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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

19ης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

  

 

ΠΕΜΠΤΗ  26 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2020 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15:00΄) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2020 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

• Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2020 παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν: ο 

Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γάτσιος Ιωάννης, Γκότσης 

Ηλίας, Δεσποτίδης Ιωάννης, Δινάκης Κων/νος, Ιλανίδου Δέσποινα, Καδής Γεώργιος, 

Καρακολίδης Παναγιώτης, Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, Καρυπίδης Παύλος, 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Ματθαίου Γεώργιος, Μερετούδης Δημήτριος, Μητλιάγκα 

Βαρβάρα, Μισιρλής Σπυρίδων, Νυχτοπάτης Γεώργιος, ΠαλάζηΤσοχατζίδη Χρυσάνθη, Πάνου 

Σωτηρία, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Παπαφωτίου Αριάδνη, Ρίζος Σάββας, Σιαμάγκας 

Δημήτριος, Ταΐρης Γεώργιος, Τερζής Βασίλειος, Τουρτούρας Ιωάννης, Χαλκιόπουλος 

Αλέξανδρος, Χαραλαμπίδου Παρθένα και Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

……………………………. 

………………. 
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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  

ΚΑΤ. στο πλαίσιο της απόφασης «Επιχορήγηση δήμων για την προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς 
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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  

Ελλάδα –Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Zero waste energy efficient 

agricultural communities in the Greece –Republic of North Macedonia cross-
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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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Συνέχεια  της  19ης  Συνεδρίασης ,  26 Νοεμβρίου  2020.  Τηλεδιάσκεψη .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  επανέλεγχο  της  απαρτίας .  Η  απαρτία  έχει  διαπιστωθεί  κατά  την  

έναρξη  της  συνεδρίασης  χθες  και  σήμερα  έχουμε  συνέχεια  της  

χθεσινής  συνεδρίασης .  Ήδη  καταγράφηκαν  τα  ονόματά  όσοι  είστε  

παρόντες  από  την  συζήτηση  του  δεύτερου  θέματος  και  μετά  και  εάν  

έχουμε  και  άλλους  που  θα  μπουν  στην  συνέχεια ,  θα  καταγραφούν  και  

εκείνοι .   

 Συνεπώς ,  θέμα  δεύτερο .   

 

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 .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απόφαση  πάγια  που  λαμβάνεται  κάθε  χρόνο .  Ομόφωνα  εγκρίνεται ,  ναι  

από  όλους .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  462/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση  καθιέρωσης  12ωρης  εργασίας ,  για  την   

κάλυψη  των  αναγκών  του  τμ .  κοιμητηρίων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Ταΐρης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  463/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  τέταρτο .   

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Αντικατάσταση  μελών  στο  Δ .Σ .  της  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .   

του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  κ .  Ρίζος  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  όπως  γνωρίζετε  προέκυψε  η  ανάγκη  να  αντικατασταθούν  ορισμένα  

από  τα  μέλη ,  τα  οποία  ήταν  μαθητές  που  αποφοίτησαν  κατά  την  

περσινή  χρονιά .   Τα  ονόματα  υπάρχουν  στην  εισήγηση .  Οπότε  

εγκρίνεται  ομόφωνα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  464/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Έγκριση  εγκατάστασης  δικτύου  κάδων  ανακύκλωσης  

 αποβλήτων  ιματισμού .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Καρακολίδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  και  αυτό  ομοφώνως .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  465/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  κατά  χρήση  αγροτεμαχίων  

 του  Δήμου  Σερρών  στη  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  εγκατάσταση   

φωτοβολταϊκών  πάρκων .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Νυχτοπάτης  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  θέμα  επανέρχεται  σε  ότι  αφορά  στα  ακίνητα  των  τοπικών  

κοινοτήτων  Αγίας  Ελένης ,  Κωνσταντινάτου  και  Σκουτάρεως  για  τα  

οποία ,  όπως  έγινε  σαφές  δεν  υπήρχε  η  προηγούμενη  απόφαση  των  

τοπικών  συμβουλίων .   

 Σε  ότι  αφορά  στους  αντίστοιχους  αγρούς  της  περιοχής  των  

Σερρών ,  ισχύει  η  προηγούμενή  μας  απόφαση ,  η  οποία  έρχεται  να  

συμπληρωθεί  σήμερα  με  την  σημερινή  για  τις  υπόλοιπες  εκτάσεις .   

 Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Νυχτοπάτης  ή  μάλλον  να  ρωτήσετε ,  θέλετε  

να  γίνει  εισήγηση  ή  μπορούμε  να  προχωρήσουμε  σε  κατευθείαν  … 

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Να  γίνει  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  θα  ζητήσω  τότε  από  τον  κ .  Νυχτοπάτη  και  στην  συνέχεια  από  

τον  κ .  Χαλκιόπουλο  να  μας  παρουσιάσουν  το  θέμα .  Κύριε  Νυχτοπάτη .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Συγνώμη ,  εγώ  δεν  άκουσα  τίποτα ,  μια  … ακούγεται .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  είχε  γίνει  …να  θυμίσω  …δεν  υπήρχε  η  σύμφωνη  γνώμη  των  

τοπικών  κοινοτήτων ,  αλλά  Καλό  θα  είναι  να  μιλήσει  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος  γι '  αυτό ,  για  να  μας  … 
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Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  απουσίαζα  και  δεν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαλκιόπουλε  παρακαλώ  εξηγήστε  στο  σώμα  τους  σχεδιασμούς  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  τα  οφέλη  που  θα  ανακύψουν  και  όλη ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  την  σκοπιμότητα  του  θέματος .   

