεύσεις ,  θα  είναι  με  κρατική  επιχορήγηση  και  όχι  με  

ιδιωτική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  εξουσιοδοτείται  ο  Δήμαρχος .  Καταγράφηκε  η  

δήλωση  του  κ .  Φαρμάκη .  Ομόφωνα  εγκρίνεται .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  50/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  τώρα ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  κάνουμε  ένα  ολιγόλεπτο  

διάλειμμα ,  μέχρι  να  ετοιμαστεί  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  για  την  επόμενη  

εισήγηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  το  διάλειμμα  να  αναγνώσω  κάτι ;  Είναι  πολύ  

σημαντικό .  Μια  Κ .Υ .Α .  για  τον  κορωνοϊό ,  έχει  βγει  πριν  από  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  την  δούμε  μετά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θέλετε  να  το  πω  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάλειμμα  δέκα  λεπτών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχουμε  λάβει  γνώση  κ .  Τερζή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διάλειμμα  δέκα  λεπτών .  

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  καθίστε  στις  θέσεις  σας .  Ησυχία .  Προχωράμε  στο  θέμα  

δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2020 και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  όμως  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  τον  λόγο  ζήτησε  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  είχαμε  πει  στην  ψήφιση  του  

προϋπολογισμού  τον  Νοέμβριο ,  με  την  αναμόρφωση  του  τεχνικού  

προγράμματος  και  την  1η  Αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  

ουσιαστικά  ως  νέα  Δημοτική  Αρχή  δίνουμε  το  στίγμα  και  στην  

φιλοσοφία  και  την  κατεύθυνση  με  αυτή  την  αναμόρφωση .   

 Μια  φιλοσοφία  και  κατεύθυνση  που  κινείται  σε  δυο  άξονες .  

 Ο  πρώτος  άξονας  αφορά  τα  νέα  έργα ,  τα  οποία  περιγράφονται  

στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  και  αφορούν  τις  προγραμματικές  

δεσμεύσεις  μας  καθώς  και  την  υλοποίηση  αναγκαίων  έργων  για  την  

βελτίωση  της  ζωής  των  πολιτών  στην  πόλη  και  στα  χωριά .   

 Παιδικές  χαρές ,  ασφαλτοστρώσεις ,  αγροτική  οδοποιία ,  

παρεμβάσεις  σε  υποδομές  σε  περιοχές  του  Δήμου  που  τις  χρειάζονται .   

 Θα  δούμε  αναλυτικά  από  τον  Αντιδήμαρχο  κ .  Νυχτοπάτη  αυτές  οι  

παρεμβάσεις  του  1ο υ  Άξονα .   
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 Ο  δεύτερος  εξίσου  σημαντικός  και  για  μένα  ακόμα  πιο  

σημαντικός  είναι  ο  Άξονας  της  ωρίμανσης  αυτών  των  μεγάλων  έργων  

τα  οποία  ετοιμάζουμε .  Ωρίμανσης  και  προετοιμασίας  των  προτάσεων  

και  έναν  στρατηγικό  προγραμματισμό  για  να  έχουμε  μια  ετοιμότητα  με  

το  άνοιγμα  των  προσκλήσεων  να  έχουμε ,  να  είμαστε  έτοιμοι  και  να  

υποβάλλουμε  ώριμες  μελέτες .   

 Είναι  μια  στρατηγική  επιλογή  που  κάνουμε  ως  Δημοτική  Αρχή ,  

επιλογή  επένδυσης  για  το  μέλλον ,  επιλογή  που  θα  επιτρέψει  στον  Δήμο  

να  αξιοποιήσει  όλα  τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  και  τις  υπάρχουσες  

χρηματοδοτήσεις .   

 Τα  master  plan και  οι  μελέτες  που  περιγράφονται  στην  

αναμόρφωση  είναι  στην  ουσία  προγραμματικά  σχέδια  ανάπτυξης  και  

διαχείρισης  για  το  κάθε  έργο  στο  οποίο  στοχεύουμε .  Για  το  κάθε  έργο  

στο  οποίο  στοχεύουμε ,  το  οποίο  θα  καταλήξει  σε  προμελέτες  ή  μελέτες  

σκοπιμότητας .   

 Με  αυτόν  τον  τρόπο  επικαιροποιούμε ,  αξιοποιούμε ,  

εμπλουτίζουμε ,  ολοκληρώνουμε  και  επιταχύνουμε  ότι  βρίσκουμε ,  ότι  

έχει  γίνει  μέχρι  σήμερα ,  με  στόχο ,  όχι  μόνο  να  μην  χαθεί  ούτε  ένα  

ευρώ  από  τα  προγράμματα  που  θα  βγουν  και  θα  τρέξουν ,  αλλά  η  

τετραετία  αυτή  να  είναι  η  πιο  αποτελεσματική  από  άποψη  

χρηματοδοτήσεων  έργων  για  τον  Δήμο  μας .   

 Και  αποτελεσματική  θα  είναι  εάν  υπάρχει  η  απαραίτητη  

ωριμότητα  σε  βάθος  των  μελετών  και  των  έργων ,  γιατί  έχουν  περάσει  

οι  εποχές  και  είναι  στις  πολύ  προηγούμενες  δεκαετίες ,  που  απλώς  

ζητούσες  και  εάν  έχεις  βροντερή  φωνή  είχες  μέσο  και  άκρες  πολιτικές ,  

εντασσόσουν  σε  προγράμματα  ή  εντασσόσουν  σε  χρηματοδοτήσεις .  

Τώρα  όλα  τα  έργα  προχωρούν  με  ώριμες  μελέτες .  Ακόμη  και  οι  
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προσκλήσεις  που  βγαίνουν ,  οι  οποίες  είναι  κάποιων  μηνών ,  απαιτούν  

μια  ετοιμότητα  και  μια  ωριμότητα ,  την  οποία  ο  Δήμος  θα  πρέπει  να  

έχει  σαν  υποδομή .  

 Γι '  αυτό  λοιπόν  οι  μελέτες  και  να  master  plan,  τα  οποία  

παρουσιάζουμε  δεν  είναι  μόνο  εργαλεία  εξεύρεσης  πόρων ,  αλλά  είναι  

και  το  καλύτερο  διαβατήριο  για  να  περάσει  ο  δήμος  σε  μια  άλλη  εποχή  

και  να  περάσει  σε  εποχή ,  όχι  μόνο  να  απαντούμε  στις  προσκλήσεις  που  

βγαίνουν ,  γιατί  υπάρχουν  μια  σειρά  χρηματοδοτικών  εργαλεία ,  τα  

οποία  δεν  βγαίνουν  σε  επίπεδο  εθνικό ,  αλλά  βγαίνουν  σε  επίπεδο  

ευρωπαϊκό  και  εκεί  το  μόνο  το  οποίο  χρειάζεται ,  το  μόνο  εργαλείο  το  

οποίο  πρέπει  να  έχεις ,  είναι  να  έχεις  έτοιμες  προτάσεις .   

 Είναι  σίγουρο  ότι  σε  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα  δεν  μπορούν  να  

γίνουν  τα  πάντα .  Θα  προσπαθήσουμε  όμως  μέχρι  το  τέλος  της  θητείας  

μας  να  ολοκληρώσουμε  και  να  δρομολογήσουμε  όλα  αυτά  που  έχουμε  

πει  προεκλογικά  και  όχι  μόνο  εμείς .  Απευθύνομαι  σε  όλους  τους  

δημοτικούς  συνδυασμούς ,  θα  πρέπει  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

εμπλουτίζουμε  και  να  εμπλουτίσουμε  το  πρόγραμμά  μας ,  το  τεχνικό  

πρόγραμμα ,  το  πρόγραμμα  της  αναμόρφωσης  που  προχωρούμε  τώρα  

και  σε  αυτό  το  έτος  και  στα  επόμενα ,  με  νέες  προτάσεις  οι  οποίες  θα  

προέλθουν  από  το  σύνολο  όλων  των  παρατάξεων ,  όχι  μόνο  της  

συμπολίτευσης .   

 Είμαστε  ανοικτοί ,  ούτως  ώστε ,  να  ωριμάσουμε  μαζί  τέτοιες  

προτάσεις .  

 Θα  ήθελα  να  πω  μια  γενική  παρατήρηση  για  το  κομμάτι  των  

μελετών  και  των  αναθέσεων .   

 Θα  δείτε  ότι  στις  αναθέσεις  και  στις  μελέτες ,  αναθέσεις ,  στις  

μελέτες  και  στα  master  plan,  προσδιορίζουμε  ποσά  τα  οποία  είναι  
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πέραν  των  απευθείας  αναθέσεων  στην  συντριπτική  πλειοψηφία  και  

αυτό  το  κάνουμε  συνειδητά .  Το  κάνουμε  συνειδητά  γιατί  πιστεύουμε  

ότι  οι  διαγωνιστικές  διαδικασίες  είναι  αυτές  οι  οποίες  διασφαλίζουν  

τον  Δήμο  για  μια  άρτια ,  ολοκληρωμένη  και  διάφανη  διαδικασία  

ανάθεσης  σε  αυτούς  οι  οποίοι  θα  ωριμάσουν  όλα  αυτά  τα  έργα .   

 Στις  δε  περιπτώσεις  εκείνες  στις  οποίες  χρειαζόμαστε  και  μια  

μεγαλύτερη  ευελιξία ,  να  είστε  σίγουροι  ότι  στο  πλαίσιο  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  θα  υπάρχει  και  μια  ωρίμανση  τέτοια  

συγκεκριμένη .  Γι '  αυτό  δεσμευόμαστε  και  γι '  αυτό  θα  πρέπει  εδώ  σαν  

Δημοτικό  Συμβούλιο  υπό  αυτό  το  πρίσμα  να  προχωρήσουμε  στην  

αποδοχή  των  προτάσεων  που  έχουμε  για  την  αναμόρφωση ,  τόσο  του  

τεχνικού  προγράμματος ,  όσο  και  των  αναμορφώσεων  του  

προϋπολογισμού  από  την  οποία  ζητούμε  την  δική  σας  στήριξη .   

 Με  όλα  αυτά  τα  δεδομένα  θα  ήθελα  να  δώσω ,  καταρχάς ,  τον  λόγο  

στον  κ .  Αντιδήμαρχο  των  Έργων  για  να  προχωρήσει  για  το  τεχνικό  

πρόγραμμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  να  κάνω  

πρώτα  μια  μικρή  εισαγωγή  για  να  ξέρουμε  όλοι  ακριβώς  τι  συζητάμε .  

Συζητάμε  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Σερρών .  έχουμε ,  

λοιπόν ,  τα  νέα  έργα ,  τα  οποία  γίνονται  με  χρήματα  του  έτους  του  

προϋπολογισμού  του  ΄20 και  έχουμε ,  όπως  θα  έχετε  δει  όλοι  και  τα  

συνεχιζόμενα  έργα .   

Αυτά  είναι  είτε  έργα  που  έχουν  ξεκινήσει  τα  προηγούμενα  χρόνια  

την  προηγούμενη  χρονιά  είτε  και  παλαιότερα  και  για  κάποιους  λόγους  
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δεν  έχουν  τελειώσει  και  έχουν  φυσικό  αντικείμενο  ακόμη ,  άρα  

συνεχίζονται  ή  έργα  που  έχει  τελειώσει  το  φυσικό  τους  αντικείμενο  και  

δεν  έχουν  πληρωθεί  ακόμη  για  διαδικαστικούς ,  ενδεχομένως ,  λόγους  ή  

τέλος  τα  έργα  που  έχουν  πληρωθεί  οι  εργολάβοι ,  απλώς  δεν  έχει  

τελειώσει  η  διαδικασία  της  οριστικής  παραλαβής .   

Αυτές ,  λοιπόν ,  είναι  οι  κατηγορίες  των  συνεχιζόμενων  έργων .  

Και  φυσικά  στο  τέλος  έχουμε  και  τα  έργα  που  θα  γίνουν  στις  Τοπικές  

Κοινότητες .  Υπάρχει  ένα  συγκεκριμένο  ποσοστό  που  αναλύεται  σε  

κάθε  Κοινότητα  με  βάση  τον  πληθυσμό  και  φυσικά  γίνονται  ανάλογα  

με  το  τι  ζητάει  η  κάθε  Τοπική  Κοινότητα .   

Φέτος  είπαμε  ότι  έχουμε  ήδη  κάποια  αύξηση  στο  νούμερο  αυτό  

με  κάποια  εργάκια  μικρά  που  ξεκίνησαν  ήδη  να  γίνονται  στις  Τοπικές  

Κοινότητες ,  πέρα  από  την  υποχρεωτική  Σ .Α .Τ .Α . ,  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  

που  έτσι  και  αλλιώς  δικαιούνται .  Η  κάθε  Κοινότητα  μπορεί  να  ζητήσει  

ότι  θέλει .   

Τώρα ,  είναι  βέβαια  μόνο  αυτός  ο  προϋπολογισμός ,  στο  τεχνικό  

πρόγραμμα ;  Όχι .  Τα  καινούργια  έργα  που  μπαίνουν  στο  τεχνικό  

πρόγραμμα  πρέπει  όλα  να  ανταποκρίνονται  στον  προϋπολογισμό .  Να  

έχουμε  βρει  τα  χρήματα .  Από  που ;  Είτε  από  έσοδα  Δήμου  είτε  από  τις  

πράξεις  εφαρμογής  είτε  από  άλλα  προγράμματα  χρηματοδοτικά  είτε  

φυσικά  από  την  Σ .Α .Τ .Α .   

Άρα  λοιπόν ,  για  να  βάλουμε  ένα  έργο  πρέπει  να  έχουμε  

εξασφαλίσει  τα  χρήματα .   

Όταν  γίνει  ο  διαγωνισμός  και  βρεθεί  ο  ανάδοχος ,  ο  εργολάβος ,  

όταν  γίνει  η  σύμβαση  θα  υπάρχει  πάντα  μια  έκπτωση .  Την  μέρα  που  

υπογράφουμε  την  σύμβαση  το  ποσό  της  έκπτωσης ,  με  λίγα  λόγια  το  

λέω ,  ξαναγυρίζει  στον  Δήμο .  Εκείνα  λοιπόν  τα  χρήματα  μπορούν  να  
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ξαναγίνουν  πάλι  έργα ,  άρα  λοιπόν  θα  προκύψουν  και  άλλα  έργα  στην  

πορεία .   

 Εδώ  πάνω  θέλω  να  πω  και  κλείνω  να  δούμε  τα  έργα  ένα  –ένα ,  

επειδή  έχουμε  δυο ,  τρία  έργα  τα  οποία  συμβασιοποιούνται  άμεσα ,  

μετά ,  βέβαια  από  την  σημερινή  μέρα ,  θα  επανέλθει  η  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  θα  προτείνει  μια  άμεσα ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

μια  τροποποίηση  γιατί  θα  έχουμε  τα  χρήματα  και  θα  προτείνουμε  

κάποια  έργα  και  θα  θέλαμε  . .δήμαρχο ,  ενδεχομένως  και  κάποιοι  από  

εσάς  να  ήθελα ,  αφού  βλέπουν  το  δικό  μας  πλάνο  ποιο  είναι ,  να  

μπορέσουν  να  προτείνουν  και  κάποια  συγκεκριμένα  έργα .   

 Το  αναφέρω  δηλαδή ,  γιατί  ας  το  ξέρουμε  να  προετοιμαστούμε .  

Θέλουμε  οπωσδήποτε  να  κάνουμε  το  ψηφιδωτό  εδώ  στον  Δήμο ,  στην  

πλατεία  θα  κάνουμε  ένα  μικρό  εργάκι  για  ψηφιδωτό  που  πρέπει  να  

γίνει ,  γιατί  δυστυχώς  ο  άνθρωπος  που  το  είχε  κάνει  δεν  ζει  πλέον  στις  

Σέρρες ,  βρέθηκε  κάποιος  άλλος ,  θα  βάλουμε  αυτό  οπωσδήποτε .  Θα  

βάλουμε  ένα  έργο  μικρό  «προμήθειες  εξοπλισμού  παιδικών  χαρών», 

για  να  μπορέσουμε  να  εξοπλίσουμε  κάποιες  παιδικές  χαρές  που  

λείπουν  κάποια  όργανα .  Έναν  σταθμό  φόρτωσης  και  οπωσδήποτε  θα  

κάνουμε  και  ένα  έργο  για  το  στάδιο  που  έχει  πάρα  πολλά  προβλήματα .  

Θα  τα  δούμε ,  λοιπόν ,  στην  επόμενη  αναμόρφωση .   

 Πάμε ,  λοιπόν ,  τώρα  να  δούμε  τα  έργα  που  προτείνουμε  εμείς .  

Ξεκινάμε ,  φυσικά ,  από  τα  νέα  έργα .   

 

Προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  Δήμου  Σερρών  και  της  Εγνατία  

Οδός  ΑΕ  για  την  ωρίμανση  και  υλοποίηση  του  έργου  κατασκευής  

κόμβων  του  οδικού  δικτύου  πόλης  Σερρών .   
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Είχαμε  πει  και  είχαμε  ψηφίσει  στην  πρώτη  αναμόρφωση ,  θέλουμε  

να  κάνουμε  στον  Δήμο  Σερρών  για  την  ώρα  εννέα  με  δέκα  κόμβους .  Το  

λέω  εννέα  με  δέκα ,  δέκα  θέλουμε  να  κάνουμε ,  ενδέχεται  ο  ένας  τα  

. .χαρακτηριστικά  να  μην  φτάνουν  για  να  γίνει  ο  κόμβος .   

Είναι  ένα  πολύ  σοβαρό  έργο  οδικής  ασφάλειας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .  Τα  έχουμε  διαβάσει  τα  έργα .  Είναι  καλό  να  πάμε  

σε  ερωτήσεις .  Αφού  τα  ξέρουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  για  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία  ίσως  είναι  καλύτερα ,  

εντάξει .  Να  την  συμπτύξουμε  την  διαδικασία .  Άρα  να  περάσουμε  σε  

ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  λοιπόν ,  αφού  δεν  θέλετε  εισήγηση ,  περνάμε  στις  ερωτήσεις .  

Ποιοι  θέλουν  να  κάνουνε  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Γάτσιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  εάν  χρειαστεί  μην  το  λέτε .  Ναι  ή  όχι ;  Ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   

 Ορίστε  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τώρα  κοιτάξτε ,  ενδεχομένως  κάποιες  απορίες  να  μας  λύνονται  με  την  

εισήγηση .  Εντάξει .  Βλέπω  το  εξής .  Καταρχάς ,  θα  ξεκινήσω  λίγο  

στραβά .  Ίσως  είναι  καλό ,  για  να  μην  έχουμε  εδώ  συνεχώς  διενέξεις  και  

τέτοια ,  κάποια  στιγμή ,  Δήμαρχε ,  να  μας  πει  η  υπηρεσία  τι  μπορεί  να  

κάνει .  Η  υπηρεσία ,  γιατί  παραδείγματος  χάρη  στο  πρώτο  που  ξεκίνησε  
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ο  Αντιδήμαρχος  να  μας  λέει  ότι  για  τον  κόμβο ,  να  κάνουμε  

προγραμματική  σύμβαση  για  να  κάνουμε  μελέτη  για  τους  κόμβους ,  

είναι  απλές  αυτές  οι  μελέτες ,  δεν  είναι ,  μηχανικός  είναι  και  ο  

Αντιδήμαρχος  και  καταλαβαίνει .   

Έχουμε  22.000 και  175 για  την  μελέτη  των  οδικών  κόμβων  μετά ,  

έχουμε  μια  προγραμματική  και  μετά  μελέτη ,  εμένα  μου  φαίνονται  πολύ  

παράξενα  πράγματα  αυτά .  Δεν  μπορώ  να   αντιληφθώ  για  ποιο  λόγο  

γίνονται  και  γιατί  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  εμείς  τις  συγκεκριμένες  

μελέτες  αυτών  των  έργων .  

 Φυσικά  σε  ότι  αφορά  το  θέμα  των  μελετών  έχουμε ,  νομίζω ,  καμία  

δεκαριά ,  τα  περισσότερα  έργα  είναι  σε  επίπεδο  μελετών .  Έχει  μια  

διαχειριστική  μελέτη  του  δημοτικού  δάσους  του  Μαρμαρά  45.000,  

ξέρω  εγώ  η  διαχειριστική  μελέτη  μπαίνεις  μέσα  στο  δάσος ,  εκτός  εάν  

κάτι  άλλο  αναφέρεται  και  βλέπεις  πόσα  δέντρα  έχει  μέσα  και  τι  μπορεί  

να  βγει ,  τι  μπορεί  να  κοπεί .  Εάν  γι '  αυτά  πληρώνουμε  45,  το  

αποτέλεσμα  αυτής  της  παραγωγικής  διαδικασίας  που  θα  βγει  δεν  είναι  

45 και  είμαι  βέβαιος  γι '  αυτό  που  σας  λέω .   

 Βεβαίως  να  πάμε  και  πίσω  στα  master  plan και  σε  όλα  αυτά .  

Αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  με  τίτλος  αστικός  σχεδιασμός  του  Δήμου  

Σερρών .  Νομίζω  ότι  πριν  από  κανένα  μήνα ,  δυο  είχαμε  αναθέσει  πάλι  

σε  έναν  αρχιτέκτονα  να  μας  λέει  ακριβώς  με  ποιον  τρόπο .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  λέω  Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Ιδεών .  Ιδεών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώστε  το  ερώτημά  σας .  Μην  παρεμβαίνετε  οι  υπόλοιποι .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι  αρκετά  όμως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διατυπώστε  τα ,  θα  τα  απαντήσει  όλα  μαζί  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Διατυπώστε  τα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όπως  και  ο  άλλος  διαγωνισμός  για  τον  εξωραϊσμό  των  υφιστάμενων  

σιντριβανιών  της  πλατείας ,  νομίζω  στο  προηγούμενο  ακόμα  

συμβούλιο ,  στο  προηγούμενο  εννοώ  στην  προηγούμενη  σύνθεση  του  

συμβουλίου  είχαμε  περάσει  για  το  πως  πρέπει  να  γίνονται  εκείνα  τα  

πράγματα .  Ανατρέπονται  αυτά ;   

 Το  ίδιο  νομίζω  είχαμε  περάσει  και  για  ένα  κονδύλιο  για  τον  Άγιο  

Ιωάννη  για  το  παλαιό  εκθεσιακό  κέντρο  που  τώρα  πάει  να  γίνει  

αθλητικό  γήπεδο ,  κάτι  τέτοιο ,  γυμναστήριο .   

 Μια  άλλη  παρατήρηση  είναι  η  εξής .  Μπαίνουν ,  ας  πούμε ,  από  

την  Σ .Α .Τ .Α .  όλα  τα  χρήματα  σε  ένα  έργο  χωρίς  να  μπορούμε  να  

προσδιορίσουμε  τελικά  εμείς  που  γίνεται .  Δηλαδή ,  όσον  αφορά  την  

οδοστρωσία  εννοώ .   

Δεν  είναι  κακό  που  μπαίνει  αλλά  που  θα  γίνει ;  Λέει  ότι  5.000 για  

το  τάδε  χωριό ,  3.000 για  το  τάδε  χωριό .  7.000 για  εκείνο .  Τι  θα  γίνει  

αυτό  και  άλλο  τίποτα  δεν  έχουμε ;  Δηλαδή  έχουμε  για  τον  κάθε  τόπο ,  

για  την  κάθε  περιφέρεια  ένα  εργάκι  των  5 ή  7.000 ευρώ ;  Υπάρχουν  

ανάγκες  τις  οποίες  πολλές  τις  έχουμε  δρομολογήσει  κι  από  πέρυσι  και  

έχουμε  πει  να  γίνουν .   

Παραδείγματος  χάρη ,  ξέρετε  Αντιδήμαρχε  ότι  δεν  λειτουργούνε  

κανένα  με  δυο  χρόνια  οι  ποτίστρες  στις  συγκεκριμένες  περιοχές .  Δεν  
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θα  τις  κάνουμε ;  Δεν  τις  βλέπω  στο  τεχνικό  πρόγραμμα .  Δεν  είναι ,  εδώ  

δεν  τις  βλέπω  εγώ .   

 Και  ένα  άλλο  που  το  λέω  πάντα ,  το  έλεγα  και  την  προηγούμενη  

φορά ,  σας  το  επισήμανα  και  στην  προηγούμενη  πρόταση  που  είχαμε  

κάνει ,  ότι  βλέπω  ότι  σαν  κατανομή  σε  τοπικές  κοινότητες  μπαίνει  μόνο  

ότι  δικαιούται  το  80% βάσει  με  το  πληθυσμιακό  κριτήριο  της  

Σ .Α .Τ .Α . .   

 Υπάρχουν  Τοπικές  Κοινότητες ,  οι  οποίες  έχουν  ιδία  έσοδα ,  τα  

οποία  δυστυχώς  ποτέ  δεν  ήρθαν .  Σας  το  έλεγα  και  εσάς  πολλές  φορές ,  

ποτέ .  Και  μπορώ  να  σας  τα  αναλύσω  ένα  –ένα  τα  έσοδα  τα  

συγκεκριμένα  αυτά  από  που  προέρχονται  και  μπαίνουν  σε  έναν  

κορβανά  γενικώς .   

 Τέλος  πάντων ,   αυτά  προς  το  παρόν  τα  ερωτήματα  είναι  και  θα  

δούμε  μετά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  ερώτηση  και  εδώ  μια  διευκρινιστική ,  κύριε  Γάτσιο .  Όταν  λέτε  ίδια  

έσοδα  μιλάτε  για  τις  πράξεις  εφαρμογής ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  μιλάτε ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  σας  πω  ευθέως .  Τώρα  θα  γίνω  πάλι  λίγο  μεροληπτικός .  Η  

Κοινότητά  μας  έχει  περί  της  30.000 δικά  της  έσοδα  κάθε  χρόνο .  Από  

τότε  που  ήρθαμε  στον  Δήμο  ποτέ  δεν  επέστρεψαν  πίσω .  Μιλάμε  για  

κεραίες ,  για  μισθώματα ,  για  φωτοβολταϊκά ,  για  πράγματα ,  για  τέτοια .  

Ποτέ  δεν  μπήκαν  σε  έργο .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  γεωγραφικά  δεν  πηγαίνουν .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι  αλλά  δεν  πηγαίνουν  ούτε  σαν  κατανομή .  Και  ένα  άλλο  να  πω  εδώ  

και  να  το  κλείσω ,  έχουμε  και  άλλα  αλλά  θα  σας  κουράσω  με  όλα  αυτά ,  

πρέπει  να  δούμε  και  την  ενδοδημοτική  σύγκλιση  κάποια  στιγμή .  Εάν  

θέλετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  πάτε  και  προς  τα  πίσω  να  δείτε  που  

έχουν  πάει  χρήματα  είτε  από  προγράμματα  είτε  από  τον  Δήμο  και  

κάποια  στιγμή  να  υπάρχουν  και  κάποιες  ισορροπίες .   

Είναι  νομίζω  κρίσιμο  και  σημαντικό  να  το  δείτε  αυτό ,  γιατί  δεν  

μπορεί  5.000 και  7.000 κάθε  χρόνο  να  μπαίνουν  σε  κάποιες  περιοχές  

και  την  ίδια  ώρα  30,  40 από  τους  πόρους  του  Δήμου  και  ταυτόχρονα  

και  ένα  πρόγραμμα  των  500.000,  των  700.000 ή  τους  1.000.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ερώτηση  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας  το  τεχνικό  πρόγραμμα  διαπιστώνει  κανείς  ότι  υπάρχουν  

πολλές  μελέτες ,  οι  οποίες  θα  ανατεθούν  σε  ιδιώτες .  Η  ερώτησή  μου  

είναι  η  εξής :   Πρώτον ,  έχουμε  μια  εξαιρετική  Τεχνική  Υπηρεσία  πολύ  

καλά  οργανωμένη ,  αρνήθηκε  ή  δεν  έχει  την  ικανότητα  να  εκτελέσει  

κάποιες  εξ  αυτών  των  μελετών ,  μια  και  τα  χρήματα  τα  οποία  

χρειαζόμαστε  μας  είναι  απαραίτητα ;  Ρωτήθηκε ,   δηλαδή  και  είπε  όχι ;   
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 Δεύτερον .  Οι  μελέτες  αυτές  τις  οποίες ,  βέβαια  είναι  και  η  

φιλοσοφία  σας ,  εδώ  δεν  μπορώ  να  πω  πολλά  πράγματα ,  έχετε  μια  

φιλοσοφία  να  κάνετε  μελέτες ,  είναι  μελέτες  αναγκαιότητας ;  Δηλαδή  

τις  θεωρείτε  ότι  είναι  απαραίτητες  και  πρέπει  να  γίνουν ;  Από  εσάς  

εντοπιστήκανε ;  Δεν  υπήρχαν  το  προηγούμενο  διάστημα ;   

 Τρίτη  ερώτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Για  όλες  τις  μελέτες  μιλάω ,  τις  μελέτες  και  κυρίως  θα  αναφερθώ  σε  

αυτή  την  νέα  ορολογία  που  βάλατε  για  πρώτη  φορά ,  το  master  plan.  

Ξέρετε ,  κύριε  Δήμαρχε  ο  Δήμος  έχει  ανάγκη  χρήματα .  Το  master  plan,  

θέλω  να  μου  διευκρινίσετε ,  η  διαφορά  του  master  plan από  την  μελέτη .  

