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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2020 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄) 

 

 

 

………………………… 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

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

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

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

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

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ’ αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του 

κ. Δημάρχου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. 19/19-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του 

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

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I».  

 

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

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

παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν 39, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

(συνδεδεμένος) ήταν μόνο ο κ. Ρέκλος Κων/νος.  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

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

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

4555/2018.  

 

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

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

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

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε κεκλεισμένων των θυρών.  

 

Προτιθέμεθα η παρούσα συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημοτικών Συμβούλων.  

 

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

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

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

πανδημία του COVID-19.  

 

Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για τη συζήτηση των προ ημερησίας 

διάταξης θεμάτων.  

 

Το Σώμα αποδέχθηκε την πρόταση και ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  25ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

6

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¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα 

βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα 

περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων, 

 

- 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 προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα 

γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021.                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε  

  βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές  

  ώρες.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση καθιέρωσης 12ωρης εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του τμ.  

  κοιμητηρίων.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.   
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ΘΕΜΑ   4ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών.     

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Ρίζος Σ.     

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.    

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση αγροτεμαχίων του Δήμου Σερρών 

 στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.                                                                         

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου  

  Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης  

  Ξενάκη¨.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 599 αγροτεμάχιο του  

  αγροκτήματος Σερρών.                        

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μακεδονομάχων 

38.                           

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Ύδρας 28.                           

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.   

 

ΘΕΜΑ  12ο: Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Π. Γρηγορίου Ε’.                           

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Θεσμοθέτηση δημόσιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου.                           

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη για να προβεί 

ΚΑΤ.   στην σύγκληση διαπαραταξιακής σύσκεψης και συγκρότησης επιτροπής  

προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα και οι ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (88η) από την 

ΚΑΤ.  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά την ενίσχυση κωδικών 

μισθοδοσίας και εξόδων κίνησης προέδρων  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (89η) από την 

ΚΑΤ.  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά παροχή υπηρεσιών διενέργειας 

μοριακού τεστ ανίχνευσης κόβιτ -19 εφαρμογής ειδικών διαγνωστικών τεστ 

ταχείας ανίχνευσης Rapid Diagnostic του Κοβιτ -19 για τους εργαζόμενους 

του Δήμου Σερρών από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο καθώς και 

προμήθεια ειδικών διαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης  Test Rapid 

Diagnostic Test του κόβιτ -19.  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (90η) από την  

ΚΑΤ.  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά την προμήθεια πέντε 

συστημάτων εξ αποστάσεως θερμομέτρησης SMART GATE ύψους 2 μέτρων 

για την κάλυψη αναγκών των δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Σερρών 

προϋπολογισμού 17.360,00  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (91η) από την  

ΚΑΤ. Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού 

προγράμματος παρακολούθησης των νομικών υποθέσεων του Δήμου Σερρών 

προϋπολογισμού 20.956,00 ευρώ.   

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα  

ΚΑΤ.  ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της απόφασης «Επιχορήγησης δήμων για την 

προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και 

συνοδευτικού εξοπλισμού και αναμόρφωση (92η) προϋπολογισμού έτους 2020  

 

ΘΕΜΑ   1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 660.000,00 ευρώ από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  
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ΚΑΤ. στο πλαίσιο της απόφασης «Επιχορήγηση δήμων για την προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων και  ανακυκλώσιμων υλικών και αναμόρφωση (93η) 

προϋπολογισμού έτους 2020  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (94η) από την  

ΚΑΤ.  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά ενίσχυση του κωδικού εξόδων 

00.6463.002 Δημοσιεύσεις κλπ.   

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης ποσού 220.000,00 ευρώ για την υλοποίηση 

ΚΑΤ.    της πράξης  Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών  

Θυμάτων Βίας στον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 14-20, σε συνέχεια της παράτασης 

λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων 

Βίας και αναμόρφωση (95η ) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.  

 

ΘΕΜΑ   1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (96η) από την  

ΚΑΤ.  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά την ετήσια συνδρομή virtual 

Covid -19 κλινικής για την εξυπηρέτηση των δημοτών on line από γιατρούς 

από Η/Υ ή κινητό προϋπολογισμού 14.348,00 ευρώ.  

 

ΘΕΜΑ   1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 170.000,00 ευρώ από το Ταμείο   

ΚΑΤ.  Αλληλεγγύης για την πράξη με τίτλο: Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας 

των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και αναμόρφωση 

(97η)  προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (99η) από την  

ΚΑΤ.  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που αφορά την ενίσχυση του κωδικού 

εξόδων 20.6721.001 Δαπάνες ΦΟΣΔΑ Κεντρικής  Μακεδονίας για την 

υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση νέας παράτασης υλοποίησης της πράξης: Αποτίμηση Παρεμβάσεων 

ΚΑΤ.   Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια -3ΕΜ στο πλαίσιο του  

  προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border  

  Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 15CB 009. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση παράτασης υλοποίησης της πράξης: Αγροτικές κοινότητες μηδενικής 

ΚΑΤ.  παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στην διασυνοριακή περιοχή  
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Ελλάδα –Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Zero waste energy efficient 

agricultural communities in the Greece –Republic of North Macedonia cross-

border area “ZEFFIROS”  από πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Ελλάδα –

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Διαβίβαση αιτημάτων μισθωτών κυλικείων στα πλαίσια εφαρμογής του  

ΚΑΤ.  άρθρου 44, παρ. 2 και 3 του Ν.4735/2020 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

 

……………………… 

…………….. 
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19η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΜΕΣΩ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  καλησπέρα  σας  όλους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  πρέπει  να  σας  βγάζει  εκεί  πέρα  εικονίδιο  για  record,  

οπότε  πατήστε  το  για  να  γράψει ,  γιατί  από  εμένα  έφυγε  το  εικονίδιο  

αυτό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  αγαπητοί  συνάδελφοι  αρχίζει  η  συνεδρίασή  μας .  Έχουμε  

καταμετρηθεί  και  έχουμε  της  απαιτούμενη  απαρτία .  Για  την  ακρίβεια  

είμαστε  σχεδόν  όλοι .   

 Πριν  προχωρήσουμε  θα  ήθελα  να  κάνω  μερικές  ανακοινώσεις  

προς  το  σώμα .  Πρώτον ,  έλαβα  και  αναγιγνώσκω  επιστολή  της  

Αρμενικής  Εθνικής  Επιτροπή  Ελλάδος ,  που  απευθύνεται  προς  τον  

Δήμαρχο  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 

 Αξιότιμε  κύριε  Δήμαρχε ,   

 Αξιότιμα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  του  Δήμου  Σερρών ,  εκ  

μέρους  της  Αρμενικής  Εθνικής  Επιτροπής  Ελλάδας ,  την  Αρμενικής  

Κοινότητας  Σερρών  αλλά  εξ  ονόματος  όλων  των  Αρμενίων  στην  Ελλάδα ,  

την  διασπορά ,  την  Αρμενία  και  το  Αρτσάχ ,  θα  θέλαμε  να  εκφράσουμε  τ ις  
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θερμές  και  ειλικρινείς  μας  ευχαριστίες  για  την  εκδήλωση  

συμπαράστασης  προς  τον  λαό  μας  με  το  ψήφισμα  που  εκδώσατε .   

 Με  την  στάση  σας  αυτή  αποδεικνύετε  την  προσήλωσή  σας  στις  

ανθρώπινες  αξίες ,  όπως  η  ελευθερία ,  η  δικαιοσύνη  και  το  δικαίωμα  των  

λαών  για  ειρήνη  και  . .  

 Είναι  χρέος  των  λαών  μας  που  πορεύονται  μαζί  ανά  τ ις  αιώνες  να  

αγωνίζονται  και  να  πράττουν  αλληλέγγυα  ενάντια  στις  όποιες  

προκλήσεις  που  επιβουλεύονται  την  εθνική  μας  υπόσταση .   

 Δυστυχώς ,  στην  γεωπολιτική  περιοχή  μας  οι  προκλήσεις  είναι  

συνεχείς  και  σχεδόν  καθημερινές ,  ιδιαίτερα  λόγω  της  παρουσίας  αλλά  

και  της  επιθετικότητας  που  επιδεικνύει  το  καθεστώς  της  Τουρκίας  και  

του  υποτακτικού  σε  αυτήν  Αζερμπαϊτζάν .   

 Σε  αυτές  ακριβώς  τ ις  στιγμές  πράξεις  σαν  και  την  δική  σας  

αποτελούν  τα  τεκμήρια  των  διαχρονικών  σχέσεων  φιλίας  Ελλήνων  και  

Αρμενίων  και  με  το  ειδικό  βάρος  που  αυτές  έχουν  αποτυπώνονται  

βαρύτερα  στην  μνήμη  και  στην  καρδιά  των  Αρμενίων .   

 Σας  ευχαριστούμε  θερμά ,  με  τ ιμή ,   

 Αρμενική  Εθνική  Επιτροπή  Ελλάδος .   

 

 Μια  ακόμη  ανακοίνωση ,  σας  έχει  σταλεί ,  βέβαια  και  σχετικό  e-

mail ,  η  οποία  αφορά  τις  δηλώσεις  περιουσιακής  κατάστασης ,  οι  

γνωστές  δηλώσεις  πόθεν  έσχες  του  έτους  ΄20. Η  ανακοίνωση  αυτή  

αναφέρει  ότι  η  πλατφόρμα  ανοίγει  την  1η  Σεπτεμβρίου ,  άνοιξε  την  1η  

Σεπτεμβρίου  ΄20 και  θα  κλείσει  28η  Φεβρουαρίου  ΄21, οπότε  μπορείτε ,  

υπάρχει  ένα  χρονικό  περιθώριο  για  να  γίνουν  οι  σχετικές  δηλώσεις .   

 Τρίτη  ανακοίνωση  έχει  να  κάνει  με  ένα  e-mail  που  επίσης  σας  

έχει  σταλεί  και  αφορά  σε  πρόσκληση  σε  δωρεάν  διαδικτυακές  ημερίδες  
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για  αιρετούς  και  στελέχη  της  δημόσιας  διοίκησης  και  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης .   

 Το  International  Forum . .and Consultant  μέσω  του  δικτύου  Δια  

Βίου  Μάθησης  αιρετών  και  στελεχών  δημόσια  διοίκησης  και  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης  σας  προσκαλεί  να  συμμετέχετε  δωρεάν  σε  διαδικτυακές  

ημερίδες  με  θέματα ,  να  μην  τα  διαβάζω ,  υπάρχει  σε  e-mail  που  σας  

έχει  σταλεί ,  είναι  δωρεάν  τα  επιμορφωτικά  αυτά  σεμινάρια ,  η  

θεματικές  είναι  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσες ,  θα  ήθελα  μέχρι  αύριο  ή  

μεθαύριο  το  αργότερο ,  όσοι  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  να  το  

δηλώσουν  προκειμένου  να  γίνουν  οι  σχετικές  ενέργειες .   

 Τέταρτον .  Θα  ήθελα  να  σας  αναγνώσω  μια  επιστολή  που  λάβαμε  

και  απευθύνεται  προς  τον  δήμαρχο  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  τον  

Όμιλο  Επιχειρήσεων  Κάντζας .    

 

 Αξιότιμοι  κύριοι ,   

ο  Όμιλος  Επιχειρήσεων  Κάντζας  στα  πλαίσια  της  εταιρικής  

κοινωνικής  ευθύνης ,  όπως  κάθε  περίοδο  εορτών  και  όχι  μόνο ,  έτσι  και  

φέτος  τα  Χριστούγεννα  προτίθεται  να  προσφέρει  προϊόντα ,  όπως  

τρόφιμα  και  άλλα  είδη  πρώτης  ανάγκης  στην  δομή  του  Δήμου  Σερρών ,  

για  τους  συμπολίτες  μας  που  έχουν  ανάγκη  και  πλήττονται  λόγω  κόβιτ-  

19.  

 Σας  προσφέρουμε  επίσης  200 δωροεπιταγές  των  10 ευρώ  για  την  

αγορά  κρέατος  για  το  χριστουγεννιάτικο  τραπέζι .   

 Σε  αυτή  την  ενέργεια  προτείνουμε  στον  Δήμο  Σερρών  συνεργασία ,  

η  οποία  θεωρούμε  ότι  θα  βοηθήσει  να  συγκεντρωθούν  περισσότερα  

προϊόντα  για  να  διανεμηθούν .   
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 Θα  τοποθετήσουμε  στα  καταστήματά  μας  καλάθια  ειδικά  με  την  

ένδειξη  «Εκστρατεία  αγάπης» για  την  ανακούφιση  ευπαθών  ομάδων  και  

οικογενειών .   

 Τα  προϊόντα  που  θα  συγκεντρωθούν  θα  τα  παραλάβει  ο  Δήμος  και  

με  την  ιδιαίτερη  βοήθεια  των  στελεχών  και  θα  μεριμνήσει  για  την  

διανομή .   

 Ας  είμαστε  αρωγοί  Δήμος  Σερρών  και  Σούπερ-μάρκετ  Κάντζας  σε  

μια  προσπάθεια  αγάπης  προς  τον  συνάνθρωπό  μας ,  την  οποία ,  ίσως ,  

ακολουθήσουν  και  άλλοι .   

 Παρακαλούμε  να  μας  απαντήσετε  το  συντομότερο  δυνατόν .  

 

Και  τα  λοιπά .   

Αυτή  η  επιστολή  αναγνώστηκε  προς  γνώση  του  σώματος .  Θα  

υπάρξουν  σχετικές  ενέργειες  από  το  τμήμα  και  το  σχετικό  μνημόνιο  

συνεργασίες  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  του  Δήμου ,  με  επιμέλεια  του  

τμήματος  Κοινωνικής  Πρόνοιας .   

Σε  σχέση  με  τις  ανακοινώσεις  εγώ  αυτά  είχα  να  σας  πω .  Δεν  

ξέρω  εάν  ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  να  απευθυνθεί  προς  το  σώμα  και  να  

κάνει  κάποιες  ανακοινώσεις  ή  ενημερώσεις .  Ορίστε ,  κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Ήθελα  να  σας  ενημερώσω  για  την  

συνάντηση  που  είχα  με  τον  υπουργό  τον  κ .  Χρυσοχοΐδη  στην  έδρα  της  

Αντιπεριφέρειας ,  μια  συνάντηση  που  έγινε  με  πρωτοβουλία  του  . .  στην  

οποία  συμμετείχαν  εκτός  από  τον  Αντιπεριφερειάρχη  και  οι  …οι  

Υγειονομικές  Αρχές ,  ο  Πρόεδρος  του  Νοσοκομείου ,  ο  . . ,  οι  Διευθυντές  

Α /θμιας  και  Β /θμιας  και  φυσικά  η  ηγεσία  της  Αστυνομία  τόσο  της  

τοπικής  όσο  και  της  Περιφέρειας… 
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 Να  σας  πω  ότι  ο  σκοπός  της  συνάντησης  ήταν  ο  συντονισμός  των  

προσπαθειών ,  ούτως  ώστε ,  να  κρατήσουμε  την  κατάσταση  του  

lockdown που  έχουμε  στην  περιοχή  μας  απολύτως  ελεγχόμενη ,  ούτως  

ώστε ,  να  κερδίσουμε  το  στοίχημα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάποιος  έχει  το  μικρόφωνο  ανοικτό .  Πρόεδρε  κλείσε  εσύ  το  

μικρόφωνό  σου .  Τώρα  νομίζω  ότι  δεν  ακούγεται  κάτι .  Ωραία .   

 Έλεγα ,  λοιπόν ,  ότι  αυτός  ήταν  ο  σκοπός  της  συνάντησης .  Έγινε  

εκεί  η  παρουσίαση  με  τον  Διευθυντή  του  νοσοκομείου  της  κατάστασης  

που  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  στο  νοσοκομείο .  Πρέπει  να  σας  πω  ότι  τα  

στοιχεία  είχαν  παρουσιαστεί  στην  συνάντηση  είναι  μέχρι  στιγμής  στο  

νοσοκομείο  Σερρών  έχουμε  160 κλίνες  κόβιτ ,  από  τις  οποίες  οι  109 

είναι  καλυμμένες  με  θετικούς ,  με  άτομα  τα  οποία  έχουν  διαγνωστεί  

θετικά  στον  ιό ,  10 κλίνες  είναι  άτομα  τα  οποία  είναι  ύποπτα  και  

υπάρχουν  41 κενές  κλίνες  κόβιτ .  Υπάρχουν  επίσης  17 θέσεις  ΜΕΘ  εκ  

των  οποίων  καλυμμένες  είναι  οι  13.   

 Αυτή  είναι   η  κατάσταση  όσον  αφορά  το  θέμα  του  νοσοκομείου .   

 Επίσης  μας  ειπώθηκε  εκεί  ότι  έχουμε ,  το  νοσοκομείο  δέχεται  και  

από  το  Κιλκίς  και  από  την  Δράμα ,  γιατί  οι  δομές  υγείας  εκεί  είναι  ήδη  

γεμάτες .   

 Αυτό ,  προφανώς ,  καταδεικνύει  μια  κατάσταση  που  έχουμε  στην  

περιοχή  μας ,  είναι  το  αποτέλεσμα  όλων  των  προηγούμενων  ημερών  και  

των  κρουσμάτων  που  έχουμε .  Αυτό  το  οποίο  ειπώθηκε  εκεί ,  πέρα  της  

παρουσίασης  που  έγινε ,  είναι  να  ενταχθούν  όλες  οι  . .  εκείνες  που  

έχουν  να  κάνουμε  με  την  Αστυνομία  για  τους  ελέγχους .   
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Εμείς  ενημερώσαμε  και  τον  υπουργό  γι '  αυτά  τα  οποία  έγιναν  και  

την  Δημοτική  Αστυνομία .  Δημοτική  Αστυνομία  σας  θυμίζω  ότι  από  την  

προηγούμενη  εβδομάδα ,  από  τις  18/11 έχει  πλέον  αρμοδιότητα ,  οπότε  

από  τις ,  πριν  από  δέκα  μέρες  δηλαδή ,  από  τις  18/11,  οπότε  και  με  την  

πρόσφατη  ρύθμιση  του  υπουργείου ,  το  οποίο  μας  δίνει  την  δυνατότητα ,  

δίνει  την  δυνατότητα  στους  δήμους  να  μεταφέρουν  διοικητικό  

προσωπικό  και  να  ενισχύσουν  τις  Δημοτικές  Αστυνομίες  εκεί  που  δεν  

υπάρχουν ,  μεταφέραμε  με  απόφαση  δική  μου  άλλα  δέκα  άτομα  

διοικητικό  προσωπικό ,  το  οποίο  θα  συνδράμει  στην  προσπάθεια  των  

τριών  ατόμων  που  έχουμε  σαν  δημοτικούς  αστυνόμους ,  για  να  

ελέγξουμε  πλήρως ,  για  να  επιτηρούμε  τα  μέσα  εφαρμογής  για  την  

προφύλαξη  από  τον  κορωνοϊό  στα  όρια  του  Δήμου .  

Ξέρουμε  ότι  αυτή  η  δύναμη  των  13 ατόμων  είναι  περιορισμένη .  

Σε  εργασία  με  την  Αστυνομία  πιστεύω  ότι  θα  καταφέρουμε  το  μέγιστο  

αποτέλεσμα .  

Το  αποτέλεσμα  δεν  έχει  να  κάνει  μόνο  με  την  αστυνόμευση  αλλά  

έχει  να  κάνει  και  με  την  ευαισθητοποίηση  του  κόσμου  για  μια  

κατάσταση ,  τη  οποία  όλοι  πρέπει  να  καταλάβουμε .  Η  νίκη  σε  αυτόν  

τον  αγώνα  περνάει  μέσα  από  την  κατανόηση  του  καθενός  από  εμάς ,  της  

ευθύνης  του  απέναντι  σε  όλους  μας .  Της  ευθύνης  της  . .που  υπάρχει .  

Άλλη  ευθύνη  έχει  ο  πολίτης ,  άλλη  ευθύνη  έχουν  οι  φορείς  και  αυτή  την  

ευθύνη  θα  πρέπει  να  την  επιτελέσουμε  και  το  ρόλο  να  τον  

επιτελέσουμε  και  πρέπει  να  την  αντιληφθούν  και  πρέπει  να  

συνεργαστούν .   

Γι '  αυτό  τον  λόγο  η  συνάντηση  ήταν  πολύ  χρήσιμη .  Ειπώθηκαν  τα  

πράγματα  για  το  τι  θα  πρέπει  να  γίνει  και  από  την  Αστυνομία  όσον  

αφορά  το  θέμα  της  εντατικοποίησης  των  ελέγχων  σε  συνεργασία  με  
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εμάς ,  σε  συνεργασία  με  τις  άλλες  ιδιωτικές  αρχές  ελέγχου  της  

Περιφέρειας ,  ούτως  ώστε ,  να  πετύχουμε  το  στοίχημα  που  είναι   η  

ομαλοποίηση  μιας  κατάστασης .   

Δεν  ξέρω  εάν  το  γνωρίζετε ,  τα  κρούσματα  σήμερα ,  γιατί  δεν  τα  

πληροφορήθηκα ,  είχαν  κάποιο  αριθμό  συγκεκριμένο ;  Υπάρχει  

ανακοίνωση  των  σημερινών  κρουσμάτων  εάν  ξέρει  κάποιος  από  το  

συμβούλιο ;  Πάντως  τις  προηγούμενες  ημέρες  παρουσιάστηκε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πενήντα  πέντε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  Δήμαρχε ,  δεν  άκουγα  γιατί  μιλούσαμε  την  Κοινωνική  

Κουζίνα ,  είναι  43 στο  νοσοκομείο  και  άλλα  7,  56 σε  σύνολο .  Τα  

ιδιωτικά  είναι  …57. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία .  Εντάξει .  Είναι  ένας  αριθμός  που  δείχνει  μια  

αποκλιμάκωση ,  τουλάχιστον  την  τελευταία  εβδομάδα  κινούμαστε  στα  

όρια  30 με  50 κρούσματα ,  σε  αντιδιαστολή  με  τα  80,  τα  100,  150,  170 

κρούσματα  που  είχαμε  τις  προηγούμενες  μέρες .   