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Το  όλο  θέμα  αφορά  στην  σχεδιαζόμενη  πρόταση  

που  θα  υποβάλλουμε  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  στο  μέτρο  το  οποίο  

αφορά  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας .  Μέσα  σε  αυτή  την  μελέτη ,  την  

οποία  έχουμε ,  ολοκληρώνουμε  αυτή  την  στιγμή ,  έχουμε  . . .την  

δημιουργία  έξι  φωτοβολταϊκών  πάρκων ,  σχετικής  ισχύος  περίπου  5,5 

Μεγαβάτ ,  τα  οποία  χρειάζεται  το  καθένα ,  να  σας  εξηγήσω  

περιληπτικά ,  περίπου  στα  20 στρέμματα  έκτασης .  Δηλαδή  περίπου  στο  

1Μεγαβάτ  το  κάθε  πάρκο .  

 Ένα  θα  γίνει  στην  χώρο  του  βιολογικού  καθαρισμού ,  ένα  πάρκο  

θα  γίνει  στον  χώρο  αυτόν  που  έχει  παραχωρηθεί  με  την  …και  άλλα  

τέσσερα  θα  γίνουν  σε  υπόλοιπες  εκτάσεις ,  τις  οποίες  κατόπιν  

μελέτης…στην  τοποθεσία  που  θα  έπρεπε  να  γίνει ,  να  ξέρετε  θα  μας  

βόλευε  και  εμάς  πολύ  περισσότερο  να  ήταν  σε  κάποια  πλαγιά  με  

καλύτερο  προσανατολισμό ,  αλλά  το  θέμα  δεν  είναι  αυτό ,  το  θέμα  είναι  

στην  συγκεκριμένη  περιοχή ,  κατόπιν  επικοινωνίας  που  είχαμε  και  

συνεννόησης  με  . .κορεσμός  στις  γραμμές  και  αυξάνουμε  πάρα  πολύ  τις  

πιθανότητας  να  γίνει  δεκτή  η  πρόταση .  Σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  

θα  μπορούσε  το  παραγόμενο  ρεύμα  να  . .το  σύστημα .   
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 Επομένως ,  στην  συγκεκριμένη  περιοχή ,  δηλαδή  Σκουτάρεως ,  

Κωνσταντινάτου ,  Αγία  Ειρήνης ,  ήταν  η  περιοχή  που  μας  εξυπηρετούσε  

για  την  ολοκλήρωση  αυτής  της  προσπάθειας .   

 Το  λέω  προσπάθεια  γιατί  . .  το  έχω  αναφέρει  και  άλλη  φορά ,  όλη  

η  κατασκευή  θα  γίνει  100% χρηματοδοτούμενη  από  το  πρόγραμμα  

χωρίς  καμία  . .από  τους  συμπολίτες  μας  και  το  αποτέλεσμα  θα  είναι  μια  

παραγωγή  ρεύματος  η  οποία  μπορεί  να  πιάσει  και  τις  700.000 ευρώ  σε  

αξία  ετησίως ,  που  σημαίνει  εξοικονόμηση  περίπου  60 με  70% του  

ρεύματος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 Όπως  καταλαβαίνετε . .  ευρώ  ετησίως ,  ποσό  το  οποίο  ωφελούνται ,  

φυσικά ,  όλοι  οι  συνδημότες  μας .  Είναι  ένα  τεράστιο  ποσό .   

 Υπήρχε  επικοινωνία  με  τον  Πρόεδρο  της  Αγίας  Ελένης  για  αυτό  

ακριβώς  …παραχώρηση  αυτής  της  έκτασης .  Κατανόησε  την  τεράστια  

διαφορά ,  η  οποία  υπάρχει ,  με  το  σκεπτικό  το  οποίο  είπαμε  ότι  θα  

μπορούσε  να  εκμισθωθεί ,  δηλαδή   το  συγκεκριμένο  λόγω  το  ότι  είναι  

υψηλής  παραγωγικότητας  σε  κάποιον  αγρότη .  Φυσικά  . .από  πλευράς  

του  Δήμου ,  οπότε  πρέπει  να  προχωρήσει  αυτό  τμήμα  όπως  

καταλαβαίνετε ,  είναι  μια  προσπάθεια  πάρα  πολύ  σημαντική  που  θα  

είναι  πραγματικά  εξοικονόμηση  τεράστιου  μεγέθους  για… 

 Αυτά  και  εάν  θέλετε  κάτι  να  με  ρωτήσετε  είμαι  στην  διάθεσή  

σας .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Έχουμε  άλλη  ερώτηση ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Παπαφωτίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Εγώ  τοποθέτηση  θέλω  να  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  για  ερωτήσεις  μιλάμε  τώρα .  Μάλιστα .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  κύριε  Πρόεδρε ,  καλησπέρα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  καλησπέρα  σε  

όλους  τους  συναδέλφους .  Και  βεβαίως  η  παράταξής  μας ,  έχει  . .σε  όλη  

αυτή  την  διαδικασία  και  θα  ψηφίσει  το  θέμα  και  ήθελα  να  κάνω  δυο  

ερωτήσεις ,  η  οποία  είναι  η  μια  απαντήθηκε  από  τον  Πρόεδρο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  γιατί   είχαμε  την  εντύπωση  ότι  τα  επιλεγμένα  τεμάχια  στον  

Δήμο  Σερρών ,  για  ποιο  λόγο  επιλέχθηκαν  οι  περιοχές  αυτές ,  των  

Τοπικών  Κοινοτήτων .   

 Υπάρχει  όμως  μια  άλλη  . .  το  οποίο…η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής .  