Δηλαδή ,  εδώ  θα  δώσουμε  χρήματα  ξέροντας  . .master  plan,  αλλά  

νομίζω  ότι  εδώ  μπορείτε  να  κάνετε  μια  οικονομία  και  μια  σύμπτυξη ,  

ώστε  ο  Δήμος  να  γλιτώσει  κάποια  χρήματα  και  να  μπορεί  να  αναπτύξει  

κάποια  άλλα  έργα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  διαβάζοντας  τις  αποτυπωμένες  

προθέσεις  της  Δημοτικής  Αρχής ,  εννοώ  και  τις  μελέτες  και  τα  έργα  τα  

οποία  προτείνει ,  τα  καινούργια ,  τουλάχιστον ,  υπάρχει  μια  

ποικιλομορφία ,  οι  συνάδελφοι  και  ο  αγορητής  της  παράταξης  με  

κάλυψε .   

Εκείνο  το  οποίο  ήθελα  να  προσθέσω  εγώ  είναι  για  μένα  

ξεκάθαρο ,  είναι  ότι  η  υπηρεσία  Πρασίνου  δεν  εμφανίζεται  σχεδόν  

πουθενά .  Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  δώστε  μας  τι  έχετε  προβλέψει  γι '  

αυτή  την  υπηρεσία  και  πείτε  μας ,  ποια  μηχανήματα  έχει  και  τι  φέρουσα  
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ικανότητα  έχουν  αυτά  τα  μηχανήματα ;  Δηλαδή  εάν  είναι  σε  λειτουργία  

και  εάν  μπορούν  να  υλοποιήσουν ,  παραδείγματος  χάρη ,  μεταφορά  

χωμάτων  για  να  κάνουν  διαμόρφωση  σε  έναν  χώρο ;  Το  

συγκεκριμενοποιώ .   

Δηλαδή  τα  φορτηγά  μας ,  το  GCB, τα  γκρέιντερ ,  τι  έχουμε  από  

αυτά  σε  λειτουργία  και  ποιοι  είναι  αυτοί  οι  υπάλληλοι ,  διότι  δεν  θα  

κάνω  τοποθέτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  να  το  τελειώσω ,  διότι  στον  

Λευκώνα ,  παραδείγματος  χάρη ,  στην  εθνική  οδό  φυτέψαμε  τρεις  φορές  

τριανταφυλλιές  και  τριανταφυλλιές  δεν  έχουμε .   

Υπηρεσία  Πρασίνου  σημαίνει  φυτεύω ,  ξοδεύω  και  μετά ,  

τουλάχιστον  προνοώ  για  την  υποστήριξη  των  φυτών  τον  πρώτο  χρόνο  

και  τον  δεύτερο  και  έχω  μέριμνα  και  παρουσία  και  φροντίδα .  Μιλάω  

για  τον  Λευκώνα  που  είναι  κλασικό  παράδειγμα ,  τρεις  φορές  ξοδέψαμε  

και  οι  τριανταφυλλιές  που  είχαμε  βάλει  εγώ  πριν  από  τριάντα  χρόνια  

μόνο  κάποιες  από  εκείνες  επιβιώσανε .   

Άρα  λοιπόν ,  υπάρχει  Υπηρεσία  Πρασίνου ;  Έχει  εξοπλισμό ;  Έχει  

προσωπικό ;  Θα  την  ανασυστήσετε ;  Αυτό  είναι  κάτι  πολύ  βασικό ,  για  

να  δούμε ,  διότι  λέμε  ωραιοποιημένες  και  εξωραϊσμένες  έτσι ,  να  το  πω ,  

προτάσεις  και  στοχεύσεις ,  να  δούμε  που  είμαστε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  και  ο  κ .  Γκότσης  είχε  ζητήσει  επίσης ;  Και  η  κυρία  

Παπαφωτίου ;  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  27,  «Ανοικτός  σύνθετος  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  για  την  

ανάπλαση  της  πλατείας  Εμπορείου» 100.000.  Γνωρίζετε  φυσικά  ότι  

έγινε  μια  έκθεση  ιδεών ,  το  ξέρετε  και  βραβεύτηκαν  πρώτο ,  δεύτερο ,  
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τρίτο  βραβείο  πήραν ,  για  να  καταθέσουν  τις  θέσεις  πως  θέλουμε  την  

πλατεία  Εμπορείου .   

 Τώρα  έρχεται  εσείς  και  θα  κάνετε  έναν  αρχιτεκτονικό  

διαγωνισμό .  Τι  θα  περιλαμβάνει  αυτός ;  Ποιο  είναι  το  όραμα  δηλαδή ,  

αυτός  ο  διαγωνισμός ;  Τι  προσθέτει  αυτός  ο  διαγωνισμός ;  Θα  λάβει  

υπόψη  τις  ιδέες  των  προηγούμενων  ή  θα  είναι ,  δηλαδή  κάτι  εντελώς  

διαφορετικό ;  τι  θα  γίνει  δηλαδή ;  Έχετε  ένα  πλάνο ,  ένα  όραμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κατανοητό .  Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ένα  τμήμα  των  ερωτήσεων  καλύφθηκε  από  τον  κ .  Γάτσιο .  Απαντήσεις ,  

βέβαια  δεν  πήραμε ,  για  να  σιγουρευτούμε  ότι  θα  είναι  αυτές  που  

επιθυμούμε  οι  απαντήσεις ,  από  το  κομμάτι  πάντα  του  τεχνικού  

προγράμματος  που  αφορά  τα  έργα  του  ΄20.  

Μια  πρόταση  και  μια  παρατήρηση  που  θέλω  να  κάνω  εγώ  στο  κ .  

Αντιδήμαρχο  είναι  ότι  το  πλάνο  του  που  θα  έπρεπε ,  που  θα  έπρεπε  να  

είναι  όλων  των  Δημάρχων  και  όλων  των  αντιδημάρχων ,  πώς  θα  

μπορέσει  να  εντάξει  σε  κάποιο  πρόγραμμα  τις  πλατείες  όλων  των  

Κοινοτήτων  αυτών  οι  οποίοι  δεν  έχουν  την  ανάλογη  Σ .Α .Τ .Α .  για  να  

μπορέσουν  να  κάνουν  κάτι  αξιόλογο  στις  πλατείες  και  γενικά  στα  

κέντρα  των  χωριών  τους ;  Αυτό  που  προανέφερε ,  βέβαια  και  η  

αντιπολίτευση  η  μείζων  νωρίτερα .   

Με  λίγα  λόγια ,  μια  μελέτη ,  η  οποία  θα  συμπεριλαμβάνει  όλες  τις  

πλατείες  των  Κοινοτήτων  και  εάν  μπορέσει ,  εάν  έχει  κάποιο  πρόβλημα  

να  μπορέσουμε  να  το  εντάξουμε  όσον  αφορά  τα  έργα .   

Οι  υπόλοιπες  παρατηρήσεις  που  έχω  και  οι  ερωτήσεις  βασικά  σε  

αυτή  την  φάση ,  αφορούν  τις  αναμορφώσεις .  Τις  αναμορφώσεις  τις  
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οποίες  τις  ερωτήσεις  τις  έχω  κάνει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  βέβαια  

και  οι  απαντήσεις  που  πήρα  δεν  ήταν  απαντήσεις  οι  οποίες  θα  μπορούν  

να  με  καλύψουν .   

Ποιες  είναι  οι  ερωτήσεις ;   

Η  ερώτηση  είναι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  δυο  κωδικούς  έχετε  βάλει  στις  

δαπάνες  των  ανταποδοτικών .  Ο  ένας  αφορά  την  αποκομιδή  των  

κλαδεμάτων  και  την  αποκατάσταση  του  χώρου  που  αποθέτουν  τα  

κλαδέματα  και  η  άλλη ,  γύρω  στα  24.800 αφορά  αυτό  το  ποσό ,  

αποκατάσταση  του  χώρου  που  βάζετε  τα  κλαδέματα  και  η  άλλη  είναι  

15.000 για  να  δώσουμε  σε  κάποιον  να  μας  πει  εάν  μπορεί  να  

λειτουργήσει  η  αντλία  βενζίνης  μέσα  στο  αμαξοστάσιο .   

Θεωρώ  ότι  αυτά  τα  δυο  ποσά  δεν  μπορούν  να  μπουν  από  τα  

ανταποδοτικά ,  γιατί  είναι  δαπάνες  οι  οποίες  αφορούν  άλλες  

Διευθύνσεις  και  όχι  ανταποδοτικές  υπηρεσίες ,  οι  οποίες  ανταποδοτικές  

υπηρεσίες ,  το  λέει  η  λέξη ,  αφορά  μόνο  ανταπόδοση  στους  πολίτες ,  

ούτε  επενδύσεις  ούτε  προϊόντα  κλαδέματος  που  είναι  τεχνική  

διεύθυνση .   

Αυτό  ήθελα  να  σας  ρωτήσω  και  δεύτερη  ερώτηση  που  θέλω  να  

κάνω  είναι ,  αφαιρείτε  τον  τίτλο  από  την  υπογειοποίηση  των  κάδων  που  

έχουμε  ένα  προγράμματα  σε  εξέλιξη ,  διαγωνισμό  μάλλον  σε  εξέλιξη ,  

για  να  τοποθετήσουμε  και  άλλους  υπόγειους  κάδους  στον  Δήμο  Σερρών  

και  τους  ονομάζετε  «Προμήθεια  κάδων  απορριμμάτων».  

Έχετε  σκοπό  να  αλλάξετε  τον  διαγωνισμό  από  υπόγειους  

συμπιεζόμενους  κάδους ,  οι  οποίοι  μειώνουν  και  τον  χώρο  που  

καταλαμβάνουν  στην  οδό ,  μπορεί  να  ελαφρύνετε  το  πάρκινγκ ,  να  

παρκάρουν  εκεί  ένα ,  δυο ,  τρία  αυτοκίνητα ,  γιατί  ένας  υπόγειος  κάδος  

αντιστοιχεί  περίπου  σε  δέκα  κανονικούς  κάδους  απορριμμάτων ,  αυτοί  
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που  είναι  και  απλωμένοι  και  μοιρασμένοι  στην  πόλη ,  εάν  έχετε  σκοπό  

να  αλλάξετε  τον  τίτλο  και  να  προμηθευτείτε  άλλων  ειδών  κάδους  και  

όχι  υπόγειους ;   

Το  τρίτο  ερώτημα  είναι  που  έχω  παρατηρήσει ,  έχετε  βάλει  είναι  

έναν  κωδικό  «Αποκομιδή  απορριμμάτων  περιοχής  Σκουτάρεως  και  

τμήμα  της  πόλης  των  Σερρών». Έχετε  σκοπό  να  δώστε  αυτό  το  τμήμα ,  

από  το  οποίο  αποκομιδή  κάνει  η  υπηρεσία  του  Δήμου ,  οι  υπάλληλοι  

του  Δήμου  σε  ιδιώτη ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  είμαστε  στο  δεύτερο  θέμα ,  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα .  Τώρα  

προχωρήσαμε  και  στο  τρίτο  θέμα .  Το  τρίτο  θέμα  είναι ,  αυτά  εδώ  όλα  

είναι  οι  κωδικοί  του  προϋπολογισμού .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  τρίτο  θέμα ,  να  τις  κάνω  τις  ερωτήσεις  μου  στο  επόμενο  θέμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  προκαταβολικές  οι  ερωτήσεις .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  που  λέτε  τώρα  κάνατε  ένα  λάθος  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή  

μας  το  φέρατε  το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  το  κολλήσατε  πάνω  στις  

αναμορφώσεις  13:20,  ενώ  14:30΄  είχαμε  Οικονομική  Επιτροπή .  Μας  το  

κολλήσατε  στον  ίδιο  τίτλο  και  τώρα  διαχωρίζεστε .  Από  εκεί  πέρασε  το  

τεχνικό  πρόγραμμα ,  εκτιμώ  παράτυπα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  γιατί ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Παρόλα  αυτά… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι  παράτυπα .  Όχι ,  δεν  θα  το  αφήσουμε  έτσι .  Γιατί  πέρασε  παράτυπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πέρασε  παράτυπα  γιατί  το  θέμα  μας  ήταν  μόνο  οι  αναμορφώσεις .  Δεν  

ήταν  τεχνικό  πρόγραμμα  και  η  εισήγηση  του  τεχνικού  προγράμματος  

ήρθε  13:20΄ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  είναι  παράτυπο .   

 Παρόλα  αυτά ,  δεν  έχει  νόημα  για  μας  να  καταγγείλουμε  

περαιτέρω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  θέμα  καταγγελίας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  τι  θα  πείτε  εσείς  είναι  άλλο  θέμα .  Εμείς  τι  λέμε .  Ποια  είναι  η  δική  

μας  η  άποψη .  Από  εκεί  και  πέρα…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  όμως  κοιτάξτε  κάτι .  Το  έχουμε  χαλαρώσει  πάρα  πολύ .  Κάνουμε  

ερωτήσεις  που  αφορούν  άλλο  θέμα  και  αντί  να  κάνετε  ερώτηση  

περάσατε  και  κάνατε  τοποθέτηση  και  μάλιστα  και  καταγγελία .  Λοιπόν ,  

θα  έχετε  την  δυνατότητα  μετά  να  πείτε  αυτά  τα  σχόλια .  Άλλη  ερώτηση  

τώρα  έχετε ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Γι '  αυτό  το  θέμα  δεν  έχω  άλλη  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε .  Ωραία .  Κύριε  Μισιρλή  θα  απαντήσετε  μετά ,  θα  σας  δώσω  

τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σα  θυμίζω  ότι  ζήτησα… 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  να  πάρετε  τώρα  τον  λόγο .  Πείτε  μας .  Για  ερώτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  αφού  σας  είπα  ότι  θα  σας  δώσω  τον  λόγο  μετά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  δίνετε  τον  λόγο  ήδη  στον  κ .  Νυχτοπάτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έδωσα  τον  λόγο  στον  κ .  Νυχτοπάτη  τώρα  εγώ ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μπορεί  να  παράκουσα .  Ερώτηση  κ .  Νυχτοπάτη .   

 Βλέπω  ότι  τα  τρία  εκατομμύρια  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  

περνάνε  και  στο  νέο  τεχνικό  πρόγραμμα .  Βλέπω  τον  προϋπολογισμό .  Η  

Οικονομική  Επιτροπή  προχθές  ή  χθες  αποφάσισε  να  ματαιώσει  τον  

διαγωνισμό .  Πήρε  τέτοια  απόφαση .  Τον  διαγωνισμό  για  τα  λεντ  εννοώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Στον  κωδικό  60.000 έχουμε  μια  προμήθεια .  Κοιτάξτε ,  εγώ  έχω  

μπροστά  μου  αυτό  που  μας  στείλατε .  Αυτό  βλέπω  και  επ’  αυτού  κάνω  

ερωτήσεις .  Αυτά  που  μας  στείλατε .  Επομένως  έχουμε  εδώ  μια .  Άλλα  

βλέπουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο  θέμα  διαβάζετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  ίδιο  θέμα  με  τον  κ .  Χράπα  κυρία  Παπαφωτίου .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  τεχνικό  εάν  έχουμε  κάτι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

 Στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  νομίζω ,  περιλαμβάνεται  μια  δαπάνη  η  οποία  

αφορά  τους  Ξενώνες  Χρυσοπηγής .  Θα  ήθελα  να  μάθω  στην  περίπτωση  

που  γίνουν  έργα  εκεί ,  είναι  γνωστό  ότι  υπάρχουν  νομικές  εκκρεμότητες  

αδειοδότησης  και  τα  λοιπά .  Θα  ήθελα ,  λοιπόν  να  μάθω  για  ποιο  λόγο  ο  

Δήμος  επενδύει  εκεί  χρήματα  σε  ένα  έργο  που  είναι  αμφίβολο  λόγω  

έλλειψης  όλων  αυτών  των  προϋποθέσεων  να  λειτουργήσει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χράπα ,  εάν  θέλετε  κλείστε  το  μικρόφωνο .  Κύριε  Νυχτοπάτη  

απαντήστε  στις  ερωτήσεις .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  ξεκινήσω  ανάποδα .  Θα  απαντήσω  πρώτα  στην  κυρία  Παπαφωτίου .  

Το  έργο  αυτό  είναι  αυτό  που  είχαμε  πει  πριν  συνεχιζόμενο .  Το  φυσικό  

αντικείμενο  έχει  ολοκληρωθεί .  Ο  εργολάβος ,  δηλαδή  έχει  φύγει  από  τα  

έργα ,  από  τους  Ξενώνες  της  Χρυσοπηγής .  Απλώς  έχει  πληρωθεί ,  δεν  

έχει  τελειώσει  την  διαδικασία  της  οριστικής  παραλαβής .   

 Τώρα ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δεν  διαφωνώ ,  είναι  από  πρόγραμμα .  Το  θέμα  της  αδειοδότησης  από  

εδώ  και  πέρα  είναι  άλλο  θέμα  που  θα  δούμε  έτσι  και  αλλιώς  θα  δούμε ,  

είναι  πολύ  σοβαρό  θέμα  αυτό ,  αλλά  σήμερα  δεν  εκτελείται  άλλο  έργο  

ούτε  φυσικά  ο  Δήμος  επενδύει .    
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Το  μόνο  που  έκανε  ο  Δήμος  τελευταίες  μέρες  είναι ,  το  είχαμε  

πει ,  δώσαμε  ίντερνετ  στην  περιοχή  και  αλλάξανε  τις  κλειδαριές  για  

λόγους  ασφαλείας ,  να  μπορούμε  να  παρακολουθούμε  για  να  μην  

έχουμε  φθορές .  Τίποτα  άλλο .  Νομίζω  ότι  ο  καθένας  το  καταλαβαίνει  

αυτό ,  ότι  θα  έπρεπε  να  συμβεί  αυτό .  Δεν  συμβαίνει  τίποτα  άλλο  στους  

ξενώνες  της  Χρυσοπηγής .  Άρα  είναι  αυτό  που  σας  είπα ,  ξαναλέω ,  τα  

συνεχιζόμενα .   

Προχωράμε .  Κύριε  Χράπα ,  μακάρι  να  μπορούσαν  να  γίνουν  όλα .  

Θα  το  θέλαμε  όλοι .  Τι  κάνουμε  τώρα  εμείς  όμως  σε  σχέση  με  τα  χωριά ;  

Είπαμε ,  καταρχάς  ότι  ήδη  στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  έστω  και  με  ένα  

μικρό  ποσό ,  ενισχύουμε  τις  Τοπικές  Κοινότητες  λίγο  παραπάνω .   

Ήδη  ζητήσαμε  από  τον  Δήμο  Μητρουσίου ,  την  Κοινότητα  

Σκουτάρεως  και  Λευκώνα  από  δυο  περιοχές  στείλαμε  τα  έγγραφα  στην  

Πολεοδομία  και  περιμένουμε  να  δούμε  εάν  οι  χώροι  είναι  δημοτικοί  

καθαροί ,  για  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  σε  μελέτη ,  να  

μπορούμε  να  τα  εντάξουμε  άμεσα  σε  προγράμματα .  Φυσικά  όχι  και  τις  

δυο  πλατείες  σε  κάθε  περιοχή ,  την  μια ,  να  δούμε  ποια  είναι  ελεύθερη .   

Αυτό  που  επιπλέον  κάνουμε  στις  Τοπικές  Κοινότητες  και  το  

βλέπουν  όλοι  είναι  το  εξής ,  ότι  ζητάνε  οι  πρόεδροι  από  μικρο-υλικά  ή  

χρώματα  ή  διάφορα  που  μπορούν  να  τα  κάνουν  μόνοι  τους ,  τους  τα  

δίνουμε  ευχαρίστως ,  άρα  λοιπόν  και  με  την  δική  τους  βοήθεια  με  

ανθρώπους  ή  και  οι  ίδιοι  οι  πρόεδροι  ή  και  άνθρωποι  δικοί  τους  εκεί  

στην  περιοχή ,  τακτοποιούν  κάποια  θεματάκια  μικρά .   

Μέσα  από  τα  έργα  που  έχουμε ,  αυτά  που  θα  ψηφίσουμε  τώρα  των  

κοινοχρήστων  χώρων ,  κάποια  χρήματα  θα  πάνε  και  στις  Κοινότητες ,  

ώστε ,  γιατί  η  μόνη  επίσκεψη  επίσημη  που  δεν  κάναμε  είναι  στον  Δήμο  

Σκουτάρεως ,  ότι  ζητάει  η  κάθε  περιοχή  μικροπράγματα ,  τι  εννοώ ,  λίγα  
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παγκάκια ,  λίγα  σπασμένα  μάρμαρα ,  αυτά  που  δείχνουν  μια  

εγκατάλειψη  που  δεν  έπρεπε  να  υπάρχει  μέσα  στο  τέλος  του  χρόνου ,  

θα  γίνουν .   

Άρα  λοιπόν ,  όλα  αυτά  είναι  έξω  από  τα  χρήματα  της  Σ .Α .Τ .Α .  

που  αναλογεί  στο  κάθε  χωριό .  Αυτό  είχα  να  απαντήσω  εδώ .  Αυτό  

απαντώ  και  στον  κ .  Γάτσιο ,  γι '  αυτό  το  θέμα  που  έχει  σχέση ,  το  τι  η  

κάθε  Κοινότητα  ζητάει  και  κάνει  αυτό  που  θέλει  η  ίδια .  Ο  Πρόεδρος  ή  

η  Πρόεδρος .   

Τώρα ,  είπαμε  το  εξής  και  αυτό  θα  φανεί  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  της  Σ .Α .Τ .Α . ,  γιατί  μου  είπατε  που  θα  γίνουν  τα  έργα  του  καθενός ;  

Το  που  θα  γίνει  η  ασφαλτόστρωση  στο  κάθε  μέρος ,  το  επιλέγει  ο  

Πρόεδρος .  Εμείς  φυσικά  έχουμε  μια  επίβλεψη  αλλά  εάν  μας  πει  

κάποιος  ότι  εκεί  θέλουμε  να  γίνει ,  δεν  μπορούμε  να  παρέμβουμε .   

Αυτό  που  θα  γίνει  και  θα  φανεί  στην  πορεία  είναι  το  εξής .  Εάν  

σε  ένα  χωριό ,  δεσμευτήκαμε  γι '  αυτό ,  πρέπει  να  κάνουμε  εκατό  μέτρα  

ασφαλτόστρωση ,  είπαμε  ότι  θα  κάνουμε  εκατό  είκοσι  από  τα  χρήματα  

που  έχουμε  για  τον  Δήμο  Σερρών .  Δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  κάπου  

αυτό ,  θα  φανεί  μόνο  στην  πράξη  όταν  θα  γίνει .  Είτε  ασφαλτόστρωση  

είτε  κάτι  άλλο .   

Όπως  θα  κάνουμε  τώρα  μια  παρέμβαση  στον  Προβατά ,  που  εκεί  

που  ξεκινάει  να  γίνεται  η  παιδική  χαρά  με  χρήματα  της  Σ .Α .Τ .Α .  εμείς  

θα  κάνουμε  ένα  κάγκελο ,  γιατί  το  κάγκελο  που  υπάρχει  εκεί  δεν  

προϋπολογίστηκε  και  είναι  χάλια ,  σκουριασμένο  και  πολύ  επικίνδυνο .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

11

Θα  το  αλλάξουμε  εμείς .  Θα  μου  πεις  μικρό ;  Μικρά  –μικρά  αυτά  

μπορούμε  να  κάνουμε ,  να  μην  λέμε  και  πολλά .   

Απαντώ ,  λοιπόν ,  στο  ένα  θέμα  του  κ .  Γάτσιου .  Θα  τελειώσω  με  

εσάς ,  κ .  Γάτσιο  στο  τέλος .  Στα  υπόλοιπα .   

Είπε  ο  κ .  Γκότσης  για  το  master  plan και  την  πλατεία  Εμπορείου .  

Σίγουρα  υπάρχει  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  ιδεών .  Χωρίς  να  

υπάρχουν  όροι ,  λοιπόν ,  ο  κάθε  συμμετέχοντας  είπα  τι  πιστεύει  ότι  

μπορεί  να  γίνει .   

 Μήπως  Δήμαρχε  θέλετε  να  πείτε  για  την  πλατεία  Εμπορείου ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  το  εξής  για  την  πλατεία  Εμπορείου .  Εδώ ,  όπως  βλέπετε ,  στο  

τεχνικό  πρόγραμμα  αναφέρεται  «σύνθετος  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  

για  την  ανάπλαση  της  πλατείας  Εμπορείου». Άλλο  είναι  οι  εκθέσεις  

ιδεών .  Άλλο  είναι  το  συνολικό  πλαίσιο ,  το  συνολικό  πλάνο  που  έχουμε  

για  την  πλατεία  Εμπορείου ,  όπως  το  περιγράψαμε  εμείς  στην  πρότασή  

μας  και  από  προεκλογικά .   

 Προεκλογικά ,  λοιπόν ,  ποιο  είναι  το  πλάνο  μας ;  Ποιο  είπαμε  και  

τι  θέλουμε  να  εφαρμόσουμε ;  Θέλουμε  υπογειοποιημένο  πάρκινγκ  στην  

πλατεία  Εμπορείου ,  να  δει  δηλαδή  η  μελέτη ,  την  οποία  την  έχουμε ,  

φυσικά ,  στην  αναμόρφωση ,  για  να  μην  το  μπερδέψουμε  τώρα ,  θα  δείτε  

στην  αναμόρφωση  έχουμε  άλλη  μελέτη  που  θα  καταλήξει ,  φυσικά  ένα  

βήμα  από  την  ολοκλήρωση  του  έργου  είναι  ο  σύνθετος  αρχιτεκτονικός  

διαγωνισμός ,  όπως  φανταζόμαστε  την  πλατεία ,  την  αναμόρφωσή  της ,  

συν  την  αξιοποίηση  του  οικοδομικού  πολυγώνου  210.  

 Στο  οικοδομικό  πολύγωνο  210 σας  θυμίζω  είναι  το  κτήριο  που  

γκρεμίστηκε  της  Δημοτικής  Αγοράς .  Η  αξιοποίηση  εκείνου  του  

οικοπέδου  που  θα  καταλήξει  το  master  plan γι '  αυτή  την  αξιοποίηση .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

11

 Θα  καταλήξει  σε  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  όταν  θα  καταλήξει ;  Θα  καταλήξει  σε  

αξιοποίηση  μόνιμων . . .στον  Δήμο ;  Είναι  απαραίτητο  εργαλείο ,  αλλιώς  

όλοι  θα  έχουμε  ιδέες .   

 Εμείς  λέμε  ότι  έχουμε  αυτή  την  στόχευση  της  αξιοποίησης ,  αυτή  

η  στόχευση  της  αξιοποίησης  περνάει  μέσα  από  master  plan και  μέσα  

από  ανοικτό  σύνθετο  διαγωνισμό .   

Αυτό  είναι  το  πλάνο  το  οποίο ,  όπως  ακριβώς  το  περιγράφουμε ,  

αλλά  θα  καταλήξουμε ,  θα  καταλήξει  η  μελέτη  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση .  Αυτές  τις  κατευθύνσεις  θα  δώσουμε  εμείς .   

 Να  πω  λίγο  για  το  master  plan,  επειδή  τα  master  plan γενικά ,  

γιατί  γίνεται  και  μια  σπέκουλα  με  την  έννοια  αυτή .  Φυσικά  στο  

τεχνικό  πρόγραμμα  περιγράφεται  μόνο  αυτό ,  τα  περισσότερα  είναι  

στην  αναμόρφωση .   

Ακούστε  λίγο .  Αυτή  η  διαδικασία  είναι  απαραίτητη  βάση  

ωρίμανσης .  Δεν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  θέλουμε  εμείς  να  κάνουμε ,  

παραδείγματος  χάρη ,  τα  Κέντρα  Ενημέρωσης  σε  κάθε  χωριό ,  που  είναι  

μια  από  τις  προγραμματικές  μας  δεσμεύσεις .  Για  να  γίνει  αυτό  δεν  

πάμε  και  στήνουμε  απευθείας  κέντρα .  Δεν  πάμε  και  οργανώνουμε  ένα  

τέτοιο  δίκτυο ,  το  οποίο  αφορά  υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες ,  εφαρμογή  

έξυπνων  λύσεων  απευθείας  μόνοι  μας .  Δεν  το  κάνουμε  μόνοι  μας  από  

το  μυαλό  μας .  είναι  αποτέλεσμα  μιας  στρατηγικής ,  μιας  διαδικασίας ,  

ενός  στρατηγικού  προγραμματισμού  που  θα  καταλήξει  σε  ένα  

πρόγραμμα .   

Προφανώς  η  κατεύθυνση  είναι  αυτή ,  αλλά  δεν  μπορούμε  να  το  

κάνουμε  έτσι .  Ακόμη  και  η  πρόταση  που  θα  υποβάλλουμε ,  γιατί  αυτό  

είναι  εντασσόμενο  σε  πρόταση  από  πρόσκληση  που  θα  βγει ,   θα  πρέπει  

να  έχουμε  ώριμη  μια  τέτοια  μελέτη .  Πώς  θα  προχωρήσει  αυτό ;  
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Αναγκαστικά  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  από  μια  τέτοια  διαδικασία  

master  plan,  όπως  και  όλα  τα  άλλα ,  τα  οποία  τα  έχουμε  σαν  

προγραμματικές  δεσμεύσεις .   

Μην  δαιμονοποιούμε  την  διαδικασία ,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  

για  να  μας  γεμίσει  χρήματα .  Αυτά  όλα  τα  χρήματα  θα  επιστρέψουν  

πολλαπλάσια  στον  Δήμο .  Χωρίς  αυτά  ναι  μεν  δεν  θα  ξοδέψουμε ,  αλλά  

δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  πάρουμε  και  εάν  θέλουμε  να  έχουμε  ήττες ,  

να  βγαίνουν  προσκλήσεις  και  να  τις  βλέπουμε  να  περνάνε  σαν  τα  

τραίνα ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  σήμερα ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  με  την  

έγκριση  του  προγράμματος ,  να  μπούμε  μπροστά  και  να  είμαστε  

πρωτοπόροι  σε  αυτό .  Να  δημιουργήσουμε  τέτοια  εργαλεία .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Συμπληρώνοντας  αυτό  και  θα  συνεχίσω  μετά  θέλω  να  πω  το  εξής :  

ενδεχομένως  όλοι  είδατε  μια  υπερδέσμευση  που  έγινε  αυτές  τις  μέρες  

για  το  πρόγραμμα  LEADER στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών  στα  4 

εκατομμύρια  περίπου  και  για  να  γίνουν  πάρα  πολλά  δημόσια  έργα .  

