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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Προσδιορισμός χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

και παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου Σερρών σε υπηρεσίες 

του Δήμου Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ    2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨ 

Σερρών, με βάση το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με την επωνυμία ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών, άρθρο 255 

του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής 

Υποστήριξης Αγροτών του Δήμου Σερρών, ενόψει της σύστασης 

γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 94, παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Συμπλήρωση Επιτροπής Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων των 

συνενούμενων Δήμων (άρθρο 267, παρ. 7 του Ν. 3852/2010, 

εγκύκλιος 45/2010 του ΥΠΕΣΔΔΑ και απόφαση 74445/29-12-

2010 του ΥΠΕΣΔΔΑ). 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την παρουσίαση του 

βιβλίου με τίτλο: ¨ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ – Τέσσερα σχόλια για την 

κρίση¨, των Τ. Θεοδωρόπουλου, Π. Μανδραβέλη, Π. Μάρκαρη 

και Β. Παπαβασιλείου.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Επανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών 

Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2011 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  
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ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού φωτεινού 

σηματοδότη πεζών στον κόμβο Βενιζέλου – Κομνηνών και 8ης 

Μαΐου. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Αγίας 

Βαρβάρας (χείμαρρος Καμενικίων) Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα 

Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος 

¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013¨. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

¨Λειτουργική Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών 

συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)  και δεδομένων του 

Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του προγράμματος 

Καλλικράτης¨.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών¨ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 

2007-2013.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση υλοτομίας δένδρων για διαπλάτυνση της οδού Απαμίας 

έναντι του νέου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Σχετικά με την κατασκευή στεγάστρου – τέντας σε πεζοδρόμιο επί 

της οδού Μεραρχίας 33. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Απόδοση δικτύου ομβρίων υδάτων στην κάτω διάβαση 

Κτηνιατρείου στην περιοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας 

στην ΔΕΥΑΣ. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση και παραλαβή μελετών έργων. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

έργων. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 
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2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε 

με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με μια ερώτηση που είναι κάνει ο κ. 

Μηλίδης στην 1η Συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, ζητήσατε αν θυμάμαι καλά κ. 

Μηλίδη χώρο, γραφείο για τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης. Πράγματι είναι δίκαιο το 

αίτημα και πιστεύω ότι θα ικανοποιηθεί με την μετεγκατάσταση των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο. Άπαξ και αδειάσουμε αυτόν τον χώρο και 

συνεδριάσουμε εκεί, εδώ μπορούν να γίνουν 2-3 χώροι όπου ο ένας από αυτούς τους 

χώρους ή οι δύο χώροι μπορούν να δοθούν στην Αντιπολίτευση.  

κ. Μηλίδης: Θα ήθελα να ζητήσω να είναι και το απόγευμα ανοικτό αυτό το 

γραφείο. Καλά είναι να υπάρχει αλλά αν δεν υπάρχει … 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό κ. Μηλίδη θα το δούμε.  

κ. Μηλίδης: Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι δεν μπορούν να είναι το πρωί εδώ, 

ενώ το απόγευμα μπορούν να είναι εδώ, να δουν τα θέματα, να συνεδριάσουν, να 

παίρνουν αποφάσεις. 

κ. Κοτρώνης: Αυτό κ. Πρόεδρε δεν είναι θέμα δίκαιο ή άδικο, προβλέπεται από 

τον Καλλικράτη. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση.  

κ. Πρόεδρος:   Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, άπαξ και ελευθερωθεί αυτός ο 

χώρος νομίζω ότι θα λυθεί και το δίκαιο αίτημα.  

κ. Αναστασιάδης:  Το 37 γραφείο … θα είναι εφικτό.  

κ. Πρόεδρος: Ξέρετε πολύ καλά όλοι σας τι προσπάθειες γίνονται, καταστήματα 

τα οποία είναι κλειστά, τα ανοίγουμε, τα φρεσκάρουμε για να τακτοποιήσουμε τις 

υπηρεσίες, είναι γνωστό δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω.  