Θέλω  να  μου  απαντήσει  ο  κ .  Δήμαρχο  ή  ο  κ .  Χαλκιόπουλος ,  σε  αυτές  

τις  Κοινότητες  προβλέπεται ,  έχει  προβλέψει  ο  Δήμος  να  δώσει  

ανταποδοτικά  με  την  παραχώρηση ,  ώστε  να  έχουν  κάποια  ωφέλεια  και  

αυτές  οι  τοπικές  Κοινότητες ;  Και  εάν  αυτό  προβλέπεται ,  δηλαδή  

νομοθετικά  ή  εάν  τυχόν  και  έχει  την  διάθεση  ο  Δήμος  να  φροντίσει  

τέτοιες  ενέργειες ,  οι  οποίες  θα  ικανοποιήσουν  και  τις  Κοινότητες  και  

γενικά  θα  βελτιώσουν  την  ποιότητα  ζωής  τους .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Παπαβασιλείου  επίσης  ερώτηση .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Μια  ερώτηση  πράγματι  μου  την  κάλυψε  ο  κύριος  Χρυσανθίδης .  Εάν  

δηλαδή  που  μιλάμε  για  την  λέξη  ανταποδοτικότητα ,  στις  περιοχές  οι  
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οποίες  πραγματικά  θα  δώσουν  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις .  Και  η  άλλη  

ερώτηση ,  την  οποία  υποβάλλω  είναι ,  εάν  επιτρέπεται  σε  

καλλιεργήσιμες  εκτάσεις  να  στηθεί  φωτοβολταϊκό  πάρκο ;  Είναι  μια  

απορία  που  είχα  και  δεν  βρήκα  πουθενά  να  μου  την  εξηγεί  κάποιος .  

Εάν  μπορούν  οι  συνάδελφοι  εισηγητές  ή  ο  Δήμαρχος  να  μου  

απαντήσουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Παπαφωτίου  ερώτηση  και  μετά  θα  δοθούν  οι  απαντήσεις .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλημέρα  και  από  εμένα .  Στο  πνεύμα  του  κ .  Χρυσανθίδη  κινούνταν  η  

πρώτη  μου  ερώτηση  και  μάλιστα  θα  πρότεινα  συγκεκριμένα  όσα  έσοδα  

είχε  η  Κοινότητα  από  την  ενοικίαση  αυτού  του  υψηλής  

παραγωγικότητας  χωραφιού ,  έκτασης ,  θα  μπορούσε ,  ίσως  ο  Δήμος  να  

κάνει  μια  τέτοια  συμφωνία  για  να  αρθούν  οι  επιφυλάξεις .  

 Συμφωνώ  και  με  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Θεωρώ  κρίσιμη  την  

απάντηση  στην  συγκεκριμένη  ερώτηση  για  να  μην  υπάρχουν  νομικά  

ζητήματα  και  μια  επισήμανση  κλείνοντας ,  καλώ  θα  ήταν  για  την  

καλύτερη  ενημέρωση  των  δημοτικών  συμβούλων  να  επισυνάπτονται  

και  οι  αποφάσεις ,  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  στο  συγκεκριμένο  

θέμα  και  οι  αποφάσεις  των  τοπικών  κοινοτήτων  των  οποίων  γίνεται  

επίκληση  αλλά  δεν  γνωρίζουν  τις  λεπτομέρειες .  Τελειώσαμε  για  να  μην  

καταναλώνουμε  χρόνο .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  να  κάνει  ερώτηση  και  ο  κ .  Τερζής .  Ορίστε  κ .  Τερζή .  Κύριε  

Τερζή  δεν  σας  ακούμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή .  Εάν  θέλετε  διατυπώστε  την  εγγράφως  γιατί  βλέπω  ότι  

δεν  μπορείτε  να  ακουστείτε .  Εν  τω  μεταξύ  να  δώσουμε  τις  απαντήσεις  

στις  ερωτήσεις  που  έχουν  τεθεί  μέχρι  τώρα .  Εάν  θέλετε ,  κύριε  

Δήμαρχε  εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πες  εσύ  … 

Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το  πρώτο  ερώτημα  του  κ .  Χρυσανθίδη  που  αφορούσε  για  τα  

ανταποδοτικά  τέλη  . .εν  συντομία ,  εάν  θέλετε ,  να  σας  πω  και  λίγο  κάτι ,  

το  οποίο  πιστεύω  να  γίνει  κατανοητό  από  τους  πάντες ,  είναι  επιλογή  

του  νομοθέτηση  του  εθνικού  κράτους  να  γίνουν  πρώτα  οι   

Καποδιστριακοί  και  στην  συνέχεια  . .  δήμοι ,  που  να  συζητάμε  για  

ανταποδοτικά  οφέλη  μιας  Κοινότητας  για  μια  δημοτική  έκταση  δεν  θα  

έλεγα  ότι  απλά . .  απλά  δεν  προβλέπεται  νομοθετικά  πλέον  . .Δηλαδή  η  

έκταση  αυτή  ανήκει  στον  Δήμο .   