 Να  ευχηθούμε  να  προχωρήσει  έτσι  αυτή  η  αποκλιμάκωση ,  να  

έχουμε  μια  ανακούφιση  του  συστήματος  Υγείας  και  του  τοπικού  

συστήματος  αλλά  και  του  γενικότερου ,  ούτως  ώστε ,  να ,  τουλάχιστον  

στην  περιοχή  μας  να  το  αντιμετωπίσουμε  όπως  πρέπει .  

 Αυτά  έχω  να  σας  πω  από  την  σημερινή  συνάντηση ,  για  να  είστε  

και  ενήμεροι .  Από  εκεί  και  πέρα ,  στην  συνέχεια  μπορούμε  να  

μιλήσουμε  και  για  . .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  κύριε  Δήμαρχε .  Βλέπω  εδώ  στο  τσατ  ένα  σημείωμα  το  

οποίο  έχει ,  απευθύνει  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Να  υποθέσω  ότι  είναι  

πρόταση  που  απευθύνεται  προς  το  σώμα .  Λοιπόν ,  το  έχετε  διαβάσει ,  

αναφέρει  εδώ  ότι :   

 Αξιότιμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

 Στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λίγο  πριν  πάμε  σε  αυτό  το  θέμα  μπορώ  να  λεπτό  να  

κάνω  μια  ερώτηση  για  την  συνάντηση   του  Χρυσοχοΐδη ;  Όχι  τίποτα  

άλλο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  κάνετε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ας  ξεκινήσουμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Ορίστε  κύριε  

Φαρμάκη  και  εάν  έχει  κάποιος  άλλος  ερώτηση  να  μου  το  πει  τώρα .  

Ποιος  άλλος  θέλει  να  υποβάλλει  ερώτηση ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Δεν  είναι  ερώτηση ,  είναι  συνάντηση  με  τον  κ .  Χρυσοχοΐδη  που  είπατε  

. .συνέντευξη  τύπου… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Καταρχάς  δεν  αναφέρθηκε ,  με  ακούτε ;  Βασίλη  κλείσε  το  

μικρόφωνό  σου  γιατί  … 

Δεν  αναφέρθηκαν  για  κρούσματα  στην  Δομή .  Απλώς  έγινε  μια  

παρατήρηση  δική  μου  προς  τον  Υπουργό  όσον  αφορά  το  θέμα  αυτό  που  

παρατηρείται  το  τελευταίο  διάστημα .  Τι  παρατηρείται ;  Παρατηρείται  
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ότι  ένα ,  δυο . .  το  πολύ  κάθε  μέρα  έρχονται ,  ξεκινούν  από  την  Δομή ,  

από  το  Κλειδί  όμως ,  όχι  από  εδώ ,  από  το  Κλειδί  και  έρχονται  από  το  

πρωί  εδώ ,  κατεβαίνουν  οι  . .  και  φεύγουν  το  απόγευμα ,  αργά  το  

απόγευμα .   

 Το  ερώτημα  το  δικό  μου  και  προς  τους  παρισταμένους  εκεί  ήταν  

καταρχάς  εάν  αυτό  είναι  νόμιμο ,  γιατί  όπως  ξέρουμε  τα  μέτρα  τα  οποία  

λαμβάνονται  για  τον  ιό  αφορούν  όλους  τους  πολίτες ,  αφορούν  για  

συγκεκριμένες  δουλειές .  Δηλαδή  κάποιος  ο  οποίος  θέλει  να  αγοράσει  

τα  απαραίτητα  και  τα  πρώτης  ανάγκης  πράγματα  ή  για  λόγους  υγείας  ή  

για  τους  λόγους ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  που  έχουν  δικαίωμα  να  βγουν  οι  

πολίτες  για  ένα  συγκεκριμένο  χρόνο ,  χρονικό  διάστημα .  Κανένας  

πολίτης  δεν  νομιμοποιείται  να  βγει  για  ξέρω  εγώ ,  για  μια  εργασία  το  

πρωί  και  να  γυρίσει  το  απόγευμα  ή  το  βράδυ .  Άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  

το  . .  πρώτον .   

 Δεύτερον ,  το  ερώτημά  μου  ήταν  ότι  γιατί  αφού  αυτό  το  πράγματα  

μπορούν  να  τα  κάνουν  και  σε  πολύ  κοντινές  περιοχές ,  να  πάνε  στο  

Σιδηρόκαστρο  να  ψωνίσουν  οι  άνθρωποι ,  να  κάνουν  . .  οτιδήποτε  

χρειάζονται  εκεί  και  να  γυρίσουν  στην  Δομή ,  γιατί  βάσει  των  

δεδομένων  … Βγαίνουν  μόνο  οι  άνθρωποι  για  μια  συγκεκριμένη  

δουλειά .  Το  ερώτημά  μου ,  λοιπόν ,  ήταν  για  ποιο  λόγο  δεν  γίνεται  η  

αστυνόμευση  γι '  αυτό  και  γιατί  να  επιτρέπεται  αυτό  το  πράγματα ;  Αυτό  

ήταν ,  δεν  μιλήσαμε  για  κρούσματα .  Δεν  έχουμε  πληροφορίες  για  

κρούσματα  σε  Δομές .   

 Εδώ  στην  Δομή  Σερρών  επίσης  πρέπει  να  σας  πω  ότι  οι  άνθρωποι  

δεν  κυκλοφορούν  με  την  έννοια  ότι  έχουν  ένα  διπλανό  εκεί  κατάστημα ,  

πηγαίνουν  κάνουν  τις  δουλειές  τους ,  πηγαίνουν  αγοράζουν  τα  

απαραίτητα  προϊόντα  τους  και  γυρίζουν  πίσω .   
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 Άρα  αυτή  ήταν  η  συζήτηση ,  η  μόνη  συζήτηση  που  έγινε .  Τίποτα  

άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπω  ότι  η  κυρία  Μητλιάγκα  έχει  ζητήσει  τον  λόγο .  Η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  επίσης .  Δεν  βλέπω  άλλον .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   Παπαφωτίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  και  ο  κύριος ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  Πρόεδρε  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Χρυσανθίδης  ερώτηση .  Ωραία .  Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   Παπαφωτίου ,  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι  σας  άκουσα .  Και  ο  κ .  Φωτιάδης  ο  Στέφανος ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  θέλω  να ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θέλω  να  καταθέσω  ερώτηση ,  θέλω  

να  καταθέσω  προτάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μετά .   Τώρα  κάνουμε  ερωτήσεις .  Ο  κ .  Φωτιάδης  ήθελε  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσουν  οι  συνάδελφοι  και  μετά .  Δεν  πειράζει .  Ας  μιλήσει  ο  

Χρυσανθίδης  από  την  παράταξη  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  η  κυρία  Μητλιάγκα  έχει  ζητήσει  επίσης .   Ωραία .  Ορίστε  κυρία  

Μητλιάγκα  μιας  και  αναφέραμε  πρώτα  εσάς  και  μετά  αμέσως  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μητλιάγκα  δεν  σας  ακούμε .  Παρακαλώ  επαναλάβετε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  προσπαθήστε  και  πάλι  μήπως  ακούγεστε ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λυπάμαι ,  δεν  ακούγεστε  καθόλου .   Να  πάμε  στον  κ .  Χρυσανθίδη  και  

να  επανέλθουμε  μήπως  και  μπορέσει  να  λυθεί  το  πρόβλημα .  Ορίστε  κ .  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα ,  κύριε  Πρόεδρε .  Καλησπέρα  σε  όλους .  Θέλω  να  ρωτήσω… 

στην  κοιλάδα  της  Αγίας  Βαρβάρας ,  η  οποία  δεν  είναι  στην  κατάσταση  

που  πρέπει  να  είναι ,  τι  προτίθεστε  να  κάνετε  για  αυτό ;  Υπάρχει  κανένα  

πλάνο ;  Γιατί  νομίζω  ότι . .  για  την  πόλη  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συγκεντρωθούν  όλες  οι  ερωτήσεις  και  θα  απαντηθούν  στο  τέλος ,  

λοιπόν ,  εάν  μπορούν  να  απαντηθούν .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  είχε  

ζητήσει  επίσης  τον  λόγο  για  ερώτηση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  ναι .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  δυο  παρατηρήσεις  –προτάσεις .  Δεν  είναι  

ακριβώς  ερώτηση .  Το  πρώτο  είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου ,  εάν  πρόκειται  για  τέτοιο  θέμα ,  να  το  

συζητήσουμε  στην  επόμενη  φάση .  Εάν  δεν  είναι  ερώτηση  όχι  τώρα ,  

στην  επόμενη  φάση .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  άκουσα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ναι ,  εντάξει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ωραία .  Η  κυρία  Μητλιάγκα  μπορεί  να  μας  μιλήσει  τώρα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε  αλλά  να  περιμένετε  στην  επόμενη  φάση ,  όταν  θα  

κάνουμε  προτάσεις .  Τώρα   

είμαστε  στις  ερωτήσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εσείς  ακούγεστε ,  μπορείτε  να  ρωτήσετε .  Ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  να  μιλήσω .  Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σε  σας  η  ερώτηση .  

Κύριοι  συνάδελφοι  θα  θυμάστε  όλοι  ότι  από  την  προηγούμενη  

συνεδρίασή  μας  ομόφωνα  αποφασίσαμε  να  σταλεί  μια  επιστολή  και  

αφήσαμε  την  ευθύνη  στον  κ .  Δήμαρχο  προς  τον  Πρωθυπουργό  και  

κοινοποίηση  στον  υπουργό  Υγείας  για  την  κατάσταση  του  

νοσοκομείου .   

 Είχαμε  συμφωνήσει  ότι  το  νοσοκομείο  βρίσκεται  κάτω  από  

μεγάλη  πίεση  και  αυτή  η  τεράστια  πίεση  του  κόβιτ  19 έφερε  στο  

προσκήνιο  ελλείψεις  σε  προσωπικό  και  σε  υποδομές ,  σε  εξοπλισμό ,  σε  

ιατρικό  και  παραϊατρικό  προσωπικό  και  βεβαίως  να  λέμε  τα  πράγματα  

με  το  όνομά  τους ,  ξεκίνησε  αυτή  η  υποβάθμιση  περίπου  εδώ  και  δέκα  

χρόνια ,  από  τότε  που  η  κρίση  . .  την  χώρα  και  βεβαίως  και  τον  Νομό .   

 Πάρα  πολλοί  γιατροί  μας  παραιτήθηκαν ,  έφυγαν  και  ξέρουμε  ότι  

το  νοσοκομείο  και  ιδιαιτέρως  αυτή  την  περίοδο  το  έμψυχο  δυναμικό  

και  ιδιαιτέρως  οι  γιατροί  κάνουν  μια  τεράστια  προσπάθεια .   

 Διαβάζοντας  την  επιστολή ,  κύριε  Δήμαρχε  στο  δια  ταύτα ,  . .  την  

εξιστόρησή  της  κατάστασης  σχετικά  με  την  πανδημία  και  την  

κατάσταση  στο  νοσοκομείο  καταλήγετε  στην  προ  τελευταία  παράγραφο  

λέγοντας  ότι  ζητούμε  το  σώμα  . .  του  γενικού  νοσοκομείου  με  επιπλέον  

. .και  νοσηλευτικό  προσωπικό   καθώς  και  με  εξοπλισμό  που  κρίνεται  

απαραίτητος .   

 Σας  θυμίζω  ότι  είχαμε  πει ,  εγώ  ο  ίδιος  προσωπικά  είχα  πει  και  οι  

άλλοι  συνάδελφοι  με  την  πρωτοβουλία  των  τεσσάρων  … συζήτηση ,  ότι  

και  οι  γιατροί  είχαν  ένα  ψήφισμα ,  μια  ανακοίνωση  …πάρα  πολλές  

κενές  θέσεις  πρέπει  άμεσα  να  καταληφθούν ,  να  γίνουν  προσλήψεις  
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δηλαδή .  Αυτή  την  διατύπωση  προφανώς  έχετε  έρθει  σε  επαφή  με  την  

διοίκηση ,  με  τον  Πρόεδρο  του  νοσοκομείου ,  γιατί  είχαμε  πει  ότι  πρέπει  

να  κάνετε  και  αυτό .   

 Κρίθηκε  από  την  διοίκηση  ότι  δεν  χρειάζονται  άλλοι  γιατροί  

αλλά  χρειάζεται  αυτή  την  περίοδο  μόνο  επιπλέον  . .  προσωπικό ,  δηλαδή  

για  την  πανδημία  και  στην  συνέχεια  κρίνεται  ότι  η  εν  γένει  στελέχωση  

και  λειτουργία  και  αυτό  που  προσφέρει  στους  Σερραίους  ότι  έχει  

καλώς ;  Αυτή  είναι  η  ερώτηση .  

 Δηλαδή ,  κρίθηκε  ότι  μόνο  αυτή  την  περίοδο  και  μετά  την  

παρέλευση  της  επιδημίας  δεν  θα  χρειάζεται  το  επικουρικό  προσωπικό ;  

Το  ιατρικό  και  γενικότερο  το  νοσηλευτικό  …και  ο  εξοπλισμός ,  διότι  

ξέρουμε  ότι  ο  Δήμος  και  η  τοπική  κοινωνία  με  τις  δομές ,  με  

πρωτοβουλίες ,  με  πολύ  μεγάλη  ζέση  και  με  υστέρημα  σε  πολλές  των  

περιπτώσεων  συνέδραμαν .  Ο  Δήμος  Σερρών  βεβαίως  είναι  παντού  σε  

όλες  τις  αιτήσεις  του  νοσοκομείου .  Τι  ακριβώς  έγινε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Εάν  και  το  θέμα  αυτό  είπαμε  να  το  

κουβεντιάσουμε  στο  τέλος ,  αφού  υπάρχει  και  σχετικό  έγγραφο  που  

απεύθυνε  προς  το  σώμα  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  και  το  οποίο  

υπάρχει  στο  τσάτ ,  από  ότι  βλέπω  και  το  οποίο  υπογράφεται  και  από  

εσάς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θεώρησα  σκόπιμο  να  διατυπώσω  την  ερώτηση  γιατί  νομίζω  εκεί  

εστιάζει  το  όλο  κείμενο  και  εκεί ,  νομίζω ,  είναι  και  η  ουσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καλώς .  Καλώς .  Εάν  μπορεί  να  μας  μιλήσει  τώρα  η  κυρία  Μητλιάγκα  

και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  ή  αλλιώς  θα  περάσουμε  στην  απάντηση  των  

θεμάτων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μπορώ  να  πω  και  μια  ακόμα  ερώτηση ,  γιατί  θα  τις  

απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχος .  Μπορώ  μια  ερώτηση  ακόμα  και  να  

τελειώσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  ολοκληρώστε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  …αλλά  μου  μετέφερε  και  ένα  αίτημα  αγωνίας  από  

όλους  τους  Προέδρους  και  του  πρώην  Δήμου  Λευκώνα  αλλά  και  

γενικότερα  από  …γραμματείας  της  Κοινότητας  ο  …, διότι  λέει  

κρίνεται  απαραίτητο  να  το  μετακινήσει  για  ένα  διάστημα  προκειμένου  

να  προσφέρει  υπηρεσίες  κάπου  αλλού .  Και  βεβαίως  …Λευκώνα  και  

περαιτέρω  …λένε  ότι  θα  μείνουν  χωρίς  κάλυψη  και  θεωρούν  ότι  αυτή  

την  περίοδο  της  πανδημίας  …Δηλαδή  ο  γραμματέας  κάνει  την  

δουλειά… Γιατί  ακριβώς  επιμένετε  να  μπει  ο  γραμματέας  αυτή  την  

περίοδο ;  Μήπως  θα  έπρεπε  να  σκεφτείτε  μια  άλλη  λύση  σε  αυτό  το  

θέμα  που  θέμα  που  . .και  να  μείνει  ο  γραμματέας  διότι  εξυπηρετεί  έναν  

πρώην  Δήμο ;   

 Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  Λοιπόν  η  κυρία  Μητλιάγκα  μπορεί  να  μιλήσει  τώρα  και  να  

ακούσουμε  την  ερώτησή  της ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούγεστε  δυστυχώς .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  επίσης  θέλει  να  

κάνει  ερώτηση .  Μπορεί  να  μιλήσει ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Άλλαξα  την  σύνδεση .  Καταρχήν  καλησπέρα  σε  όλους .  Ήθελα  να  πω  το  

εξής  γιατί  …εφόσον  φτάσαμε  πάλι  να  έχουμε  τηλεδιασκέψεις  και  από  

ότι  φαίνεται  …είναι  πολύ  εύκολο  και  τεχνικά  είχε  γίνει  στην  

συνεδρίαση  του  Μαΐου  να  …των  δημοτικών  συμβουλίων ,  έτσι  ώστε ,  να  

μπορούν  να  παρακολουθούν  και  οι  πολίτες  μιας  και  είναι  ανοικτά  

στους  δημότες  τα  Δημοτικά  Συμβούλια .  Οπότε  δείτε  το ,  τουλάχιστον ,  

για  το  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είναι  ένα  κουμπάκι  που  πατάμε  

και  γίνεται  …. 

 Το  δεύτερο  που  ήθελα  να  πω  και  λυπάμαι  που  θα  κουράσω  το  

σώμα  με  αυτό ,  γιατί  είναι  ένα  καθαρά  διαδικαστικό  ζήτημα ,  …στους  

προέδρους  όλων  των  επιχειρήσεων  και  των  οργανισμών  του  Δήμου….8 

Ιουλίου . . ,  έτσι  ώστε  να  λαμβάνω  γνώση  των  θεμάτων  των  Διοικητικών  

Συμβουλίων .  Δυστυχώς  αυτό  δεν  έγινε  και  …31 Αυγούστου ,  το  οποίο  

κοινοποιείται  και  δεν  λαμβάνω  γνώση  …με  εξαίρεση  τον  κ .  

Χαλκιόπουλο  που  … 

 Πιστεύω  σε  τόσο  απλά  ζητήματα  . .ούτε  χρειάζεται  να  το  

συζητάμε  τώρα  εδώ .  Εγώ  προσωπικά . .  θέλω  να  πιστεύω  ότι  προφανώς  

δεν  έγινε  με  σκοπιμότητα  …με  κάποιου  είδους  αδιαφορία .  Θα  ήθελα  να  

αποκατασταθεί ,   
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 Όσον  αφορά  την  επιστολή  που  έστειλα ,  την  υπογράφει ,  όπως  

βλέπετε ,   ως  επικεφαλής  της  παράταξης  ο  κ .  Φωτιάδης ,  επικεφαλής  της  

παράταξης  ο  κ .  Αντώνης  Γεωργούλας  και  ο  επικεφαλής  της  παράταξης  

Λαϊκής  Συσπείρωσης  ο  Παύλος  Φαρμάκης  και  εγώ  ως  ανεξάρτητη  

δημοτική  σύμβουλος .   

Εάν  δεν  καλυφθώ  στην  συνέχεια  θα  ήθελα  να  τοποθετηθώ  για  ένα  

λεπτό .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  μπορούμε  να  περάσουμε  σε  απαντήσεις  σε  σχέση  με  το  

τελευταίο  θέμα  που  θέσατε .  Πράγματι  απευθύνθηκε  επιστολή  από  τον  

Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  προς  τα  νομικά  πρόσωπα .  Θα  

παρακαλούσα  και  εγώ  να  προστεθεί  στην  λίστα  των  αποδεκτών  των  e-

mail…. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  κάνει  πρόταση ,  όχι  ερώτηση .  Θα  απαντήσουμε  στις  ερωτήσεις  και  

θα  προχωρήσουμε  στις  προτάσεις  μετά .   

 Λοιπόν ,  οπότε  παρακαλώ  και  εγώ  αυτό  το  αίτημα ,  το  λογικό  και  

αυτονόητο  αίτημα  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου  να  ικανοποιηθεί .   

 Σε  ότι  αφορά  τώρα  τις  απαντήσεις ,  εάν  θέλει  πρώτα  ο  κ .  

Νυχτοπάτης  να  απαντήσει  πρώτα  σε  σχέση  με  …και  στην  συνέχεια  ο  κ .  

Δήμαρχος .  Θα  θέλατε  τώρα  ή  στο  επόμενο  συμβούλιο  κύριε  

Νυχτοπάτη ;   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  
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…αλλά  είναι  καλύτερα  να  απαντήσω  στο  επόμενο  συμβούλιο  

προκειμένου  …συγκεκριμένα  πράγματα .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Κρατάμε  την  ερώτηση  για  το  

επόμενο  συμβούλιο  λοιπόν .  Κύριε  Δήμαρχε  εσείς  έχετε  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Αγαπητοί  δημοτικοί  σύμβουλοι  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  πήραμε  ομόφωνα  την  απόφαση  να  αποστείλουμε  μια  

επιστολή  στον  Πρωθυπουργό  λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  δεδομένα  τα  

οποία  ισχύουν  για  την  βασική  δομή  υγείας  που  έχουμε  στον  Δήμο  μας ,  

στον  Νομό  μας ,  στο  νοσοκομείο  Σερρών .   

 Λαμβάνοντας  όλα  τα  δεδομένα  τα  οποία  έχουμε  κάνει  με  αφορμή  

την  επιστολή  των  νοσοκομειακών  γιατρών ,  αλλά  όπως  με  

εξουσιοδοτήσατε  όφειλα  και  . .σε  επαφή  με  όλους  τους  παράγοντες  

υγείας  για  να  διαμορφώσουμε  μια  ολοκληρωμένη  άποψη .   

