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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12/2020 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στο Σκούταρι και στο πρώην Δημαρχιακό Μέγαρο Σκουτάρεως, σήμερα την 29η του 

μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, έλαβε 

χώρα κατεπείγουσα - 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. 12/29-07-2020 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 28, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κ.κ. Ασσανακίδου Πανούδη Σταυρούλα, Βαφειάδης Μιχάλης, Κρυστάλλης Δημήτριος, 

Πάντσιος Γεώργιος, Ρέκλος Κων/νος και Ταυλαρίδης Ζαφείριος.  
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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.  

 

Επεσήμανε δε, ότι δεδομένου του γεγονότος αδυναμίας παράδοσης της υπ’ αριθμ. 11 

πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σε ορισμένους Δημοτικούς Συμβούλους λόγω 

τεχνικού προβλήματος η πρόσκληση δεν εστάλη έγκαιρα και εμπρόθεσμα, ακυρώθηκε η 

πρόσκληση υπ’ αριθμ. 11.  

 

Τόνισε ακόμη ότι η συνεδρίαση πρέπει να γίνει κατεπειγόντως διότι όλα τα θέματα 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα και τυχόν αναβολή λήψης αποφάσεων, λόγω και του θέρους, θα 

δυσχεράνει ουσιαστικά και θα επιφέρει σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία του Δήμου.  

 

 

………………………………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
   Έχοντας υπόψη: 

 

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ)  

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,  

 

- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 

- 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¨, είτε δια περιφοράς, με τη 

διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν 

με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης 

από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με 

τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου.  

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται 

αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι 
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αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της 

αναβολής λήψης απόφασης.  

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται 

από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

 

- 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., 

 

- το γεγονός ότι λόγω αδυναμίας παράδοσης σε ορισμένους Δημοτικούς Συμβούλους 

της υπ’ αριθμ. 11 πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω τεχνικού προβλήματος που 

δεν αφορούσε σε υπαιτιότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το αρ πρωτ. 

21056/29-07-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμ. Μηχανογράφησης, Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι 

εμφανίστηκε δυσλειτουργία στα e-mail ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων με αποτέλεσμα η 

πρόσκληση να σταλεί μεν έγκαιρα και εμπρόθεσμα, όμως όπως ενημερωθήκαμε εκ των 

υστέρω να μην παραληφθεί έγκαιρα από ορισμένους Δημοτικός Συμβούλους λόγω του 

ανακύψαντος αιφνιδίως τεχνικού προβλήματος,  

 

  Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχιακού 

Μεγάρου Σκουτάρεως σε κατεπείγουσα συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών, του 

Σώματος, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με τα ίδια 

θέματα της ημερήσιας διάταξης που κοινοποιήθηκαν ήδη με την υπ’ αριθμό 11 πρόσκληση 

ημερήσιας διάταξης καθώς και των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων που επίσης 

κοινοποιήθηκαν ήδη.  

 

Η 11η πρόσκληση ακυρώνεται για τους ανωτέρω λόγους. Η συνεδρίαση πρέπει να 

γίνει κατεπειγόντως διότι όλα τα θέματα έχουν επείγοντα χαρακτήρα και τυχόν αναβολή 

λήψης αποφάσεων, λόγω και του θέρους, θα δυσχεράνει ουσιαστικά και θα επιφέρει σοβαρά 

εμπόδια στη λειτουργία του Δήμου.  

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ακινήτου στο Ο.Τ. 356 στην  

περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨ του Δήμου Σερρών με 

χαρακτηρισμό ¨Κοινωφελής Χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού¨ και μερική 

ανάκληση της υπ’ αριθμ. 215/2019 Α.Δ.Σ.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    
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ΘΕΜΑ   2ο: Τροποποίηση της αριθ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού  

  Συμβουλίου περί ¨Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 435/2017 κανονιστικής  

  απόφασης που αφορά την λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς  

  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ¨. 

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020  

για το έργο: ¨Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών¨ πρ/σμού 

1.050.000,00 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο 

Υποδομών & Μεταφορών).                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.        

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Αναπροσαρμογή-επικαιροποίηση- 

συμπλήρωση μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας 

Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   5ο: Πρόταση αδελφοποίησης της πόλης Pantelimon (Ρουμανία), με την πόλη των  

  Σερρών.           

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος      

 

ΘΕΜΑ   6ο: Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ¨Δημοτικής Ανώνυμης  

Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών¨ (ΔΑΕΚΑΣ), λόγω 

παραίτησης και ορισμός νέου μέλους.  

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 684/2019 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση Δημοτικής 

   Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   8ο: Πρόσληψη κοινωνικής/ού λειτουργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις διατακτικές Σεπτεμβρίου 

2020, λόγω μη εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 57/2020 απόφασης.  

  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση ανανέωσης της παραχώρησης κατά χρήση, προς τον Δήμο Σερρών,  

του οικισμού ΣΕΡΡΕΣ V, στις Εργατικές Κατοικίες Κηφισιάς, του 

καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.   
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  Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨MIL OIL 

HELLAS A.E.¨. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  11ο: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής Παροχής 

Συσσιτίου του Δήμου Σερρών.  

  Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση συμμετοχής στο δίκτυο Space4People, φάση ΙΙ, που χρηματοδοτείται 

από το URBACT III και αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 63.832,50 € για την 

υλοποίηση αυτού.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ¨Λειτουργία και 

καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας Δήμου Σερρών στην Πλατεία Ελευθερίας¨ 

έτους 2020-2022.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας, τμήματος του υπ’ αρ. 843 

αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων των Β΄ 

Νεκροταφείων, βάσει του Ν. 4692/2020, άρθρ. 132, παρ. 1. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης:     
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α) 123,02 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου στο ΟΠ 38  του  συνοικισμού 

Καλών Δένδρων,  

β) 33,40 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου  στο  ΟΠ 38  του  συνοικισμού 

Καλών Δένδρων, 

γ) 52,32 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου  στο  ΟΠ 38  του  συνοικισμού 

Καλών Δένδρων  και 

δ) 267,96 τ.μ. σε τμήμα δημοτικού ακινήτου στο ΟΠ 38  του  συνοικισμού 

Καλών Δένδρων. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση νέας (7ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού 

Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο Cultural Dipole.                                                                                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

 

ΘΕΜΑ  20ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: 

α) Αντικατάσταση – επέκταση  αγωγών  δικτύου  ύδρευσης  Δ.Δ. Λευκώνα (Β’ 

φάση)¨ έτους 2010 της Δ.Κ. Λευκώνα του πρώην Δήμου Λευκώνα,    

β) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω  Λίμνη  στην  έδρα του 

Δήμου¨, έτους 2010 της Δ.Κ. Λευκώνα του πρώην Δήμου  Λευκώνα¨ και                

γ) Συντήρηση και βελτίωση  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 2017. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

                      

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού 

Δάσους Μαρμαρά του Δήμου Σερρών (10ετίας 2018-2027)¨. 

  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) Εργασίες  οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους 2018, 

 β) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας, έτους 2009,  στην  ΔΚ  Λευκώνα 

του πρώην Δήμου Λευκώνα, 

γ) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης έδρας, έτους 2010,  στην  ΔΚ  Λευκώνα 

του πρώην Δήμου Λευκώνα  και  

                        δ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018.                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.                                                                                    
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ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) συνεργείου 

μοτοσυκλετών  στην οδό Μεραρχίας 112, στις Σέρρες. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.                                                                                   

 

ΘΕΜΑ  25ο: Θεσμοθέτηση θέσεως στάθμευσης για το Σύλλογο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ 

στο Λευκώνα Σερρών.  

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση του κλειστού 

Γυμναστηρίου, του Γυμνασίου Λευκώνα Σερρών, στο σύλλογο «Αθλητική 

Ακαδημία Λευκώνα».  

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

 

ΘΕΜΑ  27ο: Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σερρών, προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  28ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για την 

ένταξη του έργου: ¨Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών” 

προϋπολογισμού 380.000,00 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5062184 από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  29ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 και έγκριση 

ένταξης της μελέτης με τίτλο: «Έλεγχος επάρκειας, (στατικής–υδραυλικής), 

μελέτη ενίσχυσης/αποκατάστασης της γέφυρας ¨Τσέλιου¨ Δήμου Σερρών» στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

  

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Αναβάθμιση δημοσίου χώρου  περιοχής  

Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου πόλης Σερρών της πράξης Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου πόλης Σερρών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) ΕΣΠΑ 

2014-2020¨. 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την μετατροπή της Αγίας 

Σοφίας σε τζαμί.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

 

………………………..…………… 

…………….…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΘΥΡΩΝ   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  αρχίζει  η  συνεδρίασή  μας .  Θα  ήθελα  με  

ιδιαίτερη  χαρά  να  καλωσορίσω  στην  συνεδρίασή  μας  τους  Προέδρους  

όλων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  της  περιοχής  του  πρώην  Δήμου  

Σκουτάρεως .   

 Όπως  ξέρετε  απόφασή  μας  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  ήταν  

να  αρχίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  να  πραγματοποιεί  κάποιες  

συνεδριάσεις  του  κατά  την  διάρκεια  του  έτους  . .  Καποδιστριακών  

Δήμων .   

 Η  απόφαση  αυτή  ελήφθη  με  την  συναίνεση  της  πλειοψηφίας  του  

σώματος .  Έγινε  με  σκοπό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  έρχεται  σε  μια  

αμεσότερη  επικοινωνία  με  τις  τοπικές  κοινωνίες ,  τηρουμένων ,  βέβαια  

και  των  προβλημάτων  και  των  δυσκολιών  που  αντιμετωπίζουμε  την  

περίοδο  αυτή  με   τα  μέτρα  για  την  καταπολέμηση  του  κορωνοϊού .   

Έγινε  σε  μια  προσπάθεια ,  επίσης ,  να  έρθουμε  σε  μια  εγγύτερη  

επαφή  με  τα  προβλήματα  της  κάθε  τοπικής  κοινωνίας  και  είναι  ένα  

μέτρο ,  το  οποίο  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  το  συνεχίσουμε  στο  μέλλον  

και  να  ακολουθήσουν  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τόσο  

στον  πρώην  Δήμο  Καπετάν  Μητρούση  όσο  και  στον  πρώην  Δήμο  

Λευκώνα .   

Στην  συνέχεια  θα  έχουμε  την  δυνατότητα  να  δώσουμε  τον  λόγο  

σε  όποιον  από  τους  προέδρους  των  Τοπικών  Συμβουλίων  της  περιοχής  

επιθυμούν  να  λάβουν  τον  λόγο  και  να  θέσουν  κάποια  θέματα  προς  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θα  παρακαλέσω ,  βέβαια  αυτό  να  γίνει  με  τήρηση  
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του  Κανονισμού ,  δηλαδή  σε  σύντομο  χρόνο ,  διότι  πρέπει  μέσα  σε  ένα  

εύλογο  χρονικό  διάστημα  να  ολοκληρώσουμε  τα  προ  ημερησίας .   

Πριν  προχωρήσουμε  όμως  σε  αυτά  είναι  σκόπιμο  να  εξηγήσουμε  

και  να  λάβουμε  απόφαση  ως  σώμα  για  την  σημερινή  συνεδρίαση ,  η  

οποία  όμως  γνωρίζετε  έχει  λάβει  τον  χαρακτήρα  της  κατεπείγουσας .   

Είναι  γνωστό  σε  όλους  τους  συναδέλφους  ότι  εκδόθηκε  η  με  

αριθμό  11 πρόσκληση  για  την  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

σήμερα  αυτή  την  ώρα  σε  αυτόν  τον  τόπο ,  πρόσκληση  η  οποία  εκδόθηκε  

την  Παρασκευή  24 του  μηνός  και  κοινοποιήθηκε  και  αποστάλθηκε  από  

την  γραμματεία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  όλα  τα  μέλη  την  ίδια  

ημέρα ,  την  Παρασκευή .   

Εδώ  μια  μικρή  παρένθεση .  Το  σύνηθες  είναι  να  στέλνουμε  την  

πρόσκληση  όχι  την  Παρασκευή  αλλά  την  Πέμπτη ,  όταν  έχουμε  

συνεδρίαση  την  επόμενη  Τετάρτη .  Ο  λόγος  για  τον  οποίο  έγινε  αυτή  η  

παρέκκλιση  από  τον  κανόνα  την  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  το  

γεγονός  ότι  μέσα  στην  προηγούμενη  εβδομάδα  καταβλήθηκε  μια  

πραγματικά  εργώδης ,  αξιοσημείωτη  και  πρωτοφανής  προσπάθεια ,  για  

την  οποία  νομίζω  ότι  όλοι  μας  πρέπει  να  είμαστε  και  γνώστες  και  

υπερήφανοι ,  δηλαδή  να  περάσει  το  δεύτερο  θέμα  που  έχουμε  σήμερα  

στην  ημερήσια  διάταξη ,  το  θέμα  της  κανονιστικής  απόφασης  για  την  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  να  περάσει  από  όλα  τα  συλλογικά  όργανα  πριν  

έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Έτσι  την  προηγούμενη  εβδομάδα  πέρασε  την  Δευτέρα  από  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  των  Σερρών ,  την  Τετάρτη  που  μας  πέρασε  

ψηφίστηκε  από  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης  και  την  Παρασκευή  που  

μας  πέρασε  εισάγονταν  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   
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Έπρεπε ,  λοιπόν ,  να  περιμένουμε  να  περάσει  το  θέμα  από  την  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  προκειμένου  στην  συνέχεια  να  εκδώσουμε  

την  ημερήσια  διάταξη .  Αυτός  ο  λόγος  ήταν  που  εντός  εισαγωγικών ,  

«καθυστερήσαμε» να  στείλουμε  την  ημερήσια  διάταξη  και  την  

στείλαμε  την  Παρασκευή .   

Ακολούθως  ανέκυψε  ένα  πρόβλημα ,  τεχνικό  πρόβλημα ,  

ανεξάρτητο  των  επιλογών  μας  και  των  δυνατοτήτων  μας ,  για  να  το  

επιλύσουμε ,  το  οποίο  μάθαμε ,  πληροφορηθήκαμε  με  καθυστέρηση .  

Σάββατο  πρωί  λοιπόν ,  πληροφορήθηκα  από  συνάδελφο ,  η  οποία  δεν  

είναι  σήμερα  παρούσα  εδώ ,  ότι  δεν  είχε  λάβει  την  προηγούμενη  ημέρα  

την  πρόσκληση .  Βέβαια ,  η  πρόσκληση  είχε  κοινοποιηθεί  σε  όλους ,  είχε  

σταλεί ,  μάλλον ,  σε  όλους  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα ,  είχε  αναρτηθεί  στην  

ιστοσελίδα  του  Δήμου ,  όπως  έχουμε  υποχρέωση  και  είχε  σταλεί  επίσης  

σε  όλα  τα  μέσα  ενημέρωσης ,  τα  οποία  και  την  είχανε  δημοσιοποιήσει .   

Πληροφορήθηκα ,  λοιπόν ,  από  μια  και  μοναδική  συνάδελφο  ότι  

για  κάποιο  λόγο  δεν  είχε  λάβει  το  σχετικό  e-mail .  Την  ίδια  στιγμή  της  

προώθησα  την  ημερήσια  διάταξη  και  το  έλαβε .  Άλλη  ενημέρωση  μέχρι  

την  ώρα  εκείνη  για  μη  παραλαβή  της  πρόσκλησης  δεν  είχα  εγώ  

προσωπικά .   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  για  να  μην  μακρηγορούμε  και  λέμε  

περισσότερες  λεπτομέρειες ,  αποδείχθηκε  την  Δευτέρα  και  θα  σας  

διαβάσω  και  το  σχετικό  έγγραφο  του  τμήματος  Μηχανογράφησης  του  

Δήμου  μας ,  αποδείχθηκε ,  λοιπόν ,  την  Δευτέρα  ότι  υπήρχε  ένα  τυπικό  

πρόβλημα  που  δεν  είχε  να  κάνει  με  τον  εξοπλισμό  του  Δήμου ,  ούτε  με  

τον  Δήμο  Σερρών  αλλά  με  αίτια  ανεξάρτητα  του  δικού  μας  ελέγχου  και  

της  δικής  μας  επιρροής .   
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Συγκεκριμένα  λοιπόν  σας  διαβάζω  το  έγγραφο  το  οποίο  

καταγράφει  το  πρόβλημα  από  το  τμήμα  Μηχανογράφησης .  Το  έγγραφο  

αυτό ,  σημειωτέων ,  κοινοποιήθηκε  και  σε  όλους  τους  επικεφαλής  των  

παρατάξεων .   

 

Προς  κύριο  Δήμαρχο ,  Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  όλα  τα  

μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Σχετικά  με  το  πρόβλημα  αποστολής  των  θεμάτων  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  της  29η ς  Ιουλίου  2020 και  των  σχετικών  εισηγήσεων ,  σας  

πληροφορούμε  τα  εξής:  

 

 Την  Παρασκευή  24 Ιουλίου  2020 και  ώρα  13:16΄  έγινε  μαζική  

αποστολή  των  θεμάτων  του  επικείμενου  Δημοτικού  Συμβουλίου  από  το  

γραφείο  Υποστήριξης  Συλλογικών  Οργάνων ,  όπως  γίνονταν  κανονικά  

μέχρι  σήμερα .   

Αργά  το  μεσημέρι  και  ύστερα  από  επανειλημμένες  προσπάθειες  

αποστολής  από  τον  διακομιστή  αλληλογραφίας  λήφθηκε  δείγμα  περί  

αδυναμίας   παράδοσης  των  e-mail  σε  μια  λίστα  παραληπτών .   

Όλοι  αυτοί  οι  παραλήπτες  είχαν  e-mail  της  μορφής   hotmail .com 

και  επίσης  ορισμένοι  από  τους  παραλήπτες  είχαν  e-mail  της  μορφής  

gmail .com, οι  οποίοι  έλαβαν  το  μήνυμα  στον  φάκελο  των  ανεπιθύμητων .   

Το  παραπάνω  πρόβλημα  επαναλήφθηκε  και  την  Δευτέρα  27 

Ιουλίου  2020 κατά  την  επιστολή  των  εισηγήσεων  των  θεμάτων  στις  

12:11΄ .  Το  απαντητικό  μήνυμα  της  μη  παράδοσης  ελήφθη  στις  12:45΄  

την  ίδια  μέρα .  Ακολούθησε  προσωπική  επικοινωνία  των  υπαλλήλων  του  

γραφείου  Υποστήριξης  Συλλογικών  Οργάνων ,  ώστε  να  βρεθούν  άλλοι  
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τρόποι  αποστολής  της  πρόσκλησης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των  

εισηγήσεων .   

Κατόπιν  σχετικής  έρευνας  που  διενεργήθηκε  από  τον  Δήμο  μας  

διαπιστώσαμε  ότι  το  πρόβλημα  οφείλεται  στις  αλλαγές  των  πολιτικών  

ασφαλείας   της  Microsoft  και  Google σχετικά  με  την  μαζική  αποστολή  

μηνυμάτων ,  με  αποτέλεσμα  αυτά  να  χαρακτηρίζονται  ως  ανεπιθύμητα  

και  να  καταγραφεί   ο  διακομιστής  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  του  

Δήμου  μας  στην  μαύρη  λίστα  των  διακομιστών  των  συγκεκριμένων  

παρόχων .   

Επικοινωνήσαμε  άμεσα  με  την  Microsoft  μέσω  της  φόρμας  

υποβολής  αναφορών  και  τα  λοιπά ,  τα  αναφέρει  εδώ ,  και  μας  

επιβεβαίωσαν  ότι  όντως  το  πρόβλημα  οφείλεται  στην  μαζική  αποστολή  

μηνυμάτων .   

Προχωρήσαμε  σε  αλλαγή  ρυθμίσεων  του  διακομιστή  μας ,  ώστε  να  

παρακαμφθούν  τα  ανωτέρω  προβλήματα .  

Πράγματι ,  σήμερα  –την  ημέρα  σήμερα  που  μιλάμε  – το  πρωί  

διαπιστώσαμε  με  δειγματοληπτικές  αποστολές  ότι  η  αποστολή  

μηνυμάτων  σε  λογαριασμούς  hotmail .com και  gmail .com γίνεται  πλέον  

κανονικά .   

 

Μετά  προτείνεται  και  μια  λύση .   

Λοιπόν ,  αντιλαμβάνεστε  ότι  το  θέμα  της ,  καταρχήν  

ακολουθήθηκε  η  διαδικασία  που  ακολουθείται  πάντοτε ,  χρόνια  τώρα  

από  το  δημοτικό  μας  συμβούλιο ,  δηλαδή  της  αποστολής  των  e-mail  με  

τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Αυτή  η  ίδια  διαδικασία  

ακολουθήθηκε  και  τώρα ,  αλλά  τώρα  για  πρώτη  φορά  ανέκυψε  αυτό  το  

πρόβλημα ,  το  οποίο  όμως  ακούσατε  δεν  είναι  θέμα  που  μπορούσε  να  το  
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ελέγξει  ή  να  το  αντιμετωπίσει  διαφορετικά  το  τμήμα  Υποστήριξης  

Συλλογικών  Οργάνων .   

Παρόλα  αυτά ,  θα  μπορούσε  να  παρακαμφθεί  αυτό  το  τυπικό  

διαδικαστικό  πρόβλημα  που  ανέκυψε ,  διότι  ο  Κανονισμός  παρέχει  την  

σχετική  ευχέρεια  και  όσοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  έλαβαν  έγκαιρα  

την  πρόσκληση ,  θα  μπορούσαν ,  λοιπόν ,  με  την  παρουσία  τους  σήμερα  

εδώ  να  άρουν  το  όποιο  διαδικαστικό  ζήτημα  και  να  πραγματοποιηθεί  

κανονικά  η  συνεδρίαση .  Τούτο  προβλέπεται  ρητά  στον  Κανονισμό .   

Δυστυχώς ,  κάποιοι  συνάδελφοι  επέλεξαν  να  εγείρουν  μείζον  

ζήτημα  για  ένα  θέμα  το  οποίο ,  ξαναλέω  και  πάλι ,  ήταν  ανεξάρτητο  της  

δικής  μας  θελήσεως ,  ανεξάρτητο  της  δικής  μας  βουλήσεως  και  να  

προβούν  σε  μεγαλόστομες  διακηρύξεις ,  του  ότι  υποβαθμίζεται  ο  ρόλος  

και  η  λειτουργία  του  σώματος .   

Εάν  είναι  δυνατόν ,  το  έχετε  διαπιστώσει  οι  πάντες ,  όποιος  ζητάει  

ανά  πάσα  στιγμή  οποιαδήποτε  πληροφόρηση  –ενημέρωση  την  έχει  

απόλυτα  χωρίς  κανένα  εμπόδιο .  Εάν  είναι  δυνατόν  να  θέλουμε  να  

θέσουμε  τέτοιου  είδους  εμπόδια .   

Επρόκειτο ,  λοιπόν ,  για  ένα  τεχνικό  πρόβλημα  το  οποίο  ήταν  πέρα  

από  τις  δικές  μας  δυνάμεις .   

Προκειμένου  όμως  να  αρθεί  αυτή  η  τυπική  διαδικαστική  έλλειψη  

που  ανέκυψε  και  με  δεδομένο  ότι  οι  συνάδελφοι  αυτοί  δεν  ήθελαν  να  

πραγματοποιηθεί  η  σημερινή  συνεδρίαση  και  να  παραστούν  

προκειμένου  να  μπορέσει  να  πραγματοποιηθεί ,  αναγκαστήκαμε  σήμερα  

να  κοινοποιήσουμε  πρόσκληση  με  τα  ίδια  θέματα  ημερήσιας  διάταξης ,  

τα  οποία  όλοι  σας  έχετε  λάβει ,  γιατί  παρά  τις  δυσκολίες  τελικά  

καταφέραμε  και  τα  στείλαμε  σχεδόν  σε  όλους ,  εάν  όχι  σε  όλους  και  

έτσι  λοιπόν  εκδόθηκε  σήμερα  καινούργια  πρόσκληση  για  κατεπείγουσα  
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συνεδρίαση  του  σώματος  και  θα  πρέπει  για  να  προχωρήσουμε  στην  

συνεδρίαση  το  σώμα  να  αποφανθεί  για  τον  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  

του  θέματος .   

Ο  κατεπείγον  χαρακτήρας ,  λοιπόν ,  της  συνεδρίασης  και  όλων  των  

θεμάτων  αυτής ,  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  αφενός  μεν  προέκυψε  το  

συγκεκριμένο  τεχνικό  πρόβλημα ,  το  οποίο  σας  περιέγραψα  και  το  

οποίο  δημιουργούσε  κώλυμα  για   την  πραγματοποίηση  της  

συνεδρίασης ,  αφετέρου  δε  στο  γεγονός  ότι  πρόκειται  και  λόγω  του  

θέρους ,  να  μπορούμε  σε  περίοδο  στην  οποία  δεν  είναι  εφικτό  να  

πραγματοποιούμε  Δημοτικά  Συμβούλια  και  λόγω  του  ότι  και  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  απουσιάζουν  αλλά  και  λόγω  του  ότι  

απουσιάζουν  και  πολλοί  από  τους  υπηρεσιακούς  μας  του  Δήμου .   

Εάν ,  λοιπόν ,  δεν  κάνουμε  την  συνεδρίαση  σήμερα ,  η  επόμενη  

συνεδρίαση  θα  είναι  εφικτό  να  πραγματοποιηθεί  μετά  το  δεύτερο  

δεκαήμερο  του  Αυγούστου ,  δηλαδή  μιλάμε  για  το  τρίτο  δεκαήμερο  του  

Αυγούστου ,  πράγμα  το  οποίο  σημαίνει  ότι  για  ένα  μήνα  θα  

σταματήσουν  να  εξελίσσονται  τα  θέματα  αρμοδιότητας  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  θα  σταματήσουν  να  εξελίσσονται  τα  θέματα  που  

εξαρτώνται  από  την  λήψη  των  σημερινών  αποφάσεων .   

Άρα  λοιπόν ,  θα  μπει  σε  μια  περίοδο  πραγματικής  μη  λειτουργίας  

ο  Δήμος  Σερρών ,  πράγμα  το  οποίο  κανείς  γνωρίζω  δεν  θέλει .   

Συνεπώς ,  θα  δώσω  τον  λόγο  στη  συνέχεια  σε  όποιους  

συναδέλφους  επιθυμούν  να  τον  λάβουν ,  για  να  συζητήσουμε  επί  του  

κατεπείγοντος  και  βέβαια  επί  όσων ,  επίσης  σας  ανέφερα  μέχρι  στιγμής .   

Ο  κ .  Αραμπατζής  θέλει  τον  λόγο ,  η  κυρία  Ιλανίδου ,  η  κυρία  

Μητλιάγκα ,  ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Θα  πάρω  και  εγώ  τον  λόγο  εάν  χρειαστεί  αλλά  η  κυρία  Μητλιάγκα  

είναι  ο  αγορητής  της  παράταξής  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  θα  σας  δώσω  κατευθείαν  τον  λόγο .  Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα ,  

έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ήθελα  να  πω ,  καταρχήν ,  ότι  από  την  

πλευρά  της  δικής  μας  παράταξης ,  όντως  κάποια  μέλη  δεν  έλαβαν  το  e-

m. Το  συζητήσαμε  μεταξύ  μας ,  θεωρούμε  ότι  είναι  ουσιαστικό  να  γίνει  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  . .  Καταλαβαίνουμε  ότι  δεν  υπήρχε  πρόθεση  

της  Δημοτικής  Αρχής  να  το  αποστείλει  σε  κάποιους  και  σε  κάποιους  

όχι .  Είναι  ένα  τεχνικό  ζήτημα ,  το  οποίο…έχει  να  κάνει  με  τεχνικούς ,  

τους  οποίους  έχει  η  υπηρεσία  και  οφείλουν  να  λύνουν  αυτά  τα  

προβλήματα  και  να  βρουν .   

 Επομένως ,  όσον  αφορά  την  δική  μας  παράταξη ,  . .το  κατεπείγον  

και  . .την  συζήτηση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  δεδομένου  ότι  δεν  είχε  

τέτοια  πρόθεση .  Παρόλα  αυτά ,  θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  το  γεγονός  

ότι  υπάρχουν  αρκετά  τεχνικά  προβλήματα  και  με  τις  προσκλήσεις  αλλά  

και  με  τα  θέματα  που  έρχονται  σε  ζιπαρισμένα  αρχεία ,  τουλάχιστον  

από  την  αρχή  αυτής  της  Δημοτικής  Αρχής  και  από  ότι  με  ενημέρωσαν  

οι  συνάδελφοι  και  στα  προηγούμενα  χρόνια  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  έχει  τεχνικά  προβλήματα  και  έχει  

προκύψουν  παράπονα  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  λαμβάνουμε  τις  

εισηγήσεις  και  εάν  μπορούν  να  τις  κατεβάσουν  και  τα  λοιπά .   

 Το  θέμα  θεωρούμε  και  το  συζητήσαμε  εκτενώς ,  είναι  καθαρά  

τεχνικό .  Εμείς  από  την  μεριά  μας  εκείνο  που  θα  θέλαμε  να  
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προτείνουμε  είναι  ότι  υπάρχουν  τεχνικές  λύσεις ,  οι  οποίες  ξεπερνάνε  . .  

και  εγώ  έχω  μιλήσει  με  άνθρωπο  που  ξέρει  την  συγκεκριμένη  λύση .   

 Εκείνο  που  θα  προτείνουμε  ως  παράταξη  είναι  το  εξής :  ο  Δήμος  

από  όσο  είμαστε  σε  θέση  να  γνωρίζουμε  έχει  δικό  του  server και  

μάλιστα ,  έχει  πολύ  χώρο  από  διάφορους  servers.  Θα  παρακαλούσα  

λοιπόν  οι  εισηγήσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  ανεβαίνουν  σιγά-

σιγά  σε  έναν  συγκεκριμένο  χώρο ,  στον  οποίο  θα  μπορούμε  να  έχουμε  

πρόσβαση  όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  είτε  με  κάποιο  password  και  

user name, το  οποίο  θα  μας  δώσουν ,  είτε  ελεύθερα  να  είναι  η  

πρόσβαση  σε  όλους .  Αυτό  είναι  και  πολιτική  απόφαση .  Δεν  υπάρχει  

υποχρέωση  από  τον  Κανονισμό ,  που  θα  την  λάβει ,  φυσικά  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Νομίζω  ότι  θα  διευκολύνει  πολύ  περισσότερο  και  θα  βοηθήσει  

και  στην  ορθή  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  γιατί  η  αλήθεια  

είναι  ότι  πλέον  ένα  χρόνο  μετά  το  τι  λειτουργεί  σωστά  και  τι  όχι  και  τι  

μας  αρέσει ,  όλοι  πλέον  έχουμε  μια  άποψη  για  κάποια  πράγματα .  Εγώ  

προσωπικά  θα  ήθελα  να  δω  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  λειτουργεί  και  

πιο  συχνά ,  είναι  φτάνουμε  σε  σημείο  να  κάνουμε  μακροσκελείς  και  

5ωρες  και  6ωρες  συνεδριάσεις  που  κουράζουν  όλους  και  εμποδίζουν  

την  ουσιαστική  συζήτηση  κάποιων  θεμάτων ,  αλλά  και  την  ευχερέστερη  

και  γρηγορότερη  ενημέρωση ,  όχι  στην  πρόσκληση ,  στις  λεπτομέρειες  

που  αφορούν  το   κάθε  θέμα  που  θα  συζητηθεί .   

 Επομένως ,  όσον  αφορά  το  κατεπείγον  αποδεχόμαστε  ότι  υπήρχε  

τεχνικό  πρόβλημα  και  θα  ψηφίσουμε  με  τις  υπόλοιπες  παρατηρήσεις  

που  αναφέρθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  ευχαριστώ  γι '  αυτά  που  επισημάνατε .  Παράλειψη . . .  το  γεγονός  που  

δεν  ανέφερα  προηγουμένως  στην  δική  μου  τοποθέτηση  τα  εξής ,  γιατί  

δεν  αρκεί  μονάχα  να  διαπιστώνουμε  ένα  πρόβλημα ,  πρέπει  να  

βρίσκουμε  άμεσα  και  τις  λύσεις .   

 Προκειμένου ,  λοιπόν ,  να  μην  ξανά  εμφανιστεί  το  ίδιο  πρόβλημα  

που  αντιμετωπίσαμε  αυτή  την  φορά ,  εκείνα  τα  οποία  έχουμε  λάβει  την  

απόφαση  και  τα  οποία  ανακοινώνουμε  σε  σας ,  τα  οποία  θα  προβούμε  

το  επόμενο  χρονικό  διάστημα  στις  επόμενες  συνεδριάσεις ,  

προκειμένου  να  αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα  είναι  τα  εξής :  

 Πρώτον .  Στο  εξής  η  πρόσκληση  θα  φτάνει ,  γιατί  με  τα  θέματα  

της  ημερήσιας  διάταξης  θα  αποστέλλεται  στα  μέλη  του  σώματος ,  

τουλάχιστον  τέσσερις  πλήρεις  ημέρες  πριν  την  συνεδρίαση .  Την  δε  

τρίτη  ημέρα  πλήρη  πριν  την  συνεδρίαση ,  θα  αποστέλλονται  τα  θέματα  

της  ημερήσιας  διάταξης  και  οι  εισηγήσεις  των  θεμάτων .   

Δεύτερον .  Θα  προβεί  άμεσα  από  αύριο  η  υπηρεσία  σε  έκδοση  

λογαριασμού  e-mail  με  τα  χαρακτηριστικά  Serres.gr,  ώστε  να  

αποφύγουμε  τα  hotmail  gmail  και  όλα  αυτά  τα  οποία  μας  δημιουργούν  

πρόβλημα ,  να  έχουν  όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  λοιπόν ,  στον  

λογαριασμό  του  Δήμου  δικό  τους  e-mail ,  προκειμένου  να  λαμβάνουν  

χωρίς  προβλήματα  όλα  όσα  τους  στέλνει  το  προεδρείο .   

Θα  ειδοποιηθείτε  εγγράφως  να  προσέλθετε  να  παραλάβετε  τους  

κωδικούς  σας  για  να  μπορέσετε  να  λειτουργήσετε  από  το  επόμενο  

κιόλας  Δημοτικό  Συμβούλιο  ο  καθένας  το  δικό  του  Serres.gr –mail .  

Αυτό  να  ξέρετε ,  βέβαια  ότι  θα  είναι  μια  μεταβατική  λύση ,  γιατί  

προχωρούμε  σε  μια  τρίτη  λύση ,  η  οποία  είναι  στην  κατεύθυνση  που  

περιγράψατε  κυρία  Μητλιάγκα  και  είναι  η  εξής .   
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Ήδη  πριν  τα  Χριστούγεννα  έχουμε  έρθει  σε  συνεννόηση  με  το  

ΔΙΠΑΕ ,  το  πρώην  ΤΕΙ ,  το  Διεθνές  Πανεπιστήμιο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

προκειμένου  να  μας  χορηγήσει  πρόγραμμα ,  το  οποίο  λειτουργεί  στη  

μορφή  περίπου  που  περιέγραψε  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Δηλαδή ,  σε  έναν  

κεντρικό  server,  ανεβαίνουν  όλες  οι  συνεδριάσεις ,  όλα  τα  θέματα  της  

ημερήσιας  διάταξης ,  απλά  ο  κάθε  δημοτικός  σύμβουλος  και  ιδίως  οι  

επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  δηλαδή  θα  ανεβαίνουν  όχι  μονάχα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  αλλά  και  όλων  των  συλλογικών  οργάνων  τα  

θέματα  και  οι  εισηγήσεις ,  θα  έχουν  πρόσβαση  σε  αυτά  όλοι  οι  

επικεφαλής  των  παρατάξεων  και  ο  κάθε  δημοτικός  σύμβουλος  ανάλογα  

με  τα  όργανα  στα  οποία  μετέχει   θα  έχει  την  αντίστοιχη  πρόσβαση ,  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  φυσικά  σίγουρα  …  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Όλοι  θα  πρέπει  να  έχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς  που  είστε  ανεξάρτητη  θα  έχετε  παντού .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ούτως  ή  άλλως  οι  αποφάσεις  και  όλα  αυτά  είναι  για  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  κάτι ,  το  οποίο  θα  λειτουργήσει  ευχερώς  δεν  θα  χρειάζεται  πλέον  

η  αποστολή  e-mail ,  απλά  δεν  μπόρεσε  μέχρι  τώρα ,  μολονότι  πριν  τα  

Χριστούγεννα  το  έχουμε  δρομολογήσει ,  δεν  μπόρεσε  μέχρι  τώρα  να  

υλοποιηθεί  λόγω  δυσκολίας  που  υπάρχει  και  αδυναμίας ,  μάλλον ,  που  

υπάρχει  από  την  πλευρά  του  ΔΙΠΑΕ ,  το  οποίο  δεν  ήταν  έτοιμο  να  μας  

χορηγήσει  το  σχετικό  πρόγραμμα .   

 Το  σχετικό  πρόγραμμα  υπάρχει  και  λειτουργεί  πιλοτικά ,  γιατί  το  

εκπόνησε .  Γιατί  υπάρχει  αυτός  ο  θόρυβος ;  Υπάλληλος  του  Δήμου  
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Ηράκλειας  και  λειτουργεί  στον  Δήμο  Ηράκλειας  με  εξαιρετική  επιτυχία  

και  είναι  κάτι  που  είναι  δοκιμασμένο  και  επιτυχημένο .  Απλά  το  ΔΙΠΑΕ  

μέχρι  τώρα  δεν  ήταν  έτοιμοι  για  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση .   

 Η  τελευταία  ενημέρωση  που  έχουμε  είναι  ότι  μέσα  στον  

Σεπτέμβριο  θα  μπορέσει  αυτό  να  γίνει  και  ίσως  την  επόμενη  

συνεδρίαση  να  μπορούμε  να  κάνουμε  και  μια  πιλοτική  πρώτη  

παρουσίαση ,  εκπαιδευτική  παρουσίαση  του  προγράμματος  εδώ  σε  

όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους .   

Άρα  λοιπόν ,  το  θέμα  θα  το  λύσουμε  νόμιμα  και  οριστικά .  

Προσπαθούμε  εδώ  και  καιρό  δηλαδή ,  πριν  τα  Χριστούγεννα ,  όπως  σας  

είπα ,  να  το  λύσουμε ,  απλά  για  το  ΔΙΠΑΕ  δεν  ήταν  έτοιμο  να  

υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση  και  ευελπιστούμε  ότι  θα  είναι  έτοιμο  

μέσα  στον  Σεπτέμβριο .   

Αυτό  δείχνει  ότι  πράγματι ,  τιμούμε  τον  ρόλο  της  

αντιπολιτεύσεως  και  θέλουμε  να  είναι  όσο  γίνεται  περισσότερο  

ενήμερη  για  όλα  τα  θέματα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  μια  επισήμανση ,  κύριε  Πρόεδρε .  . .καταλαβαίνω  

την  πρόθεση  να  υπάρξει  τέτοια  υποστήριξη  και  είναι  προς  την  σωστή  

κατεύθυνση ,  απλά  το  να  υπάρχουν  τα  θέματα  σε  ένα  server . .δυο  ωρών  

και  το  λέω ,  γιατί  ακόμη  και  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστό  αυτό  που  λέτε ,  αλλά  …  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θα  μπορούμε  να  επιλύουμε  τα  θέματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σύμφωνοι ,  σε  αυτό  που  λέτε ,  σωστό  είναι ,  αλλά  προτιμήσαμε  να  

πάρουμε  το  πλήρες  πρόγραμμα ,  το  οποίο  μας  παρέχει  επιπλέον  

δυνατότητες .  Αυτή  είναι  η  διαφορά .   

 Λοιπόν ,  ο  κ .  Αραμπατζής .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Κύριε  Πρόεδρε ,   με  προσοχή  σας  άκουσα  πάνω  σε  

αυτά  που  αναφερθήκατε  και  παρουσιάσατε  λίγο  ως  πολύ  ότι  όλα ,  δεν  

φταίει  κανένας ,  δεν  αποδόθηκαν  ευθύνες  σε  κανέναν .  Πρωτίστως ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   θα  μου  επιτρέψετε  να  πω ,  ότι  η  ευθύνη  είναι  δική  σας .  

Εσείς  έπρεπε  να  επιλέξετε  όλο  τον  μηχανισμό  . .και  υπάρχουν  

προβλήματα ,  ποτέ  δεν  φτάσαμε  σε  αυτό  το  σημείο .   

Ταλαιπωρήθηκε  ολόκληρο  το  σώμα  και  ακούω ,  μάλιστα ,  με  

έκπληξη  ότι  φταίνε  και  κάποιοι  συνάδελφοι  που  . . ,  επειδή  εφαρμόσατε  

τον  Κανονισμό .  Και  ξέρουμε  ποιος  είναι  ο  Κανονισμός  και  τι  ακριβώς  

λέει  το  άρθρο  3,  παράγραφος  7.  

Πολύ  σωστά  πράξανε  οι  συνάδελφοι  και  από  την  δική  μου  την  

παράταξη  τρία  μέλη  της  παράταξης  δεν  πήρανε  για  πρώτη  φορά  την  

πρόσκληση  την  ώρα  που  πρέπει .  Το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  την  πήρανε  

την  Δευτέρα .  Έγινε  ένα  λάθος ,  συμφωνώ .  Προσπαθείτε  να  το  

διορθώσετε  όμως  με  ένα  άλλο  λάθος  κι  αυτό  δεν  μας  βρίσκει  

σύμφωνους ,  γιατί  δεν  υπάρχει  κατεπείγον  για  τριάντα  θέματα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,  και  το  ξέρετε  πολύ  καλά  και  αναφέρει  ο  Κανονισμός  ρητά  το  

πως  πρέπει  να  αιτιολογούμε  τα  κατεπείγοντα .  Άμα  πάρουμε  τα  τριάντα  

θέματα  ένα  προς  ένα  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  δικαιολογηθούν  και  

είμαι  σίγουρος  ότι  θα  υπάρξουν  προβλήματα  για  τις  αποφάσεις  αυτές  

που  θα  πάρουμε .  
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Εμείς  τι  προτείνουμε ;  Δεν  θέλω  να  μακρηγορήσω ,  τι  προτείνουμε  

σαν  παράταξη ;  Αναβολή  της  σημερινής  συνεδρίασης ,  άμεση  απόφαση  

δια  περιφοράς  για  την  αλλαγή  της  έδρας ,  γιατί  και  εγώ  έγινε  λάθος ,  το  

οποίο  το  αναγνωρίσατε  ότι  η  αίθουσα  πραγματικά  δεν  προσφέρεται  για  

δημοτικά  συμβούλια .  

Η  αίθουσα  των  Σερρών  και  συγκεκριμένα  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  είναι  150 τετραγωνικά ,  προσφέρεται  ο  χώρος  

πολύ  καλύτερα .  Καμία  σχέση  δεν  έχει  κεκλεισμένων  των  θυρών  αυτή  η  

παρουσία  μας .  Εμείς  δεν  είμαστε  αρνητικοί .  Εάν  οι  συνθήκες  το  

επιτρέψουν  τα  πρωτόκολλα  ασφαλείας  προχωρήσουν  στον  τρόπο  που  

πρέπει ,  δημιουργηθούν  οι  προδιαγραφές  και  οι  προϋποθέσεις ,  δεν  

είμαστε  αρνητικοί  να  πάμε  και  στο  τελευταίο  χωριό  του  Δήμου  μας .   

Σε  καμία  περίπτωση  λοιπόν  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  αυτή  η  

κατάσταση .   

Άρα  λοιπόν ,  άμεση  απόφαση  δια  περιφοράς  για  να  πάμε  εκ  νέου  

στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  όπως  προτείνεται  . .  και  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία  παρακαλώ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και  εντός  πέντε  ημερών ,  εντός  τριών  ημερών  μπορείτε  αύριο  να  

βγάλετε  πρόσκληση ,  να  γίνει  ένα  νέο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  κανονικό  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  με  εισηγήσεις ,  να  ενημερωθούν  οι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  εδώ  δεν  υπάρχει  ενημέρωση .  Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  

έχουμε  πάρει  τις  εισηγήσεις  και  τι  προσπάθεια  έγινε  και  τι  ταλαιπωρία  

έχει  προκύψει .  

 Ούτε  μπορούσαμε ,  δεν  είμαστε  όλοι ,  δεν  έχουμε  χρόνο  να  

πηγαίνουμε  στην  γραμματεία  και  ούτε  σαράντα  δημοτικοί  σύμβουλοι  
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μπορούν  να  πηγαίνουν  στην  γραμματεία  για  να  παίρνουν  τις  

εισηγήσεις .   Να  υπάρχει  και  αυτή  η  δυνατότητα .   

 Θα  προτείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  μπει  σε  ψηφοφορία  οι  

προτάσεις  μας .  Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύρια  Αραμπατζή  καταρχήν  δεν  είπα  ότι  φταίει  κάποιος  από  τους  

συναδέλφους .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όχι ,  είπατε  για  τους  απόντες .  Συγνώμη .  Είπατε  για  τους  απόντες .  Όχι ,  

μην  αναιρείτε  αυτά  που  είπατε .   Εκτός  εάν  δεν  άκουσα  σωστά .  Είπατε  

για  τους  απόντες  ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δήμαρχε  συγνώμη ,  εκτός  εάν  ανακαλεί  ο  πρόεδρος  αυτά  που  είπε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αραμπατζή  σας  άκουσα  σε  όσα  είπατε  και  δεν  σας  διέκοψα .  

Λοιπόν ,  δεν  είπα  ότι  φταίει  κάποιος .   Δεν  επέδωσα  ευθύνες  σε  αυτούς  

που  δεν  ήρθαν .  Είπα  ότι  θα  μπορούσαν  να  είχαν  έρθει  και  να  μην  

υπάρχει  πρόβλημα .  Δεν  απέδωσα ,  λοιπόν ,  καμία  ευθύνη .   

 Δεύτερον .  Το  εάν  η  συνεδρίαση  που  καλούμαστε  σήμερα  να  

αποφασίσουμε  μπορεί  να  θεωρηθεί  κατεπείγουσα  συνολικά ,  όπως  

προβλέπει  κανονικά  ο  Κανονισμός  με  απόφαση  του  σώματος .  Άρα  

λοιπόν  το  σώμα  είναι  αυτό  που  έρχεται  να  νομιμοποιήσει  το  

κατεπείγον  της  συνεδρίασης .   

