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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9η/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 30η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 

2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, έλαβε χώρα τακτική κεκλεισμένων των 

θυρών 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), τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 & 

40/20930/31- 03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 9/25-06-

2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε 

όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

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

 

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

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

παρόντες ήταν 40, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 

 

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 δεν ήταν 

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

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

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

 

 

Κατόπιν ενημέρωσε το Σώμα:  

 

α) για την λήψη της υπ’ αριθμ. 198/04-06-2020 απόφασης που ελήφθη δια περιφοράς 

στην 8η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 

4635/2019 και  

 

β) για την ανεξαρτητοποίηση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Χαραλαμπίδου Παρθένας.  

 

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 Δημ. Αρχή, για την 

αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης. 

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

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¨, σύμφωνα με την οποία τα πάσης 

φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν κεκλεισμένων 

των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020), 

 

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

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

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και 
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- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», 

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 

στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των 

θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018¨,   

                        β) ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας  έτους  2009  της  Δ.Κ. Λευκώνα¨,  

 γ) ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας  έτους  2010  της  Δ.Κ. Λευκώνα¨ 

και δ) ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών¨. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ   2ο: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας σχολικών κτηρίων.           

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Ελλάδα 2021 – Σέρρες  

  2021 – 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821¨.  

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.   

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 με  

  χρηματοδότηση από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού κοιμητηρίων.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.    

 

ΘΕΜΑ   6ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εντός του  

  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, στον ¨Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Καθορισμός  αριθμού  μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  

  Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας και στα I.E.K. του  

Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα 

Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.) για απασχόληση στο Δήμο Σερρών κατά το σχολικό έτος 

2020-2021.          
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                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση προταθείσας αμοιβής του διορισθέντος από την Οικονομική  

  Επιτροπή δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών ενώπιον  

  Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας σε υπόθεση των εταιριών  

  ¨ENERGA¨ και ¨HELLAS POWER¨.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   9ο: Ορισμός αμοιβής σε εξωτερικό συνεργάτη Δικηγόρο ως εκπρόσωπο του 

  Δήμου Σερρών για την ανάληψη υποχρέωσης διεκπεραίωσης της υπόθεσης  

  του Δήμου Σερρών σχετικά με την αίτηση αναθεώρησης του Δήμου κατά  

  της υπ’ αριθμ. 637/2020 απόφασης του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.     

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων για την 

οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.      

 

ΘΕΜΑ  11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.488,75 € για την κάλυψη αναγκών 

αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.           

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Δινάκης Κ.   

 

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

υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2019 των κληροδοτημάτων:  

                        α) Αποστολίδη Ιωάννη   και  

                        β) Μητσάκου - Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και 

επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί 

καθορισμού του ποσού της.     
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                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απαλλαγή δαπάνης τέλους ταφής του Αγιάννη Ιωάννη.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  17ο: Ονοματοδοσία του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά.                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήμα 

δημοτικού δρόμου εντός ορίων της Τ.Κ. Κωνσταντινάτου.                                                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος της Αγίας 

Ελένης, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014.                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης κατά χρήση προς το Δήμο Σερρών του 

οικισμού ΣΕΡΡΕΣ IV.                                                                                                                        

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.   

 

ΘΕΜΑ  21ο: Λήψη Κανονιστικής απόφασης επί του σχεδίου Κανονισμού εκτέλεσης 

εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων για την 

κατασκευή - επισκευή - ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.     

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό 

Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Σερρών¨.                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2017¨.                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. & Νυχτοπάτης Γ.                                                
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ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε επί αγροτικής 

οδού.                                                   

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 733 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Μητρουσίου.                                                  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου):  

                        α) για το Ζιντζιρλί Τζαμί, στο Ο.Τ. 215α,  

                        β) στην οδό Κ. Καραμανλή 23-25, 

                        γ) στην οδό Αρχ. Μακαρίου 5, 

                        δ) στην οδό Σπετσών 3, 

                        ε) στο υπ’ αριθμ. 299 οικόπεδο, στο Ο.Τ. 36, στο Τ.Δ. Καλά Δένδρα, 

                        (απαλλαγή από έγκριση)  και  

                        στ) στο υπ’ αριθμ. 237 οικόπεδο, στο Ο.Τ. 29, στο Τ.Δ. Μητρουσίου,  

                        (απαλλαγή από έγκριση). 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μακεδονομάχων.                  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη 

των Σερρών.                 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000 ευρώ για την υλοποίηση της πράξης 

με τίτλο: «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών (ΟΠΣ 5062183) στο πλαίσιο του 

Επιχειρηματικού Προγράμματος ‘Κεντρική Μακεδονία 2014-2020’» 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση χρηματοδότησης ποσού 1.050.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών ) για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας στην πόλη των Σερρών» 
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ΘΕΜΑ 3ο: Αλλαγή ένδειξης ΚΑΕ35.6162.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πραγματοποίησης διοργάνωσης μνημόσυνου και εκδήλωσης μνήμης 

για τα θύματα και τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 

1974. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

 

……………………….………… 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΘΥΡΩΝ   

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα .  Αρχίζει  η  συνεδρίαση ,  παρακαλώ  

ησυχία .  Νομίζω  με  πολύ  χαρά  όλοι  μας  συναντιόμαστε  και  πάλι  μετά  

από  αρκετό  καιρό .  Τα  μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού ,  όπως  ξέρετε  μας  

κρατήσαν  μακριά  και  είναι  μεγάλη ,  οπωσδήποτε  η  χαρά  όλων  μας  που  

ξανά  βρισκόμαστε  σε  δια  ζώσης  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 Εύχομαι  αυτές  οι  συνεδριάσεις  που  αρχίζουν  και  πάλι  από  

σήμερα  να  διακρίνονται  από  ήθος ,  αξιοπρέπεια ,  επίπεδο ,  να  έχουμε  

ένα  ήρεμο  και  πολιτισμό  και  δημοκρατικό  κλίμα  στις  συνεδριάσεις  

μας ,  χωρίς  ακρότητες  και  αντεγκλήσεις .   

 Θα  ήθελα  να  κάνω  μερικές  ανακοινώσεις  προς  το  σώμα .  Πρώτον ,  

να  πω  ότι  τα  πρακτικά  των  προηγούμενων  ετών   του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  μας ,  έχει  ληφθεί  απόφαση  και  είμαστε  έτοιμοι  να  τα  

αναρτήσουμε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου .  Αυτό ,  βέβαια ,  θα  το  

κάνουμε ,  αλλά  προτιμήσαμε  πρώτα  να  το  ανακοινώσουμε  στο  σώμα  ότι  

θα  συμβεί  αυτό  σε  μια  προσπάθεια  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  διαφάνεια ,  

να  μπορεί  ο  κάθε  πολίτης ,  ο  κάθε  δημότης ,  ο  κάθε  ερευνητής  της  

τοπικής  μας  ιστορίας  να  έχει  πρόσβαση  στις  συνεδριάσεις  του  

Δημοτικού  μας  Συμβουλίου ,  οι  οποίες ,  όπως  ξέρετε  κάθε  φορά  

απομαγνητοφωνούνται  και  συμπτύσσονται  σε  έναν  τόμο .   

Αυτό ,  λοιπόν ,  το  περιεχόμενο  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  

Δήμου  μας ,  ώστε  να  μπορεί  ο  καθένας  να  έχει  πρόσβαση  στα  πρακτικά  
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του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μας  και  αυτή  η  πρακτική  θα  συνεχιστεί  και  

στο  μέλλον  και  θα  καταβληθεί  προσπάθεια ,  γιατί  το  αρχείο  που  

διαθέτουμε  σήμερα  σε  ηλεκτρονική  μορφή  αρχίζει  από  το  ΄94, θα  

καταβληθεί  και  προσπάθεια  και  παλαιότερες  συνεδριάσεις ,  εάν  

μπορούμε  να  τις  ανασύρουμε  και  να  τις  αξιοποιήσουμε ,  να  τις  

αναρτήσουμε  και  αυτές  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου .   

 Αυτό ,  βέβαια ,  συνεπάγεται  ότι  και  εμείς  ως  όργανο  και  ο  

καθένας  μας  προσωπικά  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζει  με  την  μέγιστη  

δυνατή  ευθύνη ,  γνωρίζοντάς  την  θέση  του  και  την  τοποθέτησή  του  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  γνωρίζοντας  ότι  ο  ιστορικός  του  μέλλοντος  θα  

μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στο  αρχείο  αυτό  και  στις  πληροφορίες  που  θα  

υπάρχουν .   

 Θα  ήθελα ,  επίσης ,  να  κάνω  τις  εξής  δυο  ανακοινώσεις .  Πρώτον ,  

σύμφωνα  με  τον  νόμο  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  

ανακοινώνονται  οι  αποφάσεις  των  δια  περιφοράς  Δημοτικών  

Συμβουλίων  που  έγιναν  στην  περίοδο  που  μας  πέρασε  και  έτσι  είχαμε ,  

δυο  τέτοιου  είδους  συνεδριάσεις  δια  περιφοράς .  

Η  μια  της  16η ς  του  μηνός  Μαρτίου  2020,  η  οποία  είχε  μοναδικό  

θέμα :  Έγκριση  υποβολής  αιτήσεως  τροποποίησης  του  τεχνικού  δελτίου  

πράξης  και  την  απόφασης  ένταξης  στην  συγχρηματοδοτούμενη  Πράξη :  

Δομή  βασικών  αγαθών  παροχής  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμο  

Σερρών .  

Η  δεύτερη  δια  περιφοράς  συνεδρίαση ,  οι  αποφάσεις  και  στις  δυο  

περιπτώσεις  ήταν  ομόφωνες ,  έγινε  στις  4 Ιουνίου  2020 και  αφορούσε  

στην  Έγκριση  πραγματοποίησης   της  16ης  Ανθοκομικής  Έκθεσης  

Σερρών  και  έγκριση  όρων  συμμετοχής  και  λειτουργίας  της  για  το  έτος  

2020.        
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 Έχω  επίσης  την  τιμή  να  ανακοινώσω  προς  το  σώμα  δήλωση ,  την  

οποία  παρέλαβα  σήμερα  και  απευθύνεται  προς  τον  Πρόεδρο  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών  και  έχει  το  εξής  

περιεχόμενο .     

 

 Αξιότιμο  κύριε  Πρόεδρε ,   

 Με  την  παρούσα  επιστολή  καταθέτω  δήλωση  ανεξαρτητοποίησης  

από  την  παράταξη  με  την  οποία  έχω  εκλεγεί  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  

4,  του  άρθρου  66 του  Ν3852/2010 και  παρακαλώ  για  την  ενημέρωση  του  

σώματος  και  όλες  τ ις  προβλεπόμενες  διαδικασίες .   

 Με  τ ιμή ,   

 Η  δημοτική  σύμβουλος ,   

 Παρθένα  Χαραλαμπίδου .  

 

 Όπως  αντιλαμβάνεστε  μετά  από  την  δήλωση  αυτή  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  πλέον  λογίζεται  ως  ανεξάρτητη  δημοτική  σύμβουλος .   

 Περιήλθε  επίσης  στο  προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  το  

εξής  υπόμνημα  της  Κοινότητας  Γεζίντι  Σερρών ,  το  οποίο  επίσης  

ανακοινώνω  προς  το  σώμα  και  το  οποίο  θέτω  υπόψη  σας .   

 

 Σέρρες  19/6/2020  

 Προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών   

 Τον  κύριο  Δήμαρχο ,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Κεντρικής  

Μακεδονίας  και  τον  κ .  Περιφερειάρχη ,  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη  

Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών .  
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 Ως  Κοινότητα  Γεζίντι  Σερρών  που  διαμένει  στην  πόλη  στην  Δομή  

Φιλοξενίας  του  πρώην  ΚΕΓΕ ,  με  την  συνεργασία  και  με  την  υποστήριξη  

της  Επιτροπής  Αλληλεγγύης  Σερρών  για  τους  πρόσφυγες ,  σας  

κοινοποιούμε  τα  αιτήματά  μας ,  όπως  διαμορφώθηκαν  μετά  τ ις  αλλαγές  

στο  νομοθετικό  πλαίσιο  που  αφορά  την  στέγασή  μας  και  εν  γένει  τα  

δικαιώματά  μας ,  όπως  έχει  γίνει  γνωστό  από  το  σύνολο  των  1.200 

προσφύγων  Γεζίντι  που  διαμένουν  στην  Δομή  και  οι  300 δικαιούχοι  

ασύλου  καλούνται  ως  το  τέλος  Ιουνίου  να  εγκαταλείψουν  την  Δομή .   

 Το  Υπουργείο  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  δεν  έχει  προβλέψει  για  

την  στέγασή  μας  εκτός  Δομής ,  την  εκπαίδευσή  μας  στην  ένα  ελληνική  

γλώσσα  ούτε  την  εκπαίδευσή  μας  για  την  ανάπτυξη  επαγγελματικών  

δεξιοτήτων ,  γεγονός  που  δυσκολεύει  έως  καθιστά  αδύνατη  την  εύρεση  

εργασίας .   

 Οι  εξώσεις   από  την  Δομή  θα  δημιουργήσουν  μια  απελπιστική  

κατάσταση  για  εμάς  και  τ ις  οικογένειές  μας ,  καθώς  δεν  έχουμε  καμία  

στήριξη  οικονομική ,  κοινωνική ,  πολιτική ,  για  την  ομαλή  ένταξή  μας  

στην  ελληνική  κοινωνία .   

 Επιπλέον ,  η  κατάστασή  μας  επιδεινώνεται  όταν  σταματάει  η  

καταβολή  του  επιδόματος  ένα  μήνα  μετά  την  επίδοση  της  απόφασης  ότι  

είμαστε  δικαιούχοι  ασύλου .   

 σας  ενημερώνουμε  ότι  πολλοί  από  εμάς  ήδη  ζούμε  στην  Δομή  με  

την  υποστήριξη  και  την  αλληλεγγύη  των  υπολοίπων  προσφύγων  της  

δομής ,  καθώς  πλέον  δεν  μας  καταβάλλεται  το  επίδομα .  Ο  κίνδυνος  

μεγαλώνει  καθώς  ανάμεσα  στους  300 πρόσφυγες  προς  έξωση  υπάρχουν  

μονογεϊκές  οικογένειες  με  μικρά  παιδιά  ασυνόδευτα ,  προσφυγόπουλα  

και  ανάπηροι .   
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 Εμείς  αγωνιζόμαστε  για  την  ομαλή  κοινωνική  μας  ένταξη  και  

αρμονική  συμβίωση  και  έως  ότου  δημιουργηθούν  οι  συνθήκες  ειρήνης  

για  την  ασφαλή  επιστροφή  στην  χώρα  μας ,  που  αυτή  την  στιγμή  

βομβαρδίζεται ,  ενενήντα  τοις  εκατό  προσφύγων  της  Δομής  προέρχεται  

από  το  Βόρειο  Ιράκ  που  αυτή  την  στιγμή  βομβαρδίζεται  από  την  

Τουρκία .   

 Με  το  παρόν  υπόμνημα  σας  ζητούμε  να  σταθείτε  δίπλα  μας  και  να  

μεριμνήσετε  για  τα  αιτήματά  μας ,  τα  οποία  είναι:  

  Να  σταματήσουν  οι  εξώσεις  των  προσφύγων   

  Να  συνεχιστούν  και  να  επεκταθούν  τα  προγράμματα  στέγασης  για  

όλους  τους  αιτούντες  άσυλο  για  τους  αναγνωρισμένους  πρόσφυγες .   

  Διαμονή  σε  κατάλληλα  καταλύματα ,  πάντα  μέσα  σε  κατοικημένες  

περιοχές  για  μεταβατικό  περιορισμένο  χρόνο  μέχρι  την  

εγκατάσταση  όλων  σε  διαμερίσματα  και  κατοικίες  με  αξιοπρεπείς  

συνθήκες  στις  πόλεις  και  τα  χωριά  με  ευθύνη  του  Δήμου ,  της  

Περιφέρειας  καις  συνολικά  της  πολιτείας .   

  Ελεύθερη  μετακίνηση  

  Έγκαιρη  έκδοση  ταξιδιωτικών  εγγράφων   

  Δημιουργία  εκπαιδευτικού  προγράμματος  εκμάθησης  της  ελληνικής  

γλώσσας  για  τους  ενήλικες  πρόσφυγες .   

  Δημιουργία  προγράμματος  επαγγελματικής  κατάρτισης  ενηλίκων  

προσφύγων  

  Άμεση  ενημέρωση  από  τους  αρμόδιους  κρατικούς  φορείς  για  όλες  

τ ις  αλλαγές  που  αφορούν  στην  διαδικασία  ασύλου  και  τα  

δικαιώματά  μας .   
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  Να  διατεθούν  στο  σύνολό  τους  οι  πόροι  της  Διεθνούς  Κοινότητας  

που  αφορούν  τ ις  πρόσφυγες  στο  σύνολο  των  προσφύγων .   

 

 Αυτό  είναι  το  υπόμνημα  που  υποβλήθηκε  και  εμείς ,  ως  έχουμε  

υποχρέωση ,  θα  το  διαβιβάσουμε  στο  αρμόδιο  Υπουργείο  

Μετανάστευσης .   

 Αυτές  ήταν  οι  ανακοινώσεις .  Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  

για  δικές  του  ανακοινώσεις  και  τοποθετήσεις  προς  το  σώμα .   

 Πριν  προχωρήσουμε  περαιτέρω  να  σας  εξηγήσω  την  διαδικασία  

πως  θα  έχουμε ,  πως  θα  λαμβάνεται  και  πως  θα  παίρνετε  τον  λόγο .   

 Αφού  ζητηθεί  ο  λόγος  από  το  προεδρείο ,  θα  υπάρχει  μικρόφωνο  

φορητό ,  το  οποίο  ο  κλητήρας  θα  δίνει  στον  κάθε  αιτούντα  τον  λόγο  

συνάδελφο .  Υπάρχει ,  βέβαια  και  η  δυνατότητα  εάν  κάποιος  θέλει  να  

έρθει  στο  βήμα  και  να  μιλήσει  από  εκεί .  Αυτό  θα  μας  το  δηλώνετε  πριν  

πάρετε  τον  λόγο .  Εάν  θέλετε  το  ασύρματο  δηλαδή  ή  θα  ανεβείτε  στο  

βήμα .   

 Λοιπόν ,  ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  νομίζω  με  όλο  τον  σεβασμό  ότι  εάν  παίρνουμε  το  

μικρόφωνο  και  έρθει  σε  επαφή  με  τα  χείλη  μας ,  συνεπώς   θα  έχει .  

Μήπως  πρέπει  να  μιλούμε  με  μια  δυνατή  φωνή  και  όποιος  θέλει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα  νομίζετε  ότι  μπορείτε  να  μιλήσετε  με  δυνατή  φωνή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  αλλιώς  πως  ακυρώνουμε  επί  της  ουσίας .  Ας  σηκωθεί ,  όποιος  

θέλει ,  να  μιλήσει  ή  από  εκεί  να  ακουγόμαστε .  Να  κάνουμε  ησυχία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν  να  καλησπερίσω  και  εγώ  και  με  χαρά  να  εγκαινιάσουμε  τις  δια  

ζώσης  συναντήσεις  μας  που  μας  έλειψαν  σε  όλους .  Μας  έλειψαν  αυτές  

οι  επαφές  οι  αυτοδιοικητικές .  Δυστυχώς  όλη  αυτή  η  περιπέτεια  με  τον  

κορωνοϊό  που  ελπίζουμε  να  τελειώσει  πολύ  γρήγορα ,  μας  είχαν  

απομακρύνει ,  τουλάχιστον ,  όσον  αφορά  την  φυσική  παρουσία .  Ας  

ελπίσουμε  ότι  από  τα  επόμενα  συμβούλια  θα  συνεδριάζουμε  και  στον  

φυσικό  μας  χώρο ,  όσο  μας  επιτρέψουν  οι  συνθήκες .   

 Να  ξεκινήσω  από  την  τελευταία  ανακοίνωση  που  έβγαλαν  οι  

πρόσφυγες  εδώ  οι  Γεζίντι .  Αν  πω  ότι  τέτοιου  είδους  ανακοινώσεις  

έχουν  σταλεί  σε  όλους  τους  Δήμου  που  φιλοξενούν  Δομές  για  αυτά  τα  

θέματα  τα  θεσμικά .  Να  πω  ότι  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  στην  τελευταία  

συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  συζητήσαμε  και  

αυτό  το  θέμα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  ένταξης  δηλαδή ,  των  

προσφύγων  και  της  υποβοήθησης  των  προσφύγων  στις  τοπικές  

κοινωνίες ,  της  ένταξής  τους  στις  τοπικές  κοινωνίες .   

 Θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  ήδη  τρέχει  το  πρόγραμμα ,  

ολοκληρώνεται  το  πρόγραμμα  ΕΣΤΙΑ  1,  το  οποίο  αφορούσε  την  

ένταξη ,  εξεύρεση  διαμερισμάτων  στους  πρόσφυγες  και  ξεκινάει  το  

πρόγραμμα  ΕΣΤΙΑ  ΙΙ ,  στο  οποίο  υπάρχουν  πολλοί  φορείς ,  οι  οποίοι  

είναι  επιλέξιμοι  και  επίσης  υπήρξαν  και  άλλα  προγράμματα ,  τα  οποία  

αφορούσαν  την  εκμάθηση  ελληνικής  γλώσσας ,  την  οποία  άλλοι  έκαναν  

χρήση ,  άλλοι  πρόσφυγές  έκαναν  χρήση  και  άλλοι  δεν  έκαναν .   

 Άρα  δηλαδή ,  η  ελληνική  πολιτεία  είχε  τα  εργαλεία  εκείνα  και  

έχει  τα  εργαλεία  εκείνα  ένταξης ,  ενσωμάτωσης  στις  τοπικές  κοινωνίες  

αυτών  των  προσφύγων .  

 Φυσικά ,  πρέπει  να  πούμε  ότι  οι  τοπικές  κοινωνίες ,  όπως  είναι  και  

των  Σερρών ,  έχουν  βάλει  πολύ  πλάτη  σε  όλο  αυτό  το  εθνικό-ευρωπαϊκό  
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πρόβλημα  και  έχουν  βάλει  πλάτη  φιλοξενώντας  στα  όρια  του  Δήμου  

ένα  πολύ  μεγάλο  αριθμό  προσφύγων .   

 Η  πολιτεία  πρόσφατα  άρχισε  να  αποκαθιστά  με  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  αυτή  την  επικοινωνία ,  γιατί  μέχρι  πριν  από  περίπου  έξι  

μήνες  δεν  υπήρχε   καν ,  καμία  επικοινωνία  μεταξύ  των  υπηρεσιών ,  εν  

πάση  περιπτώσει ,  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης .  

 Από  την  στιγμή  που  μεταφέρθηκαν  όλες  οι  αρμοδιότητες  στο  

Υπουργείο  Μετανάστευσης  έχει  αποκατασταθεί  αυτή  η  ενημέρωση  και  

σε  επίπεδο  αριθμού ,  καθημερινού  αριθμού  προσφύγων  αλλά  και  σε  

διαδικασίες .  Έχουν  αντικατασταθεί  οι  διοικήσεις  των  Δομών  από  

στελέχη ,  τα  οποία  επιλέγει  το  Υπουργείο  Μετανάστευσης ,  κάτι  τέτοιο  

δεν  ίσχυε  πριν  από  κάποιους  μήνες ,  οι   διοικήσεις  ήταν  είτε  από  

οργανισμούς  που  δεν  είχαν  σχέση  με  την  ελληνική  κυβέρνηση  είτε  από  

ΜΚΟ ,  καταλαβαίνετε  ότι  αυτό  δημιουργούσε  πολλά  προβλήματα .  

Τέτοια  προβλήματα  δεν  υπάρχουν  τώρα .   

 Προφανώς  αυτά  τα  θέματα  θα  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  

κεντρικά .  Εμείς  ως  Δήμος  αυτό  το  οποίο  έχουμε  να  κάνουμε  είναι  να  

παρέχουμε  αυτές  τις  υπηρεσίες  όπως  τις  παρέχουμε  σε  όλους  τους  

Σερραίους  πολίτες  για  την  αποκομιδή ,  για  την  καθαριότητα ,  για  την  

ύδρευσης  και  από  εκεί  και  πέρα ,  είμαστε  εδώ  για  να  ανταποκριθούμε  

και  τις  κεντρικές  κατευθύνσεις  της  πολιτείας .   

 Αυτό ,  όσον  αφορά  το  κομμάτι  της  επιστολής  των  προσφύγων  εδώ  

και  φυσικά  περιμένουν ,  γιατί  κεντρικά  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  έχει  εκφράσει  

συγκεκριμένη  θέση  για  βελτιστοποίηση  του  προγράμματος  στο  ΕΣΤΙΑ  

ΙΙ ,  το  οποίο  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο  πιλοτικά  όσο  λειτούργησε  

δεν  έφερε  αποτέλεσμα ,  έχουμε  συγκεκριμένες  θέσεις  και  

συγκεκριμένες  προτάσεις  για  την  καλυτέρευση  των  όρων  του  
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προγράμματος ,  όπως  επίσης  και  καλυτέρευση  των  όρων  του  

προγράμματος  Αλληλεγγύης  που  υπάρχει  για  τους  Δήμους ,  στις  

χωρικές  αρμοδιότητες  των  οποίων   λειτουργούν  Δομές .   

Θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στα  πρόσφατα  πλημμυρικά  φαινόμενα  

που  είχαμε  στον  Δήμο  μας .  Μια  καταστροφή  που  κτύπησε  τον  Δήμο  

Σερρών  σε  τρεις  Κοινότητες ,  των  Σερρών ,  του  Λευκώνα  και  της  

Ορεινής ,  γι '  αυτό  όπως  ίσως  γνωρίζετε  εδώ  και  κάποιες  μέρες  στον  

Δήμο  Σερρών  και  στις  συγκεκριμένες  αυτές  Κοινότητες  έχουν  κηρυχθεί  

σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης .   

Έχει  γίνει  πολύ  κουβέντα  για  το  θέμα  των  ευθυνών  και  των  

αρμοδιοτήτων .  Είμαι  υποχρεωμένος  να  ξεκαθαρίσω  και  να  περιγράψω  

πλήρως  το  θεσμικό  πλαίσιο  το  οποίο  διέπει  αυτές  τις  καταστάσεις ,  για  

να  έχουμε  πλήρως  γνώση  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ο  καθένας  

ξεχωριστά ,  για  το  μέχρι  που  είναι  οι  αρμοδιότητες  τι  έχουμε  κάνει  ως  

Δήμος  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ;   

Καταρχάς ,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  κινείται  σε  τρεις  άξονες  το  

θέμα .  Το  ένα  είναι  οι  αρμοδιότητες  και  οι  δράσεις ,  όσον  αφορά  το  

θέμα  του  καθαρισμού  του  ρέματος .  Το  δεύτερο ,  γιατί  μιλάμε  για  ρέμα  

των  Αγίων  Αναργύρων ,  το  δεύτερο  αφορά  τα  αντιπλημμυρικά  έργα  και  

το  τρίτο  αφορά  τις  γέφυρες .  Είναι  τρία  διαφορετικά  πράγματα  που  

διέπονται  από  έναν  διαφορετικό  θεσμικό  καθεστώς .   

Ας  ξεκινήσουμε  από  τον  καθαρισμό  του  ρέματος .   

Δεν  θα  σας  κουράσω  με  πολλές  λεπτομέρειες  νόμων ,  θα  σας  

αναφέρω  όμως  το  θεσμικό  πλαίσιο  όπως  ίσχυε  και  ισχύει .   

Καταρχάς  με  τον  νόμο  του  Καλλικράτη ,  τον  3852,  στις  

αρμοδιότητες  των  Περιφερειών ,  στο  άρθρο  186,  περιλαμβανόταν  και  ο  

καθαρισμός  και  η  αστυνόμευση  ρεμάτων  και  απαλλοτριωμένων  χώρων  
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παρά  τα  ρέματα .  Ήταν  σαφής  αρμοδιότητα  του  καθαρισμού  των  

ρεμάτων  από  τον  Καλλικράτη ,  από  τον  νόμο  δηλαδή  του  ΄10 στις  

Περιφέρειες .   

Το  ΄12 με  τον  Ν4071, στο  άρθρο  4,  στις  αρμοδιότητες  των  

ορεινών  δήμων ,  όπως  χαρακτηρίζεται  και  ο  Δήμος  Σερρών  ορεινός ,  

στην  παράγραφο  2 αναφέρεται   ότι  οι  ορεινοί  μειονεκτικοί  δήμοι  

ασκούν  επιπλέον  είτε  αυτοτελώς  είτε  σε  συνεργασία  με  την  οικεία  

περιφέρεια  τις  αρμοδιότητες  και  μια  από  αυτές  τις  αρμοδιότητες  είναι  

ο  καθαρισμός  και  η  αστυνόμευση  των  ρεμάτων .   

Τι σημαίνει  δηλαδή; Ότι από το ΄12 με αυτόν τον νόμο η 

αρμοδιότητα  για  τον  καθαρισμό  περνούσε  στους  δήμους ,  σε  

συνεργασία  όμως ,  έτσι  ανέφερε  ο  νόμος ,  με  την  Περιφέρεια .   

Τι  σημαίνει  σε  συνεργασία ;  Έκανε  και  ο  Δήμος  εργασίες ,  

μπορούσε  να  κάνει  και  ο  Δήμος  εργασίες  αυτοτελώς  ή  σε  συνεργασία  

με  την  Περιφέρεια  μπορούσε  να  κάνει  και  η  Περιφέρεια  εργασίες  

καθαρισμού  των  ρεμάτων .   

Με  τον  Κλεισθένη  το  ΄18, αυτό  ίσχυε  από  το  ΄12 μέχρι  το  ΄18, με  

τον  Κλεισθένη ,  με  τον  4555 του  ΄18 στο  άρθρο  224,  που  αναφέρεται  

στην  αστυνόμευση  και  στον  καθαρισμό  ρεμάτων  και  απαλλοτριώσεων ,  

αναφέρεται  ρητά  ότι  η  περίπτωση  που  αναφέραμε  προηγουμένως ,  η  

περίπτωση  Θ  του  άρθρου  2,  αυτό  που  σας  διάβασα  προηγουμένως  

καταργείται .  Τι  σημαίνει  δηλαδή αυτό; Ότι  από το ΄18 και μετά η 

αρμοδιότητα  του  καθαρισμού  των  ρεμάτων  περνάει  πάλι  στην  

Περιφέρεια .   

Σε  . .  αυτού  του  νόμου  στις  20/9/18,  Σεπτέμβριο  του  ΄18, με  

έγγραφό  της  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  αναφέρει  ότι  μετά  

τον  νόμο  αυτόν  που  σας  διάβασα ,  ο  καθαρισμός  και  η  αστυνόμευση  
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των  υδατορεμάτων  και  των  απαλλοτριωμένων  χώρων  παρά  τα  ρέματα ,  

ανήκουν  αποκλειστικά  στις  αρμοδιότητες  των  περιφερειών ,  σύμφωνα  

με  το  άρθρο  που  σας  διάβασα .   

Ο  Δήμος  Σερρών  προτού  τον  νόμου  του  ΄18 είχε  ξεκινήσει  μια  

συγκεκριμένη  εργασία ,  εργολαβία ,  η  οποία  είχε  ενταχθεί ,  γιατί  είπαμε  

ότι  τότε  είχε  την  αρμοδιότητα  το  Δήμος  Σερρών  μέχρι  το  ΄18, είχε  μια  

συγκεκριμένη  εργολαβία ,  την  οποία  την  είχε  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχουμε  πάρει  την  άδεια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  άδεια .  Γι '  αυτό  είπαμε  ότι  έχουμε…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  τα  λέμε  και  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  μείνουμε  λίγο  στην  ουσία ,  να  μην  μείνουμε  στις  λεπτομέρειες ,  

για  να  ξεκαθαρίσουμε  λίγο  εδώ  το  τι  συνέβη .   

 Είχε ,  λοιπόν ,  μια   εργολαβία ,  η  οποία  έγινε  το  ΄17, έγινε  και  το  

΄18 και  είχε  μείνει  και  κάποιο  υπόλοιπο  αυτής  της  εργολαβίας .   

 Θα  μπορούσε  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  ή  και  εμείς  να  

πούμε  ότι  δεν  κάνουμε  τίποτα ,  αλλά  υποστηρικτικά ,  ενώ  δεν  είχαμε  

και  την  αρμοδιότητα ,  υποστηρικτικά  ολοκληρώσαμε  αυτή  την  

εργολαβία  και  την  κάναμε ,  ήταν  3,  4 χιλιάδες  δεν  ξέρω  πόσο  ήταν  το  

υπόλοιπο  και  κάναμε  και  καθαρισμό  του  κομματικού  από  την  γέφυρα  

της  Περιφερειακής ,  προς  την  Δράμα  πηγαίνοντας ,  μέχρι  και  την  Σιγής .  

Επαναλαμβάνω ,  επιπρόσθετα  της  αρμοδιότητάς  μας .   
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 Είναι  ξεκάθαρο ,  λοιπόν ,  ότι  για  το  κομμάτι  του  καθαρισμού  ότου  

ρέματος  η  αρμοδιότητα  είναι  της  Περιφέρειας .   

 Πάμε  στο  δεύτερο  κομμάτι ,  που  είναι  και  πιο  ενδιαφέρον ,  που  

αφορά  τα  αντιπλημμυρικά  έργα .  Άλλο  είναι  ο  καθαρισμός ,  άλλο  είναι  

το  αντιπλημμυρικό  έργο .  Για  να  δούμε  λίγο  την  ιστορία ,  γιατί  έχει  

πολύ  ενδιαφέρον ,  δηλαδή  εδώ  θα  και  θα  ήθελα  την  υπομονή  σας ,  γιατί  

το  θέμα  είναι  πολύ  σοβαρό  και  άπτεται  των  αποφάσεων  αυτών  που  θα  

πάρουμε  εμείς ,  των  μελλοντικών  αποφάσεων  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  της  ευθύνης  που  έχουμε  απέναντι  και  στους  πολίτες  αλλά  και  

απέναντι  στον  νόμο .   

 Το  2002 με  τον  Ν3010, τα  αντιπλημμυρικά  ανήκαν ,  όλα  τα  έργα  

ανήκαν  στις  κρατικές  Περιφέρειες .  Τότε  δεν  ήταν  Περιφέρειες ,  ήταν  

Αποκεντρωμένη .  Στις  κρατικές  Περιφέρειες  για  να  το  πούμε  έτσι  λίγο  

περιγραφικά .   

 Το  ΄14 με  τον  Ν4258 οι  αρμοδιότητες  παρέμειναν  στις  

Περιφέρειες  εκτός ,  λέει ,  εάν  το  υδατόρεμα  ανήκει  αποκλειστικά  και  

μόνο  στα  όρια  του  Δήμου  ή  δεν  αποτελεί  μέρος  ενός  υδατορέματος ,  το  

οποίο  ανήκει  κάπου  αλλού .   

 Με  άλλα  λόγια ,  στον  Δήμο  Σερρών  δεν  υπήρχε  υδατόρεμα  το  

οποίο  ανήκε  αποκλειστικά  και  μόνο  στο  κομμάτι  του  Δήμου .  Γιατί ;  Το  

υδατόρεμα  αυτό  των  Αγίων  Αναργύρων  είναι  κομμάτι  του  

υδατορέματος  του  Αγίου  Ιωάννη .  Άρα  δεν  υπάρχει  αυτοτέλεια ,  άρα  εκ  

των  πραγμάτων  δεν  μπορούσε  από  το  ΄14 και  μετά  δεν  ανήκει  στην  

αρμοδιότητα  του  Δήμου .  Σαφής  η  νομοθεσία  είναι  γι '  αυτό .   

 Το  ΄08 επί  Δημάρχου  Βλάχου ,  είχε  ανατεθεί  μια  μελέτη  

αντιπλημμυρική .  Είχε  γίνει  ανάθεση  της  μελέτης ,  μιας  

αντιπλημμυρικής  μελέτης ,  η  σύμβαση  της  μελέτης  έγινε  το  ΄10, 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

23 

συμβασιοποιήθηκε  η  μελέτη  το  ΄10, αντιπλημμυρική  μελέτη  και  στις  

28/3/12 υπάρχει  μια  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  

αναλαμβάνεται  η  αρμοδιότητα ,  προσέξτε  όμως  τι  λέει  η  απόφαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  τότε  και  ορθώς  το  έλεγε .   

 Αναλαμβάνει ,  λοιπόν ,  την  αρμοδιότητα .  Ζητάει ,  δηλαδή ,  να  

αναλάβει  την  αρμοδιότητα ,  αφού  ενταχθεί  το  αντιπλημμυρικό  έργο  σε  

χρηματοδοτικό  πρόγραμμα .  Δηλαδή ,  ναι  μεν  εμείς  να  αναλάβουμε  την  

αρμοδιότητα  ενώ  δεν  ίσχυε  από  τον  νόμο  αλλά  μπορούσε ,  είχε  το  

δικαίωμα  ο  Δήμος  να  το  ζητήσει ,  αφού  όμως  εγκριθεί  η  

αντιπλημμυρική  μελέτη  που  είχε  ξεκινήσει  επί  Βλάχου  και  το  ΄10 

συμβασιοποιήθηκε .   

 Τι  έγινε  στην  συνέχεια  από  αυτό ;  Αυτό  έγινε  στις  28/3.  Έρχεται  

στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης   στις  30/4 και  υπάρχει  μια  

διαφορετική  απόφαση  που  είναι  αναρτημένη  εδώ .  Δηλαδή  τι  κάνει  

αυτή  η  απόφαση  που  έχει  αναρτηθεί  εδώ ;  Αναφέρει  μεν  ότι  ζήτησε  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  πάρει  την  αρμοδιότητα ,  αλλά  δεν  αναφέρει  

εκείνη  την  παράγραφο  που  λέει  ότι  αφού  εγκριθεί  το  αντιπλημμυρικό  

έργο .  Μετέφερε  δηλαδή ,  την  αρμοδιότητα  και  μπήκε  σε  ΦΕΚ  η  

αρμοδιότητα  στον  Δήμο .  Κανονικά .   

 Η  μελέτη ,  λοιπόν  υποβάλλεται ,  σας  λέω  ποια  είναι  η  κατάσταση .  

Άρα  από  το  ΄12 και  μετά ,  στις  30/4 που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ ,  από  

τις  30 Απριλίου  του  ΄12 και  μετά  πέρασε  η  αρμοδιότητα  του  

αντιπλημμυρικού  στον  Δήμο ,  αφού  το  ζήτησε  ο  Δήμος .   

Υποβάλλεται  η  μελέτη  στις  30/5/17,  υποβάλλεται  η  μελέτη  και  

στις  25/8/17 απορρίπτεται  η  μελέτη  και  απορρίπτεται  η  μελέτη  γιατί  

δεν  είναι  στις  αρμοδιότητες  του  Δήμου  σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  

Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης .  Λέει ,  αναφέρεται  ότι  στην  απόφαση  
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αυτή ,  25/8/17  «Απορρίπτουμε  την  αίτηση  χρηματοδότησης  για  αυτή  

την  μελέτη  λόγω  του  ότι  ως  εκ  τούτου  δεν  υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  

στης  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  απορρίπτεται  

αυτή  η  μελέτη .   

Υποβάλλεται  ένσταση  γι '  αυτή  την  απόρριψη  από  τον  Δήμο  

Σερρών  . .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δήμαρχε  από  ποιον  απορρίφθηκε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  την  Περιφέρεια .  Από  τον  Τζιτζικώστα .  Υπογραφή  Τζιτζικώστας .  

Υποβάλλεται  ένσταση  γι '  αυτή  την  απόφαση  5/9/17 υποβάλλεται  η  

ένσταση  και  στις  7/9/17,  δυο  μέρες  μετά  την  υποβολή  της  ένστασης  

απορρίπτεται  και  η  ένσταση .   

 Αφού  απορρίφθηκε  αυτό  έρχεται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις  

7/2/18 τώρα  και  λέει  ότι  αναστέλλουμε  την  απόφασή  μας ,  αφού  δεν  

μπορούμε  να  το  κάνουμε  το  αντιπλημμυρικό ,  αφού  μας  απορρίψατε  την  

μελέτη ,  ερχόμαστε  και  ανακαλούμε  την  απόφαση  του  ΄12 με  την  οποία  

ζητήσαμε  να  πάρουμε  την  αρμοδιότητα  αλλά  αφού  γίνει  το  

αντιπλημμυρικό .   

 Δεν  έρχεται  καμία  απάντηση  γι '  αυτή  την  αλλαγή  από  την  

Περιφέρεια .  Γίνεται  μια  πρώτη  όχληση  9/8/18 από  τον  Δήμο  προς  τους  

αρμόδιους  για  απάντηση  πάνω  σε  αυτή  την  απόφαση .  Στέλνεται  μια  

απάντηση ,  όχι  απάντηση ,  στέλνεται  ένα  έγγραφο ,  το  οποίο  ουσιαστικά  

διαβιβάζει  ένα  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Δασών ,  η  οποία  περιγράφει  η  

Διεύθυνση  Δασών ,  άσχετη  υπηρεσία ,  περιγράφει  ότι  κατά  την  άποψή  

της  έχει  αρμοδιότητα  ο  Δήμος .  Η  αρμόδια  υπηρεσία ,  η  Περιφέρεια  δεν  

απαντάει .   
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 Γίνεται  δεύτερη   όχληση  στις  5/11/18,  καμία  απάντηση  και  μια  

τρίτη  όχληση  στις  5/9/19.  Καμία  απάντηση .  Άρα  δηλαδή  και  σε  αυτή  

την  φάση  είμαστε  ακριβώς  τώρα .  Σας  περιέγραψα  με  πολύ  περιληπτικό  

τρόπο  ποιο  είναι  το  θεσμικό  καθεστώς ,  για  να  ξεκαθαρίσουμε  επίσης  

ότι  πρώτον ,  βάσει  νόμου  δεν  υπάρχει  αρμοδιότητα  του  Δήμου ,  γιατί ;  Ο  

νόμος  του  Κλεισθένη  κατ’  ισχύει  οποιαδήποτε  άλλης  διάταξης .  Είναι  

νομοθεσία  που  λέει  η  νομοθεσία  ότι  κοιτάξτε ,  αυτά  είναι  αρμοδιότητα  

της  Περιφέρειας .  Δεν  μπορεί  να  κατ’  ισχύει  προηγούμενης  απόφασης ,  

η  οποία ,  επαναλαμβάνω ,  απόφαση  ήταν  διαφορετική  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  διαφορετικά  όμως  καταγράφτηκε  στο  ΦΕΚ .  Αυτό  έπρεπε  

να  είχε  εντοπιστεί  όμως .  

 Δηλαδή ,  η  απόφαση  του  ΦΕΚ ,  που  δεν  περιελάβανε  και  αυτό  το  

κομμάτι  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ότι  ναι  μεν  εμείς  το  

θέλουμε  αλλά  όταν  θα  εγκριθεί  το  αντιπλημμυρικό ,  αυτό  επειδή  

παραλείφθηκε ,  αυτό  δημιούργησε ,  γιατί  εάν  υπήρχε  αυτό  ήταν  

ξεκάθαρο  πλέον  ότι  από  την  στιγμή  που  δεν  εγκρίθηκε  το  

αντιπλημμυρικό  δεν  πήραμε  και  την  αρμοδιότητα .  Και  εδώ  υπάρχει  

μεταξύ  της  Περιφέρειας  και  του  Δήμου  που  για  μας  είναι  ξεκάθαρη  η  

αρμοδιότητα  ότι  δεν  υπάρχει  στον  Δήμο ,  υπάρχει  αυτή  η  

διαφοροποίηση .   

 Φυσικά  για  να  κλείσω  και  το  κομμάτι  της  γέφυρας  και  να  

έρθουμε  λίγο  στην  ουσία  μετά  του  θέματος ,  φυσικά  θα  πρέπει  να  

καταλάβουμε  ότι  εμείς  ως  Δήμος  θα  πρέπει  να  παίρνουμε  αποφάσεις  

τηρώντας  δυο  στόχους ,  τον  στόχο  της  νομιμότητας ,  εκεί   που  μπορούμε  

να  πάρουμε  αποφάσεις  και  φυσικά  του  δημόσιου  συμφέροντος .  Εκεί  

που  πρέπει  να  πάρουμε  αποφάσεις .   
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 Το  δημόσιο  συμφέρον ,  όσον  αφορά  το  θέμα  του  

αντιπλημμυρικού ,  είναι  το  κυρίαρχο .  Γιατί  από  την  μια  μεριά  

προφανώς  οι  αρμοδιότητες  είναι  συγκεκριμένες ,  όπως  σας  περιέγραψα ,  

αλλά  από  την  άλλη  μεριά  και  οι  ζωές  των  πολιτών  μας ,  με  τις  ζωές  των  

πολιτών  μας  δεν  θα  μπορεί  να  παίξει  κανένας  με  αρμοδιότητες .   

 Άρα  θα  πρέπει  να  θωρακίσουμε  αντιπλημμυρικά  μια  πόλη  και  

εδώ  είναι  το  όργανο  το  κυρίαρχο ,  να  πάρει  τις  κατάλληλες  αποφάσεις ,  

ούτως  ώστε ,  να  κάνουμε  τις  κινήσεις  για  να  μην  έχουμε  πάλι  τέτοιου  

είδους  φαινόμενα ,  τα  οποία  από  ποιο  λόγο  δημιουργούνται ;   

 Καταρχάς  και  βάσει  των  μελετών ,  οι  οποίες  έχουν  γίνει ,  το  

πρόβλημα  της  μη  ύπαρξης  αντιπλημμυρικού  είναι  ο  βασικός  λόγος  που  

κάθε  έξι ,  επτά ,  δέκα  χρόνια  πλημμυρίζει  η  πόλη .  Να  σας  θυμίσω  ότι  

πρόσφατα  είχαμε  πλημμυρικά  φαινόμενα  το  ΄04, είχαμε  το  ΄14, έχουμε   

το  ΄20, δεν  ξέρουμε  κάθε  πότε  θα  έχουμε  και  αυτό ,  όσο  και  να  θέλουμε  

να  το  ωραιοποιήσουμε ,  δημιουργήθηκε  ένας  υπέροχος  χώρος  της  

Κοιλάδας  των  Αγίων  Αναργύρων ,  υπέροχος  χώρος ,  ο  οποίος  όμως  είναι  

παρά  την  φύση .  Είτε  το  θέλουμε  είτε  όχι  είναι  παρά  τη  φύση .   

 Η  φύση  είχε  προσδιορίσει  μια  διατομή  ενός  χειμάρρου ,  ο  οποίος  

ήταν  περίπου  70 μέτρα ,  εγώ  γεννήθηκα  στο  Κατακονόζι  και  θυμάμαι  

ότι  μικρός  έπαιζα  μέσα  στον  χείμαρρο  που  είχε  μια  τέτοια  διατομή .  

Είχε  δυο  αντιπλημμυρικούς  τοίχους  από  την  μια  και  από  την  άλλη  

μεριά ,  ο  ένας  ο  τοίχος  ήταν  περίπου  στο  μισό  του  δρόμου  του  δικού  

μας ,  που  έχει  τώρα ,  ήταν  πολύ  πιο  στενός  ο  δρόμος  και  ο  άλλος  ο  

τοίχος  ήταν  από  την  μέσα  μεριά  της  Βαλέρια  και  μέχρι  τους  Αγίους  

Ανάργυρους  και  πιο  κάτω .   

 Άρα  αυτό  το  πράγμα  που  εμείς  είχε  μια  τέτοια  διατομή  και  γιατί  

οι  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές  έκαναν  αυτόν  τον  υπέροχο  χώρο ,  τον  
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οποίο  τον  χαιρόμαστε  και  είμαστε  υπερήφανοι  όλοι  και  η  διατομή  από  

τα  70 μέτρα  μειώθηκε  στα  15,  επόμενο  είναι  όταν  υπάρχουν  αυτά  τα  

πλημμυρικά  φαινόμενα  της  φύσης  κάθε  λίγα  χρόνια ,  να  έχουμε  τέτοιες  

επιπτώσεις  από  την  στιγμή  που  δεν  γίνεται  ένα  αντιπλημμυρικό .   

 Και  να  σας  πω  λίγο  για  το  αντιπλημμυρικό  τού  ΄08, γιατί  το  

είδαμε  τι  περιγράφει ,  το  αντιπλημμυρικό  . .είναι  ένας  μεγάλος  

τσιμενταύλακας ,  ο  οποίος  ουσιαστικά  εξαφανίζει  την  Κοιλάδα .  

Εξαφανίζει  την  Κοιλάδα .  Γιατί ;  Μεγαλώνει  την  διατομή  έτσι ,  ούτως  

ώστε ,  μένει  ένα  πολύ  μικρό  κομμάτι  από  αυτό  το  οποίο  φανταζόμαστε .   

 Προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  για  να   ολοκληρώσω  λίγο  και  να  

προχωρήσω   λίγο  στο  τι  έχουμε  κάνει ,  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  του  

αντιπλημμυρικού  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  ήδη  έχει  ανατεθεί  και  μια  

μελέτη  έκτακτη ,  ούτως  ώστε ,  να  μας  πούνε  οι  ειδικοί  κατά  πόσο  

μπορεί  να  μεγαλώσει ,  να  τροποποιηθεί  δηλαδή  αυτή  η  υπάρχουσα  

μελέτη ,  ούτως  ώστε ,  να  μεγαλώσει  το  βάθος  και  να  μικραίνει  η  

παρέμβαση  στην  Κοιλάδα .  Να  σώσουμε ,  δηλαδή ,  ουσιαστικά  

μεγαλύτερο  κομμάτι  και  να  μεγαλώσει  το  βάθος .  Ή  να  γίνει  άλλη  

παρέμβαση  προτού  την  Κοιλάδα .  

 Αυτό ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  είναι  ένα  μεγάλο  έργο  

αντιπλημμυρικό ,  η  άποψη  η  δική  μας ,  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  ότι  

αυτό  θα  πρέπει ,  η  ανάπλαση  της  Κοιλάδας  των  Αγίων  Αναργύρων  θα  

πρέπει  να  συνδυαστεί  απαραίτητα  με  την  ύπαρξη  αυτού  του  

αντιπλημμυρικού ,  γιατί  μόνο  έτσι  θα  αντιμετωπίσουμε  το  θέμα .    

 Ότι  ημίμετρα  και  να  πάρουμε  και  για  να  το  ξεκαθαρίσουμε ,  δεν  

ήταν  θέμα  καθαρίσματος  της  κοίτης ,  είχε  τα  καλάμια  αυτά  που  είχε ,  

ήταν  καθαρισμένη ,  η  φύση  είναι  συγκεκριμένη .  Θα  απαντούσε  με  

συγκεκριμένο  τρόπο .  Μια  διατομή  70 όταν  την  κάνεις  15,  είτε  τα  15 
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είναι  καθαρισμένα  είτε  δεν  είναι  καθαρισμένα ,  θα  απαντήσει  με  

συγκεκριμένο  τρόπο .   

 Για  να  κλείσω  με  το  θέμα  της  γέφυρα ,  το  θέμα  της  γέφυρας  είναι  

ξεκαθαρισμένο  από  την  στιγμή  που  εμείς  είμαστε  υπεύθυνοι ,  εάν  και  

εδώ  από  την  υπηρεσία  μου  εκφράστηκαν  κάποιες  επιφυλάξεις ,  αλλά  εν  

πάση  περιπτώσει ,  εμείς  είμαστε  υπεύθυνοι  για  την  ασφαλτόστρωση  και  

για  τα  κιγκλιδώματα ,  για  την  ασφάλεια  της  γέφυρας  και  θεωρούμε  ότι  

ο  Δήμος  είναι  υπεύθυνος  για  την  γέφυρα .   

Τι  κάναμε  αμέσως  μετά  το  πλημμυρικό  αυτό  φαινόμενο ;  

Καλέσαμε  αμέσως ,  την  επόμενη  μέρα ,  έκτακτη  συνδρομή  από  την  

Περιφέρεια  και  από  την  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΑΕ ,  για  να  γίνει  ένας  έλεγχος  για  

την  κατάσταση  της  γέφυρας  μετά  από  αυτό  το  μεγάλο  φορτίο .   

Ο  έλεγχος  έγινε  στις  24/6,  δυο  μέρες  μετά  δηλαδή ,   από  μικτό  

κλιμάκιο  της  ΕΓΝΑΤΙΑΣ  ΑΕ ,  του  Δήμου  Σερρών  και  της  Περιφέρειας  

Σερρών ,  ο  οποίο  κατέληξε ,  να  μην  σας  το  διαβάζω  όλο ,  κατέληξε  ότι  

ναι  μεν  λέει  ότι  η  γέφυρα  δεν  προκύπτει ,  ότι  έχει  απωλέσει  την  

πρόσφατη  σφοδρή  νεροποντή ,  αλλά  καταλήγει  και  σε  κάποια  άλλα  

πράγματα  και  λέει  ότι  πρέπει  να  επιβεβαιωθεί  με  πιο  σχολαστικούς  και  

ειδικούς  και  αναλυτικούς  πειραματικούς  ελέγχους ,  καταστροφικούς  ή  

μου  καταστροφικούς ,  η  κατάσταση  της  γέφυρας  και  παρακάτω  

αναφέρει  ότι  χωρίς  άμεσα  μέτρα  υδραυλικής  προστασίας  δεν  μπορεί  να  

αποκλειστεί ,  παραλείπω  άλλες  παραγράφους ,  δεν  μπορεί  να  

αποκλειστεί  μια  αιφνίδια  αστοχία  ολική  υποσκαφή  των  θεμελίων ,  των  

μεσοβάθρων  της  γέφυρας ,  που  θα  οδηγήσει  σε  σημαντική  βλάβη  και  

κατάρρευση  του  φορέα  της .   

Τέλος ,  αναφέρεται  ότι  για  αποφυγή  ταλαιπωρίας  των  χρηστών  

από  το  σημερινό  προληπτικό  κλείσιμο  της  γέφυρας ,  προτείνεται  να  
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δοθεί  και  πάλι  στην  κυκλοφορία  για  ΙΧ ,  προτείνουν ,  παρόλα  αυτά  που  

γράφουν  προηγουμένως ,  για  ΙΧ  και  ημιφορτηγά  συνολικού  βάρους  έως  

2,5 τόνων ,  καθώς  φαίνεται  να  παραμένει  ασφαλής  για  αυτή  την  στάθμη  

φορτίο  κυκλοφορίας ,  ωστόσο  η  απόδοση  στην  κυκλοφορία  δεν  

διασφαλίζει  την  ακεραιότητα  και  την  ασφαλή  απόκριση  της  γέφυρας  σε  

μια  νέα  σφοδρή  νεροποντή  με  μεγάλη  παροχή  και  συνεπώς ,  θα  πρέπει  

να  επισπευστούν  τα  μέτρα  υδραυλικής  προστασίας  στην  κατεύθυνση  

αποκατάστασης  της  αρχικής   παροχής  της .   

Άρα  λοιπόν ,  με  μια  τέτοια  έκθεση ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  δεν  

μπορούσε  κανένας  να  αναλάβει  την  ευθύνη  να  λειτουργήσει  η  γέφυρα  

και  να  περνάνε  από  εκεί  ανυποψίαστοι  οι  δημότες  μας .   γι '  αυτό  τον  

λόγο  προχωρήσαμε  σε  προσωρινό  κλείσιμο  της  γέφυρας ,  γι '  αυτό  τον  

λόγο  αναθέσαμε  έκτακτα ,  με  την  διαδικασία ,  ανατίθεται ,  προτιθέμεθα  

να  αναθέσουμε  έκτακτα  με  την  διαδικασία  της  κατεπείγοντος ,  όπως  

εξελίσσεται  και  η  κατάσταση ,  με  την  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  που  

είμαστε  και  μέσα  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  την  διενέργεια  

μελέτης  στατικότητας  της  γέφυρας ,  ούτως  ώστε ,  να  πάρουμε  τις  όποιες  

αποφάσεις  με  τα  αποτελέσματα  της  γέφυρας  αυτής .   

Αυτή  είναι  η  κατάσταση  που  έχουμε  για  την  γέφυρα .   

Για  τις  άλλες  δυο  γέφυρες ,  την  περιφερειακή  που  πάμε  για  Δράμα  

και  της  Σιγής ,  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .   

