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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, έλαβε χώρα τακτική δια 

τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 

της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του 

Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και της υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 6/23-04-2020 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε 

σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 

τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I».  

 

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

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

παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν 32, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.   

 

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

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

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

4555/2018.  

 

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

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

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

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε κεκλεισμένων των θυρών.  

 

Προτιθέμεθα η παρούσα συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημοτικών Συμβούλων.  

 

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

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

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

πανδημία του COVID-19.  

 

 

…………………………..………………. 

………………….………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
      Έχοντας υπόψη: 

 

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα 
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βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα 

περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων. 

 

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», 

 

     Σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα 

γίνει στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 598/2018 Α.Δ.Σ. ως προς την επιτροπή  

  παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου  

  Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του  

  Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.                                                                           

           Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 56/2020 Α.Δ.Σ.: ¨Καθορισμός   

  δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη 

 υπηρεσιακών αναγκών¨.                                                                                                                  

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Αποδοχή δωρεάς 171 έργων της Πινακοθήκης Κων/νος Ξενάκης στο Δήμο  

  Σερρών για έκθεσή τους στο Μουσείο ΞΕΝΑΚΗ.                                                                                   

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της πράξης ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών:  

  Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του  

  Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.           

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

 

ΘΕΜΑ   5ο: Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος  

  προσωπικού από 01-06-2020 έως 31-05-2021 για την υλοποίηση της  

  συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: Παροχή 

  Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του  

  επιχειρησιακού προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.   

           Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.     
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ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2020.           

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   7ο: Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας &  

  ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον  

  υπηρεσίες.            

            Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στο Δήμο Σερρών.             

             Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.    

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση αποζημίωσης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την διάθεση 

  νωπών λαχανικών και φρούτων των παραγωγών λόγω απαγόρευσης  

συμμετοχής τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Σερρών, συνολικού ποσού 

6.000,00 €, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής 

προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.             

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ  10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 404.240,00 € για την υλοποίηση της πράξης 

¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨, από το 

πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.                                                                                                                                    

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.939,20 € για την υλοποίηση της πράξης 

με κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010973646 και τίτλο: ¨Δράσεις πρόληψης δασών από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών¨ από το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.                                                                                             

            Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Τουρτούρας Ι. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση επικαιροποιημένων σχεδίων εκκένωσης από σεισμό  Παραδοσιακού 

Οικισμού Χιονοχωρίου, Τοπικών Κοινοτήτων  Ελαιώνα, Μετοχίου, 

Ξηροτόπου, Ιεράς Μονής Βύσσιανης, Τιμίου Προδρόμου, Τοπικών 

Κοινοτήτων Άνω Βροντούς, Ορεινής και οικισμού Χρυσοπηγής Δήμου 

Σερρών.                                                                                                  
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            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας 

διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, με την κωδική 

ονομασία ¨ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ¨.              

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για τον ¨Εξωραϊσμό - 

αναβάθμιση υφιστάμενων σιντριβανιών Πλατείας Ελευθερίας¨ στο 

πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Σερρών.        

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ για το έργο ¨Μελέτη κόμβων οδικού δικτύου 

Δήμου Σερρών¨.             

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση πραγματοποιημένης δαπάνης, ως καλώς γενόμενης για την παροχή 

υπηρεσίας ¨Ανέλκυση του απορριμματοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ-5731 του Δήμου Σερρών.                                     

             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Καδής Γ.   

 

ΘΕΜΑ  18ο: Χορήγηση συναίνεσης για διόρθωση προδήλου σφάλματος και γεωμετρικών 

στοιχείων στα με αρ. ΚΑΕΚ 44121ΕΚ00648 και 44121ΕΚ00248 ακίνητα του 

αγροκτήματος Σερρών.                                                                                                                                    

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  19ο: Προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 117,33 μ2 στην ιδιοκτησία με αρ. 

κτηματογράφησης 1107005, στο Ο.Π. 808.           

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Σερρών της χρήσης του 3ου ορόφου 

του κτηρίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 178Α της πόλης των Σερρών.           

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Χριστός στον 

¨Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Χριστού Σερρών¨.                                                                       
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             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου 

Αναγέννησης στο αθλητικό σωματείο ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2019¨.                                                                                                 

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Αναπλάσεις 

κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨.     

             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

             Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Τουρτούρας Ι. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για υπογραφή σύμβασης μεταξύ 

Ομάδας Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης 

CLLD/LEADER του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης Κωδ. 

ΟΠΣΑΑ: 0010973646 με τίτλο «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και 

άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού ποσού 

19.939,20 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Τροποποίηση της υπ' αριθμό 236/2019 ΑΔΣ με την αντικατάσταση του έργου 

με τίτλο: «Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σκουτάρεως» 

προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ με το έργο ¨Συντηρήσεις –επισκευές 

κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών¨ 

προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στο 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

ΘΕΜΑ  3ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 και αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (22η ) για το έργο «Σχεδιασμός και 

κατασκευή πεζοπορικών διαδρομών σε δημοτικά δάση Σερρών»  

 

ΘΕΜΑ  4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για παροχές υπηρεσιών, προμήθειες κλπ της 

Δ.Τ.Υ. για το έτος 2020.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

6η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  Χριστός  Ανέστη  και  χρόνια  πολλά .  Αρχίζει  η  

συνεδρίαση .  Παρακαλώ  να  κλείσετε  τα  μικρόφωνά  σας .  Για  να  μην  

έχουμε  πρόβλημα  θα  σας  δίνω  τον  λόγο  κάθε  φορά  όποτε  χρειάζεται .  Ο  

κ .  Ηλίας  Γκότση  έχει  ανάψει  το  χεράκι  του ,  παρακαλώ  αν  το  κλείσει .  

Κάθε  φορά  όποιος  θέλει  να  ζητήσει  τον  λόγο ,  αυτός  θα  ζητάει  τον  

λόγο  με  τον  τρόπο  αυτό  εδώ .   

 Να  ευχηθούμε  επίσης  χρόνια  πολλά  σε  όλους  τους  συναδέλφους  

που  την  περίοδο  αυτή  είχαν  την  γιορτή  τους .  Είχαμε  αρκετούς  

Γιώργηδες .  Χρόνια  τους  πολλά ,  ευλογημένα ,  ο  Θεός  κάθε  ευλογία  

στους  ίδιους  και  στις  οικογένειές  τους .   

 Πριν  προχωρήσουμε  περαιτέρω  να  σας  ενημερώσω  ότι  οι  

ερωτήσεις  που  είχαν  υποβληθεί  την  προηγούμενη  φορά  απαντήθηκαν  

γραπτώς ,  οπότε  όπως  είχε  ζητήσει ,  δηλαδή  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  

οπότε  δεν  θα  υπάρχει  αυτή  την  ώρα  κάποια  άλλη  περαιτέρω  απάντηση .   

 Σε  ότι  αφορά ,  πριν  προχωρήσουμε  στα  προ  ημερησίας  διατάξεως  

θέματα ,  τα  οποία  σας  κοινοποιήθηκαν  το  μεσημέρι ,  έχει  ζητήσει  τον  

λόγο  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  για  ένα  έκτακτο  θέμα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  το  

οποίο  έχει  προκύψει ,  οπότε  θα  δώσουμε  τον  λόγος  τον  κ .  Χαλκιόπουλο  

να  μας  το  αναπτύξει .   
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Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  σε  όλους  και  χρόνια  σας  

πολλά .  Ελπίζω  να  ακούγομαι  σε  όλους .   

Θα  ήθελα  να  αναφερθώ  σε  ένα  ζήτημα ,  το  οποίο  προέκυψε  τον  

τελευταίο  καιρό .  Για  όσους  δεν  το  γνωρίζουν ,  εάν  και  πιστεύω  οι  

περισσότεροι  θα  το  γνωρίζετε ,  κατόπιν  μιας  ομόφωνης  απόφασης  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχουμε  υποβάλλει  μια  αίτηση  

προς  τον  Δήμο  για  οικονομική  ενίσχυση ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  

άρθρου  43,  παράγραφος  5 της  υπ '  αριθμό  75/20 πράξεων  νομοθετικού  

περιεχομένου  περί  μέτρων  αντιμετώπισης  της  πανδημίας  και  των  

οικονομικών  επιπτώσεων  αυτής .   

 Το  συγκεκριμένο  άρθρο  δίνει  την  δυνατότητα  σε  όλες  τις  

Δ .Ε .Υ .Α .  της  χώρας ,  λόγω  λογικής  αναμενόμενης  μείωσης  των  εσόδων  

τους ,  λόγω  αδυναμίας  εισπραξιμότητας  από  την  απαγόρευση  

κυκλοφορίας  των  πολιτών ,  δεδομένου  ότι   όπως  γνωρίζετε  οι  

περισσότεροι  ο  κόσμος  έχει  μάθει  να  πληρώνει  στο  ταμείο  όσο  και  ένα  

προσπαθούμε  έχουμε  . .  αποτελέσματα  στις  ηλεκτρονικές  πληρωμές  και  

προσπαθούμε  και  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  πάρει  χρόνο .  

 Κατόπιν  εντολής  του  . .συντάχθηκε  μια  μελέτη  όσον  αφορά  την  

απώλεια  των  εσόδων ,  τα  έσοδα  αυτά ,   η  μείωση  των  εισπράξεων  

έφτασαν  περίπου  στο  50%, κάτι  το  οποίο  φαίνεται  και  από  την  κίνηση  

αλλά  φαίνεται  και  από  τα  στοιχεία .  Παρότι  αυξήθηκαν  οι  . .  και  με  

δεδομένη  την  δυνατότητα  που  δίνει  η  πράξη  αυτή  του  νομοθετικού  

περιεχομένου  για  ενίσχυση  τεσσάρων  μηνών ,  όσον  αφορά  την  απώλεια  

αυτών  των  εισπράξεων ,  η  οποία  ευελπιστούμε  ότι  με  την  επιστροφή  

στην  κανονικότητα  ο  κόσμος  ο  οποίος  δεν  προσήλθε  να  πληρώσει ,  θα  

προσέλθει  να  πληρώσει  με  τον  νέο  λογαριασμό .   
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 Πάντως  εάν  συνεχιστεί  αυτή  η  κατάσταση ,  . .  στην  πορεία  αυτής  

στο  μέλλον .  Το  σύνολο  του  δανείου  είναι  1.700.000,  αντιστοιχεί ,  

δηλαδή ,  στην  διαφορά  των  εισπράξεων  που  . .  με  αυτές  που  είχαμε  τον  

μήνα  Μάρτιο  . .  Μάρτιο ,  Απρίλιο ,  Μάιο  και  Ιούνιο .   

 Ο  λόγος  που  ζήτησα  τον  λόγο  είναι  για  να  μιλήσω  γι '  αυτό  το  

θέμα  σήμερα  γιατί  . .  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  

ενημερωθείτε  και  περαιτέρω ,  είναι  γιατί  υπήρξε  από  την  κυρία  

Παπαφωτίου  μια  ερώτηση ,  μια  δημόσια  ερώτηση  η  οποία  απεστάλη  

από  την  ίδια  στα  ΜΜΕ  των  Σερρών .   

 Θα  ήθελα  να  απαντήσω  ενώπιον  όλων  ότι  φαντάζομαι  ότι  

γνωρίζετε  αυτή  την  τοποθέτηση ,  ότι  παρότι  ήταν  ομόφωνη  η  απόφαση  

. .από  την  μείζονα  αντιπολίτευση  βρίσκονται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  φυσικά  δεν  μπήκαν  σε  μια  διαδικασία  στείρας  κριτικής  

και  αντιπολίτευσης  σαν  αυτή  που  συνήθως  επιλέγει  η  κυρία  

Παπαφωτίου  για  όλα  τα  θέματα ,  αυτό  το  οποίο  με  ενόχλησε  

πραγματικά  είναι  ότι  η  κυρία  Παπαφωτίου  έλαβε  ενημέρωση  από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  από  τα  στελέχη  αυτής ,  όχι  από  

εμένα  τον  ίδιο  αλλά  αυτό  δεν  ενοχλεί  καθόλου ,  παρόλο  έλαβε  πλήρη  

ενημέρωση  και  θεωρητικά  κατανόησε  το  ζήτημα ,  . .χαρακτηρισμών ,  

αναφέρω  μόνο  το  «βουλιάζει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  οικονομικά», όπως  και  τα  

«λογιστικά  μαγειρέματα»,  . .και  ήθελα  να  της  δώσω  την  συγκεκριμένη  

απάντηση ,  την  οποία  την  έδωσα  ενώπιον  όλων  σας  πιο  πριν  γιατί  

προχώρησε  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  σε  αυτή  την  κίνηση .   

 Επειδή  εκτοξεύτηκαν  και  κάποιες  κατηγορίες  περί  απώλειας  

εσόδων  από  τον  δήμο ,  προϋπολογισμού  του  Δήμου ,  εντέχνως  η  κυρία  

Παπαφωτίου  απέφυγε  να  αναφέρει  αυτό  το  οποίο  ρητά  λέει  η  
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συγκεκριμένη  διάταξη ,  υπάρχει  και  . .  εκχώρηση  μελλοντικών  εσόδων  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο  για  την  . .δανείου .  

 Αυτό  το  δάνειο  μάλιστα ,  δεν  είναι  δάνειο  στην  ουσία ,  είναι  ένα  

χρηματοδοτικό  εργαλείο  ρευστότητας ,  είναι  παντελώς  άτοκο  και  ενώ  

στην  αρχή  είχε  προβλεφθεί  για  αποπληρωμή  σε  δέκα  οκτώ  μήνες ,  με  

νέα  πράξη  κανονιστικού  περιεχομένου  η  περίοδος  αυτή  παρατάθηκε  σε   

εβδομήντα  δυο  μήνες ,  δηλαδή  έξι  χρόνια .   

 Είναι  δηλαδή  πραγματικά  ένα  χρηματοδοτικό  εργαλείο  το  οποίο  

θα  βοηθήσει  πάρα  πολύ  σε  αυτή  την  δύσκολη  συγκυρία  την  Δ .Ε .Υ .Α .  

και  είναι  προς  όφελος  της  Δ .Ε .Υ .Α . .   

 Επομένως ,  θα  παρακαλούσα  από  την  κυρία  Παπαφωτίου ,  γιατί  

πρώτη  φορά  και  εγώ  παίρνω  τον  λόγο  να  μιλήσω  τόση  ώρα  γι '  αυτό  το  

ζήτημα ,  η  κυρία  Παπαφωτίου  έχει  μιλήσει  από  την  αρχή  της  

συγκρότησης  αυτού  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περισσότερο  από  

οποιονδήποτε  άλλοι  και  παρά  ταύτα  εκφράζει  και  παράπονα  από  την  

στιγμή  που  δεν  της  δίνεται  ο  λόγος  ενώ  έχει  άπλετο  χρόνο  να  μιλήσεις  

για  όλα  τα  ζητήματα .  Θα  της  ζητήσω  να  είναι  πιο  προσεκτική  στο  

μέλλον  όσον  αφορά  τέτοιου  είδους  συζητήσεις  και  από  εκεί  και  πέρα . .  

στον  δύσκολο  καιρό ,  ο  οποίος  έρχεται ,  γιατί  θα  έρθουν  οι  οικονομικές  

επιπτώσεις  αυτής  της  πανδημίας  και  θα  τις  δούμε  κατάματα  όλοι  μας  

κάποια  στιγμή ,  αυτό  που  προέχει  είναι  ορθολογισμός  και  η  ενότητα  

όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  να  αντιμετωπίσουμε  τα  

προβλήματα  των  Σερραίων .   

 Αυτά  ήθελα  να  σας  πω  και  ευχαριστώ  που  με  ακούσατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσουμε  τον  λόγο  κυρία  Παπαφωτίου .  Πιο  μπροστά  ζήτησε  τον  

λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

14 

Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χριστός  Ανέστη  σε  όλους .  Εύχομαι  αυτές  οι  τηλεδιασκέψεις ,  αυτά  τα  

συμβούλια  να  είναι  τα  τελευταία ,  γιατί  η  αλήθεια  ότι  σας  έχω  

επιθυμήσει ,  όλοι  έχουμε  επιθυμήσει  ο  ένας  τον  άλλο  να  βρισκόμαστε  

στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  να  επιτελούμε  τον  ρόλο  

μας .   

 Σήμερα  το  πρωί  από  περίπου  στις  12:00΄  ξεκίνησε  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  το  οποίο  διήρκεσε  μέχρι  πριν  από  λίγη  ώρα .  

Ένα  από  τα  θέματα  αυτά  ήταν  και  το  θέμα  της  πράξης  νομοθετικού  

περιεχομένου  που  αφορούσε  την  διευκόλυνση  των  Δ .Ε .Υ .Α .  της  χώρας  

από  τους  Δήμους  και  ταυτόχρονη  διευκόλυνση  των  δήμων  από  το  

Υπουργείο .  

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  η  συγκεκριμένη  διάταξη ,  το  συγκεκριμένο  

άρθρο  της  πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου  χαιρετίστηκε  από  όλους .   

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  το  σύνολο  περίπου  των  δήμων  έκανε  χρήση  

και  κάνουν  χρήση  αυτής  της  διάταξης ,  η  οποία  ουσιαστικά  τι  είναι ;  Να  

πούμε  με  πολύ  απλά  λόγια ,  ουσιαστικά  η  Δ .Ε .Υ .Α .  που  όλες  οι  

Δ .Ε .Υ .Α .  της  χώρας  βλέπουν  μια  καθίζηση  εισπραξιμότητας ,  άρα  

εσόδων ,  άρα  μια  διατάραξη  του  ισοζυγίου  πληρωμών  και  εισπράξεων ,  

έχουν  να  αντλούν  χρηματική  διευκόλυνση  από  τους  δήμους  αλλά  οι  

δήμοι  από  την  στιγμή  που  δεν  έχουν  οι  ίδιοι  την  δυνατότητα ,  γιατί  

είναι  οι  περισσότεροι  οι  προϋπολογισμοί  ισοσκελισμένοι ,  τους  δίνει  

την  δυνατότητα  να  αντλούν  αυτή  την  ρευστότητα  από  το  ίδιο  το  

Υπουργείο .   

Αυτή  η  ρευστότητα  μπορεί  να  επεκταθεί  σε  έξι  χρόνια .  Δηλαδή  

ουσιαστικά  δίνει  τώρα  ένα  ποσό ,  ανάλογα  με  το  αίτημα  και  το  οποίο  
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τελικά  καταλήγει  . . ,  καταλήγει  δηλαδή  στην  πολιτεία ,   η  οποία  θα  έχει  

ουσιαστικά  την  χρηματοδότηση  τώρα  και  θα  την  εισπράττει  σταδιακά  

στα  έξι  χρόνια .   

Άρα  αυτό  το  χρηματοδοτικό  εργαλείο  το  οποίο  φυσικά  δεν  είναι  

για  την  αυτοδιοίκηση  επαρκές ,  φυσικά  και  οι  ανάγκες  . .  να  καλύψει  

όλο  αυτό  το  διάστημα  και  στο  επόμενο  διάστημα  που  δυστυχώς  

προβλέπεται  αρκετά  μακρύ ,  είναι  πολύ  μεγάλο ,  ο  ρόλος  της  

αυτοδιοίκησης  και  οι  πόροι  της  αυτοδιοίκησης  είναι  πάρα  πολύ  

αυξημένοι  και  ήδη  ένα  από  τα ,  σας  ενημερώνω  ότι  ένα  από  τα  θέματα  

τα  οποία  ήδη  υπάρχει  σε  συνεργασία  . .  το  Υπουργείο  είναι  να  

εξευρεθεί  ένας  τρόπος  πρωτογενούς  χρηματοδότησης  των  δήμων  για  

αυτά  τα  αυξημένα  τους  έσοδα .    

Όπως  εξηγήθηκε  και  από  τον  υπουργό ,  τέτοιου  είδους  εργαλεία  

θα  υπάρξουν  και  προς  άλλες  κατευθύνσεις ,  όχι  μόνο  διευκολύνσεις  

αλλά  και  κυρίως  χρηματοδότησης .   

Άρα  λοιπόν ,  μια  τέτοια  χρηματοδοτική  ένεση  από  το  Υπουργείο  

δεν  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  ούτε  ύποπτη  ούτε  να  χαρακτηρίζεται  

με  έναν  τρόπο  που  δεν  τιμά ,  τουλάχιστον ,  την  αυτοδιοίκηση ,  για  την  

προσπάθεια  που  γίνεται  από  την  αυτοδιοίκηση  και  από  το  ίδιο  το  

Υπουργείο  προς  την  κατεύθυνση  αυτή .  

Καλό  θα  είναι  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  σε  όλες  τις  περιπτώσεις ,  να  

είμαστε  λίγο  προσεκτικοί ,  να  είμαστε  λίγο  πιο  on point  στο  κομμάτι  

του  ρόλου  μας .  υπάρχουν  πολλοί  τρόποι  με  τους  οποίους  μπορούμε  να  

κάνουμε  αντιπολίτευση .  Υπάρχουν  πολλές  αιτίες .  Αυτό  εδώ  πέρα  όμως  

το  πράγμα ,  εννοείται  ότι  θα  πρέπει  να  το  κρατήσουμε  μακριά  από  

αντιπολιτευτικές  κορώνες  και  κυρίως  από  χαρακτηριστικούς ,  οι  οποίοι  

δεν  μας  τιμούν .   
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Αυτό  όσον  αφορά  το  θέμα  της  λειτουργίας  και  από  εκεί  και  πέρα ,  

επειδή  ήθελα  να  προχωρήσουμε  και  στο  κομμάτι  των  ανακοινώσεων ,  

δεν  ξέρω  εάν  θα  πρέπει  τώρα  να  κάνουμε  τις  ανακοινώσεις ,  Πρόεδρε ,  

γιατί  υπάρχουν  αρκετά  θέματα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  μας  

απασχολήσουν  προ  ημερήσιας  διάταξης ,  γιατί  έχουμε  αρκετές  εξελίξεις  

σε  κρίσιμα  θέματα ,  όπως  είναι  το  θέμα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  στο  

οποίο  θα  ήθελα  να  αναφερθώ .   

Χθες  αργά  το  βράδυ  μας  ήρθε  και  η  απόφαση  από  το  6ο  Τμήμα  

του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου ,  μια  απόφαση  η  οποία  αφορά ,  είναι  

απορριπτική  στην  ένσταση  την  οποία  κάναμε  για  το  θέμα  της  

χρηματοδότησης  μέσω  Σ .Α .Τ .Α .  του  έργου  για  την  ασφαλτόστρωση  του  

Αυτοκινητοδρομίου .   

Σας  θυμίσω  ότι  το  έργο  αυτό  είχε  δρομολογηθεί  από  την  

προηγουμένη  Δημοτική  Αρχή ,  ήδη  είχαν  γίνει  όλες  οι  διαδικασίες  αλλά  

σε  επίπεδο  ελεγκτικού  μηχανισμού  από  την  Επίτροπο  εκφράστηκε  

αρνητική ,  καταρχάς  άποψη ,  ότι  δεν  μπορούσε  να  χρηματοδοτηθεί   το  

έργο  από  τον  Δήμο ,  γιατί  θεωρείται  έμμεση  χρηματοδότηση .  Κατά  

αυτής  της  απόφασης ,  όπως  είχε  δικαίωμα ,  προσέφυγε  ο  Δήμος  τον  

Φεβρουάριο  του  ΄20, του  χρόνου  που  μας  πέρασε .   

Η  απόφαση  η  οποία  ήρθε  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο ,  η  οποία  

είναι  υπό  επεξεργασία ,  γιατί  σας  είπα  ότι  χθες  αργά  το  βράδυ  την  

πήραμε ,  ήδη  από  το  πρωί  να  σας  πω  ότι  αυτό  μελετάμε ,  θα  σας  

διαβάσω  όμως ,  γιατί  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  για  να  γνωρίζετε  όλοι ,  

φυσικά  θα  την  στείλουμε ,  Πρόεδρε ,  σήμερα ,  εάν  θέλετε ,  να  σταλεί  σε  

όλους  τους  συμβούλους  ή  στους  επικεφαλής  για  να  την  στείλουν  στους  

συμβούλους .  
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Θα  ήθελα  να  σας  αναφέρω  το  σκεπτικό .  Δεν  θα  σας  αναφέρω  όλα  

τα  προηγούμενα  που  είναι  φυσικά  το  ιστορικό  της  υπόθεσης ,  πάμε  

στην  παράγραφο  5,  εν  πάση  περιπτώσει ,  με  τα  δεδομένα  αυτά  και  

σύμφωνα  με  τα  όσα  έγιναν  δεκτά  στην  σκέψη  2 της  παρούσας ,  το  

δικαστήριο  κρίνει  τα  εξής :   

«Οι  προβλεπόμενες  . .  έργου  εργασίες ,  όπως  αποτυπώνεται  στην  . .  

διακήρυξη ,  εφόσον  αφορούν  στην  αντικατάσταση  του  υφιστάμενου  

ασφαλιστικού  στην  πίστα  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  αποσκοπούν  

στην  βελτίωση  των  μηχανικών  χαρακτηριστικών  της ,  στο  πλαίσιο  της  

προσαρμογής  του  στις  τελευταίες  απαιτήσεις  του  μηχανοκίνητου  

αθλητισμού ,  αποτελούν  συντήρηση  της  ήδη  υπάρχουσας  εγκατάστασης  

της  πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου  και  εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές  

ανάγκες  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  των  Σερρών  ΑΕ ,  κατά  την  εκπλήρωση  

των  σκοπών  της ,  όπως  αυτοί  προβλέπονται  στο  Καταστατικό  της .   

Κατά  συνέπεια  η  διενέργεια  του  ελεγχόμενου  διαγωνισμού   από  

τον  αιτούντα  με  δαπάνες  αυτού ,  Σ .Α .Τ .Α .  παρελθόντων  ετών  δηλαδή ,  

αντίκεινται  στην  διάταξη  του  άρθρου  264,  παράγραφος  3 του  Κώδικα  

Δήμων  και  Κοινοτήτων ,  η  οποία  ρητά  απαγορεύει  την  άμεση  ή  έμμεση  

επιχορήγηση  ανώνυμης  εταιρείας  ΟΤΑ  από  τον  Δήμο .   

Υπό  την  εκδοχή  δε  ότι  η  προκήρυξη  από  τον  αιτούντα  Δήμο  του  

συγκεκριμένου  έργου  συνολικού  προϋπολογισμού  350.000 ευρώ  με  το  

Φ .Π .Α .  αποτελεί  αύξηση  κεφαλαίου  ή  της  εισφοράς  του  Δήμου  στην  

Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ ,  απαιτείται  να  έχει  προηγηθεί  . .  το  άρθρο  253 

του  ως  άνω  Κώδικα  η  εκπόνηση  σχετικής  οικονομοτεχνικής  μελέτης  

βιωσιμότητας ,  η  οποία  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  περιλαμβάνεται  στα  

στοιχεία  του  φακέλου .   
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Επομένως ,  όπως  ορθά  κρίθηκε  με  την  προσβαλλόμενη  πράξη ,  του  

τρόπου  δηλαδή ,  συντρέχουν  λόγοι  που  κωλύουν  την  υπογραφή  της   

σύμβασης  παρά  τα  όσα  αντίθετα  υποστηρίζονται  υπό  την  κρίση  αίτηση .   

Οι  ισχυρισμοί  δεν  του  αιτούντος  ότι  ανέλαβε  ο  ίδιος  την  

εκτέλεση  του  επίμαχου  έργου  στο  πλαίσιο  της  345/18 απόφασης  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  της  ήδη  υπογραφείσας  σύμβασης  μίσθωσης  

ακινήτου  για  25 έτη ,  αξίας  691.232,09 ευρώ  συμβολαιογράφου  Ιωάννη  

Λαϊνά ,  με  την  οποία  απόφαση  ορίζεται  ότι  τα  έργα  υποδομών  και  

ανακατασκευών  τα  αναλαμβάνει  και  τα  εκτελεί  ο  εκμισθωτής ,  ο  Δήμος  

δηλαδή  Σερρών ,  ο  οποίος  και  θα  λαμβάνει  έσοδα  από  το  μίσθιο  και  θα  

αυξηθεί  η  αξία  του  εν  λόγω  ακινήτου  και  κατ’  επέκταση  τα  έσοδα ,  που  

αυτός  θα  λαμβάνει  από  την  εκμετάλλευση ,  ουδεμία  έννομη  επιρροή  

ασκούν  στην  κρίση  ότι  υφίστανται  κατά  τα  ανωτέρω  νόμιμη…της  

υπογραφής  της  ελεγχόμενης   σύμβασης  λόγοι  και  τούτο ,  διότι  αφενός  

μεν  η  δράση  των…διέπεται  της  αρχή  της  νομιμότητας  και  της  χρηστής  

δημοσιονομικής  διαχείρισης ,  αφετέρου  δε  με  την  απόφαση  την  335/18 

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ορίστηκε  ότι  η  σύνηθες  λειτουργία  και  

συντήρηση  του  χώρου ,  η  δαπάνη  συντήρησης  των  έργων ,  των  

λειτουργικών  δαπανών  όλων  των  χώρων  και  των  κοινοχρήστων  για  όλο  

το  χρονικό  διάστημα  της  μίσθωσης  βαρύνουν  την  Αυτοκινητοδρόμιο  

Σερρών  ΑΕ .   

Ομοίως  το  γεγονός  της  κατάργησης  της  αναφερόμενης  

προσβαλλόμενης  πράξης  διάταξης ,  το  οποίο  επικαλείται  η  υπό  κρίση  

αίτηση  δεν  αίρει  τις  ως  άνω  διαπιστωθείσες  πλημμέλειες  της  

ελεγχόμενης  διαδικασίας  που  ανεξαρτήτως  των  όσων  προαναφέρθηκαν  

το  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  ΑΕ  έχει  ως  σκοπό  μεταξύ  των  άλλων ,  

εδώ  αναφέρει  σημεία  του  Καταστατικού  της  Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ ,  
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την  κατασκευή  και  ανακατασκευή ,  επέκταση  αγωνιστική  πίστας  

Αυτοκινητοδρομίου ,  κατάλληλη  να  δεχθεί  αγώνες  μέχρι  το  επίπεδο  3,  

ενώ  παράλληλα  οι  σκοποί  της  πραγματοποιούνται  εφόσον  δεν  . .  στις  

διατάξεις  νόμου .  

Επιπλέον ,  ο  προβαλλόμενος  με . . .λόγος  ότι  κατά  τον  έλεγχο  της  

νομιμότητας  της  ανάθεσης  του  ελεγχόμενου  έργου  δεν  διαπιστώθηκε  

κάποια  μη  νόμιμη  πράξη  της  αναθέτουσας  . .και  των  οργάνων  της  κατά  

την  διαδικασία  της   δημοπράτησης ,  απορριπτέος  ως  αλυσιτελώς  

προβαλλόμενος ,  καθόσον  ο  προ  συμβατικός  έλεγχος  της  νομιμότητας  

των  δημοσίων  συμβάσεων  που  ασκείται  κατά  το  άρθρο  98 του  

Συντάγματος  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  έχει  θεσπιστεί  κατά  κύριο  

λόγο  με  εξυπηρέτηση  του  δημόσιου  συμφέροντος  στο  οποίο  πρωτίστως  

αποβλέπει  η  αρχή  της  νομιμότητας ,  καθότι  η  αρχή  της  προστασίας  του  

ανόθευτου  και  υγειούς  ανταγωνισμού   είναι  πλήρης ,  καθολική ,  

ανεπάγγελτος ,  ανεξάρτητος  από  τις  ενέργειες  των  συμμετεχόντων  

στην . . .διαγωνιστική  διαδικασία  και…όπως  ορθά  έπραξε  εν  προκειμένω  

η  Επίτροπος  στο  σύνολο  της  διαδικασίας…για  την  διαπίστωση  της  

αντικειμενικής  νομιμότητας .   

Εξάλλου  και  τέλος  ο  ισχυρισμό  του  αιτούντος ,  του  Δήμου  

δηλαδή ,  ότι  συντρέχουν  λόγοι  Δημόσιου  συμφέροντος  για  την  σύναψη  

της  ελεγχόμενης  σύμβασης ,  δοθέντος  ότι  η  εκτέλεση  σου  

συγκεκριμένου  έργου  προάγει  τα  συμφέροντα  καθώς  η  τοπική  κοινωνία  

ωφελείται  από  την  έρρυθμη  λειτουργία  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  που  

αποτελεί  την  βασική  τουριστική  πηγή  των  εσόδων  της  πόλης ,  είναι  

απορριπτέος  ως  αβάσιμος  δοθέντος  ότι  το  δημόσιο  συμφέρον  

εξυπηρετείται  προέχοντος  με  την  τήρηση  της  νομιμότητας  στις  

διαδικασίες  ανάθεσης  των  δημοσίων  συμβάσεων .  
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Κατ’  ακολουθία  των  ανωτέρω  το  τμήμα  κρίνει  ότι  πρέπει  η  υπό  

κρίση  αίτηση  ανάκλησης  να  απορριφθεί  . .  ανακληθεί  η  πράξη  της  

Επιτρόπου  της  υπηρεσίας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  γι '  αυτούς  τους  

λόγους  απορρίπτει  την  αίτηση  ανάκλησης».  

Το  διάβασα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  για  να  έχετε  μια  πρώτη  

εικόνα  του  περιβάλλοντος  του  οποίο  πλέον  αντιμετωπίζουμε ,  ένα  

καινούργιο  περιβάλλον ,  το  οποίο  θα  κληθούμε  σε  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  το  οποίο  μάλλον  θα  είναι  έκτακτο  και  θα  είναι ,  ενδεχόμενα  

και  την  επόμενη  εβδομάδα ,  να  πάρουμε  τίς  όποιες  αποφάσεις  πρέπει  να  

πάρουμε  για  να  προχωρήσουμε ,  να  αντιμετωπίσουμε  μάλλον ,  αυτή  την  

νέα  πραγματικότητα .   