 Τρίτον .  Σε  ότι  αφορά  τον  τόπο  συνεδριάσεων ,  γνωρίζετε  πολύ  

καλά  ότι  είπαμε  ότι  μια  φορά  θα  έρθουμε  στο  Σκούταρι ,  δεν  
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αναγνωρίστηκε  κάποιο  λάθος ,  ελήφθη  στο  προηγούμενο  δια  περιφοράς  

συμβούλιο  η  απόφαση  με  την  αυξημένη  πλειοψηφία  των  3/5 των  

μελών ,  όπως  προβλέπει  ο  Κανονισμός ,  με  αυστηρή  τήρηση  του  

Κανονισμού  η  συνεδρίαση   που  πραγματοποιούμε  σήμερα  εδώ .   

  Και  σήμερα  λοιπόν ,  λαμβάνουμε  ξανά  απόφαση  για  να  

επιστρέψουμε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  μπορεί  μετά  από  ένα  μήνα  να  

αλλάξουμε  απόφαση  και  να  πάμε  στο  Μητρούσι .  Δεν  αναγνωρίστηκε ,  

λοιπόν ,  κάποιο  λάθος ,  όπως  στρεβλά   το  παρουσιάσατε .   

Τις  εισηγήσεις  έγινε  πραγματικά   εργώδης  προσπάθεια  και  

πραγματικά  νομίζω  τις  πήραν  όλοι .  Και  εδώ  θα  το  επισημάνω  αυτό ,  

ήταν  πραγματικά  εργώδης  η  προσπάθεια  και  έγινε  και  δεν  είχε  καμία  

σχέση  η  αντιμετώπιση  που  είχαμε  εμείς  με  τους  συναδέλφους  μας ,  από  

αυτή  που  λάμβανα ,  τουλάχιστον ,  εγώ  στο  παρελθόν ,  όταν  μας  έλεγε  ο  

κ .  Παπαβασιλείου  ότι  να  πάτε  στην  γραμματεία  να  τις  διαβάσετε  τις  

εισηγήσεις ,  άμα  δεν  τις  πήρατε .   

Εμείς ,  πραγματικά ,  κάναμε  εργώδη  προσπάθεια  και  τις  στείλαμε .  

Και  δεν  είπαμε  αυτή  την  κουβέντα .   

Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  απόφαση  που  έχει  πάρει  δεν  είναι  για  μια  

συνεδρίαση .  Νομίζω  ότι  …θυμάστε  την  απόφαση  που  έχετε  πάρει ;  

Επιτρέψτε  μου  σας  παρακαλώ .  Μισό  λεπτό  κύριε  Δήμαρχε .  Επιτρέψτε  

μου  για  να  ενημερωθεί  και  το  σώμα .  Λέει  για  μια  συνεδρίαση  ότι  θα  

γίνει  στο  Σκούταρι ;  Δείξτε  την  απόφαση  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι '  αυτό  ερχόμαστε  σήμερα  να  πάρουμε  απόφαση ,  για  να  κάνουμε  τις  

υπόλοιπες  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Άρα  δεν  υπάρχει  απόφαση  για  μια  συνεδρίαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  είχαμε  πει  την  προηγούμενη  φορά .  Ξέρουμε  τι  αποφασίζουμε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν  καταγράφηκε  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρουμε  τι  αποφασίζουμε  και  με  αυξημένη  πλειοψηφία  κιόλας .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εδώ  δεν  καταγράφηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενώπιον  των  προέδρων  των  Τοπικών  Συμβουλίων  εδώ  πέρα ,  με  την  

δική  σας  μειοψηφία  εγκρίθηκε  η  απόφαση  αυτή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εγώ  διαβάζω  την  απόφαση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  κύριε  Αραμπατζή  δεν  έχετε  τον  λόγο .  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ ,  ζητάω  τον  λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τον  έχετε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  βέβαια .  Με  αυξημένη  πλειοψηφία  πήραμε  απόφαση  …  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε  παραπέρα .  Δεν  έχετε  τον  λόγο .  Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αξιότιμοι  συνάδελφοι  και  

συναδέλφισσες ,  θα  ξεκινήσω  με  ένα  οξύμωρο  ότι  είμαι  χαρούμενος  που  

προέκυψε  αυτό  το  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διότι  εκτιμούμε  ότι  θα  λυθεί  

άπαξ  δια  παντός  και  τούτο  διότι  για  χρόνια  η  παράταξή  μας  έχει  

αναδείξει  το  όλο  θέμα  και  είχε  επισημάνει  και  έγιναν  και  συγκρούσεις  

και  αντιπαραθέσεις  που  φτάσανε  στο  επίπεδο  των  συγκρούσεων  μέχρι  

και  των  προσφυγών ,  στο  πόσες  πρέπει  να  είναι  οι  μέρες ,  εάν  και  με  

ευκρίνεια  διατυπώνεται  και  στον  Κανονισμό  αλλά  η  κείμενο  

νομοθεσία ,  όπως  εξελίχθηκε ,  καθορίζει  ακριβώς  το  δικαίωμα  ενός  

εκάστου  δημοτικού  συμβούλου  αλλά  και  την  υποχρέωση  να  λειτουργεί  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  οργάνωση  των  παρατάξεων ,  εξ  ου  και  η  

επίδοση  που  κάνετε  με  αποδεικτικό  και  στους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων .   

 Και  εγώ  την  πρόσκληση  την  έλαβα  την  Παρασκευή  και  είμαι  ένας  

από  αυτούς  που  έχω  Hotmail  που  δεν  πήρα  τα  θέματα ,  πλην  όμως  μέσω  

της  κυρίας  Μητλιάγκα  η  παράταξή  μας  εσωτερικά  διέμεινε  και  άρα  εγώ  

ως  επικεφαλής  έκανα  αυτό  που  έπρεπε  προκειμένου  οι  συνάδελφοί  μου  

να  είναι  ενημερωμένοι .   

 Άρα  λοιπόν ,  απομονώνω  ότι   κάθε  σύμβουλος  δημοτικός  θα  

πρέπει  να  τύχει  ενημέρωσης  και  έχει  το  δικαίωμα ,  το  οποίο  είναι  

άκρως  διακριτό ,  διότι  λειτουργεί  και  μέσα  στην  παράταξη  αλλά  και  

καθένας  είναι  ανεξάρτητος  και  υπόλογος ,  συνεπώς  θα  πρέπει  να   

συμφωνήσουμε  σε  έναν  τρόπο  να  έχει  την  δυνατότητα  της  ατομικής  
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ενημέρωσης  και  όλης  αυτής  της  διάθεσης  όλων  των  σχετικών  

πληροφοριών  προκειμένου  να  είναι  ενημερωμένος  και  υπεύθυνος .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  θα  είμαι  ευχάριστος ,  θα  ήθελα  λοιπόν  αυτό  

να  το  δείτε  με  επιμέλεια ,  διότι  πραγματικά  έχετε  την  ευθύνη .  Έχετε  

την  ευθύνη  διότι  ως  Πρόεδρος  ψηφιστήκατε  από  το  σύνολο  των  

δημοτικών  συμβούλων  και  ο  ρόλος  σας  είναι  αυτός  του  να  κρατά  

πραγματικά  το  επίπεδο  και  να  είστε ,  θα  έλεγα ,  αυτός  ο  οποίος  

δημιουργεί  και  γέφυρες  ανάμεσα  σε  πιθανές  αντιπαραθέσεις  που  είναι  

τόσο  αναγκαίες .   

 Το  τοπικό  μας  κοινοβούλιο  που  λέγεται  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

επειδή  είναι  εδώ  και  οι  τηλεοράσεις ,  θα  πρέπει  να  είναι  σε  αυτό  το  

επίπεδο .  Δεν  ήρθα  να  κάνω  διδακτική  και  να  αναφερθώ  στο  πως  θα  

πρέπει ,  διότι  ο  καθένας  μας  έχει  την  επάρκεια  και  θα  μπορούσε  να  πει  

περισσότερα .  Λόγω  όμως  της  μακροχρόνιας  ενασχόλησής  μου ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   χωρίς  παρεξήγηση ,  πρέπει  να  πω  κάποιες  σκέψεις .  

 Λοιπόν ,  άρα  δεν  θα  ήταν  ευχάριστο  και  προσωπικά  αλλά  και  

στην  παράταξή  μου ,  να  έχουμε  εντάσεις  οι  οποίες  επί  της  ουσίας  

μπορούσαν  να  έχουν  τελειώσει  πάρα  πολύ  γρήγορα .   

 Εμείς  ως  παράταξη  θα  μείνουμε  και  θα  συζητήσουμε  τα  θέματα  

και  επί  της  ουσίας  δεν  μας  ενδιαφέρει  εάν  θα  τα  πάτε  στην  λογική  του  

κατεπείγοντος .  Αντιληφθήκαμε  τον  φόβο  σας  μην  τυχόν  πέσει  η  

συνεδρίαση ,  αλλά  μένουμε  στην  ουσία ,  η  οποία  ουσία  λέει  ότι  

πειστήκαμε  ότι  δεν  είχατε  δόλο  να  μας  ταλαιπωρήσετε .  Εάν  είχαμε  

αντιληφθεί  δόλο  θα  κάναμε  και  άλλα  πράγματα ,  τα  οποία  θεωρώ  ότι  η  

μεταφορά  της  συνεδρίασης  είναι  το  λιγότερο .    

 Για  να  μην  ταλαιπωρούμε  όμως  τους  συναδέλφους  και  είναι  

περίοδος  διακοπών  και  έχουν  οργανώσει  και  το  υπηρεσιακό  αλλά  και  
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εν  γένει  κάποιοι  τις  οικογενειακές  τους  επιλογές ,  φτάνω  και  τελειώνω  

με  το  εξής :  κύριε  Πρόεδρε ,   για  μένα  θεωρώ  πρωτόγνωρο  να  μην  

μπορεί  να  επιβληθεί  τεχνικά  ένα  θέμα  και  να  αναστείλετε  το  Σάββατο ,  

όταν  αντιληφθήκατε  ότι  δεν  πήγαν  τα  e-mail  και  να  το  διορθώσετε .   

 Υπάρχουν  τεχνικοί  μέσα  στον  Δήμο ,  στην  πόλη ,  οι  οποίοι  θα  

είχαν  κάνει  άρση  του  θέματος .  Βεβαίως ,  κινηθήκατε  με  μια  λογική  του  

δημοσίου .  Εγώ  την  Δευτέρα  είδα  την  εναγώνια  προσπάθεια  από  την  

γραμματεία  να  μου  σταλεί  ο  όγκος  των  εισηγήσεων  και  διαβεβαίωσα  

ότι  πήραμε  τις  εισηγήσεις  μέσω  της  κυρίας  Μητλιάγκα  το  Σάββατο ,  

μάλλον  την  Δευτέρα  στείλατε  τις  εισηγήσεις ,  έτσι  δεν  είναι ;  Συγνώμη ,  

την  Δευτέρα .  Είπα  ότι  το  πρωί  εμείς  πήραμε  τις  εισηγήσεις .   

 Άρα  λοιπόν ,  για  μας  μπαίνει  ένα  θέμα .  Ποιος  είναι  το  θέμα ;  Εάν  

οι  εισηγήσεις  και  θα  πρέπει  να  το  τελειώσουμε  τώρα  εδώ ,  σήμερα  

πρέπει  να  τελειώσουμε  όλα  αυτά  τα  θέματα ,  τα  οποία  έρχονται  από  το  

παρελθόν ,  χρόνια  τώρα ,  εάν  οι  εισηγήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  με  

αποδεικτικό  επίδοσης  ή  θα  δούμε  εάν  αυτό  που  λέτε  έχει  το  στοιχείο  

της  νομιμότητας ,  εάν  θα  πρέπει  να  είναι  τρεις  πλήρεις  ημέρες ,  συν  η  

ημέρα  της  αποστολής ,  συν  η  ημέρα  της  συνεδρίασης ,  δηλαδή  μιλούμε  

για  Πέμπτη .   

Άρα  λοιπόν ,  θα  πρέπει  να  συμφωνήσουμε  και  εγώ  το  έλεγα  

πάντοτε  και  στην  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  ότι  ο  σύμβουλος  πέντε  

μέρες ,  να  το  πω  έτσι ,  για  να  είμαστε  με  σχήμα  στο  μυαλό  μας ,  θα  

πρέπει  να  έχει  τις  εισηγήσεις .  Θα  πρέπει  να  έχει  τις  εισηγήσεις  για  να  

επιλέξει ,  άλλοι  έχουν  δουλειές ,  άλλοι  δεν  μπορούν  να  είναι  την  Χ  μέρα  

ή  την  Ψ .   

 Όμως  ακούστηκαν  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ότι  

οι  φάκελοι  είναι  εκεί  από  την  ημέρα  που  στέλνονται  οι  προσκλήσεις ,  
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όπως  ακούστηκαν  και  τοποθετήσεις  ότι  και  η  μια  μέρα  που  δίνεται  από  

την  κείμενη  νομοθεσία  στον  δημοτικό  υπάλληλο ,  αυτόν  δηλαδή  της  

ημέρας  της  συνεδρίασης ,  είναι  αρκετή  και  προβλέπεται  να  πάει  ο  

δημόσιος  υπάλληλος  και  να  ενημερωθεί  εξ  ου  και  η  άδεια  που  μπορεί  

να  πάρει .  Το  ξέρετε .  Μπορεί  ο  δημόσιος  υπάλληλος  να  πάρει  άδεια  για  

να  προσέλθει  την  ημέρα  της  συνεδρίασης  προκειμένου  να  ενημερωθεί .   

 Συνεπώς ,  πάμε  στην  ουσία .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εμείς  πειστήκαμε  ότι  δεν  είχατε  

δόλο .  Εμείς  κρατούμε ,  όπως  είπα ,  ότι  και  στην  τελευταία  συνεδρίαση  

ότι  δεν  θα  ανεχθούμε ,  προσέξτε ,  δεν  είναι  εκβιασμός ,  είναι  για  την  

τοπική  ενημέρωση  για  τα  δικαιώματα  των  συμβούλων  και  για  την  

έρρυθμη  λειτουργία ,  γι '  αυτό  και  η  ικεσία  και  η  παραίνεση  προς  σε  

σας .   

 Θα  ζητήσουμε  να  είναι  απολύτως  η  τελευταία  είτε  είναι ,  έχει  

μπει  η  τεχνολογία  είτε  μια  μικρή ,  ενδεχομένως ,  παράταση .   

 Κλείνω  λέγοντας  το  εξής :  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  μας  είχατε  δώσει  

το  γραφείο  της  αντιπολίτευσης  που  μας  υποσχεθήκατε ,  εάν  είχατε  

φροντίσει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  είχε  στελεχωθεί ,  σήμερα  δεν  θα  είχαμε  

αυτό  το  θέμα  σήμερα .   

 Προσέξτε ,  διότι  υποσχεθήκατε  και  αργήσατε .  Εκεί  εγώ  δηλώνω  

υποψιασμένος ,  γι '  αυτό  και  σας  είπα  ότι  δεν  είμαι  ευχάριτος .  Εάν  μας  

είχατε  δώσει  το  γραφείο  της  αντιπολίτευσης  εκεί  θα  είχαμε  βρει  με  

τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων  και  με  τους  συνάδελφους ,  εκεί  θα  

είχαμε  πάρει  επιτόπου  και  θα  εκτυπώσει ,  με  ακούτε ,  κύριε  Πρόεδρε ;  

Θα  είχαμε  πάρει  και  επιτόπου  θα  είχαμε  εκτυπώσει  και  θα  είχαμε  πάρει  

και  τις  πρόσθετες  πληροφορίες .   
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 Επαναφέρω ,  λοιπόν ,  ότι  αυτό  το  κακό ,  να  το  πω  έτσι ,  ας  είναι  η  

τελευταία  σταγόνα  που  θα  ξεχειλίσει  το  ποτήρι ,  να  το  πω  έτσι  

σχηματοποιημένα ,  να  κάνετε  αυτό  που  μας  οφείλετε  και  το  λέει  ο  

νόμος  και  εσείς  όμως  είπατε  ότι  θα  το  κάνετε  στην  καλύτερη  εκδοχή .   

 Και  σχηματοποιώ ,  το  κτήριο  της  Τ .Ε .Δ .Κ . ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ποιος  

έχει  το  κλειδί ;  Ποιος  πάει  εκεί  μέσα ;  Νομίζω  πρέπει  να  μας  

ενημερώσετε .  Και  βεβαίως  είχαμε  πει  ότι ,  ενδεχομένως ,  σε  εκείνο  το  

κτήριο  θα  μπορούσε  να  φιλοξενεί  δυο ,  μέρες  τρεις  την  αντιπολίτευση .  

Λέω  ένα  παράδειγμα .  Αλλά  μην  μας  μιλήσετε  για  μια  αίθουσα  κάτω  

εκεί  στα  περιστέρια  μαζί  με  τους  Συλλόγους ,  όπως  έκανε  η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  γιατί  εγώ  το  θεώρησα  εκείνο  προσβολή  

και  δώρο  το  οποίο  στην  ουσία  δεν  ήταν  δώρο .   

Όποιος  θέλει ,  λοιπόν ,  να  τιμήσει  την  αντιπολίτευση ,  γιατί ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  η  καλή  αντιπολίτευση  σας  προφυλάσσει  από  τις  κακοτοπιές  

και  να  ξέρετε  ότι  σας  ωθεί  να  είστε  πιο  παραγωγικός .  Μην  φοβάστε  

τον  αντίλογο .   

Εμείς  όπου  βλέπουμε  και  υποψιαζόμαστε  δόλο  θα  είμαστε  πάρα  

πολύ  σκληροί ,  σας  το  λέμε  στην  λογική  ακριβώς  του  θεσμικού  μας  

ρόλου .  Όπου  αντιλαμβανόμαστε  όμως  και  ας  είναι  η  τελευταία  φορά ,  

ότι  εδώ  κάτι  το  είδατε ,  ενδεχομένως ,  ελαφρά  τη  καρδία ,  αλλά  υπήρχε  

αντικειμενικό  πρόβλημα ,  πειστήκαμε ,  είναι  η  τελευταία  φορά ,  κύριε  

Πρόεδρε   και  θα  πρέπει  να  το  λύσετε  και  η  λύση  που  προτείνουμε  εμείς  

είναι  το  γραφείο  της  αντιπολίτευσης .   

Κάντε  το  γραφείο  αντιπολίτευσης  όπως  το  υποσχεθήκατε ,  όπως  

το  λέει  ο  νόμος  και  θα  έχουμε  λύσει  όλα  μας  τα  θέματα .   

Σας  ευχαριστώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  για  τον  χρόνο  σας .   
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Εμείς  θα  διαφωνήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   γιατί  αυτό  δεν  είναι  

κόσμιο .  Θα  έπρεπε ,  ίσως  να  δημιουργήσετε  μια  άλλη  διάταξη .  Πόσο  

αγενές  είναι  να  μιλώ  και  να  είναι  οι  συνάδελφοι  πίσω  μου ;  Θα  

μπορούσατε  να  κάνετε  μια  άλλη  διάταξη ,  να  είμαστε  σε  αμφιθεατρική ,  

να  βάλετε  εδώ  το  προεδρείο .  Εμείς  είμαστε  θιασώτες  και  αυτοί  που  

εισάγαμε  την  περιφορά  των  Δημοτικών  Συμβουλίων ,  των  

Νομαρχιακών .  Τώρα  είναι  αγένεια  να  μιλώ  και  να  μην  βλέπω  κανέναν .  

Να  είναι  όλοι  πίσω  από  την  πλάτη  μου .   

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  υπομονή  και  συγχωρέστε  με  

και  για  το  ύφος ,  το  δικαιούμαι  γιατί  είμαι  από  τους  παλαιότερους  και  

θέλω  να  έχουμε  καλό  κλίμα .  Στεναχωριέμαι  όταν  ακούω  κάποια  

πράγματα  τα  οποία  δεν  ταιριάζουν  και  όταν  κάποια  σύμβουλος  ή  

σύμβουλος ,  σύμβουλος  εννοώ  καταλαβαίνετε  τι  λέω ,  ας  είμαστε  λίγο ,  

κύριε  Δήμαρχε  πιο  ανεκτικοί .  Τα  σκληρά  λόγια  δεν  μας  πρέπουν ,  γιατί  

κάνετε  και  εσείς  λάθη  και  θα  μπορούσαμε  να  ήμασταν  πολύ  πιο  

σκληροί .   

Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  επιμένει  ότι  θέλει  τον  λόγο ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα  πω  προσωπικές  μου  σκέψεις .  Καλύφθηκα  από  κάποιους .  Εγώ  όταν  

άκουσα  ότι  θα  είμαι  στην  τηλεόραση  και  αυτό  που  συνέβη  σήμερα  μου  

φάνηκε  αδιανόητο .  Δεν   δυνατόν  για  ένα  τεχνικό  θέμα ,  το  οποίο  θα  

συνέβαινε  και  εάν  ήμασταν  εμείς  Δημοτική  Αρχή  και  εάν  ήταν  

οποιοσδήποτε  άλλος  Δημοτική  Αρχή ,  θα  συνέβαινε  αυτό  το  πρόβλημα ,  

δεν  το  ήξερε  κανένας ,  εγώ  τηλεφώνησα  στην  γραμματεία  και  μου  
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έστειλε  τα  θέματα .  Όσο  μπορούμε  να  συνεννοηθούμε ,  να  υπάρχει  μια  

καλή  θέληση .   

Τώρα  να  μεγαλοποιούμε  ένα  θέμα ,  το  οποίο  δεν  υπήρχε  λόγος .  

Το  οποίο  καταλαβαίνουμε  …εγώ  το  θεωρώ  ντροπή  μας  ως  δημοτικοί  

σύμβουλοι  να  μην  στηρίζουμε ,  να  πούμε ,  βέβαια  τι  συνέβη ,  να  πούμε  

εάν  έγινε  λάθος  να  διορθωθεί ,  αλλά  όχι  να  μεγαλοποιούμε  τα  θέματα  

και  δεν  ξέρω  τι  έγινε .  Όποιος  και  να  ήταν  το  πρόβλημα  θα  υπήρχε ,  

όποια  Δημοτική  Αρχή  και  να  ήταν ,  το  όφελος  είναι  να  μπορούμε  να  

συνεργαστούμε ,  να  γίνει  το  κατεπείγον ,  να  γίνει   η  συνεδρίαση  και  …  

Συγνώμη  τώρα ,  είπα  τις  προσωπικές  μου  σκέψεις…ούτε  να  

μεγαλοποιούμε  τα  πράγματα  και  θέλω  να  έχουμε  μια  ωραία  

συνεργασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  μισό  λεπτάκι  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Καταρχήν  χαίρομαι  που  

γίνεται  αντιληπτό  ότι  δεν  υπήρχε  . .  ή  οτιδήποτε  άλλο .  Εγώ  προσωπικά ,  

για  να  σχολιάσουμε  λίγο  και  αυτά  που  ανέφερε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  

δεσμεύομαι ,  κύριε  Φωτιάδη  ότι  στις  επόμενες  συνεδριάσεις  και  μέχρι  

να  δώσουμε  οριστική  λύση  με  το  πρόβλημα ,  δεσμεύομαι  λοιπόν ,  ότι  η  

πρόσκληση  θα  αποστέλλεται  τέσσερις ,  τουλάχιστον ,  πλήρεις  μέρες ,  ο  

Κανονισμός  προβλέπει  τρεις ,  εμείς  λοιπόν  θα  την  αποστέλλουμε  

τέσσερις  τουλάχιστον ,  ώστε  να  έχουμε  και  μια  επιπλέον  ημέρα  για  να  

αντιμετωπίσουμε  τυχόν  τέτοια  τεχνικά  προβλήματα ,  όπως  αυτό  που  

ανέκυψε  και  οι  εισηγήσεις  τρεις ,  τουλάχιστον ,  πλήρεις  ημέρες  πριν ,  

την  ακριβώς  επομένη  μέρα  δηλαδή  θα  αποστέλλονται  σε  όλους  τους  

συναδέλφους .   

 Λοιπόν ,  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Συμφωνώ  σε  πάρα  πολλά  σημεία  με  αυτά  που  ανέφερε  τόσο  ο  κ .  

Φωτιάδης  όσο  και  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Εγώ  είμαι  από  τους  πρώτους  

που  έχουν  διαμαρτυρηθεί  για  τις  εισηγήσεις  και  πότε  έρχονται  και  τα  

λοιπά .  Θεωρώ  ότι  στην  προκειμένη  περίπτωση  όντως  υπήρχε  ένα  

τεχνικό  ζήτημα  και  αυτό  πρέπει  να  το  δούμε  με  μια  . .και  να  μην  

δημιουργούνται  προβλήματα  επιπλέον  σε  ένα  ήδη  υπάρχον  

προβλήματα .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εγώ  θα  ήθελα  μόνο  μια  επισήμανση  να  κάνω  

εκτός  από  αυτά  που  είπατε .  Χαίρομαι  που  συμφωνείτε  και  ότι  και  οι  

εισηγήσεις  πρέπει  να  έρχονται  πριν ,  έτσι  ώστε  να  μπορούμε  και  εμείς  

που  εργαζόμαστε  και  δεν  μπορούμε  κάποια  στιγμή  να  πάμε  στον  Δήμο  

να  μελετήσουμε ,  να  ενημερωθούμε  τηλεφωνικώς  και  όλα  αυτά .   

 Θα  ήθελα  μόνο  μια  ιδιαίτερη  προσοχή  στα  προ  ημερήσιας  

διάταξης  θέματα ,  τα  οποία  συνήθως  είναι  πολλά  και  συνήθως  είναι  τα  

σοβαρότερα ,  εγώ  με  την  μικρή  μου  πείρα  βλέπω  ότι  συνήθως  μας  

παίρνουν  πολύ  περισσότερο  χρόνο .  Χρειαζόμαστε  λίγο  περισσότερο  

χρόνιο  όταν  έρχονται  προ  ημερησίας  να  μην  είναι  της  τελευταίας  

στιγμής .   

 Εγώ  θα  συμφωνήσω  να  γίνει  η  σημερινή  συνεδρίαση .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  ξεκινήσω  λίγο  από  την  λέξη  σεβασμός ,  ο  

οποίος  πρέπει  να  είναι  διάχυτος  σε  αυτό  το  σώμα .  Σεβαστός  ο  οποίος  

εκπέμπεται  πρωτίστως  από  την  Δημοτική  Αρχή  προς  τις  παρατάξεις  της  

αντιπολίτευσης ,  γιατί  αυτός  ο  σεβασμός  επιστρέφεται  από  εκεί ,  όχι  

στην  Δημοτική  Αρχή  αλλά  στο  ίδιο  το  σώμα .   
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 Χαίρομαι  πραγματικά ,  γιατί  αυτό  το  οποίο  αναδεικνύεται  και  από  

τις  τοποθετήσεις  που  ακούστηκαν ,  είναι  προς  την  κατεύθυνση  που  

πιστεύουμε  όλοι .   

 Παρουσιάστηκε  ένα  τεχνικό  θέμα .  Νομίζω  ότι  είναι  πασιφανές  σε  

όλους  ότι  δεν  ήταν  θέμα  το  οποίο  μπορούσαμε  να  προβλέψουμε  και  να  

το  αντιμετωπίσουμε .  Έγιναν  οι  προσπάθειες ,  έγιναν ,  όντως  εξηγήθηκε ,  

κατανοήθηκαν  με  όλους  τους  πρόσφορους  τρόπους ,  καταβλήθηκαν  όλες  

οι  προσπάθειες ,  ούτως  ώστε ,  να  επιλυθεί  το  θέμα  και  να  υπάρξει  

ενημέρωση .   Σε  κάποιο  βαθμό  επιτεύχθηκε ,  σε  κάποιον  όχι .   

 Εδώ  είμαστε  το  σώμα ,  σεβόμενοι  ο   ένας  τον  θεσμικό  ρόλο  του  

άλλου ,  πρέπει  να  σας  πω  εδώ  ότι  ο  σεβασμός  της  Δημοτικής  Αρχής  

προς  την  αντιπολίτευση  έχει  πολλές  φορές  αποδειχθεί  από  την  πρώτη  

μέρα  της  θητείας  αυτού  του  συμβουλίου ,  γιατί  πρέπει  να  σας  πω  ένα  

ότι  ένα  πράγμα  που  . .  τον  Σερραίο  ήταν  μια  εικόνα  που  δεν  τον  

τιμούσε  στα  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια .  Μια  τοξικότητα  και  

ένας  μη  σεβασμός ,  ο  οποίος  αντανακλούσε  στην  αποτελεσματικότητα  

αυτού  του  οργάνου .   

 Είχαμε  δώσει  λόγο ,  νομίζω  το  είχαμε . .  όλοι  μας  την  προεκλογική  

περίοδο  ότι  αυτή  την  τοξικότητα  θα  την  αφήσουμε  πίσω  μας .  Αυτή  η  

τοξικότητα  απαντάτε  μόνο  όταν  . .  η  Δημοτική  Αρχή  τις  

αντιπολιτεύσεις .  Τις  άλλες  παρατάξεις .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο . .  ήταν  η  προσπάθειά  μας ,  πέραν  αυτό  το  οποίο  

έλεγε  ο  νόμος ,  πέρα  από  αυτά  τα  οποία  υποχρέωνε  ο  νόμος  να  

λειτουργήσουμε  σε  συγκεκριμένες  διατάξεις ,  να  δώσουμε  επιπλέον  

θέσεις  σεβόμενοι  τον  θεσμικό  ρόλο  της  αντιπολίτευσης  σε  όλα  τα  

νομικά  πρόσωπα  και  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  και  σε  όλα  τα  όργανα .   
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 Ήταν  συνειδητή  η  προσπάθειά  μας  να  σεβαστούμε  και  να  

σεβόμαστε  τον  ρόλο  και  τον  λόγο  της  αντιπολίτευσης ,  γιατί  δεν  θέλαμε  

να  ακούσουμε  και  να  ζήσουμε  εικόνες ,  οι  οποίες  δεν  μας  τιμούσαν ,  τις  

είχαμε  έντονες  και  νωπές  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα .   

 Εγώ  καταλαβαίνω  απόλυτα  την  ανησυχία ,  την  αγωνία ,  

ενδεχόμενα  τον  προβληματισμό  όταν  τα  πράγματα ,  τα  θέματα  δεν  

έρχονται  στην  σωστή  ώρα  σε  γνώση  του  συμβούλου .  Θα  κάνουμε  τα  

πάντα  για  να  το  πετύχουμε .  Και  όπως  θα  κάνουμε  τα  πάντα ,  κύριε  

Φωτιάδη  και  για  το  κομμάτι  αυτό  του  χώρου  σας ,  το  οποίο  είναι  

ζωτικό ,  γιατί  πιστεύουμε  και  εμείς  ακράδαντα  ότι  η  επιτυχία  μιας  

Δημοτικής  Αρχής  εξαρτάται  και  από  τον  επιτυχή  ρόλο  της  

αντιπολίτευσης .   

 Εάν  η  αντιπολίτευση  δεν  επιτελεί  σωστά  τον  θεσμικό  της  ρόλο  

και  . .  τον  θεσμικό  της  ρόλο ,  έχουμε  αποτύχει  και  έχουμε  χάσει  το  

στοίχημα  όλοι .  

 Άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  συμφωνούμε  απόλυτα  και  ας  είναι  το  

ξεκίνημα ,  ας  είναι  η  αγωνία  αυτού  του  γεγονότος  που  έγινε  αυτές  τις  

ημέρες ,  να  είναι  το  ξεκίνημα  μιας  πολύ  πιο  υγιούς  σχέσης  που  έχουμε  

η  Δημοτική  Αρχή  με  την  αντιπολίτευση .    

 . .  πιστεύω  ότι  θα  αντιμετωπίσουμε  ακόμα  πιο  σημαντικά  και  

εξάλλου ,  για  να  μιλήσουμε  και  λίγο  για  την  ουσία ,  τα  θέματα  σήμερα  

τα  25,  τα  28 θέματα  που  έχετε ,  βλέπετε  ότι  είναι  και  θέματα  τα  οποία  

έχουν  μια  διάσταση  ότι  υπήρχε ,  μάλλον ,  κάποιο  θέμα  το  οποίο  θα  

θέλαμε  να  έχετε  πλήρη  γνώση  ή  θα  θέλαμε  να  έχετε  πλήρη  άποψη  για  

το  τι  θα  συζητηθεί .   Είναι  θέματα  τα  οποία  αφορούν  όλους  μας  και  

γι '  αυτό  τον  λόγο  στο  σάιτ   του  Δήμου  έχουν  αναρτηθεί ,  θέλαμε  να  τα  
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γνωρίζετε  γιατί  έτσι  μπορεί  να  γίνει  και  πολύ  πιο  αποτελεσματικός  ο  

ρόλος  μας .   

 Άρα  ας  μείνουμε  στο  από  εδώ  και  πέρα ,  ας  επιτρέψουμε ,  κ .  

Αραμπατζή  αναφέρομαι  γιατί  υπήρχε  μια  διαφορετική  προσέγγιση ,  ας  

επιτρέψουμε  το  συγκεκριμένο  αυτό  γεγονός  να  μας  κάνει  όλους  

καλύτερους  και  ας  αφήσουμε  λίγο  το  κομμάτι  του  τυπικού ,  το  οποίο  ο  

καθένας  το  αντιλαμβάνεται  διαφορετικά ,  του  τυπικού  εις  βάρος  της  

ουσίας .  Η  ουσία  στα  θέματα  αυτά  που  πρέπει  να  συζητηθούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο  κ .  Αραμπατζής  έθεσε  ένα  θέμα  περί  

αναβολής  της  συνεδρίασης .  Υπάρχει  άλλος  συνάδελφος  πλην  του  κ .  

Αραμπατζή  που  θα  ψηφίσει  υπέρ  αυτής  της  πρότασης ;  Όχι .  Σε  

ψηφοφορία  τίθεται  το  ζήτημα  της  πραγματοποίησης  της  συνεδριάσεως  

ως  κατεπείγουσας .  Εγκρίνεται  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης  για  τους  

λόγους  που  αναφέρθηκαν  νωρίτερα ;  Ναι .  Πλην  του  κυρίου  Αραμπατζή .   

 Συνεπώς ,  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  περαιτέρω  στην  

συνεδρίαση .    

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  κάτι .  Να  μου  επιτρέψετε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ξέρετε  ο  σεβασμός  

πρέπει  να  εκπέμπεται  από  όλες  τις  μεριές .  Δεν  είναι  μόνο  σεβασμός  

της  Δημοτικής  Αρχής  προς  την  αντιπολίτευση .  Πρέπει  να  υπάρχει  

σεβασμός  και  της  αντιπολίτευσης  προς  την  Δημοτική  Αρχή .  Και  μετά  

από  όλα  αυτά  που  ακούστηκαν  και  τις  εξηγήσεις  που  δόθηκαν ,  που  

έγινε  ξεκάθαρο  το  τι  ακριβώς  συνέβη ,  νομίζω  ότι  οι  κινήσεις ,  οι  οποίες  
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γίνονται  για  το  θεαθήναι  δεν  προωθούν  αυτό  τον  στόχο ,  αυτή  την  

κοινή  στόχευση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  ένα  θέμα  που  πρέπει  να  τεθεί  

προ  ημερήσιας  και  στους  αγαπητούς  προέδρους  των  Τοπικών  

Συμβουλίων ,  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τώρα  θα  έχουμε  θέματα  εκτός  ημερήσιας  ή  

όλα  τα  έχετε  εντάξει ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα  είναι  στην  ημερήσια .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  αναφέρεστε  στα  προ  ημερήσιας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  το  ψήφισμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ  είμαστε  σε  . .  άρα  δεν  έχουμε  εκτός  ημερήσιας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχουμε  εκτός  ημερήσιας ,  μιλάω  για  το  ψήφισμα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  αναφερθήκατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  την  ημερήσια .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  πριν  την  ημερήσια ,  τα  θέματα  είναι  όλα  ημερήσια  τώρα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ερωτήσεις  θα  μπορούμε  να  κάνουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορέσετε  κυρία  συνάδελφε ,  μισό  λεπτό .  Πριν  προχωρήσουμε ,  

λοιπόν ,  σε  αυτή  την  φάση  που  θέλετε  να  κάνετε  ερωτήσεις  και  να  

δώσουμε  τον  λόγο  στους  προέδρους .  Παρακαλώ  κάντε  ησυχία  για  να  

συντομεύσουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  να  αναγνώσω  μια  επιστολή  που  λάβαμε  σήμερα  από  την  

κ .  Παπαφωτίου ,  η  οποία  λέει  τα  εξής .  Αναφέρεται ,  βέβαια  στην  

πρόσκληση  υπ '  αριθμό  1 για  την  συνεδρίαση  την  οποία  ακυρώσαμε .   

 

 Διαμαρτύρομαι  έντονα  για  το  γεγονός  ότι  με  κανένα  τρόπο  και  

παρότι  ενημέρωσα  αρμοδίως  δεν  έλαβα  έγκαιρα  και  εμπρόθεσμα  ούτε  

την  πρόσκληση  ούτε  και  τ ις  εισηγήσεις  των  θεμάτων  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  που   ορίστηκε  για  σήμερα  29/7.   

 Επειδή  είναι  αδιανόητο  να  συμμετέχουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

χωρίς  να  γνωρίζουμε  εγκαίρως  και  επισήμως  τ ι  θα  συζητηθεί  και  τ ι  

εισηγείται  η  Δημοτική  Αρχή ,  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  ορίζει  πως  η  πρόσκληση  επιδίδεται  και  γνωστοποιείται  

στους  συμβούλους  τρεις ,  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  συνεδρίαση ,  

το  όποιο  τεχνικό  ή  άλλο  πρόβλημα  επικαλεστήκατε  δεν  αποτελεί  άλλοθι  

για  την  οργανωτική  δυσλειτουργία  του  κορυφαίου  οργάνου  του  Δήμου .   
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Απόδειξη  η   ύπαρξη  λύσης  που  στείλατε  πριν  λίγες  ώρες  από  το  

προσωπικό  σας  e-mail  όσο  προβλέπονται  με  απόλυτη  επιτυχία .   

Ζητώ  να  μην  πραγματοποιηθεί  η  σημερινή  συνεδρίαση  και  να  

επαναληφθεί  με  ορθή  τήρηση  των  προβλεπόμενων .   

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  3,  παράγραφος  7 του  Κανονισμού ,  εάν  κατά  

την  συνεδρίαση  απουσιάσει  τακτικό  μέλος ,  το  οποίο  είτε  δεν  έχε  

προσκληθεί  είτε  δεν  έχει  προσκληθεί  εγκαίρως ,  η  συνεδρίαση  είναι  μη  

νόμιμη .   

Βέβαια ,  παραλείπει  να  αναφέρει  το  επόμενο  εδάφιο ,  ότι  θα  

μπορούσε  να  παραστεί  και  να  αρθεί  αυτό  το  τυπικό  εμπόδιο .  

Όμως ,  επειδή  η  κυρία  Παπαφωτίου  όσα  αναφέρει  στην  επιστολή  

της  αυτής  δεν  είναι  αληθή ,  καταθέτω  στα  πρακτικά  του  σώματος  

αντίγραφο  από  τον  λογαριασμό  του  προσωπικού  μου  e-mail ,  από  το  

οποίο  αποδεικνύεται  ότι  η  κυρία  Παπαφωτίου  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  

έλαβε  το  Σάββατο  στις  13:23΄  το  μεσημέρι ,  την  πρόσκληση  για  τα  

θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

Σημειωτέων  ότι  από  τον  Κανονισμό  υποχρέωση  για  την  τυπική  

ορθότητα  της  συνεδρίασης  υπάρχει  για  την  αποστολή  της  πρόσκλησης ,  

την  οποία  την  έλαβε ,  τονίζω  και  πάλι ,  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα ,  όπως  

αποδεικνύεται  εγγράφως  απαντώντας  μου  μάλιστα ,  «Ευχαριστώ  

Πρόεδρε ,  πρέπει  τώρα  να  δούμε  γιατί  δεν  την  πήραμε  μαζί  με  τους  

υπόλοιπους  και  τα  λοιπά .  Καλό  Σαββατοκύριακο».  

 

Άρα  με  ευχαρίστησε  ως  Πρόεδρο  και  έλαβε  το  έγγραφο ,  το  οποίο  

υπέγραφα  ως  Πρόεδρος  και  όχι  ως  φίλος  της ,  όπως  είπε  σήμερα  στα  

μέσα  ενημέρωσης .   

Λοιπόν ,  το  καταθέτω  στα  πρακτικά  αυτό .   
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Τώρα ,  οι  συνάδελφοι  που  θέλουν  να  πάρουν  τον  λόγο  για  

ερωτήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Τερζής ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Παρακαλώ  να  είμαστε  σύντομοι ,  γιατί  ήδη  έχουμε  

αρκετό  χρόνο  που  έχουμε  δαπανήσει  και  πρέπει  να  είμαστε ,  όσο  

μπορούμε  πιο  σύντομοι .   

 Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  επαναφέρω  το  θέμα  της  γραφείου  της  

αντιπολίτευσης  ως  ερώτηση ,  τι  θα  κάνετε  συγκεκριμένα  και  άμεσα ,  

διότι  θεωρώ  ότι  θα  είχαμε  αποφύγει  πολλές  κακοτοπιές  αλλά  και  το  

χρωστάτε  και  νόμιμο  είναι  και  το  απαιτούμε .   

 Επίσης ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πολλοί  δημότες  και  υπάρχει  και  μια  

συγκεκριμένη  αλληλογραφία  κάποιου  δημότη  από  το  Κωνσταντινάτο ,  

έφερε  στο  προσκήνιο  ένα  θέμα ,  το  οποίο  είναι  σε  όλα  τα  χωριά  και  σε  

κομμάτια  της  πόλης ,  όπου  υπάρχουν  γεωργικά  μηχανήματα .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  τι  θα  κάνετε  με  το  θέμα  της  τοποθέτησης  των  

γεωργικών  αγροτικών  μηχανημάτων  που  είναι  πολλά  και  είναι  και  

επικίνδυνα ,  δεν  έχουν  δηλαδή  ανακλαστικά  πολλά  και  σωλήνες  

άχρηστες  και  τα  λοιπά ,  τι  καλείστε ;  Πώς  το  σκέφτεστε  να  κάνετε ;  

Διότι  ήδη  με  τις  καταγγελίες  έχουμε . . ;   

Θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  προς  όλους  τους  δημότες  με  

ενιαία  στάση  και  να  τηρήσουμε  το  όποιο  θέμα ,  διότι  αλλιώς  πως  θα  

είμαστε  άδικοι .   

Θα  καταθέσω  εδώ  . .  του  κυρίου ,  να  μην  πω  το  όνομά  του  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μας  είχε  απασχολήσει  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ναι  αλλά  θα  πρέπει  εδώ  να  δώσετε  μια  λύση ,  η  οποία  θα  είναι  ενιαία .  

Αποσύρουμε  τα  μηχανήματα ;  Που  τα  αφήνουμε ;  Δεν  είναι . . .να  τα  

βάλουν  στις  αυλές  τους .  Και  εάν  αποφασίζουμε  κάπου  να  τα  πάμε ,  πώς  

θα  τα  πάμε  εκεί ;  Ποιος  θα  τα  εποπτεύει  και  τα  λοιπά .  Δικό  σας  το  

πρόβλημα ,  θέλουμε  μια  απάντηση ,  αλλά  εφαρμογή  κανονική ,  όχι  κατά  

περίπτωση ,  επειδή  κάνω  εγώ  καταγγελία  εμείς  αρχίζουμε  την  

διαδικασία  να  φυλάξουμε  τον  εαυτό  μας ,  δεν  μας  ενδιαφέρει .  Ο  νόμος  

πρέπει  να  είναι  προς  όλους  ο  ίδιος .  Έχει ,  δεν  έχει  καταγγελία .   

 Ένα  τελευταίο ,  τι  θα  κάνετε  με  αυτό  το  περίφημο ,  το  ονομάζω  

περίφημο  για  και  στην  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  απευθυνθήκαμε  

επανειλημμένως  που  είναι  βόρεια  του  δημοτικού  γηπέδου .  Έχει  τρύπες ,  

έχει  ακαταστασία .  Έχει  υπόλοιπα  τσιμέντα  που  χάσκουν  και  είναι  

έτοιμα  να  βλάψουν  τα  αυτοκίνητα  από  κάτω .  

 Παρακαλώ  τη  άποψή  σας .  Η  πρότασή  μας  είναι ,  να  μπούμε  

γρήγορα ,  να  βγάλουμε  τα  τσιμέντα  που  είναι  επικίνδυνο  να  σπάσει  

κανένα  . .και  κανένα  αυτοκίνητο ,  έχει  τρύπες  που  πέφτει  ένα  

αυτοκίνητο  και  κάνει . .  Είπα  το  «πάρκινγκ», το  εντός  εισαγωγικών  

πάρκινγκ ,  δίπλα  από  το  στάδιο .  Εκεί  θα  πρέπει  να  δώσετε  μια  λύση .   

Άτυπο ,  τυπικό ,  εκεί  σηκώνει  όλο  το  βάρος  της  αγοράς  αλλά  και  

των  δικαστηρίων .  Τι  θα  κάνετε  με  αυτόν  τον  χώρο ;  Θα  τον  

ενοποιήσετε ;  Θα  τον  στρώσετε ;  Έχετε  τρίμμα  από  αυτό  το  μαύρο  που  

κάνουμε .  Στρώστε  το  εκεί  πέρα  . .  Ας  είμαστε  . .   

Παρακαλώ ,  τι  θα  κάνετε  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Εμείς  θεωρούμε  ότι  

εκείνος  ο  χώρος  πρέπει  να  αποκατασταθεί  και  να  παρέχει  ασφάλεια  

αλλά  και  την  εξυπηρέτηση  που ,  ούτως  ή  άλλως ,   δεν  έχει  και  άλλο  

χώρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είχε  ζητήσει  το  να  λόγο  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε  και  κύριε  Δήμαρχε ,…τους  ξενώνες  

της  Χρυσοπηγής ,  παρόλο  που  το  έβαλα  στην  Οικονομική  Επιτροπή  δεν  

πήρα  την  απάντηση ,   για  ποιο  λόγο  δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν ,  να  

πάρουν  άδεια  λειτουργίας  και  τι  ενέργειες  έχετε  κάνετε  γι '  αυτό ;  Διότι  

δαπανούνται  χρήματα  σε  εγκαταστάσεις  που  δεν  μπορούμε  να  

χρησιμοποιήσουμε ;  Μια  ερώτηση  είναι  αυτή .   