Για  δε  τις  γέφυρες ,  οι  οποίες  είναι  ξύλινες ,  είναι  πλέον  αυτά  

αρμοδιότητας ,  γιατί  είπαμε  ότι  έχουν  αλλάξει  οι  αρμοδιότητες  και  το  

ρέμα  είναι  σε  άλλη  αρμοδιότητα ,  είναι  αρμοδιότητας  πλέον  του  

Δασαρχείου ,  της  Περιφέρειας .   

Έχουμε  κάνει  έγγραφο  ήδη  με  το  οποίο  τους  ζητούμε  να  

αποκαταστήσουν  αυτές  τις  γέφυρες ,  γιατί  υπάρχουν  και  επιχειρήσεις ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

30 

υπάρχουν  και  δυνατότητες  και  ανάγκες  ανθρώπων  να  περάσουν  την  

κοίτη .  Περιμένουμε  απάντηση  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

Προσπάθησα  με  πολύ  απλό  τρόπο  και  πολύ  περιληπτικό  τρόπο  να  

σας  θέσω  το  θεσμικό  πλαίσιο ,  το  οποίο  όμως  μας  βάζει  μπροστά  σε  

κάποιες  ευθύνες ,  οι  οποίες  εκ  των  πραγμάτων  θα  έρθουν ,  ευθύνες  

αποφάσεων  δηλαδή ,  οι  οποίες  θα  έρθουν  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Οι  ευθύνες  έχουν  να  κάνουν  με  το  τι  γίνεται  από  εδώ  και  

πέρα .   

Αυτή  είναι  η  περιγραφή ,  δεν  ξέρω  εάν  γι '  αυτό  το  θέμα  υπάρχουν  

ερωτήσεις  ή  οτιδήποτε .  Δεν  θα  επεκταθώ  σε  άλλα  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  στην  φάση  όπου  μπορείτε  να  υποβάλλετε  ερωτήσεις .  Προ  

ημερησίας  παραμένουμε .  Ο  κ .  Φωτιάδης  ζητάει  τον  λόγο ,  ο  κ .  

Αραμπατζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  σημειώνετε  παρακαλώ ,  ο  κ .  

Γκότσης ,  ο  κ .  Γεωργούλας  και  ο  κ .  Γάτσιος .  Ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  

Καρυπίδης .  Και  ο  κ .  Φαρμάκης .  Αυτοί .  Ωραία .  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ξέρω  εάν  πρέπει  να  σηκωθώ .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  αυτό  το  θέμα  κατά  την  άποψή  μας  θα  

έπρεπε  να  είναι  το  πρώτο  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξη .  Σήμερα  μετά  

την  τόσο  λεπτομερή  παρουσίαση-ενημέρωση  και  αναφορά  στο  ποιος  

έχει  την  ευθύνη  για  όλες  αυτές  τις  λεπτομέρειες ,  εάν  αυτή  την  

εισήγηση  την  είχαμε  θα  μπορούσαμε  να  προχωρήσουμε  σε  μια  

ουσιαστική  συζήτηση  και  να  πούμε  και  εμείς ,  ενδεχομένως  απόψεις  και  

προτάσεις .   

 Σήμερα ,  λοιπό ,  θεωρώ  ατυχές  το  γεγονός  ότι  αυτό  το  μεγάλο  

θέμα  δεν  είναι  στην  ημερήσια  διάταξη ,  συνεπώς  ως  παράταξη  έχουμε  
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πολύ  μερικευμένη  και  θα  έλεγα  άχαρο  ρόλο  και  άχαρη  δυνατότητα  να  

κάνουμε  ερωτήσεις ;  Μετά  την  ενημέρωση  τι  ερωτήσεις  να  κάνουμε ;   

 Με  βάση ,  λοιπόν ,  τον  Κανονισμό  θεωρώ  ότι  το  όλο  θέμα  

αδικήθηκε  και  την  επιμελή  δουλειά  σας  θεωρώ  ότι  την  ακυρώσατε  και  

βεβαίως  φιμώσατε  και  τις  παρατάξεις  που  θα  μπορούσαν ,  ουσιαστικά ,  

ενδεχομένως ,  να  μας  κάνουν  προτάσεις .   

 Εάν  το  θέμα  τώρα  το  βάζετε  ως  εισακτέο ,  είναι  κάτι  άλλο ,  διότι  

εμείς  πρέπει  να  ξέρετε ,  δεν  μπορούμε  να  αιφνιδιαζόμαστε  κάθε  φορά  

είτε  μέσα  στην  αίθουσα  με  μια  εισήγηση  είτε  και  λίγες  ώρες  πριν  το  

συμβούλιο .  Έχουμε  τις  δουλειές  μας  και  έχουμε  την  ανάγκη  να  

ενημερωθούμε  από  αναφορές  και  από  πηγές  και  δεν  έχουμε  μια  

ολόκληρη  υπηρεσία  με  όλες  τις  δυνατότητες ,  όπως  έχετε  εσείς ,  χωρίς  

να  θέλω  να  σας  προσβάλω ,  θεσμικά  μιλώ ,  να  έχετε  την  ενημέρωση ,  την  

κωδικοποίηση  όπως  πολύ  ορθά  κάνατε .   

Από  που  εμείς  να  ενημερωθούμε  και  πως  να  σας  εκφράσουμε ,  

μετά  από  αυτή  την  ξεκαθάριση  λογαριασμών ,  εντός  εισαγωγικών  ή  

εκτός ,  για  το  ποιος  έχει  την  ευθύνη ;  Αντιλαμβάνεστε  ότι  ο  ρόλος  μας  

είναι  ιδιαιτέρως  άχαρος .   

Κατά  τα  λοιπά ,  τα  μέλη  της  παράταξής  μας  θα  σας  θέσουν  

κάποιες  ερωτήσεις ,  αλλά  θεωρώ  ότι  αδικήσατε  τους  εαυτούς  σας  και  

βεβαίως  την  διαδικασία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι  λίγο  επί  της  διαδικασίας .  Δεν  φέρνουμε  κανένα  καινούργιο  

θέμα  προ  ημερήσιας  διάταξης  ούτε  φέρνουμε  θέμα  προς  συζήτηση .  

γίνεται  μια  ενημέρωση  και  στο  πλαίσιο  της  ενημέρωσης  για  ένα  φλέγον  

θέμα ,  θεώρησα  χρέος  να  ενημερώσω  το  σώμα  αναλυτικά  για  το  

κομμάτι  κυρίως  του  θεσμικού  πλαισίου .   
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Να  είστε  σίγουροι  και  έτσι  οφείλουμε ,  προφανώς  για  το  κομμάτι  

της  όποιας  απόφασης  θα  γίνει  η  αναλυτική ,  θα  αποτελέσει  θέμα  

κυρίαρχο  του  σώματος  για  να  πάρουμε  και  τις  αποφάσεις .  Προφανώς  

και  δεν  μπαίνει  θέμα  καινούργιο .  Προφανώς  και  δεν  είναι  θέμα  προς  

συζήτηση  για  να  αναφερθούν  οι  Α  ή  οι  Β  απόψεις ,  γιατί  δεν  

καλούμαστε  για  κάποια  απόφαση  σήμερα .  Δεν  παίρνουμε ,  δηλαδή  

κάποια  απόφαση  σήμερα  για  το  τι  θα  γίνει .  

 Σας  είπα  ότι  θεώρησα  χρέος  στους  περισσότερους ,  γιατί  έχει  

χυθεί  πολύ  μελάνι ,  ακούστηκαν  πολλά  πράγματα ,  να  ενημερώσω  στο  

κομμάτι  το  θεσμικό  τι  ισχύει .  Ούτε  τι  θα  κάνουμε  από  εδώ  και   πέρα .  

Σας  είπα  ότι  είναι  μια  πρόκληση  για  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  τι  

θα  κάνουμε .   

Προφανώς ,  δεν  είναι  θέμα  σημερινής  απόφασης ,  προφανώς  θα  

πρέπει  να  προετοιμαστεί ,  προφανώς  θα  πρέπει  να  έχετε  όλο  το  υλικό  

για  να  έχετε  μια  ολοκληρωμένη  άποψη  σαν  παρατάξεις .  Προφανώς  

είναι  ένα  θέμα ,  το  οποίο  πρέπει  να  απασχολήσει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  αλλά  όφειλα ,  έτσι  το  έβλεπα ,  όφειλα  να  ενημερώσω  το  

σώμα  για  ένα  θέμα  το  οποίο  τις  προηγούμενες  μέρες  απασχόλησε  και  

απασχολεί  όλους .   

 Επειδή  μέσα  στον  λόγο  ξέχασα  να  αναφερθώ  και  στο  τι  έχει  

κάνει  η  Δημοτική  Αρχή  μετά  την  καταστροφή  αυτή ,  να  σας  αναφέρω  

ότι  πέραν  του  αρχικού  εγγράφου  που  εστάλη  την  ίδια  κιόλας  μέρα ,  

γιατί  την  ίδια  μέρα  το  βράδυ  στις  23:00΄η  ώρα  υπήρξε  έκτακτη  

σύσκεψη  με  την  Πολιτική  Προστασία  για  την  αντιμετώπιση  των  

θεμάτων ,  πέραν  της  επιστολής  που  εστάλη  και  κηρύχθηκε  τελικά  με  

απόφαση  την  επόμενη  μέρα  ο  Δήμος  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης ,  
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έχει  κινηθεί  όλος  ο  μηχανισμός  του  Δήμου ,  όλες  οι  υπηρεσίες  του  

Δήμου  δίπλα  στους  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  επλήγησαν .  

Ευτυχώς  είχαμε  μόνο  υλικές  ζημιές  κυρίως  υπογείων  και  φυσικά  

ακόμη  και  σήμερα  υπάρχει  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  έμψυχου  

δυναμικού  και  εξοπλισμού  του  Δήμου  που  βρίσκεται  στις  υπηρεσίες  

των  δημοτών .  Πρώτον .   

 Δεύτερον ,  οι  υπηρεσίες ,  επίσης  του  Δήμου ,  ενημέρωσαν  και  

ενημερώνουν  όλους  τους  πληγέντες  για  την  διαδικασία ,  η  οποία  θα  

πρέπει  να  ακολουθηθεί ,  ούτως  ώστε ,  να  τύχουν  της  όποιας  

αποζημίωσης  δικαιούνται  μαζί  με  τον  Δήμο .   

 Τρίτον ,  θεσμικά  κινούμαστε ,  ούτως  ώστε ,  να  συλλέξουμε  με  τις  

υπηρεσίες  μας  όλες  και  να  περιγράψουμε  όλες  τις  ζημίες  που  έχουμε ,  

ούτως  ώστε ,  να  τύχουμε  από  την  στιγμή  που  είμαστε  σε  κατάσταση  

έκτακτης  ανάγκης ,  να  τύχουμε  και  σαν  Δήμος  ανάλογων  αποζημιώσεων  

για  τις  βλάβες  στις  υποδομές  που  έχουμε .   

 Επίσης ,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  πάλι  με  την  διαδικασία  του  

κατεπείγοντος ,  στα  πλαίσια  των  δυνατοτήτων  που  μας  δίνει  ο  νόμος  

από  την  στιγμή  που  έχουμε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης ,  έχει  

προχωρήσει  η  αποκατάσταση ,  η  επείγουσα  αποκατάσταση  γιατί  έχουν  

έρθει  πολλά  φερτά  υλικά ,  τα  οποία  έπρεπε  να  καθαρίσουμε  για  να  

αντιμετωπίσουμε ,  ενδεχόμενα  μια  πολύ  έκτακτη  κατάσταση ,  

ενδεχόμενα  και  τώρα  στην  κοίτη  αυτή  την  στιγμή  του  ποταμού ,  στο  

όριο  της  νομιμότητας ,  γιατί  όπως  είπαμε  δεν  είμαστε  απόλυτα ,  έχουμε  

την  αρμοδιότητα ,  καθώς  επίσης  και  αποκατάσταση  όλων  των  φρεατίων  

για  να  αντιμετωπίσουμε  στην  πόλη  μέσα ,  για  να  αντιμετωπίσουμε  αυτή  

την  ενδεχόμενη  νέα  κατάσταση .   
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 Πάλι  επαναλαμβάνω  όμως ,  κύριε  Φωτιάδη ,  έχετε  δίκαιο  να  

θέλετε  και  πληρέστερη  ενημέρωση ,  την  οποία  θα  την  έχετε  όσον  αφορά  

το  θέμα  της  απόφασης  που  πρέπει  να  πάρουμε ,  αλλά  δεν  παίρνουμε  

καμία  απόφαση  σήμερα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πλοκή  θέλαμε  να  κάνουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τώρα  δεν  μπορούμε .  Ο  

Πρόεδρος  θα  πει  ότι  δεν  μπορείτε .  Βλέπετε ,  σήκωσε  το  χέρι  του .  

Πλοκή  θέλαμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πλοκή ,  ακούστε  λίγο ,  μπορεί  κάλλιστα  να  γίνει  και  σε  επίπεδο  

ενημέρωσης ,  δεν  νομίζω  ότι  θα  αρνηθεί  κανένας  στον  κομμάτι  της  

ενημέρωσης ,  εμείς  οι  ίδιοι  την  ανοίγουμε  την  ενημέρωση  και  δεν  θα  

αρνηθεί  κανένα  ερωτήματα  τα  οποία  αφορούν  την  ενημέρωση .  Δεν  θα  

πάρουμε  καμία  απόφαση ,  αλλά  ερωτήματα  διευκρινιστικά  για  την  

ενημέρωση ,  γι '  αυτό  υπάρχει  εδώ  και  η  υπηρεσία  και  την  ήθελα  την  

υπηρεσία  για  κάποια  διαδικαστικά  θέματα ,  προφανώς  θα  πρέπει  να  

τεθούν .   

 Αυτή  η  πλοκή  όμως  και  σε  επίπεδο  απόφαση ,  είναι  σίγουρο  ότι  

θα  πρέπει  αν  μας  απασχολήσει  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  όταν  

θα  υπάρχει  ωριμότητα  και  της  μελέτης  που  θα  έχουμε  για  το  τι  θα  γίνει  

με  την  γέφυρα  και  συνολικά .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  γι '  αυτό  πήρατε  τον  λόγο  προηγουμένως ,  για  ερώτηση .  

Κάντε  την  τώρα ,  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Συγχωρέστε  με ,  εγώ  έβαλα  επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  κοιτάξτε  κάτι .  Είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων .  Μπορείτε  

να  κάνετε  ερώτηση .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής ,  κύριε  Δήμαρχε .  Μας  ξεκαθαρίσατε  ότι  η  

αρμοδιότητα  ξεκάθαρα  είναι  της  Περιφέρειας .  Σήμερα ,  λοιπόν ,  

ξεκαθάρισε  αυτό  το  οποίο  όλοι  προβληματίζονταν  και  τα  κανάλια  

αναζητούσαν  ποιος  έχει  την  ευθύνη .  Εκείνο  το  οποίο  εγώ  θα  σας  

ρωτήσω  ως  παράταξη  είναι  το  εξής :  Πήρατε  μια  πρωτοβουλία  και  

καθαρίσατε  το  κομμάτι  ανάμεσα  στις  δυο  γέφυρες ,  όπως  μας  είπατε  

και  αποσύρατε  καλάμια .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εργολαβία  που  υπήρχε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  πλημμυρικό  φαινόμενο ,  επειδή  ως  παράταξη  πήγαμε  κλιμάκιο  και  

είδαμε  ακριβώς  τα  σημεία  από  όπου  έφυγε  το  νερό ,  μας  έδωσε  τέσσερα  

σημεία .  Φαίνεται  ακόμη .  Οι  αφροί  είναι  επί  της  γης .  Είναι  το  σημείο  

στο  Ξενία  και  αριστερά ,  στην  ανατολική  πλευρά  της  όχθης ,  όπου  εκεί  

ήταν  αβαθής  η  κοίτη  και  από  το  αριστερό  ανάχωμα  ήταν  ρηχό  και  

έφυγε  το  νερό  και  επίσης ,  παραπάνω  από  την  γέφυρα ,  ανάντι ,  όπως  

λύνει  η  γλώσσα ,  περί  τα  80 ή  100 μέτρα  έφυγε  ανατολικά  προς  το  

Κατακονόζι  και  δεξιά  προς  τον  Προδρομούδη .  Εκεί  φαινόταν  ότι  

επίσης  το  ανάχωμα ,  το  ανατολικό  δηλαδή  προς  το  Κατακονόζι  ήταν  

χαμηλό .   

 Ποιος  πήρε  την  ευθύνη  να  καθαρίσουμε  το  κομμάτι ,  διότι  

προφανώς  τον  όγκο  ως  πλημμυρικό  φαινόμενο  της  παροχής  την  είχατε  
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από  την  μελέτη .  Ξέρατε  ότι  σε  πλημμυρικό  φαινόμενο  θα  μας  έρθουν  

τέτοιες  ποσότητες ,  γι '  αυτό  και  πολύ  σωστά  επιλέξατε  το  κομμάτι  

ανάμεσα  στις  δυο  γέφυρες .  Δεν  σκεφτήκατε ;  Και  ποιος  πήρε  την  

ευθύνη  να  εξαιρέσει  αυτά  τα  δυο  τμήματα  από  όπου  εν  τέλει  έφυγε  το  

νερό ;   

 Και  επειδή  είπατε  ότι  τελικά  το  φαινόμενο  δεν  μπορούσε  να  είναι  

διαχειρίσιμο ,  εμείς  σε  ανάρτησή  μας  είπαμε  και  προβλέψιμο  και  

διαχειρίσιμο .  Εάν  είχατε  σηκώσει  το  ανάχωμα  αριστερά  στα  δυο  

σημεία  που  σας  είπα  και  ένα  κομμάτι  κάτω  που  έκανε  μια ,  να  μην  την  

χαρακτηρίσω ,  αβλεψία ,  να  τα  λέμε  όλα  και  ας  είναι  και  τα  μέσα ,  

ξέρετε  η  αλήθεια  είναι  πάντοτε  μια  πιο  καθαρή  κατάσταση  και  

συγχωρούνται  και  μαθαίνουν  όλοι ,  με  το  τοιχίο  και  δεξιά .  

 Άρα  λοιπόν ,  εάν  καθαρίζαμε  και  σηκώναμε  αριστερά  την  όχθη ,  

το  ανάχωμα ,  θα  είχαμε  γι '  αυτό  το  πλημμυρικό  φαινόμενο ,  λέμε  εμείς ,  

γλιτώσει  αυτό  ως  ταλαιπωρία  που  σήμερα  έχουμε .  Αυτή  είναι  η  

εκτίμησή  μας  από  τους  τεχνικούς  και  από  την  εμπειρία  μας .   

 Η  ερώτηση ,  λοιπόν ,  είναι ,  γιατί  δεν  προχωρήσατε  και  γιατί  

πήρατε  την  ευθύνη  ανάμεσα  στις  δυο  γέφυρες  και  όχι  στα  δυο  σημεία  

αυτά  που  σας  ανέφερα ,  τα  οποία  είναι  ξεκάθαρο ,  φαινόταν  δηλαδή  και  

το  νερό ,  βεβαίως ,  το  απέδειξε  ότι  εκεί  έπρεπε  να  παρέμβουμε .  Και  

εσείς ,  βεβαίως  και  οι  προηγούμενοι .  Και  οι  προηγούμενοι ,  διότι  αυτά  

τα  σημεία  και  όταν  καθάρισε  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  

έβαλε  εκεί  τσάπα  καθόλου .   

 Όσο  δε  για  την  γέφυρα ,  για  την  στατικότητα  ή  μη ,  εγώ  θα  πω   το  

εξής ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Την  μέρα  που  παρουσιάστηκε  το  φαινόμενο  

και  την  επομένη ,  πάνω  στην  γέφυρα  και  από  την  γέφυρα  περνούσαν  
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φορτηγά  φορτωμένα ,  εγώ  τα  είδα ,  έχω  φωτογραφίες  και  η  τσάπα  

πέρασε  που  είχε  τόνους ,  20,  25.   

 Μήπως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πρέπει  να  ανοίξουμε  την  γέφυρα  και  να  

μην  ταλαιπωρούμε  και  όλη  αυτή  την .  Δηλαδή ,  καλά  είναι  όλη  αυτοί  οι  

περιορισμοί  και  τα  λοιπά ,  αλλά  σας  λέω  όμως ,  την  επόμενη  μέρα  εντός  

24ωρου  η  γέφυρα  απέδειξε  με  εκείνη  την  κατάσταση  που  ακόμα  ήταν  

όλο  το  υπέδαφος  υγρό ,  άντεξε  και  τα  φορτηγά  που  ήταν  φορτωμένα  με  

20 τόνους ,  άντεξε  και  το  μεγάλο  το  περιστρεφόμενο ,  που  είναι ,  επίσης ,  

τόσους  τόνους .  Ας  ανοίξουμε  την  γέφυρα  για  να  μην  ταλαιπωρούμε  

τους  δημότες .  

 Αναγκάστηκα  επί  της  ουσίας  να  μην  κάνω  ερώτηση ,  να  κάνω  και  

μια  μικρή  τοποθέτηση .  Ευχαριστώ  για  την  ανοχή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  είπα  τη  άποψή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  μεν  αλλά ,  είναι  εκείνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Να  μιλήσουν  όλοι  και  μετά  στο  τέλος .  Ωραία .  Κύριε  

Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  νομίζω  ότι  με  την  τοποθέτησή  σας  καλύψατε  ένα  πολύ  

μεγάλο  μέρος  και  θα  έλεγε  κανείς  από  τις  κατηγορίες  που  ακούστηκαν  

από  την  πλευρά  της  Περιφέρειας .  Απόδοση  ευθυνών ,  ότι  φταίει   η  
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προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  οι  πιο  προηγούμενες  δημοτικέ  αρχές ,  

πράγμα  που  αποδεικνύεται  εκ  των  πραγμάτων  και  εγγράφως  ότι  δεν  

ευσταθεί .  Νομίζω  ότι  το  μήνυμα  που  θα  πάρουν  πλέον  είναι  ξεκάθαρο ,  

όσον  αφορά  τις  όποιες  ευθύνες  προκύψουν .   

 Ένα  δεύτερο  που  θα  ήθελα  να  ξεκαθαρίσετε ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  

το  αίτημα ,  όσον  αφορά  τις  περιοχές  να  ενταχθούν  για  έκτακτη  ανάγκη .  

Ολοκληρώθηκε  αυτή  την  διαδικασία ,  πήραμε  τον  ΟΚ ,  προχωράει  και  

ποιες  θα  είναι  οι  συνέπειες  ή  εάν  θέλετε  οι  επιπτώσεις  αυτή  την  

κίνηση ;  Νομίζω  ότι  ενδιαφέρει ,  όχι  μόνο  τους  δημοτικούς  συμβούλους  

αλλά  και  τους  κατοίκους  γενικότε4ρα  της  περιοχής  που  είναι  έχουν  

πληγεί  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  και  εμείς  σαν  Δημοτική  Αρχή  να  

είμαστε  πρωτίστως  δίπλα  σε  αυτούς  τους  ανθρώπους  και  νομίζω  ότι  

επιβάλλεται ,  κύριε  Δήμαρχε  να  δώσουμε  έναν  τόνο  ακόμη  πιο  έντονο  

προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  κ .  Αραμπατζή .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  ερώτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

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

θέμα  των  πλημμυρών  θα  κάνω  μια  ερώτηση  και  μια  πολύ  μικρή  

τοποθέτηση .  Νωρίτερα  όμως  ως  επικεφαλής  της  Δύναμης  Σερραίων  

θέλω  να  πω  σχετικά  με  την  δήλωση  ανεξαρτητοποίησης  της  

συναδέλφου  ότι  και  μιλώ  εκ  μέρους  της  παράταξής  μας  ότι  για  εμάς  

ήταν  κάτι  αναμενόμενο ,  το  δεχόμαστε  ως  τελεσίδικο  και  ευχόμαστε  

στην  συνάδελφο  καλή  επιτυχία  από  την  νέα  της  θέση .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  των  πλημμυρών ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ήταν  

χρήσιμη  η  ενημέρωση  που  κάνατε .  Θα  πρέπει  να  πω  όμως  ότι  πριν  από  

δέκα  περίπου  μέρες  εμείς  βγήκαμε  φανερά  και  είπαμε  με  δελτίο  μας  
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ότι  πραγματικά  ο  Δήμος  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  και  σε  καμία  

περιπτώσεις  εξ  όσων  συνέβησαν  στην  Κοιλάδα  και  αυτή  την  φορά .   

 Η  Περιφέρεια  είναι  αρμόδια  και  για  το  ένα  και  το  άλλο .  και  το  

ένα  είναι  ο  καθαρισμός  και  το  άλλο  είναι  τα  έργα  τα  αντιπλημμυρικά .   

Κατά  τα  γνώμη  μας  αυτό  το  οποίο  μπορεί  να  σώσει  την  πόλη  και  

δείχνει ,  όμως ,  την  ανεπάρκεια  αλλά  και  την  αδιαφορία  δεκαετιών  πριν ,  

είναι  έργα  αντιπλημμυρικά ,  τα  οποία  θα  γίνουν  άνω  ρου  του  ρέματος .  

Είπατε  πάρα  πολύ  σωστά  ότι  όταν  μια  σωλήνα  διανομής  70  εκατοστών  

την  κάνουμε  15,  δεν  πρόκειται  να  σωθούμε  με  τίποτα ,  διότι  το  νερό  θα  

πάρει  τον  δρόμο  του .  Άρα  λοιπόν ,  αναβαθμοί  και  αντιπλημμυρικά  στον  

άνω  ρου ,  από  την  Ορεινή  μέχρι  εδώ  που  φτάνει  στην  Κόκκινη  Γέφυρα .   

Θέλω  όμως  να  επισημάνω  το  εξής .  Ο  Δήμος  Σερρών ,  όπως  σωστά  

ακούστηκε ,  χωρίς  να  έχει  καμία  απολύτως  αρμοδιότητα ,  έκανε  μια  

μελέτη  και  η  μελέτη  αυτή  φορά  το  ρέμα  από  την  Κόκκινη  Γέφυρα  

μέχρι  εκεί  που  καταλήγει .  Δηλαδή ,  την  γέφυρα  της  Περιαστικής  οδού .   

Η  μελέτη  αυτή  κόστισε  250.000 ευρώ ,  εάν  και  δεν  ήταν  στην  

αρμοδιότητα  του  Δήμου  να  την  κάνει .  Αντ’  αυτού ,  αφού  λοιπόν  την  

έκανε  αυτή  την  μελέτη ,  την  ετοίμασε ,  κοστολογήθηκε  μάλιστα  ότι  τα  

έργα  τα  οποία  προβλέπει  εκεί  κάνουν  15 εκατομμύρια  και  από  κάπου  

θα  πρέπει  να  βρεθούν  για  να  σωθούμε  εν  μέρει  και  μιλώ  για  δυο  

δημοτικές  αρχές  και  τρεις  δημοτικές  θητείες ,  τόσο  κράτησε  αυτή  η  

μελέτη ,  ξεκίνησε  από  τον  Βλάχο  και  τις  δυο  θητείες  του  Αγγελίδη .   

Ουσιαστικά  τι  έκανε  ο  Δήμος  πριν  απορριφθεί  από  την  

Περιφέρεια  αυτή  η  μελέτη ;  Έκανε  ένα  δώρο ,  ένα  δώρο  το  οποίο  

αγνοήθηκε  και  επεστράφη  ως  ακατάλληλο ,  ως  μη  αποδεκτό ,  ως  βάλτε  

ότι  θέλετε .  Περάσαν  έκτοτε  τρία  χρόνια .  τρία  χρόνια  απραξίας  με  

τέσσερις  πλημμύρες ,  τέσσερα  πλημμυρικά  φαινόμενα .   
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Ας  μας  πει  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  από  την  ενημέρωση  που  μπορεί  να  

έχει  από  τους  προκατόχους  του ,  τι  ζημιές  προκάλεσαν  μόνο  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  όχι  σε  ιδιωτικές  περιουσίες  αυτά  τα  πλημμυρικά  

φαινόμενα ;  Και  μόνο  το  τελευταίο  μπορεί  να  σας  πει .  Εάν  και  για  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  πρέπει  να  επισημάνω  ευθύνες ,  διότι  το  πλημμυρικό  

φαινόμενο  στην  οδό  Τροίας ,  οφείλεται  αποκλειστικά  σε  υπαιτιότητα  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  η  οποία  πριν  από  ένα  μήνα  κάνοντας ,  σπάζοντας  και  

καταργώντας  ένα  τοιχίο  εκεί  επέτρεψε  τελικά  στο  νερό  να  μπει  σε  δέκα  

σπίτια ,  τα  οποία  ακόμη  καθαρίζουν  και  δεν  μπορούν  να  συνέλθουν .   

Επομένως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εμένα  η  επισήμανσή  μου  δεν  είναι  

ερώτηση ,  είναι  όμως  πρόταση ,  αυτό  το  δώρο  το  οποίο  έκανε  με  δικά  

του  έξοδα  και  ευθύνη  ο  Δήμος  Σερρών ,  να  μην  ξανά  αγνοηθεί  από  την  

Περιφέρεια ,   η  οποία  έχει  και  την  κύρια  ευθύνη .   

Νομίζω  ότι  ως  Δημοτική  Αρχή  είστε  υπεύθυνος  να  την  

επικαιροποιήσετε  και  να  την  επαναφέρετε ,  ώστε  ότι  μπορούμε  να  

σώσουμε ,  να  σώσουμε  και  επίσης  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  θέσουμε  

προς  των  ευθυνών  τους  τους  αρμόδιους  φορείς  και  εννοώ  περιφέρει  και  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση ,  ώστε  να  πράξουν ,  επιτέλους ,  αυτό  που  

οφείλουν ,  κατά  νόμο  να  πράξουν .  Δηλαδή  να  δείξουν  ενδιαφέρον  και  

να  κατασκευάσουν  αντιπλημμυρικά  έργα  εκεί  που  πρέπει .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γεωργούλας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης  πρώτα .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Εάν  πάρετε  την  σειρά  των  ποσοστών ,  είμαι  εγώ .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

41 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  επειδή  είστε  πολύ  κοντά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  σωστά  σας  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  λίγο  είστε ,  γι '  αυτό .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ήδη  πολλά  σωστά  ακούστηκαν ,  όμως  τους  ανθρώπους ,  οι  οποίοι  έχουν  

υποστεί  ζημιές  όσα  λόγια  και  εάν  λέμε  εδώ  είναι  φτωχικά .  Οι  

πλημμύρες  θα  γίνονται  όσο  δεν  θα  έχουμε  λάβει  τα  σωστά  μέτρα ,  που  

σημαίνει  αντιπλημμυρική  προστασία .  Και  πολύ  φοβάμαι ,  γιατί  και  

μετά  από  δυο  ώρες  έτσι  όπως  έχει  γίνει  πλέον  ο  καιρός ,  μπορεί  να  

έχουμε  διπλάσιο  όγκο  νερού  σε  πολύ  λιγότερο  χρόνο  και  την  επόμενη  

μέρα  να  είναι  τριπλάσιος  και  εμείς  να  είμαστε  διαρκώς  εκτεθειμένοι .   

 Εκείνα  όμως  τα  οποία  μπορούμε  να  προβλέψουμε  και  μας  τα  

προσδιορίζουν  οι  μελέτες  των  ειδικών  επιστημόνων ,  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  τα  φτιάχνουμε  και  εάν  κάποιος  είναι  υπαίτιος  για  μια  

ολιγωρία ,  θα  πρέπει  και  κάθε  Δημοτική  Αρχή ,  κάθε  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  ζητάει  ευθύνες .   

 Εάν  λοιπόν  ο  Περιφερειάρχης ,  ο  κάθε  Περιφερειάρχης  μπορεί  να  

ψηφίζεται  με  70% έχει  ολιγωρήσει ,  θα  πρέπει  ο  κόσμος  να  το  ξέρει  ότι  

κακώς  τον  ψήφισε ,  δεν  ήξερε  ότι  ο  άνθρωπος  ολιγωρούσε  ή  δεν  

προάσπιζε  τα  συμφέροντα  της  τοπικής  κοινωνίας  για  πολιτικές  

ευθύνες .   

 Τώρα  πέρα  από  τα  άλλα ,  αυτά  τα  λέγαμε  και  προεκλογικά  εμείς  

ως  Διάβαση  Πεζών ,  σε  κάθε  περίπτωση  οφείλουμε  και  εδώ ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  ειλικρινά  θα  θέλαμε  να  δούμε  να  δραστηριοποιείστε  άμεσα ,  
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με  μια  ανάθεση ,  ώστε  να  υπάρξει  ένα  σύστημα  έγκαιρης  

προειδοποίησης  των  περιπατητών  της  Κοιλάδας .  Κάθε  κοιλάδας  που  

μπορεί ,  ενδεχομένως ,  να  αντιμετωπίσει  ένα  έκτακτο  πλημμυρικό  

φαινόμενο ,  διότι  σήμερα  η  τεχνολογία  μας  βοηθάει .  

 Πιστεύουμε  ότι  μακάρι  να  μην  χρειαζόταν  να  το  συζητήσουμε ,  

όμως  νομίζω  ότι  είναι  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  το  προσπαθήσουμε .   

 Επίσης ,  κάτι  το  οποίο  πρέπει  να  δείτε ,  είναι  το  θέμα  του  

καθαρισμού  του  περιαστικού  δάσους  και  γενικότερα  και  των  

υπολοίπων  περιοχών  που  είναι  ευθύνη  του  Δασαρχείου ,  γιατί  έχω  την  

αίσθηση  από  την  επικοινωνία  που  είχαμε  με  τον  κ .  Δασάρχη  πέρυσι  ότι  

και  αυτά  έχουν  καθυστερήσει  στον  δήμο  Σερρών .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στον  Δήμο  Σερρών .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ναι .  Εγώ  μεταφέρω  την  γνώμη  ενός  ειδικού  επιστήμονα  και  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Δεν  έχω  λόγο  να  αμφισβητήσω .  Επειδή  όμως  ενός  κακού  μύρια  

μπορούν  να  συνεχίσουν ,  νομίζω  ότι  καλό  είναι  να  λάβουμε  τα  μέτρα  

μας ,  να  προλάβουμε  δηλαδή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης  την  ερώτηση .   
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Θα  με  ακούσετε  φαντάζομαι ,  από  εδώ  θα  μιλήσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εάν  και  θεωρώ  ότι  το  θέμα  θα  έπρεπε  να  γίνει  σε  έκτακτο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  επιτόπου  και  να  μην  βάλουμε  αυτά  τα  θέματα  σήμερα ,  να  

συζητήσουμε  πρώρα  και  κύρια  αυτό .  …  

 Η  ερώτηση  που  θέλω  να  κάνω  είναι  η  εξής .  Λίγο  πιο  

συγκεκριμένες  πληροφορίες ,  τι  γίνεται  με  την  αποζημίωση  των  

πολιτών  και  προς  τα  που  πρέπει  να  πιέσουμε  όλοι  μας  για  να  

αποζημιωθούν  πλήρως  για  όλα ;  Γιατί  έχουν  απαντηθεί  και  τους  έχουν  

πει  ότι  και  για  τα  αυτοκίνητα  ζητήστε  από  την  ιδιωτική  ασφάλεια ,  δεν  

έχει  ευθύνη  το  κράτος ,  που  είναι  μια  περιουσία  σημαντική  του  

καθενός .   

 Δεύτερη  ερώτηση .  Είπαμε  ότι  . .μελέτη  για  την  γέφυρα .  Η  γέφυρα  

είναι  ζωτικής  ανάγκης  για  την  περιοχή  και  πρέπει  άμεσα  να  ανοίξει .  Τι  

χρονοδιάγραμμα  υπάρχει ;  

 Τρίτο .  Είναι  τι  μέτρα  θα  πάρουμε ,  γιατί  την  συγκεκριμένη  στιγμή  

άμα  έρθετε  ένα  πρωινό  στην  γειτονιά  εδώ  είναι  πολύ  επικίνδυνη  η  

μεταφορά  η  οποία  γίνεται  μέσα  στο  στενό  και  μου  βγαίνουν  στην  

εθνική  οδό  για  Δράμα  και  πρέπει  να  παρθούν  κάποια  μέτρα  και  για  τα  

παιδιά  που  πάνε  σχολείο ,  είτε  στο  νηπιαγωγείο  είτε  στο  σχολείο  αλλά  

και  για  τα  αυτοκίνητα .   

 Αυτές  οι  τρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προηγείται  ο  κ .  Γάτσιος .   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άκουσα ,  κύριε  Δήμαρχε ,   με  πολύ  προσοχή  την  τοποθέτησή  σας  και  

αντιλήφθηκα  ότι  . .το  θέμα  της  αρμοδιότητας .  Το  πρώτο  ερώτημα  που  

γεννήθηκε  μέσα  μου  ήταν ,  από  την  στιγμή  που  εσείς  ξέρετε  ότι  δεν  

έχουμε  αρμοδιότητα ,  πως  προχωρούμε  στον  καθαρισμό  της  κοίτης  αυτή  

την  στιγμή  γιατί  όλα  τα  μηχανήματα  . .και  πως  θα  γίνει  η  αποπληρωμή ;   

Το  πρώτο  ερώτημα  που  μου  γεννήθηκε  με  την  τοποθέτηση  σας .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  που  έχω  ή  παρέμβασή ,  τέλος  πάντων ,   είναι  

ότι  επειδή  και  εγώ  ξέρετε  μένω  σε  εκείνη  την  περιοχή ,  με  δεδομένο  ότι  

είναι  κλειστή  η  γέφυρα  αυτή  την  στιγμή  για  μένα  δεν  υπάρχει  λόγος ,  

αλλά  δεν  έχει  σημασία  τι  λόγος  υπάρχει  για  μένα ,  υπάρχουν  υπεύθυνοι  

και  ειδικοί  επιστήμονες  που  πρέπει  να  πούνε  εάν  πρέπει  ή  δεν  πρέπει  

να  περνάμε  από  εκεί ,  κατά  την  γνώμη  μου  δεν  υπάρχει  πρόβλημα ,  

κυρίως  μέχρι  ένα  ορισμένο  βάρος ,  αλλά  από  εκεί  και  μετά ,  το  είπε  ο  κ .  

Φαρμάκης  μόλις  τώρα ,  είμαστε  σε  πολύ  . .σε  πολύ  επικίνδυνο  σημείο .   

Πρέπει  να  γίνουν  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  άμεσα .  Χώρια  

δηλαδή  που  πρέπει  να  . .  η  γέφυρα  για  την  αποκατάστασή  της  και  για  

να  δοθεί  στην  κυκλοφορία ,  η  οδός  που  είναι  από  τα . .  και  πηγαίνει  στον  

περιφερειακό  δρόμο ,  το  γεγονός  ότι  μια  ολόκληρη  γειτονιά  και  όλα  τα  

χωριά  προς  τα  επάνω . .  παράνομα  κιόλας . .  για  να  ανέβουν  επάνω ,  είναι  

πάρα  πολύ  σοβαρή ,  περνάω  από  εκεί  δέκα  φορές  την  ημέρα ,   ειδικά  

κατά  την  διάρκεια  του  μεσημεριού  έχει  συνωστισμό .  Παρκάρουν  και  τα  

αυτοκίνητα  εκεί  που  είναι  και  οι  πολυκατοικίες  . .από  την  άλλη  μεριά ,  

. .σύγχυση  και  εκνευρισμός  και  προσπεράσματα  . .θα  δημιουργηθεί  

μεγάλο  πρόβλημα .   
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Πρέπει  να  μπει  σήμανση  και  στην  προέκταση  της  Μ .  Αλεξάνδρου  

να  μειωθεί  η  ταχύτητα  σε  εκείνο  τον  δρόμο  και  το  καταλάβατε ,  μην  

συνεχίσω  άλλα .   

Και  ένα  τρίτο  που  θέλω  να  πω ,  είναι  αυτό  καθαρά  ευθύνη  

μας…αυτό  είναι  καθαρά  στο  χέρι  μας ,  πρέπει  να  λειτουργούμε  άμεσα .   

Κύριε  Δήμαρχε ,  ο  Δήμος  δεν  ανταποκρίθηκε  άμεσα .  Η  τρίτη  

ημέρα  στην  κοινότητα  Ορεινής ,  παραδείγματος  χάρη ,  πήγε  ένα  

γκρέιντερ .  Ακόμα ,  επειδή  ξέρει  και  ο  κ .  Καδής  είναι  εδώ ,  χρειάζεται  

να  πάνε  και  άλλα  μηχανήματα ,  γιατί  δεν  υπάρχει  πρόσβαση .  Μόνο  το  

γκρέιντερ  σε  ορισμένα  σημεία  δεν  μπορεί  να  κάνει  δουλειά .  Πρέπει  να  

πάει  φορτηγό ,  πρέπει  να  πάει  χώμα  και  ακόμα  δεν  έχει  σταλεί  τίποτα .  

Δέκα  μέρες  μέσα .  Όπως  και  την  τρίτη  μέρα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στην  . .  

ένα  τμήμα  του  χωριού  δεν  είχε  νερό… Δεν  μπορεί  τρεις  μέρες  σε  μια  

περιοχή  η  οποία  κρίνεται  ως  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης ,  εμείς  να  

παρεμβαίνουμε .   

Αυτά  ήθελα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης  κάτι  συμπληρωματικό  ήθελε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Είναι  ερώτηση  και  πρόταση  ταυτόχρονα .  Στους  κατοίκους  των  Σερρών  

που  έχουν  πληγεί  άμα….Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξαναπείτε  κύριε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Είναι  πρόταση  και  ερώτηση ,  άμα  στους  κατοίκους  που  έχουν  πληγεί  οι  

περιουσίες  τους  είμαστε  διατεθειμένοι  να  χαρίσουμε  τα  δημοτικά  τέλη ,  
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τουλάχιστον ,  γι '  αυτή  την  περίοδο ,  για  να  μην  έχουν  οικονομική  

επιβάρυνση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρυπίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον  Καρυπίδη  τελευταίο  τον  έχω  γραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Καρυπίδη .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  θα  κάνουμε  θέμα  γι '  αυτό  

τώρα .  Μετά  είστε  εσείς .  Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σε  μεγάλο  βαθμό  ήθελα  να  ρωτήσω ,  το  τι  μέτρα  

άμεσα  λαμβάνονται ,  όσον  αφορά  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  για  να  

αποφύγουμε  ατυχήματα ,  γιατί  η  γέφυρα  είναι  ζωτικής  σημασίας ,  όπως  

ανέφερε  ο  κ .  Φαρμάκης  και  ο  κ .  Γάτσιος  και  το  δεύτερο  είναι ,  εάν  

άμεσα  αυτή  την  πλημμύρα ,  η  συγκεκριμένη  πλημμύρα   μπορεί  να  μας  

δώσει  περισσότερα  στοιχεία  να  δούμε  τα  ευαίσθητα  σημεία  που  

ξέρουμε ,  που  ενδεχομένως  έχει  πιστεύω  η  μελέτη  και  τι  άλλο  μπορεί  

να  γίνει  . .  εφαρμοστούν  οριστικές  μελέτες ;  Μήπως ,  δηλαδή ,  οι  

τεχνικές  υπηρεσίες  μπορούν  να  βρουν  κάποια  συμπληρωματικά  έργα  

πέρα  από  τις  αρμοδιότητες  και  πέρα  από  αυτές  τι  αυτές  για  να  

σώσουμε  κάτι  στο  εγγύς  μέλλον ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γκότση .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχάς ,  θέλω  να  πω  ότι  το  όλο  θέμα  αντιμετωπίστηκε  με  ψυχραιμία  

και  από  την  Δημοτική  Αρχή  αλλά  και  από  εμάς ,  δηλαδή  από  τους  

αρχηγούς ,  όσο  ήταν  το  φαινόμενο  αυτό  νομίζω  ότι  αντιμετωπίστηκε  με  

κάποια  ψυχραιμία  και  με  όχι  κορώνες .   

 Όσον  αφορά  εμείς  το  είπαμε  και  εμείς  το  είπαμε ,  θέλω  να  σας  πω  

εδώ  ότι  από  την  πρώτη  μέρα  που  ήταν  με  την  κυρία  Νάβαρη  στο  δίκτυο  

ο  Δήμαρχος  βγήκα  και  εγώ  και  ξεκαθάρισε  το  θέμα  από  την  πρώτη  

στιγμή  ότι  είναι  της  Περιφέρειας .  Και  γιατί ;  Γιατί  αποτελεί  κλάδο  το  

Αγίου  Ιωάννη  που  είναι  διαδημοτικός  χείμαρρος  και  εκβάλει  στην  

τάφρο  της  Μπένιτσας .   

Το  είπαμε  από  την  αρχή  αυτή  και  το  βράδυ ,  όταν  βγήκε  ο  κ .  

Σπυρόπουλος  βγήκα  εγώ  στον  κ .  Καπετάνιο  και  πάλι  είπαμε  τα  δυο  και  

ξεκαθαρίστηκε  αυτό  και  μάλιστα ,  η  κυρία  Νάβαρη  έκανε  εκτενέστερο  

ρεπορτάζ  με  αποφάσεις  και  τα  λοιπά .  Άρα  ξεκαθαρίστηκε  από  την  

αρχή  αυτό  το  πράγμα  τίνος  αρμοδιότητα  είναι .   

Πάμε  παρακάτω .  Όσον  αφορά  τις  γέφυρες .  Έχει  γίνει ,  έχει  

προστεθεί  μάλλον  στην  μελέτη  την  αντιπλημμυρική  και  οι  δυο  γέφυρες  

του  Τσέλιου  που  λέμε  και  της  Σιγής  και  αυτή  ανέβασε  τον  

προϋπολογισμό  από  200.000,  240.000 περίπου .  Υπάρχει ,  δηλαδή ,  

μελέτη  για  καινούργιες  γέφυρες .   

Εκ  των  υστέρων  μπορούμε  να  λέμε  πολλά .  Εγώ  νοιώθω  την  

Δημοτική  Αρχή ,  γιατί  πέρασα  τέτοιες  καταστάσεις ,  μπορεί  να  

δουλεύουν  όλη  την  ημέρα  τα  παιδιά ,  όλη  την  νύκτα  αλλά  να  μην  

προλαβαίνουν  να  τα  διεκπεραιώσουν  σε  κάποιο  χρονικό  διάστημα  όλα  

αυτά .  Αντιλαμβάνομαι  και  όποιος  πάει  και  ασκήσει  εξουσία  με  το  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

48 

προσωπικό  που  έχει  και  με  τον  μηχανισμό  που  έχει ,  δεν  μπορεί  να  τα  

προλάβει  όλα  μέσα  σε  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα .  

 Όσον  αφορά  τον  καθαρισμό  που  κάναμε  το  ΄17 έχω  να  σας  πω  

και  να  σας  δείξω ,  έχει  γίνει  και  εκεί  που  λέει  ο  κ .  Φωτιάδης ,  δηλαδή  η  

είναι  κρεμαστή  γέφυρα  που  οδηγεί  στα  νεκροταφεία .  Δείτε  

συνάδελφοι ,  ότι  έχει  γίνει  ο  καθαρισμός  σε  βάθος  και  με  αναχώματα .  

Βλέπετε  την  γέφυρα ,  φαίνεται ;  Άρα  λοιπόν ,  έχει  γίνει  σωστή  δουλειά .   

 Τώρα  δεν  είναι  και  μάγκες ,  μάγκες  να  πούμε  ότι  εδώ  θα  σπάσει  

και  θα  σπάσει .   

 Πάμε  παρακάτω .  Υπάρχει  μια  μελέτη .  Η  μελέτη  προσαρμόστηκε  

στο  αναψυκτήριο  που  είχε .  Ήθελαν  να  σώσουν  το  αναψυκτήριο .  Το  

αναψυκτήριο  αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει .  ο  υποφαινόμενος  ως  

Αντιδήμαρχος  το  ΄19, Αύγουστο  περίπου ,  ως  αυθαίρετο  με  έγγραφο  

που  είχαμε  από  την  Πολεοδομία  το  καθαρίσαμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τον  ΄19 τον  Αύγουστο ,  βεβαίως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

΄19 Αύγουστο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  συνεχίστε  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  όλα  υπάρχουν  ντοκουμέντα  εδώ  μέσα .  Εάν  η  μελέτη ,  Δήμαρχε ,  

προσαρμοστεί  τώρα  που  δεν  υπάρχει  το  αναψυκτήριο  και  λιγότερα  
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λεφτά  θα  είναι  και  θα  θωρακιστεί  ένθεν  και  ένθεν  με  αυτά  που  είπες  

που  γκρεμίστηκαν ,  δεν  θα  υπάρξει  κανένα  πρόβλημα .   

 Ακούω  από  πολλούς  που  λένε  ότι  μα  από  την  Κόκκινη  Γέφυρα  

και  τα  λοιπά ,  πάλι  θα  έχουμε  πρόβλημα .  Δεν  θα  έχουμε  πρόβλημα  αλλά  

πάνω  από  την  γέφυρα  ως  την  Ορεινή  δεν  έχει  καμία  δικαιοδοσία  ο  

Δήμος .  Ούτε  η  Περιφέρεια .  Αρμόδιο  είναι  το  Υπουργείο  

Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής  και  το  Δασαρχείο .  Εμείς  δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  καμία  μα  καμία  παρέμβαση  εκεί .   

Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Γκότση .  Και  ο  κ .  Τερζής  την  ερώτησή  του  παρακαλώ .  

Εάν  θέλετε  μικρόφωνο  μισό  λεπτάκι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κοιτάξτε  για  να  μην  κουράζω ,  την  πρώτη  ερώτηση  την  εξέφρασε  και  ο  

κ .  Φαρμάκης  και  ο  κ .  Γάτσιος .  Αφορά  τις  αποζημιώσεις .  Να  έχουμε  

ένα  καλύτερο  πλαίσιο  από  τον  κ .  Δήμαρχο  πως  θα  ρυθμιστούν  οι  

αποζημιώσεις .  Ειδικά  για  το  δεύτερο  κομμάτι ,  αυτό  που  είναι  μετά  την  

γέφυρα  της  Σιγής  εκεί  στην  οδό  Τροίας ,  γνωρίζω  ότι  ήδη  εργολάβος  

μηχανικός  καταγράφει  και  παίρνει  στοιχεία  από  τους  πληγέντες  

πλημμυροπαθείς ,  όπου  οι  ίδιοι  οι  πληγέντες  πλημμυροπαθείς  της  οδού  

Τροίας  καταγράφουν  τις  καταστροφές ,  τις  οικοσκευές  και  βάζουν  και  

δίπλα  και  ποσά .  Αυτό  είναι  γεγονός  ότι  γίνεται  ήδη  στους  

πλημμυροπαθείς  μετά  την  οδό  Τροίας .  Μια  ερώτηση  ήταν  αυτή  που  

ήδη  ελέχθη .  

 Η  άλλη  είναι ,  σας  παρακαλώ  να  γίνει  άρση  της  επικινδυνότητας  

της  εναλλακτικής  οδού  που  χρησιμοποιείται  τώρα  εκεί  που  είναι  το  5ο  

Δημοτικό  και  το  1ο  Λύκειο  και  είμαστε  τυχεροί  που  έχουν  τελειώσει  τα  
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σχολεία ,  αλλιώς  θα  είχαμε  και  την  διέλευση  των  μαθητών  πρωί  και  

μεσημέρι  άρα  θα  υπάρχει  μεγαλύτερο  φορτίο .  Εκεί  λίγο  να  δείτε .   

 Και  μια  πρόταση .  Έχει  έρθει  σε  περασμένο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

θέμα ,  όσον  αφορά  την  πυροπροστασία  περιοχών ,  πως  είναι  η  

Χρυσοπηγή ,  ο  Ελαιώνας .  Κοιτάξτε ,  κινδυνεύσαμε  να  πνιγούμε .  Μέσα  

στο  καλοκαίρι  κοιτάξτε  να  μην  καούμε .  Προσέξτε  λοιπόν  λίγο  και  την  

πυροπροστασία .  Τον  λόφο  του  Πουλά ,  την  Σερραϊκή  Ακρόπολη ,  την  

Χρυσοπηγή ,  τον  Ελαιώνα  και  τις  άλλες  δασωμένες  περιοχές ,  διότι  μετά  

την  Μάνδρα  ήρθε  το  Μάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Θα  δώσω  τον  λόγο  στον   κ .  Νυχτοπάτη  να  

απαντήσει  στα  ερωτήματα  που  τέθηκαν .  Κατόπιν  ο  κ .  Τουρτούρας .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Ξεκινάω  από  το  τελευταίο  που  είπε  ο  κ .  Τερζής .  

Ήδη  εάν  περάσετε ,  έκανα  μια  αυτοψία  εγώ  χθες ,  οι  δυο  δρόμοι  οι  

δασικοί  από  το  ρέμα  του  Αγίου  Γεωργίου  αριστερά  ο  δρόμος  που  

οδηγεί  στην  Αραχωβίτσα  και  ο  δρόμος  που  οδηγεί  στο  μοναστήρι  είναι  

καθαρισμένοι ,  όπως  επίσης  και  ο  δρόμος  που  οδηγεί  στον  Ελαιώνα .   

 Τώρα  το  γκρέιντερ  δουλεύει  στον  δρόμο  της  Χρυσοπηγής ,  στον  

περιφερειακό ,  ας  τον  πούμε  έτσι ,  της  Χρυσοπηγής ,  άρα  όλοι  αυτοί  οι  

δρόμοι  καθαρίζονται  τώρα  και  νομίζω  ότι  μετά  από  πάρα  πολύ  καιρό  

καθαρίζονται  σωστά ,  άρα  το  ξεπερνάμε  αυτό .   

 Άμεσα ,  μόλις  τελειώσει  το  γκρέιντερ  τον  δρόμο  της  Χρυσοπηγής ,  

για  πρώτη  φορά  νομίζω  μετά  από  πάρα  πολλά  χρόνια  θα  μπούμε  και  

μέσα  στην  Χρυσοπηγή ,  θα  καθαρίσουμε  όλους  τους  παράλληλους  

δρόμους ,  το  έχουν  ζητήσει  οι  άνθρωποι  εκεί  και  είναι  λογικό ,  όλους  

τος  παράλληλους  δρόμους  που  πέφτουν  πευκοβελόνες  πολλές  και  
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χώματα ,  γιατί  εκεί  έχει  να  καθαριστεί  πάρα  πολλά  χρόνια  και  τους  

κάθετους  θα  προσπαθήσουμε  να  τους  καθαρίσουμε  είτε  με  την  

βοήθεια ,  επειδή  δεν  καθαρίζονται  με  μηχανήματα  οι  κάθετοι ,  είναι  

πολύ  απότομοι ,  είτε  με  τα  βυτία  μας  είτε  με  την  βοήθεια  της  περιοχής  

εκεί  των  κατοίκων ,  οι  οποίοι  προθυμοποιήθηκαν  εκεί  να  βοηθήσουν ,  

περιμένουμε  μόνο  το  ΟΚ ,  το  οποίο  μπορεί  να  γίνει  ή  αυτή  την  

εβδομάδα  ή  το  αργότερο  την  άλλη .   

 Βέβαια ,  μέχρι  τώρα  ξέρατε  είχαμε  πάρα  πολλές  βροχές .  Τι  

σημαίνει  αυτό ;  Συντηρούμε  έναν  χωματόδρομο ,  εάν  βρέξει  πάρα  πολύ  

επειδή ,  δυστυχώς ,  δεν  έγιναν  τεχνικά  έργα  σε  πολλούς  δρόμους  και  

εάν  θυμάστε  το  είπαμε  αυτό  και  έχει  σχέση  και  με  την…κύριε  

Φωτιάδη ,  κύριε  Γάτσιο  που  το  είπατε ,  θα  γίνουν  κάποια  τεχνικά  έργα .  

Όσο  περισσότερα  κάνουμε  μικρά  τεχνικά ,  τα  οποία  ευτυχώς  το  κόστος  

είναι  λίγο ,  όμως  το  αποτέλεσμα  είναι  πολύ  μεγάλο .  Γιατί ;  Γιατί  γίνεται  

. .μαζεύει  τα  νερά  και  εκείνος  ο  δρόμος  για  πολύ  καιρό  μετά  μπορεί  να  

συντηρηθεί .  Γιατί  αλλιώς  πρέπει  να  γίνεται  κάθε  φορά  πρέπει  να  

έχουμε  γκρέιντερ  συνέχεια  και  αυτό  δεν  είναι  εύκολο .   

 Το  είχαμε  πει ,  εάν  θυμάστε ,  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  ότι  στο  επόμενο  τεχνικό  πρόγραμμα  θα  έρθει  αυτό ,  ώστε  

να   μπορέσουμε  να  κάνουμε  δεκαπέντε ,  είκοσι  τεχνικά .  Εάν  κάθε  

χρόνο  κάνουμε  αυτά  τα  τεχνικά ,  σε  κάποια  χρόνια  θα  είμαστε  σε  πάρα  

πολύ  καλή  κατάσταση ,  κυρίως  στις  ορεινές  περιοχές .  Αυτό  λοιπόν ,  

όσον  αφορά  την  τελευταία  ερώτηση .   