Δυο  λογάκια  έχω  να  πω .  Η  κατάσταση  την  οποία  έχουμε  τώρα  ως  

Δήμος  είναι  μια  κατάσταση  με  μια  απόφαση  όχι  μόνο  της  Επιτρόπου  

αλλά  και  μια  απόφαση  ενός  τμήματος  του  Ελεγκτικού   Συνεδρίου .  

Έχουμε  αρκετούς  δρόμους  να  ακολουθήσουμε ,  οι  οποίοι  φυσικά  θα  

πρέπει  να  αξιολογηθούν  με  μεγάλη  σοβαρότητα  και  μεγάλη  προσοχή .   

Οι  λόγοι  είναι  δυο  βασικά .  Ο  πρώτος  λόγος  είναι  η  επιλογή  του  

δρόμοι  που  θα  ακολουθήσουμε  από  εδώ  και  πέρα ,  θα  πρέπει  να  είναι  

εντελώς  καλυμμένη  νομικά  για  να  μην  έχουμε  περισσότερα  κωλύματα  

από  αυτά  τα  οποία  αντιμετωπίζουμε  ήδη .   

Γιατί  το  λέω  αυτό ;  Θα  πρέπει  η  όποια  μας  απόφαση  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  θα  έρθει  και  ενδεχόμενα  θα  έρθει  και  την  

επόμενη  εβδομάδα ,  σας  λέω  ότι  θα  γίνει  ένα  έκτακτο  συμβούλιο  μόνο  

γι '  αυτό  το  θέμα ,  θα  πρέπει  να  περιλάβει  όλα  τα  στοιχεία  και  οι  

νομικοί  θα  έχουν  μια  πυρετώδη  δουλειά  όλο  αυτό  το  διάστημα ,  είναι  

σίγουρο  ότι  θα  γίνει  μια  προεργασία  και  μια  ωρίμανση  μεταξύ  των  

επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  ούτως  ώστε ,  με  μια  πλήρη  εικόνα  και  να  
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μην  γίνει  απλώς  συζήτηση  πολύ  μεγάλη  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  το  

πρώτο  είναι  αυτό ,  γιατί  πρέπει  να  κινηθούμε  τάχιστα ,  γιατί  δεν  πρέπει  

να  χάσουμε  άλλη  περίοδο .   

Φυσικά  αυτή  η  περιπέτεια  με  τον  κορωνοϊό ,  ούτως  ή  άλλως  την  

φετινή  περίοδο  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  είχε  περίπου  ατονήσει ,  

δηλαδή  ήταν  ούτως  η  άλλως  μια  χαμένη  σχετικά ,  μέσα  σε  παρένθεση ,  

χρονιά  για  όλα  τα  γεγονότα ,  αλλά  και  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  

παρόλα  αυτά  επειδή  η  όποια  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  είτε  

προσφυγής  κατά  αυτής  της  απόφαση  στην  Ολομέλεια  Ελεγκτικοί  

Συνεδρίου  είναι  δρόμοι ,  οι  οποίοι  είναι  αρκετά  μεγάλοι ,  η  απόφασή  

μας  θα  κρίνει  την  επόμενη  χρονιά  τώρα ,   η  οποία  είναι  κομβική .   

Είναι  κομβική ,  γιατί  για  ακόμη  μια  χρονιά ,  όταν  λέμε  ότι  αυτή  η  

χρονιά  είναι  χαμένη  από  την  κατάσταση ,  . .  χρονιά  θα  είναι  

καταστρεπτική .   

Άρα  είναι  μεγάλη  ευθύνη  όλων  μας  να  κοιτάξουμε  το  μέλλον  

όλοι  μας ,  διδασκόμενοι  από  το  παρελθόν ,  διδασκόμενοι  από  την  νέα  

πραγματικότητα .  Δεν  μπορούμε  να  μπούμε  στην  λογική  ότι  εάν  είναι  

σωστή  ή  λάθος  η  κρίση  του  δικαστηρίου ,   όπως  οι  νομικοί  ξέρουν ,  

όπως  και  όλοι  ξέρουμε  πολλές  φορές  οι  κρίσεις  το  δικαστηρίου  είτε  

δεν  μας  αρέσουν  ή  δεν  τις  βρίσκουμε  πολλές  φορές  δίκαιες  αλλά  θα  

πρέπει  να  είναι  σεβαστές  από  όλους ,  να  μην  αναλωθούμε ,  παράκληση  

προσωπική  δική  μου  προς  όλους  τους  συναδέλφους ,  να  μην  

αναλωθούμε  στο  παρελθόν ,  γιατί  και  πως  και  ποιες  ευθύνες  υπάρχουν ,  

αλλά  να  αναλωθούμε  και  όλη  μας  την  ενέργεια  να  την  διοχετεύσουμε  

στο  τι  θα  πρέπει  να  κάνουμε ,  γιατί  αυτή  είναι  και  η  ευθύνη  μας  

απέναντι  στους  Σερραίους  και  στις  Σερραίες .  Είναι  η  ευθύνη  μας  σε  
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ένα  πολύ  μεγάλο  αναπτυξιακό  έργο ,  το  οποίο  έχουμε  και  λέγεται  

Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ .    

Ας  μην  μείνει ,  δηλαδή  αυτό  το  έργο ,  να  μην  γίνει  θυσία  σε  

ενδεχόμενες  αντιπολιτευτικές  διενέξεις ,  για  τις  οποίες  δεν  έχουμε  

χρόνο .  

Αυτή  είναι  μια  πρώτη  παρουσίαση  για  την  εξέλιξη  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  να  πάρετε  κάπου ,  να  κάνετε  

κάποια  τοποθέτηση  αλλά  θα  προτιμούσα  να  μην  κάνουμε  κάποια  

αναλυτική  τοποθέτηση  προτού  και  δούμε  με  τους  νομικούς  και  εσείς  

φυσικά  και  οι  παρατάξεις  το  συζητήσετε ,  δείτε   όλο  το  σκεπτικό ,  γι '  

αυτό  και  σας  το  διάβασα  επακριβώς ,  να  έχετε  μια  πλήρη  εικόνα ,  να  το  

έχετε  και  εσείς ,  να  το  δείτε ,  να  το  δούμε  με  τους  νομικούς  μας  και  να  

πάρουμε  την  σωστή  απόφαση .  Αυτά  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο .   

 Πρόεδρε ,  επιφυλάσσομαι  για  τα  θέματα  τα  άλλα  που  αφορούν  τον  

κορωνοϊό  να  μιλήσουμε  αργότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Έχει  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  Φωτιάδης  νομίζω  και  η  κυρία  

Παπαφωτίου .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εδώ  Βασίλης  Παπαβασιλείου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  έλαβα  μια  απάντηση  σε  μια  ερώτηση  που  δεν  διατύπωσα  ποτέ  και  

περιμένω ,  πότε  δηλαδή  να  τοποθετηθώ  επί  των  όσων  είπε ,  των  

αδιανόητών  όσων  είπε  ο  κ .  Χαλκιόπουλος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  θα  έχετε  τον  λόγο  αμέσως  μετά .  Αντιλαμβάνεστε  

ότι  πρέπει  να  προηγηθεί  ο  κ .  Φωτιάδης  που  είναι  επικεφαλής  της  
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μείζονος  αντιπολίτευση  και  θα  έχετε  τον  λόγο .  και  δεν  λάβατε  

απάντηση  σε  καμία  ερώτηση ,  έχει  το  δικαίωμα  ο  συνάδελφος  να  

τοποθετηθεί  για  οποιοδήποτε  θέμα  τον  απασχολεί .   

 Λοιπόν ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  και  χρόνια  πολλά  και  από  εμένα .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   θεωρώ  ότι  σήμερα  λίγο  ξεκινήσαμε  κάπως  ιδιαίτερα  . .  της  

συνεδρίασης ,  διότι  σε  μια  τοποθέτηση  θα  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α . ,  

την  οποία  εγώ  προσωπικά  δεν  την  κατάλαβα ,  εντός  εισαγωγικών  και  

εκτός ,  ως  προς  την  λογική  . .και  γενικότερα  γιατί  προτάθηκε .  

 Θεωρώ ,  λοιπόν  ότι  το  όλο  θέμα ,  εννοώ  ότι  τα  οικονομικά  και  η  

κατάσταση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  θα  μπορούσε  να  ένα  άλλο  θέμα  μαζί  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  θέμα  συζήτησης  όπου  εκεί  θα  μπορούσε  δεόντως  να  

αιτιολογηθεί  . .  ο  κ .  Πρόεδρος  και  τα  άλλα  μέλη  της  παράταξής  μας  για  

να  διατυπώσουμε  τις  απόψεις  και  τις  θέσεις  μας .   

 Ακόμα  και  τις  ενστάσεις ,  οι  οποίες  πρέπει  να  αναλυθούν  ενόψει  

αυτού  του  εργαλείου ,  το  οποίο  όπως  μας  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  μας  

εξήγησε ,  είναι  ένα  εργαλείο  καθολικό .   

Συνεπώς ,  αυτή  την  τοποθέτηση  εγώ  προσωπικά  θα  ήθελα  να  την  

αφήσουμε  για  μια  επόμενη  συνεδρίαση  όπου  εκεί  θα  πούμε  πολύ  

περισσότερα  και  αναλυτικά .   Διαφορετικά  θα  ξεκινήσουμε  λάθος ,  

κύριε  Πρόεδρε .  Βλέπετε  την  κυρία  Παπαφωτίου  η  οποία  εύλογα  μπορεί   

να . .  έναν  χαρακτηριστικό  όπως  τον  δώσατε ,  αλλά  θεωρώ  ότι  δεν  

κάνουμε  λογοκρισία .  Θα  μπορούσαμε  να  το  διαχειριστούμε  

διαφορετικά .   

Φεύγω  από  το  θέμα  και  πάω  στο  Αυτοκινητοδρόμιο .  Το  

Αυτοκινητοδρόμιο  είναι  τεράστιο  θέμα .  Κύριε  Δήμαρχε ,  σας….ποτέ  
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αντικείμενο  εντάσεων  και  αντεγκλήσεων ,  αντιπαραθέσεων ,  είναι  

διαφορετικής  οπτικής  και  διαφορών  προτάσεων  και  αυτό  . .  και  αυτό  

κάναμε  ως  παράταξη .  

Ένα  άλλο  στοιχείο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θεωρώ  ότι  θα  έπρεπε  να  μας  

κάνετε  μια  γενική  ενημέρωση  για  να  έχει  το  στοιχείο  της  

κανονικότητας  η  συνεδρίαση ,  διότι  θα  χαθούμε .  Επιτρέψτε  μου ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  προτείνω ,  κύριε  Δήμαρχε  να  

κάνετε  μια  συνολική  τοποθέτηση  ενημέρωσης ,  γιατί  θα  πρέπει  και  

εμείς  να  βάλουμε  κάποια  θέματα ,  για  να  πάμε  σε  μια  κανονικότητα .  

Γίνεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  ξεκινήσουμε  κάπως  έτσι ;   Να  πάρει  ο  κ .  

Δήμαρχος  τον  λόγο  και  να  μας  μιλήσει  για  όλες  τις  ανακοινώσεις  που  

είναι  επίκαιρες  για  να  πάμε  μετά  στην  τήρηση  του  Κανονισμού ;  

Αλλιώς  θα  χαθούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

κύριε  Φωτιάδη  όπως  αντιλαμβάνεστε  δεν  μπορώ  να  υπαγορέψω  σε  

κανέναν .  Ο  κ .  Δήμαρχος  μπορεί  να  λαμβάνει  τον  λόγο  όποτε  θέλει  και  

να  λέει  αυτό  που  επιθυμεί  να  πει .  Προφανώς ,  επέλεξε  να  μιλήσει  σε  

δεύτερο  χρόνο  για  τις  ανακοινώσεις .  Εάν  έχετε  να  πείτε  κάτι  γενικώς…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  δηλαδή  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μιλήσετε  τώρα ,  γιατί  μπορείτε  οποτεδήποτε  να  μιλήσετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  με  όλο  τον  σεβασμό ,  το  λέω  αυτό  διότι  . .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Συγνώμη ,  κύριε  Δήμαρχε  με  πολύ  σεβασμό .  Θα  ήθελα  να  μιλήσω  για  

το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  το  κάνω ;  Παραδείγματος  χάρη ,  θα  κάνουμε  . .  

δύσκολα  θα  απαγκιστρωθούμε .  Γι '  αυτό  λέω  . .  ή  θα  μιλήσουμε  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  στην  επόμενη  συνεδρίαση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  μου  επιτρέψετε  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδης ,  εάν  θέλετε  να  κάνετε  ένα  σύντομο  σχόλιο  σχετικά  με  

το  θέμα  της  επικαιρότητας  αυτό ,  μπορείτε  να  το  κάνετε .  Όμως  μετά  θα  

έχει  την  δυνατότητα  και  η  κυρία  Παπαφωτίου  ή  όποιος  άλλος  θέλει  να  

κάνει  οποιοδήποτε  σχόλιο .  Ο  κ .  Δήμαρχος  θα  πάρει  τον  λόγο  για  να  

μιλήσει  για  οποιοδήποτε  θέμα  θέλει  την  στιγμή  που  θα  θέλει .  Δεν  

μπορώ  να  τον  υποχρεώσω  να  πάρει  τον  λόγο  τώρα .  Εκτός  εάν  θέλει  να  

το  κάνει  εκείνος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  μου  επιτρέψετε  λίγο  να  ξεκαθαρίσω  λίγο  την  κατάσταση .  Θεώρησα  

ότι  το  θέμα  του  Αυτοκινητοδρομίου  επειδή  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  

είναι  σημαντικό ,  δεν  υποτιμώ  κανένα  άλλο  θέμα ,  δεν  υποτιμώ  όλες  τις  

λειτουργίες  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  αλλά  επειδή  είναι  ένα  θέμα  

άκρως  επίκαιρο  και  ένα  θέμα  το  οποίο  μόλις  χθες  σας  είπα  ότι  λάβαμε  

την  απόφαση  γραπτώς ,  το  σκεπτικό ,  δηλαδή ,  της  απόφασης . .  θεώρησα  

σημαντικό  για  την  λειτουργία  του  σώματος  να  προτάξω  αυτό  το  θέμα  

σε  . .  ενημέρωση .   

Προφανώς ,  όπως  σας  είπα  η  επεξεργασία  του  θέματος  θα  γίνει  σε  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  έπρεπε  να  γνωρίζουμε  όλοι  με  τον  

πιο  επίσημο  τρόπο  για  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα  κάποια  πράγματα .   
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 Τώρα  εγώ  δεν  είμαι  αντίθετος  να…και  τα  άλλα  θέματα  τα  οποία  

αφορούν  τις  ανακοινώσεις  για  την  λειτουργία  του  Δήμου  όλο  αυτό  το  

διάστημα ,  αλλά  θεώρησα  ότι  το  κομμάτι  του  Αυτοκινητοδρομίου  έχει  

μια  ιδιαιτερότητα  και  γι '  αυτό  ακριβώς  το  προέταξα .   

 Όσον  αφορά  και  τα  για  άλλα  θέματα ,  τα  οποία  τίθενται  από  τους  

δημοτικούς  συμβούλους ,  δεν  τα  υποτιμώ ,  έχουν  και  αυτά  την  βαρύτητά  

τους .  Εγώ  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα  να  ολοκληρώσω  την  πρώτη  

ενημέρωση  και  από  εκεί  και  πέρα  ο  καθένας  να  πάρει  τον  λόγο  σε  

επίπεδο  αρχικής  τοποθέτησης .   

 Να  κλείσω ,  λοιπόν ,  για  να  κάνω  και  μια  οικονομία  χρόνου ,  να  πω  

αυτά  τα  οποία  είχα  σχεδιάσει  στην  δεύτερη  φάση ,  να  τα  πω ,  δεν  έχω  

καμία  αντίρρηση . . .απόλυτα  και  την  προτροπή  και  του  κ .  Φωτιάδη ,  να  

πω  το  εξής ,  διότι  γενικά  ως  τόπος  φαίνεται  ότι  τα  πάμε  καλά  όσον  

αφορά  τα  κρούσματα ,  όσον  αφορά  την  διάδοση  της  νόσου  και  αυτό  

αποδεικνύεται  και  από  τους  αριθμούς  αλλά  και  από  την  συμπεριφορά  

γενικότερα .   

 Ο  δήμος  Σερρών ,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  έχει  σηκώσει  το  

μεγαλύτερο  βάθος ,  όπως  σε  όλη  την  χώρα ,  έχει  σηκώσει  το  μεγαλύτερο  

βάρος  της  αντιμετώπισης  αυτής  της  κατάστασης ,  γιατί  πρέπει  να  πούμε  

ότι  ο  μοχλός  αυτός ,  ο  οποίος  ουσιαστικά  στέκεται  σε  επίπεδο  

στήριξης ,  σε  επίπεδο  βοήθειας  και  σε  επίπεδο…μια  σειράς  αποφάσεων ,  

τα  οποία  παίρνονται  είτε  από  τον  δεύτερο  βαθμό  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  είτε  από  την  ίδια  την  πολιτεία  σε  επίπεδο  υπουργείων .   

 Αποφάσεις  οι  οποίες  υλοποιούνται…υλοποιήσεις  οι  οποίες  είναι  

πέρα  των  αποφάσεων  σε  επίπεδο  . .  Δεν  έχουμε  μείνει  ως  Δήμος  

Σερρών  μόνο  σε  αυτά  στα  οποία  μας  δίδονται  οδηγίες ,  αλλά  έχουμε  

προχωρήσει  και  σε  όλες  αυτές  τις  ενέργειες  οι  οποίες  διασφαλίζουν  
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τόσο  την  δημόσια  υγεία ,  όσο  και  δημιουργούν  έναν  δίκτυ  προστασίας  

σε  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  πραγματικά  μας  . .  

 Όλα  αυτά  προετοιμαζόμενοι  για  μια  περίοδο ,   η  οποία  θα  

χαρακτηριστεί  από  έντονη  ανθρωπιστική  κρίση ,  γιατί  έχουμε  δυο  

παραμέτρους  στο  όλο  πρόβλημα ,  μια  παράμετρος  είναι  η  υγειονομική  

παράμετρος  που  ένα  πρώτο  κύμα  φαίνεται  ότι  είμαστε  στην  αρχή  του  

τέλους ,  δεν  μπήκαμε  ακόμη  στο  τέλος ,  δεν  είμαστε  στο  τέλος ,  δεν  έχει  

τελειώσει  η  περιπέτεια ,  του  πρώτου  όμως  κύματος  από  ότι  λένε  οι  

υγειονομικοί ,  από  ότι  λένε  οι  ειδικοί  γιατροί ,  αυτό  όμως  θα  

ακολουθηθεί  από  ένα  μεγάλο  και  τεράστιο  πρόβλημα  που  έχει  να  κάνει  

με  την  οικονομία ,  την  διαχείριση  και  φυσικά  τα  νοικοκυριά .  Γι '  αυτό  

πρέπει  να  είμαστε  προετοιμασμένοι .   

Γι '  αυτό  πρέπει  να…πόρους ,  γι '  αυτό  πρέπει  να  ετοιμάσουμε  

δομές ,  οι  οποίες  θα  απαντήσουν  την  επόμενη  μέρα  και  στο  κομμάτι  

των  επαγγελματιών   και  στο  κομμάτι  των  δημοτών  μας ,  των  

νοικοκυριών  και  σε  αυτών  που  θα  έχουν  ανάγκη ,  οι  οποίοι  θα  είναι  

πολλαπλάσιοι  από  αυτούς  που  υπήρχαν  προτού  την  κρίση .   

Προς  αυτή  λοιπόν  την  κατεύθυνση ,  πέρα  της  συνέχειας  των  

δράσεων  που  έχουμε  κάνει  μέχρι  στιγμής  και  οι  δράσεις  που  έχουμε  

κάνει  σε  τρία  βασικά  επίπεδα .   

Το  ένα  επίπεδο  είναι  το  επίπεδο  της  ενίσχυσης  όλων  αυτών  των  

ανθρώπων  που  έχουν  πραγματικά  ανάγκη .  Πραγματικά ,  ο  αριθμός   που  

έχει  βάλει ,  ο  2321027300 είναι  ο  αποκούμπι  των  περισσότερων  

δημοτών  μας  που  έχουν  αυτή  την  στιγμή  ανάγκη .  Πίσω  από  αυτόν  τον  

αριθμό  θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  βρίσκεται  ένας  συγκινητικά  μεγάλος  

αριθμός  τόσο  των  στελεχών  του  Δήμου  και  των  δημοτικών  

επιχειρήσεων ,  των  ανθρώπων  του  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  των  ανθρώπων  
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της  Κοινωνικής  Πρόνοιας ,  των  ανθρώπων  εθελοντών  επίσης ,  οι  οποίοι  

συμμετέχουν  σε  όλη  αυτή  την  ιστορία  της  Εθελοντικής  Ασπίδας  

Σερραίων ,  όσο  και  πολλών  απλών  ανθρώπων  και  πολλών  επιχειρήσεων  

και  προσώπων ,  οι  οποίοι  συνεισφέρουν  ποικιλόμορφα  προς  την  

κατεύθυνση  αυτή .   

Σε  πάνω  από  500 αιτήματα ,  αυτή  την  στιγμή  που  μιλάμε ,  

συνδημοτών  μας  έχουμε  ανταποκριθεί  και  έχουμε  ανταποκριθεί  το  

αργότερο  της  επόμενης  των  αιτημάτων .  Έχουν  ικανοποιηθεί  πάνω  από  

τετρακόσια  αιτήματα  επίσης  συνδημοτών  μας  με  χορήγηση  προϊόντων  

λαϊκής  αγοράς .   

Εκεί  σας  θυμίζω  ότι  έχουμε  εφαρμόσει  ένα  μοντέλο ,  το  οποίο  

ταυτόχρονα  λειτουργεί  και  σαν  στήριξη  των  παραγωγών  που  εκεί  

υπάρχει  ένα  θέμα  μεγάλο ,  υπάρχει  ένα  μεγάλο  πρόβλημα ,  το  οποίο  και  

αυτό  θα  ενταθεί  τις  επόμενες  μέρες  αλλά  και  κάλυψης  βασικών  

αναγκών  σε  ανθρώπους  που  έχουν  ανάγκη  και  όταν  λέω  σε  ανθρώπους  

που  έχουν  ανάγκη  δεν  αναφέρομαι  μόνο  στους  ανθρώπους  που  είναι  

από  το  ‘Βοήθεια  στο  Σπίτι’ ,  αλλά  σε  πληθώρα  πολιτών  σε  όλο  τον  

Δήμο  και  όχι  μόνον  στην  πόλη ,  σε  όλο  τον  Δήμο .   

Διανομή  μερίδων  φαγητών ,   η  ‘Κοινωνική  Κουζίνα’  δουλεύει  

λειτουργεί  πέρα  και  από  τα  δεδομένα  τα  οποία  είχε  και  την  

προηγούμενη  φορά .  Δεν  έχουμε  τις  προηγούμενες  περιόδους  και  πρέπει  

να  πω  ότι  καλύπτει  αυτή  την  αυξημένη  ζήτηση  με  πολύ  μεγάλη  

επιτυχία .   

Συνέργειες  με  την  Περιφέρεια  που  . .διοχέτευση  προϊόντων  που  

σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια  δίνουμε  και  με  το  ‘Βοήθεια  στο  

Σπίτι’  δίνουμε  στους  συνδημότες  μας  που  έχουν  ανάγκη ,  όπως  επίσης  

και  προϊόντα ,  τα  οποία  όπως  είπα ,  δίδονται  από  επιχειρήσεις ,  όπως  
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είναι  η  επιχείρηση  . . ,  όπως  είναι  και  άλλες  επιχειρήσεις  για  ξηρά  

τροφή ,  οι  οποίες  βρίσκουν  τον  προορισμό  τους  εκεί  που  πρέπει .  

Επίσης  θα  πρέπει  να  σας  πω  για  την  αιμοδοσία ,  η  οποία  

πραγματικά  έγινε  πετυχημένα  δυο  φορές .  Όλα  αυτά  έρχονται  να  

κάνουν  τον  πρώτο  πυλώνα  που  έχει  να  κάνει  με  την  βοήθεια  αυτών  των  

ανθρώπων  που  έχουν  ανάγκη .   

Το  δεύτερο  κομμάτι  έχει  να  κάνει  με  τα  μέτρα  διάδοσης ,  

αποφυγής  διάδοσης  του  ιού .  Σίγουρα  είναι…είναι  δύσκολες  από  την  

κανονικότητα ,  μέτρα  που  έχουν  να  κάνουν  με  αποκλεισμό  κάποιων  

χώρων ,  μέτρα  που  έχουν  να  κάνουν  με  χωροταξικές  αποτυπώσεις  της  

λαϊκής  αγοράς ,  μέτρα  που  έχουν  να  κάνουν  με  αστυνόμευση  των  

πολιτών ,  ακριβώς  για  το  δικό  τους  το  όφελος ,  τα  οποία  βλέπουμε  εάν  

και  δύσκολα ,  εάν  πολύ  άβολα ,  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  συνδημοτών  

μας  και  πειθαρχούν  και  τα  καταλαβαίνουν  και  φυσικά  ακολουθούν  το  

πνεύμα  αυτών  των  κατευθύνσεων .  

Το  τρίτο  κομμάτι ,  ο  τρίτος  πυλώνας  έχει  να  κάνει  με  τις  

ενέργειες  που  έχουμε  να  κάνουμε  για  τις  απολυμάνσεις ,  για  τους  

καθαρισμούς  όλων  των  χώρων  των  δημοτικών  και  των  δημόσιων  χώρων  

αλλά  και  κλειστών  και  ανοικτών  χώρων ,  πάλι  προς  την  κατεύθυνση  της  

διασφάλισης  της  δημόσιας  υγείας  και  του  περιορισμού  της  εξάπλωσης  

της  νόσου .   

Σε  θα  αναφερθώ  σε  πολλές  λεπτομέρειες  γι '  αυτό ,  είναι   

καθημερινή  αυτή  η  ανάγκη ,  η  Πολιτική  Προστασία  με  την  

Καθαριότητα  με  τους  συνεργάτες  τους  Δήμου ,  οι  οποίοι  έχουν  

επωμιστεί  όλη  αυτή  την  προσπάθεια ,  προσπαθούν .  

Θα  ήθελα  να  πω  και  να  εκφράσω  προς  όλους  σας  τις  ευχαριστίες ,  

τις  δικές  μου  προσωπικά  σε  όλο  το  δυναμικό  του  Δήμου .  Πρέπει  να  
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σας  πω  ότι  είναι  συγκινητική  η  προσπάθεια  των  υπαλλήλων  του  Δήμου ,  

των  στελεχών  του  Δήμου  και  όταν  λέω  του  Δήμου  αναφέρομαι  και  στις  

δημοτικές ,  φυσικά ,  επιχειρήσεις ,  σε  όλα  τα  επίπεδα  καις  το  διοικητικό  

και  στο  εκτελεστικό  και  στο  υποστηρικτικό ,  γιατί  χωρίς  την  

προσπάθεια  αυτών  των  ανθρώπων  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει  τίποτα  και  

ανθρώπων  οι  οποίοι  λειτουργούν  με  πολύ  λιγότερο  δυναμικό .  Έτσι  

πρέπει  να  σας  πω  ότι  χρήση  άδειας  έχουν  κάνει  αρκετοί ,  όπως  το  

δικαιούνται  οι  υπάλληλοι .  Οι  εναπομείναντες  δεν  παίρνουν  ούτε  και  

τις  άδειές  τους  και  δείχνουν  μια  αυταπάρνηση  η  οποία  είναι  

πραγματικά  συγκινητική .   

 Σε  όλους  αυτούς  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ ,  θα  ήθελα  να  το  

εκφράσω .  Θα  ήθελα  να  πω  ότι  η  προσπάθεια  τώρα  από  εδώ  και  πέρα  

είναι  ο  σχεδιασμός  της  επόμενης  ημέρας  της  αυτοδιοίκησης .  Η  

επόμενη  μέρα  της  αυτοδιοίκησης  θέλει  πόρους ,  θέλει  σχεδιασμό  και  

θέλει  κυρίως  υπομονή ,  γιατί  θα  είναι  μακρά  αυτή  η  περίοδος .   

Σήμερα  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  το  μεγαλύτερο  

κομμάτι  ήταν  του  σχεδιασμού  και  της  μορφοποίησης  της  σχέσης  που  

θα  έχουμε  εμείς  με  την  πολιτεία .   

Ήδη  καταγράφουμε  όλοι  οι  δήμοι  τις  ανάγκες  τις  οποίες  θα  

προβλέψουμε  από  αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα ,  συν  αυτές  οι  

οποίες  έχουν  γίνει .  Θέλω  να  σας  πω  ότι  η  μόνη  χρηματοδότηση  που  

είχαμε  εμείς  ως  Δήμος  αυτή  την  στιγμή ,  γιατί  όλα  τα  άλλα  βγήκαν  από  

ίδιους  πόρους ,  είναι  η  χρηματοδότηση  περίπου  60.000 ευρώ  από  το  

Υπουργείο  για  αντιμετώπιση  κάποιων  καταστάσεων  συν  30.000 για  

τους  ΡΟΜΑ ,  δηλαδή  ένα  συνολικό  ποσό  90.000 ευρώ .   

Οι  υποχρεώσεις ,  οι  δαπάνες ,  όλα  αυτά  είναι  πολλαπλάσια .  

Προφανώς  και  θα  δοθεί  μια  αναλυτική  κατάσταση  προς  όλους  γι '  αυτά  
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τα  πράγματα  που  έχουν  γίνει  μέχρι  τώρα  αλλά  αυτά  καταγράφονται ,  

κιόλας  και  για  δυο  λόγους ,  γιατί  όλα  αυτά  θα  πρέπει  να  καταγραφούν  

και  σε  επίπεδο  σχεδιασμού  για  το  μέλλον ,  ούτως  ώστε ,  να  

χρηματοδοτηθούν  οι  δήμοι  γι '  αυτά  που  έχουν  γίνει  και  γι '  αυτά  που  θα  

γίνουν ,  γιατί  εκτός  από  την  κατάσταση  των  αυξημένων  εξόδων  που  

έχουμε ,  έχουμε  και  μια  καθίζηση  εσόδων ,  λόγω  φυσικά ,  καταρχάς  

νομοθετικών  παρεμβάσεων ,  όπως  είχαμε  ψηφίσει  εμείς  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όπως  ψήφισαν  σε  όλα  τα  Δημοτικά  

Συμβούλια  και  λόγω  των  παρεμβάσεων  που  θα  έρθουν  από  εδώ  και  

πέρα ,  γιατί  στα  επόμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  θα  έρθουν  και  θέματα ,  

τα  οποία  θα  έχουν  να  κάνουμε  με  ανταποδοτικά  τέλη ,  με  υποχρεώσεις  

πολιτών  οι  οποίοι  και  αυτοί  καταλαβαίνετε  ότι  θα  είναι  σε  μια  εντελώς  

διαφορετική  πραγματικότητα .   

Άρα  θα  πρέπει  να  προσαρμόσουμε  από  την  μια  μεριά  τις  

αυξημένες  ανάγκες  και  τους  μειωμένους  πόρους .  Γι '  αυτό  προφανώς  

αυτό  θα  πρέπει  να  καλυφθεί  από  μια  οργανωμένη ,  από  ένα  

σχεδιασμένο  και  ένα  συμφωνημένο  σχέδιο  υποστήριξης  των  Δήμων  από  

την  κεντρική  εξουσία .  

Δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  άλλο ,  να  μπω  σε  λεπτομέρειες .  Σε  

γενικές  γραμμές  αυτή  είναι  η  κατάσταση  του  Δήμου .  Πάντως ,  ας  

προετοιμαστούμε  για  τα  χειρότερα ,  ας  προετοιμαστούμε  για  τα  

δυσκολότερα  μάλλον  που  έρχονται .  Δεν  μιλάω  μόνο  για  το  κομμάτι  το  

οικονομικό ,  αλλά  μιλάω  για  το  κομμάτι  της  αντιμετώπισης  και  τον   

Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  που  πρέπει  να  σταθούν  όρθιοι ,  

γιατί  εάν  πέσει  η  Αυτοδιοίκηση ,  ο  πρώτος  βαθμός  αυτοδιοίκησης ,  τότε  

νομίζω  ότι  όσα  μέτρα  και  να  παίρνουμε  δεν  θα  έχουν  καμία  αξία .   
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Αυτά  σε  πρώτη  φάση  σε  επίπεδο  . .  και  από  εδώ  και  πέρα  

επιφυλάσσομαι ,  Πρόεδρε ,  για  οτιδήποτε  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Να  συμπληρώσουμε  και  την  προσφορά  

του  οικίσκου  στο  νοσοκομείο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

…υπάρχουν  πάρα  πολλά  πράγματα  τα  οποία  μπορούμε  να  πούμε  και  

φυσικά  αυτό .  οικίσκους ,  όχι  μόνο  έναν .  Βάλαμε  και  το  μεγάλο  σπίτι  το  

χριστουγεννιάτικο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αλλά  και  άλλους  οικίσκους  που  

νομίζω  ότι  μπήκαν  πρόσφατα ,  καθώς  επίσης  και  σχεδιάζουμε  μια ,  γιατί  

μας  έχουν  πάρει  και  μια  κατάσταση  από  το  νοσοκομείο  σε  επίπεδο  

ενίσχυσης ,  σχεδιάζουμε  και  άλλες  ενισχύσεις  της  υγειονομικής  δομής .   