Ποιο  είναι  το  πρόβλημα ;  Σίγουρα  στην  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  

έγιναν  πάρα  πολλά  έργα .  Πολλές  μελέτες ,  πολλά  έργα ,  έμειναν  και  σε  

μας ,  το  αντιλαμβάνονται  όλοι  αυτό .  Μπορεί  όμως  κάποιο  να  πει  ότι  τα  

έργα  αυτά  φτάνουν ;  Όχι  βέβαια .  Όσα  χρήματα  και  να  είχαμε  θα  κάναμε  

πολλά  περισσότερα .   

 Συμπληρώνοντας  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  να  πω  το  εξής :  

στο  πρόγραμμα  LEADER, λοιπόν ,  να  σας  πω  ενδεικτικά  ότι  ο  Δήμος  

Αμφίπολης  επιδοτείται  100% ,είναι  450.00 για  να  κάνει  έργα ,  δεν  θα  

πω  τι  έργα ,  450.000.  Δήμος  Βισατίας  παιδικές  χαρές  200.000,  

τέσσερις .  Δήμος  Εμμ .  Παπά  700.000.  Δήμος  Ηράκλειας  1.070.00.  

Επιδοτούνται  100% για  έργα .   
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Θέλετε  να  σας  πω  το  ποσό  του  Δήμου  Σερρών ;  Δυστυχώς ,  19.000.  Τι  

σημαίνει  αυτό ;  Είναι  η  πυροπροστασία  εκείνη .  Η  πυροπροστασία ,  το  

έργο  το  δικό  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  είναι  τόσο ;  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Γιατί  προφανώς  δεν  προλαβαίναμε  να  κάνουμε  άλλα  έργα .  Εάν  λοιπόν  

τότε  δίναμε  ένα  ποσό  και  κάναμε  μια  μελέτη ,  καταλαβαίνετε  τι  σας  

λέω ;  Ένα  εκατομμύριο  παίρνει  ο  Δήμος  Ηράκλειας  για  να  κάνει  

κολυμβητήριο  και  το  αμφιθέατρο  της  Σκοτούσσας  και  εμείς  παίρνουμε  

19.000.  Ευτυχώς  σώνει  την  κατάσταση  λίγη  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη  λέτε  για  παιδικές  χαρές  και  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Μα  αυτό  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  πήραν  άλλα  από  το  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Κύριε  Γκότση  αυτό  λέω ,  ότι  ενώ  έγιναν  πολλά  έργα ,  το  ίδιο  λέμε ,  

ποιος  λέει  ότι  δεν  θα  θέλαμε  και  άλλα ;  Άρα  λοιπόν ,  γιατί  όλοι  αυτοί  οι  

Δήμοι  … 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  φιλοσοφία  είναι  ότι  όσο  πιο  πολλές  ώριμες  μελέτες  έχουμε ,  τόσο  πιο  

πολλά  χρήματα  θα  πάρουμε  ως  Δήμος  Σερρών .  Αντί  να  είχαμε  είκοσι  

θα  είχαμε  τριακόσια  είκοσι ,  ένα  εκατομμύριο  είκοσι .  Εάν ,  δηλαδή ,  δεν  

τσιγκουνευόμασταν ,  δεν  θα  πω  την  έκφραση  τσιγκούνεμα ,  εάν  δίναμε  

περισσότερα  χρήματα ,  θα  είχαμε  περισσότερα  χρήματα  να  πάρουμε .  

Αυτή  είναι  η  φιλοσοφία .  Γενικά  αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  αυτής  της  

Δημοτικής  Αρχής .  Δεν  θα  πρέπει  να  τσιγκουνευτούμε  στα  εργαλεία  τα  

οποία  θα  μας  δημιουργήσουν  και  θα  μας  γεμίσουν  λεφτά .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Συνεχίζοντας ,  λοιπόν ,  φυσικά  λέω  και  το  εξής  και  να  είμαστε  

περήφανοι  όλοι  γι '  αυτό ,  πραγματικά  η  Τεχνική  Υπηρεσία  είναι  καλή ,  

δυνατή  υπηρεσία ,  όντως  και  κάνει  πολλά  πράγματα .  Δεν  είμαι  έτοιμος  

όμως  γι '  αυτό ,  στο  επόμενο  συμβούλιο  θα  σας  πω ,  γιατί  μιλήσαμε  πολύ  

με  τους  ανθρώπους  αυτούς  και  τους  είπαμε  την  δική  μας  φιλοσοφία .  

Κάνουν  πάρα  πολλές  μελέτες  και  θα  κάνουν  και  άλλες .  Είπαμε  για  ποιο  

λόγο .  Γιατί   όλοι  ξέρουμε  ότι  θα  τρέξουν  πάρα  πολλά  προγράμματα .  

Άρα  λοιπόν ,  εκτός  από  αυτά  που  προϋπολογίζουμε  εδώ ,  τα  οποία  

παρένθεση  όλα  αυτά  θα  έχουν  εκπτώσεις ,  θα  απαντήσω  μετά ,  κ .  

Φωτιάδη ,  άρα  λοιπόν  πρέπει  να  είμαστε  έτοιμοι  για  πάρα  πολλά  

πράγματα  που  και  εσείς  αφήσατε  και  πρέπει  να  τελειώνουν ,  Β .Α .Α . ,  

δεύτερη  Β .Α .Α .  και  πολλά  άλλα  που  γίνονται ,  έτσι  λοιπόν  στο  επόμενο  

συμβούλιο  θα  σας  πω  τι  έχουμε  προγραμματίσει  να  κάνει  η  Τεχνική  

μας  Υπηρεσία  και  γιατί  αυτά  τα  έργα  θέλουμε  να  τα  δώσουμε  έξω ,  

γιατί  πρέπει  να  τα  προλάβουμε ,  να  είμαστε  έτοιμοι .   

Άρα  λοιπόν ,  απαντώ  και  σε  αυτό ,  τι  μπορεί  να  κάνει  η  Τεχνική  

Υπηρεσία ;  Πολλά  πράγματα .  Θα  είμαι  έτοιμος  την  επόμενη  φορά .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

12

Κύριε  Γάτσιο  στο  νούμερο  19,  του  τεχνικού  προγράμματος  είναι  

οι  ποτίστρες .  Ακριβώς  αυτό  που  είπαμε .  Το  νούμερο  19 είναι  το  έργο ,  

Συντήρηση   εγκαταστάσεων  υδατοδεξαμενών  Δήμου  Σερρών .  Γίνεται  

από  το  περιβαλλοντικό  τμήμα  η  μελέτη  τώρα  και  θα  ξεκινήσει  άμεσα  

για  να  προλάβουμε  τον  Απρίλιο .   

 Τώρα ,  διαχειριστικές  μελέτες .  Η  διαχειριστική  μελέτη  που  είπατε  

του  δάσους  Μαρμαρά ,  έπρεπε ,  καταρχάς  να  γίνει  πριν  δυο  χρόνια .  

Γίνεται  τώρα .  Τι  γίνεται  όμως  εκεί ;  Καταρχάς  ο  προϋπολογισμός  η  

προ-εκτίμηση  αμοιβής  γίνεται  με  βάση  κάποια  στάνταρ ,  τα  οποία  δεν  

τα  κάνουμε  εμείς .   

Φυσικά  και  εδώ  θα  υπάρχει  έκπτωση .  Δεν  είναι  μόνο  αυτό  που  

είπατε ,  αλλά  είναι  κάτι  από  τον  νόμο  τυποποιημένο ,  η  προ-εκτίμηση ,  

ξαναλέω ,  βγαίνει  από  τον  νόμο  με  βάση  την  έκταση  της  περιοχής  και  

εμείς  θα  πάμε  να  την  κάνουμε ,  γιατί  έπρεπε  να  γίνει  πριν  δυο  χρόνια ,  

το   δασαρχείο  μας  πιέζει  πάρα  πολύ  γι '  αυτό  και  αλίμονο  εάν  συμβεί  

κάτι  στην  περιοχή  και  δεν  έχουμε  διαχειριστική  μελέτη .   

Σίγουρα  το  ποσό  θα  είναι  περίπου ,  παραπάνω  από  το  50% η  

έκπτωση .   

Τώρα  έχουμε  απαντήσει  το  που  θα  γίνει  η  Σ .Α .Τ .Α .  των  χωριών  

που  είπατε .  Για  την  Σ .Α .Τ .Α .  που  είχατε  ρωτήσει  ή  εσείς  ή  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  νομίζω  εσείς ,  πως  κατανέμεται  η  Σ .Α .Τ .Α .  Είπαμε  ο  κάθε  

Πρόεδρος  και  εμείς  επιπλέον  θα  συνεισφέρουμε .   

 Πάμε  στον  Άγιο  Ιωάννη .  Στον  Άγιο  Ιωάννη  ναι  θέλουμε  

επιτέλους  να  προχωρήσει  εκείνο  το  έργο ,  το  οποίο  το  βλέπουμε  όλοι  

και  κανένας  δεν  είναι  περήφανος  γι '  αυτό .  Γι '  αυτό  και  λίγο  παρακάτω  

έχουμε  ένα  άλλο  θέμα  σε  σχέση  με  το  ρέμα .  Τι  λέμε  ότι  θα  κάνουμε  

εκεί ;  Μια  μελέτη  να  δούμε  τι  μπορεί  να  γίνει  αυτό ,  πως  θα  προχωρήσει  
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το  έργο  αυτό .  Τι  ακριβώς  χρειάζεται  για  να  ολοκληρωθεί .  Αυτό ,  

ξαναλέω ,  έχει  σχέση  και  με  ένα  θέμα ,  δεν  θυμάμαι  πιο  νούμερο  είναι ,  

με  την  ανάληψη ,  . .του  Αγίου  Ιωάννη .  Θα  το  πούμε  εκείνη  την  ώρα .   

 Σιντριβάνια .  Όλοι  μαζί  εδώ  πριν  καιρό ,  τον  Οκτώβριο  νομίζω ,  

τον  Νοέμβριο ,  είχαμε  ψηφίσει  ομόφωνα  ότι  θα  βγάλουμε  τις  100.000 

από  το  Β .Α .Α .  που  ήταν  για  τον  μηχανολογικό  εξοπλισμό  των  

σιντριβανιών ,  γιατί  είπαμε  ότι  θα  κάνουμε  καινούργια  σιντριβάνια .  

Εδώ  το  αποφασίσαμε  όλοι  ομόφωνα .  Είχαμε  100.000 από  το  δικό  σας  

έργο ,  110.000,  πόσο  ήταν  και  αποφασίσαμε  να  μην  το  κάνουμε ,  γιατί  

δεν  ήταν  σωστό  να  κάνουμε  αυτό  και  πάντα  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είχαμε  πει  ότι  δεν  είναι  μόνο  το  αισθητικό  κομμάτι  που  ο  καθένας  

μπορεί  να  έχει  την  άποψή  του ,  είναι  το  λειτουργικό .  Είπαμε  ότι  . .οι  

λεκάνες ,  έχουν  από  κάτω  οι  αποχετεύσεως ,  τα  ξέρουμε  τα  προβλήματα .   

 Τώρα ,  άρα  λοιπόν ,  ποιος  θα  μπορούσε  να  μας  πει  καλύτερα  εάν  

και  είναι  υποχρεωτικό  από  τον  νόμο  τι  πρέπει  να  κάνουμε  εκεί ;  Ένας  

αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός ,  όπου  εκεί  θα  δώσουμε  κάποια  στάνταρ .  

Το  μέγεθος ,  την  θέση  και  τι  ακριβώς  ζητάμε  για  να  έρθουν  πέντε ,  δέκα  

προτάσεις ,  δεν  ξέρω  πόσες  θα  έρθουν  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εδώ  να  σας  πω  στο  κομμάτι  αυτό ,  είναι  μια  ακόμη  από  τις  

προεκλογικές  δεσμεύσεις  που  είχαμε ,  ότι  εμείς  στοχεύουμε  και  θα  

σχεδιάσουμε  εκεί  ένα  μεγάλο  μουσικό  και  φωτεινό  σιντριβάνι ,  όπως  

τις  κατευθύνσεις  αυτές  θα  δώσουμε .  Από  εκεί  και  πέρα  η  μελέτη  θα  
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καταλήξει  και  τεχνικά  και  ουσιαστικά  χρηματοοικονομικά  πως  θα  

ολοκληρωθεί .  Άρα  είναι  απαραίτητη  η  διαδικασία .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  όντως  είχαμε  πει  να  πάρουμε  έναν  αρχιτέκτονα  εδώ ,  είχαμε  

ψηφίσει  πάλι  ομόφωνα  και  ευχαριστώ  γι '  αυτό ,  τώρα  γίνεται  η  

κλήρωση ,  τώρα  γίνεται  η  διαδικασία ,  με  κλήρωση  θα  έρθει  ο  

αρχιτέκτονας  αυτός  για  να  μας  βοηθήσει  και  σε  αυτό  και  σε  πολλούς  

άλλους  αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς ,  στην  σύνταξη  των  μελετών .   

 Είπαμε  ότι  αυτός  δεν  θα  κάνει ,  το  είχε  προτείνει  μάλιστα  αυτό  ο  

κ .  Φωτιάδης ,  να  είναι  συνεργάτης  γενικός ,  να  βοηθήσει  σε  πολλά  

πράγματα ,  σε  πολλούς  αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς  ο  αρχιτέκτονας ,  

όπως  θα  μας  βοηθήσει  και  στην  αναμόρφωση  των  σιντριβανιών  που  

έχουμε  στην  βιοκλιματικές .  Ξέρουμε  ότι  κάτι  πρέπει  να  κάνουμε  εκεί ,  

να  αλλάξουμε  τα  μάρμαρα ,  να  τα  ομορφύνουμε .  Το  καταλαβαίνουμε  

όλοι  αυτό .  Θα  μας  βοηθήσει  και  εκεί .   

 Θέλουμε  μέχρι  το  Πάσχα  να  είμαστε  γεροί ,  τον  Μάιο  γεροί  να  

είμαστε ,  εκεί  να  έχουμε  παρέμβαση  να  την  χαρεί  ο  κόσμος .  Γι '  αυτό  

λοιπόν  . .αρχιτεκτονικοί  διαγωνισμοί .   

 Άρα ,  έχω  απαντήσει  ήδη  τι  μπορεί  να  κάνει  η  υπηρεσία ,  όμως  

δεσμεύομαι  την  επόμενη  φορά ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μαζί  

με  την  τροποποίηση  που  θα  φέρουμε  ως  Τεχνική  Υπηρεσία ,  να  σας  

αναφέρω  ακριβώς  τις  μελέτες  που  προγραμματίζει  να  κάνει  η  Τεχνική  

Υπηρεσία .   

 Συγκεκριμένα  τώρα  για  τους  κόμβους ,  οι  κόμβοι  αυτοί  που  

θέλουμε  να  κάνουμε ,  βρίσκονται  σε  σημεία  με  πολύ  μεγάλο  φόρτο .  Δεν  

είναι  απλοί  διακοσμητικοί  κόμβοι ,  κυρίως  είναι  κυκλοφοριακοί  κόμβοι  

με  μεγάλο ,  ξαναλέω ,  φόρτο ,  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  και  αλίμονο  
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εάν  πει  κάποιος  ότι  η  Εγνατία  η  εταιρεία  δεν  είναι  η  κατάλληλη  

εταιρεία  για  να  κάνει ,  που  έχει  την  τεχνογνωσία  να  το  κάνει  και  να  

είμαστε  χαρούμενοι  γι '  αυτό ,  γιατί  πλέον  η   Εγνατία  δεν  κάνει  πολλές  

προγραμματικές  συμβάσεις .  Είμαστε  από  τους  τελευταίους .  Είτε  γιατί  

έχει  πολλά  έργα .   

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  μόνο  χαρούμενοι  πρέπει  να  είμαστε ,  

γιατί  πρέπει  το  έργο  αυτό  να  γίνει  γρήγορα .  Ελπίζουμε  ότι  θα  το  

εντάξουμε ,  φυσικά  και  σε  ένα  πρόγραμμα ,  την  κατασκευή  των  κόμβων  

εννοώ .   

 Νομίζω  ότι  έχω  απαντήσει  σε  όλα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  ρωτήσω  λίγο ;  Τι  σημαίνει  προγραμματική  σύμβαση  με  την  Εγνατία  

και  αμέσως  μετά  22.000 ευρώ  μελέτη  κόμβων  Εγνατίας ;  Δεν  το  

κατάλαβα .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Η  προγραμματική  θα  μας  βοηθήσει  να  ετοιμάσει  τα  τεύχη  του  

διαγωνισμού  με  την  τεχνογνωσία  που  έχει .  Τα  τεύχη  του  

συγκεκριμένου  διαγωνισμού  με  τους  συγκεκριμένους  όρους  που  

χρειάζονται ,  είναι   κάτι  σαν  αυτό  που  έγινε  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο  

περίπου  σας  λέω .  Εξειδικευμένο  έργο  είναι  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  κάτω  έχει  την  μελέτη… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Αυτό  ακριβώς .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  αρχή  τι  κάνει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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 Καθορίζει  τους  όρους  και  τον  τρόπο  του  διαγωνισμού .  Αμέσως  μετά  

θα  γίνει  η  μελέτη .  Οι  μελέτες ,  βέβαια ,  όλες  να  ξέρετε ,  στο  

προϋπολογισμό  έχουμε  το  δικαίωμα  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εξήγησέ  το  λίγο  πιο  καλά .  Κύριε  Νυχτοπάτη  εξηγήστε  τι  σημαίνει ,  τι  

θα  κάνει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  διάφορα  στάδια  της  μελέτης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  μηχανικοί  το  γνωρίζουν  αυτό ,  κάποιοι  δεν  το  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Η  Εγνατία  καθορίζει  τους  όρους ,  τις  κατευθύνσεις  για  να  γίνει  ο  

διαγωνισμός  μετά  και  να  έρθουν  εταιρείες  να  κάνουν  την  μελέτη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  απαραίτητη  όμως  η  διαδικασία  για  να  προχωρήσει  η  μελέτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  προσθήκη  προτού  ολοκληρωθεί  το  θέμα .  Θα  ήθελα  λίγο  να  

αναφερθούμε  στις  πράξεις  εφαρμογής ,  γιατί   όπως  βλέπετε  στο  τεχνικό  

δελτίο  έχουμε  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  τελειώσαμε  με  τις  ερωτήσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι ,  στο  πλαίσιο  της  παρουσίασης  για  τις  πράξεις  εφαρμογής .  Έχουμε ,  

όπως  βλέπετε ,  πράξεις  εφαρμογής  το  ΄20, το  ΄21, το  ΄22, το  ΄23 και  το  

΄24, αφορά  κονδύλια  από  τα  έσοδα  του  Δήμου  που  είναι  

προσδιορισμένα  από  τις  πράξεις  εφαρμογής  και  θα  ήθελα  να  αναλυθεί  

για  την  κάθε  πράξη  εφαρμογής  τι  έργα  γίνονται  σε  κάθε  γειτονιά .  

Είναι  σημαντικό  να  ακουστεί  αυτό ,  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  μια  

πιο  ολοκληρωμένη  άποψη .   

 Κύριε  Νυχτοπάτη  θέλω  να  αναφερθείτε  πρώτα  σε  αυτά ,  για  να  

προχωρήσουμε .  Για  την  ανάδειξη ,  φερ’  ειπείν ,  για  την  περιοχή  του  

Αγίου  Αθανασίου .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  τα  χρήματα  των  πράξεων  εφαρμογής  μπορεί  να  

πηγαίνουν ,  τα  χρήματα  μόνο  σε  συγκεκριμένη  περιοχή  για  έργα  

υποδομής  το  κάθε  ένα  και  αφού  συνεννοηθήκαμε  με  το  Λογιστήριο  

βρήκαμε  ποια  χρήματα  υπάρχουν  και  . .δεν  τα  χρησιμοποιούμε  άμεσα ,  

μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε ,  ξαναλέω ,  για  την  κάθε  περιοχή  

συγκεκριμένα .   

  Άγιος  Αθανάσιος .   

Στον  Άγιο  Αθανάσιο  θα  κάνουμε  μια  παιδική  χαρά ,  ένα  γήπεδο  

μπάσκετ  που  έχει  θα  το  ολοκληρώσουμε  και  το  Πολιτιστικό  Κέντρο  

εκεί  που  έχει  μια  πλατεία  με  το  Πολιτιστικό  Κέντρο ,  θα  αναμορφωθεί  

και  η  πλατεία  και  το  Πολιτιστικό  Κέντρο .  Ξαναλέω  από  χρήματα  της  

πράξης  εφαρμογής ,  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  πάνε  σε  άλλη  περιοχή  να  

γίνουν  κάτι  άλλο .  Μπορεί  να  γίνουν  μόνο  τέτοια  έργα .   

  Έργα  οδοστρωσίας  της  περιοχής  Σιγής .   

Το  καταλαβαίνουμε  όλοι .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ξεκινάει  το  έργο  άμεσα .  

Άμεσα  μετά  πρέπει  εμείς  να  είμαστε  έτοιμοι ,  όχι  να  περιμένουμε  άλλο  
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έναν  χρόνο ,  να  μπορέσουμε  να  πάμε  να  κάνουμε  την  ασφαλτόστρωση  

σε  εκείνα  όλα  τα  σημεία .  Το  έργο  θα  είναι  πολύ  μεγάλο  εκείνο ,  έχουμε  

συνεννοηθεί  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  που  θα  ξεκινήσει  και  που  εμείς  

μπορούμε  να  στρώσουμε  άμεσα ,  ώστε  να  μην  δημιουργηθεί  πρόβλημα  

από  την  συνέχιση  του  έργου ,  να  χαλάσουν  οι  δρόμοι  αυτοί .   

 Εννοείται ,  βέβαια ,  ότι  με  τις  εκπτώσεις ,  ξαναλέω ,  που  θα  

πάρουμε  από  τα  έργα  αυτά  ή  θα  συνεχίσουμε  την  ασφαλτόστρωση  ή  θα  

κάνουμε  κάποια  έργα  που  θα  επιλέξουμε  στο  μέλλον  μαζί ,  όπως  είπε  

και  ο  κ .  Δήμαρχος .   

  Παρεμβάσεις  σε  κοινόχρηστους  χώρους  της  περιοχής  Αγίων  

Αναργύρων .   

 Εκεί  έχουμε  δυο  έργα .  Μια  παιδική  χαρά  απέναντι  από  το  Καμέα ,  

που  έχει  έναν  χώρο  πρασίνου .  Εννοείται  ότι  όπου  προγραμματίζουμε  

έργο  εδώ ,  το  ξαναλέμε ,  είναι  καθαρά  οικόπεδα  του  Δήμου  που  μπορεί  

να  χρησιμοποιηθούν  άμεσα .  Δεν  χρειάζονται  ούτε  νομικά  θέματα  

έχουν ,  όπως  είπαμε  και  για  τις  τρεις  κοινότητες  που  θα  ψάξουμε  να  

είναι  καθαρά ,  για  να  μπορέσουμε  να  πάμε  κατευθείαν  σε  έργα .   

  Ένα  έργο  είναι ,  ένα  τεχνικό  ανάμεσα  στο  713 οικόπεδο . .  714 

στον  γνωστό  λόφο  Μαρούλη ,  όπου  εκεί  έπρεπε  να  γίνει  ένα  έργο ,  

κάποια  σκαλοπάτια  για  κάποια  σπίτια  που  υπάρχει  ένα  πολύ  

σοβαρό  πρόβλημα  και  ταυτόχρονα  πλημμυρίζουν  κιόλας .   

 Υπήρχε  μια  μελέτη ,  ο  κ .  Γκότσης  το  ξέρει  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή ,  την  φέρνουμε   έτοιμη  για  να  την  κάνουμε  και  αυτή .   

  Κατασκευή  παιδικής  χαράς  στην  περιοχή  των  Άνω  Καμενικίων .   

  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  στην  περιοχή  . .Εργατικών  Κατοικιών .   
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Είναι  ασφαλτοστρώσεις ,  πάλι  θα  έχουμε  έκπτωση  από  τις  

ασφαλτοστρώσεις ,  γιατί  ξέρετε  περίπου  στις  σφαλιαρώσεις  η  έκπτωση  

είναι  περίπου  της  τάξης  του  50,  60%. Με  τα  χρήματα  που  θα  

περισσέψουν  θα  μπορέσουμε  και  εκεί  να  κάνουμε  μια  παιδική  χαρά  με  

τα  χρήματα  της  πράξης  αυτής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  κομμάτι  των  παιδικών  χαρών ,  γιατί  έγινε  και  μια  κουβέντα  στα  

μέσα ,  ήδη  έχουν  δρομολογηθεί  δώδεκα  παιδικές  χαρές .  Η  Δημοτική  

Αρχή  έρχεται  και  προσθέτει  σε  αυτές  τις  δώδεκα  παιδικές  χαρές  άλλες  

έξι .  Τρεις  από  τις  πράξεις  εφαρμογής  που  αναφέρθηκαν ,  δυο  από  την  

πρόταση  που  υποβάλλουμε  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο  στον  . .και  μια  στο  

Πράσινο  Ταμείο  που  θα  υποβάλλουμε  την  πρόταση  μέσα  στον  Μάιο .   

 Δηλαδή  ουσιαστικά  με  την  ολοκλήρωση  και  αυτών  των  παιδικών  

χαρών ,  θα  έχουμε  φτάσει  σε  ένα  νούμερο   12+6=18, που  θα  

προστεθούν  στις  ήδη  τέσσερις  υπάρχουσες .  Είκοσι  δυο .  Ο  στόχος  μας  

είναι ,  όπως  έχουμε  πει ,  σε  κάθε  γειτονιά  και  σε  κάθε  χωριό  να  έχουμε  

παιδική  χαρά ,  γιατί  αυτό  αξίζει  στους  πολίτες  μας .   

 Ήδη   με  το  πρώτο  έτος  υλοποιούμε  αυτό  το  κομμάτι ,  όσον  αφορά  

το  θέμα  των  παιδικών  χαρών  ερχόμενοι  να  προσθέσουμε  σε  όλα  αυτά  

τα  οποία  έχουν  γίνει .   

 Για  το  πράσινο  ρώτησε  ο  κ .  Φωτιάδης  κάτι .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Η  ερώτηση  που  κάνατε  έχει  σχέση  με  το  πράσινο ,  οπότε  να  απαντήσει  

ο  κ .  Τουρτούρας ;   

Εμένα  με  ρωτήσατε  μόνο  για  τα  μηχανήματα .  Γνωρίζουμε  ότι  

τώρα  έχουμε  ένα  γκρέιντερ ,  έχουμε  δυο  GCB, εάν  με  ερωτάτε  αυτό .  

Δεν  ξέρω  εάν  με  ρωτάτε  αυτό .  Έχουμε  φορτηγά .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πόσα  είναι  σε  λειτουργία ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δυο  είναι  σε  μόνιμη  λειτουργία .  Θα  σας  τα  πει  ο  κ .  Καδής  καλύτερα .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Πέντε  φορτηγά  έχουμε  σε  μόνιμη  λειτουργία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι  μόνο  αυτά .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Αυτά  είναι  τα  βαριά ,  συν  ένα  που  ήρθε  τώρα  . .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  γερανοφόρο .  Τα  καλάθια  των  ηλεκτρολόγων  τα  δυο .  Τον  φορτωτή .   

Κος  ΚΑΔΗΣ:  

Για  τα  χωματουργικά  δεν  ενδιαφέρεστε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο  πράγμα  είναι  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  εγγραφή  ποσού  για  να  μας  φέρει  ο  εργολάβος  χώμα ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  έχουμε  και  εμπλουτισμό  χώματος .  Χώμα  το  οποίο  χρειάζεται  

για  συγκεκριμένο .  Εδώ  μιλάμε  για  αμμοχάλικα .  Αυτό  το  χώμα  που  

χρειάζεται  σε  κήπους  ή  σε  πλατείες  είναι  ειδικό  χώμα .  Δεν  μπορούμε  
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να  βάλουμε  αμμοχάλικο ,  που  καθαρίζουμε  από  τον  Λευκώνα ,  

παραδείγματος  χάρη .  Είναι  συγκεκριμένα  πράγματα .   

 Θα  ήθελα  να  απαντήσω  όμως  στις  ερωτήσεις  που  μου  κάνατε .  

Μου  είπατε  για ,  τα  μηχανήματα  νομίζω  σας  κάλυψε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Εννέα  άτομα  είναι .  Στην  δική  μας ,  γνωρίζετε  πολύ  καλά  κύριε  

Νομάρχα  ότι  στον  Λευκώνα  είναι  σε  εργολάβο ,  είναι  η  εταιρεία  . .  Στην  

πόλη  των  Σερρών  ήταν  ο  κ .  Τασκούδης ,  ο  Μερτζεμέκης  στο  Σκούταρι .  