 Μια  δεύτερη  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  προς  τον  

Αντιδήμαρχο  Έργων ,  τι  θα  γίνει  τελικά  με  τους  αγροτικούς  δρόμους ;  

Ξέρετε ,  ναι  μεν  έχει  γίνει  δημοπρασία ,  έχει  ανευρεθεί  ο  εργολάβος  

αλλά ,  δυστυχώς ,  βρίσκονται  σε  τραγική  κατάσταση  οι  αγροτικοί  

δρόμοι  και  μπορώ  να  επισημάνω ,  . .μιλάω  για  μεγάλη  τραγικότητα ,  δεν  

μπορούν  να  πάνε  στα  κτήματά   τους .  

 Δεν  ξέρω  τι  έχετε  κάνει ,  βέβαια  εδώ  διαβεβαιώνετε  ότι  ναι ,  πήγε  

επάνω  το  γκρέιντερ ,  το  μηχάνημα  και  έκανε .  Όχι ,  δεν  είναι  έτσι .  

Μπορούμε  να  πάμε  αύριο  να  σας  δείξω  τι  ακριβώς  γίνεται .  Πρέπει  να  

επιληφθείτε  του  θέματος .  Οι  κεντρικοί  δρόμοι  είναι  άθλια  κατάσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καλησπέρα .  Σηκώνομαι  για  να  ακούγομαι ,  είμαι  και  πολύ  μακριά .  Θα  

ήθελα  να  μου  πει  η  Δημοτική  Αρχή  ποιος  τρόπος  επιλέχθηκε  και  σε  

ποιο  στάδιο  βρίσκεται  αυτός  ο  τρόπος  της  αποζημίωσης  των  πληγέντων  

από  το  πρόσφατο  πλημμυρικό  φαινόμενο  και  εάν  υπάρχει  διάκριση  

ανάμεσα  τις  δυο  περιοχές ,  δηλαδή  την  περιοχή  του  Ξενία  και  της  

περιοχής  της  Σιγής ;  Αυτή  είναι  η  ερώτησή  μου .   
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Ο  Αντιδήμαρχος  Καθημερινότητας  βλέπω  ότι  λείπει .  Και  μια  

πρόταση .  Στο  τέρμα  της  της  Κοιλάδας  . .υπάρχει  ένα  πρώην  κλαρκ ,  το  

οποίο  έχει  καταστραφεί .  Ως  εικόνα  είναι  πάρα  πολύ  άσχημο .  Εάν  

υπάρχει  η  δυνατότητα  να  καλυφθεί  με  κάποιο  τρόπο ,  γιατί  και  οι  

Σερραίοι  τώρα  που  ανεβαίνουν  και  οι  λιγοστοί  τουρίστες  στο  τέρμα  

της  Κοιλάδας  εκεί  στην  στροφή  βλέπουν  ένα  απαράδεκτο  θέαμα ,  ένα  

κατεστραμμένο ,  ένα  βομβαρδισμένο  κλάρκ .   

Επίσης ,  επανέρχομαι  σε  ένα  θέμα ,  υπάρχουν  πολλά  

εγκαταλελειμμένα  αυτοκίνητα  σε  κεντρικούς  δρόμους  της  πόλης .  

Παράδειγμα ,  στην  Βασιλέως  Ηρακλείου  εδώ  και  πάρα  πολύ   καιρό  

υπάρχει  ένα  αυτοκίνητο  κατεστραμμένο .  Μου  είχε  πει  σε  παλαιότερη  

ερώτηση  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  Καθημερινότητας  ότι  θα  το  δει .  Βλέπω  ότι  

υπάρχει  έλλειψη  σε  αυτό  το  θέμα .  Σας  παρακαλώ  κοιτάξτε  το .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  κ .  Τερζή .  Να  σημειώσει  παρακαλώ  η  γραμματέα  το  

αίτημα  αυτό  για  την  Βασιλέως  Ηρακλείου  και  να  το  μεταβιβάσουμε  

στον  Αντιδήμαρχο .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Βασιλέως  Ηρακλείου  9.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννέα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  αλλού  είναι  Βασίλη ,  πολλά  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  δούμε .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Θα  σηκωθώ  γιατί  δεν  μου  αρέσει  που  έχω  από  πίσω  τους  συναδέλφους .   

 Με  κάλυψε  εν  μέρει  ο  κ .  Τερζής .  Η  ερώτηση  που  ήθελα  να  κάνω  

είναι  ότι  ένα  μήνα  μετά ,  ίσως  και  περισσότερο ,  από  τις  πλημμύρες  που  

έγιναν  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μας  κάνατε  εκτενή  

αναφορά  για  τις  αρμοδιότητες  και  τα  λοιπά ,  εγώ  έμεινα  όμως  με  την  

σκέψη ,  με  την  αίσθηση  ότι  θα  έρθει  ως  θέμα  να  το  συζητήσουμε  

κανονικό  ημερήσιας  διάταξης .  Δεν  το  κάνατε  αυτό  τώρα ,  ίσως  έχετε  

κάποιο  λόγο .  

Θα  ήθελα  όμως  να  μας  πείτε ,  εκτός  από  την  γέφυρα  του  Τσέλιου ,  

που  έχει  προγραμματίσει  να  γίνει  μια  μελέτη  και  τα  λοιπά  και  θέμα   

σήμερα ,  τι  άλλο  γίνεται  ή  τι  άλλες  σκέψεις  ή  τι  έχετε  δρομολογήσει  σε  

σχέση  με  την  Κοιλάδα  Αγίων  Αναργύρων  είτε  ως  αντιπλημμυρικά  είτε  

ως  καθαρισμό ,  γιατί  υπάρχουν  πολλοί  περιπατητές  οι  οποίοι  

διαμαρτύρονται  ότι  υπάρχει  πάρα  πολύ  λάσπη ,  δεν  έχουν  καθαριστεί ,  

υπάρχουν  κάποια  δέντρα  μέσα  στην  γη ,  υπάρχει  ο  δρόμος  που  πάει  στο  

Αναψυκτήριο  την  Βαλέρια ,  εάν  θυμάστε ,  ο  οποίος  πλέον  είναι  η  μόνη  

διέξοδος  και  περπατάει  κόσμος  και  αυτοκίνητα  και  όλα  αυτά ,  λίγο  

θέλω  να  μας  πείτε  και  εάν  θα  το  συζητήσουμε  κάποια  στιγμή  για  το  τι  

θα  γίνει  ουσιαστικά  ή  εάν  έχετε  δρομολογήσει  κάτι  σε  σχέση  με  αυτό ;   

Ένα  δεύτερο ,  θέλω  να  πω  μια  άποψη  σε  σχέση  με  ένα  άρθρο  που  

δημοσίευσα  την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  αφορούσε  ουσιαστικά ,  

κατά  την  άποψή  μου ,  την  δική  μου  άποψη  φυσικά ,  στην  αλλοίωση  των  

αποτελεσμάτων  των  δημοτικών  εκλογών  με  τις  εκ  των  υστέρων  

αρμοδιότητες  που  δόθηκαν ,  τόσο  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  όσο  στην  

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής .   

Θα  ήθελα  σε  αυτό  το  σημείο  να  πω  ότι ,  να  εκφράσω  πραγματικά  

την  θλίψη  μου ,  για  το  γεγονός  ότι  οποιαδήποτε  διαφορετική  πολιτική  
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άποψη  προπηλακίζεται ,  απαξιώνεται  και   αυτός  που  την  εκφράζει ,  

χλευάζεται .   

Πραγματικά  πιστεύω  σε  έναν  δημοκρατικό  και  έναν  ιερό  χώρο ,  

όπως  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  οι  συνάδελφοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  όπου  ο  σεβασμός  στον  ρόλο ,  το  είπατε  και  εσείς ,  κύριε  

Δήμαρχε  πριν ,  του  καθενός  είναι  απαραίτητος ,  όσο  μικρός  και  εάν  

είναι  και  όσο  και  εάν  φαντάζεσαι  μερικούς  μη  άξιους  λόγους .   

Αυτό  το  λέω  για  σκέψη ,  για  περισυλλογή ,  όχι  γιατί  προσωπικά  

έχω  κανένα  πρόβλημα  να  έρθω  σε  οποιουδήποτε  είδους  αντιπαράθεση .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  τις  απαντήσεις ,  θα  πάρει  τον  

λόγο  ο  κ .  Νυχτοπάτης  για  τα  θέματα  που  τέθηκαν  και  ο  κ .  Τουρτούρας .   

 Να  πω  μονάχα  για  αυτό  το  θέμα  που  θίξατε ,  κύριε  Φωτιάδη ,  

σχετικά  με  την  . . ,  μας  απασχόλησε  πάρα  πολύ  έντονα .  Ζητήσαμε  την  

γνωμοδότηση  της  νομικής  μας  υπηρεσίας ,  η  οποία  ήταν  σαφής  και  

ξεκάθαρη ,  ότι  συνιστά  . .κοινόχρηστους  χώρους  η  εναπόθεση  

μηχανημάτων ,  που  είναι  τα  γεωργικά  μηχανήματα  και  για  τον  λόγο  

αυτό  είναι  υποχρεωτική  η  διοικητική  αποβολή .  

 Το  θέμα  το  θέσατε  σε  μια  γενικότερη  βάση ,  θα  απαντηθεί  

καταλλήλως  περαιτέρω .   

 Ο  κ .  Τουρτούρας  σχετικά  με  το  θέμα  που  τέθηκε  για  την  

αγροτική  οδοποιία .    

Κος  ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ:  

Καλησπέρα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι .  Εδώ  και  δυο  μήνες  έχει  γίνει  μια  τεράστια  προσπάθεια  η  

οποία  έξι  γκρέιντερ  ισοπέδωσαν  πραγματικά  όλο  τον  Δήμο  Σερρών .  Οι  
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πρόεδροι  είναι  εδώ ,  τα  Τοπικά  Συμβούλια  είναι  εδώ ,  μπορείτε  να  τα  

ρωτήσετε .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  όσον  αφορά  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Χρυσανθίδης  

για  τον  Ελαιώνα ,  θέλω  να  πω  ότι  σε  συνεννόηση  με  τον  Πρόεδρο  μια  

και  αυτές  τις  μέρες ,  όπως  πληροφορήθηκα ,  έγινε  ένα  πανηγύρι  πάνω  

στον  Ελαιώνα ,  σε  συνεννόηση  με  τον  Πρόεδρο  έχει  προγραμματιστεί  

αύριο  το  πρωί  και  για  τρεις  ημέρες  να  γίνει  και  ο  Ελαιώνας .   

Πραγματικά  όμως  αυτή  η  προσπάθεια  της  Δημοτικής  Αρχής  δεν  

έχει  προηγούμενο  στην  αγροτική  οδοποιία ,  γιατί  σας  λέω  ότι  εδώ  και  

δυο  μήνες  έχουν  γίνει  διανοίξεις ,  έχουμε  πάει  σε  χωριά  που  δεν  είχαν  

πάει  ποτέ  μα  ποτέ  να  γίνει  αγροτική  οδοποιία .  Ήταν  ο  στόχος  μας  από  

την  αρχή ,  το  είχαμε  πει  μαζί  με  τον  Δήμαρχο  και  την  Συμμαχία  

Σερραίων  και  πραγματικά ,  έγινε  τεράστια  προσπάθεια .  Οπότε ,  κ .  

Χρυσανθίδη ,  από  αύριο  το  πρωί  . .  στον  Ελαιώνα ,  γιατί  μας  το  ζήτησε  ο  

Πρόεδρος ,  γιατί  νομίζω  ότι  έγινε  εκεί  ένα  πανηγυράκι  για  να  

στρώσουμε  και  κάποιους  δρόμους  εκτός  αγροτικής  οδοποιίας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θίξατε ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  ένα  θέμα ,  το  οποίο  ειδικά  για  έναν  Δήμο ,  όπως  

είναι  των  Σερρών  που  το  περίπου  το  50% είναι  αγροτικός  Δήμος ,  είναι  

κυρίαρχο  και  πρέπει  να  σας  πω  ότι  στο  κομμάτι  της  αγροτικής  

οδοποιίας  ο  βαθμός  που  έπαιρνε  ο  Δήμος  Σερρών  ήταν  κάτω  από  την  

βάση .  Ήταν  κάτι  από  την  βάση  για  συγκεκριμένους  λόγους .   

 Το  κομμάτι  της  αγροτικής  οδοποιίας  δεν  είναι  θέμα  μόνο  

προγραμματισμού  ετήσιων  εργασιών ,  οι  οποίες  ουσιαστικά  θα  

επαναλαμβάνονται  κάθε  χρόνο ,  αλλά  είναι  θέμα  υποδομών .  Είναι  θέμα  
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παρεμβάσεων  μόνιμων ,  ούτως  ώστε ,  οι  όποιες  μικρο-παρεμβάσεις  

χρειάζονται  κάθε  χρόνο  να  είναι  παρεμβάσεις  που  θα  επιτρέπουν  με  

ελάχιστα  χρήματα  να  ικανοποιούνται  οι  βασικές  ανάγκες  που  έχουν  οι  

συνδημότες  μας ,  για  να  πάνε  στην  δουλειά  τους .   

 Δυστυχώς  αυτές  οι  υποδομές  για  πάρα  πολλά  χρόνια ,  πάνω  από  

δεκαετία ,  αυτές  οι  υποδομές  δεν  υπήρξαν .  Πρέπει  να  σας  πω  ότι  ειδικά  

στο  κομμάτι  της  αγροτικής  οδοποιίας ,  ενώ  έτρεξαν  προγράμματα  στο  

προηγούμενο  κοινοτικό  πλαίσιο ,  έτρεξαν  προγράμματα  για  έργα  

υποδομής ,  στον  ΦΙΛΟΔΗΜΟ  υπήρχε  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  για  

αγροτική  οδοποιία ,  δυστυχώς  από  τον  Δήμο  Σερρών  δεν  υπήρξε  

πρόταση  για  το  κομμάτι  της  αγροτικής  οδοποιίας .   

Για  το  κομμάτι  της  αγροτικής  οδοποιίας  σε  έναν  Δήμο  που  κατά  

50% είναι  αγροτικός ,  με  αποτέλεσμα  από  την  στιγμή  που  δεν  έχουμε  

την  συγκεκριμένη  υποδομή ,  να  έρθει  ουσιαστικά  κάθε  χρόνο  και  να  

απαιτείται ,  αυτό  βρήκαμε  εμείς ,  να  απαιτείται  να  κάνουμε  δίνουμε  

συνολικά  χρήματα ,  τα  οποία  δεν  θα  έχουν  και  αποτέλεσμα ,  γιατί  

μπορείς  να  κάνεις  τις  παρεμβάσεις  που  είπε  και  ο  αρμόδιος  

αντιδήμαρχος ,  αλλά  δυστυχώς  χωρίς  συγκεκριμένα  έργα  υποδομής ,  

αυτές  οι  παρεμβάσεις ,  μετά  τις  πρώτες  βροχές ,  στην  επόμενη  σεζόν  θα  

χρειάζεται ,  στην  επόμενη  σεζόν  εννοώ  αντί  μετά  το  φθινόπωρο ,  την  

άνοιξη  θα  χρειάζεται  πάλι  η  ίδια  παρέμβαση .   

 Πρέπει  να  σας  πω  ότι   όχι  μόνο  στο  ΦΙΛΟΔΗΜΟ ,  αλλά  ακόμα  

και  στο  LEADER. Ξέρετε  το  LEADER μια  από  τις  δράσεις  είχε  και  

κομμάτια  τέτοια  έργα  υποδομής  για  αγροτική  οδοποιία .  Ξέρετε  ότι  στο   

LEADER Σερρών ,  στο  LEADER, το  τελευταίο  LEADER ο  Δήμος  

Σερρών  υπέβαλε  πρόταση ,  ο  Δήμος  Σερρών  πρόταση  19.000 μόνο  
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ευρώ ,  την  στιγμή  που  άλλοι  δήμοι ,  άλλοι  έξι  δήμοι  υπέβαλαν  από  

400.000 μέχρι  1.000.000;  

 Αυτό  έχει  ένα  αποτύπωμα  στο  ποια  είναι  η  εικόνα  που  έχουν  οι  

άνθρωποι  που  είναι  στο  πίσω  μέρος ,  που  είναι  οι  πρόεδροι ,  αυτοί  που  

και  όλοι  οι  πρόεδροι  στα  χωριά  και  που  αυτή  την  απάντηση  τόσα  

χρόνια  δεν  την  πήρανε .   

 Εμείς ,  λοιπόν ,  για  το  συγκεκριμένο  θέμα ,  πέρα  των  

παρεμβάσεων ,  οι  οποίες  γίνονταν  και  γίνονται ,  ειδικά  με  όλες  αυτές  

τις  εξωτερικές  συνεργασίες ,  εργολαβίες  που  έχουμε ,  πρέπει  να  σας  πω  

ότι  στα  πλαίσια  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  ήδη  ετοιμάζουμε ,  

ωριμάζουμε  ένα  μεγάλο  κομμάτι  προγράμματος  αγροτικής  οδοποιίας ,  

ούτως  ώστε ,  με  τις  απαραίτητες  υποδομές  να  έχουμε  την  λιγότερο  

δυνατή  ανάγκη .  

 Άρα ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  στο  κομμάτι  αυτό  προφανώς  υπάρχει  

μεγάλο  έλλειμμα ,  προφανώς  είμαστε  κάτω  από  την  βάση  σαν  Δήμος ,  

αλλά  αυτό  προφανώς  αφορά  κάποιους  οι  οποίοι  δεν  φρόντισαν  οι  

υποδομές  αυτές ,  στον  βαθμό  που  θα  έπρεπε ,  που  δικαιούμασταν  να  

έχουμε  εμείς ,  οι  άνθρωποι  που  είναι  στην  περιφέρεια .   

 Ξενώνες  Χρυσοπηγής .   

 Οι  Ξενώνες  Χρυσοπηγής  ξέρετε  ότι  υπάρχει  ένα  θεσμικό  πλαίσιο ,  

το  οποίο  δυστυχώς  δεν  επιτρέπει  την  αδειοδότηση .  Και  αυτό  το  

θεσμικό  πλαίσιο ,  το  ΠΔ  Ανδρέου ,  ξέρουμε ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  έτσι  

ονομάζεται ,  προβλέπει ,  δημιουργεί  ένα  θεσμικό  πρόβλημα  για  την  

αδειοδότηση .   

 Ήδη  πρέπει  να  σας  πω  ότι  καταβάλλονται  προσπάθειες  και  

γίνονται  προσπάθειες ,  ούτως  ώστε ,  να  τροποποιηθεί ,  να  

τροποποιηθούν  συγκεκριμένα  σημεία  του  ΠΔ ,  έτσι  ώστε ,  να  
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επιτρέπεται  η  αξιοποίηση  αυτού  του  χώρου   στον  οποίο  έχουν  πέσει  

αρκετά  χρήματα .   Στον  οποίο  έχουν  δημιουργηθεί  υποδομές  και  στον  

οποίο  ο  χώρος  αυτός  είναι  απαραίτητος  για  να  μια  σειρά  δράσεων  του  

Δήμου .   

Άρα  αυτή  η  προσπάθεια ,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  γίνει  με  άλλο  

τρόπο  εκτός  από  την  αλλαγή  το  θεσμικού  πλαισίου ,  είναι  σε  εξέλιξη .  

Μακάρι  να  έχουμε  γρήγορα  αποτελέσματα  για  να  αξιοποιήσουμε  αυτό  

τον  πολύτιμο  χώρο  που  έχουμε ,  που  τον  χρειαζόμαστε  και  για  τον  

πολιτισμό  και  για  τις  δράσεις  και  φυσικά  για  μια  σειρά  άλλων  

ενεργειών  του  Δήμου .   

Γραφείο  Αντιπολίτευσης .  

Ναι ,  κύριε  Φωτιάδη ,  είναι  αλήθεια  ότι  θα  είναι  κρίμα  και  θα  

είναι  ήττα  για  όλους  μας  να  «χώσουμε» μέσα  σε  εισαγωγικά ,  την  

αντιπολίτευση  σε  ένα  χώρο ,  ο  οποίος  δεν  της  αξίζει ,  γιατί  η  

αντιπολίτευση  είναι  Δήμος .  Γιατί  ο  δικός  σας  ρόλος  θα  δώσει  σε   μας  

αξία .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  να  είστε  σίγουρος  ότι  ο  χώρος  σας  θα  είναι  

αυτός  που  σας  αξίζει .  Αυτό  που  αξίζει  στην  αντιπολίτευση  του  Δήμου  

Σερρών  και  δεν  θα  είναι  προφανώς  ούτε  στο  ισόγειο ,  ούτε  σε  χώρους ,  

οι  οποίοι  δεν  τιμούν  και  την  δική  σας  αλλά  και  την  δική  μας  

προσέγγιση ,  όσον  αφορά  το  θέμα  της  λειτουργίας  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πούμε  αμήν  εδώ .  Να  πούμε  αμήν .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  πω ,  δεν  θέλω  να  τα  ρίχνω  όλα  στο  κομμάτι  του  κορωνοϊού  και  

της  περιπέτειας  που  είχαμε  και  έχουμε  και  ελπίζω  να  μην  έχουμε  από  

εδώ  και  πέρα ,  αλλά  πρέπει  να  σας  πω  ότι  για  πάρα  πολλά  στο  κομμάτι  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

53 

του  προγραμματισμού  που  έχουμε  κάνει  και  λόγω  έλλειψης  

προσωπικού  και  λόγω  αναδιάταξης  των  προτεραιοτήτων  που  είχαμε  

βάλει ,  προφανώς  πολλά  πράγματα  έχουν  καθυστέρηση .   

 Το  αποδεχόμαστε ,  να  είστε  σίγουροι  όμως  και  είμαστε  σίγουροι  

όμως  ότι  αυτό  θα  είναι ,  η  κατάληξη  αυτή  της  κατάστασης  αυτής  θα  

είναι  όπως  την  φαντάζεστε  και  όπως  την  φανταζόμαστε .   

 Για  την  Κοιλάδα  των  Αγίων  Αναργύρων .   

 Έγινε  εκτενής  αναφορά  την  προηγούμενη  φορά ,  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  θέματα  αρμοδιοτήτων ,  για  θέματα  

αποφάσεων .  Επιτρέψτε  μου  όμως  να  πω  και  κάτι  και  μου  δίνετε ,  κυρία  

Χαραλαμπίδου  ευχέρεια  να  το  πω  αυτό .   

 Ανεξάρτητα  από  τις  αρμοδιότητες ,  ανεξάρτητα  από  όλα  αυτά ,  τα  

οποία ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  έγιναν  ή  δεν  έγιναν  τα  προηγούμενα  

χρόνια ,  το  γεγονός  είναι  ότι  η  πόλη  είναι  αθωράκιστη .  Η  πόλη  δεν  

είναι  προστατευμένη  πλημμυρικά .   

 Είναι  κρίμα ,  τα  προηγούμενα  δέκα  χρόνια  από  την  στιγμή  που  

παρατηρήθηκε ,  δεκαπέντε  χρόνια ,  που  παρατηρήθηκε  αυτό  το  γεγονός ,  

να  μην  έχει  καταφέρει  ο  Δήμος  Σερρών ,  γιατί  αυτός  είναι  που  έχει  την  

ανάγκη ,  αυτός  είναι  που  έχει  το  πρόβλημα ,  οι  δικοί  μας  κάτοικοι ,  οι  

δικοί  μας  δημότες ,  να  μην  έχει  βρει  τον  τρόπο  με  την  Περιφέρεια  την  

στιγμή  που  τα  τελευταία  δέκα  χρόνια  πρέπει  να  πω  ότι  έχουν  ότι  

έχουμε  την  ευτυχία ,  έχουμε  την  τύχη  να  έχουμε  έναν  Περιφερειάρχη  ο  

οποίος  είναι  απόλυτα  σύμμαχος  οποιασδήποτε  σερραϊκής  προσπάθειας .   

 Και  πρέπει  να  το  πω  ότι  αυτό  το  όπλο ,  αυτό  το  εργαλείο  δεν  

αξιοποιήθηκε .  Δεν  αξιοποιήθηκε ,  γιατί  θα  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  σε  

μια  άμεση  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια ,  υπάρχουν  τρόπο  μέσω  

προγραμματικών  συμβάσεων ,  αυτούς  διερευνούμε  τώρα ,  δεν  θα  
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αφήσουμε  άλλο  αυτή  την  κατάσταση  να  συνεχιστεί ,  γιατί  μαζί  με  την  

Περιφέρεια  θα  σκύψουμε  σε  αυτό  εδώ  πέρα  το  πρόβλημα  και  πρέπει  να  

σας  πω  ότι  αυτό  δεν  αξιοποιήθηκε ,   ανεξαρτήτως  των  αρμοδιοτήτων .  

Νομίζω  έγιναν  ξεκάθαρες  οι  αναφορές  μας .   

 Αλλά  οι  ενέργειες ,  οι  οποίες  έπρεπε  ήδη  να  είχαν  γίνει  και  για  το  

ξεκαθάρισμα  και  για  την  εξεύρεση  της  λύσης  που  την  προχωράμε  

τώρα ,  ενώ  είχαμε  έναν  σύμμαχο  και  ονομάζεται  Τζιτζικώστας  

Απόστολος ,  δυστυχώς  δεν  αξιοποιήθηκε .   

 Αυτό  είναι  σαν  μια  τοποθέτηση  και  κυρίως  θέλω  να  σας  πω  ότι  

για  τις  γέφυρες ,  γιατί  αναφέρεστε  για  τις  γέφυρες ,  το  θέμα  της  

γέφυρας  του  Τσέλιου  είναι  εδώ  θέμα  και  θα  το  συζητήσουμε  εκτενώς ,  

για  το  άλλο  θέμα  των  γεφυρών ,  των  πεζογεφυρών ,  να  τις  

χαρακτηρίσουμε  έτσι ,  ήδη  έχει  γίνει  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία ,  

υπάρχει  ολόκληρη  αλληλογραφία ,  θα  σας  ενημερώσει  ο  αρμόδιος  

αντιδήμαρχος  για  το  γίνεται  με  αυτό .    

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Για  τον  καθαρισμό ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  καθαρισμός  το  βλέπετε  ότι  προχωράει  στο  βαθμό  στον  οποίο  θα  

θέλουμε  και  πάλι ,  επαναλαμβάνω  σε  συνεργασία  και  πάλι  ξεπερνώντας  

κάποια  πράγματα ,  τα  οποία  έπρεπε  να  είχαν  ξεπεραστεί  τόσα  χρόνια .  

Δεν  καταλαβαίνει  ο  Σερραίος  δημότης ,  ο  Σερραίος  της  πόλης  που  αυτή  

την  στιγμή  φοβάται  όταν  ακούει  μπουμπουνίσματα  φοβάται  μην  δει  το  

σπίτι  του  και  το  μαγαζί  του  πλημμυρισμένο ,  δεν  καταλαβαίνει  από  τις  

αρμοδιότητες .  Έπρεπε  ήδη  η  Δημοτική  Αρχή  το  προηγούμενο  διάστημα  

να  έχει  βρει  την  λύση  μαζί  με  μια  Περιφέρεια  που  είναι  ανοικτή .   
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 Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  και  αυτό  το  οποίο  κάνουμε  και  θα  κάνουμε  

από  εδώ  και  πέρα .  Σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια ,  ήδη  είμαστε  σε  

προχωρημένες  συζητήσεις ,  ήδη  φυσικά  θα  ενημερωθεί  και  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  πλήρως  για  τις  ενέργειες ,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  γίνουν ,  

για  να  μην  ξανά  ζήσουμε  τέτοιες  καταστάσεις .   

 Το  έργο  το  οποίο  είναι  να  γίνει  είναι  μεγάλο ,  προφανώς  δεν  

πατάμε  ένα  κουμπί  και  τελείωσε  το  θέμα ,  προφανώς  δεν  είναι  έργο  το  

οποίο  μέσα  σε  ένα ,  δυο  μήνες  θα  τελειώσει ,  προφανώς  δεν  έχουμε  την  

ψευδαίσθηση  αυτή ,  προφανώς  είναι  ένα  έργο ,  το  οποίο  θέλει  πολλά  

χρήματα ,  προφανώς  θέλουμε  και  την  βοήθεια  και  εδώ  είναι  μια  ακόμη  

ευτυχής  συγκυρία ,  που  έχουμε  και  έναν  υπουργό  Υποδομών ,  ο  οποίος  

είναι  και  επίσης  σύμμαχος  σε  αυτή  την  κατεύθυνση ,  άρα  προς  αυτό  το  

κομμάτι  νομίζω  ότι  έχουμε  μια  καλή  συγκυρία  να  λύσουμε  και  έξω  το  

πρόβλημα  της  αντιπλημμυρικής  θωράκισης  του  τόπου  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Νυχτοπάτης  για  θέματα  που  

τέθηκαν  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Να  συμπληρώσω  λίγο  στο  θέμα  του  καθαρισμού  της  Κοιλάδας ,  ότι  

ήταν  γνωστό ,  καταρχάς ,  από  τον  Σεπτέμβριο  η  Κοιλάδα  βρισκόταν  σε  

πάρα  πολύ  άσχημη  κατάσταση .  Έχουμε  δείξει  από  τη  πρώτη  μέρα  ότι  

μας  ενδιέφερε  πάρα  πολύ  να  αντιστρέψουμε  αυτό  το  κλίμα ,  το  

καταφέραμε .  Τώρα  είμαστε  σε  πάρα  πολύ  καλό  σημείο .  Φυσικά  έχει  

γίνει  αυτή  η  καταστροφή   αλλά  σήμερα  δεν  μπορεί  να  πει  κάποιος  ότι  

εκεί  δεν  γίνεται  κάποια  προσπάθεια  να  επανέλθει  η  κατάσταση  εκεί  

που  θέλουμε .   
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 Όμως  ο  καθαρισμός ,  όπως  ξέρετε ,  γίνεται  από  την  γέφυρα  Σιγής  

και  προς  τα  πάνω .  Μάλιστα  . .και  τα  όρια  της  νομιμότητας .  

Καταγράφουμε  τα  πάντα  και  μάλιστα  με  ντρόουν ,  όλο  τον  καθαρισμό  

της  κοίτης  που  έχει  γίνει  και  να  μην  πω  για  την  διαπλάτυνση ,  τέλος  

πάντων ,  ας  μείνουμε  στον  καθαρισμό ,  μέχρι  επάνω  την  λίμνη  του  

Δασαρχείου ,  όπου  και  αυτό  περιμένουμε  να  πάει  στο  Δασαρχείο  για  να  

μας  δώσει  την  άδεια  να  . .  την  γέφυρα . .  

Άρα  λοιπόν ,  στο  σημείο  που  υπάρχουν  όντως  κάποιοι  κορμοί  

πάνω  από  την  Κόκκινη  Γέφυρα ,  είναι  το  τελευταίο  κομμάτι  που  θα  

κάνουμε  παρέμβαση .  Δυστυχώς ,  ξαναλέω ,  ήταν  όλα  καταπράσινα  και  

όμορφα .  Η  ζημία  αυτή  δεν  μπορούσε  να  αποκατασταθεί  τόσο  γρήγορα .  

Προχωράμε ,  έχουμε  και  την  Υπηρεσία  Πρασίνου ,  η  οποία  μας  λέει  το  

πως  πρέπει  να  κινηθούμε ,  πως  πρέπει   να  μαζέψουμε  την  λάσπη  και  

την  άμμο ,  ώστε  να  μην  καταστρέψουμε  το  πράσινο  που   υπάρχει .  

Άρα  λοιπόν ,  αφού  γίνουν  όλα  αυτά  στο  τέλος ,  κατά  τον  

Σεπτέμβριο ,  θα  μαζέψουμε  τους  κορμούς  που  βρίσκονται ,  ξαναλέω ,  

πάνω  από  την  Κόκκινη  Γέφυρα ,  χωρίς  να  ενοχλούμε  τους  δημότες ,  

γιατί  σήμερα  αυτοί  κορμοί  που  υπάρχουν  τους  καταγράφουμε ,  

ξαναλέω ,  μέτρο  –μέτρο  την  Κοιλάδα  θα  αποκατασταθούν  όλα  μέχρι  

τον  Σεπτέμβριο .  Δυστυχώς  η  ζημία  ήταν  μεγάλη .   

Και  στην  λίμνη .  Στην  λίμνη  είχαμε  πει  το  εξής ,  ότι  αφήνουμε  

κάποια  μπάζα  μέσα  σήμερα ,  για  να  καθαρίσουμε  εύκολα  την  γύρω  

περιοχή  για  να  μπορεί  να  περπατάει  εύκολα  ο  κόσμος  και  όλα  εκείνα  

μαζί  μετά ,  μαζί  με  την  περίφραξη  που ,  δυστυχώς ,  ήταν  σάπια   πολλά  

χρόνια  και  ήταν  επικίνδυνη ,  το  ξανά  είπαμε  αυτό ,  θα  φύγει  και  εκείνη  

για  να  προχωρήσουμε  σε  νέα  περίφραξη ,  πάντα  με  την  άδεια  από  το  

Δασαρχείο .   
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Ξέρετε  το  είπαμε  πολλές  φορές  ότι  παλαιά  όλα  αυτά  γίνονταν  

εύκολα .  Έπαιρνε   κάποιος  Δήμαρχος  μια  απόφαση  και  τα  έκανε .  

Σήμερα ,  δυστυχώς  δεν  είναι  έτσι .   

Να  σας  πω  τι  γίνεται  τώρα  με  τις  γέφυρες .  Με  το  που  

καταστράφηκαν  οι  γέφυρες  αυτές ,   κατευθείαν  κάναμε  ερώτημα  στις  

αρμόδιες  υπηρεσίες  για  να  δούμε  πως  μπορούμε  να  τις  

αποκαταστήσουμε .  Έχουμε  μια  απάντηση ,  η  οποία  είναι  στενάχωρη ,  

αλλά  και  φυσιολογική .  Μας  λέει  το  Δασαρχείο  με  λίγα  λόγια  ότι  για  να  

προχωρήσει  σε  αποκατάσταση  της  γέφυρας ,  μάλλον  δεν  μπορείτε  να  το  

κάνετε  αυτό ,  πολύ  λογικό ,  γιατί  θα  έπρεπε  να  συμβεί  το  εξής .  Είτε  να  

γίνει  το  αντιπλημμυρικό  έργο ,  ώστε  μετά  από  το  αντιπλημμυρικό  έργο  

να  κατασκευαστεί  η  γέφυρα  τα  βάθρα  της  στα  όρια  του  

αντιπλημμυρικού  είτε  σήμερα  χωρίς  αντιπλημμυρικό  έργο ,  τα  βάθρα  

της  γέφυρας  πρέπει  να  είναι ,  με  βάση  την  υδραυλική  μελέτη ,  στα  όρια  

του  αντιπλημμυρικού  φαινομένου ,  που  σημαίνει  ότι  θα  κάνουμε  μια  

γέφυρα ,  την  Βαλέρια ,  όπως  είπατε ,  είτε  σε  άλλο  μέρος ,  λέω  για  την  

Βαλέρια ,  περίπου  μήκους  50 μέτρων .   

Άρα  λοιπόν ,  δεν  είναι  πολύ  απλό  αυτό  είτε  σε  άλλα  μέρη  που  

θέλουμε  να  κάνουμε  τέτοιες  γέφυρες .   

Απαντώ ,  επίσης ,  στο  δρόμο  της  Βαλέριας ,  που  λέτε ,  μα  τώρα  δεν  

μπορεί  να  μην  το  δει  κάποιος  ότι  καθαρίσαμε  ανεβαίνοντας  από  την  

δεξιά  πλευρά  του  χειμάρρου  ότι  καθαρίσαμε  και  δεξιά  και  αριστερά  

και  μάλιστα ,  πάλι  καλά ,  εάν  πάτε  σήμερα  . .  τον  δρόμο  εκεί ,  πάλι  θα  

έχει  . .που  υπήρχαν ,  …σε  κάποια  δέντρα ,  τα  οποία  ήταν  χαμένα ,  

κατεστραμμένα  τόσα  χρόνια ,  δεν  μπορούσε  να  τα  χαρεί  ο  κόσμος ,  γιατί  

ήταν  μέσα  στα  χόρτα ,  γιατί  δεν  πήγε  κάποιος  να  τα  καθαρίσει .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

58 

Τώρα ,  λοιπόν ,  με  την  ευκαιρία  αυτή ,  κάθε  εμπόδιο  για  καλό  λέει  

η  παροιμία ,  γιατί  ευτυχώς  δεν  είχαμε  θύματα ,  θα  αναδειχθούν  και  

αυτά .   

Άρα  λοιπόν ,  σε  εκείνο  το  κομμάτι  πλέον  τα  αυτοκίνητα  εύκολα  

μπορούν  να  πηγαινοέρχονται  και  να  διασταυρώνονται .  Φυσικά  δεν  

παύει  να  είναι  χωματόδρομος .   

Απαντώ  και  στο  θέμα  των  αποζημιώσεων  των  ιδιωτών .  Τελείωσε  

η  καταγραφή ,  οι  αιτήσεις ,  μάλλον ,  που  έκαναν  οι  ιδιώτες ,  φυσικά  

μέχρι  να  στείλουμε  τα  χαρτιά  στο  αρμόδιο  υπουργείο  μπορεί  και  

κάποιος  ακόμη  εάν  την  έχει  ξεχάσει ,  δεν  θα  τον  πετάξουμε  τον  

άνθρωπο ,  η  υπηρεσία  τώρα  με  την  αρμόδια  Επιτροπή  θα  κάνει  την  

αυτοψία  σε  όλα  τα  κτίσματα  αυτά ,  έτσι  ώστε ,  να  ακολουθηθεί  η  

διαδικασία .  Δεν  είναι  να  επιλέξουμε  κάτι ,  είναι  μια  συγκεκριμένη  

διαδικασία  των  αποζημιώσεων .   

Νομίζω  όμως  οι  ιδιώτες  γνωρίζουν  παρά  την  στεναχώρια  τους  και  

τα  προβλήματα  και  τον  εκνευρισμό  που  δημιουργήθηκε  στις  

ιδιοκτησίες  τους ,  έχουν  αντιληφθεί  ότι  πραγματικά  ο  Δήμος  . .είτε  με  

μηχανήματα  είτε  με  προσωπικό  ακόμη  και  αρκετά  καιρό  μετά  την  

ζημία .   

Να  πω  και  ένα  τελευταίο  παρακαλώ .  Στο  θέμα  της  αγροτικής  

οδοποιίας  για  να  μπορέσουμε  να  αποφύγουμε  το  πρόβλημα  που  

δημιουργήθηκε  από  την  πρώτη  χρονιά ,  στην  επόμενη ,  την   απόφαση  θα  

την  πάρει  η  Οικονομική  Επιτροπή ,  στην  επόμενη  δημοπρασία  είπαμε  

το  εξής  θα  κάνουμε .  Θα  χωρίσουμε  τον  Δήμο  Σερρών  σε  τρεις  

ενότητες ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορούν  να  καταθέτουν  προτάσεις  τρεις  

διαφορετικοί  εργολάβοι  ανά  ενότητα ,  η  αγροτικής  οδοποιίας  θα  είναι  

στις  ίδιες  χιλιομετρικές  αποστάσεις  ανά  ενότητα ,  ώστε  ο  κάθε  
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εργολάβος  να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  δυο ,  τρία  γκρέιντερ ,   άρα  

λοιπόν ,  ταυτόχρονα  να  έχουμε  σε  όλο  τον  Δήμο  περίπου  οκτώ  με  εννέα  

γκρέιντερ  μαζί .  Να  μην  περιμένει  να  ξεκινάει  η  μια  περιοχή  τον  

Οκτώβριο  και  στην  άλλη  περιοχή  να  φτάνει  Δεκέμβρη .  Ταυτόχρονα  να  

γίνουν  όλες  οι  συντηρήσεις  των  αγροτικών  δρόμων  μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  πω  μια  κουβέντα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  και  θα  πάρουν  τον  λόγο  μετά  οι  πρόεδροι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  στον  Λευκώνα  λόγω  της  

θεομηνίας ,  της  έντονης  βροχόπτωσης  ένα  τοιχίο  παλαιό  στην  πλατεία  

του  Αγίου  Γεωργίου ,  σήμερα  είχε  μια  κηδεία  και  αφέθηκαν  

αυτοκίνητα ,  είναι  έτοιμο  να  πέσει  και  έχει  ανοίξει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην  πλατεία  του  Αγίου  Γεωργίου  από  τις  βροχές  έγειρε  ο  τοίχος .  

Πρέπει  να  τον  απομακρύνετε  και  να  τον  βάλετε  μέσα  στα  έργα  και  να  

τον  αποκαταστήσετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  πάτε  να  το  δείτε .  Είναι  από  τις  θεομηνίες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρέπει  να  συντομεύσουμε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ένα  λεπτό ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Με  όλο  τον  σεβασμό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  όταν  απευθύνουμε ,  φαντάζομαι  

και  όλοι  οι  συνάδελφοι  ερώτηση  είναι  προς  σε  σας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Έχει  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  

Δήμαρχος  για  να  σας  απαντήσει  στο  θέμα  σας  και  θέτετε  άλλο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ορίστε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  ακόμα  ένα  θέμα .  Γι '  αυτό  θέλετε  να  πείτε ;  Έχει  ζητήσει  τον  

λόγο  ο  Δήμαρχος .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Όχι ,  θέλω  να  πω  κάτι  άλλο  και  να  αποφασίσει  συνολικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε .  Σύντομα  παρακαλώ .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

 Όταν  θέτουμε  ερωτήματα  προς  την  Δημοτική  Αρχή ,  προς  το  πρόσωπό  

σας  και  τα  λοιπά ,  δεν  περιμένουμε  να  ακούσουμε  πόσο  καλός  είναι  ο  

κ .  Τζιτζικώστας  ή  πόσο  τυχεροί  είμαστε  που  έχουμε  έναν  υπουργό  τον  

κ .  Καραμανλή  που  βλέπει  στα  προβλήματά  μας .  θέλουμε  να  δούμε  τι  

θα  κάνουμε  εμείς  ως  Δήμος  και  εσείς  ως  Δημοτική  Αρχή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Και  να  ολοκληρώσω  και  δεν  θα  έπρεπε  να  έχει  καμία  σημασία  εάν  

είναι  κοντά  μας  πολιτικά  ή  οτιδήποτε  άλλο  ή  όχι .  Το  έργο  του  καθενός  

είναι  διαφορετικό  και  πρέπει  να  υπάρχει  συνεργασία ,  ότι  και  να  είναι  

αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  νομίζω  ότι  οι  τοποθετήσεις  του  Δημάρχου  στο  

πλαίσιο  των  ερωτήσεων  οι  οποίες  γίνονται ,  πρέπει  να  μου  δώστε  το  

δικαίωμα  να  έχω  την  δική  μου  προσέγγιση ,  η  οποία  εκφράζεται  στο  

σώμα .  Μπορεί  να  έχετε  διαφορετική  προσέγγιση  εσείς ,  εκφράζω  εγώ  

την  προσωπική  άποψη  και  φυσικά  να  πω  ότι  ως  Δήμαρχος  και  θεσμικά  

εκφράζω  μια  συγκεκριμένη  άποψη .    

Για  το  κομμάτι  αυτό  το  οποίο  είπατε ,  ναι  υπάρχει  μια  

διαφορετική  . .συγκεκριμένη  όχι  πολιτική ,  αλλά  θεσμική .  Πρέπει  να  

συνεργάζονται  όλοι  οι  βαθμοί ,  αυτή  η  συνεργασία  για  τον  Α ,  Β  λόγο ,  

ενδεχόμενα ,  να  μην  υπήρχε  στο  προηγούμενο  διάστημα ,  πρέπει  να  την  

κατακτήσουμε ,  θα  την  κατακτήσουμε  από  εδώ  και  πέρα .  Αυτό  δεν  

καταλαβαίνω  γιατί  σας  ενοχλεί .   

Ναι ,  προφανώς  υπάρχουν  θέματα  καλής  συνεργασίας  με  

κάποιους ,  με  κάποιους  μπορεί  να  μην  τα  έχουμε  κατακτήσει  ακόμα .   

Τώρα  εάν  πολιτικά  εσείς  συμφωνείτε  ή  όχι ,  αυτό  είναι  θέμα  δικό  σας .   

Πάμε  στο  κομμάτι  του  Κλεισθένη ,  γιατί  θέλω  να  βάλω  και  ένα  

τέτοιο  θέμα .   Μιλήσατε  για  ουσιαστικά  διαστρέβλωση  …  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Αλλοίωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλοίωση .  Θα  σας  πω ,  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  

αλλοίωση .  Όταν  υπάρχει  μια  νέα  Δημοτική  Αρχή ,  υπάρχει  ένας  

συνδυασμός  που  πήρε  την  πρώτη  Κυριακή  45%, πρώτη  φορά  στον  

Δήμο  Σερρών ,  μοναδική  φορά  στον  Δήμο  Σερρών ,  ο  ένας  συνδυασμός  

πήρε  45% και  δεν  μπορεί ,  δυστυχώς ,  λόγω  του  νόμου  του  ΣΥΡΙΖΑ  να  

μπορεί  να  λειτουργήσει .   

Δεν  μπορεί  να  αναλάβει  τις  αποφάσεις  τις  βασικές ,  ευτυχώς  που  

υπήρξαν  οι  νομοθετικές  παρεμβάσεις  πέρυσι  το  καλοκαίρι ,  για  να  

μπορεί  να  υπάρχει  μια  κυβερνησιμότητα ,  όχι  μόνο  στον  Δήμο  Σερρών ,  

σε  όλους  τους  δήμους  της  χώρας ,  γιατί  αυτό  το  σύστημα ,  το  οποίο  

υπήρξε ,  μετέφερε  όλη  την  ευθύνη ,  όπως  έπρεπε  και  έτσι  να  είναι ,  όλη  

την  ευθύνη  στις  Δημοτικές  Αρχές ,  προφανώς ,  αλλά  χωρίς  να  έχουν  οι  

Δημοτικές  Αρχές  την  παραμικρή  δυνατότητα  γι '  αυτό  την  ευθύνη  να  

έχουν  τα  μέσα .   

 Άρα  αυτό  το  πράγμα  ήρθε  και  διορθώθηκε  και  καλώς  

διορθώθηκε .   