 Αλλά  επαναλαμβάνω ,  όλα  θα  πρέπει  να  υπηρετούν  και  μια  

προετοιμασία  και  έναν  σχεδιασμό  που  θα  έχουμε  για  το  μέλλον .  Με  

αυτό  το  πράγμα  θα  πρέπει  να  μάθουμε  να  λειτουργούμε  από  εδώ  και  

πέρα ,  άρα  θα  πρέπει  να  είμαστε  όρθιοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Φωτιάδη  είχατε  ζητήσει  τον  λόγο  

και  μετά  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   συγνώμη ,  πριν  ξεκινήσει  ο  κ .  Φωτιάδης  τοποθέτηση  

επί  του  θέματος  του  Αυτοκινητοδρομίου  θέλω  να  κάνω  και  εγώ  

σύντομη  μετά  τον  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είμαστε  στην  μέση  των  ερωτήσεων  ή  ερωτήσεις  –

τοποθετήσεις  όλα μαζί  θα τα κάνουμε; Ήδη είμαστε 20:10΄.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ερωτήσεις  –τοποθετήσεις  ας  γίνουν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ερωτήσεις  –τοποθετήσεις  ας  γίνουν  για  να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ωραία ,  κύριε  Δήμαρχε .  Λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε  ήθελα  μετά  από  αυτή  

την  ενημέρωση  την  εκτενή  που  μας  κάνατε  για  τις  δράσεις  του  Δήμου  

που  πραγματικά  ήταν  πολλές  και  καθοριστικές ,  θα  ήθελα  να  μας  

ενημερώσετε ,  γιατί  ακούστηκαν  κάποια  σχόλια  για  την  παρουσία  των  

παραγωγών  στην  λαϊκή .   

 Εάν  θυμάμαι  καλά ,  είχαμε  ζητήσει  ως  παράταξη  και  όλο  το  

συμβούλιο  συμφώνησε  ότι  οι  παραγωγοί  μας  θα  είναι  σε  κάθε  λαϊκή .  

Δεν  θα  είναι  με  σειρά  και  με  νούμερα ,  όπως  άκουσα  ότι  καλούνται  με  

μια  περιοδικότητα .   

 Πάω  τώρα  στο  θέμα  τους  Αυτοκινητοδρομίου .  Θα  σας  κάνω  μια  

πρόταση  της  παράταξής  μας ,  διότι  οι  καιροί  είναι ,  όπως  είπατε ,  

δύσκολοι ,  το  περιβάλλον  είναι  ιδιαιτέρως  ανταγωνιστικό  και  

εσωτερικά  και  βεβαίως  και  ευρωπαϊκά .  Εκτενέστερα ,  νομίζω ,  θα  

μιλήσουμε  στο  επόμενο  συμβούλιο ,  όπως  είπατε ,  το  οποίο  θα  είναι  και  

συγκεκριμένο ,  μονοθεματικό  για  τον  Αυτοκινητοδρόμιο .  

 κύριε  Δήμαρχε  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  περίοδος  αυτή  είναι  

ιδιαιτέρως  πονηρή  θα  την  πω  και  έχει  και  κάποιες  ευκαιρίες  ως  

περίοδος  κρίσης .  Θα  έχετε  δει  στο  διαδίκτυο  ότι  εδώ  και  καιρό  η  

Τουρκία  έχασε  το  προνόμιο  να  φιλοξενήσει  την  επένδυση  της  Φολξ-

Βάγκεν  για  το  εργοστάσιο  . .και  αυτό  είναι  μια  διεκδίκηση  πια ,  
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φαίνεται  ότι  η  χώρα  θα  κερδίσει  το  εργοστάσιο  και  κατευθύνεται  προς  

τις  παραμεθόριες  περιοχές  και  κυρίως  προς  τα  νησιά .   

 Κύριε  Δήμαρχε  θεωρώ  ότι  είναι  η  ευκαιρία  μας ,  διότι  έχουμε  όλα  

αυτά  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  να  μπούμε  δυναμικά  στην  

διεκδίκηση  από  την  κυβέρνηση ,  στον  κ .  υπουργό  Ανάπτυξης  και  

Επενδύσεων ,  τον  κ .  Άδωνη  και  στον  υφυπουργό  Εξωτερικών  για  

οικονομική  διπλωματία  τον  Κώστα  τον  Φραγκογιάννη ,  πρέπει  να  

μπούμε  δυναμικά  για  να  διεκδικήσουμε  την  παρουσία  του  εργοστασίου .  

Γιατί ;  Είμαστε  οι  μοναδικοί  που  έχουμε  Αυτοκινητοδρόμιο  σε  

συνδυασμό  με  την  Θάσο ,  που  η  Φολξ-Βάγκεν  ενδιαφέρεται  να  δουλέψει  

το  αυτοκίνητο  χωρίς  . .και  τα  ξέρετε  αυτά  νομίζω ,  τα  παρακολουθείτε  

εδώ  και  ένα  χρόνο  και  βεβαίως  αυτό  το  πλεονέκτημα  σε  συνδυασμό  με  

το  επίκαιρο  πρόβλημα  που  έχουμε ,  νομίζω  το  κάνει  ευκαιρία  για  μας  

και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  ετοιμάσουμε  έναν  φάκελο  και  να  

μεταφερθεί ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  πρέπει  να  γίνει  προσωπικά  από  εσάς  ή  με  

οποιονδήποτε  τρόπο ,  με  συντονισμό  όλων  των  παραγόντων  του  Νομού ,  

προκειμένου  να  μπούμε  δυναμική  στην  διεκδίκηση  του  εργοστασίου  

αυτού .   

 Οι  θέσεις  εργασίας  είναι  χιλιάδες .  Η  θέση  του  Νομού  

εξασφαλίζει  για  τον  επενδυτή  αυτά  τα  οποία  διεκδικεί .  Ποια  δηλαδή ;  

Να  πάρει  τις  μεγάλες  επιδοτήσεις  ως  παραμεθόριος  που  είναι  ο  νομός ,  

ο  Δήμος  μας  δηλαδή .   

Επίσης ,  έχουμε  το  λιμάνι  της  Θεσσαλονίκης ,  έχουμε  την  Θάσο  

που  προανέφερα ,  έχουμε   το  ότι  ο  νομός  είναι  τελευταίος  στην  

κατάταξη  την  οικονομική  για  την  χώρα  και  έχουμε  και  τον  κάθετο  

άξονα  που  συνδέει  όλες  τις  ανατολικές  πρωτεύουσες  και  βεβαίως  το  

Βερολίνο  με  την  Θεσσαλονίκη  που  περνάει  κοντά  από  εμάς .   
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 Και  άλλα  πολλά  επιχειρήματα  θα  μπορούσαμε  να  

σταχυολογήσουμε ,  προκειμένου  να  μπούμε  δυναμικά  στην  διεκδίκηση  

αυτής  της  επένδυσης .   

 Εμείς  ως  παράταξη  βλέπουμε  αυτή  την  ευκαιρία  πάρα  πολύ  

ενδιαφέρουσα  και  τέτοια  που  ενδυναμώνει  την  προοπτική  του  

Αυτοκινητοδρομίου  και  εδώ  τώρα  θα  πρέπει  πραγματικά  και  

κεφαλαιοποιήσουμε  αυτό  το  επιχείρημα  της  μοναδικότητας  του  

Αυτοκινητοδρομίου .  Δεν  έχει  κανένας  άλλος  τόπος .   

Άρα  λοιπόν ,  θεωρώ  ότι  εδώ  πρέπει  να  προετοιμαστούμε .  Εμείς  ως  

παράταξη  θα  είμαστε  στην  διάθεσή  σας  σε  περαιτέρω  προσπάθειες  και  

οπουδήποτε  θεωρήσετε  ότι  θα  φανούμε  χρήσιμοι .   

 Έτσι  λοιπόν ,  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  νομίζω  στην  επόμενη  

συνεδρίαση  έχουμε  να  πούμε  πάρα  πολλά ,  να  δούμε  όμως  αυτή  την  

ευκαιρία ,  κύριε  Δήμαρχε ,  διότι  οσονούπω  ο  κύβος  θα  ριχθεί .   Πρέπει  

να  μπούμε  δυναμικά  στην  διεκδίκηση  του  εργοστασίου .  Δυναμικό  η  

Θεσσαλονίκη ,  οι  Σέρρες ,  είπαμε  ότι  είμαστε  παραμεθόριος  Δήμος .  

Αυτά  τα  δυο  στοιχεία  βάζει  η  Βουλγαρία  και  διεκδικεί  αλλά  φαίνεται  

ότι  οι  Γερμανοί  προτιμούν  εμάς .  Και  μέσα  στον  εσωτερικό  

ανταγωνισμό  με  τα  νησιά  μπορούμε  να  παίξουμε  πολύ  δυναμικά ,  διότι  

η  γεωγραφία  μας ,  η  προσβασιμότητα  από  κάθε  πλευρά ,  εννοώ  όπως  

εξήγησα  με  τον  κάθετο  άξονα ,  με  το  λιμάνι  είναι  και  διασφαλίζει  

γειτνίαση  με  την  Θάσο  που  εκεί  έχουν  κάνει  μια  επένδυση  ήδη  και  όλα  

αυτά  τα  στοιχεία  και  άλλα  ίσως  που  μας  δίνουν  την  ευκαιρία  να  

διεκδικήσουμε  δυναμικά .   

 Μην  χάσουμε  αυτή  την  ευκαιρία ,  κύριε  Δήμαρχε .   

 Τώρα ,  εμείς  παρακολουθούμε ,  κύριε  Δήμαρχε  όλη  αυτή  την  

προσπάθεια  που  κάνει  ο  Δήμος   με  τον  μηχανισμός ,  βεβαίως  
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πρωτίστως  με  την  ομάδα  σας  και  σε  πολλές  των  περιπτώσεων  

πραγματικά  παίρνουμε  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  είναι  πάρα  πολύ  

ιδιαίτερες  και  μπράβο ,  εκείνο  όμως  το  οποίο  έτσι  κλείσατε  και  θα  

πιάσω  από  εκεί  το  νήμα ,  η  μονοθεματική  περίοδος  του  κορωνοϊού  

παρήλθε  ή  τουλάχιστον  διαφαίνεται .  Η  οικονομία  και  η  ζωή  θα  πρέπει  

να  είναι  το  ενδιαφέρον  μας  πλέον ,  να  επιστρέψουμε  στις  καθημερινές  

και  αναγκαίες  παρεμβάσεις ,  οι  οποίες  έχουν  σχέση  με  τον  πρωτογενή  

τομέα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  δούμε  τις  συντηρήσεις  μας ,  τους  δρόμους  

μας  και  όλα  όσα  κάνουμε .   

Παράκληση  ως  παράταξη ,  να  μην  προχωρήσω  σε  εξειδικευμένα  

θέματα ,  να  μπει  ο  μηχανισμός  πια  να  δει  τα  επίκαιρα .  Δεν  μπορούμε  να  

περιμένουμε ,  αλλιώς  πως  θα  έχουμε  μια  τεράστια  και  περαιτέρω  βλάβη  

και  ως  Δήμος  και  περαιτέρω  ως  νοικοκυριά  και  σπιτικά  στον  Δήμο  

μας .   

 Αυτά ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχαριστώ .  Όσο  δε  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .  

θεωρώ  ότι   το  θέμα  δεν  πρέπει  να  μας  ταλαιπωρήσει  σήμερα .  Όπως  

εξήγησα  την  τοποθέτηση  του  Προέδρου  δεν  την  περίμενα ,  με  

αιφνιδίασε ,  δεν  θέλω  να  δώσω  χαρακτηρισμό ,  μπορούμε  να  πάμε  σε  

μια  άλλη  συζήτηση  όμως ,  εάν  θέλετε  μαζί  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο  ή  

κάποια  άλλη  στιγμή  να  μιλήσουμε  εφ’  όλης  της  ύλης .  Μην  έχουμε  

αντεγκλήσεις  σήμερα .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  ότι  ο  Πρόεδρος  πως  βρέθηκε  πρώτος  να  

βάζει  θέμα  και  να  νουθετεί  συνάδελφο ;  Νομίζω  ότι  καθένας  με  βάσει  

τις  τοποθετήσεις  του  αξιολογείται  και  κρίνεται .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Δεν  χρειάζονται  περιττά  σχόλια .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου  παρακαλώ  να  είναι  σύντομος .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  εγώ  με  την  σειρά  μου  εύχομαι  να  ευχηθώ  σε  όλους  Χριστός  

Ανέστη ,  χρόνια  πολλά ,  υγεία  και  χαρά  και  υπομονή  σε  όλους  και  όλες .   

 Όντως  δεν  θα  επεκταθώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διότι  σέβομαι  τον  

χρόνο ,  τον  χρόνο  σας ,  σέβομαι  όλους  τους  συνάδελφους .  Σχετικά  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  πράγματι  ήταν  μια  έκπληξη  σε  πρώτη  δόση  και  

απόρριψη  της  πραγματικά  μεγάλης  αυτής  ευκαιρίας ,  όπου  φτάσαμε  να  

έχουμε  ανάδοχο  για  την  κατασκευή  της  πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  

για  την  αναβάθμιση ,   αυτός  είναι  ο  δόκιμος  όρος ,  για  την  αναβάθμιση  

της  πίστας  του  Αυτοκινητοδρομίου .   

Σεβαστές  οι  δικαστικές  αποφάσεις ,  όντως ,  αλλά  όπως  πολύ  

σωστά  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  οι  αποφάσεις  των  δικαστηρίων  μπορεί  να  

είναι  σεβαστές  αλλά  όταν  δεν  είναι  κατανοητή  η  έννοια  του  δίνω  

χρήματα  για  συντήρηση  με  την  έννοια  κατασκευάζω ,  δηλαδή  αυξάνω ,  

αναβαθμίζω  και  δίνω  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  

Σερρών ,  ειλικρινά  κρατώ  κάποιες  επιφυλάξεις  με  όλη  την  συμπάθεια .   

Χαιρετίζω  παράλληλα  και  τις  δράσεις  του  Δήμου .  Ειλικρινά  

ακουμπάνε  πραγματικά  δίπλα  στον  πολίτη .  Και  όλες  οι  δράσεις  τις  

οποίες  έχετε  κάνει  ως  Δήμαρχος  και  Δημοτική  Αρχή ,  αλλά  παράλληλα  

χαιρετίζω  και  την  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη ,  του  Στέφανου  του  

Φωτιάδη ,  με  την  χρυσή  αυτή  ευκαιρία  του  εργοστασίου  της  Φολξ-

Βάγκεν  εν  που  μέχρι  χθες  γνωρίζαμε  όλοι  ότι  θα  εγκατασταθεί ,  

παίχτηκε  μεταξύ  κράτους  της  Βουλγαρίας  και  Τουρκίας  και  τελικά  

πήραν  την  απόφαση  οι  Γερμανοί  να  το  στήσουν  στην  Τουρκία  και  

ειλικρινά  με  τα  χαράς ,  ας  με  συμπαθούν  οι  γείτονες  Τούρκοι ,  μετά  
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χαράς  από  ότι  ακούω  από  τον  Στέφανο  Φωτιάδη  απόψε ,  δεν  θα  γίνει  

εκεί  και  πρέπει  πάση  θυσία ,  με  όλο  αυτό  το  πολιτικό  δυναμικό ,  το  

οποίο  διαθέτει  ο  νομός ,  με  όλα  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  που  διαθέτει  ο  

νομός  αλλά  και  τους  πολιτικούς   άνδρες ,  μπορούμε  να  είμαστε  οι  

διεκδικητές  και  ως  Νομός  Σερρών .  

Ειλικρινά  ευχαριστώ  για  την  σύντομη  τοποθέτηση  και  ο  λόγος  

στους  υπολοίπους ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Κυρία  Παπαφωτίου  ήρθε  η  ώρας  σας ,  

επιτέλους .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Χρόνια  πολλά  σε  όλους  αλλά  δεν  μπορώ  

πέρα  από  τον  πρόλογο  αυτό  για  τα  χρόνια  πολλά  να  μην  στηλιτεύσω  

την  συμπεριφορά  σας  και  την  στάση  σας  ως  Προέδρου  να  επιτρέπετε  ή  

να  παρακάμπτεται  μια  απάντηση  σε  μια  τοποθέτηση ,  η  οποία  άλλο  

παράξενο  ήταν  απάντηση  σε  μια  ερώτηση  που  ποτέ  δεν  τέθηκε  στο  

σώμα .   

 Εγώ  καταλαβαίνω  την  έκπληξη  των  συναδέλφων ,  δεν  

καταλαβαίνω  την  δική  σας  την  στάση ,  όπως  επίσης  δεν  καταλαβαίνω  

και  τον  λόγο  για  τον  οποίο  καθυστερήσατε  μισή  και  πλέον  ώρα ,  

σαράντα  λεπτά  μέχρι  τώρα ,  να  μου  δώσετε  την  δυνατότητα  να  

τοποθετηθώ  επί  των  όσων  είπε  ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 Θέλω  λοιπόν ,  να  ενημερώσω  το  σώμα ,  γιατί  εάν  για  τον  κ .  

Χαλκιόπουλο  είναι  αυτονόητο  δεν  είναι  τίποτα  αυτονόητο  και  ειδικά  

όταν  δεν  αναφέρεται  μέσα  στην  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  θέλω  λοιπόν ,  να  ενημερώσω  ότι  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  αποφάσισε  

ομόφωνα  να  ζητήσει  ένα  δάνειο  ύψος  1,7 εκατομμυρίων  ευρώ ,  χωρίς  
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νωρίτερα ,  πριν  λάβουν  την  ομόφωνη  απόφαση  καν ,  να  ενημερώσει  το  

σώμα  και  για  το  ύψος  του  δανείου  αλλά  και  για  τους  ακριβείς ,  με  

στοιχεία ,  λόγους ,  το  οποίο  θα  το  ζητήσει .   

 Αυτό  που  θα  πρέπει  να  ξέρουν  οι  συνάδελφοι  είναι  ότι  το  δάνειο  

αυτό  δεν  είναι  δάνειο  αλλά  οικονομική  ενίσχυση  και  δεν  την  παίρνει  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  αλλά  ο  Δήμος .  Βάζει  υποθήκη  τους  πόρους  που  παίρνει  από  

τους  Κ .Α .Π . ,  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους ,  για  τα  επόμενα  έξι  

χρόνια .   

 Όπως  καταλαβαίνετε  είναι  ένα  εξαιρετικά  σοβαρό  θέμα  και  για  

το  ύψος  του  δανείου  το  οποίο  θα  αιτηθεί  της  οικονομικής  ενίσχυσης   

όσο  και  τον  τρόπο  που  θα  εξοφληθεί ,  εφόσον  υποθηκεύει  στην  ουσία  

1,7 εκατομμύρια  ευρώ ,  τα  οποία  αφορούν  κονδύλια  που  πρέπει  να  

έρθουν  στον  Δήμο  για  να  τα  χρησιμοποιήσει  όπως  ορίζει  ο  νόμος .  

 Επομένως  ο  Δήμος  Σερρών ,  ο  Δήμαρχος ,  ο  οποίος  όπως  φαίνεται  

συναινεί  στην  λήψη  αυτού  του  δανείου  ή  οικονομικής  ενίσχυσης ,  αλλά  

και  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  θα  πρέπει  δημοσίως  και  μέσα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εξηγήσει  σε  όλους  μας ,  διότι  ο  Δήμος  θα  πάρει  

το  δάνειο ,  άρα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  αποφασίσει  εάν  είναι  

σωστό  να  το  πράξει  αυτό ,  θα  πρέπει ,  λοιπόν ,  επαρκώς  να  μας  

εξηγήσετε  για  ποιο  λόγο  θα  πρέπει  ο  Δήμος  να  στερηθεί  1,7 

εκατομμύρια  ευρώ  για  τα  έξι  επόμενα  χρόνια ,  δίνοντάς  τα  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ως  μη  επενδύσιμα  και  μη  αναγκαία  κεφάλαια ;   

 Προφανώς  η  πράξη  αυτή  . .  χαρακτηρίζεται  για  τους  λόγους  που  

προανέφερα  και  ύποπτοι  και  περίεργοι  και  κατ’  εμέ  και  επιζήμια  για  

τον  Δήμο .   

 Χρειάζονται ,  λοιπόν ,  πειστικές  απαντήσεις ,  διότι  τα  κεφάλαια  

αυτά ,  η  ενίσχυση  αυτή  θα  δοθεί  για  έναν  και  μοναδικό  λόγο ,  όπως  
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ορίζεται  από  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου .  Να  δικαιολογήσει  

δηλαδή  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   ότι  από  τον  Μάρτιο  έως  και  το  τέλος  Ιουνίου  

έχει  αδυναμία  να  καλύψει  τα  λειτουργικά  της  έξοδα .  Ισχύει  αυτό ;   

Δεδομένου  ότι  ο  ίδιος  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  σε  τηλεοπτικές  

συνεντεύξεις  που  πρόσφατα  ήρθαν  σε  γνώση  μου ,  διότι  εμείς  δεν  

εκπροσωπούμαστε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  τα  μαθαίνουμε  από  πρώτο  χέρι  και  να  τα  κόβουμε ,  

ίσως ,  εκεί  που  γεννιούνται ,  τον  άκουσα ,  λοιπόν ,  να  λέει  ότι  δεν  

υπάρχει  θέμα  ταμειακό  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Άνετα  μπορούμε  και  μάλιστα  

από  αυτά  τα  χρήματα  που  θα  τα  χρησιμοποιήσουμε  κιόλας .  

Θέλουμε ,  λοιπόν ,  να  μας  απαντήσετε ,  υπάρχει  ή  όχι  οικονομικό  

πρόγραμμα  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Εάν  δεν  υπάρχει  για  την  κάλυψη  

λειτουργικών  αναγκών ,  δεν  δικαιούται  δάνειο  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  οπότε  

τζάμπα  συζητάμε .   

Εάν  δεν  υπάρχει  και  πάλι  οικονομικό  πρόβλημα ,  μόνο  με  

λογιστικό  μαγείρεμα  μπορείτε  να  παρουσιάσετε  το  αντίθετο  για  να  

κερδίσετε  το  δάνειο .  Εδώ  όμως  έχουμε  επιπτώσεις  του  νόμου .   

Το  τρίτο  είναι  ότι  μπορεί  να  μας  λέτε  ψέματα ,  ότι  βουλιάζει  

δηλαδή  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ζητάει  1,7 εκατομμύρια  για  να  πληρώσει  τους  

υπαλλήλους ,  οπότε  και  εκεί  υπάρχει  πρόβλημα .   

Και  ένα  τελευταίο .  Μπορεί  κάποιος  . .  υπολογίσατε  ήδη  από  τώρα  

το  ταμειακό  πιθανό  έλλειμα  που  θα  προκύψει  εάν  εφαρμόσετε  την  

προεκλογική  σας  δέσμευση  για  30% μείωση  της  τιμής  του  νερού  σε  

όλους  και  επιχειρείτε  από  τώρα  με  πονηριά  θα  πω ,  να  δημιουργήσετε  

ταμειακά  μαξιλάρια  1,7 εκατομμυρίων  ευρώ  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Αυτά  ήταν  τα  ερωτήματα  που  έθετα  και  τα  θέτω ,  προς  ενημέρωση  

των  συναδέλφων ,  οι  οποίοι  βρέθηκαν  μπροστά  σε  μια  απάντηση  
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προσβλητική  για  τον  κ .  Χαλκιόπουλο  προσβλητική ,  χωρίς  να  ξέρουν  

την  ερώτηση .   

Θα  μείνω  λοιπόν  εδώ  και  ζητώ  από  το  σώμα ,  χαίρομαι  που  το  

άκουσα  μερικώς  αλλά  ζητώ  να  έρθει  το  θέμα  ξεχωριστά  προς  

συζήτηση ,  ώστε  να  αποφασίσουμε  όλοι  εάν  βάσει  στοιχείων ,  διότι  οι  

δικές  μου  πληροφορίες ,  θα  πρέπει  να  πω  στους  συναδέλφους  είναι  ότι  

όχι  μόνο  δεν  μειώθηκαν  τα  έσοδα ,  αλλά  αυξήθηκαν  και  θα  πρέπει  να  

μην  κρυβόμαστε  για  ένα  δάνειο  που  μπορεί  . .  διότι  αποτελεί  

εγκλωβισμό  1.700.000 σε  αδρανή  αποθεματικά ,  τα  οποία  θα  μπουν  σε  

μια  τράπεζα  για  να  τοκίζονται  κλειστά ,  για  έξι  χρόνια  ο  Δήμος  μας  θα  

έχει  ελλειμματική  από  τους  Κ .Α .Π .  χρηματοδότηση ,  όλα  αυτά  είναι  

ζητήματα  ανοικτά  και  δεν  μπορούν  να  καλυφθούν  πίσω  από  το  να  

χαρακτηρίζουμε  μπαταξήδες  τους  Σερραίους ,  γιατί  δεν  πάνε  να  

πληρώσουν  τους  λογαριασμούς  και  γι '  αυτό  η   Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Αυτά  είναι  απαράδεκτα .   

 Κλείνω ,  λοιπόν ,  εδώ  το  ζήτημα  θεωρώντας  ότι  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος  υπερέβη  και  για  τους  υπόλοιπους  χαρακτηρισμούς ,  τους  

οποίους  άκουσα  να  λέει ,  θα  πρέπει  να  πω  ότι  άλλος  είναι  ο  ρόλος  σας ,  

κ .  Χαλκιόπουλε  και  απευθύνομαι  σε  σας  προσωπικά  και  άλλος  είναι  ο  

ρόλος  μιας  παράταξης  και  ενός  επικεφαλής .  

 Εάν  ενοχλείστε  που  μιλάω ,  θα  συνεχίσετε  να  ενοχλείστε  για  τα  

επόμενα  τέσσερα  χρόνια .  Ο  ρόλος  μου  δεν  είναι  όπως  ο  δικός  σας ,  να  

σηκώνω  το  χέρι  μου  και  να  ψηφίζω  ότι  λέει  ο  Δήμαρχος .  Να  

καταλάβετε  τους  διακριτούς  ρόλους  τους  θεσμικούς  που  έχει  ο  κάθε  

σύμβουλος  εδώ  μέσα .   

 Κλείνω  εδώ ,  συγνώμη  για  το  τόνο  αλλά  είναι  επόμενο  και  

αναμενόμενο  και  θέλω  να  κλείσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  κάτι  που  αφορά  
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το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  για  να  μην  ξαναπάρω  τον  λόγο  επ’  αυτών ,  θέλω  

να  πω  το  εξής :  ο  κ .  Φωτιάδης  είπε  κάτι  σωστό  και  το  συνέδεσε  με  την  

διεκδίκηση  αυτής  της  επένδυσης  της  Φολξ-Βάγκεν .   

 Θα  ήταν  ευχής  έργο .  Οι  δικές  μου  οι  πληροφορίες  λένε  ότι  θα  

προτιμηθεί  η  Αθήνα  και  επειδή  έχουμε…κύριε  Φωτιάδη  δεν  είμαστε  ο  

μόνος  νομός  στις  Σέρρες  που  έχουμε  Αυτοκινητοδρόμιο ,  είναι  και  τα  

Μέγαρα ,  τα  Μέγαρα  είναι  κοντά  στην  Αθήνα ,  είναι  δίπλα  στην  Αττική  

Οδό  …  

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  πάρω  τον  λόγο ,  είμαι  ο  Γιώργος  ο  Ματθαίου ,   

ο  Πρόεδρος  του  αυτοκινητοδρομίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  δίπλα  στα  τρένα  και  επομένως  πραγματικά  θα  είναι  ένας  ίσως ,  

ισχυρός  ανταγωνιστής .  Είναι ,  συμφωνώ ,  μοναδική  ευκαιρία  για  μας  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  είναι  παραμεθόριος  περιοχή  η  Αττική  και  αυτούς  τους  ενδιαφέρει  

η  μεγάλη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ  να  μην  παίρνετε  τον  λόγο  ο  καθένας  από  μόνος  

του .  Παρακαλώ  πολύ .  Κλείστε  κ .  Παπαφωτίου .  Ολοκληρώστε  

παρακαλώ .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επομένως  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  έχουμε  στον  νου  μας  ότι  δεν  είναι  

μια  εύκολη  διεκδίκηση ,  ότι  θα  πρέπει  να  βάλουμε  τα  δυνατά  μας  γι '  

αυτό ,  όμως  και  εδώ  είναι  η  δική  μου  πρόταση ,  θέλω  να  εξεταστεί  το  

ενδεχόμενο  λήψης  δανείου  από  τον  Αυτοκινητοδρόμιο ,  από  την  ΑΕ ,  

αξιοποιώντας  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου ,  την  οποία  πάει  να  
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αξιοποιήσει  λάθος ,  κατ’  εμέ  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  κακώς ,  να  εξεταστεί  το  

ενδεχόμενο ,  ώστε  να  έχουμε  ένα  ολοκληρωμένο  έργο  για  να  

ενισχύσουμε  την  διεκδίκησή  μας  όσον  αφορά  την  επένδυση  την  

επιχειρηματική .   

 Αυτά  από  εμένα .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κυρία  Παπαφωτίου ,  εάν  και  δεν  μπορώ  να  μην  σχολιάσω  

το  γεγονός  ότι  είστε  πολύ  εύκολη  στους  χαρακτηρισμούς  και  θα  

παρακαλούσα  ιδίως  σε  τέτοιες  συνεδριάσεις  που  διεξάγονται  από  

τέτοιες  συνθήκες ,  δια  τηλεδιασκέψεως  δηλαδή ,  να  αποφεύγονται  αυτοί  

οι  χαρακτηρισμοί  προς  κάποιους  συναδέλφους  και  προς  το  προεδρείο .  

Δεν  θα  καθίσω  να  το  σχολιάσω  επί  της  ουσίας ,  δεν  ….  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εκπλήσσομαι  που  μένετε  στους  χαρακτηρισμούς  και  

δεν  είπατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο ,  σας  παρακαλώ  πολύ  και  μην  με  αναγκάσετε  να  

κλείσω  το  μικρόφωνός  σας .   Θα  παρακαλούσα ,  λοιπόν ,  να  είναι  

χαμηλότεροι  οι  τόνοι  σε  κλίμα  που  αρμόζει  σε  τέτοιου  είδους  

συνεδρίαση .  Οι  εξάψεις  και  οι  υπερβολές  αυτού  του  είδους  και  οι  

χαρακτηρισμοί  που  σας  αφήσαμε  να  πείτε  με  όλη  την  άνεση  που  

είχατε ,  δεν  είναι  σωστές  και  αρμόζουσες .   

 Ο  κ .  Ματθαίου  θέλει  να  μιλήσει  και  κατόπιν  ο  κ .  Δήμαρχος  ή  ο  

κ .  Δήμαρχος ;  Ο  κ .  Δήμαρχος  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νομίζω  έγινε  σαφές  από  την  αρχή  ότι  το  

κομμάτι  της  ενίσχυσης  και  όχι  δανείου ,  τέλος  πάντων ,   ακούγονται  
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πολλά  τελευταία ,  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  πολύ  πιο  

προσεκτικοί  και  όχι  μόνο  στους  χαρακτηρισμούς  αλλά  και  σε  αυτά  τα  

οποία  λέμε ,  γιατί  κρινόμαστε  από  αυτά  τα  οποία  λέμε .   

 Προφανώς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  το  απασχολήσει  σε  

επόμενη  συνεδρίαση .  Αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει  σε  κανένα  από  τα  

θέματα  ημερήσιας  διάταξης  το  θέμα  αυτό  της  ενίσχυσης  προς  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  της  ταμειακής  διευκόλυνσης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Άρα  εκεί  θα  

αναφερθεί  ο  καθένας  γι '  αυτό  το  οποίο  πιστεύει .   

 Αυτοί  οι  χαρακτηρισμοί  για  πονηριές ,  για  ψέματα ,  για  

διακοσμητικές  παρουσίες ,  για  ύποπτα  πράγματα ,  για  μαγειρέματα ,  

εντάξει  μπορεί  να  θέλουν  κάποιοι  να  τις  χρησιμοποιήσουν  για  να  

ανεβάσουν  τους  τόνους ,  δεν  θα  πρέπει  να  μπούμε  σε  αυτή  την  λογική  

και  αρνούμαι  να  μπω  σε  αυτή  την  λογική .   

 Νομίζω  ότι  έγινε  σαφές  από  όλους  ότι  είναι  ένα  χρηματοδοτικό  

εργαλείο  το  οποίο  δίδεται  στους  δήμους .  Εάν  αυτό  το  χρηματοδοτικό  

εργαλείο  εμείς  με  έναν  μοναδικό  τρόπο ,  πρωτοτυπώντας  σε  όλη  την  

Ελλάδα  το  απεμπολήσουμε ,  θα  το  πούμε  στην  επόμενη  συνεδρίαση  ο  

καθένας  με  τα  επιχειρήματα  και  με  τις  θέσεις  που  θα  έχει .   

 Πάντως  εγώ  θεωρώ  και  τους  41 συμβούλους  αυτόνομες  

προσωπικότητες ,  όπως  είναι ,  άνθρωποι  καταξιωμένοι ,  αυτοδιοικητικοί  

πλέον  και  κανένας  δεν  είναι  yes man ή   yes woman, να  σηκώνει  απλώς  

το  χέρι ,  όπως  κάποιοι ,  ενδεχόμενα   τους  χαρακτηρίζουν .   

 Αυτό  είναι  άκρως  υποτιμητικό  και  δεν  αξίζει  σε  κανέναν  μας .  

Εάν  έχουν  μάθει  κάποιοι  τέτοιες  συμπεριφορές ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

εδώ  νομίζω  στο  παρόν  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχουμε  αυθύπαρκτες  

προσωπικότητες ,  άρα  το  κομμάτι ,  λοιπόν ,  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  εάν  κάποιοι  

δεν  το  έχουν  καταλάβει ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  δικαίωμά  τους  είναι ,  θα  
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το  κατανοήσουν  πλήρως  στην  συζήτηση  που  θα  γίνει ,  όταν  θα  έρθει  το  

θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  γιατί   σας  λέω  ότι  δεν  υπάρχει  τέτοιο  

θέμα  . . ,  όταν  θα  υπάρξει  τέτοιο  θέμα  θα  το  συζητήσουμε  και  εκεί  όσοι  

δεν  το  έχουν  καταλάβει  νομίζω  ότι  θα  το  κατανοήσουν  καταβάλλοντας  

την  όποια  προσπάθεια  χωρίς  να  δυναμιτίζουμε  το  κλίμα .   

 Είναι  μια  παράκληση  που  την  κάνω  και  πρέπει  να  την  κάνουμε  σε  

όλους ,  γιατί  αυτό  το  πράγματα  χρειάζεται  ο  κόσμος .   