Ποιες  είναι  οι  αρμοδιότητες  του  Πρασίνου ;  Αυτό  δεν  με  ρωτήσατε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει ,  τις  εργολαβίες  τις  γνωρίζω .  Πως  μπορεί  να  υπάρχει  έργο  που  

να  μην  έχει  επιβλέποντα ;  Πώς  μπορεί  να  φυτεύουν  και  να  ξεραίνονται ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Ωραία .  Μιλάμε  για  τις  λεύκες  στον  Λευκώνα ,  εάν  κατάλαβα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  μπορεί  να  συμβαίνει  οργανωμένη  υπηρεσία  να  μην  έχει  

επιβλέπονται  και  πως  μπορεί  να  συμβαίνει  να  προμηθευόμαστε  υλικό  

και  τον  άλλο  χρόνο  να  ξεραίνεται ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Μπορείτε  να  γίνετε  πιο  συγκεκριμένος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα  σας  είπα  το  παράδειγμα  με  τις  τριανταφυλλιές  στον  Λευκώνα .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  
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Ωραία ,  το  παράδειγμα  με  τις  τριανταφυλλιές  στον  Λευκώνα .  Οι  

τριανταφυλλιές  γνωρίζω  ότι  φυτεύτηκαν  πριν  τρία ,  τέσσερα  χρόνια .  Τι  

γίνεται ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρεις  φορές .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Όχι  με  εμάς  όμως .  Ωραία ,  εκεί  την  ενημέρωση  που  έχω ,  τα  φυτά ,  όταν  

κόβουν  τα  χόρτα  πληγώνονται .  Κάποιοι  δεν  πρόσεξαν  και  κάποιοι  δεν  

έκαναν  σωστά  αυτό  που  έπρεπε  να  κάνουν .   

Όσον  αφορά  τον  σχεδιασμό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Μα  δεν  ήμασταν  εμείς  κύριε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  προβλέπετε  εσείς ,  πώς  να  οργανώσετε  την  υπηρεσία ;  Δεν  μπορεί  ο  

εργολάβος  να  κόβει  την  τριανταφυλλιά  και  να  φεύγει  ή  να  μην  έρχεται  

ποτέ  κάποιος  από  την  υπηρεσία .  αυτό  λέω .  Πώς  θα  την  οργανώσετε .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  θα  απαντήσω .  Θα  σας  πω  το  εξής .  Από  την  ημέρα  που  

αναλάβαμε  και  εγώ  προσωπικά  και  επικαλούμαι  και  την  Πρόεδρο  του  

Τοπικού  Συμβούλιου ,  πήγα  αρκετές  φορές  στον  Λευκώνα  και  έχω  κάνε  

και  συστάσεις  προφορικές  στον  συγκεκριμένο  εργολάβο .  Μπορείτε  να  

το  διαπιστώσετε  και  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ:  
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Να  ολοκληρώσω  κύριε  Νομάρχα ;  Να  πω  και  τι  κάνουμε  σαν  υπηρεσία .  

Ήδη  ξεκινάμε  μια  μελέτη ,  έναν  διαγωνισμό  για  εισόδους  της  πόλης ,  

για  πλατεία  Ι .Κ .Α . ,  για  συγκεκριμένα  πράγματα ,  στα  οποία  θα  είμαστε  

έτοιμοι  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό  διάστημα .  Θα  είμαστε  έτοιμοι  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  σας  πούμε  το  τι  έχουμε  

προγραμματίσει  να  φτιάξουμε ,  πλατείες  οι  οποίες  αρμόζουν  στους  

Σερραίους  πολίτες .  Συγκεκριμένα  πράγματα ,  πλατεία  Ι .Κ .Α . ,  

στρόγγυλο  Νίκης ,  στρόγγυλο  Βενιζέλου ,  εισόδους  της  πόλης ,  πλατεία  

Εμπορείου ,  να  δώσουμε  χρώμα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  ναι  συμφωνώ  ότι  η  επιτήρηση  δεν  ήταν  

σωστή .  Δεν  ήταν  σωστή .  Από  την  ημέρα  όμως  που  αναλάβαμε  εμείς  

και  αυτό  μπορείτε  να  το  διαπιστώσετε ,  έχουμε  κάνει  συστάσεις  και  δεν  

θα  διστάσουμε  να  κάνουμε  και  γραπτές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Το  εξαντλήσαμε  το  θέμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε  ερώτηση  κ .  Γκότση .  Θέλετε  πάλι  ερώτηση  να  κάνετε  ή  

τοποθέτηση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  το  master  plan εδώ  που  έχετε  για  την  χρήση  των  στρατοπέδων  

Παπαλουκά ,  υπάρχει  από  τον  κ .  Νανιόπουλο  και  από  τον  Σύλλογο  

Αρχιτεκτόνων ,  υπάρχει  πρόταση  την  οποία  η  Τεχνική  Υπηρεσία  μπορεί  

να  πάρει  τόσο  από  τον  πανεπιστημιακό  καθηγητή  όσο  και  από  τον  

Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  και  να  το  δουλέψει .  Εδώ  βλέπω  ότι  λέτε  για  

master  plan 65.000… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  καταλάβαμε  κ .  Γκότση .  Εντάξει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  την  στιγμή  που  υπάρχει  ήδη  master  plan.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  το  είπατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή  τώρα  γιατί  με  αναγκάζετε  να  δώσω  απάντηση ,  η  οποία  

νομίζω  δεν  θα  πρέπει  να ,  επειδή  γνωρίζουμε  κάποια  πράγματα .  Τι  

μιλάμε  εδώ ;  Γιατί  μιλάμε  εδώ ;  Μιλάμε  για  το  Ολοκληρωμένο  

Διαχειριστικό  Σχέδιο  που  πρέπει  να  έχουμε  εμείς  ως  Δημοτική  Αρχή  

για  το  τι  θέλουμε  να  κάνουμε  του  Παπαλουκά .  Το  δικό  μας .  Σε  κάθε  

κτήριο  σε  κάθε  χώρο  εκεί .  Ένα  ολοκληρωμένο  σχέδιο .   

 Αυτή  την  στιγμή  τι  υπάρχει  στην  Τεχνική  Υπηρεσία ;  Μια  

πρόταση  έκθεσης  ιδεών  από  ουσιαστικά  δουλειές  φοιτητών  που  έχει  

κάνει  ένας  καθηγητής  και  την  έχει  φέρει .  Εάν  αυτό  είναι  αυτό  το  οποίο  

θέλουμε  ή  μάλλον  αυτό  το  οποίο  θέλατε  εσείς ,  έχουμε  μια  διαφορετική  

άποψη .  Δεν  είναι  κακό  να  έχουμε  διαφορετική  άποψη .   

 Εμείς ,  λοιπόν ,  δεν  θέλουμε  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  σας  παρακαλώ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  να  ολοκληρώσω  λίγο  το  τι  ακριβώς  θέλουμε  για  να  

καταλάβετε .  Εμείς  δεν  θέλουμε  αυτό  το  πράγμα  που  έχει  γίνει  πριν  από  
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κάποια  χρόνια ,  αρκετά  χρόνια  και  το  οποίο  είναι  προϊόν  άλλων ,  προϊόν  

κάποιου  τρίτου ,  που  έκανε  πολύ  καλή  δουλειά  και  ήρθε  εδώ .   

 Εμείς  τι  θέλουμε ;  Θέλουμε  να  δώσουμε  ένα  δικό  μας  στίγμα  

συγκεκριμένο ,  το  πως  αντιλαμβανόμαστε  αυτό  το  δικό  μας  χώρο  που  

είπαμε  προηγουμένως  όλοι ,  το  στρατόπεδο  Παπαλουκά ,  πως  θα  

μετεξελιχθεί  σε  ένα  πάρκο  και  σε  έναν  χώρο ,  το  οποίο  θα  είναι  επ’  

ωφελεία  των  Σερραίων  τόσο  σε  επίπεδο  κτηριακών  εγκαταστάσεων  

σεβόμενοι  όλες  τις  προϋποθέσεις  όσο  και  σε  επίπεδο  διαμόρφωσης  

χώρων  και  δημιουργίας  άλλων  χώρων .   

 Αυτό  πώς  θα  προέλθει ;  Θα  προέλθει  από  ένα  σχέδιο .  Αυτή  την  

στιγμή  δεν  υπάρχει  σχέδιο .  Εάν  εννοείτε  σχέδιο  αυτό  το  πόνημα  που  

είχε  γίνει ,  έχουμε  διαφορετική  άποψη .  Για  σας  μπορεί  να  είναι ,  για  

μας  δεν  είναι .   

 Θα  τεθεί ,  προφανώς ,  υπόψη  όλων ,  θα  λάβουμε  υπόψη  όλα  αυτά  

τα  οποία  έχουν  γίνει .  Ο  μελετητής  θα  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  ότι  υλικό  

υπάρχει  και  αυτό  το  σχέδιο  του  κ .  Νανιόπουλου ,  όπως  και  κάποιες  

άλλες  εκθέσεις ,  όχι  ιδεών ,  κάποιες  άλλες  προτάσεις  που  έχουν  γίνει  

κατά  καιρούς  για  το  στρατόπεδο  Παπαλουκά  και  θα  καταλήξει  σε  ένα  

συμπέρασμα .   

 Αυτό  είναι  εντελώς  διαφορετικό  αυτό  που  βλέπετε  εδώ ,  αυτές  τις  

65.000 και  65.000.  Προσέξετε  λίγο ,  δεν  μιλάμε  για  αναθέσεις .  Μιλάμε  

για  διαγωνισμό  ο  οποίος  θα  γίνει .  Γιατί  πρέπει  να  κάνουμε  σοβαρή  

δουλειά  γι '  αυτό .   

 Αυτή  είναι  η  διαφορετική .  Μην  το  μπερδεύουμε  δηλαδή .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Έπρεπε  να  το  έχω  πει .  Για  όλα  αυτά  τα  έργα  και  τον  τρόπο  που  θα  

γίνουν  οι  διαγωνισμοί  ή  και  το  master  plan σε  κάθε  περιοχή ,  έχουμε  
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την  σύμφωνη  γνώμη  του  Συλλόγου  των  Αρχιτεκτόνων ,  γιατί  έχουμε  

καθημερινή  επαφή ,  θα  σας  το  πω  ειλικρινά  και  συμφωνούν  σε  όλα  και  

χαίρομαι  γιατί  αυτός  είναι  ο  σωστός  τρόπος .  Δεν  πάμε  να  κάνουμε  κάτι  

μόνοι  μας  είτε  στα  σιντριβάνια  είτε  κάπου  αλλού  να  πούμε  ότι  γιατί  

αυτό  μας  αρέσει  και  πώς  θα  γινόταν  αυτό .  Άρα  αυτό ,  το  έχουμε  

ξεπεράσει  αυτό  το  θέμα .   

 Να  σας  πω  μάλιστα  ότι  και  σε  λίγες  μέρες  θα  έχουμε  και  την  

σύσταση  του  Αρχιτεκτονικού  Συμβουλίου  που  καθυστέρησε  πολύ  από  

την  Περιφέρεια .  Θα  λύσει  αρκετά  προβλήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  επισπεύσουμε  λίγο  όλοι  μας  την  προσπάθεια ,  γιατί  έχει  περάσει  

ήδη  η  ώρα  και  πρέπει  να  προλάβουμε  να  τελειώσουμε  σήμερα .   

 Έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Μια  μικρή  ο  κ .  

Γάτσιος .  Τοποθέτηση .  Λοιπόν ,  τρεις  μικρές  τοποθετήσεις .  Παρακαλώ  

πραγματικά  να  είναι  μικρές .  Και  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Καρυπίδης  και  ο  κ .  

Γάτσιος .    

 Ο  κ .  Γάτσιος  θα  τοποθετηθεί  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  θα  σταθώ  ιδιαίτερα  εξειδικευμένα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα .  Νομίζω  

αναλύθηκε  περισσότερο .  Απλά  θα  κάνω  μια  πολιτική  τοποθέτηση .   

 Ο  νομός  Σερρών  έφτασε ,  το  είπε  κάποιος  προηγουμένως ,  στις  

τελευταίες  θέσεις ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  στην  τελευταία  θέση ,  κατά  την  

γνώμη  μου ,  από  τις  πρώτες  που  ήταν .  Πότε  ήταν  στις  πρώτες  θέσεις ;  

Όταν  ο  πρωτογενής  τομέας  πήγαινε  καλά .   

 Η  μόνη  μας  λύση  και  η  μόνη  μας  σωτηρία  είναι  να  δώσουμε  

δυνατότητες  στον  πρωτογενή  τομέα  να  παράξει  προϊόν .  Όλα  τα  άλλα ,  

όλα  τα  άλλα ,  ακόμη  και  το  προηγούμενο ,  το  πρώτο  θέμα  που  
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συζητούσαμε ,  όταν  θα  ολοκληρωθεί  και  θα  κάνει ,  ενδεχομένως ,  θα  έχει  

μια  δυναμική ,  δεν  το  αμφισβητεί  κανένας .  Όλα  τα  άλλα  είναι  

επικουρικά .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  έχουμε  πολύ  σοβαρά  θέματα  στον  Δήμο  μας .  

Έχουμε  το  Διάταγμα  Ανδρέου  που  δεν  βλέπω  να  μπαίνει  καμία  μελέτη ,  

καμία  χρηματοδότηση .  Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  δεν  υπάρχει .  Για  το  

τεχνικό  πρόγραμμα  μιλάμε  Δήμαρχέ  μου .  Έχουμε  το  Διάταγμα  

Ανδρέου ,  έχουμε  το  Προστατευτικό  Δάσος ,  που  δεν  ξέρω  εάν  σας  το  

ανέφερα  άλλη  φορά .  Από  το . .  μέχρι  τον  Άγιο  Ιωάννη  ότι  βλέπει  επάνω  

και  τα  νερά  χύνονται  εδώ ,  το  έχουμε  ξανά  συζητήσει  εδώ ,  

απαγορεύεται  κάθε  χρήση .   

 Τις  κατασκηνώσεις  ανέφερε  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Εγώ  νομίζω ,  

δεν  πρόκειται  να  πάρουν  άδεια  εάν  δεν  λυθούν  αυτά .  Εάν  δεν  παραχθεί  

προϊόν  πρωτογενές ,  το  οποίο  φυσικά  πρέπει  να  οργανωθεί .  Κύριε  

Τουρτούρα  εσείς  έχετε  πολύ  δουλειά .  Δεν  με  ενδιαφέρει  εμένα  τι  

κάνετε  στο  Πράσινο ,  ειλικρινά  σας  μιλάω .  Μπορεί  να  είναι  βιτρίνα ,  να  

είναι  τέτοιο  αλλά  εμένα  με  ενδιαφέρουν  άλλα  πράγματα  και  περιμένω  

από  εσάς .  Πολύ  διαφορετικά ,  γιατί  έχετε  και  συνδικαλιστική  δράση…. 

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Ξέρετε ,  το  έχουμε  συζητήσει  μαζί ,  σας  έχω  πει  μερικά  πλάνα  τα  οποία  

θα  ετοιμάσουμε  στο  μέλλον  για  την  διαχείριση  των  δασών ,  για  την  

μελέτη  την  οποία  θέλουμε  να  κάνουμε  για  να  αξιοποιήσουμε ,  για  τους  

πόρους  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει .  Συγνώμη  συνάδελφοι ,  δεν  γίνεται  έτσι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

13

Απλά  μια  πρόταση  κάνω  και  τελειώνω ,  γιατί  καταλαβαίνω  ότι  

κουραστήκαμε .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  επαναφέρετε  στους  

προέδρους  την  πάγια  προκαταβολή .  Είπε  προηγουμένως  ο  

αντιδήμαρχος  ότι  έχει  δυνατότητα  ο  Δήμος  να  δίνει  μικρο-εργαλεία ,  

μικρο-υλικά ,  αλλά  πρέπει  ο  κάθε  Πρόεδρος  να  βρει  έναν  άνθρωπο  να  

πάει  να  τα  κάνει  αυτά .  Δεν  μπορεί  ο  Δήμος .  Ο  Δήμος  έχει  μια  ευελιξία  

με  τα  έργα  μέσω  των  Επιτροπών  Α /θμιας  και  Β /θμιας  και  μέσω  της  

πάγιας  προκαταβολής ,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  επαναλαμβανόμενη  για  

να  λύνονται  ζητήματα  της  καθημερινότητας .  Θα  γλιτώσετε  εσείς  

Δήμαρχε .  Πιστέψτε  με .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  προχωρήσουμε  στον  κ .  Γκότση ,  θα  απαντήσω  λίγο ,  να  πω  εγώ  

κάτι  σχετικά  σε  αυτό  που  ανέφερε  ο  κ .  Γάτσιος .  Για  το  Διάταγμα  

Ανδρέου  έχει  ήδη  ζητηθεί  εγγράφως  από  το  αρμόδιο  υπουργείο  

τροποποίηση  για  να  επιτρέπονται  οι  συγκεκριμένες  χρήσεις ,  οι  οποίες  

σχετίζονται  με  την  λειτουργία  των  δημοτικών  κατασκηνώσεων  και  των  

εγκαταστάσεων  γενικότερα  των  Ξενώνων  της  Χρυσοπηγής .   

 Ευελπιστούμε ,  η  πληροφόρηση  που  έχουμε  είναι  ότι  θα  πάει ,  θα  

εξελιχθεί  θετικά  αυτό  το  θέμα ,  ότι  θα  εξασφαλιστεί  η  σχετική  

τροποποίηση  που  ζητήσαμε .   

 Για  το  δεύτερο  θέμα  που  αναφέρατε  γενικότερα  για  την  ισχύ  του  

προεδρικού  διατάγματος ,  η  πληροφόρηση  που  έχουμε  είναι  ότι  θα  

ανοίξει  σύντομα ,  μέσα  στο  έτος  δηλαδή ,  από  το  Πράσινο  Ταμείο  

πρόσκληση  για  χρηματοδότηση  μελετών  για  την  αναθεώρηση  του  

Γενικού  Χωροταξικού  Σχεδίου  των  Σερρών ,  το  οποίο  με  τον  νέο  νόμο  

θα  γίνει  δια  προεδρικού  διατάγματος  και  όχι  με  απόφαση  
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περιφερειάρχη  Αποκεντρωμένης ,  πως  την  προηγούμενη  διαδικασία  και  

άρα ,  θα  το  εντάξουμε ,  ο  σκοπός  είναι  να  ενταχθεί  εκεί  και  όταν  

ολοκληρωθεί  η  αναθεώρηση  του  Γενικού  Χωροταξικού  Σχεδίου  των  

Σερρών  να  έχουμε  ένα  νέο  προεδρικό  διάταγμα ,  το  οποίο  θα  επιλύει  

και  τα  όποια  προβλήματα  έχουν  δημιουργηθεί  με  το  προεδρικό  

διάταγμα  του  Ανδρέου .   

 Ο  κ .  Γκότσης  για  μια  σύντομη ,  παρακαλώ ,  εισήγηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Από  αυτά  που  είπε  ο  Δήμαρχος  για  μεγαλεπήβολα  έργα ,  από  ότι  είδαμε  

στο  τεχνικό  πρόγραμμα  είναι  πολύ  φτωχό  και  δικαιολογημένα ,  διότι  

μοιράζουμε  την  φτώχεια  μας .  1.011.00,  κάπου  τόσο .   

 Το  τεχνικό  πρόγραμμα  του  ΄20 θα  το  ψηφίσουμε .  Είναι  το  πρώτο  

τεχνικό  πρόγραμμα  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής  και  δεν  θα  σταθώ ,  δεν  

θα  σταθούμε  με  μικροψυχία ,  γιατί  θέλουμε  να  λειτουργήσει  ο  Δήμος ,  

δεν  θέλουμε  να  δημιουργηθούν  προβλήματα .   

 Θα  ήθελα ,  όμως ,  να  καταθέσω  κάποιες  σκέψεις  μου  σχετικά  με  το  

τεχνικό  πρόγραμμα ,  πολύ  σύντομα .  

 Αυτό  που  πρώτα  θα  ήθελα  να  πω  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα  το  

΄20 είναι  ότι  πρόκειται  για  ένα  πρόγραμμα  προσγείωσης  της  Δημοτικής  

Αρχής  στην  πραγματικότητα  και  μη  υλοποίησης  των  μεγαλεπήβολων  

προεκλογικών  της  υποσχέσεων .  

 Όπως  έχετε  διαπιστώσει  πλέον  όλα  τα  χρήματα  του  Δήμου  είναι  

στάνταρ .  Μετρημένα .  Και  με  αυτά  πρέπει  να  λειτουργήσει  ο  Δήμος ,  

διότι  αυτά  παίρνουμε ,  αυτά  μοιράζουμε .  Τα  χρήματα  αυτά  είναι  οι  

πηγές  Σ .Α .Τ .Α . ,  Σ .Α .Τ .Α .  Σχολείων ,  έσοδα  από  πράξεις  εφαρμογής ,  

ελάχιστα  ίδια  έσοδα  του  Δήμου  και  το  μεγαλύτερο  κεφάλαιο  είναι  τα  

προγράμματα .   
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 Οι  τέσσερις  παραπάνω  μέχρι  τα  ελάχιστα ,  εκτός  από  τα  

προγράμματα ,  χρηματοδοτήσεις  προορίζονται  για  να  μπορέσει  μα  πολύ  

δυσκολία  να  λειτουργήσει  ο  Δήμος  και  να  ανταποκριθεί  σε  βασικές  του  

ανάγκες .  Αυτό  το  ξέρουμε  διότι  το  κάναμε  σαν  Δημοτική  Αρχή .    

Μόνο  από  την  χρηματοδότηση  των  προγραμμάτων  μπορεί  ο  

Δήμος  να  κάνει  πολλά  και  μεγάλα  έργα .   

 Για  κάποιο  που  γνωρίζει  αυτή  την  πραγματικότητα ,  εάν  σέβεται  

τον  εαυτό  του  και  τους  πολίτες ,  δεν  επιδίδεται  σε  άκρατη  

υποσχεσιολογία .   

 Προεκλογικά ,  κύριε  Δήμαρχε ,  καταθέσατε  ένα  πρόγραμμα  

συνολικά  για  όλους  τους  τομείς  του  Δήμου  και  παράλληλα  είκοσι  

σημεία ,  βασικά  σημεία .   

 Μιλάτε  στα  20+1 βασικά  σημεία  του  προγράμματός  σας  για  τα  

εξής :   

 Πρώτον .  Δημιουργία  Κέντρου  Νεότητας  στην  περιοχή  Χίλια  

Δένδρα  που  θα  προσφέρει  μια  σειρά  υπηρεσιών ,  όπως  στούντιο  

ηχογραφήσεων ,  διεξαγωγή  περιοδικών  εκθέσεων  φωτογραφίας ,  

ζωγραφικής ,  μουσικών  εκδηλώσεων ,  συναυλιών  και  άλλα ,  παρέχοντας  

έτσι  στην  νεολαία  μας  δυνατότητες  δημιουργικής  ψυχαγωγίας  και  

ενασχόλησης .   

 Δεύτερον .  Από  τα  20+1 βασικά  σημεία .   

 Δημιουργία  νέου  αθλητικού  πάρκου  νότια  του  Λευκώνα  με  

κατασκευή  εκεί  του  νέου  δημοτικού  μας  γηπέδου .   

 Τρία .  Ίδρυση  Μουσείου  Σερραϊκής  Ιστορίας  με  σκοπό  την  

προβολή  της  ιστορικής  διαδρομής  του  τόπου  μας ,  αξιοποιώντας  αρχεία  

και  συλλογές  που  ανήκουν  σε  ιδιώτες ,  όπως  στον  κ .  Καφτατζή ,  

Τσανακάρη ,  κύριο  Χατζηλία  και  άλλους .   
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 Τέσσερα .  Δημιουργία  και  λειτουργία  Μουσείου  Αυτοκινήτων .   

 Πέντε .  Αναβάθμιση ,  βελτίωση  του  υφισταμένου  Αθλητικού  

Πάρκου  Ομόνοιας  με  όλες  τις  απαραίτητες  υποδομές  ικανοποιώντας  

όλα  ανεξαρτήτως  τα  αθλητικά  σωματεία ,  ανάλογα  με  την  δυναμικότητά  

τους .   

 Έξι .  Αναμόρφωση  Κοιλάδων  Αγίων  Αναργύρων ,  Αγίας  

Βαρβάρας ,  Αγίου  Γεωργίου .   

 Επτά .  Γραφεία  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  σε  κάθε  χωριό  και  

γειτονιά .   

 Οκτώ .  Ίδρυση  Γραφείο  Συνταξιοδοτικών  και  Ασφαλιστικών  

Θεμάτων  με  εργατολόγους  και  ειδικούς  που  θα  συμβουλεύουν ,  θα  

βοηθούν ,  θα  συμπαραστέκονται  για  όλα  τα  συνταξιοδοτικά  και  

ασφαλιστικά  θέματα  των  δημοτών  μας .   

 Καμία  από  τις  παραπάνω  προεκλογικές  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  ο  χρόνος  συμπληρώθηκε .  Τον  πήρατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έλα  τώρα ,  έλα  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  έλα ,  να  κτυπάει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τελειώσω .  Δεν  μιλάει  κανένας ,  μόνο  εγώ  μιλάω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  πήρατε  τον  χρόνο  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καμία  από  τις  παραπάνω  προεκλογικές  σας  υποσχέσεις  που  υπάρχουν  

στα  20+1 βασικά  σημεία ,  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στο  τεχνικό  
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πρόγραμμα  του  ΄20 παρά  μόνο  κάνοντας  ασκήσεις  επί  χάρτου ,  βάλατε  

τον  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό ,  όπως  σας  είπα  για  την  ανάπλαση  της  

πλατείας  Εμπορείου  και  την  αξιοποίηση  του  δημοτικού  ακινήτου  εκεί  

της  Παλαιάς  Αγοράς .   

 Ακόμη  και  τώρα  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  ΄20 έχετε  δυο  έργα  

από  χρηματοδότηση  του  προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ ,  το  οποίο  

εξασφαλίσαμε  το  ΄19 και  έγινε  μάλιστα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  

αποδοχή  χρηματοδότησης ,  τον  Αύγουστο  του  ΄19.  

 Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  767.400 ευρώ .  Για  το  τι  έργα  θα  

γίνονται  από  το  πρόγραμμα  αυτό  το  αφήσαμε  σε  σας  να  βάλετε  ότι  

έργα  θέλετε  και  βάλατε  δυο  έργα .  Μελέτη  αντιπλημμυρικής  

προστασίας  και  ανάπλασης  Κοιλάδας  Αγίων  Αναργύρων  100.000 και  

δεύτερον ,  εργασίες  οδοστρωσίας  –ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  

έτους  ΄20 και  καλώς  κάνατε .   

 Θέλω  εδώ  να  τονίσω  πως  ήταν  το  μοναδικό  πρόγραμμα  που  έδινε  

χρήματα ,  ευρώ ,  σε  δήμους  και  έλεγε  να  τα  αξιοποιήσουν  όπου  έχουν  

ανάγκες ,  χωρίς  να  δεσμεύει  τους  δήμους  σε  επιλέξιμες  δράσεις .   

 Τελειώνοντας  αυτό  που  θέλω  να  πω ,  κύριε  Δήμαρχε ,  με  αγάπη  

για  το  καλό  του  Δήμου ,  επειδή  δεν  έχετε  βρει  ακόμα  τον  ρυθμό  

βηματισμού  σας ,  ως  Δημοτική  Αρχή ,  προσγειωθείτε  στην  

πραγματικότητα ,  συντονιστείτε  και  κάντε ,  τουλάχιστον ,  σωστή  και  

αποτελεσματική  διαχείριση  των  υπαρχόντων  χρημάτων  και  της  προίκας  

των  41 εκατομμυρίων  ευρώ  που  σας  αφήσαμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  Δεν  άργησα  κύριε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αργήσατε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πόσο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επτά  λεπτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρυπίδης  έχει  ζητήσει  επίσης .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  στο  τέλος  

θεωρώ  ότι  αποσπασματικά  δυο  πράγματα  θα  πρέπει  να  πούμε .  Επειδή  

αναφέρθηκε  και  στο  πρόγραμμα  LEADER, στο  οποίο  μετέχω  και  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο ,  εκεί  φάνηκε  ακριβώς  ποιοι  είχαν  μια  

ετοιμότητα  στο  να  κάνουν ,  να  υποβάλλουν  προτάσεις  και  δεν  θα  έλεγα  

ότι  μόνο  ήταν  εξωτερικοί  συνεργάτες  και  μελετητές ,  ήταν  και  οι  

τεχνικές  υπηρεσίες  και  η  φέρουσα  ικανότητα  που  είχαν  αρκετοί  δήμοι .  

 Βέβαια ,  να  αναγνωρίσουμε  ότι  οι  Σέρρες  επειδή  είναι  οικισμός  

πάνω  από  15.000,  δεν  μετέχει  η  πόλη  των  Σερρών  στο  πρόγραμμα ,  

αλλά  όλη  η  περιφέρεια  θα  μπορούσε  να  υποβάλλει  προτάσεις .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις  πόλεις  ότι  είναι  εκτός  σχεδίου .  

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει  αλλά  θέλω  να  πω  ότι  υπήρχε  η  δυνατότητα  να  μπούμε  σε  

κάποια  από  αυτά  τα  προγράμματα .  Αυτό  έτσι  επειδή  μπήκε  στην  

συζήτηση .  

 Εγώ  έχω  την  περιέργεια  και  στα  ΑΣΤΕΡΙΑ  που  κάναμε ,  τέλος  

πάντων ,   την  λογοδοσία ,  υπήρχε  μια ,  θα  έλεγα ,  άνιση  κατανομή  στην  

περιφέρεια ,  όσον  αφορά  τα  τελευταία  χρόνια .  Εγώ  τουλάχιστον  αυτό  
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εισέπραξα .  Θα  ήθελα ,  κάποια  στιγμή ,  να  έχουμε  στοιχεία ,  στο  βάθος  

της  τετραετίας ,  πενταετίας ,  τι  έγινε  έξω  από  την  πόλη  των  Σερρών  και  

σε  ποιες  κατευθύνσεις  και  σε  Σ .Α .Τ .Α .  και  στα  υπόλοιπα  

προγράμματα .  