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  ήρθα  σε  επαφή  και  με  τον  διοικητή  του  

νοσοκομείου ,  την  διοίκηση  του  νοσοκομείου ,  …και  με  άλλους  

ανθρώπους  . .αλλά  και  με  την  αρμόδια  Διεύθυνση  Υγειονομική  που  

εποπτεύει  το  νοσοκομείο ,  γιατί  όταν  εκπέμπει  ο  Δήμος  Σερρών ,  γιατί  

θα  εκπέμψει  μια  επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό ,  προφανώς  θα  πρέπει  

να  είναι  ολοκληρωμένη  και  να  μην  βασίζεται  μονομερώς  στην  άποψη  

κάποιου  συνδικαλιστικού  νόμου  …και  αυτό  νομίζω  ότι  . .ο  ρόλος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 Με  αυτή  την  έννοια ,  λοιπόν ,  είχαμε  πάρει  και  η  παράταξη  . .είχε  

συμφωνήσει ,  ούτως  ώστε ,  να  σταλεί  μια  ολοκληρωμένη  επιστολή  προς  

τον  Πρωθυπουργό .  
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 Τώρα  στην  επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό  μετά  την  ενημέρωση  

που  έγινε  που  θα  σας  αναφέρω  για  το  τι  ακριβώς  ενημέρωση  ήταν  

αναλυτικά  και  επίσημα ,  αναφέρουμε  μέσα  συγκεκριμένα  πράγματα  τα  

οποία  θέλουν  την  παρέμβαση  του  Πρωθυπουργού  για  την  συγκεκριμένη  

Δομή .   

 Αναφέρουμε  μέσα  ότι  έχουμε  μια  κατάσταση  η  οποία  βρίσκεται  

σε  οριακό  σημείο ,  με  υποδομές  που  εξαντλούνται ,  ενώ  πολλοί  

υγειονομικοί  βρίσκονται  σε  καραντίνα  καθώς  νόσησαν  από  κορωνοϊό  

με  συνέπεια  γιατροί  και  νοσηλευτές  να  μην  επαρκούν  να  καλύψουν  

ανάγκες .   

Επίσης ,  ζητούμε ,  γιατί  αναφέρουμε  μια  σειρά  πραγμάτων  μέσα  . .  

ζητούμε  την  άμεση  ενίσχυση  του  νοσοκομείου  Σερρών  με  επιπλέον  

επικουρικό  ιατρικό  και  νοσηλευτικό  προσωπικό  που  είναι  ο  πυρήνας  

των  αιτημάτων  και  των  γιατρών ,  καθώς  και  νοσοκομειακό  εξοπλισμό ,  

ο  οποίος  είναι  απαραίτητος  για  να  συνεχίσει  να  παρέχει  την  βέλτιστη  

δυνατή  φροντίδα  στους  ασθενείς .  Όχι  μόνο  τώρα ,  συνολικά .  Πόσω  

μάλλον  τώρα  που  όλες  οι  δομές  υγείας  βρίσκονται  υπό  πίεση  και  . .τα  

δεδομένα  τα  οποία  που  αναφέρθηκαν  επίσημα  από  την  Διοίκηση  του  

Νοσοκομείου  και  από  τις  Υγειονομικές  δομές .   

Δεδομένα  τα  οποία  αναφέρονται  σε  νούμερα  προτού  ξεκινήσει ,  

μάλλον  στο  ξεκίνημα  της  πανδημίας ,  του  δεύτερου  κύματος  της  

πανδημίας  οι  κλίνες  κόβιτ  στο  νοσοκομείο  Σερρών  ήταν  47.  Οι  κλίνες  

κόβιτ  στο  νοσοκομείο  Σερρών  γίνανε  160.  Από  47,  160.  Οι  μονάδες  σε  

μονάδες  ΜΕΘ… ήταν  έξι .  Οι  μονάδες  έγιναν  δέκα  επτά  σε  αυτό  το  

διάστημα .  Αυτά  είναι  από  τα  δεδομένα  τα  οποία  έπρεπε  . .  προτού  

στείλω  την  επιστολή  για  να  έχουμε  μια  ολοκληρωμένη  άποψη .   
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Οι  νοσηλευτές  ήταν  55.  Οι  νοσηλευτές  …55 που  αφορούσαν  την  

κλινική  κοβιτ .  Οι  νοσηλευτές  στην  κλινική  κόβιτ  πλέον  είναι  115.  

Πενήντα  μεταφέρθηκαν  από  άλλες  κλινικές  μέσα  στο  νοσοκομείο  και  

δέκα  πέντε  από  τα  Κέντρα  Υγείας .   

Επίσης ,  αυτό  το  διάστημα  έχουν  εγκριθεί  45 νέες  θέσεις  

υγειονομικών .  Έχουν  εγκριθεί  και  από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  θέμα  

συμπλήρωσης  των  θέσεων  γιατί  υπάρχει  μια  διαδικασία  προκήρυξης .  

Οι  δε  γιατροί  αυτή  την  στιγμή  είναι  98,  60 είναι  οι  ειδικευμένοι  και  

έχουμε  άλλες  20,  οι  οποίοι  είναι  από  τα  Κέντρα  Υγείας .  Ενενήντα  

οκτώ  είναι  γιατροί ,  εξήντα  ειδικευμένοι  και  έχουν  μεταφερθεί  από  τα  

Κέντρα  Υγείας  άλλοι  είκοσι  και  άλλοι  τρεις  είναι  υπό  πρόσληψη ,  

περιμένουν  να  τελειώσουν  οι  διαδικασίες .   

Αυτά  είναι  τα  δεδομένα  τα  οποία  είναι  προσπάθεια  της  διοίκησης  

του  νοσοκομείου  και  της  πολιτείας ,  ούτως  ώστε ,  να  ενισχυθεί  αυτή  η  

Δομή ,  η  οποία  πραγματικά  είναι  σε  οριακό  σημείο ,  όπως  την  

περιγράψαμε .  Αυτά  ακριβώς  περιγράψαμε  στη  επιστολή  με  την  οποίο  

εκπέμπουμε  προφανώς  την  ανησυχία  μας  και  την  αγωνία  μας  μαζί  με  

τους  νοσοκομειακούς  γιατρούς ,  ούτως  ώστε ,  να  έρθουν  για  να  

ενισχύσουμε  ακόμη  περαιτέρω  και  περαιτέρω  αυτών  την  δομή  υγείας  

του  Νομού  Σερρών .  

Πρέπει  να  σας  πω  ότι  σίγουρα  ο  Δήμος  Σερρών  δεν  μπορεί  να  

λειτουργήσει  σαν  ταχυδρόμος  επιστολών  συνδικαλιστικών  φορέων .  

Εμείς  λαμβάνουμε  υπόψη  τα  πάντα  και  προφανώς  θα  στείλουμε  την  

δική  μας  επιστολή  για  να  ενισχυθεί  το  νοσοκομείο .  Δεν  θέλουμε  να  

μπούμε  ούτε  σε  κομματικές  . .  ούτε  σε  κομματικές  κόντρες .  Ούτε  να  … 
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βασίζεται  στην  αγωνία  η  οποία  εκφράστηκε  και  εκφράζεται  από  όλους  

τους  Σερραίους ,  όχι  μόνο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αλλά  από  την  

άλλη  μεριά  θα  πρέπει  να  κατανοήσουμε  ότι  υπάρχει  μια  κατάσταση ,  

την  οποία  σας  την  περιέγραψα  με  …την  οποία  και  εγώ  την  έλαβα  ως  

δεδομένα  από  την  διοίκηση  του  νοσοκομείου ,  η  οποία  συμπεριλήφθηκε  

μέσα  στην  επιστολή .   

 Εκφράζουμε ,  λοιπόν ,  αυτό  το  οποίο  θέλουμε  με  αυτά  τα  δεδομένα  

και  από  εκεί  και  πέρα  θα  πιέσουμε  ακόμη  περισσότερο ,  εδώ  είμαστε ,  

εάν  δούμε  ότι  μένει  μια  κατάσταση  στο  ίδιο  επίπεδο .   

 Πάντως  αυτά  τα  οποία ,  τα  δεδομένα  τα  οποία  έχουμε ,  …γιατρούς  

μέσα  από  το  νοσοκομείο ,  ισχύουν .  Γιατί  σας  είπα  ότι  δεν  μίλησα  μόνο  

με  τον  διοικητή ,  μίλησα  και  με  γιατρούς  οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  

τον  κόβιτ ,  μίλησα  και  με  ανθρώπους  οι  οποίοι  έχουν  υπεύθυνη  μέσα  

μέσα  στο  νοσοκομείο ,  όπως  και  με  τις  εποπτεύουσες  αρχές .   

 Αυτή  είναι  η  πραγματικότητα .  Πάντως  είμαστε  εδώ ,  γιατί  πρέπει  

να  είμαστε  εδώ  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  παρέμβουμε  εάν  βρούμε  

ότι  δεν  ικανοποιούνται  αυτές  οι  συνθήκες  τις  οποίες  έχουμε  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  τον  λόγο  για  συγκεκριμένο  θέμα  όταν  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς  δεν  ξέρω ,  λέμε  να  μπει  προς  συζήτηση .  Πήραμε  μια  

απόφαση  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εάν  γίνει  θέμα  να  στείλουμε  άλλη  

επιστολή  θα  πρέπει  λίγο  να  το  συζητήσουμε .  Η  επιστολή  ήταν  στο  

κλίμα  και  στην  φιλοσοφία  που  είπαμε  εδώ  αλλά  επαναλαμβάνω ,  νομίζω  
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ότι  θα  πρέπει  να  κρατήσουμε  εμείς  μια  διακριτή  στάση  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  από  τις  όποιες  συνδικαλιστικές ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

διεκδικήσεις  ή  στοχεύσεις  υπάρχουν  από  κάποιους  Συλλόγους .  Εμείς  

είμαστε  συνολικά  και  πρέπει  να  το  βλέπουμε  συνολικά  και  με  

σοβαρότητα  και  με  υπευθυνότητα .   

 Κατανοώ  την  αγωνία  όλων  μας ,  κατανοώ  την  αγωνία  και  των  

ερωτώντων ,  εκφράζω  με  αυτή  την  θέση ,  από  εκεί  και  πέρα ,  δεν  νομίζω  

ότι  θα  πρέπει  να  επιτρέψουμε  ο  Δήμος  Σερρών  να  γίνει  ούτε  κομιστής  

επιστολών  συνδικαλιστικών  ούτε  και  εάν  θέλετε  να  συμμετέχει  σε  

κομματικές  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  έχω  τον  λόγο  κάποια  στιγμή  πάνω  σε  

αυτό  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  επειδή  είμαστε  στην  φάση  των  ερωτήσεων ,  αντιλαμβάνομαι  

βέβαια  ότι  μπαίνει  και  ένα  θέμα  με  έγγραφο  το  οποίο  μας  κοινοποίησε  

εδώ  στο  τσάτ  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  το  πρωί  και  το  οποίο  . .  από  ότι  

αντιλαμβάνομαι  είναι  υπογεγραμμένο  και  από  τον  κ .  Φωτιάδη  και  από  

τον  κ .  Γεωργούλα  και  από  τον  κ .  Φαρμάκη .  Στην  συνέχεια  το   θέμα  

τέθηκε  ως  ερώτηση  από  τον  κ .  Φωτιάδη  και  δόθηκε  η  συγκεκριμένη  

απάντηση .   

 Εγώ  να  δώσω  τον  λόγο  τώρα  να  μιλήσετε  εσείς  επί  του  θέματος  

εάν  και  είναι  λίγο ,  δεν  προβλέπεται  αυτό  το  πράγμα  αυτή  την  ώρα .  Θα  

μπορούσαμε  πάντως  να  οργανώσουμε  μια  ομάδα  και  κάποια  στιγμή  

αύριο  ή  μεθαύριο  να  συναντηθεί  αυτή  η  ομάδα  είτε  δια  ζώσης  στην  
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αίθουσα  εδώ  πέρα ,  να  είμαστε  μέχρι  πέντε  άτομα  είτε  δια  

τηλεδιασκέψεως  και  αν  το  συζητήσουμε ,  διότι  αντιλαμβάνεστε  αυτό  

που  αποφασίστηκε  την  προηγούμενο  φορά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ολοκληρώθηκε  ως  ενέργεια ,  έγινε  η  επιστολή  αυτή  για  την  οποία  είχε  

ασχοληθεί  ο  Δήμαρχος  και  μας  εξήγησε  τους  λόγους  για  τους  οποίους  

έλαβε  την  μορφή  αυτή  η  επιστολή .   

Εάν  θέλουμε  κάτι  διαφορετικό ,  όπως  αυτό  που  ζητάτε  στο  

έγγραφο ,  να  γίνει  καινούργια ,  δηλαδή  επιστολή ,  αυτό  είναι  κάτι  που  

χρειάζεται  οπωσδήποτε  μια  προετοιμασία ,  μια  ζύμωση ,  μια  συζήτηση  

με  όλους  τους  επικεφαλής  των  παρατάξεων ,  ώστε  να  τεθεί  ως  ώριμο  

πλέον  ζήτημα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  ληφθεί  οριστική  

απόφαση .  Δεν  μπορούμε ,  δηλαδή ,  θέλω  να  πω  χωρίς  να  έχουμε  κάνει  

αυτή  την  προεργασία  να  το  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   το  έγγραφο  που  υπογράφουμε  είναι  να  μπει  ως  θέμα  

εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και  να  συζητήσουμε  το  γεγονός  ότι  με  αυτό  

που  ψηφίσαμε  το  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  επιστολή  που  

στάλθηκε  δεν  είναι  η  σωστή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  διαδικασία ,  βέβαια ,  για  να  έρθει  ένα  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

δεν  είναι  αυτή .  Θα  μπορούσατε  να  μας  το  έχετε  στείλει  νωρίτερα… 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  προ  ημερήσιας  διάταξης ,  κύριε  Φαρμάκη ,  δεν  έχουμε  τον  τρόπο  

αυτόν .  Εντάξει ;  Εν  πάση  περιπτώσει ,  για  να  συζητηθεί  ένα  θέμα  

πράγματι  πρέπει  να  υπάρχουν  κάποιες  προϋποθέσεις  αλλά  η  διαδικασία  
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δεν  είναι  αυτή .  Το  συζητάμε  τώρα  εμείς ,  όπως  βλέπετε ,  εξαντλώντας  

κάθε  καλή  διάθεση  συνεννόησης ,  συνεργασίας ,  αλλά  δεν  είναι  αυτή  η  

διαδικασία .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

…για  την  διαδικασία  ο  νόμος  λέει  αυτό .  Ότι  μπορούμε  να  βάλουμε  

. .θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  …να  έχει  υπογραφεί  από  

συγκεκριμένα  άτομα  και  έχει  υπογραφεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ας  ολοκληρώσουμε  τις  ερωτήσεις  και  θα  επανέλθουμε  στην  

συνέχεια  για  να  κάνουμε  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ,  αφού  το  

συζητάμε  επ’  αυτής  της  βάσεως .   

 Δεν  ξέρω ,  έχει  τεθεί  ακόμα  ένα  ερώτημα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  σχετικά  

με  τον  Λευκώνα .  Εγώ  να  απαντήσω  σε  σχέση  με  αυτό  το  θέμα  που  

έθεσε  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  για  την  l ive αναμετάδοση  των  

συνεδριάσεών  μας ,  όσο  γίνονται  οι  τηλεδιασκέψεις .   

 Πράγματι  το  είχαμε  επιχειρήσει  την  προηγούμενη  φορά ,  όμως  

είχαν  διαπιστωθεί  αρκετά  τεχνικά  προβλήματα  και  για  αρκετή  ώρα  είχε  

διακοπεί  η  σύνδεση  λόγω  τεχνικών  προβλημάτων .   

 Δεν  υπάρχει  καμία  αντίρρηση  επί  της  ουσίας  να  υπάρχει  

δημοσιότητα .  Για  τον  λόγο  αυτό  άλλωστε  έχουν  κληθεί  και  είναι  

παρόντες ,  όπως  και  στην  προηγούμενη  και  στην  σημερινή  συνεδρίαση  

δημοσιογράφοι  οι  οποίοι  μπορούν  και  παρακολουθούν  και  λαμβάνουν  

γνώση  των  όσων  λέμε  για  να  τα  δώσουν  στην  Σερραϊκή  κοινωνία  στην  

συνέχεια ,  αλλά  θα  το  δούμε  τεχνικά  εάν  είναι  εφικτό  και  εάν  δεν  θέτει  

σε  κίνδυνο  την  όλη  διεξαγωγή  της  συνεδρίασης  και  άμα  μας  

βεβαιώσουν  οι  τεχνικοί  μας  ότι  μπορεί  να  γίνει ,  θα  το  κάνουμε .   

 Κύριε  Δήμαρχε .  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  απαντήσω  λίγο .  Το  συγκεκριμένο  πρόσωπο  το  μεταφέραμε  στην  

Δημοτική  Αστυνομία .  Όπως  είπαμε  στην  αρχή  αυτό  που  προέχει  αυτή  

την  στιγμή  είναι  στο  να  ενισχύσουμε  τις  δομές  ελέγχου  εφαρμογής  των  

μέτρων  κατά  της  διάδοσης  των  κορωνοϊού .   

 Όπως  σας  είπα  τα  τρία  άτομα  στην  Δημοτική  Αστυνομία  τα  

ενισχύσαμε  με  άλλα  δέκα  άτομα  διοικητικούς  υπαλλήλους ,  

διοικητικούς  υπαλλήλους  οι  οποίοι  εν  μέσω  έλλειψης  προσωπικού  του  

Δήμου ,  εν  μέσω  αδειών  και  τηλεργασίας  θα  πρέπει  να  καταλάβετε  ότι  

ήταν  μια  πάρα  πολύ  δύσκολη  ενέργεια .   

 Πραγματικά  βασανιστήκαμε  πάρα  πολύ  για  να  εξοικονομήσουμε  

αυτά  τα  άτομα  και  να  ενισχύσουμε  αυτό  τον  πολύ  σημαντικό  για  τέτοια  

εποχή  προσωπικό .  Είναι  σίγουρο  ότι  αυτά  τα  άτομα  και  θα  

λειτουργήσουν  και  εκ  περιτροπής  και  θα  είναι  για  πολύ  μικρό  χρονικό  

διάστημα .  Καταλαβαίνουμε  απολύτως  τις  δυσλειτουργίες  που  

δημιουργούνται ,  γιατί ,  όπως  είπαμε  είμαστε  γενικά  αποψιλωμένοι  όσον  

αφορά  το  θέμα  του  στελεχιακού  δυναμικού ,  ειδικά  των  διοικητικών  

υπαλλήλων  του  Δήμου ,  άρα  είναι  δεδομένο  ότι  από   όπου  περνάμε ,  από  

οποιαδήποτε  υπηρεσία  παίρναμε  άτομο ,  θα  υπήρχαν  δυσλειτουργίες .   

 Κατανοούμε  τον  προβληματισμό  και  την  αγωνία  των  Τοπικών  

Συμβουλίων  εκεί .  Έχω  έρθει  σε  επαφή  με  την  Πρόεδρο ,  έχω  μιλήσει  με  

την  Πρόεδρο ,  της  έχω  εξηγήσει  και  με  την  Πρόεδρο  και  με  τους  άλλους  

συναδέλφους  των  άλλων  χωριών ,  τους  έχω  εξηγήσει  ότι  θα  είναι  για  

ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα .  Για  αυτό  το  διάστημα  που  θα . . .να  

μπορέσει  να  ομαλοποιηθεί  η  κατάσταση  και  να  ενισχύσουμε  την  

Αστυνομία  στο  ρόλο  της .   
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 Από  εκεί  και  πέρα ,  είμαστε  εδώ  να  δούμε  τις  όποιες  

δυσλειτουργίες  παρουσιάζονται  και  να  τις  καλύψουμε .  Πάντως  θα  είναι  

ένα  πολύ  μικρό ,  για  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα .   της  εξήγησα ,  

πιστεύω  ότι  το  κατάλαβε ,  πάντως  είναι  κατανοητή  η  αγωνία  της .  

 Αυτή  είναι  η  απάντηση  που  μπορούμε  να  δώσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  να  συμπληρώσω  και  εγώ  πάνω  σε  αυτό .  πράγματι ,  

υπήρχε  συζήτηση  εκτενής  και  με  την  Πρόεδρο  του  Λευκώνα  και  των  

Καλών  Δέντρων  που  το  αντιλήφθηκαν  και  έδειξαν  απόλυτη  κατανόηση  

ακριβώς  διότι  η  επιλογή  αυτή  είναι  σε  πολύ  προσωρινή  βάση ,  

πρυτάνευσε  η  προτεραιότητα  ότι  θα  πρέπει  να  ενισχυθεί  η  Δημοτική  

Αστυνομία  την  περίοδο  αυτή  και  μόλις  μπορέσουμε  να  έχουμε  

περισσότερες  επιλογές ,  γιατί  το  προσωπικό  του  Δήμου  αυτή  την  στιγμή  

είναι  εντελώς  αποψιλωμένο  με  τις  άδειες  ειδικού  σκοπού  λόγω ,  τα  

γνωστά  να  μην  τα  επαναλαμβάνομε ,  μόλις  μπορέσει  να  ομαλοποιηθεί ,  

όπως  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  θα  μπορέσουμε  να  αποκαταστήσουμε  την  

δυσκολία  που  υπάρχει  προς  την  Δημοτική  Ενότητα  Λευκώνα .   

 Τώρα ,  υπάρχει  αυτό  το  έγγραφο ,  το  οποίο  το  έχετε  διαβάσει  όλοι  

στο  τσάτ ,  το  έχετε ,  το  οποίο  τέθηκε  ως  ερώτηση  και  απαντήθηκε  από  

τον  Δήμαρχο .  Ζήτησε  επ’  αυτού  να  τοποθετηθεί  ο  κ .  Φαρμάκης  και  ο  

κ .  Γεωργούλας .   

 Ορίστε  κ .  Γεωργούλα .   

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  νομίζω  

ότι  φάνηκε  και  αοπ  την  πρόταση  την  αρχική  των  τεσσάρων  που  κάναμε  

και  που  έγινε  αποδεκτή  από  τον  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  δεν  ήταν  

κανένας  σκοπός  να  υπάρξει  εκμετάλλευση  από  οποιονδήποτε .  Ο  μόνος  
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σκοπός  είναι  να  καταδειχθεί  στον  κ .  Πρωθυπουργό  και  στον  Υπουργό  

Υγείας  ποια  είναι  η  πραγματική  κατάσταση  όπως  είναι  διαμορφωμένη  

σήμερα ,  που  προφανώς ,  όπως  πολύ  σωστά  είπε ,  ο  συνάδελφος  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  η  κατάσταση  του  νοσοκομείο  έχει  φτάσει  εδώ  που  έχει  

φτάσει  και  πρέπει  τουλάχιστον  όλες  οι  διοικήσεις  και  όλες  οι  

κυβερνήσεις  των  τελευταίων  δέκα  ετών .   

