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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2020 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στην ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ), σήμερα την 

21η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

19:00, έλαβε χώρα τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 

(μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), τις 

υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 & 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 17/15-10-2020 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 34, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

κανείς. 

 

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

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

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

 

  Κατόπιν ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ’ αριθμ. 371/14-10-2020 απόφασης 

που ελήφθη δια περιφοράς στην 16η  συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019. 

 

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

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

δεδομένης της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να διασφαλίσει τη Δημόσια Υγεία από την πανδημία 

 

 

………….…………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
    Έχοντας υπόψη: 

 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,  

 

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

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

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

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

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, σύμφωνα με την οποία τα πάσης 

φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν κεκλεισμένων 

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

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 

6

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

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

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και 

 

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), σε τακτική συνεδρίαση – 

κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο δίκτυο των Κέντρων  

  Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) του Υπουργείου  

  Οικονομικών και υπογραφής σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  

  Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) και του Δήμου Σερρών.                                                                    

                        Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.   

 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της  

  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της  

¨Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών - 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.¨.                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής  

  απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) σύμφωνα με τις διατάξεις  

  του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Σιαμάγκας Δ.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του  

  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών με θέμα: ¨Έγκριση εγγραφών-διαγραφών  

  νηπίων-βρεφών, στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για  

  το έτος 2020-2021¨.                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 

7

 

ΘΕΜΑ   6ο: Παραίτηση από άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου: 

                        α) του κ. Κουλούδη Θεοχάρη του Γεωργίου   και 

                        β) του κ. Χανούμη Δημητρίου του Γεωργίου.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.   

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   8ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική  

  υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 325/2020 Α.Δ.Σ. ¨Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού  

  ακάλυπτων χώρων δημοτών μας,  στην οδό Γρηγ. Ρακιτζή αρ. 46¨.                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση τροποποίησης της Πράξης ¨Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 

Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στον Δήµο Σερρών¨ στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.                                            

                        Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Εκμίσθωση εκ νέου δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος 

Χριστός.                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

  

ΘΕΜΑ  12ο: Περί διαγραφής δημοτικού ακινήτου:  

                        α) στο αγρόκτημα Επταμύλων   και  

                        β) στο αγρόκτημα Χριστός.                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου 

Σερρών.                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού και Δήμου Σερρών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
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¨Προμήθεια - εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου 

Δημοτικού Σταδίου Σερρών¨.                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων:  

                        α) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης  στοιχείων  οδικής  ασφάλειας 

                            του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018   και  

                        β) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 

                            2018.                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

                        α) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  οδικού 

                             δικτύου έτους 2016  και  

                        β) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 

                            2017.                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Περί θανάτωσης (κοπής) ή μη, ιστάμενων δένδρων, ευθύνης του Δήμου 

Σερρών.                                                                                                 

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Τουρτούρας Ι. & Δινάκης Κ.   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έκδοση ψηφίσματος αλληλεγγύης προς τον Αρμενικό Λαό για το Ναγκόρνο 

Καραμπάχ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
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17η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ  ΘΥΡΩΝ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

….επιβάλλεται ,  είναι  αναγκαίο ,  είναι  επιβεβλημένο ,  είναι  κάτι  το  

οποίο  δεν  επιδέχεται  καμία  αμφισβήτηση  να  είμαστε  συνεπείς  στον  

χρόνο  προσέλευσή  μας .   

 Όπως  γνωρίζετε  με  απόφαση  που  πήραμε  στο  δια  περιφοράς  

έκτακτο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  πραγματοποιήθηκε  την  προηγούμενη  

εβδομάδα ,  καθορίστηκε  ως  τόπος  συνεδριάσεων  του  σώματος ,  όταν  

αυτές  θα  γίνονται  δια  ζώσης ,  ο  παρών  τόπος  του  Δημοτικού  

Περιφερειακού  Θεάτρου  Σερρών .  Είναι  ένας  χώρος  ο  οποίος  πληροί  

καλύτερα  όλες  τις  προδιαγραφές ,  κατέστη  εφικτό  τώρα ,  μετά  από  

συντονισμένες  προσπάθειες  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  Σερρών  και  του  Προέδρου  

του  να  έχουμε  όλες  τις  αναγκαίες  διαβεβαιώσεις  και  πιστοποιήσεις  ότι  

ο  χώρος  πληροί  τις  προδιαγραφές  και  δεν  αναφέρομαι  στο  θέμα  της  

χωρητικότητας ,  αναφέρομαι  στο  θέμα  τους  εξαερισμού ,  ο  οποίος  έχει  

συντηρηθεί  εντελώς  πρόσφατα  και  άρα  λοιπόν ,  έχουμε  έναν  χώρο  

κατάλληλο  που  να  μπορεί  να  καλύπτει  περισσότερο  τις  ανάγκες  μας   

και  να  μας  εξυπηρετεί  καλύτερα  όλους .   

 Θα  κάνω  μια  ακόμη  ανακοίνωση .  Ανακοινώνω  προς  το  σώμα  ότι  

θα  προχωρήσουμε  στο  αμέσως  επόμενο  χρονικό  διάστημα  στην  

ανάρτηση  του  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Σερρών  όλων  των  αποφάσεων  του  

σώματος  που  έχουμε  την  δυνατότητα  να  αναρτήσουμε  των  
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προηγουμένων  ετών  που  υπάρχουν  σε  επεξεργασμένη  ηλεκτρονική  

μορφή  πριν  από  το  ΄16. 

 Όπως  γνωρίζετε  μετά  το  ΄16 όλες  οι  αποφάσεις  έχουν  αναρτηθεί  

στην  Διαύγεια .  Για  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  δεν  υπάρχει  η  

δυνατότητα ,  αυτό  το  μέτρο ,  αυτή  η  πρωτοβουλία  αναλαμβάνεται  

προκειμένου  να  υπάρχει  καλύτερη  διευκόλυνση  όλων  των  συναδέλφων  

στην  άσκηση  του  έργου  τους ,  να  έχουν  άμεση  πρόσβαση  στις  

παλαιότερες  αποφάσεις  του  σώματος ,  αλλά  και  καλύτερη  δημοσιότητα  

και  δυνατότητα  έρευνας  και  των  δημοτών  και  οποιουδήποτε  άλλου  

ενδιαφέρεται  για  τις  παλαιότερες  αποφάσεις  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

 

 Πριν  προχωρήσουμε  περαιτέρω  να  αναφέρω  στο  σώμα  ότι  

υποβλήθηκε  ερώτηση  από  την  παράταξη  του  κ .  Αραμπατζή  με  θέμα :  

Ερώτηση  προς  τον  Δήμαρχο  Σερρών  κ .  Χρυσάφη  Αλέξανδρο ,  βάσει  του  

άρθρου  10,  παράγραφος  9 του  Κανονισμού  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,   

 Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  δημοτικής  Πρωτοβουλίας  Σερραίων ,  

μεταφέροντας  την  επιθυμία  των  συνδημοτών  μας  των  χωριών  και  των  

γειτονιών  για  υλοποίηση  της  προεκλογικής  σας  υπόσχεσης  σχετικά  με  

την  ίδρυση  γραφείου  Εξυπηρέτησης  Πολιτικών  σε  κάθε  χωριό  και  

γειτονιά  σας  ερωτούμε .  Πότε  θα  υλοποιήσετε  την  προεκλογική  σας  αυτή  

υπόσχεση  για  ίδρυση  Γραφείου  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  σε  κάθε  χωριό  

και  σε  κάθε  γειτονιά;   

 Σας  υπενθυμίζουμε  την  προεκλογική  σας  υποχρέωση  που  

συμπεριλαμβάνεται  και  στα  20+1 βασικά  σας  σημεία  του  προεκλογικού  

σας  προγράμματος ,  όπως  ακριβώς  την  έχετε  διατυπώσει .  «Ιδρύουμε  το  
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γραφείο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  σε  κάθε  χωριό ,  σε  κάθε  γειτονιά  του  

Δήμου ,  όπου  οι  πολίτες  θα  έχουν  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου  

για  έκδοση  πιστοποιητικών ,  βεβαιώσεων  και  τα  λοιπά ,  καθώς  και  άμεση  

απόκριση  του  Δήμου  σε  αυτά  τα  αιτήματα».  

 Παρακαλούμε  όπως  μας  απαντήσετε .   

 

 Υποβλήθηκε  η  ερώτηση  στις  19/10,  θα  απαντηθεί  αρμοδίως  και  

στον  προβλεπόμενο  χρόνο  μέχρι  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Βέβαια ,  υπάρχει  εδώ  η  επισήμανση  ότι  ζητείται ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  

γραπτή  απάντηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  γραπτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δοθεί ,  λοιπόν  και  γραπτώς .  Μου  έχει  εγχειριστεί  εδώ  από  τον  

Αντιδήμαρχο  Πρασίνου  τον  κ .  Ιωάννη  Τουρτούρα  μια  απάντηση  την  

οποία  οφείλω  να  αναγνώσω  προς  το  σώμα  σε  σχέση  με  ερώτηση  που  

είχε  υποβληθεί  την  προηγούμενη  φορά  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  

από  τον  κ .  Τερζή .   

 

 Απάντηση  σε  επίκαιρη  ερώτηση  με  θέμα :  Τράπεζα  ξυλείας  που  

υποβλήθηκε  από  τον  κ .  Βασίλη  Τερζή ,  τον  δημοτικό  σύμβουλο  Σερρών .  

 

 Αξιότιμε  κύριε  Τερζή ,   

 Σε  συνέχεια  της  επίκαιρης  ερώτησή  σας  στις  30/9/20 προς  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  δημιουργία  Τράπεζα  Ξυλείας  σας  

ενημερώνουμε  ότι  αρχικά  βλέπουμε  θετική  την  πρότασή  σας  για  την  

εξυπηρέτηση  οικονομικά  άπορων  δημοτών ,  αλλά  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  
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ο  Δήμος  για  την  αντιμετώπιση  της  κοπής  δέντρων  μη  έχοντας  τον  

εξοπλισμό  για  την  υποστήριξη  των  εργασιών ,  αναθέτει  σε  εξωτερικό  

συνεργάτη  ανάδοχο  το  εν  λόγω  αντικείμενο .   

 Επισημαίνεται  ότι  το  κύριο  αντικείμενο  είναι  το  κλάδεμα  δέντρων  

που  το  τελικό  προϊόν  θρυμματίζεται  κατά  την  διαδικασία  της  κοπής ,  με  

αποτέλεσμα  να  μην  παράγεται  κατάλληλο  προϊόν  για  καύσιμη  ύλη .   

 Στην  περίπτωση  δε  που  προκύπτει  ξυλεία  από  την  κοπή  δέντρων ,  

αυτά  είναι  μεγάλα  κομμάτια  κορμού ,  οι  ποσότητες  είναι  ελάχιστες ,  μη  

ικανές  να  δημιουργήσουν  Τράπεζα  Ξυλείας ,  μη  επεξεργασμένες  και  

γίνεται  μέριμνα  να  διανέμονται  σε  ευπαθείς  και  άπορους  δημότες .   

  

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έκδοση  ψηφίσματος  αλληλεγγύης  προς  τον   

Αρμενικό  Λαό  για  το  Ναγκόρνο  Καραμπάχ .  

 

 

 Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο  για  τυχόν  ανακοινώσεις  

προς  το  σώμα ,  να  αναφέρω  και  να  προτείνω ,  έχει  υποβληθεί  αίτημα  και  

πρόταση  για  την  Δημοτική  Αρχή  για  την  έκδοση  ψηφίσματος  για  το  

τεκταινόμενα  στο  Ναγκόρνο  Καραμπάχ  και  στην  Αρμενία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  ξέρουμε  όλοι  το  τι  ακριβώς  συμβαίνει  στην  

συγκεκριμένη  περιοχή  και  ξέρουμε  όλοι  ποιες  είναι  οι  δυνάμεις  εκείνες  

οι  οποίες  επιβουλεύονται  όχι  μόνο  την  ελευθερίας  εκείνης  της  

περιοχής ,  γιατί  είναι  και  οι  ίδιες  δυνάμεις  που  επιβουλεύονται  και  

εθνική  κυριαρχία  και  της  δική  μας  περιοχής .   
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 Προτείνω  στο  αξιότιμο  σώμα  το  ψήφισμα ,  ένα  ψήφισμα  που  

αφορά  το  Ναγκόρνο  Καραμπάχ .   

 

 Τρεις  εβδομάδες  μετά  την  πρώτη  επίθεση  των  Αζερικών  

στρατιωτικών  δυνάμεων  εναντίον  του  Αρτσάχ ,  Ναγκόρνο  Καραμπάχ  και  

δεκαπέντε  σχεδόν  μέρες  μετά  την  εκεχειρία  που  υπογράφτηκε  μεταξύ  του  

ΥΠΕΞ  Ρωσίας  –Αρμενίας  –Αζερμπαϊτζάν ,  για  την  κατάπαυση  του  πυρός ,  

οι  άνανδρες  επιθέσεις  εναντίον  των  αμάχων  των  Τουρκοαζέριων ,  

συνεχίζονται  με  αμείωτη  ένταξη .   

 Η  μαζί  επίθεση  του  Αζερμπαϊτζάν ,  το  οποίο  συνεπικουρείται  

απροκάλυπτα  από  την  Τουρκία ,  αποτελεί  νέα  απειλή  για  την  

περιφερειακή  ειρήνη  και  ασφάλεια  με  επικίνδυνες  συνέπειες  για  όλους .   

 Ο  Δήμαρχος  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  λαμβάνοντας  

υπόψη  τους  ιστορικούς  θεσμούς  φιλίας  μεταξύ  των  λαών  Ελλάδας  και  

Αρμενίας ,  πρώτον  δηλώνουμε  αλληλέγγυοι  στον  δοκιμαζόμενο  Αρμενικό  

λαό  με  τον  οποίο  μας  συνδέουν  ισχυροί  και  μακρόχρονοι  ιστορικοί  

δεσμοί ,  το  μαρτυρικό  παρελθόν  της  γενοκτονίας  Ελλήνων  –Αρμενίων  

και  Ασσυρίων  από  το  Κεμαλικό  καθεστώς ,  καθώς  και  ο  αγώνας  που  

δίνουμε  από  κοινού  σήμερα  για  την  διεθνή  αναγνώριση  των  γενοκτονιών  

αυτών .   

 Καταδικάζουν  την  Τουρκοαζέρικη  επίθεση  εναντίον  του  άμαχου  

πληθυσμού  του  Ναγκόρνο  Καραμπάχ .   

Καταδικάζουν  την  παρέμβαση  της  Τουρκίας ,  η  οποία  υποδαυλίζει  

την  ένταση  στην  περιοχή .    

Καλούν  την  Διεθνή  Κοινότητα  ομάδα  …, Ε .Ε . ,  ΟΗΕ ,  να  αναλάβει  

πρωτοβουλία  για  την  άμεση  κατάπαυση  του  πυρός  και  την  αποτροπή  

εγκλημάτων  που  διαπράττονται  εναντίον  του  Αρμενικού  λαού .   
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Εκφράζουν  την  προσήλωσή  τους  στον  σεβασμό  των  ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων  όλων  των  λαών  που  στηρίζονται  στην  εφαρμογή  των  

κανόνων  του  διεθνούς  δικαίου .   

Προκειμένου  να  καταστεί  σαφής  η  αλληλεγγύη  προς  την  Αρμενικό  

λαό ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  προτείνει  να  απο9φασίσει  την  φωταγώγηση  

Δημαρχείου  Σερρών  με  τα  χρώματα  της  αρμένικης  σημαίας ,  κόκκινο ,  

μπλε  και  πορτοκαλί ,  σε  οριζόντιες  γραμμές  και  την  έπαρση  της  

αρμενικής  σημαίας  μαζί  με  την  ελληνική  στην  πλατεία  Ελευθερίας  της  

πόλης  των  Σερρών .   

