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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

20Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 20/2020 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00, έλαβε χώρα 

κατεπείγουσα 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. 20/03-12-2020 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 33, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
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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  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

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

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.  

 

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.  

 

Ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Δημ. Συμβουλίου για το 

χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, στην οποία ήταν παρών (συνδεδεμένος) ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, ο 

Πρόεδρος, μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 
   Έχοντας υπόψη: 

 

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

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,  

 

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

 

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

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

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

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

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, 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  και 
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- 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.,  

 

  Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που 

θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.  

 

Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, διότι συντρέχουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες ενίσχυσης του Γενικού 

Νοσοκομείου Σερρών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της έξαρσης της 

πανδημίας.   

 

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Σερρών στο Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών, για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας λόγω των αυξημένων αναγκών από την πανδημία SARS-CoV-2 

(COVID-19).           

                               Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.                            

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 

 

…………………………..………… 

……………….…….. 
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20η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  έχει  σταλεί  μόλις  πριν  από  λίγο  

συμπληρωματικό  e-mail  με  κάποια  έγγραφα  τα  οποία  αφορούν  το  

σημερινό  μας  θέμα  και  επίσης  να  σας  ενημερώσω  ότι  δοκιμαστικά  η  

συνεδρίασή  μας  αυτή  σήμερα  αναμεταδίδεται  ζωντανά  από  το  ειδικό  

κανάλι  που  έχει  δημιουργηθεί  στο  YouTube προκειμένου  να  μπορούν  

και  οι  συνδημότες  μας  να  την  παρακολουθούν .   

 Είναι  μια  δοκιμαστική  προσπάθεια  και  εφόσον  στεφθεί  από  

επιτυχία  θα  μπορέσουμε  και  τις  επόμενες  συνεδριάσεις  μας ,  όσο  θα  

διαρκούν  οι  τηλεδιασκέψεις  να  τις  αναμεταδίδουμε  ζωντανά .   

 Περνάμε  στο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .  Μοναδικό  θέμα  

ημερήσιας  διάταξης  όπως  γνωρίζετε  είναι :  

 

 

ΘΕΜΑ  :  

Δωρεά  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  από  το  Δήμο  Σερρών  στο   

Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών ,  για  την  ενίσχυση  των  παρεχόμενων   

υπηρεσιών  υγείας  λόγω  των  αυξημένων  αναγκών  από  την   

πανδημία  SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Εισηγήτρια:  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  εισηγηθεί  το  θέμα  ο  κ .  Δήμαρχος .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

8

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους .  Χρόνια  πολλά  στην  Βαρβάρα  και  εύχομαι  του  

χρόνου  Βαρβάρα  να  είμαστε  όλοι  μαζί ,  να  μας  κεράσεις .  Θα  μας  κάνεις  

δυο  κεράσματα ,  και   το  φετινό  και  το  του  χρόνου .   

 Λοιπόν ,  φέτος  η  αλήθεια  είναι  ότι  τις  γιορτές  των  Χριστουγέννων  

τις  βιώνουμε  και  θα  τις  βιώσουμε  με  έναν  διαφορετικό  τρόπο .    

 Είχαμε  σχεδιάσει  από  το  καλοκαίρι  μια  σειρά   εκδηλώσεων ,  

δράσεων   και  αγορά  βασικού  στολισμού  για  την  πόλη  και  για  τα  χωριά  

και  είχαμε  βάλει  ως  στόχο  να  έχουμε  μια  όμορφη ,  μια  φωτεινή ,  μια  

λαμπερή ,  μια  γεμάτη  ήχο  και  χρώματα  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  

‘Πολιτεία  των  Ευχών’  που  φέτος   είναι  αφιερωμένη  σε  μια  σημαντική ,  

στην  πιο  υπέροχη  και  μοναδική  ευχή  μας ,  που  είναι  η  ευχή  της  ζωής .   

 Με  αυτές  τις  σκέψεις ,  οι  οποίες  νομίζω  είναι  σκέψεις  όλων  μας ,  

προτείνεται  όλο  αυτό  το  κόστος  το  οποίο  είχαμε  προγραμματίσει ,  

σχεδιάσει  και  ενεργοποιήσει  από  τότε  που  ήταν  τα  πράγματα  

διαφορετικά ,  να  μετατραπεί  όλος  αυτός  ο  εξοπλισμός  και  φωτισμός ,  να  

μετατραπούν  σε  εργαλείο ,  στους  ήρωες  αυτή  την  στιγμή  που  

βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  της  μάχης ,  στους  στρατιώτες  που  

βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  της  μάχης ,  στους  νοσηλευτές  μας ,  στο  

ιατρικό  προσωπικό ,  στο  νοσοκομείο  Σερρών .   

 Τα  δεδομένα  έχουν  αλλάξει  από  τότε  που  είχαμε  κάνει  τον  

σχεδιασμό ,  οι  προτεραιότητες  έχουν  αλλάξει ,  άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  

η  πρόταση  που  έρχεται  στο  έκτακτο  αυτό ,  στην  κατεπείγουσα  αυτή  

συνεδρίαση ,  έχει  να  κάνει  με  ακριβώς  αυτή  την  μετατροπή ,  από  τον  

φωτισμό  της  πόλης  στον  φωτισμό  ουσιαστικά  της  μάχης  που  δίδεται  

αυτή  την  στο  νοσοκομείο .   
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 Γι '  αυτό  τον  λόγο  προτείνεται  η  δωρεά  προς  το  νοσοκομείο  

Σερρών  συγκεκριμένου  εξοπλισμού ,  ο  οποίος  προήλθε  μέσα  από  μια  

επικοινωνία  που  υπήρξε  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  με  τον  διοικητή  

του  νοσοκομείου  Σερρών ,  από  τον  οποίο  ζητήσαμε  να  μας  

προδιαγράψει  και  να  μας  περιγράψει  τις  ανάγκες  που  υπάρχουν  στο  

νοσοκομείο ,  τις  βασικές  ανάγκες  που  υπάρχουν  στο  νοσοκομείο  για  

την  αντιμετώπιση  αυτής  της  κατάστασης  που  βιώνουμε  πολύ  δύσκολα  

όλοι .  

 Κατόπιν ,  λοιπόν ,  της  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με  το  έγγραφο  το  

οποίο  το  έχετε  ήδη ,  είναι  ένα  από  τα  δυο  έγγραφα  τα  οποία  έχει  ήδη  

σταλεί  στο  e-mail  σας ,  μας  αναφέρθηκαν  συγκεκριμένες  ανάγκες ,  οι  

οποίες  υπάρχουν ,  οι  οποίες  συνοψίζονται  σε  δυο  πλήρεις  μονάδες  

εντατικής  θεραπείας  COVID.  

 Τι  σημαίνει  πλήρη  μονάδα ;  Μιλάμε  για  αναπνευστήρα ,  σύστημα  

αναπνευστήρα  με  συγκεκριμένες  προδιαγραφές ,  μόνιτορ ,  τα  οποία  

αφορούν  τις  συγκεκριμένες  μονάδες  εντατικής  θεραπείας  κρεββάτια  

ΜΕΘ .  Αυτά  εδώ  περιγράφουν  μια  πλήρη  κλίνη  ΜΕΘ .   

 Ζητήθηκε ,  λοιπόν ,  από  το  νοσοκομείο  δυο  πλήρεις  τέτοιες  κλίνες  

ΜΕΘ ,  με  αναπνευστήρα ,  μόνιτορ  και  κρεββάτι ,  ένα  επιπλέον  κρεββάτι  

για  την  ΜΕΘ ,  τρία  επιπλέον  μόνιτορ  για  να  μπορέσουν  να  

αξιοποιηθούν  στην  συγκεκριμένη  μάχη  και  1.000 στολές ,  οι  οποίες  

είναι  στολές  προστατευτικές  γι '  αυτούς  τους  μαχητές  της  πρώτης  

γραμμής .   

 Σε  προγενέστερο  χρονικό  διάστημα  είχε  ήδη  συζητηθεί  και  το  

περιλαμβάνουμε  και  αυτό  μέσα  στην  δωρεά ,  είχε  ήδη  ζητηθεί  μια  

γεννήτρια  ηλεκτροθερμικής  συγκόλλησης  αγγείων .   
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Όλα  αυτά ,  λοιπόν ,  περιγράφονται  στην  πρόταση ,  η  οποία   έρχεται  

εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ούτως  ώστε ,  να  αποτελέσει  ακριβώς  την  

δωρεά ,  δωρεά  που  επιπλέον  είναι  εφικτή ,  δυνατή  από  την  ημερομηνία ,  

από  τις  6/11/20.  Μέχρις  τις  6/11/20 δυστυχώς  δεν  υπήρχε  το  θεσμικό  

πλαίσιο  για  να  υπάρξει  δωρεά  σε  συγκεκριμένους  οργανισμούς  και  

νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  ή  ιδρύματα ,  όπως  είναι  και  το  

νοσοκομείο .  Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74,  του  Ν4745/20 πλέον  

υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα  και  αξιοποιούμε  εμείς  αυτή  την  

δυνατότητα  του  νόμου ,  ούτως  ώστε ,  να  προχωρήσουμε  σε  αυτή  την  

δωρεά .   

Πρέπει  να  πω  ότι  τίποτα  από  όλα  αυτά  δεν  βγήκε  κατά  το  

δοκούν .  Είναι  όλα  βάση  των  αναγκών  που  προέκυψαν ,  που  υπάρχουν  

στο  νοσοκομείο  Σερρών  και  επίσης  πρέπει  να  πούμε  ότι  συζητήθηκε  γι '  

αυτό  την  δωρεά ,  ζητήθηκε  η  έγκριση  από  την  υπηρεσία ,  από  την  

Οικονομική  Υπηρεσία  ποσού  που  θα  μπορούσε  να  διατεθεί ,  γιατί  ήταν  

και  το  πως  θα  γίνει  τεχνικά .   

Σε  αυτό  το  κομμάτι  της  ‘Πολιτείας  των  Ευχών’  είχαμε  δώσει  τα  

χρήματα  αυτά  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  οποία  θα  προχωρούσε  σε  όλους  

αυτούς  τους  διαγωνισμούς ,  οι  οποίοι  διακόπηκαν .  Τώρα ,  είχαν  

ξεκινήσει ,  είχαν  ενεργοποιηθεί ,  διακόπηκαν .  Αυτά  τα  χρήματα  είχαν  

δοθεί ,  αυτά  τα  χρήματα  παραμένουν  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αλλά  θα  είναι  για  

του  χρόνου ,  που  σημαίνει  δηλαδή  ότι  αυτά  τα  χρήματα  δεν  θα  τα  δώσει  

ο  Δήμος  στον  νέο  προϋπολογισμό  και  για  το  κομμάτι  αυτό  της  δωρεάς  

θα  χρησιμοποιήσουμε  πόρους  φετινούς  του  Δήμου ,  οι  οποίοι  όμως  θα  

δοθούν  του  χρόνου .   

Δηλαδή  ουσιαστικά  από  το  κομμάτι  του  στολισμού  που  αφορούσε  

την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τα  δίνουμε  τώρα  εμείς  ως  Δήμος  Σερρών  και  δεν  θα  τα  
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δώσουμε  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  του  χρόνου  χρήματα  για  τον  . .  το  τεχνικό  

κομμάτι ,  το  οποίο  ήταν  απαραίτητο .   

Στο  δεύτερο ,  λοιπόν  έγγραφο  που  σας  ήρθε  και  το  έχετε  στο  e-

mail  μας  είναι  η  έγκριση  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  για  την  

ύπαρξη  αυτού  του  ποσού ,  το  οποίο  είναι  απαραίτητο .   

Η  διαδικασία  τώρα  ποια  είναι ;  Σήμερα  παίρνουμε  την  απόφαση  

για  την  έγκριση  της  δωρεάς ,  της  δωρεάς  που  αναφέρεται  στον  πίνακα  

που  έχετε  μπροστά  σας ,  όλα  αυτά  τα  οποία   αναφέρονται ,  να  μην  τα  

αναφέρω  αναλυτικά  γιατί  όλα  αυτά  προέρχονται  από  τις  προδιαγραφές  

που  μας  έδωσαν  από  το  νοσοκομείο .  Το  ενδεικτικό  ποσό  είναι  135.000.  

Λέμε  ενδεικτικό ,  γιατί  το  τι  ποσό  τελικά  θα  καταλήξει  στην  δωρεά  θα  

προέλθει  μέσα  από  την  διαπραγμάτευση ,  την  ανοικτή  διαπραγμάτευση  

που  θα  κάνει  η  αρμόδια  Επιτροπή  του  Δήμου ,  που  αποτελείται  από  

τους  συγκεκριμένους  υπαλλήλους  του  Δήμου .   

Για  την  συγκεκριμένη  όμως  διαπραγμάτευση ,  η  οποία  έχει  

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά ,  γιατί  είναι  . .και  είδη  τα  οποία ,  εν  πάση  

περιπτώσει ,  δεν  έχει  και  εμπειρία  αυτή  η  Επιτροπή  για  τα  τεχνικά  αυτά  

χαρακτηριστικά ,  παρόλο  που  μας  ήρθαν  αναλυτικά  οι  προδιαγραφές  

από  το  νοσοκομείο ,  θα  ζητήσουμε  και  τεχνική  υποστήριξη  από  τον  

νοσοκομείο .  Να  μας  διαθέσουν  δηλαδή ,  να  μας  διαθέσουν  στην  

Επιτροπή  ένα  άτομο ,  το  οποίο  θα  αποτελέσει  τον  τεχνικό  σύμβουλο  της  

Επιτροπής  στην  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης .   

Η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  θα  γίνει  μετά  από  την  

έγκριση  την  Οικονομική  Επιτροπή ,   η  οποία  θα  γίνει  στις  αρχές  τις  

επόμενης  εβδομάδας ,  στα  μέσα  της  επόμενης  εβδομάδας ,  μόλις  θα  

είναι  έτοιμη  η  μελέτη ,  η  οποία  εκεί ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  θα  

αποφασίσει  για  τις  πλήρεις  προδιαγραφές ,  θα  αποφασίσει  για  τα  
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τεχνικά  χαρακτηριστικά ,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  συμβατά  και  με  

τα  μηχανήματα  του  νοσοκομείου .  Αυτό  είναι  μια  παράμετρος ,  η  οποία  

θα  πρέπει  και  γι '  αυτό  ζητούμε  και  την  τεχνική  στήριξη  του  

νοσοκομείου ,  να  είναι  απαραίτητη .   

Θέλουμε  να  υπάρχει  μια  πλήρη  διαφάνεια  σε  όλη  την  διαδικασία  

αυτή ,  η  οποία  όμως  θα  έχει  να  επιτελέσει  διπλό  στόχο .  Ο  πρώτος  είναι  

ο  στόχος  της  οικονομικότερης  προσφοράς ,   προφανώς ,  μέσα  από  την  

διαπραγμάτευση  και  ο  δεύτερος  τρόπος  είναι  αυτός  της  ποιότητας  

αυτού  του  εξοπλισμού  και  της  συμβατότητας  του  εξοπλισμού  αυτού  με  

τον  ήδη  εξοπλισμό  του  νοσοκομείου ,  τις  άλλες  εγκαταστάσεις  του  

νοσοκομείου .   

Αυτοί  είναι  οι  δυο  στόχοι ,  οι  οποίο  θα  εξυπηρετηθούν  από  την  

συγκεκριμένη  διαδικασία ,  μια  διαδικασία  η  οποία  χρονικά ,  από  ότι  

ρώτησα  στις  υπηρεσίες ,  δηλαδή  πέρα  της  δικής  μας  απόφασης  σήμερα  

και  της  απόφαση  της  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  της  έγκρισης  δηλαδή  

των  προδιαγραφών  της  μελέτης  αναλυτικά  και  των  συγκεκριμένων  

ποσών  θα  έρθει  και  θα  ολοκληρωθεί  μέσα  σε  τρεις  εβδομάδες  από  

σήμερα ,  που  σημαίνει ,  δηλαδή  αυτό ,  εάν  προχωρήσουμε  με  την  

ταχύτητα  που  επιβάλλεται ,  γιατί  επιβάλλεται  ταχύτητα ,  επιβάλλεται  να  

απαντήσουμε  πολύ  γρήγορα  σε  ανάγκες  που  σώζουν  ζωές ,  πριν  τα  

Χριστούγεννα  ο  εξοπλισμός  αυτός  θα  βρίσκεται  στα  χέρια  των  ηρώων  

μας ,  στο  νοσοκομείο  Σερρών ,  ούτως  ώστε ,  να  συμμετέχουμε  έτσι  και  

εμείς  στην  μάχη  κατά  του  ιού .   

Αυτή  είναι  η  εισήγηση .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  είμαστε  εδώ  για  

να  απαντήσουμε  σε  οποιαδήποτε  διευκρίνιση .  Ζητώ ,  λοιπόν ,  από  το  

σώμα .  Πρέπει  να  επισημάνω  το  εξής ,  προτού  προχωρήσουμε  στην  

πρόθεση  αυτή ,  στην  ανακοίνωση  της  πρόθεσης ,  ήρθα  σε  επαφή  με  
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όλους  τους  επικεφαλής  των  δημοτικών  παρατάξεων .  Θα  πρέπει  να  

συγχαρώ  και  να  ευχαριστήσω  δημόσια  όλους  τους  επικεφαλής ,  γιατί  

όλοι  ομόφωνα  σε  πρώτη  προσέγγιση  αποδέχθηκαν  πλήρως  την  

συγκεκριμένη  αυτή  η  πρόταση .  Όλοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Αραμπατζής ,  

η  κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  ο  κ .  Γεωργούλας ,  ήταν  ομόθυμοι  

στην  συγκεκριμένη  αυτή  πρόταση .   

Εδώ  λοιπόν  σαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  ερχόμαστε ,  είναι  το  πρώτο  

βήμα ,  σας  εξήγησα ,  σας  περιέγραψα  τα  βήματα  για  να  προχωρήσουμε .  

Πρέπει  να  προχωρήσουμε  γρήγορα  γι '  αυτό  και  γίνεται  με  έναν  έκτακτο  

τρόπο  αυτή  η  συνεδρίαση ,  πρέπει  να  προχωρήσουμε  γρήγορα ,  

αποτελεσματικά ,  με  διαφάνεια  και  οικονομικότητα  ότι  αυτές  είναι  οι  

παράμετροι ,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζουν  πάντοτε  την  χρηστή  

διοίκηση  του  τόπου .   

Ζητώ  λοιπόν  από  το  σώμα  να  εγκρίνει  την  συγκεκριμένη  

πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Στο  τέλος  της  τοποθέτησής  σας ,  δεν  

ήθελα ,  φυσικά ,  να  διακόψω ,  γιατί  αναγκαία  προϋπόθεση  είναι  να  

αιτιολογηθεί  και  το  κατεπείγον  της  παρούσας  συνεδρίασης .  Προφανώς  

αυτή  η  συνεδρίαση  λαμβάνει  χώρα  με  το  συγκεκριμένο  τρόπο ,  με  την  

συγκεκριμένο  επείγουσα  διαδικασία ,  ακριβώς  διότι  πρέπει  να  

προλάβουμε  το  συντομότερο  δυνατόν  να  έχουμε  ολοκληρώσει  αυτή  την  

δωρεά  και  να  μπορεί  να  δοθεί  ο  εξοπλισμός  στην  διάθεση  του  

νοσοκομείου  μας .  Οπότε  θεωρώ  δεδομένο  ότι  το  σώμα  ομόφωνα  

εγκρίνει  τον  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  της  παρούσας  συνεδρίασης .   

 Σε  σχέση  τώρα  με  τα  υπόλοιπα  στα  οποία  αναφερθήκατε  στην  

εισήγησή  σας ,  παρακαλώ  εάν  υπάρχουν  ερωτήσεις  από  τους  
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συναδέλφους;  ΄Όποιος θέλει  να υποβάλλει  ερώτημα παρακαλώ να το 

διατυπώσει .   