 Πηγαίνω  ανάποδα .  Θα  μετά  πω  για  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις .  

Η  γέφυρα ,  ο  δρόμος  από  τον  Άγιο  Ιωάννη ,  από  το  Στρατόπεδο  μέχρι  

την  Βενιζέλου ,  όπως  γνωρίζετε ,  είναι  η  παλαιά  εθνική  οδός .  Ανήκει  

στην  Περιφέρεια  και  εμείς  έχουμε  μόνο  την  συντήρησή  της .  Τι  γίνεται  
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τώρα ;  Άρα  λοιπόν ,  ο  υπεύθυνος  για  τις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  εκεί  

είναι  η  Περιφέρεια .  Τι  έγινε  όμως ;  Με  το  που  είπαμε ,  με  το  που  

αποφασίσαμε  να  κλείσουμε  την  γέφυρα  το  πρώτο  πράγμα  που  έπρεπε  

να  κάνουμε ,  ενημερώσαμε  την  Περιφέρεια ,  ενημερώσαμε  την  

αστυνομική  διεύθυνση ,  η  οποία  θα  έπαιρνε  την  απόφαση  για  να  κλείσει  

ο  δρόμος ,  αλλά  εμείς  άμεσα ,  παρόλο  που  δεν  ήταν  δική  μας  ευθύνη ,  η  

υπηρεσία  μας  που  είναι  εδώ  και  ευχαριστώ  και  τον  κ .  Πάλλα  και  την  

κυρία  Μαρινάκη  και  τον  κ .  Τουρτούρη  που  τόσες  πολλές  μέρες  

ασχολούνται  πρωί  βράδυ  με  όλα  τα  θέματα  για  να  προλάβουν  όλες  τις  

διαδικασίες ,  κάναμε  ότι  διαδικασίες  χρειαζόταν  για  να  κλείσει  ο  

δρόμος .  

 Βέβαια ,  πιστεύαμε  ότι  η  γέφυρα  θα  κλείσει  για  μια  με  δυο  μέρες ,  

όχι  για  παραπάνω .  Ήρθε  σήμερα  ο  υπεύθυνος ,  έγινε  αυτό  που  έγινε  με  

την  Εγνατία  Οδό ,  καταλάβαμε  ότι  δεν  μπορούμε  να  ανοίξουμε  τον  

δρόμο .   

Κύριε  Γάτσιο  εμείς ,  εγώ  προσωπικά ,  εάν  είναι  στο  δικό  μου  το  

χέρι  το  λέω ,  δεν  μπορώ  να  ανοίξω  έναν  δρόμο  για  να  εξυπηρετήσουμε  

κάποιους  κατοίκους  αλλά  να  διαβάζω  την  έκθεση  αυτοψίας  που  λέει  

ότι  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  η  γέφυρα  να  υποχωρήσει .  Τι  θα  γίνει  εάν  

αύριο  πέσει  εκείνο  το  πέδιλο  και  κάποιος ,  δεν  λέω  να  έχουμε  υλικές  

ζημιές ,  και  κάποιος  σκοτωθεί ;  Τι  θα  πούμε ;  Ότι  καλύτερα  ήταν  να  

εξυπηρετούμε  τον  κόσμο  να  μην  ταλαιπωρείται  από  το  να  σκοτώσουμε  

άνθρωπο ;  

 Η  γέφυρα  λογικά  θα  είναι  κλειστή  για  το  επόμενο  τρίμηνο  

περίπου ,  μακάρι  να ,  λιγότερο  είναι  πολύ  δύσκολο .  Τρίμηνο .  Πολύ  

δύσκολο  να  είναι  λιγότερος  ο  χρόνος ,  γιατί  πράγματι  θα  πρέπει  να  

πάρουμε  μια  απόφαση  για  το  αυτό ,  αυτό  θα  είναι ,  ίσως ,  θέμα  της  
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Οικονομικής  Επιτροπής ,  τι  παρεμβάσεις  θα  κάνουμε  στις  γέφυρα  μετά  

τις  προτάσεις  των  υπευθύνων .  Τι  εννοώ ;  Μας  είπαν  οι  άνθρωποι  ότι  

θέλουμε  μια  γέφυρα  η  οποία  να  αντέξει  για  πέντε  χρόνια ;  Για  δέκα ;  

Για  είκοσι ;  Ανάλογα  θα  γίνουν  και  οι  παρεμβάσεις .   

 Παρόλα  αυτά  όμως  πιστεύω  ότι  το  χρονικό  διάστημα  δεν  θα  είναι  

μικρότερο  από  τρεις  μήνες .  Άρα  λοιπόν ,  η  Περιφέρεια  το  ξεκινάει .   

 Για  το  θέμα  της  διαδικασίας  της  κυκλοφοριακής  ρύθμισης .  

Βέβαια  να  μην  ξεχάσουμε  να  πούμε  ότι  σε  εκείνο  τον  δρόμο  όσοι  

ερχόμαστε  από  τις  Σέρρες  προς  Δράμα  και  στρίβουμε  αριστερά  προς  

την  Δαβάκη  την  οδό  απαγορεύεται  έτσι  και  αλλιώς .  Απαγορεύεται .  

Πάρα  πολύς  κόσμος  περνάει  από  εκεί ,  όπως  απαγορεύεται  στην  

διάβαση  Κλαδάκη  να  στρίψουμε  αριστερά .  Δυστυχώς ,  περνάει  πολύς  

κόσμος .   

 Τώρα  τι  γίνεται ;  Επιβαρύνθηκε  η  κατάσταση  με  τα  περισσότερα  

οχήματα  με  τον  μεγαλύτερο  φόρτο ,  αλλά  έτσι  και  αλλιώς  το  είχαμε  το  

πρόβλημα  εκεί .  Όπως  και  σε  πολλά  άλλα  σημεία  . .  στον  περιφερειακό  

και  εκεί  υπάρχει  μεγάλη ,  εκεί  προσπαθούμε  να  κάνουμε  έναν  κυκλικό  

κόμβο  μικρό  για  να  λύσουμε  το  προβλήματα .  Δυστυχώς  δεν  συνεπείς  

οδηγοί ,  το  ξέρουμε  αυτό .  Τώρα  που  έχουμε  μεγαλύτερο  φόρτο  έχουμε  

μεγαλύτερο  πρόβλημα .   

 Αφού ,  λοιπόν ,  η  Περιφέρεια  κάνει  αύριο ,  ο  κύριος  . .  που  

μιλήσαμε  σήμερα  μου  υποσχέθηκε  ότι  αύριο  θα  λύσουμε  το  θέμα ,  την  

διαδικασία  που  χρειάζεται  να  κάνουμε  για  να  έχουμε  την  σωστή  

σήμανση ,  αφού  πάμε  σε  μεγαλύτερη  χρονική  διάρκεια ,  φαντάζομαι  σε  

μια  με  δύο  μέρες  θα  είναι  το  θέμα  τακτοποιημένο .  Καλώς  ή  κακώς  

όταν  δημιουργούνται  προβλήματα  δεν  μπορούμε  να  . .   
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 Το  γκρέιντερ  είναι  στην  Ορεινή ,  από  αύριο ,  μεθαύριο  θα  έρθει  

και  ένας  φορτωτής  και  αμέσως  μετά  θα  έρθει  ακόμα  ένα  γκρέιντερ .  

Καταλαβαίνω  ότι  η  Ορεινή  σε  αυτό  το  κομμάτι  έχει  υποστεί  την  

μεγαλύτερη  ζημία .  Την  μεγαλύτερη  ζημία  γιατί  οι  δρόμοι  όλοι  έχουν  

κλείσει ,  δεν  μπορούν  οι  άνθρωποι  να  πάνε  στα  χωράφια  τους ,  το  

καταλαβαίνω .  Μεθαύριο  θα  είναι  ο  φορτωτής  εκεί ,  από  ότι  ξέρω  και  

ένα  γκρέιντερ  μάλλον  από  μεθαύριο  για  όσες  μέρες  χρειαστεί .  Νομίζω  

καταλαβαίνουμε  όλοι  . .πλήρως  τα  προβλήματα  αυτά .   

 Προχωρώντας  θέλω  να  πω  το  εξής .  Θα  απαντήσω  και  στον  κύριο  

Φωτιάδη .  Εδώ  τώρα  δεν  είναι  σκοπός  να  ρίξουμε  ευθύνες  ο  ένας  στον  

άλλο .  η  Περιφέρεια  έχει  άλλη  άποψη .  Λέμε  εμείς  ότι  έτσι  είναι  τα  

πράγματα ,  η  Περιφέρεια  όμως  τι  λέει ;  Ότι  η  ευθύνη  είναι  δική  μας .  

Λέει  ότι ,  το  λέω  με  λίγα  λόγια ,  ότι  το  ρέμα  αυτό  επειδή  πέφτει  στην  

Μπέζουσα ,  η  Μπέζουσα  δεν  είναι  ρέμα ,  άρα  είναι  ένα  αυτόνομο  

κομμάτι ,  άρα  είναι  δικό  σας  το  πρόβλημα .   Έχετε ,  λέει  και  ένα  ΦΕΚ  

του  ΄12 που  έχετε  αναλάβει  την  ευθύνη ,  άρα  είναι  δικό  σας .   

 Άρα  υπάρχει  ένα  νομικό  μπέρδεμα  να  το  πω ,  κενό ,  διότι  οι  

άνθρωποι  λένε  αυτά ,  εμείς  λέμε  τα  άλλα  και  φυσικά ,  ευτυχώς  που  

εμείς  δεν  έχουμε  θρηνήσει  θύματα  από  το  2014 μέχρι  τώρα ,  γιατί   τα  

πράγματα  σίγουρα  θα  είχαν  ξεκαθαρίσει ,  θα  ήταν  πολύ  πιεστική  η  

κατάσταση  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  τώρα  . .και  θα  είχε  ξεκαθαρίσει  

η  κατάσταση ,  γιατί  νομίζω  ότι  θα  έπρεπε  να  έχει  ξεκαθαρίσει  η  

αρμοδιότητα  τα  προηγούμενα  χρόνια .  

 Εάν  θυμάστε ,  όταν  είχαμε  φέρει  ένα  θέμα  για  το  ρέμα  του  Αγίου  

Ιωάννη  τα  1.200 μέτρα  να  αναλάβουμε  την  ευθύνη  εμείς ,  το  είχαμε  

αναφέρει .  Σας  το  είχα  πει  ότι  έχουμε  σοβαρό  θέμα  στην  Κοιλάδα  των  
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Αγίων  Αναργύρων  και  θα  πρέπει  να  το  συζητήσουμε .  Βέβαια  μας  

πρόλαβαν  τα  γεγονότα .  Ευτυχώς  δεν  είχαμε  νεκρούς  ξαναλέω .   

 Πάμε  τώρα  στο  θέμα  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη .  Κύριε  Νυχτοπάτη  για  να  μην  δημιουργούνται  

εντυπώσεις ,  δεν  υπάρχει  διχογνωμία .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Παρερμηνεία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι .  Το   ότι  υπάρχει  μια  ερμηνεία  κάποιων  υπηρεσιακών  από  την  

Περιφέρεια ,  δεν  αλλάζει  ούτε  το  θεσμικό  πλαίσιο  ούτε  ο  νόμος .  Το  ότι  

κάποιος  αυθαίρετα  χαρακτηρίζει  το  ρέμα  των  Αγίων  Αναργύρων  σαν  

αυτόνομο ,  χωρίς  να  βλέπει  την  πραγματικότητα ,  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  

υπάρχει  διχογνωμία .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  για  να  μην  δημιουργηθεί  

καμία  παρεξήγηση  στο  σώμα ,  ότι  δεν  υπάρχει  καμία .  Και  υπηρεσιακά  

και  ουσιαστικά  και  νομικά ,  δεν  υπάρχει  καμία  παρερμηνεία .  Ο  καθένας  

μπορεί ,  φυσικά ,  να  εκτιμήσει ,  σαν  υπηρεσιακός  παράγοντας  από  την  

Περιφέρεια ,  να  εκτιμήσει  ότι  θέλει .  Για  μας  δεν  τίθεται  κανένα  θέμα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Γι '  αυτό ,  λοιπόν ,  και  ήμασταν  εκεί  από  την  πρώτη  μέρα .  Έτσι  και  

αλλιώς  θα  ήμασταν ,  μέσα  στον  Δήμο  μας ,  μέσα  στην  πόλη  μας ,  ήταν  

σοβαρό  το  πρόβλημα ,  έπρεπε  να  βοηθήσουμε  και  τους  δημότες  και  

φυσικά  να  αντιμετωπίσουμε  την  όλη  κατάσταση .  Τι  κάναμε ,  λοιπόν ,  

μετά ;  Πέρα  από  την  βοήθεια  στους  ιδιώτες  που  δώσαμε ,  αποφασίζαμε  

άμεσα  να  καθαρίσουμε  το  ρέμα .  Τι  εννοώ  να  καθαρίσουμε ,  τώρα ;  

Προσέξτε .  Είπατε  γιατί  καθαρίστηκε  εκείνο  το  κομμάτι .  Καταρχάς  

θεωρούμε  δεδομένο ,  χωρίς  συζήτηση  αυτό ,  ότι  ο  μη  καθαρισμός  του  
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ρέματος  με  την  πραγματική  του  έννοια ,  δηλαδή  τα  καλάμια  δεν  

δημιουργούν  πρόβλημα  στο  πλημμυρικό  φαινόμενο ,  δηλαδή  και  τα  

καλάμια  να  υπήρχαν  δεν  θα  δημιουργούνταν  πρόβλημα .  Αυτό  είναι  

δεδομένο .  Άρα  λοιπόν ,  δεν  έπαιξε  ρόλο  αυτό .   

 Αυτό  όμως  που  κάναμε  μετά  το  πρόβλημα  ήταν  το  εξής .  Είχαμε  

όντως  δυο  αστοχίες .  Μια  μεγάλη  αστοχία  ήταν  στην  οδό  Τροίας ,  που  

ξέρουμε  και  τι  έχει  συμβεί  και  μια  αστοχία  ήταν  απέναντι  από  το  

ξενοδοχείο ,  όπως  κατεβαίνει  το  ρέμα  από  τα  αριστερά ,  όπου  εκεί  

έπρεπε  να  δούμε  τι  συμβαίνει .  Θα  το  πω  γιατί  το  λέω  αυτό  τώρα ;   

 Τι  κάναμε  λοιπόν ;  Αποφασίσαμε  να  καθαρίσουμε  το  ρέμα  τώρα  

που  μας  δόθηκε  η  ευκαιρία ,  το  λέω  ξεκάθαρα  αυτό ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  στα  όρια  της  νομιμότητας .   

 Επειδή  το  πλημμυρικό  φαινόμενο  ήταν  μεγάλο ,  τα  φερτά  υλικά  

που  ήρθαν  ήταν  πάρα  πολλά .  Άρα  λοιπόν ,  έπρεπε ,  τουλάχιστον ,  να  

έρθουμε  στην  πρότερη  κατάσταση ,  ώστε  σε  περίπτωση  επανάληψης  του  

φαινομένου  γρήγορα  να  μην  έχουμε  δύσκολη  κατάσταση .   

 Ξέρετε ,  υπήρχαν  μέσα  σίδερα ,  κομμάτια  κορμοί  πάρα  πολλοί ,  

πέτρες .  Το  πρώτο  που  έγινε  λοιπόν ,  καθαρίστηκε  το  ρέμα ,  τουλάχιστον  

μέχρι  την ,  το  ρέμα  όταν  λέω ,  την  κοίτη  μέχρι  την  Κόκκινη  Γέφυρα ,  

γιατί  πιο  πάνω  ακόμα  υπάρχουν  κάποια  κλαδιά ,  κάποιοι  κορμοί  

μεγάλη ,  είναι  δύσκολο  να  βγουν ,  θα  βγουν  όμως  και  αυτοί  και  

ανοίξαμε  το  ρέμα  και  μάλιστα  το  καθαρίσαμε ,  αυτό  όμως  που  κάναμε  

δεν  είναι  καθαρισμός  ρέματος .  Είναι  αντιπλημμυρικό .  Δεν  μας  

επιτρεπόταν  να  το  κάνουμε  και  το  λέω  δημόσια ,  όμως  πήραμε  την  

ευθύνη  με  την  έννοια ,  πρώτον  να  διασφαλίσουμε  τον  κόσμο ,  ώστε  

τώρα  όπως  είδατε  σε  όλο  το  ρέμα  έχουμε  σηκώσει  ένα  ανάχωμα  ενός  
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μέτρου .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Ότι  τουλάχιστον  σε  ένα  ίδιο  φαινόμενο  δεν  

θα  έχουν  το  ίδιο  πρόβλημα  οι  κάτοικοι .  Άρα  έχουν  μια  ασφάλεια .   

 Παρεμπιπτόντως ,  σε  λίγες  μέρες ,  μόλις  τελειώσουμε  τις  βαριές  

δουλειές ,  θα  διαμορφώσουμε  αυτό ,  θα  γίνει  όμορφος ,  θα  πρασινίσει ,  

να  μην  είναι  αυτό  το  άσχημο  πράγμα  που  υπάρχει  σήμερα ,  όμως  αυτό  

είναι  αντιπλημμυρικό .  Δεν  μας  επέτρεπαν  αυτό  να  το  κάνουμε ,  εάν  

ξεκινούσαμε  να  το  κάνουμε .  Τώρα  να  το  πω  και  ευθέως ,  όλοι  

βολεύονται ,  γιατί  υπάρχει  μια  ευθύνη ,  κανένας  δεν  θέλει  την  ευθύνη ,  

οπότε  καλά  γίνονται  αυτά  και  φυσικά  προστατεύουμε  τον  κόσμο .   

 Στο  Ξενία  για  παράδειγμα ,  εάν  πάτε  να  δείτε  όπως  κατεβαίνει  το  

ρέμα  από  την  αριστερή ,  εκεί  που  πλημμύρισε ,  . .  φαράγγι  μικρό  που  

είναι  στην  συνέχεια .  Ξέρετε  πότε  γκρεμίστηκε  εκείνο  το  ντουβάρι ;  Δεν  

θα  πω .  Όμως  εκείνο  το  ντουβαράκι  εάν  υπήρχε ,  το  ντουβαράκι  των  70 

πόντων ,  οι  άνθρωποι  αυτοί  δεν  θα  πλημμύριζαν .  Το  νερό  ή  θα  άντεχε  

το  ντουβαράκι  αυτό  ή  θα  περνούσε  τόσο  που  δεν  θα  δημιουργούσε  

πρόβλημα .   Τώρα  γιατί  ξηλώθηκε  και  πότε  ας  μην  το  πούμε .   

 Άρα  λοιπόν ,  απαντώ  στο  θέμα  αυτό ,  γι '  αυτό  κάναμε .  Το  

αντιπλημμυρικό  νομίζω  ότι  δεν  θα  μπορούσαμε  να  το  κάνουμε  σε  άλλη  

φάση  και  νομίζω  δεν  θα  μπορούσε  να  το  κάνει  κανένας .  Εάν  κάποιος  

ξεκινούσε  στα  καλά  καθούμενα  να  κάνει  μια  τέτοια  δουλειά ,  θα  τον  

σταματούσαν  την  άλλη  μέρα  όλες  οι  υπόλοιπες  υπηρεσίες .   

Σήμερα  καθαρίζουμε  από  την  Βαλέρια  και  πιο  πάνω  τα  πάντα ,  τα  

καθαρίζουμε  όλα  και  μάλιστα  κάποιες  παλιές  κατασκευές  τσιμεντένιες  

οπ  υπήρχαν  χρόνια  και  δεν  ασχολήθηκε  κανένας  ξηλώνονται  όλα  και  

έτσι  άρουμε  τον  κίνδυνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  κ .  Νυχτοπάτη .  Ο  κ .  Τουρτούρας  γι '  αυτά  που  τον  

αφορούν .   

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Αναφέρθηκαν ,  νομίζω ,  ο  κ .  Γάτσιος  για  την  

αγροτική  οδοποιία  στην  Ορεινή .  Εγώ  θα  πω  ότι  το  πρόβλημα  δεν  ήταν  

μόνο  στην  Ορεινή ,  είναι  και  στον  Λευκώνα .  Τι  κάναμε  εμείς  σαν  

Δημοτική  Αρχή ;  Με  εντολή  του  Δημάρχου  από  την  πρώτη  στιγμή  

στείλαμε  σε  συνεννόηση  με  τα  Τοπικά  Συμβούλια ,  στείλαμε  ένα  

γκρέιντερ  στην  Ορεινή  και  ένα  στον  Λευκώνα .  Σε  δυο  μέρες  θα  ξανά  

έρθει  και  δεύτερο  γκρέιντερ  στην  Ορεινή  μαζί  με  . .  όπως  έχει  πει  ο  κ .  

Νυχτοπάτης  και  θα  παραμείνει  όσο  χρειαστεί ,  ώστε  οι  συνάδελφοι  

αγρότες  να  μπορέσουν  και  να  πηγαίνουν  στα  χωράφια  τους  κανονικά .   

 Από  την  πρώτη  στιγμή ,  επαναλαμβάνω ,  όσο  χρειαστεί  θα  

παραμείνουν  εκεί  για  να  μπορέσει  να  λυθεί  το  πρόβλημα .  Ξέρετε  πολύ  

καλά  ότι  η  αγροτική  οδοποιία  είναι  ένα  …χαλάει  με  τις  νεροποντές ,  

είναι  ορεινό  το  δίκτυο ,  ξέρουμε ,  έχουμε  ενημέρωση  και  έχουμε  δει .  Θα  

παραμείνουμε ,  επαναλαμβάνω ,  όσο  χρειαστεί  μέχρι  να  αντιμετωπιστεί  

και  το  τελευταίο  κομμάτι  της  αγροτικής  οδοποιίας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Μήπως  ό  κ .  Πάλλας  ή  η  κυρία  Μαρινάκη  θέλουν  να  

διευκρινίσουν  κάτι  πάνω  σε  αυτά  που  ειπώθηκαν ;  Όχι .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  ότι  όσον  αφορά  το  θέμα  των  γκρέιντερ ,  πέραν  αυτών  που  σας  

ανέφερε  ο  κ .  Τουρτούρας ,  θα  μπουν  και  άλλα .  Θα  μπουν  και  άλλα ,  

δηλαδή  θα  γίνουν ,  υπάρχει  πρόταση  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  να  

μπουν  και  άλλοι  εργολάβοι .  Καταλαβαίνετε  ότι  αυτή  την  στιγμή  

είμαστε  σε  μια  κατάσταση  που  πρέπει  αν  αντιμετωπίσουμε  την  
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καταστροφή  στις  υποδομές  άμεσα ,  γρήγορα  και  αποτελεσματικά ,  άρα  

και  η  δυνατότητα  που  μας  δίνει  η  κατάσταση  του  Δήμου  σε  έκτακτη  

ανάγκη ,  μας  επιτρέπει  και  επιβάλλεται  από  την  πραγματικότητα  να  

ενεργοποιήσουμε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερες  εργολαβίες  για  να  

έχουμε  άμεση  απάντηση  σε  όλα  αυτά  τα  θέματα  στις  περιοχές  της  

Ορεινής ,  κύριε  Αραμπατζή ,  γιατί  το  ρωτήσατε ,  τις  περιοχές  της  

Κοινότητας  του  Λευκώνα  και  της  Κοινότητας  των  Σερρών .  Αυτές  οι  

τρεις  περιοχές  έχουν  κηρυχθεί  και  έχουν  τις  μεγαλύτερες  ζημίες .   

 Όσον  αφορά  το  θέμα  των  αποζημιώσεων  και  των  προτάσεων  για  

ελάφρυνση  και  ανακούφιση  των  πολιτών  μας ,  η  διαδικασία  των  

αποζημιώσεων  είναι  μια  συγκεκριμένη  διαδικασία  που  ακολουθείται  σε  

όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις .   

Ξεκινάμε  με  καταγραφή  των  περιπτώσεων ,  υποβολή  των  

αιτημάτων  και  η  τελική  φάση  των  αποζημιώσεων .   

Στην  πρώτη  φάση  που  είμαστε  σε  επίπεδο  καταγραφής  τόσο  των  

ιδιωτικών  ζημιών  που  έχουν  γίνει ,  δηλαδή   των  ζημιών  που  έχουν  γίνει  

στα  νοικοκυριά ,  ο  Δήμος  λειτουργεί  υποστηρικτικά .  Πώς  λειτουργεί  

υποστηρικτικά ;  Στο  κομμάτι  της  ενημέρωσης  των  πολιτών .  Ήδη  έχει  

γίνει ,  έχουμε  πάει  στις  δυο  βασικές  πληγείσες  περιοχές  που  έχουν  

υποστεί  οι  άνθρωποι  ζημίες  στις  οικοσκευές  τους  να  τους  

ενημερώσουμε  ποια  είναι  η  διαδικασία .   

Το  επόμενο  διάστημα  θα  θυροκολληθεί  κιόλας  στις  οικοδομές  

όλη  αυτή  η  διαδικασία  και  ο  μηχανισμός  του  Δήμου  θα  είναι  δίπλα  

τους .   

Έγινε  μια  πρώτη  καταγραφή  με  υποβοήθηση  και  του  μηχανισμού  

του  Δήμου  με  τους  ανθρώπους  αυτούς  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  

Υπουργείου  Υποδομών  και  φυσικά  είμαστε  δίπλα  στην  εξέλιξη .  
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Στο  δε  κομμάτι  των  υποδομών  του  Δήμου ,  εκεί  αυτή  την  στιγμή  

είμαστε  σε  καταγραφή  των  ζημιών ,  ούτως  ώστε ,  να  κάνουμε  τα  

αιτήματα  για  έκτακτη  επιχορήγηση  στα  αρμόδια  Υπουργεία  

Εσωτερικών  και  πολιτικής  προστασίας  και ,  ενδεχόμενα ,  στην  

Περιφέρεια ,  ανάλογα  με  την  έκταση  των  ζημιών ,  οι  οποίες  

καταγράφονται .   

Υπάρχουν  περιθώρια  χρονικά ,  θα  πρέπει  να  έχουμε  πλήρη  

καταγραφή  σε  όλες  τις  ζημιές  για  να  τα  περιλάβουμε  όλα  αυτά ,  γιατί  

όλες  αυτές  οι  δουλειές  για  την  αποκατάσταση  των  εσωτερικών  

υποδομών ,  οι  εργολαβίες  που  κάνουμε  εντάσσονται  ακριβώς  στα  

θέματα  αυτά  των  αποζημιώσεων  που  καλούμαστε  να  πάρουμε .  

Τώρα  για  τα  μέτρα  για  ελάφρυνση  και  ανακούφιση  των  

πληγέντων ,  νομίζω  ότι  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  θα  πρέπει  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  να  το  εξετάσει  ερχόμενο  σαν  θέμα  στο  επόμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  αυτούς  τους  ανθρώπους .  Καταρχάς ,  βλέπουμε  θετικά  

την  συζήτηση  για  ένα  τέτοιο  ενδεχόμενο ,  αλλά  νομίζω  ότι  θα  υπάρξει  

θέμα ,  θα  το  συζητήσουμε  με  ευχέρεια    για  να  αναφέρει  ο  καθένας  την  

άποψή  του .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  διευκρίνιση  σε  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος .  …αποζημιώσεις  

μιλάμε  πάντα  για  ελάφρυνση  των  πληγέντων .  Εάν  κατάλαβα  σωστά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  τα  δυο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο  το  ένα  και  άλλο  το  άλλο .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  αποζημίωση  θα  έρθει  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες ,  οι  οποίες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  αυτούς  που  έχουν  την  ευθύνη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  αυτούς  που  έχουν  την  ευθύνη  ή  υπάρχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κράτος ,  το  κράτος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πολιτεία  που  έρχεται  να  αποζημιώσει  για  μια  φυσική  καταστροφή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  είναι  από  τον  Δήμο  Σερρών  οι  αποζημιώσεις .  Οι  

αποζημιώσεις  είναι  από  την  πολιτεία  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  κηρυχθήκανε  σε  έκτακτη  ανάγκη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  το  άλλο  είναι  για  τις  μειώσεις  είτε  σε  δημοτικά  τέλη  είτε ,  

ενδεχόμενα ,  θα  το  συζητήσουμε  αυτά  στα  μέτρα  ελάφρυνσης  και  

ανακούφισης  των  πληγέντων  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Πριν  προχωρήσουμε  στα  προ  

ημερησίας  διατάξεως ,  ο  Δήμαρχος  έχει  μια  έκπληξη .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι .  Για  όλους  μας  είναι  τιμή  που  αποτελούμε  μέλη  αυτού  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  Είναι  τιμή  και  καμάρι  και  κυρίως  είναι  πέρα  
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της  ευθύνης ,  είναι  και  μια  εξέχουσα  ιδιότητα  την  οποία  έχουμε  και  την  

οποία  πρέπει  να  δείχνουμε .   

 Έχουμε  βγάλει  για  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους  τα  

σήματα ,  τα  αργυρά  σήμερα  τα  οποία ,  ασημένια ,  τα  οποία  είναι  το  σήμα  

του  Δήμου  δηλαδή ,  ο  θεός  Στρυμόνας ,  το  οποίο  θα  δοθεί  σε  όλους  τους  

δημοτικούς  συμβούλους .  Είναι  ένα  σημείο  ευθύνης ,  είναι  ένα  σήμα  

ευθύνης  και  ένα  σήμα  τιμής  που  μας  εξέλεξαν  οι  συμπολίτες  μας  και  

το  φέρουμε  και  προσωπικά  και  όλοι  μας  με  καμάρι .   

 Αυτό  λοιπόν ,  θα  καλέσω  λίγο  την  υπηρεσία  να  το  δώσει  σε  όλους  

τους  δημοτικούς  συμβούλους ,  γιατί  αυτό  είναι  και  το  σήμα  ευθύνης  και  

περηφάνειας .  Θα  παρακαλέσω  να  το  δώσουμε  ένα  σε  κάθε  έναν  

σύμβουλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Θα  γίνεται  η  διανομή ,  εμείς  συνεχίζουμε  

με  τα  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέματα .  Για  την  αιτιολόγηση  του  

κατεπείγοντος  να  σας  αναφέρω  ότι  όλα  έχουν  να  κάνουν  με  

χρηματοδοτήσεις ,  τα  έχετε  δει ,  τα  οποία  πρέπει  να ,  παρακαλώ  λίγο  

ησυχία  συνάδελφοι ,  πρέπει  να  επισπευστούν  οι  διαδικασίες  και  επειδή  

το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  πιθανολογείται  ότι  θα  γίνει  περί  τα  

τέλη  Ιουλίου ,  συνεπώς  μεσολαβεί  αρκετά  μεγάλο  χρονικό  διάστημα ,  

σήμερα  περιήλθαν  στην  γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  

θεωρήσαμε  σκόπιμο  να  τα  φέρουμε ,  άλλωστε ,  όπως  θα  δείτε  είναι  

διαδικαστικά ,  να  τα  φέρουμε  προς  συζήτηση .   

 Το  πρώτο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα  έχει  το  εξής  

περιεχόμενο .    
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Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  50.000 ευρώ  για  την  υλοποίηση  

 της  πράξης  με  τίτλο:  «Αστικό  Παρατηρητήριο  Σερρών   

(ΟΠΣ  5062183) στο  πλαίσιο  του  Επιχειρηματικού   

Προγράμματος  ‘Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020’»  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συναινεί  το  σώμα ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  244/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  προ  ημερησίας .   

 

 

Θέμα  2ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Απόφαση  χρηματοδότησης  ποσού  1.050.000,00 ευρώ   

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ .Π .Α .  από  το  Πρόγραμμα   

Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείο  Υποδομών  και  Μεταφορών)  

 για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας   

στην  πόλη  των  Σερρών»  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με  αναμόρφωση  του  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020.  Χρηματοδότηση  για  την  οδοστρωσία  στον  δήμο  Σερρών .  Το  

σώμα  εγκρίνει  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  245/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τρίτο  προ  ημερησίας  διατάξεως .   

 

 

Θέμα  3ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αλλαγή  ένδειξης  ΚΑΕ35.6162.001 του  προϋπολογισμού  

 του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2020.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είδατε  και  αυτό  είναι  ένα  διαδικαστικό  ζήτημα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  ρωτήσω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

…για  ποιο  λόγο  γίνεται  αυτή  η  αλλαγή  και  γιατί  γράφει  …για  ποιο  

ποσό  πρόκειται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα  σας  δώσουμε  γραπτά  την  απόφαση  γι '  αυτό  που  ρωτάτε  σας  

παρακαλώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κατά  τα  λοιπά ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  246/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τέταρτο  προ  ημερησίας  διατάξεως  θέμα  αφορά :  

 

 

Θέμα  4ο:  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  πραγματοποίησης  διοργάνωσης  μνημόσυνου   

και  εκδήλωσης  μνήμης  για  τα  θύματα  και  τους   

αγνοούμενους  της  τουρκικής  εισβολής  στην  Κύπρο  το  1974.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκδήλωση ,  η  οποία  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  στις  20 Ιουλίου  και  

επειδή  πρόκειται ,  θα  περιλαμβάνει  κατάθεση  στεφάνων  στον  ανδριάντα  

του  Αντισμήναρχου  Συμεωνίδη ,  που  ως  γνωστόν  ήταν  Σερραίος .  

Επίσης  είναι  γνωστό  ότι  κατά  την  εισβολή  και  έτερο  θύμα  από  τον  

Δήμο  μας  υπήρχε  ο  Αρχιλοχίας   . .από  τον  Μητρούσι  και  επομένως  η  

πόλη  μας  συνδέεται  με  ιδιαίτερους  δεσμούς  με  την  Κυπριακή  
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τραγωδία ,  θα  έχουμε  και  την  τιμή ,  κατά  πάσα  πιθανότητα  να  μας  

επισκεφτεί  και  υψηλόβαθμη  εκπροσώπηση  από  την  Κυπριακή  

Δημοκρατία  και  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  καθιερώσουμε  αυτού  του  

είδους  τις  τελετές  μνήμης .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  την  επισήμανση ,  ευχαριστούμε .  Συνεπώς  το  σώμα  

εγκρίνει  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  247/2020 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνούμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Θέμα  πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨  

β)  ¨Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας   έτους   2009  της   Δ .Κ .  

Λευκώνα¨  

γ)  ¨Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας   έτους   2010  της   Δ .Κ .  

Λευκώνα¨  και  
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δ)  ¨Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  για  το  Δ  υπάρχει  εισήγηση  και  δεν  την  είδα  ή  δεν  

υπάρχει .  Για  το  αντισφαίρισης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  στην  συντήρηση  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018,  έχουμε  το  πρακτικό  της  Επιτροπή  Κληρώσεων ,  όπου  τακτικά  

μέλη  ορίζονται  η  κυρία  Βλαχοπούλου  Ευθυμία ,  ως  Πρόεδρος ,  ο  κ .  

Πασσιάς  Ιωάννης  και  Τσινίογλου  Αλέξανδρος .  Και  αναπληρωματικά  

μέλη  ο  κ .  Αηδονίδης  Θωμάς ,  Τσανίδου  Μαρία  και  Τζίμη  Κυριακή .  

 Στο  σκέλος  που  έχει  να  κάνει  με  την  επέκταση  δικτύου  

αποχέτευσης  έδρας  2010,  πάλι  πρακτικό  της  Επιτροπής  Κληρώσεων  με  

τακτικά  μέλη  την  κυρία  Κοκκινίδου  Αθηνά  και  Μοσχοπούλου  Φανή  και  

αναπληρωματικά  την  κυρία  Μπαρμπουτίδου  Αικατερίνη  και  τον  κ .  

Κουρκούρη  Χρήστο .   

 Σε  ότι  αφορά  επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας  έτους  2009 το  

πρακτικό  της  Επιτροπής  Κληρώσεων  ορίζει  ως  τακτικά  μέλη  την  κυρία  

Στρίκα  Ελένη  και  Τσούγκα  Ασημίνα .  Και  αναπληρωματικά  τον  κ .  

Κατσαρό  Θεόδωρο  και  Βαδιάκα  Πολυχρόνη .   

 Και   σε  αυτό  που  αναφερθήκατε  κυρία  Παπαφωτίου ,  κατασκευή  

γηπέδου  αντισφαίρισης  στον  Δήμο  Σερρών ,  τακτικά  μέλη ,  πάλι  

πρακτική  της  Επιτροπή  Κληρώσεων ,  ο  κ .  Κατσαρός  Θεόδωρος  ως  

Πρόεδρος ,  η  κυρία  Βαρναλίδου  Ελένη-Έλλη  και  Μανάτη  Βασίλειος  ως  
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μέλη  και  αναπληρωματικά  η  κυρία  Τεκίδου  Μόρφω ,  η  κυρία  Σδούμπα  

Θεοδώρα  και  η  κυρία  Μισχοπούλου  Φανή .  

 Εγκρίνει  το  σώμα  ομόφωνα .   

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  199/2020 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

¨Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας   έτους   2009  της   Δ .Κ .  

Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  200/2020 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας   έτους   2010  της   Δ .Κ .  

Λευκώνα¨  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  201/2020 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

 ¨Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  202/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Συγκρότηση  επιτροπής  καταλληλότητας  σχολικών  κτηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλουμε  ένα  τακτικό  μέλος  ο  κ .  Σιαμάγκας  και  ένα  αναπληρωματικό ,  ο  

κ .  Ρίζος .  Από  δημοτικούς  συμβούλους .  Εγκρίνει  το  σώμα  ομοφώνως .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  203/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Συγκρότηση  Οργανωτικής  Επιτροπής  με  την  επωνυμία  

 ¨Ελλάδα  2021 – Σέρρες  2021 – 200 χρόνια  από  την   

Επανάσταση  του  1821¨ .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  ερώτηση  θα  πρέπει  να  κάνουμε  εισήγηση .  Ορίστε  λοιπόν ,  η  

κυρία  Πάνου  να  μας  κάνει  εισήγηση .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάρτε  μικρόφωνο .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Για  τον  αρτιότερο  σχεδιασμό  των  επετειακών  εκδηλώσεων  που  θα  

διοργανώσουμε  το  ΄21, με  αφορμή  τα  200 χρόνια  από  την  επανάσταση  

του  1821,  συγκροτούμε  μια  Δημοτική  Επιτροπή ,  όπως  έχει  
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συγκροτηθεί  και  μια  Επιτροπή  σε  συνεργασία  με  την  . .σε  όλους  τους  

δήμους .  Η  Επιτροπή  αυτή  είναι  ειδική  Επιτροπή  γνωμοδοτική  για  τον  

σχεδιασμό  των  εκδηλώσεων ,  οι  οποίες  θα  έχουν  μεγάλη  διάρκεια ,  

περίπου  ενός  μηνός  σύμφωνα  και  με  τα  όσα  ορίζονται  από  την  

Επιτροπή  που  έχει  συσταθεί  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού .   

Αυτή  η  Επιτροπή  προτείνουμε  να  είναι  9μελής  και  σύμφωνα  με  

τον  Κλεισθένη  τα  3/5 ορίζονται  από  την  πλειοψηφούσα  παράταξη ,  

επομένως  τρία  μέλη  προτείνουμε  από  την  δική  μας  παράταξη ,  την  

κυρία  Παλάζη ,  τον  κ .  Κατιρτζόγλου  Βασίλη  και  εγώ  η  ομιλούσα   με  

αναπληρωματικά  τον  κ .  Σιαμάγκα ,  τον  κ .  Ζορμπά  και  τον  κ .  Ταΐρη .  

Δυο  μέλη  προτείνουμε  από  την  μείζονα  αντιπολίτευση ,  θα  πει  ο  κ .  

Φωτιάδης  ποιους  επιθυμεί  και  τα  υπόλοιπα  τέσσερα  προτείνουμε  να  

είναι  κάποιες  προσωπικότητες  εδώ  του  Δήμου  μας  από  τον  

επιστημονικό  χώρο  ή  από  τον  καλλιτεχνικό ,  οι  οποίες  θα  μπορούν  να  

συμβάλλουν  στον  καλύτερο  σχεδιασμό  αυτών  των  εκδηλώσεων .   

Υποχρεωτικά  πρέπει  από  τον  κ .  Φωτιάδη  το  ένα  από  τα  δυο  μέλη  

να  είναι  γυναίκες ,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  των  γνωμοδοτικών  

επιτροπών ,  όπως  ορίζει  ο  Κλεισθένης ,  επομένως  θα  προτείνει  ο  κ .  

Φωτιάδης  τα  δυο  μέλη  που  θέλει  ένα  εκ  των  οποίων  θα  πρέπει  να  είναι  

γυναίκα  και  από  τις  τέσσερις  προσωπικότητες  του  Δήμου  μας  

προτείνουμε  από  την  επιστημονική  κοινότητα  την  κυρία  Σύλια  Ζέτα ,  

ως  φιλόλογος  για  να  μας  βοηθήσει  στην  έκθεση  ιστορικού  βιβλίου  και  

στην  αρχειοθέτηση  και  τον  κ .  Γιάννη  Τσαρούχα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  για  ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις  αναλόγως .  

Επαναλαμβάνω  τα  ονόματα ,  όπως  τα  πρότεινε  η  κυρία  Πάνου  που  
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προέρχονται  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  θα  συμπληρώσουμε  στην  

συνέχεια  αυτά  τα  οποία  θα  προτείνετε  οι  υπόλοιπες  παρατάξεις .   

 Από  δημοτικούς  συμβούλους  είπαμε  οι  τρείς  από  τους  πέντε  θα  

είναι  από  την  πλειοψηφούσα  παράταξη .  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ως  Πρόεδρος ,  η  κυρία  Πάνου  και  η  κυρία  Παλάζη  και  από  

δημότες ,  η  κυρία  Σύλια  Ζέτα  με  αναπληρώτρια  την  κυρία   Ισιδώρα  

Μάλαμα  και   ο  κ .  Τσαρούχας  Γιάννη ,  ο  προϊστάμενος  των  Γενικών  

Αρχείων  του  κράτους ,  με  αναπληρώτρια  την  κυρία  Πάνου  Ελευθερία .   

 Τώρα  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  θα  σας  δώσουμε  τα  δυο  άτομα  αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εσείς  θα  μας  δώσετε  δυο  δημοτικούς  συμβούλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σίγουρα  μια  γυναίκα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σε  μια  παράταξη  μόνο  ανήκει  αυτή  η  . .Θα  

δώσει  ο  κ .  Φωτιάδης  τα  δυο  υπόλοιπα  στελέχη  ή ,  νομίζω  δεν  είναι  

δίκαιο  αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή  υπάρχουν  και  οι  πολίτες  μέσα ,  έχουμε  και  πολλές .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εντάξει  αλλά  είναι  και  οι  υπόλοιπες  παρατάξεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  βάλουμε  στους  πολίτες  έναν  και  έναν .  Στους  πολίτες .  Μπορεί  να  

μπει  ένας  και  ένας  στους  πολίτες .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Θα  μπορούσε  να  πάρει  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  έναν  δημοτικό  

σύμβουλο  και  έναν  εκπρόσωπο  από  τους  δημότες .  Νομίζω  ότι  δεν  είναι  

δίκαιη  αυτή  η  κατανομή  που  κάνετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Επειδή  δεν  υπάρχει  περιορισμός  στον  αριθμό  των  μελών  της  

Επιτροπής ,  θα  έπρεπε  να  την  κάνετε  πιο  αντιπροσωπευτική .  Νομίζω  

ότι  όλοι  μπορούν  να  συνεισφέρουν  με  γόνιμες  ιδέες ,  έχουν  και  

εμπειρία  και  άλλοι  συνάδελφοι  από  εδώ  και  τα  λοιπά .  Εγώ  θα  έλεγα  να  

το  ξανά  σκεφτείτε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  ιδέες  μπορούν  να  υποβάλλονται  ούτως  ή  άλλως  στην  Επιτροπή .  Η  

Επιτροπή  για  να  έχει  μια  αποτελεσματικότητα  πρέπει  να  είναι  και  

σχετικά  ευέλικτη ,  να  μην  κάνουμε  ένα  μακροσκελές  σχήμα ,  το  οποίο  

για  να  συνεδριάσει  θα  πρέπει  να  κάνουμε  ειδική ,  πολύ  μεγάλη  

προσπάθεια .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ  θα  σας  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   την  εμπειρία  μου  από  την  Οργανωτική  

Επιτροπή  για  τα  100 χρόνια  από  την  απελευθέρωση  των  Σερρών ,  στην  

οποία  συμμετείχα .  Δουλέψαμε  για  έξι  μήνες ,  ήμασταν  πολλοί  και  δεν  

συναντήσαμε  ποτέ  κανένα  πρόβλημα ,  ακριβώς  γιατί  είχαμε  το  πάθος  να  

ασχοληθούμε .  Επομένως  μην  το  φοβάστε  το  πολυμελές ,  νομίζω  ότι  

περισσότερες  ιδέες  θα  φέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  ιδέες  μπορούν ,  ούτως  ή  άλλως ,  να  υποβάλλονται .  Λοιπόν ,  για  να  

μην  κάνουμε  τέτοιου  είδους  συζήτηση  υπάρχουν  ερωτήσεις  ή  

τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Θέλετε  κύριε  Φωτιάδη  εσείς  ή  

τοποθέτηση ;   
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θέλω  απάντηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  ερώτημα  που  έθεσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθεί  αυτό .  Ο  κ .  Τερζής  επομένως  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Ορίστε  κ .  Τερζή .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Προς  την  κυρία  Αντιδήμαρχο .  Το  γεγονός  ότι  υπάρχει  μια  Εθνική  

Επιτροπή  2021,  με  Πρόεδρο  την  κυρία  Αγγελοπούλου  θα  έχει  σχέση ,  

θα  έχει  συνεργασία  αυτή  η  Επιτροπή  του  Δήμου  Σερρών ,  που  θα  

διοργανώσει ,  θα  σχεδιάσει  το  πρόγραμμα  των  εκδηλώσεων  με  εκείνη  

την  Επιτροπή  θεσμικά  ;  

 Δεύτερη  ερώτηση ,  η  χρηματοδότηση  των  δράσεων  θα  είναι  από  

ξεχωριστό  προϋπολογισμό ;  Θα  υπάρχει  έξτρα  χρηματοδότηση  από  το  

κράτος  για  αυτές  τις  πολιτικές  δράσεις  που  θα  προταθούν  από  αυτή  την  

Επιτροπή ;   

 Και  συμφωνώ ,  θα  πρέπει  να  διευρυμένη ,  όχι  για  να  μπω  εγώ ,  δεν  

θέλω  να  είμαι  μέσα ,  πριν  από  οκτώ  μήνες  κάναμε  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  15 μέλη  και  λέγαμε  ότι  αντιπροσωπευτικό  ήταν .  Τώρα  

γιατί  το  μειώνουμε ;  Για  να  είμαστε  πιο  ευλύγιστοι ;  Τα  λέγαμε  αυτά  

τον  Σεπτέμβριο  και  τώρα  έρχεστε  σε  εννέα  μήνες  να  μας  πείτε  να  είναι  

πιο  γρήγορη ,  πιο  αποτελεσματική ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Λέγαμε  ότι  μην  κάνετε  πάνω  από  ένδεκα  μέλη  τα  νομικά  πρόσωπα ,  

τώρα  εννέα  για  να  είναι  γρήγορη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άλλο  η  Επιτροπή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  είναι  διευρυμένη  και  χαίρομαι  που  μια  πολύ  καλή  φίλη ,  η  Σύλια  

Ζέτα  είναι  πρότασή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε   κ .  Τερζή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι  να  πω  το  εξής :  καταρχήν  να  έχετε  υπόψη  σας  ότι  αυτή  η  

Επιτροπή  είναι  δημοτική  και  θα  συνεργαστεί  και  με  άλλες  παρόμοιες  

Επιτροπές  που  οργανώνονται  και  σε  επίπεδο  Περιφέρεια  και  σε  

συνεργασία  και  με  την  Ιερά  Μητρόπολη .  Άρα  λοιπόν  και  άλλοι  φορείς  

θα  συμμετέχουν .  Ήδη  έχει  γίνει ,  η  εισήγηση  αφορά  μόνο  το  σκέλος  της  

δικής  μας  Οργανωτικής  Επιτροπής  και  ήδη  έχει  γίνει  αρκετή  δουλειά  

πάνω  στον  τομέα  αυτό  και  ήδη  έχουν  γίνει  αρκετές  συναντήσεις  με  

εκπροσώπους  και  άλλων  φορέων .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Συγνώμη ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  η  Επιτροπή  δεν  θα  είναι  9μελής ,  θα  

είναι  18μελής  γιατί  ήδη  υπάρχουν  άλλα  εννέα  μέλη  της  Περιφέρειας .  

Επομένως  εάν  θέλετε  να  πάμε  στα  25 άτομα  . .  σε  κανένα  Δήμο  και  

στην  Κομοτηνή  που  ρωτήσαμε  που  έχει  συσταθεί  ήταν  8 τα  μέλη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Μα  γι '  αυτό  κάνουμε  τις  ερωτήσεις .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Θα  συνεδριάσει  μαζί  με  την  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  που  ήδη  έχει  

πολλά  μέλη .  Όσον  αφορά  το  άλλο  σκέλος  που  μας  είπατε ,  πριν  ένα  
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μήνα  μας  ζητήθηκε  ένας  ενδεικτικός  προϋπολογισμός ,  δεν  ξέρουμε  

περαιτέρω .  Κάναμε  έναν  σχεδιασμό  εμείς  με  τον  Πρόεδρο .  

Ενδεχομένως  να  χρηματοδοτηθεί  κάποιο  μέρος .  Μας  ζήτησαν  έναν  

ενδεικτικό  προϋπολογισμό  και  περιμένουμε  τις  απαντήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνο .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δεν  πειράζει  άμα  ακούγομαι .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Αυτό  που  ήθελα  

να  ρωτήσω  είναι  το  εξής…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πιο  κοντά .  Κοντά  θέλει .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Αυτό  που  ήθελα  να  ρωτήσω  είναι  το  εξής .  Βλέπω  εδώ  ότι  λέτε  

προσωπικότητες  της  καλλιτεχνικής  και  της  επιστημονικής  κοινότητας  

του  Δήμου  με  τους  αναπληρωτές  τους .  Εδώ  εγώ  έχω  πραγματικά  μια  

απορία .  Έχουμε  εδώ  έναν  Σύλλογο ,  τον  . .  Εταιρεία  Μελέτης  Ιστορίας  

των  Σερρών .  Έχει  ασχοληθεί ,  έχει  δείξει  το  έργο  του .  Δεν  έχει  θέση  σε  

αυτή  την  Επιτροπή ;  Ο  κ .  Βασίλης  Τσανακάκης  που  έχει  ασχοληθεί  κατ’  

εξοχήν  για  τις  Σέρρες ,  δεν  έχει  θέση ;  Ή  η  καλλιτεχνική  διευθύντρια  

του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  η  κυρία  Ευαγγελίδου  που  είναι  καθ’  ύλην  αρμόδια  για  

τα  καλλιτεχνικά ,  δεν  έχει  θέση ;   
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Γιατί  συνεχώς  πρέπει  να  είμαστε  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  να  

είσαστε ,  να  είμαστε ,  όπως  θέλετε  πάρτε  το  και  δεν  βάζουμε  σε  αυτές  

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  ο  Δήμος  θα  κάνει  τις  εκδηλώσεις .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Πιο  ευέλικτες  και  αντικειμενικά  πιο  καταρτισμένους  ανθρώπους ;  Αυτή  

είναι  η  ερώτησή  μου .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ζητήσατε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  Επιτροπή  δουλειάς ,  είναι  Επιτροπή  για  μια  πολύ  σημαντική  

χρονιά  που  είναι  η  χρονιά  του  ΄21, 200 χρόνια  από  την  Επανάσταση  

και  είναι  Επιτροπή ,  η  οποία  θα  λειτουργήσει  σαν  μέρος  της  συνολικής  

Επιτροπής  της  Περιφέρειας .  Περιφέρεια ,  Δήμος  και  Μητρόπολη  

συστήνουν  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατά  περίπτωση .  Αλλά  τα  βασικά  μέλη  είναι  αυτά .  Προτείνω  λοιπόν  

για  να  μην  είναι  μόνο  από  μια  παράταξη ,  να  έχουμε  δυο  ακόμη  μέλη  

της  Επιτροπής  αυτής  από  τους  εκλεγμένους ,  έναν  από  την  πλειοψηφία  

και  έναν  από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή .  Οπότε ,  νομίζω ,  

καλύπτουμε  και  την  δεύτερη  παράταξη ,  δηλαδή  11μελής  να  είναι  η  

Επιτροπή  για  να  ολοκληρώσουμε .  Για  να  υπάρχει  και  η  πλειοψηφία  η  

ανάλογη  που  θα  πρέπει  να  υπάρχει  από  τα  τρία  πέμπτα .   
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 Γι '  αυτό  τον  λόγο  να  πάμε  η  Επιτροπή  να  είναι  11μελής  στο  

κομμάτι  αυτό .  Θα  μείνουν  οι  ιδιώτες  το  ίδιο ,  απλώς  θα  ορίσετε  και  

έναν  εσείς .  Εμείς  ακόμα  έναν ,  τον  κ .  Γάτσιο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Προτείνω  τον  κ .  Γκότση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεπώς  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  ορίζει  τον  κ .  Γκότση .  Από  την  

παράταξη  του  Δημάρχου  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον  κ .  Σιαμάγκα ,  συγνώμη .  Τον  κ .  Σιαμάγκα  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Γάτσιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεπώς  το  τέταρτο  μέλος  από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας  θα  είναι  

ο  κ .  Σιαμάγκας .  Τον  κ .  Γάτσιο  τον  έχουμε  ήδη  ορίσει  αναπληρωτή ,  

συνεπώς  θέλουμε  κάποιον  ακόμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον  κ .  Δεσποτίδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  αναπληρωτής  του  κ .  Σιαμάγκα  ο  κ .  Δεσποτίδης .  Αναπληρωτής  του  

κ .  Γκότση ,  κ .  Αραμπατζή ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τον  κ .  Χράπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .   Ο  κ .  Φωτιάδης  θα  μας  απαντήσει  αύριο  για  τους  δυο  

δημοτικούς  συμβούλους  με  τους  αναπληρωτές  τους  και  θέλουμε  ακόμη  

δυο  δημότες ,  έναν  από  την  παράταξη  που  θα  μας  προτείνει  ο  κ .  