 Τώρα ,  όσα  ακούστηκαν  για  το  κομμάτι  του  αυτοκινητοδρομίου  

και  της  πρότασης ,  η  οποία  έγινε  από  τον  κ .  Φωτιάδη ,  πραγματικά  

πρέπει  να  σας  πω  ότι  ήδη  έχει  ετοιμαστεί  μια  προμελέτη  για  το  

κομμάτι  του  αυτοκινητοδρομίου  και  είναι  σε  εξέλιξη ,  όπως  γνωρίζετε  

και  η  ανάθεση  του  ολοκληρωμένου  business plan για  του  

προγράμματος  που  έχουμε  συνολικά  για  τον  Αυτοκινητοδρόμιο ,  για  

την  ανάληψη ,  του  να  δοθεί  δηλαδή  το  Αυτοκινητοδρόμιο  σε  

μάνατζμεντ  σε  συνεργασία  με  ανθρώπους  του  χώρου .   

 Φυσικά  αυτό  θα  είναι ,  όπως  είπαμε ,  αποτέλεσμα  διαγωνιστικής  

διαδικασίας ,  αλλά  σε  πρώτη  φάση  έχει  ήδη  γίνει ,  πρέπει  να  σας  

ενημερώσω  και  εάν  θέλετε  μπορώ  να  σας  την  δώσω ,  μια  προμελέτη ,  σε  

όλους ,  να  είναι  σε  γνώση  όλων ,  μια  προμελέτη  που  ήδη  έχουμε  κάνει ,  

η  οποία  λειτουργεί  σαν  μια  παρουσίαση  δυνατοτήτων ,  είναι  δηλαδή  

ουσιαστικά  μια  παρουσίαση  αυτών  των  πραγμάτων  και  πρέπει  να  σας  

το  πω  και  εδώ ,  γιατί  είναι  ορισμένα  πράγματα  που  δεν  ήθελα  να  σας  τα  

ανακοινώσω  από  την  στιγμή  που  δεν  έχουμε  αποτέλεσμα ,  ήδη  σε  δυο  

μεγάλες  εταιρείες  έχει  γίνει  αυτή ,  έχει  δοθεί  αυτή  η  παρουσίαση ,  

ανεπισήμως  μεν  αλλά  προσωπικά  το  έχω  δώσει  αλλά  από  εκεί  και  

πέρα ,  επειδή  δεν  έχουμε  κανένα  αποτέλεσμα  και  ούτε  είχαν  και  την  

έννοια  της  τυπικής  διαδικασίας ,  δεν  ήθελα  να  απασχολήσω  το  σώμα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

46 

 Εγώ  δεσμεύομαι  όμως  αύριο  να  έχετε  αυτή  την  προμελέτη ,  η  

οποία  είναι  αρκετά  μεγάλη ,  είναι  πολυσέλιδη ,  δεν  είναι  δηλαδή  μια  

έκθεση ,  είναι  μια  μεγάλη ,  αρκετά  καλή  δουλειά ,  η  οποία  έγινε  προς  

την  κατεύθυνση  αυτή  που  ανέφερε  ο  κ .  Φωτιάδης  και  αυτό  είναι  μια  

πληροφορία  την  οποία  την  αναφέρουμε  τώρα  την  αξιολογούμε  και  

μακάρι  να  υπάρχει  αυτό .   

 Εγώ  δεσμεύομαι  ότι  και  αυτή  την  περίπτωση  θα  την  

διερευνήσουμε  για  να  το  αξιολογήσουμε ,  οπότε  θα  προχωρήσουμε .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  της  καθημερινότητας ,  προφανώς  δεν  

αναφέρθηκα  συγκεκριμένα ,  προφανώς  η  καθημερινότητα  δεν  έχει  

σταματήσει  στον  Δήμο ,  κύριε  Φωτιάδη .  Προφανώς  και  νομίζω  ότι  όλοι  

μας ,  γίνεται  κατανοητό  σε  όλους  μας ,  ότι  όλα  αυτά  τα  πράγματα  και  οι  

υπηρεσίες  και  οι  Αντιδήμαρχοι  και  όλοι  εδώ  στον  Δήμο  λειτουργούν  

όλα  αυτά  τα  θέματα  της  καθημερινότητας  και  σε  επίπεδο  σχεδιασμού .   

 Σας  λέω  ότι  ήδη  σχεδιάζεται  για  το  κομμάτι  του  καλλωπισμού  

και  το  κομμάτι  του  πρασίνου .  Υπάρχει  μια  μεγάλη  εξέλιξη ,  η  οποία  θα  

ξεκινήσει  τις  επόμενες  μέρες ,  σε  πράξη  δηλαδή ,  υπάρχει  ένα  πολύ  

μεγάλο  κομμάτι  των  ασφαλτοστρώσεων ,  το  οποίο  ήδη  θα  ξεκινήσει ,  

κομμάτι  το  οποίο  έχει  να  κάνει  με  τις  παρεμβάσεις  στην  πόλη  και  στα  

χωριά  για  μια  σειρά  πραγμάτων .   

Προφανώς ,  λοιπόν ,  ευλόγως  που  βάζετε  το  θέμα  της  

καθημερινότητας ,  γιατί  αυτό  θέλει  να  βλέπει  και  ο  κόσμος ,  προφανώς  

σε  αυτό  το  πράγμα  είμαστε  έτοιμοι  να  απαντήσουμε  και  φυσικά  με  την  

συνδρομή ,  τον  έλεγχο  και  την  συμμετοχή  και  της  αντιπολίτευσης ,  την  

οποία  την  θεωρούμε  σύμμαχο  στην  όλη  αυτή  προσπάθεια .  

Όσον  αφορά  το  θέμα  των  παραγωγών  και  να  ολοκληρώσω ,  

προφανώς  αυτή  είναι  η  απόφασή  μας  και  αυτή  υλοποιήσαμε .  Πρέπει  να  
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σας  πω  ότι  το  1/3 που  έχουμε  ψηφίσει  εμείς  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  προσδιόριζε  επί  αρχικών  θέσεων ,  των  θέσεων  

δηλαδή  που  ήταν ,  είχαν  δικαίωμα  να  συμμετέχουν  οι  δικαιούμενοι  

συμμετοχής  στην  λαϊκή  αγορά ,  ήταν  περίπου  180,  το  1/3.  

Από  αυτούς  όλοι  οι  παραγωγοί ,  τους  οποίους  καλέσαμε  για  να  

έρθουν  όλοι ,  μπορεί  να  αναφέραμε  το  1/3 που  είναι  το  τυπικό  σε  

συγκεκριμένους  αριθμούς  αδειών ,  αλλά  καλέσαμε  μέσω  των  

προεδρείων  τους  ότι  όσοι  παραγωγοί  ήθελα  μπορούσαν  να  έρθουν .   

Δηλαδή ,  είχαμε  διαγραμμίσει  150 περίπου  θέσεις  στην  λαϊκή  

αγορά .  Παρόλη  την  πρόσκληση  που  κάναμε  και  στους  παραγωγούς  

μέσω  του  προεδρείου  τους ,  η  τυπική  πρόσκληση  περιελάβανε  το  1/3 

βάσει  της  απόφασης  που  πήραμε ,  παρόλα  αυτά  περίπου  30 με  40 θέσεις  

δεν  καλύφθηκαν  στην  λαϊκή .  Μιλάμε  για  τους  παραγωγούς ,  γιατί   σας  

θυμίσω  για  παραγωγούς  μιλήσαμε ,  δεν  μιλήσαμε  για  εμπόρους .  

Μιλήσαμε  για  παραγωγούς .   

Άρα  αυτό  καλύφθηκε  με  τον  τρόπο  που  λάβαμε  όλοι  την  απόφασή  

μας  καλύφθηκε  και  το  ίδιο  σκεφτόμαστε  να  κάνουμε  και  την  επόμενη  

φορά  και  φυσικά ,  όπως  το  είχαμε  πει  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  διερευνούμε  και  επιπλέον  χώρους ,  εάν  δούμε ,  γιατί  η  

εποχή  τώρα  είναι  να  έρθουν  και  άλλοι  παραγωγοί ,  τώρα  βγαίνουν  και  

κάποια  προϊόντα  επιπλέον ,  θα  βγουν  δηλαδή  και  άλλοι  παραγωγοί  και  

δούμε  ότι  δεν  φτάνουν  ακόμη  αυτές  οι  150 θέσεις ,  θα  προχωρήσουμε  

και  σε  άλλους  χώρους .   

Άρα  υλοποιήσαμε  αυτή  την  απόφαση  που  πήραμε .  Για  την  

καθημερινότητα  είπαμε  και  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  αποδεχόμαστε  

πλήρως  τις  απόψεις .  
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Για  τα  άλλα  ας  μην  βιάζονται  να  κάνουν  κάποιοι  έτσι  θορυβώδη  

αντιπολίτευση ,  στην  άλλη  κουβέντα ,  στην  άλλη  συζήτηση  που  θα  

έχουμε  σε  περίπου  δέκα  μέρες ,  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

μιλήσουμε  και  για  την  ενίσχυση  και  αυτό  το  χρηματοδοτικό  εργαλείο  

που  δίδεται  σε  όλους  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  αυτό  δίδεται  μόνο  στις  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

Μην  το  μπερδεύουν  κάποιοι .  Δεν  δίδεται  μόνο  σε  όλες  τις  

δημοτικές  επιχειρήσεις .  Αυτή  η  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου ,  λίγο  

να  διαβάζουμε  προτού  τοποθετούμαστε ,  η  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου  αναφέρεται  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μόνο .  Δεν  αναφέρεται  σε  

άλλες  δημοτικές  επιχειρήσεις .  

Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  εσείς ,  ο  καθένας  θα  τοποθετηθεί  όταν  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Ματθαίου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο ;  

Θέλετε  ακόμη  ή  να  το  αφήσουμε  για  την  επόμενη  φορά ;  Θέλετε  να  

πάρετε  τον  λόγο  κ .  Ματθαίου ;   

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Ναι ,  θέλω .  Καταρχάς  θα  ήθελα  να  χαιρετίσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  πολύ  σύντομος  μονάχα .    

Κος  ΜΑΤΘΑΙΟΥ:  

Θα  είμαι  πολύ  σύντομος .  Δεσμεύομαι  στην  πρόταση  του  Δημάρχου  να  

γίνει  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  μόνο  για  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  το  

οποίο  εάν  δεν  περάσει  κάποιος  σε  κάποια  θέση  ευθύνης  από  την  

Αυτοκινητοδρόμιο  ΑΕ ,  δεν  θα  μπορέσει  να  καταλάβει  τα  οφέλη   που  

μπορεί  να  φέρει  αυτό  τι  διαμάντι  στην  πόλη  μας ,  στον  Νομό  μας  και  

γενικότερα  στην  χώρα .   
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 Θα  ήθελα  να  χαιρετίσω  την  πρόταση  του  κ .  Φωτιάδη  με  την  

σειρά  μου  και  θα  ήθελα  να  απαντήσω  στην  κυρία  Αριάδνη  Παπαφωτίου  

με  όλο  τον  σεβασμό  προς  το  πρόσωπό  της ,  ότι  είναι  ντροπή  κάποιος  

Σερραίος ,  ιδιαίτερα  αυτοδιοικητικός ,  να  αποκαλεί  αυτοκινητοδρόμιο  

την  καρτόπιστα ,  θα  έλεγα  εγώ ,  των  Μεγάρων .   

 Θα  ήθελα  να  την  καλέσω  μια  ημέρα  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  εγώ  

είμαι  κάθε  μέρα  στο  γραφείο  στο  Αυτοκινητοδρόμιο ,  μαζί  με  τα  πολλά  

μέλη  από  το  ΔΣ ,  έτσι  ώστε ,  να  έχει  μια  πιο  συγκεκριμένη  ενημέρωση  

για  τον  μηχανοκίνητο  αθλητισμό  στην  Ελλάδα  και  το  μεγαλείο  του  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .    

 Δεν  μπορούμε  να  συγκρίνουμε  το  Αυτοκινητοδρόμιο  Σερρών  με  

κανένα  άλλο  αυτοκινητοδρόμιο ,  όχι  μόνο  στην  Ελλάδα  αλλά  και  σε  

όλα  τα  Βαλκάνια ,  γιατί  απλά  δεν  υπάρχουν .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  αυτοκινητοδρόμιο .  Το  αυτοκινητοδρόμιο  των  Μεγάρων  δεν  

είναι  αυτοκινητοδρόμιο .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  αυτό .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  συζήτηση  κυρία  Παπαφωτίου .  Δεν  έχουμε ,  κυρία  

Παπαφωτίου  συζήτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μα  σε  μένα  αναφέρθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  τι  πάει  να  πει  αυτό ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εάν  μου  στερείτε  το  δικαίωμα  να  πω  μια  μισού  λεπτού  απάντηση…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  τοποθετηθήκατε  εσείς  και  είπατε  και  ορισμένες  …  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκφράσεις  για  τις  οποίες  κανείς  δεν  ζήτησε  επί  προσωπικού  τον  λόγο ,  

εδώ  πέρα  είπε  μια  άποψη .  Παρακαλώ  δεν  έχετε  τον  λόγο .  Δεν  έχετε  τον  

λόγο ,  θα  προχωρήσουμε  παρακάτω .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  Αυτοκινητοδρόμιο  το  ξέρω  από  τότε  που  έγινε ,  επομένως  θα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο  σας  παρακαλώ  πολύ .  Δεν  έχετε  τον  λόγο .   Δεν  

ακούγεστε  κυρία  Παπαφωτίου ,  δεν  ακούγεστε .   

Αφού  έχει  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των  ενημερώσεων  και  

ερωτήσεων ,  προχωρούμε  στα  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματα ,  τα  

οποία  σας  έχουμε  …  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  μια  μικρή  παρέμβαση .  Γάτσιος  

Αθανάσιος ,  μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στα  πλαίσια  αυτά  που  αναφέρθηκε  και  ο  Δήμαρχος  και  ο  κ .  Φωτιάδης  

έθεσε  προηγουμένως  για  την  καθημερινότητα ,  η  καθημερινότητα  δεν  

είναι  μόνο  τα  λουλούδια  και  το  πράσινο  που  αύριο ,  μεθαύριο  θα  . .  

πρέπει  να  δούμε  με  μεγάλη  σοβαρότητα ,  το  έθεσε  ο  κ .  Φωτιάδης  αλλά  
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προφανώς  δεν  έγινε  αντιληπτό ,  τι  θα  κάνουμε  με  την  αγροτική  

οδοποιία .  Δεν  υπάρχουν  αυτή  την  στιγμή  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ενδεικτικά  αναφέρθηκα ,  κ .  Γάτσιο .   Ενδεικτικά  αναφέρθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  …  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  είναι  σε  συγκεκριμένο  χρόνο  που  πρέπει  να  γίνουν  

κάποιες  δουλειές ,  οι  οποίες  εάν  ξεπεράσουν  αυτόν  τον  χρόνο  δεν  

μπορούν  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  επιτρέψτε  μου .  Στο  συγκεκριμένο  θέμα  γνωρίζετε  το  

πρόβλημα  το  οποίο  υπήρξε ,  υπάρχει  απάντηση ,  υπάρχουν  εξελίξεις  οι  

οποίες  θα  δείτε  ότι  θα  τρέξουν  πολύ  –πολύ  άμεσα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είστε  σίγουρος  ότι  από  εβδομάδα  θα  έχουμε  πολύ  ευχάριστες  

εξελίξεις  στο  θέμα  αυτό .  προχωρούμε  στα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

 Πρώτο  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέμα .   

 

 

Θέμα  1ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  εξουσιοδότησης  στον  κ .  Δήμαρχο  για  υπογραφή  σύμβασης  

 μεταξύ  Ομάδας  Τοπικής  Δράσης  τοπικού  προγράμματος  

προσέγγισης  
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 CLLD/LEADER του  Δήμου  Σερρών  για  την  υλοποίηση  της  πράξης   

Κωδ .  ΟΠΣΑΑ:  0010973646 με  τίτλο  «Δράσεις  πρόληψης  δασών  από   

πυρκαγιές  και  άλλες  φυσικές  καταστροφές  στο  Δήμο  Σερρών»  

προϋπολογισμού  ποσού  19.939,20 ευρώ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  θέμα  το  οποίο  είναι  συναφές ,  όπως  θα  έχετε  δει ,  με  το  θέμα  11 

της  ημερήσιας  διάταξης .  Έρχεται  όμως  προ  ημερησίας ,  διότι  μόλις  

προχθές ,  την  Δευτέρα ,  δηλαδή  μετά  την  έκδοση  της  ημερήσιας  

διάταξης  μας  απεστάλη  από  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  το  σχετικό  έγγραφο  και  το  

αίτημα  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  οπότε  για  τον  λόγο  αυτό  έρχεται  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης .   

 Το  σώμα  συναινεί  για  να  συζητηθεί  το  θέμα  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι ,  οπότε  προχωρούμε  επί  της  ουσίας .  Θέλετε  να  γίνει  

εισήγηση  πάνω  σε  αυτό ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  γίνει  μια  μικρή  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  γίνει .  Λοιπόν ,  ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  και  χρόνια  πολλά .  Όπως  έχουμε  πει  είχε  

κατατεθεί  μια  πρόταση  στο  πρόγραμμα  LEADER από  την  Πολιτική  

Προστασία  που  είχε  σχέση  με  κάποιο  εξοπλισμό  σχετικά  με  την  

προστασία  των  δασών .   Το  πρόγραμμα  αυτό  εγκρίθηκε ,  θα  έπρεπε  να  

έχουμε  την  αποδοχή  της  χρηματοδότησης  των  19.000,  εάν  θυμάμαι  

ακριβώς  το  νούμερο ,  ενώ  ταυτόχρονα ,  για  να  προχωρήσουμε  στην  
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σύμβαση ,  επειδή  πλέον  η  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  μπορεί  να  προχωρήσει  σε  

συμβάσεις  με  όλους  τους  δημόσιους  φορείς ,  θα  πρέπει  να  

εξουσιοδοτήσουμε  και  τον  Δήμαρχο  για  να  μπορεί  να  υποβάλει  την  

σύμβαση .   

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Αυτό  που  μπορεί  να  συμβεί  το  είχα  πει  

και  την  προηγούμενη  φορά ,  είναι  ότι  ενδεχομένως ,  όχι  ενδεχομένως ,  

σίγουρα ,  να  κάνουμε  μια  τροποποίηση   στον  προϋπολογισμό ,  που  θα  

έρθει ,  φυσικά ,  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  αυτό  θα  έχει  σχέση  

με  την  προμήθεια  ενός  εξοπλισμού  επικοινωνίας  με  όλους  τους  φορείς ,  

Πυροσβεστική ,  Αστυνομία  και  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Σερρών .   

 Το  έχουμε  οργανώσει ,  σε  λίγες  μέρες  θα  έχουμε  την  τελική  

οικονομική  πρόταση ,  θα  την  φέρουμε ,  μάλλον ,  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Πρώτα  θα  υπογράψουμε  την  σύμβαση  με  την  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  

και  αμέσως  μετά  θα  προχωρήσουμε  σε  τροποποίηση   του  

προϋπολογισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ερώτηση  επί  του  θέματος ;  Υπάρχει  τοποθέτηση  επί  του  

θέματος ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είμαι  η  Φένια  η  Χαραλαμπίδου ,  μια  ερώτηση  στον  κ .  

Νυχτοπάτη  θα  ήθελα  να  κάνω .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  το  συνημμένο  δεν  αναφέρει  καθόλου  ημερομηνίες .  

Έχετε  κανένα  πλάνο  πότε  θα  αρχίσει  και  πότε  θα  ολοκληρωθεί  το  

πρόγραμμα ;  Ευχαριστώ .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Αφού  περάσουμε  από  το  συμβούλιο  που  θα  μπορεί  να  υπογράψει  ο  

Πρόεδρος  την  εξουσιοδότηση ,  αμέσως  μετά  θα  πρέπει  να  καταθέσουμε  

τα  έγγραφα  στην  ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  που  είναι  φορολογικές ,  πολιτικές  

ενημερότητες  και  κάποια  άλλα  διαδικαστικά  και  μπορούμε  να  

υπογράψουμε  σύμβαση  νομίζω  στο  επόμενο  δεκαπενθήμερο .   

 Οι  προθεσμίες  για  να  καταθέσουμε  τα  χαρτιά  λήγουν  την  επόμενη  

εβδομάδα .  Ίσως  πάρει  και  μια  εβδομάδα  παράταση  ακόμα  για  όλους  

τους  φορείς ,  αμέσως  μετά ,  λοιπόν ,  θα  προχωρήσουμε  στην  διενέργεια  

διαγωνισμού .  Όχι ,  συγνώμη ,  θα  προχωρήσουμε  στην  τροποποίηση  του  

προϋπολογισμού ,  ώστε  μετά  από  ενάμιση  περίπου  μήνα  να  

προχωρήσουμε  στην  προμήθεια .   

 Άρα  λοιπόν ,  σε  ένα  διάστημα  δυο  μηνών ,  δυόμιση ,  έχει  

ολοκληρωθεί  το  πρόγραμμα .  Γιατί  το  δικό  μας  πρόγραμμα  είναι  μόνο  

προμήθεια  σε  σχέση  με  άλλους  φορείς .  Φυσικά  είναι  και  πολύ  μικρό .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  155/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα  αφορά  την :  

 

 

Θέμα  2ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Τροποποίηση  της  υπ '  αριθμό  236/2019 ΑΔΣ  με  την  αντικατάσταση   

του  έργου  με  τίτλο:  «Κατασκευή  κερκίδων  στο  γήπεδο  ποδοσφαίρου  

 Σκουτάρεως» προϋπολογισμού  450.000,00 ευρώ  με  το  έργο   

¨Συντηρήσεις  –επισκευές  κλειστού  κολυμβητηρίου  κοιλάδας   

Αγ .  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨  προϋπολογισμού  450.000,00 ευρώ   

στο  πλαίσιο  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

ΙΙ   

του  Υπουργείο  Εσωτερικών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης .  Καταρχήν  το  σώμα  συναινεί  στο  να  συζητηθεί  το  

κατεπείγον  του  θέματος .  Έχει  να  κάνει  με  το  ότι  πρέπει  να  σταλεί  

άμεσα  και  αύριο  εάν  είναι  δυνατόν ,  στην  Διαχειριστική  Αρχή  η  

απόφασή  μας  η  σημερινή .   

 Υπάρχει  επί  του  θέματος  κάποια  ερώτηση ,  τοποθέτηση ;  Θέλετε  

να  γίνει  εισήγηση ;  Οι  επικεφαλής  να  μου  απαντούν .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να  γίνει  εισήγηση ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Λοιπόν ,  σε  παλαιότερο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  είχε  εγκριθεί  η  υποβολή  πρότασης  για  δυο  υποέργα  στο  

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ .  Ένα  ήταν  το  κλειστό  γυμναστήριο  επάνω  

αξίας  περίπου  118.000 το  δάπεδο  . .  το  δεύτερο  ήταν  η  κερκίδα  στο  

γήπεδο  Σκουτάρεως  αξίας  450.000.   

 Μέχρι  σήμερα  τα  δυο  αυτά  έργα  δεν  είχαν  εγκριθεί  οι  

χρηματοδοτήσεις  τους .  Αυτό  που  προκύπτει  σήμερα  είναι  το  εξής :  από  

την  μια  ότι  υπάρχει  ένας  κίνδυνος ,  γιατί  οι  περισσότεροι  ίσως  

γνωρίζουν  ότι  στο  θέμα  του  Σκουτάρεως  έχουμε  ένα  πρόβλημα  στην  

αδειοδότηση  του  γηπέδου .   

Όπως  γνωρίζετε  το  γήπεδο  αυτή  την  στιγμή  δεν  είναι  εντελώς  

καθαρό ,  άρα  για  να  μπορέσουμε  να  πάρουμε  την  χρηματοδότηση  θα  

πρέπει  να  έχουμε  αδειοδότηση  του  σταδίου ,  πράγμα  που  δεν  μπορεί  να  

γίνει  άμεσα .  Από  την  άλλη  οι  συνθήκες  στην  χώρα  είναι  λίγο  

επικίνδυνες  ως  προς  τα  οικονομικά ,  γιατί ,  ενδέχεται ,  μάλλον  το  

γνωρίζετε  όλοι  αυτό ,  ότι  κάποια  έργα  ενδεχομένως ,  που  δεν  έχουν  

συμβασιοποιηθεί ,  να  μην  προχωρήσουν .   

Εμείς  λοιπόν  τι  κάνουμε  σήμερα .  Έχουμε  το  πρόβλημα  του  

κολυμβητηρίου ,  το  οποίο  το  φέραμε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  και  το  

ψηφίσαμε  ομόφωνα  και  ψηφίσαμε  400.000 ευρώ  για  την  ανακαίνισή  

του ,  άρα  λοιπόν  τι  κάνουμε ;  Θέλουμε  στην  ουσία  να  σιγουρέψουμε  

αυτά  τα  δυο  έργα .  Πώς ;   

Η  μελέτη  του  κολυμβητηρίου  είναι  έτοιμη  και  σε  λίγες  μέρες  θα  

είναι  έτοιμη  για  δημοπρασία .  Ζητάμε  λοιπόν ,  τροποποίηση ,  ώστε  να  

πάρει  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  να  εγκριθεί  άμεσα  και  να  

προχωρήσει  και  αμέσως  μετά ,  αφού  πάρουμε  την  έγκριση  ότι  θα  γίνει  
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αυτή  η  τροποποίηση  δεκτή ,  θα  φέρουμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  τροποποίηση ,  ώστε  τα  χρήματα  που  είχαμε  για  το  

κολυμβητήριο  ψηφισμένα  να  πάνε  στην  Σ .Α .Τ .Α . ,  να  πάνε  στην  

κερκίδα  της  Σκουτάρεως .   

Έτσι  λοιπόν ,  εξασφαλίζουμε  ότι  όποτε  και  να  πάρουμε  άδεια  για  

την  κερκίδα ,  δεν  θα  χαθεί  και  το  έργο  αυτό .  Όσο  καιρό  και  να  

χρειαστεί .  Είναι  κάτι  ανάλογο  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  άσχετα  με  την  

εξέλιξη ,  ότι  και  νομίζω  είχαν  ψηφιστεί  τα  350 χιλιάρικα  του  

Αυτοκινητοδρομίου  στην  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄13 ή  ΄14, εάν  θυμάμαι  καλά  

και  τώρα  ήρθε  η  ώρα  να  τακτοποιηθεί   παρά  τα  προβλήματα .  

 Άρα  λοιπόν ,  με  τον  τρόπο  αυτό  εξασφαλίζουμε  οριστικά  και  το  

έργο  της  κερκίδας  της  Σκουτάρεως ,  όταν  φυσικά  το  φέρουμε  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  λίγο  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  να  πω  το  εξής :  ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  . .ποιο  είναι  το  

πρόβλημα ;  Ζήτησαν  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  εάν  έχουμε  έργα  τα  

οποία  να  είναι  ώριμα  για  να  προχωρήσουν  άμεσα .  Το  κομμάτι ,  σας  

εξήγησε  και  νομίζω  κατανοητό  σε  όλους  τα  μικροπροβλήματα  που  

υπάρχουν  για  το  έργο  του  Σκουτάρεως .  

 Με  δεδομένο  το  γεγονός  ότι  λόγω  της  κατάστασης  έχει  ζητηθεί  

από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  προς  τις  Περιφέρειες ,  σε  όλους  και  τους  

δήμους  και  όλα  τα  άλλα  νομικά  πρόσωπα  και  φορείς  να  κάνουν  . .  

αυτών  των  έργων  που  δεν  έχουν  συμβασιοποιηθεί  ακόμη  και  να  
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γνωστοποιηθούν  στην  Γενική  Γραμματεία  Δημόσιων  Επενδύσεων  και  

Ε .Σ .Π .Α .  και  αυτό  είναι  ένας  προάγγελος  γιατί  θέλουν  να  μαζέψουν  

κάποια  χρήματα ,  να  εξοικονομήσουν  κάποια  χρήματα  για  να  

αντιμετωπίσουν  μια  κατάσταση ,  θέλουμε  να  διασφαλίσουμε  και  το  ένα  

και  το  άλλο  έργο ,  πώς ;   

 Πρώτον  διασφαλίζουμε  το  έργο  αυτό  μεταφέροντάς  το ,  εννοώ  για  

το  Σκούταρι ,  από  την  στιγμή  που  δεν  θα  ήταν  έτοιμο  τώρα ,  άρα  θα  

έπρεπε  να  το  βάλουμε  εμείς  στον  πίνακα  των  μη  συμβασιοποιημένων  

ήδη  έργων ,  άρα  με  αμφίβολη  χρηματοδότηση .  Ουσιαστικά ,  δηλαδή  

αυτό  το  έργο  θα  το  εντάξουμε  στους  ίδιους  πόρους  εκεί  που  είχαμε  

κυρίως  το  κολυμβητήριο  και  το  κολυμβητήριο  το  εντάσσουμε ,  αφού  

είναι  έτοιμο  και  είναι  πλήρως  έτοιμη  η  μελέτη ,  το  εντάσσουμε  στον  

ΦΙΛΟΔΗΜΟ ,  ούτως  ώστε ,  να  θεωρηθεί ,  γιατί  έχουμε  την  άμεση  

ανταπόκριση  του  υπουργείου  και  μας  είπε  ότι  μέσα  σε  μια  εβδομάδα  το  

πολύ  θα  έχουν  βγάλει  και  πίνακα  για  το  συγκεκριμένο  αυτό  έργο .  Μαζί  

με  την  δάπεδο  του  κλειστού  που  είναι  και  ήδη  έτοιμο .   

 Άρα  με  αυτό  τον  τρόπο  εξασφαλίζουμε  τα  χρήματα  από  τον  

ΦΙΛΟΔΗΜΟ  και  γι '  αυτό  το  έργο .   

 Δεν  αλλάζουμε  προτεραιότητες .  Και  αυτό  έργο  θα  γίνει  και  το  

κολυμβητήριο ,  σύμφωνα  με  αυτά  τα  οποία  έχουμε  ψηφίσει ,  απλώς  

αλλάζουμε  τρόπο  χρηματοδότησης ,  ένας  τεχνικός  τρόπος  για  να  τα  

καταφέρουμε  να  έχουμε  την  χρηματοδότηση  και  για  τα  δυο .    

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Πρόεδρε ,  να  συμπληρώσω  λίγο  το  οικονομικό  όφελος  παρακαλώ ;  

Δήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  λίγο  τον  λόγο .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  ολοκληρώσω  λίγο  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη ,  ορίστε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εκτός  από  αυτά  που  είπαμε ,  ευελπιστούμε  και  σε  ένα  οικονομικό  

όφελος  για  τον  Δήμο  και  θα  σας  το  εξηγήσω .    

 Και  τα  δυο  τα  έργα  έχουν  αξία  σήμερα  με  έναν  προϋπολογισμό  

450.000.  Το  κολυμβητήριο  όμως  είναι  ένα  ειδικό  έργο ,  ειδική  

κατασκευή  . .  η  διόρθωση  της  πισίνας ,  που  είναι  το  μεγαλύτερο  ποσό  

που  θα  χρησιμοποιήσουμε  και  είναι  σίγουρο  ότι  η  έκπτωση  που  θα  

έχουμε  στην  δημοπρασία  θα  είναι  μικρή .   

Άρα  λοιπόν ,  με  μια  μικρή  έκπτωση  ξέρετε  τα  χρήματα  από  τον  

ΦΙΛΟΔΗΜΟ . . .δεν  επιστρέφει   στα  ταμεία  του  Δήμου .  Ενώ  το  έργο  του  

Σκουτάρεως  που  είναι  ένα  οικοδομικό  έργο  και  θέλουμε  να  γίνει  με  

χρήματα  του  Δήμου ,  θα  έχει  σίγουρα  μια  πολύ  μεγαλύτερη  έκπτωση  

της  τάξεως  του  40%.  

 Άρα  λοιπόν ,  . .μια  διαφορά  στις  εκπτώσεις  της  τάξεως  του  20% σε  

ένα  έργο  450.000,  ευελπιστούμε  ότι  θα  έχουμε  ένα  όφελος  στον  Δήμο  

100.000,  που  θα  επιστρέψουν  από  τις  εκπτώσεις  . .Αυτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  περιμένετε  λιγάκι .  Πρώτα  να  ερωτήσω  εάν  υπάρχουν  

ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εύλογα  και  με  βάση  την  πάγια  στάση  που  τηρούμε  ως  παράταξη  

μπαίνει  το  ερώτημα ,  το  Τοπικό  Συμβούλιο  του  Σκουτάρεως  

ενημερώθηκε  και  τι  άποψη  έχει ;   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  είναι ,  ακριβώς  πότε  εντάχθηκε  και  ποια  

είναι  αυτά  τα  μικρά  αγκαθάκια ,  τα  οποία  καταστήσανε  το  έργο  μη  

επίκαιρο  και  έμεινε  πίσω ;   

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Νυχτοπάτη ,  ορίστε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  έργο  δεν  έμεινε  πίσω  σήμερα .  Περιμέναμε  την  ένταξη  όταν  θα  είναι  

ώριμο ,  η  οποία  δεν  είχε  ολοκληρωθεί .  Θα  μπορούσε ,  λοιπόν ,  κάποια  

στιγμή  να  έρθει  τώρα  η  ένταξη ,  αλλά  το  αγκαθάκι  είναι  η  αδειοδότηση  

το  έργου  αργότερα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Η  αδειοδότηση ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Η  αδειοδότηση  του  έργου  αργότερα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  όταν  λέτε  η  αδειοδότηση  τι  εννοείτε ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ένα  μέρος  του  οικοπέδου  του  γηπέδου  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά  είναι  αγκάθια .  Άρα  το  έργο  δεν  είναι  ώριμο .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Αυτό  ακριβώς  λέω .  Άρα  λοιπόν ,  ενδεχομένως  να  μην  μπορούσαμε  να  

πάρουμε  την  αδειοδότηση   και  να  χανόταν  η  χρηματοδότηση .   