 Ο  σκοπός  ήταν  ο  εξής .  Να  επικοινωνήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  με  την  

διοίκηση  του  νοσοκομείου  και  με  οποιονδήποτε  άλλο  φορέα  έκρινε  

αυτός  ότι  ήταν  ωφέλιμο  να  συζητήσει  μαζί  τους ,  να  μάθει  τις  θέσεις  

τους  και  από  εκεί  και  πέρα  να  συνταχθεί  μια  επιστολή  η  οποία  να  

καταδεικνύει  την  πραγματική  κατάσταση  και  τις  ελλείψεις  που  

υπάρχουν  σύμφωνα  με  τα  πράγματα  τα  οποία  ισχύουν .   

 Θα  έπρεπε ,  για  παράδειγμα ,  ένα  …συμβολικά  αναφέρω  . .άρα  

υπάρχουν  . .  θέσεις  κενές .  Υπάρχουν  διακόσιες  θέσεις  νοσηλευτών  που  

θα . .  εκατόν  είκοσι ,  άρα  έχουμε  ογδόντα  θέσεις  κενές .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:  

Το  θέμα  αφορά  το  σύνολο  του  Νομού  και  όχι  αποκλειστικά  το  

νοσοκομείο  Σερρών  και  βέβαια  αφορμή  παίρνουμε  από  την  κατάσταση  

που  διαμορφώθηκε  με  την  πανδημία .  Σήμερα  όλα  αυτά  τα  οποία  . .  που  

ανέφερε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  . .γιατί ;  Γιατί  μεταφέρθηκαν  από  άλλες  

κλινικές  στο  νοσοκομείο  προσωπικό  για  να  ενισχύσει  την  

συγκεκριμένη  . .  κατάσταση  της  πανδημίας ,  που  πρέπει  να  

αντιμετωπιστεί .   
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 Εμείς  γνωρίζουμε  στο  σύνολο  ότι  οι  Σερραίοι  ότι  το  νοσοκομείο  

μας  έχει  σοβαρά  προβλήματα  σε  στελεχιακό  δυναμικού  και  φυσικά  και  

. .  υποδομές .  …Δεν  υπάρχει  στο  νοσοκομείο  Σερρών ,  θα  πρέπει  να  το  

πληρώσω  έξω .  Ενδεικτικά  το  αναφέρω .   

 Εκείνο  που  πρέπει  να  . .εμείς  στον  τον  Πρωθυπουργό  είναι  ποια  

είναι  η  πραγματική  κατάσταση .  Ότι  από  αυτές  τις . .  προσλήψεις  που  

αναφέρονται  ότι  θα  γίνουν  να  ξέρουν  ότι  θα  πρέπει ,  εάν  πραγματικά  

ενδιαφέρονται  για  τον  Νομό  Σερρών ,  να  καλύψουν  αυτά  τα  κενά .  Δεν  

υπάρχει  ούτε  πρόθεση  να  υιοθετήσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  ο  κ .  

Δήμαρχος  απόψεις  συνδικαλιστικών  φορέων .  Μια  πραγματική  

κατάσταση  απλά  να  καταδείξουν .   

Αυτός  είναι  ο  σκοπός  και  αυτά  τα  νούμερα  δεν  . .Δηλαδή  είναι  

γνωστό  σε  όλη  την  Ελλάδα  το  ΕΣΥ   έχει  πρόβλημα ,  δεν  θα  είχε  εδώ  

στις  Σέρρες ;  Η  ιστορία  είναι  να  . .το  δικό  μας  το  πρόβλημα  και  από  

εκεί  και  πέρα  υπεύθυνα  ας  αντιδράσουν  τόσο  ο  κ .  Πρωθυπουργός  όσο  

και  ο  υπουργός  Υγείας .  Ούτε  καταλογίζουμε  ευθύνες  και  δεν  πρέπει  να  

το  κάνουμε  αυτό .  Μια  κατάσταση  πραγματική  όπως  έχει  διαμορφωθεί  

μέσα  στα  χρόνια  που  έχουν  περάσει  άρα  η  πραγματική  κατάσταση  έχει  

και  νούμερα .   

Γι '  αυτό  θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μια  συμπληρωματική  

επιστολή ,  η  οποία  να  καταδεικνύει  όλα  αυτά  τα  θέματα  και  από  εκεί  

και  πέρα  ας  είναι  και  οι  συνημμένες  οι  απόψεις  και  των  

συνδικαλιστικών  φορέων  και  της  διοίκησης  του  νοσοκομείου .  Όλοι  

αυτοί  μπορεί  να  έχουν  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  και  εμείς .  Ορίστε  κ .  Φαρμάκη  και  εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πρόεδρε  να  θυμίσω  γιατί  ίσως  δεν  έγινε ,  δεν  ακούστηκαν  αυτά  τα  

οποία  έγιναν ,  από  τότε  που  τέθηκε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

και  από  την  ενημέρωση  που  είχα  από  τις  επίσημες  πηγές ,  έχουν  

εγκριθεί  45 νέες  θέσεις  για  στελέχωση .  Έχουν  εγκριθεί .  Είναι  στην  

διαδικασία  για  την  ολοκλήρωση .  Πρώτον .    

 Έχουν  εγκριθεί  τρεις  νέοι  γιατροί ,  οι  οποίοι  είναι  σε  πρόσληψη .   

 Έχει  προχωρήσει  ένα  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  στελέχωσης  μέχρι  

που  οι  μονάδες  ΜΕΘ  από  έξι  γίνονται  δέκα  επτά .   

 Αυτά  προφανώς  είναι  μέσα  σε  μια  προσπάθεια  η  οποία  γίνεται .  

Αυτό  είναι  μια  πραγματικότητα ,  την  οποία  θα  πρέπει  να  την  

περιλάβουμε  αλλά  επαναλαμβάνω ,  στην  επιστολή  γράφουμε  ξεκάθαρα  

ότι  έχουμε ,  η  ανάγκη  των  νοσοκομείων  σε  επιπλέον  ιατρικό ,  

…προσωπικό  και  σε  εξοπλισμό  και  κρίνεται  απαραίτητη  αυτή  η  

στελέχωση  και  ο  εξοπλισμός  του  νοσοκομείου  για  να  λειτουργήσει  

απρόσκοπτα .   

 Οι  μονάδες ,  οι  αριθμοί  αλλάζουν  μέρα  με  την  μέρα .  Είναι  να  το  

πω  έτσι ,  δεν  θα  ήταν  ολοκληρωμένο  εάν  λέγαμε  κάτι ,  έναν  αριθμό  ο  

οποίος  την  επόμενη  μέρα  θα  είναι  διαφορετικός .  Δεν  ξέρω  κατά  πόσο  

αυτό  θα  εξυπηρετούσε .  Αυτό  λέω  μόνο .  

 Κατά  τα  άλλα  είμαστε  ταυτόσημοι  στην  αγωνία  που  εκφράζουμε  

για  την  μονάδα  υγείας  και  αυτό  το  στείλαμε .  Την  επιστολή .  Τώρα  

προφανώς  υπάρχει  διαφοροποίηση  γιατί  κάποιοι  ήθελαν  έναν  

διαφορετικό  τόνο  στην  επιστολή ,  εντάξει ,  εδώ  είναι  κάτι  το  οποίο  

μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  να  συμφωνήσει  ή  να  διαφωνήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχε  ζητήσει  τον  λόγο  και   ο  κ .  Φαρμάκης .  Να  τον  ακούσουμε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  
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Καλησπέρα  σε  όλους ,  αφού  παίρνω  τον  λόγο  επίσημα .  Εδώ  υπάρχει  ένα  

θέμα  για  μας .  . .  Για  μας  δεν  είναι  το  θέμα  τόσο  το  που  καταλήγει  η  

επιστολή .  …Δηλαδή  εμείς  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

συζητήσαμε  και  ψηφίσαμε  ομόφωνα  όλοι  μας  ότι  στο  πρώτο  κύμα  υπό  

την  καθοδήγηση  της  κυβέρνησης  έγιναν  όλα  καλά .  Από  το  πρώτο  μέχρι  

το  δεύτερο  με  μαύρα  γράμματα  έντονα ,  λέει  ότι  η  συνεχή  προσπάθεια  

της  πολιτείας ,  δηλαδή  εξοπλισμός  νοσοκομείων  από  τον  Μάρτιο  μέχρι  

τώρα ,  εξοπλισμό  των  νοσοκομείων  με  γιατρούς ,  με  υλικό ,  με  διάφορα  

άλλα ,  . .  την  συγκεκριμένη  στιγμή  δεν  τα  καταφέραμε ,  με  συγχωρείτε .   

 . .  η  επιστολή  που  στείλαμε  και  θεωρούμε  θετικό  …αυτό  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  τώρα  ότι  έχουμε  ένα  νοσοκομείο  πλέον  που  στο  πρώτο  κύμα  

είχαμε  . .στο  πρώτο  κύμα  είχαμε  διαθέσει  δυο  κλίνες  του  νοσοκομείου ,  

τώρα  όλες  ότι  …δεν  έγιναν  προσλήψεις ,  οι  ίδιοι  γιατροί  ήταν  στο  

νοσοκομείο  και  ήταν  και  για  άλλα  περιστατικά ,  … Δηλαδή  άμα  

τρακάρεις ,  πέθανες ,  να  το  πω  όσο  πιο  λαϊκά  μπορώ .   Άμα  σπάσεις  το  

χέρι  σου ,  θα  πας  στο  νοσοκομείο  και  θα  σε  στείλουν  στην  

Αλεξανδρούπολη ,  Δράμα ,  Θεσσαλονίκη ;  Δεν  ξέρεις  ποιον  να  καλέσεις  

για  να  βάλεις  έναν  γύψο .   

Αυτή  είναι  η  κατάσταση ,  κύριε  Δήμαρχε  στο  νοσοκομείο  μας .  

Αυτό  γίνεται  την  συγκεκριμένη  στιγμή .  Αυτό  το  έχουμε  ψηφίσει  

ομόφωνα  εμείς  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  συνεχίζει  η  

επιστολή  που  στείλατε  ότι  είναι  θετικό…Δηλαδή ,  εμείς  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  πρέπει  να  πάμε  στα  χωριά  μας  και  να  τους  πούμε  ότι  μην  

σας  απασχολεί  που  δεν  έχει  γιατρούς  στα  Κέντρα  Υγείας  και  δεν  είναι  

24ωρη  η  βάρδια  των  γιατρών  σας ,  είναι  θετικό .  Αυτό  πρέπει  να  πούμε  

στα  χωριά  μας .  Αυτό  λέει  η  επιστολή ,  τουλάχιστον ,  που  στείλαμε  εμείς  

προς  την  κυβέρνηση .   
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Επίσης  δεν  θυμάμαι  εγώ  να  ψηφίσαμε  ομόφωνα  στην  . .  ότι  ο  

λόγος  της  πανδημίας  σε  κάθε  Δήμο  διαφέρει .  . .που  είναι  και  ένα  

ζήτημα  που  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Τα  αεροπλάνα  που  ήταν  πλήρης ,  γιατί  είναι  ασφαλή  τα  αεροπλάνα  για  

να  πάει  κανείς  διακοπές ,  ούτε  αυτό  αγγίζει  την  πόλη  μας .  Ούτε  τα  

πλοία  . .ούτε  τα  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  που  είναι  ένας  πάνω  στον  

άλλο  σαν  σαρδέλες  αγγίζει  την  πόλη  μας .  Στον  δικό  μας  Δήμο  είναι  

μόνο  το  θέμα  εάν  θα  είναι  ανοικτά  τα  κέντρα  διασκέδασης .  Αυτό  είναι  

η  όλη  ιστορία .  Όλα  τα  υπόλοιπα…Που  δεν  θέσαμε  καν  τέτοιο  

θέμα . . .της  πανδημίας  και  για  ποιο  λόγο  δοκιμαζόμαστε  έτσι .  Δεν  

ανοίξαμε  καν  αυτή  την  κουβέντα   

 Μιλάμε  για  τους  γιατρούς  του  νοσοκομείο  που  από  το  πρωί  μέχρι  

το  βράδυ  τους  λέμε  ήρωες ,  οι  οποίοι  έχουν  βαρέσει  και  μέχρι  36 ώρες  

βάρδια  συνεχόμενη ,  γιατί  αυτό  είναι  το  νούμερο ,  36 ώρες  βάρδια  

συνεχόμενη ,  η  οποίοι  έχουν  . .107,  εάν  θυμάμαι  καλά  κρούσματα  . .  το  

πολύ  επτά  και  πρέπει  να  προσέχουμε  αυτούς  τους  107,  τόσοι  είναι  και  

η  επιστολή  που  στείλαμε  δεν  καταλογίζει  καν  καμία  ευθύνη  πουθενά  

… 

 …εμείς  ζητήσαμε  το  αυτονόητο ,  να  γίνει  το  νοσοκομείο  μας  όπως  

πρέπει  να  γίνει .  Για  μας  ο  Δήμος  άμα  είναι  να  σταθεί  αντάξιος  στην  

σημερινή  κατάσταση ,  …τα  υπόλοιπα  που  κάνουμε  σαν  Δήμος ,  …ότι  

δεν  παίρνουμε  μέτρα  ή  δεν  βοηθάμε  . .αλλά  θα  έπρεπε  τώρα  να  απαιτεί  
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το  παλαιό  μας  νοσοκομείο  να  ανοίξει  με  γιατρούς ,  να  ανοίξει  για  να  

μπορούμε ,  άμα  πάθουμε  κάτι  ως  πολίτες ,  οτιδήποτε  άλλο  εκτός  κόβιτ  

να  ξέρουμε  που  θα  πάμε .  Ειλικρινά  η  κατάσταση  είναι  εκτός  ελέγχου  

σε  αυτό  το  θέμα .  Σας  μιλάω  από  προσωπική  εμπειρία .  Είναι  εκτός  

ελέγχου .  Άμα  χρειάζεται  να  κάνεις  ένα  χειρουργείο  για  οτιδήποτε  

άλλο ,  οτιδήποτε  άλλο ,  δεν  υπάρχει  πλέον  η  δυνατότητα .  Σας  το  μιλάω  

από  προσωπική  εμπειρία .  

 …ποιος  φταίει ;  Γιατί  έγινε ;  Κάναμε  μια  επιστολή  των  Σωματείο  

των  Γιατρών  στο  Νοσοκομείο  …μπορεί  να  φοράνε  μάσκες ,  μπορεί  να  

παλεύουν  στο  νοσοκομείο ,  μπορούν  να  βαράνε  υπερωρίες  μέχρι  εκεί  

που  δεν  πάει ,  αλλά  δεν  έχουν  …με  αποσπάσεις  . .  κολλάνε  κορωνοϊό ,  

εκεί  μέσα  δεν  κολλάνε  και  έχουν  κάνει  . .έχουν  το  στόμα  και  

διεκδικούν .   

 Σε  αυτό  ζητήσαμε  να  συνδράμει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  το  

ψήφισε  ομόφωνα .  Σε  αυτό  που  στείλατε ,  με  συγχωρείτε  πολύ ,  άμα  το  

φέρνατε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προς  συζήτηση ,  ομόφωνα  δεν  θα  

έβγαινε .  Δεν  υπήρχε  περίπτωση  να  βγει  ομόφωνα .  Και  σε  αυτά  που  

γράφετε ,  όχι  μόνο  διαφωνούμε ,  είναι  σαν  να  εμπαίζετε  την  αντίληψή  

μας .   

 Ευχαριστώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   και  εγώ  έχω  ζητήσει… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  πριν  δώσετε  τον  λόγο  …το  ότι  υπάρχει  διαφορετική  

προσέγγιση  δεν  σημαίνει  ότι  η  άποψή  σας  είναι  αυτή  η  οποία  θα  πρέπει  

να  κυριαρχήσει  σε  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Έχετε  μια  συγκεκριμένη  

προσέγγιση ,  την  σέβομαι ,  απόλυτα  την  σέβομαι ,  σέβομαι  όλες  τις  
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διαφορετικές  προσεγγίσεις  αλλά  από  εκεί  και  πέρα  δεν  μπορείτε  να  την  

επιβάλλετε  και  να  πω  ότι  την  δική  σας  άποψη  μέσα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Προφανώς  …εξήγησα ,  νομίζω ,  τι  ακριβώς  έγινε .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  είναι  σεβαστή  η  διαφορετική  άποψη ,  όλα  τα  

άτομα  τα  οποία  αναφέρονται  στην  επιστολή ,  καταρχάς  μια  επιστολή  θα  

πρέπει  καταλήξει  κάπου .  Δεν  σημαίνει  ότι  όλα  αυτά  είναι  ψηφισμένα  

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  οι  απόψεις  που  υπογράφονται  στην  

επιστολή  καταλήγοντας  όμως  σε  αυτό  το  οποίο  έχουμε  πάρει  απόφαση  

όλοι .  Αυτό  το  οποίο  είναι  και  το  κυρίαρχο .   

Εάν  θέλουμε ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  να  βάζαμε  copy –paste αυτά  

τα  οποία  έγραψε  μια  συνδικαλιστική  οργάνωση  των  ιατρών ,  τους  

οποίους ,  επαναλαμβάνω ,  τους  σεβόμαστε  για  τον  αγώνα  τους ,  νομίζω  

ότι  θα  υποτιμούσαμε  την  ίδια  την  λειτουργία  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

Εν  πάση  περιπτώσει ,  σας  είπα  ότι  η  άποψη  η  δική  σας  είναι  

εντελώς  σεβαστή ,  από  εκεί  και  πέρα  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  έχουμε  

τις  ίδιες  απόψεις  και  την  ίδια  προσέγγιση .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  δεν  διαφωνούμε  σε  αυτό  που  . .  στο  πως  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Την  πρώτη  μιάμιση  σελίδα  που  κάνετε  την  κυβέρνησή  σας  θεό ,  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη ,  παρακαλώ .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  είμαστε  οι  εκπρόσωποι  των  Σερραίων  δημοτών .  Εάν  

εσείς  θεωρείτε  κομματικό  το  δικό  σας  λόγο ,  εγώ  δεν  τον  θεωρώ .  

Κυβέρνησή  μας  δεν  υπάρχει .  Υπάρχει  κυβέρνηση  της  Ελλάδας  και  από  

εκεί  και  πέρα  υπάρχει  ο  Δήμος  Σερρών .  Μόνο  αυτόν  εκπροσωπούμε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  γίνεται  αυτό ,  σας  παρακαλώ .  Παρακαλώ ,  δεν  μπορεί  να  

γίνει  αυτό ,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  αυτή  την  συζήτηση .  Θα  με  

αναγκάζετε  να  κλείνω  μικρόφωνα .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  σας  παρακαλώ  πολύ .  Ακούσαμε  με  πολύ  μεγάλη ,  με  

ευλάβεια  όσα  μας  είπατε  και  με  πολύ  σεβασμό .  Σας  παρακαλώ  πολύ  

μην  κάνουμε  τέτοιους  είδους  αντιπαραθέσεις .  Κυρία  Χαραλαμπίδου  να  

ακούσουμε  και  εσάς  και  να  ολοκληρώσουμε  το  θέμα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εγώ  απευθύνομαι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίως  

σε  σας ,  γιατί  εσείς  είστε  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  

είστε  υπεύθυνος  για  την  σωστή  εκτέλεση  των  αποφάσεων  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Η  απόφαση ,  το  πνεύμα  όπως  το  στείλαμε  και  όπως  εισηγήθηκε  

και  όπως  …ως  εξής :  

 «Αποστολή-  επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό  κ .  Μητσοτάκη  και  

τον  υπουργό  Υγείας  κ .  Κικίλια  για  την  ενίσχυση  του  νοσοκομείου  
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Σερρών  με  βάση  τις  ανάγκες ,  όπως  έχουν  περιγραφεί  στην  επιστολή  

των  γιατρών  του  νοσοκομείου».  

Επίσης  κατά  τις  τοποθετήσεις  μας  είχε  αναφερθεί  και  ο  κ .  

Φαρμάκης  και  οι  υπόλοιποι  πέρα  από  το  θέμα  . .ότι  στην  επιστολή  θα  

επισυναφθεί  η  επιστολή ,  το  δελτίο  τύπου  το  συγκεκριμένο  που  σας  

είχαμε  στείλει  με  την  εισήγηση  του  θέματος  των  γιατρών .   

Επίσης ,  με  τοποθέτησή  του  . .εάν  θυμάμαι  καλά  για  να  ζητήσουμε  

την  γνώμη  και  των  υπόλοιπων  σωματείων  και  φυσικά  και  της  

διοίκησης .  Δεν  θα  υπήρχε  κανένα  πρόβλημα  εάν  όλες  οι  τοποθετήσεις ,  

όλες  οι  θέσεις  και  της  διοίκησης  και  των  γιατρών ,  όπως  ήταν  και  το  

θέμα  που  συζητήσαμε  και  των  υπόλοιπων  εργαζομένων  είχαν  

επισυναφθεί  σε  αυτή  την  επιστολή .   

Επίσης  θα  ήθελα  να  πω  ότι  δυστυχώς  κάνατε  δεκατέσσερις  μέρες  

για  να  γράψετε  μια  μιάμιση  σελίδα  επιστολή .  Δεν  ξέρω  ποιος  την  

έγραψε ,  ποιος  ανέλαβε  να  το  κάνει .  Για  να  κάνετε  για  μιάμιση  σελίδα  

επιστολή  δεκατέσσερις  μέρες ,  εγώ  προσωπικά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ξέρετε  

ότι  σας  πήρα  τρεις  φορές  τηλέφωνο .  Επίσης  βάλαμε  μέσα ,  όπως  είπε  

και  ο  κ .  Φαρμάκης  και  ο  κ .  Γεωργούλας ,  δεν  θυμάμαι  και  ο  κ .  

Φωτιάδης  πράγματα  τα  οποία  δεν  συζητήσαμε  και  δεν  πήραμε  καμία  

απόφαση  για  το  ποιος  ευθύνεται  για  την  κατάσταση  και  όλα  αυτά .  