Φωτιάδης  και  έναν  από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αύριο  μπορείτε .  Άμα  είστε  έτοιμοι  σήμερα  πείτε  τα ,  δεν  υπάρχει  

πρόβλημα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σαν  δημότη ;  Δημότη ,  δημότη  να  βάλουμε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ναι ,  σαν  δημότη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  καταλήξει  κάπου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  δώσω  αύριο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  έναν  δημότη  ο  κ .  Φωτιάδης .  Δημότη ,  όχι  δημοτικό  σύμβουλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένω  και  από  τον  κ .  Αραμπατζή  έναν  δημότη  με  τον  αναπληρωτή  

του .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αυτό  που  είπα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορεί  να  γίνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεννοηθείτε  με  την  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  θα  περιμένω  από  εσάς .  Τι  θέλετε  κύριε  Τερζή ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Τοποθέτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τοποθέτηση  μικρή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κοιτάξτε ,  είμαι  υποχρεωμένος ,  άκουσα  τον  αξιότιμο ,  κ .  Δήμαρχο  να  

μιλά  για  πλειοψηφία  τρία  πέμπτα .  Εάν  είναι  δυνατόν  σε  τέτοιες  

επιτροπές  τώρα ,  Πολιτισμού ,  με  ένα  τέτοιο  υψηλό  έργο  και  καθήκον  

και  μια  αποστολή ,  να  μιλούμε  για  τρία  πέμπτα  και  να  έχουμε  την  

πλειοψηφία .  Μα  εδώ  τα  περνάμε  ομόφωνα .  Είναι  κρίμα .  Κάποια  στιγμή  

πρέπει  να  φερθούμε  λίγο  πιο  ώριμα .  Σε  τέτοια  θέματα  ψάχνουμε  

πλειοψηφία  και  τα  τρία  πέμπτα ;  Για  του  θεού .  Εντάξει ,  εξυπακούεται ,  

θα  τον  έχετε  αλλά  είναι  κρίμα  και  άδικο  τώρα  να  μιλάμε  για  

πλειοψηφίες  μέσα  σε  τέτοιες  Επιτροπές .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Συνεπώς  με  αυτά  που  ειπώθηκαν  αναμένουμε  

από  τον  κ .  Φωτιάδη  και  τον  κ .  Αραμπατζή  τις  συμπληρώσεις  και  

συνεχίζουμε .  Κατά  τα  λοιπά  εγκρίνεται  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  204/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   
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ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

 Κινητικότητας  2020 με  χρηματοδότηση  από  χρηματοδοτικό   

πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση  μπορώ  να  κάνω  στο  θέμα  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Πρόκειται  για  ένα  πρόγραμμα  20.000 περίπου  ευρώ .  Εάν  οι  συνθήκες  

που  επιβάλει  ο  κορωνοϊός  ματαιώσουν  ή  αναβάλλουν ,  τέλος  πάντων ,   

πώς  θα  αξιοποιηθούν  αυτά  τα  χρήματα  και  που  θα  πάνε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  αποφασίσουμε  με  καινούργια  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

Συνεπώς ,  εγκρίνεται  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  205/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  κανονισμού  κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Ταΐρης .  Να  μας  πει  δυο  λόγια  για  τις  αλλαγές  που  

επέρχονται .  Ορίστε  κ .  Ταϊρη .  Στον  οποίο  ευχόμαστε  καλή  δύναμη  στα  

νέα  του  καθήκοντα .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Μέχρι  σήμερα  υπάρχει  Κανονισμός  Λειτουργίας  των  κοιμητηρίων  που  

ψηφίστηκε  αγροτική  οδοποιία  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

τον  Δεκέμβριο  του  ΄15.  Μετά  από  έγγραφο  του  Επιθεωρητή  Δημόσιας  

Διοίκησης  της  υπηρεσίας  του  Δήμου ,  τις  αποφάσεις  των  Τοπικών  

Κοινοτήτων  του  Δήμου  μας  και  τις  παρατηρήσεις  που  έκανα  και  τις  

ισχύουσες  διατάξεις  περί  δημοτικών  κοιμητηρίων ,  ερχόμαστε  σήμερα  

να  ψηφίσουμε  έναν  τροποποιημένο  Κανονισμό  με  πάρα  πολλές  αλλαγές  

και  στις  παραγράφους  του .   

 Τα  άρθρα  έγιναν  πιο  λεπτομερή ,  περιγράφονται  αναλυτικότερα  

για  να  μην  αμφιβολία  από  κανέναν  δημότη .  Προστέθηκαν  

παρατηρήσεις  που  βοηθούν  στην  εύρυθμη  λειτουργία  των  κοιμητηρίων ,  

πάντα  κατά  την  απαίτηση  των  νόμων .   

 Να  σας  αναφέρω  μερικές  αλλαγές  –τροποποιήσεις  που  έγιναν .  

Καθορίζεται  τέλος  ταφής  αλλοθρήσκων  στα  Β  κοιμητήρια .  Μέχρι  τώρα  

δεν  υπήρχε .  Σύμφωνα  με  την  γνώμη  του  Μητροπολίτη .   

 Τα  τέλη  ετεροδημοτών  εναρμονίστηκαν  με  αυτά  των  δημοτών  στα  

πλαίσια  συνταγματικής  απαίτησης  σε  ίση  μεταχείριση  και  προστασίας  

της  αξίας  του  ανθρώπου .  Οι  ετεροδημότες  πλήρωναν  1.500 ευρώ ,  τώρα  
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έγινε  με  τον  καινούργιο  Κανονισμό  όσο  είναι  για  τους  δημότες  των  

Σερρών .   

 Οι  οικογενειακοί  τάφοι  περιέρχονται  στον  Δήμο  εφόσον  παύουν  

να  υφίστανται  δικαιούχοι  μετά  έξι  χρόνια  από  τον  τελευταίο  

δικαιούχο .   

 Στο  οστεοφυλάκιο  μπορεί  να  υπάρχει  πλέον  και  φύλαξη  της  

τέφρας ,  πράγμα  που  δεν  υπήρχε  σε  τοποθέτηση  δοχείου  για  τα  οστά .  

Ήδη  έχει  γίνει  ένα  περιστατικό  στον  Δήμο  με  κάποιον  που  ήθελε  να  

φυλαχτεί  η  τέφρα .   

 Καταργήθηκαν  τα  20 ευρώ  από  τους  μαρμαράδες ,  από  τους  

κατασκευαστές  ταφικών  μνημείων  και  οι  υποχρεώσεις  των  

κατασκευαστών  αυτών  περιγράφονται  αναλυτικά  για  να  μην  υπάρχουν  

φαινόμενα  ότι  κάποιοι  τάφοι  δημιουργούνται  σαν  να  είναι  σαλόνια .  Το  

λέω  για  να  καταλάβετε  πως  γίνεται .   

 Πάμε  στους  ιστορικούς  τάφους .  Δέκα  με  δεκαπέντε  τάφοι  στα  Α  

κοιμητήρια  θεωρούνται  πλέον  ιστορικοί ,  είναι  αυτοί  που  υπάρχουν  από  

όταν  δημιουργήθηκαν  τα  κοιμητήρια ,  έναν  αιώνα ,  που  θα  μείνουν  ως  

έχουν .  Δεν  θα  θαφτεί  κανένας  απόγονος  σε  αυτούς  μέσα ,  δεν  

επιτρέπεται  και  θα  είναι  διατηρητέοι .  Είναι  ταφικά  μνημεία .   

 Και  κάτι  άλλο  που  είναι  σημαντικό ,  τα  παιδιά  έως  25 έτη  θα  

παραμένουν  άλλα  15 χρόνια  χωρίς  να  . .και  θα  πληρώνουν  35 ευρώ  τον  

χρόνο  μετά  τα  πρώτα  έξι  χρόνια .  Είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  κομμάτι  

αυτό .   

Όπως  καταλαβαίνετε  . .περιγράφονται  όλα  αναλυτικά ,  ότι  έχει  

σχέση  να  κάνει  με  την  καθαριότητα  περιγράφονται  αναλυτικά ,  με  το  

πρόγραμμα  λειτουργίας  των  κοιμητηρίων  περιγράφονται  αναλυτικά ,  με  

τις  υποχρεώσεις  των  δημοτικών  υπαλλήλων  και  αυτός  ο  νέος  
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Κανονισμός  έχει  στόχο  να  βελτιώσει  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  προς  

τους  πολίτες .   

Εάν  κάτι  θέλετε  να  ρωτήσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Σημειώνετε ,  κύριε  γραμματέα .  Ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  

ερώτηση ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  

Σιαμάγκας ,  ο  κ .  Χράπας .  Λοιπόν ,  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  ο  κ .  

Γκότσης ,  ο  κ .  Χράπας .  Με  την  σειρά  αυτή  για  να  μην  μας  φωνάζει  ο  κ .  

Γκότσης .   

 Κύριε  Φωτιάδη .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  πρώτο  που  έρχεται  στο  μυαλό  μας  μετά  την  πολύ  ουσιαστική  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρόφωνο .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  τιμή  στους  νεκρούς  κατά  τον  Ηρόδοτο  έδειχνε  το  επίπεδο  

πολιτισμού  της  πόλης .  Κύριε  Δήμαρχε ,  ίσως  θα  γίνει  λίγο  δυσάρεστος  

και  εκ  του  πράγματος  θα  μιλήσω  και  γενικά  αλλά  και  συγκεκριμένα ,  θα  

πω  για  τον  Λευκώνα .   

 Με  ακούτε  κύριε  εισηγητά ;  Η  ερώτηση  είναι  η  εξής ,  ρωτήθηκαν  

τα  Τοπικά  Συμβούλια  και  εάν  ναι ,  μέχρι  ποιου  σημείου  η  άποψή  τους ,  

η  οποία  είναι  μεταφορά  της  αίσθησης  και  του  συμφέροντος  ή  της  

αγωνίας  της  τοπικής  κοινωνίας  . .  

Μεταφέρω  το  εξής ,  θα  πω  για  τον  Λευκώνα ,  όπου  εκεί  το  

νεκροταφείο  είναι  ένας  χώρος  που  έχουμε  ταφές  που  ο  Δήμος  είναι  

απών ,  είναι  απών .  Ποιος  είναι  αυτός  ο  οποίος  ελέγχει  το  πόσο  επί  

πόσο ,  μακάβρια  η  συζήτηση  αλλά  ουσιαστική ,  ποιος  είναι  αυτός  ο  
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οποίος  εν  τέλει  στην  καθημερινότητα  εποπτεύει ;  Στον  Λευκώνα  ποτέ  

και  κανείς .  Όποιος  θέλει  ορίζει  τις  διαστάσεις  και  κάνει  

οικογενειακούς  τάφους  και  με  αυτή  την  απελευθέρωση  που  φέρατε  τον  

1.500 ευρώ  στην  λογική  της  υποχρέωσης  που  έχετε  από  το  σύνταγμα ,  

κάθε  μέρα  στον  Λευκώνα  θα  έχουμε  δυο  κηδείες .  Πώς  θα  το  

αντιμετωπίσουμε ;   

 Εκ  του  πράγματος  εμείς  θεσπίσαμε  αυτό .   Θεωρώ  δηλαδή  ότι  η  

συγκεκριμένη  άρση  θα  έπρεπε  να  μας  προβληματίσει .  Δεν  είναι  

δυνατόν  να  συμβαίνει .  Θα  πω  ένα  παράδειγμα .  Τώρα  με  τις  νεροποντές  

το  καινούργιο  τμήμα  του  νεκροταφείου  που  είναι  επικλινές ,  που  δεν  

κόπηκε  ούτε  ένας  αναβαθμός ,  ακούστε ,  θάβουμε  σε  ένα  τέτοιο  κομμάτι  

γης ,  θάβουμε  σε  ένα  τέτοιο  κομμάτι  χωρίς  να  οριστούν  αναβαθμοί ,  

χωρίς  να  υπάρχει  δρόμο  πρόσβασης  και  όταν  βρέχει  επειδή  είναι  

κοκκινόχωμα  κάνεις  τεράστιες  προσπάθειες  να  μείνεις  όρθιος .   

 Δεν  αφορά  εσάς ,  να  τα  ακούν  αυτοί  που  πρέπει .  Εδώ  είναι .  Σε  

αυτόν  τον  ταφώνα  θα  επιβάλουμε  αυτόν  τον  Κανονισμό ;  Διερωτώμαι .  

Και  πως  θα  σταματήσουμε  αυτή  την  έλευση ;  Διότι  από  όλη  την  

επικράτεια  θα  έρχονται  εκεί .   

 Λοιπόν ,  όλες  οι  άλλες  αναφορές  που  κάνατε  έχουν ,  βεβαίως ,  η  

κάθε  μια  αγγίζει  κάποιες  πτυχές  και  χορδές  και  βεβαίως  η  συζήτηση  

αυτή ,  κύριε  Δήμαρχε ,  η  δική  μας  άποψη  είναι ,  είναι  πάρα  πολύ  

ευαίσθητη  και  θα  ήθελε  να  κάνουμε  έναν  μεγάλο  διάλογο .   

 Ξαναλέω  ο  Ηρόδοτος  έλεγε  ότι  η  εικόνα  των  νεκροταφείων  

δείχνει  το  επίπεδο  πολιτισμού .  Πάμε  να  δούμε  τα  νεκροταφεία  μας  σε  

τι  κατάσταση  είναι .  Έχουμε  νιπτήρες ;  Έχουμε  WC; Έχουμε  

απομάκρυνση  των  υλικών ,  τα  οποία  είναι  από  την  εκταφή  και  τα  λοιπά ;  

Αυτά  πρώτα  έπρεπε  να  μας  απασχολήσουν ,  να  δώσουμε  μέριμνα ,  να  
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δούμε  τις  διαστάσεις  το  πως  θάβονται  και  πως  κάποιοι ,  εντός  

εισαγωγικών ,  επιλέγουν  οικόπεδα ,  εντός  εισαγωγικών  ξαναλέω ,  

μακάβριο  αλλά  ουσιαστικό .   

 Εγώ  αγαπητέ  μου  κύριε  εισηγητά ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  δεν  θα  

ήθελα  να  είμαι  δυσάρεστος  με  το  καλωσόρισες ,  είμαι  πολύ  

προβληματισμένος .  Εγώ  προσωπικά  δεν  θα  ψηφίσω ,  διότι  αυτή  η  

τροποποίηση  δημιουργεί  τεράστια  προβλήματα .  Θα  θέλατε  να  ζείτε  σε  

μια  Ενορία  που  κτυπάει  η  καμπάνα  κάθε  μέρα ;  Και  ξαναλέω ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  ποιος  εποπτεύει ;  Οι  διαστάσεις  είναι  συγκεκριμένες  με  την  

άδεια .  Ποιος  δίνει  την  άδεια  και  ποιος  εποπτεύει  κατά  την  ταφή ;  

Κανένας  ποτέ  στον  Λευκώνα .  Ο  καθένας  κάνει  του  κεφαλιού  του .  Δεν  

μπορεί  να  μεταφερθεί  η  αρμοδιότητα  στον  ιερέα ,  όπου  εκεί  

αντιλαμβάνεστε  μπαίνουν  άλλες  προτεραιότητες .  Εννοώ ,  είναι  ο  

ανθρωπισμός .  Ο  ιερέας  είναι  ιερέας .   

 Αυτά  για  την  προσέγγιση .  Συγχωρέστε  με  για  την  ένταση ,  διότι  

πραγματικά  είναι  ένα  θέμα  που  θα  απασχολήσει  την  καθημερινότητα  

στην  τοπική  κοινωνία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Γεωργούλας .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόταση  κάνουμε .  Να  μπούμε  σε  προτάσεις .  Πρόταση  εκ  του  νόμου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  άκουσα ,  συγνώμη .  Λίγο  να  επαναλάβετε .   
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Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Να  επαναλάβω .  Θα  ήθελα  να  πληροφορηθώ  ποιοι  είναι  οι  

αλλόθρησκοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  αντικείμενο  συζήτησης ;   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Σε  ένα  κράτος  που  έχει  ανεξιθρησκεία .  Και  τι  θα  γίνει  σε  αυτόν  που  

έχει  αγοράσει  οικογενειακό  τάφο  όταν  ξαφνικά  το  παιδί  γίνεται  

καθολικός ,  το  άλλο  του  παιδί  γίνεται  μουσουλμάνος ,  το  άλλο  του  το  

παιδί  γίνεται  βουδιστής ;  Και  πως  το  ξεπερνάμε  αυτό ;  Δηλαδή  με  το  

στανιό  για  να  ταφούν  στον  οικογενειακό  τάφο  θα  πρέπει  όλοι  να  

ακολουθούν  την  θρησκεία  αυτού  που  πληρώνει  και  αγοράζει  το  

δικαίωμα ;  Πως  το  βλέπετε ;    

Δηλαδή ,  επειδή  δεν  είναι  του  ίδιου  δόγματος  ή  της  ίδιας  

θρησκείας  δεν  θα  έχει  δικαίωμα  να  ταφεί  με  τον  πατέρα  του ,  με  την  

μάνα  του ,  με  την  αδελφή  του ;  Συγνώμη  αλλά  νομίζω  ότι  πάμε  χιλιετίες  

πίσω .  Δεν  μπορώ  να  σας  καταλάβω .  Σε  κάθε  περίπτωση  εγώ  δεν  μπορώ  

κάτι  τέτοιο  να  το  ψηφίσω .  Περνάει  την  οπτική  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ  ήθελα  μια  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κάνουμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Είπε  μέχρι  25 χρόνων  θα  μένουν  στον  τάφο  άλλα  15 χρόνια  

και  τα  λοιπά .  Πρότασή  μου  είναι  να  το  κάνουμε  μέχρι  30,  διότι  και  το  
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28 και  27 είναι  πολλοί  νέοι ,  άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  το  όριο  πρέπει  να  

είναι  μέχρι  30 και  όχι  μέχρι  25 και  παραπάνω  και  το  26 και  το   27 

είναι  νέοι ,  δεν  απέχει  πολύ  από  το  25.  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  έχω  

δυο  ερωτήματα  να  κάνω…. Ο  κ .  Φωτιάδης  που  αφορά  για  τα  

κοιμητήρια  του  Λευκώνα  αλλά  το  ίδιο  πρόβλημα  ισχύει  και  για  τα  

κοιμητήρια  του  Μητρουσίου .  Η  ερώτηση  που  θέλω  να  κάνω  είναι ,  πώς  

θα  αντιμετωπίσετε  το  ενδεχόμενο  να  υπάρχουν  πολλαπλές  κηδείες  σε  

αυτά  τα  δυο  κοιμητήρια ,  ενδεχομένως  και  στο  Σκουτάρεως ,  

. .ενδεχομένως  και  στο  Σκουτάρεως  που  είναι  κοντά  στις  Σέρρες ,  

πλησίον ,  εάν  θα  αποφασίσουν  κάποιοι  Σερραίοι  να  μεταφέρουν  τις  

σωρούς  των  νεκρών  τους  σε  αυτά  τα  τρία  κοιμητήρια  που  είναι  κοντά  

στην  πόλη  και  δεν  ενταφιάζονται ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από  την  πίεση  ίσως  να  αρχίσει .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν  θα  αρχίσουν  να  μεταφέρονται  οι  σωροί  εκεί  πώς  θα  το  

αντιμετωπίσετε  αυτό  το  πρόβλημα ;  Και  έχουν  έναν  κορεσμό  των  

κοιμητηρίων ;  Αυτό  είναι  το  πρώτο  ερώτημα .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  που  έχω  να  υποβάλλω  είναι ,  ότι  κάποιοι  

κάτοικοι  των  Κοινοτήτων ,  μάλλον  οι  περισσότεροι  κάτοικοι  των  

Κοινοτήτων  έχουν  καταβάλει  ένα  αντίτιμο ,  ένα  10ευρώ  κατά  έτος ,  στο  

σύνολο  ίσως  να  έχει  φτάσει  σε  κάποιες  των  περιπτώσεων  και  τα  εκατό  
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ευρώ  και  τώρα  καλούνται  να  ξανά  πληρώνουν  το  100ευρώ  βάσει  του  

Κανονισμού  που  έχουμε  ψηφίσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Ίσως  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  μια  αφαίρεση  του  ποσού  αυτού ,  να  

αφαιρείται  το  ποσό  που  έχει  καταβάλει  και  να  πληρώνει  το  υπόλοιπο  

για  το  100ευρώ .  Δηλαδή ,  κάποιοι  δημότες  μας  έχουν  ήδη  πληρώσει  το  

100ευρώ  και  καλούνται  ξανά  να  πληρώσουν  καινούργιο  100ευρώ  για  

να  θάψουν  την  σωρό  του  νεκρού  τους  ανθρώπου .   

 Σε  αυτή  την  περίπτωση  δεν  θα  έπρεπε  να  αφαιρεθεί  το  ποσό  που  

ήδη  έχει  καταβάλει  κάποιος  κάτοικος ,  κάποιος  δημότης ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μιλάμε  για  το  10ευρώ  του  έτους .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι ,  το  10ευρώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  θε  είχε  καταβάλει  ενδεχόμενα  και  τώρα  καταβάλει  το  100ευρω .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Με  τα  τόσα  έτη  έχει  φτάσει  τα  100 ευρώ .  Σε  κάποιες  άλλες  υπάρχει  

ένα  υπόλοιπο .  Δεν  θα  έπρεπε  να  είχε  αφαιρεθεί ;  Πάντα  για  το  θέμα  της  

δικαιοσύνης ,  του  δικαίου ,  της  δίκαιης  αντιμετώπισης  των  πολιτών  μας .   

 Αυτά  τα  δυο  ερωτήματα  έχω ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Ταΐρης  να  δώσει  απαντήσεις .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  και  η  κυρία  Ιλανίδου ,  ναι .   
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Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θέλω  να  ρωτήσω ,  τι  ίσχυε  μέχρι  τώρα  για  τους  νέους ;  Γιατί  είπατε  ότι  

15 χρόνια  και  μετά  τα  βγάζουν  τα  παιδιά ;  Και  θα  πληρώνουν  30 ευρώ  

τον  χρόνο ;  Πλήρωναν  μέχρι  τώρα ;  Τώρα  θα  πληρώνουν  και . .  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  μετά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τώρα  οι  άνθρωποι  έχασαν  το  παιδί  τους  6,  7,  10 χρόνων  θα  τους  

βάλουμε  να  πληρώνουν ;  Ένα  είναι  αυτό .  Είπατε  ότι  εάν  υπάρχει  

οικογενειακός  τάφος  παύει  να  υπάρχει  . .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Στα  χωριά  δεν  γίνεται  εκταφή .   Στην  πόλη  

σε  πέντε ,  έξι  χρόνια  γίνεται  εκταφή  υποχρεωτική .  Και  αυτό  είναι  

δίκαιο ;  Και  αυτό  δεν  είναι  δίκαιο .  Γι '  αυτό  πηγαίνουν  όλοι  στον  

Λευκώνα  και  θάβουν  παιδιά  και  όλοι  οι  …πηγαίνουν  εκεί ,  να  τους  

έχουν  μια  ζωή ,  δεν  θα  πληρώνουν  και  τίποτα  και  στις  Σέρρες  στα  έξι  

χρόνια  τους  βγάζουν  και  δεν  θα  έχουμε  και  δικαίωμα  εμείς  που  

είμαστε  . .  γιατί  τα  παιδιά  μας  θα  χάσουν  το  δικαίωμα .  …  

 Μετά  το  οστεοφυλάκιο  το  είδατε ;  Γεμάτο  . .  από  πάνω  μέχρι  

κάτω ;  Είναι  κατάσταση  αυτή ;  Πληρώνουμε  και  30 ευρώ  τον  χρόνο .  …  
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 Και  ένα  άλλο  που  ήθελα  να  πω ,  να  μην  ξανά  κάνω  τοποθέτηση  

και  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  πολλές  φορές  . .ο  κ .  

Αντιδήμαρχος  επανειλημμένως  μου  είπε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χαρίτος .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Χαρίτος ,  ναι .  Ότι  θα  το  ευπρεπίσουν ,  είναι  

ντροπή  κατά  διαστήματα  τα  χόρτα  εκεί  πέρα  να  έχουν  περάσει  τα  

μαρμαράκια ,  μέχρι  . .και  τα  παιδιά  υπηρέτησαν  την  Ελλάδα  και  εμείς  

τα  έχουμε… Ένα  καντηλάκι  δεν  καίει .  Ένα  καντηλάκι  να  βάλουμε .  

Κάποιος  να  αναλάβει  να  βάλουμε  καντηλάκι  εκεί  πέρα .  …  

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ταΐρης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  όλους  για  τις  παρατηρήσεις  σας .  Καταλαβαίνετε  

όλοι  ότι  το  θέμα  του  κοιμητηρίου  είναι  ένα  πολύ  ευαίσθητο  κομμάτι ,  

αφορά  όλους  μας  και  να  ξέρετε  ότι  έχω  ενημερωθεί  για  τα  πάντα ,  έχω  

πάει  σε  όλα  τα  κοιμητήρια ,  σχεδόν ,  του  Δήμου  και  στα  25 χωριά  και  

στα  Α  και  στα  Β  και  θα  σας  πω  μερικά  γενικά  πράγματα  για  να  

γνωρίζετε  και  για  να  γνωρίζουμε  όλοι  το  τι  συμβαίνει .   

 Στα  χωριά  η  κατάσταση  είναι  πολύ  καλύτερη  από  την  πόλη .  Δεν  

γίνονται  πολλές  κηδείες ,  υπάρχει  χώρος  στα  κοιμητήρια  και  γι '  αυτό  

δεν  βγαίνουν .  Στα  Α  κοιμητήρια  έχουμε  πολύ  μεγάλο  σοβαρό  

πρόβλημα .  Ενώ  στα  Β  κοιμητήρια  κάτω  στην  Ομόνοια  υπάρχει  

μικρότερο  πρόβλημα .  Στα  Α  κοιμητήρια  δεν  υπάρχει  πλέον  χώρος ,  

έχουμε  ανεβεί  πάνω  στο  βουνό .  Ενώ  στα  Β  κοιμητήρια  υπάρχει  χώρος .  
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Αλλά  όλοι  θέλουν  να  πάνε  στα  Α  κοιμητήρια .  Δεν  μπορούμε  άμα  δεν  

βγαίνουν  στα  έξι  χρόνια .   

 Αυτό  με  τα  παιδιά  που  είπε  και  ο  κ .  Γκότσης ,  αυτό  ισχύει  μέχρι  

18 χρονών  και  το  πήγαμε  25.  Το  πήγαμε  25 από  18.  Τώρα  θα  μου  πείτε  

και  το  27,  εντάξει  αλλά  το  πήγαμε  25 και  λέμε  ότι  θα  πληρώνουν  οι  

δημότες  35 ευρώ  τον  χρόνο  μετά  τα  έξι  έτη ,  που  έπρεπε  να  βγει  

κανονικά ,  αλλά  μετά  τα  έξι  έτη  θα  πληρώνουν  τα  35 ευρώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Το  διευκρινίζω .  Στο  οστεοφυλάκιο .  Στο  οστεοφυλάκιο  έχουμε  

προγραμματίσει  να  μπουν  οστεοθυρίδες .  Θα  αλλάξει  το  οστεοφυλάκιο  

ιδίως  στα  Α  κοιμητήρια .  Προσπαθούμε  να  τα  διατηρήσουμε  καθαρά ,  να  

κάνουμε  ομοιόμορφα  κασελάκια  για  τα  οστά .  Είναι  στο  πρόγραμμα ,  

έχει  μπει  δηλαδή .   

 Κάποιο  άλλο  θέμα ,  με  το  τέλος  στα  χωριά  ξέχασα  να  πω .  Στα  

χωριά  το  τέλος  είναι  100 ευρώ  στα  χωριά ,  ενώ  στην  πόλη  είναι  200 και  

300 ανάλογα  με  την  Ζώνη  που  υπάρχει .   

 Αυτό  που  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης  με  τους  ετεροδημότες  είναι  πολύ  

σοβαρό  κομμάτι  αλλά  είναι  συνταγματική  απαίτηση ,  όπως  και  ένα ,  δυο  

θέματα  που  ανέπτυξε  που  ήταν  με  την  ίση  κατανομή  για  τους  

αλλόθρησκους  και  για  τους  ετεροδημότες .  Αυτά  ήταν  συνταγματικά  

από  το  έγγραφο  του  . .Δημόσιας  Διοίκησης .  Δεν  μπορούσε  να  γίνει  κάτι  

άλλο  δηλαδή .   

 Για  τους  οικογενειακούς  τάφους .  Διευκρινίζω  τι  ισχύει  για  τους  

οικογενειακούς  τάφους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  παρεμβαίνετε  οι  υπόλοιποι .  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Ένας  ο  οποίος  έχει  αγοράσει  έναν  οικογενειακό  τάφο  παλαιότερα  

δικαιούται  στον  οικογενειακό  τάφο  να  μπει  η  σύζυγός  του ,  τα  παιδιά  

του  και  οι  γονείς  του .  Ο  πατέρας  του ,  η  μητέρα  του ,  εάν  υπάρχουν ,  τα  

αδέλφια  του  και  τα  παιδιά  του .  Δεν  μπορούν  να  μπουν  τα  εγγόνια  του .  

Δηλαδή  εάν  ένας  πεθάνει  δεν  μπορούν  τα  εγγόνια  του ,  μετά  από  έξι  

χρόνια  του  τελευταίου  θανόντα ,  του  τελευταίου  παιδιού  του ,  ο  τάφος  

περιέρχεται  στον  Δήμο  Σερρών .  Αυτό  ισχύει  από  το  ΄16.  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Αυτό  ισχύει  από  το  ΄16, παύουν  οι  οικογενειακοί  τάφοι .  Επειδή  

υπάρχει  σοβαρό  πρόβλημα  στα  Α  κοιμητήρια  χώρου ,  οι  οικογενειακοί  

τάφοι  τώρα  βλέπουμε  ποιοι  έχουν  παρέλθει  για  να  τους  φέρουν  στην  

κυριότητα  του  Δήμου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Από  το  ΄16 στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  δεν  μπορεί   να  υπάρχουν  

οικογενειακοί ,  να  αγοράσει  κάποιος  τάφο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  
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Στους  υφιστάμενους  οικογενειακούς  τάφους  δεν  μπορούμε  να  

παρέμβουμε .  Μόνο  εάν  . .ο  τελευταίος  δικαιούχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  τους  καταργείται .  Άλλος  πλήρωσε  6 εκατομμύρια  σε  δραχμές .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Αυτό  λέω ,  εάν  πεθάνει  το  παιδί  του  ή  δεν  έχει  παιδιά  έρχεται  στην  

κυριότητα  του  Δήμου .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού  οι  κατιόντες  δεν  μπαίνουν  μέσα ,  κτύπα  ξύλο ,  οι  κατιόντες .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Όταν  τους  βγάλουμε  αυτούς  που  είναι  μέσα ,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι  θα  πει  κατιόντες ;   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Ο  τάφος  θα  περιέλθει  στον  Δήμο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  εγγόνι  γιατί  να  μην  μπει  μέσα ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μπαίνουν .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία ,  να  μην  παρεμβαίνετε  οι  υπόλοιποι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Καταργεί  αυτό  που  πλήρωσε  ο  πολίτης .  Που  τα  πλήρωσαν .  Τώρα  το  

λέω  αυτό  και  ξέρω ,  άλλος  πλήρωσε  έξι ,  επτά  εκατομμύρια .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Αυτό  που  είπατε ,  κυρία  Ιλανίδου ,  για  τον  ευπρεπισμό  των  . .αυτή  την  

στιγμή  περιμένουμε  να  έρθει  . .Τεχνική  Υπηρεσία  μια  μελέτη  για  να  

γίνει  συνοπτικός  διαγωνισμός  και  όχι  απευθείας  ανάθεση ,  για  τον  

καθαρισμό  των  κοιμητηρίων .  Δηλαδή ,  να  έχουμε  και  τα  κλαδέματα  

εκεί  με  το  πράσινο  και  τον  καθαρισμό  των  χόρτων  και  τον  ευπρεπισμό  

του  χώρου .  Θα  γίνει  λοιπόν  συνοπτικός  διαγωνισμός .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Θα  γίνει  συνοπτικός  διαγωνισμός ,  είναι  στα  σκαριά  αυτή  την  στιγμή ,  

περιμένουμε  από  μέρα  σε  μέρα  να  περάσει  Οικονομική  Επιτροπή .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  λίγο  συνάδελφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είπα  και  κάτι  δεν  απαντήθηκε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ποιος  εποπτεύει ,  γιατί  

μην  μου  βάλετε  τον  Τοπικό  Πρόεδρο ,  γιατί   Τοπικός  Πρόεδρος  

ζυμώνεται  από  την  τοπική  πίεση ,  πάει  ο  συγγενής  και  ο  Πρόεδρος  δεν  

μπορεί  να  επιβάλει  τον  Κανονισμό .  Και  ποιος  εποπτεύει  για  το  πόσο  

ορίζουμε ;  Γιατί  όλοι  οικογενειακούς  τάφους  κάνουμε  τριπλούς .  Ελάτε  

να  δείτε .  Δεν  γίνεται  αυτό  το  πράγμα .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  απόλυτα  λογικά  όλα  αυτά  τα  οποία  ακούστηκαν .  Είμαστε ,  όπως  

ειπώθηκε  σε  ένα  ευαίσθητο  θέμα .  Κανένας ,  πιστεύω  στην  αίθουσα  

αυτή  δεν  είναι  περήφανος  για  την  εικόνα  που  έχουμε  στα  κοιμητήριά  

μας .  Κανένας .  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  αυτό .  Πρώτον .   

 Δεύτερον ,  υπάρχει  ένα  θεσμικό  πλαίσιο  το  οποίο  υποχρεωτικά  

πρέπει  να  το  εφαρμόσουμε ,  το  οποίο  περιεγράφηκε  με  ένα  

συγκεκριμένο  τρόπο  από  τον  Αντιδήμαρχο  και  στο  οποίο  

εναρμονίζουμε  τις  δικές  μας  ενέργειες .   

 Προφανώς  υπάρχει  ένα  θέμα  με  τους  οικογενειακούς  τάφους  το  

οποίο  μπορούμε  να  το  δούμε  στο  κομμάτι  του  να  το  αφήσουμε  αυτό  να  

υφίσταται  και  να  επιτρέψουμε ,  δηλαδή ,  για  τους  οικογενειακούς  

τάφους  που  έχουν  αγοραστεί ,  γιατί  αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  μπορεί  

να  μεγαλώσει ,  είναι  συγκεκριμένο ,  να  εξακολουθήσει  η  δυνατότητα  

αυτή  για  τους  οικογενειακούς  τάφους  που  έχουν  αγοραστεί .  Αυτό .   

 Για  τα  άλλα  όμως ,  πρώτον  θα  πρέπει  να  ξεκαθαρίσουμε  ότι  δεν  

μπορούμε  να  ξεφύγουμε  από  το  κομμάτι  το  θεσμικό  που  μας  επιβάλει  

την  εναρμόνιση .  Εάν  δούμε  για  τις  περιπτώσεις  αυτές  που  έχουμε  του  

Λευκώνα  ή  στις  άλλες  περιοχές ,  δεν  είναι  μόνο  στον  Λευκώνα ,  ότι  

υπάρχει  λόγω  αυτής  της  κατάστασης  υπάρχει  πολύ  μεγάλος  φόρτος ,  θα  

έρθουμε  να  αλλάξουμε  πάλι  τον  Κανονισμό  μας .  αναγκαστικά .  Αλλά  

είναι  μονόδρομος  αυτό  το  οποίο  κάνουμε .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  θέμα  των  προσώπων ,  τα  οποία  είναι  

υπεύθυνα  και  επιβλέπουν  όλη  αυτή  την  διαδικασία ,  ξέρετε  σε  ποια  

κατάσταση  είναι  ο  Δήμο  μας  και  να  το  πούμε  όλοι  για  να  το  

καταλάβουμε ,  σε  ποια  κατάσταση  είναι  ο  Δήμος  μας  με  το  κομμάτι  το  

στελεχιακό; Ξέρετε ότι  ο Δήμος το ΄10  είχε  540 άτομα  περίπου  και  
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τώρα  λειτουργούμε  με  κάτω  από  310; Για  τον  Δήμο  μιλάω ,  δεν  μιλάω  

για  τις  δημοτικές  επιχειρήσεις .  Μην  σας  πω  ότι  από  τον  Οκτώβριο  

λόγω  της  μη  ύπαρξης  κοινωφελούς  έχουμε  μείον  150 άτομα .   

 Ο  Δήμος  σαν  Δήμος  Σερρών  εάν  λέγαμε  να  καλύψει  όλες  τις  

λειτουργικές  του  ανάγκες  και  θέσεις  βάσει  οργανογράμματος ,  θα  

έπρεπε  να  έχει  διπλάσιους  υπαλλήλους .  Άρα  λοιπόν ,  το  στελεχιακό  

δυναμικό  είναι  τέτοιο  που  πραγματικά  δεν  δίνει  τις  υπηρεσίες  σε  

πολλές  περιπτώσεις  και  εδώ  είναι  το  θέμα  των  κοιμητηρίων ,  που  θα  

θέλαμε  να  δώσουμε  στους  δημότες .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  τι  κάνουμε ;  Αναφέρθηκε  από  τον  Αντιδήμαρχο  

ότι  ήδη  ολοκληρώνεται  ο  συνοπτικός  διαγωνισμός ,  έπρεπε  να  είναι  

συνοπτικός  γιατί  είναι  πάνω  από  τα  20 χιλιάρικα ,  για  την  βελτίωση  

των  συνθηκών ,  αυτά  που  αναφέρατε  κυρία  Ιλανίδου  και  πολλά  άλλα ,  

για  τα  οποία  η  εικόνα  είναι  σε  αυτό  τον  βαθμό  που  πρέπει .   

Ελπίζουμε  τελειώνοντας  τώρα  με  τα  οκτάμηνα  η  κοινωφελής ,  

όπως  ξέρετε  όλοι  και  θα  ήθελα  μέσα  από  αυτή  την  ευκαιρία  που  μου  

δίνεται  να  επικοινωνήσετε  αυτό  στους  γνωστούς  σας ,  τους  ανθρώπους  

οι  οποίοι  έχουν  την  δυνατότητα  να  ενταχθούν  στην  κοινωφελή  να  

κάνουν  τις  αιτήσεις  στον  Ο .Α .Ε .Δ . ,  που  είναι  σε  εξέλιξη  τώρα ,  ούτως  

ώστε ,  μέσω  Ο .Α .Ε .Δ . ,  μέσω  Α .Σ .Ε .Π .  να  στελεχωθεί  ο  Δήμος  με  129 

θέσεις  κοινωφελούς  εργασίας  που  υπολογίζουμε  να  είναι  στον  Δήμο  

από  τον  Αύγουστο .  Αυτές  θα  είναι  μια  ανακούφιση  για  τις  υπηρεσίες  

του  για  να  προχωρήσουμε .   

Εν  κατακλείδι ,  καταβάλουμε  προσπάθειες  και  στο  επόμενο  

τεχνικό  πρόγραμμα  να  ξέρετε  ότι  για  το  κομμάτι  των  κοιμητηρίων  θα  

διαθέσουμε  ποσά ,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  μην  διαθέσουμε .  Είναι  
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δέσμευσή  μας  αυτή  ότι  η  εικόνα  των  κοιμητηρίων  πρέπει  να  αλλάξει  

και  θα  την  αλλάξουμε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

Προτείνω ,  λοιπόν ,  να  έχουμε  την  τροποποίηση  αυτή  που  

προτείνουμε  για  τους  οικογενειακούς  τάφους ,  να  γίνει  αποδεκτή  η  

εισήγηση  η  που  έκανε  ο  Αντιδήμαρχος ,  με  την  δέσμευση  να  δούμε  

αυτό  το  θέμα  ανάλογα  το  πως  θα  πάει  με  τα  κοιμητήρια  στον  Λευκώνα  

ή  στο  Μητρούσι  ή  να  επανέλθουμε  εδώ  να  τροποποιήσουμε  την  

εισήγησή  μας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε ,  εάν  είναι  νόμος  καθώς  λες ,  τι  να  δούμε ;  Θα  πλακώσουν  

δηλαδή  και  εκεί  θα  γίνει  χαμός .  Άμα  συμβεί  το  κακό  μετά  θα  το  

πάρουμε  πίσω ;  Αφού  λες  ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  τον  λόγο  το  βάζουμε  έτσι .  Εάν  δούμε  ότι  σε  αυτές  τις  

περιπτώσεις  υπάρχει  πολύ  μεγάλος  φόρτος  στα  κοιμητήρια  αυτά ,  τότε  

να  διερευνήσουμε  που  αυτή  την  στιγμή  δεν  βλέπω  να  υπάρχει  θεσμικά  

η  δυνατότητα  να  το  κάνουμε ,  να  διερευνήσουμε  άλλη  περίπτωση  και  

φυσικά  να  θυμίσω  σε  όλους  ότι  και  από  την  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή  υπάρχει  ένα  σχέδιο ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  το  τρέξουμε  για  τα  Γ  

κοιμητήρια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  Δήμαρχε ,  συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   που  παίρνω  τον  λόγο ,  

επειδή  ο  Λευκώνα  λειτουργεί  ως  Γ  κοιμητήριο  της  πόλεως ,  να  το  πω  

έτσι  απλά ,  θα  πρέπει  να  έχετε  υπάλληλο  εκεί .  Δεν  γίνεται  αυτό  το  

πράγμα  που  συμβαίνει .  Ελάτε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  να  δείτε  τι  

συμβαίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό ,  αυτό  θα  κοιτάξουμε  εκ  των  

συστάδην ,  από  αυτούς  που  δεν  έχουμε ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  να  

διοχετεύσουμε  κάποια  άτομα  εκεί .  Θα  το  δούμε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  θα  ψηφίσουμε  να  μας  πείτε  τι  ακριβώς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  αλλαγή  η  οποία  προτάθηκε  από  τον  Δήμαρχο  σε  σχέση  με  το  

κείμενο ,  παρακαλώ  ησυχία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  απλώς  θέλει  να  πει  και  το  ολοκληρώνω  ότι  αυτή  η  εισήγηση  που  

ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  πέρασε  ομόφωνα  από  την  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς  ήταν  οι  ίδιες  απορίες  αλλά  μας  είπαν  ότι  είναι  δεσμευτικές .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  είναι  δεσμευτικές  και  το  εξηγούμε  και  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς  τα  ίδια  θέματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  αλλαγές  αυτές ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν  λέμε  ομόφωνα  πέρασε ,  ήταν  ακριβώς  μέσα  από  αυτές…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα  δεν  αλλάζει  ο  νόμος ,  το  θεσμικό  πλαίσιο  δεν  αλλάζει .  Τώρα  για  το  

άτομο ,  συγνώμη  λίγο ,  για  τους  οικογενειακούς  τάφους  δεν  
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αναφέρθηκε .  Τώρα  αναφέρεται  και  μπορούμε  να  το  προσδιορίσουμε ,  

πρώτον .  Όπως  και  για  τον  υπάλληλο ,  για  το  στέλεχος  για  τα  

κοιμητήρια ,  εκείνο  δεν  αλλάζει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δήμαρχε  για  τους  πληρωμένους  οικογενειακούς  τάφους  δεν  είχαμε  πει .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Να  σας  θυμίσω ,  είχαμε  συζητήσει  και  είχαμε  πει  ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  λίγη  σημασία  έχει  τώρα  αυτό .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Περάσουν  και  έξι  χρόνια…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  λίγη  σημασία  τώρα  αυτό .  Τώρα  μην  πάμε  στο  ιστορικό ,  εδώ  είναι  

το  κυρίαρχο  σώμα  για  να  πάρουμε  τις  αποφάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συγνώμη  για  την  παρέμβαση ,  έχουμε  κάποιο  αυτοκίνητο  

κάτω  που  εμποδίζει  την  κυκλοφορία .  ΕΡΝ  9388 Είναι  κανενός  από  

εσάς  να  κατεβεί  να  το  πάρει ;  

 Να  πω  το  εξής .  Παρακαλώ  ησυχία .  Εξηγήθηκε  επαρκώς  ότι  οι  

αλλαγές  αυτές  μας  επιβλήθηκαν  ουσιαστικά  από  τον  Επιθεωρητή  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  έχουν  να  κάνουν  με  την  εναρμόνισή  μας  με  το  

θεσμικό  πλαίσιο  και  με  το  σύνταγμα .   

 Η  πρόταση  που  έγινε  από  τον  κ .  Δήμαρχο  αποδεκτή  έχει  να  κάνει  

με  το  καθεστώς  των  οικογενειακών  τάφων ,  το  οποίο  θα  παραμείνει  

αμετάβλητο ,  σύμφωνα  με  την  πρόταση  του  Δημάρχου  και  άρα  θα  
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εξακολουθήσουν  οι  υφιστάμενοι  οικογενειακοί  τάφοι  να  υπάρχουν  στο  

διηνεκές ,  όπως  υφίστανται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσοι  έχουν  αγοραστεί .  Συν  το  ότι  θα  πρέπει  να  στελεχωθεί  η  υπηρεσία  

στον  Λευκώνα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  δεν  είναι  του  Κανονισμού .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  σαν  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αίτημα  έγινε  αποδεκτό .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στα  25 πήγε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  πληρώνουν .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Στα  15 χρόνια  τους  αφήνουμε  και  μετά  τα  έξι  χρόνια  πληρώνουν  35 

ευρώ .  Έξι  χρόνια  μηδέν  και  μετά  . .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στα  εννέα  δηλαδή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  στα  υπόλοιπα  εννέα .   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

35 ευρώ  τον  χρόνο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άρα  δεν  βγαίνουν ,  γιατί  κάπως  έτσι  αναφέρθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  διευκρινίστηκε  και  αυτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  μπορεί  να  αλλάξει  λίγο  το  ηλικιακό ;   

Κος  ΤΑΪΡΗΣ:  

Το  25 να  γίνει  27.  Να  το  κάνουμε  και  αυτό  27.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  μετά  θα  λέει  ο  άλλος  29 είναι  στο  όριο .  Μην  πάμε  έτσι ,  εντάξει .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  παρακαλώ ,  κοιτάξτε  κάτι  εάν  το  πάμε  έτσι  σήμερα  

και  ένας  σαραντάρης  νέος  είναι .  Έτσι  δεν  είναι ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μακάβρια  συζήτηση  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλά  δεν  έχει  νόημα  αυτή  η  συζήτηση .  Το  18 έγινε  25 και  θα  δούμε  τις  

δυνατότητες  στο  μέλλον .  Μακάρι  να  το  κάνουμε  και  50.   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

….Εννέα  χρόνια  το  πάτησε . .  πέρασαν  17 χρόνια  και  δεν  το  έβγαλαν  

και  δεν  πληρώνουν  οι  άνθρωποι .  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  πρόκειται  για  ένα  θέμα  το  οποίο  όλους  μας  

στεναχωρεί .  Είναι  πράγματι  πολύ  ευαίσθητο .  Δεν  μπορούμε  τώρα  να  
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πάμε  σε  διαδικασία   διαγωνισμού  ευαισθησίας ,  όλοι  μας  είμαστε  

ευαίσθητοι  και  όλοι  μας  θλιβόμαστε ,  αλλά  είμαστε  αναγκασμένοι  εκ  

των  πραγμάτων  να  λάβουμε  κάποιες  αποφάσεις ,  συνεκτιμώντας  και  τις  

δυσκολίες  που  υπάρχουν ,  ιδίως  στα  Α  κοιμητήρια .   

 Συνεπώς  η  αλλαγή ,  η  οποία   θα  επέλθει  έχει  να  κάνει  με  τους  

οικογενειακούς  τάφους ,  νομίζω  επεξηγήθηκε  επαρκώς  και  . .  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θέλω  μια  διευκρινιστική  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  την  ερώτησή  σας ,  κυρία  Παπαφωτίου  και  μετά  ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τον  κ .  Ταΐρη  θέλω  να  ρωτήσω  εάν  είναι  για  τα  κομμάτια  που  

αποδίδονται  στους  αλλόθρησκους ,  εάν  είναι  υποχρεωτική  η  ταφή  ενός  

αλλόθρησκου  εκεί ,  διότι  μπορεί  να  είναι  κάποιος  μάρτυρας  του  

Ιεχωβά ,  για  παράδειγμα ,  αλλά  η  τελευταία  του  επιθυμία  να  είναι  να  

ταφεί  με  την  χριστιανική  του  οικογένεια .  Είναι  υποχρεωτικό  να  ταφεί  

στο  κομμάτι  των  αλλοθρήσκων ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  κάτι  εγώ ;  Αυτή  η  πρόβλεψη  υπάρχει  εκ  του  νόμου  ως  μέτρο  

εύνοιας  προς  τον  αλλόθρησκο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  υποχρεωτική  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συνάδελφοι  μην  παρεμβαίνετε  και  μην  διακόπτετε .  Είναι  

υποχρεωτικό  να  υπάρχει  τέτοιο  κομμάτι  στο  κοιμητήριο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  ταφή  εκεί  ενός  αλλόθρησκου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ταφή  εκεί  ενός  αλλόθρησκου  δεν  είναι  υποχρεωτική .  Είναι  

υποχρεωτικό  να  υπάρχει  αυτό  το  κομμάτι  στο  κοιμητήριο .  Ο  κ .  

Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Θεωρώ  ότι  είναι  ευαίσθητο  θέμα ,  όπως  

ευαίσθητο  είναι  και  το  θέμα  της  θρησκείας…Υπάρχουν  κάποιοι  οι  

οποίοι  δεν  έχουν  καν  θρησκεία .  Υπάρχουν  και  …Για  μας  αυτός  ο  

Κανονισμός ,  έστω  και  εάν  δεν  μπαίνει  . .  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  

μπορούμε  να  το  ψηφίσουμε .  Δεν  βλέπουμε  τους  μη  Χριστιανούς  ή  

καθολικούς  ή  μάρτυρες  ή  οτιδήποτε   ανθρώπους  άλλης  κατηγορίας  

στην  ζωή ,  δεν  θα  τους  δούμε  και  στον  θάνατο .   

Οπότε  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  τον  Κανονισμό  μόνο  και  μόνο  

γι '  αυτό  το  πράγμα .  Με  τα  υπόλοιπα  . .  συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε ,  κύριε  συνάδελφε .  Προφανώς ,  όλοι  οι  Έλληνες  είναι  ίσοι  

ενώπιον  του  νόμου  ανεξαρτήτως  θρησκεύματος .  Εδώ  όμως  μιλάμε  για  

μια  υποχρέωση  που  μας  επιβάλλεται  από  τον  νόμο .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σωστά .  Δικό  σας  θέμα .  Συνεπώς ,  μετά  ταύτα  ο  Κανονισμός  τίθεται  σε  

ψηφοφορία  ως  έχει  με  την  αλλαγή ,  η  οποία  προτάθηκε  από  τον  

Δήμαρχο ,  έγινε  δεκτή  από  τον  Δήμαρχο  που  έχει  να  κάνει  με  τους  

οικογενειακούς  τάφους ,  όπως  επεξηγήθηκε  προηγουμένως .   

 Εκτός  από  τον  κ .  Φαρμάκη ,  που  δήλωσε  ότι  δεν  ψηφίζει  τον  

Κανονισμό ,  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι ;  Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  για  

τον  ίδιο  λόγο .  Οι  υπόλοιποι  ναι .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα  άμα  θέλετε .  Ψηφίζετε  τον  Κανονισμό  

εκτός  από  την  διάταξη  για  τους  αλλοθρήσκους .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός  από  την  διάταξη  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  ότι  δεν  ψηφίζετε  τον  Κανονισμό ,  γι '  αυτό .  Λοιπόν ,  ψηφίζεται  

τον  Κανονισμό  επομένως  όλοι ,  εκτός  από  την  διάταξη  των  

αλλοθρήσκων  που  δεν  ψηφίζουν  ο  κ .  Φαρμάκης ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  η  

κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Γάτσιος .  Αυτοί .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με  την  αλλαγή  βέβαια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  την  αλλαγή .  Λοιπόν ,  καταγράφηκε  αυτό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

10

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:206/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράγαμε  στο  επόμενο  θέμα .  Θέμα  έκτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Λήψη  απόφασης  για  την  παραχώρηση  κατά  χρήση  

 έκτασης  εντός  του  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας ,  

 στον  ¨Μ .Γ .Σ .  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Το  θέμα  ξανά  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Κάνω  μια  μικρή  

εισήγηση .  Ξέρουμε  ότι  ο  Ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός  ζήτησε  μια  

έκταση  στον  χώρο  του  πάρκου  της  Ομόνοιας ,  έτσι  ώστε  να  κάνει  εκεί  

διάφορες  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και  δράσεις .   

 Λέω  λοιπόν  με  λίγα  λόγια  ότι  από  ένα  χώρο  περίπου  225 

στρεμμάτων  ο  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός  ζητάει  45 περίπου  στρέμματα ,  μια  

έκταση  που  την  έχουμε  σε  δυο  πολύγωνα ,  δεν  είναι  ακριβώς  πολύγωνα ,  

σε  δυο  χώρους ,  τους  οποίους  …  

 Ζητά ,  λοιπόν ,  δυο  χώρους ,  τους  οποίους  τον  έναν  ήδη  

χρησιμοποιεί  περίπου  20 στρεμμάτων  και  άλλο  έναν  χώρο  23 
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στρεμμάτων  τον  οποίο  τον  χρησιμοποιούσε  ο  Πήγασος .  Όπως  ξέρουμε  

έχουν  ενοποιηθεί  οι  δυο  αυτοί  Σύλλογοι ,  έχει  μείνει  ο  Πανσερραϊκός  

και  στην  ουσία  ζητάει  παραχώρηση  για  25 χρόνια  μια  έκταση  . .έτσι  

ώστε ,  να  μπορέσουν  να  επιδοτηθούν  για  να  μπορέσουν  να  κάνουν  

κάποια  κτήρια  και  κάποιους  αθλητικούς  χώρους ,  ένα  αθλητικό  κέντρο .   

 Αυτό  που  θέλω  να  πω  εγώ  είναι  το  εξής .  Θα  απαντήσω  σε  ότι  

θέλετε  μετά .  Το  κύριο  θέμα  για  μας  και  θα  πω  και  για  μένα  

προσωπικά ,  γιατί  εγώ  είχα  μια  προσωπική  εμπειρία  από  αθλητικούς  

συλλόγους  και  το  πως  αναπτύσσεται  μια  περιοχή ,  είναι  το  εξής .  Όλοι  

θέλουν ,  νομίζω ,  εάν  δεν  μπορεί  ο  δήμος  να  κάνει  κάποιες  δράσεις  ή  

κάποια  κτήρια ,  να  δώσουμε ,  όπως  έχουμε  δώσει  εμείς  και  οι  

προηγούμενοι  πολύ  περισσότερο  πιο  παλαιά ,  χώρους  σε  συλλόγους ,  

έτσι  ώστε  να  κάνουν  τις  δραστηριότητές  τους .  

 Το  δικό  μας  κριτήριο  νομίζω  είναι ,  πρώτον ,  να  γίνουν  οι  

δραστηριότητες  για  τις  οποίες  ζητείται  ο  χώρος  και  δεύτερον  να  μην  

θίγονται  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  και  κυρίως  των  δημοτών .  Αυτό ,  όχι  

την  στιγμή  που  γίνεται  η  παραχώρηση ,  αλλά  να  εξασφαλίσουμε  αυτό  

το  πράγμα  για  τα  επόμενα  χρόνια ,  γιατί  εμείς  και  όταν  λέω  εμείς ,  όλοι  

όσοι  πάρουμε  την  απόφαση ,  αύριο  δεν  θα  είμαστε  εδώ ,  αυτή  η  

παραχώρηση  όμως  θα  είναι  για  πάρα  πολλά  χρόνια ,  το  ίδιο  και  οι  

άνθρωποι  του  Πανσερραϊκού  δεν  θα  είναι  προφανώς  οι  ίδιοι ,  άρα  

λοιπόν  μπορεί  να  αλλάξουν  τα  δεδομένα  είτε  οικονομικά  είτε  εμπορικό  

είτε  οτιδήποτε ,  άρα  εμείς  πρέπει  να  εξασφαλίσουμε  τα  συμφέροντα  

των  δημοτών  και  του  Δήμου .   

 Τι  λέμε  λοιπόν ;  Αφού  σας  είπα  τις  τεχνικές  λεπτομέρειες  θα  

πρέπει  να  συζητήσουμε  τους  όρους  σύμφωνα  με  τους  οποίους  λέμε  

εμείς  ότι  μπορούμε  να  παραχωρήσουμε  την  έκταση  αυτή .   
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 Ξαναλέω  λοιπόν  και  επαναλαμβάνω  για  να  το  καταλάβουμε  όλοι ,  

σε  μια  έκταση  220 στρεμμάτων  ο  ερασιτέχνης  Πανσερραϊκός  ζητάει  τα  

45.  Στα  στρέμματα  αυτά  οι  όροι  δόμησης  είναι  οι  εξής .  20% κάλυψη  

έχουμε  στον  χώρο  αυτό ,  που  σημαίνει  ότι  περίπου  45 στρέμματα  

μπορούν  να  καλυφθούν  με  δόμηση  και  0,20%, ας  το  πούμε  έτσι ,  

συντελεστή  δόμησης .  Δηλαδή  45.000 τετραγωνικά  περίπου  μπορούν  να  

κτιστούν  στην  περιοχή  εκείνη  είτε  σε  έναν  όροφο  είτε  σε  

περισσότερους  ορόφους .  Το  μέγιστο  ύψος  είναι  18 μέτρα .  

 Σήμερα  τα  κτήρια  εκεί  που  είναι  κτισμένα  είναι  περίπου  7.000 

μέτρα .  Άρα  λοιπόν ,  έχουμε  περίπου  38.000 τετραγωνικά  μέτρα  να  

κτιστούν .  Φυσικά  δεν  θα  κτιστούν  όλα  από  τον  Πανσερραϊκός ,  λέω  το  

σύνολο  ανάλογα  με  το  τι  θα  κάνει  αργότερα  ο  Δήμος  ή  κάποιοι  άλλοι  

Σύλλογοι .  Αυτό  θα  το  δούμε  στην  πορεία ,  δεν  είναι  θέμα  συζήτησης  

τώρα .   