 Συμμερίζομαι  τις  επιφυλάξεις  της  κάθε  Κοινότητας  όταν  αφορά  

την  κοντινή  περιοχή  τους ,  γιατί  είναι  θέμα  νοοτροπίας  και  αντίληψης  

το  όλο  ζήτημα ,  γιατί  δεν  σας  κρύβω  ότι  αυτό  που  εγώ  έχω  

αντιμετωπίσει  σαν  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  πιστεύω  ότι  ο  καθένας  

στο  πόστο  του  που  έχει  αντιμετωπίσει ,  με  την  έννοια  ότι  υπάρχει  μια  

αντίληψη  εμείς  στο  χωριό ,  εσείς  στην  πόλη ,  ο  καθένας  κοιτάζοντας  τον  

τόπο  του  . .  αντίληψης ,  θα  πρέπει  να  ξεκινήσει  . .ότι  να  γίνει  

αντιληπτικό  πλέον  ότι  πλέον  είμαστε  ένας  Δήμος .  Άσχετα  με  το  ότι  

υπάρχει  η  διάκριση  με  τις  πρώην  Τοπικές  Κοινότητες  ή  τους  πρώην  

Δήμου ,  πρέπει  να  κάποια  στιγμή  πλέον  αυτό  να  ξεπεραστεί .   
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 Από  εκεί  και  πέρα  νομικά  δεν  υπάρχει  . .  απλά  θα  ήθελα  να  

σημειώσω  ότι  επειδή  η  έκταση  εκεί  είναι  33 στρέμματα  συνολικά ,  

εμείς  θα  χρειαστούμε  περίπου  τα  18 με  20 για  το  στήσιμο  του  πάρκου ,  

επομένως  τα  υπόλοιπα  15 θα  είναι  πάλι  στην  διάθεση ,  ώστε  να  

μισθωθούν  από  κάποιο  αγρότη  της  περιοχής .  

 Συζητάμε  δηλαδή  ότι  εάν  . .τυχόν  δημοπρατούσαν  το  

συγκεκριμένο  ακίνητο  θα  παίρνανε  περίπου  1.500 ευρώ  με  έναν  

πρόχειρο  απολογισμό ,  με  . .  το  οποίο  θα  ήταν  ένα  έσοδο  για  τον  Δήμο  

πλέον  και  όχι  …πιστεύω  τα  νούμερα  τα  οποία  σας  ανέφερα  πριν  

κατέστησαν  σε  όλους  σαφές  γιατί  ποσά  μιλάμε  και  δεν  τίθεται  τέτοιο  

θέμα  συζήτησης  για  καλύτερη  όσο  το  δυνατόν  αξιοποίηση .   

 Για  το  θέμα  της  παραγωγικότητας  σε  λέω  ότι  . .μια  διάταξη  η  

οποία  ίσχυε  στις  αρχές  των  φωτοβολταϊκών  πάρκων  πριν  από  δέκα  

περίπου  χρόνια ,  όταν  δόθηκε  το  δικαίωμα  σε  αγρότες  να  στήνουν  

φωτοβολταϊκά  πάρκα  ιδιωτικά  για  να  προφυλαχθεί  η  καλλιεργήσιμη  γη  

υψηλής  παραγωγικότητας  υπήρχε  αυτή  η  διάταξη ,  ότι  δηλαδή  σε  

εκτάσεις  υψηλής  παραγωγικότητας  δεν  παραχωρούνται  για  τέτοια  

χρήση  φωτοβολταϊκών .   

 Άσχετα  με  την  άποψη  που  μπορεί  να  έχει  ο  καθένας  για  το  θέμα ,  

απλά  σας  ενημερώνω  ότι  κάτι  τέτοιο  δεν  ισχύει  ούτε  για  τα  νομικά  

πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  τα  νομικά  πρόσωπα  των  ΟΤΑ ,  δεν  

υπάρχει  αυτός  ο  περιορισμός  και  από  όσο  γνωρίζω  έχει  αρθεί  αυτός  ο  

περιορισμός  ακόμα  και  για  ιδιωτικά  πάρκα  σε  αυτή  την  φάση  την  

οποία  ομιλούμε .   

 Φυσικά  σας  το  ξαναλέω  ότι  επειδή  σέβομαι  ακόμα  και  την  

συναισθηματική  άποψη  για  το  θέμα ,  όπως  μου  ανέφερε  ο  Πρόεδρος  ότι  

είναι  μια  έκταση  του  προγόνους  τους ,  του  παππούς  τους  στην  περιοχή  
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την  οποία  . .επομένως  θα  έπρεπε  να  υπήρχε  και  μια  καλύτερη  

ενημέρωση  για  το  ποιος  είναι  ο  σκοπός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  η  

έκταση  αυτή .   

 Έγινε  κατανοητό  από  τους  ανθρώπους  της  Τοπικής  Κοινότητας  

και  φυσικά  είναι  σίγουροι  ότι  τα  οφέλη ,  τα  οποία  θα  τα  δουν ,  δεν  θα  

τα  . .  του  Δήμου  σε  όλα  τα  επίπεδα  θα  πολλαπλά  και  για  αυτούς  και  για  

όλους  τους  Σερραίους  πλέον  πρέπει  να  είναι  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  ότι  αφορά  στο  θέμα  της  υψηλής  παραγωγικότητας ,  πράγματι  έτσι  

είναι  κ .  Χαλκιόπουλε .  Έχει  αρθεί  αυτός  ο  περιορισμός .  Δεν  υπάρχει  

πλέον  τέτοιου  είδους  περιορισμός  κανένας  σε  αυτό  το  επίπεδο .  Τώρα ,  

κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  θέλετε  εσείς  να  δώσετε  απαντήσεις  σε  κάτι  που  

δεν  ειπώθηκε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι .  Να  πω  για  τα  ανταποδοτικά ,  γιατί  όντως  είναι  ένα  

δικαιολογημένο  ερώτημα ,  το  οποίο ,  μάλλον  ζητούμενο ,  το  οποίο  

θέτουν  οι  κάτοικοι  εκεί .  Να  πω  ότι  …παρθεί  απόφαση  με  ανταποδοτικά  

με  την  έννοια  την  νομική ,  αλλά  να  τονίσω  ότι  και  η  παρούσα  Δημοτική  

Αρχή  κινείται  προς  την  κατεύθυνση  του  να  δώσει  αυτό  που  πρέπει  και  

στην  Δημοτική  Κοινότητα  της  Αγίας  Ελένης ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουν  και  

οι  άνθρωποι  εκεί ,  να  το  έχουν  περισσότερο  ψυχολογικά  το  όφελος  για  

όλα  αυτά  τα  οποία  . .  