 Ένα  πολύ  βασικό  εργαλείο  το  οποίο  ανέφερε  και  ο  κ .  Γάτσιος ,  

είναι  η  προκαταβολές  στους  τοπικούς  προέδρους  για  να  κάνουν  μικρές  

παρεμβάσεις  και  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  το  

δούμε ,  έτσι  ώστε ,  να  πάρουν  τον  ρόλο  τους  οι  πρόεδροι  των  Τοπικών  

Κοινοτήτων ,  αυτό  που ,  ενδεχομένως ,  ο  Κλεισθένης  τελευταία  είχε  

περιγράψει ,  ότι  θα  έπρεπε  να  έχουν  μια  ιδιαίτερη  δυναμική  και  ένα  

μικρό ,  θα  έλεγα ,  ποσό  να  διαχειριστούν ,  για  να  επιλύουν  αυτά  τα  

προγράμματα .  

 Να  μην  επεκταθούμε  περισσότερο ,  νομίζω  ότι  οι  προηγούμενες  

παρατηρήσεις  και  μέσα  από  τις  ερωτήσεις  που  γίνανε ,  έχω  καλυφθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Δεν  έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις ,  ο  κ .  Δήμαρχος  να  

κλείσει .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  για  την  πολύ  καλή  κατανόηση  

του  προγράμματος  της  Συμμαχίας  Σερραίων ,  η  οποία  αγκαλιάστηκε  

από  το  44% του  Σερραϊκού  λαού  και  αγκαλιάστηκε  γιατί ;  

Αγκαλιάστηκε  γιατί  ήταν  ένα  πρόγραμμα  ολοκληρωμένο ,  

τεκμηριωμένο  και  κοστολογημένο .   

 Χαίρομαι  πάρα  πολύ  που  αναφερθήκατε  στις  οκτώ  περιπτώσεις  

μεταξύ  των  άλλων ,  γιατί  περιγράφονται  πολλά  στο  πρόγραμμά  μας  για  

άλλους  τομείς ,  οκτώ  περιπτώσεις  οι  οποίες  ήδη  είναι  δρομολογημένες  
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από  όλα  και  θα  αναφερθώ  σε  μια  –μια  και  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  που  

μου  δίνετε  την  δυνατότητα  να  το  κάνω .  

 Κέντρο  Νεότητας  στην  περιοχή  Χίλια  Δένδρα .   

 Υποβάλλεται  τώρα  πρόταση ,  τώρα ,  στο  Πράσινο  Ταμείο  σε  

ανοικτή  πρόσκληση  που  υπάρχει ,  όπως  επίσης ,  γιατί  δεν  το  προσέξατε  

μάλλον ,  τα  είχατε  γράψει  αυτά  σε  συνεργασία  με  κανέναν  άλλον ,  δεν  

ξέρω  ή  εάν  μόνος  σας  το  γράψατε ,  δεν  προσέξατε ,  αυτό  που  είπα  στην  

αρχή  για  το  στρατόπεδο  του  Παπαλουκά .  Είπα  ότι  υποβάλλουμε  

πρόταση  για  την  δημιουργία  Μουσείου  Σερραϊκής  Ιστορίας  στο  

Στρατόπεδο  Παπαλουκά .  Ίσως  δεν  το  προσέξατε ,  άρα  θα  έπρεπε  να  το  

σβήσετε  από  τις  σημειώσεις  που  κρατούσατε .  Το  δεύτερο .  

 Τρίτο .  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας .   

 Στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  ίσως  δεν  έχετε  δει ,  συγκεκριμένη  

παρέμβαση  που  κάνουμε  για  το  σχέδιο  εξήγησα  από  την  αρχή  κάποια  

πράγματα .  όλα  αυτά  γίνονται  και  περνάνε  από  κάποια  στάδια .  master  

plan,  συγκεκριμένες  διαδικασίες  αδειοδοτήσεων ,  μελέτες ,  εντάξεις ,  

υλοποιήσεις .  Εάν  δεν  ξεκινήσεις  από  αυτά ,  μακάρι  να  τα  βρίσκαμε  

έτοιμα ,  δεν  τα  βρήκαμε .  Προφανώς  θα  τα  δημιουργήσουμε .   Προφανώς  

θα  τα  κάνουμε .  Αυτό  ξεκινάμε .  Έτσι  είμαστε  συνεπείς  προς  τους  

Σερραίους .   

 Και  γι '  αυτό ,  λοιπόν ,  το  πράγμα  το  έχουμε  βάλει  απευθείας  στο  

πρόγραμμά  μας ,  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  και  στις  μελέτες ,  στα  έργα ,  

στις  υπηρεσίες  που  λέμε  παρακάτω  στο  επόμενο  θέμα .   

 Κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων .   

Το  νούμερο  25 στον  κωδικό  706162090 στο  επόμενο  θέμα .  

Εκπόνηση  master  plan για  ανάπλαση  της  Κοιλάδας  των  Αγίων  

Αναργύρων  και  διασύνδεση  με  τις  κοιλάδες  Αγίας  Βαρβάρας  και  Αγίου  
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Γεωργίου ,  όπως  ακριβώς  τις  έχουμε  στο  πρόγραμμά  μας .  Από  εκεί  θα  

πρέπει  να  ξεκινήσουμε .  Και  στο  τεχνικό  πρόγραμμα .   

 Γραφεία  σε  κάθε  χωριό .   

 Ξέρετε  ότι  επίσης  από  το  master  plan το  οποίο  έχουμε ,  από  την  

μελέτη  την  οποία  θα  γίνει  για  να  ενταχθεί  αυτό  το  πράγμα  στο  έργο ,  το  

περιγράφουμε  συγκεκριμένα .  Θα  σας  το  αναφέρω .  «Εκπόνηση  σχεδίου  

για  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  για  γραφεία  αγροτών  σε  Λευκώνα-

Μητρούσι  και  Σέρρες  και  σε  κάθε  χωριό». Είναι  ο  κωδικός  006161028 

που  προϋπολογίζουμε .   

 Όλα  αυτά ,  τα  οποία  αναφέρατε ,  είναι  αυτά  τα  οποία  υλοποιούμε ,  

γιατί  θέλουμε  να  είμαστε  εντάξει  απέναντι  στις  δεσμεύεις  μας .  Και  

υπάρχουν  και  άλλα  πολλά .   

 Θα  σας  πω  κάτι  για  το  κολυμβητήριο .  Το  κολυμβητήριο  το  

καλοκαίρι  που  μας  πέρασε  έμεινε  κλειστό .  Έμεινε  κλειστό  γιατί  δεν  

έγιναν  κάποιες  εργασίες  οι  οποίες  έπρεπε  να  είχαν  γίνει .  Αναλάβαμε  

την  δέσμευση  απέναντι  στην  Περιφέρεια  να  κάνουμε  αυτές  τις  

εργασίες .   

 Ξέρετε  από  το  τεχνικό  μας  πρόγραμμα  δεσμεύσαμε  400.000 και  

άλλες  40 για  την  γεώτρηση ,  440.000 δηλαδή ,  για  να  μπορέσουμε  να  

κρατήσουμε  ανοικτό  το  κολυμβητήριο .  Εάν  τα  είχαμε  αυτά ,  εάν  είχαν  

γίνει  αυτά ,  δεν  θα  είχαμε  από  εδώ  ποσά .   

 Όπως  επίσης ,  από  ίδια  έσοδα  του  Δήμου ,  η  μεγάλη  προσπάθεια  

που  κάναμε  με  τις  οικονομικές  υπηρεσίες ,  από  τις  πράξεις  εφαρμογής  

έχουμε  εξοικονομήσει  για  φέτος  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  μιλάω ,  έχουμε  

εξοικονομήσει  από  ίδιους  πόρους  1.856.000 και  575 χιλιάρικα  τα  

έχουμε  δεσμεύσει  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  που  μας  έδινε  

άμεση  διαχείριση .   
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 Συνολικά ,  δηλαδή ,  πάνω  από  2.400 για  το  συγκεκριμένο  επιπλέον  

ποσά  για  συγκεκριμένα  έργα .   

 Κάνουμε  ασφαλτοστρώσεις  και  έχουμε  δεσμεύσει  για  

ασφαλτοστρώσεις  κοντά  στα  δυο  εκατομμύρια ,  την  στιγμή  που  τα  

προηγούμενα  χρόνια ,  δηλαδή  οι  ασφαλτοστρώσεις  ήταν  στο  19.500 και  

στο  18.200 και  εμείς  βάζουμε  2 εκατομμύρια .  Γιατί ;  Γιατί  έχουμε  

δεσμευτεί  ότι  θέλουμε  δρόμους  που  αντέχουν ,  που  αξίζουν  στους  

Σερραίους .   

 Θέλουμε  παιδικές  χαρές  και  το  είπα  και  το  εξήγησα ,  να  μην  το  

ξαναπώ  πίσω .   

Άρα  δεν  μπορεί  κανένας  να  μας  κατηγορήσει  ότι  αυτά  τα  οποία  

λέγαμε ,   είναι  αυτά  τα  οποία  κάνουμε .  Και  να  είστε  σίγουροι  ότι  αυτό  

το  πράγμα  που  βλέπετε  στην  πρώτη  εφαρμογή ,  θα  το  δείτε  στις  αμέσως  

επόμενες  και  σε  υλοποίηση  αλλά  και  σε  καινούργια  έργα .   

Θα  είμαστε  εντάξει  απέναντι  στους  Σερραίους  αυτά  τα  οποία  

έχουμε  πει  να  τα  υλοποιήσουμε  και  να  δεσμευτούμε  ότι  θα  κάνουμε  

πολλά  περισσότερα  και  με  την  δική  σας  την  συνδρομή  και  τις  δικές  

σας  τις  προσθήκες  και  στα  δικά  σας  προγράμματα  που  έχουν  τόσα  

πολλά  και  σημαντικά  και  χρήσιμα  πράγματα  θα  τα  κάνουμε  όλοι  μαζί .   

Άρα  μακριά  από  εμάς  και  είναι  άδικο ,  να  λέγεται  σε  μια  νέα  

Δημοτική  Αρχή  ότι  αυτά  τα  οποία  περιγράφουμε  στο  τεχνικό  

πρόγραμμα  που  πρώτη  φορά  είναι  τόσο  ολοκληρωμένο  και  τόσο  σε  

συνεργασία  με  την  Οικονομική  Υπηρεσία ,  σας  είπα  ότι  πήραμε  2,5 

εκατομμύρια  επιπλέον ,  να  χαρακτηρίζεται  πτωχό  ένα  πρόγραμμα  που  

για  πρώτη  φορά  είναι  τόσο  πλούσιο  και  τόσο  πλήρες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δήμαρχε  μου  φαίνεται… 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  δεν  σας  διέκοψα  καθόλου .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα  χρήματα  είναι  συγκεκριμένα ,  τι  μας  λέτε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πράξεις  εφαρμογής  φέρατε  καθόλου  πέρυσι ;  Πράξεις  εφαρμογής ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  δεν  έχετε  τον  λόγο  και  δεν  θα  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μα  τα  λεφτά  είναι  συγκεκριμένα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ  πολύ .  Είναι  αδιανόητο  να  

διακόπτετε  τον  Δήμαρχο .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  δεν  έχω  να  πω  τίποτα  άλλο ,  απλώς  ήθελα  να  ολοκληρώσω  και  να  

πω  ότι  δεν  θα  έκανα  αυτή  την  αναφορά  εάν  μέναμε  όλοι  στο  μέλλον  

και  αφήναμε  το  παρελθόν .  Και  οι  κρίσεις  είναι  καλές  αλλά  να  είναι  

δίκαιες .  Να  είναι  δίκαιες  για  μια  προσπάθεια  που  γίνεται  με  

συναίνεση ,  που  την  θέλουμε  με  συναίνεση  και  μια  προσπάθεια  η  οποία  

θέλει  και  τις  δίκαιες  κριτικές .  Την  κριτική  την  θέλουμε  αρκεί  να  

υπάρχει  δικαιοσύνη  και  όχι  να  υπάρχει  κατηγορία  για  την  κατηγορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώθηκε ,  λοιπόν ,  η  συζήτηση  του  θέματος .  Μπαίνουμε  σε  

ψηφοφορία .   Παρακαλώ  η  παράταξη  ναι ,  ο  κ .  Φαρμάκης ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  ψηφίσουμε  παρών ,  ενώ  έχουμε  καταψηφίσει  το  τεχνικό  πρόγραμμα ,  

θα  ψηφίσουμε  παρών ,  δεν  συμφωνούμε  σε  όλα  αλλά  βλέπουμε  ότι  

κάποια  είναι  σε  πολύ  θετικό  δρόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ,  λοιπόν ,  η  παράταξη  η  δική  σας ,  ο  κ .  Αραμπατζής  ναι .  Η  κυρία  

Παπαφωτίου ;  Ναι .  Κύριε  Φωτιάδη  η  παράταξη  όλη  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  παράταξή  μου  ψηφίζει  ναι ,  με  την  προϋπόθεση  και  με  τις  

παρατηρήσεις  οι  οποίες  αναπτύχθηκαν  γι '  αυτές  τις  δεσμεύσεις  και  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  που  θα  έρχονται  τα  θέματα  ένα  –ένα ,  εκεί  

πλέον  θα  διαμορφώνουμε  την  άποψή  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε  αυτό  που  είπατε .  Άρα  ομόφωνα  ψηφίζεται  το  θέμα .  

Συγνώμη  με  τον  κ .  Φαρμάκη  παρόντα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  51/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  σημείο  αυτό ,  επειδή  ξεκινήσαμε  στις  19:30΄  η  ώρα ,  

συμπληρώθηκαν  οι  τέσσερις  πρώτες  ώρες  της  συνεδρίασης ,  με  την  

συναίνεση  του  σώματος  παίρνουμε  την  παράταση  που  προβλέπεται  

στον  Κανονισμό .   

 Παρακαλώ  να  είμαστε  σύντομοι  για  να  μπορέσουμε  να  

ολοκληρώσουμε .   

 Θέμα  τρίτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  2020  

για  την  ενίσχυση  κωδικών  εσόδων-εξόδων  κλπ  (υποχρεωτική) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .  Θέλετε  εισήγηση  ή  να  προχωρήσουμε  

κατευθείαν  στις  ερωτήσεις ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  την  στιγμή  που  ψηφίστηκε  το  τεχνικό  πρόγραμμα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  γίνει ,  ξαναλέω ,  εισήγηση  ή  ερωτήσεις ;  Όχι .  Υπάρχουν  

ερωτήσεις ;  Έχει  η  κυρία  Παπαφωτίου  μια  ερώτηση  και  μια  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  ερώτηση .  Θα  απαντηθούν .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βασικά  δεν  είναι  ερώτηση  αλλά  είναι  το  εξής :  συνέβη  στην  

Οικονομική  Επιτροπή ,  το  ανέφερε  και  ο  κ .  Χράπας ,  δεν  θα  κάνω  

τοποθέτηση ,  θα  πρέπει ,  δηλαδή ,  την  επόμενη  χρονιά  να  το  προσέξουμε  

το  θέμα  αυτό  ότι  δηλαδή  δεν  μπορεί  να  έρχεται  η  αναμόρφωση  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  να  δεσμεύει  το  σώμα  να  ψηφίσει .  Θα  πρέπει  

να  έρχεται  πρώτα  το  τεχνικό  πρόγραμμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

μετά  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  να  επανέρχεται  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  διότι  αλλιώς  δεν  μπορούμε  να  λειτουργήσουμε .  

 Είναι  η  πρώτη  χρονιά  που  έγινε  έτσι ,  νομίζω  πρέπει  να  το  

διορθώσετε  την  επόμενη  χρονιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  διευκρινιστικές  οι  ερωτήσεις  στον  κ .  Μισιρλή  εάν  θέλει  να  

παρακολουθεί  λίγο ,  για  τι  πράγμα  θα  ρωτήσω ,  για  να  συντομεύουμε ,  

γιατί  πραγματικά  κουραστήκαμε  όλοι .   

 Παίρνουμε  ένα  ποσό  της  τάξης  των  30.000 ευρώ ,  το  οποίο  

αφορούσε  σε  κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  Κλειστό  

Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  και  το  μεταφέρουμε .  Θέλω  

διευκρίνιση .  Είναι  υπόλοιπα  από  ένα  έργο  το  οποίο  έγινε  και  

περίσσεψαν  ή  το  καταργούμε  το  έργο ;  Είναι  σημαντικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Έχουμε  σε  όλα  τα  κλειστά  μας  τώρα  και  στο  στάδιο  έχουν  τελειώσει  τα  

έργα ,  έχουμε  πάρει  τα  πιστοποιητικά ,  άρα  το  έργο  απλώς  είναι  

συνεχιζόμενο  χωρίς  φυσικό  αντικείμενο  πάλι .  Καταλάβατε ;  Μπορεί  να  

μην  περισσεύουν ,  μπορεί  να  μην  πληρώθηκε  ακόμη  ο  εργολάβος .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι  αλλά  τα  μεταφέρετε .  Τα  μεταφέρετε  από  πίστωση  που  υπάρχει  

υφιστάμενη  και  το  έργο  δεν  ξαναγίνεται .  Δεν  το  αναφέρετε ,  δηλαδή ,  

στον  προϋπολογισμό  εδώ  πουθενά .  Το  έχετε  προσέξει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  ποιο  κωδικό  μιλάτε ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

647326.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  αυτό  δεν  το  έχω  μπροστά  μου ,  άρα  λέτε  στον  καινούργιο  

προϋπολογισμό  δεν  υπάρχει ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ναι ,  δεν  το  βλέπω .  Δεν  βλέπω ,  δηλαδή ,  υλοποίηση  έργου  με  αυτόν  τον  

τίτλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφού  τελείωσε ,  λοιπόν ,  μάλλον  αυτά  τα  χρήματα  περίσσευαν  και  …. 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  ένα  σημαντικό  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  φυσικό  αντικείμενο  έχει  τελειώσει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  διαβεβαιώνετε  αυτό .  Εντάξει .  Την  ερώτηση  την  έκανε  ο  κ .  Χράπας  

νωρίτερα ,  αλλά  έχω  και  εγώ  μια  συμπληρωματική .  Αφορά ,  δηλαδή ,  την  
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ανάθεση  σε  ιδιώτες  της  καθαριότητας  του  Σκουτάρεως .  Μέχρι  τώρα  

γινόταν  από  τις  υπηρεσίες  μας ,  ξέρουμε  επίσης  ότι  αυξήθηκαν  και  σε  

προσωπικό ,  αυξήθηκε  το  προσωπικό  της  υπηρεσίας .  Δεν  πήραμε  

διμηνίτες ,  οκταμηνίτες  και  τα  λοιπά ;  Ποια  είναι  η  ανάγκη  που  μας  

οδηγεί  στο  να  αναθέσουμε  σε  ιδιώτες  αυτή  την  υπηρεσία ;   

 Έκανα  την  ερώτηση  νωρίτερα ,  για  ποιο  λόγο  ενώ  η  Οικονομική  

Επιτροπή  πήρε  απόφαση  να  καταργηθεί  ο  διαγωνισμός  για  την  

προμήθεια  λεντ ,  το  ίδιο  ποσό  των  3 εκατομμυρίων  αφαιρείται  από  έναν  

κωδικό  και  επανέρχεται  σε  νέο  κωδικό ;  Έχουν  καταργηθεί  ή  όχι  οι  

προοπτικές  λήψης  δανείου ;  Για  ποιο  λόγο  προϋπολογίζεται  εκ  νέου  

αυτό  το  ποσό ;   

 Υπάρχει  μια  δαπάνη  έκτακτου  οικονομικού  βοηθήματος .  Είναι  

γύρω  στις  10.000 Τι  αφορά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προϋπολογισμός  είναι .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Προϋπολογίζεται  αυτό  το  ποσό  ως  έκτακτα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οικονομικά  βοηθήματα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τι  είναι  αυτά ;  Που  δίνονται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθεί .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είδα  εδώ  μια  δαπάνη  23.000 ευρώ  για  προμήθεια  φυτικού  υλικού .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λέτε  λανθασμένα  την  ορολογία .  Δεν  υπάρχει  δαπάνη ,  είναι  

προϋπολογιζόμενα  ποσά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Προφανώς  θα  εξελιχθούν  σε  δαπάνες ,  κύριε  Δήμαρχε .  Για  ποιο  λόγο  

τις  βάλατε ;  Το  βάλατε  δηλαδή  για  να  μην  δαπανηθεί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τόσο  απλά .  Δεν  θα  εξελιχθούν  σε  ποσά  τα  οποία  θα  δαπανηθούν ,  είναι  

προϋπολογιζόμενα .  Μπορεί  να  υπάρχει  μηδενική  κάλυψη  του  ποσού ,  

μπορεί  να  υπάρχει  τμηματική  κάλυψη  του  ποσού  ή  μπορεί  να  γίνει  

αναμόρφωση  στο  μέλλον .  Τόσο  απλά .  Δεν  είναι  δαπάνη .  Είναι  

προϋπολογιζόμενα  ποσά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  κατάλαβα  γιατί  ενοχλείστε  επειδή  ρωτώ  για  την  συγκεκριμένη… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προσπαθώ  να  εξηγήσω  και  δεν  καταλαβαίνετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  τον  συγκεκριμένο  προϋπολογισθέν  ποσό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέτε  συνεχώς  την  λανθασμένη  ορολογία  ‘δαπάνη’ .  Δεν  είναι  δαπάνη  

που  εγκρίνουμε  ή  δεν  εγκρίνουμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κατανοητό  κ .  Δήμαρχε ,  κατανοητό .  Εσείς  όμως  να  κατανοείτε  αυτό  το  

οποίο  εξήγησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξακολουθήστε  παρακαλώ ,  πείτε  τι  άλλο  έχετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Επίσης  υπάρχει  ένα  ποσό  στον  προϋπολογισμό  της  τάξης  των  60.000 

ευρώ  για  μια  υπηρεσία  master  plan εκπόνηση ,  για  την  αξιοποίηση  της  

δημοτικής  περιουσίας .  Επειδή  δεν  καταλαβαίνω  από  ποιον  κωδικό  θα  

φύγει ,  θυμίζω  ότι  με  δική  σας  απόφαση  και  πρόταση  δεν  καταργήθηκε  

μια  δημοτική  επιχείρηση ,  η  οποία  υπήρχε  και  η  οποία  ήταν  δε  

διαδικασία  εκκαθάρισης .  Τα  60 χιλιάρικα ,  νομίζω  ότι  στραγγίζουν  

εντελώς  τον  δικό  της  προϋπολογισμό  εάν  αυτό ,  το  master  plan,  θα  

εκπονηθεί  με  χρήματα  αυτής  της  δημοτικής  επιχείρησης .   

 Ερώτημα  είναι ,  θέλω  να  μου  το  απαντήσετε .   

 Ένα  τελευταίο .  Το  ακριβώς ,  θα  κάνετε  έναν  αρχιτεκτονικό  

διαγωνισμό  ιδεών  για  αστικό  εξοπλισμό ;  Εάν  θέλετε  μας  το  εξηγείτε  τι  

αφορά .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  να  κάνει  την  ερώτησή  της  για  να  

απαντηθούν  όλα  μαζί .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Έχω  δυο  ερωτήσεις ,  θα  ήθελα  μια  

διευκρίνιση .  Είναι  μεταφορά  πίστωσης  από  Κοινωνική  Κουζίνα  του  

Δήμου  Σερρών  37.578 ευρώ  περίπου .  Δεν  έχω  καταλάβει  εάν  αυτά  τα  

χρήματα ,  πόσος  είναι  ο  προϋπολογισμός  που  υπήρχε  και  γιατί  γίνονται ,  

μεταφέρονται  αυτά .   

 Το  δεύτερο  είναι  μια  μεταφορά  πίστωσης  σε ,  «Μετάδοση  

κοινωνικών  μηνυμάτων  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  2019-2020», 

περίπου  5.000 ευρώ .  Πρόκειται  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  

έγινε και μεταφέρουμε στο ΄20 κάποια χρήματα; Δεν έχω καταλάβει 

πολύ  καλά ,  λίγο  να  μου  το  εξηγήσετε .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  δοθούν  τώρα  οι  απαντήσεις .  Ορίστε  ο  κ .  Μισιρλής ,  η  κυρία  Πάνου  

και  ο  κύριος .  Εντάξει ,  με  την  σειρά .  Κύριε  Μισιρλή .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Για  την  εγγραφή  του  δανείου ,  μετά  την  απόφαση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  να  καταργήσει  τον  διαγωνισμό ,  σε  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  θα  έρθει  πρόταση  για  να  καταργηθούν  οι   Στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  νομίζω  ότι  θα  το  ξέρουμε .  Θα  έρθει  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τα  θέματα  της  Καθαριότητας  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον  αφορά  την  εργολαβία  που  έχουμε  βάλει  στον  προϋπολογισμό  για  

το  Σκούταρι  και  για  ένα  κομμάτι  της  πόλης ,  ο  λόγος  είναι  ότι  υπάρχει  

έλλειψη  προσωπικού ,  δεν  υπάρχουν  ούτε  δίμηνα  αλλά  ούτε  οκτάμηνα ,  

από  όσο  περιμένουμε  ότι  θα  υπάρχουν  από  τα  κοινωφελή  του  Ο .Α .Ε .Δ .  

και  η  υπηρεσία  είναι  υποστελεχωμένη ,  όσον  αφορά  το  προσωπικό .   

 Επειδή  λύση  δεν  δίνεται ,  τουλάχιστον ,  με  τα  δίμηνα  αυτή  την  

στιγμή ,  είπαμε  ότι  θα  βάλουμε  στον  προϋπολογισμό  την  εργολαβία  για  

τον  πρώην  Δήμο  Σκουτάρεως  και  ένα  κομμάτι  της  πόλης  για  να  

μπορέσουν  να  βγάλουν  σε  λειτουργία  και  τις  υδροφόρες  και  τα  

πλυντήρια  των  κάδων  και  ένα  καινούργιο  όχημα  που  ξέρετε  ότι  έχει  

έρθει  με  αρπάγη  και  ο  λόγος  που  δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν  αυτή  

την  στιγμή  είναι  η  έλλειψη  προσωπικού .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λίγο  να  συμπληρώσω  για  την  έλλειψη  προσωπικού  εδώ  είναι  το  εξής :  

τον  Οκτώβριο  που  ολοκληρώθηκε  το  προηγούμενο  πρόγραμμα  

κοινωφελούς  εργασίας ,  το  οποίο  αποψίλωσε  τον  Δήμο  από  πάνω  από  

130 άτομα  που  λειτουργούσαν  εδώ  και  στελέχωνε  τις  υπηρεσίες .  Από  
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αυτά  τα  130 άτομα  πάνω  από  30 ήταν  στην  Καθαριότητα ,  που  

σημαίνει ,  δηλαδή ,  ότι  από  τον  Οκτώβριο  και  μετά  ο  Δήμος  λειτουργεί  

με  30 άτομα  λιγότερα  στην  Καθαριότητα .  Γιατί  αναφερόμαστε  στην  

Καθαριότητα .  Πέρα  των  άλλων .  Πέρα  της  υπόλοιπης  υποστελέχωσης .   

 Δυστυχώς ,  δεν  έχει  προκηρυχθεί  ακόμη ,  μέχρι  την  στιγμή  που  

μιλάμε ,  νέο  πρόγραμμα  κοινωφελούς ,  ενώ  το  είχαμε  ακούσει  ότι  θα  

έβγαινε ,  όχι  τον  Νοέμβριο ,  όχι  τον  Δεκέμβριο ,  φτάσαμε  Μάρτιο  

ουσιαστικά  και  δεν  έχει  προκηρυχθεί  ακόμη .  Άρα  καταλαβαίνετε  ότι  

έχουμε  μια  υπηρεσία  Καθαριότητας  με  30 άτομα  λιγότερο  στην  

Καθαριότητα  και  από  αυτά  τα  30,  τα  25 νομίζω  είναι  για  την  

Καθαριότητα  και  τα  5 στην  αποκομιδή .  Για  να  καταλάβετε  πόσο  

υποστελεχωμένη  είναι  η  υπηρεσία .   

 Από  τα  δέκα  άτομα  της  3Κ  που  ήταν  να  έρθουν ,  ήρθαν  μόνο  τα  

πέντε ,  άλλα  πέντε  δεν  έχουν  έρθει  ακόμη ,  άρα  δεν  έχουμε ,  όχι  μόνο  

δεν  έχουμε  εμπλουτισμό  ατόμων  αλλά  λειτουργούμε  με  30% λιγότερο  

σε  επίπεδο  δυναμικού  από  ότι  λειτουργούσαμε ,  από  ότι  λειτουργούσε  

το  προηγούμενο  διάστημα .   

 Οφείλω  κάποιες  απαντήσεις  που  έγιναν .   

 Καταρχάς  για  τους  κάδους .  Αλλάζει  η  αιτιολογία  και  αναφέρεται  

σε  ‘προμήθεια  κάδων  απορριμμάτων’ ,  γιατί ;  Περιλαμβανόταν  στην  

προηγούμενη  μελέτη  τέσσερις  όλοι  και  όλοι  κάδοι  υπόγειοι .  Η  

φιλοσοφία  η  δική  μας  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  έχουμε  περισσότερα  

σημεία .  Περισσότερα  σημεία  και  πάμε  σε  ημιβυθιζόμενους  κάδους  με  

σύστημα  πληρότητας ,  το  οποίο  είναι  πάνω  από  20 κάδους  τέτοιους ,  οι  

οποίοι  θα  μπορούν  να  μπουν  παντού  και  στην  πόλη  αλλά  και  στα  

χωριά .   
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 Δηλαδή ,  από  ένα  σύστημα  τεσσάρων  κάδων  υπόγειων ,  το  οποίο  

δημιουργεί  και  αρκετά  προβλήματα  και  τα  γνωρίζετε  ότι  υπάρχουν  

προβλήματα  τα  οποία ,  επειδή  το  βάθος  είναι  και  μεγάλο ,  υπάρχουν  

προβλήματα  δικτύου ,  τα  οποία  κάνουν  απαγορευτική  την  ύπαρξη  και  

την  λειτουργία  αυτών  των  κάδων ,  ειδικά  στο  κέντρο  της  πόλης ,  αλλά  η  

συγκεκριμένη  μας  φιλοσοφία  είναι  ότι  θέλουμε  περισσότερα  σημεία ,  

σε  περισσότερες  γειτονιές  και  σε  περισσότερα  χωριά .   