 Ο  κ .  Φωτιάδης  βλέπω ,  η  κυρία  Καλώτα  επίσης ,  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ασφαλώς .  Τώρα  μιλάμε  για  ερωτήσεις .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  λοιπόν ,  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  από  ότι  κατάλαβα  θέλει  να  

κάνει  τοποθέτηση .  Περνάμε  στις  ερωτήσεις  πρώτα  και  μετά  θα  γίνουν  

τοποθετήσεις .  Κύριε  Φωτιάδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  κατάλαβα .  Και  ο  κ .  Τερζής  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Εντάξει .  

Ξεκινάμε  από  τον  κ .  Φωτιάδη .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σε  όλους  τους  

συναδέλφους .  Θα  ήθελα  να  υποβάλλω  δυο  ερωτήσεις  στον  κύριο  

Δήμαρχο .  Η  πρώτη  ερώτηση ,  κύριε  Δήμαρχε  αφορά  στο  συγκεκριμένο  

αίτημα ,   η  πρόταση  που  ήρθε  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  

νοσοκομείου  προς  τον  Δήμο  για  να  δώσουμε  αυτόν  τον  εξοπλισμό .  

Έχει  ζητηθεί  από  το  Υπουργείο ;  Υπάρχει  αίτημα  προς  το  Υπουργείο  

Υγείας ;  Ένα  είναι  αυτό .   
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 Το  δεύτερο  είναι ,  . .  με  την  έννοια  του  πως  θα  γίνει  η  προμήθεια .  

Ωστόσο ,  εννοείτε  ότι  θα  γίνει  πρόσκληση  χρονική  και  στην  συνέχεια  

θα  υπάρξει  διαπραγμάτευση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Στο  τέλος  όλες  οι  απαντήσεις  μαζί .  Ζήτησε  και  η  κυρία  

Παπαφωτίου  ερώτηση .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   Η  κυρία  

Παπαφωτίου ,  εάν  ακούει ,  για  την  ερώτηση  που  ήθελε  να  υποβάλλει ;  

Δεν  ακούει .  Λοιπόν ,  η  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  ορίστε  κάντε  την  ερώτησή  σας .  Κυρία  Καλώτα  παρακαλώ  

περιμένετε  λιγάκι  να  μιλήσει  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ορίστε  κυρία  

Παπαφωτίου ,  σας  ακούμε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Μιλώντας  με  τον  κ .  Δήμαρχο  . .θα  ήθελα  

τώρα  να  απαντηθεί  εάν  υπάρχουν  πληροφορίες  από  το  νοσοκομείο  εάν  

…φορητό  καρδιογράφο .  . .Θα  ήθελα  να  μάθω  τι  έγινε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Κυρία  Καλώτα  επίσης  ερώτημα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  αυτή  η  πρόταση  που  προέρχεται  από  το  γραφείο  

του  Διοικητή  του  νοσοκομείου ,  προέκυψε  μετά  από  συνεργασία  της  

Ένωσης  Νοσοκομειακών  Γιατρών ,  του  Διευθυντή  της  Νοσηλευτικής  

Υπηρεσίας  και  του  Προέδρου ,  τέλος  πάντων ,  του  εκπροσώπου  των  

νοσηλευτών .  Η  ερώτηση  είναι  η  συγκεκριμένη  και  μετά  θα  κάνω  

τοποθέτηση .  Εάν  δηλαδή  αυτή  η  πρόταση  προέκυψε  μετά  από  την  
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συνεργασία  όλων  των  φορέων  προσβλέποντας  στην  πρώτη  γραμμή  για  

τον  COVID;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  είχε  ζητήσει  επίσης  

ερώτηση .  Ορίστε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Πολλά  πράγματα  απαντήθηκαν  από  την  

εισήγηση  του  Δημάρχου .  Εγώ  πέρα  από  κάποιες  διαφοροποιήσεις  που  

υπάρχουν  στην  εισήγηση  για  τα  ποσά ,  προφανώς  έχουν  γίνει  κάποια  

΄λάθη ,  δεν  θα  σταθώ  σε  αυτό ,   δεν  έχω  καταλάβει  πολύ  καλά  εάν  είναι  

ο  σωστός  τρόπος  αυτός  λειτουργίας ,  γιατί  από  ότι  καταλαβαίνω  ή  από  

ότι  έχω  αντιληφθεί ,  θα  έπρεπε  να  έχει  προηγηθεί  η  απόφαση  της  

Οικονομικής  Επιτροπής .   

 Λίγο  να  μας  διευκρινίσετε ,  δηλαδή  να  αποφασίσουμε  εμείς  για  

την  δωρεά ,  θα  πρέπει  να  έρθει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  μετά  θα  

ξανά  έρθει ;  Πώς  ακριβώς  θα  γίνει ;   

 Το  άλλο  που  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  είναι ,  τέλος  πάντων ,   για  τα  

ποσά  θα  πρέπει  να  το  δείτε  στην  εισήγηση  εάν  θα  έπρεπε  να  υπήρχε  

και  η  εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη ,  δεν  κατάλαβα  το  ερώτημα .  Το  πρόβλημα  στα  ποσά  τι  

ακριβώς  είναι ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Για  παράδειγμα ,  εκεί  που  αναφέρει  για  τις  κλίνες  ΜΕΘ  γράφει  38Χ2 

συνολικά  56 ενώ  είναι  76 ή  είναι  28.  Ένα  από  τα  δυο .   

 Επίσης ,  στα  . .στην  μια  περίπτωση  αναφέρονται  ως  4.000 . .  και  

στην  άλλη  των  μεμονωμένων  ως  5.000 ευρώ .   
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 Εντάξει ,  δεν   είναι  τόσο  σημαντικό ,  απλά  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  

να  διορθωθούν .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Τώρα  τους  ακούμε  όλους  διπλούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  μην  μπαίνετε  όλοι  μαζί .   Ένας  –ένας  περιμένετε .  Κυρία  

Πάνου  θα  έρθει  η  ώρα  που  θα  απαντηθούν  αυτά  τα  ερωτήματα ,  εάν  

χρειάζεται  συμπληρωματικά… 

Κος  ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ:  

Τους  ακούμε  όλους  διπλούς  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  μπορεί  να  συμβαίνει  για  σας .  Παρακαλώ  μην  μιλάτε  όλοι  μαζί .  

Σας  παρακαλώ .  κύριε  Καρυπίδη  εγώ  δεν  σας  ακούω  διπλούς ,  πιθανόν  

να  είναι  θέμα  δικό  σας  αυτό .  Στο  δικό  σας  σύστημα .   Οι  ερωτήσεις  της  

κυρίας  Χαραλαμπίδου  έγιναν  κατανοητές ,  θα  απαντηθούν  στην  

συνέχεια .  Και  ο  κ .  Τερζής  είχε  επίσης  να  υποβάλλει  ερώτημα .  

Παρακαλώ  κύριε  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Καλησπέρα .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία .  Το  ερώτημα  που  έχω  να  απευθύνω  σε  όλους  μας  είναι  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  κλείσε  το  μικρόφωνό  σου  εσύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλειστό  είναι .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Το  ερώτημα  που  θα  ήθελα  να  απευθύνω ,  φυσικά ,  σε  όλους  μας  είναι ,  

από  την  στιγμή  που  ξέραμε  ότι  με  τον  Ν4754 από  τις  6/11/20 

μπορούσαν  οι  δήμοι  να  προχωρήσουν  σε  αυτού  του  είδους  τις  δωρεές  

και  ενώ  γνωρίζαμε  τις  ανάγκες  του  νοσοκομείου ,  καθημερινά  είχαμε  τα  

δελτία  τύπου  και  των  νοσοκομειακών  γιατρών  και  του  Ιατρικού  

Συλλόγου ,  ανάγκες  για  τις  οποίες  γίνεται  και  έρανος  από  έξι  φορείς ,  

ανάγκες  για  τις  οποίες  ο  υπουργός  κ .  Καραμανλής  έφερε  220.000,  

ανάγκες  για  τις  οποίες  εμείς  υποχρεωθήκαμε  να  στείλουμε  επιστολή  

στον  κ .  Πρωθυπουργό ,  γιατί  ενώ  προηγήθηκε  ένα  τακτικό  Δημοτικό  

Συμβούλιο  στις  25/11 αργήσαμε  τόσο  πολύ ,  ένα  μήνα  για  να  

υποβληθούμε  και  να  φτάνουμε  τώρα  τελευταία  στιγμή  να  κάνουμε  αυτή  

την  δωρεά  που  καλώς  την  κάνουμε  και  ίσως  έτσι  χάσαμε  πολύτιμο  

χρόνο ;  Γιατί  στην  ιατρική ,  ξέρετε  πολύ  καλύτερα  εσείς  που  είστε  

επιστήμονες  του  χώρου ,  ο  χρόνος  είναι  το  μείζον  ζήτημα .   

Γιατί  αργήσαμε  λοιπόν ,  ενώ  γνωρίζαμε  από  τις  6/11 ότι  

μπορούσαμε  να  κάνουμε  αυτή  την  ενέργεια ,  ενώ  γνωρίζαμε  ότι  δεν  

πρόκειται  να  γίνει  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  το  ξέραμε  αυτό  και  στην  

τοποθέτησή  μου  θα  το  επαναλάβω ,  γιατί  αργήσαμε ,  ενώ  υπήρχε  

τακτικό  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  ο  λόγος  σε  σας  επί  τις  απαντήσεις  των  ερωτημάτων .  

Εάν  χρειαστεί  να  συμπληρώσει  η  κυρία  Πάνου ,  θα  δούμε .  Ορίστε ,  

κύριε  Δήμαρχε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

19

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχάς ,  θα  ξεκινήσω  λίγο  με  τα  ερωτήματα  τα  οποία  έθεσε  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  εάν  υπήρξε  ερώτημα  στο  Υπουργείο .  Η  επικοινωνία  έγινε  με  

την  διοίκηση  του  νοσοκομείου  Σερρών .  η  διοίκηση  του  νοσοκομείου  

Σερρών  προφανώς  ήρθε  σε  επικοινωνία ,  σε  επαφή  με  το  Υπουργείο  και  

από  εκεί  και  πέρα  έστειλε  εγγράφως  την  πρότασή  σας  για  την  

συγκεκριμένη  δωρεά .   

 Θεωρώ  απαντώντας  και  σε  ένα  ερώτημα  και  της  κυρίας  Καλώτα ,  

εάν  η  πρόταση  αυτή  προέκυψε  και  από  την  διαβούλευση  που  έγινε  εκεί  

με  τους  άλλους  φορείς  του  νοσοκομείου ,  αυτό  δεν  είμαι  σε  θέση  να  το  

ξέρω ,  αλλά  αυτό  όμως  που  είμαι  σε  θέση  να  ξέρω  είναι  ότι  όλες  αυτές  

οι  προδιαγραφές ,  οι  οποίες  ήρθαν  και  τις  βλέπετε  και  στην  εισήγησή  

σας ,  είναι  προδιαγραφές  που  προέκυψαν  από  τους  υγειονομικούς  και  

από  τις  υπηρεσίες  του  νοσοκομείου ,  άρα  προφανώς  υπήρξε  μια  

συνεργασία ,  δεν  ήταν  κάτι  το  οποίο  έβγαλε ,  δηλαδή ,  από  το  μυαλό  του   

ο  διοικητής .  Στο  έντυπο  το  οποίο  μας  εστάλη  αναφέρει  για  τις  ανάγκες  

που  υπάρχουν  στο  νοσοκομείο  γι '  αυτόν  τον  εξοπλισμό  με  αυτές  τις  

προδιαγραφές .   

 Άρα  το  ερώτημα ,  εάν  διαβουλεύτηκε  και  με  άλλους ,  αυτό  

προφανώς  δεν  είμαι  σε  θέση  να  το  ξέρω  αλλά  βγαίνει  εκ  του  

αιτήματος ,  του  ολοκληρωμένου  αιτήματος  το  οποίο  δεν  περιγράφει  

μόνο  συγκεκριμένα  πράγματα ,  περιγράφει  και  συγκεκριμένες  

προδιαγραφές .   

 Το  κομμάτι ,  λοιπόν ,  για  το  ερώτημα  στο  Υπουργείο ,  προφανώς  

είμαι  και  πάλι  δεν  είμαι  σε  θέση  εγώ  να  το  γνωρίζω .  Το  ερώτημα  το  

δικό  μας  ήταν  προς  το  νοσοκομείο  εδώ .  Από  εκεί  και  πέρα ,  από  την  

στιγμή  που  υπήρξε  καταφατική  απάντηση ,  σημαίνει  ότι  έλαβε  γνώση  
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και  το  Υπουργείο  για  αυτή  την  συγκεκριμένη  δωρεά .  Εξάλλου ,  για  την  

συγκεκριμένη  δωρεά  εμείς  δεν  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  στείλουμε  στο  

Υπουργείο  το  ερώτημα  ή  το  αίτημα  ή  την  πρόθεσή  μας ,  το  

γνωστοποιούμε  και  από  εκεί  και  πέρα  απαντάει  η  διοίκηση  του  

νοσοκομείου .   

Με  ανοικτή  πρόσκληση  θα  γίνει  η  διαδικασία  της  

διαπραγμάτευσης .   Πώς  θα  γίνει  η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης ;  

Από  την  στιγμή  που  θα  περάσει  το  θέμα  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .  

Γιατί  θα  περάσει  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ;  Θα  περάσουν  από  την  

Οικονομική  Επιτροπή  οι  συγκεκριμένες  προδιαγραφές  με  μελέτη  

πλήρη .  Όπως  έχετε  δει  ενδεικτικά  εδώ  για  κάποια  πράγματα ,  θα  είναι  

πλήρη  για  όλα  και  για  τα  τραπέζια ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  για  όλα  αυτά  

τα  οποία  αναφέρονται  στο  συγκεκριμένο  ενδεικτικό  πίνακα  όσον  

αφορά  το  θέμα  των  τιμών ,  ενδεικτικό  είναι  όσον  αφορά  το  θέμα  των  

τιμών  και  εκεί ,  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  προφανώς  υπάρχουν  κάποιες  

διαφοροποιήσεις ,  γιατί  οι  τιμές  αυτές  είναι  ενδεικτικές  και  εάν  

υπάρχουν  κάποιες  διαφοροποιήσεις  στα  ποσά  αυτό  δεν  έχει  καμία  

σημασία ,  γιατί  σήμερα  δεν  αποφασίζουμε  επί  των  συγκεκριμένων  

τιμών ,  σήμερα  αποφασίζουμε  να  δώσουμε  έγκριση  για  να  προχωρήσει  

η  διαδικασία  της  δωρεάς .   

Εκεί ,  λοιπόν ,  η  Οικονομική  Επιτροπή  θα  έρθει  και  θα  εγκρίνει  

τις  προδιαγραφές  αυτές ,  οι  οποίες  θα  προέλθουν ,  όπως  είπα ,  μέσα  από  

την  τεχνική  στήριξη  και  του  αρμοδίου  που  θα  μας  ορίσει  και  το  

νοσοκομείο .   

Ο  τεχνικός  σύμβουλος  θα  έχει  διπλό  ρόλο  και  στο  κομμάτι  των  

τεχνικών  προδιαγραφών ,  λίγο  ως  πολύ  το  έχει  κάνει  αυτό ,  γιατί  αυτά  

μας  έχει  δώσει ,  copy-paste τα  κάναμε  ουσιαστικά  και  τα  
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παρουσιάζουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  έτσι  θα  παρουσιαστούν  και  

στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  άρα  δηλαδή  ουσιαστικά  αυτά  που  θα  

ζητήσουμε  από  το  νοσοκομείο  είναι ,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές ,  αλλά  ο  

τεχνικός  σύμβουλος  θα  έχει  να  κάνει  από  εκεί  και  πέρα  στην  

διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης .   

Πώς  θα  γίνει  η  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης ;  Η  Επιτροπή  της  

συγκεκριμένης  διαπραγμάτευσης  που  υπάρχει  στον  Δήμο  

συνεπικουρούμενη  από  αυτόν  τον  τεχνικό  σύμβουλο ,  θα  έρθει  σε  

επαφή  με  όλους  αυτούς  και  δεν  είναι  πολλοί ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  

επειδή  είναι  συγκεκριμένα  τα  είδη ,  με  όλους  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  τα  

συγκεκριμένα  είδη  και  θα  μπορούν  να  τα  προμηθευτούν .   

Στην  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  παίρνοντας  υπόψη  και  το  

θέμα  το  οικονομικότερο  και  το  θέμα  του  ποιοτικότερου  και  του  

συμβατού  με  τον  εξοπλισμό  του  νοσοκομείου ,  θα  καταλήξει  η  

συγκεκριμένη  ανάθεση ,  η  οποία  θα  γίνει  με  διατάξεις  COVID. Εμείς  

δηλαδή  θα  πρέπει  να  πάρουμε  μια  αξιολόγηση  και  μια  πρόταση  από  

την  Επιτροπή  της  Διαπραγμάτευσης ,  την  οποία  θα  ακολουθήσουμε  

βάσει  αυτών  των  κανόνων .   

Ανοικτή  ήταν  η  διαδικασία ,  ούτως  ή  άλλως ,  αυτό  το  πράγμα  και  

θα  καλέσουμε  και  σε  αυτή  την  διαπραγμάτευση  να  έρθουν  όσο  το  

δυνατόν  περισσότεροι ,  ούτως  ώστε ,  να  πετύχουμε  όλους  αυτούς  τους  

στόχους  που  σας  είπα .   

Για  τον  φορητό  καρδιογράφο ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  ήρθα  σε  επαφή  

με  τον  Διοικητή  του  νοσοκομείου ,  μου  είπε  ότι  τον  έχουν  ζητήσει ,  εάν  

δει  ότι  το  καθυστερούμε ,  είμαστε  εδώ  να  το  περιλάβουμε  σε  

μελλοντική  δωρεά ,  η  οποία  μπορεί  να  γίνει .  Σε  αυτή  την  φάση  μου  είπε  

γι '  αυτά  εδώ  πέρα  τα  είδη ,  τα  οποία  μου  αναφέρθηκαν .   
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 Όσον  αφορά  το  θέμα  της  διαδικασίας  νομίζω  απάντησα ,  όσον  

αφορά  το  θέμα  των  ποσών  και  τα  ποσά ,  επαναλαμβάνω ,  είναι  

ενδεικτικά  αυτά ,  μην  μένετε  σε  αυτό  το  ποσό ,  βλέπετε  ότι  το  ποσό  

είναι  135,  δεν  θα  πάμε  εκεί .  Σίγουρα  η  διαπραγμάτευση  θα  

προσδιορίσει  χαμηλότερα  ποσά .  Είναι  ποσά  τα  οποία  θα  προκύψουν ,  

σας  λέω ,  μέσα  από  μια  ανοικτή  διαδικασία  την  οποία  θα  είμαστε  εδώ  

να  την  προχωρήσουμε .   

 Και  τέλος ,  για  το  κομμάτι  …νομίζω  ότι  είμαστε  ο  πρώτος  Δήμος ,  

ο  πρώτος  Δήμος  αυτή  την  στιγμή  που  έγινε ,  ξέρετε  το  ΦΕΚ  να  λέει  

ημερομηνία  6/11 αλλά  ξέρετε  ότι  η  ημερομηνία  6/11 στις  υπηρεσίες  

και  ουσιαστικά  και  . .  αποτελεί  μια  εβδομάδα ,  μιλάμε  δηλαδή  για  τα  

μέσα  του  ενδεκάτου .  Αμέσως  ενεργοποιηθήκαμε  και  νομίζω  ότι  

είμαστε ,  εάν  όχι  ο  πρώτος ,  μέσα  στους  δυο ,  τρεις  πρώτους  δήμους  της  

χώρας ,  οι  οποίοι  προχωρούν  σε  δωρεά  με  τις  συγκεκριμένες  διατάξεις  

του  4745.   

 Νομίζω  ότι  σε  αυτή  την  περίπτωση  αυτό  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

κάνουμε ,  δεν  ζητάει  κανείς  μπράβο  και  δεν  ζητάει  κανείς  επιβράβευση .  

Νομίζω  ότι  υλοποιούμε  αυτό  το  οποίο  έχει  στο  μυαλό  του  και   στην  

ψυχή  και  στην  αγωνία  του  ο  κάθε  Σερραίος  πολίτης .   