 Γι '  αυτό  λέμε  ότι  προχωράμε  το  κολυμβητήριο ,  το  οποίο  είναι  

εντελώς  ώριμο  και  έχουμε  τον  χρόνο ,  αφού  θα  έχουμε  τα  χρήματα ,  την  

Σ .Α .Τ .Α .  στο  συρτάρι  μας  δηλαδή ,  όταν  θα  ωριμάσει  το  έργο  αυτό  να  

το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Φωτιάδη ,  περιμένετε  λιγάκι .  Περιμένετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δυο  ερωτήσεις  έκανα ,  δεν  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι ,  μισό  λεπτάκι .  Εάν  παρεμβαίνετε  συνέχεια  δεν  μπορούμε  

να  συνεννοηθούμε .  Παρακαλώ  περιμένετε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταλαβαίνετε  ζητώ  συγνώμη  αλλά  υπάρχουν  πράγματα  που  δεν  

απαντήθηκαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ως  προς  το  άλλο  σκέλος  αντιλαμβάνεστε  

ότι  . .κατεπειγόντως ,  εμείς  πρέπει  αύριο  να  έχουμε  έτοιμη  . .για  να  την  

στείλουμε  στην  Διαχειριστική  Αρχή .  Δεν  ήταν  δυνατόν  . .καμία  

διαδικασία  διαβούλευσης  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι  πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Δήμαρχε .  Κάποιος  έχει  το  μικρόφωνό  του  ανοικτό ,  

παρακαλώ  να  το  κλείσει .  Ορίστε .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι  για  το  κομμάτι  του  έργου .  Καταρχάς  δεν  αλλάζουμε  

προτεραιότητα ,  όπως  έχουμε  πει ,  σε  έργα .  Αλλάζουμε  τρόπο  

χρηματοδότηση .  Η  ωριμότητα  του  έργου  του  συγκεκριμένου  όντως  

είναι  πίσω ,  γιατί ;  Γιατί  υπάρχουν  κάποιες  αντικειμενικές  δυσκολίες  οι  

οποίες  θέλουν  ένα  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  για  να  

ολοκληρωθούν ,  για  να  γίνουν .   

 Πρέπει  να  ολοκληρωθούν  κάποιες  διαδικασίες  για  να  επιτευχθούν  

όλα  αυτά  τα  μέσα  για  την  αδειοδότηση  του  έργου ,  η  οποία  είναι  

απαραίτητη ,  για  τις  κερκίδες .  Υπάρχουν  συγκεκριμένο  θέματα .  Αυτό  

καθιστά  το  έργο  μη  ακόμη  ώριμο .  Θα  μπορούσαμε  να  περιμένουμε .  

Δηλαδή  υπό  κανονικές  συνθήκες  θα  μπορούσαμε  να  το  ετοιμάσουμε ,  

οπότε  μετά  από  ένα  με  δυο  μήνες  να  εντασσόταν  στο  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

μετά  από  ένα  με  δυο  μήνες .  Θα  εντασσόταν  μόνο  το  δάπεδο  του  

κλειστού  Γυμναστηρίου  πάνω  στην  Κοιλάδα .  Θα  μπορούσαμε  να  

επιλέξουμε  αυτόν  τον  τρόπο .   

 Από  την  στιγμή  που  μας  λένε  ότι  μπορείτε ,  γιατί  αυτό  μας  ήρθε  

σαν  πληροφορία  την  προηγούμενη  εβδομάδα ,  μπορείτε ,  εάν  θέλετε ,  να  

αλλάξετε ,  δεν  είχαμε  αυτή  την  ευχέρεια  μέχρι  τώρα ,  μας  ειδοποίησαν  

ότι  μπορείτε  να  αλλάξετε  με  ένα  ώριμο  έργο ,  ούτως  ώστε ,  να  

εξασφαλίσετε  την  χρηματοδότηση ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  επιλέγει  η  

συγκεκριμένη  αυτή  μεθόδευση .   

 Για  να  μιλήσουμε  για  το  Τοπικό  Συμβούλιο ,  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  ούτως  ή  άλλως  είτε  με  τον  έναν  τρόπο  είτε  με  τον  άλλο ,  

επειδή  το  ενδιαφέρον  είναι  το  έργο  να  γίνει ,  το  έργο  ούτως  ή  άλλως ,  

θα  γίνει ,  ίσα  – ίσα  το  εξασφαλίζουμε  κιόλας ,  γιατί  εάν  το  κρατούσαμε  

έτσι  και  ενδεχόμενα  περιμέναμε  την  ωρίμανσή  του  και  το  αναφέραμε  
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στην  στήλη  αυτό  των  μη  συμβασιοποιημένων  έργων ,  είχαμε  κίνδυνο  να  

μην  ισχύσει  αυτό ,  όπως  στην  συνάντηση  που  έχουμε  κάνει  μεταξύ  των  

επικεφαλής  σας  είπα  πει  για  το  συγκεκριμένο  έγγραφο ,  το  οποίο  

υπάρχει  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης ,  το  οποίο  περιλαμβάνει  αυτούς  

τους  τρεις  πίνακες .  Αυτό  θέλουμε  να  αποφύγουμε .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  το  

κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  να  ρωτήσουμε  πρώτα  εάν  υπάρχει  άλλη  τοποθέτηση .  Πλην  

του  κ .  Γκότση  άλλος ;  Ωραία .  Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή  το  θέμα  το  χειρίστηκα  και  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  και  

εγώ  ήμουν  ο  Αντιδήμαρχος  των  Έργων ,  όντως  υπάρχει  πρόβλημα  

λειτουργίας  του  γηπέδου .  Ένα  μέρος  του  γηπέδου  στα  χαρτιά  βρίσκεται  

σε  δρόμο .  Άρα  λοιπόν ,  καλά  κάνετε  που  τα  χρήματα  από  το  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  πάνε  στο  κολυμβητήριο  και  μετά ,  εάν  λυθεί  αυτό  το  

θέμα ,  τα  λεφτά  της  Σ .Α .Τ .Α . ,  που  είναι  για  το  κολυμβητήριο  να  πάνε  

για  την  κερκίδα .   

Πολύ  ορθά  πράττετε ,  διότι  υπάρχει  το  ενδεχόμενο  να  μην  λυθεί  

το  θέμα  και  τα  λεφτά  να  φύγουν  από  το  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ .   

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  κ .  Γκότση .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  156/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  προχωράμε  στο  τρίτο  προ  ημερήσιας  διάταξης  θέμα .   

 

 

Θέμα  3ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2020 και  αναμόρφωση  

 προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (22η  )  για  το  έργο  

«Σχεδιασμός  

 και  κατασκευή  πεζοπορικών  διαδρομών  σε  δημοτικά  δάση  

Σερρών»  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  θέμα  συζητείται  κατεπειγόντως ,  όπως  και  το  επόμενο ,  λόγω  του  ότι  

θέλουμε  να  προλάβουμε ,  από  ότι  με  ενημέρωσε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  

σκοπός  είναι  να  μπορέσουν  τα  έργα  αυτά  να  γίνουν  άμεσα  για  να  

μπορέσουμε  να  προλάβουμε  την  θερινή  περίοδο .   

 Θέλετε  να  γίνει  τοποθέτηση  στο  συγκεκριμένο  θέμα ;  Οι  

επικεφαλής  να  μου  απαντούν .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μπορούμε  να  προχωρήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άρα  λοιπόν  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μπορώ  να  έχω  για  ένα  λεπτό  πρόεδρε ;  Χράπας  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο  Χράπας  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χράπα .  Ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ήθελα  μια  δέσμευση  από  τον  κύριο  Δήμαρχο ,  όσον  αφορά  την  

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  για  την  μεταφορά  πιστώσεων  από  

ένα  έργο  του  Προβατά  τάξης  των  50.000 ευρώ  που  είχαμε  εξασφαλίσει ,  

ότι  αυτά  τα  χρήματα  θα  επιστραφούν  μόλις  πάρουμε  τις  εκπτώσεις ,  

όπως  με  διαβεβαίωσε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  σήμερα .   

  Κατανοητό  είναι  αυτό  που  είπα ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  απαντήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  το  αναλύσω  λίγο .  Είχαμε  πει ,  όταν  ψηφίσαμε  το  τεχνικό  

πρόγραμμα ,  ότι  τα  έργα  που  θα  κάναμε  τα  νέα  δεν  θα  ήταν  μόνο  αυτά ,  

θα  ήταν  και  άλλα  έργα  που  θα  προέκυπταν  με  χρήματα  από  εκπτώσεις  

από  συμβάσεις  έργων .  Δυστυχώς  το  θέμα  της  πανδημίας  μας  στέρησε  

κάποιες  επιτροπές ,  δεν  λειτούργησαν ,  άρα  λοιπόν ,  δεν  έγιναν  οι  
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συμβάσεις ,  δεν  βρήκαμε  τα  χρήματα  άμεσα  για  να  προχωρήσουμε ,  να  

έχουμε  το  πρόγραμμα  των  εκπτώσεων .   

 Επειδή  όμως  όλα  τα  έργα  που  σας  προτείνουμε  τώρα  θέλουμε  να  

προχωρήσουν  γρήγορα ,  από  την  άλλη  μέρα  θα  πω  κιόλας ,  ώστε  στους  

δημότες  να  τους  ανεβάσουμε  την  ψυχολογία  σε  όλο  τον  Δήμο ,  τι  

κάναμε ;  Πήραμε  χρήματα  και  από  το  έργο  του  Προβατά ,  το  οποίο  δεν  

θα  γίνει  άμεσα  γιατί  ξέραμε  ότι  συνδυάζεται  . .  θα  κάνει  εκεί  στην  

είσοδο  του  Προβατά ,  ο  οποίος  . .και  όπως  βλέπεται  παίρνουμε  και  

χρήματα ,  στην  επόμενη  πρόταση  και  από  το  έργο  των  κόμβων ,  το  

οποίο  το  τρέχουμε  πάρα  πολύ  γρήγορα ,  γιατί ;  Γιατί  άμεσα  τις  επόμενες  

μέρες  λειτουργούν  πλέον  όλα ,  θα  κάνουμε  τις  συμβάσεις ,  θα  έχουμε  

ένα . . .πάνω  από  500.000 ευρώ ,  οπότε  κ .  Χράπα  σας  ευχαριστώ  που  το  

καταλάβατε ,  . .  το  μεσημέρι ,  όπως  και  ο  κ .  Νικήτας ,  που  το  είπαμε ,  

δεσμευόμαστε  ώστε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  το  προϊόν  

των  εκπτώσεων  να  επανέλθει  και  το  θέμα  των  50.000 του  Προβατά ,  

φυσικά  τώρα  πήραμε  μόνο  τις  24,  εάν  θυμάμαι  καλά  και  φυσικά  των  

κόμβων . .  των  κόμβων  γιατί  και  από  εκεί  πήραμε  χρήματα .   

 Αυτό  είναι  δέσμευση ,  θα  γίνει  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .    

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;  Ο  Βασίλης  ο  Χρυσανθίδης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Είχα  ζητήσει  και  προηγουμένως  τον  λόγο  αλλά  δεν  με  ακούσατε .  Να  

κάνω  μια  διευκρίνιση .  Ότι  η  παράταξή  μου  θα  ψηφίσει  ότι  ψήφισε  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  για  το  προηγούμενο  και  αυτό  που  

συζητάμε  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  επαναλάβετε  τι  ψηφίσατε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  Οικονομική  Επιτροπή  ψηφίσαμε  για  το  προηγούμενο  θέμα  ναι  με  

την  προϋπόθεση  να  μην  σταματήσει  η  διαδικασία  ωρίμανσης  του  

γηπέδου  Σκουτάρεως  και  να  χρηματοδοτηθεί  από  άλλη  πηγή .  Αυτό  

ψηφίσαμε  στην  Οικονομική .  Στο  θέμα  αυτό  που  συζητάμε  ψηφίσαμε  

ναι ,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  διαδικασία  θα  γίνει  με  ανοικτό  

διαγωνισμό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Καταγράφηκε  η  ψήφος  σας .  Πλην  αυτής  της  επισήμανσης  

υπάρχει  κάποια  άλλη ;  Οπότε  οι  υπόλοιποι  ναι .  Προχωράμε  στο  

επόμενο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  με  ακούτε ;  Είμαι  η  Φένια  η  Χαραλαμπίδου .  Συγνώμη ,  

το  χεράκι  μάλλον…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τα  βλέπω  όλα  στην  οθόνη .  Ναι ,  πείτε  μου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Συγνώμη ,  σας  διακόπτω .  Και  εγώ  ψηφίζω  το  ίδιο  που  είπε  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  και  ήθελα  να  κάνω  μια  παρατήρηση .  Όπως  ξέρετε  σήμερα  

πέρασα  για  να  δω  τα  θέματα  στην  Οικονομική  Επιτροπή  δεν  υπήρχε  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

68 

αυτή  η  μεταφορά ,  ο  πίνακας  και  δεν  μπορούσε  να  ενημερωθεί  κανένας  

για  το  τι  ακριβώς  γίνεται .   

 Εμείς  δεν  συμμετέχουμε  ούτως  ή  άλλως  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  οπότε  καταλαβαίνετε  ότι  φτάνουμε  ξαφνικά  εξ  απροόπτου  

και  θα  παρακαλούσα  να  μην  συμβαίνουν  τέτοια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτές  οι  δυσκολίες ,  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  

υπάρχουν  για  τα  θέματα  προ  ημερησίας  διατάξεως .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μισιρλή .    

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  ήθελα  και  εγώ  λίγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος  άλλος ;  Τώρα  το  έχουμε  λίγο  χαλαρώσει  το  πράγμα .  Είμαστε  

στην  διαδικασία  της  ψηφοφορία  και  κάνουμε ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  

πήρε  τον  λόγο  για  να  διευκρινίσει  την  ψήφο  της .  Εάν  υπάρχει  κάποιος  

άλλος  που  θέλει  να  κάνει  το  ίδιο ,  ευχαρίστως .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παπαφωτίου  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω ,  τι  θέλετε  εσείς ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ζήτησα  τον  λόγο  πολύ  πριν ,  δεν  με  ακούσατε  μάλλον ,  αλλά  δεν  

πειράζει ,  τα  είπε  όμως  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  είναι  ψήφος  της  

παράταξης  να  γίνει  με  ανοικτό  διαγωνισμό .  Συμφωνούμε  με  την  
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παρατήρηση  που  έκαναν  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  η  κυρία  Μητλιάγκα  

στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται ,  λοιπόν ,  αυτό .  Κύριε  Μισιρλή  πείτε  μας .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   όπως  ξέρετε  όλες  αυτές  οι  έκτακτες  Οικονομικές  

Επιτροπές  λόγω  καταστάσεως  και  με  την  διαδικασία  της  περιφοράς  και  

το  γρήγορο  της  υποθέσεως  μερικές  φορές  έχουν  την  δυνατότητα  να  μην  

υπάρχει  κάποιο  έγγραφο .  

 Όλα  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είχαν  πλήρη  γνώση  το  

πίνακα  με  τον  οποίο  έγιναν  οι  μεταφορές  ποσών  της  τάξεως  των  

120.000 ευρώ  για  τις  αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμού ,  άρα  λοιπόν  

αυτά  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είχαν  λάβει  πλήρη  γνώση  του  

πίνακα  αυτού .    

 Εάν  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  παραδείγματος  χάρη ,  το  μεσημέρι  

ζητούσε  να  λάβει  γνώση  του  πίνακα ,  θα  τον  λάμβανε  που  ήταν  εδώ  η  

φυσική  της  παρουσία ,  άρα  λοιπόν  πρέπει  να  αντιληφθούμε  ότι  μερικές  

φορές  με  το  γρήγορο  της  υποθέσεως  δεν  γίνεται  όλα  τα  έγγραφα  να  

φτάσουν  ακριβώς  την  ώρα   που  πρέπει .  Όμως  κανένα  μέλος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  δεν  ήταν  στο  σκοτάδι  και  δεν  ήξερε  τι  ψήφιζε  

γι '  αυτό  και  ψήφισαν  με  τον  τρόπο  που  ψήφισαν  όλα  τα  μέλη .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Λοιπόν ,  πλην  των  διαφοροποιήσεων  που  εκφράστηκαν ,  

οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  157/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  επόμενο .   

 

Θέμα  4ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  υπηρεσιών ,   

προμήθειες  κλπ  της  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2020.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το   κατεπείγον  του  θέματος  αναφέρθηκα  προηγουμένως .  Θέλει  

κάποιος  συνάδελφος  να  γίνει  εισήγηση  επί  του  θέματος ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  γίνει ,  να  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Είναι  ακριβώς  το  ίδιο  θέμα ,  απλώς  έρχεται  

δεύτερη  φορά ,  γιατί ;  Γιατί  μετά  από  συνεννόηση  . .  τροποποίηση  από  

την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  μετά  από  συνεννόηση  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  είπαμε  ότι  στην  συγκεκριμένη  στιγμή  η  τροποποίηση  θα  γίνει  

μόνο  από  χρήματα  της  Σ .Α .Τ .Α . ,  από  χρήματα  του  τεχνικού  

προγράμματος .   

 Άρα  λοιπόν ,  επανήλθαμε  με  δεύτερο  αίτημα  τροποποίησης .  Θέλω  

πρώτα  να  πω  ότι  υπάρχει  ένα  λάθος  στην  απόφαση  της  Οικονομικής  
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Επιτροπής ,  το  ξέρουμε ,  σε  κάποιο  έργο  . .  διαχειριστική  μελέτη…γιατί  

αυτό  της  διαχειριστικής  μελέτης  το  έργο  το  είχαμε  ψηφίσει  στο  τεχνικό  

πρόγραμμα  το  Φεβρουάριο .  Άρα  λοιπόν ,  έχει  γίνει  κάποιο  λάθος .  

Ισχύει  . .  έξι  έργα ,  έχει  γραφτεί  λάθος  . .  είναι  ο  αστικός  εξοπλισμός ,  

όπως  τον  εισηγείται  η  Τεχνική  Υπηρεσία .  

 Η  μια ,  λοιπόν ,  τροποποίηση  έχει  να  κάνει  με  τον  εξοπλισμό  

παιδικών  χαρών .  Είπαμε  ότι  θέλουμε  άμεσα  να  δείξουμε  στους  δημότες  

όλου  του  Δήμου  ότι  θα  προχωρήσουν  πάρα  πολλά  πράγματα  που  έχουν  

σχέση  με  την  καθημερινότητα .  Ένα  είναι  το  ψηφιδωτό  μπροστά  στο  

Δημαρχείο .  Ένα  είναι  ο  εξοπλισμό  παιδικών  χαρών .   

Τα  πρώτα  που  θα  γίνουν  αφορούν  τον  εξοπλισμό ,  είναι  ότι  

ξεκινάνε  οι  παιδικές  χαρές  της  Ορεινής  και  στον  Προβατά  και  

αποφασίσαμε  ότι  ενώ  η  μελέτη  είχε  δάπεδο  . .  μπορούσε  να  

αδειοδοτηθεί  και  εκείνο ,  να  βάλουμε  δάπεδο  αυτά  τα  πλαστικά  τα  

ειδικά .  Και  στις  παιδικές  χαρές  τις  κούνιες ,  που  έχουμε  πει  στην  

παιδική  χαρά  του  Αγίου  Δημητρίου  και  δυο  κούνιες  στην  παιδική  χαρά  

του  Ι .Κ .Α .  να  μπορέσουν  να  τοποθετηθούν  άμεσα .   

Έτσι  ξεκινάμε  με  το  θέμα  των  παιδικών  χαρών .   

Ένα  άλλο  έργο  είναι  η  αντικατάσταση  των  μαρμάρων  στα  

σιντριβάνια .  Όλα  τα  σιντριβάνια  στις  βιοκλιματικές  αναπλάσεις  

έχουμε  πει  ότι  θα  αντικαταστήσουμε  στα  σιντριβάνια ,  υπάρχει  μια  

πρόταση ,  είναι  λογικό  να  θέλουμε  να  γίνει  και  αυτό ,  να  ξεκινήσει  

άμεσα ,  ώστε  σύντομα  να  τα  χαίρονται  οι  Σερραίοι .   

Ένα  άλλο  είναι  τα  μνημεία…που  το  είχαμε  και  άλλη  φορά .  

Προχωρήσαμε  σε  καταγραφή  των  μνημείων  σε  όλα  τα  χωριά ,  σε  όλες  

τις  Τοπικές  Κοινότητας  και  θέλουμε  πολύ  σύντομα  να  τα  
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επισκευάσουμε .  Όλα  έχουν  σπασμένα  μάρμαρα ,  δολιοφθορές ,  μια  

μικρή  εγκατάλειψη .   

Εάν  μπορέσουμε  μέχρι  τον  Ιούλιο ,  τουλάχιστον ,  όλα  αυτά  τα  

θέματα  να  λυθούν ,  έτσι  ώστε  τα  χωριά  μας ,  τουλάχιστον ,  πέρα  από  τα  

μεγάλα  προβλήματα  να  αντιμετωπίσουμε  γρήγορα  την  καθημερινότητα .  

Παγκάκια ,  φώτα  στις  πλατείες ,  σε  όλες  τις  πλατείες ,  συμμάζεμα  στα  

μάρμαρα  και  μικρές  επισκευές  στα  πλακάκια  των  πεζοδρομίων ,  πέρα  

από  τις  ασφαλτοστρώσεις ,  που  όπως  είπαμε  θα  είναι  αρκετές  φέτος .   

Μια  ακόμη  παροχή  είναι  ο  αστικός  εξοπλισμός .  Είναι  αυτό  που  

σας  είπα  που  αναφέρεται  λάθος  αυτή  την  στιγμή .  Με  τον  αστικό  

εξοπλισμό  προχωράμε  να  αλλάξουμε  φωτιστικά  σε  διάφορα  σημεία  

στην  πόλη ,  στα  χωριά ,  καινούργια  παγκάκια ,  τραπεζόπαγκους  και  

κάδους  μικρούς ,  ότι  έχει  σχέση  με  αστικό  εξοπλισμό .   

Ξαναλέω  το  κατεπείγον  έχει  να  κάνει  ότι  θέλουμε  να  

προχωρήσουμε  γρήγορα ,  στον  επόμενο  μήνα  που  οι  Σερραίοι  

συνδημότες  μας  θα  κυκλοφορήσουν  έξω ,  να  δουν  τον  Δήμο  μας  

διαφορετικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Ποιοι  θέλουν  ερωτήσεις ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου  

θέλει  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  μια  ερώτηση  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Φωτιάδης .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  αντιδήμαρχε  μας  τα  είπατε  καλά  με  την  έννοια  αφήσατε  μια  

νότα  αισιοδοξίας  ως  προς  την  επισκευή  όλων  αυτών  των  σημείων   που  

πραγματικά  πάρα  πολλά  είναι  σε  εγκατάλειψη .   

 Με  Δημαρχείο  του  Λευκώνα ,  με  όλο  αυτόν  τον  χώρο  εκεί  

Δημαρχείο  και  Πολιτιστικό  Κέντρο ,  εδώ  και  μήνες  σας  έβαλε  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  και  εγώ  προσωπικά ,  το  θέμα  να  φωτιστεί .  Είναι  

δυνατόν  τόσοι  μήνες  να  έχουν  περάσει  και  να  μην  καίει  ούτε  ένα  

εξωτερικό  φως  σε  αυτό  το  μεγάλο  τετράγωνο ;  Πώς  το  αιτιολογείτε  

αυτό ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Απαντώ  ότι  δεν  είναι  ακριβώς  έτσι ,  γιατί ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς  δεν  είναι  έτσι ;  Ελάτε  σήμερα  το  βράδυ  να  δείτε ,  έχει  φως ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  όχι  έτσι .   Περιμένετε  λιγάκι .  Καταρχήν  κύριε  

Νυχτοπάτη  περιμένετε  λίγο .  Έχει  σχέση  ο  φωτισμός  του  Δημαρχείου  

του  Λευκώνα  με  τα  θέματα  τα  υπόλοιπα  που  τέθηκαν  εδώ  στο  προ  

ημερησίας ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  μιλάει  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά ,  δεν  πειράζει ,  ας  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εξήγησε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ότι  επιμελείται  με  μια  μελέτη  για  

εξωτερικό  φωτισμό  μιλώ .  Και  ερωτώ ,  τόσοι  μήνες  γιατί  δεν  έγινε  

τίποτα  με  τον  εξωτερικό  φωτισμό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει .  Παρακαλώ  όχι  άλλη  παρέμβαση .  Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καταρχάς  όταν  λέμε  εξωτερικό  φωτισμό ,  είπαμε  το  εξής :  σήμερα  σε  

όλες  τις  πλατείες  των  Σερρών ,  εάν  δείτε ,  έχουν  αντικατασταθεί ,  εκτός  

της  πλατείας  Ελευθερίας  ακόμη ,  όλοι  οι  γλόμποι  οι  σπασμένοι  σε  όλες  

τις  πλατείες ,  σε  όποια  γειτονιά  και  πάτε  και  ανάβουν  όλες  οι  λάμπες .  

Αυτό  που  δεν  καταφέραμε  ακόμη ,  δυστυχώς ,  να  το  καταφέρουμε  είναι  

ότι  αλλού  οι  λάμπες ,  σε  άλλες  πλατείες  είναι  και  θερμό  φως  έχουν  και  

λευκό ,  θα  το  λύσουμε  και  αυτό .  Όπου  και  να  πάτε  σήμερα  όμως ,  από  

τον  Ναυάρχου  Σαχτούρη  στο…οπουδήποτε ,  όλες  οι  λάμπες ,  οι  γλόμποι  

έχουν  αντικατασταθεί  και  οι  λάμπες  καίνε .  Αυτό  ακριβώς  θα  κάνουμε  

και  σε  όλα  τα  χωριά .   

 Όμως  με  το  συγκεκριμένο  που  είπατε ,  αφενός  τα  Χριστούγεννα  

προμηθεύσαμε ,  δώσαμε   στην  Πρόεδρο  έξι  προβολείς  για  το  πρώην  

Δημαρχείο ,  τοποθέτησαν  κάποιους  και  περιμένουμε  να  βάλουν  τους  

επόμενους  τους  υπόλοιπους .  Έξι  προβολείς  τους  έδωσα  εγώ  με  τα  

χέρια  μου  στην  Πρόεδρο  και  στον  συνεργάτη  της  που  δυστυχώς ,  

συγνώμη ,  δεν  θυμάμαι  πώς  λέγεται   

 Επίσης  καθυστέρησε  πάρα  πολύ  το  έργο  του  προγραμμάτισε  η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  της  ανάπλασης  του  Πολιτιστικού  

Κέντρου .  Τώρα  φυσικά  υπογράφτηκε  η  σύμβαση  και  είπαμε  ότι  

καθυστέρησαν  λίγο  οι  Επιτροπές  λόγω  κορωνοϊού .  Σε  εκείνο  το  έργο  

θα  είναι  τα  συνεργεία  μας  εκεί ,  κάτι  παραπάνω  θα  μπορέσουμε  να  

κάνουμε .  Όμως  τους  έξι  προβολείς  του  Δημαρχείου  τους  έδωσα  εγώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Καλά ,  συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δώσατε  στην  Πρόεδρο  προβολείς  να  

τους  βάλει  η  κυρία  στον  αύλειο  χώρο  κύριε  αντιδήμαρχε ;  Είναι  

απάντηση  αυτή ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όχι ,  όχι  να  σας  πω .  Δώσαμε  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχουν  ηλεκτρολόγοι  να  πάνε  να  αλλάξουν  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  θα  αντιδικήσουμε  και  δεν  θα  μαλώσουμε  για  το  

θέμα  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  αντιδικήσουμε ,  εδώ  μιλούμε  ότι  αλλάξαμε  τα  

φωτιστικά  …και  έξι  μήνες  δεν  καίει  ούτε  μια  λάμπα  στο  Δημαρχείο  και  

στο  Πολιτιστικό  Κέντρο .  Έξι  μήνες .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει  εκεί  παιδιά  που  κάθε  βράδυ  κάνουν  . .  Πώς  να  το  πω  δηλαδή  για  

να  γίνω  κατανοητός ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  γίνεται  διάλογος .  

Διατυπώνετε  ένα  ερώτημα ,  λαμβάνετε  την  απάντηση  και  δεν  γίνεται ,  

ιδίως  με  συνθήκες  τηλεδιάσκεψης  να  παρεμβαίνετε  διαρκώς .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δώστε  μια  απάντηση  κ .  Νυχτοπάτη  και  να  μην  επανέλθουμε ,  

παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ερώτημα  στον  Αντιδήμαρχο  στον  κ .  Νυχτοπάτη .  Ερώτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε ,  περιμένετε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

. .προβολείς ,  πήγε  το  συνεργείο  μας  και  σε  συνεννόηση  με  την  Πρόεδρο  

τοποθέτησαν  τους  τρεις ,  πέρασα  και  εγώ  τους  είδα ,  έκαιγαν  τότε ,  

προφανώς  καίνε  ακόμα   και  περιμέναμε  να  ξεκινήσει  το  έργο  του  . .  πιο  

μπροστά  για  να  τοποθετηθούν  και  οι  άλλοι  τρεις  με  βάση  τις  

υποδείξεις  του  Τοπικού  Συμβουλίου .  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κύριε  Γκότση .  Τον  λόγο  έχει  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  έχει  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  της  δώσουμε  να  μην  παραπονιέται  ότι  την  παραλείπουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Υπάρχει  ένα  τυπικό  και  υπάρχει  ένας  Κανονισμός  Λειτουργίας .  Μου  

κάνετε  χάρη  που  μου  δίνετε  τον  λόγο  δηλαδή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι ,  αλλά  είναι  από  παράταξη  που  προηγείται  από  εσάς ,  γι '  αυτό  

ζήτησα  να  περιμένει .  Ορίστε ,  ρωτήστε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Νυχτοπάτη ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  παρατηρώ  ότι  η  

μεταφορά  των  πιστώσεων  για  κάθε  ένα  από  τα  έργα  στα  οποία  

αναφέρεστε  είναι  όλα  κάτω  των  24.000.  Θα  ήθελα ,  λοιπόν ,  να  μου  

πείτε  με  ποια  διαδικασία  θα  υλοποιηθούν  αυτά  τα  έργα ,  εννοώ  από  

τους  εργολάβους ;   

Επίσης ,  το  δεύτερο  ερώτημα  είναι ,  παράδειγμα  πήρατε  28.000 

από  την  μελέτη  αποπεράτωσης  του  κλειστού  γυμναστηρίου  στον  Άγιο  

Ιωάννη .  Θέλω  να  μου  πείτε  με  ποιο  σκεπτικό  πήρατε  τα  χρήματα  από  

τους  συγκεκριμένους  κωδικούς  για  να  τα  τοποθετήσετε  στους  άλλους   

Ως  επίλογο  κρατάω  ένα  καλό ,  σας  επαινώ ,  διότι  πραγματικά  με  

αυτή  την  μέριμνα  θεραπεύετε  προβλήματα  καθημερινότητας  ιδίως  στα  

χωριά  που  ήταν  και  κρίσιμα .  Περιμένω  όμως  απαντήσει ,  κυρίως  για  το  

πως  θα  υλοποιηθούν  αυτά  τα  έργα ,  με  ποιον  τρόπο ;  Διαγωνισμό ;  

Απευθείας ;   

Αυτά  και  ευχαριστώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ  γι '  αυτό  που  είπατε .  Λέω  ότι  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  που  θα  γίνει  την  επόμενη  εβδομάδα ,  θα  γίνει  για  τα  έργα  

αυτά  με  ποιο  τρόπο  θα  τα  κάνουμε ,  είναι  σίγουρο  ότι  θα  είναι  νομίμως ,  

θα  συνεννοηθούμε  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  δηλαδή  δεσμεύομαι  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  θα  έχει  σχέση  με  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  θα  το  αναφέρω  το  θέμα  αυτό ,  θα  σας  απαντήσω  το  

καθένα  πως  θα  γίνει ,  γιατί  προφανώς  δεν  θα  γίνουν  όλα  με  τον  ίδιο  

τρόπο ,  όμως  για  το  θέμα  που  θέσατε  του  Αγίου  Ιωάννη  το  εξήγησα  
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πριν ,  είπαμε  ότι  τα  χρήματα  δεν  πήραμε  από  τις  εκπτώσεις  από  τα  έργα  

που  θα  συμβασιοποιούσαμε ,  πήραμε  χρήματα  από  τον  Προβατά ,  από  

τον  Άγιο  Ιωάννη  και  από  τους  κόμβους ,  γιατί  τα  έργα  αυτά  θα  

προχωρήσουν  περίπου  δυο  μήνες  αργότερα .  Του  Προβατά  πιστεύω  

αργότερα .    

 Ο  λόγος ,  λοιπόν  που  πήραμε  χρήματα  από  τον  Άγιο  Ιωάννη  και  

από  την  μελέτη  των  κόμβων  είχε  συμβολικό  χαρακτήρα ,  ώστε  δεν  

παίρνουμε  χρήματα  από  κάπου  που  θέλουμε  να  μην  γίνουν  έργα ,  αλλά  

ακόμη  και  από  εκεί  που  θέλουμε  τα  έργα  να  τρέξουν  γρήγορα .   

 Θυμάστε  όλοι  ότι  ψηφίσαμε  στο  προ  προηγούμενο  συμβούλιο  να  

πάρουμε  εμείς  την  αρμοδιότητα  στα  . .  του  Αγίου  Ιωάννη ,  έχουμε  

συνεννοηθεί  με  την  Περιφέρεια ,  έχει  κατατεθεί  από  την  Περιφέρεια  η  

μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων ,  άρα  το  θέμα  του  Αγίου  Ιωάννη  

μετά  από  πάρα  πολλά  χρόνια  πάει  να  απεμπλακεί .   