Εμείς  θέλαμε  να  αποτυπωθεί  η  κατάσταση  του  νοσοκομείου  αυτή  την  

στιγμή  και  να  ζητήσουμε  βοήθεια  με  βάση  τις  πάγιες  ανάγκες  που  έχει  

το  νοσοκομείο  και  είχε  πριν  την  πανδημία  και  δεν  έχει  σε  καμία  

περίπτωση ,  δεν  μπορείτε  να  το  λέτε  αυτό ,  κύριε  Δήμαρχε  και  σας  

άκουσα  και  στην  τηλεόραση  να  το  λέτε ,  ότι  έχει  κομματική  χροιά .   

Είναι  πολύ  φθηνή  αυτή  η  τοποθέτηση .  Μας  αδικεί  όλου  μας .  

Ξέρετε  ότι  είμαστε  από  αριστερά  μέχρι  δεξιά  αυτοί  που  υπογράφουμε .  
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Είναι  πάρα  πολύ  άσχημο  να  το  λέτε ,  μας  μειώνετε  όταν  λέτε  ότι  έχει  

κομματική  χροιά .  Δηλαδή  όλος  ο  κόσμος  που  αγωνιά  αυτή  την  στιγμή  

μέσα  στον  Δήμο  μας  και  μέσα  στον  Νομό  μας  έχει  κομματική  χροιά ;  

Το  ξέρετε  ότι  βγάζουν  ανθρώπους  από  το  νοσοκομείο  για  να  έχουμε  

χώρο  για  τον  κόβιτ ;  Είναι  δυνατόν  να  μας  λέτε  ότι  είμαστε  κομματικοί ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  είπα  εγώ  αυτό  …. 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Σας  παρακαλώ  μην  με  διακόπτετε .   Σας  παρακαλώ .  Θα  ολοκληρώσω  

αμέσως .  Κάνετε  δεκατέσσερις  μέρες  για  μια  επιστολή  την  οποία  εγώ  

δεν  συνυπογράφω ,  δεν  μας  στείλατε  να  την  δούμε  και  δεν  την  δώσατε  

και  στα  μέσα  ενημέρωσης .  Αναρωτιέμαι  γιατί .  Μήπως  τελικά  και  εσείς  

ο  ίδιος  αισθάνεστε  ότι  δεν  εκτελέσατε  σωστά  γιατί  εκτελεστικός  είναι  

ο  ρόλος  σας ,  το  έργο  αυτό ;   

 Λυπάμαι  πάρα  πολύ ,  εγώ  θέλω  να  . .  δεν  συνυπογράφω  και  απαιτώ   

όπως  εκτελεστεί  σωστά  η  απόφαση  και  να  σταλεί  επιστολή  

συμπληρωματική  και  νέα .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  είναι  προφανές  ότι  υπάρχει  μια  διαφορετική  ανάγνωση  του  

θέματος  από  τις  διάφορες  παρατάξεις .  Προσπαθώ  να  μην  υψώσω  τους  

τόνους ,  όπως  έγινε  μόλις  πριν  από  λίγο .  Νομίζω  ότι  η  επιστολή  αυτή  

στο  τέλος  αυτό ,  εκεί  καταλήγει ,  στο  ότι  είναι  σημαντικές  οι  ανάγκες  

του  νοσοκομείου  το  οποίο  δοκιμάζεται  και  καλείται  η  κυβέρνηση  να  

δώσει  λύσει  στο  συγκεκριμένο  πρόβλημα  με  την  ενίσχυση  του  

προσωπικού ,  το  οποίο  από  ότι  διατυπώθηκε  και  από  την  διοίκηση  του  
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νοσοκομείου  είναι  το  μείζον  πρόβλημα  που  απασχολεί ,  δεν  είναι  θέμα  

τόσο  εξοπλισμού  όσο  προσωπικού .   

 Νομίζω  ότι  εκεί  καταλήγει  η  επιστολή  και  νομίζω  ότι  ως  προς  

αυτό ,  τουλάχιστον ,  όλοι  συμφωνούμε .   

 Τώρα ,  θα  προτείνω  και  πάλι  να  υπάρξει  μια  διερευνητική  ομάδα  

στην  οποία  να  υπάρξουν  επικεφαλής  από  όλες  τις  παρατάξεις  γιατί  το  

θέμα  τώρα  δεν  μπορούμε  να  το  συζητήσουμε  περαιτέρω ,  να  υπάρξει  

μια  διερευνητική  ομάδα  η  οποία  να  προπαρασκευάσει ,  ούτως  ή  άλλως  

σε  δυο  εβδομάδες  θα  ξανά  έχουμε  συνεδρίαση  του  σώματος  και  το  

πρόβλημα  μακάρι  να  εκλείψει  αλλά  θα  εξακολουθήσει  να  υπάρχει ,  

οπότε  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  εάν  κάνουμε  μια  προπαρασκευαστική  

ομάδα ,  η  οποία  να  το  συζητήσει  και  άμα  καταλήξουμε  σε  κάποιο  κοινό  

συμπέρασμα  μπορούμε  να  επαναλάβουμε  αυτό  που  λέτε  ή  να  κάνουμε  

μια  συμπληρωματική  επιστολή .  Εάν  δεν  καταλήξουμε ,  απλά  δεν  θα  

μπορέσουμε  να  καταλήξουμε .  

 Οπότε  θα  προτείνω… 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   υπάρχει  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  τι  πρόβλημα ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Αυτό  που  στείλατε  δεν  είναι  ομόφωνο .  Δεν  το  συζητήσαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  με .  Επειδή  δεν  μπορούμε  να  καθίσουμε  να  συντάξουμε   μια  

καινούργια  επιστολή  αυτή  την  ώρα ,  έχει  περάσει  ήδη  και  αρκετά  ο  

χρόνος… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πρόεδρε  μια  στιγμή .  Τέθηκε  το  θέμα  για  καινούργια  επιστολή ;  Από  

που  τέθηκε  το  θέμα  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τίθεται  το  θέμα  από  το  έγγραφο  που  μας  έχουν  κοινοποιήσει  εδώ  πέρα  

ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  ο  κ .  Φαρμάκης  και  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ότι  ο  λόγος  είναι  επειδή  δεν  τους  αρέσει  το  ύφος  της  επιστολής ;   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Δεν  μας  αρέσει  τα  συμπεράσματα  τα  πρώτα…. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  συμπεράσματα  είναι  στο  τέλος  κ .  Φαρμάκη .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μην  τρώμε  τον  χρόνο  των  συναδέλφων  που  είναι  πολύτιμος .  

Προσωπικά  σέβομαι  τις  απόψεις  όλων  και  την  δική  σας  και  της  κυρίας  

Χαραλαμπίδου .  Δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  συμφωνούμε .  Προφανώς  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προφανώς  δεν  έχετε  την  ίδια  προσέγγιση ,  ούτω  εγώ  όμως  τώρα  θα  

επιχειρηματολογήσω  περισσότερο  ούτε  και  εσείς .  Προφανώς  δεν  

μπορείτε  να  με  πείσετε  ούτε  και  εγώ  να  σας  πείσω .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εν  πάση  περιπτώσει  κύριε ,  το  συμπέρασμα  και  η  στόχευση  της  

επιστολής  είναι  ομόφωνα .  Να  ενισχυθεί  το  νοσοκομείο  μας  με  

περισσότερο  προσωπικό  και  περισσότερο  εξοπλισμό .  Τώρα  εάν  εσάς  το  

ύφος  δεν  σας  αρμόζει  ή  εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  συμφωνείτε ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  σεβαστή  η  άποψή  σας .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Να  μπει  προς  ψήφιση  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  εάν  συμφωνεί  με  την  επιστολή  που  στείλατε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  δεν  θα  μπω  σε  αυτή  την  κουβέντα  ξέρετε  γιατί ;  Γιατί  

αδικούμε  το  σώμα .  Το  έχετε  διαφορετική  προσέγγιση  για  το  τυπικό  της  

επιστολής ,  δεν  σημαίνει   ότι  η  επιστολή  αυτή  δεν  στάλθηκε  με  έναν  

συγκεκριμένο  τρόπο  που  κατέληξε  σε  μια  συγκεκριμένη  πρόταση .  

Τώρα  όλα  τα  άλλα ,  εάν  πάμε  παράγραφο  –παράγραφο  είμαστε  εδώ  

σαράντα  ένα  άτομα ,  μπορεί  να  έχουμε  σαράντα  ένα  απόψεις .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  δεν  θέλω  να  μπω  σε  χαρακτηρισμούς ,  μπορώ  και  εγώ  πολύ  εύκολα  

να  το  κάνω  αλλά  θα  αποφύγω  την  συγκεκριμένη  αυτή  προσέγγιση .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Δεν  την  αποφύγατε  στην  επιστολή  που  στείλατε .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φαρμάκη  αντιλαμβάνεστε  ότι  δεν  μπορεί  αυτή  την  ώρα  να  

υπάρξει  κάποιο  αποτέλεσμα  σε  αυτή  την  συζήτηση .  Υπάρχει  μια  σαφής  

διαφωνία .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Με  την  ιδιότητα  όχι  της  δημοτικής  συμβούλου ,  η  κυρία  Καλώτα  είμαι ,  

ως  πρώην  Πρόεδρος  του  Ιατρικού  Συλλόγου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  εάν  είναι  εποικοδομητικό .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι  για  να  κλείσουμε  αυτή  την  συζήτηση ,  η  οποία  δεν  μας  τιμά  

ιδιαίτερα  γιατί  τελικά  δίνουμε  πάλι  μια  πολιτική-κομματική  διάσταση  

. .Εγώ  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  ήμουνα .  Το  πρόβλημα  

του  νοσοκομείου  Σερρών  και  κάθε  νοσοκομείου  είναι  η  

υποχρηματοδότηση  που  ξεκίνησε  από  πολλά  χρόνια  πριν .   Αυτή  την  

στιγμή  όμως  πραγματικά  ως  γιατρός  και  με  προσωπική ,  έχω  προσωπική  

εμπειρία  αυτή  την  στιγμή ,  είναι  ότι  αυτή  την  στιγμή  πεθαίνει  κόσμος  

και  εμείς  μιλάμε  τώρα  για  επιστολές  εάν  στάλθηκαν  σωστά  ή  όχι .  Αυτό  

που  κάνουμε  τώρα  είναι  κομματικό .  Δεν  πρέπει  να  συζητάμε  γι '  αυτό  

το  θέμα .  Το  θέμα  είναι  για  μένα  αυτή  την  στιγμή  η  επιστολή  μας  

εξέφρασε  μια  αγωνία  για  το  νοσοκομείο  που  να  στελεχωθεί  το  

νοσοκομείο  αυτή  την  στιγμή ,  …γιατί  υπάρχει  υποχρηματοδότηση .   

 Εγώ  θα  ήθελα  σήμερα . .  τι  θα  κάνουμε  εμείς  ως  Δήμος  να  

βοηθήσουμε ,  όσο  μπορούμε ,  το  νοσοκομείο  Σερρών  αυτή  την  στιγμή ,  
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γιατί  αυτή  την  στιγμή  το  πρόβλημα  είναι  οι  αναισθησιολόγοι ,  το  

πρόβλημα  είναι  οι  νοσηλευτές .  Έχουμε  πολύ  μεγάλο  πρόβλημα  όχι  

μόνο  στις  Σέρρες ,  παντού  και  οι  ρίζες  είναι  πολύ  βαθιές .   

 Για  να  μην  χάνουμε  χρόνο  δυο  ώρες  κυριολεκτικά  να  λέμε  για  

την  επιστολή ,  εάν  μας  άκουγε  ο  κόσμος ,  εάν  είχαμε  ανοικτή  ακρόαση  

. .  δεν  ξέρω  τι  …Θα  πω  ότι  αυτό  θα  πρέπει  να  σταματήσει  εδώ .  Σήμερα .  

και  να  δούμε  παρακάτω  κάποιες  δράσεις  που  θα  αναφερθούν  σε  κάποια  

θέματα  που  δεν  φτάνουν  αυτές  και  δεν  ξέρω  τι  άλλο  . .  γιατί  είχα  

κάποιες  απουσίες  λόγω  υποχρεώσεων  προσωπικών ,  τι  κάναμε  για  το  

νοσοκομείο  Σερρών .  Γάντια  δεν  έχουμε ,  δεν  έχουμε  ποδιές .  Δεν  έχει  

τίποτα .   

 Στα  επόμενα  θέματα  βλέπω  ότι  κάνουμε  τεράστιες  δαπάνες  … 

Αυτή  την  στιγμή  πρέπει  να  συνδράμουμε  όλοι ,  όσοι  μπορούμε  φυσικά  

και  ο  Δήμος  με  πολύ  περισσότερες  δράσεις  προς  το  νοσοκομείο .  

…αυτή  την  στιγμή  το  νοσοκομείο  οι  νοσηλεύτριες ,  καλά  οι  γιατροί  δεν  

το  συζητώ ,  οι  νοσηλεύτριες  δεν  φτάνουν  να  κάνουν  τις  νοσηλείες .  

Νοσηλεία  σημαίνει  ότι  δίνω  τα  φάρμακα  . .  

 Άρα  αυτό  πρέπει  να  συζητήσουμε ,  ίσως  όχι  έτσι  στο  συμβούλιο  

αλλά  με  μια  Επιτροπή ,  με  κάτι  άλλο ,  τι  μπορούμε  να  δώσουμε  εμείς  

παραπάνω  στο  νοσοκομείο  Σερρών  γιατί  θα  προσληφθούν  γιατροί  αλλά  

πιστέψτε  με ,  θα  αργήσουν  οι  γιατροί ,  όπως  δεν  έγινε  τόσο  καιρό .  

Επομένως ,  τώρα  είναι  μια  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε .  Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Πρόεδρε  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Ναι ,  κ .  Γκότση .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορώ  να  πω  δυο  λόγια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούμε  καλά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συμφωνώ  με  την  κυρία  Καλώτα .  Εγώ  σας  ακούω ,  επειδή  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .  Ολοκληρώστε ,  κύριε  Δήμαρχε  εσείς  για  να  κλείσουμε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  κλείσουμε  το  θέμα ,  η  κυρία  Καλώτα  έλειπε  στις  προηγούμενες  

συνεδριάσεις ,  είχαμε  αναφερθεί  εκτενώς  σε  μια  σειρά  δράσεων  που  

έχουμε  για  το  νοσοκομείο  που  είχαμε  και  έχουμε  και  θα  έχουμε  

οργανώσει  για  το  νοσοκομείο ,  γιατί  οι  δράσεις  μας  και  η  βοήθεια  στο  

νοσοκομείο  είναι  διαχρονική  και  σε  εξοπλισμό  και  σε  υλικό  και  σε  

εγκαταστάσεις .   

Πρέπει  μόνο  να  σας  πω  ότι  έχουν  ενεργοποιηθεί  οι  διαδικασίες  

από  την  στιγμή  που  άλλαξε  το  νομοθετικό  πλαίσιο  και  πλέον  μπορούν  

να  δώσουν  και  δωρεά  στο  νοσοκομείο ,  γιατί  μέχρι  πριν  από  περίπου  

είκοσι  ημέρες  δεν  μπορούσαμε  να  κάνουμε  δωρεά .  Έχει  ενεργοποιηθεί  

η  διαδικασία ,  ούτως  ώστε ,  να  κάνουμε  δωρεά  βάση  την  κατάστασης  
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που  μας  έδωσαν  από  το  νοσοκομείο .  Μας  έδωσαν  μια  κατάσταση  με  

εξοπλισμό  που  είναι  απαραίτητος .  Έχουμε  επιλέξει  τον  πιο  ακριβό  

εξοπλισμό  και  έχουμε  προχωρήσει  για  μια  κενή  θέση  

θερμοσυγκόλλησης ,  συγκόλλησης  . .  ούτως  ώστε ,  γιατί  αυτά  μας  

ζήτησαν ,  ούτως  ώστε ,  να  το  προμηθεύσουμε  σαν  εξοπλισμό .   

Επίσης  και  για  υγειονομικό  υλικό  και  σε  . .και  σε  υλικό  που  

ζητείται  από  το  νοσοκομείο  ήμασταν  και  είμαστε  και  θα  είμαστε  

παρόντες  και  το  . .  όπως  επίσης  και  για  εξοπλισμό  έξω  από  το  

νοσοκομείο .  . .  στο  νοσοκομείο  εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό ,  τους  έχουμε  

πει  για  μια  καινούργια  εγκατάσταση  την  οποία  προμηθευόμαστε  για  

την  Πολεοδομία  και  την  . .να  την  πάμε  εκεί  και  περιμένουμε  από  το  

νοσοκομείο  την  απάντησή  τους  για  τον  προαύλειο  χώρο  του  

νοσοκομείου .   

Είμαστε  εδώ  να  διαθέσουμε  ότι  είναι  απαραίτητο  όχι  για  το  

νοσοκομείο ,  για  τους  συμπολίτες  μας ,  για  τους  συνδημότες  μας ,  γιατί   

η  απάντηση  του  νοσοκομείου  και  οι  ανάγκες  του  νοσοκομείου  είναι  

αυτές .  Θα  συμφωνήσω  ότι  εδώ  όλοι  έχουμε  την  ίδια  γνώμη ,  όλοι  

έχουμε  την  ίδια  γνώμη  και  . .  κανένας  περισσότερο  και  κανένας  

λιγότερο .   

Άρα  λοιπόν ,  ας  μείνουμε  σε  αυτό  και  ας  μείνουμε  στις  

προσπάθειες ,  οι  οποίες  γίνονται  για  τον  Δήμο  και  προς  την  ενίσχυση  

του  νοσοκομείου  και  από  εκεί  και  πέρα  το  παρακολουθούμε  το  θέμα ,  

είναι  σε  ένα  θέμα  δυναμικότητας  σε  εξέλιξη ,  εάν  δούμε  ότι  τα  

πράγματα  πηγαίνουν  δυσκολότερα  είμαστε  εδώ  για  να  τα  

αντιμετωπίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  νομίζω  ότι  ολοκληρώσαμε  τον  κύκλο .  
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καταθέσαμε  τέσσερις  παρατάξεις  σημείωμα  ότι  

διαφωνούμε  την  επιστολή  που  στάλθηκε .  Πιστεύω  ότι  πρέπει  να  μπει  

προς  ψήφιση ,  τουλάχιστον  όσοι  . .ναι  ή  όχι .  Τέσσερις  παρατάξεις  σας  

έχουμε  πει  ότι  διαφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  για  τον  λόγο  αυτό  πρότεινα ,  επειδή  αυτή  την  ώρα ,  

όπως  αντιλαμβάνεστε ,  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Ότι  γίνεται  θα  γίνεται  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  για  τον  λόγο  αυτό  πρότεινα  και  νομίζω  ότι  αυτή  είναι  

η  ορθότερη  επιλογή ,  να  υπάρξει  μια  αντιπροσωπευτική  ομάδα  από  όλες  

τις  παρατάξεις ,  η  οποία  να  συζητήσει  και  να  προπαρασκευάσει  το  

ζήτημα  ενόψει  της  επόμενης  συνεδρίασης .   Στην  επόμενη  συνεδρίαση ,  

λοιπόν ,  εάν  επιμείνετε  στο  έγγραφό  σας  αυτό  και  το  καταθέσετε  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Επιμένουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη  βλέπετε  ότι  τόση  ώρα  σας  ακούω  σε  ότι  λέτε  και  δεν  

σας  διακόπτω  σε  τίποτα .  Σας  παρακαλώ  πολύ  δεν  θα  παρεμβαίνετε .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Κάναμε  οι  τέσσερις  παρατάξεις  μια  

πρόταση  ενάντια  στην  ανακοίνωση  που  βγάλαμε  και  θεωρώ  ότι  πρέπει  

να  ψηφιστεί  εάν  συμφωνούμε  ή  όχι .  Είναι  απλό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Φαρμάκη  η  πρόταση  η  οποία  κατατέθηκε  και  σας  πληροφορώ  ότι  

δεν  θα  ξανά  ανεχθώ  άλλη  παρέμβαση ,  θα  σας  κλείνω  το  μικρόφωνο ,  η  

πρόταση  την  οποία  καταθέτετε  καταλήγει  στο  ότι  θα  πρέπει  να  σταλεί  

συμπληρωματική  επιστολή .  Για  να  δούμε ,  λοιπόν ,  εάν  μπορούμε  να  

καταλήξουμε  σε  αυτό  το  πράγμα ,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μια  

προπαρασκευαστική  ομάδα ,  η  οποία  να  το  συζητήσει  και  εάν  μεν  

συμφωνούμε ,  να  συνταχθεί  αυτή  η  επιστολή .  Εάν  δεν  συμφωνούμε  

στην  … 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Στην  πρότασή  μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φαρμάκη ,  σας  είπα  ότι  θα  σας  κλείνω  το  μικρόφωνο .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Μπορώ  να  το  ανοίγω  και  μόνος  μου…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βγάζει  πουθενά  αυτό .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Το  κάνετε  τώρα  εσείς .  Η  πρότασή  μας  είναι  για  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βγάζει  πουθενά  αυτό .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βγάζει  πουθενά  αυτό .  Στο  κάτω  –κάτω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Δηλαδή  κ .  Φαρμάκη  ακριβώς  τι  θέλετε ;  Να  γίνει  μια  άλλη  επιστολή  με  

άλλο  ύφος ;  Ποιος  θα  την  συντάξει  αυτή  την  επιστολή  κύριε  Φαρμάκη ;   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  να  καταλάβω  ποιο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Λοιπόν ,  καταρχήν ,  κύριε  Δήμαρχε  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  προσέξτε .  Μισό  λεπτό .  Λοιπόν ,  εάν  η  προσπάθειά  μας  και  

ο  σκοπός  μας  είναι  το  να  βοηθήσουμε  το  νοσοκομείο ,  όλη  αυτή  η  

περαιτέρω  συζήτηση  επί  του  θέματος  δεν  βοηθάει  προς  την  κατεύθυνση  

αυτή .   