 Αυτό  ας  μείνει  μακριά  αυτή  η  δράση ,  η  κοινή  μας  δράση  όλων  

των  δημοτικών  παρατάξεων ,  ας  μείνει  μακριά  από  την  όποια  

μεμψιμοιρία  ή  κριτική ,   η  οποία  θα  είναι  και  άδικη  ειδικά  για  το  θέμα  

της  καθυστέρησης .  Στο  κομμάτι  της  αμεσότητας  και  των  

αντανακλαστικών  νομίζω  ο  Δήμος  Σερρών  είναι  μπροστά  και  αυτή  την  

στιγμή  πρέπει  να  σας  πω  ότι  έχω  μιλήσει  σε  πάρα  πολλούς  και  

τηλεοπτικούς  και  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  από  όλη  την  Περιφέρεια ,  οι  

οποίο  εντοπίζουν  αυτό  το  . .  
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 Τώρα  εάν  ξέρετε  και  κάποιους  άλλους  δήμους  που  να  το  έκαναν  

αυτό ,  πολύ  ευχαρίστως  και  μπράβο  που  το  έκαναν  και  συνεχίζουν  να  

το  κάνουν .  

 Αυτά .  Δεν  ξέρω  εάν  έχω  καλύψει .  Εάν  δεν  έχω  καλύψει  κάποιον  

από  τις  ερωτήσεις  και  θέλει  να  επανέλθει ,  είμαστε  εδώ  γιατί  θα  πρέπει  

να  μείνει  οτιδήποτε  αναπάντητο  για  ένα  τόσο  σημαντικό  και  μεγάλο  

θέμα  το  οποίο  συζητάμε  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  προχωρήσουμε .  Εάν  

υπάρχουν  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος  παρακαλώ  να  μου  δηλώσετε  

ποιοι  θέλετε  να  τοποθετηθείτε .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  να  συμπληρώσω  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μισό  λεπτάκι .  Κυρία  Πάνου  τι  θα  θέλατε ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)…για  τα  ποσά  να  διευκρινίσουμε  λίγο  ότι  

…βγαίνει  στις  79.500.  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ακούμε .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Οι  δυο  πλήρεις  μονάδες  ΜΕΘ .  Όταν  λέμε  μονάδα  ΜΕΘ  σε  πλήρη  

ανάπτυξη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  ευχαριστούμε  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Παρόλα  αυτά  στην  σημερινή  συνεδρίαση  τα  ποσά  αυτά  είναι  

ενδεικτικά  και  . .δεσμευτικά… 

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Βεβαίως  ναι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .αυτή  είναι  λεπτομέρεια  που  δεν  έχει  σημασία  για  την  σημερινή  

συνεδρίαση .  Δηλαδή  αυτό  το  οποίο  βρίσκεται  στον  πίνακα  δεν  θα  έχει  

καμία  σχέση  με  αυτό  που  θα  προκύψει  από  την  διαπραγμάτευση ,  η  

οποία  θα  γίνει  με  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  και  για  την  διευκρίνιση  αυτή .   Τώρα  ποιοι  

συνάδελφοι  επιθυμούν  να  τοποθετηθούν  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  

Φωτιάδης  δήλωσε  ότι  θέλει  να  τοποθετηθεί ,  ο  κ .  Αραμπατζής ,  η  κυρία  

Καλώτα ,  ο  κ .  Φαρμάκης  νομίζω  ζήτησε  επίσης  να  τοποθετηθεί .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   Παπαφωτίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  και  η  κυρία  Μητλιάγκα .  Αυτοί ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Και  εγώ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Τερζής .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχω  σηκώσει  χεράκι .  Χαραλαμπίδου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ορίστε ,  ποιος  άλλος ;  Αυτοί  λοιπόν .  Κύριε  

Φωτιάδη  ορίστε ,  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,…αγορητής  της  παράταξής  μας  είναι  η  κυρία  

Μητλιάγκα .  Εγώ  θα  σας  ζητήσω  να  μείνω  τελευταίος  ομιλητής  από  την  

παράταξή  μας ,  εάν  χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  παράταξή  σας  είπατε  ότι  η  κυρία  Μητλιάγκα  είναι  ειδικός  

αγορητής ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι .  Εγώ  τελευταίος  από  την  παράταξή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλώς ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Ορίστε  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Μητλιάγκα  έχουμε  μια  δυσκολία  με  τον  ήχο ,  δεν  σας  ακούμε  

καλά .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  προχωρήσουμε  στον  επόμενο  και  θα  προσπαθήσουμε  ξανά  πάλι  να  

μιλήσουμε  μαζί .  Να  μιλήσετε  εσείς .  Ο  κ .  Αραμπατζής .  Κύριε  

Αραμπατζή .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  μικρόφωνο  είναι  κλειστό .  Πρόεδρε  μπορείς  να  το  ανοίξεις  εσύ  το  

μικρόφωνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  προσπαθώ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ορίστε  κ .  Αραμπατζή .   
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Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  συνεχίστε ,  ακούγεστε  τώρα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Νομίζω  ότι  μας  καλύψαν  οι  εξηγήσεις  από  την  πλευρά  του  κ .  

Δημάρχου  … και  βέβαια ,  εμείς  συμφωνούμε  …. 

 Θετική  ψήφο  από  την  παράταξή  μας…και  στο  μέλλον  εάν  

προκύψει  κάτι  εκ  νέου ,  πάλι  είμαστε  . .  Να  προχωρήσουμε ,  λοιπόν ,  

χωρίς  δεύτερη  κουβέντα .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Κυρία  Μητλιάγκα ,  θέλετε  να  δοκιμάσουμε  πάλι ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είμαι  ο  μόνος  που  δεν  ακούει  ή  δεν  ακούμε  όλοι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυστυχώς ,  δυστυχώς  κάνει  πολλές  διακοπές .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ακούμε  σχεδόν  καθόλου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κάνει  πολλές  διακοπές  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  ακούστηκε  τι  λέει  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν   

ακούστηκε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνουμε  μια  προσπάθεια  μήπως  βελτιωθεί  η  σύνδεση .  Δυστυχώς  δεν  

βελτιώνεται ,  γι '  αυτό  άφησα  λίγο  παραπέρα  τον  χρόνο  να  κυλήσει  για  

να  μιλήσει  η  κυρία  Μητλιάγκα ,  μήπως  και  μπορέσει  να  βελτιωθεί  η  

κατάσταση .  Η  αλήθεια  είναι  ότι  γίνονται  πολλές  διακοπές ,  κυρία  

Μητλιάγκα  σε  αυτά  που  λέτε  και  δυστυχώς  δεν  βγαίνει  πλήρες  νόημα ,  

οπότε  μάλλον  δυσκολευόμαστε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Θα  μιλήσει  στο  τέλος  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  οποίος  φαντάζομαι  θα  

σας  καλύψει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μάλλον  υπάρχουν  μικρόφωνα  ανοικτά .  Ας  τα  ελέγξουν  

όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχουν  άλλα  μικρόφωνα  ανοικτά  κ .  Φωτιάδη .   Θα  μιλήσετε  στο  

τέλος  εσείς  και  φαντάζομαι  θα  καλύψετε  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  

την  παράταξή  σας .   

 Να  δώσουμε ,  ωστόσο ,  τον  λόγο  μια  και  δεν  μπόρεσε  να  ακουστεί  

η  κυρία  Μητλιάγκα  επαρκώς ,  να  δώσουμε  τον  λόγο  στην  κυρία  Καλώτα  
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από  την  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  και  μετά  θα  προχωρήσουμε  στην  

κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:Δ  

Πραγματικά ,  η  δωρεά  είναι  πολύ  σημαντική  και  θέλουμε  όλοι  να  γίνει .  

Δεν  . .  κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  θεωρώ  την  έγκριση  να  

πάρει  το  νοσοκομείο  από  το  Υπουργείο  και  μάλιστα ,  με  πολύ  χαρά  το  

Υπουργείο  θα  δέχθηκε  την  δωρεά  μας ,  γιατί  είναι  ο  ρόλος  του  να  

εξοπλίζει  τις  ΜΕΘ ,  Μονάδες  Εντατικής  Θεραπείας ,  με  βάση  τα  

στατιστικά  στοιχεία  και  τις  ανάγκες  του  κάθε  Νομού .   

 Βέβαια ,  όπως  όλοι  γνωρίζουμε  και  περισσότερο  εμείς  στον  

υγειονομικό  χώρο ,  αυτές  οι  μονάδες  θα  πρέπει  να  υποστηρίζονται  από  

εντατικολόγους ,  αναισθησιολόγους  και  πνευμονολόγους ,  γιατί  δεν  

μπορούν  να  υποστηριχθούν  από  άλλες  ειδικότητες .   

 Καταλαβαίνουμε  ότι  η  δωρεά  μας  είναι  τόσο  σημαντική ,  αλλά  

καλύπτει  μακροπρόθεσμες  ανάγκες  του  νοσοκομείου  και  του  Νομού  

μας .  Την  παρούσα  χρονική  στιγμή ,  γι '  αυτό  ρώτησα ,  έκανε  την  

ερώτησή  μου  εάν  έγινε  διαβούλευση ,  προσωπική  μου  γνώμη ,  θεωρώ  ότι  

ένα  τόσο  μεγάλο  ποσό ,  σίγουρα  προσφέρει  ειδικό  εξοπλισμό  για  πολλά  

χρόνια  στο  νοσοκομείο ,  αλλά  την  παρούσα  χρονική  στιγμή  που  γίνεται  

πόλεμος  και  δυστυχώς  οι  νεκροί  θα  αυξηθούν  και  άλλο ,  φαντάζομαι  ότι  

θα  μπορούσαμε  αυτά  τα  χρήματα  να  πάνε  στο  υγειονομικό  προσωπικό  

με  κάποιο  τρόπο ,  πάλι  σας  λέω  με  δική  μου  θέση ,  με  κάποιο  τρόπο ,  γι '  

αυτό  δέχομαι  βέβαια  την  πρόταση  του  νοσοκομείου ,  εντάξει  δεν  

ξέρουμε  λεπτομέρειες  το  πως  προέκυψε ,  σίγουρα  προέκυψε  μέσα  από  

την  ΜΕΘ ,  για  να  δώσει  τις  προδιαγραφές ,  τις  έδωσε  η  ΜΕΘ ,  αλλά  

πραγματικά . . .  στο  νοσοκομείο  Σερρών ,  με  κάποιο  τρόπο  να  καλύψει  

προσλήψεις ,  νοσηλευτικό  προσωπικό  ή  με  μπλοκάκι ,  όπως  το  λέμε  
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κοινωνικού  προσωπικού ,  γιατί  αυτή  την  στιγμή ,  όπως  θα  βλέπετε  από  

τα  ποστ  που  βγαίνουν  δεξιά  και  αριστερά  στο  διαδίκτυο ,  έχουν  σοβαρό  

πρόβλημα  στην  ιατρική  παρακολούθηση  αυτών  των  ασθενών  και  στην  

νοσηλευτική  παρακολούθηση ,  που  είναι  σημαντική  για  την  πορεία  ενός  

περιστατικού  που  πάει  αρχικά  με  έναν  εμπύρετο .   

 Πιστεύουμε  όμως  είναι   πρόταση  του  νοσοκομείου ,  θέλω  να  

πιστεύω  ότι  προήλθε  μετά  από  συζήτηση  για  τις  ανάγκες .  Σίγουρα  

είναι  ένα  υλικό  που  θα  μείνει  παρακαταθήκη  για  τον  Νομό  και  φυσικά  

εγώ  προσωπικά  είμαι  θετική ,  αλλά  πραγματικά  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  

κάποια  στιγμή  την  διοίκηση ,  πώς  προέκυψε  αυτό ;  Γιατί  θεωρώ  ότι  

είναι  ρόλος  του  κράτους  αυτό  και  ο  Δήμος  και  κάθε  άλλος  φορέας  

έπρεπε  την  παρούσα  χρονική  στιγμή  να  καλύψει  πιο  άμεσες  ανάγκες  

που  εγώ  ως  υγειονομικός  γνωρίζω  ότι  υπάρχουν .   

 Φυσικά  το  ξέρει  και  η  διοίκηση  αλλά  επενδύει  έτσι .  Δεκτό ,  

σεβαστό ,  πολύ  σημαντική  η  δωρεά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Με  δυο  λόγια  θα  τοποθετηθώ .  Θεωρώ  πως  είναι  προς  την  σωστή  

κατεύθυνση  η  πρωτοβουλία .  Την  στηρίζουμε .  Την  στηρίξαμε  και  στην  

προσωπική  επικοινωνία ,  έγινε  γνωστό  δηλαδή  η  θέση  μας  στον  κ .  

Δήμαρχο ,  την  διαδώσαμε  και  σε  όλη  την  Ελλάδα ,  θεωρούμε  ότι  είναι  η  

ενδεδειγμένη  κίνηση  σε  αυτή  την  δύσκολη  περίοδο  που  ζούμε ,  το  

παρασκήνιο  και  οι  συνεννοήσεις  βλέπω  ότι  έγιναν  σωστά  και  όπως  

έπρεπε .   

Καλύπτουμε  μια  ανάγκη  την  οποία  προσδιορίζει  το  νοσοκομείο  

ως  επείγουσα ,  επομένως  σε  αυτόν  τον  τομέα  είμαστε  ΟΚ ,  αλλά  
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κλείνοντας  θα  πω  ότι  θεωρώ  σωστό ,  κυρίως  για  την  κοινωνία  και  τους  

συνδημότες  μας ,  οι  οποίοι  είναι  σίγουροι  ότι  στην  συντριπτική  τους  

πλειονότητα  υπερψηφίζουν  και  στηρίζουν  αυτή  την  πρωτοβουλία  του  

Δήμου  θα  έλεγα  συνολικά ,  εφόσον  όλοι  συμφωνούμε ,  σε  αυτούς ,  

λοιπόν ,  που  ουσιαστικά  με  τα  τέλη  συνεισφέρουν  στα  ταμεία  του  

Δήμου ,  ώστε  να  μπορεί  να  κάνει   και  την  δωρεά ,  θεωρώ  λοιπόν  

υποχρέωσή  μας  προς  την  δημότες  αυτή  η  δωρεάν  να  συνοδευτεί  και  

από  ένα  ψήφισμα ,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  το  συντάξουμε  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  όπου  θα  εξηγούμε  τους  λόγους  που  ως  Δήμος  προβήκαμε  

σε  αυτή  την  δωρεά .   

 Είναι  μια  εξήγηση  αλλά  και  μια  υπογραφή ,  η  οποία  θα  πρέπει  να  

μπει  από  όλους  μας  κάτω  από  αυτή  την  κίνηση .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φαρμάκης .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  και  από  εμένα…. Εγώ  έχω  

δηλώσει  ότι  η  παράταξή  μας  θα  στηρίξει  την  συγκεκριμένη  . . .Θέλω  να  

πω  συνολικά  την  άποψή  μας  ότι  η  υγεία  για  μας  είναι  ένα  πολύτιμο  

αγαθό ,  όπως  και  για  τους  περισσότερους  από  εσάς  εδώ  μέσα ,  είναι  ένα  

αγαθό  το  οποίο  . .το  πληρώνει  ακριβό  και  δεν  το  παίρνει  πίσω ,  είναι  

μια  απόφαση ,  η  οποία  έχει  παρθεί…Εμείς  ως  Δήμος ,  όπως  είπατε ,  ως  

δημοτική  αρχή ,  . .από  το  καλοκαίρι . .   

 . .για  να  ενισχύσουμε ,  όσο  μπορούμε ,  με  όπλα  σε  αυτόν  τον  

πόλεμο ,  αλλά  ξέρετε  εδώ  υπάρχει  ένα  μεγάλο  αλλά .  Για  να  

λειτουργήσεις  σε  έναν  πόλεμο  πρέπει  να  υπάρχουν  χέρια ,  τα  οποία  θα  

δουλέψουν .  Το  βασικό  πρόβλημα  στο  νοσοκομείο  μας ,  από  τις  … 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

19. 

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Δεκτό .  Αυτό  που  πρέπει  να  απαιτήσουμε ,  όπως  κουνάμε  το  χέρι  σαν  

Δημοτική  Αρχή  και  καλά  κάνουμε  προς  τους  φορείς  για  την  ατομική  

ευθύνη ,  πρέπει  να  το  κουνήσουμε  και  προς  τα  επάνω .  …σε  τρία  

διαφορετικά  κτήρια  στο  νοσοκομείο  . .Οι  γιατροί  είναι  πάρα  πολύ  λίγο  

με  αυτό  που  χρειαζόμαστε  στις  ΜΕΘ  σε  όλη  την  Ελλάδα…. 

 Οπότε  θεωρώ  ότι  μαζί  με  όλο  αυτό ,  αυτοί  οι  ήρωες  που  λέμε  οι  

γιατροί ,  πρέπει  να  ενισχυθούν  και  να  έχει  υπόψη  του  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ότι  οι  ήρωες  γιατροί  …με  βάση  την  απόφαση  του  δικούς  

τους  συλλογικού  οργάνου ,  όπως  . .  

 Οπότε  σίγουρα  θα  ψηφίσουμε  να  δοθεί  αυτή  η  δωρεά ,  όπως  και  

οποιαδήποτε  άλλη  δωρεά  έρθει ,  σίγουρα  θα  . .  να  ενισχύσουμε  το  

νοσοκομείο  και  όλο  το  υγειονομικό  του  Νομού  και  του  Δήμου ,  αλλά  

από  εκεί  και  πέρα ,  πιστεύουμε  και  επιμένουμε  ότι  πρέπει  να  

απαιτήσουμε  ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  μαζί  με  τους  υπόλοιπους  έξι  

Δήμου  του  Νομού ,  μαζί  με  . .  Σωματεία ,  φορείς ,  οτιδήποτε ,  ότι  πρέπει  

επιτέλους  ο  νομός  μας  να  θωρακιστεί  υγειονομικά ,  να  γίνουν  οι  

προσλήψεις  των  γιατρών  οι  οποίοι  πρέπει  και  στο  νοσοκομείο  και  στα  

Κέντρα  Υγείας  και  οπουδήποτε  αλλού  χρειάζονται  και  να  σταματήσει  

να  μπαίνει  η  υγεία  του  λαού  μας  σε  μια  ζυγαριά  στο  εάν  συμφέρει  

οικονομικά  ή  όχι .   Δεν  μας  ενδιαφέρει  εάν  συμφέρει  οικονομικά  ή  όχι .  

Πρέπει  να  γίνει .   

Με  αυτή  την  λογική  ψηφίζουμε  υπέρ  της  δωρεάς .  Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  πολύ  κ .  Φαρμάκη .  Είχε  ζητήσει  τον  λόγο  επίσης  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου .  Ορίστε  κυρία  Χαραλαμπίδου .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  απευθυνθώ  στον  δήμαρχο  μια  και  

ο  Δήμαρχος  έκανε  την  εισήγηση .  Θεωρώ  ότι  η  πρωτοβουλία  διάθεσης  

των  χρημάτων  αυτών  από  τον  Δήμο  μας  ως  δωρεά  υλικοτεχνικής  

υποδομής  στο  νοσοκομείο  Σερρών ,  που  αφορά  τις  κλίνες ,  τα  μόνιτορ  

και  τα  λοιπά ,  είναι  σωστή ,  συμφωνώ  απόλυτα  και  σας  συγχαίρω  γι '  

αυτό .   

Εξάλλου ,  θα  ήταν ,  τουλάχιστον ,  άκομψο  να  πεθαίνουν  

καθημερινά  οι  συμπολίτες  μας  και  εμείς  ως  Δήμος  να  ξοδεύουμε  

υπερβολικά  ποσά  για  να  στολίσουμε  την  πόλη  και  να  γιορτάσουμε  τα  

Χριστούγεννα .  Να  μην  ξεχνάμε  ότι  ακόμη  και  τώρα  πολλοί  συνάδελφοί  

μας  υποφέρουν  και  πολλοί  νοσηλεύονται  σε  κρίσιμη  κατάσταση .  