 

Αυτή  είναι  η  πρόταση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  

ψηφίσματος  και  των  δυο  αυτών  ενεργειών  απέναντι  σε  έναν  

δοκιμαζόμενο  λαό ,  έναν  λαό  που  υφίσταται  αυτά  που  υπέστησαν  και  οι  

πρόγονοί  μας  αρκετά  χρόνια  προτού ,  πράγματα  τα  οποία  δεν  ξεχνάμε  

και  τα  έχουμε  στο  μυαλό  μας  και  στην  καρδιά  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  το  ψήφισμα  εγκρίνεται  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  οι  δράσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  πόσο  καιρό  θα  φωταγωγηθεί… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Έχουμε  πει  για  κάποιες  μέρες .  Είναι  συμβολικές  οι  κινήσεις  άλλωστε  

αυτές ,  μια  εβδομάδα  νομίζω  είναι  αρκετή .  Και  την  σημαία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  το  ψήφισμα ,  λοιπόν ,  ομοφώνως  και  οι  δράσεις  αυτές .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  403/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  εάν  έχετε  ανακοινώσεις  προς  το  σώμα  ή  τοποθετήσεις  

ή  οτιδήποτε  άλλο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σήμερα  δεν  θα  ήθελα  να  ταλαιπωρήσω  το  σώμα  με  πολλές  

ανακοινώσεις .  Υπάρχουν  πολλά  θέματα  τα  οποία  σαφώς  τρέχουν ,  αλλά  

αυτό  το  οποίο  κυριαρχεί  δυστυχώς  στον  τόπο  μας  το  τελευταίο  

διάστημα  είναι  αυτό  το  πρωτόγνωρο  για  την  περιοχή  μας  κύμα  έξαρσης  

του  κορωνοϊού .  

 Είχαμε  επισημάνει  από  την  αρχή  τους  κινδύνους  που  ελλόχευαν  

από  την  μη  επιβολή  των  οριζόντων  μέτρων  σε  ωράρια  καταστημάτων ,  

όταν  η  διακίνηση  μεταξύ  περιοχών  με  διαφορετική  επιδημιολογική  

επιβάρυνση  είναι  ελεύθερη .   

 Επίσης  είχαμε  επισημάνει  ότι  η  μη  ύπαρξη  σοβαρού  αριθμού  

κρουσμάτων  στην  περιοχή  μας  δημιουργεί  στους  πολίτες  ένα  κλίμα  

εφησυχασμού  και  μια  χαλάρωση ,  οι  οποίες  ήταν  επικίνδυνες  και  το  

είχαμε  επισημάνει  πολύ  νωρίτερα  προτού  παρουσιαστεί  αυτή  η  έξαρση .   
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 Ο  Δήμος  όλο  αυτό  το  διάστημα ,  από  την  αρχή  της  πανδημίας  

μέχρι  σήμερα  πρωτοστατεί  στην  λήψη  όλων  των  αναγκαίων  μέτρων ,  

ούτως  ώστε ,  να  διασφαλιστεί  η  υγεία  των  συνδημοτών  μας .   

 Δεν  θα  απαριθμήσω  τα  μέτρα  που  πήραμε  και  παίρνουμε  για  τους  

συμπολίτες  μας ,  δεν  θα  απαριθμήσω  όλες  εκείνες  τις  αναγκαίες  

προμήθειες  σε  υγειονομικό  υλικό  και  εξοπλισμό  που  έγινα ,  για  να  

μπορέσει  ο  Δήμος  να  παρέχει  το  αίσθημα  ασφάλειας  τους  πολίτες ,  

αλλά  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  τούτες  τις  ώρες  που  το  

διακύβευμα  είναι  να  βγούμε  νικητές  στο  στοίχημα  με  την  ζωή ,  ο  Δήμος  

πρέπει  να  εκπέμψει  ένα  μήνυμα  σοβαρότητας ,  ψυχραιμίας  και  

αποφασιστικότητας  απέναντι  στους  πολίτες .   

 Αυτό  το  μήνυμα  το  εκπέμπουμε  παίρνοντας  μια  σειρά  μέτρων  που  

αφορούν  την  αντιμετώπιση  της  έξαρσης  του  ιού .  Μια  σειρά  πρώτων  

μέτρων ,  γιατί  ανάλογα  με  την  εξέλιξη ,  ενδεχόμενα  αυτά  τα  μέτρα  θα  

εμπλουτιστούν ,  μέτρα  που  θα  πάρει  ο  Δήμος ,  μέτρα  που  θα  πάρει  η  

πολιτεία  και  μέτρα  που  πρέπει  και  οφείλουμε  να  πάρουμε  όλοι  μας ,  

επιδεικνύοντας  την  ατομική  ευθύνη  απέναντι  στο  κοινωνικό  σύνολο .   

 Καταρχάς  με  επείγουσα  επιστολή  μας  προς  το  ΕΟΔΥ ,  επείγουσα  

επιστολή  μας ,  η  οποία  έγινε  αμέσως  μετά  την  πρώτη  έξαρση  των  

κρουσμάτων ,  η  οποία  παρατηρήθηκε  το  Σαββατοκύριακο ,  την  Δευτέρα  

το  πρωί  αποστείλαμε  έκτακτη  έκκληση  στον  ΕΟΔΥ  για  συνεργεία  

ελέγχου ,  γρήγορου  ελέγχου  του  κορωνοϊού .  Τα  rapid test .   

 Αυτά  τα  συνεργεία  με  άμεση  ανταπόκριση  του  ΕΟΔΥ  από  σήμερα  

βρίσκονται  στην  πόλη  μας ,  θα  είναι  σήμερα ,  αύριο  και  μεθαύριο  στην  

πόλη  μας  και  ξεκίνησαν  αυτά  τα  τεστ .  Τα  τεστ  που  η  κάθε  μέρα  

περίπου  250 με  300 τεστ  θα  διεξάγονται  από  όλα  τα  συνεργεία .  Ήδη  

στην  πρώτη  σημερινή  μέρα  διεξήχθησαν  τα  τεστ  αυτά  σε  αυτόν  τον  
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αριθμό  περίπου .  Ανεπίσημα ,  γιατί  οι  επίσημες  ανακοινώσεις  θα  γίνουν  

από  τον  ΕΟΔΥ ,  γιατί  στα  όποια  θετικά  δείγματα  έχουν  βρεθεί  

ακολουθεί  μια  διαδικασία ,  ένα  πρωτόκολλο  επαναληπτικού  τεστ  

μοριακού  πλέον ,  το  οποίο  θα  βγει  μετά  από  κάποιες  μέρες ,  οπότε  και  

θα  οριστικοποιηθεί  εάν  το  συγκεκριμένο  πρόσωπο  είναι  θετικό  ή  

αρνητικό .   

 Άρα  έχουμε  μια  πρώτη  ένδειξη  ανεπίσημη ,  η  οποία  δείχνει  έναν  

μεγάλο  αριθμό  διασποράς  στην  περιοχή  μας  και  είναι  στατιστικά ,  εάν  

αυτό  το  πράγμα  συνεχίσει  και  αύριο ,  συνεχίσει  και  μεθαύριο ,  πράγματι  

τα  πράγματα  είναι  μια  δυσάρεστη  εξέλιξη .   

 Μια  δυσάρεστη  εξέλιξη ,  η  οποία  έχει  να  κάνει  με  μια  διασπορά  

κυρίως  στους  νέους  ανθρώπους ,  γιατί  αυτά  τα  στατιστικά  τα  οποία  μας  

παρουσίασαν ,  ανεπίσημα ,  φυσικά ,  αφορούν  κυρίως  τους  νέους  

ανθρώπους ,  άρα  αυτό  έχει  να  κάνει  και  με  την  συμπεριφορά  

γενικότερα  όλων  μας  το  προηγούμενο ,  περίπου  20ήμερο ,  το  οποίο  

20ήμερο  ήταν  ένα  20ήμερο  που  δεν  προσέχαμε  όλοι .   

 Οι  πολίτες ,  αυτοί  που  έρχονταν  εδώ ,  η  εστίαση ,  γενικά ,  

ελάχιστοι  φυσικά  στην  εστίαση  αλλά  δυστυχώς  είναι  χαρακτηριστικό  

παράδειγμα  ο  τόπος  μας ,  πώς  μια  περιοχή  με  μηδενικά  κρούσματα ,  

μέσα  σε  δεκαπέντε  μέρες  μπορεί  να  μετατραπεί  σε  έναν  πυρήνα  

έκρηξης  του  κορωνοϊού .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  πρέπει  να  σας  πω  ότι  καθ’  όλη  την  διάρκεια  

του  καλοκαιριού  αλλά  εντονότερα  από  την  έναρξη  της  σχολικής  

χρονιάς  και  μετά ,  έχει  εκπονηθεί  ένα  μεγάλο  πρόγραμμα  

απολυμάνσεων  και  ψεκασμών  σε  όλους  τους  χώρους ,  το  οποίο  ετηρείτο  

απαρέγκλιτα .   
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 Φυσικά  έγινε  πολύ  πιο  έντονο  ειδικά  στα  σχολικά  κτήρια  από  την  

έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς  με  ψεκασμούς ,  με  απολυμάνσεις ,  με  

ενίσχυση  του  προσωπικού  των  καθαριστριών ,  με  επιπλέον  πόρους  προς  

αυτή  την  κατεύθυνση ,  ένα  από  τα  θέματα  είναι  και  τα  σημερινά  που  θα  

συζητήσουμε  σήμερα ,   με  εξοπλισμό ,  ο  οποίος  ήταν  απαραίτητος  για  

να  προσδιορίσουμε  και  την  θερμοκρασία ,  με  πύλες ,  δηλαδή  

θερμομέτρησης ,  οι  οποίες  ήταν  απαραίτητες  και  με  μια  σειρά  άλλων  

υγειονομικών  υπηρεσιών ,  οι  οποίες  περιόριζαν  ή  θωράκιζαν  την  

δημόσια  υγεία .   

 Αυτό  γίνεται  ακόμη  πιο  έντονο  από  την  έξαρση  τώρα  του  

κορωνοϊού  εδώ  στην  περιοχή  μας ,  γιατί  πλέον  οι  απολυμάνσεις  ήταν  

καθημερινές .  Καθημερινά  σε  όλους  τους  χώρους  τους  κλειστούς  και  

όχι  μόνο  τους  δημοτικούς ,  αλλά  σε  όλους  τους  χώρος  που  οι  

συνδημότες  μας ,  οι  συμπολίτες  μας  βιώνουν .  Στα  Δικαστήρια ,  στην  

Αστυνομία ,  στις  Δ .Ο .Υ . ,   στις  υγειονομικές  δομές ,  εμείς  ως  Δήμος  θα  

μπαίνουμε  παντού  ανεξάρτητα  εάν  είναι  αρμοδιότητά  μας  ή  όχι .  Η  

αρμοδιότητά  μας  είναι  η  ζωή .  Η  ζωή  των  συμπολιτών  μας  και  αυτή  την  

αρμοδιότητα  θα  την  υπηρετήσουμε .   

 Επίσης ,  ψεκασμοί  σε  όλους  τους  δημόσιους  χώρους ,  στις  

πλατείες ,  στους  δρόμους ,  με  χλωριούχο  διάλειμμα ,  το  οποίο  έχει  

προσδιοριστεί  από  την  επιστημονική  κοινότητα ,  γιατί  όλα  αυτά  τα  

οποία  κάνουμε  είναι  με  τις  προδιαγραφές ,  τις  οποίες  θέτει  η  

επιστημονική  κοινότητα .  Καθημερινοί ,  λοιπόν ,  ψεκασμοί  στην  πόλη  

και  στα  χωριά ,  ούτως  ώστε ,  να  περιορίσουμε  και  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση  την  μετάδοση .   

 Εκ  περιτροπής  εργασία   στις  κρίσιμες  υπηρεσίες  του  Δήμου .  

Λέμε  στις  κρίσιμες  υπηρεσίες ,  γιατί  υπάρχουν  συγκεκριμένα  
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πρωτόκολλα ,  τα  οποία  ακολουθούνται  και  θα  πρέπει  να  ακολουθούν  

φυσικά ,  τα  οποία  επιβάλουν  υποχρεωτικές  άδειες ,  καραντίνες ,  σε  

κάποιους  εργαζόμενους  που  έρχονται  σε  επαφή  με  κάποιους  σε  στενές  

επαφές  στον  ίδιο  εργασιακό  χώρο ,  με  κάποιους  που  έχουν  διαγνωστεί  

θετικοί  στον  κορωνοϊό ,  άρα  φανταστείτε  υπηρεσίες  κρίσιμες ,  όπως  

παραδείγματος  χάρη ,  αυτή  της  Καθαριότητας ,  να  τεθούν  εκτός  

λειτουργίας  λόγω  αυτών  των  πρωτοκόλλων .   

 Αλλά  για  να  το  διασφαλίσουμε  και  να  το  διαφυλάξουμε  αυτό ,  να  

διαφυλάξουμε  αυτές  τις  υπηρεσίες ,  προβλέψαμε  και  εκ  περιτροπής  

εργασία ,  ξεχωριστές  βάρδιες ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  υπάρχει  αυτός  ο  

συνωστισμός .   

 Εξυπηρέτηση  των  πολιτών  του  Δήμου  μόνο  κατόπιν  ραντεβού  με  

τις  υπηρεσίες ,  ώστε  επίσης  να  μην  υπάρξει  συνωστισμός  και  κίνδυνος  

και  για  τους  υπαλλήλους  αλλά  και  για  τους  πολίτες  και  εντατικοποίηση  

όλων  των  ηλεκτροποιημένων  υπηρεσιών  που  έχει  καταφέρει  ο  Δήμος  

το  τελευταίο  διάστημα  να  υλοποιήσει .   

 Πρέπει  να  σας  πω  και  το  είχαμε  πει  και  την  προηγούμενη  φορά  

ότι  ο  Δήμος  είναι  ένας  από  τους  δέκα  δήμους  της  χώρας  που  έχει  

χαρακτηριστεί  ως  βέλτιστες  πρακτικές  εφαρμογής  εν  μέσω  κορωνοϊού  

μια  σειρά  ηλεκτροποιημένων  υπηρεσιών .  Αυτές  που  πλέον  ο  πολίτης  

μπορεί  να  κάνει  χρήση  χωρίς  να  έρχεται  στο  Δημαρχείο .   

 Σύσταση  της  ομάδας  διαχείρισης  εκτάκτων  καταστάσεων  λόγω  

κορωνοϊού ,  η  οποία  από  την  Δευτέρα  συνεχώς  πρωί  και  απόγευμα  

συνεδριάζει  ουσιαστικά  για  την  λήψη  μέτρων  και  την  επικαιροποίηση  

αυτών  των  μέτρων .   

 Πύλες  θερμομέτρησης  σε  όλες  τις  εισόδους  έχουν  παραγγελθεί ,  

έχει  παραγγελθεί  ο  εξοπλισμός  για  όλες  τις  εισόδους  του  Δήμου  και  
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των  οργανισμών  του  Δήμου  και  όλων  των  χώρων  που  υπάρχει  ροή  

πληθυσμού  και  δημιουργία  Γραφείου  Ενημέρωσης  για  τα  μέτρα  κατά  

της  πανδημίας ,  για  την  έγκαιρη  ενημέρωση  των  δημοτών  μας .   

 Πρέπει  να  σας  πω  και  να  σας  ανακοινώσω  ότι  ήδη  πριν  από  λίγη  

ώρα  ο  Νομός  μας ,  η  περιοχή  μας  έχει  πάει  στο  επίπεδο  3,  άρα  

καταλαβαίνετε  ότι  τα  πράγματα  αρχίζουν  και  δυσκολεύουν  και  για  να  

μην  φτάσουμε  σε  πολύ  πιο  δύσκολες  καταστάσεις  με  ανυπολόγιστες  

συνέπειες  οικονομικές  και  κοινωνικές ,  θα  πρέπει  να  πάρουμε  όλα  και  

τα  απαραίτητα  μέτρα  και  εμείς  σαν  φορείς  ακόμη  πιο  πολλά ,  αυτή  την  

συνάντηση  θα  έχουμε  τώρα ,  σήμερα  που  θα  συνεδριάσουμε  μετά  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  η  Επιτροπή  αυτή ,  ούτως  ώστε ,  να  δούμε  πώς  

μόνοι  μας ,  εκουσίως  θα  πάρουμε  και  κάποια  μέτρα  για  να  μην  

φτάσουμε  στα  μέτρα ,  τα  οποία  θα  μας  επιβάλει  η  ίδια  η  πολιτεία  και  

ενδεχόμενα  τότε  θα  είναι  αργά .   