 Πρέπει  όμως  να  πούμε  ότι  αυτό  το  οικόπεδο ,  το  αγροτεμάχιο  

ήταν  ανενεργό  όσον  αφορά  το  θέμα  των  εσόδων ,  δεν  το  καλλιεργούσε ,  

δεν   το  μισθώνανε  σε  κανέναν  και  …τώρα  το  όποιο  έσοδο  θα  είχε  η  

Κοινότητα  από  το  συγκεκριμένο  αυτό  αγροτεμάχιο ,  εάν  το  μισθώνανε  

θα  ήταν  της  τάξης  των  …ευρώ ,  νομίζω  ότι  τα  ανταποδοτικά ,  μέσα  σε  
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εισαγωγικά  να  βάλω  την  λέξη ,  γιατί  όπως  σας  εξήγησα  δεν  μπορεί  να  

υπάρχει  τυπική  ανταποδοτικότητα ,  τα  ανταποδοτικά  τα  οποία  

σχεδιάζουμε  για  την  Αγία  Ελένη  είναι  πολύ  περισσότερα  από  αυτό  το  

συγκεκριμένο  ποσό .   

Άρα  θα  καλυφθεί  και  αυτό  το  κομμάτι  που  ανέφερε  η  κυρία  

Παπαφωτίου  αλλά  και  πολύ  περισσότερα ,  όπως  τα  έχουμε  συζητήσει  

και  με  τον  Πρόεδρο  της  Αγίας  Ελένης .  

Προς  αυτή  την  κατεύθυνση ,  λοιπόν  και  μέσα  από  το  

πρόγραμμα . . . .  μέσα  από  την  Σ .Α .Τ .Α .  ΄21, ναι  προβλέπονται  αυτά  τα  

οποία  θα  πρέπει  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνω  μια  τελευταία  προσπάθεια  ο  κ .  Τερζής  εάν  μας  ακούει  και  εάν  

μπορεί  να  μιλήσει ;   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε ,  η  ερώτηση  την  οποία  έκανα ,  εάν  σε  καλλιεργήσιμη  

έκταση  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  πάρκο  με  φωτοβολταϊκά ,  για  να  

μην  υπάρχουν  νομικά  θέματα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε  κ .  Παπαβασιλείου ,  απαντήθηκε .  Το  είπε  προηγουμένως  ο  

κ .  Χαλιόπουλος ,  το  είπα  και  εγώ .  Μπορεί  να  γίνει  σε  καλλιεργήσιμη  γη  

ακόμα  και  υψηλής  παραγωγικότητας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ωραία ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  κάνω  μια  ακόμη  τελευταία  προσπάθεια ,  ο  κ .  Τερζής  μας  ακούει ;  

Μάλλον  έχει  κάποιο  πρόβλημα  με  την  σύνδεσή  του .  Ούτε  μας  υπέβαλε  

γραπτώς  κάτι .  οπότε  να  συνεχίσουμε .  Ποιοι  θέλουν  να  κάνουν  
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τοποθέτηση  επί  του  θέματος  εκτός  από  την  κυρία  Χαραλαμπίδου  που  

το  δήλωσε  ήδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  μικρή  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ορίστε  κ .  

Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  θα  έπαιρνα  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  νομίζω  ότι  ευτυχώς  ο  

Δήμαρχος  με  κάλυψε  σε  μεγάλο  ποσοστό .  Κύριε  Χαλκιόπουλε  δεν  

αντιμετωπίζονται  έτσι   οι  καταστάσεις ,  όλοι  θέλουμε  να  ξεπεράσουμε  

. .  μεταξύ  τοπικών  κοινωνιών ,  όμως  αυτό  εξαρτάται  από  τις  δημοτικές  

αρχές  το  πως  το  αντιμετωπίζουν .  Αυτό  για  να  συμβεί  πρέπει  οι  

παροχές  οι  οποίες  δίνονται  να  είναι  για  την  πόλη .  Άρα  λοιπόν  σε  

τέτοια  θέματα ,  εσείς  βέβαια  το  είπατε  ότι  ο  νόμος  δεν  το  προβλέπει ,  

όμως  θα  έπρεπε  να  το  αντιμετωπίσετε  όχι  … αλλά  όπως  το  ανέλυσε  ο  

κ .  Δήμαρχος  και  …για  την  Αγία  Ελένη .   

 Θέλω  να  πιστεύω  ότι  το  ίδιο  θα  συμβεί  και  . .  Δημοτική  Αρχή  

ώστε  να  δώσει  κάποια  ανταποδοτικότητα  στις  περιοχές  αυτές .  Δεν  

νομίζω  …εκτάσεις  που  πραγματικά  είναι  καλλιεργήσιμες  και  μπορούμε  

να  βρούμε  λύσεις  … 

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε . .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι ,  συνεχίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Ήθελα  να  πω  ότι  καταρχήν  είναι  

πάρα  πολύ  θετική  η  ενέργεια  αυτή ,…ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας ,  θα  

δημιουργηθεί  μεγάλο . . .για  την   Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ως  εκ  τούτου  εγώ  δεν  θα  

μπορούσα  παρά  να  είμαι  θετική  και  κατανοώ  και  τον  λόγο  για  τον  

οποίο  πηγαίνετε  σε  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις  και  σε  εκτάσεις  υψηλής  

παραγωγικότητας .  Δυστυχώς  η  …δεν  θα  μπορούσε  σε  άλλες  περιοχές  . .  