Επίσης σχετικά με την διανομή θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ήθελα να πω το 

εξής. Για τα θέματα αυτά της Ημερήσιας Διάταξης και τις εισηγήσεις των θεμάτων 

αυτών, μετά από συζητήσεις που έχω κάνει και με δημοτικούς συμβούλους όλων των 

παρατάξεων, καταλήξαμε να γίνεται η διανομή των εισηγήσεων και της Ημερήσιας 

Διάταξης στους επικεφαλείς των συνδυασμών. Από εκεί και πέρα οι επικεφαλείς των 

συνδυασμών μπορούν να κάνουν τη διανομή στους δημοτικούς συμβούλους.  

Επίσης εξετάζουμε το θέμα και από μία άλλη πλευρά για την διανομή θεμάτων 

Ημερήσιας Διάταξης με τις εισηγήσεις, να κάνουμε ένα σκανάρισμα των θεμάτων αυτών 

και της Ημερήσιας Διάταξης και των εισηγήσεων και να αναρτώνται στο Διαδίκτυο. 

Ίσως είναι και αυτό μια διευκόλυνση για τους περισσότερους τουλάχιστον δημοτικούς 

συμβούλους.  

Μπροστά σας έχετε όλοι τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., είναι αυτός ο 

παλιός κανονισμός, περιμένουμε με τον Καλλικράτη, δεν έχει έρθει τίποτα ακόμη, 

περιμένουμε όμως να ρθει ο νέος κανονισμός λειτουργίας, με νέα στοιχεία τα οποία 

φυσικά εφόσον επεξεργαστούμε θα κάνουμε τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., θα 

μπει σε διαβούλευση και θα λειτουργούμε πλέον με κάτι καινούργιο.  

Κάτι μου ζήτησε ο κ. Κοτρώνης. Ζητήσατε πριν ξεκινήσουμε τα θέματα του Δ.Σ.  

κ. Κοτρώνης:  Εάν συμφωνείτε κι εσείς να κάνει μια τοποθέτηση 5 λεπτών ο 

κάθε επικεφαλής παράταξης, να παρουσιάσει τις προγραμματικές του …, να πει δηλαδή 

πως θα κινηθεί η κάθε παράταξη.  

κ. Πρόεδρος:   Θέλετε κ. Μηλίδη εσείς; 
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κ. Μηλίδης: Εντάξει.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Φωτιάδη; 

κ. Φωτιάδης: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Για τα προηγούμενα θα ήθελα να 

συμπληρώσω κάτι, παρακαλώ αυτή η πρόσκληση, με όλη την καλή διάθεση και 

καταλαβαίνουμε όλοι, δεν υπάρχουν τα μέσα, είναι οι πρώτες μέρες, είμαστε ιδιαιτέρως 

συναινετικοί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι πρόσκληση Δ.Σ. Διότι όπως ξέρετε δεν 

προβλέπεται και η άδεια … Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να φροντίσετε άμεσα, να 

εξασφαλιστούν οι χώροι, να είναι ανοικτοί αυτοί οι χώροι, των γραφείων εννοώ, όπου θα 

υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη, και εφόσον κρίνετε ότι θα κάνετε και αντίγραφα για 

τις παρατάξεις, παρακαλώ να υπάρχει η δυνατότητα, γιατί κάποιος σύμβουλος 

ενδεχομένως θα θέλει να οργανώσει το δικό του προσωπικό αρχείο, να μπορεί να πάρει 

και τις εισηγήσεις, έγκαιρα βεβαίως και ως εκ τούτου, επειδή προβλέπεται από τον 3852 

και επειδή ξέρω ότι θα προσπαθήσετε άμεσα, όσο το δυνατόν το συντομότερο 

παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος:  Πριν προχωρήσουμε στην Ημερήσια Διάταξη, έχουμε δύο θέματα, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ., δυο θέματα εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης, χαρακτηρισμένα ως κατεπείγοντα.  

Το 1ο θέμα αφορά ¨Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

Προώθηση της Ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στην 

διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 και ψήφιση επιπλέον πίστωσης¨. 

Πρόκειται για, ο προϋπολογισμός είναι της τάξης των 2 εκ. €. Ο προϋπολογισμός 

αυτός κατανέμεται ως εξής, για τον δήμο Σερρών 1.300.000 €, για τον δήμο Πέτριτς 

700.000 €. Η ίδια συμμετοχή, αυτό οφείλω να το πω, του Δήμου Σερρών ανέρχεται στο 

ποσό των 406.000 €.  