 Αυτή  είναι  η  φιλοσοφία  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  μετατρέψαμε  τους  

ημιυπόγειους  στους  υπόγειους  σε  ημιυπόγειους .  Για  να  γίνει  αυτό  

ήρθαμε  σε  συνεννόηση  και  με  το  Πράσινο  Ταμείο  για  να  μπορούν  να  

ενισχυθούν .   

 Επίσης ,  για  την  απάντηση  για  το  master  plan,  για  την  αξιοποίηση  

της  δημοτικής  περιουσίας ,  ξέρετε  υπάρχει  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  

αξιοποίησης  δημοτικής  περιουσίας ,  το  οποίο  είναι  αυτή  την  στιγμή  

αναξιοποίητο .  Υπάρχουν  δηλαδή  σημεία  τα  οποία  πρέπει  να  

αξιοποιηθούν .   

 Η  Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ . ,  την  οποία  την  έχουμε  επανασυστήσει ,  είναι  για  

μια  κατάσταση ,  όχι  μόνο  της  αξιοποίησης  αυτής  αλλά  και  μια  

κατάσταση  αξιοποίησης  και  ενεργειακών  Κοινοτήτων  και  άλλων  

εργαλείων  που  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε .  Αυτό  είναι  ένα  master  

plan,  το  οποίο  ουσιαστικά  θα  οδηγήσει  και  την  Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ .  προς  

αυτή  την  κατεύθυνση .  Άρα  δεν  μιλάμε  για  τα  χρήματα  της  

Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ . ,  μιλάμε  για  χρήματα  από  τον  προϋπολογισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  απαντήσετε  και  σε  μια  ακόμη  της  κυρίας  Παπαφωτίου  που  δεν  

απαντήθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ποια  ερώτησή  σας  δεν  απαντήθηκε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σέβομαι  την  άποψη  της  Οικονομικής   Υπηρεσίας .  Το  πρατήριο  

καυσίμων ,  επειδή  αναφέρεται  κυρίως  σε  λειτουργία  

απορριμματοφόρων  και  στόλου  του  Δήμου ,  προφανώς  είναι  και  

ανταποδοτικές ,  αλλά  αυτό  είναι  εκτίμηση  που  κάνετε  δική  σας .  Αυτά  

εδώ  έχουν  προέλθει  και  με  την  επεξεργασία  που  κάναμε  και  με  την  

Οικονομική  Υπηρεσία .   

 Το  άλλο  το  ερώτημα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον  προϋπολογισμό  που  είχαμε  καταρτίσει  από  τις  υπηρεσίες  και  στον  

ψηφίσαμε ,  είχαμε  προϋπολογίσει  ένα  ποσό  της  τάξεως  των  92.000 

περίπου  ευρώ  για  την  Κοινωνική  Κουζίνα .  Εκτιμούμε  ότι  αυτό  το  ποσό  

είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο  και  δεν  χρειάζεται ,  οπότε  απομειώνουμε  το  

ποσό  κατά  30 χιλιάδες  ευρώ .  Εάν  αυτό  το  ποσό  αυτό  τελικά  στην  

πορεία  του  χρόνου  διαπιστώσουμε  ότι  δεν  φτάνει ,  θα  ενισχύσουμε  πάλι  

τον  κωδικό  αυτό ,  αλλά  θεωρούμε  τώρα  σε  αυτή  την  φάση  ότι  δεν  

χρειάζεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  διευκρινιστική  εάν  μου  επιτρέπετε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δεν  μου  απαντήσατε  στην  ερώτηση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι  δεν  απαντήσαμε ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Για  την  μετάδοση  κοινωνικών  μηνυμάτων  για  την  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  το  θυμήθηκα ,  αυτό  είναι  προϋπολογισθέν  ποσό  για  την  επόμενη .  

Δεν  είναι  ποσά  τα  οποία  προέρχονται  από  την  . .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  ποσό ,  το  οποίο  αφορά  αναμόρφωση  για  το  ΄20.  Αυτό  δεν  

ρωτάτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  απάντηση ,  εν  πάση  περιπτώσει .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  στον  προϋπολογισμό  δεν  μπορούμε  να  βάλουμε  ποσά  που  

αφορούν  το  ΄19.  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Γιατί  γράφετε  τότε  2019-2020; Αυτό  με  μπέρδεψε  κύριε  Δήμαρχε .  Θα  

έπρεπε  να  γράψετε  για  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  θα  γίνει  το  ΄20-

΄21. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  είναι  λογική  η  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  έχουμε  κάτι  άλλο ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Μια  διευκρινιστική  και  εάν  είναι  να  χαρώ  κιόλας ,  γι '  αυτό .  

Αναφέρομαι  στο  κλειστό  του  Αγίου  Ιωάννη .  Επειδή  βλέπω  ότι  

προϋπολογίζονται  50.000 ευρώ  για  μια  μελέτη  ολοκλήρωσης  του  

κλειστού ,  θα  πρέπει  να  πω  ότι  ήταν  από  τα  πρώτα  και  μια  και  είναι  και  

ο  κ .  Κατιρτζόγλου  εδώ  θα  το  επιβεβαιώσει ,  ότι  ήταν  από  τα  πρώτα  

πράγματα  που  άρχισα  να  ψάχνω ,  διότι  ήταν  ένα  έργο  το  οποίο  θα  

πρέπει  να  πω  ότι  η  υπηρεσία  το  μετέφερε  από  προϋπολογισμό  σε  

προϋπολογισμό  από  το  ΄04, χωρίς  να  ξέρει  καν  που  βρίσκεται  και  

πραγματικά  έκανα  έναν  μαραθώνιο  να  εντοπίσω  που  ακριβώς  

βρίσκεται  αυτό  το  έργο  και  αυτά  τα  χρήματα .   

 Η  ερώτησή  μου .  Είναι  τα  50 χιλιάρικα  που  τα  σέρνει  ο  Δήμος  

από το ΄04 και αξιοποιούνται τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .  Στο  τεχνικό  πρόγραμμα  έχουμε  50.000 που  είναι  καινούργιο  έργο ,  

άλλα  χρήματα  είναι  αυτά ,  τα  οποία  θα  γίνει  η  μελέτη  η  δική  μας .  Αυτά  

που  λέτε  τις  60.000 που  περισσεύουν  από  το  ΄04 υπάρχει  πραγματικά  

ένα  περίεργο  πράγμα .  Ποιο  είναι  το  περίεργο ;  Θα  σας  πω  πως  το  εξηγώ  

εγώ .  Είχε  γίνει  τότε  κάποιο  φυσικό  αντικείμενο ,  είχαν  να  πληρωθούν  

οι  εργολάβοι  χρήματα ,  δεν  τα  είχαν  πληρωθεί  και  τα  πληρώνονται  

τώρα .   

 Η  εξήγηση  που  δίνω  εγώ  είναι  η  εξής .  Ότι  ή  λόγω  δύσκολης  

κατάστασης  μπορεί  να  μην  είχαν  φορολογική  ασφαλιστική  

ενημερότητα ,  γιατί  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ  λέω  τι  βλέπω  τώρα ,  καταλάβατε ;  Γιατί  οι  ίδιο  δεν  τα  ζήτησαν ,  ενώ  

είχαν  κάνει  το  έργο .  Είχαν  γίνει ,  δεν  έκαναν  αίτημα  πληρωμής  οι  ίδιοι  

και  υποθέτω  ότι  κάτι  συνέβη  μεταξύ  . .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έγινε  λύση  της  εργολαβίας .  Θα  πρέπει  να  πω  εδώ ,  βιολογικός  πατέρας  

είμαι  εγώ .  Έτσι ;  Φυσικά  θα  τα  συναντήσετε  και  εσείς .  Να  δούμε  τα  

παιδιά  αυτά  που  είπατε  πόσα  θα  γεννηθούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  είναι  αγέννητο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντως  θα  το  δείτε  και  εσείς .  Λοιπόν ,  υπάρχουν  50 χιλιάρικα ,  τι  είπες  

τώρα  για  πες  μου ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  απαντήθηκε  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς  να  ξέρουμε  ότι  το  ποσό  νομίζω  είναι  περίπου  35.000,  κάπου  

εκεί .  Όταν  θα  ολοκληρωθεί  τα  υπόλοιπα  χρήματα  θα  επιστρέψουν  στον  

προϋπολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Νομίζω  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος .  Περνάμε  σε  

ψηφοφορία .  Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  λοιπόν ,  τοποθέτηση  ο  κ .  Χράπας .  Άλλος ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου .  

Αυτοί  οι  δυο .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  θα  πω  ότι  είναι  ένας  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  ακολουθεί ,  

βασικά ,  το  τεχνικό  πρόγραμμα .  Περαιτέρω  σχολιασμό  δεν  θα  κάνουμε .  

Θα  πρέπει  να  πω  ότι  αυτό  το  οποίο  «με  ενοχλεί», ας  το  πούμε  σε  

εισαγωγικά ,  δεν  είναι  τόσο  το  προϋπολογισθέν  ποσό ,  το  οποίο  φτάνει  

το  μισό  εκατομμύριο  και  αφορά  σε  μελέτες ,  συμφωνώ  ότι  θα  πρέπει  να  

έχουμε  εργαλεία  για  να  διεκδικήσουμε  χρηματοδοτήσεις  και  εάν  δεν  

δώσουμε  δεν  θα  πάρουμε .  

Αυτό  το  οποίο  με  ενοχλεί  είναι  ότι  τα  ποσά  τα  περισσότερα  είναι  

τέτοιου  μεγέθους  που  δικαιολογούν  απευθείας  αναθέσεις  τις  οποίες  εκ  

θέσεως  και  εξ  αρχής  είμαι  αντίθετη  και  είναι ,  νομίζω  και  ένα  σημείο  

που  η  δημοτική  σας  αρχή  από  το  πρώτο  εξάμηνο  ακόμη  της  

λειτουργίας  της  δεν  έδωσε  και  καλά  δείγματα .   

Κατά  τα  άλλα ,  θα  πρέπει  να  πω  ότι  χαίρομαι  πραγματικά  για  τρία  

πράγματα .  Το  ένα  είναι  ότι  είδα  στον  προϋπολογισμό  ότι  εντάχθηκε  

ένα  κονδύλι  30.000 ευρώ  για  να  ενισχυθεί  η  κατασκευή  στο  

Πολιτιστικό  Κέντρο  Κάτω  Μητρουσίου .  Ήταν  ένα  θέμα  το  οποίο  και  

προσωπικά  με  ενδιέφερε ,  είχα  κάνει  και  επαφές  και  με  τον  κ .  

Νυχτοπάτη  αλλά  και  με  υπηρεσίες  προκειμένου  να  δούμε  για  ποιο  

λόγος  τον  αρχικό  προϋπολογισμό  που  ψηφίσαμε  στο  τέλος  του  ΄19 ένα  

κονδύλι ,  που  είχε  εξασφαλίσει  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  έχει  

εξαφανιστεί .   

 Τώρα ,  λοιπόν ,  χαίρομαι  που  το  βλέπω  να  το  εξασφαλίζετε  και  να  

το  επαναφέρετε .  Δεν  αξίζει  στα  χωριά  μας  να  έχουν  κενά  κτήρια  
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ημιτελή  περιστερώνες .  Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  ένα  θετικό  και  γι '  αυτό  σας  

είπα  ότι  χαίρομαι .  

 Επίσης ,  χαίρομαι  γιατί  βλέπω  ότι  μπαίνει  μπροστά  η  υλοποίηση  

της  ιδέας  για  την  δημιουργία  βενζινάδικου  στο  αμαξοστάσιο  και  αυτό  

ήταν  κάτι  το  οποίο  το  είχα  προτείνει  σε  μια  συζήτηση  εδώ  συζητώντας ,  

όταν  εσείς  μιλούσατε ,  κ .  Νυχτοπάτη  και  πάλι  για  το  τι  θα  γίνει  στο  

αμαξοστάσιο .   

 Βέβαια ,  από  την  μελέτη  μέχρι  την  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου  

βενζινάδικου  απέχουμε ,  αλλά  εγώ  θα  φτάσω  λίγο  στο  ότι  φτάνουμε ,  ας  

πούμε ,  στο  να  υλοποιηθεί ,  διότι  κερδίζουμε  χιλιόμετρα ,  κερδίζουμε  

κόστος ,  κερδίζουμε  όλα  αυτά  εδώ  που  θα  πήγαιναν  στους  προμηθευτές ,  

τα  αμάξια  και  μεγάλα  οχήματα  που  ξοδεύουν  και  βενζίνη ,  καίνε  και  τα  

λοιπά ,  όλα  αυτά  είναι  καλά  όμως  επειδή  στο  παρελθόν  λειτουργούσε  

βενζινάδικο  μέσα  στο  αμαξοστάσιο  και  γινόταν  τα  απίθανα  πράγματα ,  

ίσως  τα  ξέρετε  οι  περισσότεροι ,  όταν  λοιπόν  φτάσουμε ,  με  το  καλό ,  

στην  υλοποίηση  αυτά  να  προσεχθούν  ιδιαίτερα .   

 Θα  καταλήξω  και  θα  τελειώσω ,  εκφράζοντας  και  πάλι  την  χαρά  

μου  για  ένα  θέμα .  Χαίρομαι  πραγματικά  που  το  πρόγραμμα  της  

Δύναμης  Σερραίων  εμπνέει  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή  και  είδα  ότι  ήδη  

προϋπολογίσατε  από  τα  15.000 ευρώ  για  γκράφιτι  και  εικαστικές  

παρεμβάσεις  στους  τοίχους  της  πόλης ,  ένα  έργο  το  οποίο  ξεκίνησε .  

Αναθέσατε ,  δεν  ξέρω  ακριβώς  πώς  έγινε  στον  κ .  Μελίδη  και  ξεκίνησε  

αυτό  το  έργο .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δωρεά  είναι .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Δεν  το  ξέρουμε .  Βλέπω  όμως  ότι  προϋπολογίσατε  κάτι  και  θέλω  να  σας  

πω  ότι  επειδή  ως  Δύναμη  αυτό  ήταν  ένα  από  τα  κεντρικά  μας ,  όνειρα ,  

ας  το  πούμε  για  την  πόλη ,  γιατί  πιστεύουμε  ότι  αισθητικά  θα  την  

αναβάθμιζε ,  θέλω  να  σας  πω  ότι  όπου  μας  χρειαστείτε  είμαστε  

παρόντες ,  όχι  μόνο  εμείς ,  εγώ  προσωπικά  και  οι  εκλεγμένοι ,  αλλά  και  

άλλα  μέλη  του  συνδυασμού  μας  που  έχουν  δουλέψει  πάνω  σε  αυτό .   

 Θα  υπερψηφίσουμε  τον  προϋπολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είμαι  θετικός  σε  οτιδήποτε  καινοτόμο  και  οτιδήποτε  εμπνέει  τον  

εκσυγχρονισμό .  Πραγματικά  το  πρότζεκτ  το  αρχικό  που  μας  κάνατε  

στο  πρώτο  θέμα  μας  ενθουσίασε ,  εμένα  προσωπικά ,  δεν  μπορώ  να  

μιλήσω  εξ  ονόματος  κανενός  άλλους .   

 Θα  ήθελα ,  όμως ,  σε  αυτό  το  κομμάτι  να  δω  και  πιο  προχωρημένα  

πράγματα .  Να  προϋπολογίσετε ,  να  αγοράσετε ,  να  προμηθευτείτε  

παγκάκια  με  φωτοβολταϊκά  και  με  ρεύμα  και  με  USB και  με  WiFi,  να  

κάνετε  κάτι ,  να  υπογειοποιήσετε  τα  πάντα  και  αντί  να  κάνετε  αυτά  τι  

βλέπω ;  Ότι  γυρνάτε  σε  μια  τεχνολογία  πριν  δεκαπέντε  ετών .   

Καταργείτε  τους  υπόγειους  κάδους ,  η  οποία  είναι  μια  τεχνολογία  

σύγχρονη ,  που  έγινε  μετά  από  μια  τεράστια  έρευνα .  Πάρτε  κάτι  

καλύτερο ,  όχι  να  πάρετε  κάτι  χειρότερο .  Πάρτε  λιγότερους  

καλύτερους ,  όχι  να  πάτε  στο  χειρότερο ,  στην  τεχνολογία  πριν  

δεκαπέντε  ετών  που  τα  ξηλώνουν  οι  υπόλοιποι  δήμοι .   

Αυτή  η  τεχνολογία  που  αναφέρεστε  στον  ημιυπόγειο  θέλει  

ιδιαίτερες  συνθήκες  και  χώρους  και  δεν  μπαίνουν  παντού  αυτοί  οι  

κάδοι  και  είναι ,  όπως  σας  είπα  και  οι  παλαιοί .  
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Αναφερθήκατε  για  την  έλλειψη  προσωπικού .  Βασικά  μιλάμε  για  

την  αποκομιδή  Σκουτάρεως  και  τμήμα  των  Σερρών .  Η  έλλειψη  

προσωπικού  που  οφείλεται ;  Δεν  άλλαξε  κάτι  ούτε  συνταξιοδοτήθηκε  

κανείς ,  μόνο  προσλήψεις  γίνανε .  Δεν  άλλαξε  κάτι .  Η  κοινωφελή ;  Η  

κοινωφελή  αφορούσε  το  τμήμα  σάρωσης ,  δεν  αφορούσε  την  

αποκομιδή .  Ήταν  τρεις  νοματαίοι  που  δούλευαν  σε  ένα  φορτηγό  και  

μαζεύανε  τους  καναπέδες .  Αυτοί  φύγανε ,  δεν  άλλαξε  κάτι  άλλο  στο  

προσωπικό .   

Αντιθέτως ,  μετακινήσατε  προσωπικό  σε  άλλες  υπηρεσίες .  

Προσωπικό  έμπειρο  από  την  αποκομιδή  φύγανε  μόλις  αναλάβατε .  Έξι ,  

πόσοι  φύγανε ,  επτά ;  Κάπου  τόσοι  νομίζω  φύγανε .   Αυτοί  σας  λείπουν  

τώρα .  Αφού  σας  λείπουν ,  αναγκάζεστε  να  πάτε  σε  εργολαβίες ,  κάτι  

που  εμείς  το  είχαμε  αποφύγει .   

Όσον  αφορά  το  τρίτο  θέμα  που  σας  είπα  για  την  αντλία ,  εγώ  

επιμένω  και  λέω  ότι  αυτές  οι  δαπάνες  δεν  είναι  ανταποδοτικές .  

Ενδεχομένως ,  να  μπλοκάρει  και  ο  προϋπολογισμός  σας  στην  

Αποκεντρωμένη  γι '  αυτό  το  θέμα  της  αντλίας  και  των  κλαδεμάτων  που  

θεωρώ  ότι  είναι  προϊόντα  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  άλλες  τοποθετήσεις ,  ο  κ .  Δήμαρχος  να  κλείσει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχω  να  πω  πολλά  πράγματα .  Θα  πω  ότι  καταρχάς  βιάζεστε  για  το  

κομμάτι  των  ημιβυθιζόμενων  κάδων  με  σύστημα  πληρότητας .  Ίσως  δεν  

έχετε  καταλάβει  το  τι  θέλουμε  να  κάνουμε .  Θα  προκύψει  αυτό  από  την  

μελέτη ,  η  οποία  θα  είναι  επ’  ωφελεία ,  καταρχάς  το  αποτύπωμα  το  

οποίο  θα  μείνει ,  θα  είναι  επ’  ωφελεία  πολύ  περισσότερων  από  τους  

τέσσερις  κάδους  υπόγειους  που  προβλέπεται .   
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 Όσον  αφορά  το  κομμάτι  των  έξυπνων  λύσεων ,  κ .  Χράπα ,  επειδή  

παραβιάζετε  ανοικτές  θύρες ,  όλα  αυτά  τα  κομμάτια ,  δείτε  λίγο  τον  

κωδικό  006162030, ξέρετε  τι  κάνουμε ;  Μπερδεύετε  το  κομμάτι  το  ότι  

πηγαίνουμε  και  παίρνουμε  με  τον  νου  μας  ένα  παγκάκι  και  το  βάζουμε  

και  αυτό  το  ονομάζουμε  ‘Έξυπνη  Πόλη’ .  Λάθος .   

 ‘Έξυπνες  εφαρμογές’  και  ‘έξυπνες  λύσεις’  και  υπηρεσίες ,  δηλαδή  

για  τον  Σερραίο  δημότη  προέρχονται  από  ένα  σχέδιο  συγκεκριμένο .  

Δεν  προχωρούμε  και  το  είπαμε  από  την  αρχή ,  το  δικό  μας  στίγμα  είναι  

αυτό ,  ότι  θα  προχωρήσουμε  με  ένα  οργανωμένο  σχέδιο  για  να  

παρέχουμε  ολοκληρωμένες  λύσεις   

 Το  κομμάτι ,  λοιπόν  αυτό  της  υλοποίησης  του  έργου  για  ‘έξυπνες  

λύσεις’ ,  όπως  αυτές  που  λέτε  όπως  και  όλες  τις  άλλες  και  ένα  κομμάτι  

του  οδοφωτισμού  θα  μας  απασχολήσει  σε  αυτό  το  σώμα  στα  επόμενα  

δημοτικά  συμβούλια ,  είναι  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  έξυπνων  

λύσεων  παντού  είτε  αυτό  λέγεται  παγκάκια ,  είτε  λέγεται  αισθητήρες  

είτε  λέγεται  smart  farming ή  οτιδήποτε .  Αυτά  που  δεν  φαντάζεστε  

ακόμη  ή  που  δεν  φανταζόμαστε  κάποιοι .  Αυτά  θα  τα  υλοποιήσουμε  και  

θα  τα  εφαρμόσουμε .  Να  είστε  σίγουρος .  Κάντε  λίγο ,  λοιπόν ,  υπομονή  

σε  αυτό .   

 Κατά  τα  άλλα  να  ευχαριστήσω  πραγματικά  κλείνοντας  την  

συζήτηση  για  το  υψηλό  επίπεδο  και  των  ερωτήσεων  και  των  

τοποθετήσεων .  Δείχνει  το  επίπεδο  που  έχει  αυτό  το  σώμα ,  όσον  αφορά  

το  θέμα  του  μέλλοντος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ολοκληρωθείσας  της  συζητήσεως  να  περάσουμε  σε  

ψηφοφορία .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Παρών  με  την  ίδια  λογική  του  τεχνικού  προγράμματος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών  ο  κ .  Φαρμάκης .  Οι  υπόλοιποι  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  τις  παρατηρήσεις  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τις  παρατηρήσεις  που  κάνανε .  Ναι ,  με  τις  παρατηρήσεις  που  

έγιναν ,  πλην  του  κ .  Φαρμάκη ,  ο  οποίος  είναι  παρών .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  52/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .  

 

 

ΘΕΜΑ   4ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθ .  14/2020 Α .Δ .Σ . :  

«Τροποποίηση  

 της  υπ΄   αριθμ .  782/2019 Α .Δ .Σ .  περί  ¨Συγκρότησης  ετήσιας  

επιτροπής  

  παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  

4412/2016  

 όλων  των  Διευθύνσεων  και  των  Αυτοτελών  Τμημάτων  του  Δήμου  

πλην  

 της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών¨».  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  δεδομένου  ότι  η  κυρία  Τσολάκη  έφυγε  από  την  θέση  στην  οποία  

ήταν ,  έχουμε  μερικές  μικρές  αλλαγές  και  διαφοροποιήσεις .  Είναι  η  

ίδια  σύνθεση  που  υπήρχε  και  πριν ,  να  μην  τα  επαναλάβω ,  είναι  όπως  

στην  εισήγηση .   

Στην  Διεύθυνση  Καθαριότητας  έχουμε  την  τριμελή  Επιτροπή  από  

τον  κ .  Πάσιο ,  Κατσαρό  και  Κωνσταντινίδου  Ευαγγελία .  Πρόεδρος  ο  κ .  

Πάσιος .   

Να  μην  τα  επαναλάβω ,  είναι  όπως  στην  εισήγηση  με  Πρόεδρο  τον  

πρώτο  αναφερόμενο  υπάλληλο .   

Συμφωνεί  το  σώμα  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:53 /2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ    5ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 Ν .  1080/1980  

(δια  συμβιβασμού  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών) ,   

για  το  έτος  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  την  κλήρωση  δυο  δημοτικών  συμβούλων .  Ανακατέψτε  

κύριε  γραμματέα .  Η  κυρία  Δρίγκα  Χρυσούλα  με  τον  κ .  Μπουρβάνη  

Ζαχαρία  τακτικά  και  αναπληρωματικά ;   Η  κυριά  Καρασουλτάνη  

αναπληρώτρια  του  κυρίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτοί  είναι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  λοιπόν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  ονόματα  πάλι ,  δεν  τα  άκουσαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε  η  κυρία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καρασουλτάνη  αναπληρώτρια  και  ο  κ .  Φωτιάδης  Γεώργιος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  δημότης  ο  κ .  Μίσσας  Ιωάννης  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  

Γαλακτοπούλου  Θεοδώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γραμματέας ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραμματέας  θα  οριστεί  από  την  υπηρεσία ,  δεν  τον  ορίζουμε  εμείς  εδώ .  

Χρέη  γραμματέα  θα  εκτελεί  ο  κ .  Τζουμάκας  Ιωάννης ,  αναπληρούμενος   

από  την  κυρία  Κανελλοπούλου  Ρεβέκκα .    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  54/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .    

 

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  άρδευσης ,   

καθορισμός  χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  αρδευτικής  περιόδου  

 και  αριθμού  των  θέσεων  υδρονομέων ,  για  το  έτος  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε ,  πρέπει  να  ορίσουμε  τον  χρόνο ,  την  περίοδο ,  δηλαδή  από  1 

Απριλίου  έως  31 Οκτωβρίου .  Η  διάρκεια  θα  είναι  πέντε  μήνες ,  οι  

θέσεις  θα  είναι  δυο  στον  Λευκώνα ,  δυο  στην  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση ,  

ένας  στην  Βροντού  και  ένας  στην  Ορεινή ,  όπως  κάθε  χρόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

17

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρόβλεψη  είναι  για  πέντε  μήνες  και  το  σώμα  θα  πάρει  απόφαση  για  

το  ποιοι  θα  είναι  οι  υδρομονείς  μετά  την  πρόταση  που  θα  μας  κάνουν  

οι  πρόεδροι  των  Κοινοτήτων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέντε  μήνες  από  1η  Μαΐου ,  όπως  κάθε  χρόνο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  55/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  επτά .   

 

 

ΘΕΜΑ   7ο:  

Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής   

τηλεφωνίας  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  κάθε  φορά .  Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  56/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο ,   

για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  της  Δ /νσης   

Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας  Παιδείας  και  Πολιτισμού  

 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ένα  κατά .  Στα  δίμηνα  είμαι  πάντα  κατά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  το  Πάσχα  για  να  μπουν  τα  επιδόματα  τα  κοινωνικά .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Να  σας  πω  κάτι ;  Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  τοποθέτηση  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  πείτε  μας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ήθελα  να  πω  ότι  συνεχίζουμε  το  ίδιο  ακριβώς  θέμα  με  την  ίδια  

εισήγηση ,  ήρθε  και  στις  30 Οκτωβρίου  πάλι  για  δίμηνο .  Αυτή  την  

στιγμή  και  με  βάση  την  εισήγηση  δεν  υπάρχει  σε  ολόκληρο  τον  Δήμο  

μας  ένας  ή  μια  κοινωνικός  λειτουργός  και  κοινωνική  λειτουργός .  Αυτό  
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το  θέμα  και  με  βάση  στον  προϋπολογισμό ,  δεν  ξέρω ,  δεν  είδα  πουθενά  

να  υπάρχει   έστω  με  ένα  οκτάμηνο ,  δηλαδή ,  πρέπει  να  λυθεί .   

 Δεν  είναι  δυνατόν ,  κάντε  μια  απευθείας  ανάθεση ,  τέλος  πάντων ,   

σε  έναν  κοινωνικό  λειτουργό .  Δεν  είναι  δυνατόν  δυο  μήνες  και  δυο  

μήνες  και  δυο  μήνες  και  να  μην  έχουμε  έναν  κοινωνικό  λειτουργό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ότι  δεν  έχουμε  κοινωνικό  λειτουργό  είναι  κάτι  που  είναι  δεδομένο .  

Τώρα  αυτή  η  πρόσληψη  γίνεται  για  τις  ανάγκες  του  Πάσχου .  