 Εμάς ,  λοιπόν ,  μας  ενδιαφέρει ,  ξαναλέω  όμως  το  είχαμε  πει ,  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  να  είμαστε  γεροί ,  θα  έχουμε  εκπτώσεις  

από  τα  έργα  που  θα  έχουμε  συμβασιοποιήσει ,  τα  χρήματα  αυτά  θα  

επιστρέψουν  και  στο  έργο  του  Αγίου  Ιωάννη  και  στο  έργο  των  κόμβων  

και  στο  έργο  του  Προβατά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Γκότση ,  ορίστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μας  απαντήσει  ο  αντιδήμαρχος ,  εάν  τα  μάρμαρα  που  είπε  των  

σιντριβανιών  στις  βιοκλιματικές  αλλάξει  μόνο  αυτά  που  έχουν  φθορές ,  

σπασμένα  ή  όλα  τα  μάρμαρα ;  Και  εάν  αλλάξει ,  το  δεύτερο  είναι ,  όλα  
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τα  μάρμαρα ,  θα  υπάρχει  εισήγηση  υπηρεσίας  ή  από  μόνοι  σαν  

Δημοτική  Αρχή ,  σαν  Αντιδήμαρχος  θα  το  κάνει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Η  πρόταση  που  υπάρχει  μέχρι  στιγμής ,  παρόλο  που  δεν  είναι  

επιβεβαιωμένη ,  είναι  να  αλλάξουν  όλα  τα  μάρμαρα  γιατί  είπαμε  ότι  

εκεί  τι  γίνεται ;  Ναι  μεν  το  έργο  δεν  έχει  κάποιο  πρόβλημα ,  στην  

λειτουργία  του  όμως  ο  τρόπος  που  τοποθετηθήκανε  τα  μάρμαρα  εκεί  

δημιουργούσε  αυτή  την  πρασινάδα ,  την  γλίτσα .   

 Η  πρόταση  που  έχουμε  σήμερα ,  χωρίς  να  είναι  οριστική ,  είναι  να  

τροποποιηθούν  κάπως  τα  σιντριβάνια  και  να   γίνουν  σιντριβάνια  και  

καθιστικό .  Από  την  μια  μεριά  δηλαδή  να  . .νερό  και  από  την  άλλη  να  

είναι  καθιστικό  χρηστικό  για  το  σιντριβάνι ,  ώστε  κάποιος  και  να  

κάθεται  και  να  δροσίζεται  και  να  ακούει  το  νερό .   

 Φυσικά  και  θα  έχουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  της  υπηρεσίας ,  γιατί  

δεν  νομίζω  ότι  έχουμε  κάνει  κάτι  μέχρι  τώρα  χωρίς  την  σύμφωνη  

γνώμη  της  υπηρεσίας .  Δεν  είναι  οριστική  η  πρόταση  αλλά  σας  λέω  ότι  

αυτό  που  προτείνεται ,  μάλλον ,  μέχρι  στιγμής  είναι  αυτό ,  συνδυασμός  

σιντριβανιού  και  καθιστικού .  Δηλαδή  σαν  παγκάκι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επιφυλάσσομαι  όταν  θα  έρθει  το  θέμα  να  το  δούμε  ενδελεχώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ευχαριστούμε  κ .  Νυχτοπάτη .  Τώρα  περνάμε  σε  ψηφοφορία .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Στις  τοποθετήσεις .  Έχω  σηκώσει  το  χεράκι  για  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άλλος  εκτός  της  κυρίας  Μητλιάγκα  θέλει  να  τοποθετηθεί ;   

Ωραία .  Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .   
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Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Καταρχήν ,  χρόνια  πολλά  σε  όλους .  Να  πω  το  εξής :  ως  μέλος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  και  εκπροσωπώντας  την  παράταξη ,  δηλαδή  θα  

κάνω  την  τοποθέτηση  ως  αγορητής  της  παράταξης ,  αναφέρθηκε  πριν  

από  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  η  έλλειψη  ενημέρωσης  μέχρι  κάποια  ώρα  

για  τα  θέματα  αυτά .   

 Γιατί  να  πω  τι  πραγματικά  έγινε ,  ενημερωθήκαμε  τελευταία  

στιγμή ,  ενημερωθήκαμε  μεν  τηλεφωνικά  εγώ  προσωπικά  από  τον  κ .  

Μισιρλή  σχετικά  με  τα  θέματα  αυτά ,  αλλά  ο  πίνακας  ήρθε  στις  12:00΄  

παρά  μετά  από  δική  μου  παράκληση  στην  γραμματέα  να  έρθει  ο  

πίνακας .   Από  τις  10:00΄  έπρεπε  μέχρι  στις  12:00΄να  στείλουμε  την  

ψήφο  μας .  

 Όπως  καταλαβαίνετε  είναι  ένα  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  για  

να  καταφέρουμε  να  μελετήσουμε  κάτι ,  να  συζητήσουμε  μεταξύ  μας  σε  

αυτές  τις  συνθήκες  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη  που  είμαστε  μέλη  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  και  με  τον  κ .  Φωτιάδη  ως  αρχηγό  της  

παράταξης ,  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  μια  ολοκληρωμένη  θέση  επί  

των  θεμάτων .   

 Ο  λόγος  που  ψηφίσαμε  όχι  ήταν  και  λόγος  διαμαρτυρίας  δηλαδή ,  

γιατί  πραγματικά  προφανώς  υπήρχε  ο  πίνακας  και  δεν  στάλθηκε .  Δεν  

λέω  ότι  έγινε  επί  σκοπού ,  δεν  φτάνω  σε  αυτό  το  σημείο ,  αλλά  θα  

μπορούσε  να  είχε  σταλεί  με  τα  υπόλοιπα  θέματα ,  πρώτον  αυτό  και  

δεύτερον ,  όταν  κάτι  έρχεται  τελευταία  στιγμή  δεν  μας  δίνεται  ικανός  

χρόνος  να  μελετήσουμε  και  να  έχουμε  μια  σωστή  θέση  ως  παράταξη  γι '  

αυτά  που  είναι  να  γίνουν .  

 Με  δεδομένο  μάλιστα  ότι  αυτές  οι  αναμορφώσεις  έρχονται  πολύ  

λίγο  καιρό  μετά  που  έγινε  η  συζήτηση  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  
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για  τον  προϋπολογισμό  και  κάποια  πράγματα  είχαν  συζητηθεί .  Δηλαδή  

έρχεται  πάρα  πολύ  νωρίς  και  χωρίς  να  μπορούμε  να  καταλάβουμε  τον  

ακριβή  λόγο .   

Προφανώς ,  η  Δημοτική  Αρχή  λειτουργεί  στο  βλέποντας  και  

κάνοντας  ποιες  είναι  οι  ανάγκες  και  επίσης  παρατηρούμε  το  εξής :  όλα  

αυτά  τα  ποσά ,  τα  οποία  θα  διατεθούν ,  όπως  είπε  και  η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  είναι  όντως  ποσά  στο  ύψος  απευθείας  αναθέσεων .  Επειδή  

βλέπουμε  ότι  είναι  μια  εύκολη  λύση  την  οποία  η  Δημοτική  Αρχή  

δείχνει  να  έχει  την  τάση  να  την  χρησιμοποιεί  όλο  και  περισσότερο  με  

τον  έναν  ή  τον  άλλο  τρόπο ,  εάν  και  δεν  είναι  της  παρούσης  αυτό ,  

παρόλα  αυτά  βλέπουμε  ότι  υπάρχει  ένας  προϋπολογισμός  120.000 

ευρώ ,  ο  οποίος  είναι  μοιρασμένος  σε  ποσά  των  απευθείας  αναθέσεων .  

Φυσικά  και  είναι  νόμιμο  αλλά  από  εκεί  και  πέρα ,  το  γεγονός  ότι  είναι  

νόμιμο  δεν  σημαίνει  ότι  είναι  και  σωστό  και  μπορούμε  να  ελέγξουμε  

απολύτως  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  γίνεται .   

Όσον  αφορά  τα  συγκεκριμένο  μικρο-έργα  στα  οποία  . .  δεν  

διαφωνούμε  επί  της  ουσίας  ότι  κάποια  πρέπει  να  γίνουν ,  αλλά  είναι  

πάρα  πολύ  πρώιμο  και  πάρα  πολύ  βιαστικό  να  πούμε  ότι  αυτός  είναι  ο  

ιδανικός  τρόπος  για  να  γίνουν  γι '  αυτό  και  ήταν  αυτή  η  θέση  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  συνεχίζει  να  είναι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ως  παράταξη .   

Ευχαριστώ  πολύ .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;  Μισιρλής ;  Δεν  βλέπω .  Κύριε  Μισιρλή  ορίστε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Ήθελα ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  να  δώσω  μια  μικρή  απάντηση  στην  κυρία  

Μητλιάγκα  όσον  αφορά  την  έκφραση  που  χρησιμοποίησε  ότι  

χρησιμοποιούμε  την  μέθοδο  των  απευθείας  αναθέσεων  όλο  και  

περισσότερο .  Θα  εκτιμούσα  ιδιαίτερα  εάν  θα  μπορούσε  να  μας  το  

αιτιολογήσει  αυτό  που  το  εδράζει ,  γιατί  απευθείας  αναθέσεις  όλο  και  

περισσότερο  δεν  γίνονται ,  παρά  τις  μεγάλες  προκλήσεις  που  έχουμε  

λόγω  της  εποχής  του  κορωνοϊού .  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Σας  είπα  ότι  δεν  είναι  της  παρούσης .  Νομίζω  ότι  είναι  όλα  διαθέσιμα  

στην  Διαύγεια  και  όσοι  μπαίνουμε  και  τα  βλέπουμε  μπορούμε  να  δούμε  

κάποια  πράγματα .  Είναι  κάτι  που  δεν  είναι  επί  της  παρούσης .  Δηλαδή ,  

δεν  θα  ήθελα  να  ανοίξω  θέμα  γι '  αυτό ,  παρόλα  αυτά  η  παρατήρηση  

γίνεται ,  ότι  βλέπουμε  ότι  σπάζει  το  κομμάτι  σε  πολύ  μικρά  κομμάτι .   

 Φαντάζομαι  ότι  όταν  θα  έχουμε  την  ευχέρεια  πλέον  να  τα  πούμε  

από  κοντά ,  γιατί  όλοι  καταλαβαίνουμε  ότι  είναι  δύσκολες  οι  συνθήκες  

και  για  να  λειτουργήσουμε  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και…Νομίζω  ότι  δεν  είναι  επί  της  παρούσης ,  θα  

τοποθετηθούμε ,  ως  παράταξη ,  όταν  έρθει  η  ώρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  για  να  καταλάβω  Πρόεδρε ,  μου  δίνεις  λίγο  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  καταλάβω  λίγο  την  αιτιολογία  της  παράταξης  της ,  γιατί  νομίζω  ότι  

η  κυρία  Μητλιάγκα  μίλησε  εκ  μέρους  της  παράταξης ,  έτσι  δεν  είναι ;   

Ακούγομαι ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε  συνεχίστε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  καταλάβω  λίγο  την  αιτιολογία ,  η  αιτιολογία  βασίζεται  στην  

μέθοδο ;  Επί  της  ουσίας ,  επί  του  πρακτέου ,  επί  των  θεμάτων ,  τα  οποία  

αναφέρθηκαν  στο  κομμάτι  της  εισήγησης  υπάρχει  διαφορετική  

προσέγγιση ;  Δηλαδή  λίγο  να  τοποθετηθούμε  εδώ .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όπως  είπατε  και  εσείς ,  έχετε  την  άποψή  σας  

όσον  αφορά  το  θέμα  των  απευθείας  αναθέσεων .  Η  πραγματικότητα  

είναι  και  κατά  πολλούς  είναι  διαφορετική  αλλά  νομίζω  ότι  επί  της  

ουσίας  στο  θέμα  αυτό  που  συζητάμε  τώρα  η  απόφασή  σας ,  η  θέση  σας  

είναι  αρνητική  για  την  διαδικασία  ή  για  την  συγκεκριμένη  στόχευση .  

Για  να  κατανοήσω  λίγο  την  θέση  σας .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Η  στόχευση  δεν  μπορεί  να  αξιολογηθεί  σε  δεκαπέντε  λεπτά ,  γιατί  όπως  

καταλαβαίνετε  η  στόχευση  είναι  κάτι  το  οποίο  έχει  να  κάνει  σε  

συνδυασμό  με  τα  έργα ,  τα  οποία  αφήνουμε  πίσω  και  την  συνολική  

αντιμετώπιση  του  Δήμου .  Επομένως ,  η  στόχευση  δεν  μπορεί  να  

αξιολογηθεί  στα  δεκαπέντε  λεπτά  που  μας  δόθηκαν .  Πρώτον  αυτό .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είναι  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Μιλάμε  τώρα ,  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  είμαστε  τώρα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θέλω  να  πω  ότι  όσον  αφορά  την  στόχευση ,  όσον  αφορά  για  τα  

συγκεκριμένα  θέματα  πρέπει  κάποια  να  γίνουν  ή  όχι  είναι  θέμα  

προτεραιοτήτων  που  θέτει  η  Δημοτική  Αρχή  και  είναι  δημοτική  

απόφαση ,  το  καταλαβαίνω ,  αλλά  το  γεγονός  ότι  μπορούμε  να  πούμε  
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όχι ,  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  υπάρχει  εξοπλισμός  

για  τις  παιδικές  χαρές .  Να  μην  παρεξηγούμαστε  κιόλας .   

 Αλλά ,  κύριε  Δήμαρχε ,  το  εάν  θα  είναι  προτεραιότητα  σε  σχέση  

με  την  κατανομή  της  Σ .Α .Τ .Α .  παρελθόντων  ετών  ή  για  την  

αποπεράτωση  της  μελέτης  του  κλειστού  γυμναστηρίου ,  αυτό  δεν  είναι  

κάτι  το  οποίο  μπορούμε  να  το  αξιοποιήσουμε  τόσο  απλά .  Μην  ξεχνάτε  

ότι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  ο  προϋπολογισμός  ήρθε  τον  Φεβρουάριο .  

Δεν  έχουν  περάσει  ούτε  δυο  μήνες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μου  επιτρέπετε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  πω  το  εξής :  καταρχήν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  μου  επιτρέπεις ;  Για  να  κάνω  μια  συνολική  . .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Και  εγώ  να  πω  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλω  να  κατανοηθεί  ότι  πολλές  φορές  η  δυναμική  των  πραγμάτων ,  ότι  

ψηφίζεται  ένα  πρόγραμμα  τον  Φεβρουάριο  ή  ένα  τεχνικό  πρόγραμμα  ή  

ένα  πρόγραμμα  σε  βάση  προϋπολογισμού ,  σημαίνει  ότι  αυτό  το  πράγμα  

θεωρείται  σαν  κάτι  δεδομένο .  Είμαστε  ένας  δυναμικός  οργανισμός ,  
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όλοι  μας  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζουμε  την  κατάσταση  με  μια  

δυναμική ,  επί  της  πράξης  λοιπόν  τώρα , . . .τον  περιορισμένο  αυτό  χρόνο ,  

τον  οποίο  περιγράφεται ,  για  να  καταλάβουμε  όλοι  ότι  κανένας  δεν  

λειτουργεί  υπό  κανονικές  συνθήκες ,  οι  υπηρεσίες  και  τα  πρόσωπα  τα  

οποία . . .για  να  προχωρήσουν  κάποιες  διαδικασίες  διαγωνιστικές ,  

διεκπαιρεωτικές ,  πολλές  φορές  μας  λείπουν ,  το  να  . .αποτέλεσμα  

φαίνεται  ότι  είναι  ένα  άθλος  λίγων ,  ελάχιστων  ανθρώπων . . .αυτό  το  

αποτέλεσμα  που  θα  έφεραν  πολλαπλάσιοι  άνθρωποι  προηγουμένως .  

 Άρα ,  εκ  των  πραγμάτων  μην  περιμένουμε  να  γίνονται  πράγματα  

τα  οποία  γίνονταν  την  προηγούμενη  κατάσταση .  Πολλές  φορές ,  ναι ,  

ενημέρωση  γίνεται  όχι  στον  χρόνο  που  και  εμείς  οι  ίδιοι  θα  

επιθυμούσαμε ,  αλλά  για  να  μείνουμε  στο  αποτέλεσμα  κάποιας  

διαφοροποίησης  με  αυτά  τα  οποία  περιεγράφηκαν ,  περιεγράφηκαν  

συγκεκριμένα  πράγματα ,  διαφοροποίηση  επί  της  ουσίας ;  Εάν  υπάρχει  

διαφοροποίηση  και  υπάρχει  μια  άλλη  δική  σας  προσωπική  ή  της  

παράταξης  ιεράρχηση ,  πολύ  ευχαρίστως  να  την  συζητήσουμε ,  αλλά  εάν  

δεν  υπάρχει ,  νομίζω  ότι  όλη  αυτή  η  διαδικασία  θα  αδικηθεί .  Αυτή  είναι  

η  τοποθέτησή  μου  και  προσέγγισή  μου .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Σεβαστή ,  κύριε  Δήμαρχε  και  να  πω  ότι  φυσικά  και  είναι  σεβαστή  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μητλιάγκα  …  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  κάνουμε  όμως  έτσι  συνέχεια  παρεμβάσεις  ούτε  διάλογο .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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Καλώς ,  έγινε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  απαντήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μια  απάντηση  για  να  κλείσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  ξέρουν  οι  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  σύμφωνα  με  τον  Ν4623, ο  

οποίος  είναι  ένας  νόμος  ιδιαίτερα  πρόσφατος  την  εποχή  του  

κορωνοϊού ,  οι  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  οι  οποίες  

παίρνονται  με  πλειοψηφία  και  με  ομοφωνία ,  έρχονται  προς  έγκριση  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  επί  της  προτάσεως  αυτής  εάν  δεν  υπάρχει  

άλλη  πρόταση  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  πηγαίνει  προς  

εκτέλεση .  Προς  ενημέρωση  του  σώματος  δηλαδή  και  από  την  στιγμή  

που  δεν  υπάρχει  άλλη  πρόταση  επί  αυτού  του  θέματος ,  δεν  τίθεται  

ζήτημα  ψηφοφορίας  επί  αυτού .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θα  μπορούσα  να  πάρω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Να  πω  το  εξής .  Είναι  σεβαστά  όλα  αυτά  και  δεν  υπάρχει  καμία  

διαφωνία .  Να  επισημάνω  το  εξής ,  ότι  επισήμανα  από  την  αρχή  της  

τοποθέτησής  μου  ότι  η  χρονική  περίοδος  είναι  ιδιαίτερη  και  μπορεί  να  

είναι ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Φωτιάδης  στην  αρχή  σε  μια  άλλη  τοποθέτηση ,  

ότι  είναι  μια  περίοδος  που  είναι  δύσκολη  για  όλους  και  για  σας  που  

ασκείτε  την  εξουσία  και  για  μας  που  οφείλουμε  να  ελέγχουμε  και  να  
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ασκούμε  την  όποια  βασική  αντιπολίτευση  θεσμικά ,  γιατί  αυτός  είναι  ο  

ρόλος  μας .   

 Επομένως ,  το  γεγονός  ότι  διαμαρτυρόμαστε  ή  διαφωνούμε  με  

κάποια  πράγματα ,  δεν  νομίζω  ότι  έχει  να  κάνει  με  το  ότι  δεν  

σεβόμαστε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  λειτουργεί  η  Δημοτική  Αρχή  και  

κάνει  την  προσπάθειά  της .  Είναι  απόλυτα  σεβαστός  ο  θεσμικός  ρόλος  

του  καθενός .   

 Με  αυτή  την  έννοια  νομίζω  ότι  και  ακόμη  με  αυτές  τις  συνθήκες  

πρώτον ,  χρόνος  μπορεί  να  δοθεί  περισσότερος  και  δεύτερον ,  έχουμε  το  

δικαίωμα  όλοι  και  ως  παράταξη  να  μην  μπορούμε  να  έχουμε  μια  

ολοκληρωμένη  θέση  για  πράγματα  που  ποτέ  δεν  είχαμε  χρόνο  να  δούμε  

και  να  συζητήσουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  επισημάνω  μόνο  το  εξής :  έχει  ειπωθεί  πολλές  φορές  ότι  πρόκειται  

για  ιδιαίτερες  συνθήκες  για  όλους  μας .  Να  μην  ανοίξουμε  καινούργια  

συζήτηση ,  μια  επισήμανση  θα  κάνω  μονάχα  και  νομίζω  ότι  έχει  

αποδειχθεί  από  την  λειτουργία  όλων  των  συλλογικών  οργάνων  και  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των  Επιτροπών  ότι  και  λόγος  και  ρόλος  

ουσιαστικός  δίνεται  στις  παρατάξεις  της  αντιπολιτεύσεως ,  ρόλο  που  

από  ότι  βλέπω  σε  άλλα  Δημοτικά  Συμβούλια  το  θεωρούν  ζητούμενο .  

Εμείς  τον  έχουμε  κατακτήσει  και  είναι  κατάκτηση  όλων  μας .   

 Λοιπόν ,  οι  συνθήκες  είναι  ιδιαίτερες ,  το  αντιλαμβάνεστε ,  το  εάν  

τώρα  για  δέκα  λεπτά  ή  για  μισή  ώρα  καθυστέρησε  να  έρθει  ένα  

έγγραφο ,  δεν  νομίζω  ότι  αποτελεί  θέμα  τώρα  για  να  το  αναλύουμε  

τόσο  διεξοδικά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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 Εκείνο  όμως  το  οποίο  επισήμανε  ο  κ .  Μισιρλής ,  ο  πρόεδρος  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  έχει  να  κάνει  με  το  ότι  τέτοιου  είδους  

αναμορφώσεις ,  σύμφωνα  με  την  τελευταία  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου ,  εφόσον  δεν  υπάρχει  διαφορετική  και  με  την  τελευταία  

πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  αλλά  και  με  τον  4623,  εφόσον  δεν  

υπάρχει  διαφορετική  πρόταση  τεκμηριωμένη  από  τις  υπηρεσίες ,  αυτά  

έρχονται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  εγκρίνονται  υποχρεωτικώς ,  εάν  

δεν  υπάρχει  διαφορετική  πρόταση ,  δηλαδή ,  για  να  ψηφίσουμε .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  αυτό  είναι  το  πλαίσιο .  Περνάμε  σε  

ψηφοφορία .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Από  την  στιγμή  που  γίνεται  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  συζητήσουμε ,  

νομίζω  ότι  είναι  σημαντικό  να  ακουγόμαστε  όλοι ,  έστω  και  με  κάποιες  

απόψεις  που  μπορεί  να  έχουμε  με  την . .  συμμετοχή  μας .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτό  κανείς  δεν  το  στέρησε  το  δικαίωμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  συμπληρώσω  κάτι  παρακαλώ ;   Αξίζει  . .  στην  Κοιλάδα  των  

Αγίων  Αναργύρων  επάνω  τις  μέρες  που  είχαμε  την  μεγάλη  την  

βροχόπτωση ,  πριν  από  ένα  μήνα  περίπου ,  είχαμε  μια  ζημία  στην  

γέφυρα  στην  λίμνη  τέρμα  επάνω .  Το  ένα  . .  της  γέφυρας  έπεσε .  Όπως  

ξέρετε  επίσης ,  εδώ  και  πολλά  χρόνια  λίγο  μετά  την  κόκκινη  γέφυρα  τα  

πρανή  έχουν  φύγει  και  δεν  έχει  λυθεί  το  θέμα .  Βρήκαμε  την  λύση  με  το  

Δασαρχείο  και  προχωράμε  πολύ  σύντομα  στην  αποκατάσταση .   

Αυτό  έχει  να  κάνει  σε  σχέση  με  το  πρώτο  έργο  το  δασικό ,  αυτό  

που  συζητάμε  τώρα  και  με  το  δεύτερο  έργο  που  είναι  η  καταγραφή  των  

γεφυρών  όλου  του  Δήμου , . . .  ο  κ .  Φωτιάδης  που  είχε  την  αγωνία  του  
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για  την  γέφυρα  εκεί  στο  νεκροταφείο  στον  Λευκώνα ,  να  καταγράψουμε  

άμεσα  όλες  τις  γέφυρες  του  Δήμου  και  θα  κάνουμε . .  έτσι  ώστε  να  

ξέρουμε  ποιες  γέφυρες  και  που  έχουμε  τα  πρώτα  προβλήματα .  

Και  ένα  τελευταίο  που  θέλω  να  πω  όχι  πολύ  σχετικό ,  το  λέω  

όμως ,  σήμερα  ξεκίνησαν  τα  γκρέιντερ .  Ξεκίνησε  από  την  Ορεινή  το  

γκρέιντερ ,  θα  μείνει  όσες  μέρες  χρειαστεί  επάνω ,  αύριο  πάμε  

Βαμβακιά  και  την  επόμενη  εβδομάδα  τα  γκρέιντερ  . .  κανονικά  να  

λύσουμε  το  πρόβλημα  που  δημιουργήθηκε .   

Από  σήμερα  το  γκρέιντερ  είναι  στην  Ορεινή  και  δουλεύει ,  αύριο  

δυο  γκρέιντερ  και  την  άλλη  εβδομάδα ,  εάν  δεν  έχουμε  κανένα  

απρόοπτο ,  θα  έχουμε  τρία  ή  τέσσερα  γκρέιντερ  έξω  σε  όλα  τα  χωριά  

μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Το  θα  εγκρίνεται ,  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι .  Κυρία  Παπαφωτίου  πείτε  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Είναι  ναι  με  την  επισήμανση  ότι  είμαστε  αντίθετοι  με  τις  απευθείας  

αναθέσεις .  Χαίρομαι  που  η  παρατήρηση  που  έκανα  επί  του  πίνακα  των  

πιστώσεων  συντόνισε  και  άλλους  συναδέλφους  γύρω  από  αυτό  το  

σκεπτικό ,   κάνω  ξανά  την  επισήμανση  και  θα  ήθελα  να  σημειωθεί  μαζί  

με  την  ψήφο  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ναι  λοιπόν  από  την  δική  σας  μεριά  με  την  επισήμανση  αυτή .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γεωργούλα .   
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Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Το  ίδιο  και  η  ‘Διάβαση  Πεζών’ .  Είμαστε  αντίθετοι  στις  απευθείας  

αναθέσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  καταχωρήθηκε  και  η  δική  σας  ψήφος .  Οι  υπόλοιποι  ναι .  Οπότε  

εγκρίνεται  με  τις  παρατηρήσεις  αυτές .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  158/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  επιτέλους .  Θέμα  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  598/2018 Α .Δ .Σ .  ως  προς  την  

επιτροπή   

παρακολούθησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  

Υπουργείου  

 Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,   

του  Δήμου  Σερρών  και  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όπως  είδατε  είναι  ένα  διαδικαστικό  ζήτημα  που  έχει  να  κάνει  με  την  

αντικατάσταση  του  προηγούμενου  Δημάρχου  από  τον  νυν .  Η  πρόταση ,  

δηλαδή ,  είναι  ότι  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  θα  οριστεί  ο  κ .  

Δήμαρχος  με  αναπληρωτή  του  τον  κ .  Μισιρλή .   Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  124/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  56/2020 Α .Δ .Σ . :  ¨Καθορισμός   

δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  για  την   

κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  είδατε  εδώ  πέρα  φυλλοφόρησε  και  κάποιο  άλλο  λάθος ,  δεν  είχε  

περιληφθεί  το  όνομα  του  νυν  Γενικού  Γραμματέα  με  αποτέλεσμα  να  

πρέπει  να  γίνει  αυτή  η  διόρθωση .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:125 /2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Αποδοχή  δωρεάς  171 έργων  της  Πινακοθήκης  Κων /νος  Ξενάκης   

στο  Δήμο  Σερρών  για  έκθεσή  τους  στο  Μουσείο  ΞΕΝΑΚΗ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου ,  είναι  συναφές ,  βέβαια ,  αναφέρεται  

στην  εισήγηση ,  για  την   υπογραφή  των  σχετικών  εγγράφων .  Θέλετε  να  

γίνει  επί  του  θέματος  εισήγηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  να  προχωρήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  126/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  παροχής   
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βασικών  αγαθών:  Παροχή  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  Φαρμακείο   

Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  ¨Κεντρική  Μακεδονία   

2014-2020¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  127/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Ανανέωση  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  του   

υπάρχοντος  προσωπικού  από  01-06-2020 έως  31-05-2021  

 για  την  υλοποίηση  της  συγχρηματοδοτούμενης  δράσης  ¨  

Δομές  παροχής  βασικών  αγαθών:  Παροχή  Συσσιτίου ,   

Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  είναι  

πιχειρησιακού  προγράμματος  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  αυτό  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  128/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  

 Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  όπως  ξέρετε  κάθε  χρόνο  χρειαζόμαστε  για  την  

αγροτική  περιοχή  του  Δήμου  Σερρών  τους  υδρονομείς .  Τα  έξι  ονόματα  

που  η  Δημοτική  Αρχή  προτείνει  ως  . .για  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα  

των  πέντε  μηνών  ως  υδρονομείς  είναι  ο  κ .  Τσελελής  και  ο  κ .  

Κουκουβίτης  στην  περιοχή  του  Λευκώνα ,  ο  κ .  Κάρλος  και  ο  κ .  

Θεοδώρου  για  την  περιοχή  του  Μητρουσίου ,  ο  κ .  Δελεφέρης  για  την  

περιοχή  της  Ορεινής  και  ο  κ .  Βάγιας  για  την  περιοχή  της  Βροντούς .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  129/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Δημιουργία  ΚΕΠ  Υγείας  (Κέντρο  Πρόληψης  για  την  Υγεία)  

 στο  Δήμο  μας  & ετήσια  συντήρηση  για  το  λογισμικό  του  

 ΚΕΠ  Υγείας  και  τις  επιπλέον  υπηρεσίες .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Πάνου  δυο  λόγια ,  εάν  θέλει  να  μας  πει .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  δημιουργούμε  μια  νέα  δομή ,  έναν  φορέα  

ουσιαστικά  προληπτικής  ιατρικής ,  ο  οποίος  θα  έχει  έναν  διττό  

λειτουργικό  ρόλο .  Το  ένα  μέρος  του  θα  αφορά  την  υλοποίηση  όλων  

των  προγραμμάτων  προαγωγής  υγείας  και  παράλληλα  θα  μπορεί  αυτός  

ο  φορέας  να  διαχειρίζεται  και  ευρωπαϊκά  προγράμματα  υγείας .  Για  

παράδειγμα ,  υπάρχουν  προγράμματα  όπως  είναι  το  LLM και  για  την  

σωματική  και  νοητική  ενδυνάμωση  τρίτης  ηλικίας  που  αυτή  την  στιγμή  

χρησιμοποιούνται  στους  Δήμους  της  Αγγλίας  και  τα  οποία  εμείς  δεν  

μπορούμε  να  απορροφήσουμε ,  γιατί  πρέπει  να  έχουμε  έναν  φορέα  

δημοτικό ,  ο  οποίος  θα  ασχολείται  με  θέματα  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  

υγείας .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

96 

 Το  δεύτερο  κομμάτι  του  είναι  αυτό  που  αναφέρεται  στην  

εισήγηση  στο  Α7 και  μιλάει  για  τα  συστήματα  παρόχων  ιατρών .   

 Σε  όλη  την  Ελλάδα  τα  υπόλοιπα  Κέντρα  Πρόληψης  που  υπάρχουν  

δεν  έχουν  ενεργοποιήσει  αυτό  το  Α7. Δηλαδή  να  μπορεί  να  γίνεται  σε  

αυτό  το  Κέντρο  Πρόληψης  προ-συμπτωματικός  έλεγχος  για  κάποια  

νοσήματα .   

 Εμείς  αιτηθήκαμε  τα  Χριστούγεννα  στην  Γενική  Διεύθυνση  

Υπηρεσιών  Υγείας  του  Υπουργείου  Υγείας  να  μας  εγκρίνουν  εννέα  

νοσήματα  και  λάβαμε  έγκριση  από  τον  κ .  Κακουλέ  για  επτά .  Τα  επτά  

νοσήματα  στα  οποία  θα  γίνεται  προ-συμπτωματικός  έλεγχος ,  που  δεν  

αναφέρονται  μέσα  γιατί  ήδη  έχει  έρθει  έγκριση  για  αυτά ,  είναι  ο  

καρκίνος  του  παχέος  εντέρου ,  ο  καρκίνος  προστάτη ,  ο  καρκίνος  

τραχήλου  μήτρας ,  ο  καρκίνος  μαστού ,  το  ανεύρυσμα  κοιλιακής  αορτής ,  

το  μελάνωμα .  Αυτά  έχουν  εγκριθεί  για  την  λειτουργία .   

 Παράλληλα ,  θα  εκδοθεί  Κάρτα  Υγείας  του  Δημότη ,  θα  υπάρχουν  

χίλιες  κάρτες  για  ευπαθείς  ομάδες ,  οι  οποίες  θα  δικαιούνται  

εκπτώσεις .   

 Φυσικά  αυτή  την  στιγμή  εγκρίνουμε  μόνο  την  χρήση  λογισμικού  

και  την  παραμετροποίησή  του .   

 Δηλαδή  υπήρχε  η  δυνατότητα  να  αγοράσουμε  λογισμικό ,  το  

οποίο  ανέρχεται  στις  16.000 ευρώ  ή  αλλιώς  να  χρησιμοποιήσουμε  

λογισμικό  από  την  Κεντρική  Δομή  που  υπάρχει  στο  Μαρούσι  και  να  το  

μισθώσουμε ,  ουσιαστικά ,  το  λογισμικό  αυτό  με  1.000 ευρώ  τον  μήνα .   

 Εμείς  απευθυνθήκαμε  και  στην  4η  Υγειονομική  Περιφέρεια  στην  

υποδιοικήτρια  αλλά  και  στην  Γενική  Γραμματεία  Δημόσιας  Υγείας  του  

Υπουργείου  Υγείας  και  σκεφτήκαμε  ότι  αντί  να  χρεώσουμε  τους  

δημότες  με  κάποια  χρήματα  για  αγορά  ουσιαστικά  λογισμικού ,  να  
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μισθώσουμε  ένα  λογισμικό  που  χρησιμοποιείται  στην  Κεντρική  Δομή  

και  να  το  προσαρμόσουμε  στα  δεδομένα  των  δικών  μας  δημοτών  με  

βάση ,  φυσικά ,  τις  ισχύουσες  διατάξεις  που  υπάρχουν  για  την  

προστασία  προσωπικών  δεδομένων .   