 Τι  λέμε ,  λοιπόν ,  τώρα ;  Αφού  καταλήξουμε  στο  εάν  πραγματικά ,  

θα  δώσουμε  μια  προέγκριση  προς  τον  Πανσερραϊκός  να  πάρει  τον  

χώρο ,  θα  πρέπει  οι  άνθρωποι  αυτοί  να  μας  φέρουν  την  οριστική  μελέτη  

του  τι  θέλουν  να  κάνουν .  Την  μελέτη  αυτή  θα  την  εγκρίνει  ξανά  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  κάθε  δράση ,  η  οποία  θα  γίνεται  από  εδώ  και  

πέρα  στους  χώρους  εκείνους ,  θα  εγκρίνονται  πάντα  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  το  συμβούλιο  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  προτείνουμε  να  δώσουμε  απλά  έναν  χώρο  σε  

έναν  Σύλλογο  που  . .  για  την  πόλη  μας ,  αλλά  αυτό  μόνο  του  δεν  φτάνει  

για  να  δώσουμε  τον  χώρο ,  λέμε  ότι  για  όλα  τα  υπόλοιπα  χρόνια  ο  

Δήμος  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ή  και  οι  δυο  μαζί  θα  έχουν  τον  κύριο  λόγο ,  

μάλλον  υποχρεωτικά  θα  συμφωνούν ,  θα  πρέπει  να  έχουμε  την  σύμφωνη  
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γνώμη  των  δυο  αυτών ,  του  Δήμου  και  του  ΔΣ  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  να  

μπορέσει  ο  Πανσερραϊκός  να  κάνει  οποιαδήποτε  δράση .   

 Το  θέμα ,  λοιπόν ,  για  μας  είναι ,  εάν  αυτοί  οι  όροι  είναι  οι  

σωστοί ,  αρκετοί ,  για  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία .   

 Αυτά  είχα  να  πω  για  την  ώρα .  Να  δείξουμε  λίγο  πρώτα  τις  

φωτογραφίες .  Εδώ  τώρα  είναι  το  διάγραμμα  κάλυψης  όπου  φαίνονται  

όλοι  οι  χώροι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  μου  επιτρέψεις  Γιώργο ,  να  μιλάω  εγώ  και  να  δείχνεις  εσύ  για  να  

συγχρονιζόμαστε .   

 Να  συμπληρώσω  λίγο  την  εισήγηση .  Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  στην  

προηγούμενη  συνεδρίαση ,  η  οποία  έγινε  μέσω  τηλεδιάσκεψης  ετέθη  το  

θέμα  της  παραχώρησης  συγκεκριμένου  χώρου  στον  Μουσικό  

Γυμναστικό  Σύλλογο  του  Πανσερραϊκού ,  στον  Ερασιτέχνη  

Πανσερραϊκό .   

 Πρώτο  θέλω  να  σας  πω  ότι  αναφέρθηκε  στην  εισήγηση  που  έγινε  

τότε  σε  ένα  συνολικό  όραμα  που  έχουμε  σαν  Δημοτική  Αρχή  για  την  

αξιοποίηση  του  χώρου .  Αυτό  το  όραμα  υπάρχει  και  υφίσταται .  Σήμερα  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έρχεται  ένα  συγκεκριμένο  αίτημα ,  το  οποίο  

φυσικά  εντάσσεται  σε  μια  γενικότερη  φιλοσοφία  που  έχουμε  

αξιοποίησης  αυτού  του  υπέροχου  χώρου ,  του  Αθλητικού  Πάρκου  

Ομόνοιας .  Συνολικής  αξιοποίησης .   

 Έχουμε  την  τύχη ,  την  χαρά  πρόσφατα  να  έχει  προχωρήσει  η  

διαδικασία  εξεύρεσης  χρηματοδότησης  και  συμπλήρωσης  αυτής  της  

χρηματοδότησης ,  ούτως  ώστε ,  να  δημιουργηθεί  το  κολυμβητήριο .   

 Το  κολυμβητήριο ,  το  οποίο  είναι  σε  αυτή  εδώ  την  θέση ,  θα  είναι  

η  κορωνίδα  αυτής  της  έκτασης ,  η  οποία  θα  δημιουργηθεί  και  θα  
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μετατραπεί  σε  ένα  πόλο  έλξης  αθλητικό  και  όχι  μόνο .  Και  τι  εννοούμε  

πόλο  έλξης ;  Εννοούμε  ότι  μέσα  σε  αυτόν  τον  χώρο  φιλοδοξούμε ,  γιατί  

συνορεύει  και  με  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  δημιουργήσουμε  ένα  

πλέγμα  υπηρεσιών  στους  πολίτες  μας ,  με  εγκαταστάσεις  και  με  

υποδομές ,  οι  οποίες  θα  επιτρέπουν  στους  πολίτες ,  στα  Σωματεία ,  στους  

επισκέπτες  να  έρθουν  σε  αυτόν  τον  χώρο .    

 Μέχρι  στιγμής  η  υφιστάμενη  κατάσταση  ποια  είναι ;  και  όταν  λέω  

η  υφιστάμενη  κατάσταση  τι  ισχύει  αυτή  την  στιγμή ,  τι  έχουν  

παραχωρηθεί  έμμεσα  ή  άμεσα  στους  Συλλόγους ;   

 Βλέπετε  ότι ,  καταρχάς  εδώ  είναι  ο  χώρος ,  όπως  είπαμε ,  που  

ξεκινάει  το  βιοκλιματικό  κολυμβητήριο ,  εδώ  είναι  ο  χώρος  του  

κλειστού  γυμναστηρίου  που  υπάρχει  ως  δόμηση  και  στους  υπόλοιπους  

χώρους  αυτή  την  στιγμή  υπάρχουν  γήπεδα  ποδοσφαίρου .   

 Μέχρι  στιγμής  αυτός  ο  χώρος ,  ο  Α  χώρος  και  ο  Β  χώρος  είναι  

αυτοί  που  χρησιμοποιούνται  συγκεκριμένα  από  ομάδες ,  οι  οποίες  

ανήκουν ,  είναι  στο  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός .  Εδώ  αυτός  ο  χώρος  ήδη  

χρησιμοποιείται  από  τις  ομάδες  αυτές ,  ο  χώρος  Β  χρησιμοποιείται  

μέχρι  τώρα ,  είχε  παραχωρηθεί  μέχρι  τώρα  στον  Πήγασο ,  ο  Πήγασος  

έχει  ενσωματωθεί  στον  Πανσερραϊκό ,  άρα  ουσιαστικά  αυτοί  οι  δυο  

χώροι  που  είναι  το  ζητούμενο  το  σημερινό  σήμερα ,  είναι  αυτοί  οι  δυο  

χώροι  που  ζητούνται  να  δοθούν  στον  ερασιτέχνη  Πανσερραϊκό  με  

συγκεκριμένους  όρους  όμως  και  προϋποθέσεις .  Συγκεκριμένους  όρους  

και  προϋποθέσεις ,  που  θα  διαφυλάττουν  τον  δημοτικό  χαρακτήρα  και  

την  αποφασιστική  θέση  του  δήμου  για  οτιδήποτε  γίνεται  στο  μέλλον .  

Είτε  με  την  εξέλιξη ,  ενδεχόμενα  την  εξέλιξη ,  του  ερασιτέχνη ,  του  

ποδοσφαιρικού  τμήματος  του  ερασιτέχνη  σε  ΠΑΕ  είτε  την  συνέχισή  

του .   
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 Στους  άλλους  χώρους ,  στους  χώρους  που  μένουν  είναι  οι  χώροι ,  

οι  οποίοι  είναι  για  τις  υπόλοιπες  ομάδες  τις  οποίες  θέλουμε  και  να  τις  

ενισχύσουμε  και  να  τις  υποβοηθήσουμε .  Οι  δυο  χώροι ,  δηλαδή ,  που  

μένουν  εδώ ,  που  είναι  εδώ  δεν  πειράζονται  από  την  συγκεκριμένη  

παραχώρηση .  Όπως  ίσχυε  το  καθεστώς  το  ίδιο  θα  ισχύει  και  τώρα .  

Όπως  έχουμε  και  τους  χώρους  των  γηπέδων  τους  ΕΠΣ ,  που  και  αυτοί  

έχουν  την  χρήση  όπως  είχαν  μέχρι  τώρα ,  δεν  επηρεάζονται  καθόλου .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  στο  πλάνο  και  στο  business plan που  

ετοιμάζεται  και  θα  παρουσιαστεί  εδώ  και  θα  συζητηθεί  πλήρως ,  θα  

συζητήσουμε  μαζί  τις  άλλες  σκέψεις  και  το  άλλο  σχέδιο  και  όραμα  που  

έχουμε  για  τις  υπόλοιπες  υποδομές  που  είναι  οι  χώροι  που  άπτονται  

και  του  κλειστού  αλλά  και  οι  άλλοι  χώροι  που  πρέπει  να  αξιοποιηθούν  

για  να  μετατραπούν ,  όπως  είπαμε ,  σε  έναν  καλοπληρωμένο  αθλητικό  

πάρκο .   

 Οι  όροι  που  μπαίνουν ,  οι  όριο  που  προήλθαν  σαν  πρόταση  από  

τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έχουν  σταλεί  σε  όλους  σας  με  κάποιες  

τροποποιήσεις  και  με  κάποιες  προσθήκες ,  οι  οποίες  έχουν  να  κάνουν  

με  την  ενδυνάμωση  του  δημόσιου  χαρακτήρα ,  του  δημοτικού  

χαρακτήρα  της  παραχώρησης  αυτής .   

 Ουσιαστικά  μιλάμε  για  το  αίτημα ,  το  οποίο  έχει  έρθει  από  τον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  προσθέτοντας  όμως  συγκεκριμένες  προσθήκες ,  οι  οποίες  

ισχυροποιούν  την  θέση  του  Δήμου .  Ποιες  είναι  αυτές  οι  προσθήκες ;  

Κατά  πρώτον ,  ότι  όλες  οι  εργασίες  είναι  σημαντική  η  πρώτη  συνθήκη ,  

όλες  οι  εργασίες  που  θα  παρουσιαστούν  και  έχουμε  την  χαρά  να  

έχουμε  μαζί  μας  και  τους  ανθρώπους  του  Πανσερραϊκού  που  μπορούν  

να  παρουσιάσουν  τι  ακριβώς  θέλουν  να  κάνουν  στο  προπονητικό  αυτό  

κέντρο ,  αλλά  οι  εργασίες  που  θα  γίνουν  στο  υπό  δημιουργία  αθλητικό  
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κέντρο ,  θα  έχουν  μετά ,  όταν  είναι  να  γίνουν ,  θα  έχουν  την  σύμφωνη  

γνώμη  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  του  Δήμου  Σερρών .  

 Με  άλλα  λόγια ,  εδώ  σήμερα  ζητείται  η  παραχώρηση  του  χώρου  

καταρχάς ,  αλλά  για  τις  εργασίες  που  προφανώς  θα  μελετηθούν  και  θα  

γίνουν  στον  συγκεκριμένο  χώρο ,  θα  πρέπει  να  έρθει  πάλι  το  κυρίαρχο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μαζί  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  να  συναινέσουν ,  

ούτως  ώστε ,  να  γίνουν .   

 Το  δεύτερο  είναι ,  στην  περίπτωση ,  στο  άρθρο  4,  ότι  όλες  οι  

κατασκευές  που  θα  γίνουν  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  θα  μείνουν  

μετά  την  λήξη  του  χρόνου  παραχώρησης  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ή  στον  

Δήμο  Σερρών ,  ανάλογα  ποιος  θα  είναι  ο  κύριος  της  έκτασης  κατά  τον  

χρόνο  λήξης  της  παραχώρησης .  Και  αυτό  μπαίνει  γιατί  προφανώς  η  

κυριότητα  μπορεί  να  μετατραπεί  κατά  το  διάστημα  αυτό .   

 Ο  πέμπτος  όρος  βγαίνει  αυτούσιος ,  γιατί  προφανώς  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  υπεύθυνος ,  ούτως  ώστε ,  να  διασφαλίσει  τον  χώρο  

στους  υπόλοιπους ,  στα  υπόλοιπα  μέλη ,  στους  υπόλοιπες  δημότες ,  άρα  

μπήκε  εκ  του  περισσού .  Εκ  των  πραγμάτων  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έχει  αυτή  

την  αρμοδιότητα  και  αυτοί  οι  όροι  που  μπαίνουν ,  μπαίνουν  οι  όροι  για  

να  παραχωρηθεί  η  αρμοδιότητα  αλλά  δεν  μπαίνουν  και  όροι  

υποχρέωσης  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Στην  περίπτωση  8,  προκειμένου  να  αναπτυχθούν  εμπορικές  

δραστηριότητες  και  όχι  σε  περίπτωση  λειτουργίας  εμπορικών  

δραστηριοτήτων ,  προκειμένου  να  αναπτυχθούν  εμπορικές  

δραστηριότητες ,  καθώς  και   οποιαδήποτε  άλλη  δραστηριότητα  που  

αποφέρει  κέρδη ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  πρέπει  να  έχει  επί  των  εσόδων  

ποσοστό ,  το  οποίο  θα  καθοριστεί  με  συμφωνία .   
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 Δηλαδή ,  εάν  γίνει ,  εάν  υπάρχει  τέτοια  δραστηριότητα  θα  πρέπει  

ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  αποφασίσει  γι '  αυτό  το  πράγμα .  Δεν  γίνεται ,  

δηλαδή ,  αυτό  τώρα ,  η  άδεια  προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  θα  πρέπει  να  

έχουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .   

 Όπως  επίσης  είναι  σημαντικό  και  το  9.  Σε  περίπτωση  

δημιουργίας  ΠΑΕ ,  ο  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός  θα  μπορεί  να  επιτρέπει  την  

χρήση  των  εγκαταστάσεων  στην  ΠΑΕ ,  γιατί  για  το  γήπεδο  μιλάμε ,  για  

ποδόσφαιρο  μιλάμε ,  αλλά  εάν  δημιουργηθεί  η  ΠΑΕ  μπορεί  να  το  

επιτρέπει  αυτό ,  αλλά  με  σύμφωνη  γνώμη  και  όχι  με  ενημέρωση  απλώς  

του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Άρα  δηλαδή ,  θα  έρθει  πάλι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  θα  συμφωνήσει  

για  την  συγκεκριμένη  αυτή  εκμετάλλευση .   

 Στο  11 άρθρο ,  θα  επιτρέπεται  επίσης  η  διεξαγωγή  μουσικών  

συναυλιών  ή  άλλων  μουσικών  εκδηλώσεων  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  

του  ΔΣ  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Πάλι  έχουμε  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  ο  οποίος  

κρατάει  ακριβώς  αυτή  την  δραστηριότητα ,  όχι  απλώς  ενημέρωση  και  

επίσης ,  σε  περίπτωση  έκδοσης  εισιτηρίων  σε  αγώνες ,  θα  καταβάλλεται  

το  ποσοστό  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  σύμφωνα ,  μετά  την  συμφωνία  των  δυο  

μερών .   

 Τέλος ,  για  τα  κτίσματα  που  υπάρχουν  εντός  του  υπό  παραχώρηση  

χώρου ,  ενώ  ανέφερε  η  αρχική  συμφωνία  ότι  θα  υπάρχει  συνεργασία  

μεταξύ  των  δυο  μερών  για  την  διαχείρισή  τους ,  για  συμπλήρωση  . .  η  

ανακαίνιση ,  ορίζουμε  ξεκάθαρα  ότι  αυτό  θα  είναι  υποχρέωση  του  

Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαιτείται  και  έγκριση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είναι  υποχρέωση  και  φυσικά  η  ευθύνη ,  είπαμε ,  για  τον  Πανσερραϊκός  

μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  του  Δήμου  

Σερρών .  Εκεί  λοιπόν  μπαίνει  και  υπεισέρχεται  πάλι  ο  Πανσερραϊκός .   

 Επίσης ,  ο  19ο ς  όρος ,  τον  οποίος  τον  εκφράσαμε  και  στην  

προηγούμενη  συνεδρίαση ,  τα  17 στρέμματα ,  τα  οποία  είχαν  

παραχωρηθεί  με  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  το  

΄17, με  την  σύναψη  της  παρούσας  συμφωνίας  αίρεται  αυτή  η  

παραχώρηση ,  αλλά  εμείς  δηλώνουμε  εδώ  ανοικτοί  θετικά  για  την  

προοπτική  συζήτησης  αξιοποίησης ,  όπως  είπαμε ,  των  χώρων  αυτών  στο  

Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  στο  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκό ,  σε  περίπτωση  

που  έρθει  ένα  αίτημα  για  αξιοποίηση  του  χώρου  στο  μέλλον .  Είμαστε  

ανοικτοί  και  το  βλέπουμε  θετικά .  

 Σε  αυτή  την  φάση  με  αυτές  τις  προσθήκες  θεωρώ ,  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  ότι  πρώτον ,  διασφαλίζεται  πλήρως  το  κομμάτι  της  

παρέμβασης  του  Δήμου  σε  οποιαδήποτε  φάση  της  αξιοποίησης  όλου  

αυτού  του  χώρου  και  κατά  δεύτερο ,  γιατί  θα  έπρεπε  να  το  πούμε  και  

αυτό ,  δεν  υπάρχει  κανένας  κίνδυνος  κάλυψης  αυτού  του  μεγάλου  

ποσού ,  κάλυψης  που  προβλέπει  η  δόμηση  εκεί  στον  χώρο .   

 Στον  χώρο  αυτό  προβλέπεται  δόμηση ,  συνολική  δόμηση  45.545 

τετραγωνικών  μέτρων .  Η  υφιστάμενη  δόμηση  αυτή  την  στα  είναι  7.070 

περίπου  τετραγωνικά  μέτρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μαζί  με  το  νέο  κολυμβητήριο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι ,  εννοείται .  Όταν  λέω  υφιστάμενη  είναι  και  το  νέο  κολυμβητήριο  

και  το  κλειστό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ότι  υπάρχει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλα  όσα  υπάρχουν  αυτή  την  στιγμή .  Με  το  κολυμβητήριο .  Με  το  

κολυμβητήριο  που  είναι  το  μεγαλύτερο .  Το  κλειστό  είναι  4.397 μέτρα .  

Τόσο  είναι  η  δόμηση  εκεί .  Άρα  μένει  μια  υπολειπόμενη  δόμηση  

38.473,77 μέτρα .  Αυτά  είναι  με  την  τεχνική  έκθεση  που  έχουμε  από  

την  υπηρεσία  που  αναφέρει  την  δόμηση  όπως  σας  αναφέρθηκε  από  τον  

Αντιδήμαρχο  για  τον  χώρο  εκεί .   

 Άρα  λοιπόν ,  τι  σημαίνει  αυτό ;  Ότι  όπως  θα  σας  αναλυθεί  και  η  

δόμηση ,  η  οποία  προβλέπεται  και  χρειάζεται  να  γίνει  πολύ  χαμηλής  

παρέμβασης ,  άρα  δεν  υπάρχει  κανένας  κίνδυνος  για  οποιοδήποτε  

σχέδιο  ή  παρέμβαση  θα  βγάλει  το  business plan,  το  οποίο  θα  έρθουμε  

εδώ ,  να  υπάρξει  κάλυψη  αυτού  εδώ  του  μεγάλου  ποσού  που  έχουμε  για  

το  μέλλον .   

 Αυτή  είναι  η  παρουσίαση  του  θέματος ,  η  οποία  έρχεται  και  σαν  

εισήγηση  πλήρως  πλέον  με  τα  τοπογραφικά  όλα ,  με  τις  καλύψεις ,  με  

τις  εισήγηση  της  υπηρεσίας ,  με  την  εισήγηση  της  Τοπικής  Κοινότητας  

θετικά  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  η  ολοκληρωμένη  εισήγηση  ζητά  στην  

παραχώρηση  με  αυτές  τις  προσθήκες  του  χώρου  αυτού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριοι  συνάδελφοι ,  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  δοθεί  και  ο  λόγος ,  καταρχάς  στον  

Πανσερραϊκός  να  κάνει  μια  παρουσίαση  το  τι  θέλει  να  κάνει ,  για  να  

είναι  ολοκληρωμένη  η  εισήγηση  για  τους  συμβούλους  και  από  εκεί  και  

πέρα  να  μπούμε  στην  διαδικασία  των  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  αυτό  ακριβώς  ήθελα  να  πω  και  εγώ .  Νομίζω  ότι  

είναι  σκόπιμο  να  δώσουμε  τον  λόγος  τον  εκπρόσωπο  του  

Πανσερραϊκού  να  μας  παρουσιάσει  το  αίτημά  του  και  κατόπιν  θα  

ακολουθήσει  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων  και  των  τοποθετήσεων  από  τους  

συναδέλφους .   

 Να  καλέσουμε ,  λοιπόν ,  τον  εκπρόσωπο  του  Πανσερραϊκού .  Ο  

Πρόεδρος ;  Ορίστε ,  ελάτε  στο  μικρόφωνο  εδώ .  Σας  καλωσορίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  καλησπέρα ,  κύριοι  σύμβουλοι  

καλησπέρα .  Καταρχάς  θεωρώ  ότι  όσα  λεχθήκανε  και  από  τον  κ .  

Νυχτοπάτη  αλλά  και  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  σε  πρώτη  φάση  . .έχουν  

καλύψει  την  ουσία  του  ζητήματος .  Δηλαδή ,  το  ότι  ο  Σύλλογος  αιτείται  

την  παραχώρηση  της  έκτασης  που  αφορά  χώρους  που  ήδη  

δραστηριοποιείται .  Οι  χώροι  αυτοί  έχουν  διαμορφωθεί  με  την  σημερινή  

τους  εικόνα  εξολοκλήρου  με  δαπάνες  του  Πανσερραϊκού .  Και  

συντηρούνται  όλα  αυτά  τα  χρόνια  με  δικές  μας  δαπάνες .   

 Όπως  επίσης  και  θεωρώ  αυτονόητο  . .την  συγκεκριμένη  έκταση . .  

οποιαδήποτε  άλλη  κατασκευή  θα  πρέπει  να  . .και  να  έχει  και  την  δική  

σας  έγκριση ,  την  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Είναι  

αυτονόητο .  Όλοι  αυτοί  οι  όροι  που  έχουν  μπει  είναι  προς  την  

διασφάλιση  της  δημόσιας  περιουσίας ,  γι '  αυτό  και  τους  αποδεχόμαστε .   

 Θα  ήθελα  να  αναφερθώ  ποιος  αιτείται .  Δηλαδή ,  δυο  με  τρία  

λεπτά  από  τον  χρόνο  σας .  Ο  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός  διατηρεί  δέκα  

τέσσερα  ολοζώντανα  τμήματα .  Επίσης  και  τρία  τμήματα  ΑΜΕΑ .  Στο  

. .αριθμεί  1.600 περίπου  αθλητές  με  παγκόσμιες ,  πανευρωπαϊκές  και  
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πανελλήνιες  διακρίσεις .  Έξι  από  τα  επτά  ομαδικά  μας  αθλήματα  

αγωνίζονται  στις  . .κατηγορίες .   

 Ο  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός  διοργανώνει  και  συμμετέχει  κάθε  χρόνο  

σε  εκδηλώσεις  με  κοινωνικό  περιεχόμενο ,  με  κοινωνικό  αποτέλεσμα  

και  αντίκτυπο .   

 Ο  Πανσερραϊκός  από  τις  21 Ιανουαρίου  της  φετινής  χρονιάς  

εντάχθηκε  ομόφωνα  στην  . .Ομοσπονδία…με  έδρα  της  Βρυξέλλες ,  με  

σκοπό  μέσω  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  να  αναπτύξει  στην  Ευρώπη  τα  

αθλητικά  ιδεώδη  με  ότι  αυτό  συνάγεται .   

 Να  σημειώσουμε  πως  στην  συγκεκριμένη  Ομοσπονδία  ο  

Πανσερραϊκός  είναι  μόλις  ο  δεύτερος  Ελληνικός  Σύλλογος  που  

εντάχθηκε .  Ο  άλλος  Σύλλογος  είναι  …Για  να  ενταχθούμε  σε  αυτή  την  

Ομοσπονδία  είναι  αυτονόητο  ότι  απαιτούνται  κάποιοι  συγκεκριμένοι  

όροι  και  προϋποθέσεις .   

 Ο  Μ .Σ .Γ .  Πανσερραϊκός  με  τον  τόσο  μεγάλο  όγκο  που  μόλις  σας  

ανέφερα  είναι  οικονομικά  τακτοποιημένος-  έχω  σχετική  βεβαίωση  μαζί  

μου-  μετά  από  έλεγχο  που  διενεργήθηκε  από  1/12007 έως  και  την  

30/11/2019 για  δώδεκα  ολόκληρα  χρόνια .  Ο  έλεγχος  αυτός  

πραγματοποιήθηκε  στις  3 Μαρτίου  του  ΄20.  

 Κλείνοντας  επειδή  αναφέρθηκαν  . .ότι  αποδεχόμαστε  τους  όρους  

για  την  διασφάλιση  της  δημόσιας  περιουσίας  και  οι  χώροι  που  ζητάμε ,  

θεωρούμε  πως  εάν  δεν  . .  ή  κάποιος  Σύλλογος  . .δεν  θα  μπορέσει  αυτός  

ο  χώρος  να  πάρει  ζωντάνια ,  να  πάρει  πνοή ,  να  αναβαθμιστεί .  Έχουμε  

πολύ  πρόσφατο  το  παράδειγμα  των  ολυμπιακών  έργων  που  έγιναν  

σύγχρονες  εγκαταστάσεις  για  να  εξυπηρετήσουν  την  Ολυμπιάδα  και  

αυτές  παρέμειναν  κουφάρια ,  διότι  ακριβώς  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  γιατί  δεν  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

11

μπόρεσαν  να  . .  κάποιες  Σύλλογος  . .  και  να  τους  δώσει  την  ζωντάνια  

που  απαιτείται .   

 Ευχαριστώ  εκ  των  προτέρων  και  που  με  ακούσατε  και  θεωρώ  πως  

κατανοείται  το  αίτημα  του  Συλλόγου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  περνάμε  σε  κύκλοι  ερωτήσεων .  Ποιοι  θα  ήθελα  να  

υποβάλλουν  ερωτήσεις ;  Παρακαλώ  σημειώστε  κ .  γραμματέα .  Ο  κ .  

Αραμπατζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Γκότσης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ερωτήσεις  να  γίνουν  και  μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  επίσης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  ο  κ .  

Τερζής  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

 Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

δοθήκανε  πάρα  πολλές  απαντήσεις  και  εκτιμούμε  ότι  η  ενημέρωση  

ήταν  επί  της  ουσίας .  Θέλω  να  ξεκαθαρίσω  το  θέμα  των  17,5 

στρεμμάτων ,  μια  ξεκάθαρη  απάντηση  εάν  ισχύει  η  παραχώρηση  ή  εάν  

θα  ανακληθεί ;  Είναι  ένα  αυτό .  Από  ότι  κατάλαβα  η  πρόταση  είναι  ότι  

θα  ανακληθούν  τα  17,5 στρέμματα  και  θα  περιέλθουν  στον  Δήμο  εκ  

νέου .   

 Αναφερθήκατε  στα  κτίσματα  τα  υπάρχοντα ,  τα  οποία  

καταλαμβάνουν  έναν  χώρο  17,5 στρέμματα .  Έχουμε  εικόνα  τα  

κτίσματα  που  προτίθενται ,  εάν  και  εφόσον  ενταχθεί  σε  κάποιο  
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πρόγραμμα  ο  Πανσερραϊκός  τι  χώρο  θα  καταλάβουν ;   Αναφερθήκατε  

ότι  θα  είναι  ελάχιστο .  Έχουμε  κάποια  εικόνα  τι  ποσοστό  θα  

καταλάβουν ;  Είναι  γνωστό  ότι  υπάρχει  ένας  περιορισμός  το  10% σε  

όλη  αυτή  την  έκταση .  Έχετε  εικόνα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

20.  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

20 είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

0,2.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Να  υπάρξει  για  τον  Δήμο ,  για  να  κάνει  κάποια  νέα  έργα .  Το  ερώτημά  

μου  είναι ,  ξεκαθαρίζω  για  να  μην  περιαυτολογούμε ,  πόσο  θα  

καταλάβει ,  εάν  έχουμε  εικόνα ,  ο  Πανσερραϊκός ,  μια  εκτίμηση ,  μια  

πρώτη  εκτίμηση ,  τι  χώρο  θα  καταλάβει ;   

 Και  μια  τρίτη  ερώτηση ,  για  να  μην  επανέρχομαι ,  κύριε  Πρόεδρε ,  

εάν  υπάρχει  κάποια  διαφωνία  ή  συμφωνούν  όλοι  οι  Σύλλογοι  που  

βρίσκονται  στον  χώρο  αυτόν ;   Γιατί  στο  παρελθόν  είχαν  προκύψει  

κάποιες  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  ερώτηση .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Βασικά  έχω  μερικές  ερωτήσεις  να  κάνω ,  δεν  είναι  μια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  τις  κάνετε  όλες .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

12

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  πάω  εκεί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θέλετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  και  την  Δημοτική  Αρχή .  Μια  και  βρίσκομαι  εδώ  να  

πω  το  εξής ,  εννοώ  σε  αυτό  το  βήμα .  Ότι  τελικά  ο  σημερινός  τρόπος  με  

τον  οποίο  ήρθε  το  θέμα ,  επιβεβαιώνει  το  ορθό  της  αναβολής  που  

ζητήσαμε  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση ,  διότι  επικαλεστήκαμε  

διάφορα  θέματα ,  τα  οποία  ήταν  ανοικτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε  στην  ερώτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  υπήρχε  η  παρουσίαση ,  δεν  υπήρχε  τεκμηρίωση ,  άρα  λοιπόν  σωστά ,  

γιατί  τώρα ,  τουλάχιστον ,  ήρθε  πιο  οργανωμένο  και  μπορούμε  να  

συζητήσουμε  συγκεκριμένα .   

 Θα  κρατήσω  την  τοποθέτησή  μου  για  αργότερα  αλλά  θέλω  να  

διατυπώσω  μερικές  ερωτήσεις  που  αφορούν  και  τον  Πανσερραϊκό  και  

την  Δημοτική  Αρχή .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  για  ποιο  λόγο  μας  ήρθε  αυτή  

την  φορά  αλλαγμένη  η  εισήγηση  ή  βασικά  αυτό  το  οποίο  ψήφισε  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;  Έχουμε  τώρα  εδώ  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

αντιμετωπίζουμε  κάτι  διαφορετικό  με  αλλαγές  σε  τουλάχιστον  πέντε  

άρθρα ,  ενώ  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  είναι  κυρίως  εισηγητής  και  

ουσιαστικά  μας  στέλνει  άλλη  εισήγηση ;   

 Εδώ  δεν  ξέρω  είναι  να  υπάρχει  θέμα ,  που  ίσως  θα  πρέπει  να  μας  

συμβουλέψει  η  Νομική  Υπηρεσία ,  μήπως  η  βελτιώσεις ,  οι  αλλαγές  
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αυτές  ακυρώνουν  ουσιαστικά  την  απόφαση  που  πήρε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

και  άρα  θα  πρέπει  να  κάνουμε  άλλα  πράγματα .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  είναι  προς  τον  Πανσερραϊκό ,  για  ποιο  λόγο ,  

κύριε  Πρόεδρε  και  στελέχη  δεν  έχει  αξιοποιηθεί  μέχρι  τώρα  η  έκταση  

των  150 στρεμμάτων  που  εδώ  και  μια  δεκαετία  σας  έχει  παραχωρηθεί  

στον  Λευκώνα ;   

 Το  ρωτάω  αυτό  γιατί ;  Από  το  να  στριμώξει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  ποιο  λόγο ,  λοιπόν ,  δεν  αξιοποιήθηκε  η  συγκεκριμένη  προσφορά ,  

προκειμένου  ο  Πανσερραϊκός  να  μην  αναγκάζεται  αυτή  την  στιγμή  σαν  

στριμώχνει ,  εγκαταστάσεις ,  προφανώς  χρήσιμες  και  απαραίτητες  σε  

μια  έκταση  45 στρεμμάτων ;   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  σε  λίγο  αλλάζει  ο  νόμος  και  όλα  αυτά  τα  

ακίνητα  παραχωρούνται  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Πώς  μπορούμε  να  

εξασφαλίσουμε  αυτούς  τους  όρους  που  τίθενται  εδώ ,  ότι  δηλαδή  και  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  μπορεί  να  συναποφασίζει  ή  να  επηρεάζει  

αποφάσεις  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  αφορούν  την  παραχώρηση  στον  

Πανσερραϊκό ;   

 Έχω  σοβαρές  αμφιβολίες ,  εδώ  κάνω  μια  επισήμανση ,  επιφυλάξεις  

μάλλον ,  όχι  αμφιβολίες  με  το  θέμα  της  ΠΑΕ  και  πως  αυτή  θα  μπορεί  

να  χρησιμοποιεί  εγκαταστάσεις  του  Πανσερραϊκού .  Κατ’  εμέ ,  η  ΠΑΕ  

είναι  ένας  άλλος  συνομιλητής ,  είναι  μια  ανώνυμη  εταιρεία  η  οποία  δεν  
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υφίσταται  αλλά  θα  μπορεί  και  να  δημιουργηθεί  και  επίσης  εμφανίζεται  

με  αυτό  να  τον  τρόπο  ο  Πανσερραϊκός  ως  επινοικιαστής .   

 Τελικά  ο  Δήμος  θα  παραχωρήσει ,  δηλαδή ,  στον  Πανσερραϊκό  45 

στρέμματα  ώστε  αυτός  να  τα  ενοικιάζει  με  ποιο  τρόπο  και  εάν  αυτό  

είναι  νόμιμο ;   

 Ένα  τελευταίο .  Τώρα  οι  εκτάσεις  που  χρησιμοποιεί  ο  

Πανσερραϊκός  με  τι  καθεστώς  τις  χρησιμοποιεί ;  Πόσα  ακριβώς  

στρέμματα ;  Ποια  είναι  τα  επιπλέον ;   

 Ευχαριστώ .  Και  φυσικά  συμφωνώ  με  την  παρατήρηση  του  κ .  

Αραμπατζή ,  διότι  τα  υπολειπόμενα  τετραγωνικά  μέτρα  τα  

οικοδομήσιμα  σε  όλο ,  όμως  το  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  είναι  38.000 

τετραγωνικά ,  εάν  θέλετε  να  πούμε  38 στρέμματα .  Εσείς  ζητάτε  45.  

Πρέπει  ο  Δήμος  να  διασφαλίσει  ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  κτισμένα  είναι .  Μην  μπερδεύετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

38.000 είναι  για  τα  κτισμένα .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ποιος  λοιπόν  μας  διασφαλίζει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ανόμοια  πράγματα  λέτε .   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ότι  στα  45 στρέμματα  γης  που  ζητάει  ο  Πανσερραϊκός  δεν  θα  

οικοδομηθούν  στο  σύνολό  τους  τα  38;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  περιμένετε ,  θα  

απαντηθούν  όλα  αυτά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Σύμφωνα  με  την  υπηρεσία  το  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  λογίζεται  ως  

ενιαίος  χώρος .  Δεν  οικοπεδοποιείται .  Θέλω  να  το  πω  και  αυτό ,  ούτε  

καν  οι  δρόμοι  μέσα  θεωρούνται  ρυμοτομία .  Μόνο  οι  αποστάσεις  από  

τα  άκρα  του  Αθλητικού  Πάρκου .  Άρα  λοιπόν ,  αυτά  τα  40.000 τ .μ .  που  

μπορούν  να  κτιστούν  εκεί ,  μπορούν  να  κτιστούν  οπουδήποτε .  

Μπορούμε  να  τα  βάλουμε  σε  μια  γωνία  όλα  μαζί  και  όλο  το  άλλο  να  

μείνει  και  τα  λοιπά .   

 Λέω  λοιπόν ,  ότι  εφόσον  έχουν  κτιστεί  ήδη  7.000 και  μας  

απομένουν  άλλα  38.000 στρέμματος ,  θα  μπορούσαν  να  κτιστούν  μέσα  

στα  45 στρέμματα  που  ζητάει  ο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ολοκληρώθηκε…  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  ερώτηση  της  κυρίας ,  παρακαλώ  ησυχία  συνάδελφοι .  

Θα  απαντηθούν  όλα  αυτά  φυσικά  στην  ώρα  τους .  Επόμενος  ερωτών .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Κύριε  Γεωργούλα  θέλετε  να  κάνετε  ερώτηση ;  Όχι .  Ο  κ .  Γκότσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αισθάνομαι  ιδιαίτερα  περήφανος  γιατί  

πραγματικά  εκεί  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  κάνουμε  μια  πολύ  καλή  εισήγηση ,  

η  οποία  βέβαια  δεν  άλλαξε  …και  η  οποία  εισήγηση  και  οι  όροι  δεν  

αλλάξανε ,  κάποιες  λέξεις  αλλάξανε  μόνο ,  δεν  αλλάζει  το  νόημα ,  είναι  

αυτούσια  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  η  οποία  διασφαλίζει  τον  Δήμο .  

προστέθηκε  μόνο  σωστά  ένας  19ο ς  όρος .  Κατά  τα  άλλα  είναι  ακριβώς  η  

ίδια  εισήγηση .   

 Όμως  έχω  το  εξής  ερώτημα ,  το  οποίο  είναι  πολύ  βασικό  ερώτημα  

και  εάν  δεν  παραμείνει  ο  όρος  αυτός ,  νομίζω  στην  Αποκεντρωμένη  θα  

απορριφθεί  η  παραχώρηση  αυτή .  Είναι  ο  όρος  πέντε .   

 Ο  όρος  πέντε ,  τον  οποίο  το  βάλαμε  εμείς  και  για  ποιο  λόγο  τον  

βγάλατε ,  είναι  βασική  προϋπόθεση  της  Αποκεντρωμένης  όταν  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  παραχωρεί  πρέπει  οπωσδήποτε  να  αναγράφεται  ότι  

αφήνει  χώρους  για  το  κοινό  για  άθληση  και  ψυχαγωγία .  Εάν  αυτό  το  

αφαιρέσατε  το  κάνατε  και  πείτε  μας  τον  λόγο  που  το  κάνατε ,  η  

απόφαση  θα  είναι  άκυρη  στην  Αποκεντρωμένη ,  διότι  έχει  συμβεί  με  

τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  παλαιότερα .   
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 Αυτό  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Επόμενος ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης .  Και  μετά  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο  ερωτήματα  θέλω  να  κάνω .  Το  πρώτο  είναι  προς  τον  Πρόεδρο  του  

Πανσερραϊκού .  Έχετε  εσείς  στο  πρόγραμμά  σας  αυτό  που  είπε  ο  

δήμαρχος  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  τοποθέτηση  ότι  

εάν  θα  ρίξουμε  στο  Κεντρικό  Πάρκο  το  γήπεδο ,  θα  κτίσουμε  εκεί  ένα  

γήπεδο  του  Πανσερραϊκού ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  στο  τέλος  οι  απαντήσεις .  Θα  κάνετε  την  ερώτησή  σας  και  μετά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  δηλαδή  αυτό  μέσα  στα  σχέδιά  σας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  απαντηθεί  μετά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  ένα  άλλο .  Εάν  ο  Πανσερραϊκός  εξαντλήσει  τα  38.000,  εάν ,  εάν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  μπορεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  σας  παρακαλώ .   
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  μπορεί  να  τα  εξαντλήσει ,  ο  Δήμος  έξω  από  τα  γήπεδα  αυτά  θέλει  

να  κάνει  κάτι ,  Δήμος  είναι ,  είναι  ζωντανός  οργανισμός ,  θα  έχει  την  

δυνατότητα  να  κάνει  κάτι  άλλο  σε  δόμηση ;  Σε  τετραγωνικά ;  Σε  

κάλυψη ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  επειδή  επαναλήφθηκε  το  ερώτημα  αυτό  να  το  απαντήσω  

αμέσως  τώρα .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  μπήκε  ο  όρος  αυτός  που  τον  

περιέγραψε  προηγουμένως  ο  κ .  Δήμαρχος  αλλά  μάλλον  δεν  έγινε  

κατανοητός ,  ότι  το  κτιριολογικό  πρόγραμμα  του  Πανσερραϊκού ,  το  τι  

θα  κτίσει ,  δηλαδή ,  ο  Πανσερραϊκός  θα  ξανά  έρθει  εδώ ,  γι '  αυτό  βάλαμε  

τον  όρο  ότι  θα  γίνει  μετά  από  έγκριση  δική  μας  και  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

Άρα  λοιπόν ,  το  πόσα  τετραγωνικά  μέτρα  θα  κτίσει  τελικά  ο  

Πανσερραϊκός  εκεί  θα  μας  ξανά  απασχολήσει  εδώ  για  να  

συμφωνήσουμε  ή  να  διαφωνήσουμε  και  να  το  εγκρίνουμε  σε  κάθε  

περίπτωση .  Εντάξει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  απαντηθούν  στο  τέλος  όλα .  Μην  κάνουμε  

επιλεκτική  απάντηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  κάνω  δυο  ερωτήσεις .  Μια  είναι  προς  τον  κ .  Δήμαρχο  

και  η  άλλη  είναι  προς  τον  κ .  Πρόεδρο  του  Πανσερραϊκού .   

 Η  πρώτη  ερώτηση  έχει  να  κάνει  με  το  εξής .  Νομίζω  ότι  κανένας  

μας  δεν  αμφιβάλει  ούτε  για  τις  καλές  προθέσεις  και  των  ανθρώπων  του  
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Πανσερραϊκού  και  την  διάθεση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  

συγκεκριμένος  χώρος ,  ο  οποίος  έχει  χαρακτηριστεί  από  την  Γενική  

Γραμματεία  Αθλητισμού  ως  χώρος  άθλησης ,  ως  χώρος  αθλητισμού  ότι  

πρέπει  με  κάποιο  τρόπο  να  αξιοποιηθεί  και  βέβαια ,  το  γιατί  δεν  

αξιοποιήθηκε  τόσα  χρόνια  από  τις  δημοτικές  αρχές  που  πέρασαν  είναι  

μια  άλλη  κουβέντα ,  δεν  είναι  της  παρούσης ,  το  καταλαβαίνω ,  παρόλα  

αυτά  το  πρώτο  μου  ερώτημα  που  έχει  να  κάνει  είναι  με  την  Δημοτική  

Αρχή ,  αναφέρατε  στην  αρχή  ότι  υπάρχει  κάποιος  γενικότερος  

σχεδιασμός ,  τον  οποίο  όμως  δεν  τον  έχουμε  ακούσει  ποτέ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  έννοια  ότι  όλοι  θα  θέλαμε  να  το  δούμε  τον  

συγκεκριμένο  χώρο  να  αξιοποιείται  και  να  τον  εκμεταλλεύονται  όλοι  

οι  Σερραίοι  και  όλοι  οι  Σύλλογοι .  Δεν  είναι  μόνο  ο  Πανσερραϊκός ,  

είναι  και  άλλοι  Σύλλογοι ,  είναι  άνθρωποι  που  πηγαίνουν  εκεί  και  

αθλούνται  και  τα  λοιπά .   

 Είναι  ένας  τέτοιος  χώρος ,  νομίζω  έχει  αναφερθεί  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  που  πραγματικά  είναι  από  τους  μοναδικούς ,  τουλάχιστον  

στους  …από  όσο  γνωρίζω  και  είναι  κρίμα  που  δεν  αξιοποιείται .   

 Με  αυτή  την  έννοια ,  εννοείται  ότι  είναι  καλύτερα  να  γίνει  έστω  

αυτό  το  προπονητικό  κέντρο  παρά  να  μην  γίνει  τίποτα ,  δεδομένου  ότι  

. .δεν  έχει  κάνει  τίποτα .   

Παρόλα  αυτά ,  αυτό  που  είναι  να  γίνει  θα  ήταν  καλό  να  

εντάσσεται ,  όπως  είπαμε  και  την  προηγούμενη  φορά ,  σε  ένα  

γενικότερο  πλάνο ,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  ακόμα  και  αυτές  τις  

εγκαταστάσεις .   

Η  Δημοτική  Αρχή  έχει  τέτοιο  πλάνο ;  Και  εάν  έχει  τέτοιο  πλάνο  

σε  τι  βάθος  χρόνου ,  ας  πούμε ,  προβλέπεται  κάποια  προσπάθεια  

υλοποίησης  ή  ένταξης  δεδομένου  ότι  . .  και  τα  λοιπά ;  Θα  ήθελα ,  
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δηλαδή  να  ξέρω  και  να  ακούσω  ένα  γενικότερο  σχεδιασμό  για  την  

αξιοποίηση  αυτής  της  περιοχής ,  μέσα  στο  οποίο  μπορεί  να  

εγκατασταθεί  και  το  συγκεκριμένο   προπονητικό  κέντρο  του  

Πανσερραϊκού .   

Τώρα ,  όσον  αφορά  τους  ανθρώπους  . .του  Πανσερραϊκού ,  ήθελα  

να  ρωτήσω  το  εξής ,  όπως  καταλαβαίνετε  πρόκειται  για  την  

παραχώρηση  μιας  δημοτικής  έκτασης  που  ανήκει  σε  όλους  τους  

δημότες .  Είμαι  σίγουρη  ότι  κάποιοι  Αθλητικοί  Σύλλογοι  θα  το  δουν  

αρνητικά ,  με  την  έννοια  ότι  θα  μπορούσε  να  καθένας  να  έρθει  και  να  

ζητήσει  ότι  θέλω  και  εγώ ,  θέλω  και  εγώ .   

Υπάρχει ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  στους  όρους  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  έχει  

μπει  ένας  όρος  για  χρήση  από  άλλους  δημότες .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  τους  

ανθρώπους  του  Πανσερραϊκού ,  πώς  σκοπεύουν  να  το  διαχειριστούν  

αυτό  το  πράγμα ;  Και  εάν  σκοπεύουν ,  με  ποιους  όρους ,  με  ποιον  τρόπο  

να  πείσουν  και  τους  υπόλοιπους  Συλλόγους ,  που  σημαίνει  και  τους  

υπόλοιπους  δημότες  ουσιαστικά ,  να  εκμεταλλευτούν  τον  ίδιο  χώρο ,  

φυσικά  με  την  προτεραιότητα  του  Πανσερραϊκού ,  δεν  διαφωνώ  

καθόλου  με  αυτό ,  αλλά ,  τουλάχιστον ,  χωρίς  να  αποκλείουν  τους  

υπόλοιπους ;     

Τέλος ,  όσον  αφορά  την  ΠΑΕ  η  αλήθεια  είναι  ότι  τα  πράγματα  

είναι  λίγο  περίεργα ,  γιατί  έχουμε  περάσει  από  δυο  ΠΑΕ  οι  οποίες  

βρίσκονται  υπό  πτώχευση ,  δεν  μπόρεσαν  ποτέ  να  κάνουν  γήπεδο  και  τα  

λοιπά ,  υπάρχει  πραγματικά ,  εφόσον  η  ΠΑΕ  που  πρόκειται  να  

δημιουργηθεί  θα  χρησιμοποιεί  αυτόν  τον  χώρο  ως  προπονητικό  κέντρο  

αποκλείοντας  ουσιαστικά  τους  υπολοίπους  συλλόγους  των  . .τον  

Πανσερραϊκό  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μάλιστα .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο  κ .  Χράπας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  ζητήσει  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  όμως  θέλω  να  βλέπω  αυτούς  που  θα  ρωτώ ,  γι '  αυτό  θα  μιλήσω  από  

εδώ .  Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  βασικά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μάλλον  

ξεκινώντας  να  πω  ότι  πραγματικά  χαίρομαι  και  εγώ  ότι  ήρθε  μια  

εισήγηση  πολύ  καλύτερη  από  την  προηγούμενη  και  μπορέσαμε  να  

καθορίσουμε  πάρα  πολλά  πράγματα .  Αυτό  όμως  που  δεν  μπορώ  να  

κατανοήσω  εγώ  αυτή  την  στιγμή  είναι  ότι  δεν  ξέρω  εάν  ο  

Πανσερραϊκός  έχει  στα  πλάνα  του  να  κάνει  προπονητικό  κέντρο  ή  

γήπεδο ;   

 Εδώ  να  ξεκαθαρίσω  ότι  η  άποψή  μου  είναι  ότι  τα  βλέπω  θετική  

την  παραχώρηση ,  για  να  μην  παρεξηγηθώ .  Απλά  θέλω  να  κάνω  

ερωτήματα .  Εσείς  τα  γνωρίζετε  και  ενδεχομένως  επειδή  τα  ξέρετε  να  

παραλείψατε  να  μας  το  πείτε ,  γιατί  τα  ζυμώσατε  μέσα  στις  συζητήσεις  

που  κάνατε  με  τους  συνεργάτες  σας ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εμείς  όμως ,  δεν  

έχουμε  καταλάβει ,  προσωπικά  δεν  έχω  καταλάβει  εάν  θα  κάνει  ο  

Πανσερραϊκός  προπονητικό  κέντρο  ή  θα  κάνει  γήπεδο ;  Όχι  ότι  έχει  

διαφορά  αλλά  θα  πρέπει  να  το  γνωρίζουμε  όμως ,  έτσι  δεν  είναι ;   

 Ένα  δεύτερο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .   
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Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Το  δεύτερο  ερώτημα  που  έχω  να  κάνω  είναι ,  είπατε  ότι  θα  έχει  έσοδα  ο  

Δήμος  Σερρών  από  τις  εμπορικές  δραστηριότητες ,  τις  οποίες  βεβαίως  

και  θα  πρέπει  να  έχει  εμπορικές  δραστηριότητες .  Εμπορικές  

δραστηριότητες  όμως  εννοείτε  και  τα  έσοδα  από  τις  ακαδημίες  μέσω  

των  παιδιών  που  πάνε  και  . .  στο  ποδόσφαιρο  ή  μόνο  από  τις  

διαφημίσεις ;   

 Μια  άλλη  σοβαρή  ερώτηση ,  μάλλον  σοβαρή  απορία ,  μπορεί  

ερώτηση  για  σας  να  είναι  απλή ,  η  απάντηση ,  είναι  ότι  εάν  δώσουμε ,  ας  

πούμε ,  τον  συγκεκριμένο  χώρο  και  τον  παραχωρήσουμε  στην  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός  και  η  ΠΑΕ  Πανσερραϊκός  δεν  κάνει  ποτέ  τίποτα ,  εμείς  

θα  βάλουμε  ένα  χρονικό  περιθώριο  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πέντε  χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  Μην  παρεμβαίνετε  οι  υπόλοιποι .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτές  οι  ερωτήσεις  μας ,  κύριε  Δήμαρχε  και  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Και  ο  κ .  Τερζής  είχε  ζητήσει ,  νομίζω ,  για  ερώτηση .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Θα  επαναλάβω  δυο  συναδέλφους  γρήγορα .  Χθες  το  βράδυ  ήμουνα  και  

εγώ  ένας  από  τους  αρκετά  προβληματισμένους ,  αλλά  σήμερα  το  

μεσημέρι  είμαι  ιδιαίτερα  χαρούμενος  που  ήρθε  τόσο  εμπεριστατωμένα  

αυτό  το  θέμα  με  το  τοπογραφικά ,  με  φωτογραφίες ,  με  πρόσθετες  
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πληροφορίες  από  τις  νομικές  υπηρεσίες  του  Δήμου .  Επιτέλους ,  

μπορούμε  και  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  που  φορούμε  και  αυτό  το  

σήμα ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  που  είναι  ιδιαίτερα  τιμητικό ,  γιατί  

πάνω  από  όλες  τις  φανέλες  αυτό  το  σήμα  που  αποκτήσαμε  με  την  ψήφο  

των  Σερραίων  είναι  το  πιο  τιμητικό .   

 Αισθάνομαι ,  λοιπόν ,  χαρούμενος  που  επιτέλους  είναι  μια  πολύ  

ωραία  έτσι  εισήγηση ,  μια  παρουσίαση  από  όλους  σας  μέσα  εδώ  και  

μπορούμε  να  αποφασίσουμε .   

 Την  ερώτηση  που  ήθελα  να  κάνω  την  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Παρατήρησα  και  εγώ  ότι  λείπει  το  άρθρο  εκείνο ,  ο  όρος  για  την  

ελεύθερη  χρήση  από  τους  Σερραίους  δημότες .  Την  είπε  ο  κ .  

Χρυσανθίδης ,  θα  απαντήσετε  σε  αυτό  αλλά  το  επαναλαμβάνω .   

 Μια  δεύτερη  ερώτηση .  Brand name ο  Πανσερραϊκός  ναι ,  αλλά  θα  

ήθελα  να  κάνω  την  ερώτηση ,  εάν  υπάρξει  μια  σοβαρή  πρόταση  για  

παραχώρηση  σε  κάποιο  άλλο  Σωματείο ,  παράδειγμα  σας  λέω  και  είναι  

υπαρκτό ,  υπάρχει  προοπτική  και  θέληση  να  γίνει  ένα  κλειστό  

γυμναστήριο  βαρέων  αθλημάτων .  Ξέρετε  έχουμε  ολυμπιονίκες  της  

Πάλης  και  στης  Άρσης  Βαρών .  Όλοι  αυτοί  θέλουν  να  συσπειρωθούν  

και  να  κάνουν  έναν  φορέα ,  ώστε  να  ζητήσουν  έναν  αντίστοιχο  χώρο ,  

κατ’  ανάγκη  δεν  μπορεί  να  είναι  εκεί  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας ,  

κάπου  αλλού .  Και  με  μια  αντίστοιχη  απόφαση  οι  ίδιοι  να  κάνουν  ένα  

Γυμναστήριο  Βαρέων  Αθλημάτων .  Θα  πρέπει  λοιπόν  και  για  εκεί  να  

έρθουμε  εδώ  για  να  αποφασίσουμε .   

 Και  κάτι  τελευταίο ,  το  είπε  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  γι '  αυτό  το  

πλάνο  σε  έναν  Δήμο  και  μια  εποχή  που ,  χωρίς  εισαγωγικά ,  μας  πάνε  

όλα  δεξιά  και  έχουμε  έναν  υπουργό  στο  πιο  καίριο  σημείο  που  ως  δια  

μαγείας  μέσα  σε  οκτώ  μήνες  τα  έχει  λύσει  όλα ,  έξτρα  
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χρηματοδοτήσεις ,  πυροσβεστικά ,  όλα ,  είναι  η  μεγάλη  ευκαιρία  ότι  

απομείνει  να  το  αξιοποιήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  τις  ερωτήσεις .  Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  

για  τις  απαντήσεις .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  δεν  έκανα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ναι ,  συγνώμη .  Ορίστε ,  έχετε  τον  

λόγο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καταρχήν ,  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  που  ήρθατε . .  είμαστε  περήφανοι  

που  έχουμε  έναν  τέτοιο  Σύλλογο  στις  Σέρρες  και  πραγματικά  το  εννοώ  

αυτό .  Και  για  τον  Πρόεδρο  τον  κ .  Παναγιώτου .  

 Εγώ  έχω  δυο  ερωτήματα  προς  την  Δημοτική  Αρχή  και  δυο  προς  

τον  Πανσερραϊκό .  Ένα  είναι  τυπικό  αλλά  μου  έκανε  εντύπωση ,  ποιος  

ξέρετε  θα  είναι  ο  συντελεστής  δόμησης  για  το  κολυμβητήριο  που  θα  

γίνει ,  ενώ  η  μελέτη  ακόμα  δεν  έχει  γίνει ;  Δεν  υπάρχει  μελέτη ,  τώρα  θα  

γίνει .  

 Δεύτερον…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  μην  παρεμβαίνετε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δεύτερον ,  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  ενώ  ουσιαστικά  ζητείται  η  απόφαση  

σήμερα  να  παρθεί  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  παντού  μέσα  στους  
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όρους  είναι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  το  Δ .Σ .  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Για  

παράδειγμα ,  στο  νούμερο  9,  λέει  ότι  εφόσον  θα  συσταθεί  η  ΠΑΕ  

μπορεί  να  γίνει  συμφωνία  μεταξύ  τους  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  

υπάρχει  η  σύμφωνη  γνώμη  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Γιατί  όχι  του  Δήμου  

Σερρών ;  Νομίζω  ότι  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα .  Γνωρίζουμε  ότι  

θα  γίνει  ΠΑΕ  και  νομίζω  ότι  ο  Δήμος ,  εφόσον  παραχωρεί ,  ο  Δήμος  θα  

πρέπει  να  δώσει  και  την  σύμφωνη  γνώμη .   