Διερευνάτε  η  δυνατότητα  να  πάρουμε  εργαζόμενο  για  περισσότερη  

χρονική  διάρκεια  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου .  Διερευνάτε  αυτή  η  

δυνατότητα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Πώς  πήραμε  αρχιτέκτονα  όταν  χρειάστηκε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε  τώρα .  Είναι  η  πρόταση  που  κάνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  κάνουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  στελεχώσουμε ,  τουλάχιστον ,  εξωτερικό  συνεργάτη  με  έναν  

τρόπο  αυτή  την  συγκεκριμένη  θέση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Γελούσατε  όμως  όταν  το  είπα ,  δεν  ξέρω  για  ποιο  λόγο  γελάτε .  Τέλος  

πάντων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γελάμε  για  σας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Θέλω  να  πω  το  εξής .  Ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  έρχονται  δίμηνα  

συνεχώς  για  τέτοιες  καίριες  θέσεις .  Μειώσατε  τα  χρήματα  για  το  

κοινωνικό  συσσίτιο ,  ελπίζω  να  μην  χρειαστούν  και  εάν  χρειαστούν  να  

τα  φέρετε ,  τώρα  δεν  έχουμε  και  κοινωνικό  λειτουργό .  Νομίζω  ότι  

πρέπει  να  το  δείτε  το  θέμα  της  κοινωνικής  πολιτικής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  για  την  παρατήρηση  που  κάνατε  για  την  μείωση  του  

κοινωνικού  συσσιτίου  δεν  θα  έπρεπε  να  την  κάνετε .  Σας  εξηγήσαμε  ότι  

τα  χρήματα  τα  οποία  χρειάστηκαν  πέρυσι  ήταν  λιγότερα  από  τα  

προϋπολογισθέντα .  Κατά  συνέπεια ,  λοιπόν ,  απομειώσαμε  αυτό  τον  

κωδικό ,  τον  πήγαμε  κάπου  αλλού  και  είπαμε  ότι  αυτά  τα  χρήματα  είναι  

επαρκή .  Εάν  δεν  είναι  επαρκή  στο  τέλος  θα  επιστρέψουν .   

 Άρα  λοιπόν ,  μην  κάνετε  κριτική  εκ  των  υστέρων  για  ότι  

μειώσαμε  για  κάποιους  λόγους  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  κοινωνική  

μας  διάθεση .  Σας  παρακαλώ .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Όχι ,  θέλω  να  πω  ότι  αυτό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Σε  αυτό  το  θέμα  συσχετίζεται  το  ένα  με  το  άλλο .  Πρέπει  να  δείξουμε  

περισσότερη  κοινωνική  ευαισθησία .  Αυτό  θέλω  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  τον  λόγο  αυτό ,  λοιπόν ,  προσλαμβάνουμε  το  δίμηνο ,  για  να  

προλάβουμε  να  δώσουμε  τα  επιδόματα  το  Πάσχα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  προσωπικά  δεν  θα  το  ψηφίσω  αυτό  το  θέμα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Πλην  της  κυρίας… 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Γιατί  έρχονται  συνεχώς  τα  δίμηνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Πλην  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  ένα  λεπτό  λίγο .  Ο  Δήμος  μας  έχει  δέκα  κοινωνικούς  

λειτουργούς .  Δυστυχώς  η  νομοθεσία  δεν  επιτρέπει  στους  κοινωνικούς  

λειτουργούς ,  εννοώ  της ,  να  το  αλλάξουμε  αυτό ,  δεν  έχουν  ιδιαίτερα  

επιβαρυμένο  φορτίο .  Έχουμε  κοινωνικούς  λειτουργούς .  Τα  Βοήθεια  

στο  Σπίτι  να  αλλάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  είναι  όπως  τα  λέτε .  Εδώ  υπάρχει  καταγγελία  από  τον  Σύνδεσμο  

Κοινωνικών  Λειτουργών  όλης  της  Ελλάδας ,  η  οποία  έχει  έρθει  από  τις  

24 Σεπτεμβρίου .  Δεν  είναι  έτσι  όπως  τα  λέτε .  το  προεδρικό  διάταγμα  

23 του  ΄92 απαγορεύει  αυστηρά ,  λέει ,  στους  δήμους  να  

χρησιμοποιήσουν…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε  23 Οκτωβρίου  ότι  έγινε  πρόσληψη  διμήνου ,  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Πρώτον ,  έγινε  στις  24 Σεπτεμβρίου .  Δεύτερον ,  στις  23 

Οκτωβρίου  είχαμε  πει  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  καταθέσαμε  

αίτημα  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  πρόσληψη  μόνιμου  κοινωνικού  

λειτουργού .  Τρίτον ,  το  ότι  είχατε  κάνει  το  ερώτημα  για  το  εάν  πρέπει  

να  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ολοκλήρωσε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

όχι ,  γιατί  ειπώθηκαν  λανθασμένα  στοιχεία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

24 Σεπτεμβρίου  είχε  γίνει  η  πρόσληψη  του  διμήνου  και  όπως  ορίζει  και  

το  προεδρικό  διάταγμα ,  επιτρέπεται  στις  εορταστικές  περιόδους  για  

την  έκδοση  των  διατακτικών .  Το  αίτημα  από  την  υπηρεσία  υποβλήθηκε  

στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  μόνιμο  κοινωνικό  λειτουργό ,  δεν  

υπάρχει  κάποια  άλλη  ενέργεια  που  μπορεί  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  πλην  του  κ .  Φαρμάκη  και  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου .  Οι  

υπόλοιποι ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  57/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εννέα .  

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  Διαδημοτικό  
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 Δίκτυο  Πόλεων  Δ .Ε .Π .Α .Ν .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  μια  παρατήρηση .  Έχουμε  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  η  οποία  

λειτουργεί  πάρα  πολλά  χρόνια ,  το  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά .  Ποιος  ο  

λόγος  δημιουργίας ;  Μια  επικάλυψη  των  λειτουργιών .  Ποιος  ο  λόγος  να  

βάζουμε  και  10.000 ευρώ  τον  χρόνο .  Εντάξει ,  καταλαβαίνω  ότι  το  

ποσό  δεν  είναι  ιδιαίτερα  μεγάλο  για  τον  Δήμο ,  από  την  στιγμή  που  

έχουμε  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  το  Διαδημοτικό  Δίκτυο  Πόλεων  Δ .Ε .Π .ΑΝ .  δεν  έχει  καμία  

σχέση  με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  Είναι  διαφορετικά  τα  μεγέθη .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  στο  καταστατικό  όμως  υπάρχει  ένα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ολοκληρώσω .  Η  Δ .Ε .Π .ΑΝ .  είναι  μια  εταιρεία  η  οποία  συμβάλλεται  

με  υπουργεία  και  τα  οποία  αναλαμβάνει  σε  συνεργασία  με  τους  δήμους  

την  υλοποίηση  συγκεκριμένων  master  plan,  συγκεκριμένων  μελετών .   

 Πολλές ,  ενδεχόμενα ,  από  τις  μελέτες ,  για  να  μην  ανατεθούν  σε  

τρίτους ,  μπορεί  να  ανατεθούν  στην  Δ .Ε .Π .ΑΝ . .  Αυτό  είναι  θέμα  

απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Άρα  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  

δεν  έχουμε  το  ίδιο  μέγεθος  και  δεν  έχουμε  τις  ίδιες  αρμοδιότητες .  

Άλλο  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  και  άλλο  η  Δ .Ε . .ΠΑΝ . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  27 Η Σ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  

17

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Οι  υπηρεσίες  τις  οποίες  μπορεί  να  αναλαμβάνει  ο  Δήμος  μας  είναι  

πρώτα-πρώτα  τεχνική  υποστήριξη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά  τα  διαβάσαμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  απλώς  δεν  έχει  δυνατότητα  επάρκειας  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  γι '  αυτού  του  

είδους  τις  υπηρεσίες .  Αυτό  προσπαθώ  να  εξηγήσω .  Δεν  είναι  το  ίδιο  

μέγεθος .  Αυτά  για  τα  οποία  μπορούμε  να  αξιοποιήσουμε  τον  

μηχανισμός  της  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . ,  θα  το  κάνουμε  ούτως  ή  άλλως .  Ούτως  ή  

άλλως  ξέρετε  ότι  είμαστε  και  μέτοχοι  στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  Έτσι  μπαίνουμε  

και  μέτοχοι  στο  κομμάτι  αυτό  του  Δικτύου  Πόλεων .  Αλλά  είναι  άλλα  

τα  μεγέθη  και  άλλες  οι  υπηρεσίες  τις  οποίες  περιμένουμε  να  πάρουμε  

από  το  Δίκτυο  Πόλεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώστε  μας  ένα  παράδειγμα  από  αυτή  την  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα  master  plan το  οποίο  θέλουμε  να  κάνουμε  εμείς  για  την  Κοιλάδα  

των  Αγίων  Αναργύρων ,  το  οποίο  είναι  μεγάλο ,  ενδεχόμενα .  Αυτό  

μπορεί  να  γίνει  με  κάποιους  οι  οποίοι  έχουν  την  τεχνογνωσία  για  να  

κάνουν  τέτοιου  είδους  σχέδια .  Αυτό  μπορεί  να  μην  γίνει  ούτε  από  

μελετητές .  Δηλαδή  στον  διαγωνισμό  που  θα  κάνουμε ,  να  προκύψει  η  

ίδια  αυτή  εταιρεία ,  η  οποία  έχει  μια  σειρά  εμπειρίες  και  τεχνογνωσίες  

πάνω  στην  δημιουργία  τέτοιων  master  plan,  στην  οποία  συμμετέχουμε  

εμείς  και  είμαστε  μέτοχοι  εμείς .   

 Άρα ,  όπως  ακριβώς  κάνει  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  σε  χαμηλότερο  επίπεδο  

και  σε  μικρά  έργα ,  το  ίδιο  αυτό  φανταστείτε  σε  πανελλήνιο  επίπεδο .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  δεν  είμαστε  μέτοχοι  δεν  μπορούμε  ένα  ζητήσουμε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  προγραμματική  σύμβαση  με  αυτούς .   Η  

προγραμματική  σύμβαση  με  την  Δ .Ε .Π .ΑΝ .  γίνεται  μόνο  όταν  είσαι  

μέλος  της  Δ .Ε .Π .ΑΝ .  και  αυτό  είναι  και  το  ζητούμενο ,  γι '  αυτό  

μπαίνουμε  σαν  μέτοχοι  στην  Δ .Ε .Π .ΑΝ . .  Γι '  αυτό .  Είναι  απαραίτητη  

προϋπόθεση  αυτό  να  υπάρξει  για  να  καταφέρουμε  όλα  τα  άλλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  στελέχωσή  της  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  στελέχωση  της  Δ .Ε .Π .ΑΝ . ;  Η  Δ .Ε .Π .ΑΝ .  έχει  και  στελέχη  μόνιμα  

και  στελέχη  εξωτερικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  πότε  είναι ;  Έχει  αρκετά  χρόνια .  Δέκα  πέντε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  εγώ  δεν  την  ξέρω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Δ .Ε .Π .ΑΝ .  έχει  υλοποιήσει  πάρα  πολλά  έργα .  Καταρχάς  είναι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεκίνησε  με  23 δήμους  και  είναι  60 τώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πιστεύω  θα  αναπτυχθεί  και  θα  είναι  καθολική  η  συμμετοχή  όλων  των  

δήμων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  οποία  θα  αξιοποιήσουμε .   Μιλάμε  για  έργα  και  συνεργασίες  τις  

οποίες  δεν  μπορεί  να  κάνει  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  με  το  υπάρχον  δυναμικό .  

Μακάρι  να  υπήρχε  μια  αναπτυξιακή  εταιρεία ,  η  οποία  να  μας  κάλυπτε  

σε  αυτό  το  επίπεδο ,  αλλά  σε  αυτό  το  επίπεδο  δεν  μπορούμε  να  

προχωρήσουμε  με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  μόνο ,  γι '  αυτό  και  ζητούμε  την  

συνεργασία ,  την  συμμετοχή  σε  μια  τέτοια  εταιρεία  πανελλαδικής  

εμβέλειας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  εισήγηση  νομίζω  ότι  υπάρχει  όλος  ο  φάκελος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μιλάω  γι '  αυτό .  Εγώ  μιλάω  για  την  δραστηριότητα ,  δηλαδή  που  θα  

μπορούσε  να  φανεί  χρήσιμος  τον  Δήμο  Σερρών .  Απαντήσατε  σε  αυτό ,  

θέλω  όμως ,  εάν  έχετε  στοιχεία ,  να  μου  πείτε  την  εμπειρία  άλλων  

δήμων ,  εάν  αξιοποίησαν  αυτόν  τον  μηχανισμό  για  τέτοια  πράγματα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  εξήντα  δήμοι  που  συμμετέχουν  ήδη  προφανώς  την  αξιοποίησαν  και  

υπάρχει  μια  δυνατότητα  αυτή  την  εταιρεία ,  η  οποία  έχει  και  

τεχνογνωσία  μεγάλη  αλλά  και  ευελιξία ,  να  προχωρήσουμε  έργα  πολύ  

πιο  γρήγορα  από  άλλες  διαδικασίες .  Αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  είναι  ένα  

asset ,  το  οποίο  θέλουμε  να  το  δημιουργήσουμε  και  γι '  αυτό  

αναπτύσσεται  ραγδαία  αυτή  η  εταιρεία  από  το  ΄15. 
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 Δεν  ξέρω  όμως  στον  φάκελο  εάν  περιγράφονται  έργα  που  έχει  

κάνει  η  εταιρεία  αυτή .  Αυτό  μπορούμε  να  το  ζητήσουμε  να  το  

πάρουμε .  Έχει  κάνει ,  πάντως  πάρα  πολλά ,  έχει  μεγάλη  τεχνογνωσία  σε  

μεγάλα  έργα  και  τα  οποία  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  όντως  δεν  έχει  την  δυνατότητα  

ή  την  επάρκεια  να  τα  ολοκληρώσει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πληρέστερα  και  καλύτερα  και  φθηνότερα .  Και  τα  τρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  γρήγορα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  58/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα .   

 

 

ΘΕΜΑ   10ο:  
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Ένταξη  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω  Βροντούς  και  Ορεινής   

στο  πρόγραμμα  δράσης  της  HOPEgenesis,  υπό  την  αιγίδα  

 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ερώτηση  καταρχήν .  Ερώτηση  για  το  θέμα  αυτό .  Τι  σημαίνει  ότι  

δίνουμε  αιγίδα  σε  μια  Μ .Κ .Ο . ;  Τι  προβλέπεται ;  Είναι  μια  

χρηματοδότηση ;  Είναι  απλά  ότι  δίνουμε  αιγίδα  ή  οτιδήποτε ;  Αυτή  

είναι  η  ερώτηση .  Από  εκεί  και  πέρα  έχω  τοποθέτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εκτός  από  αυτή ,  με  κάλυψε  ο  κ .  Φαρμάκης  στο  συγκεκριμένο ,  πώς  

ακριβώς  δρα  αυτή  η  Μ .Κ .Ο .  και  γιατί  πρέπει  εμείς  να  δώσουμε  άδεια  

σε  αυτή  την  Μ .Κ .Ο . ;  Δηλαδή  ποια  θα  είναι  η  σχέση  της  με  τον  Δήμο ;  

Και  αυτό ,  τι  υιοθεσία ,  η  υιοθεσία  της  και  των  δράσεων  τι  ακριβώς  

περιλαμβάνει ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  να  το  αναλύσω .  Η  HOPEgenesis είναι  μια  αστική  

Μ .Κ .Ο . ,  η  οποία  πρόσφατα ,  πριν  από  τέσσερις  ημέρες  βγήκε  η  πρώτη  

Μ .Κ .Ο .  στην  Ελλάδα  για  την  δράση  της .  Επιπροσθέτως ,  έχω  εδώ  στα  

χέρια  μου  τον  ορκωτό  ελεγκτή ,  ο  οποίος  την  έχει  ελέγξει  γιατί  δεν  θα  

μπορούσε  ποτέ  ο  Δήμος  Σερρών  να  έρθει  σε  επαφή  με  μια  οργάνωση ,  η  

οποία  θα  ήταν  καθόλα  εντυπωσιακή  και  θέλω  να  σας  πω  ότι  η  

οργάνωση  αυτή  χρηματοδοτείται  κυρίως  από  το  Ίδρυμα  Ιωάννη  Λάτση  

και  από  το  Ίδρυμα  Σταύρος  Νιάρχος  και  από  το  Ίδρυμα  Μποδοσάκης .   
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 Ταυτοχρόνως  έχει  υιοθετηθεί  και  έτσι  εκτελεί  τα  προγράμματά  

της  από  την  μεγάλη  ασφαλιστική  εταιρεία  την  ‘Eurolife’ ,  από  την  

βιομηχανία  τροφίμων  ‘Γιώτης’ ,  από  την  βιομηχανία  ‘Όλυμπος , ’  από  

την  ‘Att ica Group’ την  ναυτιλιακή  και  πάρα  πολλές  άλλες  εταιρείες  

λίγο  μικρότερες .   

 Αποτελείται  από  ένα  εξαιρετικό  συμβούλιο ,  το  οποίο  το  

απαρτίζει  η  κυρία  Γλύκατζη-  Αρβελέρ .  Στο  συμβούλιο  αυτό  πρέσβης  

της  οργάνωσης  αυτής  είναι  η  κυρία  Όλγα  Κεφαλογιάννη ,  αυτή  δηλαδή  

είναι  η  οποία  πρεσβεύει  τις  ιδέες  της  οργάνωσης  αυτής .  Ιδρύθηκε ,  

λοιπόν ,  αυτή  το  ΄15 με  μοναδικό  σκοπό  να  βοηθήσει  την  αύξηση  των  

γεννήσεων  σε  δύσβατες  και  μικρές  περιοχές  γηγενούς  πληθυσμού .   

 Από  το  ΄15 η  εταιρεία  αυτή  έχει  πετύχει  να  γίνουν  230 γεννήσεις  

γηγενούς  πληθυσμού ,  Ελλήνων  δηλαδή  σε  πάρα  πολύ  μικρά  νησάκια .  

Είχε  ένα  εξαιρετικά  πετυχημένο  πρόγραμμα  σε  όλα  τα  μικρά  νησιά  και  

πάντα  αυτό  γίνεται  υπό  την  αιγίδα ,  να  σας  πω  τι  ακριβώς  ρόλο  παίζουν  

οι  δήμοι ,  υπό  την  αιγίδα  των  δήμων .   

 Αυξανόμενη  αυτή ,  λοιπόν ,  η  εταιρεία ,  αυξανόμενη  ήθελε  να  

προσθέσει  στο  portfolio της  δύσβατες  και  δύσκολες  περιοχές  με  πολύ  

μεγάλη  υπογεννητικότητα  στην  Μακεδονία .   

 Έτσι ,  λοιπόν ,  ήρθε  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο  Κοζάνης  και  

αρχίζουν  να  αυξάνονται  οι  γεννήσεις  στην  περιοχή  των  Σερβίων  

Κοζάνης ,  που  είχαν  σοβαρότατο  πρόβλημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Πώς  βοηθάει ;  Απλούστατα  πληρώνει  όλα  τα  έξοδα  ιατρικής  κάλυψης  

των  γυναικών ,  όλα  τα  έξοδα  της  γέννησης  και  επίσης ,  επενδύει  στα  

παιδιά  μέσα  από  τις  ασφάλειες  που  τους  δίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτό  δεν  το  λύνει ,  πάντως  είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κοιτάξτε  λίγο ,  να  εξηγήσω  λίγο .  Η  Βροντού  ήταν  το  πρώτο  σημείο  

επαφής  που  έκανε  μαζί  μας  η  κυρία  Παπαδάκη ,  η  οποία  είδε  ότι  στην  

Βροντού  υπάρχει  σοβαρό  πρόβλημα  υπογεννητικότητας .  Εμείς  

ζητήσαμε  να  μπει  και  το  κομμάτι  της  Ορεινής ,  το  οποίο  το  

αποδέχθηκαν  βλέποντας  τα  στοιχεία  και  το  ισοζύγιο  που  υπάρχει  στην  

Ορεινή .   

 Άκουσα  προηγουμένως  τον  κ .  Γάτσιο  να  λέει  ότι  στην  Ορεινή  

στην  τάξη  την  1η  Δημοτικού  υπάρχουν  ένα  ή  δυο  παιδάκια .  Κατά  

συνέπεια  λοιπόν ,  βάλαμε  και  την  Ορεινή  και  δεν  ξέρω  εάν  υπάρχει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντιδήμαρχε  μακάρι  να  μπουν  και  άλλα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Το  μόνο  που  χρειάζεται  και  ζητάει  η  εταιρεία  αυτή  είναι  το  

πιστοποιητικό  μονίμου  κατοικίας  και  να  μην  ξεφεύγουν  τα  χρήματα  

πάνω  από  14.000 ευρώ .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ο  Δήμος  ουσιαστικά  με  την  παρουσία  του  βοηθάει  τις  γυναίκες  να  

αποφασίσουν  πιο  γρήγορα  να  βρεθούν  με  την  εταιρεία  αυτή ,  με  την  

HOPEgenesis και  να  ενταχθούν  στο  πρόγραμμά  τους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωράμε .  Δεν  έχουμε  οικονομική  συμμετοχή  εμείς .  Απλά  

εγώ  θα  πρότεινα ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εάν  είναι  δυνατόν  να  

συμπεριλάβουμε  και  τον  Ελαιώνα ,  τον  Ξηρότοπο  και  το  Μετόχι  για  να  

ολοκληρώσουμε  το  ορεινό  τόξο  του  Δήμου  Σερρών .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  χαιρετίζουμε  και  συμφωνούμε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  κύριε  

Αντιδήμαρχε  και  συμφωνούμε  με  την  πρόταση ,  γιατί  μας  βρήκε  προς  

την  ίδια  κατεύθυνση  να  κάνουμε  την  ίδια  πρόταση ,  να  συμπεριληφθούν  

και  οι  υπόλοιπες  Κοινότητες ,  με  την  προϋπόθεση ,  βέβαια ,  να  μην  

δημιουργηθεί  πρόβλημα  στην  ήδη  πρόταση  της  ένταξης  των  δυο  

Ορεινής  και  . .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εννοείται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς  χαιρετίζουμε  αυτή  την  προσπάθεια  και  στηρίζουμε ,  βέβαια ,  

ανεπιφύλακτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Φαρμάκη .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Εμείς  καταψηφίζουμε  σίγουρα  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  το  θέμα  της  

υπογεννητικότητας  στην  Ελλάδα  δεν  είναι  επειδή  οι  νέοι  Έλληνες  δεν  

μπορούν  να  κάνουν  παιδιά ,  αλλού  είναι  το  πρόβλημα  και  η  υποδομή ,  η  

οποία  πρέπει  να  γίνει  και  ακόμα  γι '  αυτούς  που  υπάρχει  πρόβλημα  

είναι  κρατική ,  δεν  μπορούμε  να  αναθέσουμε  ένα  τέτοιο  σοβαρό  

πρόβλημα  σε  μια  Μ .Κ .Ο .  και  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  κάτι  τέτοιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  του  κυρίου  Φαρμάκη  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  59/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Υποβολή  πρότασης  στο  πλαίσιο  της  2ης  πρόσκλησης  του  

προγράμματος  

 διασυνοριακής  συνεργασίας  INTERREG IPA CBC GREECE –  

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  ένδεκα  το  έχετε  δει ;  Ομόφωνα  ναι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Πρόεδρε  εάν  μου  επιτρέπετε  να  κάνω  μια  μικρή  παρατήρηση .  Ότι  

χαίρομαι  ιδιαιτέρως  που  ξεπερνιούνται  τα  όποια  προβλήματα  που   

πολλές  φορές  εκφράστηκαν  με  διάφορους  τρόπους  και  στην  Σερραϊκή  

κοινωνία  αλλά  και  μέσα  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

συσχετίζονται  με  το  όνομα  της  γείτονος .   

 Η  συνεργασία ,  το  ότι  προχωράει   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  αυτό  τι  σχέση  έχει  τώρα  με  την  υποβολή  πρότασης  για  το  

πρόγραμμα ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  ποιος  είναι  οι  εταίρος ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Ποιος  είναι  ο  εταίρος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  Σκόπια  θα  σας  πω  εγώ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ωραία ,  αυτό .  Κάνω ,  λοιπόν ,  ένα  σχόλιο .  Σας  το  είπα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  εμείς  συμπληρώνουμε  το  σχόλιο ,  δεν  μας  ευχαριστεί  ιδιαίτερα  

αυτή  η  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς .  Είναι  δυνατόν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποχρεωτικό  όνομα  είναι .  υποχρεωτικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  μας  τους  Μακεδόνες… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας  επιβλήθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  υπάρχει  άλλη  Μακεδονία  πλην  της  Ελληνικής .  Να  σας  το  πω ,  

λοιπόν ,  διαφορετικά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Συγνώμη ,  αντιδρά  κανένας  σε  αυτό ,  έχει  άλλη  γνώμη ;  Εγώ  είπα  ότι  

χαίρομαι  που  προχωράει  η  συνεργασία  με  κάποια  χώρα  που  μέχρι  τώρα  

ήταν  αντίθετη  για  το  όνομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  πιο  μπροστά  υπήρχαν  συνεργασίες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεργασίες  υπήρχαν ,  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  προχωρούμε  παρακάτω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  60/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση  τμήματος  της  πέμπτης  (5ης)  τροποποίησης  της   

πράξης  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στη  διασυνοριακή  

 περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  τον  Ξενάκη  είναι  αυτό .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  61/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκατρία .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  με  αριθμό  506/2019 Απόφασης  

 Δημοτικού  Συμβουλίου  που  αφορά  το  έργο  Space4People  

 (Φάση  1) ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα   

URBACT III.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ,  είναι  το  θέμα  το  δεκατρία ,  αυτό  πρέπει  να  αποσυρθεί ,  διότι  

πρέπει  να  περάσει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  62/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκατέσσερα .   
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ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  

 άδειας  πωλητών  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

 

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητών  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  63/2020 )  

…………………………  

 

ομοίως  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  63α /2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  πέντε .   
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ΘΕΜΑ   15ο:  

Επιβολή  προστίμου  για  αυθαίρετη  βόσκηση   

σε  κτηνοτρόφο  του  Δήμου  μας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  πρέπει  να  ορίσουμε  το  ποσό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορούμε  να  πούμε  όχι ,  πρέπει  να  ορίσουμε  το  ποσό .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω .  Για  ποιο  λόγο  δεν  περνάει  από  το  

Κοινοτικό  Συμβούλιο  εφόσον  αφορά  την  περίπτωση  του  Ελαιώνα ,  εάν  

δεν  κάνω  λάθος ;  Ή  των  Επταμύλων ;  Δεν  μπορώ  να  θυμηθώ .  Για  ποιο  

λόγο  δεν  περνάει  από  εκεί  και  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Έχει  οριστεί  η  Επιτροπή  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  μαζί  με  έναν  της  

υπηρεσίας ,  έναν  υπάλληλο  της  υπηρεσίας .   

Εδώ  εάν  θέλετε  να  σας  μιλήσω  για  τα  κατσικάκια ,  ο  πρόεδρος  

μαζί  με  τον  σύμβουλο  που  έχει  οριστεί  η  Επιτροπή  Αυθαίρετης  

Βόσκησης  μας  λέει  ότι  επί  27 μέρες  ο  συγκεκριμένος  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Πρέπει  να  έρθει  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  αποφασίσουμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Μα  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  αυτό  σας  εξηγώ ,  για  να  

επιβληθεί  το  πρόστιμο ,  γιατί  εμείς  εδώ  σαν  υπηρεσία  καλέσαμε  και  τον  

κτηνοτρόφο ,  ο  οποίος  μας  δηλώνει  και  πήραμε  το  Μητρώο  και  μας  λέει  

ότι  εγώ  δεν  έχω  400 πρόβατα ,  φανταστείτε  πόσο  δύσκολο  είναι  να  

μετρήσεις  κατσίκια  και  λέει  ότι  έχω  100.  Εδώ  πάνω  έρχεται  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  αποφασίσει  ποιο  πρόστιμο  θα  επιβάλει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  πρόταση ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Η  πρότασή  μας  είναι ,  επειδή  ο  κτηνοτρόφος… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  ελάχιστο ;   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Το  ελάχιστο ,  ναι .  Το  ελάχιστο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς  να  πω  κάτι .  Ήδη  η  νομοθεσία  προβλέπει  ότι  όταν  σε  ένα  

χώρο  δεν  υπάρχει  ζωικό  κεφάλαιο ,  μπορεί  να  δίνεται  για  βοσκότοπο  

αυτός  ο  χώρος  σε  ανθρώπους  που  γειτνιάζουν ,  βεβαίως  με  μια  άλλη  

διαδικασία .  Με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  Το  ξέρω  

καλά .   

 Από  εκεί  και  μετά  όμως ,  εγώ  έχω  το  εξής  ερώτημα  να  κάνω .  Εάν  

έχει  κάποια  ζημιά  και  κάποια  βλάβη  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  ο  

συγκεκριμένος  κτηνοτρόφος ,  να  του  υποβάλλουμε  το  πρόστιμο .  Εάν  

δεν  έχει  κάνει  είναι  κρίμα  από  τον  Θεό .   
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Αυτός  βόσκει  εκεί  στις  κεραίες  να  φανταστείτε .  Εκεί  στις  

κεραίες  του  πάρκου .  Τώρα ,  επειδή  πηγαίνει  και  εγώ  επειδή  μπορεί  να  

μην  μου  αρέσει  η  φάτσα  του ,  του  κ .  Τουρτούρα ,  παραδείγματος  χάρη ,  

πρέπει  να  επιβάλουμε  πρόστιμο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσέξτε ,  δεν  έχουμε  την  διακριτική  ευχέρεια .  Από  την  στιγμή  που  

έχει  διαπιστωθεί  η  παράβαση ,  εμείς  καθορίζουμε  μονάχα  το  ύψος  του  

προστίμου .  δεν  έχουμε  την  διακριτική  ευχέρεια  να  μην  επιβάλλουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και  κάτι  άλλο  να  ρωτήσω .  Παλαιά  … 

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Φανταστείτε  πόσο  δύσκολο  ένα  επιβάλω  πρόστιμο  σε  κτηνοτρόφο  και  

αγρότη .  Είναι  υποχρεωτικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συμφωνούμε  ομόφωνα  για  το  ελάχιστο  του  προβλεπόμενου ,  

έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  64/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεκαέξι .  
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ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  2ης  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  ¨Αποτίμηση  

 Παρεμβάσεων  Ενεργειακής  Εξοικονόμησης  σε  Δημόσια  Κτίρια-

3Em¨   

στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

INTERREG  

IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 

009.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  65/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά .   