και  γι '  αυτό  γίνεται ,  διαφορετικά  θα  ήμουνα  κάθετα  αρνητική .   

 Με  στεναχωρεί ,  βέβαια ,  το  γεγονός  και  το  ένα  από  τα  . .  του  

2006,  μόλις  έγινε  δηλαδή  ουσιαστικά  και  είχε  ολοκληρωθεί ,  αλλά  . .με  

την  ανταποδοτικότητα  που  έχει  η  ενέργεια  αυτή .   

 Και  να  απαντήσω  και  στον  συνάδελφο  κ .  Παπαβασιλείου ,  μέχρι  

1% επιτρέπεται  σε  υψηλής  παραγωγικότητας ,  κ .  Παπαβασιλείου ,  γι '  

αυτό  το  ελέγχει   η  ΔΕΔΔΗΕ  ανάλογα  από  τις  αιτήσεις  που  δέχονται  

από  την  περιοχή .  Οπότε  αυτή  την  στιγμή  επιτρέπεται .  Εάν  έχει  

καλυφθεί  το  1% μέχρι  να  γίνει ,  . .  να  υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα .   

 Αυτό  όμως  που  θα  ήθελα  να  επισημάνω  και  στον  κ .  Χαλκιόπουλο  

και  στην  εισηγητή  του  θέματος ,  είναι  ότι  καταρχήν  στην  εισήγηση  δεν  

είναι  ξεκάθαρο  …5,5 Μεγαβάτ .  Αναφέρει  …το  δεύτερο  που  θα  

ήθελα… αναφερθεί  μέσα  στην  σύμβαση ,  στην  απόφαση  ότι  θα  πρέπει ,  

τουλάχιστον ,  εκ  μέρους  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μέσα  σε  μια  περίοδο  . .  ετών  να  

γίνει  το  φωτοβολταϊκό  πάρκο ,  διαφορετικά  να  επιστρέψουν  στον  Δήμο .  

 Επίσης ,  θα  πρέπει  να  μπει  και  ένα  χρονικό  περιθώριο  μεταξύ  του  

χρόνου  παραχώρησης  με  την  δυνατότητα  ανανέωσης .  Δεν  καταλαβαίνω  

την  παραχώρηση  για  όσο  διάστημα  . .  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Παραχώρηση  κτήσης  

για  όσο  διάστημα  . .  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Με  συγχωρείτε  αλλά  την  
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προηγούμενη  φορά  που  συζητήθηκε  το  θέμα  αυτό  … ίσως  θα  έπρεπε  να  

μπει  ένα  χρονικό  περιθώριο  όσο  είναι  και  η  ζωή  των  φωτοβολταϊκών ,  

περίπου  20 έτη ,  με  την  δυνατότητα  παράτασης .   

 Είμαι  θετική ,  απλά  θεωρώ  ότι  για  παράδειγμα ,  μπορεί  κάτι  να  

προκύψει  στο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  και  να  μην  μπορέσει  να  γίνει  σε  

όλα  τα  αγροτεμάχια ,  οπότε  δεν  υπάρχει  λόγος  να  δεσμεύουμε  τις  

εκτάσεις  αυτές ,  οι  οποίες  είναι  πραγματικά  καλλιεργήσιμες  και  μέσα  

σε  αναδασμό ,  δεν  πιστεύω  να  σκεφτούμε  να  βάλουμε  την  5ετία  για  την  

ολοκλήρωση  των  φωτοβολταϊκών  και  20ετία  . .  ότι  πιστεύετε  ότι  είναι  

καλύτερα  για  δυνατότητα  αναθεώρησης .   

 Εμένα  αυτή  είναι  η  πρότασή  μου  και  θα  ήθελα  να  την  σκεφτείτε  

γιατί  θεωρώ  ότι  είναι  εποικοδομητική .    

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Εν  τω  μεταξύ  κατάφερε  να  συνδεθεί  ο  κ .  

Τερζής ,  οπότε  ζήτησε  να  τοποθετηθεί .  Να  του  δώσουμε  τον  λόγο .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  ακούτε  τώρα  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυστυχώς  υπάρχει  πρόβλημα  από  τον  κ .  Τερζή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  λυπάμαι  αλλά  … 

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  σε  γενικές  γραμμές  ακούσαμε  κάποια  πράγματα  με  

αρκετές  διακοπές ,  βέβαια .  Το  νόημα  είναι  αυτό  που ,  εάν  μπορώ  να  το  

συνοψίσω ,  ότι  θα  μπορούσε  ίσως  να  βρεθεί  κάποια  άλλη  έκταση  που  

να  μην  είναι  υψηλής  παραγωγικότητας  και  να  μην  δεσμεύουμε  τέτοιου  

είδους  εκτάσεις .  Εάν  μπορώ  να  καταλάβω  αυτή  είναι  η  επιφύλαξή  σας ,  

θέμα  για  το  οποίο  ήδη  μίλησε ,  βέβαια  και  ο  κ .  Χαλκιόπουλος  και  

εξήγησε  ότι  αναζητήθηκαν  τέτοιου  είδους  εκτάσεις  αλλά  δεν  ήταν  

δυνατόν  να  βρεθούν ,  αφενός  μεν  τέτοιου  είδους  εκτάσεις  να  έχουμε  

διαθέσιμες ,  αφετέρου  και  είναι  και  σε  περιοχή  από  την  οποία  να  

μπορεί  ο  ΔΕΔΔΗΕ  να  αντλήσει  ενέργεια .  Να  μην  υπάρχει  κορεσμός ,  

δηλαδή  στο  δίκτυο .   