 Και  δυο  ερωτήματα  προς  τον  Πανσερραϊκό .  Στο  νούμερο  11 

μιλάει  για  διεξαγωγή  μουσικών  συναυλιών  ή  άλλων  πολιτιστικών  

εκδηλώσεων  που  θα  επιτρέπονται  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Εάν  θυμάμαι  καλά  η  εισήγηση  προς  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δεν  έλεγε  

για  συναυλίες .  Δεν  ξέρω  εάν  επιτρέπεται .  Από  ότι  διάβασα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   δεν  έλεγε  για  συναυλίες .  Δεν  ξέρω  εάν  θα  ασχοληθείτε  και  

με  συναυλίες .  Να  μου  απαντήσετε ,  γιατί  το  βάλατε ;  Δεν  ζητήθηκε  και  

δεν  βλέπω  τον  λόγο  για  ποιο  λόγο  να  υπάρχει ;   

 επίσης  θα  ήθελα  να  μας  απαντήσουν ,  εφόσον  θα  γίνει  το  

προπονητικό  κέντρο  φυσικοθεραπευτήριο  και  τα  λοιπά ,  για  μένα  

σημαίνει  ότι  θα  χρησιμοποιηθεί  από  τον  Πανσερραϊκό  την  

ποδοσφαιρική  μας  ομάδα .  Αυτό  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  ειπωθεί  

ευθέως  εάν  κατασκευαστεί  αυτό  το  πράγμα  για  να  μπορέσουμε  να  

αποφασίσουμε .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκαν  οι  ερωτήσεις .  Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  

για  τις  απαντήσεις ,  να  μου  επιτρέψετε  ένα  μικρό  σχόλιο .  
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Παρεμπιπτόντως  μας  ειδοποιούν  ότι  πρέπει  να  παρατείνουμε  κατά  μια  

ώρα  την  συνεδρίασή  μας .   

 Λοιπόν ,  σε  ότι  αφορά  τον  χαρακτήρα  της  παραχώρησης ,  η  

παραχώρηση  των  χώρων  γίνεται  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  λοιπόν ,  ο  οποίος  δεν  είναι  κάτι  διαφορετικό ,  είναι  

κομμάτι  του  Δήμου  Σερρών ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  το  νομικό  πρόσωπο ,  

ο  φορέας ,  ο  οποίος  αυτή  την  στιγμή  έχει  την  χρήση  όλων  των  

αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

 Με  την  συστατική  πράξη  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  λοιπόν ,  

μεταβιβάστηκε  στο  νομικό  αυτό  πρόσωπο  το  σύνολο  και  της  χρήσης  

και  της  κυριότητας  όλων  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου .   

 Όλο  το  χρονικό  διάστημα  όμως  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  

συντελεστεί  ακόμη  μεταγραφή  της  πράξης  με  την  οποία  θα  

μεταβιβαστεί  η  κυριότητα .  Η  χρήση  όμως  των  αθλητικών  

εγκαταστάσεων  δεν  απαιτεί  να  γίνει  τέτοιου  είδους  μεταγραφή .  Την  

χρήση  την  έχει  σήμερα ,  ούτως  ή  άλλως ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  την  χρήση  

παραχωρεί  στον  Πανσερραϊκό .   

 Ωστόσο ,  με  δεδομένο  ότι  η  παραχώρηση  γίνεται  για  πολλά  

χρόνια  και  με  δεδομένο  επίσης ,  ότι  η  κυριότητα  παραμένει  στον  Δήμο  

Σερρών ,  για  τον  λόγο  αυτό  το  θέμα  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

προκειμένου  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εκφράσει  την  σύμφωνη  γνώμη  

του ,  την  συμφωνία  του ,  την  συναίνεσή  του ,  στην  παραχώρηση  αυτή .   

 Βέβαια ,  όσο  δεν  γίνεται  η  μεταγραφή  η  κυριότητα  παραμένει  σε  

μας .  Γι '  αυτό  και  μπήκε  και  εκείνος  ο  όρος ,  ότι  όταν  θα  λήξει  η  

παραχώρηση  δεν  ξέρουμε  εάν  θα  είναι  στον  Δήμο  ή  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  η  κυριότητα ,  οπότε  θα  επιστρέψουν  οι  αθλητικές  

εγκαταστάσεις  σε  αυτόν  που  θα  έχει  την  κυριότητα .   
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 Αυτό ,  λοιπόν ,  το  σχόλιο  το  μικρό  κάνω ,  προκειμένου  να  

επεξηγηθεί  για  ποιο  λόγο  ήρθε  το  θέμα  με  τον  τρόπο  αυτό  και  ποιος  

είναι  ουσιαστικά  αυτός ,  ο  οποίος  παραχωρεί  την  χρήση  των  αθλητικών  

αυτών  εγκαταστάσεων .   

 Βέβαια ,  εμείς  σήμερα  θα  συμφωνήσουμε ,  αναλόγως  την  απόφασή  

μας ,  στην  παραχώρηση  αυτή  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  συμπληρώνουμε  

με  το  κείμενο ,  το  οποίο  σας  εστάλη  σήμερα  το  συμπληρωματικό  και  

σας  εξήγησε  ο  κ .  Δήμαρχος .   

 Λοιπόν ,  για  τις  περαιτέρω  απαντήσεις  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  για  τις  ερωτήσεις ,  γιατί  βοηθούν  στο  να  

ξεκαθαρίσει  ακόμα  περισσότερο  το  θέμα .  Πάμε  πολύ  γρήγορα ,  γιατί  

πρέπει  να  μπούμε  και  στην  συζήτηση .   

 Η  κάλυψη .  Η  κάλυψη  για  την  συνολική  έκταση ,  η  υφιστάμενη  

κάλυψη ,  για  να  μην  μπερδευόμαστε ,  η  υφιστάμενη  κάλυψη  είναι  7.000 

μέτρα  σήμερα .  Περιλαμβάνει  τα  πάντα .  Η  υπολειπόμενη  δόμηση ,  

δηλαδή  αυτό  που  μπορεί  να  καλυφθεί  είναι  ακόμη  38.000 μέτρα .  

 Ερώτηση .  Και  εάν  ο  Πανσερραϊκός  αυτά  τα  38.000 μέτρα  τα  

καλύψει  ο  ίδιος ;  Αυτό  διασφαλίζεται  με  δυο  τρόπους .  Ο  πρώτος  τρόπος  

είναι  η  εκτίμηση  που  έχουμε  τώρα  που  θα  μας  την  πουν  και  θα  

δεσμευτούν  για  το  τι  θα  καλύψουν ,  τι  πρόκειται  να  καλύψουν  τώρα  

που  είναι  κάτω  από  1.000 μέτρα  αυτό  που  προτίθενται  να  καλύψουν  

τώρα ,  γιατί  αυτή  ήταν  η  ερώτηση  που  είχε  γίνει  από  τον  κ .  Αραμπατζή ,  

αλλά  ο  δεύτερος  τρόπος  που  μας  διασφαλίζει  πλήρως ,  είναι  ότι  

οποιαδήποτε  διαδικασία  που  θα  θελήσουν  να  κάνουν ,  θα  είναι  υπό  την  

έγκριση  του  σώματος .   
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 Άρα  λοιπόν ,  ακόμη  και  στην  υποθετική ,  θεωρητική  περίπτωση  

που  θα  ήθελαν  να  τα  εξαντλήσουνε  εκεί ,  προφανώς  δεν  θα  έπαιρναν  

την  σύμφωνη  γνώμη  του  σώματος  αυτή .  Ένα  είναι  αυτό .  Άρα  δεν  

μπορεί  να  μπει  αυτό  σαν  προβληματισμός ,  γιατί  κρατάμε  ακριβώς  αυτή  

την  δυνατότητα  και  αυτό  περιγράφεται  από  το  άρθρο  ,  από  την  πρώτη  

περίπτωση .   

Προφανώς  οι  αλλαγές  έγιναν ,  ούτως  ώστε ,  οι  λεκτικές ,  οι  

κυριότερες  για  να  το  διασφαλίσουμε .  Προφανώς  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

έγινε  πάρα  πολύ  καλή  δουλειά ,  γιατί   αυτοί  οι  όροι  που  μπήκαν ,  οι  18 

όροι  που  μπήκαν  ήταν  προϊόν  μιας  διεργασίας  και  σύνθεσης  των  

ανθρώπων  που  ήταν  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  τους  συγχαίρουμε  γι '  

αυτό .  απλώς  βάζουμε  κάποια  πράγματα ,  όπως  είπε  και  ο  Πρόεδρος ,  για  

να  εξασφαλίσουμε  την  περίπτωση  που  έχουμε  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ή  Δήμο  

και  την  σύμφωνη  γνώμη  των  νομικών  προσώπων  μας ,  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  ή  του  Δήμου ,  κατά  περίπτωση  για  να  διασφαλίσουμε  

επίσης  περισσότερο  αυτή  την  δημοτική  διάσταση  του  θέματος .   

 Όρος  πέντε .  Επειδή  συνήθως  όταν  κάνουμε  παραχωρήσεις  οι  όροι  

μπαίνουν  από  αυτόν  που  παραχωρεί  σε  αυτόν  τον  παραχωρείται  κάτι ,  

σε  αυτόν  που  προσφέρεται  κάτι ,  υπό  αυτή  την  έννοια  η  ανάληψη  

υποχρέωσης  από  αυτόν  που  παραχωρεί ,  δηλαδή  από  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

θεωρήθηκε  ότι  είναι  πλεονασμός .   

 Δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα  με  χρήσιμη  επισήμανση  που  έγινε  

από  τον  κ .  Χρυσανθίδης ,  να  μπει ,  να  παραμείνει  σαν  όρος  στο  σώμα  

της  παραχώρησης  γι '  αυτό .   

 Για  το  συνολικό  πλάνο .  Προφανώς  υπάρχει  ένα  συνολικό  πλάνο  

που  επεξεργάζεται .  Σας  θυμίζω  ότι  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  έχει  

περάσει  ανάθεση  για  να  προχωρήσει  η  ετοιμασία ,  προετοιμασία  της  
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προγραμματικής  σύμβασης  που  θα  περιγράφει  αυτό  το  σχέδιό  μας  για  

το  κομμάτι  της  συνολικής  παρέμβασης  στο  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας .  

Αυτό  το  σώμα  είναι  που  επί  του  συνολικού  πλάνου  θα  αποφασίσει  εάν  

το  εγκρίνει  ή  όχι  ή  το  τροποποιήσεις .   

Προφανώς ,  λοιπόν ,  υπάρχει  ένα  συνολικό  πλάνο ,  προφανώς  αυτό  

το  συνολικό  πλάνο  υπηρετείται  και  από  την  αξιοποίηση  και  αυτού  του  

χώρου  με  αυτόν  τον  τρόπο  και  προφανώς ,  για  να  έρθω  και  στο  

ερώτημα  το  γηπέδου ,  ναι  υπήρχε  η  σκέψη  από  τους  ανθρώπους  του  

Πανσερραϊκού  και  υπάρχει  ακόμη ,  ενδεχόμενα  να  δημιουργηθεί  εκεί  

ποδοσφαιρικό  γήπεδο .   

Αυτό  όμως  θα  προσδιοριστεί  τότε ,  δεν  είναι  απόφαση  την  οποία  

μπορούμε  να  πάρουμε  τώρα  ούτε  να  δεσμευτούμε  από  τώρα ,  μπορεί  να  

υπηρετηθεί  αυτό  από  το  συνολικό  πλάνο ,  το  business plan,  όπως  θα  

πάρει ,  γιατί  υπάρχουν  και  άλλες  παράμετροι ,  που  μπήκαν  σαν  

προβληματισμοί  στο  συμβούλιο  που  κάναμε  δια  ζώσης ,  αλλά  θα  πρέπει  

να  σας  πω ,  γιατί  είπατε  προηγουμένως  ότι  ήρθε  ολοκληρωμένο  το  

θέμα ,  ναι .  Πολλές  φορές  οι  τηλεδιασκέψεις  μας  έκαναν  να  

δυσκολέψουμε  και  τον  τρόπο  της  λειτουργίας  μας .  ζητώ  την  κατανόησή  

σας  ότι  μέσω  της  τηλεδιάσκεψης  δεν  μπορούσαν  να  εξυπηρετηθούν  όλα  

αυτά .  Τα  καλύπτουμε .  Τα  καλύπτουμε .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  νομίζω  ότι  και  η  εισήγηση  ήρθε  όπως  ήρθε ,  

νομίζουμε  τώρα  ότι  η  ολοκληρωμένη  γνώση  το  θέματος  από  όλους  και  

η  ωρίμανση  από  όλους  βοηθάει  στην  λήψη  της  σωστής  απόφαση ,  άρα  

το  γήπεδο  αυτό ,  όταν  στην  σκέψη  υπάρχει  αλλά  όταν  θα  ωριμάσει  θα  

έρθει ,  ενδεχόμενα ,  σαν  πρόταση  για  να  την  συζητήσουμε  εδώ  

συνολικά .  Δεν  μπαίνει  αυτή  την  στιγμή  σαν  πρόταση ,  μπορούμε  όμως  
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να  το  συζητήσουμε  όταν  θα  έρθει  σαν  πρόταση ,  εάν  έρθει ,  από  την  

ομάδα  του  Πανσερραϊκού .   

Αυτά  για  τις  απαντήσεις  σε  αυτά  τα  ερωτήματα  που  τέθηκαν .  

Πάντως ,  δεν  θα  πρέπει  να  μας  απασχολεί  το  γεγονός  της  κάλυψης .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έθεσα  τρία  ερωτήματα  που  είναι  διαδικαστικά   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  την  κάλυψη  είπαμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όχι ,  όχι .  Για  το  θέμα  ότι  άλλη  απόφαση  πήρε  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  άλλη  

εισήγηση  θα  κάνουμε  εμείς .  Αυτή  η  διαφορά ,  έγιναν  διορθώσεις ,  

παρεμβάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  εξηγήσαμε ,  νομίζω ,  εμείς  θα  δώσουμε  την  σύμφωνη  γνώμη  μας  

στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  κάνει  την  παραχώρηση ,  υπό  τις  προϋποθέσεις  

αυτές .  Θα  ενσωματωθούν ,  δηλαδή ,  αυτές  στην  παραχώρηση  που  θα  

κάνει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ο  Κανονισμός  λέει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  το  Τοπικό  

Συμβούλιο  είναι  οι  εισηγητές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  παίρνει  τις  αποφάσεις .  Οι  αποφάσεις  έρχονται  

με  αυτές  τις  μικρο-προσθήκες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  δεν  σημαίνει  ότι  αποφασίζει ,  εμείς  αποφασίζουμε .  Να  

καλέσω  λίγο  τον  εκπρόσωπο  του  Πανσερραϊκού  για  να  μας  εξηγήσει  το  
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πλάνο  τους ,  σε  ότι  αφορά  το  τι  θα  αναπτύξουν  εκεί  από  κτιριολογικές  

εγκαταστάσεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  επίσης  για  το  γήπεδο  του  Πανσερραϊκού  να  απαντηθεί ,  το  γήπεδο  

του  Πανσερραϊκού  στον  Λευκώνα  δεν  παραχωρήθηκε  ποτέ  στο  Μ .Γ .Σ .  

Πανσερραϊκού .  Να  ξεκαθαρίσουμε .  Ποτέ  δεν  παραχωρήθηκε  στο  

Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ:  

Λοιπόν ,  να  απαντήσουμε  στα  ερωτήματα  με  την  σειρά  που  τέθηκαν .   

Να  ζητήσουμε  πρωτίστως  συγνώμη  στην  κυρία  Παπαφωτίου ,  δεν  

ήξερα  ότι  αυτή  ήταν  η  διαδικασία .  να  απαντήσω  στο  ερώτημα  για  τα  

στρέμματα  στον  Λευκώνα  πως  ουδέποτε  παραχωρήθηκε  ούτε  στο  

Μ .Γ .Σ .  ούτε  σε  κάποια  ΠΑΕ  τέτοια  έκταση  σε  εκείνη  την  περιοχή .   

Στο  ερώτημα  της  κυρίας  Μητλιάγκα  στο  αίτημά  μας  αναφέρεται  

πως  είμαστε  ανοικτοί  προς  τον  οποιοδήποτε  και  πρόθυμοι  να  

συνεργαστούμε  με  οποιονδήποτε  άλλο  Σύλλογο  μας  ζητηθεί .   

Στο  ερώτημα  του  κ .  Γκότση…Άλλα  ερωτήματα  δεν  θυμάμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περίπου  την  δομημένη  επιφάνεια  να  πείτε ,  περίπου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  που  σχεδιάζετε  να  κάνετε  πόση  δόμηση  θα  έχει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ:  

Εντελώς  πρόχειρα  τώρα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σαν  τάξη  μεγέθους .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ:  

Στα  1.000 μέτρα ,  πιθανόν  και  όχι .  Είναι  κάποιες  εγκαταστάσεις  . .  που  

είναι  υποχρεωτικές  μια  τέτοια  κατασκευή .  Αποδυτήρια ,  γραφεία  και  τα  

λοιπά .…ότι  και  να  γίνει  θα  πρέπει  να  περάσει  από  την  έγκριση  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας ,  ούτως  ώστε ,  θεωρώ  ότι  δεν  υπάρχει  τέτοια  

ζήτημα .  Δηλαδή  δόμησης  ή  κάλυψης  και  να  δημιουργήσει  ο  Σύλλογος  

τέτοιο  πρόβλημα .  Θεωρώ  ότι  προτείνουμε  θα  το  προτείνουμε  γιατί  θα  

είναι  και  φυσιολογικό  και  όπως  πρέπει  να  είναι  για  να  εξυπηρετεί  τις  

ανάγκες  ενός  σύγχρονου  αθλητικού  κέντρου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ:  

Στο  αίτημά  μας  εμείς  δεν  έχουμε  ζητήσει  τέτοιο  πράγμα .  Εάν  θέλετε ,  

πιθανόν ,  χωρίς  να  το  έχουμε  ζητήσει ,  μπορεί  να  προκύψει  στο  μέλλον  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  υπάρξει  αυτή  η  δυνατότητα .  Πάλι  σύμφωνα  με  την  έγκριση  …του  

Δήμου  οποιαδήποτε  πράξη  εκεί  πέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  δεν  απαντήθηκε  το  κατά  πόσο  συναινούν  οι  υπόλοιποι  

που  συμμετέχουν  στον  χώρο  αυτό  να  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  δεν  παρεμβαίνουμε  σε  χώρο  άλλων  Σωματείων .  Η  

παραχώρηση  αυτή  που  γίνεται  δεν  παρεμβαίνει  σε  χώρο  που  
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χρησιμοποιεί  κάποιο  άλλο  Σωματείο ,  οπότε  να  έρθει  και  να  πω  ότι  εγώ  

συναινώ  ή  όχι .  Δεν  επηρεάζεται  κανένα  Σωματείο  αυτή  την  στιγμή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  χώρος  αυτός…  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η  αίτηση  του  Πανσερραϊκού  λέει  ότι  έχουμε  εξασφαλίσει  την  

συναίνεση  των  Σωματείων  του  Πήγασου  και  του  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού  είναι  ενσωματωμένοι  μέσα  στον  Πανσερραϊκό  αυτοί .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν  είναι  μέσα  στον  Πανσερραϊκό  δεν  υπάρχουν  σαν  Σωματεία  και  

αφού  δεν  υπάρχουν  σαν  Σωματεία ,  πώς  μπορούμε  να  συζητάμε  ότι  

κατέχουν  έκταση  εκεί  πέρα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατείχαν .  Κατείχαν .  Μέχρι  πέρυσι  ο  Πήγασος  χρησιμοποιούσε  το  

γήπεδο  που  έχει  στον  χώρο ,  στον  σχεδιάγραμμα ,  στον  χώρο  που  είναι  η  

κερκίδα ,  εν  πάση  περιπτώσει .  Ο  Πήγασος  τώρα  ουσιαστικά  έχει  

ενσωματωθεί  στον  Πανσερραϊκό .  Άρα  ουσιαστικά  είναι  το  ίδιο  

πράγμα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  το  Σωματείο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα ,  τι  παρεμβαίνουμε ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Άρα  δεν  υπάρχει  Πήγασος .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι  πράγμα ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  Πήγασος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πήγασος  συγχωνεύτηκε  στον  Πανσερραϊκό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγχωνεύτηκε .  Υπάρχει  κάποιο  Σωματείο  που  να  επηρεάζεται ,  απαντώ  

τώρα  στον  κ .  Αραμπατζή ,  δεν  υπάρχει  κανένα  Σωματείο  το  οποίο  να  

επηρεάζεται  αυτή  την  στιγμή  από  την  παραχώρηση  που  είχε ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  χρησιμοποιούσε  αυτόν  τον  χώρο  και  να  πλήττεται  από  

αυτή  την  παραχώρηση .  Αυτή  είναι  η  απάντηση  στο  ερώτημα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Θα  

περάσουμε  σε  τοποθετήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όταν  με  το  καλό  σε  λίγο  καιρό  βάσει  νόμων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  υπάρξουν  αυτό  που  ρωτάτε  για  τις  παραχωρήσεις  σε  άλλους  

αθλητικούς  συλλόγους ,  αυτό  εννοείτε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Όλες  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  δήμου  θα  περάσουν  στην  

δικαιοδοσία  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  στο  μέλλον  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  μελλοντικό  και  αβέβαιο  εάν  θα  νομοθετηθεί  κάτι  τέτοιο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

 Θα  μπορεί  να  παρακάμπτει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τέτοιου  είδους  

αποφάσεις ;  Ή  είναι  δεσμευτικό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε .  Οι  όροι  που  μπήκαν ,  συγνώμη  κύριοι  συνάδελφοι ,  οι  όροι  

που  τίθενται  εδώ…  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  κοιτάξτε  κάτι ,  μιλάμε  για  διατάξεις  νόμων  οι  οποίες  δεν  τις  

έχουμε  δει .  Μιλάμε  για  ένα  μελλοντικό  και  αβέβαιο  γεγονός .  Εκείνο  

που  μπορούμε  να  μιλήσουμε  σήμερα  είναι  γι '  αυτό  που  έχουμε  σήμερα  

μπροστά  σας .  Σύμφωνα ,  λοιπόν ,  με  αυτό  που  έχουμε  μπροστά  μας ,  γι '  

αυτό  τον  λόγο  τίθενται  αυτοί  οι  όροι ,  όπου  και  εκ  περισσού  ακόμη ,  

ακόμη  και  εάν  δεν  έχουμε  την  κυριότητα ,  ο  όρος  της  παραχώρησης  που  

θα  κάνει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  προς  τον  Πανσερραϊκό  θα  προβλέπει  ότι  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  συναινέσει ,  για  παράδειγμα ,  στο  κτιριολογικό  

πρόγραμμα .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  ερώτηση  είχατε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  ερώτησή  μου  ήταν ,  εάν  ο  Δήμος  θα  έχει  έσοδα  από  τους . .  του  

Πανσερραϊκού  τις  διαφημίσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  βάλαμε  ότι  κάθε  δραστηριότητα  που  αποφέρει  κέρδος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  που  αποφέρουν  κέρδος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προκειμένου  να  αναπτυχθούν  εμπορικές  δραστηριότητες  καθώς  και  

οποιαδήποτε  άλλη  δραστηριότητα  που  αποφέρει  κέρδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  η  δεύτερη  ερώτησή  μου  είναι ,  αυτή  που  είχα  κάνει  και  πάλι  δεν  

απαντήθηκε ,  ήταν  ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είπατε  μέσα  μια  πενταετία  υποχρεούται  να  κάνει  κάποιες  

εγκαταστάσεις…Δηλαδή  με  λίγα  λόγια ,  να  κάνει  παρεμβάσεις  

αξιοποίησης ,  όπως  αναφέρατε .  Αυτά  περιγράφονται  με  κάποιο  τρόπο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γενική  είναι  η  περιγραφή  αυτή  που  αναφέρεται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  περιγραφή  είναι  βάσει  του  αιτήματος  και  εξηγήσαμε  το  εξής ,  

παραχωρούμε  τον  χώρο  τώρα  στο  τι  θέλουν  να  κάνουν ,  όταν  θα  είναι  

έτοιμοι  να  το  κάνουν ,  θα  έρθουν  πάλι  για  να  το  εγκρίνουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  ξέρουμε  δηλαδή  τι  ακριβώς  θα  γίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουν  ένα  σχέδιο  αλλά  μελέτες  αναλυτικά  που  να  λένε  ότι  θα  κάνουμε  

ακριβώς  αυτό  που  θα  έχει  δόμηση  932,5 μέτρα .  Αλλά  το  τι  θέλουν  να  

κάνουν  το  περιγράφουν  στο  αίτημά  τους ,  το  τι  θέλουν  να  κάνουν .  

Δηλαδή ,  αναφέρουν  μια  σειρά  πραγμάτων ,  το  οποίο  περιγράφεται  στο  

αίτημα  όπως  ήρθε  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Το  περιγράφουν  οι  άνθρωποι  

στο  αίτημα ,  απλώς  δεν  έχουμε  ακριβώς  αναλυτικά  την  πλήρη  

αποτύπωση  την  κτηριακή .  Εκείνο  είπαμε  ότι  θα  έρθει  και  θα  το  

εγκρίνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  περνάμε  σε  κύκλο  τοποθετήσεων  επί  του  θέματος .  

Παρακαλώ  ποιοι  συνάδελφοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν ;  Σημειώστε  κ .  

γραμματέα .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  

κ .  Γεωργούλας ,  ο  κ .  Φαρμάκης .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  η  κυρία  Παλάζη  και  ο   κ .  Νυχτοπάτης .  Ο  

κ .  εισηγητής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  όποτε  θέλει .  
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 Παρακαλώ  κατανόηση .  Ησυχία  για  να  συντομεύουμε .  Κύριε  

Φωτιάδη  πάρτε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  κύριε  Δήμαρχε ,  καταρχάς  θα  πρέπει  να  πούμε  

σήμερα  μερικές  αλήθειες  ξεκάθαρες .  Καταρχάς ,  ως  παράταξη  ήρθαμε  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  το  χθεσινό  προ-συμβούλιο  . .με  

συγκεκριμένη  αναφορά ,  θυμωμένα .  Ήμασταν  θυμωμένοι  και  είμαστε ,  

διότι  εάν  και  το  επισημάναμε  και  προσωπικά  εγώ  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  

έχουμε  συνεδρίαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  να  έρχονται  θέματα  

κατά  την  μέρα  συμπληρωματικά  συνεδρίασης ,  διότι  για  μας  αυτό  

σημαίνει  μη  σεβασμός  του  κυρίαρχου  οργάνου  που  λέγεται  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  σημαίνει  ότι  εμείς  δεν  έχουμε  τον  δέοντα  χρόνο  να  

προετοιμαστούμε   και  σημαίνει  ότι  αυτή  η  απόφαση  δεν  έχει ,  εάν  

θέλετε ,  για  μας  όπως  το  ερμηνεύουμε  την  δημοκρατική  νομιμοποίηση .   

 Θα  παρακαλούσα ,  το  βάζω  ως  παραίνεση  και  ως  επισήμανσης ,  

για  μια  και  τελευταία  φορά ,  προσέξτε ,  τελευταία  φορά  ως  παράταξη ,  

όλα  τα  θέματα  να  έχουν  πλήρη  εισήγηση  για  μας .  Ότι  έρχεται  

τελευταία  στιγμή  ως  συμπληρωματική  εισήγηση  δεν  θα  λογίζεται  ως  

εισήγηση .  Είμαστε  σαφείς ,  το  λέει  ο  Κώδικας  και  το  επεξηγήσαμε  και  

το  ξανά  βάζω  ευθέως .  Δεν  μπορούμε  να  αποφασίζουμε .   

 Εάν  το  κάνατε  για  να  μας  αιφνιδιάσατε  και  να  μας ,  εννοώ  επί  το  

θετικό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ότι  υπήρξε  μια  οργανωμένη  παρουσίαση ,  εάν  

το  κάνατε  για  να  μας  αιφνιδιάσετε  σας  είπα ,  ήρθε  μετά  από  άλλο  

συναίσθημα  και  δεν  πρέπει  να  ξανά  συμβεί ,  διότι  εμείς ,  θα  σας  το  πω  

ευθέως  θα  αποχωρήσουμε  και  δεν  θα  δεχθούμε  ότι  υπάρχει  εισήγηση  

στο  συγκεκριμένο  θέμα  που  θα  έρθει  με  αυτή  την  συμπληρωματικότητα  

της  τελευταίας  στιγμής .   
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 Είμαι  σαφής  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  διαφυλάξουμε  όλοι  το  

κύρος  αυτού  του  οργάνου ,  του  κυρίαρχου  οργάνου  για  μας .   

 Πάμε ,  λοιπόν ,  σε  μερικές  επισημάνσεις  που  για  μας  έχουν  το  

βάρος  της  αλήθειας  κάθε  μια  ξεχωριστά  με  το  δικό  της  βάρος .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  όταν  λέμε  εμείς  ως  παράταξη  κάτι  το  εννοούμε  

απολύτως .  Τι  εννοώ ;  Είπατε  ξεκάθαρα  ότι  η  σημερινή  μας  απόφαση   

είναι  μια  πρώτη  απόφαση  εκδήλωσης ,  επί  της  ουσίας ,  της  διάθεσης  του  

Δήμου  Σερρών  να  δεχθεί  και  να  συνεργαστεί  με  τον  Μ .Γ .Σ .  

Πανσερραϊκός .  Οι  συνάδελφοι  και  ιδιαιτέρως  της  παράταξής  μας  αλλά  

και  γενικά  οι  συνάδελφοι  δήλωσαν  στην  συνείδηση  όλων  τι  σημαίνει  

Πανσερραϊκός .   

 Για  να  δούμε  όμως  το  όλο  θέμα .   

 Πρώτη  αλήθεια  για  μας ,  ο  δημόσιος ,  δημοτικός  χαρακτήρας ,  το  

κυρίαρχο  αυτό  στοιχείο  για  ένα  πάρκο  αθλητικό  δεν  απεμπολείτε .  

Εμείς  επιμένουμε  ότι  θα  έπρεπε  εκεί  τα  έργα  όλα  να  τα  κάνει  ο  Δήμος .  

Ο  Δήμος  να  καλύψει  το  σύνολο  της  επιφάνειας  και  στην  συνέχεια  θα  

έπρεπε  να  διαθέσει  με  βάση  το  ειδικό  βάρος  και  την  φέρουσα  

ικανότητα  προς  διεκπεραίωση  των ,  όπως  εξήγησε  ο  αξιότιμος  

Πρόεδρος  του  Μ .Γ .Σ . ,  όλων  αυτών  των  ειδικών  φορτίων  που  

διεκπεραιώνουν .   

 Επειδή  όμως  αντιλαμβανόμαστε  ότι  η  ναυαρχίδα  σήμερα  και  για  

την  επόμενη  πενταετία  είναι  η  ολοκλήρωση  του  κολυμβητήριου ,  

αντιλαμβανόμαστε  αυτές  τις  μέρες  κρίσεων  και  με  την  στενότητα  που  

υπάρχει ,  δεν  μπορούν  να  εξευρεθούν  παραλλήλως  και  άλλα  τόσα  

χρήματα  για  να  γίνουν  εγκαταστάσεις .   

 Γι '  αυτό  θα  συναινέσουμε ,  όμως  με  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  

και  όροι ,  οι  οποίοι ,  βεβαίως  θα  πρέπει  να  ενσωματωθούν  στο  
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συγκεκριμένο  κείμενο ,  το  οποίο ,  κατά  την  άποψή  μας ,  εμείς  

εισηγηθήκαμε  ότι  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  εισήγηση  από  τον  Δήμο  και  

λέμε  ότι  όπου  στο  κείμενο ,  πρώτη  παρατήρηση ,  αναφέρεται  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  πρώτα  θα  προηγείται  Δήμος  και  μετά  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

Δηλαδή  θα  γίνει  προσθήκη  καθολικά .  Όπου  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  πρώτα  

Δήμος .   

 Θέλετε  να  σας  το  εξηγήσω ;  Είναι  ευκόλως  εννοούμενο .  Αυτό  το  

όργανο  είναι  το  κυρίαρχο ,  αυτό  έχει  την  συγκεκριμένη  σύνθεση ,  αυτό  

δημιουργεί  προϋποθέσεις  συναίνεσης .  Να  αφήσουμε  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

και  αξιότιμη  συναδέλφισσα  δεν  χρειάζεται  να  το  ψάχνουμε ,  εάν  

βάλουμε  αυτή  την  προσθήκη .  Πρώτα  ο  Δήμος  και  στην  συνέχεια  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ανεξάρτητα  ποιος  έχει  την  κυριότητα ,  ποιος  έχει  την  

διαχείριση  και  ποιος ,  ενδεχομένως ,  την  οικονομική  ωφέλεια ,  που  θα  

την  έχει  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 Η  επισήμανση  του  εκπροσώπου  που  τοποθετήθηκε  της  παράταξής  

μας  του  κ .  Χρυσανθίδη ,   δεν  το  συζητούμε  ότι  πρέπει  να  ενσωματωθεί ,  

διότι  για  μας  αυτό  απορρέει  ως  δεύτερη  αλήθεια  την  λέμε ,  από  τον  

δημόσιο  δημοτικό  χαρακτήρα  που  πρέπει  να  διατηρήσουμε  και  να  

είμαστε  εκεί  παρόντες  ως  Δήμος ,  άρα  θα  πρέπει  να  πάρει  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  την  ευθύνη  να  διαφυλάξει  χώρους  και  να  τους  

εξασφαλίσει  και  να  τους  συντηρήσει  για  τον  πολίτη ,  γιατί  ο  πολίτης ,  ο  

όποιος  πολίτης ,  ανάλογα  με  το  όποιο  χόμπι  του ,  θα  πρέπει  να  έχει  εκεί  

καταφυγή  και  δυνατότητα  να  ασκήσει  αυτή  του  την  επιλογή .   

 Άρα  λοιπόν ,  πρότασή  μας  επαναφέρουμε  την  παράγραφο  5,  

αυτούσια .   

Εκεί  με  τις  εμπορικές  δραστηριότητες  και  τα  λοιπά .  Θα  θέλαμε  

να  είμαστε ,  ο  Πρόεδρος  είναι  εδώ  του  Πανσερραϊκού ;  Όπως  ήσασταν  
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σαφής  στο  έγγραφο  να  είμαστε  και  εμείς  στην  παραχώρηση .  Και  για  το  

γήπεδο  αυτό  ισχύει .   

Τι  ζητήσατε ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Προπονητήριο .  Ζητήσατε  

συγκεκριμένο  έργο  να  κάνετε .  Κύριε  Δήμαρχε ,  η  πρότασή  μας  είναι  

σαφής .  Ότι  μας  ζήτησε  ο  ΜΓ  αυτό  παραχωρούμε  σήμερα .  Δεν  θα  

βάλουμε  και  άλλο  και  άλλο .  Εάν  θέλουμε  γήπεδο  ή  κάτι  άλλο  να  έρθει  

τότε  ο  ΜΓ  Πανσερραϊκός  ή  ο  όποιος  ΜΓ  και  να  το  ζητήσει  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Την  τρέχουσα  περίοδο ;  Στην  επόμενη  περίοδο ;  

Θα  το  αντιστρέψουμε  δηλαδή .  Θα  διατηρήσουμε  εμείς  το  δικαίωμά  μας  

και  ο  Πανσερραϊκός  εάν  θα  έχει  την  ανάγκη  είτε  με  την  μετεξέλιξή  το  

είτε  με  τον  άλλο  κλώνο  ως  βραχίονα  που  θα  είναι  η  ΠΑΕ ,  τότε  θα  ξανά  

έρθει  εδώ  στο  κυρίαρχο  όργανο  που  λέγεται  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

προχωρήσουμε .  Άρα  λοιπόν ,  κατά  την  άποψή  μας  αυτό  θα  πρέπει  να  

αφαιρεθεί .   

Τι  απορρέει  από  τον  δημόσιο  –δημοτικό  χαρακτήρα  που  είπα  στο  

ξεκίνημα  της  τοποθέτησής  μας ;  Γήπεδο .  Εγώ  λέω  προσωπικά ,  διότι  

ασχολήθηκα ,  ότι  εκεί  γήπεδο  δεν  μπορεί  να  κτιστεί .  Κρατήστε  το  αυτό  

στο  πίσω  μέρος  του  κεφαλιού  σας .  Αλλά  λέω ,  εάν  η  ΠΑΕ  ή  

οποιοσδήποτε  θελήσει  τότε  να  το  φέρει  ως  αίτημα  και  τότε  να  το  

εξετάσει  το  όποιο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  θα  εκχωρήσουμε  τα  πάντα  

σε  μια  λογική ,  η  οποία ,  ενδεχομένως  μπορεί  να  θεωρείται  ότι  ας  είναι  

πληθωρική  και  εάν  δεν  μπορούν  μετά  να  μας  επιστρέψουν  την  

κυριότητα  ή  τον  πρώτο  λόγο .  

Εγώ  λέω  να  τον  κρατήσουμε  τον  πρώτο  λόγο  και  εάν  θα  έρθει  

εκείνη  η  στιγμή  τότε  να  δούμε ,  διότι  κύριε  Δήμαρχε ,  είπατε  ότι  θα  

φέρετε  ένα  γενικό  πλάνο .  Το  γενικό  πλάνο  θα  μας  δώσει  ακριβώς  όλες  

τις  επιμέρους  λεπτομέρειες ,  εάν  πρώτον  χωράει  εκεί  γήπεδο ,  ποιες  θα  
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είναι  αυτές  οι  θέσεις ,  οι  οποίες  θα  είναι  απαραίτητες ,  εννοώ  πόση  

χωρητικότητα  θα  έχει ,  ποιοι  θα  είναι  οι  χώροι  και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .   

Άρα  λοιπόν  εδώ  δεν  μπορούμε  να  βάλουμε  το  κάρο  μπροστά  από  

το  άλογο .  Πρώτα  θα  μείνουμε  στο  κομμάτι  αυτό  καθ’  εαυτό  που  όπως  

ο  Μ .Γ .Σ .  ζήτησε .   

Πάμε  και  στο  τελευταίο  που  αναφέρατε  ως  προσθήκη  στην   

παράγραφο  19.  Όταν  λέμε ,  κύριε  Δήμαρχε  ανάκληση ,  εμείς  

καταλαβαίνουμε  ανάκληση .  Η  πρότασή  μας  είναι  με  την  σύναψη  της  

παρούσας  συμφωνίας  αίρεται  και  τελειώνουμε  μέχρι  εκεί  που  λέει  

Πάρκο  Ομόνοιας .  Ο  Δήμος  Σερρών  αντιμετωπίζει  θετικά  την  

προοπτική  και  τα  λοιπά ,  γι '  αυτό  εμείς  δεν  συναινούμε .   

Εμείς  μείναμε  στην  δική  σας  πρόταση  που  είχαμε  από  την  

προηγούμενη  συνεδρίαση .  Τι  έλεγε ;  Ανακαλείται  η  παραχώρηση  των  

17,5 στρεμμάτων .  Τελεία  και  παύλα .  Καθαρές  κουβέντες  και  το  άλλο  

θα  σβήσει  για  να  συναινέσουμε ,  διότι  εάν  θα  υπάρξει  εκείνη  η  εξέλιξη  

και  το  ενδιαφέρον ,  τότε  θα  πρέπει  πάλι  να  παρουσιαστεί ,  αφού  πρώτα  

φέρετε  το  δικό  σας  πλάνο .  Εννοώ  ως  Δημοτική  Αρχή .  

Όταν  θα  μας  φέρετε  το  πλάνο  σας ,  θα  μας  φέρετε  τι  θα  καλύψετε ,  

να  δούμε  τι  απομένει .  Και  κάτι  ακόμη ,  εάν  και  θεωρώ  ότι  αυτό  

επιλύθηκε ,  πόση  θα  είναι  η  κάλυψη  στα  45 στρέμματα ;  Αναφέρατε  ένα  

ποσοστό  20%, 9 στρέμματα  θα  μπορούσε  να  είναι  το  μάξιμουμ  γι '  αυτό  

κοίταξα  τον  Παύλο  που  τα  ξέρει .  Είπε  ο  Πρόεδρος  ένα  στρέμμα ,  πολύ  

μακριά  δηλαδή  από  το  να  αφαιρέσει  την  δυνατότητα  κάλυψης  από  τα  

υπόλοιπα  στρέμματα  επιφάνεια  που  μας  μένει  για  να  την  

αξιοποιήσουμε .   
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Συνεπώς ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  εμείς  θέλουμε  καθαρές  κουβέντες  στο  σημερινό  

παραχωρητήριο .  Και  επανέρχομαι  και  κλείνω  και  δηλώνω  ότι  εάν  αυτά  

που  έβαλα  με  το  συγκεκριμένο  τρόπο  αποτυπωθούν  και  διορθωθεί  το  

κείμενο  που  σωστά  ήρθε  από  τον  Δήμο ,  εμείς  θα  πούμε  ναι  και  θα  

περιμένουμε ,  βεβαίως ,  κύριε  Δήμαρχε ,  την  δουλειά  που  θα  κάνετε ,  

όπως  είπατε  ότι  την  περάσατε  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  όπου  

εκεί  θα  γίνει  μια  πολύ  παραγωγική  συζήτηση  στο  σώμα  για  να  δούμε  

εκεί  με  βάση  την  πρόταση  θα  μας  φέρετε ,  τι  θα  βάλουμε  για  να  

σκεφτούμε  και  τις  ανάγκες  του  δημότη  που  έρχεται .   

Θεωρώ ,  λοιπόν ,  ότι  εμείς  δεν  μπορούμε  να  εκχωρήσουμε  και  ο  

Πανσερραϊκός  να  υποκαταστήσει  την  φέρουσα  ικανότητα  του  δήμου  σε  

υποδομές  αθλητικές ,  διότι  αυτή  είναι  η  ψυχή  μας  και  η  άποψη  μας  ως  

παράταξη .  Ο  Δήμος  θα  έπρεπε  να  κατασκευάσει  και  όχι  ο  Σύλλογος .  

Καλώς  όμως  αυτή  την  περίοδο  και  το  εξήγησα  αλλά  θα  

παραχωρήσουμε  συγκεκριμένα  πράγματα ,  όπως  είναι  το  αίτημα  του  

Προέδρου .  Όλα  τα  άλλα  που  προστέθηκαν  για  μας  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  

να  φύγουν  και  τότε  θα  είμαστε  σύμφωνοι  και  όλα  θα  έχουν  ακριβώς  το  

μέγεθος  που  αρμόζει .  

Κλείνω  με  μια  κουβέντα  ξεκάθαρη .  Όπου  υπάρχει  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

θα  μπει  πρώτα  Δήμος .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  ελέγχει ,  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  σήμερα  καις  το  διηνεκές  θα  έχει  άποψη ,  πρώτα  

αυτό ,  διότι  είναι  αυτό  που  η  σύνθεσή  του  διασφαλίζει  την  αναγκαία  

συναίνεση  στην  διαδικασία  την  όποια  και  το  δεύτερο  είναι  ότι  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  εκπροσωπεί  και  εκφράζει  το  όλο  των  δημοτών .   

Με  αυτή  την  τελευταία  σκέψη ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σας  καλούμε  ως  

παράταξη  να  διορθώσετε  τις  επισημάνσεις  που  είναι  πολύ  
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συγκεκριμένες  στο  κείμενο ,  για  να  προχωρήσουμε ,  για  να  κλείσουμε  

μια  υπόθεση  που  πραγματικά  μας  ταλαιπώρησε  και  νομίζω  ότι  με  

καθαρές  κουβέντες  θα  έχουμε  και  καθαρή  απόφαση  που  θα  

ικανοποιήσει  και  τον  ΜΓ .   

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  βλέπω .  Θα  σας  ικανοποιήσει  ναι  ή  όχι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  ιδιαιτέρως .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   χαιρετίζουμε  ειλικρινά  την  

επανάληψη  του  θέματος  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ειλικρινά ,  κύριε  Δήμαρχε  μας  βρίσκει  σύμφωνους  η  επανάληψη  του  

θέματος .  Το  φέρατε  ολοκληρωμένα  και  με  λεπτομέρειες ,  όπως  

χαιρετίζω  και  την  τοποθέτηση  του  Προέδρου  του  Πανσερραϊκού ,  η  

οποία  ήταν  ξεκάθαρη .   

 Βέβαια ,  θέλω  να  ξεκαθαρίσω ,  κύριοι ,  με  δυο  κουβέντες ,  χωρίς  

πολλές  κουβέντες ,  διότι  νομίζω  ειπώθηκαν  πάρα  πολλά  και  για  την  

οικονομία  του  χρόνου  ότι  ξεκαθαρίζουμε  εμείς  σαν  παράταξη  ότι  

είμαστε  θετικοί ,  αποδεχόμαστε  το  αίτημα  του  Πανσερραϊκού .  Άλλωστε  

στην  δική  μας  θητεία  είχε  γίνει  το  πρώτο  αίτημα  για  την  παραχώρηση  

των  17,5 στρεμμάτων ,  εάν  μη  τι  άλλο ,  συνεχίζουμε ,  λοιπόν  θετικά  και  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

15

με  μια  ευχή ,  πραγματικά  και  ειλικρινά  ολόψυχα  ευχόμαστε  στον  

Πανσερραϊκό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  υλοποιηθεί  αυτό  το  όραμα  που  

έχετε ,  γιατί ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ξεκάθαρες  κουβέντες ,  

δυνατότητα  έχετε  μόνο  εσείς  να  προχωρήσει  ένα  τέτοιο  έργο  σε  αυτή  

την  φάση .  Και  μελλοντικά  ο  Δήμος  νομίζω  ότι  μπορεί  να  αναδείξει  

κάποια  πράγματα .   

 Ευχαριστώ  πολύ  και  ευχαριστώ  και  τον  Πρόεδρο  για  την  

παρουσία  του ,  όπως  και  εσάς  κύριε  . .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Αραμπατζή  που  ήσασταν  και  πολύ  συνοπτικός .  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .  Πέντε  λεπτά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ . . .στην  προηγούμενη  συνεδρίαση ,  θεωρώ  ότι  αυτό  το  θέμα  θα  

έπρεπε  να  έρθει  γενικότερα  εξαιρετικά  οργανωμένο .  Κανείς  μέχρι  

τώρα  . .επενδυτής  σε  οποιαδήποτε  έκταση  που  είναι  δημοτική  δεν  ήρθε  

χωρίς  να  μας  παρουσιάσει  τι  ακριβώς  θέλει  να  κάνει .  Δεν  θα  φτάσω  

μέχρι  την  κοστολόγηση ,  αλλά  τουλάχιστον  κάποιες  μακέτες  και  ένα  

μέτρο  του  τι  πρόκειται  να  δούμε  εκεί ,  το  είχαμε .  

 Θα  πρέπει  να  πω  ότι  οι  φωτογραφίες  που  ήρθαν  τελευταία  στιγμή  

αποτυπώνουν  το  υπάρχον  οικόπεδο  το  ορθογώνιο  στο  οποίο  θα  κάνετε  

κάτι ,  για  το  άλλο  το  οποίο  ζητάτε  το  τριγωνικό  μέσα  στο  οποίο  πρέπει  

να  πούμε  ότι  είναι  και  εγκαταστάσεις  ύδρευσης ,  άρδευσης  μάλλον  του  

Δήμου ,  θα  πρέπει  να  δούμε  τι  θα  γίνει ,  εάν  παραχωρηθεί  εκείνο  στον  

Πανσερραϊκό ,  τι  θα  γίνει  με  τις  γεωτρήσεις  που  υπάρχουν  εκεί  και  τις  

βάνες .   
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 Αυτή ,  λοιπόν ,  την  ολοκληρωμένη  παρουσίαση  δεν  την  είδαμε  

ούτε  και  σήμερα .  Θεωρώ  ότι  είναι  λίγο  πρωθύστερη  η  απόφαση  που  θα  

πάρουμε .  Θα  έπρεπε  να  προηγείται  η  παρουσίαση  και  η  ακριβής  

περιγραφή  των  όσων  πρόκειται  να  γίνουν .   

 Γενικότερα  το  είπα  και  στην  ερώτησή  μου ,  ο  Δήμος  Σερρών  και  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  είναι  το  αποφασιστικό  όργανο  

για  το  οτιδήποτε  μπορεί  να  συμβαίνει  είτε  ως  ιδιωτική  επένδυση  είτε  

ως  δημοτική  πρωτοβουλία  μέσα  σε  έναν  δημοτικό  χώρο .   

 Επομένως  και  με  την  ερώτηση  που  έκανα  νομίζω  ότι  έθεσα  και  το  

. .  των  επιφυλάξεών  μου .  Θεωρώ  ότι  πραγματικά  πρώτα  πρέπει  να  μπει  

ο  Δήμος  και  μετά  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  την  ασάφεια  και  του  νόμου  για  

το  τι  πρόκειται  να  γίνει  σχετικά  με  την  πλήρη  παραχώρηση  όλων  

αυτών  των  εγκαταστάσεων  στο  συγκεκριμένο  νομικό  πρόσωπο .   

 Θεωρώ  επίσης ,  ότι  θα  πρέπει  να  αφαιρεθεί  εντελώς  το  νούμερο  9,  

που  αφορά  και  την  ΠΑΕ ,  τα  είπα  και  νωρίτερα .  Είναι  άλλος  

συνομιλητής  και  εξάλλου  ο  9ο ς  όρος  περί  χρήσης  των  εγκαταστάσεων  

από  την  ΠΑΕ  έρχεται  και  σε  άμεση  αντίθεση  με  τον  όρο  7,  όπου  ρητώς  

αναφέρεται  ότι  δεν  επιτρέπεται  η  μίσθωση ,  βέβαια ,  των  παραπάνω  

χώρων  σε  τρίτους .   

 Άρα  λοιπόν ,  κάπου  έχουμε  μια  αντίφαση .  Εάν  η  ΠΑΕ  που  θα  

δημιουργηθεί  θα  θελήσει  να  ζητήσει  κάτι  από  τον  Δήμο  ή  από  εσάς ,  θα  

πρέπει  να  περάσει  και  αυτό  μέσα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

φυσικά  να  είναι  υπό  όρους .   

 Εκείνο  που  δεν  θέλει  σίγουρα  κανένας  Σερραίος  και  νομίζω  και  

κανένας  μέσα  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είναι  να  

τσιμεντοποιηθεί  ένας  χώρος  αναψυχής  και  άθλησης .  Ένας  χώρος  για  

τον  οποίο  όλοι  εμείς  εδώ  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  και  αναφέρομαι  και  
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στους  συνδημότες  που  πιθανά  να  παρακολουθούν  αλλά  και  στον  

Πανσερραϊκό ,  όλοι  μας  όλοι  είχαμε  προτάσεις  και  δίναμε  προοπτικές  

σε  αυτόν  τον  χώρο  μέσα  από  τα  προεκλογικά  μας  προγράμματα .   

 Είναι  προφανές  ότι  πρέπει  να  διαφυλάξουμε  με  κάθε  τρόπο  ότι  

εκεί  δεν  θα  γίνει  ούτε  μισό  Mall ,  δεν  θα  γίνει  ούτε  μισό  ξενοδοχείο ,  

δεν  θα  γίνει  ούτε  μισό  κτίριο  18 μέτρων .  Δηλαδή  εξαώροφης  

οικοδομής .  Και  αυτό  θα  πρέπει  να  διαφυλαχθεί  σε  όλη  την  έκταση  του  

Αθλητικού  Πάρκου .   

 Τα  σχέδια  όλων  μας  λίγο  ως  πολύ  συνέπιπταν .  Θα  πρέπει  το  

Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  να  κρατήσει  τον  χαρακτήρα  του  τόσο  όσον  

αφορά  το  φυσικό  περιβάλλον ,  να  υπερασπιστεί  αυτόν  του  τον  ρόλο  

αλλά  και  να  γίνει  κέντρο  άθλησης  και  αναπτυξιακό ,  να  έρθει  κόσμος  

εκεί  γιατί  θα  βρει  κάτι  να  κάνει .  Δεν  θα  βρει  τσιμέντο ,  θα  βρει  φύση  

και  θα  βρει  περιποίηση .   

 Είχαμε  χαρακτηρίσει  το  Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας  προεκλογικά  

μαυσωλείο  ημιτελών  έργων .  Τώρα  με  το  υπό  ανέγερση  νέο  

κολυμβητήριο  αυτό  αρχίζει  να  μετριάζει .  Πιστεύουμε  ότι  τον  πρώτο  

λόγο  στις  επενδύσεις  πρέπει  να  έχει  ο  Δήμος .  Και  όσοι  επενδυτές  

έρχονται  να  έρχονται  με  όρους  που  θα  βάζει  ο  δήμος  για  όλα  αυτά  που  

προανέφερα .   

 Με  αυτά  θα  σταματήσω  και  σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Και  εσείς  ήσασταν  σύντομη .  Ευχαριστούμε  πολύ .  

Λοιπόν ,  ο  κ .  Γεωργούλας .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

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

Πρόεδρε ,   του  Πανσερραϊκός ,  ειλικρινά  για  ακόμη  μια  φορά  τα  
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συγχαρητήρια ,  οι  καλύτερες  ευχές ,  ώστε  ο  Σύλλογος  πάντα  να  

πρωτεύει ,  πάντα  να  μεγαλώνει  και  να  μας  κάνει  περήφανους  όπως  

δεκαετίες  τώρα  το  κάνει .   

 Σε  ότι  ζητάτε  είμαστε  μέσα .  Και  μακάρι  να  ζητούσατε  διπλά ,  

τριπλά  και  τετραπλά .  Σε  όλους  τους  Συλλόγους .  Μακάρι  να  έρχονται  οι  

Σύλλογοι  και  να  ζητάνε .  Το  θέμα  είναι  ότι  για  να  ικανοποιήσεις  ότι  

ζητάει  ο  άλλος  πρέπει  να  έχεις  την  δυνατότητα .  Ο  Δήμος  Σερρών  

τέτοια  δυνατότητα ,  κατά  την  άποψη  την  δική  μας ,  δεν  την  έχει .   

Για  όλη  την  παρεξήγηση ,  γιατί  για  εμάς  είναι  μια  παρεξήγηση ,  

φταίνε  οι  δημοτικές  αρχές  …Γιατί ;  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Τι  κάνει  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;  Διαχειρίζεται .  Τι  διαχειρίζεται ;  Τις  αθλητικές  

εγκαταστάσεις .  Ποιανού  είναι ;  Του  Δήμου .  Πως  θα  διαχειρίζεται ;  Τι  

σκοπό  έχει ;  Να  εξυπηρετήσει  ανάγκες .  Του  συνόλου  όμως  των  

αθλητικών  σωματείων .  Ανάλογα  με  την  ιστορία  του  καθενός  φυσικά ,  

με  τις  ικανότητες  και  τις  δυνατότητες  και  τα  αποτελέσματα ,  με  τους  

αθλητές ,  στους  οποίους  απευθύνεται .  Και  πέρα  από  όλα ,  θα  

εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  του  κάθε  μεμονωμένου  Σερραίου  δημότη .   

Αυτός  είναι  ο  ρόλος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  κατά  την  άποψή  μας  και  

πρέπει  να  είναι  δίκαιος .  Να  μην  μπορεί  κανείς  να  τον  κατηγορήσει  ότι  

έχει  άλλα  μάτια  για  τον  έναν  Σύλλογο ,  άλλα  μάτια  για  τον  άλλο  

Σύλλογο ,  γιατί  ο  ένας  ο  Πρόεδρος  είναι  φίλος  μου  και  άλλος  δεν  είναι .   

Και  πως  το  κατορθώνει  αυτό  η  διοίκηση ;  Έχοντας  Κανονισμό .  

Με  βάση  τον  Κανονισμό  απευθύνεται  σε  όλους  και  περιμένει  όλοι  να  

απευθυνθούν  σε  αυτόν  με  βάση  τον  Κανονισμό .  Είμαι  ο  τάδε  Σύλλογος  

στο  μπάσκετ ,  είμαι  ο  τάδε  Σύλλογος  στο  ποδόσφαιρο .  Εσείς ,  κύριοι ,  

διαχειρίζεστε  δέκα  γήπεδα  ποδοσφαίρου ,  πέντε  γήπεδα  μπάσκετ ,  έχω  

αυτή  την  ιστορία ,  παίζω  σε  αυτή  την  κατηγορία ,  έχω  ακαδημίες ,  έχω  
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ομάδα  που  συμμετέχει  σε  κάποια  κατηγορία ,  αυτός  είμαι .  Έχω  αυτή  

την  ιστορία  και  θέλω  ένα  γήπεδο  για  τις  προπονήσεις  μου ,  ένα  γήπεδο  

για  τους  αγώνες  μου .   

Με  βάση  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας  και  κύριε  Δήμαρχε ,  πρέπει  

ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  αποκτήσει  αυτόν  τον  Κανονισμό ,  ώστε  να  είναι  

ξεκάθαρο  ποιος  δικαιούται ,  τι  δικαιούται ,  πότε  δικαιούται  και  πότε  

αυτό  που  σήμερα  δικαιούται  το  χάνει  και  πρέπει  να  το  επιστρέψει .  