Εάν  το  κλείσουμε  το  θέμα  για  αυτή  την  ώρα  εδώ ,  να  γίνει  μια  

προπαρασκευαστική  ομάδα  και  να  το  συζητήσουμε  το  ζήτημα  εκεί  να  

δούμε  που  συμφωνούμε  και  που  διαφωνούμε .  Εάν  το  συνεχίσουμε  το  

θέμα  εδώ  πέρα ,  μόνο  άλλους  συνειρμούς  θα  κάνουν  αυτοί  που  θα  

πληροφορηθούν  την  συζήτηση  που  κάνουμε  πάνω  στο  συγκεκριμένο  

ζήτημα .  Λοιπόν ,  δεν  έχει  κανένα  νόημα  περαιτέρω .   

 Εάν  ο  σκοπός  μας  ο  κοινός  είναι  το  να  ενισχυθεί  το  νοσοκομείο ,  

νομίζω  πρέπει  να  το  σταματήσουμε  εδώ  και  να  καθίσουμε  

αντιπροσωπευτικά  να  δούμε  εάν  συμφωνούμε  σε  κάτι  άλλο .  Εάν  δεν  

συμφωνούμε  σε  κάτι  άλλο ,  λοιπόν ,  απλά  δεν  συμφωνούμε .   

 Έχετε  κάτι  άλλο  να  πείτε  κ .  Φωτιάδη ;   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρώ  ότι  το  θέμα  ήδη  ανέδειξε  δυο  

συμπληρωματικά  ή  εάν  θέλετε  δυο  ανάγκες .  Η  πρώτη  ανάγκη  είναι  η  

επιτακτική  ανάγκη  να  στηρίξουμε ,  όπως  είπε  η  κυρία  Καλώτα ,  αυτή  

την  στιγμή  το  νοσοκομείο ,  εντός  εισαγωγικών .  Όσους  εργάζονται  και  

όσοι  εκεί  δίνουν  την  μάχη  της  ζωής  και  της  . .Εκεί  έχουμε . .  τον  νόμο  

που  ψηφίστηκε  πρόσφατα  και  έχουμε  και  την  . .  δυνατότητα  

παρέμβασης .   

 Το  δεύτερο  είναι  αυτό  το  οποίο  επεσήμανα  από  την  αρχή ,  να  

δούμε  ακριβώς  όλη  αυτή  την  σταδιακή  . .  του  νοσοκομείου ,  αλλά  από  

το  στελεχιακό  δυναμικό  εξήγησα  ότι  δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  μπορούμε  

να  χρεώσουμε  αυτή  την  στιγμή  είναι ,  μια  μεγάλη  σταδιακή  

υποβάθμιση ,  είναι  . .  και  ξέρω  πολύ  καλά  και  εγώ  και  ας  μην  είμαι  

ειδικός ,  είμαι  δημότης  του  Δήμου  και  ξέρω  και  θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  

να  ζητήσουμε  γι '  αυτό  και  επισήμανα  ότι  θα  πρέπει  να  ζητήσουμε  

πλήρωση  των  κενών  θέσεων .  Να  δυναμώσει  το  νοσοκομείο  με  

ειδικότητες  από  γιατρούς  οι  οποίοι  έφυγαν .   

 Θεωρώ ,  λοιπόν ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  το  θέμα   πρέπει  να  το  

βάλετε  να  πάει  σε  μια  Επιτροπή  που  στο  άλλο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

έχουμε  δυο  προτάσεις  από  αυτή  την  Επιτροπή .  Η  πρώτη  είναι  τι  θα  

κάνουμε  άμεσα  και  να  τα  κάνει  ο  Δήμος  μέχρι  το  επόμενο  συμβούλιο .  

Αυτή  η  Επιτροπή  θα  πρέπει  να  λειτουργήσει  δηλαδή  με  αυτή  ακριβώς  

την  εξουσιοδότηση .  Το  δεύτερο  είναι ,  να  δούμε  ακριβώς ,  να  

ξαναδούμε  τα  θέματα  ακριβώς  τι  θα  πρέπει  να  ζητήσουμε  και  με  ποια  

διαδικασία  από  την  κυβέρνηση  από  τον  Πρωθυπουργό ,  να  πάμε  και  

στους  βουλευτές  μας  και  στους  υπουργούς  μας  και  να  δούμε  ακριβώς  

πως  μπορεί  περαιτέρω  να  δυναμώσουμε  το  νοσοκομείο  μας ,  διότι  οι  
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άλλες  ασθένειες ,  οι  άλλες  περιπέτειες  που  μπορεί  να  έχουμε  ως  

Σερραίοι ,  όπως  είπε  και  ο  συνάδελφος ,  είναι  εδώ  και  οι  ανάγκες  είναι  

… 

 Συνεπώς ,  η  πρότασή  μας  είναι  σαφής ,  να  προχωρήσουμε  σε  αυτή  

την  Επιτροπή  και  η  οποία ,  όπως  εξήγησα ,  θα  πρέπει  να  δουλέψει  σε  

δυο  κατευθύνσεις .  Αυτή  είναι  η  πρόταση  της  παράταξής  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  δεν  διαφέρει ,  κύριε  Φωτιάδη  αυτό  το  οποίο  μου  είπατε  από  

αυτό  το  οποίο  έλεγα  προηγουμένως  και  χαίρομαι  γι '  αυτό .  Θα  

συντονιστούμε  τις  επόμενες  ημέρες ,  θα  υπάρξουν  αντιπροσωπείες  και  

θα  προσπαθήσουμε  να  καταλήξουμε  σε  ένα  κοινό  συμπέρασμα .  Εάν  

καταστεί  εφικτό ,  που  το  εύχομαι ,  αυτό  θα  είναι  το  καλύτερο  για  όλους  

μας  και  για  το  νοσοκομείο  μας .   

 Λοιπόν ,  προχωρούμε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  να  συμμετέχω  και  εγώ  γιατί  …κάποια  

παράταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα ,  εντάξει .  Λοιπόν ,  η  κυρία  Παπαφωτίου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο  

πριν  από  ώρα  για  να  κάνει  κάποιες  προτάσεις  και  να  λάβουμε  υπόψη  

μας  ότι  ήδη  έχουμε  συμπληρώσει  πολύ  χρόνο  για  τα  προ  ημερήσιας  

διάταξης .  Παρακαλώ  να  είμαστε  όσο  μπορούμε ,  πιο  σύντομοι  και  πιο  

περιεκτικοί  και  πιο  εποικοδομητικοί .  Κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Καλησπέρα  σε  

όλους .  … ήχο  και  χωρίς  επιστροφή .  Θα  κάνω  δυο  προτάσεις ,  ερωτήσεις  

έχω  για  το  θέμα  της  τηλεϊατρικής  αλλά  θα  περιμένω  την  ώρα  που  θα  
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συζητηθεί  το  συγκεκριμένο  θέμα  για  να  αναφερθώ  συγκεκριμένα ,  θέλω  

όμως  πριν  καταθέσω  τις  δυο  προτάσεις  μου  να  κάνω  μια  παρατήρηση .   

 Θεωρώ  ότι  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  δεν  τηρήθηκε ,  καθότι  αναπτύχθηκε  μόλις  πριν  από  λίγο  . .  

συζήτηση  πάνω  σε  ερώτηση .  Αυτό  δεν  προβλέπεται  από  τον  

Κανονισμό ,  είναι  δικό  σας  θέμα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   για  το  πως  

εφαρμόσατε ,  μάλλον  δεν  εφαρμόσατε  τον  Κανονισμό  και  να  πω  ότι  

καλό  είναι  να  είμαστε  προσεκτικοί  γιατί  κάναμε  συνεδριάσεις  επί  έναν  

χρόνο  ολόκληρο…τώρα  δεν  καταλαβαίνω  για  ποιο  λόγο  παραβήκατε  

τον  Κανονισμό .   

 Όσον  αφορά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου .  Συγνώμη ,  κυρία  Παπαφωτίου  γνωρίζετε  πολύ  καλά  

ότι  επιχείρησα  να  αναγνώσω  το  έγγραφο ,  το  οποίο  μας  κοινοποίησαν  

εδώ  πέρα  οι  τέσσερις  παρατάξεις ,  το  οποίο  ήρθε  ως  αίτημα  για  

συζήτηση  προ  ημερήσιας  διάταξης  και  ενώ  είπαμε  ότι  θα  

προχωρήσουμε  στις  ερωτήσεις  και  μετά  θα  συζητηθεί  αυτό ,  στην  

συνέχεια  προέκυψε  η  ερώτηση  του  κ .  Φωτιάδη ,  η  οποία  μας  εισήγαγε  

αναγκαστικά  στην  συζήτηση  αυτού  του  θέματος  ως  προ  ημερησίας  

διατάξεως .  

 Άρα  λοιπόν  δεν  τίθεται  θέμα  ως  προς  τον  Κανονισμό ,  είμαστε  

στην  διαδικασία  των  προ  ημερήσιας  διατάξεως  ζητημάτων ,  τις  

ερωτήσεις  τις  είχαμε  ολοκληρώσει  και  επί  τέθηκε  το  θέμα  προς  

ημερήσιας  διάταξης  από  τέσσερις  παρατάξεις ,  γι '  αυτό  τον  λόγο ,  από  

τρεις  παρατάξεις  και  μια  ανεξάρτητη  σύμβουλο ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  

μπήκαμε  στην  συζήτηση  του  θέματος .   
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 Ορίστε  τώρα  τις  προτάσεις  σας  παρακαλώ  και  να  μην  . .  σε  άλλα  

θέματα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  να  έχω ,  φυσικά ,  διαφορετική  άποψη .  … 

 Όσον  αφορά  το  θέμα  της  ίδιας  της  επιστολής ,  δεν  συμμετείχα  στο  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  είχα  προσωπικούς  λόγους ,  όμως  

θέλω  να  πω  ότι  ποτέ  σε  όσα  Δημοτικά  Συμβούλια  παρακολούθησα  τα  

τριάντα  τελευταία  χρόνια ,  δεν  είδα  ποτέ  πρόταση  είτε  για  έκδοση  

ψηφίσματος  είτε  για  αποστολή  επιστολής  χωρίς  νωρίτερα  να  έχει  

διασφαλιστεί  από  το  προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  αλλά  και  

ως  αίτημα  από  αυτούς  που  το  διατυπώνουν ,  η  επιστολή  αυτή  ή  το  

ψήφισμα  να  είναι  αποτέλεσμα  συλλογικής  συνεργασίας .   

 Είναι  ίσως  η  πρώτη  φορά  επίσης  που  αντιμετωπίζουμε  ένα  θέμα ,  

το  οποίο  βλέπουμε  και  πως  κατέληξε .  Επομένως  και  σε  αυτό  το  θέμα  

θα  ήθελα  να  επιστήσω  την  προσοχή  σας  ως  Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου  θα  με  αναγκάσετε  να  σας  ξανά  διακόψω .  Τι  θέλετε  

να  πείτε ;  Γνωρίζω  τώρα  εγώ  ποια  είναι  η  δική  σας  η  πρόταση  για  να  

κάνω  προεργασία  επ’  αυτής ;  Ήταν  δυνατόν  να  γνωρίζω ,  όταν  ζητήθηκε  

την  προηγούμενη  φορά  να  υποβληθεί  μια  πρόταση  για  έκδοση  

ψηφίσματος ,  για  σύνταξης  επιστολής  να  γνωρίζω  ποιο  είναι  το  

περιεχόμενο  της  πρότασης ;  Διατυπώθηκε  για  πρώτη  φορά ,  συζητήθηκε ,  

καταλήξαμε  σε  μια  απόφαση  και  προχωρήσαμε .  Τι  θέλετε  να  πείτε ;  

Γνωρίζω  τώρα  ποια  είναι  η  δική  σας  πρόταση  για  να  σας  επιτρέψω   

αναλόγως  ή  όχι  να  κάνω  προεργασία  επ’  αυτού ;   

 Συνεχίστε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  
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Υπάρχει  και  το  . .  της  πρότασης .  Κλείνω  το  θέμα  εδώ .   

 Το  πρώτο  μου  αίτημα  έχει  σχέση  με  την  άμεση  εξασφάλιση ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   με  δική  σας  πρωτοβουλία  της  δυνατότητας  να  έχουν  

ηλεκτρονική  πρόσβαση  οι  συνδημότες  μας  σε  όλες  μας  τις  

συνεδριάσεις .   

Είναι  ένα  θέμα  στο  οποίο  δεύτερη  φορά ,  επανέρχομαι ,  δηλαδή ,  

το  έκανα  και  στην  πρώτη  καραντίνα ,  τώρα  έρχομαι  και  γραπτά  να  το  

καταθέσω .   

Το  σώμα  εκ  του  νόμου  συνεδριάζει  δημόσια ,  οι  συμπολίτες  μας  

έχουν  κάθε  δικαίωμα  και  να  παρακολουθούν  τις  συζητήσεις  μας ,  

ιδιαίτερα  σε  τέτοιες  στιγμές  που  έξοδος  από  το  σπίτι  δεν  επιτρέπεται .   

 Επίσης  να  λάβουν  γνώση  των  αποφάσεών  μας  επί  των  θεμάτων  

της  συνεδρίασης .   

 Είναι  πασιφανές  ότι  πρόκειται  για  αίτημα  και  της  πλειονότητας  

των  συναδέλφων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  Θέλω  να  σας  πω  ότι  σε  

όλα  τα  Δημοτικά  Συμβούλια  όλων  των  άλλων   Δήμων ,  ίσως  δεν  ξέρω  

εάν  και  του  Νομού  Σερρών  αλλά  σχεδόν  σε  όλα  η  πρόσβαση  είναι  

απρόσκοπτη  και  φυσικά  ελεύθερη  και  των  συνδημοτών .   

 Επίσης  θέλω  να  θυμίσω  ότι  δεν  πρέπει  να  είναι  κάτι  δύσκολο ,  

γιατί  πρόσφατα ,  όταν  είχα  διατυπώσει  για  πρώτη  φορά  το  αίτημα  στην  

πρώτη  καραντίνα  μου  είπαν  . .  την  αναβάθμιση  του  συστήματος  τηλε-

μετάδοσης ,  αυτή  έγινε ,  πληρώθηκε  κιόλας  με  κονδύλι ,  το  οποίο  

εγκρίναμε  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  επομένως  θεωρώ  

ότι  είναι  κάτι  πάρα  πολύ  εύκολο .  

Εδώ  θέλω  να  πω  ότι  απλώς ,  αμελήθηκε  να  πω ,  δεν  θέλω  να  το  πω  

από  αμέλεια ,  είστε  ένας  άνθρωπος  που  τέλος  πάντων ,  σκύβετε  πάνω  

από  τα  θέματα  και  τα  μελετάτε ,  αλλά  καλό  είναι  να  μην  πέφτουν  αυτά  
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και  να  . .  ας  το  πούμε .  Είναι  γραπτό  το  αίτημά  μου ,  θα  το  βάλω  και  

τώρα  εδώ  στην  συνομιλία  για  να  μπορεί  να  το  δουν  και  οι  συνάδελφοι ,  

θα  το  καταθέσω  και  γραπτώς .   

Το  δεύτερο  αίτημα .  Το  δεύτερο  αίτημά  μου  αφορά  και  θα  ήθελα  

να  τεθεί  σε  ψηφοφορία  για  να  λάβουμε  απόφαση ,  αφορά  την  

συνεργασία  που  θα  πρέπει  να  επιδιώξει  ο  Δήμος  μας  με  το  

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  για  να  μετρηθεί  το  ι ικό  φορτίο  σε  λύματα  

των  Σερρών .   

Δεν  θέλω  να  επιχειρηματολογήσω  περισσότερο ,  απλώς  θα  πω  ότι  

η  επιθετικότητα  της  πανδημίας  επιβάλει  να  έχουμε  στα  χέρια  μας  

κάποιο  στοιχείο  το  οποίο   θα  έχει  επιστημονική  επικύρωση  και  θα  

είναι  φυσικό  χρήσιμο  και  για  την  αξιολόγηση  αλλά  και  για  την  

αντιμετώπιση  της  πραγματικής  κατάστασης .   

Δείγματα ,  λοιπόν ,  των  αστικών  λυμάτων  της  περιοχής  μας  

μπορούμε  άνετα  και  πολύ  γρήγορα ,  μια  και  έχουμε  και  την  τύχη  η  

Θεσσαλονίκη  να  είναι  δίπλα  μας  και  . .να  φεύγουν  από  τον  Βιολογικό  

Καθαρισμό  των  Σερρών  τακτικότατα  και  να  μετράνε  το  ι ικό  φορτίο  

στην  περιοχή  μας .   

 Εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  είναι  ότι  πρόκειται ,  για  όσους  δεν  το  

ξέρουν ,  ότι  είναι  μια  πρωτοποριακή  μέθοδος  που  ανέπτυξε  η  

επιστημονική  ομάδα  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστήμιου  και  είναι  ήδη  

για  την  πολιτεία  ένα  αξιόπιστο  εργαλείο  αλλά  και  σύμβουλος  για  την  

πρόβλεψη  της  πορείας  σε  πολλές  άλλες  και  της  Θεσσαλονίκης  

ελληνικές  πόλεις  αλλά  και  πόλεις  του  κόσμου  όπως  το  Παρίσι ,  οι  

Βρυξέλλες ,  το  Άμστερνταμ  αλλά  και  η  μακρινή  Βοστώνη .   

 Επομένως  . .  ως  πρόταση  θεωρώ  ότι  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  

πάρουμε  και  ως  Δήμος  θα  συνεισφέρουμε  στην  μάχη  που  δίνουν  όλοι  
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φορείς  και  οι  παράγοντες  πολιτειακοί  και  συλλογικοί  για  . .  

αντιμετώπισης  αλλά  καταθέτω  και  αυτή  γραπτά  και  ζητώ  να  πάρουμε  

και  τώρα  μια  απόφαση ,  ώστε  να  ανοίξουν ,  ας  το  πούμε… να  

κινητοποιηθούν  τα  μέλη  της  Δημοτικής  Αρχής ,  ώστε  άμεσα  να  

υλοποιήσει  αυτή  την  πράξη .  

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  μου  δώσεις  για  λίγο  τον  λόγο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Δήμαρχε .  Να  απαντήσω  πρώτα  όμως  εγώ  στο  θέμα  που  

έθεσε  η  κυρία  Παπαφωτίου  και  να  δώσω  αμέσως  μετά  τον  λόγο  σε  σας  

για  το  θέμα .   

 Σε  ότι  αφορά  στο  πρώτο  θέμα ,  θυμίζω  προς  το  σώμα ,  νομίζω  ότι  

το  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο  είναι  από  αυτά  τα  οποία  είναι  πρωτοπόρα  

στην  διαφάνεια  και  στην  δημοσιότητα  των  συνεδριάσεών  του .  Πολύ  

γρήγορα ,  την  ώρα  που  άλλα  Δημοτικά  Συμβούλια  δεν  το  τολμούσαν ,  

πολύ  γρήγορα  περάσαμε  από  τις  δια  περιφοράς  συνεδριάσεις  στις  δια  

τηλεδιασκέψεων  συνεδριάσεις  από  την  πρώτη  πανδημία ,  γιατί  

θεωρούμε  και  έτσι  είναι  ότι  αυτός  είναι  ο  καλύτερος  τρόπος  να  

ανταλλάσσουμε  απόψεις  και  να  εκφράζονται  όλοι  οι  συνάδελφοι .   

 Επίσης ,  επιχειρήθηκε  να  γίνει  δημόσια  αναμετάδοση  μιας  

συνεδρίασης ,  της  τελευταίας  συνεδρίασης  που  είχε  γίνει  δια  

τηλεδιασκέψεως ,  η  οποία  σας  θυμίζω  επίσης  ότι  είχε  αρκετές  τεχνικές  

δυσκολίες  ανεξάρτητες  από  την  τεχνική  υποδομή  του  Δήμου .  Έχει  να  

κάνει  με  την  δυνατότητα  του  συστήματος .   

 Το  θέμα  πριν  από  λίγο  τέθηκε  και  πάλι  από  την  κυρία  

Χαραλαμπίδου  και  δόθηκε  επ’  αυτού  η  απάντηση .  Προφανώς  είμαστε  
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πρόθυμοι  και  το  έχουμε  αποδείξει  και  το  πρώτος  εγώ  επιδιώκουμε  την  

δημοσιότητα  των  συνεδριάσεών  μας .  εφόσον  μας  βεβαιώσουν ,  το  

είπαμε  προηγουμένως ,  το  επαναλαμβάνω  και  τώρα ,  οι  τεχνικοί  μας  ότι  

δεν  θα  έχουμε  δυσκολία  και  δεν  θα  πέσει  το  σύστημά  μας  όπως  είχε  

πέσει  την  προηγούμενη  φορά  και  δεν  θα  έχουμε  κενό  στην  συνεδρίασή  

μας ,  εννοείται  ότι  θα  κάνουμε  αυτό  που  είχαμε  κάνει  και  την  

προηγούμενη  φορά ,  δηλαδή  την  δημόσια  αναμετάδοση .   

 Επειδή  όμως  ακριβώς  επιθυμούμε  να  έχουμε  και  δημοσιότητα  

στις  συνεδριάσεις  μας ,  γι '  αυτό  είναι  μια  πρωτοβουλία  που  την  έχουμε  

πάρει  εμείς  και  δεν  ξέρω  εάν  . .  από  άλλα  δημοτικά  συμβούλια ,  γι '  αυτό  

έχουμε  καλέσει  και  παρόντες  στην  συνεδρίασή  μας  και  

δημοσιογράφους ,  οι  οποίοι  καλύπτουν  την  συνεδρίασή  μας  αυτή .   

 Επίσης ,  θα  σας  θυμίσω  ότι  και  όταν  ακόμη  κάναμε  συνεδριάσεις  

κεκλεισμένων  των  θυρών  και  πάλι ,  χωρίς  να  προβλέπεται  αυτό ,  ίσως  

καθ’  υπέρβαση  μέχρι  ενός  σημείου  των  ορίων ,  επιτρέψαμε  και  

προσωπικά  εγώ  πήρα  αυτή  την  πρωτοβουλία  και  την  απόφαση  και  

επιτρέψαμε  την  παρουσία  των  δημοσιογράφων  και  τηλεοπτικών  

συνεδρίων  στις  συνεδριάσεις  μας ,  προκειμένου  ακριβώς  να  

επιτυγχάνεται  αυτή  η  δημοσιότητα .  