 Παρόλα  αυτά  όμως ,  επειδή  καλό  θα  είναι  να  λέμε  και  την  

πραγματικότητα ,  αυτό  εδώ  το  θέμα  της  κυβερνησιμότητας  των  δήμων  

είναι  κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  το  σκεφτούμε  όλοι .  Σας  είπα  ότι  

πήραμε  45% από  την  πρώτη  Κυριακή .  Κάποιοι  άλλοι  λειτουργούσαν  

για  πολλά  χρόνια  τον  Δήμο  με  δυο  και  τρεις  ψήφους  διαφορά .  Με  δυο  

και  τρεις  ψήφους  διαφορά  και  τον  λειτουργούσαν  με  25 και  26 

συμβούλους  και  με  έναν  εντελώς  διαφορετικό  τρόπο  και  φιλοσοφία ,  

από  ότι  αυτή  την  στιγμή  έχουμε  κατακτήσει  συνολικά  εμείς  σαν  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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 Άρα  αυτό  θα  πρέπει  να  αναγνωριστεί ,  πρώτον  σαν  κατάκτηση  και  

δεύτερον ,  σαν  αποτελεσματικότητα  συνολική  δική  μας ,  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Είναι  προσωπική ,  είναι  άποψη  που  εκφράζω  ως  

Δήμαρχος ,  είναι  άποψη  που  εκφράζω  ως  πρόσωπο ,  προφανώς  μπορεί  

να  διαφοροποιείστε ,  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  γι '  αυτό  είναι  και  οι  

διαφορετικές  απόψεις  και  γι '  αυτό  αυτές  οι  απόψεις  έρχονται  και  

επιβεβαιώνουν  ή  όχι  τον  κόσμο .   

 Γιατί  να  σας  πω  και  κάτι ;  Μετά  τις  δημοτικές  εκλογές ,  κυρία  

Χαραλαμπίδου ,  υπήρξαν  και  εθνικές  εκλογές  και  ένα  από  τα  

διακυβεύματα  των  εθνικών  εκλογών  ήταν  η  αλλαγή  του  Κλεισθένη  

προς  αυτή  την  κατάσταση  της  κυβερνησιμότητας ,  κάτι  το  οποίο  

επιβεβαιώθηκε  και  επικυρώθηκε  από  την  πλειοψηφία  του  κόσμου .   

 Εάν  είμαστε ,  λοιπόν ,  υπέρ  της  δημοκρατίας ,  θα  πρέπει  να  την  

αποδεχόμαστε  σε  όλες  τις  εκφάνσεις  της .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  δώσουμε  τον  λόγο  τώρα  σε  όσους  από  τους  προέδρους  των  Τοπικών  

Συμβουλίων ,  όπως  το  υποσχεθήκαμε ,  είναι  παρόντες  και  θέλουν  να  

πάρουν  τον  λόγο .  Θα  παρακαλέσω  μόνο  να  είναι  όσο  γίνεται  

περισσότερο  σύντομοι ,  γιατί  έχει  παρέλθει  αρκετός  χρόνος .   

 Ποιος  θέλει ;  Ο  κ .  Βαφειάδης  και  ο  κ .  Πάντσιος ,  μάλιστα .  Πάρτε  

το  μικρόφωνο .   

Κος  ΠΑΝΤΣΙΟΣ:  

Αγαπητέ  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι  είμαι  ο  πρόεδρος  της  Κάτω  Καμήλας  και  έχουμε  ένα  θέμα  

σχετικά  με  την  γέφυρα  της  Βαμβακούσας .  . .  την  στατικότητα  της  
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γέφυρας .  . .Εμείς  πηγαίνουμε  σε  καθημερινή  βάση  στα  κτήματα  που  

έχουμε  πέρα  με  τρακτέρ  που  είναι  πάνω  από  5 και  από  10 τόνους  και  

όπως  καταλαβαίνετε  περνάμε  από  την  γέφυρα  με  κίνδυνο  ζωής .   

 Παρακαλώ  όπως  μεριμνήσετε  για  την  στατικότητα  της  

γέφυρας…για  να  μπορούμε  να  περνάμε  ασφαλείς .  Έχουμε  ενημερώσει  

τον  κ .  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Έργων ,  τον  κ .  Νυχτοπάτη  και  

περιμένουμε  μια  απάντηση .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Βαφειάδη  έχετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;   

Κος  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ:  

Μια  γενική  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οπότε  κύριε  Νυχτοπάτη…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  και  ο  οικοδεσπότης  βασικά .   

Κος  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  κύριε  Βαφειάδη  για  να  δώσουμε  την  απάντηση  και  μετά  

να  πείτε  αυτό  που  θέλετε .  Κύριε  Νυχτοπάτη  πάρτε  τον  λόγο  να  δώσετε  

απάντηση .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καταρχάς  δεν  βάλαμε  εμείς  μια  πινακίδα  που  αναφέρει  1,5 τόνο  για  να  

περάσουν  τα  οχήματα ,  εάν  κάποιος  σήμερα  μπει  στο  Google θα  δει  τις  

φωτογραφίες  που  υπάρχουν  από  το  ΄14, όπου  εκεί  φαίνεται  εμφανώς  

ότι  υπήρχε  πινακίδα  που  έλεγε  1,5 τόνο .   
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 Τώρα  στην  πορεία  από  το  ΄14 και  μετά ,  δεν  μπορώ  να  ξέρω  πότε ,  

κάποιος ,  ούτε  για  ποιο  λόγο ,  άλλαξε  την  πινακίδα ,  άρα  εμείς  

επανήλθαμε  στο  σωστό ,  αυτό  που  ήταν  το  επιτρεπόμενο ,  τέλος  πάντων .   

 Τώρα  τι  γίνεται ;  Είπαμε  και  άλλη  φορά  ότι  προχωράμε  άμεσα  σε  

μια  καταγραφή ,  με  την  Υπηρεσία  Καταγραφής   όλων  των  γεφυρών  που  

δυστυχώς ,  ενός  πρωτοβάθμιου  . .  που  δυστυχώς  δεν  έχουμε  μέχρι  

σήμερα .  Δεν  γνωρίζουμε  πόσες  γέφυρες  έχουμε  στον  Νομό  μας  και  με  

πρώτη  ματιά  δηλαδή ,  εάν  οι  γέφυρες  αυτές  παρουσιάζουν  κάποιες  

ρωγμές  ή  τα  προβλήματα  που  αναφέρει  ο  κ .  Πρόεδρος .   

 Σε  συνδυασμό  τώρα  με  το  θέμα  της  γέφυρας  του  Τσέλιου ,  οι  

άνθρωποι  που  θα  έρθουν  θα  πάνε  και  από  εκεί .  Θα  μας  κάνουν  μια  

πρώτη  εκτίμηση  να  δούμε  τι  γίνεται .  Παρόλα  αυτά  αυτοί  δεν  θα  

προχωρήσουν  σε  κάτι  παραπάνω ,  όμως  αυτό  που  θα  γίνει  άμεσα ,  

ξαναλέω ,  είναι  η  καταγραφή  όλων  των  προβλημάτων   και  άμεσα  η  

επίλυση  των  προβλημάτων  όπου  παρουσιαστούν  τέτοια ,  όπως  και  στην  

γέφυρα  την  συγκεκριμένη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Κύριε  Βαφειάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  ήρθα  καθυστερημένα  και  θα  ήθελα  πρώτα  να  σας  καλωσορίσω  και  

να  σας  ευχαριστήσω  για  την  μεγάλη  τιμή  που  μας  κάνατε  να  

μεταφέρετε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών  στην  

περιφέρεια  ξεκινώντας  από  το  πρώην  Δήμο  Σκουτάρεως  στον  χώρο  του  

πρώην  Δημαρχείου .  Είναι  μεγάλη  τιμή  για  μας ,  σας  ευχαριστώ  

προσωπικά  έναν  –ένα  το  προεδρείο  και  όλους  τους  δημοτικούς  

συμβούλους .   
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 Δεν  θα  αναφερθώ  σε  προβλήματα ,  γιατί  εάν  ξεκινήσω  να  μιλάω  

θα  μιλάω  για  ώρες .  Θέλω  μόνο  να  κάνω  μια  διαπίστωση  και  μια  

διατύπωση .   

Κάποτε  πρέπει  αυτός  ο  μεγάλος  Δήμος  Σερρών ,  που  

οραματιζόμαστε  όλοι  και  σκεφτόμαστε ,  να  δει  και  την  περιφέρεια ,  να  

αγκαλιάσει  τα  χωριά  και  όχι  μόνο  την  πόλη .  Να  σκύψει  πάνω  στα  

προβλήματα ,  εδώ  είμαστε  να  συζητήσουμε  κάποια  θέματα  που  

υπάρχουν  σε  άλλη  στιγμή  και  να  μην  σας  πω  να  δεσμευτείτε  οι  

δημοτικοί  σύμβουλοι  ότι  πρέπει  να  σκύψατε  πάνω  στην  επίλυση  των  

προβλημάτων  της  περιφέρειας ,  γιατί  εάν  σβήσει  η  περιφέρεια ,  είναι  ο  

πνεύμονας  της  πόλης ,  τότε  θα  σβήσει  και  η  πόλη .  πρέπει  να  δώσουμε  

μεγάλη  βάση  στην  περιφέρεια .  Στα  χωριά .   

Αυτά .  Δεν  σας  κουράσω  παραπάνω ,  σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Βαφειάδη  ευχαριστούμε  θερμά .  Απλά  να  σας  διαβεβαιώσουμε  

ότι  αυτό  που  κάνουμε  σήμερα  είναι  το  ξεκίνημα .  Θα  επανέλθουμε ,  

λοιπόν  και  σε  επόμενες  συνεδριάσεις  μας  στην  περιφέρεια .  

Κος  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ:  

Είχαμε  κάποια  προβληματάκια  τα  οποία  μέσα  . .  αναλόγως  πράξαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .είναι  η  πρώτη  φορά  και  είναι  θεμιτό  να  υπάρχουν .  Ευχαριστούμε  

πολύ  και  ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .   

 

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έκδοση  ψηφίσματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για   
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την  μετατροπή  της  Αγίας  Σοφίας  σε  τζαμί .  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  η  Παρασκευή  που  μας  πέρασε  νομίζω  είναι  μια  

από  τις  πιο  μαύρες  σελίδες  που  καταγράφονται  στο  εθνικό  μας  

υποσυνείδητο  και  αυτό  γιατί  συνέβη  ένα  γεγονός  το  οποίο  θα  το  

θυμόμαστε  πάντα .   

Η  Αγία  Σοφία ,  αυτό  το  σημείο ,  αυτό  το  φωτεινό  σημείο  

Χριστιανοσύνης  και  πολιτισμού  κάποιοι  ήθελαν  για  τους  δικούς  τους  

λόγους  να  το  βεβηλώσουν .   

Προτείνω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ένα  ψήφισμα  σαν  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  ούτως  ώστε ,  να  κάνουμε  το  ελάχιστο  και  ενστερνιζόμενοι  

πλήρως  την  πεποίθηση  και  την  φιλοσοφία  που  έχουν  όλοι  οι  

συνδημότες ,  ένα  ψήφισμα  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  αναφέρεται  

στο  συγκεκριμένο  γεγονός .   

Σας  το  διαβάζω  και  θα  ήθελα  την  σύμφωνη  γνώμη  σας .   

 

 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α  

 

Η  Αγία  Σοφία  αποτελεί  για  όλη  την  πολιτισμένη  ανθρωπότητα  ένα  

μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς .   

Για  εμάς  τους  Έλληνες  όμως  είναι  η  Μεγάλη  Εκκλησία  το  Ιερό  

των  πόθων  και  των  οραμάτων  του  Έθνους ,  το  επί  μακρά  σειρά  αιώνων  

επίκεντρο  της  Εθνικής ,  θρησκευτικής  και  εκκλησιαστικής  ζωής  των  

Ελλήνων  Ορθοδόξων .  Η  μνήμη ,  ο  σεβασμός  και  η  τ ιμή  προς  την  Αγία  
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Σοφία ,  βρίσκεται  στο  συλλογικό  υποσυνείδητο  του  λαού  μας ,  στο  Εθνικό  

μας  DNA.  

Ο  εξ  ανατολών  γείτονάς  μας  γνωρίζοντας  όλα  τα  ανωτέρω ,  

επιχείρησε ,  με  την  απρόκλητη  και  μη  συμβατή  με  τα  κεκτημένα  του  

πολιτισμένου  κόσμου  πράξη  της  μετατροπής  της  Αγίας  Σοφίας  σε  τζαμί ,  

να  προκαλέσει  το  εθνικό  μας  φιλότιμο  και  να  χλευάσει  την  εθνική  μας  

αξιοπρέπεια .   

Συνδυάστηκε ,  μάλιστα ,  η  ενέργεια  αυτή  με  αδιανόητες  και  

αντίθετες  σε  κάθε  έννοια  διεθνούς  δικαίου  διεκδικήσεις  επί  των  

κυριαρχιών  δικαιωμάτων  της  πατρίδας  μας  στην  Ανατολική  Μεσόγειο  

νοτίως  του  Καστελόριζου .   

Όλες  αυτές  οι  προκλήσεις  δεν  είναι  δυνατόν  να  κάμψουν  το  ηθικό  

των  Ελλήνων .  Ποτέ  δεν  είναι  δυνατόν  οι  Έλληνες  να  στραφούν  πρώτοι  

εναντίον  οιουδήποτε  γειτονικού  λαού ,  όπως  επίσης ,  δεν  είναι  δυνατόν  

να  επιτρέψουν  την  παραμικρή  απώλεια  της  εθνικής  κυριαρχίας .   

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  διατρανώνει  την  Εθνική  Ενότητα ,  

η  οποία  περισσότερο  από  ποτέ  είναι  αναγκαία  για  την  αντιμετώπιση  των  

προκλήσεων  και  απειλών  που  δέχεται  η  Πατρίδα  μας  και  καλεί  την  

Ελληνική  Κυβέρνηση  να  πράττει  πάντα  το  καθήκον  της ,  μένοντας  

σταθερή  και  ανυποχώρητη  στην  υπεράσπιση  των  Εθνικών  μας  Δικαίων  

και  γνωρίζοντας  ότι  την  στηρίζει  η  χαλύβδινη  αποφασιστικότητα  

ολόκληρου  του  Έθνους .   

Καλεί  επίσης  την  Ελληνική  Κυβέρνηση  να  συνεχίσει  τον  αγώνα  για  

την  ανατροπή  των  αποτελεσμάτων  της  μετατροπής  της  Αγίας  Σοφίας  σε  

τζαμί .  
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Ζητώ  την  σύμφωνη  γνώμη  σας  για  την  έκδοση  του  συγκεκριμένου  

ψηφίσματος .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνει  το  σώμα ;  Το  σώμα  εγκρίνει  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  302α /2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε  έτοιμοι  να  προχωρήσουμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  

πρώτο .   

 

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κυριότητας  ακινήτου  στο  Ο .Τ .  356  

 στην  περιοχή  πράξης  εφαρμογής  ¨Εργατικές  Κατοικίες¨  του  Δήμου  

 Σερρών  με  χαρακτηρισμό  ¨Κοινωφελής  Χώρος  Πυροσβεστικού  

Σταθμού¨  

 και  μερική  ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  215/2019 Α .Δ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  γνωστό  το  θέμα  στο  σώμα .  Το  σώμα  συναινεί .  Συναινεί  το  σώμα  

ομόφωνα .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

70 

ΠΡΑΚΤ .   

1/12/2020  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Τροποποίηση  της  αριθ .  791/2018 κανονιστικής  απόφασης  του   

Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  ¨Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ .   

435/2017 κανονιστικής  απόφασης  που  αφορά  την  λειτουργία   

της  Χριστουγεννιάτικης  αγοράς  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  εξηγήθηκε  και  στο  ξεκίνημα  της  συνεδρίασης ,  όλο  το  θέμα  

δημιουργήθηκε  από  αυτό  το  δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

γιατί  εάν  δεν  υπήρχε  η  καθυστέρηση  για  να  πετύχουμε ,  να  προλάβουμε  

αυτή  την  διαδικασία  του  να  περάσει  από  όλα  αυτά  τα  όργανα  η  

κανονιστική ,  ενδεχόμενα  δεν  θα  είχαμε  καταλήξει  σε  αυτό  το  

πρόβλημα  που  παρουσιάστηκαν  και  δεν  θα  είχαμε  αντιμετωπίσει  αυτά  

τα  προβλήματα ,  αυτά  τα  θέματα .   
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 Πρέπει  να  σας  πω  ότι  η  υπηρεσία  για  την  κανονιστική  έδωσε  στα  

αρμόδια  όργανα  την  πρότασή  της  στις  15/7 και  αυτό  γιατί ;  Γιατί  

υπήρχε  ένα  πολύ  μεγάλο  διάστημα  που  η  υπηρεσία  ασχολήθηκε  με  

άλλα  θέματα  προτεραιότητες ,  τα  οποία  υπήρχαν  και  λόγω  του  

κορωνοϊού  και  λόγω  των  τραπεζοκαθισμάτων  που  είναι  αποτέλεσμα  

του  κορωνοϊού .   

 Ο  αρχικός  μας  προγραμματισμός  προέβλεπε  ότι  αυτή  η  

διαδικασία  της  κανονιστικής  θα  ξεκινούσε  από  τον  Μάρτιο ,  όπως  σας  

το  είχαμε  πει  τότε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δυστυχώς ,  όπως  σας  είπα ,  

οι  προτεραιότητες  άλλαξαν ,  η  υπηρεσία  αποδεκατίστηκε ,  γιατί  

υπήρχαν  και  άδειες  ειδικού  σκοπού ,  όλα  αυτά  ξεκίνησαν  με  μια  μεγάλη  

καθυστέρηση  με  αποτέλεσμα  μόλις  15/7,  15 Ιουλίου ,  μια  εβδομάδα  

περίπου ,  δέκα  μέρες  πριν ,  να  έχουμε  την  εισήγηση  τελικά  της  

υπηρεσίας  για  την  κανονιστική .   

 Η  κανονιστική  πέρασε  διαδοχικά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

από  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  μια  Επιτροπή  Διαβούλευσης  που  στα  

πενήντα  μέλη  παρευρέθηκαν  τα  σαράντα  ένα  και  εδώ  θα  πρέπει  να  το  

επισημάνουμε  το  γεγονός  ότι  υπάρχει  μεγάλη  λαχτάρα  συμμετοχής  

όλων  αυτών  των  ανθρώπων ,  οι  οποίοι  συμμετείχαν  σε  μια  Επιτροπή  

Διαβούλευσης .   

 Θα  υπενθυμίσω  αυτό  το  οποίο  εσείς  οι  παλαιότεροι  γνωρίζετε ,  

ότι  η  Επιτροπή  Διαβούλευσης  τα  προηγούμενα  χρόνια  με  τα  25 περίπου  

άτομα  είναι  δύσκολο  να  συγκροτηθεί ,  να  έχει  απαρτία .  Αυτό  δείχνει  

και  μια  εντελώς  διαφορετική  προσέγγιση  και  φιλοσοφία  και  λαχτάρα  

όλου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των  ανθρώπων  που  συμμετέχουν  

στις  Επιτροπές  αυτές .   
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 Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  την  οποία  θα  πρέπει  να  πω  ότι  και  

λόγω  του  ότι  ο  Πρόεδρος  ο  διοικητικός  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  

έλειπε ,  την  προεδρεία  την  είχε  το  μέλος  που  προέρχεται  από  την  

αντιπολίτευση ,  η  κυρία  Δρίγκα  και  αυτό  δείχνει  μια  συνολική  

προσέγγιση  στο  συγκεκριμένο  θέμα .   

 Γρήγορα ,  λοιπόν ,  όλα  αυτά  τα  όργανα  και  θέλω  να  συγχαρώ  και  

τον  Πρόεδρο  και  τις  υπηρεσίες  αλλά  και  όλα  τα  μέλη ,  γρήγορα  μέσα  σε  

μια  εβδομάδα ,  σε  ένα  ουσιαστικό  χρόνο  ρεκόρ  έφτασαν  στο  θέμα  στο  

σημερινό  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  λέμε  γρήγορα ,  γιατί  ο  χρόνος  είναι  

πολύ  λίγος .   

 Η  κανονιστική  σημαίνει  ότι  αλλάζουμε ,  τροποποιούμε ,  

επαυξάνουμε  ουσιαστικά  τους  χώρους  στους  οποίους  θα  επεκταθεί  η  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  με  συγκεκριμένες  δραστηριότητες .   

 Πέρυσι  καταφέραμε  κάτι  συνολικά ,  κάτι  το  οποίο  το  χαρήκαμε  

πολύ .  Επεκτείναμε  μεν  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  στον  χώρο  της  

Κωνσταντίνου  Καραμανλή  και  στον  χώρο  της  πλατείας  Ελευθερίας ,  

δίχως  όμως  κανονιστική .  Δίχως  την  κανονιστική ,  γιατί  δεν  

προλαβαίναμε ,  γιατί  όπως  καταλαβαίνετε  ότι  η  κανονιστική  έπρεπε  να  

ξεκινήσει  από  όλα  τα  Τοπικά  Συμβούλια ,  Επιτροπή  Διαβούλευσης .  Η  

Επιτροπή  Διαβούλευσης  ήταν  περίπου  τον  Οκτώβριο ,  5 Οκτωβρίου  

νομίζω  ψηφίστηκε ,  άρα  δεν  προλαβαίναμε  να  έχουμε  αυτή  την  

κανονιστική .   

 Φέτος  όμως  είμαστε  σε  θέση  να  παρουσιάσουμε  την  κανονιστική  

και  είμαστε  σε  θέση  να  παρουσιάσουμε  το  δικό  μας  όραμα ,  το  οποίο  

είχαμε  πει  και  προεκλογικά  με  τους  Σερραίους .  Νομίζω  ότι  αυτό  δεν  το  

είπαμε  μόνο  εμείς ,  αλλά  το  είπε  και  η  παράταξη  της  αξιωματικής  

αντιπολίτευσης  στους  συνδημότες  μας ,  ότι  θέλουμε  μια  ‘Πολιτεία  των  
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Ευχών’  στο  κέντρο  και  στο  κέντρο  και  φυσικά  με  πολύ  περισσότερο  

χρώμα  και  πολύ  περισσότερες  δραστηριότητες .  

 Η  φιλοσοφία ,  λοιπόν ,  αυτής  της  κανονιστικής  είναι  ότι  κρατάμε  

αυτό  το  οποίο  υπάρχει  στην  Δορυλαίου ,  στο  κεντρικό  μας  πάρκο ,  το  

κρατάμε  όπως  έχει  αλλά  το  επεκτείνουμε  στον  άξονα  Κωνσταντίνου  

Καραμανλή ,  στην  πλατεία  Ελευθερίας ,  στην  πλατεία  Ι .Κ .Α .  και  στην  

πλατεία  Εμπορίου .   

 Πλέον  και  θα  ήθελα ,  εάν  μπορούμε ,  εάν  έχουμε  την  ευχέρεια  να  

δείξουμε ,  να  οπτικοποιήσουμε  λίγο  το  πως  η  κανονιστική  αυτή  

αποτυπώνεται  με  36 επιπλέον  οικίσκους ,  με  5 νέους  χώρους  

παιχνιδιών ,  παγοδρόμιο ,  καρουσέλ ,  άλλα  παιχνίδια  σε  όλους  αυτούς  

τους  χώρους .   

 Με  την  κανονιστική  τι  επιτυγχάνουμε ;  Επιτυγχάνουμε  για  όλους  

αυτούς  τους  χώρους  να  έχουμε  πρόσθετα  έσοδα  από  τους  

επαγγελματίες  οι  οποίοι  μέσω  διαδικασίας  ανοικτής  πλειοδοτικού  

διαγωνισμού  θα  μπουν  για  να  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους ,  τα  

προϊόντα  τους ,  τα  παιχνίδια ,  ούτως  ώστε ,  να  τα  χαρούν  όλοι  οι  

Σερραίοι .   

 Θα  έχουμε  νέο  παγοδρόμιο ,  θα  έχουμε  νέα  δυο  καρουσέλ ,  θα  

έχουμε  και  άλλα  παιχνίδια  σε  όλους  αυτούς  τους  χώρους  και  κυρίως  θα  

έχουμε  πολύ  φως ,  πολύ  ζωή .  Ελπίζουμε ,  φυσικά  να  είμαστε  σε  θέση  

και  υγειονομικά ,  να  τελειώσει  αυτή  η  περιπέτεια  και  να  είμαστε  σε  

θέση  όλοι  να  χαρούμε  αυτά  τα  Χριστούγεννα ,  όπως  μας  αξίζει  να  τα  

χαρούμε .   

 Εδώ ,  λοιπόν ,  βλέπετε  την  πρώτη  μας  διαφάνεια ,  η  οποία  είναι  η  

πλατεία  Ελευθερίας  και  η  Κωνσταντίνου  Καραμανλή .  Στην  πλατεία  

Ελευθερίας  στον  χώρο  του  αγάλματος  του  Εμμ .  Παπά ,  εκεί  η  
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κανονιστική  προβλέπει  την  ύπαρξη  παγοδρομίου .  Το  s tage των  

βασικών  εκδηλώσεων  θα  είναι  στον  χώρο  όπου  είναι  και  τώρα  και  καθ’  

όλο  το  μήκος  της  Κωνσταντίνου  Καραμανλή  προβλέπονται  οικίσκοι  με  

καρουσέλ ,  με  έναν  χώρο  στην  πλατεία  Εμπορίου ,  στον  χώρο  της  

πλατείας  Εμπορίου  που  θα  έχουμε  και  το  καρουσέλ .   

 Επίσης ,  στον  χώρο  μπροστά  την  Νομαρχία ,  στην  Αντιπεριφέρεια ,  

θα  έχουμε  τους  οικίσκους  που  θα  έχουν  να  κάνουν  με  τις  

δραστηριότητες  «Το  σπίτι  του  Αγίου  Βασίλη» και  φυσικά  άλλες  

δραστηριότητες  εκεί .   

 Εάν  μεταφερθούμε  στην  πλατεία  Εμπορίου  και  στην  πλατεία  

Ι .Κ .Α . ,  πάμε  στην  επόμενη  διαφάνεια ,  στην  πλατεία  Εμπορίου  

περιλαμβάνονται  και  εδώ  οικίσκοι  και  ένας  χώρος  για  παιχνίδι ,  το  

οποίο  θα  είναι  και  καρουσέλ ,  θα  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  προκύψει  από  

τον  διαγωνισμό ,  ο  οποίος  θα  βγει  και  φυσικά  με  τον  αντίστοιχο  

φωτισμό .   

 Τέλος  την  πλατεία  Ι .Κ .Α .  που  θα  έχουμε  και  εδώ ,  ας  αλλάξουμε  

διαφάνεια ,  θα  έχουμε  και  εδώ  παιχνίδι  καρουσέλ  ή  οποιοδήποτε  

παιχνίδι  προκύψει  και  φυσικά  οικίσκους  για  συγκεκριμένα  προϊόντα  

και  υπηρεσίες  που  θα  προσφέρουν  οι  οικίσκοι .   

 Οι  οικίσκοι  έχουν  να  κάνουν  και  με  πώληση  προϊόντων  αλλά  και  

με  παροχή  υπηρεσιών  από  Συλλόγους  και  από  διάφορους  άλλους  

φορείς .   

 Αυτό  που  σήμερα  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  είναι  η  κανονιστική .  

Το  τι  θα  γίνει  σε  επίπεδο  δραστηριοτήτων ,  σε  επίπεδο  λειτουργίας ,  σε  

επίπεδο  αποτύπωσης  συνολικής  λειτουργίας  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  

θα  προκύψει  μέσα  από  μια  Οργανωτική  Επιτροπή ,  η  οποία  στο  επόμενο  
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Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  έρθει ,  στην  οποία  προφανώς  ο  ρόλος  της  

αντιπολίτευσης  είναι  δεδομένος .  

  Είναι  μια  συνολική  προσπάθεια .  Και  το  στοίχημα  να  το  

κερδίσουμε  αυτό  το  στοίχημα  για  μια  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  στο  

κέντρο  της  πόλης ,  είναι  συνολικό .   

 Θα  πρέπει  να  σας  πω  και  να  μην  το  ξεχάσω ,  ότι  η  Δορυλαίου  

παραμένει  . .η  κανονιστική  της  Δορυλαίου  παραμείνει  κανονικά .  

Δηλαδή ,  το  λούνα-παρκ ,  όλοι  οι  οικίσκοι ,  παραμένουν  κανονικά ,  γι '  

αυτό  δεν  το  είδατε  αποτυπωμένο .  Παραμένει  κανονικά  εκεί  η  

Δορυλαίου ,  επεκτείνεται  όμως  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .   

Αυτό  το  οποίο  νομίζω  το  χαρήκαμε  όλοι ,  το  ζήσαμε  όλοι ,  το  

αισθανθήκαμε  όλοι  και  το  κάναμε  ακόμα  πιο  έντονο  και  στην  πλατεία  

Ελευθερίας  και  στην  πλατεία  του  Ι .Κ .Α .  και  στην  πλατεία  Εμπορίου  

και  πολύ  πιο  εξωστρεφές ,  γιατί   πιστεύω  ότι  στην  Οργανωτική  

Επιτροπή  υπάρχουν  πολλές  ιδέες ,  υπάρχουν  πολλές  προτάσεις ,  η  

οποίες  ήδη  δουλεύονται ,  η  Οργανωτική  Επιτροπή  θα  τις  ολοκληρώσει ,  

για  να  φτάσουμε  σε  σημείο  να  προχωρήσουν  γρήγορα  και  οι  

διαγωνισμοί ,  για  να  έχουμε  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  θέλουμε .  

Όχι  μόνο  για  τους  Σερραίους ,  αλλά  και  για  τους  επισκέπτες  από  άλλες  

περιοχές ,  αρκεί  να  μην  έχουμε  άλλου  είδους  προβλήματα ,  κάτι  το  

οποίο  το  ευχόμαστε  όλοι .  

 Κλείνοντας ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  να  μείνουμε  όλοι  

στο  γεγονός  ότι  αυτό   δεν  αφορά  την  μια  ή  την  άλλη  παράταξη ,  αφορά  

όλους  μας .  προφανώς  μπορεί  να  υπάρχουν  και  απόψεις  στο  

συγκεκριμένο  αυτό  κομμάτι  τις  λειτουργίας  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  

και  διαφορετικές  για  εμπλουτισμό ,  είμαστε  εδώ  μέσα  από  την  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

76 

Οργανωτική  Επιτροπή  να  τις  ενσωματώσουμε ,  να  τις  υιοθετήσουμε ,  για  

να  προχωρήσουμε  στο  καλύτερο  αποτέλεσμα .   

 Εγώ  σας  ζητώ  απλώς  την  ψήφιση  της  συγκεκριμένης  

κανονιστικής ,  όπως  έχει  προκύψει  και  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  

Ζωής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  ή  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Για  τοποθέτηση  

κύριε  Φωτιάδη ;  Ο  κ .  Τερζής  έχει  ερώτηση .  Ωραία .  Μια  ερώτηση ,  

λοιπόν  από  τον  κ .  Τερζή .  Ακούμε ,  κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Προεξοφλώ  ότι  είμαι  υπέρ  της  επέκτασης  και  του  ανοίγματος ,  

. .τοποθέτηση .  Η  ερώτηση  που  θέλω  να  κάνω ,  για  να  είμαι  και  

σύμφωνος  με  τον  Κανονισμό  Λειτουργίας .   

 Με  τους  35 αυτούς  οικίσκους  υγειονομικού  ή  μη  ενδιαφέροντος ,  

εμπορικού  όμως  χαρακτήρα ,  έχω  έναν  προβληματισμό  και  μια  

αμφιβολία .  Έχει  ερωτηθεί  ο  εμπορικός  κόσμος  και  όχι   ο  Εμπορικός  

Σύλλογος ,  ο  εμπορικός  κόσμος  εάν  αυτή  η  . .  μέσα  στο  εμπορικό  

κέντρο ,  στην  αγορά  35 οικίσκων  εμπορικού  χαρακτήρα  θα  έχει  ως  

αποτέλεσμα  την  μείωση  του  τζίρου  των  ήδη  πληγέντων  επιχειρήσεων  

στην  αγορά  μας ,  λόγω  όλων  των  προβλημάτων ,  οικονομικών ,  

υγειονομικών ,  πανδημίας  και  μη ;   

 Εάν  λοιπόν  αυτοί  οι  35 οικίσκοι  σε  αυτό  το  διάστημα  που  κόσμος  

θα  περιμένει  την  προσέλευση  Σερραίων  και  μη  από  το  . .  και  έξω  από  

εδώ  για  να  κάνουν  έναν  τζίρο  σε  προϊόντα  που  δεν  λείπουν  από  την  

αγορά ,  χυμοί ,  καφέδες ,  αναψυκτικά ,  ψιλικατζήδες ,  γυναικεία ,  να  μην  

τα  περιγράψω ,  τα  λέτε  πάρα  πολύ  καλά  στην  Κανονιστική ,  στην  οποία  

πατήσατε  πάνω  στην  κανονιστική  του  ΄17, ήμουνα  από  τους  
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πρωτεργάτες  που  για  πρώτη  φορά  έγινε ,  οπότε  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  

την  διαδικασία  και  μπράβο  σας  που  το  φέρνετε  τόσο  νωρίς .  Αυτός  

είναι  ο  προβληματισμός  μου  για  τον  εμπορικό  κόσμο  που  περιμένει .   

 Και  ένα  δεύτερο .  Ο  επιχειρηματίας  που  θα  έρθει  για  το  καρουσέλ  

και  το  παγοδρόμιο  θέλει  να  έχει  κέρδη  και  μέχρι  τώρα  είχε  το  

μονοπώλιο  γιατί  ήταν  ένα  καρουσέλ ,  ένα  παγοδρόμιο .  Τώρα  έχουμε  

τέσσερα  καρουσέλ ,  δυο  παγοδρόμια  και  λέω  εγώ ,  στην  κανονιστική  

γράφει  και  ένα  παγοδρόμιο  στην  Δορυλαίου .   

Εγώ  αυτό  ανάγνωσα  και  αυτό  λέω .   12.000 είναι  τα  παιδιά  μας  σε  

όλο  τον  Νομό  από  την  1η  Δημοτικού  μέχρι  την  3η  Λυκείου ,  το  ξέρω  

γιατί  είμαι  καθηγητής  και  ήμουνα  χρόνια  στην  ΕΣΕΔΕ .  Από  μια  φορά  

να  περάσουν  όλα ,  από  2 ευρώ  είναι  24.000.  Εάν  αυτό  το  μοιράσουμε  

σε  τρία  καρουσέλ  και  δυο  παγοδρόμια  . .νομίζω  ότι  δεν  αξίζει  με  το  

ενοίκιο ,  το  ρεύμα  και  όλα  αυτά  να  έρθουν  οι  επιχειρηματίες .   

 Είναι  ο  προβληματισμός  μου  και  ρωτώ  εάν  το  έχετε  σκεφτεί ,  

προσέξτε  η  ερώτηση ,  όχι  ο  Εμπορικός  Σύλλογος ,  τον  εμπορικό  κόσμο  

εάν  ενοχλήσει  αυτή  η  ανάπτυξη  35 οικίσκων  υγειονομικού  

ενδιαφέροντος .   

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  πολύ  εύλογες  οι  ερωτήσεις ,  πολύ  εύλογες  οι  ερωτήσεις  από  έναν  

άνθρωπο  ο  οποίος  πραγματικά  γνωρίζει  το  θέμα  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  

νομίζω  ότι  είναι  πολύτιμη  η  συνεισφορά  σας  και  μέσω  των  ερωτήσεων  

και  πιστεύω  και  ελπίζω  και  μέσα  από  την  Οργανωτική  Επιτροπή ,  η  

οποία  θα  επακολουθήσει .   

 Λοιπόν ,  στις  απαντήσεις .   
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 Οι  οικίσκοι ,  αυτοί  οι  επιπλέον  οικίσκοι  που  προβλέπονται  είναι  

36.  Αυτός  είναι  ο  αριθμός  ο  οποίος  προβλέπεται .  Δεν  σημαίνει  ότι  θα  

καλυφθούν  όλοι .   Είναι  ο  ανώτατος  αριθμό  που  βάζουμε  και  το  ποιοι  

θα  λειτουργήσουν ,  γιατί  προσέξτε ,  σε  αυτούς  τους  36 περιλαμβάνονται  

και  αυτοί  οι  οποίοι  θα  διατεθούν  σε  Συλλόγους ,  οι  οποίοι  έχουν  μια  

δραστηριότητα  κοινωφελή ,  πολλοί  σύλλογοι  δεν  κάνουν  μια  εμπορία  

αντίστοιχων  ειδών ,  τα  οποία  υπάρχουν  στην  αγορά ,  άρα  αυτοί  θα  είναι  

εκτός  διαδικασίας .  

Είναι  σίγουρο  όμως  ότι  η  διαβούλευση  που  θα  έχουμε  μέσα  στην  

Οργανωτική  Επιτροπή ,  στην  οποία  θα  συμμετέχουν  όχι  μόνο  ο  

Εμπορικός  Σύλλογος  αλλά  και  από  το  Επιμελητήριο ,  προφανώς ,  γιατί  

δεν  είναι  μόνο  θέμα  Εμπορικού  Συλλόγου ,  είναι  και  θέμα  

Επιμελητηρίου  που  εκ  των  πραγμάτων  είναι  αυτός  ο  οποίος ,  ο  φορέας  

που  εκφράζει  τους  επαγγελματίες  και  φυσικά  μέσα  από  αυτή  την  

συμμετοχή  όλων  των  ανθρώπων  που  έχουν  αυτές  τις  ανησυχίες  το  

τελευταίο  πράγμα  που  θα  θέλουν  να  κάνουν  είναι  να  ζημιώσουν  την  

τοπική  αγορά .   

Ξέρετε  που  αποσκοπούν ;  Αποσκοπούν  στο  . .  Δηλαδή ,  δεν  

θέλουμε  μια  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  θα  απευθύνεται  μόνο  στους  

Σερραίους .  Και  στις  δράσεις  και  η  . .πολιτική  η  οποία  θα  εφαρμόσουμε  

είναι  κυρίως  να  έχουμε ,  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους  επισκέπτες .   

Άρα  δεν  θα  πρέπει  να  σκεφτόμαστε  με  αρνητικά  δεδομένα  των  

προηγουμένων  ετών ,  θέλουμε  να ,  καταρχάς  προσευχόμαστε  να  έχουμε  

μια  κατάσταση  ομαλή ,  γιατί  όλα  αυτά  τα  σχέδια  μπορεί  να  πάνε  στον  

βρόντο  εάν  έχουμε  μια  άλλη  κατάσταση .  Παρόλα  αυτά  όμως  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  τα  κάνουμε .   
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Υπολογίζουμε ,  λοιπόν  και  ευελπιστούμε  σε  μια  πολιτική  τέτοια ,  

η  οποία  να  προσελκύσει  πολύ  περισσότερο  κόσμο  και  σε  επίπεδο  

διαφήμισης  και  σε  επίπεδο  δράσεων .  Πολλών  δράσεων  οι  οποίες  θα  

φέρουν ,  όχι  μόνο  περισσότερο  κόσμο  αλλά  και  τον  ίδιο  κόσμο  

περισσότερες  μέρες .  Γιατί  δεν  είναι  μόνο  θέμα  πόσα  άτομα  έχουμε  για  

να  έρθουν  αλλά  πόσες  φορές  επισκέπτονται  έναν  χώρο  που  είναι  κοντά  

τους ,  δεν  είσαι  σε  έναν  χώρο ,  ο  οποίος  είναι  γεμάτος  λάσπες  και  ξερά  

χόρτα ,  που  εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  είναι  τόσο  εύκολα  προσβάσιμος ,  

άρα  είναι  κοντά  και  είναι  σε  ένα  περιβάλλον ,  το  οποίο  τους  έχει  κάνει  

να  το  επισκέπτονται  συνεχώς .   

Άρα  το  μεγάλωμα  της  πίτας  είναι  το  στοίχημα ,  το  οποίο  θα  μας  

επιτρέψει  και  για  τους  οικίσκους ,  όσους  χρησιμοποιήσουμε ,  αλλά  και  

για  τα  παιχνίδια .  Ναι ,  έχουμε  προβλέψει  πολλούς  χώρους  παιχνιδιών .  

Δεν  ξέρουμε  τελικά  πόσοι ,  όπως  είπαμε ,  το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους  

οικίσκους ,  πόσοι  θα  καλυφθούν .  Ευελπιστούμε  ότι  με  αυτό  το  πλάνο  

που  έχουμε  και  αυτό  το  πλάνο  που  θα  δείξουμε ,  ενδεχόμενα  στους  

επιχειρηματίες  που  θα  έρθουν ,  νομίζουμε  ότι  θα  έχουμε  το  αποτέλεσμα  

της  συνεισφοράς  σας  προς  αυτή  την  κατεύθυνση .   

Δεν  ξέρω  εάν  κάλυψα  το  ερώτημά  σας  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Λοιπόν ,  περνάμε  σε  κύκλο  τοποθετήσεων .  Ο  κ .  

Φωτιάδης  ζήτησε  τον  λόγο ,  ο  κ .  Τερζής ,  η  κυρία  Παλάζη ,  ο  κ .  

Καρυπίδης  και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  έτερος  κ .  Φωτιάδης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  με  εσάς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  επισήμανση .  Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τα  οστά  του  Εμμ .  

Παπά  του  μεγάλου  αυτού  ήρωα  είναι  κάτω  από  τον  ανδριάντα  του ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  δεν  είναι ;  Θεωρώ  ότι  δεν  συνάδει  ούτε  αυτό  που  έγινε  πέρυσι  που  

τοποθετήσαμε  το  καρουσέλ  μπροστά  σε  έναν  χώρο ,  τον  οποίο  θεωρώ  

ότι  δεν  μπορεί  να  τον  διαθέσουμε  για  το  παγοδρόμιο .   

 Η  άποψή  μου  η  προσωπική ,  θαρρώ  και  της  παράταξής  μας  είναι ,  

ότι  εκείνο  τον  χώρο  δεν  του  ταιριάζει ,  δεν  συνάδει ,  να  μην  

επιχειρηματολογήσω ,  δεν  χρειάζεται  να  τον  διαθέσουμε  για  τέτοιου  

είδους .  Θα  τον  προτιμούσα  κενό .  Θα  μπορούσε  να  πάει  αλλού  το  

παγοδρόμιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Τερζής .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

 Όπως  είπα  και  πριν  θα  τοποθετηθώ  σεβόμενος  τον  Κανονισμό .  Όσον  

αφορά  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής ,  αυτή  ήταν  η  Επιτροπή  στην  

οποία  41 μέλη  για  πρώτη  φορά  συμμετείχα ,  Επιτροπή  Διαβούλευσης .  

Μας  ήταν  δια  περιφοράς .  Ήταν  δια  περιφοράς .  Ήταν  πολύ  εύκολο ,  

λοιπόν ,  να  βρεθούν  41 άτομα  σε  μια  Επιτροπή  Διαβούλευσης  που  έγινε  

δια  περιφοράς  από  το  σπίτι  τους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  που  θα  παρέμβω ,  σας  διαβεβαιώ  ότι  επειδή  ασχολήθηκα  

προσωπικά ,  δεν  ήταν  καθόλου  εύκολο .  Πολύ  πιο  δύσκολο  από  την  δια  

ζώσης  συνεδρίασης .  Συγνώμη .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ήταν  όμως  δια  περιφοράς  και  μπορούσε  να  συμμετάσχει  ο  καθένας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συνεχίστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Αυτό  σας  παρατήρηση  και  εντάξει ,  καμία  αφορά  να  μην  κάνουμε  ένα  

θέμα ,  . .  κερδίζουμε  τις  εντυπώσεις .   

 Όσον  αφορά  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  συγχαρητήρια  και  

μπράβο  και  πέρυσι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  συναινέσαμε  και  εγώ  

προσωπικά  που  ήμουνα  και  Πρόεδρος  και  αντιπρόεδρος  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  σε  αυτή  την  επέκταση .  Μπράβο  που  επεκτείνεται  και  στο  

Ι .Κ .Α .  και  στην  πλατεία  Εμπορίου .  Θυμίζω  όμως  ότι  εάν  δαπανήσαμε  

για  ένα  απόγευμα  στην  μασκαράτα  35.000 ευρώ  και  πλέον ,  τι  θα  γίνει  

τώρα  σε  20 ημέρες  που  το  αφήνουμε  και  στην  πλατεία  Εμπορίου  και  

στον  Ι .Κ .Α .  με  τον  στολισμό ,  με  την  δαπάνη  μορφοποίησης  του  χώρου  

του  Χριστουγεννιάτικου ;  Πιστεύω  ότι  τα  ποσά  θα  είναι  πολύ  

μεγαλύτερα  κρίνοντας  συγκριτικά  το  ένα  απόγευμα  της  Τσικνοπέμπτης  

με  αυτά .   

 Το  θέμα  μας  από  τον  Σερραϊκό  λαό ,  τους  Σερραίους  δεν  θέλει  το  

χοτ-ντογκ .  Δεν  λείπει  ο   καφές  και  το  κονιάκ  και  το  τσίπουρο ,  λίγη  

ψυχαγωγία  και  διασκέδαση .  Είμαι  σίγουρος ,  γιατί  το  είδα  και  πέρυσι ,  

το  βλέπω  και  στην  κυρία  Παλάζη  την  Πρόεδρο ,  ότι  θα  κάνετε  τα  

αδύνατα  δυνατά  για  να  ψυχαγωγικών  και  να  χαρούν  οι  Σερραίοι .  

Αφήστε  λοιπόν  την  εμπορευματοποίηση  της  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ .  Τα  

οικονομικά  οφέλη  πόσο  υπολογίζετε  ότι  θα  ανέλθουν ;  Πόσο  θα  

ανέβουν  εάν  και  οι  35 οικίσκοι  μισθωθούν ;  Πόσα  θα  είναι  αυτά  τα  

χρήματα ;  Ο  κόσμος ,  ύστερα  και  από  αυτά  που  περνάει  θέλει  

ψυχαγωγία ,  χαρά ,  ξεγνοιασιά ,  διασκέδαση .   

 Εδώ  έρχεται  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  γιατί  οργανωτικό ,  ψυχαγωγικό  

κομμάτι  και  την  προβολή  των  έχει  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Λοιπόν ,  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  
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είναι  αυτή  που  θα  πάρει  στην  πλάτη  της ,  βέβαια  με  την  υποστήριξη  του  

Δημάρχου  και  την  δική  μας ,  που  θα  αναλάβει  την  χαρά  των  Σερραίων  

που  το  έχουν  ανάγκη .  Αφήστε ,  λοιπόν ,  τα  τσίπουρα ,  τα  χοτ-ντογκ  και  

όλα  τα  ψιλικατζίδικα  και  κάντε  μια  γιορτή ,  που  θα  την  κάνετε  είμαι  

σίγουρος ,  απλά  το  τονίζω .  Το  τονίζω .   