Όπως  και  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  οι  δυο  Σύλλογοι ,  οι  Αετοί  και  

ο  Πήγασος ,  οι  οποίοι  κάποτε  ζήτησαν  και  τους  παραχωρήθηκαν  

γήπεδα ,  αλλά  όπως  κατάλαβα  σήμερα ,  δεν  υπάρχουν  σαν  ομάδες .  Άρα  

αυτά  τα  γήπεδα  επιστρέφουν  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  ο  οποίος  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  πρέπει  να  τα  παραχωρήσει  σε  άλλους  συλλόγους ,  οι  

οποίοι  είτε  είναι  καινούργιοι  είτε  είναι  παλαιοί  και  δεν  έχουν  αυτά  τα  

γήπεδα .   

Λέω  για  παράδειγμα ,  γιατί  η  γυναικεία  ομάδα  ποδοσφαίρου  να  

παίζει  από  χωριό  σε  χωριό  και  κάθε  χρόνο  να  ψάχνει  καινούργιο  

γήπεδο ;  Α  Εθνική   έπαιζε .  Δεν  δικαιούται  και  αυτή  να  έχει  ένα  γήπεδο  

που  να  έχει  και  κερκίδα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ζήτησε ;  Μπορεί  να  το  συντηρήσει ;   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Ενδεικτικά  το  αναφέρω ,  κύριε  Δήμαρχε .  Και  επειδή  τυχαίνει  να  ξέρω  

την  ομάδα ,  ναι  φυσικά  και  μπορεί  οποιαδήποτε  τέτοια  ομάδα  να  

συντήρηση  ένα  γήπεδο .  Δηλαδή ,  τι  είχε  να  κάνει  για  να  το  συντηρήσει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  το  ζήτησε .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  
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Άλλο  πράγμα .   

 Εδώ ,  λοιπόν ,  αυτό  που  δεν  ζήτησε  φέτος ,  γιατί  ίσως  πιστεύω  ότι  

είναι  παραχωρημένος  τον  Πήγασο  ή  στον  Αετό  ή  σε  κάποιο  άλλο  

Σωματείο ,  άρα  δεν  υπάρχει  διαθέσιμο  γήπεδο  και  ψάχνει  να  βρει ,  όμως  

του  χρόνου  μπορεί  να  το  ζητήσει .  Και  αφού  από  την  δυνατότητα  του  

Δήμου  να  ανταποκριθεί  στο  αίτημα ,  όλα  εδώ  είναι  τρία  γήπεδα  για  

παράδειγμα  έτσι  όπως  είναι  και  άλλα  δυο  επάνω  πέντε ,  από  τα  επτά  

συνολικά ,  μα  άμα  τα  πέντε  γήπεδα  τα  διαχειρίζεται  μια  ομάδα ,  τι  

έμεινε  για  τις  υπόλοιπες ;  Και  για  35 χρόνια  εμείς  θα  δώσουμε  αυτά  τα  

πέντε  γήπεδα  σε  έναν  Σύλλογο .  Μα  ποιος  εδώ  μέσα  μπορεί  να  πει  ότι  

του  χρόνου ,  τον  μεθεπόμενο  χρόνο  δεν  θα  δημιουργηθούν  δέκα  

καινούργιοι  αθλητικοί  σύλλογοι  που  θα  ασχολούνται  αποκλειστικά  με  

το  ποδόσφαιρο ;  Που  θα  έχουν  και  ακαδημίες  που  για  παράδειγμα ,  

μπορεί  να  είναι  τόσο  αγαπητοί  στους  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  παρακαλώ .  Μην  παρεμβαίνετε .  Ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Εμείς ,  λοιπόν ,  οφείλουμε  εάν  μπορούμε  σε  έναν  Σύλλογο  να  μπορούμε  

το  ίδιο  . .και  ενώ  ο  Πανσερραϊκός  έχει  τεράστια  ιστορία  σε  άλλα  

αθλήματα ,  στο  ερασιτεχνικό  ποδόσφαιρο  είναι  πολύ  φρέσκος .  Δηλαδή  

έχει  συλλόγους  που  είναι  πολύ  πιο  παλαιοί .  Αυτό  δεν  δηλώνει  τίποτα .  

Το  ότι  κάποιος  είναι  φρέσκος  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  και  

ο  καλύτερος  ή  να  είναι  ήδη  ο  καλύτερος .  Δεν  θέλω  να  κάνω  τέτοια  

τοποθέτηση .  
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 Εμείς ,  λοιπόν ,  θεωρούμε  ότι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  πρέπει  να  

αποκτήσει  Κανονισμό  Λειτουργίας ,  ώστε  να  είναι  ξεκάθαρα ,  πότε  

κάποιος  δικαιούται  και  τι  δικαιούται  να  πάρει  ως  βοήθεια ,  πότε  πρέπει  

να  την  επιστρέψει  πίσω  στον  φορέα .  Δεν  μπορεί  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  

έχει  την  δυνατότητα  να  παραχωρεί  για  35 χρόνια .   

Τριάντα  πέντε  χρόνια  σαράντα  πέντε  στρέμματα ;  Τεράστια  

χρονική  διάρκεια .  Εδώ  κανονικά  αυτά  θα  έπρεπε  να  κρίνονται  κάθε  

χρόνο  ανάλογα  με  τα  αποτελέσματα  των  ομάδων .  Αυτά  τα  

αποτελέσματα  έχει  η  μια  ομάδα ,  δικαιούται ,  για  παράδειγμα  παίζει  σε  

μεγαλύτερη  κατηγορία .  Θα  πάει  να  παίξει  στο  καλύτερο  γήπεδο .  Θα  

πάει  να  προπονηθεί  στο  καλύτερο  γήπεδο  για  προπόνηση .  Ποιος  άλλος  

Σύλλογος  είναι  μετά ;  Θα  πάει  στο  άλλο  το  γήπεδο .  

Δεν  έχω ,  λοιπόν ,  τίποτα  με  τον  Πανσερραϊκό ,  σωστά  διεκδικεί ,  

σωστά  έχει  όνειρα  και  οράματα ,  ακόμα  και  όταν  θα  γίνει  η  ΠΑΕ ,  που  

θα  γίνει  η  ΠΑΕ  στο  επίπεδο  που  μπορεί  ο  κάθε  Σερραίος  να  βοηθήσει  

θα  πρέπει  να  βοηθήσει ,  αλλά  ο  δήμος  πρέπει  να  εξασφαλίζει  στην  

συγκεκριμένη  περίπτωση  όλα  τα  αθλήματα ,  όλους  τους  δημότες  οι  

οποίοι  θέλουν  να  απολαύσουν  τους  χώρους  και  να  αθληθούν  και  

περισσότερο  τους  πλέον  αδύναμους ,  αυτοί  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  έστω  

και  σε  μια  συνδρομή  ενός  συλλόγου  να  συμμετέχουν .  

Βέβαια ,  κύριε  Δήμαρχε  και  εσείς  οφείλατε  ήδη  να  έχετε  

καταθέσει  εδώ  την  σκέψη  σας  και  το  όραμά  σας  για  την  αξιοποίηση  

του  χώρου  και  να  μην  περιμένετε  από  κάθε  Σωματείο  ή  από  κάθε  

φορέα  να  έρχεται  να  καλύπτει  τις  δικές  σας  αδυναμίες  και  ανυπαρξίες .   

Δεν  μπορεί ,  δηλαδή ,  εάν  δεν  μπορεί  να  κουρέψει  ο  Δήμος  ή  δεν  

μπορεί  να  φυτέψει  δέντρα  να  λέμε  ότι  ευκαιρία  να  έρθει  ένας  ιδιώτης  

να  του  τα  δώσουμε .  Δεν  μπορούσε  ο  Δήμος  να  διαχειριστεί  την  
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στάθμευση  την  ελεγχόμενη ,  ας  φέρουμε  τότε  εμείς  . .Είδαμε  ότι  ήταν  

αποτυχία  οικτρή .   

Ο  Δήμος  πρέπει  τον  ρόλο  του  να  τον  διαδραματίζει  σωστά  και  

εάν  οι  προηγούμενες  δημοτικές  αρχές  κάνανε  πέντε  σφάλματα ,  είναι  

ευκαιρία  η  δική  σας  Δημοτική  Αρχή  αυτά  τα  πέντε  σφάλματα  να  τα  

διορθώσει  και  όταν  θα  έρθει  η  ώρα  να  κάνει  τον  απολογισμό  του  

έργου ,  να  είναι  μόνο  θετικά .  Θα  είναι  καλό  για  την  πόλη .   

Σας  το  ευχόμαστε  και  σε  αυτό  να  ξέρετε  πάντα  δίπλα  θα  είμαστε ,  

αλλά  δυστυχώς  έτσι  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε ,  γιατί  θα  σας  πω  και  

το  άλλο ,  δεν  είναι  το  ζήτημα  ότι  ήρθε  το  θέμα  σήμερα  πλήρες ,  διότι  το  

πρώτο  που  θα  έπρεπε  να  συμπεριλαμβάνεται  είναι  με  ακρίβεια  το  τι  

πρόκειται  να  κατασκευάσει  εκεί  και  πώς  θα  χρησιμοποιήσει  τον  χώρο  ο  

Σύλλογος .   

Εδώ  ο  Σύλλογος  δείχνει ,  για  παράδειγμα ,  τρία  γήπεδα  στο  ένα  

τμήμα .  Στο  άλλο  τμήμα  τι  θα  γίνει ;  Με  βάση  την  αίτηση  του  Συλλόγου  

και  εκεί  λογικά  θα  κατασκευαστεί  ένα  μεγάλο  γήπεδο  ποδοσφαίρου .  

Αυτό  δεν  το  είδα  πουθενά .  Ενδεικτικά  σας  τα  λέω  αυτά .  Δεν  έλειπαν  

μόνο  οι  εισηγήσεις  της  τεχνικής  υπηρεσίας ,  έλειπαν  και  άλλα  

πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κύριε  Γεωργούλα .  Ο  κ .  Φαρμάκης .  Παρακαλώ  να  

είμαστε  σύντομοι ,  γιατί  έχει  παρέλθει  ήδη  αρκετός  χρόνος  και  πρέπει  

να  προλάβουμε  να  ολοκληρώσουμε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  και  από  εμένα .  Καταρχήν ,  να  πω  για  

την  αναβολή  του  θέματος  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  η  

δική  μας  διαφωνία  δεν  ήταν  το  πόσο  ολοκληρωμένα  ήρθε ,  στην  ουσία  
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ήρθαν  παραπάνω  λεπτομέρειες  τώρα  σίγουρα ,  αλλά  ήταν  ότι  πήγε  να  

γίνει  με  τηλεδιάσκεψη  και  όχι  δια  ζώσης  και  δεν  έπρεπε  να  γίνει  με  

αυτόν  τον  τρόπο .   

 Συμφωνώ  σε  πολλά  που  ακούστηκαν .  Δεν  θα  επαναλάβω  για  το  

πως  πρέπει  να  έρχονται  οι  εισηγήσεις ,  έγκαιρα ,  όχι  τελευταία  μέρα  και  

όλα  τα  σχετικά  τα  οποία  έχουν  ακουστεί  και  διάφορα  άλλα .  Εμείς  δεν  

έχουμε  καμία  αμφιβολία  ότι  αυτό  που  θα  γίνει ,  γιατί  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι  θα  παραχωρήσουμε  τον  χώρο ,  στο  πάρκο  Ομόνοιας  

κάτω  θα  είναι  κάτι  όμορφο  και  κάτι  δημιουργικό ,  θα  είναι  μέσα  στα  

όρια ,  δεν  θα  καταπατήσει  το  πράσινο ,  δεν  έχουμε  καμία  αμφιβολία  γι '  

αυτό ,  γιατί  η  διοίκηση  που  υπάρχει  στον  Πανσερραϊκό  έχει  αυτή  την  

νοοτροπία .  Η  διαφωνία  μας  είναι  αλλού .   

 Είναι  το  μόνο  αθλητικό  κέντρο  που  έχουμε  στην  ουσία  και  πρέπει  

να  το  χρησιμοποιεί  ο  Δήμος  για  όλους  τους  πολίτες  ανεξαρτήτως  εάν  

είναι  σε   Συλλόγους  ή  όχι .  Δεν  είναι  μόνο  για  Συλλόγους .  Η  άθληση  

δεν  είναι  μόνο  για  Συλλόγους .   

 Θα  έπρεπε  οπότε  για  εμάς  να  έρθει  μια  συνολική  πρόταση ,  που  

είναι  δική  μας  ευθύνη ,  δεν  μπορεί  όλες  οι  ευθύνες  επειδή  υπάρχει  

οικονομική  αδυναμία  να  τις  απεμπολούμε ,  να  μην  τις  δεχόμαστε .  Η  

κατάσταση  κάτω  είναι  οικτρή .  Δεν  μπορούμε  να  λέμε  ότι  για  να  πάρει  

ένας  Σύλλογος  ένα  γήπεδο  για  προπονηθεί  πρέπει  να  έχει   την  

συντήρησή  του .  Και  εμείς  τι  πρέπει  να  κάνουμε ;  Δεν  πρέπει  εμείς  να  

κάνουμε  αθλητικές  εγκαταστάσεις  γι '  αυτόν  τον  Σερραϊκό  λαό ;  Δεν  

πρέπει  να  τις  έχουμε  εμείς  σύγχρονες ,  ώστε  να  έρχονται  οι  Σύλλογοι ,  

ανάλογα  με  την  δυναμικότητά  τους  και  να  τους  παραχωρούμε  να  

μπορούν  να  λειτουργήσουν ;   
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 Δεν  πρέπει  να  μπορούν  οι  Σερραίοι  πολίτες  δωρεάν  να  μπορούν  

να  πηγαίνουν  να  αθληθούν  χωρίς  κίνδυνο  με  όλες  τις  προϋποθέσεις  σε  

μια  σύγχρονη  πόλη  σαν  αυτή  που  θέλετε  να  κάνετε ;   

 Τι  είναι  σύγχρονο  δηλαδή ;  Το  να  δίνουμε  ότι  περιουσία  έχει  ο  

Δήμος  και  έχει  κτίσει  ο  Σερραϊκός  λαός  με  τα  δικά  του  λεφτά  σε  

όποιον  Σύλλογο  θέλει  άσχετα  με  την  ιστορία  του ;   Όλοι  Πανσερραϊκοί  

είμαστε  στην  ουσία .  Και  να  μην  αναλαμβάνουμε  εμείς  ευθύνη  γι '  αυτά .   

 Και  να  σας  το  πω  και  διαφορετικά ;  Πόσους  χώρους  αναψυχής  

έχουμε  πλέον  για  τους  Σερραίους ;  Είναι  και  αυτός  ένα  ο  οποίος  . .αλλά  

γι '  αυτό  αξιοποιείται ;    

Φέρατε  κάποια  πρόταση ,  από  την  στιγμή  που  δεν  θα  μπορεί  να  

αξιοποιηθεί  για  κάτι  τέτοιο ,  που  θα  πάνε  οι  Σερραίοι  όταν  τους  

χρειαστεί ;  Δεν  έπρεπε  να  έρθει  ένα  πλάνο  συνολικά  τι  θα  κάνει  ο  

Δήμος  για  να  υπάρχουν  αθλητικές  εγκαταστάσεις  για  τους  δημότες  

τους  και  μετά  να  συζητήσουμε  σε  ποιο  σύλλογο  θα  βοηθήσουμε  και  τι  

θα  δώσουμε  στα  γήπεδα ;   

 Δεν  μπορούσαμε  την  συγκεκριμένη  στιγμή ,  δηλαδή ,  να  συζητάμε ,  

να  χαρακτηρίσουμε  κάποια  άλλα  στρέμματα  ως  αθλητικό  κέντρο  και  να  

παραχωρήσουμε  εκείνα  σε  συλλόγους ;  Τα  μόνα  που  έχουμε  έτσι  όπως  

τα  έχουμε ;  Που  μόνο  αθλητικά  κέντρα  δεν  είναι ,  θα  μου  πείτε .  

Αθλητικό  κέντρο  δεν  είναι .  Το  μόνο  που  έχουμε  στην  ουσία .  Και  άντε  

και  λίγο  στο  κολυμβητήριο .   

 Δεν  το  καταλαβαίνω ,  το  πλάνο  για  το  αθλητικό  κέντρο  θα  έρθει  

αφού  δώσουμε  την  πίστα   σε  στρατηγικό  επενδυτή ,  αφού  δώσουμε  στον   

Πανσερραϊκό  αυτά  τα  γήπεδα ,  αφού  δώσουμε  κάτι  άλλο  που  θα  μας  

ζητήσουν  και  μετά  θα  δούμε  τι  θα  κάνουμε ;    
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 Δεν  συμφωνούμε  έτσι .  Δεν  συμφωνούμε ,  καταρχήν ,  με  την  

παραχώρηση  στην  ΠΑΕ  του  χώρου ,  γιατί  η  ΠΑΕ  . . ,  η  ΠΑΕ  θα  τον  

συντηρεί ,  της  ΠΑΕ  θα  γίνει  της  νεοσύστατης  που  πάει  να  γίνει  και  

καλά  κάνουν  και  δεν  διαφωνεί  κανένας  σε  αυτό ,  δεν  συμφωνούμε  να  

πάει  η  λαϊκή  περιουσία  εκεί .   

Θεωρούμε  δική  μας  ευθύνη  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ως  Δήμο  

να  βρούμε  τους  πόρους ,  να  βρούμε  τις  δυνατότητες  να  κάνουμε  τα  

αθλητικά  κέντρα  υπό  τέτοια  μορφή ,  που  να  μπορεί  να  …οποιοσδήποτε  

Σερραίος  θέλει  και  τώρα  και  μετά  και  οποτεδήποτε .   

Τα  35 χρόνια  είναι  πάρα  πολλά  για  να  λέμε  ότι  δεν  έχουμε  τώρα  

να  τα  συντηρήσουμε ,  ας  δώσουμε  …Είναι  πάρα  πολλά .  Οπότε ,  

δυστυχώς ,  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  θετικά  αυτή  την  πρόταση .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε  ζητήσει  τον  λόγο ,  εάν  θυμάμαι  καλά  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου  είχε  ζητήσει .  Ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  η  κυρία  

Παλάζη .  Ξεχνάω  κάποιον ;  Ο  κ .  Γάτσιος .  Έχετε  τον  λόγο  για  δυο  λεπτά ,  

παρακαλώ  να  είστε  σύντομος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  δεν  θα  μπω  στην  ουσία  του  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  σας  ακούμε .  Ησυχία  οι  υπόλοιποι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  εξέφρασε  με  τον  καλύτερο  τρόπο ,  

πιστεύω  την  άποψη  της  παράταξής  μας ,  όμως  εγώ  θέλω  να  

διαμαρτυρηθώ  για  κάτι .   
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 Νομίζω  ότι  προσβάλλεται  ο  θεσμός ,  προσβάλλεται  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  όταν  εμείς  συνεδριάζουμε  στις  παρατάξεις  μας  και  αυτά  τα  

στοιχεία  εγώ  δεν  τα  ήξερα  ούτε  στις  15:00΄η  ώρα .  Τώρα  μου  είπε  

κάποιος ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  μου  είπε  ότι  μας  τα  στείλατε  και  τα  είδα  

τώρα .   

 Το  ΄19 από  την  προηγούμενη  δημοτική  περίοδο  ακόμη  είχε  έρθει  

το   θέμα  και  είχαμε  ακριβώς  την  ίδια  άποψη .  Είχαμε  πει  ότι  δεν  

είμαστε  αρνητικοί  σε  μια  παραχώρηση  με  την  προϋπόθεση  όμως  να  

έρθει  από  τον  Δήμο  ένα  γενικό  πλάνο  για  να  δούμε  τι  ακριβώς  γίνεται .  

Τι  δομείται ,  εάν  εμποδίζονται  διπλανά  κτήρια  τα  οποία  είναι  σε  

εξέλιξη ,  όπως  είναι  το  κολυμβητήριο ,  εάν  όλα  αυτά .  Αυτά  δεν  

μπορούμε  να  τα  ξέρουμε  εμείς .  Πρέπει  να  μας  τα  πουν  οι  υπηρεσίες .  

Μέχρι  χθες  το  βράδυ  που  είχαμε  συνεδρίαση  στην  παράταξη ,  δεν  . .και  

σας  λέω  εγώ  και  έναν  λόγο  παραπάνω ,  . .η  παράταξη .  Είναι  ντροπή  και  

κρίμα  αυτό  το  πράγμα .   

Δηλαδή ,  ενισχύω  αυτό  που  ο  επικεφαλής  μας  στην  αρχή  είπε ,  ότι  

δεν  μπορεί  εμείς  να  ερχόμαστε  με  την  τυφλά  μάτια  εδώ  σε  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εγώ  ήρθα  εδώ  για  να  μην  ψηφίσω  κύριοι  του  

Πανσερραϊκού  ακριβώς  γιατί  δεν  είχα  κανένα  στοιχείο  από  αυτά  που  

σήμερα  παρατέθηκαν .  Και  δεν  θα  πω  μπράβο  σήμερα  που  τα  φέρατε .  

Μια  μένα  όταν  θα  εστάλη  η  πρόταση  τότε  είναι  τα  στοιχεία  μέσα  και  

βάσει  αυτών  των  στοιχείων  αποφασίζουμε .  Τι  αποφασίζουμε  τώρα ;  Να  

βρεθούμε  όλοι  μαζί  και  να  πούμε  τι  θα  αποφασίσουμε  γιατί  πειστήκαμε  

τελικά ;   

Μόνο  γι '  αυτό  ήθελα  να  πάρω  τον  λόγο .  Δεν  θα  μπω  στην  ουσία  

του  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε .  Επειδή  το  θέμα  τέθηκε  κατ’  επανάληψη ,  θα  μου  

επιτρέψετε  εδώ  πέρα  μια  μικρή  παρένθεση  να  σας  το  πω .  πιστέψτε  

ειλικρινά  σε  ότι  αφορά  στο  προεδρείο  τουλάχιστον ,  παρακαλώ  λιγάκι ,  

πιστέψτε  ότι  υπάρχει  πραγματικά  αγώνας  ώστε  το  συντομότερο  

δυνατόν  και  με  τον  πληρέστερο  τρόπο  να  συμπληρώνεται  ο  φάκελος  

του  κάθε  θέματος .   

 Υπάρχει ,  πολλές  φορές ,  κάποια  αντικειμενική  δυσκολία .  Είναι  

δικαιολογημένο  να  τίθεται  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  δικαιολογημένο  το  αίτημά  σας  και  απλά  θα  σας  πω  ότι  γίνεται  

πραγματικός  αγώνας  και  θα  προσπαθούμε  κάθε  φορά  να  γινόμαστε  

καλύτεροι .  Σας  το  λέω  με  κάθε  καλοπροαίρετη  διάθεση .  Απλά  

καταλάβετε  ότι  μερικές  φορές  τα  θέματα  είναι  λίγο  δύσκολα ,  είναι  πιο  

σύνθετα ,  μέχρι  τελευταία  στιγμή  μας  έρχονται  και  από  τις  υπηρεσίες  

συμπληρωματικά  ζητήματα .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δηλαδή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  προεδρείο  φταίει  ή  ο  Πανσερραϊκός  που  

τα  έστειλε  αργά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  δεν  θα  μπω  στην  συζήτηση  αυτή .  Σας  λέω  ότι  κάθε  φορά  …  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  να  ξέρουμε  τι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  μπούμε  στην  συζήτηση  αυτή .  Σας  επισημαίνω  ότι  από  την  δική  

μας  την  πλευρά  καταβάλλεται  κάθε  δυνατή  προσπάθεια .  Άλλες  φορές  
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τα  καταφέρνουμε ,  άλλες  φορές  όχι .  Και  δεν  είναι  μόνο  στο  δικό  μας  το  

χέρι .   

 Ο  κ .  Παπαβασιλείου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Άκουσα  με  προσοχή  όλους  τους  συναδέλφους ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  

Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  το  είδα  σαν  μια  

ακόμη  ευκαιρία  για  τον  Δήμο  Σερρών .  Άκουσα  από  κάποιους  

συναδέλφους  να  επιρρίπτουν  ευθύνες  στις  προηγούμενες  δημοτικές  

αρχές .  Τελικά  αυτοί  οι  συνάδελφοι ,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  με  

ευκολία  αυτό  τον  όρο ,  «φταίνε  οι  προηγούμενοι», αναρωτήθηκαν  ποτέ  

ο  Δήμος  τι  έσοδα  έχει ;  Εάν  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  την  

καθημερινότητά  του ;  Τα  σοβαρά  καθημερινά  προβλήματα  και  όχι  μόνο ,  

για  να  φτάσει  να  κουρεύει  το  γκαζόν  στην  περιοχή ,  να  αναπτύσσει  

αθλητικούς  χώρους ;   

Πραγματικά  ο  κάθε  Δήμος  θα  ήθελε  να  έχει  εκεί  ένα  ωραιότατο  

κέντρο  αθλητικό  και  να  πηγαίνουν  οι  Σερραίοι  να  απολαμβάνουν .  

Δηλαδή  όλες  αυτές  οι  δημοτικές  αρχές  μούτζωσαν  την  τόσο  όμορφη  

περιοχή  αυτή  που  είναι  το  αθλητικό  πάρκο  Ομόνοιας .   

Σιγά  –σιγά  με  πολύ  κόπο  και  ιδρώτα  εκ  του  περισσεύματος  έγινε  

ότι  έγινε .  Και  δείτε  τα  αποτελέσματα .  Πότε  αυτός  ο  τόπος  άρχισε  να  

αναπτύσσεται ;  Όταν  σε  κάποιους  συλλόγους  δόθηκαν  κάποια  μικρά  

κομμάτια ,  τα  οποία  κάνανε  οι  ίδιοι  γήπεδα .  Ο  Δήμος  πήγαινε  ως  

αρωγός  να  στηρίξει  αυτούς  τους  ανθρώπους  ερασιτέχνες ,  οι  οποίοι  

φτιάξανε  και  κερκίδες  με  δικά  τους  χρήματα  και  το  γκαζόν  το  

ποτίζανε ,  το  στολίζανε ,  το  περιποιόνταν  και  δείτε ,  λοιπόν ,  τα  σημεία  

τα  οποία  ο  Δήμος  έχει  την  απόλυτη  ευθύνη ,  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  
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συγκεκριμένα ,  να  περιποιείται ,  να  φροντίζει  και  τα  λοιπά .  Είναι  

κρανίου  τόπος .  

Γι '  αυτό  λοιπόν ,  ανέφερα  την  λέξη  ευκαιρία  στον  ευλογημένο  

αυτόν  Πανσερραϊκό ,  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκό ,  ο  οποίος  και  ειλικρινά  

θερμά  συγχαρητήρια  στον  Πανσερραϊκό  πρώτα  από  όλα  και  σε  σας  της  

Δημοτικής  Αρχής  που  πήρατε  αυτή  την  σκυτάλη ,  να  δώσουμε ,  να  

παραχωρήσουμε  ναι ,  τα  45 στρέμματα ,  πάντα  υπό  όρους .  Πάντα  προς  

όφελος  όλου  του  Σερραϊκού  λαού .  Όχι  εκεί  να  γίνει  πεδίο  

εκμετάλλευση  του  Γ .Μ .Σ .  Πανσερραϊκός .   

Εκεί  όλοι  οι  Σερραίοι  θα  πηγαίνουν  και  θα  χαίρονται  

πραγματικά ,  διότι  αυτοί   οι  άνθρωποι  του  Πανσερραϊκού  ξέρουν  

κάνουν  σοβαρές  επενδύσεις  και  να  τις  προσφέρουν  στον  σερραϊκό  λαό .  

Γι '  αυτό  είμαι  θετικότατος  στην  παραχώρηση  και  βέβαια  πάντα  με  τους  

όρους  οι  οποίοι  θα  φυλάξουν  αυτό  το  φυσικό  χώρο  που  λέγεται  

Αθλητικό  Πάρκο  Ομόνοιας .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  θέλω  να  πω ,  με  κάλυψε  ο  κ .  Γάτσιος  και  ο  κύριος  Φωτιάδης  σε  

αυτά  που  είπε  ως  αρχηγός  της  παράταξης .  Θα  είμαι  πάρα  πολύ  

σύντομος .  Θα  πω  το  εξής  και  δεν  ξέρω  γιατί  δεν  το  κάνατε .  Αυτά  εδώ  

τα  οποία  μας  τα  δείχνετε  σήμερα ,  εμείς  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Όταν  

είπαμε  ότι  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  υπάρχει  φάκελος  ολοκληρωμένος  σας  

είπαμε  και  μάλιστα ,  ποια  ήταν  η  διαδικασία  να  ακολουθήσετε ,  δεν  την  

ακολουθήσατε  και  φτάσαμε  σήμερα  ένα  θέμα  εύκολο  για  μένα  
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προσωπικά ,  με  αυτά  που  έχουν  συμβεί ,  να  ταλαιπωρούσατε  τόσες  ώρες  

για  μια  παραχώρηση  με  τον  τρόπο  αυτό .   

 Αυτά  ακριβώς  τα  οποία  λέτε  σήμερα  στο  e-mail  μου  είναι  εδώ  

πριν  ένα  μήνα  και  τα  έχουμε ,  τα  έχει  ο  κύριος   . .και  σας  είχαμε  πει  

ποια  είναι  η  διαδικασία .  Γι '  αυτό  είχαμε  πει  ότι  ο  φάκελος  είναι  

ολοκληρωμένος .  Δεν  ξέρω  γιατί  δεν  το  κάνατε .   

 Ξεκινώ  από  εκεί .  Πρέπει  να  ξέρουν  οι  συνάδελφοι  ότι  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  λειτουργεί  ως  νομικό  πρόσωπο ,  το  οποίο  έχει  και  

Κανονισμό  Λειτουργίας  αλλιώς  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  και  

εφαρμόζεται  ο  3463.  Άρα  οι  αποφάσεις  οι  οποίες  παίρνονται  είναι  

σύμφωνα  με  τους  νόμους  και  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας .  Ξεκάθαρα  

πράγματα  για  να  μην  θεωρηθεί  ότι  δεν  υπάρχει  Κανονισμός ,  δεν  

υπάρχει  τίποτα .  Το  λέω  αυτό  για  να  δικαιολογήσω  την  ψήφο  μου ,  η  

οποία  ήταν  θετική  και  θα  είναι  θετική .   

 Όσον  αφορά ,  δεν  γνωρίζουν  όλοι  οι  συνάδελφοι  και  πρέπει  να  το  

πούμε  αυτό ,  στον  Πανσερραϊκό  παραχωρήσαμε  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ο  

Πανσερραϊκός  έχει  ακαδημίες .  Μην  μπερδεύετε  ΠΑΕ .  Ο  Πανσερραϊκός  

εκ  του  νόμου ,  ο  κάθε  αθλητικός  Σύλλογος  είναι  υποχρεωμένος  να  

συνδυαστεί  με  την  οποιαδήποτε  ΠΑΕ .  Είναι  νόμος  του  κράτους  και  οι  

ακαδημίες  είναι  του  Πανσερραϊκού  του  Μ .Γ .Σ . ,  δεν  είναι  της  ΠΑΕ .  

Αυτό  για  να  είναι  ξεκάθαρο .   

 Όσον  αφορά  αυτό  που  είπε  ο  αρχηγός  της  παράταξής  μου  και  

κλείνω  εδώ ,  θα  συμφωνήσω  ότι  ναι ,  εμείς  το  είπαμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  

μέσα  στην  εισήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  λέμε  ότι  οι  τεχνικές  υπηρεσίες  

του  Δήμου .  Εσείς  το  αλλάξατε  και  λέτε  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες .  Όχι ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  εκεί  τον  λόγο  έχουν  οι  τεχνικές  υπηρεσίες  του  Δήμου ,  

δηλαδή  ο  Δήμος .   
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 Δεν  μπορούμε ,  δηλαδή ,  σε  μια  τέτοια  και  εγώ  που  διετέλεσα  σε  

αυτόν  τον  χώρο  διευθυντής  πολλά  χρόνια  και  υπάλληλος  δεν  μπορεί  να  

είμαι  αρνητικός ,  διότι  από  το  1990,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  δεν  έχει  

γίνει  τίποτα  εκεί  από  πλευράς  δημοτικών  αρχών ,  καμία  Δημοτική  Αρχή  

δεν  έκανε  τίποτα ,  το  1990 έγινε  το  κλειστό  γυμναστήριο ,  μετά  έγινε  το  

κολυμβητήριο  που  είναι  κουφάρι  και  το  στολίδι  του  1998 της  ΕΠΣ  το  

βλέπουμε  και  το  χαιρόμαστε ,  πάλι  με  παραχώρηση  του  Δήμου  και  τα  

γήπεδα  του  Πανσερραϊκού ,  τα  οποία  τα  συντηρεί ,  τα  οποία  είναι  

στολίδια  σε  σχέση  με  τα  άλλα .   

 Άρα  λοιπόν ,  ο  Δήμος  θα  βάλει  το  master  plan το  οποίο  έχει ,  

μπορεί  να  γίνουν  πολλές  δράσεις  εκεί ,  να  γίνουν  πολλά  πράγματα  

ωραία ,  βαρέων  αθλημάτων  έβαλε  ο  κ .  Τερζής ,  μεγάλη  έλλειψη  και  να  

προχωρήσουμε  μπροστά .   

 Ο  Πανσερραϊκός  πιστεύω  και  με  τον  νέο  Πρόεδρο ,  χωρίς  να  

υποτιμώ  τους  προηγούμενους ,  ξεκινάει  μια  νέα  αρχή  και  είναι  σε  

Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  Αθλητική  μεγάλη  υπόθεση ,  θα  διαχειριστεί  

κάποια  πράγματα  και  μην  ξεχνάτε  ότι  εκεί  θα  γυμνάζονται  τα  παιδιά  

των  συμπολιτών  μας ,  τα  παιδιά  τα  δικά  μας .   

 Άρα  λοιπόν ,  θα  αξιοποιηθεί  ο  χώρος ,  θα  υπάρχουν  τα  πάντα  για  

όλους .  Να  φανταστείτε  για  όσους  δεν  ξέρουν  εκεί  στον  χώρο  αυτό  

είναι  σε  άθλια  κατάσταση  και  δεν  μπορεί ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  το  

συντηρήσει  τον  χώρο  αυτό  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  

νομικό  πρόσωπο  που  επιχορηγείται .   

 Άρα  βλέπετε  αμέσως  πρέπει  να   λάβετε  πρωτοβουλίες  και  να  

πάνε  να  κοπούνε  και  τα  χόρτα  και  να  καθαριστεί  ο  χώρος ,  διότι  είναι  

άθλια  η  κατάσταση  και  η  εικόνα  που  παρουσιάζει  ο  Δήμος  σε  εκείνη  

την  περιοχή .   
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 Γι '  αυτό  λοιπόν ,  εγώ  θα  είμαι  θετικός  και  θα  ψηφίσω  την  

πρόταση  του  Πανσερραϊκού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Η  κυρία  Παλάζη  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Εγώ  απλώς  ήθελα  να  διευκρινίσω  κάτι  στην  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  δεν  

την  βλέπω  εδώ .  Νομίζω  ότι  . .  Ουσιαστικά  δεν  πρόκειται  για  

καινούργιους  όρους  σε  σχέση  με  τους  όρους  που  διατυπώθηκαν  στην  

εισήγηση  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  που  είχε  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα .  

Επρόκειτο  απλώς  για  μια  σπουδή ,  ώστε  να  υπάρξει  καλύτερη  δυνατή  

διατύπωση ,  η  συμπερίληψη  όλων  των  ενδεχόμενων  . .στην  διαμόρφωση  

των  όρων ,  έτσι  όπως  αναγνώστηκε  από  τον  Δήμαρχο  σήμερα .   

 Έτσι ,  λοιπόν ,  απάντησα  στην  κυρία  Χαραλαμπίδου  το  

παράδειγμα  των  συναυλιών  που  επέμενε  να  ρωτά  τον  Πανσερραϊκό ,  

μπήκε  ως  παράδειγμα  δραστηριότητας  που  μπορεί  να  έχει  εμπορικό  

χαρακτήρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχάς  ήθελα  να  πω ,  σήμερα  συνεδριάζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

διότι  αυτό  έχει  την  κυριότητα  των  45 στρεμμάτων  και  όλης  της  

περιοχής .  Στο  ΦΕΚ  η  κυριότητα  είναι ,  στο  Κτηματολόγιο  η  κυριότητα  

είναι  στον  Δήμο  Σερρών .  Πρέπει  να  γίνει  μεταγραφή ,  να  πάει  στον  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  κάνει  την  παραχώρηση .   

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  παίρνουμε  την  απόφαση  σήμερα  ως  δήμος  και  

όχι  ως  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  Ένα  αυτό .   
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 Θέλω  να  πω  το  εξής .  Ο  Δήμος  με  τα  έσοδα  που  έχει  και  με  το  ένα  

εκατομμύριο  τον  χρόνο  που  παίρνει  για  έργα  και  τα  λοιπά  από  

Σ .Α .Τ .Α . ,  δεν  μπορεί  να  κάνει  τίποτα  συνάδελφοι .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε .  Παρακαλώ .  

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  κύριε  Μιχτσόγλου .  Συνεχίστε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα  το  δικαιολογήσω .  Και  δεν  υπάρχουν  προγράμματα ,  τουλάχιστον  

μέχρι  τώρα  δεν  υπήρχαν  και  δεν  υπάρχουν  προγράμματα  που  να  μπορεί  

ο  Δήμος  να  μπει  σε  ένα  πρόγραμμα  να  χρηματοδοτηθεί  για  να  κάνει  τις  

εγκαταστάσεις  εκεί  που  το  σχέδιο  εκεί  είναι  για  αθλητικές  

εγκαταστάσεις .   

 Ο  Πανσερραϊκός  ο  ερασιτέχνης  από  ότι  είχα  συζητήσεις  και  το  

΄17 έλεγε  ότι  θα  μπουν  σε  κάποιο  πρόγραμμα ,  έτσι  νομίζω ,  με  δικά  

τους  έξοδα ,  όπως  αυτό  που  λέτε ,  θα  μπουν  σε  ένα  πρόγραμμα ,  το  έχουν  

ήδη  δρομολογημένο  αυτό  και  μέσω  αυτού  του  προγράμματος  θα  

κάνουν  αυτά .   

 Υπάρχουν  227 στρέμματα .  Τα  45 θα  χρησιμοποιηθούν ,  άλλα  180 

είναι ,  εάν  θέλει  ο  Δήμος  και  έχει  την  δυνατότητα  και  μπουν  

προγράμματα  να  μπει  σε  κάποιο  πρόγραμμα  να  κάνει  στα  υπόλοιπα  

κάτι .   

 Άρα  λοιπόν ,  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συντομεύετε  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  είναι  μια  ευκαιρία ,  όπως  είπε  και  ο  κ .  συνάδελφος ,  μια  

ευκαιρία  να  δώσουμε  στον  Πανσερραϊκός  που  σε  πέντε  χρόνια ,  

αγαπητέ  συνάδελφε  Μιχτσόγλου ,  εάν  δεν  μπορούν  να  καταφέρουν  αυτό  

θα  περιέλθουν  στον  Δήμο  Σερρών  πάλι  και  δεν  υπάρχει  αναβολή ,  γιατί  

δεν  θα  μπορέσουν  να  το  κάνουν .  Δεν  θα  μπορούν  σε  πέντε  χρόνια  που  

λένε  ότι  είναι  έτσι ,  δεν  θα  μπορέσουν  και  μετά  να  το  κάνουν .   

 Είμαι  και  εγώ  θετικός .  Στην  αρχή  ήμουνα  ταλαντευόμενος ,  αλλά  

από  την  στιγμή  που  ήρθε ,  όχι  πλήρως  ολοκληρωμένο  αλλά  

ολοκληρωμένο ,  υπάρχουν ,  ας  πούμε  και  άλλα  κενά ,  θα  είμαι  θετικός  

και  θα  ψηφίσω  την  παραχώρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Να  κλείσει  και  ο  κ .  Νυχτοπάτης  ως  εισηγητής .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Θα  θέσω  ένα  θέμα  ακόμη .  Όταν  με  το  καλό ,  γιατί  πολλές  φορές  τα  

πράγματα  δεν  εξελίσσονται  όπως  σχεδιάζουν  όλοι ,  όταν  με  το  καλό  ο  

ερασιτέχνης  μας  φέρει  την  πρότασή  του  και  επειδή  έχουμε  δυο  

οικόπεδα  εκεί ,  δεν  είναι  ένα  οικόπεδο ,  είναι   δυο ,  θα  ήθελα  τότε ,  πάνω  

στην  συγκεκριμένη  πρόταση  να  συζητήσουμε  το  εξής ,  να  το  θέσουμε  

όταν  θα  είμαστε  εκεί .  Τι  θα  παραλάβουμε  από  τον  Πανσερραϊκό  εμείς  

μετά  35 χρόνια  ή  πιο  νωρίς  και  τι  εννοώ ;   

 Υπάρχει  μια  περίπτωση  κάποια  στιγμή  τα  πράγματα  να  μην  πλάνε  

καλά ,  να  μην  χρειαστούν  το  ένα  από  τα  δυο  τα  οικόπεδα  ή  να  

παραμείνει  ρημάδι  το  οικόπεδο .  Η  ερώτησή  μου  είναι  συγκεκριμένη .  

Στα  35 χρόνια  θα  παραλάβουμε  ένα  κτήριο  διαλυμένο  ή  κάποια  στιγμή   
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στην  πορεία  των  35 ετών ,  εάν  δεν  χρειαστούν  ένα  από  τα  δυο  οικόπεδα  

το  αφήσουν ,  θα  μπορούμε  να  το  πάρουμε  πίσω ;  Ανάλογα  ξαναλέω ,  με  

τι  πρόταση  θα  μας  φέρουν .   

 Αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .  Όταν  με  το  καλό  μας  ξανά  έρθει ,  

ξαναλέω ,  η  συγκεκριμένη  πρόταση  του  Ερασιτέχνη ,  θα  πρέπει  νομίζω  

να  μας  απαντήσει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  να  κλείσει  την  συζήτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  υπάρχει  μια  γενικότερη  σύγκλιση  στις  απόψεις  για  το  θέμα .  

Πάρα  πολύ  χρήσιμα  όλα  αυτά  τα  οποία  ακούστηκαν .  Αποδεχόμαστε  

όλους  αυτούς  τους  προβληματισμούς  για  το  κομμάτι  του  θέματος ,  της  

εισαγωγής  του  θέματος .   

Νομίζω  ότι  για  να  ολοκληρώσουμε  το  θέμα  και  να  πάρουμε ,  να  

μπούμε  σε  ψηφοφορία ,  όντως  ο  Δήμος  μαζί  με  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

μπορούν  να  μπουν ,  να  προτάσσεται  δηλαδή  ο  Δήμος ,  όπου  βλέπετε  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  να  μπαίνει  και  ο  Δήμος ,  ο  όρος  5 να  επανέλθει  στην  

παραχώρηση  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν .   

Τώρα ,  για  το  κομμάτι  το  τελευταίο ,  το  οποίο  πρέπει  να  σας  πω  

ότι  είναι  εκ  του  περισσού  με  την  έννοια ,  τι  αναφέρει  η  τελευταία  

παράγραφος ;  Ότι  ο  Δήμος  Σερρών  γενικά  αντιμετωπίζει  θετικά  την  

προοπτική  αξιοποίησης  των  χώρων  του  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  

σε  ενδεχόμενο  μελλοντικό  αίτημα  του  Μ .Γ .Σ .  Πανσερραϊκός ,  που  

σημαίνει  τι  δηλαδή ;  Ότι  εάν  θα  έρθει  στο  μέλλον  ένα  αίτημα ,  το  

βλέπουμε  θετικά  και  θα  αποφασίσουμε  τότε .  Αυτό  είναι .  Ουσιαστικά  

μια  γενικότερη  ευχή  είναι ,  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  μας  δεσμεύει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  για  την  ΠΑΕ ,  αυτό  είναι  για  την  επιστροφή  των  17,5 

στρεμμάτων ,  γι '  αυτό  αναφέρομαι .   

 Παρόλα  αυτά ,  δεν  είμαστε  αντίθετοι  στο  να  βγει  και  αυτό  από  

εκεί ,  γιατί  δεν  νομίζω  ότι  ούτε  προσθέτει  ούτε  αφαιρεί  τίποτα  από  όλο  

αυτό  το  διάστημα .  Η  δική  μας  θέση  ήταν  να  παραμείνει  σαν  ένα  στίγμα  

γενικότερο ,  ότι  όταν  θα  έρθει  ολοκληρωμένη  άποψη ,  γιατί  μπορεί  να  

έχουν  κάποια  άλλη  πρόταση  για  άλλα  αθλήματα ,  για  οτιδήποτε ,  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε  το  «Δώσαμε ,  δώσαμε» το  ξέρεις  που  λέει  ο  λαός ;  «Δώσαμε ,  

δώσαμε».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  υπάρχει ,  επαναλαμβάνω  δεν  δίνουμε  τίποτα .  Παρόλα  αυτά ,  επειδή  

δεν  πρέπει  να  είμαστε  δογματικοί ,  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα .  Με  

αυτές  τις  προσθήκες  ζητώ  να  ψηφιστεί  το  θέμα  της  παραχώρησης  με  

όλα  αυτά .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  το  9 που  αφορά  την  ΠΑΕ ,  είναι  ουσιαστικά  σαν  να  έχουμε  δυο  

συνέταιρους .  Έρχεται  και  ο  Πανσερραϊκός ,  έρχεται  και  η  ΠΑΕ .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω  ότι  με  το  9 ήδη  έχουμε  βάλει  την  λέξη  «σύμφωνη  γνώμη», το  

οποίο  διασφαλίζει  πλήρως  τον  Δήμο .  Άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  η  

πρότασή  μας  είναι  ….  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου ,  νομίζω  ότι  καταλαβαίνουμε  τα  ελληνικά  και  εσείς  

τα  καταλαβαίνετε .   

 Προτείνουμε ,  λοιπόν ,  στο  σώμα  με  αυτές  τις  τρεις  προσθήκες  που  

αναφέρθηκαν  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  αυτές  τις  προσθήκες  να  γίνει  δεκτή  η  παραχώρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  το  ολοκληρώσουμε  και  να  το  κωδικοποιήσουμε  ξανά ,  

συνοψίζοντας ,  εκείνο  που  τίθεται  σε  ψηφοφορία  λοιπόν  είναι ,  η  

εισήγηση  όπως  έχει  έρθει  με  την  προσθήκη  ότι  εκεί  όπου  προβλέπεται  

η  σύμφωνη  γνώμη  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  προβλέπεται  η  σύμφωνη  

γνώμη  και  του  Δήμου  Σερρών .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτα  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο  πράγμα  λέμε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  είναι  το  ίδιο  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο  πράγμα  είναι .  Επανέρχεται  ο  όρος  5.  Εάν  απαιτείται  η  

σύμφωνη  γνώμη  και  των  δυο ,  έχει  σημασία  ποιος  είναι  πρώτος  και  

ποιος  μετά ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Παιδιά  να  προχωρήσουμε  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαιτείται ,  λοιπόν ,  η  σύμφωνη  γνώμη  και  των  δυο  επομένως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμου  και  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  στο  τέλος  απαλείφεται  στον  όρο  19…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  δεύτερη  παράγραφος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  δεύτερο  εδάφιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  επανέρχεται  το  5.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  επανέρχεται  το  5,  το  ανέφερα .  Ποιοι  συμφωνούν  με  την  πρόταση ,  

μάλλον  ο  κ .  Γεωργούλας  δήλωσε  την  αντίθεσή  του  στο  θέμα ,  όπως  και  

ο  κ .  Φαρμάκης .  Για  να  το  πάρουμε  λίγο  ανάποδα .  Υπάρχουν  άλλες  

αρνητικές  ψήφοι ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  αιτιολογήσω ;  Για  μας  είναι  πολύ  σημαντικό  το  θέμα  της  ΠΑΕ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνοι .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  ότι  δεν  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  αιτιολογήσετε  την  ψήφο  σας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Για  μας  είναι   πολύ  σημαντικό  και  υπερκαλύπτει  τα  άλλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Συνεπώς ,  με  την  αρνητική  ψήφο  των  τριών  αυτών  συναδέλφων ,  

οι  υπόλοιποι  ψηφίζουν  θετικά .  Το  θέμα  ψηφίζεται  κατά  πλειοψηφία .  

Προχωράμε  στο  επόμενο  της  ημερήσιας  διάταξης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσο  χρόνο  έχουμε  ακόμα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ακόμα  μισή  ώρα  χρόνο ,  οπότε  μπορούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  207/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  επτά .  Παρακαλώ  ησυχία .   

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Καθορισμός   αριθμού   μαθητευόμενων  Επαγγελματικής   

Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό  έτος  τάξη   

μαθητείας  και  στα  I .E.K. του  Υπουργείου  Παιδείας ,  και   

Θρησκευμάτων  καθώς  και  στις  ΕΠΑ .Σ .  και  στα  Ι .Ε .Κ .  Ο .Α .Ε .Δ . )  

 για  απασχόληση  στο  Δήμο  Σερρών  κατά  το  σχολικό  έτος  2020-2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είναι  για  το  πρόγραμμα  μαθητείας  από  αποφοίτους  των  ΕΠΑΛ ,  ΙΕΚ  

και  ΕΠΑΣ .  Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  208/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  προταθείσας  αμοιβής  του  διορισθέντος  από  την   

Οικονομική  Επιτροπή  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  του   

Δήμου  Σερρών  ενώπιον  Πολιτικών  και  Διοικητικών  Δικαστηρίων  

 της  χώρας  σε  υπόθεση  των  εταιριών  ¨ENERGA¨  και  ¨HELLAS  

 POWER¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  να  μπορέσουμε  να  ολοκληρώσουμε .  Παρακαλώ  

ησυχία .  Ομόφωνα  ναι  το  οκτώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  209/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Ορισμός  αμοιβής  σε  εξωτερικό  συνεργάτη  Δικηγόρο  ως  εκπρόσωπο  

 του  Δήμου  Σερρών  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης  διεκπεραίωσης   

της  υπόθεσης  του  Δήμου  Σερρών  σχετικά  με  την  αίτηση  

αναθεώρησης   

του  Δήμου  κατά  της  υπ’  αριθμ .  637/2020 απόφασης  του  VI 

Τμήματος   

Ελεγκτικού  Συνεδρίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  210/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα .  

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  για  έκτακτη  επιχορήγηση   

από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  (ΚΑΠ)  έναντι   

δικαιούμενων  επιχορηγήσεων  για  την  οικονομική  ενίσχυση  

 της  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  εισήγηση .   Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουμε  ένα  αίτημα  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  η  οποία  αναφέρεται  σε  

δυνατότητα  που  δίνεται  από  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  από  

τις  30 Μαρτίου  του  ΄20, δυνατότητα ,  η  οποία  προβλέπεται  από  την  

παράγραφο  5 αυτής  της  συγκεκριμένης  Πράξης  Νομοθετικού  

Περιεχομένου  στο  άρθρο  42 και  αναφέρεται  ότι  σε  περιπτώσεις  

αποδεδειγμένης  αδυναμίας  για  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  οι  

Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  δύναται  να  

αιτούνται  οικονομική  ενίσχυση  από  τους  μετόχους  του  Α  βαθμού ,  από  

τους  δήμους ,  δηλαδή ,  με  ταυτόχρονη  εκχώρηση  μέρους  των  

μελλοντικών  τους  εσόδων  έως  την  πλήρωση  του  ποσού  της  ενίσχυσης .   

 Η  οικονομική  ενίσχυση  στον  Δ .Ε .Υ .Α .  κατά  την  παρούσα  δεν  

λογίζεται  ως  επιχορήγηση .   

 Επίσης ,  αναφέρεται  ότι  αυτοί  οι  δήμοι  δύνανται  κατόπιν  

αιτιολογημένου  αιτήματός  τους  να  επιχορηγούνται  εκτάκτως  από  τους  

Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους ,  ΚΑΠ ,  έναντι  δικαιούμενων  

επιχορηγήσεων .   

 Με  άλλα  λόγια  και  με  πολύ  απλά  λόγια ,  αίτημα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

προς  τον  Δήμο ,  αίτημα  του  Δήμου  προς  το  Υπουργείο  για  καταβολή  

ΚΑΠ ,  το  ποσό  των  δόσεων  με  την  πρώτη  Π .Ν .Π .  που  ήταν  12 δόσεις ,  

με  την  δεύτερη  Π .Ν .Π .  πήγε  μέχρι  72.  Πώς  γίνεται  αυτό  τεχνικά ;  Κάθε  

φορά  θα  υπάρξει ,  εάν  υπάρξει  η  έγκριση  του  αιτήματος  από  το  σώμα ,  
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δίδεται  αυτή  η  ενίσχυση ,  ζητάμε ,  μάλλον  ενίσχυση  από  τις  ΚΑΠ ,  την  

παίρνουμε  το  ποσό  και  το  δίδουμε  στην  Δ .Ε .Υ .Α . .   

 Η  Δ .Ε .Υ .Α .  τμηματικά  θα  δίνει  στον  Δήμο  τις  δόσεις  και  ο  Δήμος  

θα  δίνεις  τις  δόσεις  αυτές  προς  το  Υπουργείο  για  τις  ΚΑΠ .  

Δηλαδή  ουσιαστικά  μιλάμε  για  μια  ουσιαστικά  ταμειακή  

διευκόλυνση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  η  οποία  έχει  ένα  συγκεκριμένο  

τεκμηριωμένο  αίτημα ,  χωρίς  την  παραμικρή  επιβάρυνση  του  Δήμου .  

Όσο  θα  έρχεται  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  τόσο  θα  πηγαίνει  από  τον  Δήμο  

προς  το  υπουργείο .  Αυτό  είναι  το…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  πρώτη  δόση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  πρώτη  δόση  είναι  από  τον  Σεπτέμβρη ,  ναι ,  είναι  στην  εισήγηση  

μέσα ,  οπότε  μπορούμε  να  πούμε  ότι  από  εκεί  και  πέρα ,  όσες  δόσεις  

προ-εγκριθούν  από  το  υπουργείο ,  τόσο  θα  είναι  το  δοσολόγιο  προς  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Αυτή  είναι  η  συνοπτική  εισήγηση  του  θέματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε  ερώτηση  ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Αυτοί .  Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τα  ποσά  θα  που  θα  εκταμιεύονται  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  που  θα  

καταλήγουν  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  θα  είναι  για  συγκεκριμένη  χρήση ;  Θα  

είναι  ξεκάθαρο  που  θα  χρησιμοποιηθούν  ή  γενικά  για  τις  ανάγκες ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  κάνουν  τις  ερωτήσεις  τους  και  οι  άλλοι  συνάδελφοι  και  απαντάμε  

συνολικά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  ερώτημα  που  έχω   να  θέσω  είναι ,  βάσει  ποιων  οικονομικών  

στοιχείων  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  αιτείται  δανείου ;  Πριν  από  ενάμιση ,  δυο  μήνες  

ζήτησα  τα  οικονομικά  στοιχεία ,  έσοδα  και  έξοδα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μέσα  

στην  περίοδο  του  κορωνοϊού  και  σχεδόν  μέχρι  το  τέλος  Μαΐου  για  να  

δω  εάν  τα  οικονομικά  στοιχεία  δείχνουν  όντως  ζημία  και  για  ποιο  

λόγο .   

 Αυτά ,  λοιπόν ,  τα  οποία  πήρα ,  υπογεγραμμένα  φυσικά  και  

επίσημα ,  δεν  δίνουν  κάποιο  σήμα  κινδύνου  στα  οικονομικά  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Για  παράδειγμα  να  σας  πω  ότι  τον  μήνα  Απρίλιο  τα  έσοδα  

είναι  670.000 ευρώ  και  τα  έξοδα  τα  αντίστοιχα  είναι  504.000,  για  

παράδειγμα .  Υπάρχει  κάτι  που  δεν  το  ξέρουμε ;  Από  τον  Ιούνιο ,  

δηλαδή ,  έγινε  κάτι  που  είναι  απαραίτητο  να  πάρει  δάνειο  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Και  μάλιστα ,  1.700.000 ευρώ  από  τους  πόρους  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Να  κάνει  την  ερώτηση  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  θα  

απαντηθούν  μετά  όλα  μαζί .  Ορίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  το  εξής .  Το  Δ .Σ . . ,  κύριε  Δήμαρχε  προς  σε  σας ,  την  

Κ .Ε .Δ .Ε .  είχε  ζητήσει  να  ενισχυθούν  οι  δήμοι  με  έκτακτη  επιχορήγηση  

…γιατί  νομίζω  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  και  το  δεύτερο  που  θα  

ήθελα  να  επισημάνω  ότι  είναι  από  όσο  γνωρίζω ,  δυστυχώς  δεν  έχω  τα  

ακριβή  στοιχεία ,  αυτή  την  στιγμή  ο  Δήμος  Σερρών  χρωστάει  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κάποια  χρήματα .  Τώρα  που  θα  φαίνεται  ότι  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

παίρνει  ένα  δάνειο  μέσω  του  Δήμου  θα  τα  χρωστάει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Πώς  
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θα  το  διαχειριστείτε  αυτό  το  ζήτημα  και  εάν  υπάρχει  και  κάποια  

πρόταση  σε  σχέση  με  αυτό ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γκότσης  ερώτηση .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  δάνειο  ΚΑΠ ,  εμείς  τι  εγγύηση  θα  βάλουμε  για  το  δάνειο ;  Τι  

εγγύηση  βάζουμε ;  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  απαντήσω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  συμφωνούν  για  το  δάνειο  αυτό  που  θα  

πάρουμε  εμείς  σαν  Δήμος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  πρώτα  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  για  το  σκέλος  που  αφορά ,  

παρακαλώ  κύριε  Γκότση .  Ορίστε  κ .  Χαλκιόπουλε ,  το  μικρόφωνό  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει ,  κατανοητή  η  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντηθεί .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δυο  διευκρινήσεις  θα  δώσω  για  να  απαντηθεί  πρώτα  στον  κ .  