 Άρα  σήμερα  εδώ  καλούμαστε  να  κάνουμε  τι  ως  σώμα ;  Οι  τρεις  

εγκρίσεις  λειτουργίας  του  Κέντρου  Πρόληψης  υπάρχουν .  Είναι  

δεδομένο .  Καλούμαστε  απλά  σήμερα  εδώ  να  ψηφίσουμε ,  εάν  θέλουμε  

να  δίνουμε  τα  1.000 ευρώ  τον  χρόνο  για  να  χρησιμοποιηθεί  αυτό  το  

λογισμικό ,  χωρίς  το  οποίο  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  τις  κάρτες  υγειάς  

των  δημοτών ,  στις  οποίες  οι  ευπαθείς  ομάδες  θα  δικαιούνται  και  

εκπτώσεις .    

 Είμαι  έτοιμη  για  να  δεχθώ  ερωτήσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  να  διευκρινίσω  ότι  1.000 ευρώ  τον  χρόνο  και  όχι  1.000 ευρώ  

τον  μήνα .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Τον  χρόνο ,  ναι .  Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ  κυρία  Πάνου .  Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  

Κάποια  τοποθέτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   έβαλε  το  χεράκι  εκεί ,  δεν  φαίνεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  συγνώμη .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρία  Πάνου  δώστε  μας  ένα  συγκεκριμένο  παράδειγμα .  Πόσο  θα  

ωφεληθεί  ο  δημότης ;  Πέρα  από  τις  ευπαθείς  ομάδες ,  η  τελευταία  σας  
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πρόταση ,  πείτε  μας  με  όλα  τα  προηγούμενα  που  είπατε ,  μερικά  

παραδείγματα ,  για  να  καταλάβουμε .  Σωστά  κάνατε  αναφορά  στα  

προσωπικά  δεδομένα  και  βεβαίως  οι  άξονες  που  αναφερθήκατε  και  τα  

νοσήματα  είναι  έτσι  μια  πομπώδης  ανακοίνωση .  Στην  πράξη  πείτε  μας  

το  πως  θα  γίνει  αυτό  σας  παρακαλώ .   

 Το  πομπώδες  αντιλαμβάνεστε ,  είναι  βαρύγδουπα .  Πολύ  σοβαρά  

πράγματα .  Και  εάν  ο  τοπικός  Ιατρικός  Σύλλογος  έχει  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνο ,  το  μικρόφωνο .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κύριε  Φωτιάδη  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  είναι  ενημερωμένος .  Μάλιστα ,  το  

πρωί  είχαμε  και  μια  εκτενέστερη  συνομιλία  με  τον  Πρόεδρο  τον  κ .  

Βάκκαλο ,  ο  οποίος  φυσικά  και  το  ενέκρινε  ως  ένα  πολύ  μεγάλο  έργο  

για  το  μέλλον  των  συνδημοτών  μας .  Γιατί ;  Θα  σας  δώσω  ένα  

συγκεκριμένο  παράδειγμα ,  θα  λάβω  μια  περίπτωση .   

Για  παράδειγμα ,  στην  Κάρτα  Υγείας  του  Δημότη  μπορεί  να  

εγγράφεται  ότι  κάποιος  δημότης  αντιμετωπίζει  ιστορικό  καρκίνο  του  

παχέος  εντέρου .  Αυτός ,  λοιπόν ,  ο  δημότης  που  θα  εγγράφεται  στην  

κάρτα  αυτό  το  νόσημα ,  θα  μπορεί  μέσα  από  αυτό  το   Κέντρο  Πρόληψης  

να  μεταβεί  σε  όποιο  ιδιωτικό  κέντρο  συνεργαζόμενο  φυσικά  πάροχο  

γιατρό  με  το  Κέντρο  θέλει  και  εάν  αυτή  η  εξέταση  που  προσδιορίζεται  

από  το  πρωτόκολλο  screening,  το  οποίο  πρωτόκολλο  αυτό  που  σας  λέω  

είναι  ένα  πρωτόκολλο ,  το  οποίο  έχει  εγκρίνει  το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο  

Πρόληψης  και  Ελέγχου  Νοσημάτων .  

Δηλαδή  λέει  ότι  στην  περίπτωση  που  έχουμε  αυτό  το  νόσημα ,  

καρκίνο  του  παχέος  εντέρου ,  από  την  ηλικία  των  50 έως  των  75 θα  

γίνονται  δωρεάν  οι  εξετάσεις  για  την  ανίχνευση  αιμοσφαιρίνης  
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κοπράνων  κάθε  ένα  με  δυο  χρόνια ,  θα  γίνεται  δωρεάν  η  

κολονοσκόπηση  κάθε  πέντε  χρόνια  και  εάν  αυτός  ο  άνθρωπος  έχει  

συγγενή  με  ιστορικό  καρκίνο  παχέος  εντέρου  ή  εάν  έχει  συγγενή  με  

αδενωματώδη  πολύποδα ,  τότε  θα  ξεκινάει  αυτή  η  διαδικασία  από  την  

ηλικία  των  40.  

Επομένως  είναι  κάτι  πολύ  σημαντικό .  Μπορεί  να  σας  ακούγεται  

βαρύγδουπο  στα  λόγια  αλλά  στην  πράξη  αυτό  θα  πάρει  χρόνο .  Δηλαδή  

μην  πιστεύει  κανείς  ότι  αύριο  θα  ανοίξει  το  Κέντρο  Πρόληψης  και  σε  

δυο  με  τρεις  μήνες  θα  μπορεί  να  γίνει  αυτό .   

Αυτή  την  στιγμή  χρειαζόμαστε  την  απόφαση   Δημοτικού  

Συμβουλίου  για  την  αποστείλουμε  στην  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  

Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Υγείας ,  συγκεκριμένα  η  υπηρεσία  λέγεται  

Διεύθυνση  Ιατρών  Επιστημόνων  και  Επαγγελματιών  Υγείας  του  

Υπουργείου  Υγείας ,  απλά  είναι  τυπικό  να  την  αποστείλουμε  εκεί  και  

όταν  επιτρέψει  αυτός  ο  φάκελος  και  πάλι ,  ο  οποίος  είναι  ένας  φάκελος  

στον  οποίο  έχουμε  κάνει  έναν  μεγάλο  αγώνα  για  να  φτάσουμε  εδώ ,  

όταν  επιστρέψει  θα  ξεκινήσει  μια  διαδικασία ,  κύριε  Φωτιάδη ,  που  θα  

πάρει  περίπου  τρεις  με  τέσσερις  μήνες  για  να  παραμετροποιηθεί  το  

λογισμικό  που  θα  χρησιμοποιηθεί  από  το  Κέντρο  Πρόληψης .   

Επομένως ,  πρότεινα  στην  δημοτική  μας  αρχή  πρώτα  …τον  χώρο ,  

τον  οποίο  φυσικά  θα  έχει  έξοδα  λειτουργικά ,  ρεύμα ,  νερό ,  γιατί  πρώτα  

πρέπει  να  είναι  έτοιμη  η  λειτουργία  του  Κέντρου  και  μετά  φυσικά  να  

έρθουμε  να  συζητήσουμε  όλα  τα  άλλα  θέματα .   

Τρεις  με  τέσσερις  μήνες  θα  χρειαστεί  το  λογισμικό .  Μετά  θα  

χρειαστεί  καταγραφή  των  δημοτών  και  οι  καρτέλες  υγείας .  Όπως  σας  

είπα  υπάρχουν  ισχύουσες  διατάξεις  για  την  προστασία  των  

προσωπικών  δεδομένων ,  όπου  θα  χρειαστούν  άλλοι  δυο  μήνες  για  να  
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μπορέσει  αν  γίνει  αυτή  η  καρτέλα  υγείας  κάθε  δημότη  και  η  έντυπη  και  

η  ηλεκτρονική .   

Βέβαια  έντυπη  βάση  της  νομοθεσίας  δεν  την  δικαιούνται  όλοι  οι  

δημότες   αλλά  μόνο  οι  ευπαθείς  ομάδες .  Και  μετά  θα  πάμε  στο  σημείο  

για  μια  μεγάλη  διαβούλευση  για  το  άρθρο  Α7, γιατί  κανένα  Κέντρο  

Πρόληψης ,  κύριε  Φωτιάδη  στην  Ελλάδα  δεν  έχει  ενεργοποιήσει  το  Α7 

που  γράφω  στη  εισήγηση .   

Θα  πάμε ,  λοιπόν ,  σε  μια  μεγάλη  διαβούλευση  με  τον  Ιατρικό  

Σύλλογο ,  την  οποία  την  έχω  κάνει  με  τον  Πρόεδρο  του  Συλλόγου  εδώ  

των  Σερρών  αλλά  και  με  τον  Πρόεδρο  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Αθηνών ,  

για  να  κτίσουμε  μαζί  τους  όρους  των  παρόχων  ιατρών ,  τους  όρους  

συνεργασίας  με  αυτό  το  Κέντρο  Πρόληψης ,  ώστε  να  υπάρχουν  οι  

παρεχόμενες  υπηρεσίες  στους  δημότες .   

Τότε  θα  ξεκινήσει  η  διαβούλευση  με  τον  Ιατρικό  Σύλλογο ,  ο  

οποίος  είναι  ήδη  ενήμερος ,  όπως  σας  είπα  και  ο  οποίος  χαιρετίζεται ,  

τουλάχιστον  δια  του  Προέδρου  που  έχουμε  μιλήσει ,  με  μεγάλο  δέος  και  

σεβασμό  αυτό  το  μεγάλο  έργο  για  το  μέλλον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ευχαριστούμε  κυρία  Πάνου .   Νομίζω  ότι  δεν  υπάρχει  κάτι  

άλλο  να  διευκρινίσουμε .  Εγκρίνεται  ομοφώνως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  130/2020 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Δημιουργία  Συμβουλευτικού  Σταθμού   

για  την  άνοια  στο  Δήμο  Σερρών .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιθυμείτε  επ’  αυτού  εισήγηση  συνάδελφοι ;  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Θέλετε  εισήγηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  όχι .  Θέλετε  να  πείτε  με  δυο  κουβέντες  τι  είναι  αυτό ;  Με  δυο  

κουβέντες  όμως .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Συμβουλευτικός  Σταθμός  για  την  Άνοια .  Εάν  είδατε  πριν  μια  εβδομάδα  

κλήθηκαν  όλοι  οι  πολιτικοί  να  υπογράψουν  την  Διακήρυξη  για  την  

Άνοια  από  την  εταιρεία  Αλτσχάιμερ  Αθηνών .  Αποστέλλεται  σε  όλους  

τους  Αντιδημάρχους  Υγείας  και  σε  όλους  τους  βουλευτές  και  φυσικά  

συνυπογράψαμε  και  εμείς .   

 Πρέπει  όλοι  οι  δήμοι  να  προετοιμαστούν ,  ώστε  να  μπορούν  να  

είναι  οι  Κοινότητές  τους  φιλικές  απέναντι  στην  άνοια ,  να  γίνεται  

δηλαδή  από  ειδικό  εξειδικευμένο  νευρολόγο  η  εξέταση  των  

νευροψυχολογικών  διαταραχών  που  παρουσιάζουν  κάποιοι  στην  
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νοητική  τους  λειτουργίας  και  αυτό  εμείς  μέσω  ενός  προγράμματος  

μέσω  του  Ε .Δ .Υ .Π .Υ .  θα  έχουμε  για  έξι  μήνες  εντελώς  δωρεάν  

νευρολόγο  και  παράλληλα  μέσω  αυτού  του  προγράμματος  θα  

εκπαιδεύσουμε  τρεις  ήδη  υπαλλήλους  του  Δήμου  μας ,  για  το  ΦΕΚ  

προσδιορίζει  συγκεκριμένες  ειδικότητες ,  νοσηλευτή ,  κοινωνικό  

λειτουργό  και  επισκέπτη  υγείας ,  να  τους  εκπαιδεύσουμε  δωρεάν  μέσω  

του  Ε .Δ .Υ .Π .Υ . ,  έτσι  ώστε ,  να  δημιουργήσουμε  ένα  παράθυρο  

νομοθετικά  για  να  είμαστε  έτοιμοι  να  δημιουργήσουμε  τα  Κέντρα  

Ημέρας  μετά  από  δυο   με  τρία  χρόνια ,  τα  οποία  είναι  και  πάγιο  αίτημα  

και  του  Σ .Ο .Ψ .Υ .  Νομού  Σερρών  και  της  κυρίας  Νομίδου  που  κάνουμε  

μια  μεγάλη  προσπάθεια  σε  αυτόν  τον  τομέα .   

 Και  πάλι  θα  ακολουθούνται  τα  πρωτόκολλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  κυρία  Πάνου .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Εάν  έχετε  ερωτήσεις  είμαι  στην  διάθεσή  σας .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήσασταν  απόλυτα  κατατοπιστική ,  νομίζω  δεν  υπάρχουν  ούτε  

ερωτήσεις  ούτε  αντιρρήσεις  επί  του  θέματος ,  οπότε  εγκρίνεται  

ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  131/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   
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ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  αποζημίωσης  και  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την   

διάθεση  νωπών  λαχανικών  και  φρούτων  των  παραγωγών  λόγω   

απαγόρευσης  συμμετοχής  τους  στις  λαϊκές  αγορές  του  Δήμου  

Σερρών ,   

συνολικού  ποσού  6.000,00 €,  για  την  αντιμετώπιση  των  εκτάκτων   

αναγκών  πολιτικής  προστασίας  από  την  πανδημία  του  κορωνοϊού   

COVID-19.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιθυμεί  να  τοποθετηθεί  επί  του  θέματος  ο  κ .  Μισιρλής ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Όχι ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Οπότε  το  θέμα ,  ούτως  ή  άλλως ,  εμπίπτει  στις  διατάξεις  της  

πράξης  …  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .    

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο  Χρυσανθίδης  ο  Βασίλης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  ερώτηση ,  τι  θέλετε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ερώτηση  και  τοποθέτηση  μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πείτε  μας ,  λοιπόν .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μπορείτε ,  σας  παρακαλώ ,  επειδή  είπε  ο  κ .  Μισιρλής  προηγούμενα  και  

θέλω  να  βοηθήσω  στο  κομμάτι  αυτό  αλλά  δυστυχώς  δεν  ακουγόμαστε  

πολλές  φορές  και  θεωρούνται  ορισμένα  πράγματα  αυτονόητα ,  

προηγούμενα  σε  τοποθέτηση  για  τις  αναμορφώσεις  ο  κ .  Μισιρλής ,  της  

οποίας  βέβαια  δεν  είχαμε  καμία ,  παντελώς  ενημέρωση  και  αυτό  μπορώ  

να  το  επιβεβαιώσω  με  πολλούς  μάρτυρες  και  με  τα  έγγραφα  τα  οποία  

υπάρχουν ,  είπε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  υποχρεωμένο  να  

ψηφίσει  τα  θέματα  αυτά  . .  κορωνοϊό .   

 Μπορείτε ,  σας  παρακαλώ ,  ως  Πρόεδρος  να  μου  διαβάσετε  την  

εισήγηση  που  είναι  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ποια  είναι  ως  

θέμα .  Για  να  μπορούν  οι  συνάδελφοι  να  ενημερωθούν .  Το  θέμα  που  

ψηφήσαμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  μπορείτε  να  μου  το  διαβάσετε  

παρακαλώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  εγώ ;  Σε  μένα  μιλάτε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τον  κύριο  Κατιρτζόγλου .  Το  θέμα  που  ψηφίσαμε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  μπορείτε  να  μου  το  διαβάσετε ,  το  οποίο  θα  εγκρίνει  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ;  Ως  θέμα .  Ως  θέμα ,  απόφαση ,  θέμα .  Το  θέμα  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  που  ψηφίσαμε  και  έρχεται  σήμερα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  το  διαβάσω ;  Δεν  το  έχετε  μπροστά  σας   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι ,  εάν  θέλετε  να  τοποθετηθείτε  επί  του  θέματος ,  αφού  το  

έχετε  μπροστά  σας ,  γιατί  να  το  διαβάσω  εγώ ;  Διαβάστε  τι  θέλετε  να  

διαβάσετε .  Δεν  θα  με  κάνετε  εμένα  υποβολέα  σας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να  σας  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   καλοπροαίρετα  ότι  δεν  υπάρχει  μέσα  

πουθενά  η  λέξη  ‘αναμόρφωση’ .  Άρα  λοιπόν  και  έχω  ενημερώσει  τον  κ .  

Πρόεδρο ,  στην  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίστηκε  έγκριση  

αποζημίωσης  και  διάθεση  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  Η  λέξη  

‘αναμόρφωση’   δεν  υπάρχει  παρότι  υπάρχει  μέσα  στο  κείμενο .   

 Άρα  λοιπόν  . .  στον  κ .  Πρόεδρο  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  ακούστε  κάτι .  Το  πως  επιγράφεται  ένα  θέμα  δεν  

είναι  το  μείζον .  Το  μείζον  είναι  ποια  είναι  η  απόφαση .  Εάν  η  απόφαση ,  

λοιπόν ,  στο  διατακτικό  της  ορίζει  αυτό  που  πρέπει  να  ορίσει ,  ισχύει  

αυτό  που  λέει  η  απόφαση  και  όχι  το  πως  διατυπώθηκε  το  θέμα .  Αυτά  

είναι  γνωστά ,  δεν  είναι  τώρα… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  επειδή  είναι  πολύ  γνωστά  και  επειδή  είμαι  και  πολλά  χρόνια  και  

ξε΄ρω  πολύ  καλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  μην  αντιδικούμε  για  διαδικαστικά  θέματα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  αφήστε  με  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  θα  ξαναπάρετε  τον  λόγο .  Για  να  μην  αντιδικούμε  

για  διαδικαστικά  ζητήματα ,  δεν  είναι  το  μείζον  το  πως  επιγράφεται  το  
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θέμα  αλλά  το  ποια  είναι  η  απόφαση .  Εντάξει ;  Να  μιλήσουμε ,  λοιπόν ,  

για  την  ουσία  και  όχι  για  διαδικαστικά  θέματα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  την  ουσία  θα  μιλήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εμείς  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  ψηφίσαμε  την  έγκριση  αποζημίωσης .  Εγώ  ψήφισα  αυτό  και  η  

κυρία  Μητλιάγκα ,  δεν  ψηφίσαμε  αναμόρφωση .  Καταλαβαίνετε  τι  θέλω  

να  πω .  Η  αναμόρφωση  γράφτηκε  εκ  των  υστέρων .  Δεν  μπορεί  σε  ένα  

θέμα  να  μην  δεν  γράφεται  το  τι  ψηφίζεις ,  διότι  εάν  δείτε  παρακάτω ,  σε  

προηγούμενες  αναμορφώσεις  και  στις  επόμενες ,  λέμε  ότι  Α  και  Β .  Άρα  

λοιπόν  και  το  τόνισα  αυτό  στον  κ .  Πρόεδρο ,  ότι  θα  πρέπει  να  το  

προσέξει  και  να  το  διορθώσετε  σήμερα .   

Αυτό  θέλω  να  πω ,  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  πιο  προσεκτικοί  και  

να  ενημερωνόμαστε  καλύτερα ,  ώστε  να  μπορούμε  να  ψηφίζουμε  αυτά  

που  διαβάζουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .    

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Μπορώ  να  έχω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  απόφαση  που  έχουμε ,  θα  έχετε  τον  λόγο  κ .  Μισιρλή ,  η  απόφαση  που  

έχουμε  εδώ  και  η  οποία  εισάγεται ,  την  οποία  εισηγείται  ουσιαστικά ,  

μάλλον  πρόκειται  περί  αποφάσεως ,  δεν  πρόκειται  περί  εισηγήσεως ,  

πρόκειται  περί  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής  η  οποία  

εγκρίνεται  υποχρεωτικά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .    

 Η  απόφαση ,  λοιπόν ,  αυτή ,  όπως  εισάγεται  στο  Α  λέει  ότι  εγκρίνει  

την  αποζημίωση  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  και  στο  Β  λέει  ότι  εγκρίνει  

την  αναμόρφωση ,  11η  του  σκέλους  των  εξόδων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Και  σας  λέω  ότι  το  Β  σήμερα  το  βλέπουμε  εμείς  για  πρώτη  φορά .  Άλλο  

ψηφίσαμε .  Αυτό  θέλω  να  πω .  Δεν  μας  το  έφεραν  στην  Οικονομική  

Επιτροπή . .  το  θέμα  ως  έχει .  Και  το  ίδιο  συμβαίνει  και  παρακάτω  και  

σε  άλλα  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μισιρλή  απαντήστε ,  εάν  θέλετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επιτρέπεται  μια  παρέμβαση ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Απλώς  θα  ήθελα  να  πω  στον  κ .  

Χρυσανθίδη ,  φυσικά  και  σε  όλους  τους  συναδέλφους ,  προφανώς  . .  ένα  

ποσό  για  ένα  θέμα  το  οποίο  έρχεται ,  . .θα  συνοδεύεται  και  από  

αναμόρφωση .  Από  την  στιγμή  που  είναι  ένα  καινούργιο  ποσό ,  . .  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  ένα  καινούργιο  ποσό ,  προφανώς  αυτό  το  ποσό  θα  

. .από  έναν  προϋπολογισμό… 

 Τώρα  . .  στο  κομμάτι  της  Οικονομικής  Επιτροπής  η  λέξη  

αναμόρφωση  και  μπήκε  μόνο  η  έγκριση ,  εκ  των  πραγμάτων  θεωρείται  

ότι  είναι  και  αναμόρφωση .  Κακώς  που  δεν  . .  αλλά  το  κυρίαρχο  είναι  η  

έγκριση  του  συγκεκριμένου  ποσού  επί  της  οποίας ,  νομίζω ,  

συμφωνήσατε  όλοι .   

 Από  εκεί  και  πέρα  λοιπόν ,  επειδή  έρχεται  το  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  κανονικά ,  όπως  θα  έπρεπε  να  έρθει ,  έγκριση  αποζημίωσης ,  

νομίζω  να  μην  μιλήσουμε  για  το  έλασσον ,  να  μιλήσουμε  για  το  μείζον  

που  είναι  η  αυτή  καθ’  εαυτή  η   απόφαση  που  μας  αφορά  όλους .  Να  μην  

μπούμε  στο  διαδικαστικό .   
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 Εάν  από  εδώ  και  πέρα  νομίζω  ότι  αυτά  τα  πράγματα  θα  πρέπει  να  

γίνονται  ολοκληρωμένα  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή .  Να  μην  

μείνουμε  στο  διαδικαστικό  άλλο ,  παράκληση  σε  όλους  τους  

συναδέλφους  γιατί  όλων  ο  χρόνος  πραγματικά  είναι  πολύτιμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ορίστε  κ .  

Μισιρλή .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Χρυσανθίδη  για  την  παρατήρησή  του  

πρωτίστως ,  αλλά  επειδή  δεν  είμαι  νομικός  απευθύνθηκα  στην  

υπηρεσία ,  η  οποία  μου  είπε  ότι  λίγο  πριν  την  εισήγηση  στην  

παράγραφο  Β  λέει  ότι  κατά…δημοσίων  συμβάσεων  γίνεται  με  απόφαση  

οικείας  Οικονομικής  Επιτροπής .  Εάν  δεν  υπάρχει  στον  προϋπολογισμό  

πίστωση  ή  η  υπάρχουσα  δεν  επαρκεί ,  με  την  ίδια  απόφαση  γίνεται  

δεσμευτική  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  η  οποία  εγκρίνεται  

υποχρεωτικά  από  το  οικείο  δημοτικό  ή  περιφερειακό  συμβούλιο  στην  

πρώτη  μετά  την  Οικονομική  Επιτροπή  συνεδρίαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  είναι  ένα  τυπικό  θέμα  στο  οποίο  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  επιμένει  ότι  πρέπει  να  αναγράφεται  και  λέξη  

αναμόρφωση ,  η  υπηρεσία  θεωρεί  ότι  υπάρχει  ακριβώς  η  έννοια  της  

αναμόρφωσης ,  αφού  γίνεται  αποδοχή  της  χρηματοδότησης  και  είναι  

κάτι  το  οποίο  θα  το  λύσει  η  υπηρεσία .  θα  το  λύσουν ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  

είναι  τυπικό .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Μετά  από  όλα  αυτά  το  θέμα  εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  132/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  404.240,00 € για  την  υλοποίηση  

 της  πράξης  ¨Ενεργητική  πυροπροστασία  σχολικών  μονάδων  

 Δήμου  Σερρών¨ ,  από  το  πρόγραμμα  ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  133/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  19.939,20 € για  την  υλοποίηση  

 της  πράξης  με  κωδ .  ΟΠΣΑΑ:  0010973646 και  τίτλο:  ¨Δράσεις   
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πρόληψης  δασών  από  πυρκαγιές  και  άλλες  φυσικές  καταστροφές   

στο  Δήμο  Σερρών¨  από  το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ)  2014-2020.  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  και  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  το  θέμα  που  είπαμε  ότι  είναι  συσχετιζόμενο  με  το  προ  ημερησίας  

διατάξεως .  Εδώ  έχουμε  την  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  αγορά  

εξοπλισμού  Πολιτικής  Προστασίας .  Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  134/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομοφώνως .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  δώδεκα  έχω  μια  ερώτηση .  Τα  περνάτε  λίγο  

γρήγορα  και  η  διαδικασία  δεν  μας  εννοεί .   Ήθελα  να  ρωτήσω ,  να  
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ανοίξω  μισό  λεπτό  λίγο  στον  πίνακα ,  μπαίνουν  όλες  οι  

χρηματοδοτήσεις  στον  κωδικό  τακτικών  αποδοχών .  Θα  ήθελα  λίγο  μια  

εξήγηση  γι '  αυτό ,  γιατί  ψηφίζοντας  τους  προϋπολογισμούς  με  τις  

αναμορφώσεις  τους  και  τα  λοιπά ,  είναι  γνωστό  ότι  πρώτα  

τακτοποιούνται  και  εξασφαλίζονται  κονδύλια  για  τις  τακτικές  

αποδοχές  του  προσωπικού .  Ποιος  ο  λόγος  τώρα  να  μεταφέρονται  όλα  

αυτά  έτσι ;   

 Θα  ήθελα  μια  από  τους  εισηγητές ,  από  τον  κ .  Μισιρλή  μια  

απάντηση .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  καταλαβαίνω  τι  ακριβώς  λέτε ,  γιατί  εδώ  

έχουμε  τις  μεταφορές  πιστώσεων  ύψους  60.000 ευρώ ,  οι  οποίες  

δίδονται  . .  ένα  ποσό  30.000 ευρώ ,  από  δαπάνες  ενοικίασης  

μικροφωνικής  φωτισμού  και  κάλυψης  αθλητικών  και  πολιτιστικών  

εκδηλώσεων ,  οι  οποίες  δεν  γίνονται  αυτή  την  εποχή  άλλες  20.000 

ευρώ ,  από  δημοσιεύσεις  διάφορες  5.000 ευρώ  και  από  προμήθεια  ειδών  

. .  και  συντήρησης  κοινωνικής  κουζίνας  5.000 ευρώ  και  πηγαίνουν  σε  

απολυμάνσεις  και  είδη  καθαριότητας  ύψους  60.000 ευρώ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Μισιρλή  εάν  με  ακούτε ,  εάν  μου  επιτρέπετε  μιλώ  πιο  

συγκεκριμένα  να  το  κάνουμε ,  για  τα  λεφτά  που  έρχονται  ως  ενοίκιο ,  ας  

το  πούμε  ή  ως  επιδότηση  για  τις  μονάδες  φιλοξενίας  μεταναστών .  

Τώρα  αυτό  άνοιξα  μπροστά  μου ,  το  βλέπω  εκεί ,  πρόκειται  για  170 

περίπου  χιλιάδες  ευρώ ,  οι  οποίες  στην  πλειοψηφία  τους ,  στην  

πλειονότητά  τους  οι  περισσότερες . .  σε  τακτικές  αποδοχές  συμβάσεων  

ορισμένου  χρόνου ,  σε  εργοδοτικές  εισφορές  και  από  τα  170 χιλιάρικα  
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μόλις  τα  35 πάνε  για  αποζημίωση  απαλλοτριώσεων ,  προμήθεια  ειδών  

υγιεινής .   

 Το  ερώτημά  μου ,  λοιπόν ,  βασίζεται  επί  αυτών  που  μας  στείλατε  

και  με  αποδεικνύεται  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Ρωτώ  λοιπόν ,  για  ποιο  λόγο  

αξιοποιούνται  με  αυτό  τον  τρόπο ,  ενώ  είναι  γνωστό  ότι  τουλάχιστον  οι  

αποδοχές  πρώτες  εξασφαλίζονται  στους  προϋπολογισμούς ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  προφανές  ότι  αυτές  είναι  εξασφαλισμένες ,  οπότε  εμείς  θέλουμε  

να  τις  χρησιμοποιήσουμε  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  κατά  την  

δική  μας  εκτίμηση  τα  χρήματα   αυτά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  κάνουμε  διάλογο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  πάρω  όμως  και  μια  απόφαση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  γι '  αυτό  κάνω  την  

ερώτηση .  Ευχαριστώ .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Σας  απάντησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακουστήκατε ,  πείτε  ξανά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 Είπα  ότι  έχω  απαντήσει  στην  κ .  Παπαφωτίου  ότι  η  επιλογή  μας  για  

την  διάθεση  των  χρημάτων  αυτών  γίνεται  με  τον  τρόπο  που  

περιγράφεται  στις  αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμού .  Ευχαριστώ  

πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτή  είναι  η  απάντηση  κυρία  Παπαφωτίου .  Προχωρούμε  σε  

ψηφοφορία .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .  Εγκρίνεται  ομοφώνως  λοιπόν .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (9η)  που  αφορά  έκτακτη  κατανομή  αγροτική  οδοποιία  τους  

Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  έτους  2020 για  την  αποφυγή  της  

διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID 19 σε  οικισμούς  και  καταυλισμούς  

ΡΟΜΑ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  135/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (10η)  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  στα  πλαίσια  αποφυγής  της   

διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID 19.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  136/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (12η)  που  αφορά  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  τη  λειτουργία  

μονάδων  προσωρινής  φιλοξενίας  μεταναστών  στο  Δήμο  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  137/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (13η)  που  αφορά  έσοδα  κατ’  επέκταση  της  υπ '  αριθμό  

1115/2017 Δικαστικής  Απόφασης  του  Α’   Τριμελούς  Εφετείου  

Κακουργημάτων  Αθηνών  σχετικά  με  την  ποινική  υπόθεση  

 ENERGA και  HELLAS POWER  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  138/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  από  σεισμό    

Παραδοσιακού  Οικισμού  Χιονοχωρίου ,  Τοπικών  Κοινοτήτων  

  Ελαιώνα ,  Μετοχίου ,  Ξηροτόπου ,  Ιεράς  Μονής  Βύσσιανης ,   

Τιμίου  Προδρόμου ,  Τοπικών  Κοινοτήτων  Άνω  Βροντούς ,   

Ορεινής  και  οικισμού  Χρυσοπηγής  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  επικαιροποίηση  των  σχεδίων  Πολιτικής  Προστασίας ,  δεν  ξέρω  

εάν  θέλει  να  πει  κάτι  επ’  αυτού  πολύ  σύντομα  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Δυο  πράγματα  θα  ήθελα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  για  τα  δυο  θέματα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Θα  ήθελα  να  πω  ότι  αυτά  είναι  δυο  σχέδια  

που  είχε  εκπονήσει  ο  κ .  . .  δεν  πρέπει  να  το  κρύψουμε  αυτό  και  τώρα  

απλώς  έχουν  επικαιροποιηθεί…Επίσης ,  δέχομαι  την  παρατήρηση  που  

είχε  κάνει  στο  προηγούμενο  συμβούλιο  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  πρέπει  

όντως . . .να  είναι  πιο  σωστά .  Νομίζω  ότι  αυτή  την  φορά  είναι  σε  αρκετά  

καλύτερη  κατάσταση .  . .  ορθογραφικά  και  συντακτικά  λάθη .  Ήταν  

σωστή  η  παρατήρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  μικρή  παρέμβαση .  Κύριε  Νυχτοπάτη  να  σας  πω  ότι  και  σήμερα  

ξανά  διαβάζοντάς  τα  δεν  τα  είδα  διορθωμένα  και  πάλι  είδα  για  ασφαλή  

καταφύγιο  και  πάλι  είδα  για  πληθούμενους  πληθυσμούς .  Συγνώμη  αλλά  

θέλει  μια  διόρθωση ,  τα  βλέπουν  και  άλλοι  άνθρωποι .  Ευχαριστώ .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Έχετε  δίκαιο ,  συμφωνώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ας  μείνουμε  στην  ουσία  του  πράγματος  ότι  στο  θέμα  αυτό  ο  

σχεδιασμός  του  Δήμου  Σερρών  είναι  περισσότερο  από  πρωτοπόρος  ανά  

την  επικράτεια .   

 Εγκρίνονται  ομοφώνως  και  το  13 και  το  14.  Εγκρίνονται  λοιπόν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  139/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  άμεσης  

/  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την  εκδήλωση  σεισμών ,   

με  την  κωδική  ονομασία  ¨ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα  και  το  δεκατέσσερα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  140/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  πέντε .   
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ΘΕΜΑ   15ο:  

Διενέργεια  ανοικτού  αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού  ιδεών  για   

τον  ¨Εξωραϊσμό  -  αναβάθμιση  υφιστάμενων  σιντριβανιών  Πλατείας   

Ελευθερίας¨  στο  πολεοδομικό  συγκρότημα  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιθυμείτε  εισήγηση  επί  του  θέματος ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ;  Οι  

επικεφαλής  να  απαντούν .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  λέει  ναι ,  οπότε  έχετε  

τον  λόγο  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Έχουμε  πει  σε  παλαιότερο  συμβούλιο  ότι  προχωράμε  στην  

αντικατάσταση  των  σιντριβανιών  στην  κεντρική  μας  πλατεία ,  στην  

πλατεία  Ελευθερίας .  . .  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό .  Αυτό  που  ψηφίζουμε  

σήμερα  είναι  το  εξής ,  ότι  αποδεχόμαστε  και  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

και  αλλιώς  ότι  το  έργο  είναι  τόσο  σημαντικό  για  την  πόλη ,  που  

απαιτείται  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός .  Δεν  υπάρχει  άλλος  τρόπος .  