 Σας  ευχαριστώ ,  δεν  θα  δευτερολογήσω .  Νομίζω  δεν  υπάρχει  

λόγος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Η  κυρία  Παλάζη .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αγαπητοί  συνάδελφοι ,  αυτό  που  

πρώτα  από  όλα  θέλω  να  επισημάνω ,  γιατί  ενδεχομένως  δεν  γνωρίζουν  

όλες  τις  λεπτομέρειες  οι  συνάδελφοι ,  αφορά  το  γεγονός  ότι  η  σύνταξη  

μιας  κανονιστικής  εκ  νέου  είναι  μια  διαδικασία ,  η  οποία  δεν  έχει  

συγκεκριμένο  και  περιορισμένο  χρονικό  ορίζοντα .   

 Επειδή  περνάει  από  διάφορα  στάδια  και  έχει  πολύμηνη  και  

κοχλιώδη  διαδικασία ,  ο  σχεδιασμός  της  δεν  θα  αφορά  την  ‘Πολιτεία  

των  Ευχών  2002’,  αλλά ,  εάν  ήταν  δυνατόν ,  να  προβλέπουμε  όλες  τις  

δυνατές  επεκτάσεις  για  την  επόμενη ,  τουλάχιστον ,  δεκαετία .  Έτσι  θα  

απαλλάξουμε  οποιαδήποτε  Δημοτική  Αρχή  και  μάλιστα  τις  επόμενες ,  

από  την  κοχλιώδη  διαδικασία  δημιουργίας  εκ  νέου  κανονιστικής  

αλλαγής  στην  κανονιστική .   

 Συνεπώς ,  είναι ,  πως  να  το  πω  τώρα ,  είναι  υπόθεση  εργασίας  ότι  

αυτοί  οι  οικίσκοι  θα  χρησιμοποιηθούν  σώνει  και  καλά  την  

συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή  τα  Χριστούγεννα  του  ΄20.  

Επίσης ,  να  συμπληρώσω  σε  όσα  σωστά  είπε  ο  Δήμαρχος ,  ότι  ένα  

μέρος  των  οικίσκων  θα  διατεθούν ,  έτσι  ώστε ,  να  προβληθούν  δομές  και  
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επιχειρήσεις  του  ίδιου  του  Δήμου ,  όπως  επίσης  και  υπηρεσίες  κοινής  

ωφέλειας .  Επομένως ,  ένα  μέρος  αυτών  θα  έχει  χορηγό  χαρακτήρα .   

Κατά  την  σύνταξη  της  κανονιστικής ,  επειδή  έπρεπε  να  οριστούν ,  

να  χαρακτηριστούν  ενδεικτικά  οι  οικίσκοι ,  λάβαμε  πολύ  σοβαρή  

μέριμνα ,  έτσι  ώστε ,  να  μην  αντιβαίνει  ο  οικίσκος  νούμερο  5,  με  τα  

εμπορικά  συμφέροντα  της  περιοχής .  Αυτό  σε  ένα  πρώτο  στάδιο  

σύνταξης  αυτής  της  κανονιστικής .  Σε  επίπεδο ,  λοιπόν ,  διαβούλευσης  

που  θα  προκύψει  μέσα  από  αυτό  το  διευρυμένο  συμβούλιο ,  που  θα  

ασχοληθεί  με  την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  τα  επόμενα  χρόνια ,  εννοείται  

ότι  θα  λάβουμε  υπόψη  μας  όλες  τις  υποδείξεις  του  Εμπορικού  

Συλλόγου  και  όχι  μόνο .   

Άρα  λοιπόν ,  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  

μείνουμε  στο  γεγονός  ότι  δεν  μέσα  στις  αντίξοες  συνθήκες  σε  πολύ  

σύντομο  χρονικό  διάστημα  ξεπεράστηκαν  διαδικασίες ,  προβλήματα  και  

ερχόμαστε  σήμερα  να  φτιάξουμε  μια  κανονιστική  στο  πρότυπο ,  θέλω  

σας  πω ,  κανονιστικό  και  άλλων  πόλεων ,  τις  οποίες  μελετήσαμε  

συστηματικά  για  να  δούμε  τι  πρόβλεψη  έχει  και  σε  άλλες  πόλεις   που  

πραγματοποιούνται  εκδηλώσεις  και  απαιτείται  να  έχει  εκ  των  

προτέρων  προβλεφθεί  η  ενδεχόμενη  εμπορική  δραστηριότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  Γ .  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Επειδή  σαν  

όλους  . .πιστεύω  θα  έχουν  στο  μυαλό  τους  συγκεκριμένους  χώρους  που  

γίνονται  τέτοιες  εκδηλώσεις .  Απλώνοντας  έτσι  την  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  . .νομίζω  . .όπως  υπάρχει  στην  Δράμα  η  ‘Ονειρούπολη’ ,  που  

μπορεί  εκεί  να  έχουν  χώρο ,  η  επιτυχία  όμως  βασίζεται  στο  ότι  είναι  
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μαζεμένος ,  όλες  οι  εκδηλώσεις  τους  είναι  μαζεμένες  σε  έναν  

συγκεκριμένο  χώρο .  Εμείς  δεν  έχουμε  αυτή  την  πολυτέλεια  σαν  πόλη ,  

υπάρχουν  όμως ,  έστω  ο  χώρος  που  υπάρχει  στην  Δορυλαίου ,  εάν  

αξιοποιηθεί  εκεί ,  να  προβλεφθεί   και  ένας  άλλος  χώρος .  Έχουμε .   

Την  HELEXPO την  κάναμε  στο   στρατόπεδο .  Είχε  επιτυχία .  Είναι  

ελεύθερος  να  το  δοκιμάσει  κανείς  σε  όλο  το  φάσμα  αυτό ,  να  . .  τόση  

πόλη  για  μια  τέτοια  εκδήλωση ,  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  Τερζή ,  μην  το  

καταντήσουμε  . .  με  τους  οικίσκους .  Είναι  ψυχαγωγικός  ο  σκοπός  της  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  και  όχι ,  το  όποιο  κέρδος  ας  έρθει  μόνο  του .   

 Εγώ  πιστεύω  ότι  είναι  ρίσκο  να  το  ανοίξουμε  τόσο ,  δεν  είναι  η  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  είναι  μια  εκδήλωση  διάσπαρτη  σε  όλη  την  πόλη .  

. .όπως  είπε  και  ο  Δήμαρχος ,  την  πανδημία ,  εντάξει .  Οπότε  βλέπουμε  

πολύ  μακριά  για  κάτι  που  μπορεί  να  μην  …  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Θα  κλείσει  την  συζήτηση  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  κύριε  Καρυπίδη .   

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  θα  μιλήσω  και  

ως  σύμβουλος  αλλά  θα  μιλήσω  και  ως  ένας  άνθρωπος  που  υπηρέτησε  

από  την  μεριά  του  πολιτισμού  των  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  για  πάρα  

πολλά  χρόνια .   

 Θα  πρέπει  να  κρατήσουμε  ισορροπίες  και  στο  μέγεθος ,  όπως  

είπαν  κάποιοι  από  τους  συναδέλφους .  Η  άποψή  μου  όλα  αυτά  τα  
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χρόνια ,  όπως  έχει  διαμορφωθεί  είναι  καλώς  να  έρθει  στο  κέντρο  της  

πόλης ,  γιατί  εκεί  είναι  ο  φυσικός  χώρος  συγκέντρωσης  και  εκεί  θα  

πρέπει  να  χωρέσουν  κάποιες  από  τις  δράσεις  και  το  μέγεθος  αυτών  που  

θέλουμε  να  κάνουμε .   

 Συμμετείχα  στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  και  εξέφρασα  

μερικές  επιφυλάξεις  όσον  αφορά  τις  λεπτομέρειες ,  θα  έλεγα .  Μπορεί  ο  

αρχικός  σχεδιασμός  στην  Δορυλαίου  να  ήταν  για  την  εποχή  του  καλός ,  

αλλά  διαπίστωνα  και  εγώ  ως  συμμετέχων  ότι  κάθε  χρόνο  έφθινε  και  

μπορεί  η  Δορυλαίου  να  είναι  πολύ  καλή  περιοχή  για  την  άνοιξη ,  

ενδεχομένως  και  για  το  καλοκαίρι  το  θεατράκι  και  τα  λοιπά ,  αλλά  τον  

χειμώνα ,  δυστυχώς  η  επισκεψιμότητα  είναι  ελάχιστη  ως  μηδενική .  

Γιατί ;  Γιατί  μια  φορά  πήγαινε  ο  γονιός ,  θα  έτρωγε  το  πάγωμα  και  

γρήγορα  –γρήγορα  θα  έπαιρνε  το  παιδί  για  να  φύγει .   

 Ο  φυσικός  του  χώρος ,  που  μπορεί  να  έχει  και  ένα  ζεστό  

κατάλυμα  για  κάποια  ώρα ,    για  έναν  καφέ ,  τον  ξέρουμε  όλοι  ποιος  

είναι ,  απλά  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  τα  κρατήσουμε  και  σε  χώρο  και  σε  

μέγεθος  τις  ισορροπίες ,  έτσι  ώστε  αυτό  το  πράγμα  να  είναι  

αναπτυσσόμενο ,  η  επισκεψιμότητα  να  είναι  αυξητική  και  οι  στόχοι  

τους  οποίους  θα  βάλουμε ,  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  σίγουρα  και  

ανταποδοτικό  το  κέρδος  αλλά  κύρια  αυτό  που  θέλουμε  να  δώσουμε  ως  

χρώμα  στην  πόλη  νομίζω  ότι  ως  παράταξη  το  εκφράσαμε .   

 Αυτές  είναι  οι  παρατηρήσεις ,  τις  οποίες  ήθελα  να  κάνω  και  εάν  

μπορείτε  να  τις  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Κλείνει  την  συζήτηση  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Απόλυτα  λογικά  όλα  αυτά  που  ακούστηκαν .  Απλώς  έχω  κάποιες  

παρατηρήσεις ,  γιατί  νομίζω  ότι  είμαστε  πολύ  κοντά  στην  προσέγγιση  

γενικότερα .   

 Καταρχάς  για  το  κομμάτι  του  Εμμ .  Παπά ,  ο  χώρος  που  είναι  τα  

οστά  και  το  άγαλμα  και  γενικά  το  μνημείο ,  είναι  ουσιαστικά  

περιφραγμένος .  Περιλαμβάνεται ,  δηλαδή  από  το  τοιχάκι  που  έχει  και  

σε  αυτόν  τον  χώρο  προφανώς  δεν  θα  υπάρχει  καμία  παρέμβαση .   

 Επίσης  η  κανονιστική  προβλέπει  το  παγοδρόμιο  έχει  αρκετή  

απόσταση  από  αυτόν  τον  χώρο .  Άρα  βρίσκεται  στην  προέκταση  αυτού  

του  χώρου  και  όχι  ακριβώς  δίπλα  στο  άγαλμα ,  κάτι  το  οποίο  απόλυτα  

το  σεβόμαστε  όλοι .  Άρα  νομίζω  ότι  αυτό  αυτή  η  εύλογη  ανησυχία  να  

μην  επηρεάζεται  ο  χώρος  αυτός  από  το  παγοδρόμιο ,  νομίζω  ότι  δεν  

υφίσταται  στην  χωροταξική ,  στην  γεωμετρική  αποτύπωση  του  

παγοδρομίου  έτσι  όπως  σχεδιάζεται .   

 Τώρα ,  πραγματικά  αυτά  τα  οποία  ακούστηκαν ,  όσον  αφορά  το  

θέμα  των  εσόδων  και  του  προβληματισμού  για  τους  οικίσκους  είναι  

δικαιολογημένα ,  αλλά  πρέπει  να  πούμε  ότι  για  πρώτη  φορά  φέτος  θα  

έχουμε  έσοδα .  Δηλαδή ,  τα  δεδομένα  τα  οικονομικά  τα  περσινά ,  κ .  

Τερζή ,  ήταν  εντελώς  διαφορετικά  και  θα  είναι  εντελώς  διαφορετικά  

από  τα  φετινά .  Γιατί ;  Στα  περσινά  δεδομένα  έγινε  μια  αποτύπωση  των  

οικονομικών  δεδομένων  που  είχαμε  μόνο  έξοδα .  Τι  έξοδα ;  Έξοδα  που  

κυρίως  είναι  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία .  Τι  σημαίνει  αυτό ;  Σημαίνει  

ότι  αυτά  τα  έξοδα  που  είχαμε  κάνει  για  τον  φωτισμό ,  για  τον  στολισμό ,  

δεν  θα  ξαναγίνουν .  Δηλαδή  τα  έξοδα  τα  οποία  είχαμε  για  το  δέντρο  ή  

όλο  αυτόν  τον  φωτισμό ,  τον  στολισμό  που  κάναμε  αυτά  είναι  ήδη  

παρακαταθήκη .  Αυτή  δηλαδή  δεν  θα  ξαναγίνουν .   
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Προφανώς  θα  γίνουν  κάποια  έξοδα  επιπλέον  για  να  καλύψουμε  

και  τους  επιπλέον  χώρους ,  γιατί  είπαμε  ότι  θα  δώσουμε  ένα  

περισσότερο  πανηγυρικό  τόνο  σε  όλη  την  πόλη ,  αλλά  δεν  θα  

ξαναγίνουν  τα  άλλα .  Πρώτον .   

Δεύτερον ,  θα  έχουμε  έσοδα  από  τους  εκμεταλλευτές  αυτών  των  

παιχνιδιών ,  δηλαδή  για  το  παγοδρόμιο ,  για  τα  καρουσέλ ,  που  την  

στιγμή  την  αντίστοιχη  πέρυσι  είχαμε  μόνο  έξοδα .   

Ξέρετε  για  το  καρουσέλ  ή  για  αυτά  τα  οποία  είχαμε ,  πληρώσαμε  

κιόλας  στην  Δορυλαίου .  Δεν  είχαμε  κανονιστική ,  οπότε  αναγκαστικά  

πληρώσαμε  στον  χώρο  που  είχαμε  το  καρουσέλ  εκεί .  Απλώς  ήρθε  

ενίσχυση  από  την  τράπεζα  της  Συνεταιριστική ,  αλλά  μπορούμε  

κάλλιστα  αυτά  τα  χρήματα  των  χορηγών  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  σαν  

έσοδα .   

Λέω ,  λοιπόν  ότι  τα  έσοδα  θα  είναι  πολύ  περισσότερα ,  

ευελπιστούμε  και  δεν  θα  έχουμε  τα  όποια  έξοδα  είχαμε  για  την  

υφιστάμενη  κατάσταση .   

Ναι ,  είναι  φιλόδοξο  το  συγκεκριμένο .  Είναι ,  κύριε  Φωτιάδη ,  

προφανώς  όλα  είναι  υπό  την  αίρεση  κάποιων  καταστάσεων  που  

ελπίζουμε  να  μην  τις  έχουμε .  Ναι ,  θέλουμε  να  έχουμε  μια  ‘Πολιτεία  

των  Ευχών’  γεμάτη  ευχές ,  όχι  μόνο  για  τους  Σερραίους  αλλά  και  για  

τους  επισκέπτες .  Θα  πρέπει  να  το  ρισκάρουμε ,  γιατί  εάν  μείνουμε  με  

την  λογική  του  ήσσονος  αποτελέσματος ,  ενδεχόμενα  να  καταλήξουμε  

σε  μια  μίζερη  κατάσταση ,  η  οποία  δεν  μας  αξίζει  και  δεν  αποτυπώνει  

αυτό  το  οποίο  ανήκει  στους  Σερραίους .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  θα  ήθελα ,  με  τις  ενστάσεις  σας ,  με  τις  

επιφυλάξεις  σας  να  ψηφιστεί  η  κανονιστική ,   για  να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   ψηφίζοντας  εμείς   την  τροποποίηση  μετά  τι  θα  

προσθέσει  ή  θα  αφαιρέσει  η  διαβούλευση ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Οργανωτική  Επιτροπή  έχει  να  κάνει  με  τις  δράσεις ,  έχει  να  κάνει  με  

το  πόσο  από  αυτά  τα  οποία  έχουμε  ήδη  προσδιορίσει  θα  

χρησιμοποιηθούν .  Θα  πει  ότι  έχουμε  βάλει  αυτά ,  θα  δούμε  τώρα ,  με  

την  διαβούλευση  με  τον  Εμπορικό  Σύλλογο ,  με  το  Επιμελητήριο ,  τι  θα  

βάλουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  προβλέπουμε  το  μείζον .  Μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  λιγότερο  από  

αυτό .   

 Με  όλα  αυτά  τα  δεδομένα  συνεπώς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Λέω  ότι  πολύ  ωραία  είναι…με  τον  αέρα  

δεν  προσελκύεις  κόσμο ,  πρέπει  να  δαπανηθούν  χρήματα ,  ξεκάθαρα  

πράγματα . . .  πρέπει  να  ξοδέψουμε  και  για  την  διασκέδαση  και  . .  

ξεκάθαρα  τα  πράγματα ,  για  να  κάνουμε  κάτι  μεγάλο ,  διαφορετικά  δεν  

γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  τα  δεδομένα  αυτά  λοιπόν ,  τίθεται  σε  ψηφοφορία  το  θέμα .  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ;  Έχουμε  αρνητικές  ψήφους ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  λευκό ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  λευκό .  Οι  υπόλοιποι  ναι .  Συνεπώς  εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  252/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  

 έτους  2020 για  το  έργο:  ¨Βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας  στην  

πόλη  

 των  Σερρών¨  πρ /σμού  1.050.000,00 €,  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων   

Επενδύσεων  (Υπουργείο  Υποδομών  & Μεταφορών) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα ,  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  253/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης:  ¨Αναπροσαρμογή-επικαιροποίηση  

-συμπλήρωση  μελέτης  Κλειστού  Κολυμβητηρίου  Αθλητικού  Πάρκου  
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 Ομόνοιας  Δήμου  Σερρών ,  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  για  την  μετατροπή  του  κολυμβητηρίου  σε  βιοκλιματικό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  254/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Πρόταση  αδελφοποίησης  της  πόλης  Pantelimon  

(Ρουμανία) ,  με  την  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  συγνώμη ,  επί  της  ουσίας  επειδή  είμαστε  εκτός ,  τι  μας  

συνδέει  με  αυτή  την  πόλη  και  θέλετε  να  αδελφοποιηθούμε ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχουν  αδελφοποιήσεις  που  γίνονται  γιατί  υπάρχουν  κοινοί  

σύνδεσμοι  και  κοινά  χαρακτηριστικά  και  υπάρχουν  αδελφοποιήσεις  οι  

οποίες  γίνονται  για  να  αποκτηθούν  κάποια  επιπρόσθετα  στοιχεία .   

 Στην  εισήγηση  που  έχετε  όλοι  και  νομίζω  την  έχετε  διαβάσει ,  

υπάρχουν  πολλά  θέματα  με  τα  οποία  θα  μπορούμε  να  συνεργαστούμε  

με  αυτή  την  πόλη .   

 Καταρχάς ,  θέλω  να  σας  πω  ότι  το  ίδιο  το  όνομα  της  πόλης  

παραπέμπει  σε  κάτι  ελληνικό  και  το  ίδιο  το  όνομα  έχει  να  κάνει  με  μια  

ρίζα  ελληνική ,  γιατί  ουσιαστικά  το  Pantelimon είναι ,  προέρχεται  από  

τον  Άγιο  Παντελεήμονα  και  από  το  μοναστήρι  το  οποίο  υπήρχε  εκεί .   

 Έχουμε  λοιπόν  μια  ρίζα  ελληνική ,  όχι  ότι  υπάρχει  ελληνικός  

πληθυσμός ,  υπάρχει  μια  ελληνική  ρίζα  υπό  αυτή  την  έννοια  και  του  

ονόματος ,  υπάρχει ,  είναι  ένα  προάστιο  του  Βουκουρεστίου ,  είναι  ένα  

προάστιο ,  το  οποίο  ουσιαστικά ,  ένα  δυναμικό  προάστιο  με  αρκετή  

επιχειρηματική  κίνηση ,  μεγάλη  επιχειρηματική  κίνηση  και  με  αρκετή  

πολιτιστική  κίνηση ,   η  οποία  έχει  να  κάνει  με  την  θρησκευτικό  

τουρισμό .   

 Επίσης ,  πρέπει  να  πω  ότι  υπάρχει  μια  πρώτη  επαφή  και  με  τον ,  

επειδή  το  αίτημα  ήρθε  από  τον  . .  τον  Δήμαρχο ,  υπάρχει  μια  επαφή  

τέτοια ,  η  οποία  μας  επιτρέπει  να  ευελπιστούμε  και  να  ελπίζουμε  στο  

ότι  αυτή  η  αδελφοποίηση  θα  δώσει  αρκετά  στο  κομμάτι  των  κοινών  

δράσεων ,  κυρίως  στο  κομμάτι  το  τουριστικό .   

 Ακούστε  λίγο ,  δεν  υπάρχει  ανώτατος  αριθμός ,  ανώτατο  όριο  

αδελφοποιήσεων .  Οι  αδελφοποιήσεις  μπορούν  να  ενταχθούν  σε  μια  

γενικότερη  στρατηγική  που  έχουμε  εμείς  εξωστρέφειας   γενικότερα .  

Νομίζω  ότι  η  αδελφοποίηση  αυτή  μπορεί  να  μην  έχουμε  τα  απόλυτα  
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χαρακτηριστικά ,  γιατί  αντιλαμβάνομαι  και  εύλογος  είναι  ο  

προβληματισμός  μας ,  τα  απόλυτα  ίδια  χαρακτηριστικά ,  αλλά  είναι  μια  

αδελφοποίηση  που  θα  προσθέσει  παρά  να  αφαιρέσει  από  όλη  την  

ιστορία ,  οπότε  νομίζω  ότι  και  αυτό  θα  μπορεί  να  ενταχθεί  στην  

προσπάθεια  εξωστρέφειας  που  έχουμε  ως  Δήμος  Σερρών .  

 Σκοπός  μας  και  στόχος  μας  είναι  να  κάνουμε  αρκετές  

αδελφοποιήσεις .  Αδελφοποιήσεις  όπως  σας  λέω  εδώ  ότι  έχουμε  εδώ  

κάποια  κοινά  χαρακτηριστικά   τουριστικά .   

Σας  θυμίζω ,  κύριε  . . ,  ότι  την  προηγούμενη ,  πριν  από  ένα  

καλοκαίρι  είχαμε  πάει  μαζί  στην  Αγία  Νάπα  και  εκεί  διαπιστώσαμε  

μαζί  ότι  αυτού  του  είδους  αποτύπωμα  που  έχουν  οι  πόλει  σαν  και  του  

Δήμου  της  Αγίας  Νάπας ,  δεν  προσομοιάζουν  με  το  κομμάτι  το  

Σερραϊκό .  Εδώ  μιλάμε  για  δυο  διαφορετικούς  δήμους ,  εδώ  μιλάμε  για  

δυο  δήμους  οι  οποίοι  έχουν  έντονο  χαρακτήρα  τον  πολιτιστικό ,  κυρίως  

τον  μοναστηριακό  τουρισμό  και  μιλάμε  για  δυο  δήμους  οι  οποίοι  έχουν  

και  ένα  χαρακτηριστικό  με  την  έννοια  της  θρησκευτικότητας  και  του  

ονόματος .   

Υπό  αυτή  την  έννοια  λοιπόν ,  είναι  πολύ  πιο  παρεμφερές  από  την  

Αγία  Νάπα  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  προτείνουμε  να  προχωρήσουμε .   

Να  μην  κάνω  πλήρη  εισήγηση ,  γιατί  νομίζω  ότι  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εντάξει .  Εγώ  μπορώ  να  πω  κάτι ;  Επειδή  ακριβώς  είδαμε  το  

παράδειγμα  της  Αγίας  Νάπας ,  για  να  καταλάβουν  οι  συνάδελφοι ,  Αγία  

Νάπα  είναι  ο  Δήμος  του  Σταυρού ,  δηλαδή  Ασπροβάλτας ,  

Σταυρός , . . .Ακριβώς  αυτή  η  κατάσταση  και  δεν  έχουμε  καμία  συνάφεια .  

Εμείς  έχουμε  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  έχουμε  άλλα  χαρακτηριστικά  και  θα  πρέπει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  έχουμε  πραγματικά  προκρίνει  τα  χαρακτηριστικά  και  το  που  

επενδύουμε .  Στον  θρησκευτικό  τουρισμό  λοιπόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  έχετε  ερώτηση  ή  τοποθέτηση ;  Άλλος  ερώτηση ;  Η  κυρία  

Ιλανίδου .  Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Βασικά  δυο  σκέλη  έχει  η  ερώτηση .  Να  

ρωτήσω ,  καταρχήν ,  πώς  προέκυψε  η  συγκεκριμένη  πόλη ;  …Είμαι  

περίεργη ,  τέλος  πάντων ,   να  την  ακούσω .  Και  κατά  δεύτερον ,  από  όσο  

γνωρίζω  ο  Δήμος  Σερρών  είναι  ήδη  αδελφοποιημένος  με  διάφορες  

πόλεις ,  όπως  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  σας  αναφέρω  τις  αδελφοποιήσεις  τώρα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Δεν  ξέρω  πόσες  ακριβώς  είναι  αλλά  ξέρω  ότι  είναι  αρκετές .  Δεν  θα  

είναι  σκόπιμο  να  αξιολογηθούν  οι  ήδη  υπάρχουσες  αδελφοποιήσεις  για  

να  δούμε  τι  πέτυχαν  μέχρι  τώρα  για  να  προχωρήσουμε  και  στις  

επόμενες ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  απαντήσω  σε  αυτά .  Νομίζω ,  καταρχάς  ότι  . .έχουμε  αυτή  την  στιγμή  

σαν  Δήμος  Σερρών  έξι  αδελφοποιήσεις ,  οι  οποίες  είναι  από  το  ΄83- ΄84 

που  είναι  με  τον  . .  αυτά  από  τα  αρχεία  που  έχω  βρει .  Το  ΄89- ΄90 …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  το  Πετρίτσι  το  2004.  Με  την  Ερμούπολη  το  ΄93 και  με  την  Νις  πριν  

από  δύο  χρόνια  και  με  την  Αγία  Νάπα  πριν  από  τέσσερα  χρόνια .  Αυτές  

είναι  οι  έξι  αδελφοποιήσεις .   

 Όντως  πραγματικά  εύλογο  είναι  αυτό  το  οποίο  λέτε ,  ότι  δεν  

έχουμε  αξιοποιήσει  πλήρως  αυτές  τις  αδελφοποιήσεις  με  τις  οποίες  

έχουμε  και  κάποια  χαρακτηριστικά .  Γιατί  ναι  μεν  πέρυσι  πήγαμε  στην  

Αγία  Νάπα  αλλά  δεν  έχουμε  να  αξιοποιήσουμε  και  πάρα  πολλά  

πράγματα .   

 Με  τις  άλλες  πόλεις  όντως  υπάρχουν ,  με  τους  άλλους  δήμους  

υπάρχουν  θέματα  τα  οποία  πρέπει  να  τα  δουλέψουμε .  Εδώ ,  λοιπόν  

είναι  μια  πρόκληση  και  αυτή  η  αδελφοποίηση  που  προτείνουμε  αλλά  

και  αυτές ,  να  ενεργοποιηθούν  και  κυρίως  να  μην  είναι  αδελφοποιήσεις  

μόνο  σε  αλλαγές  επισκέψεων  και  απλώς  …  

 Πώς  προέκυψε  αυτό ;  Η  αλήθεια  είναι  ότι  προέκυψε  από  την  

πρωτοβουλία  του  Δημάρχου  που  έκανε  μια  επιστολή  με  την  οποία  

ζητούσε  …  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  επιστολή  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  νομίζω  είναι  στο  αρχείο ,  έστειλε  

ακριβώς  αυτή  την  επιστολή ,  οπότε  μέσω  αυτής  της  επιστολής  ήρθαμε  
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σε  επαφή ,  μου  ζήτησε  ακριβώς  αυτό  εδώ  πέρα  το  πράγμα ,  έχει  

κάποιους  επιχειρηματίες ,  οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  και  εκεί  και  

εδώ  και  προφανώς  . .  ο  Δήμαρχος  την  ύπαρξη  εδώ  του  μοναστηριού  που  

έχουμε  και  τα  λοιπά  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  προχωρήσαμε  και  έγινε  αυτή  

η  επαφή ,  το  βρήκα  σαν  μια  καλή  πρόταση  και  γι '  αυτό  το  φέρνω  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  μια  ερώτηση .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  εγώ  το  ίδιο  θα  ρωτούσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ο  κ .  Καρυπίδης   τοποθέτηση .  Άλλος ;  Και  ο  κ .  Τερζής .   

Ορίστε  κύριε  Καρυπίδη .  Παρακαλώ  να  είμαστε  σύντομοι .  

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Όταν  είχε  γίνει  η  συγκρότηση  της  

Επιτροπής  Τουρισμού ,  στην  οποία  μετέχω  και  μια  μικρή  παρατήρηση .  

Ίσως  θα  πρέπει  ακόμα  και  στις  ειδικές  αυτές  συνθήκες  να  μπούμε  στην  

διαδικασία  αυτή ,  να  μορφώσουμε  το  πλάνο ,  το  οποίο  λέγαμε  σε  

τουριστικό  επίπεδο ,  να  μην  μείνουμε  ακόμα  στις  αποσπασματικές  

προσεγγίσεις .  Είχα  πει  και  τότε  ότι  αδελφοποιήσεις  εγώ  τις  έζησα  και  

τις  έζησα  από  το  πολιτιστικό  κομμάτι .   

Όταν  μιλήσαμε  με  την  . .  Αγίας  Νάπας ,  είπαμε ,  δυστυχώς  μια  

αλήθεια .  Είπαμε  ότι  μόνο  μέσα  από  τον  πολιτισμό  αυτό  θα  κρατηθεί ,  

γιατί  η  . .ενδεχομένως ,  ο  χρόνος  είναι  σύντομος ,  ενδεχομένως  είναι  

άλλες  οι  προτεραιότητες  και  λέω  ότι  μια  βάση  θα  μπορούσε  να  είναι  ο  

πολιτισμός  και  οι  ανταλλαγές  οι  πολιτιστικές  και  από  εκεί  να  

προκύψουν  και  όλα  τα  υπόλοιπα .   
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Πολύ  σωστά  επισημάνθηκε  να  αξιοποιήσουμε  όλες  αυτές  τις  

αδελφοποιήσεις .  Εγώ  δεν  φοβάμαι  τον  αριθμό  των  αδελφοποιήσεων .  

Εγώ  λέω  να  προσδιορίσουμε  τις  . .για  τις  αδελφοποιήσεις  και  το  

κομμάτι  το  τουριστικό  είναι  ακριβώς  αυτό  το  οποίο  θα  είναι  το  

εργαλείο  για  να  κάνουμε  αυτή  την  ανταποδοτικότητα .   

Θα  σας  πω  ότι  το  ΄87, γιατί  βρέθηκα  στην  . .  και  ήμουνα  

επισκέπτης  έκπληξη ,  όταν  φιλοξενήσανε  τον  κ .  Βλάχο  ως  υπογράφων  

της  αυτής  και  τον  κ .  Γεωργούλα ,  ο  οποίος  μάλλον  ο  Γεωργούλας  ήταν  

υπογράφων  και  ο  Βλάχος  ήταν  το  ΄97 στα  δέκα  χρόνια  και  βαπτίσανε  

τότε  την  πλατεία ,  όχι  εδώ ,  την  πλατεία  του  Δημαρχείου  στην  …ως  …  

Εκεί  είχαν  οργανώσει  τα  πάντα .  Εδώ  απλά  μείναμε  στο  επίπεδο  

των  επισκέψεων .  Θα  πρέπει  θα  έλεγα  να  του  δώσουμε  ουσία ,  να  

δώσουμε  να  δουλέψει  η  μηχανή  και  σε  αυτές  τις  αδελφοποιήσεις .  Και  

ναι  και  όταν  απευθυνόμαστε  σ’  αυτόν  τον  Δήμο  και  επειδή  είναι  

προάστιο ,  όπως  είπαμε ,  του  Βουκουρεστίου ,   εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  

ουσιαστικά  αναφερόμαστε  στο  Βουκουρέστι  και  το  τι  σημαίνει  αυτό .   

Άρα  λοιπόν  και  ακόμα  μια  ενδεχομένως  και  πάντα  η  άποψή  μου  

είναι ,  δεν  χρειάζονται  να  έχουν  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  οι  πόλεις  αυτές  

αδελφοποιούμαστε .  Ενδεχομένως  να  δούμε  άλλες  παραμέτρους .  Σε  

κάθε  αδελφοποίηση  μπορεί  να  γίνει  στόχευση  και  εγώ  θα  σας  πω  απλά  

ένα  σημείο ,  όταν  το  ΄92 προέκυψε  το  θέμα  το  Μακεδονικό ,  είχα  βρεθεί  

στην  . .  πάλι  και  του  είπα  ότι  εσείς  δεν  σας  ενδιαφέρει  η  Μακεδονία ,  οι  

Σέρρες  και  λένε  ότι  δεν  έχουμε  πληροφόρηση .  Άρα  λοιπόν ,  θα  

μπορούσαμε  να  δημιουργήσουμε  έναν  σύμμαχο  εκεί .  

Είναι  πολλές  οι  περιπτώσεις  που  μπορούμε  να  επισημάνουμε ,  

αλλά  νομίζω  ότι  τις  αδελφοποιήσεις  πρέπει  να  τις  αξιοποιήσουμε  στο  

θετικότερο  και  η  κάθε  μια  να  έχει  τα  δικά  της  χαρακτηριστικά .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Τερζής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Εντάξει ,  θα  φωνάζω  δυνατά .  Κύριε  Δήμαρχε ,  ευχαριστώ .  Εντάξει ,  μην  

ταλαιπωρείσαι  τώρα .   

 Είναι  πάνω  από  τετρακόσιες  πανελλαδικά  οι  αδελφοποιήσεις  

Δήμων ,  πόλεων  μεγάλων  και  Κοινοτήτων .  Κυρίως  είναι  με  Ιταλία ,  

Βουλγαρία ,  Κύπρο .   

 Τι  θέλω  να  τονίσω ;  Να  υπάρξει ,  επιτέλους ,  μια  διττή  συμμετοχή .  

Όχι  μόνο  των  αξιωματούχων  και  των  επιχειρηματιών  και  των  ενεργών  

πολιτών .  Εάν  είναι  δυνατόν  να  γίνει  μια  Επιτροπή  Αδελφοποιήσεων ,  

όπου  εκεί  μέσα  να  συμμετέχουν ,  όπως  πολύ  σωστά  είπατε ,  

Πολιτιστικοί   Σύλλογοι ,  Σωματεία ,  φορείς ,  Αθλητικοί  Σύλλογοι ,  

Οργανισμοί ,  δηλαδή  να  μην  μείνει  μόνο  αδελφοποίηση  στο  

επιχειρηματικό  κομμάτι ,  κάποιοι  επιχειρηματίες  γνωστοί  που  

δραστηριοποιούνται  σας  το  είπανε  πολύ  σωστά ,  το  υιοθετήσανε ,  να  

μην  μείνουμε  σε  εκείνο  το  επίπεδο .   

 Σχολεία ,  Σύλλογοι ,  Σωματεία ,  να  υπάρχει  μια  διττή   συμμετοχή  

των  αξιωματούχων  και  των  επιχειρηματιών ,  αλλά  και  των  ενεργών  

πολιτών ,  για  να  έχει  σάρκα  και  οστά  η  οποιαδήποτε  αδελφοποίηση .  

Αυτό  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  τίθεται  σε  ψηφοφορία  το  θέμα .  Εγκρίνεται  η  πρόταση  

αδελφοποίησης ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Την  εγκρίνουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  255/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Αντικατάσταση  μέλους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ¨Δημοτικής  

 Ανώνυμης  Εταιρείας  Κτηματικής  Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών¨   

(ΔΑΕΚΑΣ) ,  λόγω  παραίτησης  και  ορισμός  νέου  μέλους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  σας  δώσω  δυο  ονόματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  θέλουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  μια  επιφύλαξη .  Κυπαρίσση  Στέλλα ,  Πασχάλη   Φανή .  Θα  δούμε  

αύριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Την  Πασχάλη  την  έχουμε  ήδη  ως  αναπληρωματικό  μέλος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι   αναπληρωματική ;  Την  Κυπαρίσση  την  Στέλλα  αλλά  θα  μας  

δώσετε  την  δυνατότητα  ενδεχομένως ,  να  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  το  συζητήσουμε  ξανά  αύριο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  256/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  684/2019 Α .Δ .Σ .  ¨Συγκρότηση  

 Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  του  Δήμου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  είδατε  είναι  αντικατάσταση ,  εναλλάσσονται  ένα  τακτικό  και  ένα  

αναπληρωματικό  μέλος . .  Σύλλογος  Αστυνομικών  Υπαλλήλων .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:257/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Πρόσληψη  κοινωνικής /ού  λειτουργού  με  σχέση  εργασίας  

 ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών ,   

για  τις  διατακτικές  Σεπτεμβρίου  2020,  λόγω  μη  εκτέλεσης  

 της  υπ’  αριθμ .  57/2020 απόφασης .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου) . .  θα  είναι  αρνητική .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας  σύντομα  την  τοποθέτηση  και  κατευθείαν  και  την  ψήφο  σας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ήθελα  να  πω  ότι  και  πριν  από  πέντε  μήνες ,  όπως  και  πριν  τα  

Χριστούγεννα  συζητούσαμε  ακριβώς  τα  ίδια , . . .ξέρω  ότι  είναι  

επικαιροποίηση  της  απόφαση ,  καταψηφίζω  την  δίμηνη  σχέση  εργασίας  

κοινωνικού  λειτουργού  και  θα  ήθελα  να  γραφτεί  στα  πρακτικά  ο  λόγος ,  

γιατί  την  προηγούμενη  φορά  δεν  γράφτηκε ,  και  ο  λόγος  είναι  διότι  

πρέπει  επιτέλους  ο  Δήμος  Σερρών  να  έχει  μια  κοινωνική  λειτουργό  επί  

μονίμου  βάσεως  και  όχι  με  δίμηνη  απασχόληση .   

 Θεωρώ  ότι  στα  340 περίπου  άτομα  που  είναι  το  προσωπικό  του  

Δήμου  Σερρών  που  εργάζονται  αυτή  την  στιγμή  ως  μόνιμοι  και  ως  
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αορίστου ,  είναι  πάρα  πολύ  άσχημα  να  μην  υπάρχει  έστω  και  ένας  

κοινωνικός  λειτουργός .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  καταψηφίζω  την  δίμηνη  αυτή  η  σύμβαση .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  απαντήσω  λίγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Καταρχήν ,  θα…μακάρι  κάποια  στιγμή  να  μας  εγκριθούν ,  

γιατί  όσες  κενές  οργανικές  θέσεις  έχουμε ,  τις  έχουμε  ζητήσει .  Μακάρι  

να  εγκριθεί ,  λοιπόν  και  να  έρθει  μόνιμος  κοινωνικός  λειτουργός .   

Απλά  να  επισημάνω  το  εξής ,  εδώ  από  παραδρομή  αναφέρεται  ότι  

είναι  δίμηνη  η  σύμβαση ,  λόγω  των  διατάξεων  της  πράξης  νομοθετικού  

περιεχομένου  για  τον  κορωνοϊό ,  οι  συμβάσεις  αυτού  του  είδους  είναι  

πλέον  τετράμηνες .   

 Κυρία  Πάνου .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου) . .  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  ότι  από  το  ΄19 

μέχρι  σήμερα ,  από  1/1/19 έχει  γίνει  μόνο  μια  χρήση  πρόσκλησης  

διμήνου  από  τις  κεντρικές  υπηρεσίες ,  συγκεκριμένα  στις  24 

Σεπτεμβρίου  του  ΄19. Έπειτα  να  ενημερώσω  την  απόφαση  που  ψήφισε  

και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  το  ΄19, λάβαμε  απόφαση  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  τον  Σεπτέμβριο  να  δοθούν  . .  για  τα  σχολικά  είδη .  . .  

 Έπειτα  έχουμε  μπροστά  μας  τρεις  κοινωνικές  έρευνες  …με  

πρόταση  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Μέριμνας  . .Σερρών , . . .και  αυτά  τα  

προβλήματα  για  να  επιλυθούν  χρειάζεται  με  βάση  την  οδηγία ,  που  την  

έχω  εδώ  να  την  δει  η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  είναι  η  οδηγία  6516/11-6-

11 που  λέει  ότι  πρέπει  σε  κάθε  αρμόδια  υπηρεσία  να  έχουμε  από  έναν  

κοινωνικό  λειτουργό .   
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 Όταν  δεν  υπάρχει  αυτός ,  τα  τρία  βήματα  που  υποχρεούμαστε  να  

κάνουμε ,  εμείς  έχουμε  κάνει  και  ένα  βήμα  παραπάνω ,  είναι  το  πρώτο  

να  διατυπώσουμε  σχετικό  αίτημα  προς  την  Γενική  Διεύθυνση  Δημόσιας  

Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας .  Το  δεύτερο ,  να  προσλάβουμε  

συμβασιούχο .  Και  το  τρίτο ,  να  κάνουμε  ανάθεση  σχετικών  καθηκόντων  

σε  κοινωνικούς  λειτουργούς  που  ήδη  εργάζονται  σε  άλλες  δομές .   

 Αυτή  την  στιγμή  μόνο  ένας  κοινωνικός  λειτουργός  υπάρχει  στην  

Κοινωνική  Κουζίνα ,  ο  οποίος  μεταφέρεται  καθημερινά  για  δυο  ώρες  

και  στο  Κοινωνικό  Φαρμακείο  και  στο  Κέντρο  Κοινότητας  των  ΡΟΜΑ .   

Επομένως ,  νομίζω  είναι  ευθύνη  όλων  μας ,  εάν  θέλουμε  αυτά  που  

σας  είπα  ότι  έχουμε  μπροστά  μας  τον  Σεπτέμβριο  και  τον  ορισμό   

. .συμπαραστάτη  για  τις  οικογένειες ,  για  δυο  ορφανά  και  έναν  ΡΟΜΑ  

και  . .τις  οποίες  ψήφισε  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  του  ΄19…θα  πρέπει ,  

επομένως ,  να  προχωρήσουμε  στην  πρόσληψη .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Οι  κοινωνικοί  λειτουργοί  των  Κ .Α .Π .Η .  

δεν  μπορούν  να  βοηθήσουν  εδώ  που  δεν  λειτουργούν  τα  Κ .Α .Π .Η . . ;  

Εμένα  στην  δική  μου  θητεία  με  βοηθούσαν  πάρα  πολύ  και  το  Βοήθεια  

στο  Σπίτι  οι  κοινωνικοί  λειτουργοί  και…  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Κυρία  Ιλανίδου  . .  και  έψαξα  όλο  το  αρχείο ,  όταν  ήσασταν  εσείς  

αρμόδια  όντως  κάνατε  ανάθεση  καθηκόντων  σε  άλλους  κοινωνικούς  

λειτουργούς  των  Κ .Α .Π .Η .  και  άλλων  δομών ,  όπως  το  ‘Βοήθεια  στο  

Σπίτι’ .  Ο  Σύνδεσμος  όμως  Κοινωνικών  Λειτουργών  Ελλάδος   βρίσκει  

παράνομη  αυτή  την  διαδικασία  και  λέει  ότι  πρέπει  να  εργάζεται  μόνο  

για  τις  αρμοδιότητες  που  περιγράφονται  στην  σύμβασή  τους .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

…και  έναν  κοινωνικό  λειτουργό  από  τους  παιδικούς  σταθμούς  την  

περίοδο  που  δεν  λειτουργούν ,  τον  μεταφέραμε  στο  Κοινωνικό  

Φαρμακείο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

. .και  χρειαζόμαστε  και  άλλους  δυο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Και  αυτή  μεταφέρεται ,  πήγε  στην  Κοινωνική  Κουζίνα .  Μεταφέρεται .  

Κάνουμε  διανομές  στον  Δήμο ,  στα  χωριά  με  αλλαγή  του  Κανονισμού  

Τρίτη  και  Πέμπτη .  Όλοι  εργάζονται .  Και  χρειαζόμαστε  και  άλλον  έναν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Δόθηκαν  οι  απαντήσεις .  Πλην  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου  που  

ψηφίζει  αρνητικά ,  οι  υπόλοιποι  ψηφίζουν  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  258/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννέα .   

 

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  της  παραχώρησης  κατά  χρήση ,  προς   

τον  Δήμο  Σερρών ,  του  οικισμού  ΣΕΡΡΕΣ  V,  στις  Εργατικές   

Κατοικίες  Κηφισιάς ,  του  καταργηθέντος  Ο .Ε .Κ . ,  για  την  

 ανάπτυξη  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων .  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποβάλλουμε  το  αίτημα  μέχρις  ότου  μας  παραχωρηθεί  ο  χώρος ,  ο  

οποίος  και  παλαιότερα  μας  προσφέρονταν  από  τον  ΟΕΚ ,  αλλά  

δυστυχώς  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  έκανε  το  στοιχειώδες ,  να  υποβάλλει  ένα  

αίτημα  για  να  το  πάρει ,  τώρα  το  κάνουμε .   

 Εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Δήμαρχε ,  να  συμπληρώσουμε  εδώ  κάποια  . .  γράφει  μέσα  στην  

εισήγηση ,  η  οποία  έληξε  το  ΄07. Εσείς  οι  παλαιότεροι  θα  πρέπει  να  

θυμάστε  το  χρησιδάνειο  ως  σύμβαση  . .  δικαίου  στο  δεύτερο  . .  όπως  

περιγράφεται  είναι  παράνομο ,  γιατί  δεν  έχουμε  ζητήσει  ως  Δήμος  την  
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παράταση  του  χρησιδανείου .  Ο  Δήμος  Σερρών  το  έχει  πράξει  αυτό  πριν  

ένα  μήνα  και  περιμένουμε  την  υπογραφή  του .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  259/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  παρακάτω .  Θέμα  δέκα .   

 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Ενημέρωση  και  έκφραση  γνώμης  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  

 Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  τη  δραστηριότητα  της  εταιρείας   

¨MIL OIL HELLAS A.E.¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  . .  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εάν  επιθυμείτε  να  γίνει  

κάποια  παρουσίαση ,  κάποια  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  σύντομα ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  σύντομα ,  κ .  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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Είναι  διαδικαστικό  το  θέμα .  Μια  ιδιωτική  εταιρεία  στην  βιομηχανική  

περιοχή  παραγωγής  βιοαερίου  θέλει  να  κάνει  αύξηση  της  ισχύος  της  

από  2 μεγαβάτ  σε  2,99.   