 Νομίζω  ότι  έχουμε  ολοκληρώσει  την  συζήτηση .  δεν  ξέρω ,  εάν  

θέλει  να  συμπληρώσει  κάτι  στο  τέλος  κλείνοντας  ο  Δήμαρχος  ή  ο  κ .  

Χαλκιόπουλος  για  να  προχωρήσουμε  σε  ψηφοφορία .   

 Ωραία .  Γίνεται  δεκτό  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Έθεσα  κάποιους  όρους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  δίκαιο .  Τέθηκε  το  θέμα  της  χρονικής  διάρκειας .  Θα  

μπορούσε  να  περιληφθεί  στην  σύμβαση ,  κύριε  Χαλκιόπουλε  ότι  για  20 

γίνεται  η  παραχώρηση  με  δυνατότητα  ανανέωσης  εφόσον  συνεχίσει  να  

υπάρχει  η  εκμετάλλευση .  Υπάρχει  πρόβλημα  ως  προς  αυτό  για  την  

υποβολή  στο  πρόγραμμα  το  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ ;   
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Κος  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να  σας  πω ,  σε  αυτό  δεν  είμαι  πρόχειρος ,  γιατί  όταν  μιλάμε  για  

υποβολές  τέτοιων  προτάσεων  με  τέτοιου  είδους  ποσά  θα  πρέπει  να  

είμαστε  πολύ  προσεκτικοί  στο  τι  λέμε .  Δεν  είμαι  πρόχειρος  να  σου  

απαντήσω  εάν  υπάρχει  πρόβλημα .  Θεωρώ  όμως  ότι  είναι  εκ  του  

περισσού ,  για  τον  εξής  απλό  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια  στιγμή  Αλέξανδρε .  Προτείνω  να  πάρουμε  την  απόφαση  έτσι  και  με  

τις  παρατηρήσεις  της  κυρίας ,  της  Φένιας  και  να  πούμε  ότι  εάν  αυτό  

δημιουργεί  πρόβλημα  στην  πρόταση  της  υποβολής  του  ΑΝΤΩΝΗΣ  

ΤΡΙΤΣΗΣ ,  τότε  δεν  θα  περιληφθούν .  Εάν  όμως  δεν  δημιουργηθεί ,  

νομίζω  ότι  είναι  προς  την  σωστή  κατεύθυνση .  Να  λάβουμε ,  λοιπόν ,  την  

απόφαση  αυτή  λαμβάνοντας  υπόψη  αυτή  παράγραφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  η  παραχώρηση ,  επομένως ,  συμφωνείτε  ότι  είναι  δωρεάν  για  20 

έτη  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπό  την  επιφύλαξη ,  το  συμφωνούμε  τώρα  εδώ  πέρα ,  ότι  θα  διερευνηθεί  

από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  θα  υποβάλλει  την  πρόταση  και  εάν  μας  πουν  

ότι  υπάρχει  θέμα  ως  προς  αυτό ,  τότε  δεν  θα  το  συμπεριλάβουμε  στην  

τελική  διατύπωση  της  απόφασης  κυρία  Χαραλαμπίδου .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρώ  ότι  πρέπει  να  γραφτεί  η  απόφαση  χωρίς  

χρονικά  περιθώρια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Διότι  εκ  του  νόμου  έχουμε… αυτοδίκαια  παρέρχονται .  Είναι  περιττά  

να  τα  γράψουμε  αυτά  νομίζω ,  μήπως  δημιουργήσουν  πρόβλημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  πω  το  εξής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι '  αυτό  είπα  ότι  θα  διερευνηθεί  εάν  υπάρχει  πρόβλημα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο  νόμος  το  προβλέπει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  το  προβλέπει .  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη .  Λοιπόν ,  μας  διασφαλίζει ,  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  το  

εξής ,  ότι  εάν  εκλείψει  ο  λόγος  παραχώρησης ,  αίρεται ,  μπορεί  να  αρθεί  

και  αυτοδίκαια  ακόμη  η  παραχώρηση  αυτή .  Άρα  λοιπόν ,  αυτό  καλύπτει  

τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  ότι  εφόσον  εκλείψει  ο  λόγος  παραχώρησης  

αίρεται  η  παραχώρηση  αυτή .  Νομίζω  ότι  αυτό  είναι  αρκετό .    

 Με  την  παρατήρηση  αυτή  νομίζω  ότι  ομοφώνως  συμφωνούμε  και  

εγκρίνεται  το  θέμα .  Ομόφωνα  ναι ,  λοιπόν .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  466/2020 )  

………………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο  έβδομο .  

 

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 .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  467/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  τα  τελευταία  που  μας  έρχονται  ακόμη ,  εγκρίνεται  και  αυτό  

ομόφωνα .   
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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 .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  468/2020 )  

………………………… 

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  Έγκριση  βεβαίωσης  

καλής  εκτέλεση  

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 .  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:469/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

30

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων  στο  υπ’  αριθμ .  599  

αγροτεμάχιο  του  αγροκτήματος  Σερρών .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  έχουμε  θετική  εισήγηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ,  την  

οποία  καλούμαστε  να  υιοθετήσουμε  και  την  δεχόμαστε  ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  470/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο .  