 Θα  ήθελα  να  κλείσω  λίγο  αυτή  την  μικρή  τοποθέτηση  κάνοντας  

μια  αναφορά  σε  κάποιες  άδικες ,  ενδεχόμενα ,  φωνές  που  ακούστηκαν  

για  την  μη  τήρηση  των  λειτουργιών  του  Δήμου .  Ξέρετε  για  όλα  δεν  

φταίει  ο  Δήμαρχος ,  δεν  φταίει  ο  δήμος  για  όλα  που  συμβαίνουν .  

Βρισκόμαστε  σε  μια  ασύμμετρη  κατάσταση ,  την  οποία  και  η  ίδια  η  

πολιτεία ,  όλες  οι  κυβερνήσεις  σε  όλο  τον  κόσμο  την  αντιμετωπίζουν  

ανάλογα  με  την  περίπτωσή  τους  και  τα  πρωτόκολλα  αλλάζουν ,  αυτό  το  

οποίο  θα  μπορούσε  να  κάνει  ο  Δήμος  το  έχει  κάνει  με  το  παραπάνω  

από  την  αρχή  της  περιόδου .  

Ας  μην  εκμεταλλεύονται  κάποιοι  μια  συγκεκριμένη  κατάσταση ,  η  

οποία  προέρχεται  από  εξωγενείς  παράγοντες .   

Θέλω  να  πω  όμως  μόνο  τούτο ,  για  το  οποίο  γίνεται  πολύ  

συζήτηση .  έχουμε  την  Δημοτική  Αστυνομία ,  η  οποία  αριθμεί  πέντε  
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άτομα .  Στην  ουσία  είναι  τέσσερα ,  γιατί  το  ένα  είναι  ήδη  με  άδεια .  

Αυτή  λοιπόν ,  η  μεγάλη  δύναμη  και  το  λέω  μεγάλη  δύναμη ,  γιατί  

δυστυχώς ,  έχουν  ήδη  ξεκινήσει  οι  διαδικασίες  για  να  στελεχωθεί  

πλήρως  η  Δημοτική  Αστυνομία ,  ξέρετε  ότι  αυτό  δεν  είναι  δική  μας  

αρμοδιότητα ,  θα  επιθυμούσαμε  μια  Δημοτική  Αστυνομία  πολυπληθή ,  

παρόλα  αυτά  οι  αρμοδιότητες  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  ακόμη  και  

τώρα  που  μιλάμε ,  λόγω  μιας  σειράς  γραφειοκρατικών  θεμάτων  

ανεξαρτήτως  του  Δήμου ,  λόγω  περιφερειακής  διοίκησης ,  λόγω  

Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  που  δεν  είχε  συσταθεί  για  μήνες  τώρα ,  δεν  

έχει  ακόμη  τις  αρμοδιότητες  που  ψηφίσαμε  εμείς  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  από  το  καλοκαίρι .  Γιατί ;  Γιατί  υπάρχει  όλη  αυτή  η  

διαδικασία  να  έρθει  στην  Δημοτική  Αστυνομία .   

Άρα  ακόμη  και  την  στιγμή  που  μιλάμε ,  δυστυχώς  αυτή  η  μικρή  

αλλά  υπολογίσιμη  δύναμη  για  μας  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  δεν  έχει  

την  δυνατότητα  να  κάνει  το  παραμικρό  παρά  συστάσεις .   

Αυτή  η  αρχή ,  η  οποία  έχει  την  δυνατότητα  επιβολής  των  

κυρώσεων  και  της  επιβολής  της  τάξης  και  της  εφαρμογής  των  νόμων ,  

είναι  η  Αστυνομία  και  μόνο  η  Αστυνομία ,  με  την  οποία  είμαστε  σε  

συνεχή  επαφή ,  γίνεται ,  υπήρξαν  πολλές  προτροπές  και  υπάρχουν  

προτροπές  να  κάνει  καθημερινά  την  δουλειά  της  απαρέγκλιτα  

διαφυλάττοντας  την  δημόσια  υγεία  και  πρέπει  να  πω  ότι  στο  βαθμό  της  

δυναμικότητας  που  έχει  και  η  Αστυνομική  Διεύθυνση  Σερρών  έχει  

κάνει  πολύ  καλά  την  δουλειά  της .   

Φυσικά  και  υπάρχουν  παραβατικές  καταστάσεις  από  επιχειρήσεις  

εστίασης ,  φυσικά  υπάρχουν  και  παραβατικές  καταστάσεις  από  μαγαζιά  

τα  οποία ,  ενδεχόμενα ,  δεν  τηρούν  τα  πρωτόκολλα ,  προφανώς  υπάρχουν  

κυρώσεις  οι  οποίες  επιβάλλονται  από  την  Αστυνομία .   
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Εμείς  είμαστε  εδώ  και  θα  είμαστε  εδώ  δίπλα  στον  δημότη ,  για  

κάθε  περίπτωση  και  για  κάθε  δράση  την  οποία  θα  πάρουμε  για  να  

προασπίσουμε  την  υγεία  του .    

Άρα  είναι  ώρα  για  συμμαχία  όλων  μας  απέναντι  σε  έναν  κοινό  

εχθρό  που  έχουμε ,  απέναντι  σε  μια  κατάσταση  πραγματική  και  

συμμαχία  με  τους  πολίτες ,  ούτως  ώστε ,  να  αναδείξουμε ,  μέσα  από  

αυτούς  ποια  είναι  η  πραγματική  τους  ευθύνη  απέναντι  στους  

ανθρώπους  που  αγαπάμε ,  στους  ανθρώπους  που  αγαπάνε ,  γιατί  η  

ευθύνη  τους  δεν  είναι  μόνο  απέναντι  στον  εαυτό  τους  είναι  και  στον  

περίγυρό  τους .   

Είναι  ώρα ,  λοιπόν ,  να  δείξουμε  όλοι  και  να  κερδίσουμε  το  

στοίχημα  της  ζωής ,  μπορεί  να  μπήκαμε  σε  άλλο  χρώμα  σήμερα ,  αλλά  

είναι  σίγουρο  ότι  θέμα  πρέπει  να  κατακτήσουμε  το  χρώμα  της  ζωής  και  

της  ελπίδας  για  ένα  αύριο  καλύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  εάν  έχει  κάποιος  ερώτηση ;   Δεν  βλέπω  και  καλά  

εδώ  πέρα  λόγω  τους  πλεξιγκλάς .  Καταρχήν  ο  κ .  Μερετούδης  είναι  εδώ ;  

Ο  κ .  Αντιπρόεδρος ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εδώ  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έλα  επάνω  κ .  Γάτσιο  για  να  σημειώνουμε  κιόλας  ποιος  ρωτάει .  Είχατε  

ζητήσει  τον  λόγο  και  εσείς .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για  οτιδήποτε .  Εσείς .  Να  σημειώνουμε  λιγάκι .  Άλλος ;  Ο  κ .  Φαρμάκης ,  

ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Τερζής .  Άλλος  υπάρχει  κάποιος ;  Ο  κ .  

Γεωργούλας .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  Μιχτσόγλου .  Ορίστε  κ .  

Γάτσιος  πρώτα  εσείς .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  αναφερθώ  σε  κάτι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο  θα  έρχεται  εδώ  πέρα  επάνω  που  

υπάρχει  και  το  προστατευτικό  πλεξιγκλάς .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λέω  ότι  ήθελα  να  αναφερθώ  σε  ένα  θέμα  που  είχα  αναφερθεί  και  σε  

προγενέστερο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  πριν  από  αρκετά  χρόνια ,  

πρέπει  να  είναι  οκτώ  τα  χρόνια  ή  εννέα ,  είχαμε  πάρει  μια  ομόφωνη  

απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ώστε  να  κάνουμε  ξεχωριστές  

Κοινότητες ,  όπως  ο  νόμος  προβλέπει  τον  Ξηρότοπο  και  το  Μετόχι ,  

γιατί  αυτά  τα  δυο  τα  χωριά  είναι  οικισμοί ,  καμία  σχέση  με  τους  

οικισμούς ,  δεν  χρειάζεται  επιχειρηματολογήσω  γι '  αυτό .   

 Επειδή  βλέπω ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  το  τελευταίο  καιρό  έχουν  γίνει  

πάρα  πολλές  τέτοιες  περιπτώσεις  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών ,  έχουν  

δηλαδή  Κοινότητες  με  προεδρικό  διάταγμα  και  την  επόμενη  φορά  

…καλύτερα  ή  να  ενεργοποιήσουμε ,  εάν  γίνεται  εκείνη  την  

προηγούμενη  απόφαση  ή  να  πάρουμε  μια  εκ  νέου  απόφαση  και  να  την  

δρομολογήσουμε  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  εποικοδομητική  πρόταση ,  να  την  δούμε .   Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  

Ελάτε  εδώ  πέρα  στο  μικρόφωνο .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Εντάξει ,  ακούγομαι  και  από  εδώ  πέρα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  καταγράφεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πρέπει  να  καταγράφεται .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  . .με  τον  αντιδήμαρχο  Έργου  τον  κ .  

Νυχτοπάτη ,  …Γιατί  συμβαίνει  συνεχώς  αυτό .  Ένα  δεύτερο  επίσης ,  το  

οποίο  πρέπει  να  συγχαρώ  τώρα  τον  κ .  Νυχτοπάτη ,  γιατί  μετά  …μετά  

από  πολλά  χρόνια  είδα  ότι  ξεκινήσανε  οι  διαδικασίες . .  μπροστά  από  το  

κλειστό  γυμναστήριο  του  Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας .  Ένα  αίτημα  

εδώ  και  επτά ,  οκτώ  χρόνια  που  δεν  μπορούσε  να  υλοποιηθεί  . .  

 . .εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  να  μην  κάνει  μόνο  το  μπροστινό  μέρος  

αλλά  και  ο  δρόμος  είκοσι  μέτρα ,  ο  οποίος  και  αυτός  είναι  σε  άθλια  

κατάσταση ,  εάν  θα  πάνε  τα  μηχανήματα  εκεί  να  συμπεριλάβουν  και  

τον  δρόμο ,  ο  οποίος  οδηγεί  στο  κλειστό  γυμναστήριο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλύφθηκα ,  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Αφορά  κυρίως  τα  δέντρα ,  τα  οποία  υπάρχουν  στην  …Έχω  μιλήσει  

πολλές  φορές  με  τον  κ .  αντιδήμαρχο ,  υπάρχει  ένα  σοβαρό  πρόβλημα  

που  λέει  ότι  εκεί  δεν  μπορούμε  να  αδειάσουμε  τον  δρόμο  από  τα  
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αυτοκίνητα  για  να  μπορέσουμε  να  κόψουμε  τα  δένδρα .  Τα  δένδρα  αυτή  

την  στιγμή  έχουν  φτάσει  μέχρι  τον  τέταρτο  όροφο  σε  κάποια  σημεία ,  οι  

κάτοικοι  έχουν  προβλήματα  στα  μπαλκόνια  και  κόβουν  τα  δέντρα  από  

ψηλά  και  αντίστοιχα ,  επειδή  τα  δέντρα  είναι  αρκετά  βρώμικα ,  πέφτουν  

φύλλα  και  λουλούδια  . .και  στα  φρεάτια .   

 Τι  μέτρα  θα  πάρουμε  εκεί  για  να  αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα  και  

της  κοπής  των  δένδρων ,  αλλά . . .γιατί  τον  χειμώνα  που  έρχεται  θα  

έχουμε  σοβαρό  πρόβλημα  και  με  τις  πλημμύρες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Θα  απαντηθεί  την  επόμενη  φορά .  Ο  κ .  Γεωργούλας .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Είναι  κοινή  ερώτηση  της  ανεξάρτητης  δημοτικής  συμβούλου  κυρίας  

Χαραλαμπίδου  και  της  δική  μας . .  δι’  εμού .  Ουσιαστικά  …κύριε  

Δήμαρχε ,  θα  θέλαμε  να  επιστήσουμε  την  προσοχή  σας  με  την  

διαδικασία  των  απευθείας  αναθέσεων  στις  . .Είναι  ένα  εργαλείο ,  το  

οποίο  μπορεί  να  δώσει  λύσεις  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις ,  αλλά  θα  

πρέπει  πάντοτε  να  έχουμε  κατά  νου  ότι  καμία  φορά  μπορεί  ο  Δήμος  να  

βρίσκεται  στην  θέση  να  πληρώνει  παραπάνω  χρήματα  από  αυτά  που  θα  

μπορούσε  να  πληρώσει .   

 . .στις  9/4/20 εκδόθηκε  η  με  αριθμό  739 απόφασή  μας  με  θέμα :  

Απευθείας  ανάθεση  για  την  εξαιρετικά  επείγουσα  προμήθεια ,  

προμήθεια  χειρουργικών  μασκών  για  την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης  

περιορισμού  διασποράς  του  COVID 19 συνολικού  ποσού  4.850 ευρώ  

χωρίς  Φ .Π .Α . .  Με  το  ποσό  αυτό  …14.683,  συνολικού  κόστους  με  

Φ .Π .Α .  . .Δηλαδή ,  ο  Δήμος  Σερρών  με  τα  χρήματα  των  Σερραίων  

πολιτών ,  . .αγόρασε  το  κάθε  κουτί  των  50 μασκών  έναντι  του  ποσού  

των  20,34 ευρώ  με  Φ .Π .Α . ,  ως  τιμή  χονδρικής  πώλησης .   
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 Την  ίδια  στιγμή  σε  μια  τυχαία  ερώτηση  σε  φαρμακείο  των  

Σερρών  διαπιστώσαμε  ότι  η  λιανική  πώληση  ενός  κουτιού  50 

ενδεδειγμένων  μασκών  με  τις  ίδιες  ακριβώς  προδιαγραφές  κοστίζει  

…όπως  συμπεραίνετε  στην  συνημμένη  απόφαση  που  σας  επισυνάπτω  ,  

μαζί  με  τις  μάσκες .   

Ως  εκ  τούτου ,  ο  Δήμος  Σερρών  προέβη  στην  προμήθεια  του  ίδιο  

ακριβώς  προϊόντος  στην  διπλάσια  τιμή  από  αυτό  που  υπάρχει  στην  

αγορά  των  Σερρών .  Πιθανόν  μάλιστα ,  με  περισσότερη  αναζήτηση  να  

βρεθεί  ακόμη  πιο  συμφέρουσα  τιμή ,  ειδικά  εάν  σκεφτούμε  την  διαφορά  

που  προκύπτει  μεταξύ  λιανικής  και  χονδρικής  πώλησης .   

 Ακούσαμε ,  μάλιστα ,  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  . .  κ .  Μισιρλή  να  

δηλώσει  σε  συνέντευξη  σε  τοπικό  κανάλι  …προμήθεια .   

Ερωτάστε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  πρώτον ,  δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  

το  ίδιο  είδος  χειρουργικές  μάσκες  …, πώς  δικαιολογείτε  την  μεγάλη  

απόκλιση  μεταξύ  της  δικής  σας  τιμής   των  20,14 ευρώ  ανά  συσκευασία  

και  της  αντίστοιχης  λιανικής  τιμής  πώλησης  . .για  αντίστοιχη  

συσκευασία  που  βρίσκουμε  στα  φαρμακεία  της  πόλης  μας ;   

 Δεύτερον ,  για  ποιο  λόγο  μετά  το  ξεκίνημα  της  πανδημίας  του  

COVID 19 ο  Δήμος  δεν  έχει  προγραμματίσει  τις  ανάγκες  του  και  δεν  

έχει  φροντίσει  σε  διαγωνισμό  προκειμένου  να  προμηθευτεί  όλο  το  

απαραίτητο  υγειονομικό  υλικό ;   

 Τρίτον ,  για  ποιο  λόγο ,  ακόμη  και  σήμερα  . .οι  προθέσεις  του  

Δήμου  για  προμήθεια  απευθείας  ανάθεσης  υλικών  και  υπηρεσιών  στην  

ιστοσελίδα  του  Δήμου ,  έτσι  ώστε  να  ενημερώνονται  οι  ενδιαφερόμενοι  

και  να  προκύπτει  στο  τέλος  η  πιο  συμφέρουσα  τιμή ;  

 Ευχαριστούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  για  την  ερώτηση .  Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εάν  θέλετε  να  

δώσουμε  τον  λόγο  και  στους  υπόλοιπους  και  στο  τέλος  να  απαντήσετε ,  

εάν  θέλετε ;  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  φωνάζετε  και  μπορούμε  να  σας  ακούμε ;  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έκανα  πρόταση  να  δούμε  ποια  

μέτρα  θα  πάρουμε  για  να  διευκολύνουμε  τους  εκμισθωτές  των  

σχολικών  κυλικείων .  Ήδη  στις  12/10 έχει  δημοσιευτεί  σε  ΦΕΚ  ο  

Ν4735 που  στο  άρθρο  44 δίνει  το  δικαίωμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

να  μειώσουμε  το  εκμίσθωνα  για  το  έτος  2020-2021 έως  40%. Είναι  και  

άλλες  διευκολύνσεις .  Αυτή  είναι  η  πιο  σημαντική .   