Αραμπατζή  ότι  δεν  είναι  για  συγκεκριμένο  σκοπό  ή  όπως  λέει  η  πράξη  

νομοθετικού  περιεχομένου  για  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών ,  που  

σημαίνει  τα  πάσης  φύσεως  έξοδα  και  δαπάνες  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  τα  

οποία  εκτείνονται  από  την  μισθοδοσία  των  υπαλλήλων  μέχρι  εκτέλεση  
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δικαστικών  αποφάσεων ,  μέχρι  την  καθημερινή  λειτουργία  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  . .μπορεί  να  προκύψει .   

 Όσον  αφορά  τα  οικονομικά  στοιχεία ,  τα  οποία  έχει  πάρει  η  κυρία  

Παπαφωτίου  θέλω  να  διευκρινίσω  το  εξής .  Τα  στοιχεία  που  έχετε  στα  

χέρια  σας  είναι  έσοδα-έξοδα  της  επιχείρησης ,  όπως  είναι  

καταγεγραμμένα  στα  επίσημα  βιβλία  της  επιχείρησης ,  που  σημαίνει  ότι  

είναι  τα  βεβαιωθέντα  έσοδα  και  τα  βεβαιωθέντα  έξοδα .  Αυτό  δεν  έχει  

σχέση  με  το  πόσα  έχουν  εισπραχθεί  από  αυτά  τα  οποία  φαίνονται  ως  

βεβαιωμένα  έσοδα  μέσα  στα  βιβλία  της  επιχείρησης .   

 Δηλαδή ,  το  ποσό  το  οποίο  εσείς  βλέπετε  ως  650.000 είναι  οι  

βεβαιωθέντες  λογαριασμοί  προς  τον  κόσμο ,  εκ  των  οποίων  

πληρώθηκαν  ως  τεκμηριώνεται  μέσα  από  το  έγγραφο ,  το  οποίο  

συνοδεύει  την  έκθεση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  εισπράχθηκαν  λιγότερο  από  τα  

μισά .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους  υπόλοιπους  μήνες ,  δηλαδή  Μάιο  και  

μέχρι  τώρα  Ιούνιο ,  για  το  ένα  τετράμηνο  ήταν  η  . .της  πράξης  

νομοθετικού  περιεχομένου .  

 Όσον  αφορά  αυτό  το  οποίο  έθιξε  ο  κ .  Γκότσης ,  δεν  υπάρχει  

καμία  εγγύηση  όσον  αφορά  το  ζήτημα  αυτό .  Πολύ  απλά  θα  σας  

αναφέρω  ότι  εάν  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  αποπληρώσει  στην  ώρα  της  την  

δόση  την  οποία  οφείλει  στον  Δήμο ,  κάλλιστα  ο  Δήμος  μπορεί  μέσω  της  

ταμειακής  του  υπηρεσίας  να  κατάσχει  τα  χρήματα  αυτά  από  τον  

τραπεζικό  λογαριασμό  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  αλλά  μιλάμε  για  πράγματα  τα  

οποία  είναι  εκτός  της  σφαίρας  της  φαντασίας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  μας  πείτε  τότε  και  για  τα  εισπραχθέντα .  Εφόσον  αυτά  είναι  τα  

βεβαιωθέντα ,  πείτε  μας…  

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Είναι  κάτω  από  50%. Υπάρχει  το  έγγραφο ,  το  οποίο  συνοδεύει  την  

αίτηση  την  οποία  έχει  κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  

ακριβώς  τεκμηριώνεται  η  ανάγκη  λήψης  αυτού  του  δανείου ,  το  οποίο  

θα  δώσει  την  απαιτούμενη  ρευστότητα  για  τα…της  επιχείρησης ,  που  

είναι  νευραλγικός  τομέας  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  οποίο  ομόφωνα  έγινα  δεκτό  από  όλες  τις  Δ .Ε .Υ .Α .  της  χώρας ,  

οι  οποίες  μάλιστα  …  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  κύριοι  συνάδελφοι .  Κύριε  Φωτιάδη .  Ησυχία .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το  ποσό  είναι  1.700,  εάν  το  διαιρέσετε  σε  72 δόσεις ,  εφόσον  αυτό  

γίνει  δεκτό  από  το  υπουργείο  είναι  23.000 τον  μήνα .  Εάν  δηλαδή  ο  

Δήμος ,  από  όσο  γνωρίζω ,  παίρνει  823.000 από  τις  ΚΑΠ  τον  μήνα ,  23 

θα  παρακρατήσουν   λόγω  του  δανείου ,  δέκα  μήνες  νωρίτερα  θα  έχουμε  

τα  χρήματα  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Καταρχάς  να  πούμε  ότι  άλλο  είναι  η  οικονομική  ενίσχυση ,  άλλο  είναι  

δάνειο ,  άλλο  είναι  το  αποτέλεσμα  μιας  επιχείρησης ,  άλλο  είναι  το  cash 

f low. Τι  σημαίνει  δηλαδή ;  Εδώ  τι  πρόβλημα  έχει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  όπως  

έχουν  όλες  οι  Δ .Ε .Υ .Α .  της  χώρας ;  Το  πρόβλημα  είναι  της  

ρευστότητας ,  όχι  της  απόδοσης .  Δεν  ζημιώνει  η  επιχείρηση ,  δεν  

μεγαλώνει  μια  ζημία ,  το  ότι  έχω  να  εισπράττω  ένα  ποσό  και  δεν  το  

εισπράττω  λόγω  της  κατάστασης  του  κορωνοϊού ,  δεν  σημαίνει  ότι  

γίνεται  ζημιογόνα  η  επιχείρηση .   

 Άρα  αυτό  το  οποίο  έρχεται  η  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  να  

διευκολύνει  είναι  την  ρευστότητα  που  έχουν  οι  Δ .Ε .Υ .Α .  και  όχι  την  

αποτελεσματικότητα .  Και  η  ρευστότητα ,  η  έλλειψη  της  ρευστότητας  

αποτυπώνεται  πλήρως  στην  εισήγηση  που  έχετε  για  το  θέμα .  Τι  δείχνει  

αυτή  η  εισήγηση ;  Ότι  έχει  μια  δραματική  μείωση  των ,  όχι  των  εσόδων ,  

των  εισπράξεων ,  άρα  υπάρχει  μια  μείωση  ταμείου ,  ταμειακών  

διαθεσίμων ,  το  οποίο  πρέπει  να  καλυφθεί  από  κάπου .  

 Έρχεται ,  λοιπόν ,  το  υπουργείο  και  λέει  τι ;  Όσες  Δ .Ε .Υ .Α .  έχουν  

μείωση  τέτοιων  εσόδων  και  θα  σας  πω  και  θα  σας  πληροφορήσω  ότι  

όλες  οι  Δ .Ε .Υ .Α .  της  χώρας  κάνουν  χρήση  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  φτιάξανε  να  έχουν .  Να  λέμε  την  αλήθεια .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  πω  κάτι ;  Υπάρχει  ένα  πραγματικό  γεγονός   στο  οποίο  δεν  

μπορούμε  να  κλείσουμε  τα  μάτια  μας .  Υπάρχει  ένα  πραγματικό  

γεγονός  μείωσης ,  δραστικής  μείωσης  των  πληρωμών  των  πολιτών  προς  

τις  Δ .Ε .Υ .Α . ,  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  το  αντιμετωπίζουμε  και  δεν  

το  βιώνουμε ,  άρα  αυτό  το  πράγμα  αντιμετωπίζεται ,  λοιπόν ,  με  αυτόν  

τον  τρόπο ,  έρχεται  το  κράτος  ουσιαστικά  και  χρηματοδοτεί  προσωρινά  
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τις  Δ .Ε .Υ .Α .  μέχρι  να  το  ξεπεράσουν .  Πώς  τις  χρηματοδοτεί ;  Μέσω  

των  Δήμων .   

 Έρχεται ,  λοιπόν  και  σου  λέει  ότι  δώσε  το  δάνειο ,  την  ταμειακή  

διευκόλυνση  εσύ  στην  Δ .Ε .Υ .Α . ,  έλα  εσύ  και  πάρε  μέσω  των  

μελλοντικών  σου ,  βάσει  των  μελλοντικών  σου  ΚΑΠ  και  εδώ  είναι  η  

εγγύηση  που  παίρνουμε .  Δηλαδή ,  τι  κάνουν  οι  δήμοι ;  Επιχορηγούνται  

εκτάκτως  από  τους  κεντρικούς  αυτοτελείς  πόρους  έναντι  δικαιωμένων  

επιχορηγήσεων  που  θα  πάρουμε  εμείς ,  αλλά  αυτό ,  όταν  θα  τις  

επιστρέψουμε ,  θα  είναι  ακριβώς  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  θα  

εισπράττουμε  από  την  Δ .Ε .Υ .Α . .   

 Άρα  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  υπάρχει  επιβάρυνση  του  cash 

f low του  Δήμου .  Όσα  ακριβώς  θα  παίρνουμε  τόσα  ακριβώς  θα  δίνουμε ,  

γιατί ;  Γιατί  ακριβώς  το  ίδιο  δοσολόγιο  θα  βασιστεί  το  ένα  ποσό  από  το  

άλλο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  Δ .Ε .Υ .Α .  θα  το  κανονίσει ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  δοσολόγιο  θα  καθοριστεί  με  το  ίδιο  δοσολόγιο  θα  δίνουμε  και  εμείς  

το  ποσό  στις  ΚΑΠ .  Άρα  λοιπόν  δεν  θα  υπάρξει  καμία  επιβάρυνση  

πουθενά ,  είναι  μια  έκτακτη  ενίσχυση  και  από  εκεί  και  πέρα ,  να  σας  πω  

και  κάτι  για  να  το  γνωρίζετε  όλοι ,  στο  προηγούμενο  ΔΣ  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  

οι  δήμοι  οι  οποίοι  ήταν  υπερχρεωμένοι ,  υπήρξε  ρύθμιση  και  

χαρίστηκαν  τα  χρέη .   

 Προσέξτε .  Αυτό  ήταν  άδικο  και  είναι  άδικο  για  μια  σειρά  δήμων  

οι  οποίοι  δεν  έχουν  ληξιπρόθεσμα .  Τι  ζητήσαμε  σαν  Κ .Ε .Δ .Ε . ;  

Ακούστε  με  λίγο .  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  των  δήμων  που  δεν  είχαν  
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ληξιπρόθεσμα ,  άρα  δεν  θα  ωφεληθούν ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  τόσο ,  να  

έχουν  μια  διαφορετική  αντιμετώπιση  στο  ΤΡΙΤΣΗΣ .    

Αλλά  αυτό  σας  το  λέω  για  να  το  αξιολογήσετε ,  δεν  λέω  τίποτα  

άλλο ,  να  το  αξιολογήσετε  ποικιλόμορφα .   

Άρα  λοιπόν  εισηγούμαι ,  νομίζω  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πω  μια  κουβέντα ;  Δήμαρχε  να  πας  να  το  βάλεις  συνδικαλιστικά  

αυτά  που  μας  δίνουν…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  βάλαμε  ήδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  από  τους  παρακρατηθέντες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  βάλαμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μας  χρωστούν  και  να  μην  τα  επιστρέψουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  θα  γίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τώρα  πως  να  στο  πω ;  Εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  λέω  τίποτα  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  ταύτα ,  …  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γάτσιος  θέλει  να  μιλήσει ;  Τοποθέτηση .  Ορίστε  κ .  Αραμπατζή  

και  μετά  ο  κ .  Γάτσιος .   
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Άκουσα  με  προσοχή  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος .  Συμφωνούμε  και  

μας  ενδιαφέρει  να  έχουμε  μια  εύρωστη  Δ .Ε .Υ .Α . .  Είναι  γεγονός  ότι  η  

Δ .Ε .Υ .Α . ,  επειδή  υπηρέτησα  εκεί  και  ένα  αρκετά  μεγάλο  χρονικό  

διάστημα  σαν  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ότι  πραγματικά  έχουμε  μια  

νοικοκυρεμένη  Δ .Ε .Υ .Α .  συγκριτικά  με  άλλες  Δ .Ε .Υ .Α .  στον  

πανελλαδικό  χώρο .   

 Αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  όμως ,  που  θέλω  να  τονίσω  και  εάν  θέλετε  

και  μια  δέσμευση ,  επειδή  και  ο  κ .  Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  μπορεί  να  

γίνει  χρήση  σε  διάφορους  τομείς  τα  χρήματα  αυτά ,  να  δεσμευτείτε  ότι  

δεν  θα  τα  χρησιμοποιήσετε  να  κάνετε  κάποια  μείωση  του  νερού  σε  

κάποια  Διαμερίσματα .   

 Αλίμονο ,  εάν  πάρουμε  τα  χρήματα  αυτά  και  το  λέω  με  τα  

γνώσεως  και  προχωρήσουμε  σε  τέτοιες  ενέργειες .  Ας  χρησιμοποιηθούν  

σε  σωστή  κατεύθυνση .  Εκεί  εμείς  θα  συμφωνήσουμε  και  θα  είμαστε  

δίπλα  σας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  την  μείωση  θα  την  κάνουμε  ούτως  ή  άλλως ,  αλλά  αυτό  είναι  

άλλο  θέμα ,  δεν  θα  προέλθει  από  την  ταμειακή  διευκόλυνση ,  σας  

επαναλαμβάνω .  Δεν  είναι  χρήματα  τα  οποία  δίδονται  και  δεν  θα  

παρθούν .  Από  την  Δ .Ε .Υ .Α .  θα  δοθούν  πίσω  σε  κάθε  περίπτωση .  Το  τι  

θα  γίνει  στον  Δήμο ,  θα  το  δούμε .   

 Άρα  δεν  επηρεάζει  αυτό  την  όποια  τιμολογιακή  πολιτική .  Αυτό  

το  συγκεκριμένο .   

 Για  να  απαντήσω  και  να  κάνουμε  …  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Άλλο  είπα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτερον ,  εκάτερον  λέμε ,  η  μείωση  θα  γίνει  ούτως  ή  άλλως .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  το  μπερδεύετε  το  ένα  με  το  άλλο ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  θέλουμε  να  τα  συσχετίσουμε  στο  μέλλον .  Θέλω  να  προλάβω  κάτι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καμία  σχέση .  Λοιπόν ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  …  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  τίθεται  τέτοιο  θέμα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Οι  κάτοικοι  περιμένουν  τις  μειώσεις ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  έρθουν  οι  μειώσεις  όπως  πρέπει .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν ,  λοιπόν ,  τα  ταμειακά  μας  δεν  είναι  εντάξει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  έρθουν  οι  μειώσεις  όπως  πρέπει .  Άλλο  το  cash f low και  άλλο  είναι  

η  απόδοση  μιας  επιχείρησης ,  κύριε  Αραμπατζή .  Επίσης ,  για  τα  

χρωστούμενα  αξιολογούνται  και  διερευνώνται ,  γιατί  υπάρχουν  

αμοιβαίες  υποχρεώσεις ,  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Υπάρχουν  υποχρεώσεις  

και  τις  Δ .Ε .Υ .Α .  προς  τον  Δήμο  και  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

και  αξιολογούνται  από  την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  για  να  

προσδιοριστεί  το  ακριβές  ποσό .   
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 Άρα  δεν  θα  μπει  αυτό  το  πράγμα  σε  καμία  συσχέτιση ,  γιατί  αυτό  

είναι  κάτι  ανεξάρτητο .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δήμαρχε  αυτές  που  αξιολογούνται  πόσα  χρόνια  κρατάνε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  χρόνια ,  γιατί  χρόνια ;  Μιλάμε  για  μήνες .  Είναι  για  μήνες  κ .  

Παπαβασιλείου .  Δεν  μιλάμε  για  χρόνια .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Άλλα   βγάζει  ο  Δήμος ,  άλλα  βγάζει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  το  λέμε .  Επειδή  άλλα  βγάζει  ο  ένας  και  άλλα  βγάζει  ο  άλλος ,  

. .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

. .  μπορεί  να  δώσει  λύση .  Το  ξέρετε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  προσπαθούμε  να  το  διευθετήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  δεν  είναι  αυτή  την  ώρα  αυτό  όμως .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Παρακαλώ ,  

κύριε  Παπαβασιλείου ,  ολοκληρώνουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  κύριε  Πρόεδρε ,  θα  ήθελα  εδώ  παρουσία  και  του  Προέδρου  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ότι  είμαι  ένας  από  αυτούς  που  παρότρυναν  την  διοίκηση  

και  . .συγκεκριμένη  επιχορήγηση ,  γιατί  η  απλή  λογική  λέει  ότι  όπου  

του  δίνουν  κάποια  χρήματα  και  τα  γυρίζει  τότε ,  στην  πρώτη  απόφαση  

μετά  δέκα  οκτώ  μήνες ,  θα  τα  πάρει  όταν  θα  γίνεις  στα  ίδια .   

 Βέβαια ,  στην  συνέχεια  τροποποιήθηκε  η  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου ,  οι  δέκα  οκτώ  μήνες  γίνανε  εβδομήντα  δυο .  Τώρα  . .  τρία  
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χρόνια  γίνεται  αυτή  η  δουλειά  κ .  Παπαβασιλείου  ότι  πάμε  για  

συμψηφισμό  και  δυστυχώς ,  θα  πω  και  κάτι  άλλο  να  το  ξέρουν  και  οι  

συνάδελφοι ,  είχε  γίνει  η  διαδικασία  για  να  πάνε  στα  δικαστήρια  και  

δυστυχώς  παρασυρθήκαμε  και  την  πήραμε  πίσω .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Και  κακώς  την  πήρατε  πίσω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κακώς  την  πήραμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά ,  μπορεί  να  επανέλθει  τώρα ,  εντάξει ,  μην  συζητάμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

. .δεν  έχω  εγώ  κανένα  πρόβλημα  να  πω  . .  κανένα  πρόβλημα .  Και  

χάσαμε  άσκοπα  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  ολοκληρώνετε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Συγνώμη ,  ολοκληρώνω .  Έχει  περάσει  και  η  ώρα .  Όπως  είπα ,  λοιπόν ,  

είμαι  σύμφωνος  σήμερα  στην  συγκεκριμένη  επιχορήγηση .  Να  μην  το  

λέω  πάλι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ταμειακή  διευκόλυνση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

όμως  πρέπει  να  προσέξουμε  δυο  πράγματα .  Πρώτον ,  ότι  αυτά  τα  

χρήματα  πρέπει  να  επενδυθούν  για  να  πιάσουν  τόπο .  Έχει  η  Δ .Ε .Υ .Α .  

‘πεδίο  δόξης  λαμπρόν’  για  να  μπορέσουμε  να  τα  αυγατίσουμε  και  να  

τα  πολλαπλασιάσουμε ,  όπως  ενεργειακά ,  όπως  πολλά  πράγματα  που  

σήμερα  είναι  κοστοβόρα .  Και  δεύτερο ,  κανονικά  θα  έπρεπε  να  έρθει  με  
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ένα  πλάνο ,  κύριε  Πρόεδρε ,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εδώ ,  να  πούμε  

ακριβώς  σε  ποιες  . .  θα  χρησιμοποιηθούν .  

 Τρίτον ,  επαναλαμβάνω  και  εγώ  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Αραμπατζής ,  

αλίμονο  μας  εάν  βασίσουμε  οποιαδήποτε  πιθανή  μείωση  νερού  πάνω  

σε  αυτά ,  γιατί  μετά  από  έξι  χρόνια  που  θα  αποπληρώνονται  αυτά ,  θα  

μείνουμε  γυμνοί .  Είμαστε  υπέρ  της  μείωσης ,  πρέπει  να  γίνει  αλλά  για  

να  γίνει  χρειάζονται  και  άλλα  πράγματα .  η  σημερινή  λειτουργία  της  

Δ .Ε .Υ .Α .  δεν  είναι  …  

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  τίθεται  σε  ψηφοφορία  το  θέμα .  Υπάρχουν  αρνητικές  ψήφοι ;  

Λευκό  ο  κύριος  Φαρμάκης ,  οι  υπόλοιποι  ναι .  Εγκρίνεται  συνεπώς .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  211/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  στο  επόμενο .  Ένδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  7.488,75 € για  την  κάλυψη   

αναγκών  αναφορικά  με  την  προστασία  των  αδέσποτων  μικρών  

ζώων .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  & Δινάκης  Κ .  
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Από  που  έρχονται ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τα  χρήματα  αυτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  λέει  η  εισήγηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  εισήγηση  δεν  αναφέρεται ,  γι '  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  αναφέρεται  η  εισήγηση  μέσα ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  προέλευση  των  χρημάτων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  επιχορήγηση….  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πάμε  παρακάτω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  παρακάτω  στο  δώδεκα .  Εγκρίνεται  ομόφωνα  αυτό .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χρήματα  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  είναι  αυτά ,  πάμε  παρακάτω .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  212/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δώδεκα .  Προχωρούμε ,  παρακαλώ  ησυχία .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

όχι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  θέλω  κάτι  να  πω  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Στο  νούμερο  34,  δυο  . .  θέλω  και  εγώ  να  τοποθετηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  έχετε  αντιρρήσεις  για  το  34 είπατε  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  θέλω  να  κάνω  δυο  ερωτήσεις  για  το  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούμε .  Ακούμε  τις  ερωτήσεις  σας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καταρχήν  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιδήμαρχος ,  εάν  μπορεί  να  

μας  πει  σε  πόσα  σάιτ  …και  πως  προκύπτει  αυτό  στην  μέση  της  χρονιάς  

να  κάνουμε  μια  καινούργια  σύμβαση ;  Δεν  θα  ήταν  καλύτερα  να  είχαμε  

ένα  οργανωμένο  πλάνο  και  να  δίνουμε  ίσες  ευκαιρίες  σε  όλους  είτε  

είναι  σε  τοπικά  μέσα  είτε  είναι  πανελλήνιας  εμβέλειας ;  Εάν  και  όλα  τα  

σάιτ  είναι  πανελλήνιας  εμβέλειας .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εμείς ,  όπως  ξέρετε ,  είμαστε   εγγεγραμμένοι  σε  . .όπως  είναι . .  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  το  μικρόφωνο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είμαστε  λοιπόν ,  εγγεγραμμένοι  σε  κάποια  σάιτ ,  όπως  είναι  ο  

‘Αιρετός’ ,  η  ‘Αυτοδιοίκηση’ ,  όπως  είναι  και  ο  ‘Δήμος  ΝΕΤ’ .  Η  

υπηρεσία  θεώρησε  ότι  αυτό  το  σάιτ  μπορεί  να  προσφέρει  πολυποίκιλες  

βοήθειες  στην  δράση  της  υπηρεσίας .  Μας  το  ζήτησε  και  το  βάζουμε  

και  αυτό .  Από  την  επόμενη  χρονιά  και  αυτό  το  σάιτ  θα  συμμορφωθεί  

από  την  αρχή  σε  όλες  αυτές  τις  συνδρομές  που  έχει  ο  Δήμος  Σερρών ,  

έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  κάνει  καλύτερα  την  δουλειά  της  η  υπηρεσία .   

 Αυτό  έρχεται  τώρα  λοιπόν ,  γιατί  τώρα  το  ζήτησε  η  υπηρεσία .  

Ήρθε  από  το  τμήμα  Προμηθειών  η  εισήγηση ,  η  οποία  το  ζήτησε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος ;  Θέλετε  ερώτηση ;  Τοποθέτηση .  Σας  ακούμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ήθελα  να  κάνω  την  εξής  παρατήρηση .  Έρχεται  ως  θέμα  το  θέμα  

έρχεται  ως  συνδρομή  σε  ένα  ηλεκτρονικό  σάιτ ,  το  οποίο  ονομάζεται  

OTA Voice.  Στην  εισήγηση  μας  λέτε  ότι  αυτό  το  οποίο  θα  αγοράσουμε ,  

ουσιαστικά ,  γιατί  συνδρομητής  αυτό  σημαίνει ,  αγοράζω ,  αυτό  που  θα  

αγοράσουμε  είναι  η  δυνατότητα  σε  αυτό  το  σάιτ  να  προβάλλεται  η  

δραστηριότητα  του  Δήμου ,  δηλαδή  τα  δελτία  τύπου ,  κάποιες  

παρουσιάσεις  και  κάποιες  συνεντεύξεις .   

 Εγώ  θα  σας  πω  ως  επαγγελματίας  του  χώρου  ότι  πρώτη  φορά  

ακούω  κάποιο  σάιτ ,  που  θεωρείται  δημοσιογραφικό  ή  γενικά  κάλυψης  

έστω  και  εξειδικευμένης  ειδησεογραφίας ,  όπως  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση ,  να  έχει  συνδρομητές  και  μάλιστα  με  κόστος  4,5 κοντά  

χιλιάδες  ευρώ .   
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 Τεσσεράμισι  χιλιάδες  ευρώ  τον  χρόνο  είναι  360 ευρώ  τον  μήνα  

για  δημοσίευση  δελτίων  τύπου  που  ο  τοπικός  τύπος  και  άλλοι  το  

κάνουν  δωρεάν ,  γιατί  αυτή  είναι  η  υποχρέωσή  τους .  Για  να  μην  σας  

μιλήσω  ακόμη  και  για  τις  συνεντεύξεις ,  αυτό  δηλαδή  που  θέλετε  να  

πληρώσετε ,  το  κάνουν  όλοι  δωρεάν  γιατί  αυτό  είναι  η  δημοσιογραφική  

δουλειά .   

 Όσον  αφορά  το  κόστος ,  δεν  θα  το  χαρακτηρίσω  περαιτέρω ,  θα  

δώσω  απλώς  ένα  μέτρο  σύγκρισης .  Για  παράδειγμα  θα  σας  πω  ότι  

αγοράζουμε  από  την  Nova τηλεόραση ,  κανάλια ,  μαζί  με  τηλέφωνα  και  

ίντερνετ  και  πληρώνουμε  48 ευρώ  τον  μήνα .  Εσείς ,  λοιπόν ,  θέλετε  να  

δώσετε  360 ευρώ  τον  μήνα  για  ένα  σάιτ ,  που  απλώς  θα  πρέπει  να  κάνει  

την  δουλειά  του  δωρεάν .   

 Επομένως ,  εγώ  προσωπικά  θα  ήθελα  εξήγηση  για  το  κόστος  αυτό  

και  επίσης  εξήγηση  για  ποιο  λόγο  εσείς  θεωρείτε  λογικό  να  

πληρώνεται  ετήσια  συνδρομή  σε  τοπικές  εφημερίδες  και  μέσα  

ενημέρωσης ,  αφήστε  που  δεν  πληρώνεται  συνδρομή  σε  ηλεκτρονικό  

μέσο  σε  κανένα ,  σε  κανένα  απολύτως ,  είναι  το  πρώτο  που  ακούω  ότι  

είναι  συνδρομητική  ιντερνετικό  μέσο ,  όταν  για  εφημερίδες  πληρώνετε  

300 ευρώ  τον  χρόνο ,  500 ευρώ  τον  χρόνο  στην  καλύτερη  περίπτωση ;   

 Θα  ήθελα  εξηγήσεις  γι '  αυτό ,  γιατί  μου  φαίνεται ,  τουλάχιστον ,  

περίεργο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κάποιος  άλλος ;  Όχι  κανένας  άλλος  συνάδελφος .  Θέλετε  να  

μιλήσετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  
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Ναι .  Το  θέμα  που  έχει  έρθει  εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  η  

έγκριση  της   αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού ,  ο  οποίος  πέρασε  από  

την  Οικονομική  Επιτροπή .  Όλα  τα  υπόλοιπα  είναι  θέματα  τα  οποία  δεν  

αφορούν  συγκεκριμένο  θέμα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σήμερα .  Θα  

μπορούσαμε  να  αφιερώσουμε  πάρα  πολύ  χρόνο  και  να  σας  απαντήσω  

για  ποιο  λόγο  θα  μπορούσα  εγώ  να  εκτιμήσω  ότι  αυτό  το  πανελλαδικό  

σάιτ ,  το  οποίο  είναι  εξειδικευμένο  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμο  για  τις  

ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών ,  αλλά  αυτή  την  στιγμή  το  θέμα  μας  είναι  

μόνο  η  αναμόρφωση  το  προϋπολογισμού  και  τίποτα  άλλο .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  μπαίνουμε  σε  διαλογική  συζήτηση .  

Προχωρούμε  σε  ψηφοφορία .  Ακούω  οι  ψήφοι .  Η  παράταξη ,  εσείς ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  είπαμε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  συνολικά  ή  στο  συγκεκριμένο  μόνο ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  το  συγκεκριμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  λέτε  όχι  στην  συγκεκριμένη  αναμόρφωση .  Εσείς ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς .  Εσείς ;   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

όχι  και  εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  και  εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

λοιπόν ,  να  μετρήσουμε  τότε ,  ονομαστικά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

 Συγνώμη  λίγο ,  έχουμε  μπερδευτεί  λιγάκι .  Έχουμε  μπερδευτεί .  Είναι  

αναμόρφωση  προϋπολογισμού .  Εάν  δεν  υπάρχει  εναλλακτική  πρόταση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μετράνε  μόνο  τα  θετικά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Μετράνε  μόνο  τα  θετικά .  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τι  εννοείτε ;  Δώστε  μας  μια  εξήγηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  έτσι  η  πρόταση ,  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  από  την  υπηρεσία  

τεκμηριωμένη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  πάει  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  να  περάσει  από  εκεί  ως  

εισήγηση   και  να  έρθει  …  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  
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Κρατήστε  το  θέμα  να  περάσει  ξανά  από  Οικονομική  Επιτροπή  και  να  

έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  τέτοια  υποχρέωση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εμείς  κάνουμε  πρόταση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε  συγνώμη  διαδικαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  διαδικαστικό .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πώς  δεν  υπάρχει  διαδικαστικά ;  Πώς  το  απορρίπτετε  έτσι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούμε ,  λοιπόν ,  πείτε  το  διαδικαστικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει  μια  νομοθεσία  την  οποία  μπορούμε  να  την  ακολουθήσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αναφέρεται  στο  12ο  θέμα  αναμορφώσεις ,  προϋπολογισμό ,   το  θέμα  

κρατείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόταση  κάνω ,  πρόταση  προς  ψήφιση  στο  ΔΣ  που  υπάρχει  εδώ  πέρα .  

Προτείνουμε  το  θέμα  να  κρατηθεί .  Προτείνω ,  εάν  θέλετε ,  το  θέμα  να  
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κρατηθεί ,  να  αλλάξει  το  συγκεκριμένο  σημείο  και  να  επανέλθει  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Έχει  περάσει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  έχει  σημασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ακούστε  κάτι .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  κύριε  Παπαβασιλείου ,  δεν  έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Έτσι  είναι .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Η  αναμόρφωση  είναι  δικαιοδοσία  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  

έρχεται ,  λοιπόν ,  προς  ενημέρωση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  είναι  ενημέρωση .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Έγκριση .  Έγκριση  με  συγχωρείτε .  Εάν  δεν  υπάρχει  άλλη  πρόταση  επί  

αυτού  στην  Οικονομική  Επιτροπή  είναι  αυτοδίκαιη  η  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  λίγα  λόγια  και  αυτό  να  το  ξέρετε  σε  κάθε  περίπτωση ,  με  λίγα  λόγια  

θα  πρέπει ,  όταν  το  θέμα  έρχεται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  εκεί  
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λοιπόν  να  υποβάλλονται  οι  σχετικές  τυχόν  διαφορετικές  προτάσεις ,  να  

υπάρχει  σχετική  τεκμηρίωση  από  το  Λογιστήριο ,  ότι  αυτό  το  οποίο  

προτείνει  ο  οποιοσδήποτε  της  αντιπολιτεύσεως  προκύπτει  από  

αριθμούς ,  να  υπάρχει  σχετική  τεκμηρίωση  από  το  Λογιστήριο ,  ώστε  να  

έρθει  εδώ  πέρα  διαφορετική  πρόταση  προς  ψήφιση .  Αυτή  την  ώρα  

υπάρχει  μόνο  μια  πρόταση  προς  ψήφιση .  Εντάξει ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Εάν  το  θέτετε  έτσι  …  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  δεν  το  ψηφίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  όχι  να  ψηφίσετε ,  θα  περάσει  με  τους  ψήφους  της  πλειοψηφίας .  Εν  

πάση  περιπτώσει ,  δικό  σας  θέμα .  Δεν  μπορεί  να  γίνει  όμως  κάτι  

διαφορετικό  από  αυτό  το  οποίο  έρχεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κάντε  καταμέτρηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  εκφωνήσετε  τα  ονόματα  από  την  λίστα .  Εκφωνήστε  τα  ονόματα  και  

να  πουν  αυτοί  που  δεν  το  ψηφίζουν  την  ψήφο  τους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  την  καταγράψουμε  την  αρνητική  και  θα  την  μετρήσουμε .  Να  

μετρήσουμε .  Καταγράφουμε  την  αρνητική ,  η  οποία  απλά  δεν  μετράει .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Μισιρλή ,  όταν  ήρθε  το  θέμα  εδώ  για  να  εισηγηθείτε  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  ήμουνα  αυτή  που  ρώτησα  που  θα  πάνε  τα  4,5 
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χιλιάρικα .  Η  απάντηση  η  δική  σας  μέσα  στην  αίθουσα  ήταν  ότι  θα  το  

μάθετε  όταν  έρθει  ή  ώρα .  Τώρα  αλλάζουμε  τον  προϋπολογισμό .  

Τελικά ,  όπως  φαίνεται  δεν  το  έμαθε  ούτε  η  Οικονομική  Επιτροπή  που  

θα  πάνε  και  μας  φέρνετε  τώρα  κάτι   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ  αλλά  αυτό  είναι  προσβολή  προς  τα  μέλη  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  να  λέτε  ότι  δεν  ξέρουν  τι  ψηφίζουν ;  Είναι  

προσβολή  αυτό  που  λέτε .  Το  δέχεται  κάποιο  μέλος  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  να  μην  ξέρει  τι  ψήφισε ;  Το  λέτε  εσείς  αβίαστα  για  

συναδέλφους ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λοιπόν ,  να  ψηφίσουμε  παιδιά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Είναι  δυνατόν  να  το  λέτε  αυτό  ότι  δεν  ξέρουν  τι  ψηφίζουν ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ας  μας  απαντήσουν  οι  ίδιοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δινάκης  Κωνσταντίνος ,  ναι .  Νυχτοπάτης  Γεώργιος  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναγκαστικά  αφού  θέλουν  ψηφοφορία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας  πουν  ποιος  δεν  θέλει .  Να  μετρηθούμε .  Πρέπει  να  πάει  ένας  –ένας ;  

Να  μετρηθούμε  ποιοι  δεν  θέλουν  και  τελείωσε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  καθίσουμε  και  θα  μετρηθούμε .  Αφού  τέθηκε  θέμα  ψηφοφορίας  θα  

μετρηθούμε  κανονικά .  Καθίστε  όλοι  στην  θέση  σας .   

 Δινάκης  Κωνσταντίνος .  Ναι .  Σημειώνετε  παρακαλώ  και  εσείς .  

Νυχτοπάτης  Γεώργιος .  Ναι .  Καρακολίδης ,  ναι .  Μισιρλής ,  ναι .  Γάτσιος ,  

ναι .  Πάνου ,  ναι .  Ματθαίου ,  ναι .  Τουρτούρας ,  ναι .  Καδής ,  ναι .  

Δεσποτίδης ,  ναι .  Μερετούδης ,  ναι .  Παλάζη ,  ναι .  Χατζηδημητρίου ,  ναι .  

Ρίζος ,  ναι .  Ταΐρης ,  ναι .  Σιαμάγκας ,  δεν  εδώ .  Χαλκιόπουλος ,  ναι .  

Φωτιάδης ;  Ότι  λέει  η  παράταξη .  Γάτσιος ;  Όχι .  Ηλιοπούλου ,  δεν  είναι  

εδώ .  Δρίγκα ;  Δεν  είναι  εδώ .  Μητλιάγκα ;  Απούσα .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  στην  αίθουσα  την  ώρα  της  ψηφοφορίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εδώ  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ιλανίδου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που  είναι ;  Συγνώμη ,  δεν  σας  είδα .  Είπατε  όχι  και  εσείς ,  συγνώμη .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Τι  όχι  παιδιά ;  Αφού  την  ψήφισε  στην  Οικονομική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι  να  κάνουμε  τώρα ;  Ιλανίδου ;  Χρυσανθίδης ;  Δεν  είναι  εδώ .  Φωτιάδης  

Γεώργιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως  δεν  κατάλαβε  η  κυρία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  εδώ .  Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  παρακαλώ  ησυχία .  Τερζής .  Όχι .  

Καρυπίδης  Παύλος ,  όχι .  Καλώτα  ούτως  ή  άλλως  δεν  είναι  εδώ .  

Καρασουλτάνη ;  Μιχτσόγλου ;  Δεν  είναι  εδώ .  Μπουρουβάνης  Ζαχαρίας ;  

Δεν  είναι  εδώ .  Αραμπατζής  Θεόδωρος ;  Χράπας  Παντελής ;  Όχι ,  δεν  

είναι  εδώ .  Γκότσης  Ηλίας ;  Όχι .  Δούκας  Γεώργιος ;  Παπαβασιλείου ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Παρών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παπαφωτίου ;  Είπε  όχι .  Γεωργούλας ;  Όχι .  Φαρμάκης  δεν  είναι  εδώ .  Η  

κυρία  Χαραλαμπίδου ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  και  εσείς .  Ούτως  ή  άλλως  περνάει  το  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταφέραμε  και  κάναμε  και  ψηφοφορία  στο  θέμα  αυτό .  Ούτως  ή  

άλλως  βέβαια  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μαθητή  σε  έμαθα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εμένα  δεν  με  είχες .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς  δεν  σε  είχα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  αδελφό  μου .  Μεγάλωσες  πολύ  και  δεν  θυμάσαι .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Πρόεδρε  ο  χρόνος  παρήλθε .   

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (32η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  

προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  υγιεινής  και  ευπρεπισμού  για  τις  

ανάγκες  του  Δήμου  και  Ν .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  213/2020 )  

…………………………  

 

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (33η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  

προμήθεια  καθισμάτων  εργασίας   για  τις  ανάγκες  των  εργαζομένων  

Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  214/2020 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (34η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  

εγγραφή  του  Δήμου  Σερρών  ως  συνδρομητή  στην  ιστοσελίδα   OTA 

VOICE.gr για  το  έτος  2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215 /2020 )  

…………………………  

 

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (38η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  

παροχή  υπηρεσιών  για  τη  λειτουργία  του  καταστήματος  

κοινοχρήστων  ποδηλάτων  έτους  20220  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  216/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (39η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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παροχή  υπηρεσίας  παραμετροποίησης  και  συντήρηση  συστήματος  e-

Δημότη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  217/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (40η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  

μίσθωση  ισοπεδωτή  γαιών  για  συντήρηση  δασικού  οδικού  δικτύου  

και  δημιουργία  αντιπυρικών  ζωνών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  218/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  τρία .  

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2019  

 των  κληροδοτημάτων:  

α)  Αποστολίδη  Ιωάννη    και  

β)  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2019 του  

κληροδοτήματος:   

Αποστολίδη  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  219/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2019 του  

κληροδοτήματος   

Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  220/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγών  πωλητών  λαϊκής  αγοράς .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ομόφωνα  το  δέκα  τέσσερα .   

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  221/2020 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  222/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος   

Ι .  Αποστολίδη  και  επικύρωση  της  απόφασης  της  επιτροπής  

 χορήγησης  υποτροφίας  περί  καθορισμού  του  ποσού  της .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  την  χορήγηση  υποτροφίας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  223/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  έξι .  

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Απαλλαγή  δαπάνης  τέλους  ταφής  του  Αγιάννη  Ιωάννη .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δέκα  έξι  η  πρόταση  είναι  να  απορριφθεί  το  αίτημα .  Εγκρίνεται  η  

απόρριψη  του  αιτήματος .  Γιατί  δεν  πληροί  τις  προϋποθέσεις ,  έχει  

εισόδημα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

Η  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΤΟΥ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:224/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά .  

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Ονοματοδοσία  του  χώρου  του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  λαμβάνουμε  την  καταρχήν  απόφαση  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία ,  

δηλαδή  εγκρίνουμε  την  σκοπιμότητα  να  δώσουμε  όνομα  σε  αυτό  που  

λέμε  εμείς  δημοτικό  πάρκο .  Θα  το  ονομάσουμε  δημοτικό  πάρκο  με  

κάποιο  όνομα .  Ξεκινάει  η  διαδικασία .   Δεν  δίνουμε  τώρα  το  όνομα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παίρνουμε  απόφαση  να  δώσουμε  όνομα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε  την  σκοπιμότητα  της  ονοματοδοσίας .  Θα  περάσει  από  τις  

αρμόδιες  Επιτροπές .  Άρα  εγκρίνεται  ναι .  Στο  πλαίσιο  είπαμε  της  

γενικότερης  αξιοποίησης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  225/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκα  οκτώ .  

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

 έκτασης  σε  τμήμα  δημοτικού  δρόμου  εντός  ορίων  της   

Τ .Κ .  Κωνσταντινάτου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  226/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  εννέα .  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  δημοτικού  καταστήματος   

της  Αγίας  Ελένης ,  βάσει  της  παρ .  2β  του  άρθρου  45 του  Ν .  

4257/2014.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  227/2020 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

21

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  παραχώρησης  κατά  χρήση  προς   

το  Δήμο  Σερρών  του  οικισμού  ΣΕΡΡΕΣ  IV.  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  228/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Λήψη  Κανονιστικής  απόφασης  επί  του  σχεδίου  Κανονισμού   

εκτέλεσης  εργασιών  επί  οδοστρωμάτων ,  πεζοδρομίων  και   

κοινόχρηστων  χώρων  για  την  κατασκευή  -  επισκευή  –  

ανακατασκευή  δικτύων  και  λοιπών  εργασιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Η  κανονιστική  απόφαση ,  έχετε  την  εισήγηση ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  229/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .  

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  ¨Εγκατάσταση  φυσικού   

αερίου  στο  Σχολικό  Συγκρότημα  Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής  

 Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  230/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής   

του  έργου:  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:231/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Μισιρλής  Σπ .  & Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  έχετε  δει ,  ομόφωνα .  

 

Α .  Ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  εκδηλώσεων  σύμφωνα  με  την  αρ .  5502/20-2-2020 

σύμβαση  με  την  υπ '  αριθμό  27/2018 μελέτη  του  τμήματος  

Προμηθειών  ποσού  235,60 στην  κα .  Παλαιολόγου  Ιωα .  Στέλλα .  

Β .  Ενοικίαση  και  μεγαφωνικής  κάλυψης  της  μετάδοσης  

Χριστουγεννιάτικων  τραγουδιών   στους  δρόμους  της  πόλης  

σύμφωνα  με  την  σύμβαση  643/28-2-2019 και  της  υπ '  αριθμό  4/2018 

μελέτη  τους  τμήματος  Προμηθειών  ποσού  1.900,00 στην  

 κα .  Παλαιολόγου  Ιωα .  Στέλλα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  232/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής   

μεταφορικών  μέσων  σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  8076/2028  

σύμβαση  με  την  5/2017 μελέτη  και  την  62/2020 ΟΕ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  233/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  5ου  πρωτοκόλλου  οριστικής  τμηματικής  παραλαβής  

 της  υπηρεσίας   «Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017».  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  234/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  της  εταιρείας   

ΚΡΙ-ΚΡΙ  Α .Ε  επί  αγροτικής  οδού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  235/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  έξι .   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  733  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Μητρουσίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:236 /2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων   
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(απότμησης  πεζοδρομίου):  

α)  για  το  Ζιντζιρλί  Τζαμί ,  στο  Ο .Τ .  215α ,  

β)  στην  οδό  Κ .  Καραμανλή  23-25,  

γ)  στην  οδό  Αρχ .  Μακαρίου  5,  

δ)  στην  οδό  Σπετσών  3,  

ε)  στο  υπ’  αριθμ .  299 οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  36,  στο  

 Τ .Δ .  Καλά  Δένδρα  (απαλλαγή  από  έγκριση)   και  

στ)  στο  υπ’  αριθμ .  237 οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  29,  στο   

Τ .Δ .  Μητρουσίου ,  (απαλλαγή  από  έγκριση) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου):  

  για  το  Ζιντζιρλί  Τζαμί ,  στο  Ο .Τ .  215α  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  237/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου):   

στην  οδό  Κ .  Καραμανλή  23-25  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  238/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου):   

στην  οδό  Αρχ .  Μακαρίου  5  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  239/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου):   

στην  οδό  Σπετσών  3,  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  240/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου):   

στο  υπ’  αριθμ .  299 οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  36,  στο  Τ .Δ .  Καλά  Δένδρα   

(απαλλαγή  από  έγκριση)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  241/2020 )  

…………………………  
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Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου):    

στο  υπ’  αριθμ .  237 οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  29,  στο  Τ .Δ .  Μητρουσίου ,    

(απαλλαγή  από  έγκριση) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  242/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ   28ο:  

Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  

 στην  οδό  Μακεδονομάχων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  ψηφίζουμε  την  εισήγηση .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  243/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  εννέα .   
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ΘΕΜΑ   29ο:  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  

 θέσεων  στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είκοσι  εννέα  θα  το  αποσύρουμε  γιατί  χρειάζεται  συμπλήρωσε  σε  

ορισμένα  θέματα ,  θα  το  επαναφέρουμε  την  επόμενη  φορά .   

 

ΠΡΑΚΤ .   

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .  

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………..……………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  
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199-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018¨    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

200-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :    Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας   έτους   

2009  της   Δ .Κ .  Λευκώνα  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

201-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :   

  ¨Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας   έτους   2010  της   

Δ .Κ .  Λευκώνα¨   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

202-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨    Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  

Δήμο  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

203-2020:  Συγκρότηση  επιτροπής  καταλληλότητας  σχολικών  κτηρίων .            

                        Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Σιαμάγκας  Δ .  
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204-2020:  Συγκρότηση  Οργανωτικής  Επιτροπής  με  την  επωνυμία  

¨Ελλάδα  2021 – Σέρρες   

  2021 – 200 χρόνια  από  την  Επανάσταση  του  1821¨ .   

                        Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .    

 

205-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα  

Κινητικότητας  2020 με   

  χρηματοδότηση  από  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του  

Πράσινου  Ταμείου .            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

206-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  κανονισμού  κοιμητηρίων .            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .     

 

207-2020:  Λήψη  απόφασης  για  την  παραχώρηση  κατά  χρήση  έκτασης  

εντός  του   

  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας ,  στον  ¨Μ .Γ .Σ .  

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨ .                                                                                                                       

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

208-2020:  Καθορισμός   αριθμού   μαθητευόμενων  Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης  και   

  Κατάρτισης  (Μεταλυκειακό  έτος  τάξη  μαθητείας  και  στα  

I .E.K. του   

Υπουργείου  Παιδείας ,  και  Θρησκευμάτων  καθώς  και  στις  

ΕΠΑ .Σ .  και  στα  Ι .Ε .Κ .  Ο .Α .Ε .Δ . )  για  απασχόληση  στο  Δήμο  

Σερρών  κατά  το  σχολικό  έτος  2020-2021.          
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

209-2020:  Έγκριση  προταθείσας  αμοιβής  του  διορισθέντος  από  την  

Οικονομική   

  Επιτροπή  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  

Σερρών  ενώπιον   

  Πολιτικών  και  Διοικητικών  Δικαστηρίων  της  χώρας  σε  

υπόθεση  των  εταιριών   

  ¨ENERGA¨  και  ¨HELLAS POWER¨ .            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

210-2020:  Ορισμός  αμοιβής  σε  εξωτερικό  συνεργάτη  Δικηγόρο  ως  

εκπρόσωπο  του  

  Δήμου  Σερρών  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης  διεκπεραίωσης  

της  υπόθεσης   

  του  Δήμου  Σερρών  σχετικά  με  την  αίτηση  αναθεώρησης  του  

Δήμου  κατά   

  της  υπ  αριθμ .  637/2020 απόφασης  του  VI Τμήματος  

Ελεγκτικού  Συνεδρίου .            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .      

 

211-2020:  Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  για  έκτακτη  επιχορήγηση  από  

τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  (ΚΑΠ)  έναντι  

δικαιούμενων  επιχορηγήσεων  για  την  οικονομική  ενίσχυση  

της  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών .             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .       
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212-2020:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  7.488,75 € για  την  

κάλυψη  αναγκών  αναφορικά  με  την  προστασία  των  

αδέσποτων  μικρών  ζώων .            

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

Δινάκης  Κ .    

 

213-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (32η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  υγιεινής  και  

ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  και  Ν .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

214-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (33η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  την  προμήθεια  καθισμάτων  εργασίας   για  τις  

ανάγκες  των  εργαζομένων  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

215-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (34η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  την  εγγραφή  του  Δήμου  Σερρών  ως  συνδρομητή  

στην  ιστοσελίδα   OTA VOICE.gr για  το  έτος  2020  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

216-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (38η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  
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που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  για  τη  λειτουργία  του  

καταστήματος  κοινοχρήστων  ποδηλάτων  έτους  20220  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

217-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (39η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσίας  παραμετροποίησης  και  

συντήρηση  συστήματος  e-Δημότη .    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

218-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (40η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  την  μίσθωση  ισοπεδωτή  γαιών  για  συντήρηση  

δασικού  οδικού  δικτύου  και  δημιουργία  αντιπυρικών  

ζωνών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

219-2020:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2019 του  

κληροδοτήματος :  Αποστολίδη  Ιωάννη     

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

220-2020:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2019 του  

κληροδοτήματος  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  

Λυκούργου .       

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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221-2020:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  

αγοράς .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

222-2020:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλήτριας  λαϊκής  

αγοράς .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

223-2020:  Έγκριση  όρων  χορήγησης  υποτροφίας  κληροδοτήματος  Ι .  

Αποστολίδη  και  επικύρωση  της  απόφασης  της  επιτροπής  

χορήγησης  υποτροφίας  περί  καθορισμού  του  ποσού  της .      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

224-2020:  Απαλλαγή  δαπάνης  τέλους  ταφής  του  Αγιάννη  Ιωάννη .                          

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

225-2020:  Ονοματοδοσία  του  χώρου  του  πρώην  στρατοπέδου  

Παπαλουκά .                                                                                                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

226-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης  σε  τμήμα  δημοτικού  δρόμου  εντός  ορίων  της  Τ .Κ .  

Κωνσταντινάτου .                                                                                                 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    
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227-2020:  Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  του  δημοτικού  καταστήματος  

της  Αγίας  Ελένης ,  βάσει  της  παρ .  2β  του  άρθρου  45 του  Ν .  

4257/2014.                                                                                                                       

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

228-2020:  Έγκριση  ανανέωσης  παραχώρησης  κατά  χρήση  προς  το  

Δήμο  Σερρών  του  οικισμού  ΣΕΡΡΕΣ  IV.                                                       

                        Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .    

 

229-2020:  Λήψη  Κανονιστικής  απόφασης  επί  του  σχεδίου  Κανονισμού  

εκτέλεσης  εργασιών  επί  οδοστρωμάτων ,  πεζοδρομίων  και  

κοινόχρηστων  χώρων  για  την  κατασκευή  -  επισκευή  -  

ανακατασκευή  δικτύων  και  λοιπών  εργασιών .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .      

 

230-2020:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  ¨Εγκατάσταση  φυσικού  

αερίου  στο  Σχολικό  Συγκρότημα  Μονάδων  Ειδικής  Αγωγής  

Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν .  

Σερρών¨ .                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

231-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  ¨Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017¨ .                                      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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232-2020: Α .  Ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  σύμφωνα  με  την  

αρ .  5502/20-2-2020 σύμβαση  με  την  υπ '  αριθμό  27/2018 

μελέτη  του  τμήματος  Προμηθειών  ποσού  235,60 στην  κα .  

Παλαιολόγου  Ιωα .  Στέλλα .  

Β .  Ενοικίαση  και  μεγαφωνικής  κάλυψης  της  μετάδοσης  

Χριστουγεννιάτικων  τραγουδιών   στους  δρόμους  της  πόλης  

σύμφωνα  με  την  σύμβαση  643/28-2-2019 και  της  υπ '  αριθμό  

4/2018 μελέτη  τους  τμήματος  Προμηθειών  ποσού  1.900,00 

στην  κα .  Παλαιολόγου  Ιωα .  Στέλλα .   

 

233-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  υπηρεσιών  συντήρησης  και  

επισκευής  μεταφορικών  μέσων  σύμφωνα  με  την  υπ '  αριθμό  

8076/2028 σύμβαση  με  την  5/2017 μελέτης  και  την  62/2020 

ΟΕ .  

 

234-2020: Έγκριση  5ο υ  πρωτοκόλλου  οριστικής  τμηματικής  παραλαβής  

της  υπηρεσίας   «Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017».  

   

235-2020: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  της  εταιρείας  ΚΡΙ-ΚΡΙ  

Α .Ε  επί  αγροτικής  οδού .                                                    

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

236-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  733 

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Μητρουσίου .                                                  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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237-2020: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου) :   

 για  το  Ζιντζιρλί  Τζαμί ,  στο  Ο .Τ .  215α  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

238-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου) :   

                        στην  οδό  Κ .  Καραμανλή  23-25  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

239-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου) :   

                        στην  οδό  Αρχ .  Μακαρίου  5  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

240-2020: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου) :   

στην  οδό  Σπετσών  3,  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

241-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου) :   

                       στο  υπ’  αριθμ .  299 οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  36,  στο  Τ .Δ .  

Καλά  Δένδρα  

                        (απαλλαγή  από  έγκριση)    

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   
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242-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου) :   

στο  υπ’  αριθμ .  237 οικόπεδο ,  στο  Ο .Τ .  29,  στο  Τ .Δ .  

Μητρουσίου ,   

                        (απαλλαγή  από  έγκριση) .  

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

243-2020:  Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  

Μακεδονομάχων .                   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΑΚΤ:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .                  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

244-2020: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  50.000 ευρώ  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης   

ΚΑΤ .   με  τίτλο :  «Αστικό  Παρατηρητήριο  Σερρών  (ΟΠΣ  5062183) 

στο  πλαίσιο  του  Επιχειρηματικού  Προγράμματος  ‘Κεντρική  

Μακεδονία  2014-2020’»  

 

245-2020: Απόφαση  χρηματοδότησης  ποσού  1.050.000,00 ευρώ  

συμπεριλαμβανομένου   

ΚΑΤ .  του  Φ .Π .Α .  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  

(Υπουργείο  Υποδομών  και  Μεταφορών)  για  την  υλοποίηση  
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του  έργου  «Βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας  στην  πόλη  των  

Σερρών»  

 

246-2020: Αλλαγή  ένδειξης  ΚΑΕ35.6162.001 του  προϋπολογισμού  του  

Δήμου  Σερρών   

ΚΑΤ .  οικονομικού  έτους  2020.  

 

247-2020: Έγκριση  πραγματοποίησης  διοργάνωσης  μνημόσυνου  και  

εκδήλωσης  μνήμης   

ΚΑΤ .  για  τα  θύματα  και  τους  αγνοούμενους  της  τουρκικής  

εισβολής  στην  Κύπρο  το  1974.  

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :   

 

-  Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  4ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

-  Χατζηδημητρίου  Ιωάννης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  5ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

………………………………  

……………..  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ   ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  

23

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………  
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ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………  
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