 Η  ουσία  είναι  ότι  στα  πλαίσια  του  νόμου  γίνεται  ενημέρωση ,  

μάλλον ,  έκφραση  γνώμης  πολλών  φορέων ,  μεταξύ  αυτών  και  του  

Δήμου  Σερρών ,  χωρίς  η  Τεχνική  Υπηρεσία  να  έχει  κάποια  ιδιαίτερη  

σχέση ,  όχι  ιδιαίτερη ,  καμία  σχέση  με  αυτό .   

 Εάν  κάποιος  σύμβουλος  θέλει  να  πει  κάτι  γι '  αυτό  το  θέμα  ή  να  

διαφωνήσει ,  απλώς  εμείς  το  καταγράφουμε  και  το  καταθέτουμε  στην  

Υπηρεσία  Περιβάλλοντος  της  Περιφερειακής  Ενότητας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω  να  πω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  κύριε  Φωτιάδη ,  ορίστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά ,  το  όλο  θέμα ,  συγνώμη  που  θα  το  πω  έτσι ,  αλλά  . .  στο  

διά  ταύτα  είναι  πολύ  σοβαρό .  Δεν  μπορούμε  να  το  αντιμετωπίζουμε  

έτσι ,  διότι  εκεί  υπάρχει  ένας  υπό  σύσταση ,  σέρνεται  εκεί  Σύλλογος ,  

υπάρχουν  εγκαταστάσεις ,  που  εάν  θα  τις  δείτε  είναι  μεγάλες .  Πόσο  

μεγάλες  θα  γίνουν ;  Και  υπάρχουν  κάτοικοι ,  πληθυσμοί  εκεί .  . .  και  

ανατολικά .   

Εννοώ  ότι  οι  δημότες  μας ,  εάν  έχουμε  εκεί  περαιτέρω  αύξηση  και  

αναζήτηση  απόδοσης ,  πρέπει  να  έχουμε  δημιουργία  μεγάλων  αποθηκών  

πρώτης  ύλης ,  οι  οποίοι  μπορεί  να  έχουν  οσμές  και  δεν  λειτούργησε  

αυτό  ακόμη .  Εάν  λειτουργήσει  και  έχουμε  οσμές ,  άρα  επί  της  ουσίας  

πρέπει  να  μας  ενδιαφέρει  και  να  εκφράσουμε  απόψεις .   
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 Όσο  δε  για  το  ότι  οι  περιβαλλοντολόγοι  μας  δεν  κάνουν  . .  με  

ενοχλεί  αυτό .  Με  ενοχλεί .  Ποιος  σύμβουλος  θα  γνωρίζει  εάν  αυτή  η  

λειτουργία ,  πήγε  κανένας  περιβαλλοντολόγος  εκεί  πέρα  να  δει  τι  είναι ;  

Πάνω  είναι  το  Χριστός ,  παραδίπλα  είναι  τα  Καλά  Δένδρα .  Ανατολικά  ο  

Λευκώνας .  Πώς  το  βλέπουμε  έτσι  με  αυτή  την  χαλαρότητα ;  Φορέας  δεν  

υπάρχει  εκεί  για  να  αξιολογήσει .  Από  την  εμπειρία  μου  σας  λέω  λοιπόν  

ότι  είναι  πολύ  σοβαρό  το  θέμα .   

 Αύξηση  τι  σημαίνει ;  Τι  θα  ψηφίσουμε  τώρα ;  Και  βέβαια  δεν  

είναι  να  προχωρήσουμε  όπως  το  είπατε ,  είναι  πολύ  σοβαρό  και  μας  

ενδιαφέρει  όλους ,  διότι  οι  άνεμοι  κινούνται  ανατολικοί ,  βόρειοι  και  τα  

λοιπά .  Θα  το  συναντήσουμε ,  ενδεχομένως .  Δεν  ξέρω ,  δεν  μπορώ  εγώ  

να  ψηφίσω  και  θα  ζητήσω  από  την  παράταξή  μου  να  μην  μετέχουμε ,  

διότι  σας  είπα  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  τεκμηριωμένη  εισήγηση  από  τους  

περιβαλλοντολόγους  μας  και  θα  παρακαλούσα ,  όταν  έρχονται  τέτοια  

θέματα ,  να  μην  λέει  η  υπηρεσία  ότι  εμείς  δεν  ξέρουμε ,  πρέπει  να  

ξέρουν .  Πρέπει  να  ξέρουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  μονάχα  το  εξής :  πρόκειται  για  μια  μονάδα  η  οποία  . .  είναι  

οικολογικού  αποτυπώματος ,  με  την  έννοια  ότι  πρόκειται  να  

χρησιμοποιήσει  οικολογική  πρώτη  ύλη ,  δηλαδή  γεωργικά  υπολείμματα ,  

προκειμένου  να  παραχθεί  αφενός  μεν  βιοκαύσιμο  και  αφετέρου  από  τα  

υπόλοιπα  υπολείμματα  να  παραχθεί ,  από  το  βιοαέριο  να  παραχθεί  

ηλεκτρική  ενέργεια .   

 Εδώ  εκείνο  το  οποίο  έχουμε  είναι  ότι  ως  δεδομένο  έχουμε   μια  

αύξηση  της  ισχύος  από   2 μεγαβάτ  σε  2,99 μεγαβάτ  και  είναι  στην  

κατηγορία  της  μέσης  όχλησης ,  όπως  ήταν  και  πριν .  Αυτά  τα  δεδομένα  

έχουμε .  Τώρα  τα  πλήρη  στοιχεία  της  μελέτης  περιβαλλοντικών  
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επιπτώσεων ,  προφανώς  δεν  είμαστε  περιβαλλοντολόγοι  να  τα  

γνωρίζουμε  εμείς  και  να  μας  τα  πει  περιβαλλοντολόγος  πιθανόν  και  να  

μην  καταλάβουμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Ερωτήσεις .  Θέλετε  ερώτηση ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ήθελα  να  πω  το  εξής :  εγώ  επειδή  ενδιαφέρθηκα ,  όπως  φυσικά  βλέπω  

και  ο  κ .  Φωτιάδης ,  πήρα  τηλέφωνο  και  ζήτησα  την  περίληψη  της  

μελέτης ,  την  οποία  μου  είπαν  ότι  την  είχαν  καταθέσει  στον  φάκελο  

στην  γραμματεία  αλλά  δεν  μας  την  στείλανε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

 Εγώ  πήρα  την  περίληψη  που  είναι  δυο  σελίδες  και  εκεί  λέει  κάποια  

πράγματα  περισσότερα .  Δεν  ξέρω  το  λινκ  που  πάτησα  εμένα  με  έφερε  

σε  ένα  κεντρικό  και  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Το  κεντρικό  εκείνο  βγαίνει  αλλά  εγώ  την  έχω  δώσει  την  περίληψη  που  

είναι  δυο  σελίδες  που  λέει  αναλυτικά  και  πιθανόν  να  μην  σας  την  

έστειλα  και  μου  την  έστειλε  προσωπικά  σε  ένα  e-mail1.  Θέλω  να  πω  

ότι  ορισμένα  πράγματα  είναι  ουσιαστικά  και  θα  πρέπει  να  τυχαίνουν  

της  δέουσας  προσοχής .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επίσης  να  ξέρετε  ότι  παραπέμφθηκε  το  θέμα  και  στα  Τοπικά  

Συμβούλια   της  περιοχής  για  να  εκφέρουν  άποψη  και  στην  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί  ουσιαστικά  είπαμε  ότι  δεν  έχουν  πλήρη  εικόνα  βέβαια ,  εφόσον  

έπρεπε  να  μεταφερθεί  το  θέμα  για  εδώ ,  είναι  στα  πλαίσια  της  

ενημέρωσης .  Εμάς  μας  είπαν  ουσιαστικά  κοινοποίηση  στην  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής .  Ως  ενημέρωση .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  . .  της  ενημέρωσης  προς  την  τοπική  κοινωνία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  προβλέπει  ο  νόμος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  δηλαδή  τώρα ,  ο  νόμος  μας  ανακοινώνει ,  τότε  γιατί  μας  το  

ανακοινώνει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  εκφέρουμε  τις  αντιρρήσεις  μας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  έκφραση  γνώμης ,  είναι  έκφραση  γνώμης .  Είναι  ενημέρωση  και  

έκφραση  γνώμης .  Το  βάζουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  εκφέρει .  

Το  θέμα  είναι  ότι  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει  να  διαχωρίσουμε  τεκμηριωμένα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

11

Υπάρχει  η  μελέτη .  Μελέτη  υπάρχει ,  η  οποία  καταλήξει  σε  μια  

κατάσταση  ότι  είναι  χαμηλής  όχλησης  και  τα  λοιπά .  Δηλαδή ,  

λειτουργεί  η  μονάδα  και  δεν  θα  αλλάξει  τον  χαρακτήρα  της .  Αυτό  λέει  

η  μελέτη .  Ούτε  και  εγώ  είμαι  περιβαλλοντολόγος  ούτε  και  κανένας  

εδώ ,  τουλάχιστον ,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Εάν  υπήρχε  κάποιο  θέμα ,  το  οποίο  αφορούσε  την  δημόσια  υγεία  

ή  επίπτωση  περιβαλλοντολογική ,  προφανώς  θα  κατέληγε  η  μελέτη  σε  

κάποια  συμπεράσματα .  Το  ότι  καταλήγει  διαπιστωτικά  σε  ότι  αφορά  

τον  βαθμό  όχλησης . . .άρα  βάσει  της  ισχύουσας  παραγωγής  στο  2,99 

μεγαβάτ  κατατάσσεται  σε  μέση  όχληση .  Θα  έλεγε  ότι  υπάρχει  κάποιο  

ιδιαίτερο  θέμα .  Από  την  στιγμή  που  δεν  αναφέρει  στην  τεχνική  

εισήγηση  ότι  υπάρχει  κάποιο  θέμα ,  δεν  νομίζω  ότι  έχουμε  κάποιες  

ιδιαίτερες  γνώσεις  να  το  επισημάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  και  κάτι .  συγνώμη .  Όπως  μας  ήρθε  το  έγγραφο  εμάς  από  την  

Αποκεντρωμένη ,  έλεγε  απλά  να  το  γνωστοποιήσουμε  στο  σώμα .  Αυτό  

μας  ήρθε  και  αυτό  έχουμε  την  υποχρέωση  να  κάνουμε .  Εμείς  όμως ,  

ίσως  και  εκ  περισσού ,  το  φέραμε  σαν  τακτικό  θέμα  στην  ημερήσια  

διάταξη  προκειμένου  να  έχουμε  την  δυνατότητα  ακόμη  και  την  

αρνητική  μας  άποψη   να  την  καταθέσουμε .   

 Λοιπόν ,  δεν  εκ  προοιμίου  σας  λέω ,  δεν  έχουμε ,  δεν  θα  επηρεάσει  

κάτι  η  τυχόν  αρνητική  μας  άποψη ,  όπως  ήρθε  σε  μας  το  έγγραφο  

αφορούσε  την  ενημέρωση  απλά  της  κοινωνίας  δια  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όποιες  διαδικασίες  ενημέρωσης  έλεγε ,  τις  κάναμε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  ήρθε  και  σε  μας .  Όπως  ήρθε  εδώ ,  έτσι  θα  πάει  και  εκεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  σας  διαβάσω  τώρα  λίγο  κάτι ,  έτσι  για  να  μην .  Είναι  κατανοητό  η  

όλη  συζήτηση  που  γίνεται .  Αναφέρομαι  στην  εισήγηση  που  έρχεται  

από  την  Περιφέρεια .   

 Ο  Δήμαρχος  στον  οποίο  αποστέλλεται  το  έγγραφο  αυτό  

παρακαλείται  να  γνωστοποιήσει  το  περιεχόμενό  του  με  κάθε  πρόσφορο  

τρόπο  προκειμένου  να  ενημερώσει  τους  πολίτες ,  κοινό  και  

ενδιαφερόμενους  φορείς ,  εκπροσώπους ,  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  

δημοτικές  . .  

Επίσης ,  καλείται  να  διαβιβάσει   εγκαίρως  για  την  τήρηση  των  

ανωτέρω  προθεσμιών ,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  και  την  αρμόδια  

κατ’  επέκταση  υπηρεσία  και  να  προβεί  σε  εισήγηση  του  θέματος  τις  

απόψεις  του  ενδιαφερομένου  κοινού  και  τις  γνωμοδοτήσεις  των  

προαναφερθέντων  φορών  εκπροσώπησης  των  . .  

 Άρα  δηλαδή  εντάξει ,  εμείς  γνωμοδοτούμε  θετικά  βάσει  κάποιας  

εισήγησης .  Επαναλαμβάνω ,  εμείς  δεν  είμαστε  εδώ  αρμόδιο  τεχνικό  

όργανο .  Εμείς  έχουμε  μια  εισήγηση  η  οποία  εάν  δεν  καταλήγει  σε  

κάποια  σημαντικό  επίπτωση ,  δεν  έχουμε  κάποια ,  δηλαδή  το  να  πούμε  

όχι ,  ναι  είναι  παρακινδυνευμένο  και  νομίζω  έξω  από  τις  δικές  μας  

τεχνικές  γνώσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τις  επιφυλάξεις  θα  τις  λάβει  υπόψη…  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  επιφυλάξεις  όμως  ποιου ;  Έχουμε  την  τεχνική  επάρκεια  στο  να  

πούμε  με  επιφύλαξη  για  την  μελέτη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πούμε  το  εξής :  να  προτείνουμε  ότι  θα  πρέπει  να  τηρούνται ,  η  

γνώμη  μας  να  διατυπωθεί  έτσι  ώστε  να  καταλήγει  στο  ότι  θα  πρέπει  να  

τηρούνται  οι  νόμιμες  προδιαγραφές  για  τέτοιου  είδους  έργα ,  ώστε  να  

μην  προκύπτει  όχληση  για  την  επιβάρυνση  της  υγείας  των  κατοίκων  

της  περιοχής .  Αυτό  μπορούμε  να  διατυπώσουμε  ως  γνώμη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  κάνω  μια  μικρή  διευκρίνιση  και  νομίζω  λόγω  

της  εμπειρίας  μου ,  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  ήθελα  την  προσοχή  σας .  Όταν  

έρχεται  σε  μας  μια  γνωστοποίηση  και  κατά  το  παλαιό  μοντέλο  κάποτε  

την  βάζουμε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων ,  οι  παλαιοί  καταλαβαίνουν  τι  

λέω ,  σήμερα  έχουμε  τόσα  μέσα ,  αυτό  και  μόνο  ως  εκκίνηση  δίνει  την  

δυνατότητα ,  γι '  αυτό  το  αναρτούμε ,  ο  οποιοσδήποτε  πολίτης  σχετικός  ή  

να  προσβάλει  και  να  φέρει  αντίρρηση .  Άρα  δεν  έχει  συντελεστεί  

τίποτα ,  είναι  στην  διαδικασία  αδειοδότησης  και  πρέπει  να  υπάρξει  η  

απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου .   

 Εμείς  ως  Δήμος ,  γιατί  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  δεν  έχουν  αυτή  

την  εξειδίκευση ,  οφείλαμε  γι '  αυτό  είπα ,  να  έχουμε  εξειδικευμένη  

εισήγηση  από  το  τμήμα  Περιβάλλοντος .  Έχουμε  Περιβαλλοντολόγο ;   

 Η  λογική  σας  ότι  η  μελέτη  λέει  ότι  όλα  καλά ,  έτσι  είναι  όλες  οι  

μελέτες .  Από  την  εμπειρία  μου ,  γιατί  ασχολήθηκα  με  την  ΒΙΠΕ  και  

ήμουνα  και  Πρόεδρος  πανελλήνιου  δικτύου  δήμων  ΒΙΠΕ ,  

παραδείγματος  χάρη  θα  σας  πω ,  εκεί  μέσα  είναι  μια  εταιρεία  που  λέει  

ότι  ασχολείται  με  τα  τζάμια  και  λέει  ότι  τα  θρυμματισμένα  που  πάνε ;  
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Θα  έπρεπε  να  τα  συλλέγει ,  να  τα  λιώνει  και  τα  λοιπά .  Άμα  πάτε  στις  

αποθήκες  με  βάση  την  περιβαλλοντική ,  δεν  υπάρχει  ούτε  τρίμμα .  Ένας  

κουβάς  τρίμμα .  Που  πήγαν  τα  τζάμια ;  Ουδείς  γνωρίζει  και  ούτω  καθ’  

εξής .   

 Θα  σας  κάνω  και  μια  δικανική  ερώτηση .  Ο  επεξεργαστής  των  

λυμάτων  της  Δ .Ε .Υ .Α . ,  ρυπαίνει ;  Οχλεί ;   Είναι  εδώ  ο  Πρόεδρος ;  

Μυρίζει  Πρόεδρε ;  Ο  βιολογικός  μυρίζει ;  Πολύ  μυρίζει .  Όμως ,  έφυγε  η  

τηλεόραση ,  γι '  αυτό  το  λέω ,  έχουμε  και  εγκρίσεις  και  περιβαλλοντικά ,  

όλα  είναι  εξαιρετικά .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε ;  Όμως ,  αυτό  θέλω  να  

αποφύγω ,  όταν  εκεί ,  εάν  θα  πάτε ,  έχει  κάποιους  τρούλους ,  δηλαδή  

υλικό  το  οποίο  είναι  καλυμμένο ,  που  έχουν  ύψους  περίπου  όσο  είναι  το  

Δημαρχείο .  Δεν  δούλεψε .  Δεν  έχω  άποψη .   

Εγώ  βάζω  επί  της  αρχής  ότι  σας  παρακαλώ ,  όταν  θα  φέρουμε  

τέτοιο   θέμα ,  επί  της  ουσίας  να  τοποθετηθούμε .  Δεν  είναι  τίποτα  στην  

λογική  του  να ,  τότε  γιατί  μας  το  στείλανε ;  Δεν  κατάλαβα .  Γιατί  να  μην  

κρατήσω  εγώ  το  χαρτί  για  το  τέλος ,  άμα  αρχίσει  να  λειτουργεί  και  με  

ενοχλεί  να  παρέμβω ;   

Ποιος  θα  μας  βοηθήσει ,  εννοώ  ως  κάτοικο  του  Χριστού ,  των  

Καλών  Δέντρων  ή  εν  πάση  περιπτώσει ,  ακόμη  και  των  Σερρών ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  πριν  φτάσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έρχεται  το  θέμα  και  σε  

άλλα  όργανα ,  ούτως  ώστε ,  να  υπάρχει  ωρίμανση  και  γνώση .  Γι '  αυτό  

φτάνουμε  σε  ένα  σημείο  τέτοιο  που  να  είναι  τελικά  να  πάρουμε ,  όχι  

απόφαση ,  να  έχουμε  την  άποψή  μας ,  αφού  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  είχαμε  εισήγηση  από  την  περιβαλλοντολόγο  ότι  αυτό  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα  προηγούμενα  όργανα…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υποτίθεται  ότι  υπάρχει  μια  συγκεκριμένη  μελέτη ,  η  οποία  . .  όργανα .  

Εάν  υπήρχε  κάποιος  ενδιαφερόμενος ,  ο  οποίος  ενδεχόμενα  θα  είχε  ένα  

φόβο  ή  μια  επιφύλαξη  για  ένα  αποτύπωμα  περιβαλλοντολογικό  

δυσάρεστο ,  θα  έπρεπε  ήδη  . .να  δημιουργηθεί  ένα  θέμα ,  να  

δημιουργηθεί  μια  γνώμη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  δεν  έχουμε  υπηρεσία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  υπηρεσία  τι  μπορεί  να  κάνει ;  Να  ξανά  κάνει  από  την  αρχή  

περιβαλλοντολογική  μελέτη ;  Να  διαπιστώσει  κάτι  διαφορετικό ;  Το  

μόνο  που  μπορεί  να  κάνει  είναι  αυτές  οι  παρατηρήσεις ,  οι  οποίες  

ουσιαστικά  συνιστούν  την  περίληψη  της  περιβαλλοντολογικής  μελέτης ,  

η  οποία  αυτή  την  ώρα  βέβαια ,  θα  υπάρχει  σε  . .επίπεδο ,  γιατί  δεν  έχει  

εφαρμοστεί  ακόμη  στην  πράξη ,  αλλά  εάν  στην  πράξη  προκύψουν  

προβλήματα ,  ποιος  μπορεί  να  το  ξέρει  από  αυτή  την  ώρα ;   

 Ή  εάν  η  περιβαλλοντολογική  μελέτη  με  τα  συμπεράσματά  της  δεν  

ευσταθεί ,  πώς  να  το  πει  αυτό  η  περιβαλλοντολόγος  η  δική  μας ;   Να  

ξανά  κάνει  από  την  αρχή  περιβαλλοντολογική  μελέτη ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Η  περιβαλλοντική  μελέτη  γίνεται  από  την  ιδιώτη  μελετητή  της  

εταιρείας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς  αυτό  λέω .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Γι '  αυτό  και  ο  κ .  Φωτιάδης  έχει  απόλυτα  δίκαιο ,  πρέπει  να  κάνει  

κάποιος  εκεί  και  να  το  ελέγξει  αυτό .  είναι  έτσι  τα  πράγματα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έγινε  κάτι ,  θα  γίνει .  Και  εγκρίνουμε  και  κάτι  που  θα  γίνει .  Για  να  

εκφέρει  διαφορετική  άποψη  η  περιβαλλοντολόγος ,  η  όποιά  

περιβαλλοντολόγος  είτε  του  Δήμου  είτε  οποιουδήποτε  άλλου  φορέα ,  θα  

πρέπει  να  ξανακάνει  μελέτη  από  την  αρχή ,  για  να  πει  ότι  είναι  λάθος  η  

προηγούμενη  μελέτη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι  εγκαταστάσεις  υπάρχουν .  Πήγαμε  εκεί ,  ρωτήσαμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτές  οι  εγκαταστάσεις  λειτουργούν  για  ένα  συγκεκριμένο  μεγαβάτ ,  

για  μια  συγκεκριμένη  ισχύ . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για  δυο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πάει  σε  μεγαλύτερη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τρία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή ,  η  δυναμικότητα  υπάρχει  μια  συγκεκριμένη ,  υπάρχουν  

επιπτώσεις  ή  όχι ,  έχει  περάσει  από  αυτό  το  κομμάτι  και  λέμε  τώρα  να  

πάμε  σε  κάτι  μελλοντικό .  Άρα  δεν  μπορεί  να  το  δει  αυτό .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δήμαρχε ,  συγνώμη ,  να  μην  το  ταλαιπωρούμε  γιατί  κουραστήκαμε ,  εγώ  

είμαι  μέσα  στην  ΒΙΠΕ  εκεί  και  ξέρω  και  ακούω  τις  αγωνίες  αυτών  που  

είναι  μέσα  στην  ΒΙΠΕ .  Ακούω  τις  αγωνίες  και  των  κατοίκων .  Δεν  
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έρχομαι  εδώ  να  βάζω  εδώ  θέματα  για  να  κωλυσιεργώ .  Ήθελα  επί  της  

ουσίας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  δούλεψε  Δήμαρχε .  Υπάρχει  η  αγωνία  εάν  θα  δουλέψει  εάν  θα  

οχλήσει .  Δεν  ξέρω ,  όμως  δεν  δέχομαι  ότι  έρχεται  θέμα  εδώ  έτσι  για  να  

πάρουμε .  Όταν  θα  έρχονται  θέματα  εδώ ,  το  λέω  ως  παράταξη ,  θα  

πρέπει  να  έχουμε  άποψη .  Δεν  μπορεί  να  είναι  κανένας  σύμβουλος   της  

παράταξής  μας  ούτε  περιβαλλοντολόγος  ούτε  θα  πρέπει  να  περιηγείται  

εκεί  μέσα  στην  ΒΙΠΕ  και  να  λέει .   

Εγώ  θα  ήθελα  ως  παράταξη  μια  εισήγηση  από  την  δική  μας ,  όχι  

να  μας  αναλύσει  την  περιβαλλοντική ,  όλες  οι  περιβαλλοντικές ,  κύριε  

Δήμαρχε  και  από  την  . .  είναι   τέλειες .  Άμα  πάρουμε  τις  

περιβαλλοντικές  που  είναι  μέσα  στην  ΒΙΠΕ  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  κάνεις  μια  περιβαλλοντική  μελέτη  για  ένα…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παραδείγματος  χάρη ,  μέχρι  που  να  πάρουμε  τα  λύματα  να  την  φέρουμε  

στον  επεξεργαστή  εδώ ,  έλεγαν  ότι  όλες  έπρεπε  να  κάνουν  τριτογενή  

επεξεργασία .  Εκεί  πέρα  . .  κανένας  δεν  έκανε  καμία  επεξεργασία ,  τα  

αμολούσαν  μέσα  στα  κανάλια .  Εάν  πας  να  τους  πεις  ότι  τι  κάνετε ;  

Λέγανε  ότι  θέλετε  να  ακυρώσουμε  τις  θέσεις  εργασίας ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  για  να  ολοκληρώνουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εμείς  εδώ  θέλουμε ,  όταν  έρχεται  ένα  θέμα  να  μην  το  κουράζουμε ,  

απλώς  να  …  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ξαναλέω  δεν  ήταν  το  θέμα  αυτό .  Ήταν  θέμα  της  ενημέρωσης ,  αλλιώς  

θα  υπήρχε  απαίτηση  εισήγησης  της  δικής  μας  υπηρεσίας .  Καταλαβαίνω  

τι  λέει  ο  κ .  Φωτιάδης ,  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  σημαίνει  ενημέρωση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  εμείς  μπορούμε ,  δηλαδή  με  λίγα  λόγια  να  επισημάνουμε  ότι   

θα  πρέπει ,  αυτό  που  είπατε  προηγουμένως ,  να  μην  υπάρχει  μεγάλος  

όγκος  αποθηκευμένων ,  να  μην  υπάρχουν  οσμές ,  τέτοιες  επισημάνσεις  

μπορούμε  να  κάνουμε .  Δεν  είμαστε  ειδικοί  για  να  εκπονήσουμε  

μελέτη .  Εάν  θέλετε  τέτοιες  παρατηρήσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  που  πρέπει  ουσιαστικά  είναι  να  κρατήσουμε  μια  πισινή .  Όταν  θα  

αρχίσει  να  λειτουργεί  οι  οχλήσεις  και  αυτά  να  ξέρουμε  από  τώρα ,  

ενδεχομένως ,  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  είπε  ο  Πρόεδρος  προηγουμένως ,  ότι  δίνουμε  την  θετική  μας  γνώμη  

αλλά  με  την  επιφύλαξη  εάν  διαπιστωθούν  κάποιες  περιβαλλοντικές  

επιβαρύνσεις  και  επιφυλάσσεται  το  σώμα  για  να  εκφράσει  μια  άλλη  

γνώμη .  Δηλαδή  κάπως  έτσι  θα  το  περάσουμε .  Να  υπάρχει  αυτός  ο  

αστερίσκος .  Ότι  θα  είναι  σύμφωνη  η  γνώμη  μας ,  υπό  την  αίρεση  ότι  

στην  πράξη ,  όταν  θα  λειτουργήσει  η  μονάδα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  έβαλα  ένα  θέμα .  Στα  Τοπικά  Συμβούλια  τώρα  

που  θα  πάει  τα  παιδιά  εκεί  θα  αποφασίσουν .  Όταν  εμείς  εδώ  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  εμείς  δεν  μπορούμε ,  αλλά  όταν  ο  μηχανισμός  του  Δήμου  είναι  ο  

μεγαλύτερος  μηχανισμός ,  δεν  φέρνει  μια  εισήγηση ,  εγώ  λοιπόν ,  θα  πω  

ως  παράταξη ,  εάν  βάλετε  μέσα  μια  εισήγηση  από  το  Περιβαλλοντικό  

τμήμα  που  να  βάζει  αυτές  τις  αιρέσεις .  Δηλαδή ,  ναι  με  την  

προϋπόθεση  της  πιστής  εφαρμογής ,  ναι  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα  

έχουμε  την  παραμικρή  όχληση .  Να  το  βάλει  η  περιβαλλοντολόγος ,  

διότι  οι  συνάδελφοι  εδώ  δεν  μπορούν  να  ψηφίζουν .  Έτσι  δεν  είναι ;  Και  

αυτό  θα  είναι  ουσιαστική  συμμετοχή  για  να  έχουμε  την  δυνατότητα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε  κάτι ,  αυτή  την  ώρα  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  τέτοιο .  

Το  αντιλαμβάνεστε .  Ήρθε  στο  συμβούλιο  θέμα ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  

αυτό .  Η  περιβαλλοντολόγος  μας  έφερε  μια  εισήγηση  του  τι  προβλέπει  

η  περιβαλλοντολογική  μελέτη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή  τι  κάνει ,  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .αρμόδια  υπηρεσία  για  την  παροχή  των  σχετικών  περιβαλλοντικών  

στοιχείων  είναι  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  . .  της  ΠΕ  Σερρών  και  δίνει  

συγκεκριμένο  τηλέφωνο  και  ώρες  για  να  μπορεί  κάποιος  να  πάει  να  

ενημερωθεί .  Αναφέρεται  στην  εισήγηση .  Άρα  να  πούμε  ότι  από  εδώ  και  

πέρα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  τέτοια ,  ενδεχόμενα  προσέγγιση  ή  να  
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καλούσαμε  έναν   να  μας  έφερναν  ένα  χαρτί  από  εκεί ,  από  την  αρμόδια  

υπηρεσία .  Η  αρμόδια  υπηρεσία  είναι  αυτή .  Το  αναφέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  η  υπηρεσία ,  βέβαια ,  θα  μας  πει  τα  στοιχεία  της  μελέτης .  Δεν  θα  

μας  πει  κάτι  διαφορετικό .  Λοιπόν ,  μπορούμε  να  παράσχουμε  την  

σύμφωνη  γνώμη  μας  υπό  την  αίρεση  ότι  θα  τηρηθούν  όλες  οι  

προβλεπόμενες  από  τον  νόμο  διατάξεις  και  θα  τηρούνται  όλα  τα  

προσδοκόμενα  όρια  εκπομπής  ρύπων  και  στο  στάδιο  της  λειτουργίας  

και  στο  στάδιο  της  κατασκευής  και  όλη  την  διάρκεια  λειτουργίας .  

Διαφορετικά  αίρεται  η  δική  μας  σύμφωνη  γνώμη ,  εάν  συμβεί  το  

οτιδήποτε  διαφορετικό .   

 Άρα  λοιπόν ,  έτσι  θα  γραφτεί  η  απόφαση  και  έτσι  συμφωνούμε .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  260/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένδεκα  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Αντικατάσταση  μέλους  της  Επιτροπής  Διαχείρισης   

της  Δομής  Παροχής  Συσσιτίου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όπως  γνωρίζετε  εδώ  είχε  οριστεί  η  κυρία  Παρθένα  Χαραλαμπίδου  από  

την  παράταξη  της  Δύναμης  Σερραίων .  Επειδή  είχε  παραχωρηθεί  το  

δικαίωμα ,  είχε  δικαίωμα  να  ορίσει  η  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  ένα  

μέλος  στην  Επιτροπή  αυτή  και  το  δικαίωμά  της  αυτό  το  παραχώρησε  

στην  παράταξη  της  κυρίας  Παπαφωτίου .   

Τώρα  πλέον  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  δεν  είναι  μέλος  της  

παράταξης  αυτής ,  βέβαια ,  δυστυχώς  δεν  είναι  εδώ  και  οι  υπόλοιπες  

παρατάξεις  για  να  πουν  την  άποψή  τους  επί  του  θέματος ,  θα  πρέπει  

είτε  από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  να  οριστεί  κάποιος  είτε  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Πρόεδρε  συγνώμη ,  από  του  κ .  Φωτιάδη  έχει  οριστεί .  Θα  πρέπει  πρώτα  

να  ερωτηθεί  ο  κ .  Αραμπατζής  και  εάν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ήταν  εδώ  πέρα  θα  τον  ρωτούσαμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η  Επιτροπή  αυτή  . .  

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

30 Ιουλίου  είναι  η  ημερομηνία  που  καταθέτει  στην  Διαχειριστική  Αρχή  

τον  απολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ήταν  εδώ  πέρα ,  ακούστε  κάτι ,  εάν  ήταν  εδώ  πέρα  ο  κ .  Αραμπατζής  

θα  ρωτάτο .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τηλεφωνικά  δεν  γίνεται  το  συμβούλιο  αυτό .  Η  θα  μπει ,  λοιπόν  από  την  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  κάποιος  ή  θα  ξαναμπεί  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  από  την  αντιπολίτευση…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  υποχρεωτικό .  Όπως  δεν  ήταν  υποχρεωτικό  να  μπεις  και  η  

παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  παραχώρησε  …  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Αυτό  επειδή  αφορά  εμένα  για  λόγους  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  μια  λύση  είναι  να  ξανά  μπει  η  κυρία  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  η  ορθόδοξη  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  κυρία  Χαραλαμπίδου   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

. .δεν  εκπροσωπούνται  αναλογικά…  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Δεν  θα  γίνει  αποδεκτός  ο  απολογισμός  εάν  δεν  είναι  μέλος  της  

παρατάξεως .  Σας  το  λέω ,  γιατί  το  λέει  το  άρθρο  2 του  Ν4071.  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  να  κάνουμε  δηλαδή ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Πρέπει  να  ρωτήσετε  την  κυρία  Παπαφωτίου ,  εάν  θέλει  αυτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  να  ρωτήσουμε  κανέναν  από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχουν  

στο  συμβούλιο .  Θα  οριστεί ,  λοιπόν ,  εκ  νέου  με  την  σύμφωνη  γνώμη  

του  σώματος  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  ως  ανεξάρτητη  δημοτική  

σύμβουλος ,  μη  υπαρχούσης  άλλης  προτάσεως  από  άλλες  παρατάξεις .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προχωράμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:261/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δώδεκα .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  στο  δίκτυο  Space4People,  φάση  ΙΙ ,  που  

 χρηματοδοτείται  από  το  URBACT III και  αποδοχή  

χρηματοδότησης   
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ποσού  63.832,50 € για  την  υλοποίηση  αυτού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:262//2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκατρία .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  

 ¨Λειτουργία  και  καθαρισμός  δημόσιας  τουαλέτας  Δήμου  Σερρών  

 στην  Πλατεία  Ελευθερίας¨  έτους  2020-2022.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  263/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκα  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Έχουμε  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός  από  την  κυρία  Μητλιάγκα ,  άλλη  ερώτηση  υπάρχει ;  Ορίστε ;  

Έχετε  ερώτηση ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μετά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Στην  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  συνάδελφε ,  πάρτε  το  μικρόφωνο .  Κάντε  λίγη  

υπομονή  να  τελειώσουμε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Στην  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στις  14 Ιουλίου  του  ΄20 

είχαμε  μια  εκτενή  συζήτηση  και  με  τον  . .της  Οικονομικής  Επιτροπής  

και  με  τον  Γενικό  Γραμματέα ,  σχετικά  με  το  διαδικαστικό  θέμα  των  

αναμορφώσεων ,  αυτό  που  δημιουργήθηκε  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  για  το  εάν  μπορεί  να  υπάρχει  ή  όχι  αρνητική  ψήφος  επί  
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πρότασης   αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού ,  γιατί  ο  κ .  Γενικός  είχε  

πει  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  θυμίζω  λίγο  το  θέμα  

περισσότερο ,  ότι  απλά  έρχεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  διαδικαστικά  

και  ουσιαστικά  δεν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  όχι ,  μπορούμε  να  

ψηφίσουμε  μόνο  ναι .   

 Υπήρχε  κάποια  ένσταση  από  εμάς  και  η  αλήθεια  είναι  ότι  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  επειδή  από  την  παράταξη  μαζί  με  τον  κ .  Φωτιάδη  

συμμετέχουν  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  θέσαμε  τους  

προβληματισμούς  μας  και  θέσαμε  το  ερώτημα  στον  Γενικό  Γραμματέα  

και  την  άποψη  ότι  μπορούμε  να  έχουμε  αρνητική  άποψη  ή  άλλη  άποψη  

επί  των  αναμορφώσεων ,  καθώς  μιλάμε  για  έναν  προϋπολογισμό  που  

ήδη  έχει  ψηφιστεί ,  επομένως  τα  χρήματα  έχουν  διατεθεί  και  μπορεί  

απλά  η  αρνητική  ψήφος  να  σημαίνει  ότι  δεν  θέλουμε  να  αλλάξει  

κωδικό .   

 Ο  κ .  Γραμματέας  μας  υποσχέθηκε  ότι  θα  κάνει  ένα  ερώτημα  στο  

Υπουργείο  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό ,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  

κατά  πόσο ,  ώστε  να  ξέρουμε  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  πλέον ,  όχι  

ως  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  εάν  μπορούμε  να  ψηφίσουμε  και  

τι  σε  αυτές  τις  αναμορφώσεις .   

 Επομένως ,  η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής  και  προφανώς  

απευθύνεται  στον  Πρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει  λυθεί  το  θέμα  επί  του  πρακτέου .  Εάν  μου  επιτρέπετε ,  . .  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση ,  την  νομιμότητα  της  απόφασης  που  είχαμε  

πάρει  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  έγινε  στην  . .  για  

κάποια  αναμόρφωση ,  στην  οποία  υπήρχε  η  θετική  ψήφος  λιγότερων  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

12

δημοτικών  συμβούλων  από  την  αρνητική  ψήφο  που  υπήρχε  επί  του  

θέματος .   

 Άρα  λοιπόν ,  επί  του  πρακτέου  …  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Απλά  να  ολοκληρώσω  την  ερώτησή  μου .  Το  συγκεκριμένο  ερώτημα  

έγινε  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών ;  Εάν  ναι ,  . .και  ποια  ήταν  η  

απάντηση ;  Και  εάν  όχι ,  ποιος  ο  λόγος  της  καθυστέρησης ;  Οι  δημοτικό  

σύμβουλοι  θα  έπρεπε  να  ξέρουν  τι  ακριβώς  ψηφίζουν ,  όταν  ψηφίζουν  

τις  αναμορφώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  θέλετε  να  το  εξηγήσετε  πάλι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  έχει  λυθεί  το  θέμα  από  την  Αποκεντρωμένη ,  για  να  μην  

πολυλογούμε  με  ερωτήματα ,  εάν  θέλετε ,  θα  σας  τα  πει  και  ο  Γενικός ,  

αλλά  η  Αποκεντρωμένη  απάντησε  επί  του  θέματος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  συνάδελφε ,  απάντησε  για  την  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  όχι  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφοι  δεν  γίνεται  έτσι .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

…να  ξέρουμε  όλοι  σε  κάθε  αναμόρφωση  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  παρακαλώ  προσέξτε  με .  Τόσο  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  όσο  και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τίθενται  σε  ψηφοφορία  οι  
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κατατεθειμένες  προτάσεις .  Αφενός  μεν ,  η  πρόταση  που  έρχεται  από  

την  Δημοτική  Αρχή  και  αφετέρου ,  εάν  υπάρχει  άλλη  πρόταση  από  την  

οποιαδήποτε  σύμβουλο  της  αντιπολιτεύσεως ,  η  οποία  όμως  πρέπει  

προηγουμένως  να  έχει  εισήγηση  στην  εισηγητική  έκθεση  από  την  

υπηρεσία ,  σύμφωνη  γνώμη  και  εισηγητική  έκθεση  της  υπηρεσίας .   

 Εάν  πληροί  τις  προϋποθέσεις  αυτές  μια  δεύτερη  τέτοιους  είδους  

πρόταση ,  τίθεται  και  αυτή  σε  ψηφοφορία .  Η  κάθε  μια  από  τις  

προτάσεις  αυτές  ή  μάλλον  όποια  από  τις  προτάσεις  αυτές  

συγκεντρώσει  τις  περισσότερες  θετικές  ψήφους ,  είναι  αυτή  που  

υπερισχύει .  Οι  δε  αρνητικές  ψήφοι ,  δεν  θεωρούνται  έγκυρες .  Τούτο  

προβλέπεται  στην  παράγραφο  8,  του  άρθρου  77,  του  Ν4172/13 όπως  

τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  Ν4623/19.   

 Η  συζήτηση  και  η  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  και  σύμφωνα  με  

εγκυκλίους  παγιωμένες  ότι  ισχύει  για  τον  προϋπολογισμό  ισχύει  και  

για  τις  αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμού ,  διεξάγεται  επί  της  

εισήγησης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  επί  των  εναλλακτικών  

προτάσεων  των  παρατάξεων  που  τυχόν  υποβλήθηκαν .   

 Έγκυρες  θεωρούνται  οι  ψήφοι  υπέρ  συγκεκριμένης  πρότασης  είτε  

υπέρ  της   κατατεθείσας  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  είτε  υπέρ  των  

προτάσεων  που  κατατίθενται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  9.  Αυτό  που  

σας  περιέγραψα  προηγουμένως .   

 Οι  λευκές  ψήφοι  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  της  

πλειοψηφίας .  Συνεπώς ,  δεν  θεωρούνται  έγκυρες ,  για  να  το  

ολοκληρώσουμε ,  οι  αρνητικές  ψήφοι .   

Τελικά  η  πρόταση  που  θα  συγκεντρώσει  τις  περισσότερες  θετικές  

ψήφους ,  αυτή  είναι  που  περνάει .  Αυτή  είναι  η  όλη  ιστορία .  Όπως  

τροποποιήθηκε  με  τον  Ν4623/19.  
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Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Απλά  η  δική  μου  παρατήρηση  και  του  κ .  Χρυσανθίδη  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  ήταν  η  εξής ,  ότι  όταν  μιλάμε  για  αναμόρφωση  

προϋπολογισμού ,  η  εναλλακτική  πρόταση  . .  είναι  να  μην  γίνει  αλλαγή  

του  προϋπολογισμού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορούσε  όμως .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Αυτή  την  έννοια  έχει  η  αρνητική  ψήφος ,  γιατί  προφανώς  οι  

αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμό  είναι  θέμα  πολιτικής  απόφασης ,  

είναι  θέμα  πως  θα  αποφασίσει  η  Δημοτική  Αρχή  να  διαθέσει   κάποια  

χρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορούσε ,  λοιπόν ,  να  υποβληθεί  τέτοιου  είδους  πρόταση ,  να  

περάσει  από  τις  υπηρεσίες . .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Θέλω  να  πω  ότι  η  πρόταση  η  εναλλακτική  στην  μη  ψήφιση  ενός  

θέματος  μιας  ψήφισης  αναμόρφωσης ,  είναι  να  παραμείνει  ο  κωδικός  ως  

έχει .  Ότι  δεν  υπάρχει  ανάγκη  να  διατεθούν  τα  χρήματα  εκεί  που  

προτείνεται  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Μπορεί  οποιοσδήποτε  σύμβουλος  να  κάνει  τέτοιου  είδους  

πρόταση ,  να  περάσει  από  τις  Οικονομικές  Υπηρεσίες ,  να  πάρει  

εισηγητή  έκθεση  και  να  έρθει  εδώ  ως  πρόταση .  Αυτό  δεν  αφορά  εμένα ,  

αφορά  την  υπηρεσία .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαβάστε  την  απάντηση  που  σας  στείλανε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Την  διαβάζω  την  απάντηση .  Να  διαβάσω  και  το  ερώτημα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όμως  δεν  γίνεται  έτσι .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι ,  να  ολοκληρώσει  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισχύει .  Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .  Ολοκληρώστε  για  να  προχωρήσουμε .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εγώ  από  ότι  καταλαβαίνω ,  ότι  η  απάντηση  δηλαδή  που  λαμβάνουμε  

είναι  ότι  για  να  ψηφίσουμε  όχι  σε  κάποια  αναμόρφωση  πρέπει  να  

κάνουμε  ένα  αίτημα  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  και  να  απαντήσει  ότι  

προϋπολογισμός  δεν  είναι  ισοσκελισμένος ;  Για  να  καταλάβω   και  εγώ  

πως  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ  να  το  εξηγήσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  απαντήσετε  μετά .  Αυτή  είναι  η  ερώτησή  σας ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ναι ,  να  καταλάβω  πως  είναι  η  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  δώσω  τον  λόγο ,  θέλετε ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  εσείς ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ,  συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   επί  της  διαδικασίας ,  νομίζω  ότι  

πρέπει  να  δώσετε  τον  λόγος  τον  κύριο  …ως  εκπρόσωποι  της  παράταξης  

να  δημιουργηθεί  και  να  ολοκληρωθεί  το  ερώτημα  και  στην  συνέχεια…  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  που  είπατε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  είναι  έτσι  όπως  το  είπατε .  

Εκείνο  είναι  το  εύκολο  και  αυτό  το  οποίο  λέει  η  υπηρεσία .  . .  εγκύκλιος  

που  λέει ,  τώρα  δεν  θυμάμαι  ακριβώς  απέξω ,  δεν  είμαι  πρόχειρος  όμως  

το  ξέρω  πολύ  καλά  αυτό ,  όταν  δεν  υπάρχει  εναλλακτική  πρόταση ,  η  

πρόταση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τίθεται  σε  ψηφοφορία .  Το  

ερώτημά  μας  ήταν  αυτό .  Αυτή  η  πρόταση  εφόσον  δεν  υπάρχει  

εναλλακτική  λύση ,  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  ψηφοφορία  και  

λαμβάνει  θετικές  λιγότερες  από  τις  αρνητικές ,  αυτή  η  αναμόρφωση  

εγκρίνεται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται .  Γιατί  οι  αρνητικές  ψήφοι  δεν  θεωρούνται  έγκυρες .  Δεν  

θεωρούνται  έγκυρες .  Οι  αρνητικές  ψήφοι  δεν  θεωρούνται  έγκυρες  

ψήφοι .  Μετρούν  μόνο  οι  θετικές .  Αυτή  είναι  η  ιστορία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  αντιλαμβάνομαι  αυτό  που  λέτε  αλλά  αυτή  είναι  

η  νομοθεσία .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είναι  η  

πρώτη  παρέμβαση  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνο  εάν  θέλετε  πάρετε .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

. .δεν  το  χρειάζομαι ,  ευχαριστώ .  Δεν  θα  επαναλάβω  το  κείμενο  της  

εγκυκλίου  που  μεταφράζει  τον  νόμο ,  θα  σας  διαβάσω  απλώς  από  το  

άρθρο  189 του  4555/18 που  έρχεται  να  κάνει  ουσιαστικά  τροποποίηση  

που  άρθρου  77 του  4172,  το  8 άρθρο ,  που  λέει  «Συζήτηση  και  ψήφιση  

του  προϋπολογισμού» μιλάει  για  τον  προϋπολογισμό  και  αυτό  

ταυτίζεται  με  τις  αναμορφώσεις ,  διεξάγεται  αναλυτικά  μέχρι  

τετραψήφιου  κωδικού  εξόδων  και  δαπανών  και  αναπτύξεων  αυτού  επί  

της  εισηγήσεως  τους  Οικονομικής  Επιτροπής  και  των  αναλυτικών  

προτάσεων .   