 Θεωρώ  ότι  πρέπει  να  το  κοιτάξουμε ,  είναι  ο  μόνος  κλάδος  που  

δεν  έχει  βοηθηθεί  και  είναι  ένας  κλάδος  που  έχει  μείνει  έξι  μήνες  

κλειστός ,  εάν  βάλουμε  και  τους  δυο  μήνες  του  καλοκαιριού  και  τους  

τέσσερις  της  καραντίνας .   

 Το  γνωστοποιώ .  Ούτε  παράπονο  εκφράζω  ούτε  ερώτημα ,  το  

γνωστοποιώ  ότι  ήδη  υπάρχει  σε  ΦΕΚ  και  δίνει  την  δυνατότητα  σε  μας ,  

στο  σώμα ,  να  αποφασίσουμε  μείωση  έως  40% παρακάμπτοντας  αυτό  

που  γνωρίζαμε  ως  τώρα ,  την  Επιτροπή  Διακανονισμού  Εμπορικών  

Εκμισθώσεων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  την  επισήμανση  αλλά  να  επισημάνω ,  κύριε  

συνάδελφε ,  ότι  είναι  γνωστός  ο  νόμος  και  ήδη  το  αρμόδιο  τμήμα  
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ετοιμάζει  εισήγηση ,  η  οποία  πιθανότατα  στο  επόμενο  Συμβούλιο  θα  

έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  αξιοποιήσω  το  αίτημα  που  έκανα  νωρίτερα  

να  κάνω  μια  άλλη  ερώτηση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Να  μιλήσει  ο  κ .  Μιχτσόγλου  και  μετά .  Ορίστε  κ .  Μιχτσόγλου .   

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

Από  εδώ  καλά  είμαι .  Όσον  αφορά  τον  κορωνοϊό ,  που  ο  Δήμαρχος  τα  

είπε  τόσο  ωραία ,  νομίζω  ότι  καθυστερήσαμε  πάρα  πολύ ,  πριν  είκοσι  

μέρες  τα  βλέπαμε  τι  γινόταν  όλοι ,  ενώ  οι  άλλες  πόλεις  κλείνανε  και  

γινόταν  εδώ  το  έλα  να  δεις ,  νομίζω  ότι  αργήσαμε  λίγο ,  αλλά  τώρα  

πρέπει  να  προλάβουμε ,  γιατί  εάν  κλείσουν  όλα  στην  πόλη  τελείωσε  ο  

Νομός .   

 Δεύτερον .  Δεν  ξέρω  οι  υπηρεσίες ,  κύριε  Πρόεδρε ,   πως  

δουλεύουν  στον  Δήμο ,  έχει  δέκα  μέρες  ακριβώς  που  οι  παππούδες  

κάνανε  αίτηση  για  να  πάρουν  ένα  χαρτί  από  τον  Δήμο ,  τα  κατέβασε  ο  

Πρόεδρος  για  μόνιμη  κατοικία ,  έχει  δέκα  μέρες  οι  υπάλληλοι  δεν  το  

φτιάχνουν  για  να  πάρουν  δυο  τόνους  ξύλα .  Τα  θέλει  το  Δασαρχείου .   

 Δεν  καταλαβαίνουν ,  δέκα  μέρες ,  δεκαπέντε  κοροϊδεύουν  τον  

Πρόεδρο ,  δεν  τα  φτιάχνουν  και  όχι  κοροϊδεύουν  τον  Πρόεδρο ,  δεν  τα  

φτιάχνουν .  Δεν  καταλαβαίνουν  δηλαδή .  Δεκαπέντε  μέρες .  Και  έρχεται  

χειμώνας  και  δεν  θα  μπορέσουν  να  πάρουν  ούτε  ξύλα ,  εάν  αυτό  το  

χαρτί  δεν  το  πάνε  στο  Δασαρχείο .  Προς  Θεού  δηλαδή .  Δεν  

καταλαβαίνω  τους  υπαλλήλους .  Δεν  μπορείτε  εσείς  να  επιβληθείτε ,  

ξέρω  εγώ ,  να  λειτουργούν  λίγο  καλύτερα ;  Τι  να  πω ,  δεκαπέντε  μέρες  
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μας  κοροϊδεύουν ;  Σήμερα ,  αύριο ,  σήμερα ,  αύριο  ακόμα  δεν  τα  

υπογράψανε  και  ούτε  τα  κάνανε .  Τώρα ,  αύριο ,  μεθαύριο .   

 Δεν  ξέρω ,  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  λειτουργεί  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  είναι  λογικό  το  αίτημα ,  μην  τα  ισοπεδώνουμε  ότι  δεν  

λειτουργεί  τίποτα .  Γνωρίζετε  πολύ  καλά ,  έχουμε  αναλυθεί  πολλές  

φορές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  από  τον  δήμαρχοι  οι  ελλείψεις  

προσωπικού  που  υπάρχουν ,  αλλά  είναι  ένα  λογικό  θέμα  αυτό  που  

τίθεται  και  θα  το  δούμε  οπωσδήποτε  αύριο  να  λυθεί  κιόλας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέτοια  πράγματα  δεν  πρέπει  να  φτάνουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  

να  επιλύονται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μας  το  επισημάνετε  νωρίτερα  για  να  … 

Κος  ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  πρέπει  να  γίνεται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  καμία  φορά  απλά  ένα  τηλεφώνημα ,  μια  

ενημέρωση  και  μπορεί  να  διεκπεραιωθεί  πολύ  πιο  γρήγορα .  Ορίστε  

κυρία  Παπαφωτίου  και  εσείς .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Στο  προ  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

είχαμε  θέσει  μια  πρόταση  για  οικονομική  ενίσχυση  των  Πολιτιστικών  

Συλλόγων  οι  οποίοι  είναι  στο  ενοίκιο .  Γνωρίζω  σε  μια  συνάντηση  που  

είχε  το  σύνολο  των  Πολιτιστικών  Συλλόγου  του  Δήμου  μας ,  από  την  
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συνάντηση  αυτή  προέκυψε  μια  επιστολή  στην  οποία  ουσιαστικά  

ζητούν ,  διατυπώνουν  δηλαδή  το  ίδιο  αίτημα .   

 Ρωτώ ,  εάν  ο  Δήμαρχος  έχει  κάτι  να  μας  πει ,  δεδομένου  ότι  η  

επιστολή  ήδη  έχει  περιέλθει  περίπου  μια  εβδομάδα  στα  χέρια  σας ,  εάν  

υπάρχει  κάτι  νεότερο  για  το  τι  προτίθεστε  να  κάνετε ;  

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  δώσω  τον  λόγο  τώρα  για  απαντήσεις .  Έχει  ζητήσει  ο  κ .  

Μισιρλής ,  ο  κ .  Σιαμάγκας  και  στο  τέλος ,  εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Δήμαρχος .  

Ορίστε  κ .  Μισιρλή  ελάτε  από  εδώ .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  πρωτίστως  να  ευχαριστήσω  τους  

ερωτώντες  συναδέλφους  για  το  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  που  έχουν  για  τα  

χρήματα  των  Σερραίων  συμπολιτών  μας   και  θέλω  να  τους  

διαβεβαιώσω  ότι  όπως  όλα  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  έτσι  

και  εμείς  που  τα  διαχειριζόμαστε  με  μεγάλη  . .έχουμε  και  εμείς  το  ίδιο  

ενδιαφέρον ,  ώστε  τα  χρήματα  των  Σερραίων  συμπολιτών  μας  να  

πηγαίνουν  στις  τιμές  που  πρέπει  να  πηγαίνουν  και  να  είναι  

ανταποδοτικό  το  προϊόν ,  το  οποίο  παίρνουμε  σε  σχέση  με  τα  χρήματα  

που  δίνουμε .   

 Καταρχάς ,  θέλω  να  πω  ότι  μάλλον  αγοράσατε  ακριβά  τις  

συγκεκριμένες  μάσκες  που  μας  φέρατε  εδώ  με  11,5 ευρώ ,  γιατί  οι  

μάσκες  που  κατασκευάζονται  αυτές  στο . . .  της  Βουλγαρίας ,  εγώ  τις  

βρήκα  με  7,20.  Άρα  λοιπόν  μάλλον  τις  αγοράσατε  ακριβότερα  κατά  40,  

τουλάχιστον  τοις  εκατό ,  από  την  τιμή  που  εγώ  τις  βρήκα .  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γεωργούλα  σας  παρακαλώ ,  συγνώμη  κ .  Μισιρλή ,  παρακαλώ  μην  

έχουμε  πάλι  κύριε  Γεωργούλα ,  κύριε  Μισιρλή .  Μισό  λεπτάκι .  Κύριε  

Γεωργούλα  και  απευθύνομαι  προς  όλους  τους  συναδέλφους ,  παρακαλώ  

πολύ  να  μην  υπάρχουν  αυτές  οι  παρεμβάσεις .  Την  διαδικασία  την  

γνωρίζετε .  Γίνεται  ερώτηση ,  δίνεται  απάντηση ,  παρακαλώ  να  μην  ξανά  

υπάρξει  οποιαδήποτε  τέτοια  παρεμβολή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχετε  τον  λόγο ,  παρακαλώ  μην  παρεμβαίνετε  ξανά .  Μην  

παρεμβαίνετε  σας  παρακαλώ  πολύ ,  δεν  καταγράφεται  τίποτα  από  αυτά  

που  λέτε .  Ορίστε  κ .  Μισιρλή .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ .    

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Να  επισημάνουμε ,  λοιπόν ,  ότι  έχουμε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  και  

χειριζόμαστε  με  μεγάλη  ευλάβεια  τα  χρήματα  των  Σερραίων  

συμπολιτών  μας .  Μας  κάνει  ιδιαίτερη  εντύπωση  ότι  δεν  

διαμαρτυρηθήκατε  για  το  κόστος  αγοράς  μάσκας ,  αυτού  του  επιπέδου  

και  ποιότητας ,  όταν  τις  είχαμε  πάρει  με  0,80 που  δεν  βρίσκαμε  

πουθενά  στην  αγορά .  Μας  κάνει  ιδιαίτερη  εντύπωση  ότι  δεν  

ενημερωθήκατε  αναλυτικά  για  το  πως  γίνεται  μια  διαδικασία  απευθείας  

ανάθεσης ,  ποιοι  συνεργάτες  του  Δήμου  μπορούν  να  μας  φέρουν  αυτή  

την  ποσότητα  των  μασκών ,  γιατί  εάν  ερωτήσετε  το  συγκεκριμένο  
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φαρμακείο  που  εσείς  σε  πρώτη  ζήτηση  βρήκατε  την  μάσκα ,  θα  σας  πει  

ότι  δεν  μπορεί  να  σας  φέρει  παραπάνω  από  πέντε  κουτιά .   

 Άρα  λοιπόν ,  έχει  μεγάλη  διαφορά  το  να  μπορείς  να  απευθυνθείς  

και  να  πάρεις  αυτή  την  ποσότητα  στον  χρόνο  που  την  θέλεις  από  το  να  

πας  σε  ένα  τυχαίο  φαρμακείο  και  να  πάρεις  μάσκες  που  εισήχθησαν  με  

την  διαδικασία  . .  της  Βουλγαρίας .  Έχει  μεγάλη  διαφορά .   

 Επίσης ,  όπως  ξέρετε  εμείς  έχουμε  επτά ,  οκτώ  προμηθευτές ,  τους  

οποίους  εμπιστευόμαστε  και  με  τους  οποίους  μπορούμε  να  

συνεργαστούμε  γιατί  είναι  φερέγγυοι .  Ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  ο  

συγκεκριμένος  έμπορος ,  ο  οποίος  θα  μας  προμηθεύσει  τις  μάσκες  

αυτές  με  την  σύμβαση ,  που  μάλλον  δεν  διαβάσατε  τις  λεπτομέρειες  

γιατί  θα  μας  κάνει  και  άλλες  χορηγίες  με  αυτή  την  τιμή ,  ξέρετε  πολύ  

καλά  ότι  κάποτε  μας  έδωσε  γάντια  εξαιρετικής  ποιότητας  με  14 ευρώ  

τα  200 τεμάχια ,  ενώ  σήμερα  τα  ίδια  γάντια  στοιχίζουν  τα  100 γάντια  

14 ευρώ .   

 Άρα  λοιπόν ,  προσέχουμε  πάρα  πολύ  τους  προμηθευτές  μας ,  να  

έχουν  όλα  τα  πιστοποιητικά  που  χρειάζονται  γιατί  προσθέτως  θα  

πρέπει  οι  μάσκες  που  θα  δώσουμε  στους  συναδέλφους  και  συνεργάτες  

των  δήμων ,  θα  πρέπει  να  είναι  ποιότητας  τέτοιας ,  έτσι  ώστε ,  να  μας  

εξασφαλίσουν .  Υπάρχουν  μάσκες  στις  αγορά  που  στοιχίζουν  0,1 λεπτό  

του  ευρώ .  Αυτές  οι  μάσκες  όμως  είναι  μάσκες  στις  οποίες  γράφει  

εμφανώς  ότι  δεν  έχουν  καμία  ασφάλεια .   

Άρα  λοιπόν ,  δεν  είναι  όλες  οι  μάσκες  ίδιες .  Οι  συγκεκριμένες  

μάσκες  που  θα  πάρουμε  εμείς  έχουν  όλες  τις  πιστοποιήσεις  του  ΕΟΦ .  

Εάν  δείτε  την  συγκεκριμένη  μάσκα  που  μας  παρουσιάσατε  δεν  έχει  

καμία  έγκριση  από  ΕΟΦ .  Μπορεί  να  έχει  από  τον  . .  Οργανισμό  

Φαρμάκων ,  αλλά  όχι  από  τον  ελληνικό .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνετε  διάλογο ,  συνεχίστε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Θέλω  να  ξέρετε  ότι  διασφαλίζουμε  τα  συμφέροντα  των  Σερραίων  και  

εάν  εσείς  έχετε  να  μας  προτείνετε  άλλους  προμηθευτές  που  μπορούν  να  

μας  εξασφαλίσουν  αυτής  της  ποιότητας  μάσκες  με  καλύτερες  τιμές ,  

ευχαρίστως  να  κάνουμε  το  παν ,  έτσι  ώστε ,  να  εξασφαλίσουμε  ότι  

καλύτερο  για  τους  Σερραίους .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Σιαμάγκας .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  πληροφορήσω  το  σώμα  ότι  την  προηγούμενη  

εβδομάδα  μας  κοινοποιήθηκε  το  ΦΕΚ  στο  οποίο  δημοσιεύτηκε  ο  4735,  

στον  οποίο  υπάρχει  και  το  άρθρο  που  κάνει  αναφορά  στην  ειδική  αυτή  

ομάδα  εργαζομένων ,  τους  εκμισθωτές  κυλικείων .   

 Την  επομένη  της  κοινοποιήσεως  απευθύναμε  ερώτημα  προς  τους  

διευθυντές  των  σχολικών  μονάδων  να  διερευνήσουν  εάν  οι  εκμισθωτές  

των  κυλικείων  εάν  έχουν  οφειλές  του  προηγούμενου  οικονομικού  έτους  

και  εάν  οι  ίδιοι  ενδιαφέρονται  να  παρατείνουν  την  εκμίσθωσή  τους  για  

ένα  ακόμη  χρόνο .   