 

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Ενημέρωση  έγκρισης  αλλαγής  χωροθέτησης  μονάδας  βιοαερίου  

 στα  πλαίσια  της  πράξης  ¨Αγροτικές  Κοινότητες  μηδενικής  

παραγωγής  

 αποβλήτων  και  ενεργειακής  απόδοσης  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨   

με  το  ακρωνύμιο  ZEFIRROS του  προγράμματος  ¨ Interreg IPA  
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 Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  την  εισήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλαγή  τοποθέτησης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Θέλετε  εισήγηση ;  Ο  κ .  Νυχτοπάτης .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Πρόκειται  για  μια  πρότυπη  μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  και ,  

ενδεχομένως ,  όχι  ενδεχομένως ,  ακόμη  δεν  έχει  καθοριστεί  ο  τρόπος .  

Είναι  από  το  πρόγραμμα  Interreg και  η  υπηρεσία  το  δέχεται  ότι  η  

χωροθέτηση  ήταν  πάρα  πολύ  δύσκολη  για  να  έρχονται  εκεί  τα  

αυτοκίνητα  και  πρέπει  να  βρούμε  έναν  χώρο  με  εύκολη  πρόσβαση ,  

κοντά  και  στις  γύρω  περιοχές  που  έχουν ,  τέλος  πάντων ,   ζώα ,  ας  το  

πούμε  έτσι  και  έναν  χώρο  φυσικά  καθαρό  δημοτικό .  Άρα  πήγαμε  δίπλα  

ακριβώς  στο  Βιοτεχνικό  Πάρκο .   

 Αυτή  την  στιγμή ,  φυσικά ,  δεν  θα  μιλήσουμε  για  τον  τρόπο  

λειτουργίας ,  αυτό  θα  το  δούμε  σε  ένα  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

όταν  με  το  καλό  εγκατασταθεί ,  για  να  δούμε  τι  ακριβώς  θα  κάνει  αυτό ,  

γιατί  δεν  είναι  μόνο  να  το  εγκαταστήσουμε ,  πρέπει  να  δούμε  και  πως  

θα  αποθηκεύουμε  τα  υλικά  εκεί ,  πως  θα  λειτουργήσει ,  το  οποίο  όμως  

δεν  είναι   της  παρούσης .  Τώρα  μιλάμε  μόνο  για  την  χωροθέτηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Απλώς  αλλάζει  ο  χώρος ,  όχι  δεν  θα  γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρώσαμε  μελέτες . .  οι  οποίες  τώρα  με  βάση  την  αποψίλωση  αυτή  

είναι  στον  αέρα .  Πληρώσαμε  και  αρκετά  χρήματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έπρεπε  να  προνοηθεί  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  δεν  θα  το  ψηφίσω .  Δεν  θα  το  ψηφίσω  διότι  θεωρώ  ότι  εδώ  κάτι  

υποκρύπτεται .  Ψηφίσαμε  και  πληρώσαμε  μελέτες  για  τον  Ελαιώνα  και  

τώρα  αποσύρουμε  το  βασικό  έργο  εκείνης  της  περίφημης  Πράσινης  

Αποικίας .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Πράσινη  Κοινότητα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  Πράσινη  Κοινότητα ,  Πράσινη  Αποικία .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εκείνο  δεν  προχώρησε  αλλά  ήταν  άλλο  πράγμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου ,  πείτε  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Διατηρώ  σοβαρές  επιφυλάξεις ,  όσον  αφορά  τον  θέμα  έτσι  όπως  ήρθε ,  

πρώτον  γιατί  δεν  δίνεται  σε  όλους  μας  μια  ακριβής  εικόνα  περί  του  τι  

ακριβώς  πρόκειται .  Δηλαδή ,  θα  έχουμε  οσμές ;  Θα  έχουμε  απόβλητα ;  

Πώς  θα  τα  διαχειρίζεται  όλα  αυτά  αυτή  η  μονάδα  παραγωγής  βιοαερίου  

και  τα  λοιπά ;  Δεν  αναφέρεται  πουθενά .   
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 Διάβασα  επίσης  στην  εισήγηση  τους  αρμόδιας  Πολεοδομικής  

Αρχής ,  η  οποία  λέει  ότι  δίπλα  στο  ΒΙΟΠΑ ,  σε  εκείνη  δηλαδή  την  

έκταση  που  θέλετε  να  χωροθετήσετε ,  οι  χρήσεις  γης  είναι  πολύ  

συγκεκριμένες  και  δεν  ξέρω ,  δεν  αναφέρεται ,  δεν  διάβασα  πουθενά  ότι  

επιτρέπεται  να  γίνει  τέτοια  μονάδα  βιοαερίου .   

 Επομένως  και  από  εμένα  είναι  όχι  αυτό ,  μέχρι  να  έρθει  η  

πληρέστερη  εισήγηση ,  ώστε  να  έχουμε  καλύτερη  ενημέρωση  και  

τεκμηρίωση ,  ότι  εκεί  δεν  θα  κάνουμε  μια  στον  αέρα  χωροθέτηση ,  που  

θα  αποβεί  επιζήμια  μελλοντικά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ήδη  υπάρχει  όμοια  τέτοια  μονάδα ,  είναι  του  κ .  

Μπουτζατζίδη  στην  Νιγρίτα  βιο-αιθανόλης .  Την  ξέρετε  νομίζω .  Ήδη  

υπάρχει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απόβλητα  φυτικά  και  ζωικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περί  αυτού  πρόκειται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι  τώρα  για  να  διευκολύνω  την  συζήτηση .  Επειδή  υπάρχουν  

κάποιες  επιφυλάξεις ,  θα  αποσυρθεί  το  θέμα .  Θα  αποσυρθεί  και  θα  

έρθει  λίγο  πιο  ώριμο  και  πιο  πλήρες .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Έτσι  και  αλλιώς  και  η  άλλη  πλευρά ,  ο  εταίρος  δεν  είναι  έτοιμος  όπως  

θα  έπρεπε  να  είναι ,  οπότε ,  εντάξει .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Έχουμε  την  ευχέρεια  να  το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε .  Αποσύρεται .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:66/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  οκτώ .   

 

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Καθορισμός  έκτασης  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  εννέα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ίσως  ο  κ .  Δινάκης  να  μας  έλεγε ,  λείπει  το  τοπογραφικό ,  να  έχουμε  μια  

εικόνα  προς  τα  που  ζητείται  η  επέκταση  και  τι  ακριβώς  θα  γίνει ;  

Περίφραξη ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  το  τοπογραφικό  υπήρχε  μέσα  στον  φάκελο  της  

εισηγήσεως .  Υπάρχει  το  τοπογραφικό ,  θα  μπορούσατε  να  το  έχετε  

κοιτάξει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  πείτε  μας  κύριε  Δινάκη .  

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Το  κυνοκομείο  δημιουργήθηκε  στο  Άλσος  Ομονοίας  εκεί  στο  …σε  ένα  

χερσολίβαδο  έκτασης  118 στρεμμάτων .  Μέσα  πήραν  έναν  τμήμα .  Το  

υπάρχον  κυνοκομείο ,  όπως  είναι  φραγμένο  γύρω-γύρω  είναι  σε  ένα  

τμήμα  11 στρεμμάτων .  Αυτές  οι  εγκαταστάσεις  που  έχουν  γίνει  και  

αδειοδοτήθηκαν ,  χρειάζεται  να  γίνει  μεγαλύτερο  το  μέρος  όπως  έχει  

αποτυπωθεί  όταν  έγιναν  οι  εγκαταστάσεις ,  με  την  προϋπόθεση  να  

φραχτεί  γύρω  –γύρω  και  να  ξέρουμε  ότι  αυτό  το  κυνοκομείο ,  το  οποίο  

θα  γίνει  έκταση  29 στρεμμάτων  180 μέτρων .   

 Να  είστε  καλά .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  όταν  θα  γίνει  η  περίφραξη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  την  κάνετε  

σωστή  την  περίφραξη ,  γιατί  πολλά  σκυλιά  σας  μπαίνουν  μέσα  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο  και  κάνουν  την  πίστα  επικίνδυνη .    

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Εκείνα  τα  σκυλιά… 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Όχι ,  σκάβουν  και  μπαίνουν .   

Κος  ΔΙΝΑΚΗΣ:  
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Όχι ,  όχι  Πρόεδρε .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ακούστε  με  τι  σας  λέω .  Το  σενάριο  το  έχω  ζήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  μην  το  τραβάμε  παραπάνω .  Εγκρίνεται  ομόφωνα  το  

δέκα  οκτώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  67/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  εννέα .   

 

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  

 των  αρ .  3525 και  3526 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  γίνει  εκμίσθωση  δια  δημοπρασίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  πόσα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννέα  έτη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  έξι  που  ήταν  το  κάνουμε  εννέα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω  το  εξής  στο  θέμα .  Έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  πω  το  εξής .  Επειδή  είναι  μια  πάρα  πολύ  μεγάλη  έκταση ,  

προτείνω  να  είναι  για  πέντε  έτη ,  διότι  μετά  δημιουργείται  πρόβλημα  

ως  προς  το  ότι ,  ούτως  ή  άλλως  είναι  μονοετής  οι  καλλιέργειες  που  θα  

είναι  εκεί ,  μπορεί  να  υπάρξει  μεγαλύτερη  ζήτηση  αργότερα .  Γιατί  να  

δεσμεύσουμε  για  παραπάνω  από  πέντε  έτη  μια  τόσο  μεγάλη  έκταση ;  

 Αυτή  είναι  η  δική  μου  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βάλαμε  έξι  χρόνια ,  γιατί  έξι  χρόνια  διαρκεί  η  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέντε  διαρκεί  αλλά  εντάξει ,  ας  το  βάλουμε  έξι  χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  λοιπόν ,  γιατί  έξι  χρόνια .  Για  έξι  χρόνια  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  68/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  είκοσι .   

 

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Διατύπωση  γνώμης  για  την  ανάθεση  αρμοδιότητας  μελέτης ,   

ανάθεσης  και  εκτέλεσης  έργων  διευθέτησης  /  αντιπλημμυρικής  

 προστασίας  για  το  τμήμα  1200 μ .  του  υδατορέματος  

 Αγ .  Ιωάννη  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη  λίγο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  χαρακτηρίζεται  από  την  υπηρεσία  πρόκειται  για  ένα  

διαδημοτικού  ενδιαφέροντος  ρέμα .  Το  ερώτημα  το  δικό  μου  είναι ,  

γιατί  μόνο  ο  Δήμος  Σερρών  να  πληρώσει  το  κόστος  της  μελέτης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Νυχτοπάτη  θα  απαντήσετε ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Το  συγκεκριμένο  τμήμα  δεν  είναι  διαδημοτικό ,  είναι  μόνο  στον  Δήμο  

Σερρών .  Ποιος  είναι  όμως  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ενάμιση  χιλιόμετρο ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Λίγο  λιγότερο  είναι ,  1.200 μέτρα .  Ποιο  είναι  το  βασικό  πρόβλημα ;  Η  

πολεοδόμηση  του  Αγίου  Ιωάννη  ξεκίνησε  πριν  20 χρόνια  περίπου .  

Περάσανε  πέντε  δημαρχιακές  θητείες  και  δυστυχώς  ακόμα  και  σήμερα  

δεν  λύθηκε ,  με  τεράστια  προβλήματα  και  στους  δημότες  εκεί  της  

περιοχής  και  φυσικά  στα  έργα  που  θέλουμε  να  κάνουμε  από  εδώ  και  

πέρα ,  όπως  το  κλειστό  του  Αγίου  Ιωάννη .   

 Είχαμε  μια  συνάντηση  με  τους  ανθρώπους  της  Περιφέρειας  και  

καταλήξαμε  στο  εξής ,  ότι  επειδή  εμείς  είμαστε  οι  . .που  θέλουμε  να  

ολοκληρωθεί  η  μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  η  οριοθέτηση  

του  ρέματος ,  να  το  κάνουμε  εμείς ,  να  το  αναλάβουμε  εμείς ,  ώστε  

άμεσα  να  λυθεί  αυτό  το  πρόβλημα  και  του  ρέματος ,  που  δεν  είναι  τόσο  

μεγάλο ,  δεν  έχει  σοβαρά  έργα  να  γίνουνε  εκεί ,  για  να  μπορέσει  να  

προχωρήσει  και  το  επόμενο  χρόνο ,  ενάμιση ,  να  τελειώσει  και  η  

πολεοδόμηση ,  να  λυθούν  τα  προβλήματα  όλης  της  περιοχής .   

 Νομίζω  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση ,  γιατί  ένα  άλλο  

σοβαρό  πρόβλημα  που  έχουμε  και  δεν  το  συζητήσαμε  πριν  βέβαια ,  θα  

έρθει  η  ώρα  του ,  είναι  το  θέμα  της  κοιλάδας  των  Αγίων  Αναργύρων ,  

των  αντιπλημμυρικών  έργων  εκεί .   

Είναι  ένα  παρόμοιο  θέμα  πολύ  πιο  σοβαρό .  Ξέρετε  ότι  είχαμε  

καταθέσει  μια  πρόταση  15 εκατομμυρίων  που  απορρίφθηκε ,  πρέπει  

αυτά  τα  λύσουμε ,  πρώτα  όμως  το  θέμα  του  Αγίου  Ιωάννη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  σε  άλλο  θέμα  όμως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  να  πω  για  το  συγκεκριμένο .  Αυτό  το  στέλνουμε  στην  

Αποκεντρωμένη  να  αποφασίσει  ο  συντονιστής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι .  Ζητάμε  εμείς  την  αρμοδιότητα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μας  δώσει  αρμοδιότητα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  προχωρήσει  η  μελέτη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  πω  την  άποψή  μου .  Επειδή  αποτελεί  κλάδο  πρωτεύοντος  ρέματος ,  

θα  απορριφθεί .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  σας  πω  τι  γίνεται .  Πρώτον ,  εάν  απορριφθεί  έχουμε  την  συνεννόηση  

με  την  Περιφέρεια . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απέρριψε  και  άλλο ,  γι '  αυτό .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  συνάδελφος  πω  τι  γίνεται  όμως .  Εάν  απορριφθεί  θα  το  φέρει  η  

Περιφέρεια  αλλά  μάλλον  δεν  θα  απορριφθεί ,  να  σας  πω  γιατί .  Το  ίδιο  

πρόβλημα  είχαμε  και  στους  Αγίους  Αναργύρους  με  το  ΦΕΚ  που  είχαμε  

από  το  ΄12 που  αναλάβαμε  την  ευθύνη ,  παρόλα  αυτά  σήμερα  έχουμε  

ακόμα  την  αρμοδιότητα  ενώ  κανονικά  θα  έπρεπε  να  απορριφθεί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Για  καθαρισμό .  Για  καθαρισμό  φερτών  υλικών .  Όχι  για  

αντιπλημμυρικά  έργα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ο  καθαρισμός  είναι  το  εύκολο .  Τα  αντιπλημμυρικά  έργα  είναι  το  

δύσκολο .  Άρα  λοιπόν ,  η  συνεννόηση  είναι  η  εξής  και  τα  βήματα .  Το  

φέρνουμε ,  το  ζητάμε  εμείς ,  εάν  απορριφθεί  η  μελέτη  το  κάνει  η  

Περιφέρεια  με  την  δέσμευση  που  έχει ,  άρα  στον  έναν  χρόνο  λύνεται  το  

πρόβλημα .  Αλλιώς  πρέπει  να  το  αφήσουμε  έτσι  άλλα  είκοσι  χρόνια .  

Δεν  είναι  λύση  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  μην  το  τραβάμε  περισσότερο .  Εγκρίνεται  ομοφώνως   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  69/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

 

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και   

άμεσης /  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την   

εκδήλωση  πλημμυρικών  φαινομένων  Δήμου  Σερρών ,  με  την  

 κωδική  ονομασία  ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εκπόνησαν  οι  υπηρεσίες  μας .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  πρόγραμμα  έρχεται  από  το  Υπουργείο ,  είναι  το  πρόγραμμα  σχεδόν  

ίδιο  για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  70/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  

 παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Καθαρισμός  ρεμάτων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Όχι ,  είπαμε  εμείς  το  εξής ,  επειδή  είχαν  περισσέψει  λίγα  χρήματα  από  

το  έργο  αυτό ,  κανονικά  είπαμε  το  ρέμα  των  Αγίων  Αναργύρων  δεν  

πρέπει  να  το  καθαρίσουμε  εμείς ,  όμως  επειδή  τα  χρήματα  υπήρχαν  στο  

έργο  και  επειδή  είναι  ακριβώς  μέσα  στην  πόλη ,  με  την  ίδια  . .  που  

είχαμε  εδώ  και  δυο  με  τρία  χρόνια ,  να  ολοκληρώσουμε  τον  καθαρισμό  

του  ρέματος  στην  περιοχή .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Νομίζω  πως  όχι .  Γιατί  σας  λέω  ότι  κάποια  στιγμή  θα  εξηγήσουμε  τι  

γίνεται  στους  Αγίους  Αναργύρους ,  είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Νομίζω  δεν  θα  έχουμε  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  να  τελειώνουμε  παρακαλώ .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Περιφέρεια  μας  δίνει  την  άδεια  και  καθαρίζουμε  τα  φερτά  υλικά .  

Μόνο  τα  επάνω ,  αλλά  εμείς  παίρνουμε  και  λίγο  από  κάτω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακάτω  Πρόεδρε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι ,  αυτό  δεν  είναι  πρόβλημα ,  αυτό  είναι  νόμιμο  εκατό  τοις  εκατό .  Η  

παράταξη  είναι  νόμιμη  εκατό  τοις  εκατό  όπως  για  πολλά  έργα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  παρακαλώ ,  ομόφωνα  εγκρίνεται .  Παρακαλώ  ησυχία ,  να  

τελειώνουμε  παρακαλώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  71/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  των  έργων:  

α)  Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  

ασφάλειας  

  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018   και  

β)  Εγκατάσταση  φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα   

μονάδων  ειδικής  αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας   

Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  Εργασίες   

συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας   του  οδικού   

δικτύου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  72/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου:  

Εγκατάσταση  φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  μονάδων   

ειδικής  αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  73/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τέσσερα .  

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017   και  

β)  Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δ .Σ .  στο  Ο .Π .  341.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  να  μην  το  διαβάζω  ομόφωνα  ναι .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:    

Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης  Σερρών  έτους  2017  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  74/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

 Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δ .Σ .  στο  Ο .Π .  341.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  75/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  απομαγνητοφώνησης   

των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του   

Δήμου  Σερρών  (  ποσού  6.783,04 ευρώ)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  76/2020 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  ετήσιας  συντήρησης  και  επισκευής  

ανελκυστήρων  δημοτικών  κτηρίων  έτους  2018-2019 (ποσού  3.645,60 

ευρώ0  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  77/2020 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογράφησης  υποστήριξης  του  

  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  του   

Δήμου  Σερρών  (συνολικής  δαπάνης  4.491,90 ευρώ)  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:78/2020 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής   φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  

 του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2018 (συνολικού  ποσού  1.686,40 

ευρώ)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  79/2020 )  

…………………………  

   

 

Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  

 του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2018   (συνολικού  ποσού  1.320,60 

ευρώ)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  80/2020 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  22ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  του   

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018-2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  81/2020 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  23ου  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  

 κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  του   

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018-2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  82/2020 )  

…………………………  

 

Ομοίως  της  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  και   

Τεχνικού  Ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14-11-2019 έως   

και  την  18-01-2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  83/2020 )  

…………………………  
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Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  επαληθευτή /ελεγκτή  για  την   

διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  

 του  έργου  «Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων»  

 με  ακρωνύμιο  Green Grew.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  84/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  έξι .   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών  

 διαδικτύου:  

α)  στον  κ .  LAZAROV PLAMEN, στην  πόλη  των  Σερρών  

 (Μ .  Αλεξάνδρου  20 και  Παπασυνοδινού  γωνία)     και  

β)  στον  κ .  LAZAROV PLAMEN, στην  πόλη  των  Σερρών     

(Αλ .  Παναγούλη  7) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  τι  έχει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ψηφίζουν  πάντα  αυτοί  και  πριν  δεν  ψήφιζαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  του  κυρίου  Αραμπατζή  και  του  κυρίου  Παπαβασιλείου .  Οι  

υπόλοιποι  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καταγραφεί .  Συγνώμη ,  πλην  του  κυρίου  Αραμπατζής ,  του  κυρίου  

Παπαβασιλείου  και  της  κυρίας  Παπαφωτίου ,  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς   

υπηρεσιών  διαδικτύου:   

στον  κ .  LAZAROV PLAMEN, στην  πόλη  των  Σερρών   

(Μ .  Αλεξάνδρου  20 και  Παπασυνοδινού  γωνία)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  85/2020 )  

…………………………  

 

Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  υπηρεσιών   

διαδικτύου:  στον  κ .  LAZAROV PLAMEN, στην  πόλη  των  Σερρών    

 (Αλ .  Παναγούλη  7) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  86/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση ,  καλή  σας  νύκτα .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

50-2020:  Εξουσιοδότηση  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  αρχικής  

δήλωσης  πρόθεσης  για   

  την  κατασκευή  Περιβαλλοντικού ,  Εκπαιδευτικού ,  

Τουριστικού ,  Πολιτιστικού   
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  Πάρκου  Σερρών  (EDEN PROJECT SERRES).        

                        Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος    

 

51-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2020  

  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού .           

            3523/13-3-2020  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

52-2020:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικον .  έτους  

2020 για  την   

  ενίσχυση  κωδικών  εσόδων-εξόδων  κλπ  (υποχρεωτική) .           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

53-2020  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθ .  14/2020 Α .Δ .Σ . :  

«Τροποποίηση  της  υπ΄     αριθμ .  782/2019 Α .Δ .Σ .  περί  

¨Συγκρότησης  ετήσιας  επιτροπής   παραλαβής   

  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 παρ .  11δ  του  Ν .  

4412/2016 όλων  των   

Υπηρεσιών¨».           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

54-2020ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  του  άρθρου  32 Ν .  1080/1980 (δια  

συμβιβασμού   

  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών) ,  για  το  έτος  2020.                             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   
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55-2020:  Σύσταση  οργάνων  διανομής  και  φύλαξης  των  υδάτων  

άρδευσης ,  καθορισμός   

χρόνου  έναρξης  και  λήξης  της  αρδευτικής  περιόδου  και  

αριθμού  των  θέσεων  υδρονομέων ,  για  το  έτος  2020.                                                                      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

56-2020:  Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής  

τηλεφωνίας  για  την   

  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

57-2020:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο ,  

για  την      αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  αναγκών  της  

Δ /νσης  Κοινωνικής  Προστασίας    Υγείας  Παιδείας  και  

Πολιτισμού  του  Δήμου  Σερρών .                 

                        Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .   

 

58-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  Διαδημοτικό  Δίκτυο  

Πόλεων  Δ .Ε .Π .Α .Ν .                                                                                                             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

59-2020:  Ένταξη  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω  Βροντούς  και  

Ορεινής  στο  πρόγραμμα  δράσης  της  HOPEgenesis,  υπό  την  

αιγίδα  του  Δήμου  Σερρών .                                                                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   
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60-2020:  Υποβολή  πρότασης  στο  πλαίσιο  της  2ης  πρόσκλησης  του  

προγράμ-ματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  INTERREG 

IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA 2014-2020.                                                                                                 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

61-2020ο:  Έγκριση  τμήματος  της  πέμπτης  (5ης)  τροποποίησης  της  

πράξης  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού  διπόλου  στη  

διασυνοριακή  περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole.   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

62-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  με  αριθμό  506/2019 Απόφασης  

Δημοτικού  Συμβουλίου  που  αφορά  το  έργο  Space4People 

(Φάση  1) ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  

URBACT III .                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

63-2020:  Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητών  

λαϊκών  αγορών .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

63Α-2020: ομοίως  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

 

64-2020: Επιβολή  προστίμου  για  αυθαίρετη  βόσκηση  σε  κτηνοτρόφο  

του  Δήμου  μας .     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .    
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65-2020: Έγκριση  2ης  παράτασης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  

¨Αποτίμηση  Παρεμβάσεων  Ενεργειακής  Εξοικονόμησης  σε  

Δημόσια  Κτίρια-3Em¨  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  

Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

66-2020:  Ενημέρωση  έγκρισης  αλλαγής  χωροθέτησης  μονάδας  

βιοαερίου  στα  πλαίσια  της  πράξης  ¨Αγροτικές  Κοινότητες  

μηδενικής  παραγωγής  αποβλήτων  και  ενεργειακής  

απόδοσης  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  το  ακρωνύμιο  

ZEFIRROS του  προγράμματος  ¨ Interreg IPA Cross-border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨ .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

67-2020:  Καθορισμός  έκτασης  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  

συντροφιάς .                

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Δινάκης  Κ .    

 

68-2020:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμημάτων  των  αρ .  

3525 και  3526 αγροτεμαχίων  του  αγροκτήματος  Σερρών .                       

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

69-2020:  Διατύπωση  γνώμης  για  την  ανάθεση  αρμοδιότητας  μελέτης ,  

ανάθεσης  και  εκτέλεσης  έργων  διευθέτησης  /  
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αντιπλημμυρικής  προστασίας  για  το  τμήμα  1200 μ .  του  

υδατορέματος  Αγ .  Ιωάννη  Δήμου  Σερρών .              

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

70-2020:  Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  

άμεσης /  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την  

εκδήλωση  πλημμυρικών  φαινομένων  Δήμου  Σερρών ,  με  την  

κωδική  ονομασία  ¨ΔΑΡΔΑΝΟΣ¨ .               

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

71-2020:  Έγκριση  παράτασης  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  

παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017¨ .                

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

72-2020: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :  

Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  

ασφάλειας   του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

73-2020: Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου :   

Εγκατάσταση  φυσικού  αερίου  στο  σχολικό  συγκρότημα  

μονάδων   ειδικής  αγωγής  Πρωτοβάθμιας  και  

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών .                            

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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74-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :   Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  

πόλης  Σερρών  έτους  2017    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

75-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Επέκταση  αύλειου  χώρου  18ου  Δ .Σ .  

στο  Ο .Π .  341.                                     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

76-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

απομαγνητοφώνησης  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών  (  ποσού  

6.783,04 ευρώ)    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

77-2020: Ομοίως  υπηρεσιών  ετήσιας  συντήρησης  και  επισκευής  

ανελκυστήρων  δημοτικών  κτηρίων  έτους  2018-2019 (ποσού  

3.645,60 ευρώ0 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

78-2020: Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογράφησης  υποστήριξης  του   

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  του  

Δήμου  Σερρών  (συνολικής  δαπάνης  4.491,90 ευρώ)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       
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79-2020: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής   

φωτοτυπικών  μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  

2018 (συνολικού  ποσού  1.686,40 ευρώ)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

80-2020: Ομοίως  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2018   

(συνολικού  ποσού  1.320,60 ευρώ)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

81-2020: Ομοίως  του  22ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

«Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  

Ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018-2020                 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

82-2020: Ομοίως  του  23ο υ  Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

«Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  

Ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2018-2020 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

83-2020: Ομοίως  της  υπηρεσίας  για  την  υπηρεσία  Ιατρού  Εργασίας  

και  Τεχνικού  Ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14-11-

2019 έως  και  την  18-01-2020 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       
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84-2020: Ομοίως  της  παροχής  υπηρεσιών  επαληθευτή /ελεγκτή  για  

την  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου  «Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  

διαχείριση  βιοαποβλήτων» με  ακρωνύμιο  Green Grew.                         

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       

 

 

85-2020: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου :  στον  κ .  LAZAROV PLAMEN, στην  

πόλη  των  Σερρών  (Μ .  Αλεξάνδρου  20 και  Παπασυνοδινού  

γωνία)      

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

    

86-2020: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς  

υπηρεσιών  διαδικτύου :  στον  κ .  LAZAROV PLAMEN, στην  

πόλη  των  Σερρών    (Αλ .  Παναγούλη  7) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

87-2020: Έκδοση  ψηφίσματος  με  την  στήριξη  του  θεσμού  Κ .Δ .ΑΠ .  

και  Κ .Δ .ΑΠ .     

1η  ΚΑΤ .   ΑμεΑ .  

 

88-2020:   Σύναψη  συμφωνίας  –πλαισίου  για  την  

θεσμική /διαθεσμική /επιστημονική   

2η  ΚΑΤ .   συνεργασία  μεταξύ  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  

Θεσσαλονίκης  Σχολής  Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού ,  
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Τμήματος  Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού  Σερρών  και  του  

Δήμου  Σερρών .   

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

  Γεωργούλας  Αντώνιος  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  1ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης   

 

  Δούκας  Γεώργιος ,  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας ,  Τερχής  Βασίλειος  και  

Φωτιάδης  Γεώργιος  αποχώρησαν  κατά  την  διάρκεια  συζήτησης  

του  2ο υ  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης   

 

  Ιλιάδου  Δέσποινα ,  Μιχτσόβλου  Δημήτριος  και  Χρυσανθίδης  

Βασίλειος  αποχώρησαν  κατά  την  διάρκεια  της  συζήτησης  του  3ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης   

 

  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  του  3ο υ  

θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης   

 

  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Παλάζη  –Τσοχατζίδη  Χρυσάνθη  και  

Σιαμάγκας  Δημήτριος ,  αποχώρησαν  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

20ο υ  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     ………………  
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