Μπορούμε  κάλλιστα  να  χρησιμοποιήσουμε  τον  περσινό  στολισμό  χωρίς  

επιπλέον  δαπάνες  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

Παρόλα  αυτά  δεν  μπορώ  να  μην  επισημάνω ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  

τα  μηχανήματα  αυτά ,  όπως  ακριβώς  είπε  και  ο  κ .  Φαρμάκης  και  

κάποιοι  συνάδελφοι  πριν  και  η  κυρία  Καλώτα ,  τα  οποία  θα  γίνουν  

δωρεά  στο  νοσοκομείο  χρειάζονται  και  το  ανάλογο  ιατρονοσηλευτικό  

προσωπικό  που  θα  επιβλέπει  την  λειτουργία  τους  και  θα  τα  χειρίζεται .   

Εξάλλου ,  αυτό  τον  σκοπό  έχει  και  η  παρέμβαση  των  τεσσάρων  

δημοτικών  συμβούλων  στο  προ  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,   

καθώς  η  παρέμβαση  των  τριών  παρατάξεων  και  εμού  στο  προηγούμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μετά  την  απαράδεκτη ,  κατά  την  γνώμη  μας ,  

επιστολή  σας  προς  το  Υπουργείο  Υγείας  και  τον  Πρωθυπουργό .   
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Νομίζω  ότι  είναι  ανθρωπίνως  αδύνατο  το  ίδιο  προσωπικό  

εργαζόταν  στις  6 κλίνες  ΜΕΘ  προ  κορωνοϊού  να  έχει  τώρα  την  ευθύνη  

για  19 κλίνες  ΜΕΘ .  Φυσικά  δεν  είναι  ευθύνη  του  Δήμου  η  πρόσληψη  

προσωπικού  στο  νοσοκομείο ,  αλλά  όταν  μετά  υπερηφάνειας  είχατε  

αναφερθεί  στην  άψογη  συνεργασία  και  τις  ιδιαίτερα  καλές  σχέσεις  που  

έχετε  με  τον  Περιφερειάρχη  και  τους  υπουργούς  της  κυβέρνησης ,  εάν  

θυμάστε  καλά  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  έγινε  στο  Σκούταρι  στις  29 

Ιουλίου ,  θα  περιμέναμε  με  την  ίδια  ευκολία  να  κάνετε  τώρα  τις  

ανάλογες  ενέργειες ,  προκειμένου  να  έρθει  βοήθεια  στις  Σέρρες  και  από  

άλλους  πολιτικούς  παράγοντες  και  κυρίως  από  την  κεντρική  κυβέρνηση  

που  έχει  την  ευθύνη  της  υγείας ,  γεγονός  που ,  κατά  την  άποψή  μου ,  δεν  

το  πράξατε  ή  εάν  το  πράξατε  δεν  ήταν  επιτυχημένη  προσπάθεια .   

Παρεμπιπτόντως ,  κύριε  Πρόεδρε ,  πέρασαν  εννέα  μέρες  από  το  

προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ακόμα  να  μας  καλέσετε  για  να  

ξανά  γράψουμε  την  επιστολή  προς  τον  Πρωθυπουργό ,  όπως  είχαμε  

αποφασίσει .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε  τον  λόγο  η  κυρία  Καρασουλτάνη .  Θα  την  τον  δώσω  μετά ,  

πρώτα  όμως  στον  κ .  Τερζή  που  προηγήθηκε .  Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι ,  συνεχίστε .  Ακούγεστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία ,  σας  ευχαριστώ  πολύ .   Κύριε  Δήμαρχε  δεν  μεμψιμοιρώ  ούτε  

είμαι  μίζερος .  Η  αδελφή  μου  που  μένουμε  στο  ίδιο  οικοδομικό  
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συγκρότημα  εργάζεται  σε  πολύ  βασικό  πόστο  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  

Σερρών  και  αυτή  την  στιγμή  ένα  πολύ  συγγενικό  μου  άτομο  είναι  ένα  

βήμα  πριν  από  την  διασωλήνωση  στο  Γενικό  νοσοκομείο  Σερρών .   

 Όταν  όμως  λέτε  ότι  είμαστε  ο  πρώτος  Δήμος  της  χώρας  που  θα  

κάνουν  αυτή  την  δωρεά ,  θα  σας  θυμίσω  ότι  ποσοστιαία  σύμφωνα  με  

τον  πληθυσμό  μας  είμαστε   ο  πρώτος  νομός  σε  άτομα  που  έχουν  χάσει  

την  ζωή  τους .  Και  επειδή  όπως  όλοι  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  τίποτα  δεν  

είναι  πάνω  από  την  ζωή  ενός  ανθρώπου ,  επιμένω  ότι  αργήσαμε .   

 Δεν  θέλω  να  βλέπω  το  ποτήρι  μισοάδειο ,  ούτε  όμως  είμαι  από  

αυτούς  που  θέλουν  να  το  βλέπουν  μισογεμάτο .  Σε  αυτή  την  περίπτωση  

το  ποτήρι  ήθελα  να  ξεχειλίσει .   Δικαίως  . .αυτά  που  έπρεπε .  Επιμένω  

ότι  αργήσαμε .  Οι  130 και  πλέον  χαμένες  ζωές  στον  Νομό  Σερρών  δεν  

είναι  χθεσινές ,  είναι  εδώ  και  ενάμιση  μήνα  και  παραπάνω .   

Θα  μπορούσαμε  λοιπόν ,  εσείς  μας  είπατε  ότι  κάνει  μια  εβδομάδα  

για  να  δημοσιοποιηθεί  ένα  έγγραφο  στους  δήμους .  Ωραία .  6 και  6,  12.  

13,  15.  Στις  25 κάναμε  Δημοτικό  Συμβούλιο .   . .ενώ  ετοιμάζαμε  εμείς  

την  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  ο  συνάδελφός  σας  στα  Τρίκαλα  είχε  

ματαιώσει  τις  χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  από  11/9 με  επίσημη  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  11/9,  ενώ  στις  1 Οκτωβρίου  

ματαίωσαν  στην  γειτονική  Δράμα  την  ‘Ονειρούπολη’  και  στις  10 

Οκτωβρίου  το  . .στην  Θεσσαλονίκη  και  εμείς  επιμέναμε  να  βλέπουμε  

στολισμό  μέσω  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  135.000.   

Ευτυχώς  υπάρχουν  αυτά  τα  χρήματα  και  τώρα  μπορούμε  να  τα  

διαθέσουμε  στο  νοσοκομείο  Σερρών .   

Δεν  είμαι  μίζερος  ούτε  μεμψιμοιρώ ,  κύριε  Δήμαρχε  επιμένω  και  

αυτός  είναι  ο  ρόλος  μας ,  να  λέμε  και  να  τονίζουμε  και  κάποιες  

παραλείψεις .  Και  φυσικά  σας  συγχαίρω  που  πήρατε  αυτή  την  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

35

πρωτοβουλία ,  έστω  και  τώρα .  να  κάνουμε  τα  αδύνατα  δυνατά  για  να  

ενισχύσουμε  το  νοσοκομείο .  Είμαι  αυτός  από  τους  συναδέλφους  που  

δεν  μίλησα  ούτε  για  ποσά  ούτε  για  διαδικασία .  Δεν  με  ενδιαφέρει .  

Ξέρω  ότι  η  διαδικασία  θα  γίνει ,  . .και  νόμιμα  και  θα  κάνετε  το  

καλύτερο  δυνατό  να  υπάρχει  η  έκπτωση  στην  τιμή ,  αλλά  όχι  η  έκπτωση  

στην  ποιότητα  φυσικά ,  αυτώ  που  θα  δώσουμε  στο  νοσοκομείο .  

Επιμένω  όμως  ότι  αργήσαμε ,  γιατί  σε  αυτή  την  περίπτωση  ήθελα  

το  ποτήρι  να  ξεχειλίσει .   Δεν  το  βλέπω  μισοάδειο ,  να  με  συμπαθάτε ,  

σας  τιμώ  και  είστε  ο  Δήμαρχός  μας ,  αλλά  και  εδώ  αργήσατε .   

Τίποτα  άλλο ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Καρασουλτάνη .   

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Καλησπέρα  και  . .Θα  πρέπει  να  σας  πω  

ότι…πάρα  πολύ  ευαίσθητη  στο  θέμα  του  νοσοκομείου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποιο  πρόβλημα  έχουν  τα  μικρόφωνα ,  δεν  ακούμε .  

Κα  ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ:  

Είναι  προσωπικό ,  είναι  χέρια  και  γιατροί  και  νοσηλευτές .  Νομίζω  ότι  

θα  πρέπει  να  βρούμε  κάποιο  τρόπο  και  να  συγκεντρωθούμε  σε  αυτή  την  

ανάγκη  τους .  Δεν  ξέρω  με  ποιον  τρόπο ,  πρέπει  όμως  να  

συγκεντρωθούμε  εκεί .   

 Φυσικά  συμφωνώ  και  επαυξάνω  σε  αυτή  την  δωρεά  που  θα  

κάνουμε  αλλά  είπα  ότι  θα  πρέπει  να  συγκεντρωθούμε  πιο  πολύ  στο  

προσωπικό  που  θα  πρέπει  να  ενταχθεί  και  να  βοηθήσει  αυτή  την  στιγμή  

που  το  έχουμε  πιο  πολύ  ανάγκη .  

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Φωτιάδης  είχε  ζητήσει  τον  λόγο .  Θέλετε ,  

κύριε  Φωτιάδη  να  μιλήσετε ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Η  κυρία  Μητλιάγκα  δεν  μπορεί  τελικά ;  Να  της  

δώσουμε  μια  ευκαιρία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιχειρήσαμε  δυο  φορές ,  νομίζω  ότι ,  θέλετε  να  δοκιμάσετε  πάλι  κυρία  

Μητλιάγκα ;   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δοκιμάστε  να  κλείσετε  τον  ήχο  σας ,  να  μην  ακούτε  εσείς ,  μήπως  και  

δεν  μικροφωνίζει  το  μικρόφωνο .  Να  μην  ακούτε  τι  λέτε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσπαθήστε  λίγο .  Εάν  είναι  θα  σας  διακόψουμε .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  νομίζω  και  εγώ  ότι  δεν  μπορεί  να  γίνει  κάτι  παραπάνω .  Κύριε  

Φωτιάδη  εάν  θέλετε  να  ολοκληρώσετε  εσείς .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  νομίζω  ότι  ήδη  αναδείχθηκε  από  

τους  ομιλητές  συναδέλφους  της  παράταξης  η  γενική  θέση  της  

παράταξής  μας .  Η  θέση  της  παράταξής  μας  ήδη  είχε  εκδηλωθεί  και  
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αποτυπωθεί  σε  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  δια  των  

εκπροσώπων  μας ,  όπου  εκεί  εμείς  διαφωνήσαμε  με  την  στήριξη  της  

οικονομική  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  δηλώσαμε  ότι  αυτά  τα  χρήματα  θα  

έπρεπε  να  πάνε  στην  κατεύθυνση  που  σήμερα  ορθά ,  μετά  την  εισήγηση  

του  κ .  Δημάρχου ,  αποφασίζουμε .   

 Θεωρούμε ,  λοιπόν  ότι  σε  ένα  μεγάλο  μέρος  είμαστε  και  οι  

πατέρες  αυτής  της  κατεύθυνσης  και  εδώ  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  

Δήμαρχο ,  δεν  είναι  οι  στιγμές  να  δούμε  ποιος  πήρε  την  πρωτοβουλία ,  

όμως  έτσι  για  την  ιστορία  θυμίζω ,  για  να  καταλήξω  ότι  βεβαίως  και  

υπερθεματίζουμε ,  λέμε  ένα  ναι  και  θα  έπρεπε  από  εκεί  και  η  ερώτησή  

μου ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  δούμε  ακριβώς  ποιος  είναι  ο  σχεδιασμός  του  

νοσοκομείου .   Τι  εννοώ ;  Τι  συμβαίνει  και  είμαστε  με  αυτή  την  

αρνητική  πρωτιά ,  όπως  είπε  ο  συνάδελφος  της  παράταξής  μας ,  ο  κ .  

Τερζής .   

 Ακριβώς ,  ποιο  είναι  αυτό  το  οποίο  έκρινε  με  την  εξειδίκευση  που  

έχει  και  με  την  πλοκή  που  έχει  την  επίκαιρη ,  όλος  αυτός  ο  κόσμος ,  

τους  ήρωες ,  όπως  τους  είπατε  αλλά  και  την  διοίκηση ,  τι  ακριβώς  μας  

έλλειψε ;  Τι  μας  λείπει  σήμερα ;   

 Δηλαδή ,  όπως  αναδείχθηκε  νομίζω ,  ως  παράταξη  νομίζουμε ,  ότι  

αυτό  το  οποίο  χρειαζόταν  κυρίως  ήταν  οι  γιατροί  και  το  βοηθητικό  

νοσηλευτικό  και  λοιπό  προσωπικό .  Όμως  εδώ  υπάρχει  μέριμνα ;  

Δηλαδή ,  εάν  βάλουμε  αυτές  τις  δυο  μονάδες  θα  έχουμε  μια  ανακούφιση  

άμεσα ;   Έχουμε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  έχουμε  ένα  μήνα  ακόμη  μπροστά  

μέχρι  που  να  φτάσουμε ,  εάν  αυτό  που  μας  λείπει  για  να  απαντήσουμε  

άμεσα  και  να  βοηθήσουμε  τους  Σερραίους  τους  δημότες  μας  αλλά  και  

τους  συντοπίτες  μας  γενικά ,  εάν  οι  δυο  ΜΕΘ  είναι  αυτές  που  θα  

ανακόψουν  αυτή  την  πορεία  των  θανάτων ;  Μιλούμε  πια ,  βλέπετε  
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έχουμε  εξοικειωθεί ,  τραγικό ,  με  την  απώλεια ,  η  οποία  πια  ακούγεται  

και  σε  πρόσωπα  κοντινά ,  φιλικά .   

 Αυτό  είναι  το  οποίο  θα  ανακόψει ;  Μήπως ,  όπως  και  η  κυρία  

Καλώτα  είπε ,  πρέπει  να  συνδράμουμε  άμεσα  και  η  κυρία  

Καρασουλτάνη  και  με  άλλη  δωρεά ,  ενδεχομένως ,  στην  κατεύθυνση  της  

πρόσληψης  άμεσα  προσωπικού ;  Το  έχει  φροντίσει  η  διοίκηση  του  

νοσοκομείου ;  Τι  κάνουμε  εκεί ;  Δεν  είναι  οι  στιγμές  του  καταλογισμού  

ούτε  της  χρέωσης .   

 Σκέπτομαι  την  ολοκληρωμένη  και  εν  πολλοίς  συμφωνούμε  

εισήγηση  του  κ .  Φαρμάκη .  Βεβαίως  η  πολιτεία  το  πράττει ,  όφειλε  να  

προετοιμαστεί  ενόψει  της  έλευσης  της  πανδημίας  ως  δεύτερο  κύμα .   

 Εάν  οι  ελλείψεις  ήταν  αυτές  οι  οποίες  προκύπτουν  σήμερα ,  μετά  

την  πίεση ,  εάν  όμως  είχαμε  άλλες  ελλείψεις  και  αυτές ,  βεβαίως ,  σε  μια  

λίστα ,  έχει  σημασία  κάποια  στιγμή  να  προκύψει  ακριβώς  πως  

«περιμέναμε», εντός  εισαγωγικών  και  η  αυτοδιοίκηση  το  Α  και  Β  

βαθμό  και  στον  Β  βαθμό  σας  λέω  και  βεβαίως  θα  έχει  σημασία  και  

τότε ,  αλλά  ας  φύγουμε  από  αυτή  την  στενωπό  και  την  δύσκολη  περίοδο  

που  διάγουμε  και  τότε  θα  έχουμε  πιο  καθαρή  σκέψη  να  δούμε  ακριβώς  

τι  ήρθε ,  τι  δεν  ήρθε  έγκαιρα  και  βεβαίως  θα  συμφωνήσουμε  όλοι ,  

νομίζω ,  με  μεγάλη  ευκολία ,  ότι  αυτό  το  υπέροχο  ως  κτήριο ,  ως  

ξενοδοχειακές  υποδομές  το  νοσοκομείο  μας ,  ταιριάζει  και  πρέπει  

στους  Σερραίους  να  είναι  αντίστοιχα  στελεχωμένο  για  να  

αντιμετωπίσουμε  την  καθημερινότητα  των  αναγκών  μας  αλλά  και  ένα  

εξαιρετικό  φαινόμενο ,  να  μην  προσπαθήσω  να  το  κατατάξω  εάν  είναι  

των  εκατό  ή  πόσων  χρόνων ,  αλλά  θα  έπρεπε  όμως  να  ετοιμάσουμε  και  

όλες  αυτές  τις  αναγκαίες  συμπληρωματικές ,  ίσως ,  υποδομές ,  ούτως  

ώστε ,  να  μην  έχουμε  απώλειες  ζωών  αλλά  και  να  είμαστε  πιο  ικανοί   
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στην  ανακούφιση  αυτών ,  τους  οποίους  υποδέχεται  και  φροντίζει  όλος  

αυτός  ο  κόσμος ,  τους  οποίους  νοιαζόμαστε  και  τους  οποίους  τους  

χαρακτηρίζουμε ,  όπως  ήδη  είπατε ,  ήρωες  και  πραγματικά  αυτή  την  

περίοδο  δίνουν  ότι  έχουν  ως  δύναμη ,  ότι  τους  έχει  απομείνει .   

 Άραγε  πρόεδρε  θα  συμφωνήσουμε ,  ήδη  αναφέρθηκα  και  άφησα  

ότι  ενδεχομένως  να  έχουμε  συνέχεια  σε  μια  υποστήριξη  και  βεβαίως  η  

Περιφέρεια  θα  πρέπει  εδώ  να  παρέμβει ,  όταν  η  Αυτοδιοίκηση ,  εμείς  

που  έχουμε  μια  διαδρομή ,  μπορεί ,  θα  πρέπει  να  μπορεί ,  όλο  ακριβώς  

το  σύστημα  στον  Α΄  και  Β΄  βαθμό  και  συντονισμένα .   

 Δηλαδή ,  κύριε  Δήμαρχε ,  να  σας  κάνουμε  μια  πρόταση ,  ας  μου  

επιτραπεί  αυτή  η  διατύπωση  και  δεν  είναι   ώρα  πως  το  λέμε ,  πάρτε  μια  

πρωτοβουλία  τοπικά ,  συντονιστείτε  και  βρεθείτε  με  τους  συναδέλφους  

σας  και  τους  δημάρχους ,  εννοώ ,  του  Νομού ,  της  Ενότητας  και  με  τον  

κ .  Αντιπεριφερειάρχη  και  να  δούμε ,  εάν  υπάρχει  λίστα ,  η  οποία  έχει  

σταλεί ,  από  εκεί  η  ερώτησή  μου ,  προς  το  Υπουργείο ,  ας  την  

προλάβουμε  να  την  εξαντλήσουμε  άμεσα ,  όσο  το  δυνατόν  

συντομότερα ,  εξ  ου  και  η  δεύτερη  ερώτησή  μου ,  με  ποιον  τρόπο  και  με  

ποια  διαδικασία ;  Διότι  κάποια  στιγμή  θα  περάσει  αυτό  το  «μπουρίνι», 

εντός  εισαγωγικών ,  της  πανδημίας  και  δεν  θα  πρέπει  να  ακουστεί  

τίποτα  από  την  διαχείριση .   Αυτό  θέλουμε  εμείς  ως  αντιπολίτευση .   

Θεωρούμε ,  λοιπόν ,  ότι  όλοι  είμαστε  από  την  ίδια  πλευρά  

υποστήριξης  των  Σερραίων  και  θεωρούμε  ότι  αυτή  την  περίοδο  ίσως  

δεν  χρειάζονται  οι  χρεώσεις ,  θα  την  κάνουμε  όμως  την  απολογιστική  

διαδικασία ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εμείς  αφήνουμε  αυτό  για  την  συνέχεια ,  

έχουμε  να  πούμε  πολλά  ως  παράταξη ,  γιατί  εσωτερικά  καταγράψαμε  

πάρα  πολλά  και  έχουμε  άποψη .  Σήμερα  όμως  την  στιγμή  της  μάχης ,  

λέμε  μόνο  μπροστά  και  λέμε  μόνο  όλοι  μαζί  για  να  αντιμετωπίσουμε  
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αυτό  το  τρομερό  φαινόμενο  που  ιδιαιτέρως  στον  τόπο  μας  είναι ,  θα  

έλεγα ,  πολύ  πιο  μεγάλο  και  με  μεγαλύτερη  επιβάρυνση .   