 Άρα  λοιπόν ,  ευχαριστώ ,  βέβαια ,  καταρχήν  γι '  αυτό  που  λέτε  για  

την  επιμέλεια  που  ενσκήπτουμε  στα  διάφορα  θέματα  τα  οποία  

ανακύπτουν ,  άρα  λοιπόν  θέλω  να  πω  ότι  και  προσωπικά  εγώ  αλλά  και  η  

Δημοτική  Αρχή  και  όλο  το  σώμα  νομίζω ,  συμφωνούμε  ότι  θα  πρέπει  να  

υπάρχει  όσο  γίνεται  ευρύτερη  δημοσιότητα  στις  συνεδριάσεις  μας ,  

εφόσον  αυτό  μπορεί  να  υποστηριχθεί  από  τις  τεχνικές  δυνατότητες .   

 Επαναλαμβάνω  και  κλείνω  με  αυτό ,  ότι  εάν  οι  τεχνικοί  μας  μας  

διαβεβαιώσουν  ότι  δεν  θα  έχουμε  πρόβλημα  στην  συνεδρίαση  και  
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εφόσον  η  επόμενη  συνεδρίαση  που  θα  γίνει ,  βέβαια ,  αναγκαστικά  πάλι  

δια  τηλεδιασκέψεως ,  θα  φροντίσουμε  να  υπάρχει  αναμετάδοση .   

 Λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε  για  το  δεύτερο  θέμα  που  έθεσε  η  κυρία  

Παπαφωτίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  να  συμπληρώσω  ότι  η  θέληση  αυτής  της  Δημοτικής  Αρχής  

είναι  να  το  παρακολουθούν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  όσο  δυνατόν  

περισσότεροι .  Άρα  ανοικτό  σε  όλα  και  πρέπει  να  είμαστε  ανοικτοί  σε  

όλα  αρκεί  να  λύσουμε  τα  όποια  τελικά  θέματα  δεν  θα  μας  

δημιουργήσουν  θέμα .  Αυτό  είναι  μια ,  τα  όποια  θέματα  δηλαδή  τα  

τεχνικά  δεν  θα  ρίξουν  το  σύστημα .  Αυτό  είναι  μια  δική  μας  θέση  και  

νομίζω  ότι  … 

 Πάμε  και  στην  πρόταση  της  κυρίας  Παπαφωτίου  όσον  αφορά  … 

 Με  το  ΑΠΘ  ήρθα  σε  επαφή ,  εγώ  προσωπικά  σε  επαφή  εδώ  και  

περίπου  δυο  μήνες .  Ενάμιση  μήνα .  Επειδή  ήθελα  να  διερευνήσω  αυτό  

το  οποίο  γίνεται  στην  Θεσσαλονίκη ,  ήθελα  να  διερευνήσω  την  

δυνατότητα  να  γίνει  και  εδώ .   

 Με  επαφή  που  έκανα  με  το  αρμόδιο  τμήμα  του  ΑΠΘ  που  

αναφέρθηκε  εκεί  πως  γίνεται  η  διαδικασία  της  . .  και  τους  ζήτησα  να  

μου  στείλουν  μια  πρόταση  εδώ  στις  Σέρρες .   

 Καταρχάς  πρέπει  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  δεν  είναι  μια  

δωρεάν  διαδικασία .  δεν  είναι  μια  διαδικασία  που  προσφέρεται  άρα  

μπορούμε  κάλλιστα  να  την  πάρουμε ,  είναι  μια  διαδικασία  η  οποία  

κοστίζει  για  τέσσερις  μήνες  το  ποσό  των  14.000 ευρώ ,  άρα  είναι  ένα  . .  

κόστος .   

Από  την  άλλη  μεριά  στην  επαφή  που  είχα ,  εντάξει  αυτό  είναι  ένα  

δεδομένο ,  αυτό  δεν  είναι  . . ,  σε  επαφή  με  την  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  
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ούτως  ώστε ,  να  κάνουμε  την  πρόταση  εκεί  και  να  προχωρήσουμε  την  

συνεργασία .   

Εκεί ,  λοιπόν ,  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μου  αναφέρθηκε  ότι  ήδη  υπάρχει  

συνεργασία  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  συγκεκριμένη  εταιρεία ,  την  . .  Στο  

πλαίσιο  λοιπόν  αυτής  της  συνεργασίας  που  είναι  και  για  άλλα  

πράγματα ,  είναι  και  η  μέτρηση  των  λυμάτων .  Άρα  δηλαδή  ο  Δήμος  

Σερρών  έχει  ήδη  αυτή  την  συγκεκριμένη  υπηρεσία ,  η  οποία  αξιολογεί  

και  μετρά  την  ι ική  επιβάρυνση  των  λυμάτων  με  έναν  συγκεκριμένο  

τρόπο .   

Πρέπει  όμως  να  λάβουμε  υπόψη  μας  πολλούς  παράγοντες .  

Καταρχάς  επαναλαμβάνω  ότι  ήδη  έχει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μια  τέτοια  

εγκατάσταση  και  νομίζω  ότι  ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  μπορεί  να  

ενισχύσει  και  να  μας  πει  και  περισσότερα  για  την  συγκεκριμένη  αυτή  

υπηρεσία  που  δέχεται  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Το  θέμα  είναι  κατά  πόσο  αυτό  το  

πράγμα  θα  μπορούμε  εμείς  να  το  αξιοποιήσουμε .  Δηλαδή  κατά  πόσο  

αυτό  το  πράγμα  δείχνει  κάποια  πράγματα  που  αφορούν  το  μέλλον  και  

το  παρελθόν ,  γιατί  όπως  ήρθα  σε  επαφή  και  με  το  ΑΠΘ  και  με  τους  

ειδικούς ,  εγώ  ειδικός  δεν  είμαι ,  περιγράφεται  μια  τέτοια  κατάσταση ,  η  

αποτύπωση  δηλαδή  του  ι ικού  φορτίου  στα  απόβλητα ,  περιγράφει  μια  

κατάσταση  η  οποία  υπήρχε  την  προηγούμενη  εβδομάδα ,  δηλαδή  πριν  

από  επτά  μέρες .   

Άρα  οι  όποιες  κινήσεις  γίνονται ,  θα  γίνουν  με  μια  εντελώς  

λανθασμένη  καθυστέρηση  και  δεν  ξέρω  κατά  πόσο  αυτό  το  πράγμα  θα  

είναι  χρήσιμο .   

Παρόλα  αυτά ,  απευθύνθηκα  στην  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  

δώσω  στον  κ .  Χαλκιόπουλο  να  μας  πει  περισσότερα ,  από  εκεί  και  πέρα  

είμαστε  πρόθυμοι  εάν  αξιολογήσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  θα  
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πρέπει  να  μπούμε  σε  μια  τέτοια  επιπρόσθετη  μέτρηση  των  λυμάτων  με  

την  όποια  αποτελεσματικότητα ,  γιατί  φανταστείτε  να  βγάλουν  έστω  

πηγαίνουν  τα  λύματα  ότι  έχουν  μια  επιβάρυνση  επιπλέον  που  θα  

αφορά ,  επαναλαμβάνω ,  την  προηγούμενη  εβδομάδα ,  αυτό  σε  τι  θα  μας  

κάνει  να  λειτουργήσουμε  καλύτερα ;   

Αυτή  την  στιγμή  έχουμε  έναν  στόχο .  Έναν  στόχο  την  αυστηρή  

τήρηση  των  κανόνων .  Την  αυστηρή  τήρηση  των  κανόνων  lockdown που  

έχει  επιβληθεί .  Δεν  ξέρω  σε  τι  θα  μας  βελτιώσει .  Είμαστε  εδώ  πολύ ,  με  

μεγάλη  διάθεση  θετική  να  το  ακούσουμε .   

Θα  δώσω ,  λοιπόν ,  τον  λόγο  και  στον ,  πρέπει  να  δώσω  τον  λόγο  

στον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  συμπληρώσει  το  θέμα  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χαλκιόπουλε .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα  σας  όλους  σας .  Το  ζήτημα  αυτό  λόγω  της  θέσης  της  οποίας  

βρισκόμαστε  με  είχε  απασχολήσει  και  εμένα  προσωπικά  αλλά  το  

σύνολο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  παλαιότερα  

ως  μια  μέθοδος ,  εφόσον  είδαμε  το  μοντέλο  που  χρησιμοποιείται…στην  

Αθήνα  …κάνανε  αυτές  τις  έρευνες  ούτως  ή  άλλως .  Δηλαδή ,  εδώ  και  

αρκετά  χρόνια  …για  οτιδήποτε  εξυπηρετεί  σε  . .  προσπάθειες .    

 Μετά  το  ξέσπασμα  της  πανδημίας  ήρθε  η  σκέψη ,  λογικό ,  να  

προσπαθήσουμε  να  προσδιορίσουμε  μέσα  από  την  μέτρηση  του  ι ικού  

φορτίου  στα  λύματα ,  κάτι  που  αφορά  το  σύνολο  της  πόλης  και  

ενδεχομένως  αυτό  να  τους  βοηθήσει  στην  συνέχεια .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  υπήρξε  η  επαφή  . .ο  Δήμαρχος  με  τον  πρύτανη  

και  οι  επαφές  που  κάναμε  εμείς  με  το  Πανεπιστήμιο ,  . .  προσπάθεια ,  η  

οποία  όσον  αφορά  τον  κόβιτ  είναι  σε  ένα  επίπεδο  μελέτης .  Δηλαδή  θα  
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δείτε  και  όλοι  σας  ότι  το  γεγονός  ότι  μετρούσε  η  Θεσσαλονίκη  και  η  

Αθήνα ,  ειδικά  η  Θεσσαλονίκη  δεν  σήμαινε  ότι  θα  προλάμβανε  κάτι  

παραπάνω  από  τι  στις  υπόλοιπες  περιοχές  της  χώρας  μας  και  

αποδείχθηκε ,  γιατί  ακριβώς  είμαστε  σε  ένα  ερευνητικό  επίπεδο .  Θα  

πρέπει  να  συνδυαστεί  αυτό ,  δηλαδή  με  ανάλογα  τεστ ,  τα  οποία  θα  

συμβαίνουν ,  αυτό  που  συζητάμε  κάθε  φορά  και  στην  ουσία  έρχεται  

αυτή  την  στιγμή  ως  . .οι  θέσεις  αυτές .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  με  το  εργαστήριο  στο  συγκεκριμένο  . . ,  το  

οποίο  αναλαμβάνει  τις  μετρήσεις ,  τις  οποίες  πρέπει  να  κάνουμε  και  λα  

τα  υπόλοιπα ,  κυρίως  στο  νερό ,  …ήδη  μας  έχει  δώσει  μια  συνεργασία  

πολύ  καλή ,  ήδη  μας  έχει  δώσει  μια ,  τα  πρώτα  δείγματα .  Συνεχίζει  κάθε  

εβδομάδα ,  κάθε  μέρα ,  εάν  θέλετε ,  μας  δίνει  αποτελέσματα  και  είναι  σε  

ένα  κόστος ,  αυτή  την  στιγμή ,  για  κάθε  Δήμο  είναι  ένα  χαμηλότερο  

κόστος  που  . .  ο  κ .  Δήμαρχος  και  μπορούμε  να  έχουμε  μια  εικόνα  . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η  μέτρηση  γίνεται  έτσι  όπως  το  λέει ,  σε  αντίγραφα  RNA ανά  λίτρο  

λύματος  και  από  εκεί  και  πέρα  γίνονται  κάποιες  αναγωγές ,  που  φυσικά  

δεν  θα  μπορούσαμε  να  τις  κάνουμε  εμείς  ούτε  . .το  εργαστήριο ,  είναι  

…δεν  είναι  κάτι  το  οποίο  μόνο  εμείς  το  έχουμε  σκεφτεί ,  ώστε  να  

βοηθήσει  στο  μέλλον  . .  ακριβώς  αυτό  που  χρειαζόμαστε ,  δηλαδή  την  

πρόβλεψη .  Να  μπορεί  να  γίνει  . .  πρόβλεψης  για  να  κινηθούμε .  Αυτή  

την  στιγμή  είναι  στο  επίπεδο  επιβεβαίωσης .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  κάνοντας  εμείς  αυτές  τις  μετρήσεις ,  

…υπάρχει  σχετική  οδηγία  σε  περίπτωση  που  οποιοσδήποτε  μπορεί  να  
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βοηθήσει  σε  αυτή  την  κατεύθυνση ,  . .να  κάνουμε  και  εμείς  και  θα  

αξιολογηθούν  από  τους  ειδικούς  και  από  τους  επιστήμονες .   

 Δηλαδή ,  δεν  είναι  να  μπούμε  σε  μια  διαδικασία  είτε  ως  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είτε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  είτε  ως  Δήμος  θα  έλεγα ,  να  

εκφέρουμε  άποψη  …μέχρι  στιγμής  είναι  κάτι  πολύ  γενικό  και  θα  

πρέπει  να  συνδυαστεί  με  πάρα  πολλούς  άλλους  παράγοντες .  

Συγκεκριμένα  το  ΑΠΘ  λαμβάνει  υπόψη  του  άλλους  τριάντα  δυο  

παράγοντες  για  να  φτάσει  σε  ένα  ασφαλές  σημείο  και  να  . .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  πιστεύω  ότι  είναι  και  θέμα  απόφασης  δικής  

μας  να  ενισχύσουμε  την  έρευνα  αυτή  εάν  και  κριθεί  απαραίτητο  από  

τους  τεχνικούς  συμβούλους  εδώ  είμαστε  να  το  συζητήσουμε .   

Απλά  μας  αδικεί  λίγο  και  εδώ  έτσι  κλείνω ,  επειδή  τέθηκε  θέμα ,  

το  ερώτημα  δημοσιεύτηκε  κιόλας  σε  διάφορες  μορφές  από  την  κυρία  

Παπαφωτίου ,  μας  αδικεί  λίγο  επειδή  έκανε  αναφορά  και  στον  Δήμαρχο  

και  προσωπικά  σε  μένα  η  στάση  αυτή  και  οι  χαρακτηρισμοί ,  δεν  

νομίζω  το  νόημα  όλο  είναι  ποιος  θα  έχει  πρωτοκαθεδρία  της  ιδέας ,  από  

εκεί  και  πέρα  οφείλω  όμως  να  πω  και  εγώ  την  άποψή  μου ,  σπανίως  

μιλάω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ότι  είναι  η  τρίτη  ή  η  τέταρτη  φορά  

που  συμβαίνει  αυτό ,  δηλαδή  εάν  . .  η  κυρία  Παπαφωτίου  και  το  μόνο  

ζήτημα  είναι  να  προσπαθήσει  να  πείσει  έναν  αριθμό  ανθρώπων  ότι  

ήταν  δική  της  ιδέα ,  δεν  έχει  τόσο  νόημα .  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Έγινε  με  τις  μάσκες ,  έγινε  στα  πλαίσια  του  κόβιτ ,  δηλαδή  . .  Κέντρο  

Νεότητας ,  . .  δεν  έχει  κάποιο  νόημα  αυτή  η  τακτική .  Αυτό  ήθελα  να  πω  

και  σε  οτιδήποτε  άλλο  μπορώ  να  σας  φανώ  χρήσιμος .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παρακαλώ  να  μου  δοθεί  ο  λόγος  για  ένα  μικρό  σχόλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  είναι  ένα  θέμα  αυτό ,  κυρία  Παπαφωτίου  που  μπορεί ,  βέβαια ,  

να  . .  τώρα ,  ως  μια  πρόταση ,  είναι  μια  πρόταση  την  οποία  θέσατε ,  

δόθηκαν  κάποιες  απαντήσεις ,  θα  μπορούσε  αυτό  το  πράγμα  στην  

συνέχεια  να  αξιολογηθεί ,  όπως  σας  είπε  και  ο  κ .  Δήμαρχος  και  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος ,  να  αξιολογηθεί  και  να  δούμε  πως  οι  μετρήσεις  που  ήδη  

γίνονται  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  περαιτέρω  ερευνητικά  ή  με  όποια  

άλλη  ωφέλεια  μπορούμε  να  αποκομίσουμε  από  αυτές .   

 Νομίζω  ότι  από  την  στιγμή  που  γίνονται  ήδη  μετρήσεις  πάνω  στα  

λύματα  των  Σερρών ,  νομίζω  ότι  δεν  έχει  νόημα  να  το  συζητήσουμε  

περαιτέρω .  Τις  επόμενες  ημέρες ,  εάν  θέλετε ,  μπορείτε  σε  επαφή  με  τις  

αρμόδιες  υπηρεσίες  να  το  διευκρινίσουμε  περισσότερο  και  εν  ανάγκη  

το  συζητάμε  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εάν  χρειάζεται  κάποια  

περαιτέρω  διευκρίνηση .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ζήτησα  για  ένα  μικρό  σχόλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μόνο  που  τώρα  δεν  είναι  ώρα  για  να  κάνουμε  σχόλια .  Έχουμε  ήδη  

περάσει  αρκετά  τον  χρόνο .  Δεν  κάνουμε  συζήτηση… 

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   καλό  θα  ήταν  να  μην  θυμόσαστε  τον  χρόνο  που  φεύγει  

όταν  είναι  να  πάρω  εγώ  τον  λόγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  πάρετε  τον  λόγο  σας  το  είπα  και  το  είπα  και  όχι  μονάχα  για  σας ,  

το  είπα  για  όλους .  Λοιπόν ,  ας  προχωρήσουμε .  Δεν  είναι  η  διαδικασία  

τώρα  για  να  κάνουμε  σχόλια  ξαναλέω ,  ούτε  συζητάμε  κάποιο  θέμα .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Έκανα  μια  πρόταση  να  μπει  προς  ψήφιση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Εάν  η  Δημοτική  Αρχή  μας  χρειάζεται ,  είμαστε  στην  διάθεσή  της .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  συγνώμη .  Ποιος ;  Μην  παρεμβαίνετε ,  σας  παρακαλώ  πολύ ,  

δεν  θα  βγάλουμε  έτσι  άκρη .  Λοιπόν ,  κυρία  Παπαφωτίου  σας  απάντησα ,  

νομίζω .  Κάνατε  μια  πρόταση ,  δόθηκαν  κάποιες  απαντήσεις ,  ουσιαστικά  

ερώτηση  ήταν  αυτό  που  κάνατε ,  σας  εξήγησα  με  όλη  μου  την  καλή  

διάθεση ,  σας  παρακαλώ ,  σας  εξήγησα  με  όλη  μου  την  καλή  διάθεση  ότι  

αξιολογείται  αυτό  που  είπατε  και  μπορούμε  την  επόμενη  φορά  και  

εσείς ,  εάν  έχετε  περισσότερες  διευκρινήσεις  να  ζητήσετε  ή  τέλος  

πάντων ,   να  προχωρήσουμε  ένα  βήμα  παραπέρα .  Νομίζω  ότι  δεν  έχει  

νόημα  να  συζητάμε  κάτι  περισσότερο  πάνω  σε  αυτό .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Το  κρατάω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Σας  ευχαριστώ  που  δεν  μου  δίνετε  τον  

λόγο .  Σας  ευχαριστώ  που  τηρείται  κατά  γράμμα  τον  Κανονισμό ,  εγώ  

επιμένω ,  είμαι  στην  διάθεση  της  Δημοτικής  Αρχής  να  βοηθήσω  και  όσο  

για  τον  κ .  . .επίσης  τον  ευχαριστώ  που  κρατάει  ημερολόγιο  

παρεμβάσεών  μου .  Είναι  όμως  άδικος  και  είναι  και  λάθος  σε  αυτά  που  

λέει ,  αλλά  όπως  και  να  έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Παπαφωτίου  τώρα  μην  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  και  σε  

παιχνίδι  τέτοιων  εντυπώσεων  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Ας  

προσπαθούμε  να  είμαστε  εποικοδομητικοί .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  ολοκληρώσαμε  τον  κύκλο  αυτών  των  

θεμάτων .  Έχουμε  κάποια  θέματα  προ  ημερήσιας  διάταξης  που  σας  

έχουν  αποσταλεί .  Το  πρώτο  προ  ημερήσιας  διάταξης  ζήτημα  είναι  αυτό  

που  αφορά :  

 

Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020 

 από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  έρχεται  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης  διότι  συζητήθηκε  και  

λήξανε  οι  αποφάσεις  στην  Οικονομική  Επιτροπή  την  Παρασκευή  μετά  

από  την  αποστολή  της  ημερήσιας  διάταξης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

και  επειδή ,  όπως  ξέρετε  μέσα  στις  αναμορφώσεις  αυτές  έρχονται  

υποχρεωτικά  στην  επόμενη  συνεδρίαση  του  σώματος ,  για  τον  λόγο  

αυτό  ήρθε  το  θέμα  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης .   

 Εισηγητής  του  θέματος  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Αγαπητοί  συνάδελφοι  η  Οικονομική  

Επιτροπή  που  συνεδρίασε  την  Παρασκευή  που  μας  πέρασε  φέρνει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  σχετικά  με  τις  αναμορφώσεις .   
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Η  88η  αναμόρφωση  αφορά  την  αναμόρφωση  συγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  του  έτους  2020 που  αφορά  την  ενίσχυση  του  κωδικού  

μισθοδοσίας  και  έξοδα  κίνησης  Προέδρου .   

Η  89η  αναμόρφωση  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  

για  την  παροχή  υπηρεσιών  και  ενέργειας  μοριακού  τεστ  ανίχνευσης  

του  κόβιτ  19,  εφαρμογή  . .  τεστ  ταχείας  . .  κόβιτ  19,  τόσο  για  τους  

εργαζόμενους  του  Δήμου  Σερρών  από  πιστοποιημένο  διαγνωστικό  

κέντρο  καθώς  και  την  προμήθεια  υλικών  και  . .  rapid test  κόβιτ  19.   