 Αυτό  που  διάβαζε  ο  κ .  Πρόεδρος .  Θεωρούνται  οι  ψήφοι  υπέρ  

συγκεκριμένης  πρότασης  είτε  υπέρ  της  . .  Οικονομικής  Επιτροπής  είτε  

υπέρ  εναλλακτικών  προτάσεων .  . .λευκές  ψήφοι  δεν  προσλαμβάνομαι  

υπόψη  για  τον  υπολογισμό  της  ψηφοφορίας .   

 Δεν  είναι  μνημονεύσει  καθόλου  τις  αρνητικές  ψήφους .  Τι  λέει ;  

Ότι  έγκυρες  θεωρούνται  μόνο  οι  θετικές .  Κατά  συνέπεια ,  δεν  τις  

καταγράφει  καν .  Το  μόνο  που  κάνει  ως  μνημόνιο ,  αναφέρει  τις  λευκές  

ψήφους ,  τις  οποίες  δεν  τις  λαμβάνει  καν  υπόψη ,  για  τον  υπολογισμό  

της  πλειοψηφίας .   

 Είχα  πραγματικά  δεσμευτεί  στην  συζήτηση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  . .ότι  υπάρχει  ένα  θέμα  προς  συζήτηση  να  το  κάνουμε  ως  

ερώτημα  στο  Υπουργείο .  Όταν  συνάντησα  τον  Πρόεδρο  και  

προσπαθήσαμε  να  μεταφράσουμε  την  όλη  διαδικασία  και  με  τις  

εγκυκλίους  και  με  την  νομοθεσία ,  ενδεχόμενα  . .  από  την  κυρία  

Χαραλαμπίδου  ένα  τηλεφώνημα ,  το  οποίο  πέρα  από  αυτό  που  βάλαμε  
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στην  Οικονομική  Επιτροπή . . .μπήκε  και  ένα  άλλο  θέμα .  Θα  μπορούσε  

να  είναι  εισήγηση  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  προς  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  που  συζητάμε  τις  αναμορφώσεις  το  αρνητικό ;  Δηλαδή  μην  

τροποποιούμε  τίποτα .   

Εάν  δούμε  την  εγκύκλιο ,  . .ουσιαστικά ,  όταν  μιλάμε  για  

αναμορφώσεις  μιλάμε  για  έναν  συγκεκριμένο  προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  

έρχεται  εναλλακτικά  να  τροποποιήσει  κάποιους  κωδικούς ,  ο  οποίος  

πώς  γίνεται  αυτό ;  Ξεκινάει  από  ένα  αίτημα  υπηρεσιακό ,  κάποιο  

πρωτογενές  αίτημα ,  κάποιοι  που  κάνει  ο  διατάκτης  που  είναι  ο  

Δήμαρχος  και  στην  προκείμενη  περίπτωση  τις  αρμοδιότητες  τις  έχει  

μεταβιβάσει  στον  Δήμαρχο  και  πλέον  Πρόεδρο  της  Οικονομικής  

Επιτροπής ,  που  δίνει  εντολή  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  να  κάνει  μια  

δέσμευση  ποσού .  Αυτό  το  ποσό  έχει  ως  αναγκαιότητα  την  Οικονομική  

Υπηρεσία  με  την  προϊστάμενη ,  να  το  κάνει  δέσμευση  για  να  

προχωρήσει  στην  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης .   

Εάν  δεν  υπάρχει  το  αντίστοιχο  ποσό  σε  συγκεκριμένο  κωδικό ,  

έρχεται ,  λοιπόν  και  ζητάει  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  και  

παίρνει  χρήματα  από  κάπου  σε  κάποια  διαδικασία .  Αυτή  την  

αναμόρφωση  την  εισηγείται  η  Οικονομική  Υπηρεσία  με  το  

αιτιολογημένο  αίτημα  που  έχει  δεχθεί  ως  πραγματική  δική  της  άποψη  

και  λέει  ότι  αυτή  η  πρόταση ,  παίρνω  και  χρήματα ,  τα  τοποθετώ  κάπου  

αλλού ,  ισολογιστικά  στον  προϋπολογισμό  και  το  δίνει  ως  αιτιολογική  

έκθεση .   

Αυτό  για  να  υπάρξει  μια  άλλη  πρόταση  δεν  χρειάζεται ,  δηλαδή  

δεν  θα  μπορούσε  να  είναι  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  ότι  μην  

κάνετε  κάτι .  Το  μην  κάνετε  κάτι  από  αυτό  που  εκτελείται  με  την  
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αναμόρφωση ,  σημαίνει  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κάτι  άλλο  που  πρέπει  

να  γίνει .   

Ουσιαστικά  τι  ρωτάτε  τώρα  και  επιτρέψτε  μου  αυτή  την  

διευκρίνιση  και  κλείνω ,  το  αρνητικό  της  ψήφο  που  δεν  καταμετράει  η  

διαδικασία  της  αναμόρφωσης ,  θέλετε  με  θετική  ερώτηση ,  ‘μην  κάνετε  

κάτι ,  να  το  πάρουμε  ως  θετική  άποψη .  Κάνω  έτσι  μια  τοποθέτηση .   

Εγώ  πάλι  λέω  και  εδώ  είναι  ο  Πρόεδρος ,  να  διευκρινίσουμε  κάτι ,  

αλλά  επειδή  δέχθηκα  και  άλλες ,  πέρα  από  αυτού  του  ερωτήματος  που  

κάνατε  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  από  την  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  θα  

ήθελα  λίγο  και  αυτό  είπαμε  προχθές  με  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  που  

επισκέφτηκε  τις  υπηρεσίες ,  ήταν  παρούσα  και  η  κυρία  . . ,  ζήτησα  να  

γίνει  εγγράφως  ένα  ερώτημα ,  το  οποίο  πραγματικά  να  το  

αποστείλουμε ,  εάν  θέλετε ,  είτε  σαν  Δήμος  είτε  μέσω  από  τον  

νομοθέτη ,  προς  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  αλλά  επειδή  το  

διατυπώσατε  και  στο  ερώτημά  σας  τώρα  κυρία  Μητλιάγκα ,  την  

διατύπωση  . .  ο  Δήμος  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοια  που  να  μας  καλύπτει ,  

γιατί  εάν  το  διατυπώσουμε  έτσι ,  πάλι  θα  φαίνεται  ότι  δεν  καλύπτουμε  

το  δικό  σας  ερώτημα .  Είπατε  ότι  πως  έγινε  και  γιατί  έγινε  και  τα  

λοιπά .   

Για  μας  όμως  με  τον  Πρόεδρο ,  όπως  το  αναλύσαμε ,  σαν  εξήγηση  

της  αναμορφώσεως ,  θεωρούμε  ότι  δεν  χρήζει  άλλης  ερμηνείας .  

Έγκυρες  είναι  μόνο  οι  θετικές  και  οι  αρνητικές  δεν  καταγράφονται .    

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εμένα  η  απορία  μου  είναι  απλά  ότι  σε  έναν  ψηφισμένο  προϋπολογισμό  

που  υπάρχει  ειλημμένη  απόφαση  ψηφισμένη  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  για  το  πως  θα  διατεθούν  τα  χρήματα  στους  κωδικούς ,  το  να  
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ψηφίσουμε  όχι  σε  μια  αναμόρφωση  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει  ανάγκη  

να  γίνει  . .Είναι  απλό ,  είναι…  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εδώ  κύριε  Γενικέ  μας  βάλατε  τώρα  άλλο  θέμα ,  στο  οποίο  διαφωνώ  

οριζοντίως  και  καθέτως .  Δηλαδή  με  δυο  λόγια  μας  είπατε  σήμερα  ότι  

δεν  μπορεί  να  υπάρχει  εναλλακτική  πρόταση ,  γιατί  η  Οικονομική  

Υπηρεσία  εισηγείται  αυτό .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:   

Δεν  είπα  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  είπατε .  Η  Οικονομική  Υπηρεσία  για  να  κάνει  μια  αναμόρφωση  

θέλει  από  κάπου  εντολή .  Η  Οικονομική  Υπηρεσία  συντάσσει  έναν  

προϋπολογισμό .  Επί  του  προϋπολογισμού  αυτού  για  να  κάνει  

αναμόρφωση  ή  θα  βρεθεί  σε  μια  θέση  για  έκτακτη  ανάγκη  ή  αλλιώς  θα  

πάρει  εντολή  από  τον  πολιτικό  προϊστάμενο  να  κάνει  την  αναμόρφωση  

αυτή ,  που  εάν  πρέπει  να  γίνει  αυτή  η   αναμόρφωση  ή  όχι ,  εδώ  εμείς  ως  

αντιπολίτευση  μπορεί  να  έχουμε  διαφορετική  άποψη ,  άρα  λοιπόν  

μπορεί  να  κατεβάσουμε  εισήγηση  στις  υπηρεσίες  με  μια  διαφορετική  

άποψη  και  αυτή  η  πρότασή  μας ,  βεβαίως ,  θα  τεθεί  σε  ψηφοφορία  και  

ότι  ψηφιστεί  θα  περάσει .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Σαφέστατα ,  απλώς  άλλο  πράγμα  είπα .  Επί  του  ίδιου  θέματος  η  

Οικονομική  Υπηρεσία  δεν  θα  εισηγηθεί  ναι  να  γίνει  και  ναι  να  μην  

γίνει .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ:  
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Για  το  συγκεκριμένο  λέω ,  θα  πρέπει  η  εναλλακτική  πρόταση  να  

προτείνει  κάτι  διαφορετικό .  Αυτό  λέω .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εννοείται .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

Με  αυτή  την  έννοια  είπα  ότι  η  Οικονομική  Υπηρεσία  …  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγο  ησυχάστε .  Ήμασταν  στην  φάση  των  ερωτήσεων .   

Δόθηκαν  οι  διευκρινήσεις  αυτές .  Εγώ  θα  συμφωνήσω ,  παρακαλώ  δείτε  

το  με  τον  κ .  Γενικό  και  εάν  θέλετε  αύριο  ο  κ .  Χρυσανθίδης  μαζί  με  τον  

κ .  Γενικό  να  έρθει  στο  Δημαρχείο  για  να  συνταχθεί  το  ερώτημα  και  να  

το  στείλουμε .  Κανένα  πρόβλημα  σε  αυτό .   

 Τώρα ,  τελειώσαμε  με  τις  ερωτήσεις ,  η  απάντηση  δόθηκε .  Θα  

κάνει  τοποθέτηση  ο  κ .  Φωτιάδης  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  

 Κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  για  μας  το  θέμα  και  όποια  νομοθετήματα  

αναφέρθηκαν ,  πρέπει  να  έχουν  το  στοιχείο  της  απλής  λογικής  και  

απευθύνομαι  και  στον  αξιότιμο  κ .  Γενικό .   

Για  να  το  πάμε  με  την  απλή  λογική .  Προϋπολογισμός ,  

ενσωμάτωση  τεχνικού  προγράμματος .  Τι  αποτυπώνεται ;  Η  πολιτική  

βούληση  της  πλειοψηφίας .  Ποια  έργα  θα  προτάξουμε ,  ποια  θα  

χρηματοδοτηθούν  και  πόσο .  Αυτό  που  είναι  ζητούμενο ,  γιατί  εγώ  είμαι  

παλαιός  και  κάποτε  κάναμε  προϋπολογισμούς  και  αφήναμε  . . ,  είναι  να  

είναι  ισοσκελισμένος .   
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Άρα  λοιπόν ,  το  πρώτο  ζητούμενο  είναι  να  μην  έχουμε  έλλειμμα .  

Αυτό  ήθελε  ο  νομοθέτης  και  ειδικά  μετά  την  Τρόικα .  Έτσι  για  να  τα  

βάλουμε  σε  μια  λογική .  

 Το  άλλο  που  απομονώσαμε ,  ότι  η  βούληση  της  πολιτικής  αρχής  

δια  του  Δημάρχου ,  επιλέγει  …  

 Άρα  αυτό  είναι  θεϊκό  ή  είναι  αναστρέψιμο ;  Είναι  αναστρέψιμο  

και  γι '  αυτό  και  οι  δήμοι  κάποτε  έπρεπε  να  τρέξει  ένα  εξάμηνο ,  εάν  

είστε  παλαιός  και  το  ξέρετε .  Το  ξέρετε ;  Πριν  από  δεκαπέντε  χρόνια  

δεν  μπορούσες  να  κάνεις .  Σου  λέει  τι  προϋπολογισμό  κάνεις  κύριέ  μου ;  

Σε  ένα   τρίμηνο  κάνεις  τώρα ,  είμαστε ,  άστο .  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  

Πρόεδρε ;  Τώρα  είμαστε  στην  λογική .   

 Πάμε  τώρα  να  δούμε  το  άλλο .  Έρχεται  ο  κ .  Δήμαρχος  και  λέει  ότι  

για  κάποιους  λόγους ,  δεν  είναι  της  παρούσης ,  με  την  αιτιολογημένη  

του  πρόταση  λέει  ότι  θέλω  να  μπει  αυτό  το  έργο ,  αυτή  η  δράση ,  αυτή  η  

μελέτη  και  ότι  άλλο  ο  Δήμαρχος  επιλέγει .   

 Η  Οικονομική  Επιτροπή  πρέπει  να  αποφανθεί  και  με  βάση  τις  

κατευθύνσεις  του ,  δεν  μπορεί  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  πει  ότι  θα  

κάψω  από  αυτόν  τον  κωδικό  και  από  αυτόν .  Ο  Δήμαρχος  θα  πει  ότι  θα  

απομειώσεις  εκείνο  τον  κωδικό  και  θα  κάνεις ,  παραδείγματος  χάρη ,  το  

έργο  εκείνο  που  . .ποσά  συνεχιζόμενο  για  τον  επόμενο  χρόνο  ή  το  

ακυρώνεις ,  γιατί  εμείς  επιλέγουμε  να  μην  κάνουμε  αυτή  την  δράση  

γιατί  προέκυψε  κάτι .   

 Άρα  λοιπόν ,  η  ισχυρή  βούληση  του  Δημάρχου ,  της  δημοτικής  

πλειοψηφίας  δια  του  Δημάρχου ,  του  εντολέα  και  τι  κάνει  η  Οικονομική  

Επιτροπή ;  Μόνο  διασφαλίζει  αυτό  που  είπαμε  ως  πρώτο  ζητούμενο .  Το  

ισοσκελισμένο  για  να  μην  αρχίσει  . .  
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 Άρα  λοιπόν ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  των  Οικονομικών  και  της  

Διοικήσεως ,  ερχόμαστε  και  λέμε  ότι  τι  κάνει  η  αντιπολίτευση ;  Αλίμονο  

άμα  η  αντιπολίτευση  δεν  μπορεί  να  εκφράζει  άποψη .  Έρχεται  εδώ  

λοιπόν ,  η  αντιπολίτευση  και  πάμε  στην  ουσία .  Πολιτικά  μπορεί  να  πει  

στον  Δήμαρχο ,  εντός  εισαγωγικών ,  δηλαδή  στην  πρόταση ,  ότι  δεν  

στηρίζουμε  αυτή  την  πρόταση ,  διότι ,  κύριε  Δήμαρχε  αυτή  την  αλλάζετε  

το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  εμείς  δεν  συμφωνούμε .   

 Αυτό  που  είναι  πολιτική  απόφαση  πως  θα  αποτυπωθεί ;  Αυτό  

εμείς  θα  διατυπώσουμε  στο  ερώτημα .  Αυτό  δηλαδή  που  η  

αντιπολίτευση  θέλει  να  διατυπώσει ,  διότι  εμείς  μπορεί  να  είπαμε  ναι  

στον  προϋπολογισμό ,  κύριε  Γενικέ ,  αλλά  στην  τροποποίηση  να  λέμε  

όχι .  Επιμένουμε ,  δηλαδή ,  παραδείγματος  χάρη  μην  παίρνεις  αυτά  

. .Αυτό  πως  θα  αποτυπωθεί ;   

 Εάν  εμείς  πάμε  στην  Οικονομική  Υπηρεσία ,  εδώ  όπως  είπατε  

κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  λίγο  ασταθές .  Θα  πάει  δηλαδή  ο  Φωτιάδης  και  

θα  πει  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  ότι  από  ποιους  κωδικούς   θα  πάρει  

τα  χρήματα ;  Έχω  εγώ  τέτοια  δυνατότητα ;  Όχι ,  είμαι  αντιπολίτευση .  

Την  μόνη  δυνατότητα  την  έχει  ο  Δήμαρχος .   

 Άρα  εγώ  δεν  χρειάζεται  να  πάω ,  λέω  εγώ  με  βάση  την  λογική  και  

να  αναζητήσω  χρηματοδότηση ,  διότι  έχω  την  πολιτική  δυνατότητα  να  

πω  ότι  αυξομείωσε  αυτό  ή  το  άλλο .  Αυτό  μόνο  μπορεί  να  το  κάνει  ο  κ .  

Δήμαρχος  ως  προϊστάμενος  όλων  των  υπηρεσιών .   

 Άρα  λοιπόν ,  εδώ  κλείνω  και  λέω  ότι  εμείς  διατηρούμε  την  

επιφύλαξή  μας ,  είναι  θεμελιώδης  και  βασική  αυτή  η  ένσταση  που  

βάζουμε ,  θέλουμε  απάντηση .  Σήμερα  θα  σας  δώσουμε  ψήφο  αρνητική  

με  επιφύλαξη  μέχρι  που  να  έρθει  το  ερώτημα .  Είναι  θεμελιώδες  αυτό ,  

αλλιώς  πως  εμείς  δεν  έχουμε  να  κάνουμε  τίποτα ,  όλη  η  συζήτηση  θα  
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είναι  στην  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  και  μετά  ίσως  να  μην  

χρειάζεται  και  να  πάτε .  Δηλαδή  είτε  ψηφίζετε  είτε  δεν  ψηφίζετε ,  το  

θέμα  θα  είναι  διαδικαστικό .   

 Θα  δώσουμε  εμείς  εντολή  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  να  

αναμορφώσει  και  να  μας  φέρει ;  Έχουμε  εμείς  τέτοια  δυνατότητα ,  κύριε  

Γενικέ ;  Μπορούμε  εμείς  να  πούμε  ότι  μείωσε  αυτόν  τον  κωδικό ,  

μείωσε  και  αυτόν  και  φέρε  το  ποσό ;  Μπορούμε ;   

 Σας  είπε  η  κυρία  . .  το  μόνο  που  μπορούμε ,  προκύπτει  από  τον  

λογικό  συλλογισμό ,  να  διατηρηθεί  η  πρότερη  κατανομή  των  ποσών ,  για  

να  λέμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά  τους .   

 Εγώ  είμαι  αυτής  της  απλής  λογικής ,  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  

κατανοητή  από  τον  οποιοδήποτε  δημότη .  Αυτή  η  λογική  η  απλή ,  

λοιπόν ,  μας  ταλαιπωρεί  και  βάζουμε  τα  θέματα .  Γι '  αυτό  σας  είπαμε ,  

να  ξέρουμε  ποιος  είναι  ο  ρόλος  μας  δηλαδή .  Εάν  έχει  καταστρατηγηθεί  

ή  έχει  οδηγηθεί ,  καταστρατηγηθεί  λέω  εγώ ,  διότι  η  απλή  λογική  με  την  

επικάλυψη  της  νομοθεσίας  δεν  μπορεί  να  απουσιάζει .   

 Συγνώμη ,  για  την  τοποθέτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   με  όλο  τον  

σεβασμό ,  αλλά  για  μας  δεν  αφορά  μόνο  αυτή  την  τροποποίηση ,  αφορά  

την  περαιτέρω  πλοκή  μας  ως  δυνατότητα  από  τώρα  και  τούδε ,  διότι  εάν  

εμείς  δεν  μπορούμε  να  πούμε  όχι ,  κράτησε ,  κύριε  Δήμαρχε  όπως  

στήθηκαν  τα  ποσά ,  τελειώσαμε  εμείς .  Πάρτε  εσείς  τις  αποφάσεις ,  

πάρτε  και  την  ευθύνη  της  απομείωσης  των  κωδικών  που  ψηφίσαμε  και  

εμείς  δεν  χρειάζεται  να  μετέχουμε .   

 Δεν  μπορώ  να  πάω  εγώ  σε  αυτή  την  λογική  ότι  η  αρνητική  ψήφος  

δεν  αποτυπώνεται ,  δεν  σας  χρειαζόμαστε .  Πάρτε  την  ευθύνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φωτιάδη  ευχαριστούμε ,  καταρχήν ,  για  την  τοποθέτηση .  Αυτά  τα  

οποία  αναφέρατε  είναι  όλα  εύλογα .  Είναι  προβληματισμοί  όλων .  

Καλώς  ή  κακώς  αυτά  προβλέπονται  στον  νόμο .  Παρόλα  αυτά ,  για  να  

δώσουμε  μια  τελική  απάντηση  το  θέμα ,  επαναφέρω  και  ξανά  λέω ,  

αύριο  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  όποιος  άλλο  θέλει ,  να  έρθει  στον  κ .  Γενικό  

να  διατυπώσουμε  ξανά  το  ερώτημα  για  να  πάρουμε  μια  πιο  πλήρη  

απάντηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  επειδή  αναφερθήκαμε  σε  κοινή  λογική ,  η  κοινή  λογική  επειδή  

είστε  παλαιός  στην  αυτοδιοίκηση  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  έτσι  όπως  ήταν  

οι  συσχετισμοί  προ  Κλεισθένη ,  οι  πλειοψηφίες  που  είχαν  όλα  τα  

όργανα  και  στις  Οικονομικές  Επιτροπές  καις  τα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  

ουσιαστικά  προχωρούσαν  σε  όποιες  αποφάσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  

απρόσκοπτα .  Γιατί  ερχόταν  οι  πλειοψηφίες  στην  Δημοτική  Αρχή ,  με  

αυτές  τις  πλειοψηφίες  είχαν  απόλυτα  την  ευθύνη  και  είχαν  απόλυτα  

την  λειτουργία  αυτών  των  οργάνων .   

 Άρα  δηλαδή ,  η  απάντηση  στο  ερώτημα ,  τι  έκαναν  οι  

αντιπολιτεύσεις ;  Έκαναν  και  επιτελούσαν  έναν  ρόλο  συγκεκριμένο  

στην  διαμόρφωση ,  στην  ζύμωση  ή  εάν  θέλετε  στο  μπόλιασμα  κάποιας  

διαφορετικής  προσέγγισης  στον  βαθμό  . .οι  διοικήσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέγαμε  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  λέγατε  όχι  αλλά  προσέξτε  λίγο ,  λέγατε  όχι  αλλά  αυτό  το  όχι  δεν  

είχε  κανένα  αποτέλεσμα  στην  πράξη .  Πάμε  τώρα  σε  μια  νέα  

ερμαφρόδιτη  κατάσταση  που  έχουμε  εδώ  με  τον  Κλεισθένη ,  

ερμαφρόδιτη  κατάσταση  γιατί  υπήρξε  μια  πολιτική  προσέγγιση ,  
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πολιτική ,  κεντρική  προσέγγιση  που  αφορά  την  Αυτοδιοίκηση ,  στην  

οποία  μεταβιβάστηκε  κομμάτι  εξουσίας  χωρίς  να  μεταφερθεί  κομμάτι  

ευθύνης .  Γιατί  παρόλο  που  μπορεί ,  θεωρητικά ,  να  έρχεται  μια  

Δημοτική  Αρχή  και  να  λέει  το  Α ,  να  έρχεται  μια  διαμορφωμένη  

πλειοψηφία  που  ανήκει  στην  αντιπολίτευση  και  να  λέει  Β ,  χωρίς  όμως  

να  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  στο  τι  γίνεται  στο  Β .   

 Δηλαδή ,  τι  θέλω  να  πω ;  Η  ευθύνη  αποκλειστικά  αφορά  την  

Δημοτική  Αρχή .  Άρα  λοιπόν ,  θα  υπήρχε  και  υπάρχει  αυτό  το  παράλογο  

και  γι '  αυτό ,  κατά  την  προσέγγισή  μας  ο  νομοθέτης  ορθώς  έβαλε  

κάποιους  συσχετισμούς  μεταξύ  ευθύνης  και  εξουσίας .   

  Δεν  μπορεί ,  λοιπόν ,  να  έχεις  για  τα  πάντα  ευθύνη  και  να  έρχεσαι  

από  μια  αντιπολίτευση ,  δεν  αναφέρομαι  στον  Δήμο  Σερρών ,  από  μια  

αντιπολίτευση  ισχυρά ,  η  οποία  να  λέει  σε  όλα  όχι  και  να  περνάει  αυτό  

το  όχι .   

 Φανταστείτε ,  δηλαδή ,  θεωρητικά  εδώ ,  στην  ήδη  κατάσταση  που  

είμαστε  εδώ ,  είμαστε  εμείς  18,  η  αντιπολίτευση  είναι  23,  φανταστείτε  

να  είχαμε  μια  στείρα  λογική ,  δεν  θα  περνούσε  απολύτως  τίποτα ,  

παρόλο  που  ευθύνη  αποκλειστικά  θα  αφορούσε  την  Δημοτική  Αρχή .   

 Άρα  λοιπόν ,  αυτό  το  πράγμα  για  να  θεραπευτεί  έρχονται  τέτοιου  

είδους  διατάξεις  οι  οποίες  προφανώς  προσκρούουν  σε  αυτό  που  λέμε  

λογική ,  ότι  δεν  μπορεί  να  μην  έχει  και  λόγο  η  αντιπολίτευση .  Έχει  

λόγο  η  αντιπολίτευση ,  ουσιαστικά  έχει  τον  λόγο  της  ζύμωσης  μιας  

απόφασης ,  απλώς  δεν  έχει  αποφασιστικό  ρόλο .  Όπως  δεν  είχε  τελικά  

αποφασιστικό  ρόλο ,  γιατί  τα  αριθμητικά  δεδομένα  ήταν  διαφορετικά .   

 Δεν  αλλάζει ,  δηλαδή ,  η  φιλοσοφία  αυτή .  Όπως  είχε  η  

αντιπολίτευση  ρόλο  στην  προ  Κλεισθένη  εποχή ,  με  την  διαμόρφωση  

της  άποψης ,  της  θέσης  αλλά  από  εκεί  και  πέρα ,  τα  αριθμητικά  
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δεδομένα  ήταν  συγκεκριμένα .  Δηλαδή  με  την  ίδια  λογική  δεν  θα  

έπρεπε  να  υπήρχε  αντιπολίτευση .  Δηλαδή  δεν  είχαμε  και  λόγο ,  αυτό  

που  είπατε  τώρα ,  εμείς  δεν  έχουμε  λόγο  να  μιλάμε .  Όχι .  Προφανώς  και  

έχετε  λόγο   να  μιλάτε  και  έχετε  και  λόγο  να  ζυμώνετε  τις  αποφάσεις ,  

όταν  έχετε  απέναντι  μια  Δημοτική  Αρχή  που  θέλει  να  το  ζυμώσει  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μετά  από  ένα  χρόνο ,  κύριε  Δήμαρχε ,  συγνώμη  με  όλο  τον  σεβασμό  

που  σας  διακόπτω ,  το  όχι  το  δικό  μας  στην  Οικονομική  Επιτροπή  που  

θα  αποτυπωθεί ;  Ή  μετά  θα  υπάρχουν  ομόφωνες  αποφάσεις  επί  της  

ουσίας ,  διότι  εμείς  θα  λέμε  όχι  αλλά  δεν  θα  φαίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προφανώς  δεν  θα  είναι  ομόφωνες  οι  αποφάσεις .  Απλώς  δεν  θα  

προσμετριώνται .  Θα  είναι  αποφάσεις  οι  οποίες  θα  μπορούν  αριθμητικά  

δεδομένα  των  οκτώ  στα  δώδεκα .  Όπως  ήταν  σε  προηγούμενη  

κατάσταση .  Πως  ήταν  τα  αριθμητικά  δεδομένα ;  Υπήρχε  μια  

πλειοψηφία  διαμορφωμένη  των  25 συμβούλων  στους  41.   

 Γι '  αυτό  σας  λέω  ότι  προφανώς ,  επειδή  είναι  εύλογα  όλα  αυτά ,  

νομίζω  ένα  τέτοιο  ερώτημα  θα  το  ξεκαθαρίσει  αλλά  η  ουσία  και  ο  

πυρήνας  της  προσέγγισης  είναι  αυτός .  Ότι  συνδέει  ο  νομοθέτης  την  

ευθύνη  και  την  εξουσία .  Αλλιώς  θα  οδηγούμασταν  σε  ακυβερνησία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  εδώ  στον  Δήμο  των  Σερρών  με  την  προηγούμενη  κατάσταση  τα  

είδαμε  όλα .  Συνέβη  το  εξής :  πρώτη  δύναμη  ως  παράταξη  βρεθήκαμε  

πίσω  με  τα  ψηφοδέλτια  που  αναφέρατε ,  δεν  είχαμε  το  προηγούμενο  

σύστημα  της  ενισχυμένης  δηλαδή ,  πάλι  δεν  μας  εκφράζει .  Γιατί  εκεί  

έχουμε  κλοπή .  Κλοπή .  Δηλαδή  να  περάσω  10,  12 ψηφοδέλτια  . .και  να  
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τα  πάρω  όλα .  Δηλαδή  την  ισοψηφία  την  κάναμε  τίποτα  και  να  μην  

υπάρχει  και  διάθεση  σύνδεσης .  Τα  είδαμε  όλα .   

 Γι '  αυτό  λέμε  εμείς  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  και  από  εκεί  να  

φτάσουμε  στο . .  διότι  εκεί  να  δεις .  Εκεί  να  δεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  είναι  μεγάλη  συζήτηση  για  τα  συστήματα  τα  εκλογικά  της  

Αυτοδιοίκησης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι '  αυτό  είπα  εγώ  στην  απλή  αναλογική  κύριε  Πρόεδρε .  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  επισημάνω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Η  λογική  με  την  οποία  συμφωνούμε  και  . .  δεν  ήταν  να  πάρει  ένας  την  

ευθύνη  μόνο  και  οι  υπόλοιποι  απλά  να  παίζουν  με  αυτό  που  τους  

δόθηκε…η  λογική  του  νόμου  της  απλής  αναλογικής  ήταν  να  υπάρχουν  

ευρύτερες  συναινέσεις ,  που  σημαίνει  κάτι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συναίνεση  σημαίνει  ότι  μεταφέρει  την  ευθύνη ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Πολιτική  βούληση  μετά  τις  εκλογές  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον  νόμο  είμαστε  όλοι…  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

. .Πολιτική  βούληση  με  τον  συγκεκριμένο  νόμο  να  εφαρμοστεί  το  

προηγούμενο  σύστημα  της  κυβερνησιμότητας  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  είναι  μια  άλλη  συζήτηση  τώρα  αυτή .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ναι ,  είναι  μια  άλλη  συζήτηση ,  συμφωνώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Περάσαμε  από  το  ένα  ακραίο  σημείο  σε  ένα  άλλο  ακραίο  σημείο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  ακριβώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχουν  και  οι  ενδιάμεσες  καταστάσεις  και  εάν  θέλετε  και  την  

προσωπική  μου  άποψη .  Δεν  πειράζει ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ας  επεκταθούμε  

λίγο ,  υπάρχουν  και  ενδιάμεσα  σημεία  τα  οποία  επιφέρουν  μια  οριακή  

πλειοψηφία ,  η  οποία  να  μην  καταντάει  σε  ασυδοσία  και  σε  

καταστάσεις  ακραίες ,  όπως  τις  βιώσατε ,  ενδεχόμενα ,  σε  προηγούμενες  

δημοτικές  περιόδους .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  κάθε  περίπτωση  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  εφαρμόζουμε  τις  

ισχύουσες  διατάξεις .  Να  διευκρινίσουμε  . .  αύριο  κιόλας  και  δίνουμε  

τον  λόγο  στη  κυρία  Χαραλαμπίδου  που  έχει  ζητήσει  για  τοποθέτηση .  

Παρακαλώ  να  είστε  σύντομη .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Σύντομη  θα  είμαι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε ,  

τουλάχιστον  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  θα  έπρεπε  να  είχατε  

κανένα  πρόβλημα ,  νομίζω  ότι  είμαστε  όλοι  οι  συνάδελφοι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το  ξεκαθάρισα  από  την  αρχή ,  δεν  μίλησα  γι '  αυτό  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εσείς  το  είπατε  πριν  ότι  

ένας  προϋπολογισμός  που  ήδη  είχε  ψηφιστεί  είναι  ισοσκελισμένος ,  

είναι  κανονικός ,  δεν  έχει  καμία  ουσιαστικά  απόκλιση  από  αυτό  που  

φέρατε .   

Με  κάλυψαν  κατά  πολύ  οι  συνάδελφοι  που  μίλησαν  πριν .  Εγώ  

επειδή  ξέρω  ότι  αυτή  η  διαδικασία  υπάρχει  και  την  μελέτησα  και  πολύ  

και  ήρθα  σε  επαφή  και  με  την  Αποκεντρωμένη ,  αυτό  ουσιαστικά  που  

χρειάζεται  ως  εναλλακτική  πρόταση  είναι  όχι  μια  δεύτερη  εισήγηση  

από  την  Οικονομική  Επιτροπή  ή  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  αλλά  

μια  γνωμοδότηση  και  αναφέρομαι  σε  σας ,  γιατί  εσείς  το  αναφέρατε ,  

μια  γνωμοδότηση  που  θα  λέει  ουσιαστικά  και  αυτό  το  ερώτημα  

κατέθεσα  σήμερα  και  μου  απάντησε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  το  ερώτημά  

μου  ήταν  ότι  παρακαλώ  γιατί  από  τις  αναμορφώσεις ,  αλλά  είναι  για  

όλες  το  ίδιο  κατ’  επέκταση .   

Παρακαλώ  να  γνωμοδοτήσετε  σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  εάν  μπορεί  

να  παραμείνει  το  ποσό  αυτό ,  των  14.000,  είναι  μια  αναμόρφωση  . .  

στον  κωδικό  9.111 από  το  αποθεματικό  και  να  μην  γίνει  η  μεταφορά  

του  στον  κωδικό  …και  πήρα  την  απάντηση  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο ,  

τον  κ .  Μισιρλή ,  ότι  σε  απάντηση  της  τάδε  αίτησής  σας ,  σας  

αναφέρουμε  ότι  στο  . .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Της  υπηρεσίας  είναι  η  απάντηση ,  την  οποία  την  υπογράφω  εγώ   στο  

διαβιβαστικό  προς  σε  σας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντηση  της  υπηρεσίας  είναι .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Είναι  της  κυρίας  Γουναρλή ,  την  οποία  ο  κ .  Αντιδήμαρχος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Η  απάντηση .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Τι  είπατε ;  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την  κοινοποιεί .  Εντάξει .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Την  υπογράφει .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Δεν  άκουσα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Λοιπόν ,  αναφέρει  πόσο  ήταν  το  ποσό .  Θέλετε  να  την  διαβάσω  ακριβώς  

ή  μόνο  το  τελευταίο ;  Αναφέρει  ποιο  ήταν  το  ποσό ,  αναφέρει  που  πήγαν  

κάποια  χρήματα  και  τα  λοιπά  και  στο  τέλος ,  ενώ  ζητάω  μια  

γνωμοδότηση  εάν  μπορεί  το  ποσό  να  παραμείνει  στον  τάδε  κωδικό  και  

να  μην  μεταφερθεί  στον  άλλο ,  η  απάντηση  η  τελευταία  είναι :  το  ποσό  

των  14.000 και  τα  λοιπά ,  δεν  μπορεί  να  μείνει  στον  κωδικό  9.111 

αποθεματικό ,  γιατί  η  μεταφορά  του  στο  τάδε  ΚΑ  με  την  ένδειξη  

«Έπιπλα-σκεύη» είναι  απαραίτητη  προκειμένου  να  προβεί  το  αρμόδιο  
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τμήμα  σε  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  συγκεκριμένη  

προμήθεια .   

 Εγώ  δεν  ρώτησα  εάν  χρειάζεται .  Φυσικά ,  εάν  θέλουμε  να  γίνει  

αυτή  η  προμήθεια ,  πρέπει  τα  λεφτά  να  μεταφερθούν .  Εγώ  ρώτησα  

ουσιαστικά ,  εάν  μπορεί  ο  προϋπολογισμός  να  παραμείνει  ως  έχει .  Εάν ,  

δηλαδή  το  αποθεματικό ,  μπορεί  να  μείνουν  στο  αποθεματικό  αυτά  τα  

χρήματα  και  να  μην  μεταφερθούν  στον  άλλο  κωδικό .   

 Αυτό  θα  ήταν  και  το  δεύτερο  προς  ψήφιση  θέμα ,  το  οποίο  θα  

μπορούσαμε  να  ψηφίσουμε  και  δυστυχώς  αυτό  δεν  ξέρω  σε  ποιους  

άλλους  δήμους  δεν  γίνεται ,  αλλά  συνήθως  έτσι  λειτουργεί  μετά  τον  

4623.  Το  ότι  δεν  δίνετε  την  δυνατότητα  να  φέρω  δεύτερη  πρόταση ,  

επιφυλάσσομαι  για  το  πως  θα  το  χρησιμοποιήσω .   

 Εγώ  θα  απέχω  από  όλες  τις  αναμορφώσεις ,  τις  καταψηφίζω ,   για  

τον  λόγο  ότι  δεν  μου  δόθηκε  γνωμοδότηση ,  όχι  εισήγηση ,  

γνωμοδότηση .  Θέλω  να  καταγραφεί ,  γνωμοδότηση  από  την  Οικονομική  

Υπηρεσία  εάν  είναι  εφικτό  ή  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατανοητό  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Λοιπόν ,  θα  εισηγηθεί  να  δοθούν  

απαντήσεις  σε  όλα  τα  θέματα  που  τέθηκαν  και  από  εσάς  και  από  τον  κ .  

Φωτιάδη  και  από  την  κυρία  Μητλιάγκα  και  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη  

αύριο  στο  γραφείο  του  κ .  Γενικού .  Θέλετε  να  πούμε  συγκεκριμένη  

ώρα ;  Να  έρθετε  αύριο  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη  να  διατυπωθεί  το  

ερώτημα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  είπατε  καταγράφηκε .   
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Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ότι  ζήτησα  γνωμοδότηση  και  δεν  την  έλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου ,  η  οποία  ψηφίζει  όχι .  Βέβαια  είναι  

ψήφος  η  οποία  δεν  προσμετράται .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Με  την  επιφύλαξη .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Θέλω  να  διευκρινιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  διευκρινιστεί .  Οι  υπόλοιποι ;  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μήπως  με  την  επιφύλαξη  της  απάντησης ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ψηφίζει  ναι  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  υπό  την  επιφύλαξη  ότι  θα  

υποβληθεί  σχετικό  ερώτημα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  επιφύλαξη  είναι  καθοριστική  για  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Να  είμαι  συνεπής  στις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ποιες  δεν  ψηφίσατε ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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Την  43 και  την  47.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  43 και  την  47,  λοιπόν ,  η  κυρία  Μητλιάγκα  όχι .  Πάλι  δεν  

προσμετράται ,  βέβαια .  

 

Αποδοχή  έκτακτης  επιχορήγησης  ποσού  600.047,32 ευρώ  από  το  

Υπουργείο  

Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  έκτακτων  και  επιτακτικών  αναγκών  

του  Δήμου  Σερρών ,  

που  προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του  κορωνοϊού  COVID 19 και  

αναμόρφωση  

εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  264/2020 )  

…………………………  

 

Αλλαγή  ένδειξης  του  ΚΑΕ  54.6162.012 και  του  ΚΑΕ  35.6162.067 

του   

προϋπολογισμού  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  265/2020 )  

…………………………  
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (42η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  υπηρεσία  

τεχνικής  εξυπηρέτησης  αυτόματου  συστήματος  εμφακέλωσης  του  

Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2020  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  266/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (43η)   

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  «Προμήθεια  

εξοπλισμού   

γραφείων  Δημαρχείου»  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  267/2020 )  

…………………………  

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (44η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  παροχή  υπηρεσιών  

υποστήριξης  έρευνας  για  την  ανέγερση  πυροσβεστικού  σταθμού  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  268/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (45η)  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  παροχή  

υπηρεσίας  

 «Εργασίες  αποκατάστασης  της  λειτουργίας  της  αρδευτικής  

γεώτρησης  στην   

 κοιλάδα  των  Αγίων  Αναργύρων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  269/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (46η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  αρδευτικές  

εισφορές  αγροτεμαχίων  στο  ΤΟΕΒ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  270/2020 )  

…………………………  
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Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (47η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  στην  

παροχή  γενικής  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Παροχή  Υπηρεσιών  

Ηλεκτρονικής  Πινακοποίησης  Επεξεργασίας  και  Διαχείρισης  

Επικαιροποιημένων  Δεδομένων  Δικτύου  Ηλεκτροφωτισμού  του  

Δήμου  Σερρών  με  τελική  παραγωγή  μελέτης  σκοπιμότητας  

(Feasibil ity  Study)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  271/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (48η)   

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  «Προμήθεια  

Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Ασύρματης  Ψηφιακής  Επικοινωνίας  

Πολιτικής  Προστασίας   

Δήμου  Σερρών»  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  272/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (49η)   
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από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  «Προμήθεια  

εξοπλισμού  

 γραφείων  Δημαρχείου»  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  273/2020 )  

…………………………  

 

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020 (50η)   

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  «Προμήθεια  

υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  για  την  ενίσχυση  του  Τμήματος  

Πολιτικής  Προστασίας .»  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  274/2020 )  

…………………………  

 

Αναμορφώσεις   προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (51η)  από  

την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  αντιπυρική  

προστασία  ενός  των  Δημοτικών  Δασών  Σερρών  και  Μαρμαρά .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  275/2020 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  276/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  έξι .  

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας ,  τμήματος  του   

υπ’  αρ .  843 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  εγκρίνεται .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  277/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  επτά .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  της  αίθουσας  δεξιώσεων  των   

Β΄  Νεκροταφείων ,  βάσει  του  Ν .  4692/2020, άρθρ .  132,  παρ .  1.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  278/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης:  

α)  123,02 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου  στο  ΟΠ  38  

 του   συνοικισμού  Καλών  Δένδρων ,  

β)  33,40 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου   στο   ΟΠ  38   
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του   συνοικισμού  Καλών  Δένδρων ,  

γ)  52,32 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου   στο   ΟΠ  38  

 του   συνοικισμού  Καλών  Δένδρων   και  

δ)  267,96 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου  στο  ΟΠ  38   

του   συνοικισμού  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  τα  διαβάσω .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά  τα  κομμάτια ,  κύριε  Πρόεδρε ,  που  βρίσκονται ;  Επειδή  ξέρω  ότι  

όλα  τα  ορόσημα  είναι  . .  Θα  σας  πω  κάτι .   Εγώ  θα  πω  κάτι  τώρα  και  

κρατήστε  το .  Στα  Καλά  Δένδρα ,  στον  Λευκώνα  και  στο  Χριστός  

έχουμε  και  μηχανικούς ,  τα  ορόσημα  είναι  κλωτσημένα .  Τώρα  με  το  

GPS τα  πράγματα  είναι  πιο  συγκεκριμένα .  Με  μεγάλη  ευκολία  λέμε  ότι  

διοικητική  αποβολή .  Κανένας  δεν  ευθύνεται .  Ξέρω  από  την  άλλη  ότι  

είναι  η  γραμμή  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  για  να  γίνει  συνοδεύεται  από  τοπογραφικό  πάντοτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  όλα  συνοδεύονται  από  τοπογραφικό .  Μπαίνοντας  στο  χωριό  

από  δεξιά  έχουμε  την  κάλυψη  του  αγροκτήματος  με  τον  οικισμό .  Εγώ  

θα  ήθελα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  επισημαίνω ,  κτυπάω  ένα  καμπανάκι .  Εκεί  

εγώ  ως  Δήμαρχος  είχα  αυτοπαγιδευτεί .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή  σας  λέω  ότι  το  αγρόκτημα  είναι  μέσα  στον  οικισμό .  Δηλαδή  

εάν  πάει  άλλος  να  πάει  στο  χωράφι  του  μπαίνει  στο  οικόπεδο  που  είναι  

στην  συρραφή  των  δυο .  Άρα  δεν  είναι .  Είχαμε  ορόσημα  που  παίρναμε  

από  την  Σκοτούσα ,  είχαμε  ορόσημα  που  παίρναμε  από  τον  Λευκώνα  

και  ‘εκεί  γίνεται  του  Κουτρούλη  ο  γάμος’ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δηλαδή  δεν  είναι  σωστά  τα  τοπογραφικά ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα  τοπογραφικά .  Τα  τοπογραφικά  σήμερα  με  τις  συντεταγμένες  . .και  

με  το  GPS είναι ,  αλλά  όταν  εκεί  τους  δώσανε  τα  χωράφια  και  τους  

δώσανε  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι  διανομές  έχουν  μια  απόκλιση  σφάλματος  στο  1 και  2%. Λέει  

δηλαδή  από  κάτω .  Έρχομαι  τώρα ,  δηλαδή  θέλω  να  πω ,  όταν  έχουμε  μια  

διένεξη  να  μην  λέμε  με  μεγάλη  ευκολία  από  την  υπηρεσία  ότι  δεν  με  

νοιάζει  εμένα  εάν  θα  πάω  στο  δικαστήριο .  Να  πάμε  και  στο  

πραγματικό ,  διότι  εμένα  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πως  θα  μπορούσε  αυτό  να  διερευνηθεί  από  την  στιγμή  που  έχουμε  

τοπογραφικά  τα  οποία  αποτυπώνουν  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση ;   …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ίσως  δεν  έγινε  κατανοητό  τι  είπα .  Ξαναλέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία  οι  υπόλοιποι ,  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ξαναλέω .  . .και  στον  Δήμο  Σερρών ,  στον  Λευκώνα ,  στο  Χριστός  και  

στα  Καλά  Δέντρα ,  στα  Καλά  Δέντρα  είναι  ο  ορισμός  του  προβλήματος  

που  σας  λέω ,  έγινε  διανομή  οικοπέδων .  Ορίστηκαν  με  την  μεθοδολογία  

και  με  τα  εργαλεία  που  είχαν  τότε .  Όπως  έχουμε  συστήματα ,  όπως  

έχουμε  Φαρενάιτ  και  Κελσίου ,  έτσι  είχαμε  . .προσέγγισης .  Κάποια  

στιγμή  υπήρχε  η  μετατροπή  από  το  ένα  σύστημα  στο  άλλο .  Στην  γη  

όμως  είχαμε  απόκλιση ,  το  οικόπεδό  μου  δεν  είναι  εδώ ,  είναι  πέντε  

μέτρα  προς  τα  εκεί .  Πέντε  μέτρα  ο  ένας ,  πέντε  μέτρα  ο  άλλος ,  

μπαίναμε  μέσα  στο  χωράφι  του…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  συνάδελφε  γιατί  κάνετε  φασαρία  τώρα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έρχεται  σήμερα  η  τεχνολογία  και  μας  λέει  ότι  με  το  GPS και  τον  

δορυφόρο ,  με  βάση  του  ενός  συστήματος  τις  συντεταγμένες  είναι  εδώ  

και  αυτό  δεν  συζητείται .  Έλα  όμως  που  ο  άλλος  μπορεί  να  έκτισε ,  ο  

άλλος  μπορεί ,  ή ,  ή ,  δεν  είχε  δόλο .  Έτσι  ήταν  το  ορόσημο  όταν  το  

αγόρασε  ένα  χωράφι ,  όταν  έκτισε  την  αποθήκη  του .   