Κλείνοντας  θα  πούμε ,  βεβαίως ,  ένα  μεγάλο  ναι  και  θα  

περιμένουμε  περαιτέρω  πρωτοβουλίες  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  όπως  ήδη  

ανέφερα .  Είμαστε  στην  διάθεση  και  κύριε  Δήμαρχε  ίσως  θα  πρέπει  να  

κάνετε  και  μια  περαιτέρω  συζήτηση  για  το  τι  μπορεί  να  κάνουμε  

άμεσα ,  τώρα ,  αύριο ,  μεθαύριο ,  ούτως  ώστε ,  να  βοηθήσουμε ,  όσο  

μπορούμε ,  στην  μάχη  της  πρώτης  γραμμής  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  

την  δίνουν .   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε ,   για  τον  χρόνο .  Άλλος  ήταν  ο  

αγορητής ,  γι '  αυτό  ίσως  να  ξεπέρασα  λίγο ,  κατά  κάποια  λεπτά .   

Σας  ευχαριστώ .  Ψηφίζουμε ,  λοιπόν ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Δήμαρχος  επιθυμεί  να  κλείσει  η  συζήτηση .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Εγώ  θα  ήθελα ,  συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Μπορώ  να  δευτερολογήσω ;  Η  κυρία  Καλώτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .  Εάν  υπάρχει  άλλος  που  επιθυμεί  δευτερολογία ;  Άλλος  

συνάδελφος ;  Όχι .  Ωραία .  Ορίστε  κυρία  Καλώτα .   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

Στην  δωρεά ,  φυσικά ,  λέμε  όλοι  ναι  και  είπαμε  ότι  είναι  πάρα  πολύ  

σημαντική .  Επειδή  όσοι  νοσούν  με  COVID, αυτοί  που  φτάνουν  στο  

νοσοκομείο  είναι  σε  άσχημη  κατάσταση ,  κάποιοι  θα  τα  καταφέρουν  
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αλλά  κάποιοι  δεν  θα  τα  καταφέρουν ,  αυτοί  οι  άνθρωποι  πρέπει  να  

φύγουν  με  αξιοπρέπεια  και  φροντίδα .   

 Η  έλλειψη  προσωπικού ,  το  ξέρει  η  κυρία  Καρασουλτάνη  και  όσοι  

εμπλεκόμαστε ,  οι  άνθρωποι  κάνουν  προσπάθεια  αλλά  δεν  μπορεί  να  

είναι  κοντά  στον  ασθενή  απαραίτητα  όταν  το  χρειάζεται  για  απλά  

πράγματα ,  από  νερό  μέχρι  την  στοιχειώδη  φροντίδα .   

 Κάνουμε  πρόταση  στην  Δημοτική  Αρχή  να  επαναφέρουμε  την  

περίπτωση  δωρεάς  ή  κατά  κάποιο  τρόπο  να  χρηματοδοτήσουμε ,  ίσως ,  

μια  πρόσληψη  με  τον  μπλοκάκι  κάποιου  προσωπικού  με  σύμβαση  

τριμήνου ,  εξαμήνου ,  γιατί  όπως  καλά  γνωρίζουμε  όλοι ,  θα  υπάρξει  και  

δεύτερο  κύμα  Ιανουάριο  –Φεβρουάριο ,  τα  εμβόλια  θα  αργήσουν  να  

αποδώσουν ,  οπότε  πραγματικά  χρειάζεται  υποστήριξη  βοηθητικού  και  

νοσηλευτικού  προσωπικού .   

 Δείτε  το  εάν  μπορεί  οικονομικά ,  νομοθετικά  να  χορηγήσουμε ,  να  

κάνουμε  δωρεά  κάποια  χρήματα ,  ώστε  να  έρθουν  πέντε  νοσηλεύτριες  

έξτρα  για  ένα  εξάμηνο  με  ένα  ποσό  εννοείται ,  να  μην  είναι ,  γιατί  με  

500,  400 ευρώ  δεν  πρόκειται  να  έρθει  κανείς  να  διακινδυνεύσει  την  

ζωή  του .   

 Πρέπει  να  κάνουμε  κάτι  άμεσα .  Όσοι  εμπλέκονται  μέσα  το  

γνωρίζουν  και  αρχίζουμε  όλοι  να  χάνουμε  δικά  μας  πρόσωπα ,  όπως  

έχασα  προχθές  την  Τετάρτη  ένα  δικό  μου  πρόσωπο  που  ζητούσε   να  

πιεί  νερό  και  που  το  νοσηλευτικό  προσωπικό  πραγματικά  δεν  έφτανε  

για  να  φέρει  ένα  ποτήρι  νερό .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Κύριε  Δήμαρχε  μπορείτε  να  κλείσετε  την  συζήτηση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  αγαπητοί  συνδημότες ,  γιατί  μας  παρακολουθούν  

και  οι  συνδημότες  μας  σήμερα ,  η  συγκεκριμένη  αυτή  συνεδρίαση  ήταν  

σίγουρο  ότι  θα  κατέληγε  σε  μια  ομόφωνη  απόφαση ,  γιατί  είναι  σίγουρο  

ότι  και  τα  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας  και  των  41 μελών  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  ανθρώπινα ,  είναι  αυτά  που  βάζουν ,  έχουν  

αρχές  και  αξίες  συγκεκριμένες ,  άρα  δεν  θα  υπήρχε  καμία  διαφορετική  

φωνή ,  η  οποία  θα  έλεγε  κάτι  διαφορετικό .   

 Είμαι  υποχρεωμένος  όμως  να  κάνω  δυο ,  τρεις  επισημάνσεις ,  

διευκρινήσεις  για  να  μην  μένουμε  με  οτιδήποτε .   

Όσον  αφορά  το  θέμα  της  ενίσχυσης  του  προσωπικού ,  πρέπει  να  

σας  πω  ότι  από  το  καλοκαίρι  πέρυσι ,  από  αυτό  το  καλοκαίρι ,  το  φετινό  

καλοκαίρι  έχω  θέσει  ο  ίδιος  στην  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  ως  μέλος  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  νομίζω  Ιούνιο  ήταν   η  πρόταση ,  την  θέση  ότι  

θα  πρέπει  να  επιτραπεί  και  στους  μεγάλους  δήμους  να  ενισχύσουν  με  

τρόπους  συγκεκριμένους  το  προσωπικό  τους ,  με  τους  ανάλογους  

γιατρούς  και  νοσηλευτές  σε  Περιφερειακά  Νοσοκομεία .   

Τι  θέλω  να  πω  με  αυτό ;  Αυτή  την  στιγμή  το  θεσμικό  πλαίσιο ,  το  

οποίο  υπάρχει ,  επιτρέπει  τους  μικρούς ,  κυρίως  νησιωτικούς  ή  ορεινούς  

δήμους  να  έρχονται  και  να  ενισχύουν  σε  είδος  τους  ανθρώπους  οι  

οποίοι  στελεχώνουν  τις  υγειονομικές  δομές .   

Έχω  προτείνει  από  τότε ,  νομίζω  ότι  είναι  ακόμη  πιο  επιτακτική ,  

το  ανέφερα  και  στην  συνεδρίαση  του  Οκτωβρίου  την  συγκεκριμένη  

πρόταση ,  όπως  και  στην  Τ .Ε .Δ .Κ . ,  είχα  προτείνει  ότι  αυτή  η  

δυνατότητα  να  καλύπτουν  τα  ενοίκιά  τους ,  να  καλύπτουν  τα  

κοινόχρηστά  τους ,  να  καλύπτουν  μια  σειρά  εξόδων  οι  δήμοι ,  η  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση ,  ο  Α  Βαθμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  σε  όλους  αυτούς  

τους  νοσηλευτές  και  στο  ιατρικό  προσωπικό ,  το  οποίο  προσλαμβάνει  
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για  περιφερειακά  νοσοκομεία ,  να  υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα ,  γιατί  

δυστυχώς  στους  μεγάλους  δήμους ,  όπως  είμαστε  και  εμείς ,  δεν  δίνατε  

αυτή  η  δυνατότητα .   

Τώρα  νομίζω  ότι  είναι  ακόμα  πιο  επιτακτική  ανάγκη  και  νομίζω  

ότι  κινείται ,  από  τις  πληροφορίες  που  έχω ,  το  Υπουργείο  προς  αυτή  

την  κατεύθυνση .   

Άρα  είχαμε  επισημάνει  και  είχαμε  κάνει  μια  συγκεκριμένη  

πρόταση .  Εμείς ,  δηλαδή ,  συγκεκριμένα  είχαμε  προτείνει  να  καλύψει  ο  

Δήμος  για  όλο  το  νέο  προσωπικό ,  γιατί  ξέρετε  δεν  είναι  θέμα  

προσκλήσεων ,  είναι  το  θέμα  της  ανταπόκρισης  προς  τις  προσκλήσεις .  

Δηλαδή  υπάρχουν  προσκλήσεις  για  προσλήψεις  στο  νοσοκομείο  

Σερρών  που  δυστυχώς  οι  θέσεις  μένουν  άδειες .  Γιατί ;  Γιατί  δεν  

υπάρχει  ενδιαφερόμενος .  Γιατί  δεν  υπάρχει  ενδιαφερόμενος ;  Γιατί  

προφανώς  τα  χρήματα ,  τα  οποία  δίδονται  από  την  πολιτεία ,  ανάλογα  με  

τη  θέση ,  προφανώς  είναι ,  κάποιος  τα  αξιολογεί  ότι  είναι  λιγότερα  από  

αυτά  τα  οποία  θα  έπρεπε  να  πάρει .   

Υπό  αυτή  την  έννοια ,  λοιπόν ,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να  

έρθει  και  να  συμπληρώσει ,  να  ενισχύσει ,   να  προσελκύσει  στελεχιακό  

δυναμικό ,  υγειονομικό  στελεχιακό  δυναμικό ,  δίνοντας  . .σε  ένα  πολύ  

μεγάλο  κομμάτι  των  μηνιαίων  λειτουργικών  εξόδων .  

Δυστυχώς  αυτή  την  δυνατότητα  και  να  είστε  σίγουροι ,  εάν  την  

είχαμε  εμείς  ως  Δήμος ,  θα  την  είχαμε  υλοποιήσει ,  όχι  από  τώρα ,  από  

το  καλοκαίρι ,  για  να  μπορέσουν  να  συμπληρωθούν  αυτές  οι  θέσεις  στο  

νοσοκομείο .   

Όσον  αφορά  το  θέμα  των  συσκέψεων  με  τους  άλλους  Δημάρχους ,  

έχει  ήδη  γίνει .  Έχει  ήδη  γίνει  και  έχει  ήδη  ζητηθεί  από  τον ,  όχι  τώρα ,  

εδώ  και  περίπου  ένα  μήνα ,  από  τον  Διοικητή  του  Νοσοκομείου  
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κατάλογος ,  πλήρης  κατάλογος  με  τις  ανάγκες  τους .  Έχω  την  

πληροφόρηση  ότι  και  κάποιοι  άλλοι  δήμοι  προσανατολίζονται  προς  την  

κάλυψη  κάποιων  αναγκών  από  αυτό  τον  κατάλογο ,  ο  οποίος  φυσικά  

ανάλογα  με  τις  δυνατότητες  του  κάθε  Δήμου .    

Καταλαβαίνουμε  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  που  είναι  ο  μεγαλύτερος  

Δήμος  της  Περιφερειακής  Ενότητας ,  θα  καλύψουν  και  άλλοι  δήμοι  

αυτές  τις  ανάγκες ,  οι  οποίες  φυσικά  . .  σε  μικρότερο  ποσοστό .   

Η  συνεννόηση  και  η  συνάντηση  έχει  ήδη  γίνει .   

Για  τον  στολισμό  πρέπει  να  πούμε  ότι  έτσι  θα  πάμε .  Δεν  θα  

αφήσουμε  την  πόλη   ούτε  σκοτεινή  ούτε  χωρίς  χρώμα ,  θα  έχουμε  και  

το  χρώμα  και  το  φως  στην  πόλη  με  τα  περσινά  μας ,  με  τις  υφιστάμενες  

εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό .  

… εάν  είναι  τίποτα  καμένο  ή  τίποτα  που  έχουν  ήδη  φθαρεί  να  τα  

αντικαταστήσουμε ,  να  στολίσουμε  την  πόλη ,  θα  στολίσουμε  τα  χωριά ,  

δείχνουμε  μια  βαρύτερη  στα  χωριά  επιπλέον  φέτος ,  γιατί  πέρυσι  όντως  

η  πόλη  ήταν  πολύ  καλά  στολισμένη ,  το  ίδιο  θα  κάνομε  και  φέτος ,  λίγο  

περισσότερο  στα  χωριά ,  περισσότερο  για  θέμα  ψυχολογίας ,  γιατί  είναι  

που  το  χρειαζόμαστε  όλοι .   

 Τώρα  για  το  κομμάτι  του  αργήσαμε ,  δεν  θα  μπω  στον  πειρασμό  

να  μπω  σε  μια  συζήτηση ,  η  οποία  νομίζω  αδικεί  την  σημερινή  μας  

συνεδρίαση  και  έχει  περισσότερο  να  κάνει  με  το  . .κάποιων  να  

διαφοροποιηθούν ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  μπαίνω  στον  πειρασμό ,  

νομίζω  ότι  άλλο  είναι  αυτό  το  οποίο  θα  πρέπει  να  κυριαρχήσει  και  

κυριαρχεί  στην  σημερινή   μας  συνεδρίαση ,  που  θα  ήθελα  να  σας  

ευχαριστήσω  όλους  για  την  ομόφωνη  απόφαση  για  τη  την  

συγκεκριμένη  δράση .   
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 Είμαστε  εδώ  για  επιπλέον  δράσεις  τις  οποίες  νομίζω ,  γιατί   δεν  

θα  πρέπει  να  μείνουμε  εδώ ,  γιατί  η  κατάσταση  είναι   τραγική ,  η  

κατάσταση  όντως  είναι  δύσκολη ,  σήμερα  είχαμε  ακόμη  μια  σύσκεψη  

στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  μέσω  τηλεδιάσκεψης  με  όλους  

τους  Δημάρχους ,  τον  Περιφερειάρχη ,  τον  Διοικητή  του  νοσοκομείου  

και  για  την  επιδημιολογική  κατάσταση  αλλά  για  τα  θέματα  

αστυνόμευσης .   

 Για  να  σας  πω  εδώ  για  το  κομμάτι  της  αστυνόμευσης  κλείνοντας  

την  όλη  συζήτηση ,  να  σας  πω  ότι  εδώ  και  μια  εβδομάδα  περίπου  που  

έχουμε  την  αρμοδιότητα  σαν  Δημοτική  Αστυνομία ,  εδώ  και ,  από  την  

προηγούμενη  Δευτέρα  μέχρι  σήμερα  η  Δημοτική  Αστυνομία  και  η  

Δημοτική  Αστυνομία ,  την  οποία  την  έχουμε  εμπλουτίσει  με  άλλα  

ένδεκα  άτομα ,  όπως  μας  έδωσε  ο  νόμος  την  δυνατότητα  . . .προσωπικού ,  

έχει  καταγράψει ,  έχει  κάνει  πάνω  από  τετρακόσιους  ελέγχους  με  πάνω  

από  25,  30 παραβάσεις ,  δεν  ξέρω  τα  νούμερα  σήμερα ,  για  χρήση  

μέτρων  του  COVID.  

 Μακάρι  να  είχαμε  αυτή  την  δυνατότητα  πιο  νωρίς ,  μακάρι  να  

είχαμε  μπει  στον  αγώνα  πιο  νωρίς ,  θα  ήταν  ενδεχόμενα  διαφορετική  η  

κατάσταση ,  παρόλα  αυτά  είμαστε  σε  συντονισμό  με  την  Ελληνική  

Αστυνομία  για  να  προφυλάξουμε ,  όσο  περισσότερο  μπορούμε  τους  

συμπολίτες  μας .   

 Με  αυτά  τα  λόγια  θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω  για  την  

ομόφωνη  σημερινή  απόφαση  μέσω  των  εκπροσώπων ,  μέσω  των  

επικεφαλής  των  παρατάξεων  για  την  ομόφωνη  απόφαση  και  την  

συνέχιση  αυτής  της  πορείας  από  εδώ  και  πέρα .  

 Νομίζω  η  τεκμηρίωση  της  απόφασής  μας  σήμερα  δεν  έχει  να  

κάνει  με  επιπλέον  ψήφισμα ,  είναι  αυτή  ακριβώς  η  τεκμηρίωση  που  
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παρουσιάστηκε  και  η  απόφαση  βγαίνει  για  να  προχωρήσουμε  στην  

δωρεά  του  νοσοκομείου  Σερρών .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  επί  της  διαδικασίας ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  πείτε  μου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω ,  πείτε  μας ,  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Έκανα  μια  πρόταση ,  νομίζω  ότι  . .μήπως  θα  

πρέπει  να  συμπεριλάβουμε  . .η  παράταξή  μας  δια  της  κυρίας  Καλώτα ,  

διατύπωσε  μήπως  θα  πρέπει  να  βάλουμε  και  ένα  ποσό  για  να  

προχωρήσει  η  . .  πρόσληψη  του  προσωπικού  που  ξέρουμε  όλοι ,  τους  

οποίους  . .βοήθεια  στους  συνανθρώπους  μας…Μήπως  θα  μπορούσαμε ,  

δηλαδή ,  να  βάλουμε  ένα  ποσό ,  κύριε  Δήμαρχε ,  με  ακούτε ;   

Γι '  αυτό  και  επιμένω  τι  λέει  η  διοίκηση ,  άμεσα   να  το  

διαθέσουμε ,  ούτως  ώστε ,  να  προσλάβει ,  να  απασχολήσει ,  δηλαδή ,  η  

διοίκηση  όλο  αυτό  το  δυναμικό  που  μπορεί  που  είναι  γνωστό  ότι  

κινείται  μέσα  στους  κόλπους  του  νοσοκομείου  για  να  δώσουν  αυτό  το  

οποίο  είχαν  αρχικά  συμφωνήσει ,  την  επικουρική  βοήθεια ,  εντός  

εισαγωγικών ,  . .  επιπλέον  υποστήριξη  σε  ανθρώπους ,  γιατί  σε  αυτές  

των  περιπτώσεων…να  ενισχύσουμε ,  δηλαδή  το  προσωπικό .  Μήπως  

πρέπει  να  συμπεριλάβουμε  και  αυτό ;   

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Καταρχάς ,  δεν  είμαι  σίγουρος  εάν  υπάρχει  η  θεσμική  δυνατότητα ,  

αλλά  θα  το  διερευνήσουμε .  Εάν  υπάρχει  η  θεσμική  δυνατότητα  είτε  

μέσω  χορηγίας  ποσού ,  δωρεάς  ποσού ,  χρηματικού  ποσού ,  δεν  το  ξέρω  

αυτό ,  επιφυλάσσομαι  για  την  συγκεκριμένη ,  επιφυλασσόμαστε  για  την  

συγκεκριμένη  πρόταση ,  να  δούμε  εάν  τυπικά  μπορεί  να  προχωρήσει .  