Η  90η  αναμόρφωση  αφορά  την  προμήθεια  πέντε  συστημάτων  εξ  

αποστάσεως  θερμομέτρησης  smart  case ύφους  δυο  μέτρων  για  την  

κάλυψη  των  αναγκών  των  . .  στον  Δήμο  Σερρών .  Ήδη  τις  βλέπετε  

τοποθετημένες  και  παίζουν  τον  ρόλο  τους  …την  θερμοκρασία  των  

εισερχομένων  στα  διάφορα  δημοτικά  καταστήματα .   

Η  91η  αναμόρφωση  αφορά  την  προμήθεια  κοινωνικού  

προγράμματος  . .  του  Δήμου  Σερρών ,  προϋπολογισμού  20.256 ευρώ .   

Η  92η  αναμόρφωση  έχει  να  κάνει  με  την  αποδοχή  

χρηματοδότησης  400.000 ευρώ  από  τον  ΦΙΛΟΔΗΜΟ  ΙΙ ,  στο  πλαίσιο  

της  απόφαση  επιχορήγησης  δήμων  για  την  προμήθεια  

απορριμματοφόρων  οχημάτων  . .  και  αντίστοιχα  την  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού  του  έτους  2020 για  την  αποδοχή  των  χρημάτων  

αυτών .   

Η  93η  αναμόρφωση  πάλι  είναι  από  τον  ΦΙΛΟΔΗΜΟ  ΙΙ  η  αποδοχή  

660.000 ευρώ  για  την  επιχορήγηση  δήμων  για  την  προμήθεια  

απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  . .  

ανακυκλώσιμων  υλικών .  . .  για  την  αποδοχή  αυτή .   

Η  94η  αναμόρφωση  αφορά  την  ενίσχυση  του  κωδικού  εξόδων  για  

διάφορες  δημοσιεύσεις  που  απαιτείται .   
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Η  95η  αναμόρφωση  έχει  να  κάνει  με  την  αποδοχή  επιπλέον  

χρηματοδοτήσεων  229.000 ευρώ  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  

Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  

Βίας  στον  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  

προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  14-20,  σε  συνέχεια  της  παράτασης  

λειτουργίας  των  Κέντρων  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  

Θυμάτων  Βίας   και  αναλόγως  μετά  την  αποδοχή  του  προϋπολογισμού  

για  να  . .  τα  χρήματα  αυτά .    

Η  96η  αναμόρφωση ,  αναμόρφωση  που  αφορά  την  ετήσια  

συνδρομή  για  . .  για  την  εξυπηρέτηση  . .  προϋπολογισμού  της  τάξεως  

των  4.384 ευρώ .   

Η  97η  αναμόρφωση  είναι  αποδοχή  χρηματοδότησης  170.000 ευρώ  

. .  με  τίτλο ,  Δράσεις  στήριξης  της  τοπικής  κοινωνίας  των  Σερρών  και  

την  κοινωνική  ενσωμάτωση  των  προσφύγων  και  αντίστοιχη  

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2020.   

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  ήθελα  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό .   Καταρχήν  πριν  προχωρήσουμε  σε  κύκλο  

ερωτήσεων  και  μετά  τοποθετήσεων  όποιος  επιθυμεί ,  πριν  

προχωρήσουμε  σε  αυτό  όμως  παράλειψη  δική  μου  είναι  να  επισημάνω  

ότι  προχωρούμε  στην  συζήτηση  του  θέματος  μετά  από  την  συναίνεση  

του  σώματος  για  την  συζήτησή  του  ως  προ  ημερήσιας  διατάξεως .  

Συναινεί  το  σώμα  ομόφωνα .   

 Υπάρχουν  ερωτήσεις  που  θέλουν  να  υποβληθούν  επί  του  θέματος  

από  κάποιους  συναδέλφους ;  Η  κυρία  Παπαφωτίου… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μήπως  τώρα  ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούγεστε ,  μάλιστα ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας  –ένας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  η  κυρία  Καλώτα .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παπαφωτίου  επίσης  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  η  κυρία  Καλώτα ,  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ο  

κ .  Παπαβασιλείου .  Άλλος ;  Ο  κ .  Χράπας .  Και  ο  κ .  Αραμπατζής .  Αυτοί ;  

Ξεχνάω  κάποιον ;   Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  σας  ακούμε ,  κύριε  Αραμπατζή ,  ανοίξτε  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ακούγομαι  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ακούγεστε .  Παρακαλώ .  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θα  ήθελα  κύριε  εισηγητά  για  την  απόφαση  076,  578,  η  οποία  αφορά  το  

θέμα  «πρόγραμμα  κοινωνική  υποστήριξης  20.956 ευρώ», το  οποίο  
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θεωρούμε  ότι  ένα  ακριβό  πρόγραμμα ,  εάν  . .  και  για  την  578 το  ποσό  

των  14.400 ευρώ ,  το  οποίο  που  θα  διατεθεί  και  πώς  θα  διατεθεί ;  Εάν  

μπορείτε  να  μου  απαντήσετε  σε  αυτά  τα  δυο ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  κύριε  Μισιρλή .  Θα  συγκεντρωθούν  οι  ερωτήσεις  και  θα  

απαντηθούν  όλες  μαζί  στο  τέλος  και  θα  μιλήσω  και  εγώ  επ’  αυτού  του  

θέματος .  Η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΛΤΙΛΑΓΚΑ:  

Ναι .  Καλησπέρα .  Ελπίζω  να  αποκαταστάθηκε  το  πρόβλημα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κα  ΜΗΛΤΙΛΑΓΚΑ:  

Τοποθετούμαι  εγώ  γιατί  ήταν  μια  ερώτηση  που  ήθελα  να  κάνω  από  την  

αρχή .  Ακούω  την   εισήγηση   του  κυρίου  Μισιρλή  σχετικά  με  τις  

αναμορφώσεις .  Είναι  κάτι  το  οποίο  το  έχουμε  συζητήσει  πολλές  φορές  

στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  ότι  παρουσιάζεται  το  γεγονός  της  ψήφισης  

των  αναμορφώσεων  αυτών  ως  ομόφωνη ,  η  οποία  και  ήταν  βέβαια ,   

αλλά  θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  πολλές  φορές  δείχνει  την  εντύπωση  

ότι  έχουμε  πλήρη  ενημέρωση  πέρα  από  τον  ισοσκελισμό  του  

προϋπολογισμού  ότι  έχουμε  πλήρη  ενημέρωση  για  το  που  θα  διατεθούν  

αυτά  τα  χρήματα  τα  οποία  συμφωνούμε  καλοπροαίρετα  τις  

περισσότερες  φορές  ότι  είναι  ανάγκη  να  διατεθούν .   

 Θα  σας  πω  ένα  παράδειγμα .  Είναι  …η  αλήθεια  είναι  ότι  

προβληματίστηκα  και  εγώ  και  μπήκα  στην  διαδικασία  να  ψάξω  σχετικά  

με  την  υπηρεσία  της  τηλεϊατρικής .  Η  αλήθεια  είναι  ότι  εντελώς  
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καλοπροαίρετα  έρχεται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  μια  αναμόρφωση  

ότι  να  σπαταλήσουμε  το  ποσό  των  14.000 ευρώ  για  συμμετοχή ,  για  

ετήσια  συνδρομή  σε  παροχή  υπηρεσιών  τηλεϊατρικής  και  

συνειδητοποιώ  ότι  εν  τέλει  αυτή  η  παροχή  προσφέρεται  δωρεάν  σε  

οποιονδήποτε  χρήστη  της  ιστοσελίδας  αυτής .  Επομένως  η  ερώτησή  μου  

είναι  η  εξής .  Έρχεται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ως  ετήσια  συνδρομή  

για  χρήση  …τελικά  το  ποσό  αυτό  θα  το  εισπράξει  η  . .  θα  το  

εισπράξουν  οι  Γιατροί  του  Κόσμου ;  Και  τι  …της  ετήσιας  συνδρομής  

που  δεν  προσφέρεται  από  το  συγκεκριμένο  σάιτ  σε  οποιονδήποτε  άλλο  

χρήστη ;   

 Ήθελα  να  πω  ότι  οι  διασκέψεις ,  οι  συνεδριάσεις  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  εδώ  και  τρεις  εβδομάδες  γίνονται  δια  περιφοράς .  Δεν  ξέρω  

γιατί  έχει  επιλεγεί  αυτός  ο  τρόπος  ενώ  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  μια  

συνεδρίαση  μέσω  . .  γιατί  η  αλήθεια  είναι  ότι  είναι  τόσο  δύσκολο  να  

έχουμε  πλήρη  εικόνα ,  δεν  έχουμε  πρόσβαση  σε  όλους  τους  φακέλους  

και  δεν  έχουμε  και  την  άνεση  και  την  ευκολία  που  έχουμε  όταν  

μπορούμε  θέση  –θέση  να  συζητήσουμε  για  να  πάρουμε  τις  

διευκρινήσεις  που  θέλουμε  και  να  εκφράσουμε  και  τις  ενστάσεις  μας  

και  τους  προβληματισμούς  μας ,  εάν  θέλετε ,  για  όλα  αυτά  τα  χρήματα  

για  τα  οποία  αποφασίζει  η  Δημοτική  Αρχή  ως  . .  

 Έρχομαι  και  λέω  ότι  έχω  νοιώσει  ως  μέλος  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  λίγο  άχαρα  και  το  έχω  επισημάνει  και  άλλες  φορές ,  ακριβώς  

γιατί  παρουσιάζεται  . .  είναι  ότι  σας  φέρνω  δέκα  αναμορφώσεις  του  

προϋπολογισμού  οι  οποίες  είναι  ομόφωνες ,  που  σημαίνει ,  . .  ότι  παίρνει  

μια  πολιτική  χροιά  ότι  εμείς  έχουμε  εγκρίνει  όχι  μόνο  την  αναμόρφωση  

που  είναι  ανάγκη  να  διατεθούν  αυτά  τα  χρήματα  αλλά  και  τον  τρόπο  με  
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τον  οποίο  έγινε  ο  χειρισμός  και  που  ακριβώς  πηγαίνουν  αυτά  τα  

χρήματα .   

 Επομένως ,  ήθελα  να  το  εκφράσω  σαν  προβληματισμό  και  με  

αφορμή  το  συγκεκριμένο  θέμα  που  αναδείχθηκε  τις  προάλλες  από  την  

κυρία  Παπαφωτίου ,  το  οποίο  μπήκα  στην  διαδικασία  να  το  ψάξω  

προσωπικά  κάνοντας  . .  και  βλέπω  ότι  ουσιαστικά  πραγματικά  μου  ήρθε  

ένα  e-mail  σήμερα ,  το  οποίο  λέει  ότι  η  δράση  υποστηρίζεται  από  τον  

Δήμο  Σερρών  και  τον  Δήμο  Θεσσαλονίκης .  Δηλαδή  τελικά  ο  Δήμος  

Σερρών  είναι  χορηγός ;  Και  εάν  ναι ,  δεν  θα  έπρεπε  να  παρουσιαστεί  με  

σωστό  τρόπο  στον  Σερραίο  δημότη  και  όχι  σαν  μια  . .ως  Σερραίοι  

δημότες . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  την  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Θα  απαντήσετε  και  εσείς  κ .  Μισιρλή ,  θα  απαντήσει  και  

η  κυρία  Πάνου  επί  του  θέματος  αυτού .  Απλά  να  επισημάνω  μόνο  το  

εξής .  Παρακαλώ  οι  ερωτήσεις  να  διατυπώνονται  με  συνοπτικό  και  

σύντομο  τρόπο ,  για  να  μην  χάνουμε  χρόνο .   

 Η  κυρία  Καλώτα  είχε  επίσης  ερώτηση  και  μετά  η  κυρία  

Παπαφωτίου .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Σε  μια  ερώτηση  με  κάλυψε  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  οπότε  δεν  θα  την  

επαναλάβω .  Η  άλλη  ερώτησή  μου  είναι ,  αυτές  οι  θερμοπόρτες ,  

θερμοπύλες ,  δεν  ξέρω  πως  να  τις  πω ,  ποιος  ειδικός  εισηγήθηκε  για  να  

τις  πάρει  ο  Δήμος  Σερρών ;  Γνωμοδότησε  κάποιος  ειδικός  ότι  μας  
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καλύπτουν  . .  μας  καλύπτουν  στο  να  μην  περάσει ,  εάν  θα  περάσει  μέσα  

εμπύρετος  ή  όχι  και  θα  υπάρχει  …μέσω  ενός  υπολογιστή  και  θα  

βγαίνει  ο  σεκιούριτι  να  τον  βγάζει  έξω ;   

 Δηλαδή ,  ξέρω  ότι  χρησιμοποιούνται  ίσως  από  κάποιες  εταιρείες ,  

κάποια  μαγαζιά  . .  μεγαλύτερης  ασφάλειας  . .  

 

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Αναπροσαρμογή  των  τελών  καθαριότητας   

και  φωτισμού  έτους  2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

21133/20  11-1-2020 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  461/2020 )  

………………………… 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

461-2020:  Αναπροσαρμογή  των  τελών  καθαριότητας  και  φωτισμού  

έτους  2021.                                                                                                                   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .     

 

462-2020:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής  

προστασίας  σε   

  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές ,  

εξαιρετέες  και  νυχτερινές   

  ώρες .     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .    

 

463-2020:  Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας ,  για  την  κάλυψη  των  

αναγκών  του  τμ .   

  κοιμητηρίων .                                                                                                     

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .    

 

464-2020:  Αντικατάσταση  μελών  στο  Δ .Σ .  της  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  του  Δήμου  

Σερρών .      

                        Εισηγητής :  Ο  πρόεδρος  της  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  κ .  Ρίζος  Σ .      

 

465-2020:  Έγκριση  εγκατάστασης  δικτύου  κάδων  ανακύκλωσης  

αποβλήτων  ιματισμού .     
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                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .     

 

466-2020: Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  αγροτεμαχίων  

του  Δήμου  Σερρών  

 στη  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  πάρκων .                    

                          Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .   

 

467-2020:  Έγκριση  3ου  Α .Π .Ε .  και  3ου  ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου :  

¨Επανάχρηση  του  κτηρίου   

  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  

πινακοθήκης   

  Ξενάκη¨ .                                         

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

468-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Έγκριση  

βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  εργασιών  που  αφορούν  την  

συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  σύμφωνα  με  

την  υπ '  αριθμό  8430/2018  σύμβαση  την  5/2017 μελέτη  και  

την  62/2020 ΑΟΕ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

469-2020:  Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  Έγκριση  

βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  εργασιών  που  αφορούν  την  

συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  σύμφωνα  με  

την  υπ '  αριθμό  8075/2018  σύμβαση  την  5/2017 μελέτη  και  

την  62/2020 ΑΟΕ .   

                        Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   
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470-2020:  Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  599 

αγροτεμάχιο  του   

  αγροκτήματος  Σερρών .                         

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .   

 

471-2020:  Έγκριση  απαλλαγής  από  απότμηση  πεζοδρομίου  στην  οδό  

Μακεδονομάχων  38.                            

                         Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .   

 

472-2020:  Έγκριση  απαλλαγής  από  απότμηση  πεζοδρομίου  στην  οδό  

Ύδρας  28.                            

                         Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .    

 

473-2020:  Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  στην  οδό  Π .  

Γρηγορίου  Ε’ .                            

                         Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .  

 

474-2020: Θεσμοθέτηση  δημόσιας  θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ  στην  οδό  

Γ .  Παπανδρέου .                            

                        Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  & 

Δινάκης  Κ .  
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ΠΡΑΚΤ . :  Εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  Σερρών  κ .  Αλέξανδρου  

Χρυσάφη  για  να  προβεί  1/19/20  στην  σύγκληση  διαπαραταξιακής  

σύσκεψης  και  συγκρότησης  επιτροπής   

προκειμένου  να  συζητηθούν  τα  προβλήματα  και  οι  ανάγκες  

του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών .   

 

447-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(88η)  από  την  

ΚΑΤ .   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  

κωδικών  μισθοδοσίας  και  εξόδων  κίνησης  προέδρων   

 

448-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(89η)  από  την  

ΚΑΤ .   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  παροχή  

υπηρεσιών  διενέργειας  μοριακού  τεστ  ανίχνευσης  κόβιτ  -19 

εφαρμογής  ειδικών  διαγνωστικών  τεστ  ταχείας  ανίχνευσης  

Rapid Diagnostic του  Κοβιτ  -19 για  τους  εργαζόμενους  του  

Δήμου  Σερρών  από  πιστοποιημένο  διαγνωστικό  κέντρο  

καθώς  και  προμήθεια  ειδικών  διαγνωστικών  τεστ  ταχείας  

ανίχνευσης   Test  Rapid Diagnostic Test  του  κόβιτ  -19.   

 

449-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(90η)  από  την   

ΚΑΤ .   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  

πέντε  συστημάτων  εξ  αποστάσεως  θερμομέτρησης  SMART 

GATE ύψους  2 μέτρων  για  την  κάλυψη  αναγκών  των  
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δημοτικών  κτηρίων  στο  Δήμο  Σερρών  προϋπολογισμού  

17.360,00  

 

450-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(91η)  από  την   

ΚΑΤ .  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  προμήθεια  

ηλεκτρονικού  προγράμματος  παρακολούθησης  των  νομικών  

υποθέσεων  του  Δήμου  Σερρών  προϋπολογισμού  20.956,00 

ευρώ .    

 

451-2020: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  400.000,00 ευρώ  από  το  

πρόγραμμα   

ΚΑΤ .   ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ  ΙΙ ,  στο  πλαίσιο  της  απόφασης  «Επιχορήγησης  

δήμων  για  την  προμήθεια  απορριμματοφόρων  οχημάτων  και  

μηχανημάτων  έργου  ή  και  συνοδευτικού  εξοπλισμού  και  

αναμόρφωση  (92η)  προϋπολογισμού  έτους  2020  

 

452-2020: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  660.000,00 ευρώ  από  τον  

ΦΙΛΟΔΗΜΟ  ΙΙ   

ΚΑΤ .  στο  πλαίσιο  της  απόφασης  «Επιχορήγηση  δήμων  για  την  

προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  

αποκομιδής  και  μεταφοράς  απορριμμάτων  και   

ανακυκλώσιμων  υλικών  και  αναμόρφωση  (93η)  

προϋπολογισμού  έτους  2020  
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453-2020:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(94η)  από  την   

ΚΑΤ .   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  ενίσχυση  του  

κωδικού  εξόδων  00.6463.002 Δημοσιεύσεις  κλπ .    

 

ΘΕΜΑ   1ο:   Αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότησης  ποσού  220.000,00 

ευρώ  για  την  υλοποίηση  ΚΑΤ .     της  πράξης   Λειτουργία  

Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών   

Θυμάτων  Βίας  στον  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  

επιχειρησιακού  προγράμματος  Κεντρική  Μακεδονία  14-20,  

σε  συνέχεια  της  παράτασης  λειτουργίας  των  Κέντρων  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  και  

αναμόρφωση  (95η  )  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2020.   

 

455-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(96η)  από  την   

ΚΑΤ .   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ετήσια  

συνδρομή  vir tual  Covid -19 κλινικής  για  την  εξυπηρέτηση  

των  δημοτών  on l ine από  γιατρούς  από  Η /Υ  ή  κινητό  

προϋπολογισμού  14.348,00 ευρώ .   

 

456-2020: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  170.000,00 ευρώ  από  το  

Ταμείο    

ΚΑΤ .   Αλληλεγγύης  για  την  πράξη  με  τίτλο :  Δράσεις  στήριξης  της  

τοπικής  κοινωνίας  των  Σερρών  και  την  κοινωνική  
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ενσωμάτωση  των  προσφύγων  και  αναμόρφωση  (97η)   

προϋπολογισμού  έτους  2020.  

 

457-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(99η)  από  την   

ΚΑΤ .   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  που  αφορά  την  ενίσχυση  

του  κωδικού  εξόδων  20.6721.001 Δαπάνες  ΦΟΣΔΑ  

Κεντρικής   Μακεδονίας  για  την  υγειονομική  ταφή  των  

απορριμμάτων  του  Δήμου .  

 

458-2020: Έγκριση  νέας  παράτασης  υλοποίησης  της  πράξης :  

Αποτίμηση  Παρεμβάσεων  ΚΑΤ .    Ενεργειακής  Εξοικονόμησης  σε  

δημόσια  κτήρια  -3ΕΜ  στο  πλαίσιο  του   

  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA 

Cross Border  

  Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 15CB 009. 

 

459-2020: Έγκριση  παράτασης  υλοποίησης  της  πράξης :  Αγροτικές  

κοινότητες  μηδενικής  ΚΑΤ .   παραγωγής  αποβλήτων  και  

ενεργειακής  απόδοσης  στην  διασυνοριακή  περιοχή   

Ελλάδα  –Δημοκρατία  της  Βόρειας  Μακεδονίας  (Zero waste 

energy eff icient  agricultural  communities in the Greece –

Republic of  North Macedonia cross-border area 

“ZEFFIROS”  από  πλαίσιο  του  Προγράμματος  

Διασυνοριακής  συνεργασίας  INTERREG IPA Cross Border 
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Cooperation Ελλάδα  –Δημοκρατία  της  Βόρειας  Μακεδονίας  

2014-2020. 

 

460-2020: Διαβίβαση  αιτημάτων  μισθωτών  κυλικείων  στα  πλαίσια  

εφαρμογής  του   

ΚΑΤ .   άρθρου  44,  παρ .  2 και  3 του  Ν .4735/2020 

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

•  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Ματθαίου  Γεώργιος ,  προσήλθε  

(συνδέθηκε)  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  1ου  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης  θέματος .   

 

-  Με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος ,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης ,  και  μετά  το  πέρας  του  κανονικού  

χρόνου  συνεδρίασης ,  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό ,  (4 ώρες  συνεδρίασης  

+ 1 ώρα) ,  αποφασίστηκε  η  διακοπή  της  συνεδρίασης  και  η  συνέχισή  

της  την  επομένη  26 Νοεμβρίου  2020 και  ώρα  15:00.   

 

 

………………………….………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 
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ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………… 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ       ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………… 
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ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ       ……………… 

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ     ……………… 

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ        ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ       ……………… 

 

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ         ……………… 

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ……………… 

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ……………… 

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………… 
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ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ        ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………  

 

 

 

 

 

 

 