 Ενημερώνω ,  λοιπόν ,  το  σώμα ,  ότι  οι  οφειλές  του  προηγούμενου  

οικονομικού  έτους  είναι  ελάχιστες  και  δεν  υπάρχει  ενδιαφέρον  για  να  

γίνει  σταδιακή  αποπληρωμή  τους .  Ένας  εξ  αυτών  ζητάει  να  παραταθεί  

η  σύμβασή  του  κατά  ένα  μόνο  χρόνο ,  ενώ  σχεδόν  το  σύνολο  αυτών  
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θέλουν  την  μείωση  του  μισθώματος  κατά  40% που  είναι  το  μέγιστο  που  

επιφέρει  ο  νόμος .   

 Πλην  όμως ,  σας  λέω  από  τώρα  ότι  δεν  θα  είμαστε  έτοιμοι  στο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  έχουμε  την  σχετική  εισήγηση ,  γιατί  

εκκρεμεί  η  διευκρίνιση  εάν  το  40% αφορά  την  μείωση  από  την  αρχική  

τιμή ,  γιατί  μεσολάβησε  μια  μείωση  . .από  την  αρμόδια  Επιτροπή ,  όπως  

ανέφερε  ο  κ .  συνάδελφος .   

 Θα  πρέπει ,  λοιπόν ,  να  ξεκαθαρίσουμε ,  εάν  το  40% είναι  το  

μέγιστο  ποσοστό  που  αφορά  το  αρχικό  ποσό  ή  αυτό  που  ισχύει  τώρα ;  

Όταν  ξεκαθαρίσει  και  αυτό  βεβαίως  θα  φέρουμε  την  εισήγησή  μας  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Δήμαρχε .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  βεβαίως ,  δεν  σας  είδα  ότι  ζητήσατε  τον  λόγο .  Ελάτε .  Ελάτε ,  εάν  

θέλετε .  

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Πρώτα  θα  απαντήσω  για  τις  ασφαλτοστρώσεις .  

Όντως  στην  περιοχή  εκεί  . .θα  γίνει  και  εκείνο ,  κ .  Χρυσανθίδη ,  τα  20 

μέτρα ,  γιατί  νομίζω  το  καταλαβαίνει  ο  καθένας ,  είπαμε  ότι  έχουμε  

περίπου  23 χιλιόμετρα  να  ασφαλτοστρώσουμε  με  τα  έργα  που  έχουμε  

προγραμματίσει  και  στην  επόμενη  χρονιά  θα  προκύψουν  και  νέες  

χρηματοδοτήσεις  για  να  κάνουμε ,  επίσης  και  άλλες  ασφαλτοστρώσεις ,  

ωστόσο ,  όλοι  καταλαβαίνουμε  ότι  είναι  κάπως ,  είναι  μεν  πολλά  αλλά  

είναι  αυτά .  Δεν  μπορούμε  να  πάμε  σε  όλη  την  πόλη  και  σε  όλα  τα  
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χωριά  που  είναι  όλα  τα  προβλήματα .  Ξεκινάμε  από  εκεί  που  είναι  τα  

σημαντικότερα  και  από  εκεί  που  δεν  θα  έχουμε  άμεσα  παρεμβάσεις  

από  άλλες  εταιρείες .  

 Άρα  εκείνο  το  κομμάτι  θα  γίνει ,  όπως  θα  γίνει  και  το  τμήμα  του  

Λευκώνα  που  ενώνει  τις  δυο  εισόδους  του  αθλητικού  χώρου ,  γιατί  εκεί  

. . ,  έτσι  ώστε  σε  όλη  εκείνη  την  περιοχή  να  είμαστε  σε  καλή  κατάσταση  

στην  ασφαλτόστρωση .   

 Όσο  για  το  άλλο  το  κομμάτι  στα  . .επάνω ,  την  επόμενη  ή  την  

μεθεπόμενη  εβδομάδα  έχει  προγραμματιστεί  να  τσιμεντοστρωθεί  το  

κομμάτι  που  είναι  στην  είσοδο  . .  πηγαίνοντας  για  την  Χρυσοπηγή ,  

όπως  ανεβαίνουμε  τον  δρόμο  για  την  Χρυσοπηγή  στρίβουμε  αριστερά ,  

οι  περισσότεροι  το  ξέρετε .  Φυσικά  τα  κομμάτια  δεν  είναι  κάθε  φορά  

που  βρέχει  να  διορθώσουμε  με  το  γκρέιντερ  όλη  εκείνη  την  περιοχή .  

Είναι  όλη  η  περιοχή  χωματόδρομος ,  δεν  είναι  εύκολο  αυτό  και  . .θα  

μπερδευτούμε ,  απλώς  καταλαβαίνετε  δεν  είναι  εύκολο  κάθε  φορά  που  

βρέχει ,  εάν  δεν  γίνουν  τα  τεχνικά  έργα ,  το  έχουμε  πει  χίλιες  φορές ,  να  

μπορούμε  να  διορθώσουμε  όλους  τους  δρόμους  που  χαλάνε .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  καταρχάς ,  για  τους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους  ότι  όντως  

επεξεργαζόμαστε  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση  για  την  ενίσχυση  των  

Πολιτιστικών  Συλλόγων ,  την  ενίσχυση  με  παράλληλη  προβολή  τους .  

Θα  είναι  ένα  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα ,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  και  

την  ενεργοποίησή  τους  με  συγκεκριμένα  πρωτόκολλα ,  γιατί   

καταλαβαίνετε  ότι  η  λειτουργία  με  τον  συμβατικό  τρόπο  δεν  μπορεί  να  

είναι ,  να  γίνει ,  άρα  θα  περιλαμβάνει  και  την  λειτουργία  τους  και  την  
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προβολή  τους  και  την  ενίσχυσή  τους .  Είναι  ένα  ολοκληρωμένο  πακέτο ,  

το  οποίο  ετοιμάζουμε .   

 Κύριε  Μιχτσόγλου ,  να  το  ξεκαθαρίσουμε  εδώ  για  να  είμαστε  εδώ  

όλοι  από  την  ίδια  μεριά .  Επαναλαμβάνουμε  ότι  λειτουργούμε  και  

λειτουργήσαμε  και  θα  λειτουργούμε  με  σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα .  

Ούτε  πανικό  ούτε  όμως  και  εφησυχασμό .  Τα  είχαμε  επισημάνει  εδώ  και  

πάρα  πολύ  καιρό .  Είχαμε  επικοινωνήσει  με  την  Αστυνομική  

Διεύθυνση ,  είχαμε  κάνει  τις  συστάσεις ,  είχαμε  κάνει  όλες  τις  

απαραίτητες  ενέργειες .  Τώρα  νομίζω  ότι  είναι  ώρα  να  αντιμετωπίσουμε  

αυτή  την  στιγμή  με  τον  καλύτερο  τρόπο  την  κατάσταση  και  να  

δώσουμε  την  όποια  κριτική  σε  εκείνα  τα  σημεία  που  υπάρχουν  και  

υπάρχουν  θέματα  στα  οποία  μπορεί  να  γίνει  κριτική .   

Κανένας  δεν  είναι  αλάθητος  σε  οτιδήποτε ,  αλλά  σε  αυτό  το  

κομμάτι  η  διασφάλιση  της  δημόσιας  υγείας  ήταν ,  είναι  και  θα  είναι  

πρωταρχικός  μας  στόχος  και  δεν  κάνουμε  έκπτωση  σε  κανέναν .  Να  το  

ξεκαθαρίσουμε  και  να  κοιτάξουμε  το  μέλλον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκαν  τα  προ  ημερησίας  διατάξεως  ζητήματα  και  

περνάμε  στην  ημερήσια  διάταξη .  Θέμα  πρώτο .   

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  των  Κέντρων   

Ενημέρωσης  και  Υποστήριξης  Δανειοληπτών  (Κ .Ε .Υ .Δ . )  του  

Υπουργείου  

 Οικονομικών  και  υπογραφής  σχετικής  προγραμματικής  σύμβασης   

μεταξύ  του  Υπουργείου  Οικονομικών  (Ε .Γ .Δ .Ι .Χ . )  και  του  Δήμου  

Σερρών .  
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Εισηγητής:  Ο  Γενικός  Γραμματέας  κ .  Τασούλης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  αναφέρω  μονάχα  συμπληρώνοντας  ότι  στην  Επιτροπή  

Παρακολούθησης  αυτής  της  προγραμματικής  σύμβασης  ορίζονται  από  

την  πλευρά  του  Δήμου  ένα  μέλος ,  ο  κ .  Μανάβης  Βασίλειος  με  

αναπληρώτρια  την  κυρία  Γαλάνη  Κυριακή .   

 Εγκρίνει  το  σώμα ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Εκτός  από  εσάς ,  άλλος ;  Δεν  βλέπω .  Ορίστε  η  ερώτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Από  όσο  γνωρίζω  αρχικά  είχα  προταθεί  να  γίνει  στον  Λευκώνα ,  σέ  

έναν  χώρο  που  έχει  καλή  προσβασιμότητα .  Εάν  μπορείτε  να  μας  πείτε  

για  ποιο  λόγο . .  Δηλαδή  δεδομένου  ότι  ο  Λευκώνας  είναι  πιο  εύκολα  

προσβάσιμος  λόγω  των  συγκοινωνιών  και  τα  λοιπά ,  μήπως  θα  έπρεπε  

να  δούμε  ο  χώρος  …που  θα  φιλοξενήσει  το  Κέντρο  Ενημέρωσης  και  

Υποστήριξης  Δανειοληπτών  να  είναι  πιο  άμεσα  προσβάσιμος  από  

όσους  δεν  έχουν  αυτοκίνητο  και  τα  λοιπά ;   

 Πάντως  σας  συγχαίρω  που  το  κάνετε ,  γιατί  και  από  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  είχε  ζητηθεί  και  δεν  είχαν  προβεί  σε  

κάποια  επιπλέον  ενέργεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Τασούλη  τον  εισηγητή  του  θέματος  να  σας  

πει  ο  Γενικός  δηλαδή ,   μια  σύντομη  απάντηση .   

Κος  ΤΑΣΟΥΛΗΣ:  
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Καλησπέρα  σας .   Σύντομη  απάντηση  είναι  ότι  είχε  τεθεί  πραγματικά  

στο  Τοπικό  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  του  Λευκώνα  για  να  γίνει  η  

φιλοξενία  του  χώρο  στο  ισόγειο  που  υπάρχει  μια  βιβλιοθήκη ,  αλλά  με  

απόφασή  τους  επιλέξανε  να  μην  κάνουν  αυτό  αποδεκτό  ως  θέμα ,  

δηλαδή  δεν  δεχθήκανε  να  γίνει  εκεί  ο  χώρος ,  προτείνανε  το  Αγροτικό  

Ιατρείο ,  χώρος  πιο  κατάλληλος  για  να  φιλοξενηθεί  αυτή  η  διαδικασία ,  

οπότε…μέχρι  τέλος  του  μήνα  να  μπορούμε  να  . .τα  χρήματα  της  

Προγραμματικής ,  οπότε  πήγαμε   σε  αυτό  το  κτήριο . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ευχαριστούμε  κ .  Γενικέ .  Άρα  λοιπόν  είναι  το  θέμα  ότι  το  

Τοπικό  Συμβούλιο  του  Λευκώνα  δεν  επιθυμούσε  να  γίνει  αυτή  η  χρήση  

του  χώρου  στο  πρώην  Δημαρχείο  του  Λευκώνα .  Εγκρίνει  το  σώμα ,  

λοιπόν ,  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  372/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δεύτερο .   

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Ορισμός  νέου  αναπληρωματικού  μέλους  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

 της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μετά  την  τοποθέτηση  της  κυρίας  Ζαλιμίδου  στην  θέση  της  

αντιπροέδρου .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνεται  η  κυρία  Ελισάβετ  Γκετσούδη-Σαρρή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Γκετσούδη  Ελισάβετ .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  373/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

 της  ¨Δημοτικής  Ανώνυμης  Εταιρείας  Κτηματικής  Αξιοποίησης  

Δήμου  Σερρών  -  Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ . ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  πρόσωπο  πρέπει  να  προταθεί  από  την  παράταξη  του  κ .  

Φωτιάδη  δεδομένης  της  παραιτήσεως  της  κυρίας  Φανής  Πασχάλη .  Εάν  

δεν  είστε  έτοιμοι  μπορείτε  να  μας  το  δώσετε  αύριο .  Ωραία ,  θα  μας  

τηλεφωνήσετε  αύριο  κ .  Γάτσιο ,  ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  374/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση  αύξησης  ωραρίου  εργασίας  προσωπικού  Ι .Δ .Ο .Χ .   

μερικής  απασχόλησης  (καθαρίστριες  σχολικών  μονάδων)  σύμφωνα  

 με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  87 του  Ν .  4483/2017. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Σιαμάγκας  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  επέκταση  του  ωραρίου .  Εγκρίνεται ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Θέλετε  εισήγηση ;  Θέλετε  εισήγηση .  Ορίστε  κύριε  Σιαμάγκα .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ο  4483,  νόμος  του  ΄17, δίνει  την  

δυνατότητα  επέκτασης  του  ωραρίου  των  εργαζομένων  στους  δήμους  

και  ειδικότερα  στις  σχολικές  καθαρίστριες .  Με  την  έναρξη  του  

σχολικού  έτους  ζητήσαμε  μετά  από  δυο  εβδομάδες  λειτουργίας  των  

σχολικών  μας  μονάδων  από  τους  Διευθυντές  των  σχολείων  και  τους  

προϊσταμένους  των  Νηπιαγωγείων ,  αλλά  και  τους  Διευθυντές  

Γυμνασίων  και  Λυκείων  να  μας  απαντήσουν  γραπτώς  για  τις  

δυσλειτουργίες  που  έχουν  παρατηρήσει  σε  σχέση  με  την  αυστηρή  
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τήρηση  των  . .  που  έχει  ορίσει  ο  ΕΟΔΥ  για  την  σχολιαστική  

καθαριότητα  στις  σχολικές  μονάδες  και  τι  κατά  την  γνώμη  τους  θα  

ήταν  αυτό  που  θα  βοηθούσε  περισσότερο  προς  την  κατεύθυνση  αυτή ;   

 Οι  απαντήσεις  των  Διευθυντών  μας  κατά  περίπτωση  κατά  

σχολική  μονάδα  καταγράφηκαν  και  αμέσως  μετά  δεχθήκαμε  και  το  

αίτημα  του  Συλλόγου  των  Εκπαιδευτικών  και  για  επιπλέον  ώρες ,  για  

αύξηση  του  ωραρίου  των  καθαριστριών ,  όπως  και  για . .  προσωπικό ,  

κάτι  που  θα  το  δούμε  τις  επόμενες  μέρες .   

 Αυτό  που  έγινε  κατά  γενική  ομολογία  σε  στοχευμένη  κατεύθυνση  

και  όχι  με  . .  τρόπο ,  μετά  από  τις  συναντήσεις  που  είχαμε  με  τον  

Σύλλογο  των  Εκπαιδευτικών  και  τις  απαντήσεις  που  πήραμε  από  τις  

Σχολικές  Μονάδες .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  σήμερα  προτείνουμε  στο  σώμα  να  συναινέσει  

ώστε  οι  καθαρίστριες  μερικές  απασχόλησης  που  εργάζονται  τρεις  ώρες  

ημερησίως ,  να  αυξηθεί  το  ωράριό  τους  κατά  δυο  και  έτσι  να  πάμε  στις  

πέντε  ώρες  ημερώσεως   για  τον  καθένα  και  την  κάθε  μια  και  συνολικά  

από  τις  15 που  εργάζονται  τώρα  την  εβδομάδα ,  να   πάνε  στις  25.   

 Αυτό  θα  δώσει  απάντηση  ολοφάνερα  στο  πολύ  σοβαρό  θέμα  της  

σχολαστικής  καθαριότητας  των  σχολικών  μονάδων .   

 Ήδη ,  θέλω  να  πω  με  ειλικρίνεια  αυτό ,  αυτό  συμβαίνει  τώρα .  