Εάν  μπορεί   να  προχωρήσει ,  γιατί  αυτό  ουσιαστικά  θα  είναι  χρήματα  

προς  το  νοσοκομείο  για  να  προσλάβει  το  νοσοκομείο ,  γιατί  εμείς ,  εάν  

εμείς  πάρουμε  ή  εμείς  κάνουμε  μια  σύμβαση  με  μπλοκάκι ,  υπάρχει  

τεχνικό  θέμα  το  πως  θα  το  διαθέσουμε .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  για  να  μην  κάνουμε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  το  διερευνήσουμε  και  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  τέτοια ,  ναι ,  

μπορούμε  να  το  συμπεριλάβουμε .  Είναι  καλή  πρόταση ,  όπως  και  όλες  

οι  προτάσεις  οι  οποίες  ακούγονται  προς  την  κατεύθυνση  αυτή  είναι ,  

βρίσκουν  μια  Δημοτική  Αρχή  που  τα  ακούει  όλα  και  φυσικά  τα  

υλοποιεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Συγνώμη  Δήμαρχε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  πείτε  κάτι  κυρία  Πάνου ;   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Ναι ,  λίγο  σχετικά  με  αυτό  που  είπατε ,  επειδή  το  είχαμε  ψάξει  με  τον  

προϊστάμενο  στον  κ .  . .  για  την  απασχόληση  αποκλειστικής  στα  
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νοσοκομεία ,  υπάρχει  ένας  νόμος  του  ΄13, είναι  το  ΦΕΚ  . .το  τεύχος  Β ,  

από  25/4/13,  που  μιλάει  για  την  παροχή  υπηρεσιών  σε  ασθενείς  σε  

νοσοκομεία  ως  αποκλειστικές  νοσοκόμες  και  δεν  είναι  εφικτό  να  το  

κάνουμε  εμείς .  Πρέπει ,  δηλαδή ,  μέσω  την  Υγειονομικών  Περιφερειών ,  

να  διατεθούν .   

 Τώρα ,  εάν  εννοεί  ο  κ .  Φωτιάδης  να  προσλάβουμε  ως  υπαλλήλους  

του  Δήμου  και  τρόπον  τινά  σας  απόσπαση  να  τους  στείλουμε  στο  

νοσοκομείο ,  αυτό  είναι  κάτι  που   πρέπει  να  το  διευκρινίσουμε  με  τον  

Γενικό .  Πάντως ,  αυτό  για  την  καταγραφή  των  αποκλειστικών  οι  οποίες  

πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένες  πλέον   και  σε  Μητρώο  αυτές  που  

εργάζονται  ως  αποκλειστικές  στο  νοσοκομείο ,  γίνεται  μόνο  μέσα  από  

την  Διοίκηση  από  την  Υγειονομική  Περιφέρεια  της  Μακεδονίας ,  την  4η  

που  ανήκουμε  εμείς ,  η  πρόσληψη  και  η  διάθεση .  Το  είχαμε  ψάξει  στο  

παρελθόν .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει  θα  το  διερευνήσουμε .   

Κα  ΠΑΝΟΥ:  

Δεν  ξέρω  εάν  με  ακούτε ;   

Κα  ΚΑΛΩΤΑ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  παρακαλώ .  Κυρία  Καλώτα ,  εντάξει .  Να  πω  το  εξής ,  

επειδή  είναι  ένα  θέμα  ειδικό  και  συγκεκριμένο ,  αυτό  που  είπε ,  νομίζω ,  

ο  κύριος  Δήμαρχος  τα  καλύπτει  όλα .  Θα  γίνει  σχετική  διερεύνηση ,  θα  

απευθυνθούμε  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  όπως  απευθυνθήκαμε  και  την  

προηγούμενη  φορά  για  να  μας  υποδείξει  τι  θα  πρέπει  να  αποτελεί  η  

δωρεά  μας ,  θα  υπάρξει ,  λοιπόν ,  η  αντίστοιχη  συνεννόηση  και  εφόσον  
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μπορεί  να  υλοποιηθεί  μια  τέτοια  δράση ,  όπως  δεσμεύτηκε  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  θα  προχωρήσουμε  και  σε  αυτό .   

 Λοιπόν ,  ολοκληρώνεται  η  συνεδρίαση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  πείτε  μας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον  κ .  Δήμαρχο  αφορά  αυτό  το  θέμα .  Κύριε  Δήμαρχε ,  να  είστε  

σίγουρος  ότι  κανένας  δεν  …από  την  παράταξή  μας ,  ιδιαιτέρως  σε  αυτή  

την  περίοδο .  Είμαστε  όλοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εύχομαι  να  το  δω .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πολλές  φορές  . . .  προκειμένου  να  συνδράμουμε .  Σας  ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  εγώ  σας  ευχαριστώ  και  εύχομαι  αυτά   τα  οποία  λέτε  να  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

….προσφοράς .  Σας  ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταλαβαίνουμε  όλοι ,  κύριε  Φωτιάδη ,  όλοι  γνωρίζουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  φανερό  από  όλη  την  διαδικασία  που  εξελίχθηκε  ότι  

υπάρχει  μια  απόλυτη  ταύτιση ,  μια  σύμπνοια ,  μια  συνεργασία  όλων  μας  

προς  την  κατεύθυνση  αυτή .  Νομίζω  είναι  φανερό  αυτό .    

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παλάζη ,  δυστυχώς  δεν  ακούγεστε .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  με  την  τοποθέτηση  

του  Δημάρχου .  Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία .  Η  ψηφοφορία  νομίζω  ότι  

μετά  από  όσα  ακούστηκαν  είναι  ομόφωνα  ναι  στην  δωρεά .  Ομόφωνα  

λοιπόν  εγκρίνεται .   

 Η  εισήγηση  όπως  είδατε  είναι :  Έγκριση  της  σκοπιμότητας  της  

δωρεάς  και  δωρεά  του  ποσού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  135.000 

ευρώ .  Αυτή  είναι  η  έγκριση  που  δίνουμε  σήμερα .  Ομόφωνα  λοιπόν  

εγκρίνεται .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  475/2020 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλό  απόγευμα  σε  όλους .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………………..………… 
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……………..………… 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

475-2020:   Δωρεά  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  από  το  Δήμο  Σερρών  στο  

Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών ,  για  την  ενίσχυση  των  

παρεχόμενων  υπηρεσιών  υγείας  λόγω  των  αυξημένων  

αναγκών  από  την  πανδημία  SARS-CoV-2 (COVID-19).            

                         Εισηγήτρια :  Η  αντιδήμαρχος  κ .  Πάνου  Σ .                             

 

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 

 

 

Ύστερα  από  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  συνόλου  των  μελών  του  Δημ .  

Συμβουλίου  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της  συνεδρίασης  

σύμφωνα  με  την  παρ .  5 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010, στην  οποία  

ήταν  παρών  (συνδεδεμένος)  ο  Δήμαρχος  κ .  Χρυσάφης  Αλέξανδρος ,  ο  

Πρόεδρος ,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε  την  έναρξη  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   
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Ακολούθως  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τον  τρόπο  που  θα  

διεξάγονται  οι  συνεδριάσεις  κατά  τη  χρονική  περίοδο  που  ισχύουν  τα  

μέτρα  αποφυγής  της  διάδοσης  του  Κορωναϊού  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. Επεσήμανε  ότι  συντρέχουν  άμεσες  

και  επιτακτικές  ανάγκες  ενίσχυσης  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών  

με  υλικοτεχνικό  εξοπλισμό  για  την  αντιμετώπιση  της  έξαρσης  της  

πανδημίας .  Προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  απόφαση  του  θέματος ,  θα  

χρησιμοποιηθούν  τα  χρήματα  που  είχαν  προϋπολογισθεί  για  τις  

δράσεις  της  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ΕΥΧΩΝ  κατά  την  εορτή  των  

Χριστουγέννων  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ .  

36539/3-12-2020 εισήγηση  του  Τμ .  Δημόσιας  Υγείας  του  Δήμου ,  που  

έχει  ως  εξής :   

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

53

« ΄Έχοντας  υπόψη :  1.  Τον  Νόμο  4745 (  ΦΕΚ  214 Τεύχος  Α’ /6-

11-2020 Ρυθμίσεις  για  την  επιτάχυνση  της  εκδίκασης  εκκρεμών  

υποθέσεων  του  Νόμου  3869/2010 και  συγκεκριμένα  το  άρθρο  74 

“Διατάξεις  για  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού  covid -19 από  τους  

Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης” ,  παράγραφο  6 :  Με  απόφαση  

του  Δημοτικού  ή  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ή  των  διοικητικών  

τους  συμβουλίων  ,  έως  την  28η .  2.2021 ,  οι  δήμοι  και  οι  περιφέρειες ,  η  

Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας ,  η  Ένωση  Περιφερειών  Ελλάδας  και  

οι  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων ,  δύνανται  να  προβαίνουν  σε  δωρεές  

ιατρικού  εξοπλισμού  ,  οικίσκων  για  διεξαγωγή  εξετάσεων  ανίχνευσης  

COVID- 19,  ιατροφαρμακευτικού  υλικού  ,  συμπεριλαμβανομένων  τεστ  

διάγνωσης  κορωνοϊού  σε  νοσοκομεία  ,  λοιπές  υγειονομικές  μονάδες  ,  

ν .π .δ .δ . ,  ιδρύματα  και  αστικές  μη  κερδοσκοπικές  εταιρείες  

κοινωφελούς  σκοπού  που  εδρεύουν  ή  έχουν  παράρτημα  εντός  των  

ορίων  τους .   

 

2.  Επιπλέον ,  δυνάμει  του  άρθρου  75,  Τομέας  Γ’  του  

Ν .3463/2006, όπως  συμπληρώθηκε  με  το  Ν .3852/2010 «Πρόγραμμα  

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», οι  Δήμοι  έχουν  επιφορτιστεί  με  σημαντικές  

αρμοδιότητες  ως  προς  την  προάσπιση  της  δημόσιας  υγείας  μέσω  του  

σχεδιασμού ,  του  προγραμματισμού  και  της  μέριμνας  για  την  εφαρμογή  

προγραμμάτων  και  μέτρων  για  την  προστασία  και  προαγωγή  της  

δημόσιας  υγείας .  Οργανώνουν  αυτοτελώς  ή  σε  συνεργασία  με  τις  

αντίστοιχες  περιφερειακές  υπηρεσίες  ειδικά  προγράμματα  για  την  

προστασία  και  προαγωγή  της  Δημόσιας  Υγείας  στην  περιοχή  

αρμοδιότητας  του  Δήμου ,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις ,  ενώ  
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ρυθμίζουν  διάφορα  διοικητικά  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  τη  

δημόσια  υγεία  στην  περιοχή  αρμοδιότητας  του  Δήμου .  

 

 Στο  πλαίσιο  αυτό  οι  Δήμοι  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  

υλοποίηση  προγραμμάτων  δημόσιας  υγιεινής  που  οργανώνονται  από  το  

Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  ή  από  άλλα  

Υπουργεία ,  να  προβαίνουν  στην  υλοποίηση  εκτάκτων  προγραμμάτων  

δημόσιας  υγείας  τα  οποία  εκτελούνται  με  έκτακτη  χρηματοδότηση ,  

προγραμμάτων  δημόσιας  υγείας  που  χρηματοδοτούνται  από  πόρους  της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,  εκδίδουν  τοπικές  υγειονομικές  διατάξεις ,  

μεριμνούν  για  την  πληροφόρηση  των  δημοτών  για  θέματα  δημόσιας  

υγείας  και  λαμβάνουν  μέτρα  σε  θέματα  δημόσιας  υγιεινής .   

 

3.  Προκειμένου  ο  Δήμος  Σερρών  να  περιφρουρήσει  τον  έλεγχο  

και  τη  διαχείριση  των  μειζόνων  και  απολύτως  επικίνδυνων  παραγόντων  

σοβαρότατου  κλονισμού  και  αποσταθεροποίησης  της  δημόσιας  υγείας  

του  τοπικού  πληθυσμού ,  οι  οποίοι  προέκυψαν  όλως  εκτάκτως  και  

απροβλέπτως  λόγω  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  covid-19 και  έχοντας  

υπόψη  τον  με  αριθμ  πρωτ .19364/1-12-2020 έγγραφο  του  κ .  Διοικητή  

του  Γ .Ν .Σ .  με  θέμα  :  κάλυψη  αναγκών  του  Γ .Ν .  Σερρών ,  κρίνει  

απαραίτητη  την  συμβολή  του  στην  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  

αναγκών  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Σερρών ,  που  κατευθύνονται  τόσο  

στην  αποφυγή  της  διασποράς  και  των  εν  γένει  αρνητικών  συνεπειών  

όσο  και  στην  εξασφάλιση  του  απολύτως  απαραίτητου  εξοπλισμού  και  

συσκευών  που  απαιτούνται  για  τη  λειτουργία  του  Γενικού  

Νοσοκομείου .   
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Για  το  λόγο  αυτό ,  ο  Δήμος  Σερρών  προτίθεται  να  προχωρήσει  

στην  προμήθεια  του  κάτωθι  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού ,  τον  οποίο  στη  

συνέχεια  θα  δωρίσει  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών  κατόπιν  σχετικής  

απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  199 

Ν .3463/2006.  

 

1.  ΔΥΟ  AΡΤΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ  ΚΛΙΝΕΣ  ΜΕΘ .   

Οι  δύο  πλήρης  μονάδες  ΜΕΘ  καθ’  υπόδειξη  του  εγγράφου  του  

Γ .Ν .Σ .  με  αριθμ .  πρωτ .19364/1-12-2020 συμπεριλαμβάνουν :   

 

 

ΔΥΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ  ΚΛΙΝΕΣ  ΜΕΘ ,   

 

  Η  κλίνη  να  είναι  καινούργια ,  σύγχρονης  τεχνολογίας ,  

ηλεκτροκίνητη  κατάλληλη  για  χρήση  σε  Μονάδα  Εντατικής  

Θεραπείας  με  δυνατότητα  καθημερινής  πλύσης  χωρίς  συνέπειες  

(οξείδωσης  κ .λπ . ) .   

 

  Ο  σχεδιασμός  και  τα  υλικά  κατασκευής  της  κλίνης  να  επιτρέπουν  

τον  εύκολο  και  αποτελεσματικό  καθαρισμό  της  καθώς  και  την  

αποφυγή  μετάδοσης  λοιμώξεων .   

 

  Να  λειτουργεί  με  ρεύμα  πόλεως .  Να  διαθέτει  σύστημα  ενέργειας  

με  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  σε  περίπτωση  διακοπής  του  

ρεύματος  ή  μεταφοράς  του  ασθενή  για  όλες  τις  ηλεκτρικές  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

56

κινήσεις .  Η  κλίνη  να  διαθέτει  ένδειξη  κατάστασης  της  

μπαταρίας .   

 

  Να  διαθέτει  επιφάνεια  κατάκλισης  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4)  

τμημάτων  (πλάτης ,  λεκάνης ,  μηρών ,  ποδιών) .  Το  πάνω  τμήμα  της  

επιφάνειας  κατάκλισης  να  είναι  ακτινοδιαπερατό  για  λήψη  

ακτινογραφίας  θώρακος .  Το  επίπεδο  κατάκλισης  της  κλίνης  να  

αποτελείτε  από  αποσπώμενα  τμήματα  για  να  καθαρίζεται  και  να  

απολυμαίνεται  εύκολα .   

 

  Η  κλίνη  να  ρυθμίζεται  ηλεκτρικά  από  6 μοτέρ  ως  προς  τις  

κινήσεις  της  κεφαλής ,  των  μηρών ,  της  αυξομείωσης  ύψους  και  

t rendelenburg/anti trendelenburg,  ως  προς  τις  κινήσεις  των  

ποδιών  και  ως  προς  τις  πλάγιες  κινήσεις .  Για  την  προστασία  των  

ηλεκτρικών  μοτέρ  να  διαθέτει  σύστημα  προστασίας  

υπερφόρτωσης  το  οποίο  να  σταματάει  την  κίνηση  ανύψωσης .   

 

  Να  εκτελούνται  ηλεκτρικά  μέσω  κεντρικού  ενσύρματου  

χειριστηρίου  το  οποίο  θα  είναι  προσαρμοσμένο  στη  μετόπη  των  

ποδιών ,  για  χρήση  από  το  Νοσηλευτικό  προσωπικό ,  οι  παρακάτω  

κινήσεις  και  λειτουργίες :   

1.  Ύψος  από  32-75 cm (±2cm)  

2.  Τμήμα  πλάτης  τουλάχιστον  60ο   

3.  Τμήμα  μηρών  τουλάχιστον  20ο   

4.  Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον  12ο   

5.  Θέση  καρδιολογικής  καρέκλας   
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6. Ρύθμιση  πλάγιας  κλίσης  τουλάχιστον  15ο   

 

  Να  λαμβάνει  τη  θέση  ανάγκης  CPR μηχανικά  και  από  τις  δύο  

πλευρές  της  κλίνης .   

 

  Να  διαθέτει  μετόπες  κεφαλής  και  ποδιών  οι  οποίες  να  

προσθαφαιρούνται  εύκολα  και  να  είναι  αντιμικροβιακής  

σύστασης  (όχι  επικάλυψη)  για  την  πρόληψη  των  

ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων  με  πιστοποιητικό  του  

κατασκευαστικού  οίκου .  Να  διαθέτουν  σύστημα  κλειδώματος  στο  

σασί .   

 

  Να  διαθέτει  κεντρικό  ενσύρματο  χειριστηρίου  για  χρήση  από  το  

Νοσηλευτικό  προσωπικό  με  δυνατότητα  κλειδώματος  κινήσεων  

και  ενσύρματο  χειριστήριο  για  τον  ασθενή .   

 

  Να  διαθέτει  ασφαλές  φορτίο  λειτουργίας  τουλάχιστον  250kg και  

να  διαθέτει  ηχητική  προειδοποίηση  αν  το  βάρος  επί  της  κλίνης  

ξεπερνά  το  ασφαλές  βάρος  λειτουργίας .   

 

  Να  διαθέτει  πλαϊνά  κιγκλιδώματα  τα  οποία  να  καλύπτουν  το  

μεγαλύτερο  μέρος  της  επιφάνειας  κατάκλισης  (τουλάχιστον  τα  ¾ 

της  επιφάνειας) .  Να  διαθέτουν  μηχανισμό  εύκολης  αναδίπλωσης  

και  να  είναι  αντιμικροβιακής  σύστασης  για  την  πρόληψη  των  

ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων  με  πιστοποιητικό  του  
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κατασκευαστικού  οίκου .  Το  ύψος  πλαϊνού  κιγκλιδώματος  να  

είναι  τουλάχιστον  40εκ .   

 

  Να  διαθέτει  τέσσερις  (4)  διπλούς ,  περιστρεφόμενους ,  

πλενόμενους  τροχούς ,  διαμέτρου  150 mm τουλάχιστον ,  με  

σύστημα  ταυτόχρονης  πέδησης  και  σύστημα  κατεύθυνσης .  Να  

διαθέτει  και  5ο  τροχό  για  την  εύκολη  μεταφορά  /  ευελιξία  σε  

διαδρόμους  και  ασανσέρ .   

 

  Στις  τέσσερις  (4)  γωνίες  της  να  φέρει  προσκρουστήρες  για  την  

εξομάλυνση  των  προσκρούσεων  κατά  τη  μετακίνησή  της .   

 

  Η  κλίνη ,  να  συνοδεύεται  με :   

•  ένα  (1)  στατώ  ορού  ρυθμιζόμενου  ύψους  με  4 άγκιστρα   

•  άγκιστρα  στήριξης  ουροσυλλεκτών  αμφίπλευρα  της  κλίνης ,   

•  διαγραμματοθήκη   

 

ΔΥΟ  ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΖΩΤΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ,   

 

με  τεχνικές  προδιαγραφές  παρακλίνιου  μόνιτορ  παρακολούθησης  

ζωτικών  λειτουργών  ως  εξής  :   

 

  να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας ,  να  διαθέτει  έγχρωμη  οθόνη  

αφής  14" έως  15,6΄΄ ,  χωρητικής  τεχνολογίας  τελευταίας  γενιάς  

με  λειτουργία  αναγνώρισης  κινήσεων ,  υψηλής  ανάλυσης .   
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  όλες  οι  ρυθμίσεις  να  πραγματοποιούνται  αποκλειστικά  μέσω  

της  οθόνης  αφής   

  να  λειτουργεί  με  τάση  δικτύου  220V/50Hz και  να  διαθέτει  

ενσωματωμένη  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  ιόντων  λιθίου  για  

τουλάχιστον  (  4)  ωρών .   