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  από  απότμηση  πεζοδρομίου  

 στην  οδό  Μακεδονομάχων  38.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εδώ  υπάρχει  θετική  εισήγηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  την  

οποία  αποδεχόμαστε  ομόφωνα .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  471/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ενδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   11ο:  

Έγκριση  απαλλαγής  από  απότμηση  πεζοδρομίου  

 στην  οδό  Ύδρας  28.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομοίως  και  εδώ  η  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  μας  εισηγείται  θετικά  

και  το  αποδεχόμαστε  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  472/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δωδέκατο .   

 

ΘΕΜΑ   12ο:  

Θεσμοθέτηση  θέσεως  φορτοεκφόρτωσης  

 στην  οδό  Π .  Γρηγορίου  Ε’ .  

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

Εδώ  έχουμε  εισήγηση  από  την  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  να  μην  

θεσμοθετηθεί  αυτή  η  θέση  φορτοεκφόρτωσης  και  καλούμαστε  να  

υιοθετήσουμε  και  πάλι  την  εισήγηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ,  

την  οποία  επίσης  υιοθετούμε  ομόφωνα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  473/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  δέκατο  τρίτο .   

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Θεσμοθέτηση  δημόσιας  θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ  

στην  οδό  Γ .  Παπανδρέου .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  θετική  εισήγηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής ,  την  οποία  

και  αποδεχόμαστε .  Ομόφωνα  και  να  σε  αυτό .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  474/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώθηκε  η  ημερήσια  διάταξη ,  λύεται  η  συνεδρίαση .  Καλός  σας  

απόγευμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλό  απόγευμα  σε  όλους .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

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 .    21133  

11-1-2020 

 

462-2020:  Έγκριση  καθιέρωσης  εργασίας  του  προσωπικού  πολιτικής  

προστασίας  σε   

  βάρδιες  σε  εικοσιτετράωρη  βάση  κατά  τις  Κυριακές ,  

εξαιρετέες  και  νυχτερινές   

  ώρες .           19057  8-12-

2020 
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                        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 .     

                        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 .  
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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 .   

 

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.                            
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                         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 .  

 

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    

 19284 /7-12-2020 
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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.      

   19281 /7-12-2020 

 

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  

δημοτικών  κτηρίων  στο  Δήμο  Σερρών  προϋπολογισμού  

17.360,00     19282 /7-12-2020 

 

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 .      19380/7-12-2020 
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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  

        19388 /7-12-2020 

 

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     19392 

/7-12-2020 

 

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 .     

 20925 /9-12-2020 

 

ΘΕΜΑ   1ο:   Αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότησης  ποσού  220.000,00 

ευρώ  για  την  υλοποίηση  ΚΑΤ .     της  πράξης   Λειτουργία  

Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών   
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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.   

       19401 /9-12-2020 

 

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 .   

        19285 /10-12-2020 

 

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  

ενσωμάτωση  των  προσφύγων  και  αναμόρφωση  (97η)   

προϋπολογισμού  έτους  2020.    19399 /7-12-

2020 

 

457-2020: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 

(99η)  από  την   
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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 .    19397 /7-12-2020 

 

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 

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 
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………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

 

Στην  παραπάνω  συνεδρίαση ,  πριν  από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  ο  κ .  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πριν  τη  

συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης ,  με  τη  διαδικασία  της  

παρ .  7 του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 να  συζητήσει  το  1ο  εκτός  

ημερήσιας  διάταξης  θέμα ,  περί :  «Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους  2020 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  -  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2020 (88η  ) ,  

που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας  και  εξόδων  κίνησης  

προέδρων».  

 

Το  Δ .Σ .  αφού  είδε  τις  διατάξεις  της  παρ .  7 του  άρθρου  74 του  Ν .  

4555/2018, δέχτηκε  να  συζητηθεί  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

και  αφού  έλαβε  υπ’  όψιν  και  την  υπ '  αριθμ .  573/2020 απόφαση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής  «Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικ .  έτους  2020 (88η) ,  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας  

και  εξόδων  κίνησης  προέδρων», και  σχετική  συζήτηση ,   

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Α .  Διαπιστώνει  ότι  το  θέμα :  «Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους  2020 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  -  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2020 (88η  ) ,  

που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  μισθοδοσίας  και  εξόδων  κίνησης  

προέδρων», έχει  όντως  τον  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος .   

 

Β .  Αναμορφώνει  (88η  αναμόρφωση)  το  σκέλος  των  εξόδων  του  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020 με  την  μεταφορά  από  το  

αποθεματικό  σε  κωδικό  εξόδων  (ενίσχυση) ,  ενώ  βεβαιώνεται  ότι  το  

σύνολο  του  αποθεματικού  δεν  υπερβαίνει  το  5% των  τακτικών  εσόδων  

του  Δήμου ,  όπως  κάτωθι :   

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΑΠΟ :  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΣΕ :  

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  49.000,00 00.6123.001  

Έξοδα  κίνησης  προέδρου  συμβουλίου  δημοτικής  και  τοπικής  

κοινότητας  20.000,00 15.6041.002  

ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  5.000,00 35.6041.001 

Τακτικές  αποδοχές  (περιλαμβάνονται  βασικός  μισθός ,  δώρα  εορτών ,  

γενικά  και  ειδικά  τακτικά  επιδόματα)  24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ  49.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  49.000,00  

 

Γ .  Η  ψήφιση  των  απαιτούμενων  πιστώσεων  θα  γίνει  με  απόφαση  

Δημάρχου .   

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες  

 

………………………….………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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