Συμβαίνει  άτυπα ,  γιατί  όπως  καταλαβαίνετε  ένα  νηπιαγωγείο  για  

παράδειγμα ,  που  ξεκινάει  την  λειτουργία  του  στις  8:00΄  το  πρωί  και  

τελειώνει  στις  16:00΄  το  απόγευμα ,  δεν  μπορεί  να  εξυπηρετείται  από  

μια  σχολική  καθαρίστρια  που  εργάζεται  με  τρεις  ώρες  ημερησίως .  Οι  

κυρίες  αυτές  εργάζονται  και  τώρα  περισσότερο ,  από  εδώ  και  πέρα  

όμως  με  νόμιμο  τρόπο  θα  μπορούν  να  τους  καταβληθούν  τα  επιπλέον  

δεδουλευμένα  αυτά  των  δυο  ωρών .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 

42

 Οι  δεκατέσσερις  από  τους  είκοσι  δύο  συνολικά  εργαζομένους ,  

για  τους  οποίους  ζητάμε  επέκταση  του  ωραρίου  τους ,  οι  δεκατέσσερις  

από  αυτούς  εργάζονται  στα  νηπιαγωγεία .   

 Νομίζω  ότι  είναι  το  ελάχιστο  που  μπορεί  να  γίνει  σε  αυτή  την  

φάση  και  τις  επόμενες  ημέρες  με  επιπλέον  προσωπικό ,  καθώς  αυτό  

προκύπτει  από  τον  προηγούμενο  νόμου  που  αναφέραμε  σχετικά  με  τους  

εκμισθωτές  κυλικείων ,  να  προσλάβουμε  και  επιπλέον  προσωπικό  και  

για  το  υπόλοιπο  της  σχολικής  χρονιάς ,  με  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου ,  

όπως  ήταν  μέχρι  πέρυσι  δηλαδή ,  διευκολύνοντας  ακόμα  περισσότερο  

το  προσωπικό  που  ήδη  υπηρετεί  και  διασφαλίζοντας  σε  μεγαλύτερο  

βαθμό  το  επίπεδο  υγιεινής  και  καθαριότητας  που  έχουν  οι  σχολικές  

μας  μονάδες  αυτή  την  περίοδο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Χράπας ,  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Αυτοί  εάν  δεν  

κάνω  λάθος .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Συγνώμη  στην  σελίδα  2,  εάν  θέλετε  όσοι  έχετε  μπροστά  σας  την  

εισήγησή  μας ,  εκεί  που  λέει  ότι  με  δέκα  επιπλέον  ώρες  απασχόλησης  

ημερησίως ,  με  δυο  επιπλέον .  Το  δέκα  είναι  εβδομαδιαίο .  Εάν  θέλετε  

παρακαλώ  να  το  διορθώσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   Ερώτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ερώτηση  έχω  να  κάνω ,  ναι .  . .  εάν  μπορέσει  να  απαντήσει ,  εάν  είναι  

έτοιμη .  Επειδή  το  θέμα  των  καθαριστριών  είναι  μεγάλη  ιστορία ,  το  

θυμόμαστε  όλοι ,  έκανα  την  σχετική  ερώτηση ,  κάνατε  την  σχετική  

εισήγηση ,  φέρατε  μάλιστα  και  τις  καθαρίστριες  για  να  δώσουν  οι  ίδιες  
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απαντήσεις ,  …σύμβαση  και  τι  θα  γίνει  με  την  σύμβαση ,  φτάνουμε  

τώρα  στις  22 από  τις  80 που  προσλάβατε  να  κάνετε  επέκταση  ωραρίου  

και  κατά  την  γνώμη  μου  σωστά ,  γιατί  πραγματικά  οι  ανάγκες  . .  είναι  

αυξημένες .   

Θέλω  όμως  να  πείτε  την  αλήθεια ,  κύριε  Σιαμάγκα ,  δεν  είναι  μόνο  

οι  ανάγκες  που  προέκυψαν  από  COVID την  επέκταση  του  ωραρίου  και  

την  αλλαγή  των  συμβάσεων  των  συγκεκριμένων  καθαριστριών .  Κατά  

την  γνώμη  μας  είναι  μια  αστοχία ,  η  οποία  έγινε  από  εσάς  ως  Πρόεδρος  

αλλά  και  από  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή ,  όσον  αφορά  τον  

προγραμματισμό ,  εκ  των  προτέρων  δηλαδή ,  των  αναγκών  που  έχουν  τα  

σχολεία .   

 Εξηγούμαι .  Θα  μπορούσατε  εξ  αρχής  τις  είκοσι  δυο  αυτές  κυρίες  

να  τις  προσλάβετε  με  5ωρη  εργασία  και  όχι  με  3ωρη ,  μια  και  η  3ωρη  

σας  διέφυγε  ότι  αποκλείει  τις  γυναίκες  αυτές  και  από  το  Ταμείο  

Ανεργίας ,  μη  συμπληρώνοντας  τις  απαραίτητες  ώρες ,  αλλά  επιπλέον ,   

βάζει  σε  κίνδυνο ,  όχι  σε  κίνδυνο  αλλά  σε  αμφισβήτηση  για  την  

καθαριότητα ,  τέλος  πάντων ,   των  σχολικών  μονάδων .  

 Επομένως ,  σε  αυτή  την  στιγμή  που  εισηγείστε  ένα  τόσο  σοβαρά  

θέμα ,  εγώ  από  εσάς  θα  περίμενα  μια  πιο  ειλικρινή  στάση  και  

τοποθέτηση ,  όσον  αφορά  τα  κύρια  και  τα  αληθινά  κίνητρα  της  αύξησης  

του  ωραρίου  των  συγκεκριμένων  είκοσι  δυο  καθαριστριών ,  αλλά  και  

επιπλέον  και  μια  απάντηση  στο  τι  θα  γίνει ,  ερώτημα  το  οποίο  έθεσα  

και  δεν  ακόμη  απαντήθηκε  τι  θα  γίνει  και  με  τα  ένσημα  του  συνόλου  

των  εργαζόμενων  που  προσελήφθησαν  τον  συγκεκριμένο  χρόνο .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να  ρωτήσει  και  ο  κ .  Χράπας  και  μετά  κ .  Σιαμάγκα .  Ορίστε  κύριε  

Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  έχετε  εξασφαλίσει  τις  αντιμισθίες  που  

αναλογούν  στις  περισσότερες  ώρες  που  θα  εργάζονται ;  Είχα  την  

εντύπωση  ότι  θα  ήταν  10 και  το  διευκρίνισε  αυτό  ότι  δεν  θα  είναι  10,  

θα  είναι  2.  Εάν  έχετε  εξασφαλίσει  τους  κωδικούς  και  εάν  χρειαστεί  να  

κάνετε  αναμόρφωση ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  θέμα  έχει  περάσει  από  το  Λογιστήριο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  επιπλέον  δαπάνη  πάντα  περνάει  από  το  Λογιστήριο .  Δεν  μπορεί  να  

το  συζητήσουμε  το  θέμα  εάν  δεν  υπάρχει  ανάληψη  δαπάνης  από  το  

Λογιστήριο .  Τώρα  για  το  άλλο  ερώτημα ,  εάν  θέλετε ;   

Κος  ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ:  

Ξεκινώντας  από  το  τελευταίο ,  στις  προϋποθέσεις  του  νόμου  

αναφέρεται  σαφώς  η  βεβαίωση  από  το  Λογιστήριο  αυτή  η  δαπάνη  εάν  

μπορεί  να  καλυφθεί  και  ότι  υπάρχει  ως . . .στον  προϋπολογισμό  και  αυτή  

η  βεβαίωση  συνοδεύει ,  υπάρχει  μέσα  στον  σχετικό  φάκελο ,  ενώ  στις  

προϋποθέσεις  επίσης  συμπεριλαμβάνεται  και  η  αίτηση  των  

εργαζομένων  που  επιθυμούν  την  επέκταση  του  ωραρίου  τους ,  όπως  

επίσης  και  αυτές  οι  εγκρίσεις  συνοδεύουν  τον  φάκελο .     

 Θέλω  όμως  κυρίως  να  εστιάσω  στα  δυο  πρώτα  ερωτήματα  της  

συναδέλφου  που  αφορούν  στο  λαθεμένο  προγραμματισμό ,  κατά  την  

άποψη  της  συναδέλφου ,  και  στον  κίνδυνο  στον  οποίο  έμπαιναν  οι  

κυρίες  με  τρεις  ώρες  εργασίας  ημερησίως .   
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 Ο  προγραμματισμός ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  και  θα  

πρέπει  να  είναι  γνωστό  σε  όλους ,  ο  προγραμματισμός  του  τιμήματος  

δεν  ήταν  αυτός ,  δεν  ήταν  αυτός  που  ζητήσαμε  από  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών .  Ζητήσαμε  περισσότερες  καθαρίστριες ,  μεγαλύτερο  

αριθμό ,  αυτός  όμως  ήταν  ο  αριθμός  που  εκτίμησε  το  Υπουργείο  με  

βάση  τα  στοιχεία  που  πήρε  από  το  πληροφοριακό  σύστημα ,  στο  οποίο  

αποτυπώνεται  η  κατάσταση  των  σχολικών  μονάδων .  Το  ‘My school’  

δηλαδή ,  στο  οποίο  είναι  αποτυπωμένες  οι  αίθουσες  όλων  των  σχολικών  

μονάδων  του  Δήμου  μας .   

 Αυτό  λοιπόν ,  δεν  αφορά  τον  κακό  προγραμματισμό  του  τμήματος  

Παιδείας  αλλά  αυτών  των  παροχών ,  των  οποίων  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών  μετέτρεψε  το  σύνολο  των  αιθουσών  διδασκαλίας  σε  

εργαζομένους  που  για  τον  Δήμο  μας  ήταν  αυτές .   

 Σε  ότι  αφορά  το  ότι  οι  εργαζόμενοι  με  τρεις  ώρες  ημερησίως  δεν  

δικαιούνται  επίδομα  ανεργίας  ή  έχουν  άλλα  μειωμένα  ασφαλιστικά  

δικαιώματα ,  επισκεφτήκαμε  με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  

Σωματείου  των  Εργαζομένων  Σχολικών  Καθαριστριών  το  τοπικό  

παράρτημα  του  Ι .Κ .Α .  και  αυτό  που  λέτε  δεν  ευσταθεί .  Δεν  ισχύει .  

Ακόμα  και  εάν  έμεναν  στις  τρεις  ώρες  επίδομα  ανεργίας  θα  έπαιρναν .  

ήταν  ένα  ερώτημα  που  οι  ίδιες  έθεσαν  σε  μένα  και  επειδή  δεν  

μπορούσαν  να  το  απαντήσω ,  επισκεφτήκαμε  μαζί  το  Ι .Κ .Α . .  Θα  

έπαιρναν  και  θα  παίρνουν  ακόμη  και  εάν  το  σώμα  λάβει  διαφορετική  

απόφαση ,  θα  πάρουν  επίδομα  ανεργίας .  Δεν  ισχύει ,  λοιπόν  αυτό ,  δεν  

είναι  σωστό ,  εάν  θέλετε  . .από  το  τοπικό  Ι .Κ .Α . .   

 Για  τον  λόγο ,  λοιπόν ,  αυτό  παρακαλώ  το  σώμα  να  αποφασίσει  

σχετικά .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε  κύριε  Τερζή  τι  θα  θέλατε ;  Θέλετε  τοποθέτηση ;  Άλλος  

συνάδελφος  που  επιθυμεί  τοποθέτηση ;  Ορίστε  κ .  Τερζή ,  ελάτε .  Ελάτε  

εδώ  όμως  για  να  ακούγεστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Συγνώμη ,  θα  καταχραστώ  ελάχιστα  τον  χρόνο .  Είχα  κάνει  πρόταση  και  

στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ως  εκπαιδευτικός  υπηρετώ  σε  

σχολείο  και  του  Δήμου  Σιντικής  και  του  Δήμου  Εμμ .  Παπά  και  του  

Δήμου  . .  και  φυσικά  του  Δήμου  Σερρών .  Γνωρίζω  τις  ανάγκες  τις  

μεγάλες  που  έχουν  τα  δημόσια  σχολεία  από  καθαρίστριες  και  από  

καθαριστές  ειδικά  τώρα  εν  μέσω  κορωνοϊού .  Βλέπω  όμως  ότι  και  πάλι  

το  κράτος  το  κεντρικό  ρίχνει  την  δαπάνη  στους  δήμους  και  βλέπουμε  

στην  εισήγηση  ότι  από  ιδίους  πόρους ,  δηλαδή  από  ανταποδοτικές  

υπηρεσίες  αλλά  και  από  . .έσοδα  θα  πάρουμε  το  χρηματικό  ποσό  για  να  

καλύψουμε  αυτή  την  έξτρα  δαπάνη ,  η  οποία  δεν  είναι  έξτρα  δαπάνη ,  

καλύπτει  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  των  σχολικών  μας  μονάδων .   

 Το  είχα  πει  και  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  και  το  έκανα  

πρόταση  στον  κ .  Δήμαρχο ,  ως  μέλος  εκλεγμένο  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  

επιτέλους ,  θα  πρέπει  αυτές  οι  ανάγκες  και  αυτές  οι  δαπάνες  να  

έρχονται  χρηματοδοτήσεις  από  το  επίσημο  κράτος  και  να  μην  

καθόμαστε  κάθε  φορά  με  έναν  νόμο  δημοσιευμένο  σε  ένα  ΦΕΚ  και  με  

ένα  άρθρο  να  δίνουμε  την  δυνατότητα  στους  δήμους  αλλά  να  τους  λέμε  

ότι  από  ιδίους  πόρους ,  διότι ,  επαναλαμβάνω ,  είναι  πάγιες  και  διαρκείς  

οι  ανάγκες .   

 Θα  πρέπει ,  λοιπόν ,  να  πιέσουμε  τώρα ,  εν  μέσω  πανδημίας  σε  

αυτό  το  ύψιστο  αγαθό  που  είναι  η  υγεία  και  εξαρτάται  από  την  

καθαριότητα ,  αυτές  οι  δαπάνες  να  έρθουν  από  το  κεντρικό  κράτος  και  
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να  μην  δεσμεύονται  ίδιοι  πόροι ,  οι  οποίοι  είναι  πάρα  πολύ  χρήσιμοι  

ίσως  σε  κάτι  άλλο .  

 Αυτό  ήθελα  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Ορίστε  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πω  και  να  απαντήσω  στον  κ .  Τερζή  ότι  ήδη  έχει  τεθεί  από  το  

προηγούμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  αυτό ,  γιατί  αυτές  οι  

πρόσθετες  δαπάνες  είναι  πρόσθετες  δαπάνες  λόγω  κορωνοϊού ,  γιατί  

πρόσθετες  εργασίες  αυτών  των  καθαριστριών ,  των  καθαριστριών  

γενικότερα  αφορούν  τα  νέα  πρωτόκολλα  που  προέρχονται  από  τον  

κορωνοϊό ,  γιατί  δεν  είναι  ο  καθαρισμός  μόνο  μετά  την  λήξη  των  

μαθημάτων ,  αλλά  είναι  και  κατά  την  διάρκεια .  Όλο  αυτό  δημιουργεί  

περισσότερες  εργατοώρες ,  οι  οποίες  είναι  λόγω  κορωνοϊού ,  οι  οποίες  

μέχρι  τώρα  καλύπτονται  από  ίδιους  και  θα  πρέπει  να  καλύπτονται  από  

ίδιους  πόρους  βάσει  την  νομοθεσίας .   