  να  διαθέτει  ενισχυτές  τουλάχιστον  των  εξής  παραμέτρων :  για  

μέτρηση  ΗΚΓ  φήματος  3/5 απολήξεων  με  αυτόματη  

αναγνώριση ,  αρτηριακής  πίεσης  μη  επεμβατικά ,  παλμικής  

οξυμετρίας ,  καρδιακών  παλμών ,  αναπνοής ,  δύο  καναλιών  

θερμοκρασίας  ,καρδιακής  παροχής  και  καπνογραφίας .   

  να  διαθέτει  πλήκτρα  άμεσης  πρόσβασης   

  να  διαθέτει  σύστημα  διαχείρισης  συναγερμών  με  

οπτικοακουστικές  ενδείξεις   

  να  διαθέτει  πρόγραμμα  υπολογισμού  δόσεων  φαρμάκων  ,  

αιμοδ΄ .Λυναμικών  και  άλλων  παραμέτρων   

  να  διαθέτει  μνήμη  για  καταγραφή  δεδομένων   

  να  διαθέτει  ειδικό  πρόγραμμα  έγκαιρης  προειδοποίησης  και  

συνδυασμένης  ανάλυσης  των  τιμών  του  ΗΚΓ  και  SpO2.  

  να  πληροί  όλες  τις  διεθνείς  και  ευρωπαϊκές  προδιαγραφές  

ασφαλείας  ,να  φέρει  σήμανση  CE και  ο  κατασκευαστικός  

οίκος  να  είναι  πιστοποιημένος  με  τα  διεθνή  πρότυπα .   

 

ΕΝΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ   

 

  Να  είναι  απόλυτα  συμβατά  και  με  τα  πέντε(5) μόνιτορ .   
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  Να  παρακολουθεί  ταυτόχρονα  τουλάχιστον  δέκα  (10) ασθενείς  με  

δυνατότητα  επέκτασης .   

 

  Να  αποτελείται  από  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  τελευταίας  γενιάς ,  

σε  λειτουργικό  περιβάλλον  φιλικό  προς  τον  χρήστη  με  ελληνικό  

μενού ,  εύκολο  στην  χρήση  του .   

 

  Να  έχει  δυνατότητα  αρχειοθέτησης  και  ανασκόπησης  όλων  των  

συναγερμών ,  καθώς  επίσης  και  όλων  των  μετρήσεων  των  

παρακολουθούμενων  παραμέτρων  υπό  μορφή  πινάκων  ( trends),  

για  τουλάχιστον  96 ώρες  και  δυνατότητα  περαιτέρω  επέκτασης ,  

καθώς  και  της  ημερομηνίας ,  της  ώρας  και  των  στοιχείων  του  

ασθενούς .   

 

  Να  έχει  αρχειοθέτηση  στον  σκληρό  δίσκο  όλων  των  αρρυθμιών  

με  ταυτόχρονη  ανάλυση  αυτών  σε  τουλάχιστον  20 κατηγορίες  

συμπεριλαμβανομένης  της  κολπικής  μαρμαρυγής ,  ενώ  είναι  

επιθυμητή  η  δυνατότητα  εξόδου  των  δεδομένων  του  ΗΚΓφήματος  

προς  σύστημα  HOLTER για  περαιτέρω  επεξεργασία .   

 

  Να  έχει  αρχειοθέτηση  στο  σκληρό  δίσκο  όλων  των  

κυματομορφών  (full  disclosure )  ανά  ασθενή ,  για  όλους  τους  

παρακολουθούμενους  ασθενείς  για  72ώρες  τουλάχιστον  και  

δυνατότητα  περαιτέρω  επέκτασης .   
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  Να  απεικονίζει  ταυτόχρονα  για  κάθε  ασθενή  τουλάχιστον  

τεσσάρων  (4)  κυματομορφών  και  αριθμητικά  όλες  τις  άλλες  

παρακολουθούμενες  παραμέτρους  καθώς  και  τον  αριθμό  κλίνης  

του  ασθενούς .  Αυτό  να  γίνεται  για  όλους  τους  ασθενείς  

συγχρόνως .   

 

  Η  οθόνη  να  είναι  επίπεδη ,  έγχρωμη  τουλάχιστον  21” και  να  

απεικονίζει  τις  παραμέτρους  με  διαφορετικά  χρώματα .  Να  έχει  

δυνατότητα  απεικόνισης  όλων  των  κυματομορφών  και  των  

μετρήσεων  από  κάποιο  επιλεγμένο  από  τον  χειριστή  παρακλίνιο  

μόνιτορ ,  χωρίς  όμως  να  σταματά  η  παρακολούθηση  των  

υπολοίπων  ασθενών  από  την  οθόνη  του .   

  Να  συνδέεται  με  το  υπάρχον  δίκτυο  του  Νοσοκομείου  και  ο  

κεντρικός  σταθμός  να  είναι  συνδεδεμένος  με  τα  μόνιτορς  σε  

τοπικό  δίκτυο  Ethernet  και  να  επεκτείνεται  με  σύνδεση  με  άλλα  

πληροφοριακά  συστήματακαι .   

  Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  ρύθμισης  των  ορίων  ελέγχου  των  

συναγερμών  των  παρακλίνιων  μόνιτορ  από  τον  κεντρικό  σταθμό  

καθώς  και  ανασκόπησης  των  t rends του  κάθε  ασθενούς .   

 

  Να  διαθέτει  διάταξη  για  διατήρηση  των  στοιχείων ,  σε  περίπτωση  

διακοπής  ρεύματος   

 

  Να  διαθέτει  τουλάχιστον  δυο  (2)  απομακρυσμένα  εξωτερικά  

ηχεία  συναγερμών  για  ηχητική  προειδοποίηση  σε  χώρους  άλλους  

εκτός  του  χώρου  που  θα  τοποθετηθεί  ο  κεντρικός  σταθμός   
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  Να  προσφέρεται  με  τις  απαραίτητες  άδειες  για  την  

παρακολούθηση  τουλάχιστον  5 θέσεων /ασθενών   

 

ΔΥΟ  ΦΟΡΗΤΑ  ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ   

 

  Να  είναι  καινούριο ,  σύγχρονης  τεχνολογίας ,  αμεταχείριστο ,  

ανθεκτικής  κατασκευής  που  να  επιτρέπει  τη  μεταφορά  ασθενούς  

εντός  και  εκτός  νοσοκομείου .   

 

  Να  λειτουργεί  με  τάση  δικτύου  240 V/50/60Hz και  να  φέρει  

επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  που  να  διαθέτει  ένδειξη  της  

κατάστασης  φόρτισης .  Η  αυτονομία  λειτουργίας  της  μπαταρίας  

να  είναι  τουλάχιστον  4 ώρες .   

 

  Να  είναι  λειτουργικό ,  όσο  το  δυνατό  περιορισμένου  όγκου  και  

βάρους  παρέχοντας  άνεση  και  ευκολία  στη  χρήση  και  τη  

λειτουργία .  Να  αναφερθούν  διαστάσεις  και  βάρος .   

 

  Να  διαθέτει  οθόνη  αφής  έγχρωμη  μεγέθους  τουλάχιστων  12’’  να  

απεικονίζει  τουλάχιστον  6 κυματομορφώς ,  με  ανάλυση  800 x 

600pixels τουλάχιστον .  Ρύθμιση  ταχύτητας  12,5-25 & 50 mm/sec  

 

  Να  διαθέτει  ενισχυτές  για  :   

  ΗΚΓραφήματος  μέσω  3 ή  5 πολικού  καλωδίου   

  Αναπνοή  με  χρόνο  άπνοιας  ρυθμιζόμενο  5-40 sec  
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  Οξυμετρίας  μέσω  probe δακτύλου   

  Αναίμακτης  πίεσης   

  Θερμοκρασία  x 2  

  Να  διαθέτει  μνήμες  αποθήκευσης  επεισοδίων ,  συναγερμών  και  

αρρυθμιών  όλων  των  τύπων ,  τουλάχιστον  για  τις  τελευταίες  120 

ώρες  παρακολούθησης .   

  Να  διαθέτει  οπτικοακουστική  διάταξη  συναγερμού  (alarm) για  

όλες  τις  παραμέτρους ,  με  ρυθμιζόμενα  άνω  και  κάτω  όρια .   

  Να  μπορεί  να  αποθηκεύει  το  ΗΚΓράφημα  για  120 ώρες  

τουλάχιστον .   

  Να  συνοδεύεται  από  όλα  τα  εξαρτήματα  για  πλήρη  λειτουργία .   

  Η  λειτουργία  του  είναι  απλή  και  πραγματοποιείται  μέσω  οθόνης  

αφής  με  βοηθητικά  μηνύματα  καθοδήγησης  του  χρήστη .   

  Να  διαθέτει  θύρα  Ethernet  για  σύνδεση  σε  κεντρικό  σταθμό .   

  Να  διαθέτει  πιστοποίηση  CE Mark και  να  υπόκειται  στους  

διεθνείς  κανόνες  ασφαλείας ,  αξιοπιστίας  και  ποιότητας .  Να  

κατατεθούν  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά .   

 

ΔΥΟ  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ  ΜΕΘ  με  τεχνικές  προδιαγραφές  ως  εξής  :   

 

  να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας ,  ελεγχόμενου  όγκου  και  

ελεγχόμενης  πίεσης   

  να  είναι  τοποθετημένος  σε  τροχήλατη  βάση  του  ίδιου  

κατασκευαστικού  οίκου   

  να  λειτουργεί  με  O2 και  πεπιεσμένο  αέρα .   

  να  λειτουργεί  με  τάση  δικτύου  220V/50Hz  
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  να  διαθέτει  τους  ακόλουθους  τύπου  αερισμού  :υποβοηθούμενο ,  

συγχρονισμένο  διαλείπων  υποχρεωτικό ,   

  αερισμό  θετικής  πίεσης  ,  αερισμό  με  υποστήριξη  πίεσης  και  

όγκου  ,  ελεγχόμενο ,  αερισμό  υποστήριξης  άπνοιας  ,  αερισμό  

βαθειάς  εισπνοής  και  μη  επεμβατικό  αερισμό .  

  να  διαθέτει  λειτουργία  αντιστάθμισης  αντιστάσεων  

ενδοτραχειακού  σωλήνα   

  να  διαθέτει  αυτόματη  προσαρμογή  του  αναπνευστικού  κύκλου   

  να  διαθέτει  πρόγραμμα  παροχής  οξυγονοθεραπείας   

  να  διαθέτει  λειτουργία  επαναστρατολόγησης  κυψελίδων   

  να  διαθέτει  οπτικοακουστικούς  συναγερμούς   

  να  διαθέτει  σύστημα  διαχείρισης  συναγερμών  με  

οπτικοακουστικές  ενδείξεις   

  να  διαθέτει  δυνατότητα  αποθήκευσης  πέντε  τουλάχιστον  βρόγχων  

αναφοράς   

  να  διαθέτει  μνήμη  αποθήκευσης  ιστορικού  έως  96 ώρες   

  να  διαθέτει  ενσωματωμένο  νεφελοποιητή  φαρμάκων   

  ο  αναπνευστήρας  να  πληροί  όλες  τις  διεθνείς  και  ευρωπαϊκές  

προδιαγραφές  ασφαλείας  ,  να  φέρει  σήμανση  CE και  ο  

κατασκευαστικός  οίκος  να  είναι  πιστοποιημένος  με  τα  διεθνή  

πρότυπα .   

 

ΔΥΟ  ΚΟΜΟΔΙΝΟ  ΜΕ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ   

 

  Το  κομοδίνο  να  είναι  δύο  (2)  όψεων  και  το  σώμα  του  να  είναι  

κατασκευασμένο  από  ανθεκτικό  πλαστικό  υλικό .   
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  Το  κομοδίνο  να  διαθέτει  ενσωματωμένη  τραπεζοτουαλέτα  

προσαρμοσμένη  σε  πλευρική  κολώνα .   

  Το  κομοδίνο  να  φέρει  ένα  (1)  ντουλάπι  και  ένα  (1)  συρτάρι .   

  Οι  πόρτες  και  οι  μετώπες  των  συρταριών  να  είναι  

κατασκευασμένες  από  ανθεκτικό  πλαστικό  υλικό ,  με  

στρογγυλεμένες  άκρες  και  να  φέρουν  ενσωματωμένες  χειρολαβές .   

  Να  διαθέτει  αυξομείωση  ύψους  τραπεζοτουαλέτας  τουλάχιστον  

250mm και  μηχανισμό  περιστροφής  τραπεζοτουαλέτας  κατά  

180°.   

  Ο  σκελετός  να  είναι  στιβαρής  κατασκευής ,  ανθεκτικός  στο  

καθάρισμα  και  βαμμένος  ηλεκτροστατικά .   

  Η  μία  πλευρά  να  φέρει  υποδοχές  για  την  τοποθέτηση  φιαλών .   

  Συρτάρι  με  προσθαφαιρούμενη  πλαστική  θήκη   

  Το  κομοδίνο  να  φέρει  τέσσερις  (4)  διπλούς ,  περιστρεφόμενους  

τροχούς  διαμέτρου  50 mm τουλάχιστον  τοποθέτησης  των  δυο  

μόνιτορ  ΜΕΘ ,   

 

ΔΥΟ  ΣΕΤ  ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΜΕΘ  ΜΕ  

ΚΑΝΙΣΤΡΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ   

 

  Τα  σετ  επιτοίχιας  αναρρόφησης  αποτελούνται  από  επιτοίχιες  

αναρροφήσεις  για  ΜΕΘ  με  κάνιστρα  αναρρόφησης  πολλαπλών  

χρήσεων ,  οι  οποίες  πρέπει  να  πληρούν  όλες  τις  διεθνείς  και  

ευρωπαϊκές  προδιαγραφές  ασφαλείας ,  να  φέρει  σήμανση  CE. Να  

είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  για  Νοσοκομειακή  χρήση  

κατάλληλος  για  σύνδεση  με  το  υπάρχον  δίκτυο  του  Νοσοκομείου .   
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  Το  σετ  να  περιλαμβάνει  :   

-  Επιτοίχιος  ρυθμιστής  κενού  με  Μανόμετρο   

-  Δοχείο  υπερχείλισης   

-  Δοχείο  αναρρόφησης  και  ειδική  επιτοίχια  βάση    

 

ΔΥΟ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ   

 

  Επαγγελματικό  τροχήλατο  επειγόντων  από  βαμμένο  ατσάλινο  

σκελετό  επενδυμένο  με  ειδικό  πλαστικό  για  ιατρική  χρήση  .   

  Ενδεικτικές  Διαστάσεις  ±10 cm (χωρίς  αξεσουάρ  ) :  80 x 65 x h 

100  

 

  Αριθμός  συρταριών  :  3-4  

  Διαφανή  σανίδα  ανάνηψης   

  Περιμετρικά  προστατευτικά   

  Ρόδες  αντιστατικές  Ø 100 -  125 mm  

  �Δοχείο  απόρριψης  βελονών  και  θήκη  αποθήκευσης  καθετήρων   

Περιστρεφόμενο  στήριγμα  απινιδωτή   

  Βάση  φιάλης  οξυγόνου .  

 

 ΔΥΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ  ΜΕ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  (ΣΕΤ) .    

 

  Να  είναι  φορητός  και  σύγχρονης  τεχνολογίας  κατάλληλος  για  

νοσοκομειακή  χρήση .  Να  συνοδεύονται  από  όλα  τα  εξαρτήματα  

για  πλήρη  λειτουργία  καθώς  και  από  εργονομικό  τροχήλατο ,  
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σταθερό  και  ασφαλές  στην  μετακίνηση ,  με  φρένο ,  καλάθι  και  

βραχίονα  στήριξης  καλωδίου .   

  Να  λειτουργεί  σε  τάση  δικτύου  220 – 230 V 50 Hz και  να  έχει  

ενσωματωμένες  επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες  διάρκειας  

καταγραφής  τουλάχιστον  30 λεπτών .   

  Να  διαθέτει  αυτόματη  και  χειροκίνητη  καταγραφή .  Επίσης  να  

διαθέτει  χειροκίνητη  αλλά  και  αυτόματη  καταγραφή  του  

καρδιακού  ρυθμού  όποτε  ο  καρδιογράφος  κρίνει  ότι  είναι  

απαραίτητο .   

  Να  έχει  επιπλέον  τη  δυνατότητα  αυτόματης  λήψης  του  ΗΚΓ  ανά  

τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  την  υποστήριξη  της  δοκιμασίας  

κόπωσης  κ .λπ .   

  Να  διαθέτει  πρόγραμμα  ανάλυσης  του  ΗΚΓ  για  παιδιά  και  

ενήλικες .   

  Να  έχει  τη  δυνατότητα  εκτύπωσης  αντίγραφου  από  το  τελευταίο  

αυτόματο  ΗΚΓ  και  αποθήκευσης  τουλάχιστον  100 ΗΚΓ  στην  

ενσωματωμένη  μνήμη  ή  σε  φορητό  μέσω  αποθήκευσης .   

  Να  έχει  δυνατότητα  σύνδεσης  με  Η /Υ  μέσω  δικτύου  και  να  

διαθέτει  θύρες  USB.  

  Να  διαθέτει  θερμικό  εκτυπωτή  με  πλάτος  χαρτιού  ≥20cm και  

δυνατότητα  επιλογής  3,  3+Rhythm, 6,  12 κανάλια  εκτύπωσης .   

  Να  διαθέτει  LCD οθόνη  μεγαλύτερη  των  5” για  την  ταυτόχρονη  

απεικόνιση  και  των  12 απαγωγών  ΗΚ  Γραφήματος ,  του  

καρδιακού  ρυθμού ,  των  στοιχείων  λειτουργίας  του  μηχανήματος  

και  των  ρυθμίσεων .   
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  Να  έχει  ταχύτητα  καταγραφής  χαρτιού  5,  10,  12.5,  25,  50 

mm/mm/sec.   

  Να  έχει  ρύθμιση  ευαισθησίας  καταγραφής  auto,  5 – 10 – 20 

mm/mV.  

  Να  διαθέτει  έλεγχο  επαφής  των  ηλεκτροδίων  με  αντίστοιχα  

μηνύματα  επί  της  οθόνης .   

  Να  διαθέτει  AC φίλτρο ,  φίλτρο  υψηλής  συχνότητας  75,  100,  150 

Hz, και  φίλτρο  απόρριψης  μυϊκού  τρόμου  25/35 Hz.  

  Να  διαθέτει  ανίχνευση  εμφυτευμένου  βηματοδότη .   

  Συχνότητα  δειγματοληψίας  μεγαλύτερη  >2.000 samples/sec και  

A/D Conversion 32bit .   

  Να  διαθέτει  σύστημα  ασφάλειας  για  ηλεκτροπληξία  του  ασθενή  

και  του  χρήστη .   

  Να  έχει  την  δυνατότητα  καταγραφής  μέσου  όρου  επαρμάτων  και  

καταγραφή  ρυθμού .  Επίσης  να  διαθέτει  πρόγραμμα  διάγνωσης  

του  ΗΚΓραφήματος .   

  Να  διαθέτει  αυτοέλεγχο  των  λειτουργιών  τους  και  στην  οθόνη  να  

εμφανίζονται  μηνύματα  για  τυχόν  προβλήματα  

  Να  είναι  σύμφωνος  με  τα  ευρωπαϊκά  και  διεθνή  s tandards 

IEC60601-2-51 για  καρδιογράφους  και  να  φέρει  CE Mark.   

 

2. ΤΡΙΑ  (3)ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΖΩΤΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ,  με  τεχνικές  προδιαγραφές  παρακλίνιου  

μόνιτορ  παρακολούθησης  ζωτικών  λειτουργών  ως  εξής  :   
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  να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας ,  να  διαθέτει  έγχρωμη  οθόνη  

αφής  14" έως  15,6΄΄ ,  χωρητικής  τεχνολογίας  τελευταίας  γενιάς  με  

λειτουργία  αναγνώρισης  κινήσεων ,  υψηλής  ανάλυσης .   

  όλες  οι  ρυθμίσεις  να  πραγματοποιούνται  αποκλειστικά  μέσω  της  

οθόνης  αφής   

  να  λειτουργεί  με  τάση  δικτύου  220V/50Hz και  να  διαθέτει  

ενσωματωμένη  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  ιόντων  λιθίου  για  

τουλάχιστον  (  4)  ωρών .   