Ερχόμαστε  εμείς  και  λέμε  ότι  . .  στην  προηγούμενη  Δημοτική  

Αρχή  ότι  δείτε  το  κατά  περίπτωση ,  διότι  αλλιώς  έλεγε  η  προηγούμενη  

πλειοψηφία ,  ότι  δεν  ενδιαφέρει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  τον  

ενδιαφέρει  τον  δημοτικό  σύμβουλο  εάν  πάει  στο  δικαστήριο .  Ναι ,  αλλά  

θα  πρέπει  να  δούμε  αυτές  τις  περιπτώσεις .  Όλες  τις  περιπτώσεις .   

Δεν  ξέρω ,  λοιπόν ,  ποια  οικόπεδα  είναι  αυτά ,  να  μην  πέσουμε  σε  

έναν  κυκεώνα ,  όπου  εκεί  δεν  θα  βγάλετε  άκρη .  Εάν  είναι  από  την  δεξιά  

πλευρά  προς  το  Χριστός ,  εκεί  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  λίγο  την  υπομονή  σας .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Υπάρχει  αυτό  το  πρόβλημα  αλλά  το  βασικότερο  πρόβλημα  είναι  ότι  οι  

υπηρεσιακοί  πλέον  δεν  θα  δεχθούν  με  τίποτα  να  έχουν  την  παραμικρή  

ευθύνη .  Αυτό  πρέπει  να  διευκρινίσουμε  πολιτικά ,  γιατί  ο  υπηρεσιακός  

λέει  ότι  . .   

 Το  θέμα  των  λάθος  τοπογραφικών  που  . .  όντως  υπάρχει  και  . .  

Πολλές  φορές  δόλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόταση  αντιμετώπισης .   Όταν  έχεις  τον  υπηρεσιακό  που  λέει  ότι  εγώ  

δεν  μπορώ  . .  τι  κάνουμε ;  Δηλαδή  εντάξει ,  η  περιγραφή  του  

προβλήματος  είναι  αυτή .  Τι  μπορούμε  να  κάνουμε ;  Εμείς  δηλαδή  

νομιμοποιούμαστε  να  πούμε  ότι  αφού  δεν  θα  το  υπογράψει  σαν  

εισήγηση  ο  υπηρεσιακός  εμείς  δεν  θα  τον  κάνουμε  διοικητική  

αποβολή ,  γιατί  η  πραγματικότητα  είναι  διαφορετική  από  το  πρακτικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  συζήτηση  είναι  μεγάλη  και  δεν  είναι  γι '  αυτό  την  στιγμή .  Υπάρχουν  

λύσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εδώ  εγκρίνονται  εν  προκειμένω .  Ελπίζω  και  εγώ ,  γιατί  είναι  

γνωστό  το  πρόβλημα  στα  χωριά  αυτά  και  σε  άλλα  βέβαια .  Το  θέμα  θα  

μελετηθεί  για  τον  Κτηματολόγια  και  για  την  κτηματογράφηση  και  να  

οριστικοποιηθούν  τα  θέματα  εκεί .   
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Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης:  

123,02 τ .μ .   

σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου  στο  ΟΠ  38  του   συνοικισμού  Καλών  

Δένδρων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  279/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης:  

33,40 τ .μ .   

σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου   στο   ΟΠ  38  του   συνοικισμού  

Καλών  Δένδρων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  280/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης:  

52,32 τ .μ .   

σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου   στο   ΟΠ  38  του   συνοικισμού  

Καλών  Δένδρων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  281/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  έκτασης:  

267,96 τ .μ .   

σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου  στο  ΟΠ  38  του   συνοικισμού  Καλών  

Δένδρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  282/2020 )  

…………………………  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  στο  δέκα  εννέα .  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση  νέας  (7ης)  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία   

Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  ακρωνύμιο   

Cultural Dipole.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  283/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι .   

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Αντικατάσταση  – επέκταση   αγωγών   δικτύου   ύδρευσης   Δ .Δ .  

Λευκώνα  

 (Β’  φάση)¨  έτους  2010 της  Δ .Κ .  Λευκώνα  του  πρώην  Δήμου  

Λευκώνα ,  

β)  Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  περιοχή  Κάτω   Λίμνη   στην   

έδρα  του  

 Δήμου¨ ,  έτους  2010 της  Δ .Κ .  Λευκώνα  του  πρώην  Δήμου   Λευκώνα¨  

και  

γ)  Συντήρηση  και  βελτίωση   σχολικών   κτιρίων   Δήμου   Σερρών   

έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  τα  διαβάζω ,   εγκρίνονται  ομόφωνα .   

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  Αντικατάσταση  – επέκταση   αγωγών   δικτύου   ύδρευσης   
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Δ .Δ .  Λευκώνα  (Β’  φάση)¨  έτους  2010 της  Δ .Κ .  Λευκώνα  του  πρώην  

Δήμου  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  284/2020 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  περιοχή  Κάτω   Λίμνη   

στην   έδρα  του  Δήμου¨ ,  έτους  2010 της  Δ .Κ .  Λευκώνα  του  πρώην  

Δήμου   Λευκώνα¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  285/2020 )  

…………………………  

 

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  Συντήρηση  και  βελτίωση   σχολικών   κτιρίων   Δήμου   

Σερρών   έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  286/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  ένα .   

                  

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης:  ¨Διαχειριστική  μελέτη   

του  Δημοτικού  Δάσους  Μαρμαρά  του  Δήμου  Σερρών  

 (10ετίας  2018-2027)¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  287/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  δυο .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Εργασίες   οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις   Δήμου   Σερρών   

έτους  2018,  

β)  Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας ,  έτους  2009,   στην   ΔΚ   

Λευκώνα  

 του  πρώην  Δήμου  Λευκώνα ,  
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γ)  Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας ,  έτους  2010,   στην   ΔΚ   

Λευκώνα   

του  πρώην  Δήμου  Λευκώνα   και  

δ)  Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης  να  μην  τα  αναφέρω ,  εγκρίνεται  ομοφώνως .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

Εργασίες   οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις   Δήμου   Σερρών   έτους  

2018  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  288/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας ,  έτους  2009,   στην   ΔΚ   

Λευκώνα  του   

πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:289/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας ,  έτους  2010,   στην   ΔΚ   

Λευκώνα  του   

πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  290/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:    

Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  291/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τρία .   

 

ΘΕΜΑ   23ο:  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Α .  Ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  εκδηλώσεων  σύμφωνα  με  την  αρ .  5058/15-2-2019 

σύμβαση  και  την  υπ '  αριθμό  27/2018 μελέτη  του  τμήματος  

Προμηθειών  ποσού  1.091,20 ευρώ  στον  κ .  Νάκα  Β .  Χρήστο  

 

Β .  Ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  κάλυψης  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  εκδηλώσεων  σύμφωνα  με  την  αρ .  5057/15-2-2019 

σύμβαση  και  την  υπ '  αριθμό  27/2018 μελέτη  του  τμήματος  

Προμηθειών  ποσού  6.175,20 ευρώ  στον  κ .  Νάκα  Χρ  Βασίλειο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

                                                                                                                             

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  292/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

1.Συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  

Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  τις  αρ .  8078/5-3-2018 σύμβαση  την  5/17 

μελέτη  καθορισμού  των  όρων  διενέργειας ,  την  
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429/17&533/17&681/17&50/18&78/18&403/18 αποφάσεις  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  την  248/2017  

 

2.Συντήρηση  και  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  τις  αρ .  8078/5-3-2018 

σύμβαση  την  5/17 μελέτη  καθορισμού  των  όρων  διενέργειας ,  την  

429/17&533/17&681/17&50/18&78/18&403/18 αποφάσεις  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  την  248/2017  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  293/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  φύλαξης  χώρου  με  τη  

μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  «Δημιουργία  

Πολιτιστικού  Διπόλου  στην  διασυνοριακή  περιοχή» με  ακρωνύμιο  

Cultural Dipole  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  294/2020 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  επαληθευτή /ελεγκτή  

για  τη   
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διενέργεια  πρωτοβάθμιου  ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  

του  έργου  «Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στην  διασυνοριακή  

περιοχή» με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole-3η  Δόση .  

                                                                                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2952020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  τέσσερα .   

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  πεζοδρομίου)  

 συνεργείου  μοτοσυκλετών   στην  οδό  Μεραρχίας  112,  στις  Σέρρες .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  296/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  πέντε .   

 

ΘΕΜΑ   25ο:  
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Θεσμοθέτηση  θέσεως  στάθμευσης  για  το  Σύλλογο  Κ .Δ .ΑΠ .  

 ΜΕΑ  ΜΟΝ .  ΙΚΕ  στο  Λευκώνα  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  297/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  έξι .   

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  4/2020 απόφασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

 Παιδείας  σχετικά  με  την  ανανέωση  παραχώρησης  κατά  χρήση   

του  κλειστού  Γυμναστηρίου ,  του  Γυμνασίου  Λευκώνα  Σερρών ,  στο   

σύλλογο  «Αθλητική  Ακαδημία  Λευκώνα».  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  πει  ο  κ .  Σιαμάγκας  πρώτα ;   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας ,  ποιος  θέλει  ερωτήσεις ;   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  . .  ήθελα  να  ρωτήσω ,  το  Κλειστό  

Γυμναστήριο  Λευκώνα  ενώ  είχε  παραχωρηθεί  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  

δεν  έχει  έρθει  ποτέ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  παρότι  η  νομοθεσία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  ήταν  θέμα  των  προηγούμενων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία ,  παρακαλώ  ησυχία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  . .βασικά  είμαστε  θετικοί  στην  

παραχώρηση ,  αλλά  έχω  ορισμένες  επισημάνσεις  οι  οποίες  . .  και  νομίζω  

θα  εκτεθούμε  όλοι  μας ,  όπως  έχει  το  θέμα ,  γιατί  δεν  έχει  την  εισήγηση  

από  την  υπηρεσία .  Τι  ισχύει ;  Εισήγηση   της  υπηρεσία  της  ακίνητης  

περιουσίας  του  Δήμου…δεν  υπάρχει .  Υπάρχει  μόνο  η  απόφαση  της  

Επιτροπής ,  δεν  υπάρχει  το  καταστατικό  του  Συλλόγου ,  δεν  υπάρχει  η  

βεβαίωση .  Ο  Σύλλογος   αυτός  τι  είναι ;  Είναι  μη  κερδοσκοπικού  

χαρακτήρα ;  Δεν  έχουμε  το  καταστατικό  να  το  δούμε .  …δεν  υπάρχει . .  

 Δεύτερον .  . .και  όπως  είναι  διατυπωμένη  η  απόφαση ,  εάν  

αποφασίσουμε  ακριβώς  έτσι ,  θα  έχουμε  θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  …  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ξέρετε  ότι  η  σχολική  περιουσία  πλέον  την  

διαχειρίζεται  ο  Δήμος ,  έχει  μεταφερθεί  στον  Δήμο .  …ο  κ .  Σιαμάγκας  

ως  Πρόεδρος  επικαλείται  το  άρθρο  185,  μιλάει  για  παραχώρηση…είναι  
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η  ίδια  διαδικασία  που  προβλέπεται . . .το  λέει  και  ο  3852 ο  Καλλικράτης  

. .  Αυτό  είναι  καθαρά  θέμα  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Μέσα  εκεί  μετά  βλέπουμε  την  απόφαση  δεν  αναφέρει  

παραχώρηση .  Πότε  παραχωρούμε ;  Δευτέρα  έως  Παρασκευή ;  Από  ποιες  

ώρες;  Πρέπει  να γράψουμε από τις  15:00΄έως τις  22:00΄.   

 Δεν  αναφέρει ,  όπως  λέει  ο  νόμος ,  ας  πούμε ,  ότι  αναλαμβάνει  τα  

έξοδα  ύδρευσης ,  θέρμανσης ,  ηλεκτροφωτισμού .  Όλα  αυτά  πρέπει  να  

αναφέρονται   αναλυτικά  μέσα ,  ώστε  να  είναι  κατοχυρωμένοι  και  ο  

Δήμος  και  ο  Σύλλογος  και  το  σχολείο .   

 Δεν  αναφέρει  τι  απαγορεύεται .  Διότι  πρέπει  να  αναφέρει  τι  δεν  

προβλέπεται .  Πρέπει  να  αναφέρει  επίσης  …Κάποιος  πρέπει  να  

ασχοληθεί ,  κάποιος  πρέπει  να  διαβάσει .  Δεν  μπορεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

να  εγκριθεί  αυτή  η  απόφαση  έτσι .   

  Δηλαδή  τι  απαγορεύεται ;  Δεν  δίνει  την  δυνατότητα  στον  Δήμο  

να  μπορεί  να  τροποποιήσει  την  απόφαση .  Δηλαδή  λέτε  ότι  κάποιος  

άλλος  Σύλλογος  μπορεί  να  αιτηθεί .  Τι  ώρα  να  αιτηθεί ;  Ποια  μέρα  να  

αιτηθεί ;  Και  ποιος  θα  πάρει  την  απόφαση ;   

 Μέσα  δεν  το  λέτε ,  κύριε  Σιαμάγκα ,  ότι  δηλαδή  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  έχει  την  δυνατότητα  να  τροποποιήσει  και  να  …Αυτοί  οι  

όροι  πρέπει  να  μπουν  μέσα .   

 Εγώ ,  για  να  μην  μακρηγορώ ,  νομίζω  ότι  πρέπει  να  συνταχθεί ,  να  

πούμε  ναι ,  γιατί  πραγματικά  έχουν  κάνει  οι  άνθρωποι  πολύ  καλή  

δουλειά  εκεί  τα  παιδιά ,  …αλλά  πρέπει  να  μπουν  οι  όροι  αυτοί  οι  

οποίοι  διασφαλίζουν  και  τον  Σύλλογο  και  το  σχολείο  και  τον  Δήμο .   

 Να  σας  πω  κάτι  και  κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  . .ο  Δήμος  Αθηναίων  

έχει  βγάλει  μια  οδηγία ,  η  οποία  είναι  πάρα  πολύ  καλή .  Την  έχω  
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εκτυπώσει ,  μπορώ  να  σας  την  δώσω ,  κύριε  Σιαμάγκα  και  να  γραφτεί  

έτσι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη ,  ευχαριστώ  για  τις  παρατηρήσεις .  Βάσιμες  είναι  

όλες .  Για  να  μην  μακρηγορούμε ,  θα  το  ψηφίσουμε ,  θα  το  περάσουμε  

και  θα  παρακαλέσω  αύριο  να  έρθετε  στο  Δημαρχείο ,  μαζί  με  τον  κ .  

Σιαμάγκα  και  να  διατυπώσουμε  όλα  αυτά  που  περιγράψατε  τώρα  εν  

τάχει ,  να  τα  αποτυπώσουμε  στην  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  

ώστε  να  είναι  πλήρης  η  απόφαση  και  στο  εξής  να  τηρείται  αυτή  η  

διαδικασία  που  σωστά  περιγράψατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  την  Πρόεδρο  να  καλέσετε  του  χωριού ,  γιατί  και  αυτή  θα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Δεν  έχω  αντίρρηση .  Για  να  διατυπώσουμε  την  απόφαση ,  όχι  

για  οτιδήποτε  άλλο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λέει  ο  Κανονισμός  και  ο  νόμος ,  όταν  πρόκειται  για  

τοπικό  θέμα  ο  Πρόεδρος  καλείται .  Έτσι  δεν  είναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα  καλούνται  όλοι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

…και  θα  έπρεπε  να  είναι  η  Πρόεδρος  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα  καλούνται  όλοι  οι  πρόεδροι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξαναλέω ,  όταν  υπάρχει  τοπικό  για  το  Σκούταρι ,  ο  πρόεδρος  του  

Σκουτάρεως…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλούνται  όλοι  οι  πρόεδροι  και  βλέπουν  την  ημερήσια  διάταξη  και  εάν  

θέλουν  να  είναι  παρόντες  μπορεί  να  είναι  παρόντες  και  να  ψηφίσουν .   

 Ορίστε  κ .  Τερζή .  Παρακαλώ  λίγο  σύντομα  και  ησυχία  οι  

υπόλοιποι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   Η  άποψή  μου  είναι  η  εξής ,  κύριε  Πρόεδρε .  

…η  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Παιδείας  λέει  ότι  η  παραχώρηση  

σχολείου ,  σχολικών  χώρων  συνιστά  διαχείριση  της  δημοτικής  ακίνητης  

περιουσίας .  Άρα ,  μήπως  χρειαζόταν  και  η  απόφαση  του  Τοπικού   

Συμβούλιου  γι '  αυτό  το  θέμα ;  Όταν  με  παραπέμπει  στο  άρθρο  185,  που  

εμείς  στο  άρθρο  185 πάντοτε  συζητάμε  την  γνωμοδότηση  του  Τοπικού  

Συμβουλίου ,  διότι  με  τον  1894 νόμο  του  ΄90, μεταφέρθηκε  η  ακίνητη  

περιουσία  των  σχολείων  στους  ΟΤΑ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ειδικά  για  τα  σχολεία ,  όταν  πρόκειται  για  λειτουργούσες  σχολικές  

μονάδες ,   γνωμοδοτεί  η  Επιτροπή  Παιδείας .  Όταν  πρόκειται  για  μη  

λειτουργούν  σχολείο ,  εκεί  παίρνουμε  την  γνώμη  του  Τοπικού .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  τα  δούμε  όλα  αυτά .  Δείτε  τον  κ .  Σιαμάγκα  αύριο .  Θέλετε  να  πείτε  

κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο  λεπτά  μόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μιλήσει  ο  κ .  Τερζής  και  μετά ,  άμα  θέλετε .  Ορίστε .   
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Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Πολύ  σύντομα .  Με  την  προηγούμενη  γνώση  και  εμπειρία  των  πέντε  

ετών  που  ήμουνα  πρόεδρος  στην  ΕΣΕΔΕ ,  μια  γνώση  . .  που  καθημερινά  

. .και  αναπροσαρμόζεται .   

Σύμφωνα ,  λοιπόν  και  με  την  γνώμη  της  υπηρεσίας  αυτή  ήταν  η  

διαδικασία  που  έπρεπε  να  ακολουθήσουμε .  Επαναλαμβάνω ,  με  την  

γνώμη  της  υπηρεσία  των  τριών  υπηρεσιακών  που  είχα  στην  διάθεσή  

μου   και  αυτή  εφαρμόσαμε  τα  πέντε  προηγούμενα  χρόνια .  

 Όπως  γνωρίζετε  οι  υπηρεσιακοί  αλλάξανε  στην  ΕΣΕΔΕ  και  στην  

ΕΣΕΠΕ .  Οι  νέοι ,  λοιπόν ,  κρίνατε  ότι  αυτή  είναι  η  διαδικασία ,  όμως  

την  ίδια  διαδικασία  πρέπει  να  τηρήσουμε  και  σε  όλους  τους  

αθλητικούς  συλλόγους  που  μπαίνουν  μέσα  στα  ενεργά  σχολεία .   

 Όλοι  λοιπόν ,  οι  αθλητικοί  σύλλογοι  που  παίρνουν  ώρες  και  χώρο  

τις  απογευματινές  ώρες  και  το  Σαββατοκύριακο  στα  κλειστά  

γυμναστήρια  των  εν  ενεργεία  σχολείων ,  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  

την  ίδια  διαδικασία ,   να  περνάει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πλέον  η  

παραχώρηση  και  όχι  μόνο  στο  κλειστό  γυμναστήριο  του  Λευκώνα .  

…Να  μην  αρκούμαστε  στην  γνωμοδότηση  της  ΕΣΕΔΕ  ή  της  

Επιτροπής  Παιδείας ,  να  έρχεται  εδώ .   

 Ανοίγουμε ,  λοιπόν ,  αυτό  το  θέμα  και  θα  ισχύει  για  όλους ,  αφού  

έτσι  πλέον  θέλει  η  υπηρεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Σιαμάγκα ,  παρακαλώ .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Δυο  λόγια  γιατί  είναι  περασμένη  η  ώρα .  Δεν  έχω  αντίρρηση  και  αύριο  

και  όποτε  θέλει  και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  οποιοσδήποτε  άλλος  

συνάδελφος ,  να  δούμε  μαζί  αυτές  τις  παρατηρήσεις  που  βάζει .   
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 Πρώτον ,  ότι  πρέπει  να  περνάνε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  

λέει  ο  νόμος .  Δεν  μπορεί  η  υπηρεσία  να  κάνει  καμία  ερμηνεία  γι '  αυτό .  

Ο  1566 έβαλε  τις  Σχολικές  Επιτροπές  με  υπογραφή  Νομάρχη ,  ο  

Καλλικράτης  βάζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  την  απόφαση  μέσα  από  

το  ανώτατο  αυτό  όργανο .   

 Δεύτερο .  Ο  Σύλλογος  κατέθεσε  πλήρη  φάκελο  στην  Σχολική  

Επιτροπή  όταν  αιτήθηκε  τον  χώρο .  Δηλαδή ,  κατέθεσε  καταστατικό ,  

βεβαίωση  ενεργού  συλλόγου .  Όλα  αυτά  είναι  στον  φάκελο  που  

συνοδεύει  την  αίτηση  που  βρίσκεται  στην  υπηρεσία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

…αλλά  να  ξέρετε  ότι  υπάρχουν ,  υπάρχουν  και  είναι  … 

 Τρίτον .  Οι  Σύλλογοι  που  μέχρι  τώρα  αιτήθηκαν . . .αναλάβει .  Οι  

Σχολικές  Επιτροπές  συγκροτήθηκαν  μέσα  Νοεμβρίου .  Από  εκεί  και  

πέρα ,  θα  τηρούμε  τον  νόμο .  Ότι  λέει  ο  νόμος .   

 Τέταρτον .  Επικοινωνήσαμε  με  την  Πρόεδρο  της  Τοπικής  

Κοινότητας  και  έχουμε  υπόψη  τις  παρατηρήσεις  που  βάζει .  Εξηγήσαμε  

ποια  είναι  η  διαδικασία  και  για  άλλους  Συλλόγους  και  μάλιστα ,  πως  

κινείται  αυτή  η  διαδικασία ,  είναι  σε  γνώση  της  και  αυτή   θα  

ακολουθήσουμε .   

 Πέμπτο .  Καλό  θα  είναι  να  …και  η  υπηρεσία  έχει  σχετικό ,  έχει  

ερευνήσει  λοιπόν  και  θα  γίνει .  Να  συμπεριλάβουν  και  αυτό ;  Να  το  

συμπεριλάβουν .  Για  κανονισμό .   

 Έκτο .  Επειδή  παρακάτω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  έχουμε  και  άλλο  θέμα  

για  παραχωρήσεις  που  ζητούν  αντίστοιχα  άλλοι  Σύλλογοι  σε   

άλλα…Επειδή  πολλές  φορές ,  για  να  μην  πω  τις  περισσότερες ,  δεν  
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γνωρίζουν ,  οι  εκπρόσωποι  των  Συλλόγων  δεν  γνωρίζουν  την  

διαδικασία ,  θεωρούν  ότι  είναι  κάτι  απλό ,  εύκολο ,  γρήγορο .   

Για  παράδειγμα ,  δεν  γνωρίζουν  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

συνεδριάζει ,  συνήθως ,  μια  φορά  τον  μήνα .  Όταν  κάτι  πρέπει  να  

περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  

της  αίτησης  ένα ,  ενάμιση ,  μερικές  φορές  δυο  μήνες  πιο  μπροστά ,  γιατί  

μέχρι  να  φτάσει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  περνάει  από  τρία  συνολικά  

όργανα  και  αυτά  δεν  μπορούν  να  συνεδριάζουν  τόσο  γρήγορα  το  ένα  

από  το  άλλο .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  η  υπηρεσία  ετοιμάζει  ένα  σημείωμα  προς  όλους  

τους  Συλλόγους  που  θα  εξηγείται  αυτή  η  διαδικασία .   

Αυτά  λοιπόν ,  με  αφορμή  μια  αλλαγή  που  θα  έχουμε  από  εδώ  και  

πέρα  ακολουθώντας  τον  νόμο .   

Αύριο  είμαι  στην  διάθεση  του  κ .  Χρυσανθίδη  και  οποιουδήποτε  

άλλου  συναδέλφου  επιθυμεί  για  να  συμπεριλάβουμε  όλα  στην  

απόφαση ,  έτσι  όπως  θα  την  περάσουμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   για  να  μην  παρεξηγηθούμε… για  όλους  τους  

Συλλόγους  που  χρησιμοποιούν  γυμναστήρια  των  σχολείων  υπεύθυνο  

και  υπόλογο  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ίδια  η  διαδικασία  που  ακολουθείται  σήμερα  εδώ  θα  ακολουθείται  

πάντα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή  είναι  η  σωστή  διαδικασία .  Τώρα  τι  έκανε  η  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή ,  αυτή  είναι  χρόνια ,  δεν  αλλάζει  το  νομοθετικό  πλαίσιο  

τώρα .  Ξέρανε  και  οι  προηγούμενοι… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνοι  γι '  αυτό  και  είπα  προηγουμένως  ότι  δεν  μας  αφορά  τι  έκαναν  

οι  προηγούμενοι .    

 Συνεπώς ,  με  την  προϋπόθεση  αυτή  ότι  αύριο  θα  συνεργαστείτε  

για  την  διατύπωση  ακριβώς  των  όρων ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  298/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  επτά .  

 

ΘΕΜΑ   27ο:  

Καθορισμός  χώρου  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

 του  Δήμου  Σερρών ,  προς  αποφυγή  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  

 COVID-19.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  επανέλθουμε  για  τις  επόμενες  συνεδριάσεις  μας  στο  χώρο  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  εάν  είμαστε  έτοιμοι ,  κάποια  στιγμή ,  θα  πάμε  κάποια  

στιγμή ,  όπως  ήρθαμε  στο  Σκούταρι ,  θα  πάμε ,  όπως  είπαμε ,  στον  πρώην  

Δήμο  Μητρουσίου  ή  στον  πρώην  Δήμο  Λευκώνα .   

 Πάντως  η  απόφαση  που  λαμβάνουμε  τώρα  είναι  για  να  

επανέλθουμε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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Να  προτείνω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε  μας .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Λάβετε  υπόψη  και  τους  μεγάλους  χώρους  που  έχουν  τα  σχολεία  της  

Β /θμιας  εκπαίδευσης .  Πολλοί  ξέρετε  πολύ  καλά  στο  2ο  εκεί  που  

πηγαίνετε ,  υπάρχουν  πολλοί  μεγάλη  χώροι .  Χωράνε  όλοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  προτιμότερο  να  έχουμε  τον  δικό  μας  χώρο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  από  την  στιγμή  που  ανήκουν  σε  μας ,  στον  Δήμο  τα  σχολεία ,  είναι  

τεράστιοι  χώροι  και  χωράνε  50 και  100 άτομα  . .Σκεφτείτε  και  αυτό  

γιατί  και  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  αρχίσει  τις  συνεδριάσεις  από  εδώ  και  πέρα  

θα  βγαίνει  εκτός  προγράμματος  το  πρόγραμμά  μας .  σκεφτείτε  τους  

χώρους  αυτούς .  Όλα  τα  σχολεία  της  Β /θμιας  εκπαίδευσης ,  το  Γυμνάσιο  

του  Λευκώνα ,  το  2ο  επάνω ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  σας  πω  κάτι .  Σε  επίπεδο  συνεδρίασης  εκτός…  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κάτι .   Σε  επίπεδο  συνεδριάσεων ,  κ .  Τερζή ,  όταν  θα  βγούμε  

ξανά  από  την  έδρα  για  να  πάμε  στον  Λευκώνα  ή  στο  Μητρούσι ,  

πράγματι  αυτό  που  μας  είπατε  για  τα  σχολεία  είναι  στην  σκέψη  μας  για  

να  το  κάνουμε  έτσι .  Τώρα  μέσα  στην  πόλη  έχουμε  την  αίθουσα  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Εγώ  όμως  δεν  λέω  όχι ,  θα  πάμε  να  δούμε  και  τους  

υπόλοιπους  χώρους  και  βλέποντας  και  κάνοντας .  Πάντως  τώρα  
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παίρνουμε  απόφαση ,  ώστε  την  επόμενη  φορά  να  κάνουμε  στην  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .  Όχι  μόνο  την  επόμενη ,  τις  επόμενες  φορές .  Μέχρι  

νεωτέρας .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  299/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  οκτώ .   

 

ΘΕΜΑ   28ο:  

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  2020  

 για  την  ένταξη  του  έργου:  ¨Ενοποίηση  δικτύου  ποδηλατικών  

 διαδρομών” προϋπολογισμού  380.000,00 €,  με  Κωδικό  ΟΠΣ  

5062184  

από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  300/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι  εννέα .   

 

ΘΕΜΑ   29ο:  

Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  2020  

και  έγκριση  ένταξης  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Έλεγχος  επάρκειας ,   

(στατικής–υδραυλικής) ,  μελέτη  ενίσχυσης /αποκατάστασης  της   

γέφυρας  ¨Τσέλιου¨  Δήμου  Σερρών» στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  

 Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:301 /2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα .   

 

ΘΕΜΑ   30ο:  

Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης:  ¨Αναβάθμιση  δημοσίου  χώρου    

περιοχής   Ανοικτού  Κέντρου  Εμπορίου  πόλης  Σερρών  της  πράξης   

Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  πόλης  Σερρών  στο  πλαίσιο  του   

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα ,   

Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑΝΕΚ)  ΕΣΠΑ   
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2014-2020¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  μιλήσει  ο  κ .  Νυχτοπάτης ;  Ορίστε  κ .  Νυχτοπάτη .  Για  το  

τελευταίο  θέμα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Εδώ  θα  πρέπει  να  πάρουμε  μια  απόφαση  

στο  να  προχωρήσουμε  στην  μελέτη ,  να  δημοπρατήσουμε  την  μελέτη  

για  τα  Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου .  Θα  περιλαμβάνει  το… στην  

διαμόρφωση  . .Αυτό  κάνουμε  σήμερα ,  παίρνουμε  απόφαση  για  να  

δημοπρατήσουμε  την  μελέτη ,  ώστε  μετά  να  πάμε . . .του  έργου .  Δεν  ξέρω  

εάν  σας  κάλυψε  αυτό  που  λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προβλέπεται  μελέτη  για  την  υλοποίηση  όλων  αυτών  των  πραγμάτων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  είναι  υποέργο  δηλαδή…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  προβλεπόμενη  διαδικασία  και  βήμα ,  ούτως  ώστε ,  να  προχωρήσει  

η  υλοποίηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  είναι  προμήθεια  και  τεχνική  μελέτη ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Εννοώ  περιγράφει  και  εξοπλισμό ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Ναι .  Αυτό  που  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  είναι  ότι  εάν  χρειαστεί  

. .θα  βάλει  ο  Δήμος…  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  συνεπώς  μετά  τις  διευκρινήσεις  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  302/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ευχαριστήσουμε  τον  κ .  Βαφειάδη  για  την  υπέροχη  φιλοξενία .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   σας  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλό  καλοκαίρι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  καλοκαίρι ,  καλές  διακοπές  σε  όλους .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………….…………  
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………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

ΠΡΑΚΤ .  :  Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κυριότητας  ακινήτου  στο  

Ο .Τ .  356 στην   

1/12/20  περιοχή  πράξης  εφαρμογής  ¨Εργατικές  Κατοικίες¨  του  

Δήμου  Σερρών  με  χαρακτηρισμό  ¨Κοινωφελής  Χώρος  

Πυροσβεστικού  Σταθμού¨  και  μερική  ανάκληση  της  υπ’  

αριθμ .  215/2019 Α .Δ .Σ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

252-2020: Τροποποίηση  της  αριθ .  791/2018 κανονιστικής  απόφασης  

του  Δημοτικού   

  Συμβουλίου  περί  ¨Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ .  435/2017 

κανονιστικής   

  απόφασης  που  αφορά  την  λειτουργία  της  

Χριστουγεννιάτικης  αγοράς   

  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος   

 

253-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  

Σερρών  έτους  2020  
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για  το  έργο :  ¨Βελτίωση  της  οδικής  ασφάλειας  στην  πόλη  

των  Σερρών¨  πρ /σμού  1.050.000,00 €,  από  το  Πρόγραμμα  

Δημοσίων  Επενδύσεων  (Υπουργείο  Υποδομών  & 

Μεταφορών) .                                                                                                  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .         

 

254-2020:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Αναπροσαρμογή-

επικαιροποίηση-  

συμπλήρωση  μελέτης  Κλειστού  Κολυμβητηρίου  Αθλητικού  

Πάρκου  Ομόνοιας  Δήμου  Σερρών ,  Περιφερειακής  Ενότητας  

Σερρών¨ .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

255-2020:  Πρόταση  αδελφοποίησης  της  πόλης  Pantelimon (Ρουμανία) ,  

με  την  πόλη  των   

  Σερρών .            

                        Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος       

 

256-2020:  Αντικατάσταση  μέλους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

¨Δημοτικής  Ανώνυμης   

Εταιρείας  Κτηματικής  Αξιοποίησης  Δήμου  Σερρών¨  

(ΔΑΕΚΑΣ) ,  λόγω  παραίτησης  και  ορισμός  νέου  μέλους .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

257-2020:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αρ .  684/2019 Α .Δ .Σ .  

¨Συγκρότηση  Δημοτικής  

   Επιτροπής  Διαβούλευσης  του  Δήμου  Σερρών¨ .    
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                      Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  29ΗΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2020  

18

258-2020:  Πρόσληψη  κοινωνικής /ού  λειτουργού  με  σχέση  εργασίας  

ιδιωτικού  δικαίου   

ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών ,  για  τις  

διατακτικές  Σεπτεμβρίου  2020,  λόγω  μη  εκτέλεσης  της  υπ’  

αριθμ .  57/2020 απόφασης .   

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .   

 

259-2020:  Έγκριση  ανανέωσης  της  παραχώρησης  κατά  χρήση ,  προς  

τον  Δήμο  Σερρών ,   

του  οικισμού  ΣΕΡΡΕΣ  V,  στις  Εργατικές  Κατοικίες  

Κηφισιάς ,  του  καταργηθέντος  Ο .Ε .Κ . ,  για  την  ανάπτυξη  

πολιτιστικών  δραστηριοτήτων .    

  Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .   

 

260-2020:  Ενημέρωση  και  έκφραση  γνώμης  επί  του  φακέλου  της  

Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  τη  

δραστηριότητα  της  εταιρείας  ¨MIL OIL HELLAS A.E.¨ .  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

261-2020:  Αντικατάσταση  μέλους  της  Επιτροπής  Διαχείρισης  της  

Δομής  Παροχής  Συσσιτίου  του  Δήμου  Σερρών .   

  Εισηγητής :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .   

 

262-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  στο  δίκτυο  Space4People,  φάση  ΙΙ ,    

που   χρηματοδοτείται   από   το   URBACT  III   και   αποδοχή   

              χρηματοδότησης  ποσού  63.832,50 € για  την  υλοποίηση  

αυτού .             
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

263-2020:  Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  παροχή  

υπηρεσίας  ¨Λειτουργία  και  καθαρισμός  δημόσιας  τουαλέτας  

Δήμου  Σερρών  στην  Πλατεία  Ελευθερίας¨  έτους  2020-2022.            

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

264-2020:  Αποδοχή  έκτακτης  επιχορήγησης  ποσού  600.047,32 ευρώ  

από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  έκτακτων  

και  επιτακτικών  αναγκών  του  Δήμου  Σερρών ,  που  

προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του  κορωνοϊού  COVID 19 

και  αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους  2020  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

265-2020: Αλλαγή  ένδειξης  του  ΚΑΕ  45.6162.012 και  του  ΚΑΕ  

35.6162.067 του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Σερρών  

οικονομικού  έτους  2020  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

266-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(42η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  υπηρεσία  τεχνικής  εξυπηρέτησης  αυτόματου  

συστήματος  εμφακέλωσης  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  

έτους  2020  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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267-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (43η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  «Προμήθεια  εξοπλισμού  γραφείων  Δημαρχείου»  

 

268-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(44η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  έρευνας  για  την  ανέγερση  

πυροσβεστικού  σταθμού  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

269-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (45η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  την  παροχή  υπηρεσίας  «Εργασίες  

αποκατάστασης  της  λειτουργίας  της  αρδευτικής  γεώτρησης  

στην   κοιλάδα  των  Αγίων  Αναργύρων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

270-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(46η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

αρδευτικές  εισφορές  αγροτεμαχίων  στο  ΤΟΕΒ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

271-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (47η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  στην  παροχή  γενικής  υπηρεσίας  με  τίτλο  

«Παροχή  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Πινακοποίησης  

Επεξεργασίας  και  Διαχείρισης  Επικαιροποιημένων  
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Δεδομένων  Δικτύου  Ηλεκτροφωτισμού  του  Δήμου  Σερρών  

με  τελική  παραγωγή  μελέτης  σκοπιμότητας  (Feasibil i ty 

Study)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

272-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (48η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  «Προμήθεια  Ολοκληρωμένου  Συστήματος  

Ασύρματης  Ψηφιακής  Επικοινωνίας  Πολιτικής  Προστασίας  

Δήμου  Σερρών»  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

273-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(43η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

«Προμήθεια  δυο  (2)  φορητών  οικίσκων  (container)  για  τον  

εξοπλισμό  για  την  ενίσχυση  του  Τμήματος  Πολιτικής  

Προστασίας»  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

274-2020: Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικονομικού  

έτους  2020 (50η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  

που  αφορά  «Προμήθεια  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  για  την  

ενίσχυση  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας .»  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

275-2020: Αναμορφώσεις   προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(51η)  από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  
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αντιπυρική  προστασία  ενός  των  Δημοτικών  Δασών  Σερρών  

και  Μαρμαρά .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

276-2020:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλήτριας  λαϊκών  

αγορών .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .    

 

277-2020:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας ,  τμήματος  του  υπ’  

αρ .  843 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σκουτάρεως .      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

278-2020: Έγκριση  παράτασης  μίσθωσης  της  αίθουσας  δεξιώσεων  των  

Β΄  Νεκροταφείων ,  βάσει  του  Ν .  4692/2020, άρθρ .  132,  παρ .  

1.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .    

 

279-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης :      

123,02 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου  στο  ΟΠ  38  του   

συνοικισμού  Καλών  Δένδρων  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

280-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης :      

33,40 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου   στο   ΟΠ  38  του   

συνοικισμού  Καλών  Δένδρων  
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

281-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης :      

52,32 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου   στο   ΟΠ  38  του   

συνοικισμού  Καλών  Δένδρων    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

282-2020:  Έγκριση  διοικητικής  αποβολής  για  κατάληψη  δημοτικής  

έκτασης :      

267,96 τ .μ .  σε  τμήμα  δημοτικού  ακινήτου  στο  ΟΠ  38  του   

συνοικισμού  Καλών  Δένδρων .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

283-2020:  Έγκριση  νέας  (7ης)  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  

Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  

ακρωνύμιο  Cultural  Dipole.                                                                                                 

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

284-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :  

Αντικατάσταση  – επέκταση   αγωγών   δικτύου   ύδρευσης   

Δ .Δ .  Λευκώνα  (Β’  φάση)¨  έτους  2010 της  Δ .Κ .  Λευκώνα  

του  πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     
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285-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :  

Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  περιοχή  Κάτω   Λίμνη   

στην   έδρα  του  Δήμου¨ ,  έτους  2010 της  Δ .Κ .  Λευκώνα  του  

πρώην  Δήμου   Λευκώνα¨   

 Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

 

286-2020: Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

των  έργων :  

Συντήρηση  και  βελτίωση   σχολικών   κτιρίων   Δήμου   

Σερρών   έτους  2017.  

   Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .     

        

287-2020:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Διαχειριστική  μελέτη  του  

Δημοτικού  Δάσους  Μαρμαρά  του  Δήμου  Σερρών  (10ετίας  

2018-2027)¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Τουρτούρας  Ι .   

 

288-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :   

Εργασίες   οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις   Δήμου   

Σερρών   έτους  2018  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

289-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :   
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Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας ,  έτους  2009,   στην   

ΔΚ   Λευκώνα  του  πρώην  Δήμου  Λευκώνα  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

290-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :   

Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  έδρας ,  έτους  2010,   στην   

ΔΚ   Λευκώνα  του  πρώην  Δήμου  Λευκώνα    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

291-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :   

                        Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.                                      

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

292-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .      

Α .  Ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  σύμφωνα  με  την  

αρ .  5058/15-2-2019 σύμβαση  και  την  υπ '  αριθμό  27/2018 

μελέτη  του  τμήματος  Προμηθειών  ποσού  1.091,20 ευρώ  

στον  κ .  Νάκα  Β .  Χρήστο  

Β .  Ενοικίασης  μικροφωνικής ,  φωτισμού ,  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  σύμφωνα  με  την  

αρ .  5057/15-2-2019 σύμβαση  και  την  υπ '  αριθμό  27/2018 

μελέτη  του  τμήματος  Προμηθειών  ποσού  6.175,20 ευρώ  

στον  κ .  Νάκα  Χρ  Βασίλειο .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .                                 
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293-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .      

1.  Συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  τις  αρ .  8078/5-

3-2018 σύμβαση  την  5/17 μελέτη  καθορισμού  των  όρων  

διενέργειας ,  την  

429/17&533/17&681/17&50/18&78/18&403/18 

αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  248/2017  

2.  Συντήρηση  και  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  και  

μηχανημάτων  Δήμου  Σερρών  σύμφωνα  με  τις  αρ .  8078/5-

3-2018 σύμβαση  την  5/17 μελέτη  καθορισμού  των  όρων  

διενέργειας ,  την  

429/17&533/17&681/17&50/18&78/18&403/18 

αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  248/2017  

                            Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .             

 

294-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  φύλαξης  

χώρου  με  τη  μορφή  περιπολιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  

έργου  «Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στην  

διασυνοριακή  περιοχή» με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .                              

                                                                                                        

295-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών  

επαληθευτή /ελεγκτή  για  τη  διενέργεια  πρωτοβάθμιου  

ελέγχου  δαπανών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  

«Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στην  διασυνοριακή  

περιοχή» με  ακρωνύμιο  Cultural  Dipole-3η  Δόση .   
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .                                 

                                                                                                          

296-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  (απότμησης  

πεζοδρομίου)  συνεργείου  μοτοσυκλετών   στην  οδό  

Μεραρχίας  112,  στις  Σέρρες .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .                               

 

297-2020: Θεσμοθέτηση  θέσεως  στάθμευσης  για  το  Σύλλογο  ΚΔΑΠ  

ΜΕΑ  ΜΟΝ .  ΙΚΕ  στο  Λευκώνα  Σερρών .   

        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

298-2020:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  4/2020 απόφασης  της  Δημοτικής  

Επιτροπής  Παιδείας  σχετικά  με  την  ανανέωση  

παραχώρησης  κατά  χρήση  του  κλειστού  Γυμναστηρίου ,  του  

Γυμνασίου  Λευκώνα  Σερρών ,  στο  σύλλογο  «Αθλητική  

Ακαδημία  Λευκώνα».  

       Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Σιαμάγκας  

Δ .   

 

299-2020:  Καθορισμός  χώρου  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών ,  προς  αποφυγή  της  

διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19.  

       Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

300-2020:  Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020 για  την  ένταξη  του  έργου :  ¨Ενοποίηση  δικτύου  

ποδηλατικών  διαδρομών” προϋπολογισμού  380.000,00 €,  με  
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Κωδικό  ΟΠΣ  5062184 από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .  

       Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

301-2020: Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σερρών  έτους  

2020 και  έγκριση  ένταξης  της  μελέτης  με  τίτλο :  «Έλεγχος  

επάρκειας ,  (στατικής–υδραυλικής) ,  μελέτη  

ενίσχυσης /αποκατάστασης  της  γέφυρας  ¨Τσέλιου¨  Δήμου  

Σερρών» στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Σερρών .  

       Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

  

302-2020:  Έγκριση  εκπόνησης  της  μελέτης :  ¨Αναβάθμιση  δημοσίου  

χώρου   περιοχής   Ανοικτού  Κέντρου  Εμπορίου  πόλης  

Σερρών  της  πράξης  Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  πόλης  

Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  

Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  

(ΕΠΑΝΕΚ)  ΕΣΠΑ  2014-2020¨ .  

     Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

302α-2020: Έκδοση  ψηφίσματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  

την  μετατροπή  της  Αγίας  Σοφίας  σε  τζαμί .   

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  
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• Οι  Δημοτικοί   Σύμβουλοι  κ .κ . :   

 

-  Μιχτσόγλου  Δημήτριος ,  αποχώρησε  πριν  τη  διεξαγωγή  της  

ψηφοφορίας  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της  συνεδρίασης  

καθώς  και  των  θεμάτων  αυτής .   

 

-  Χαραλαμπίδου  Παρθένα ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  14ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

•  Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  κ .  Πρόεδρος  ζήτησε ,  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  9 του  άρθρου  3 του  Κανονισμού  

Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  

Σώματος  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της  συνεδρίασης  καθώς  

και  των  θεμάτων  αυτής .   

 

•  Το  Σώμα  κατά  πλειοψηφία  αποδέχτηκε  το  χαρακτήρα  του  

κατεπείγοντος  τόσο  της  συνεδρίασης  όσο  και  των  θεμάτων  αυτής .   

 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  πρότεινε  την  

αναβολή  της  συνεδρίασης  και  κατά  τη  διάρκεια  της  ψηφοφορίας  για  το  

κατεπείγον  της  συνεδρίασης ,  μειοψήφησε .  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  

ψηφοφορίας  αυτής  αποχώρησε  από  τη  συνεδρίαση .   

 

………………………….…………  

…………………..…..  
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  
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ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ        ………………  

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………  

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  
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ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ………………  

 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ………………  
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