 Έχουμε  ζητήσει ,  λοιπόν ,  ως  Κ .Ε .Δ .Ε .  να  καλυφθεί  αυτό  από  τα  

έξτρα  κονδύλια  μέσω  κορωνοϊού  προς  τους  δήμους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  375/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στο  επόμενο .  Θέμα  πέμπτο .   
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ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  129/2020 απόφασης  του  Δ /κού  Συμβουλίου  

 του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  με  θέμα:  ¨Έγκριση  εγγραφών-  

διαγραφών  νηπίων-βρεφών ,  στα  τμήματα  των  παιδικών  σταθμών   

του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2020-2021¨ .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  Ι .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  ερώτηση  μόνο  προς  τον  κ .  Δεσποτίδη  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μας .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Πόσα  ήταν  πέρυσι  τα  νήπια  που  έγιναν  δεκτά  στις  δομές ;  Φέτος  

διαβάζω  ότι  είναι  292 … 

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

Ήδη  ο  αριθμός  είναι  305…γιατί  υπήρχε  παράταση  και  στην  παράταση  

αλλάξανε  κάποια  στοιχεία… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  ποιο  λόγο ;   

Κος  ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ:  

. .  λόγω  του  γεγονότος  ότι  υπήρξε  αύξηση  του  δικαιώματος  των  

βάουτσερ ,  κάποιος  που  πέρυσι  ερχόταν  στις  δομές  με  τροφεία ,  φέτος  

. .δικαιούχοι  βάουτσερ  επέλεξαν  να  πάνε  σε  ιδιωτικές  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε .  Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  376/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Παραίτηση  από  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου:  

α)  του  κ .  Κουλούδη  Θεοχάρη  του  Γεωργίου    και  

β)  του  κ .  Χανούμη  Δημητρίου  του  Γεωργίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Των  δυο  αυτών  δημοτών  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Παραίτηση  από  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου:   

του  κ .  Κουλούδη  Θεοχάρη  του  Γεωργίου  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  377/2020 )  

………………………… 
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Παραίτηση  από  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου:   

του  κ .  Χανούμη  Δημητρίου  του  Γεωργίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  378/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έβδομο .  

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  379/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 

51

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη  μην  με  παρεξηγείτε ,  είναι  το  γυαλί  αυτό  μπροστά  λίγο  

δημιουργεί  μια  αντανάκλαση ,  πιο  πολύ  βλέπω  τον  εαυτό  μου  παρά  

εσάς .  Η  κυρία  Παπαφωτίου  λοιπόν  ερώτημα  και  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Άλλος ;  Και  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Τοποθέτηση  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  τοποθέτηση .  Ερώτηση ,  λοιπόν ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  η  κυρία  

Παπαφωτίου .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .  Δυνατά  όμως  να  σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή  το  ερώτησα  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

θέλω  μια  διευκρίνηση .  Έχετε  250.000 αναμόρφωση  για  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Ήθελα  να  ρωτήσω ,  τι  αφορά  το  ποσό  αυτό ;  Έχει  καμία  

σχέση  με  την  αγωγή  που  έχει  κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  στον  Δήμο  για  τον  

συμψηφισμό ;  …Κάτι  συμβαίνει .  Θέλω  να  ξέρω  για  τι  ακριβώς  είναι  το  

ποσό  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Και  η  κυρία  Παπαφωτίου  ερώτηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Σε  τρείς  από  τις  αναμορφώσεις  ήθελα  να  ρωτήσω .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  

με  κάλυψε  στην  πρώτη .  Τι  αφορούν  τα  250 χιλιάρικα ;  Για  την  πληρωμή  

λογαριασμών  ύδρευσης  δημοτικών  κτηρίων .   

 Η  δεύτερη  ερώτησή  μου  αφορά  στην  τροπολογία  67,  146.000 

μεταφέρονται  από  τον  προϋπολογισμό  για  να  πληρωθούν  νέα  έργα  στο  

Μουσείο  Ξενάκη .  Θα  ήθελα  να  μάθω  τι  ακριβώς  θα  πληρωθεί  και  εάν  

αυτό  είναι  μέσα  στις  συμβατικές  τις  υποχρεώσεις  του  Δήμου  ή  

πρόκειται  για  κάτι  πρόσθετο ;   

 Η  τρίτη  μου  ερώτηση  αφορά  τα  11.500,  τα  οποία  μεταφέρονται  

επίσης  σε  ανάλογο  κωδικό  για  να  πληρωθούν  μισθωμένα  οχήματα  για  . .  

για  έκτακτες  καιρικές  συνθήκες  μέσα  στο  ΄20 με  απόφαση  του  

Δημάρχου .  Σε  τι  ακριβώς  αφορούν  αυτές  οι  μισθώσεις ;  Πότε  έγιναν ;  Ή  

εάν  πρόκειται  για  κάτι  που  θα  χρησιμεύσει ;   

 Ένα  τελευταίο  ερώτημα  εδώ ,  για  τις . .  τα  χρήματα  πάρθηκαν  από  

έναν  κωδικό  στον  οποίο  αφορούσε  σε  αφορά  και  δημιουργία  …για  τα  

αδέσποτα .  Για  ποιο  λόγο  αφαιρέθηκαν  τα  λεφτά  από  τον  συγκεκριμένο  

κωδικό ;  Έγινε  το  έργο ;  Δηλαδή ,  το  Κυνοκομείο  δεν  χρειάζεται  τέτοια  

κλουβιά ;  Θα  ήθελα  μια  απάντηση .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κ .  Μισιρλή ,  ελάτε  εδώ  πάνω ,  εάν  θέλετε .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Γενικέ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ:  
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Το  ερώτημα  του  κ .  Χρυσανθίδη ,  έχει  μέχρι  τώρα ,  επειδή  είναι  μια  

διεκδίκηση  χρημάτων  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  τον  Δήμο  σε  σχέση  με  

κάποιους  λογαριασμούς  από  το  παρελθόν ,  …έχει  γίνει  εκκαθάριση  

κάποιων  λογαριασμών  που  μέχρι  τώρα  αυτοί  που  έχουν  εγκριθεί  ως  

αναγνωρισμένοι  είναι  το  ποσό  το  οποίο  αναμορφώνεται ,  θα  γίνει  

τιμολόγηση  και  θα  γίνει  πληρωμή  του  ποσού  αυτού .   

 Οι  άλλες  εκκρεμότητες  εξετάζονται  και  θα  δούμε  πως  θα  τις  

διαχειριστούμε  σε  σχέση  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τον  Δήμο .  Πάντως ,  

αυτό  το  ποσό  είναι  καθαρές  υποχρεώσεις  που  αναγνωρίζει  ο  Δήμος  

απέναντι  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  ζήτησε  τον  λόγο .  Παρακαλώ  ησυχία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  Μουσείο  Ξενάκη .  Όταν  αναλάβαμε  ως  νέα  Δημοτική  Αρχή  είχε  

προσδιοριστεί  ένα  συγκεκριμένο  ποσό ,  το  οποίο  θα  κάλυπτε  ο  Δήμος  

και  μέσω  του  προγράμματος  INTERREG θα  ολοκληρωνόταν  η  ιστορία  

του  Μουσείου .   

 Ήρθε  συγκεκριμένο  αίτημα  προς  τον  Δήμο ,  προς  σε  μένα  από  

τους  ανθρώπους  του  ΕΜΕΙΣ  και  τον  κ .  Ξενάκη ,  που  ήταν  τότε  εν  ζωή ,  

που  αφορούσε  την  ολοκληρωμένη  μουσειολογική  μελέτη ,  η  οποία  

προβλέπεται  συγκεκριμένες  πρόσθετες  παρεμβάσεις  στο  Μουσείο  αυτό ,  

ούτως  ώστε ,  τα  έργα  τα  οποία  έχουν  δωρηθεί  να  έχουν  την  απαραίτητη  

θέση  και  εγκατάσταση .   

Ήταν  έργα  τα  οποία  δεν  προβλέπονταν  στην  αρχική  μελέτη  του  

προγράμματος  INTERREG, μας  παρουσιάστηκαν  ότι  ήταν  έργα  
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απαραίτητα ,  το  έργο  αυτό  η  μουσειολογική  μελέτη  άρα  και  οι  

παρεμβάσεις  ήταν  απαραίτητες ,  ούτως  ώστε ,  να  γίνει  το  έργο  πλήρες  

και  να  διαφυλαχθεί  αυτή  η  περιουσία  η  πολιτιστική  που  ανήκει  πλέον  

στον  Δήμο  Σερρών  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  προχωρούμε  στην ,  πέρασε  

από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  περνούμε  στην  αναμόρφωση  αυτή ,  

ούτως  ώστε ,  να  χρηματοδοτηθεί  και  η  μουσειολογική  μελέτη  και  οι  

παρεμβάσεις  αυτές  οι  οποίες  είναι  απαραίτητες ,  όπως  παρουσιάστηκαν .    

Όσον  αφορά  το  θέμα  του  Κυνοκομείου ,  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  ανακοινώσαμε  την  έγκριση  του  προγράμματος  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ,  που  αφορούσε  τις  300.000 ευρώ  για  τις  νέες  

εγκαταστάσεις ,  την  επέκταση  και  την  βελτίωση  του  Κυνοκομείου ,  άρα  

αυτό  μας  επιτρέπει  να  αποδεσμεύσουμε  χρήματα  από  τον  συγκεκριμένο  

κωδικό ,  από  την  στιγμή  που  θα  καλυφθεί  από  το  χρηματοδοτούμενο  

πρόγραμμα  για  να  το  διοχετεύσουμε  στους  κωδικούς .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς  είπατε ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Τα  οχήματα… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είναι  μόνο  αυτό ,  είναι  ολόκληρη  μελέτη  και  παρέμβαση  μέσα .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Πρόκειται  για  εργασίες  που  ήδη  έχουν  

γίνει .  Καθώς  γνωρίζουμε  όλοι  η  Πολιτική  Προστασία ,  ο  Δήμος  δηλαδή  

έχει  . .σε  όλες  τις  δημοτικές  και  τοπικές  κοινότητες  κάποιους  

ανθρώπους  οι  οποίοι…Φυσικά  τα  περισσότερα  προβλήματα  τα  έχουμε  

στην   . .  καις  την  Βροντού .  Εκείνοι  οι  άνθρωποι  έχουν  . .  Άρα  λοιπόν  

ξαναλέω ,  πρόκειται  για  εργασίες  που  έχουν  γίνει  και  κυρίως  αφορούν  

. .  και  στην  Βροντού .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  Βροντού  είχε .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Είναι  πολύ  συγκεκριμένα  τα…μπορούμε  να  τα  δούμε ,  εάν  θέλετε .  Είναι  

τρεις  φορές  που  χρησιμοποιήθηκαν  τα  μηχανήματα  …Τρεις  φορές  

χρειάστηκε .  Την  μια  μέρα  να  το  . .  εκεί  τα  προβλήματα  είναι  

σημαντικά ,  πρέπει  κάποιος  να  πάει  να  καθαρίσει  τον  δρόμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θέλετε  τοποθέτηση  εσείς .  Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ελάτε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  κάνουμε  υπομονή .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα  σας ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Και  εγώ  ήθελα  να  τοποθετηθώ  για  

την  67η  αναμόρφωση ,  που  αφορά  το  Μουσείου  Σύγχρονης  Τέχνης  

Πινακοθήκη  Κωνσταντίνος  Ξενάκης ,  αδιαμφισβήτητα  είναι  κάτι  που  

πρέπει  να  ολοκληρωθεί .  Φυσικά  κακώς  δεν  είχε  προβλεφθεί  εξ  αρχής  
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στην  μελέτη  το  ποσό  αυτό .  Εάν  δεν  κάνω  λάθος  και  εάν  δεν  είναι  

λάθος  οι  πληροφορίες  που  έχω ,  έχουμε  ήδη  επενδύσει  ή  τέλος  πάντων ,   

χρησιμοποιήσει  γύρω  στα  500 χιλιάρικα .  Σαφώς  και  θα  είμαι  θετική  σε  

σχέση  με  αυτά  τα  χρήματα  αρκεί  να  είναι  η  τελευταία  φορά .  Να  μην  

έρθουμε  μετά  από  δυο ,  τρεις  μήνες  και  πούμε  ξανά  ότι  χρειαζόμαστε  

λεφτά  άλλα  τόσα  και  άλλα  τόσα  και  άλλα  τόσα .   

 Επίσης ,  θα  ήθελα  να  πω  ότι  θα  προτιμούσα  να  ήταν  από  κάποιον  

άλλο  χορηγό .  Δεν  θεωρώ  σωστό  το  να  παίρνουμε  χρήματα  από  

οδοστρώσεις ,  ασφαλτοστρώσεις  του  Δήμου  Σερρών  έστω  και  εάν  είναι  

του  ΄19 και  να  τα  πηγαίνουμε  στο  Μουσείο  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη .   

 Το  είπε  και  πριν  ο  Αντιδήμαρχος  ότι  οι  ασφαλτοστρώσεις  ποτέ  

δεν  επαρκούν ,  οπότε  εμείς  δεν  έχουμε  εύκολη  πρόσβαση  στο  να  δούμε  

ποιοι  κωδικοί  πιθανόν  να  ήταν  καλύτεροι .  Είναι  πολιτική  απόφαση  

ποιοι  κωδικοί  πρέπει  να  μεταφερθούν  να  πάνε  που .   

 Εγώ  θα  ήθελα  θερμά  να  παρακαλέσω ,  επειδή  δεν  μπορούμε  να  

λέμε  ότι  από  την  μια  κάνουμε  προϋπολογισμό  πέντε  εκατομμυρίων  στις  

ασφαλτοστρώσεις  και  μετά  να  παίρνουμε  από  εκείνα  τα  χρήματα  και  

να  τα  μεταφέρουμε  αλλού .   

 Αυτά  ήθελα  να  πω  και  στον  κ .  Νυχτοπάτη  το  είχα  ξανά  αναφέρει  

πριν  ότι  η  Πολιτική  Προστασία  είναι  υπηρεσία  του  Δήμου  δεν  θα  

πρέπει  να  έχει  διαφορετικό  σήμα .  Σας  το  είχα  αναφέρει  κατ’  ιδίαν ,  δεν  

το  είδατε ,  ίσως  δεν  προλάβατε ,  σας  παρακαλώ  να  διορθωθεί .   

 Ευχαριστώ .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντως ,  για  το  Μουσείο  Ξενάκη  να  πούμε  ότι  όταν  αναλάβαμε  ούτε  

και  στην  δική  μας  την  γνώση  υπήρχε  αυτή  η  επιπλέον  δαπάνη .  Μας  

παρουσιάστηκε ,  τεκμηριώθηκε ,  η  αλήθεια  είναι  και  αποτέλεσε  και  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 

57

επιλογή  της  Δημοτικής  Αρχής  να  το  ενισχύσουμε  για  να  το  έχουμε  

αυτό  το  Μουσείο  πλήρες  και  νομίζω  ότι  και  όλοι  συμφωνούμε  προς  

αυτή  την  κατεύθυνση .   

 Προφανώς  είναι  στην  φάση  της  ολοκλήρωσης ,  προφανώς  έχουμε  

πει  ότι  με  αυτά  ολοκληρώνεται  το  Μουσείο  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  ταύτα  νομίζω  ότι  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .αυτό  το  ποσό  από  την  αναμόρφωση  …προέκυψε  μετά  από  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  για  την  διευκρίνηση  λοιπόν .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .  στο  αρχικό  ποσό  με  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  εντάξει ,  φτάνει  τόσο .  Εγκρίνεται  ομόφωνα ,  λοιπόν ,  το  όγδοο  

θέμα .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (65η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  έγκριση  

συμμετοχής  στο  έργο  με  τίτλο:  Europe Reunited που  

χρηματοδοτείται  από  το  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  EUROPE FOR 

CITIZENS –Σκέλος  1:  Ευρωπαϊκή  Μνήμη  (Strand 1 European 

Remembrance) αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  15.120,00 ευρώ  για  

την  υλοποίηση  δράσεων  αυτού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  380/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (64η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  αποδοχή  

χρηματοδότησης  ποσού  125.800,00 ευρώ  για  την  υλοποίηση  της  

πράξης  με  τίτλο:  Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  (στοχευμένες  δράσεις  

κατάρτισης  πιστοποίησης  και  συμβουλευτικής)  ανέργων  

επιστημόνων  στην  περιοχή  παρέμβασης  της  ΣΒΑΑ  Σερρών  (ΟΠΣ  

5069080) στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  «Κεντρική  

Μακεδονία  2014-2020». 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  381/2020 )  

………………………… 

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (62η)  από  

την   

Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  ΚΑΕ  κρατήσεων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  382/2020 )  

………………………… 
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (63η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  για  την  ενίσχυση  κωδικών  

εξόδων  που  αφορούν  την  ύδρευση  δημοτικών  κτηρίων  και  τις  

αμοιβές  νομικών  και  συμβολαιογράφων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:383/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (66η)  από  

την  δημιουργία  εξόδου  για  την  συνδρομή  του  Δήμου  Σερρών  στο  

δίκτυο  με  την  επωνυμία  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ   17 

ΣΤΟΧΟΥΣ   ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΗΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΟΤΑ  και  διακριτικό  τίτλο  S.D.G. 17 

GREECE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  384/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (31η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  

Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Διαχείρισης  Δημοσίων  Συμβάσεων  για  

τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  385/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (68η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  εκμίσθωση  

ιδιωτικών  μηχανημάτων  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  

(χιονοπτώσεις ,  παγετός) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  386/2020 )  

………………………… 

 

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (69η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  αύξηση  

μετοχικού  κεφαλαίου  και  αγορά  μετοχών  από  την  Αναπτυξιακή  

Εταιρεία  Σερρών  ΑΕ  –ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  Α .Ε . .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  387/2020 )  

………………………… 
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Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 (67η)  από  

την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  και  

εγκατάσταση  εξοπλισμού  του  Μουσείου  Σύγχρονης  Τέχνης  

Πινακοθήκη  Κωνσταντίνος  Ξενάκης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  388/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στο  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  325/2020 Α .Δ .Σ .  ¨Βεβαίωση  δαπάνης  

 καθαρισμού  ακάλυπτων  χώρων  δημοτών  μας ,   στην  οδό   

Γρηγ .  Ρακιτζή  αρ .  46¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  389/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  Πράξης  ¨Λειτουργία  Κέντρου  

Συµβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  θυµάτων  βίας  στον  Δήµο  

Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  ¨Κεντρική  

Μακεδονία  2014-2020¨ .  