Δεν  θα  μπορούσαμε ,  δηλαδή ,  από  μόνοι  μας  να  πούμε  ότι  . .  με  τον  

τρόπο  που  θέλουμε  εμείς .   

 Επίσης ,  αυτό  που  ψηφίζουμε  είναι  το  μέγιστο  ποσό  το  οποίο  θα  

δαπανήσουμε  για  τον  εξής  λόγο .  Είτε  για  τα  βραβεία  των  

διαγωνιζομένων  είτε  για  την  Επιτροπή  θα  . .  και  τις  αρμόδιες  

Επιτροπές .  Όταν  θα  έρθει  το  θέμα  του  διαγωνισμού  διακήρυξης  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τότε  θα  αποφασίσουμε  το  ακριβές  ποσό  που  . .  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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 Το  θέμα  της  Επιτροπής  νομίζω  είναι  . .  δεν  μπορούμε  να  πούμε  

εμείς  ποιο  είναι  το  ποσό ,  δεν  το  γνωρίζουμε  για  να  σας  πω  ακριβώς ,  

όταν  θα  έρθει  ξανά  στο  συμβούλιο  θα  πούμε  ποιο  ποσό  θα  δώσουμε  σε  

κάθε  βραβείο .  Στον  πρώτο ,  στους  τρεις ,  στους  πέντε ,  θα  το  ορίσουμε  

εμείς .   

 Αυτά  έχω  να  πω  και  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ερώτηση  επί  του  θέματος ;   Δεν  υπάρχει  ερώτηση ,  δεν  υπάρχει  

τοποθέτηση  από  ότι  μπορώ  να  συμπεράνω ,  εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα  και  συνεχίζουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  έκτο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  πρόεδρε  ο  Γάτσιος  είμαι ,  θα  ήθελα  μια  μικρή  τοποθέτηση  πάνω  

σε  αυτό  το  θέμα .  Στο  δέκα  πέντε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Απλά  εμείς  επισημαίνουμε  το  εξής ,  ότι  ο  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  

δεν  μπορεί  να  γίνει  μόνον  για  τα  σιντριβάνια .  Θα  πρέπει  να  γίνει  για  

τον  ευρύτερο  χώρο  όλης  της  πλατείας  και  να  λάβει  πολύ  σοβαρά  και  
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σημαντικά  υπόψη  του  τα  υφιστάμενα  κτίρια  που  υπάρχουν  γύρω  και  

αυτά  που  δεν  μπορούν  να  τροποποιηθούν .   

 Δηλαδή ,  δεν  συμφωνούμε  με   τον  τίτλο  «Μόνο  για  τα  

σιντριβάνια». Θα  λέγαμε  αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  συνολικά  για  την  

πλατεία ,  στα  οποία  μέσα  θα  είναι  και  τα  σιντριβάνια .  Έτσι  νομίζω  θα  

έχετε  το  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούσαμε  τι  είπατε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  σίγουρο  ότι  μπορούμε  να  κάνουμε  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  

μόνο  με  σιντριβάνια .  Είναι  δεδομένο  αυτό ,  είναι  ξεκάθαρο  και  

προχωράμε  σε  αυτό  αυτή  την  στιγμή .  Το  εάν  θα  γίνει  διαγωνισμός  για  

την  πλατεία  είναι  ένα  θέμα  που  θα  το  δούμε  στην  πορεία  αργότερα ,  

πάντως  όχι  τώρα .  Αλλά  δεν  υπάρχει  τέτοιο . .  να  μην  γίνεται . .   

Υπάρχουν  κάποια  δεδομένα ,  όσον  αφορά ,  τα  υψόμετρα  της  

πλατείας ,  ότι  και  να  γίνει  τα  υψόμετρα  είτε  από  την  κάτω  πλευρά  είτε  

από  την  πάνω  δεν  αλλάζουν ,  όπως  επίσης  και  δεχόμαστε  ως  δεδομένο  

τον  χώρο ,  το  εμβαδόν ,  δηλαδή ,  στον  οποίο  μπορεί  να  γίνουν  τα  νέα  

σιντριβάνια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πιστεύω  ότι  και  δεν  το  λέει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ότι  η  

χρηματοδότηση  υπάρχει  για  τα  σιντριβάνια ,  γι '  αυτό  και  γίνεται  ο  

αρχιτεκτονικός  διαγωνισμός  στα  σιντριβάνια .  Ήδη  υπήρχε  για  τα  

σιντριβάνια  μια  μελέτη ,  την  οποία  η  καινούργια  Δημοτική  Αρχή  δεν  

την  αποδέχεται  και  θέλει  να  αλλάξει  ορισμένα  πράγματα  και  εντάξει ,  
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είναι  δικαίωμά  της .  Όμως  υπάρχει  το  έργο  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή .  Αυτά  τα  4.400 που  είχαμε… 

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  απαντήσω ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι .    

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Στο  πρόγραμμα  στην  πρώτη  φάση  του  ΒΑΑ ,  στο  οποίο  η  πρώτη  φάση  

σε  λίγες  μέρες  θα  δημοπρατηθεί  και  περιλαμβάνει  την  πλατεία  

Ελευθερίας  μόνο  τα  φωτιστικά ,  θα  αλλάξουν  τα  φωτιστικά ,  όντως  

περιελάβανε  . .  σιντριβάνια .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τους  μηχανισμούς .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Όλοι  μαζί  ομόφωνα  αποφασίσαμε  να  απεντάξουμε  το  έργο  αυτό  και  να  

προχωρήσουμε  σε  αντικατάσταση  των  σιντριβανιών .  Αυτό  που  θέλουμε  

να  γίνει  τώρα  είναι  το  εξής ,  εάν  το  πετύχουμε ,  αφού  ολοκληρωθεί  η  

μελέτη ,  ο  διαγωνισμός  μάλλον  της  αρχιτεκτονικής  μελέτης ,  μήπως  

προλάβουμε  να  εντάξουμε  και  την  κατασκευή  των  νέων  σιντριβανιών  . .  

στην  δεύτερη  φάση  του  ΒΑΑ .   

 Πρέπει  να  καταθέσουμε  την  δεύτερη  φάση  πιο  μπροστά ,  γιατί  

είπαμε  ότι  έχουμε  και  άλλα  προβλήματα  στην  Ελλάδα ,  αυτά  τα  

οικονομικά  που  υπάρχουν ,  θα  βρούμε  χρηματοδότηση  με  άλλο  τρόπο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Άρα  αυτός  είναι  ο  λόγος  που  κάνετε  μόνο  για  τα  σιντριβάνια  τον  

αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό ,  γιατί  η  χρηματοδότηση  υπάρχει  και  μπορεί  

να  υπάρξει  μόνο  για  τα  σιντριβάνια  στην  παρούσα  φάση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  να  πω  στο  εξής ,  στο  ΒΑΑ  υπήρχε  χρηματοδότηση  για  τους  

μηχανισμούς  των  σιντριβανιών .  Αυτό  είναι  που  πήραμε  την  απόφαση  

να  το  πάμε  πίσω  να  το  πάρουμε .  Για  τους  μηχανισμούς ,  όχι  για  την  

κατασκευή .  Τώρα  λέμε ,  αυτό  που  είχαμε  πάρει  πίσω  συνολικά  να  το  

αντιμετωπίσουμε  για  έναν  καινούργιο  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό  

ιδεών ,  ούτως  ώστε ,  αυτή  είναι  και  η  βούληση  η  δική  μας ,  ούτως  ώστε ,  

να  αλλάξουμε  το  κομμάτι  των  σιντριβανιών  όπως  έχουμε  το  δικαίωμα  

να  το  κάνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είπα  τίποτα  αντίθετο ,  αυτό  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  η  χρηματοδότηση  δεν  ήταν  για  να  κατασκευάσουμε  σιντριβάνια  

από  το  ΒΑΑ ,  ήταν  μόνο  για  τους  μηχανισμούς .  Εμείς  δεν  μένουμε  μόνο  

σε  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γι '  αυτό  κάνει  και  τον  αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  μένουμε  μόνο  στον  μηχανισμό ,  πάμε  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω  να  πω  εγώ ,  γιατί  δεν  κάνετε  για  όλη  την  πλατεία ;    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Γιατί  προϋπήρχε  αυτός  ο  λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  παρακαλώ  να  μην  παρεμβαίνετε  διαρκώς .  Έχετε  κάτι  

άλλο ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Όχι .   Λοιπόν ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .  Λοιπόν ,  δεν  

έχουμε  κάτι  άλλο  επί  του  θέματος ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  141/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  επόμενο .  Θέμα  δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του   

Δήμου  Σερρών  και  της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  για  το  έργο  

 ¨Μελέτη  κόμβων  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιθυμούν  οι  συνάδελφοι  εισήγηση ;  Ωραία ,  δεν  υπάρχει  λόγος  για  

εισήγηση ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  ακούτε  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε ,  πείτε  μας  τώρα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,  το  είχαμε  θέσει  αυτό  και  στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  η  

κατασκευή  των  κυκλικών  κόμβων  θεωρούμε  εμείς  ότι  δεν  είναι  μελέτη  

η  οποία  δεν  μπορεί  η  υπηρεσία  του  Δήμου  να  την  κάνει .  Ήδη  υπάρχει  

και  προηγούμενο  ιστορικό ,  έχουν  γίνει  και  άλλοι  κόμβοι  και  δεν  

αντιλαμβανόμαστε  τον  λόγο  για  τον  οποίο  πρέπει  να  εκχωρήσουμε  σε  

συνεργάτη  εξωτερικό ,  να  δώσουμε  22.000,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  για  να  

κάνουμε  την  μελέτη  αυτών  των  κόμβων .   

 Δεν  νομίζω ,  δεν  το  κρίνω  σκόπιμο .  Δεν  μπορώ  να  καταλάβω .  Εάν  

έχετε  κάτι  να  μου  εξηγήσετε  για  ποιον  λόγο  γίνεται  δηλαδή ,  μέσα  από  

την  ΕΓΝΑΤΙΑ  η  μελέτη  αυτών  των  κόμβων .  Δεν  είναι  ένα  έργο  

εξειδικευμένο  όπως  είναι ,  ας  πούμε ,  το  κολυμβητήριο  ή  ένα  κτηριακό  

συγκρότημα  ή  οτιδήποτε  άλλο ,  που  αντιλαμβάνομαι  ότι  τότε  πρέπει  να  

πάρουμε  συνεργάτη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

 Το  είχαμε  εξηγήσει  και  στην  διαδικασία  όταν  ψηφίζαμε  το  τεχνικό  

πρόγραμμα .  Καταρχάς  να  πούμε  ότι  η  ΕΓΝΑΤΙΑ  δεν  θα  κάνει  την  

μελέτη  των  κόμβων ,  θα  κάνει  την  μελέτη  του  διαγωνισμού  των  

κόμβων .  Εάν  διαβάσετε  την  προγραμματική  σύμβαση  αυτό  

προϋπολογίζεται  περίπου  στις  570.000,  υπολογίζουμε  περίπου ,  όσοι  

γνωρίζουν ,  ότι  το  περίπου  το  ποσοστό  έκπτωσης  σε  τέτοιες  

περιπτώσεις  είναι  γύρω  στο  70%, η  ΕΓΝΑΤΙΑ ,  λοιπόν ,  θα  πληρωθεί  το  

5% . .  της  σύμβασης ,  περίπου  10,  12 χιλιάδες .   

 Ξαναλέω…τα  τεύχη  του  διαγωνισμού .  Η  μελέτη  είναι  . .το  

συζητήσαμε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  ότι  . .γιατί  και  αυτή  είναι  μια  

εξειδικευμένη  μελέτη  δέκα  κόμβων  για  μεγάλους  φόρτους  
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κυκλοφοριακούς ,  να  τις  δώσουμε…ώστε  να  προλάβουμε  να  κάνουμε  

άλλα  πράγματα .  Ήταν  κάτι  που  το  συζητήσαμε  και  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  το  αποδεχθήκαμε  όλοι ,  νομίζω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Την  μελέτη  ποιος  θα  την  κάνει ;  Η  ΕΓΝΑΤΙΑ  θα  κάνει  μόνο  τα  τεύχη ,  

την  μελέτη  ποιος  θα  την  συντάξει ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Για  την  μελέτη  θα  γίνει  διαγωνισμός .  Σας  ξαναλέω ,  η  ΕΓΝΑΤΙΑ  θα  

ετοιμάσει  τα  τεύχη  για  τον   διαγωνισμό  των  μελετών .  Την  μελέτη  θα  

την  κάνει  ο  μελετητής  που  θα  πάρει  το  έργο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ ,  αυτή  είναι  η  απάντηση .  Προχωρούμε  σε  

ψηφοφορία .   Εγκρίνεται  ομόφωνα ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   διαφωνώ  με  το  συγκεκριμένο  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Διαφωνείτε  προσωπικά  εσείς .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πλην  του  κυρίου  Γάτσιου  οι  υπόλοιποι  συναινούν .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  142/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προχωρούμε  στο  επόμενο .  Θέμα  δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  πραγματοποιημένης  δαπάνης ,  ως  καλώς  γενόμενης   

για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Ανέλκυση  του  απορριμματοφόρου  

 οχήματος  με  αριθ .  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-5731 του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Καδής  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα ;  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου ,  πείτε  μας .    

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  ενημερωτική  απλώς  παρέμβαση  να  κάνω .  Για  τις  συνθήκες  του  

ατυχήματος  αυτού .  Διαβάζοντας  την  εισήγηση  δεν  κατάλαβα  εάν  

υπάρχει  από  την  Τροχαία  κάποια  διαπίστωση  για  ποιος  φέρει  τις  

ευθύνες ;  Διότι  εντάξει ,  ο  Δήμος  να  πληρώσει  την  ανέλκυση  του  

απορριμματοφόρου ,  υπάρχουν  όμως  προφανώς  και  βλάβες .  Σε  αυτό  

υπάρχει  εκτίμηση  του  τι  έγινε  ακριβώς ;  Υπάρχει  κάποιος  που  θα  

αναλάβει ;  Υπάρχει  θέμα  του  οδηγού  του  Δήμου ;  Υπάρχει  θέμα  του  

οδηγού  του  τρακτέρ ;  Τι  ακριβώς ;  Έχουμε  την  πραγματογνωμοσύνη ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  ο  κ .  Καρακολίδης  να  απαντήσει ;   

Κος  ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ:  

Ναι .  Καλησπέρα  σε  όλους .  Εδώ  από  ότι  βλέπετε  και  εσείς  είναι  μόνο  η  

έγκριση  δαπάνης  για  το  απορριμματοφόρο  για  την  ανέλκυση .  Υπάρχει  

άλλη ,  δεν  ξέρω  εάν  έρθει  στο  συμβούλιο ,  άλλη  κατάσταση  όσον  αφορά  

τις  υλικές  ζημιές ,  υπάρχει  έκθεση  από  την  Τροχαία .  Αυτό  που  
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ψηφίζουμε  εδώ  αυτή  την  στιγμή  είναι  μόνο  για  την  δαπάνη  της  

ανέλκυσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Προφανώς  αυτό  είναι  το  θέμα  μας .  Το  άλλο  ζήτημα ,  εφόσον  

διαπιστωθούν  … 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

. .δεν  θα  πρέπει  να  ενημερωθεί  το  σώμα  και  γι '  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον ,  λοιπόν ,  διαπιστωθούν  από  τέτοιου  είδους  αρμόδιες  υπηρεσίες ,  

ευθύνες ,  οπωσδήποτε  θα  έρθουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τις  

περαιτέρω  αποφάσεις .   

 Σήμερα  αποφασίζουμε  για  την  ανέλκυση  του  οχήματος .  Υπάρχει  

διαφορετική  ψήφος  επί  του  θέματος ;  Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  143/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Χορήγηση  συναίνεσης  για  διόρθωση  προδήλου  σφάλματος  και   

γεωμετρικών  στοιχείων  στα  με  αρ .  ΚΑΕΚ  44121ΕΚ00648 και  

 44121ΕΚ00248 ακίνητα  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  διαβάσει ,  είναι  πλήρης  ο  φάκελος .  Εγκρίνει  το  σώμα  

ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  144/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Προσκύρωση  δημοτικής  έκτασης  εμβαδού  117,33 μ2 στην  

 ιδιοκτησία  με  αρ .  κτηματογράφησης  1107005, στο  Ο .Π .  808.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  ομοφώνως  το  σώμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  145/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό .   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  
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Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  στο  Δήμο  Σερρών  της  χρήσης  του  

 3ου  ορόφου  του  κτηρίου  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και   

Τροφίμων ,  που  βρίσκεται  στο  Ο .Τ .  178Α  της  πόλης  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  146/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  πρώτο .  

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του  Δημοτικού  Σχολείου   

Χριστός  στον  ¨Πολιτιστικό  Λαογραφικό  Σύλλογο  Χριστού  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  147/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  αίθουσας  του  Δημοτικού   

Σχολείου  Αναγέννησης  στο  αθλητικό  σωματείο  ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  

2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται ,  διότι  με  νεότερο  έγγραφο  που  μας  ήρθε  την  Δευτέρα ,  μας  

ενημερώνει  το  αιτούμενο  Σωματείο ,  το  αιτηθέν  Σωματείο  μας  

ενημερώνει  ότι  έχει  άλλη  έδρα ,  στέγαση  σε  άλλη  έδρα ,  οπότε  δεν  

παρέλκει  η  λήψη  οποιαδήποτε  αποφάσεως ,  επομένως  αποσύρεται .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

ΠΡΑΚΤ /  1/6/2020  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  εικοστό  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου:   

¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  148/2020 )  

…………………………  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  Γάτσιος  είμαι .   Λίγο  . .  προηγουμένως  δεν  πρόλαβα  

να  ακουστώ .  Το  θέμα  που  διαφώνησα  εγώ ,  διαφωνεί  η  παράταξη .  Δεν  

διαφωνώ  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ρώτησα ,  κ .  Γάτσιο  αυτό ,  το  ρώτησα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  μπόρεσα  να  απαντήσω  σε  αυτό .  Κάτι  έγινε  και  δεν  μπόρεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  με  την  μειοψηφία  της  δικής  σας  παράταξης  πάλι  

εγκρίνεται  το  θέμα .   

 Θέμα  εικοστό  τέταρτο ,  μιας  και  είχαμε  μείνει  εκεί .  

 

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  & Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  

την  δαπάνη  «Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  

Αθλητικών  εκδηλώσεων  και  Επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών  ποσού  768,80 ευρώ  στον  κ .  ΝΑΚΑΣ  ΧΡΗΣ .  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  149/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  ενημέρωσης  

πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  νομοθεσίας  του  έτους  2020 του  

Δήμου  Σερρών  ποσού  1.378,88 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  150/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  24ου  Λογαριασμού  της  

παροχής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  

Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών» για  τα  έτη  2018-

2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  151/2020 )  

…………………………  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  25ου  τελικού  Λογαριασμού  

της  παροχής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  

Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών» για  τα  έτη  2018-

2020  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  152/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  23ου  Λογαριασμού  και  της  

23ης  Πιστοποίησης  

για  την  παροχή  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

Πρασίνου  Δ .Ε .  Καπετάν  

Μητρούση   του  Δήμου  Σερρών» για  τον  23ο  μήνα  εργασιών  από  

10/02/2020 έως  09/03/2020.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  153/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  23ου  Λογαριασμού  και  της  

23ης  Πιστοποίησης  

για  την  παροχή  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

Πρασίνου  Δ .Ε .  Λευκώνα  

και  Τ .Κ .   Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών» για  τον  

23ο  μήνα  εργασιών  

από  10/02/2020  έως  09/03/2020.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  154/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  GPS τοπογραφικού  

δικτύου  Uranus της  Tree Company Co ABEE για  τις  ανάγκες  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερρών  του  έτους  2020 ποσού  

396,80 ευρώ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  154Α /2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  για  την  υπομονή  σας .  Καλή  

δύναμη  σε  όλους  και  την  επόμενη  φορά  ευχόμαστε  να  είμαστε  όλοι  

μαζί .  

 Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο ,  παρακαλώ  περιμένετε .  Δεν  είπαμε  

ότι  λύεται  η  συνεδρίαση  ακόμα .  Ορίστε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  να  πω  ότι  σε  μια  εβδομάδα  περίπου  από  τώρα  θα  έχουμε  

Δημοτικό  Συμβούλιο  έκτακτο  για  το  κομμάτι  του  Αυτοκινητοδρομίου .  

Να  πω  ότι  θα  έχουμε  με  τους  επικεφαλής  τηλεδιάσκεψη  γι '  αυτό  το  

θέμα ,  αφού  πάρετε  στα  χέρια  σας  και  το  κομμάτι  της  απόφασης  αλλά  

και  τις  προτάσεις  με  τους  νομικούς  για  τους  διαφορετικούς  δρόμους  
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που  θα  μπορούσαμε  να  ακολουθήσουμε .  Άρα  είμαστε  υποψιασμένοι ,  σε  

μια  εβδομάδα  περίπου  θα  έχουμε  πάλι  την  . .  και  φυσικά  

επιφυλάσσομαι  προσωπικά  αλλά  και  με  αυτούς  οι  οποίοι  γιορτάζουν ,  

δεν  γλιτώνουν  το  κέρασμα ,  με  την  επιστροφή  στην  κανονικότητα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιοι  γιορτάζουν ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  Γιώργηδες ,  οι  Πασχάληδες ,  πόσοι  είναι ,  θα  έχουν  να  κάνουν  και  

πολλά  μαζί  με  εμάς .   

 Ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  σε  όλους  σας ,  ένα  μεγάλο  ευχαριστώ  στην  

εκπροσώπηση  της  αντιπολίτευσης  . .  ακόμη  και  με  αυτή  την  στάση  της ,  

όχι  μόνο  σήμερα  αλλά  συνεχώς  ότι  στέκεται  στο  ύψος  των  

περιστάσεων ,  μεγάλο  ευχαριστώ  από  εμένα  και  κυρίως  ένα  μεγάλο  

ευχαριστώ  για  το  ότι  συνολικά  ο  Δήμος ,  συνολικά  ο  Δήμος ,  όχι  η  

Δημοτική  Αρχή ,  απαντά  στις  ανάγκες  των  συνδημοτών  μας .   

 Καλό  μας  κουράγιο ,  καλή  μας  δύναμη ,  επιστροφή  πάλι  στα  

έδρανα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  λίγο  καιρό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλό  βράδυ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τον  κ .  Τουρτούρα  μπορώ  να  τον  ρωτήσω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Ο  κ .  

Φωτιάδης  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  εγώ  λέω  ότι  λύεται  η  συνεδρίαση ,  οπότε  μπορείτε  να  

ρωτήσετε  ότι  θέλετε  τώρα .    

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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…………………..……………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

125-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  598/2018 Α .Δ .Σ .  ως  προς  

την  επιτροπή   

  παρακολούθησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  

του  Υπουργείου   

  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού ,  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  

Μακεδονίας ,  του   

  Δήμου  Σερρών  και  της  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών .                             

           Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

124-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  56/2020 Α .Δ .Σ . :  

¨Καθορισμός      δικαιούχων  χρήσης  υπηρεσιών  

κινητής  τηλεφωνίας  για  την  κάλυψη  

 υπηρεσιακών  αναγκών¨ .                                                                                                         

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

126-2020:  Αποδοχή  δωρεάς  171 έργων  της  Πινακοθήκης  Κων /νος  

Ξενάκης  στο  Δήμο   
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  Σερρών  για  έκθεσή  τους  στο  Μουσείο  ΞΕΝΑΚΗ .                                  

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

127-2020:  Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δομή  παροχής  

βασικών  αγαθών :   

  Παροχή  Συσσιτίου ,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  

στο  πλαίσιο  του   

  Ε .Π .  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .            

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

Πάνου  Σ .    

 

128-2020:  Ανανέωση  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  του  

υπάρχοντος     προσωπικού  από  01-06-2020 έως  31-05-

2021 για  την  υλοποίηση  της     συγχρηματοδοτούμενης  

δράσης  ¨Δομές  παροχής  βασικών  αγαθών :  Παροχή    Συσσιτίου ,  

Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του    

 επιχειρησιακού  προγράμματος  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .    

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

Σ .      

 

129-2020:  Έγκριση  πρόσληψης  υδρονομέων  άρδευσης  Δήμου  Σερρών  

για  το  έτος  2020.            

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

130-2020:  Δημιουργία  ΚΕΠ  Υγείας  (Κέντρο  Πρόληψης  για  την  Υγεία)  

στο  Δήμο  μας  &  
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  ετήσια  συντήρηση  για  το  λογισμικό  του  ΚΕΠ  Υγείας  και  τις  

επιπλέον   

  υπηρεσίες .             

            Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .     

 

131-2020:  Δημιουργία  Συμβουλευτικού  Σταθμού  για  την  άνοια  στο  

Δήμο  Σερρών .              

             Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .     

 

132-2020:  Έγκριση  αποζημίωσης  και  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  

για  την  διάθεση    νωπών  λαχανικών  και  φρούτων  των  παραγωγών  

λόγω  απαγόρευσης   

συμμετοχής  τους  στις  λαϊκές  αγορές  του  Δήμου  Σερρών ,  

συνολικού  ποσού  6.000,00 €,  για  την  αντιμετώπιση  των  

εκτάκτων  αναγκών  πολιτικής  προστασίας  από  την  πανδημία  

του  κορωνοϊού  COVID-19.             

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

133-2020:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  404.240,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  ¨Ενεργητική  πυροπροστασία  

σχολικών  μονάδων  Δήμου  Σερρών¨ ,  από  το  πρόγραμμα  

¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .                                                                                                               

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

134-2020:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  19.939,20 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  κωδ .  ΟΠΣΑΑ :  0010973646 και  

τίτλο :  ¨Δράσεις  πρόληψης  δασών  από  πυρκαγιές  και  άλλες  
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φυσικές  καταστροφές  στο  Δήμο  Σερρών¨  από  το  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ)  2014-

2020.                                                                                                                          

            Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  και  

Τουρτούρας  Ι .  

 

135-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (9η)  που  αφορά  έκτακτη  κατανομή  αγροτική  

οδοποιία  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  έτους  2020 

για  την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID 19 σε  

οικισμούς  και  καταυλισμούς  ΡΟΜΑ .                                                    

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

136-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (10η)  που  αφορά  την  ενίσχυση  ΚΑΕ  στα  πλαίσια  

αποφυγής  της   διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID 19.                              

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

137-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (12η)  που  αφορά  αποδοχή  χρηματοδότησης  για  

τη  λειτουργία  μονάδων  προσωρινής  φιλοξενίας  μεταναστών  

στο  Δήμο  Σερρών   

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

138-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (13η)  που  αφορά  έσοδα  κατ’  επέκταση  της  υπ '  

αριθμό  1115/2017 Δικαστικής  Απόφασης  του  Α’   Τριμελούς  
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Εφετείου  Κακουργημάτων  Αθηνών  σχετικά  με  την  ποινική  

υπόθεση   ENERGA και  HELLAS POWER  

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

139-2020:  Έγκριση  επικαιροποιημένων  σχεδίων  εκκένωσης  από  

σεισμό   Παραδοσιακού  Οικισμού  Χιονοχωρίου ,  Τοπικών  

Κοινοτήτων   Ελαιώνα ,  Μετοχίου ,  Ξηροτόπου ,  Ιεράς  Μονής  

Βύσσιανης ,  Τιμίου  Προδρόμου ,  Τοπικών  Κοινοτήτων  Άνω  

Βροντούς ,  Ορεινής  και  οικισμού  Χρυσοπηγής  Δήμου  

Σερρών .                                                                                                  

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

140-2020:  Έγκριση  σχεδίου  αντιμετώπισης  εκτάκτων  αναγκών  και  

άμεσης /  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών  από  την  

εκδήλωση  σεισμών ,  με  την  κωδική  ονομασία  

¨ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ¨ .               

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

141-2020:  Διενέργεια  ανοικτού  αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού  ιδεών  για  

τον  ¨Εξωραϊσμό  -  αναβάθμιση  υφιστάμενων  σιντριβανιών  

Πλατείας  Ελευθερίας¨  στο  πολεοδομικό  συγκρότημα  του  

Δήμου  Σερρών .         

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

142-2020:  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  

Δήμου  Σερρών  και  της  ¨ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α .Ε . ¨  για  το  έργο  

¨Μελέτη  κόμβων  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών¨ .              
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            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

143-2020:  Έγκριση  πραγματοποιημένης  δαπάνης ,  ως  καλώς  γενόμενης  

για  την  παροχή  υπηρεσίας  ¨Ανέλκυση  του  

απορριμματοφόρου  οχήματος  με  αριθ .  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-

5731 του  Δήμου  Σερρών .                                      

             Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ   Καδής  Γ .    

 

144-2020: Χορήγηση  συναίνεσης  για  διόρθωση  προδήλου  σφάλματος  

και  γεωμετρικών  στοιχείων  στα  με  αρ .  ΚΑΕΚ  

44121ΕΚ00648 και  44121ΕΚ00248 ακίνητα  του  

αγροκτήματος  Σερρών .                                                                                                                 

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

145-2020:  Προσκύρωση  δημοτικής  έκτασης  εμβαδού  117,33 μ2 στην  

ιδιοκτησία  με  αρ .  κτηματογράφησης  1107005, στο  Ο .Π .  

808.            

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

146-2020:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  στο  Δήμο  Σερρών  της  

χρήσης  του  3ου  ορόφου  του  κτηρίου  του  Υπουργείου  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων ,  που  βρίσκεται  στο  

Ο .Τ .  178Α  της  πόλης  των  Σερρών .            

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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147-2020:  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  του  Δημοτικού  

Σχολείου  Χριστός  στον  ¨Πολιτιστικό  Λαογραφικό  Σύλλογο  

Χριστού  Σερρών¨ .                                                                                                   

             Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

ΠΡΑΚΤ .  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  ΤΟ  ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  

χρήσης   

1/6/202 αίθουσας  του  Δημοτικού  Σχολείου  Αναγέννησης  στο  

αθλητικό  σωματείο  ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  2019¨ .                                         

            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

148-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου :  

¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  

έτους  2018¨ .      

             Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

149-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  

υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  «Μικροφωνικής  –φωτισμού  

κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  και  

Επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  ποσού  768,80 

ευρώ  στον  κ .  ΝΑΚΑΣ  ΧΡΗΣ .  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».  

 

150-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  ενημέρωσης  

πολεοδομικής  και  κατασκευαστικής  νομοθεσίας  του  έτους  

2020 του  Δήμου  Σερρών  ποσού  1.378,88 ευρώ  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

14

151-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  24ο υ  Λογαριασμού  

της  παροχής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  

πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών» 

για  τα  έτη  2018-2020  

 

152-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  25ο υ  τελικού  

Λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  «Συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  Δημοτικής  Ενότητας  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών» για  τα  έτη  2018-2020  

 

153-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  23ο υ  Λογαριασμού  

και  της  23η ς  Πιστοποίησης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

«Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου  Δ .Ε .  Καπετάν  

Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών» για  τον  23ο  μήνα  εργασιών  

από  10/02/2020 έως  09/03/2020.  

 

154-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  του  23ο υ  Λογαριασμού  

και  της  23η ς  Πιστοποίησης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

«Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  Πρασίνου  Δ .Ε .  Λευκώνα  

και  Τ .Κ .  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών» 

για  τον  23ο  μήνα  εργασιών  από  10/02/2020 έως  09/03/2020.  

 

154α-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσίας  GPS 

τοπογραφικού  δικτύου  Uranus της  Tree Company Co ABEE 

για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Σερρών  

του  έτους  2020 ποσού  396,80 ευρώ .  
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155-2020:  Έγκριση  εξουσιοδότησης  στον  κ .  Δήμαρχο  για  υπογραφή  

σύμβασης  μεταξύ   

ΚΑΤ .  Ομάδας  Τοπικής  Δράσης  τοπικού  προγράμματος  

προσέγγισης  CLLD/LEADER του  Δήμου  Σερρών  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  Κωδ .  ΟΠΣΑΑ :  0010973646 με  τίτλο  

«Δράσεις  πρόληψης  δασών  από  πυρκαγιές  και  άλλες  

φυσικές  καταστροφές  στο  Δήμο  Σερρών» προϋπολογισμού  

ποσού  19.939,20 ευρώ .  

 

156-2020:  Τροποποίηση  της  υπ '  αριθμό  236/2019 ΑΔΣ  με  την  

αντικατάσταση  του  έργου   

ΚΑΤ .  με  τίτλο :  «Κατασκευή  κερκίδων  στο  γήπεδο  ποδοσφαίρου  

Σκουτάρεως» προϋπολογισμού  450.000,00 ευρώ  με  το  έργο  

¨Συντηρήσεις  –επισκευές  κλειστού  κολυμβητηρίου  

κοιλάδας  Αγ .  Αναργύρων  Δήμου  Σερρών¨  προϋπολογισμού  

450.000,00 ευρώ  στο  πλαίσιο  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  

Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  του  Υπουργείο  Εσωτερικών .   

 

157-2020:  Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2020 και  

αναμόρφωση   

ΚΑΤ .  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (22η  )  για  το  έργο  

«Σχεδιασμός  και  κατασκευή  πεζοπορικών  διαδρομών  σε  

δημοτικά  δάση  Σερρών»  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29 Η Σ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020  

14

158-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  παροχές  υπηρεσιών ,  

προμήθειες  κλπ  της   

ΚΑΤ .  Δ .Τ .Υ .  για  το  έτος  2020.   

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  
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ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ………………  

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ………………  
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ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        ………………  
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