  να  διαθέτει  ενισχυτές  τουλάχιστον  των  εξής  παραμέτρων :  για  

μέτρηση  ΗΚΓ  φήματος  3/5 απολήξεων  με  αυτόματη  αναγνώριση ,  

αρτηριακής  πίεσης  μη  επεμβατικά ,  παλμικής  οξυμετρίας ,  

καρδιακών  παλμών ,  αναπνοής ,  δύο  καναλιών  θερμοκρασίας  

,καρδιακής  παροχής  και  καπνογραφίας .   

  να  διαθέτει  πλήκτρα  άμεσης  πρόσβασης   

  να  διαθέτει  σύστημα  διαχείρισης  συναγερμών  με  

οπτικοακουστικές  ενδείξεις   

  να  διαθέτει  πρόγραμμα  υπολογισμού  δόσεων  φαρμάκων  ,  

αιμοδ΄ .Λυναμικών  και  άλλων  παραμέτρων   

  να  διαθέτει  μνήμη  για  καταγραφή  δεδομένων   

  να  διαθέτει  ειδικό  πρόγραμμα  έγκαιρης  προειδοποίησης  και  

συνδυασμένης  ανάλυσης  των  τιμών  του  ΗΚΓ  και  SpO2.  

  να  πληροί  όλες  τις  διεθνείς  και  ευρωπαϊκές  προδιαγραφές  

ασφαλείας  ,να  φέρει  σήμανση  CE και  ο  κατασκευαστικός  οίκος  

να  είναι  πιστοποιημένος  με  τα  διεθνή  πρότυπα .   

 

3.ΜΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ  ΚΛΙΝΗ  ΜΕΘ  ,   
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  Η  κλίνη  να  είναι  καινούργια ,  σύγχρονης  τεχνολογίας ,  

ηλεκτροκίνητη  κατάλληλη  για  χρήση  σε  Μονάδα  Εντατικής  

Θεραπείας  με  δυνατότητα  καθημερινής  πλύσης  χωρίς  συνέπειες  

(οξείδωσης  κ .λπ . ) .   

 

  Ο  σχεδιασμός  και  τα  υλικά  κατασκευής  της  κλίνης  να  επιτρέπουν  

τον  εύκολο  και  αποτελεσματικό  καθαρισμό  της  καθώς  και  την  

αποφυγή  μετάδοσης  λοιμώξεων .   

 

  Να  λειτουργεί  με  ρεύμα  πόλεως .  Να  διαθέτει  σύστημα  ενέργειας  

με  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  σε  περίπτωση  διακοπής  του  

ρεύματος  ή  μεταφοράς  του  ασθενή  για  όλες  τις  ηλεκτρικές  

κινήσεις .  Η  κλίνη  να  διαθέτει  ένδειξη  κατάστασης  της  

μπαταρίας .   

 

  Να  διαθέτει  επιφάνεια  κατάκλισης  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4)  

τμημάτων  (πλάτης ,  λεκάνης ,  μηρών ,  ποδιών) .  Το  πάνω  τμήμα  της  

επιφάνειας  κατάκλισης  να  είναι  ακτινοδιαπερατό  για  λήψη  

ακτινογραφίας  θώρακος .Το  επίπεδο  κατάκλισης  της  κλίνης  να  

αποτελείτε  από  αποσπώμενα  τμήματα  για  να  καθαρίζεται  και  να  

απολυμαίνεται  εύκολα .   

 

  Η  κλίνη  να  ρυθμίζεται  ηλεκτρικά  από  6 μοτέρ  ως  προς  τις  

κινήσεις  της  κεφαλής ,  των  μηρών ,  της  αυξομείωσης  ύψους  και  

t rendelenburg /anti trendelenburg,ως  προς  τις  κινήσεις  των  
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ποδιών  και  ως  προς  τις  πλάγιες  κινήσεις .  Για  την  προστασία  των  

ηλεκτρικών  μοτέρ  να  διαθέτει  σύστημα  προστασίας  

υπερφόρτωσης  το  οποίο  να  σταματάει  την  κίνηση  ανύψωσης .   

 

  Να  εκτελούνται  ηλεκτρικά  μέσω  κεντρικού  ενσύρματου  

χειριστηρίου  το  οποίο  θα  είναι  προσαρμοσμένο  στη  μετόπη  των  

ποδιών ,  για  χρήση  από  το  Νοσηλευτικό  προσωπικό ,  οι  παρακάτω  

κινήσεις  και  λειτουργίες :   

1.  Ύψος  από  32-75 cm (±2cm)  

2.  Τμήμα  πλάτης  τουλάχιστον  60ο   

3.  Τμήμα  μηρών  τουλάχιστον  20ο   

4.  Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον  12ο    

5.  Θέση  καρδιολογικής  καρέκλας   

6.  Ρύθμιση  πλάγιας  κλίσης  τουλάχιστον  15ο   

 

  Να  λαμβάνει  τη  θέση  ανάγκης  CPR μηχανικά  και  από  τις  δύο  

πλευρές  της  κλίνης .   

 

  Να  διαθέτει  μετόπες  κεφαλής  και  ποδιών  οι  οποίες  να  

προσθαφαιρούνται  εύκολα  και  να  είναι  αντιμικροβιακής  

σύστασης  (όχι  επικάλυψη)  για  την  πρόληψη  των  

ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων  με  πιστοποιητικό  του  

κατασκευαστικού  οίκου .  Να  διαθέτουν  σύστημα  κλειδώματος  στο  

σασί .   
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  Να  διαθέτει  κεντρικό  ενσύρματο  χειριστηρίου  για  χρήση  από  το  

Νοσηλευτικό  προσωπικό  με  δυνατότητα  κλειδώματος  κινήσεων  

και  ενσύρματο  χειριστήριο  για  τον  ασθενή .   

 

  Να  διαθέτει  ασφαλές  φορτίο  λειτουργίας  τουλάχιστον  250kg και  

να  διαθέτει  ηχητική  προειδοποίηση  αν  το  βάρος  επί  της  κλίνης  

ξεπερνά  το  ασφαλές  βάρος  λειτουργίας .   

 

  Να  διαθέτει  πλαϊνά  κιγκλιδώματα  τα  οποία  να  καλύπτουν  το  

μεγαλύτερο  μέρος  της  επιφάνειας  κατάκλισης  (τουλάχιστον  τα  ¾ 

της  επιφάνειας) .  Να  διαθέτουν  μηχανισμό  εύκολης  αναδίπλωσης  

και  να  είναι  αντιμικροβιακής  σύστασης  για  την  πρόληψη  των  

ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων  με  πιστοποιητικό  του  

κατασκευαστικού  οίκου .  Το  ύψος  πλαϊνού  κιγκλιδώματος  να  

είναι  τουλάχιστον  40εκ .   

 

  Να  διαθέτει  τέσσερις  (4)  διπλούς ,  περιστρεφόμενους ,  

πλενόμενους  τροχούς ,  διαμέτρου  150 mm τουλάχιστον ,  με  

σύστημα  ταυτόχρονης  πέδησης  και  σύστημα  κατεύθυνσης .  Να  

διαθέτει  και  5ο  τροχό  για  την  εύκολη  μεταφορά  /  ευελιξία  σε  

διαδρόμους  και  ασανσέρ .   

 

  Στις  τέσσερις  (4)  γωνίες  της  να  φέρει  προσκρουστήρες  για  την  

εξομάλυνση  των  προσκρούσεων  κατά  τη  μετακίνησή  της .  

  

  Η  κλίνη ,  να  συνοδεύεται  με :   
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• ένα  (1)  στατώ  ορού  ρυθμιζόμενου  ύψους  με  4 άγκιστρα   

•  άγκιστρα  στήριξης  ουροσυλλεκτών  αμφίπλευρα  της  κλίνης ,   

•  διαγραμματοθήκη   

 

4. ΧΙΛΙΑ  (1000) ΣΤΟΛΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ  ΧΗΜΙΚΑ  ΚΑΙ  

COVID -19 ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ  Γ .Ν .Σ .   

 

  Οι  στολές  θα  πρέπει  να  είναι  ενιαίες  (garment)  από  Tyvek ή  

ισοδύναμα  υλικά  που  προστατεύουν  από  πιτσιλίσματα  χημικών  

ουσιών  και  σκόνες ,  ενώ  παράλληλα  προστατεύουν  επιτρέπουν  την  

αναπνοή  του  δέρματος .   

 

  Να  έχουν  Προστασία  από  χημικές  ουσίες :  4:  από  αερολύματα  

(sprays),  5:  από  στερεά  σωματίδια  (σκόνες) ,  6:  από  πιτσιλίσματα  

υγρών  ουσιών .  Σήμανση :  CE, κατασκευαστής ,  κωδικός  

προϊόντος ,  εργαστήριο  πιστοποίησης ,  έτος  κατασκευής ,  κωδικοί  

4-5-6,  εικονόσημο  προστασίας  από  πιτσιλίσματα  χημικών  ουσιών  

και  Πρότυπα :  ΕΝ-340,  ΕΝ-463 (ΕΝ-368 ) .   

 

 

5. ΜΙΑ  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  ΓΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  

ΑΓΓΕΙΩΝ  ΕΩΣ  ΚΑΙ  7 mm  

 

  Να  διαθέτει  σύστημα  κοπής  και  σύντηξης  ιστών ,  δεσμών  ιστών ,  

αγγείων  και  λεμφαγγείων  διαμέτρου  έως  και  7 mm, με  την  

μικρότερη  θερμική  διασπορά  σε  παρακείμενους  ιστούς  (διασπορά  

έως  2mm).  
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  Να  είναι  κατάλληλη  για  επεμβάσεις  γενικής  χειρουργικής ,  

θώρακος  και  αγγείων ,  ουρολογικής ,  γυναικολογικής ,  πλαστικής  

και  επανορθωτικής  χειρουργικής .   

 

  Να  διαθέτει  πιστοποιητικό  έγκρισης  (FDA) ή  παρόμοιο  για  τα  

προαναφερόμενα .   

 

  Να  δέχεται  πλήρη  σειρά  χειρουργικών  εργαλείων ,  σε  διάφορες  

διαστάσεις  και  διαμέτρους  (διάμετροι  5mm & 10mm), ώστε  να  

καλύπτουν  ένα  ευρύ  φάσμα  χειρουργικών  επεμβάσεων  ανοιχτής  

(μήκους  23 εκ .  +/-  2 εκ . )  και  λαπαροσκοπικής  τεχνικής  (μήκους  

37 εκ .  +/-  2 εκ . )  αλλά  και  επεμβάσεων  παχυσαρκίας  (μήκους  44 

εκ .  +/-  2 εκ . )  .   

 

  Να  παρέχεται  ποδοδιακόπτης  για  την  ενεργοποίησης  της  

�γεννήτριας  και  των  χειρουργικών  εργαλείων  της .   Να  διαθέτει  

ψηφιακή  οθόνη  υγρών  κρυστάλλων .   

 

  Να  παρέχει  φωτεινό  σήμα  και  ηχητικό  σήμα ,  όταν  η  διαδικασία  

της  συγκόλλησης  του  αγγείου  έχει  επιτευχθεί  σε  1 ως  4 sec,  

διακόπτοντας  αυτομάτως  την  παροχή  ισχύος .   

 

  Να  δέχεται  αναβαθμίσεις  λογισμικού ,  χωρίς  να  χρειάζεται  η  

απομάκρυνση  της  γεννήτριας  από  το  νοσοκομείο  και  παρέχεται  η  

δυνατότητα  για  service μέσω  WiFi.   
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  Να  διαθέτει  μια  (1)  υποδοχή  τού  συστήματος  σύντηξης  ιστών  για  

την  ηλεκτροθερμική  συγκόλληση  αγγείων  και  σύστημα  

αυτόματης  αναγνώρισης  των  εργαλείων  (RFID).   

 

  Να  είναι  σύμφωνη  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  με  τις  προδιαγραφές  

των  κατάλληλων  προτύπων  και  απαιτήσεων :  EN ISO13485:2003, 

EN ISO 13485:2012, IEC 60601-1:1998, IEC 60601-1:2012, EN 

60601-1:2013  

 

  Να  παρέχεται  πλήρης  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  για  δύο  έτη  (  

είτε  από  τον  οίκο  κατασκευής  είτε  από  την  προμηθεύτρια  

εταιρεία) .   

 

  Να  παρέχεται  πλήρης  κάλυψη  της  συσκευής  σε  εξαρτήματα  

ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  για  τουλάχιστον  10 χρόνια .   

 

  Να  διαθέτει  CE MARK.  

 

 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  αναλύεται  

στον  Πίνακα  και  ανέρχεται  στο  ποσό  των  129.600,00 €€ χωρίς  ΦΠΑ .   

 

       

 

Α /Α   

 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ    

 

      ΤΕΜ  

 

ΤΙΜΗ /  ΤΕΜ  

 

ΣΥΝΟΛΟ    
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    ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  ΜΕΘ  

 

 

       2 

 

 22.500,00  

 

 45.000,00  

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ  ΚΛΙΝΗ  

ΜΕΘ   

  

       3 

 

  4.000,00  

 

 12.000,00  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Α   

   

  

ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  

      

        5 

 

   6.000,0  

 

  30.000,00  

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  

 

     

 

         1 

 

 

  10.000.00  

 

 

 10.000.00  

 

 

 

     ΣΥΝΟΛΟ  Α  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

   

 40.000,00  

 

 

 

ΦΟΡΗΤΟ  ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  

 

       2 

 

    3.400,00  

 

   6.800,00  

  

ΚΟΜΟΔΙΝΑ  

 

       2 

 

      600,00  

 

   1.200,00  

  

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  

ΜΕ  ΚΑΝΙΣΤΡΑ  

 

 

      2 

 

 

      600,00  

 

 

    1.200,00  
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ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ(ΣΕΤ)  

  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ  

 

    

      2 

 

      600,00  

 

 

    1.200,00  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  

ΜΕ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  (ΣΕΤ)  

 

 

      2 

 

   2.600,00  

 

 

   5.200,00  

  

ΣΤΟΛΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

COVID  

 

    1000 

 

         9,00  

 

    9.000,00  

  

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  ΓΙΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  ΑΓΓΕΙΩΝ  

ΕΩΣ  7 ΜΜ  

 

 

      

        1 

   

 

 

 

   8.000,00  

 

 

 

   8.000,00  

  

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΛΕΟΝ  Φ .Π .Α .  

 

   

129.600,00  

 

 

 

Σύμφωνα  με  την  αριθμ .  1050/19-3-2020 Απόφαση  της  Α .Α .Δ .Ε .  οι  

προμήθειες  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  δωρεών  σύμφωνα  με  την  

περίπτωση  ιστ’  της  παραγράφου  1 του  άρθρου  27 του  Κώδικα  ΦΠΑ  

απαλλάσσονται  από  ΦΠΑ .  Η  προμήθεια  χρηματοδοτείται  από  τον  

Προϋπολογισμό  Οικονομικού  Έτους  2020 του  Δήμου  Σερρών .   
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Εισηγούμαστε  

 

Την  έγκριση  της  Δωρεάς  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  από  το  Δήμο  

Σερρών  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών ,  για  την  ενίσχυση  των  

παρεχόμενων  υπηρεσιών  υγείας  λόγω  των  αυξημένων  αναγκών  από  την  

πανδημία  του  SARS -CoV -2 (COVID 19),  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  της  

περιγραφής  του  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  και  κατόπιν  σχετικής  

απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  199 

Ν .3463/2006.  

 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  δωρεάς  ανέρχεται  στο  ποσό  των  

129.600,00 € χωρίς  ΦΠΑ ,  όπως  αυτός  αναλύεται  στον  ανωτέρω  

Πίνακα .  Σύμφωνα  με  την  αριθμ .  1050/19-3-2020 Απόφαση  της  

Α .Α .Δ .Ε .  οι  προμήθειες  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  δωρεών  

σύμφωνα  με  την  περίπτωση  ιστ’  της  παραγράφου  1 του  άρθρου  27 του  

Κώδικα  ΦΠΑ  απαλλάσσονται  από  ΦΠΑ .  Η  προμήθεια  χρηματοδοτείται  

από  τον  Προϋπολογισμό  Οικονομικού  Έτους  2020 του  Δήμου  Σερρών  

»,   

 

και  σχετική  συζήτηση ,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α .  Εγκρίνει ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  199 του  Ν .  3463/2006 και  τον  Νόμο  

4745 (ΦΕΚ  214 Τεύχος  Α’ /6-11-2020 Ρυθμίσεις  για  την  επιτάχυνση  

της  εκδίκασης  εκκρεμών  υποθέσεων  του  Νόμου  3869/2010 και  
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συγκεκριμένα  το  άρθρο  74 “Διατάξεις  για  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού  

covid-19 από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης”,   

 

την  δωρεά  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  από  το  Δήμο  Σερρών  στο  

Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών ,  για  την  ενίσχυση  των  παρεχόμενων  

υπηρεσιών  υγείας  λόγω  των  αυξημένων  αναγκών  από  την  πανδημία  του  

SARS -CoV -2 (COVID 19),  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  της  περιγραφής  

του  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού ,  όπως  αυτός  φαίνεται  στο  σκεπτικό  της  

παρούσης .   

 

Β .  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  δωρεάς  ανέρχεται  στο  ποσό  

των  129.600,00 € χωρίς  ΦΠΑ ,  όπως  αυτός  αναλύεται  στον  κατωτέρω  

πίνακα :   

 

       

 

Α /Α   

 

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΩΝ    

 

      ΤΕΜ  

 

ΤΙΜΗ /  ΤΕΜ  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

    ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  ΜΕΘ  

 

 

       2 

 

 22.500,00  

 

 45.000,00  

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ  ΚΛΙΝΗ  

ΜΕΘ   

  

       3 

 

  4.000,00  

 

 12.000,00  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Α   
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ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  

      

        5 

 

   6.000,0  

 

  30.000,00  

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  

 

     

 

         1 

 

 

  10.000.00  

 

 

 10.000.00  

 

 

 

     ΣΥΝΟΛΟ  Α  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

   

 40.000,00  

 

 

 

ΦΟΡΗΤΟ  ΜΟΝΙΤΟΡ  ΜΕΘ  

 

       2 

 

    3.400,00  

 

   6.800,00  

  

ΚΟΜΟΔΙΝΑ  

 

       2 

 

      600,00  

 

   1.200,00  

  

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  

ΜΕ  ΚΑΝΙΣΤΡΑ  

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ(ΣΕΤ)  

 

 

      2 

 

 

      600,00  

 

 

    1.200,00  

  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ  

 

    

      2 

 

      600,00  

 

 

    1.200,00  

  

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  

ΜΕ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  (ΣΕΤ)  

 

 

      2 

 

   2.600,00  

 

 

   5.200,00  

  

ΣΤΟΛΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

COVID  

 

    1000 

 

         9,00  

 

    9.000,00  
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ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  ΓΙΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ  

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  ΑΓΓΕΙΩΝ  

ΕΩΣ  7 ΜΜ  

 

 

      

        1 

   

 

 

 

   8.000,00  

 

 

 

   8.000,00  

  

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΛΕΟΝ  Φ .Π .Α .  

 

   

129.600,00  

 

 

Σύμφωνα  με  την  αριθμ .  1050/19-3-2020 Απόφαση  της  Α .Α .Δ .Ε .  

οι  προμήθειες  στο  πλαίσιο  πραγματοποίησης  δωρεών  σύμφωνα  με  την  

περίπτωση  ιστ’  της  παραγράφου  1 του  άρθρου  27 του  Κώδικα  ΦΠΑ  

απαλλάσσονται  από  ΦΠΑ .   

 

Η  προμήθεια  χρηματοδοτείται  από  τον  Προϋπολογισμό  

Οικονομικού  Έτους  2020 του  Δήμου  Σερρών .   

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

 

……………………… 

…………….. 

 

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  4 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 

82

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 
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ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………… 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………… 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………… 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………… 

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………… 

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………… 

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ……………… 

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ……………… 

 

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………… 

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………… 

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ……………… 
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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      ……………… 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………… 