Εισηγητής:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Έχω  μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  ερώτηση .  Το  πρόβλημα  είναι  ότι  δεν  είναι  εδώ  η  κυρία  Πάνου .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Τέλος  πάντων ,  εάν  θέλετε  να  την  κάνω  την  ερώτηση  και  να  της  

μεταβιβαστεί .  Επειδή  λόγω  των  καταστάσεων  δεν  μπόρεσα  να  πάω  να  

δω  ακριβώς  τι  περιλαμβάνει  η  τροποποίηση ,  αυτή  την  στιγμή  το  

Κέντρο  Συμβουλευτικής  Γυναικών  νομίζω  ότι  δεν  έχει  ξενώνα  

φιλοξενίας  και  επειδή  είδα  ότι  τα  χρήματα  είναι  περισσότερα  και  σε  

αυτές  τις  περιπτώσεις  ο  ξενώνας  φιλοξενίας  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντικός ,  σε  όσους  έχουν  ασχοληθεί  με  αυτά  τα  ζητήματα  γνωρίζουν  

ότι  μια  γυναίκα  . .και  θέλει  να  φύγει  από  το  περιβάλλον  αυτό  πρέπει  να  

έχει  κάπου  να  μείνει ,  θα  ήθελα  θερμά  να  ξαναδείτε ,  εάν  δεν  υπάρχει  

μέσα  στην  συγκεκριμένο  τροποποίηση  και  εφόσον  τα  χρήματα  είναι  

περισσότερα ,  εάν  μπορεί  να  συμπεριληφθεί  και  αυτή  η  δυνατότητα .   
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 Είδα  μόνο  την  εισήγηση ,  δεν  είδα  τι  ακριβώς  περιλαμβάνει . .  

ήθελα  να  ρωτήσω  την  κυρία  Πάνου ,  δεν  είναι  εδώ .  Δεν  ξέρω  εάν  

γνωρίζει  κάποιος .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πως ,  θα  σας  πω .  Καταρχήν ,  η  τροποποίηση  αφορά  την  παράταση  

του  χρονικού  αντικειμένου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την  ημερομηνία  λήξης  του  φυσικού  αντικειμένου  του  προγράμματος .  

Αυτό .  Περί  παράτασης  λειτουργίας  είναι  αυτό  Κέντρου  

Συμβουλευτικής .  Τώρα ,  η  άλλη  πρόταση  που  εισηγείστε  είναι  

εποικοδομητική  πρόταση ,  την  οποία  μπορούμε  να  θέσουμε  υπόψη  της  

κυρίας  Αντιδημάρχου  να  σας  το  απαντήσει  την  επόμενη  φορά  εάν  

μπορεί  να  γίνει  ή  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις  μπορεί  να  γίνει .   

 Κατά  τα  λοιπά  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  390/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Εκμίσθωση  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων  

 του  αγροκτήματος  Χριστός .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Για  ποιο  λόγο  έχει  γίνει  κατάτμηση  των  αγροτεμαχίων  και  ενώ  όλοι  

γνωρίζουμε ,  όσοι  ασχολούμαστε  με  αυτά ,  ότι  κατάτμηση  νομίζω  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  . .  είναι  ένα  μεγάλο  χερσολίβαδο  στον  ορεινό  

όγκο ,  το  οποίο  έχει  διάφορα  τμήματα  καλλιεργήσιμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  τα  λοιπά  είπαμε ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  391/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  
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Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου:  

α)  στο  αγρόκτημα  Επταμύλων    και  

β)  στο  αγρόκτημα  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου:  στο  αγρόκτημα  Επταμύλων  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  392/2020 )  

………………………… 

 

Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου:  στο  αγρόκτημα  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  393/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Έγκριση  του  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  21ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 

66

 (Σ .Β .Α .Κ . )  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  394/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

 Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  για  την   

εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο:  ¨Προμήθεια  – εγκατάσταση  

 προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  στίβου  Δημοτικού   

Σταδίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  395/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  δέκατο  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  των  έργων:  

α)  Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης   στοιχείων   οδικής  

  ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018   και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   Δήμου   Σερρών  

  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  επίσης  ομόφωνα .  

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  Εργασίες  συντήρησης  και  

βελτίωσης  

  στοιχείων   οδικής   ασφάλειας  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  

Σερρών  

 έτους  2018    

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  396/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση   

σχολικών  κτηρίων   Δήμου   Σερρών   έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  397/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  των  έργων:  

α)  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  σήμανσης    

οδικού  δικτύου  έτους  2016  και  

β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   

 Δήμου   Σερρών   έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  τα  διαβάζω ,  εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  και  κάθετης  σήμανσης   οδικού  

δικτύου   

έτους  2016   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  398/2020 )  

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   Δήμου   Σερρών   έτους   

2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  399/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα  είδατε ,  εγκρίνονται  ομόφωνα .  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  των  παραδοτέων  2.1.2.  Τελικά  

Συνέδριο  (Final Conferences) και  2.1.4.  Στοιχεία  Επικοινωνίας  

(Communication Elements) που  αφορούν   την  παροχή  υπηρεσιών  
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υποστήριξης  στο  Πακέτο  Εργασίας  ΠΕ2 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  

του  έργου:  «Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων» με  ακρωνύμιο  Green Crew. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  400/2020 )  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  των  παραδοτέων  5.1.3.  Έκθεση  

σχετικά  με  την  εκστρατεία  ευαισθητοποίησης  του  κοινού  (A report 

on the public awareness campaign) το  οποίο  αφορά  την  παροχή  

υπηρεσιών  υποστήριξης  στο  Δήμο  Σερρών  σε  συγκεκριμένα  

παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  ΠΕ3 και  ΠΕ5 στο  πλαίσιο  

υλοποίησης  του  έργου:  «Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  

βιοαποβλήτων» με  ακρωνύμιο  Green Crew. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  401/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Περί  θανάτωσης  (κοπής)  ή  μη ,  ιστάμενων  δένδρων ,   
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ευθύνης  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Τουρτούρας  Ι .   

& Δινάκης  Κ .  

 

 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μια  ερώτηση  θέλω  να  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  την  κάνετε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  στην  αρχή  της  συνεδρίασης  απαντήθηκε  αυτό .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  μπορούν  να  αξιοποιηθούν .  Απαντήθηκε  από  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  

στην  αρχή ,  ότι  εάν  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  είναι  μια  πρόταση  η  

οποία  είχε  γίνει  και  από  τον  κ .  Τερζή ,  εάν  μπορούν  να  αξιοποιηθεί  

αυτή  η  ξυλεία  γι '  αυτά  τα  δέντρα ,  να  αξιοποιηθεί .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  πρόταση ,  θα  την  αξιοποιήσουμε  δεόντως .  

Κατά  τα  λοιπά  εγκρίνεται  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  402/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  επόμενη  συνεδρίαση  του  σώματος  θα  πραγματοποιηθεί  στις  30 του  

μηνός  Οκτωβρίου  και  λύεται  η  συνεδρίαση .  

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………….………… 

……………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

372-2020:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  των  

Κέντρων   

  Ενημέρωσης  και  Υποστήριξης  Δανειοληπτών  (Κ .Ε .Υ .Δ . )  

του  Υπουργείου   

  Οικονομικών  και  υπογραφής  σχετικής  προγραμματικής  

σύμβασης  μεταξύ  του   
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  Υπουργείου  Οικονομικών  (Ε .Γ .Δ .Ι .Χ . )  και  του  Δήμου  

Σερρών .                                                                                                       

                        Εισηγητής :  Ο  Γενικός  Γραμματέας  κ .  Τασούλης  Μ .    

 

373-2020:  Ορισμός  νέου  αναπληρωματικού  μέλους  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της   

  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Σερρών  (Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ) .                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

374-2020:  Αντικατάσταση  και  ορισμός  νέου  μέλους  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  της   

¨Δημοτικής  Ανώνυμης  Εταιρείας  Κτηματικής  Αξιοποίησης  

Δήμου  Σερρών  -  Δ .Α .Ε .Κ .Α .Σ . ¨ .                                                                                                   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

375-2020:  Έγκριση  αύξησης  ωραρίου  εργασίας  προσωπικού  Ι .Δ .Ο .Χ .  

μερικής   

  απασχόλησης  (καθαρίστριες  σχολικών  μονάδων)  σύμφωνα  

με  τις  διατάξεις   

  του  άρθρου  87 του  Ν .  4483/2017.                                                                                              

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Σιαμάγκας  Δ .    

 

376-2020:  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ .  129/2020 απόφασης  του  Δ /κού  

Συμβουλίου  του   

  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  Δήμου  Σερρών  με  θέμα :  ¨Έγκριση  εγγραφών-

διαγραφών   
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  νηπίων-βρεφών ,  στα  τμήματα  των  παιδικών  σταθμών  του  

Δήμου  Σερρών  για   

  το  έτος  2020-2021¨ .                                                                                                    

                        Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Δεσποτίδης  

Ι .    

 

377-2020:  Παραίτηση  από  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου :  του  

κ .  Κουλούδη  Θεοχάρη  του  Γεωργίου    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .    

 

378-2020: Παραίτηση  από  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου :  του  

κ .  Χανούμη  Δημητρίου  του  Γεωργίου .             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .    

 

379-2020:  Έγκριση  διαγραφής  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών .  

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .   

 

380-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(65η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  έγκριση  συμμετοχής  στο  έργο  με  τίτλο :  Europe 

Reunited που  χρηματοδοτείται  από  το  ευρωπαϊκό  

πρόγραμμα  EUROPE FOR CITIZENS –Σκέλος  1:  

Ευρωπαϊκή  Μνήμη  (Strand 1 European Remembrance) 

αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  15.120,00 ευρώ  για  την  

υλοποίηση  δράσεων  αυτού .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  
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381-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(64η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  125.800,00 ευρώ  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :  Ανάπτυξη  δεξιοτήτων  

(στοχευμένες  δράσεις  κατάρτισης  πιστοποίησης  και  

συμβουλευτικής)  ανέργων  επιστημόνων  στην  περιοχή  

παρέμβασης  της  ΣΒΑΑ  Σερρών  (ΟΠΣ  5069080) στο  πλαίσιο  

του  επιχειρησιακού  προγράμματος  «Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020». 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

382-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(62η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

ΚΑΕ  κρατήσεων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

383-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(63η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  για  την  

ενίσχυση  κωδικών  εξόδων  που  αφορούν  την  ύδρευση  

δημοτικών  κτηρίων  και  τις  αμοιβές  νομικών  και  

συμβολαιογράφων   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

384-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(66η)  από  την  δημιουργία  εξόδου  για  την  συνδρομή  του  

Δήμου  Σερρών  στο  δίκτυο  με  την  επωνυμία  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  

ΔΙΚΤΥΟ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ   17 ΣΤΟΧΟΥΣ   ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΟΗΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΟΤΑ  και  διακριτικό  τίτλο  S.D.G. 17 

GREECE. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

385-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(31η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  προμήθεια  Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Διαχείρισης  

Δημοσίων  Συμβάσεων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

386-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(68η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  εκμίσθωση  ιδιωτικών  μηχανημάτων  από  έντονα  καιρικά  

φαινόμενα  (χιονοπτώσεις ,  παγετός) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

387-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(69η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου  και  αγορά  μετοχών  από  

την  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  ΑΕ  –ΑΝ .Ε .ΣΕΡ .  Α .Ε . .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

388-2020: Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(67η)  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  

την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  εξοπλισμού  του  Μουσείου  

Σύγχρονης  Τέχνης  Πινακοθήκη  Κωνσταντίνος  Ξενάκης .   
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

389-2020:  Ανάκληση  της  υπ’  αριθμ .  325/2020 Α .Δ .Σ .  ¨Βεβαίωση  

δαπάνης  καθαρισμού   

  ακάλυπτων  χώρων  δημοτών  μας ,   στην  οδό  Γρηγ .  Ρακιτζή  

αρ .  46¨ .                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

390-2020: Έγκριση  τροποποίησης  της  Πράξης  ¨Λειτουργία  Κέντρου  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών  θυμάτων  βίας  στον  

Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  

Προγράμματος  ¨Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020¨ .                                

                        Εισηγητής :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .   

 

391-2020:  Εκμίσθωση  εκ  νέου  δια  δημοπρασίας  αγροτεμαχίων  του  

αγροκτήματος  Χριστός .                           

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

  

392-2020:  Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου :  στο  αγρόκτημα  

Επταμύλων     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

393-2020: Περί  διαγραφής  δημοτικού  ακινήτου :  στο  αγρόκτημα  

Χριστός .             

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    
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394-2020:  Έγκριση  του  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  

(Σ .Β .Α .Κ . )  του  Δήμου  Σερρών .                   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

395-2020:  Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  για  

την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο :  ¨Προμήθεια  -  

εγκατάσταση  προκατασκευασμένου  συνθετικού  τάπητα  

στίβου  Δημοτικού  Σταδίου  Σερρών¨ .                    

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

396-2020:  Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  Εργασίες  συντήρησης  και  

βελτίωσης   στοιχείων   οδικής   ασφάλειας  του  οδικού  

δικτύου  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018    

                         Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

397-2020: Έγκριση  1ου  Α .Π .Ε .  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  

σχολικών  κτηρίων   Δήμου   Σερρών   έτους  2018.                   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

398-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  οριζόντιας  

και  κάθετης  σήμανσης   οδικού  δικτύου  έτους  2016  και   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  
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399-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  

κτηρίων   Δήμου   Σερρών   έτους   2017.                                       

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

400-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  των  παραδοτέων  2.1.2.  

Τελικά  Συνέδριο  (Final  Conferences) και  2.1.4.  Στοιχεία  

Επικοινωνίας  (Communication Elements)  που  αφορούν   την  

παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  στο  Πακέτο  Εργασίας  ΠΕ2 

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου :  «Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων» με  ακρωνύμιο  

Green Crew.   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

401-2020: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  των  παραδοτέων  5.1.3.  

Έκθεση  σχετικά  με  την  εκστρατεία  ευαισθητοποίησης  του  

κοινού  (A report  on the public awareness campaign) το  

οποίο  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  στο  Δήμο  

Σερρών  σε  συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας  

ΠΕ3 και  ΠΕ5 στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου :  

«Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων» 

με  ακρωνύμιο  Green Crew.   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

402-2020:  Περί  θανάτωσης  (κοπής)  ή  μη ,  ιστάμενων  δένδρων ,  ευθύνης  

του  Δήμου  Σερρών .                                                                                                 
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                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Τουρτούρας  Ι .  & 

Δινάκης  Κ .    

 

403-2020: Έκδοση  ψηφίσματος  αλληλεγγύης  προς  τον  Αρμενικό  Λαό  

για  το  Ναγκόρνο   

Ε .Η .Δ .   Καραμπάχ .   

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………… 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 
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ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………… 

 

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………… 

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………… 

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ      ……………… 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………… 

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ      ……………… 
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ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………  