κ. Αναστασιάδης: Τι είναι αυτό το πράγμα; Όταν έχουμε τέτοια θέματα που 

αφορούν μεγάλα ποσά, να μην τα φέρνουμε, να έρχονται σαν κανονικά θέματα, να τα 

μελετούμε. 

κ. Πρόεδρος:   Έρχεται ως κατεπείγον, είναι αποδοχή χρηματοδότησης. 

κ. Αναστασιάδης: Ναι αλλά έχει και ιδία συμμετοχή. Πολλά λεφτά είναι.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό υπήρχε στον φάκελο, ήρθε σήμερα το πρωί και έπρεπε να 

το περάσουμε ως κατεπείγον. Τέτοια ποσά που αφορούν τον δήμο Σερρών, όταν έρχεται 

κάτι τέτοιο … 

κ. Αναστασιάδης: Να μας ενημερώνετε.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι από το πρόγραμμα INTERREG, ¨Προώθηση της ασφαλούς 

κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – 

Βουλγαρίας¨. Είναι η αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.300.000 € από το πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω πράξη. Η 

ψήφιση της επιπλέον πίστωσης ποσού 406.000 € που απαιτείται από την υλοποίηση της 

πράξης και συγκεκριμένα για την ίδρυση της σχολής ασφαλούς οδήγησης από ίδιους 

πόρους, την εγγραφή του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και επομένως στο ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης 2011 και τη δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής μερίδας.  

Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για τον δήμο Σερρών είναι η ίδρυση 

λειτουργίας της σχολής ασφαλούς οδήγησης και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.  
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κ. Αναστασιάδης: Έχουμε τέτοιο κάτω στην Ομόνοια.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι γνωστό ότι έχουμε κ. Αναστασιάδη. Όσον αφορά τον δήμο 

Πέτριτς της Βουλγαρίας είναι ίδρυση και λειτουργία Σχολής Ασφαλούς οδήγησης και 

εκεί και κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.  

κ. …:   κ. Πρόεδρε το κατεπείγον που είναι; 

κ. Πρόεδρος:   Η χρηματοδότηση. Για να μου φέρει η υπηρεσία το έγγραφο αυτό 

για να το περάσω ως κατεπείγον, σημαίνει ότι έχει την έννοια του κατεπείγοντος. Δεν 

καταλαβαίνω για ποιο λόγο λέτε ποιος είναι ο ρόλος του κατεπείγοντος. Ειλικρινά 

προσπαθώ να καταλάβω. Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί αυτή η χρηματοδότηση, πρέπει να 

την χάσουμε; 

κ. …: Προθεσμίες δεν έχει το έγγραφο επάνω; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι δεν έχει προθεσμίες.  

κ. Φωτιάδης: Προφανώς η συγκεκριμένη πρόταση λήφθηκε από την 

προηγούμενη Δ.Α.  

κ. Πρόεδρος:   Από το τμήμα Προγραμματισμού.  

κ. Φωτιάδης: Και προφανώς έτυχε εγκρίσεως από το τότε Δ.Σ. και προφανώς 

έγινε ανάληψη. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι μετείχαν στο προηγούμενο Δ.Σ. και 

εκπλήσσομαι προς τι, ποιο είναι το αντικείμενο, διότι ο τίτλος δεν μας διαφωτίζει. Και τι 

σας ενοχλεί όταν κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι θα δώσουμε τόσα χρήματα, βεβαίως εκ 

πρώτης φαίνεται ότι μας δίνουν χρήματα και εμείς βάζουμε ένα ποσό αλλά το ποσό που 

βάζουμε είναι σημαντικό, μέρες που είναι. Κατ’ αυτήν την έννοια λοιπόν, εάν οι 

συνάδελφοι και ιδιαιτέρως ο κ. Δήμαρχος ο οποίος μετείχε, γνωρίζει περισσότερα, θα 

παρακαλούσα να μας δώσει κάποιες διευκρινίσεις. 

κ. Πρόεδρος:   Έχω να σας πω το εξής, μεσολάβησε μια μακρά προεκλογική 

περίοδος, αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να είχαν περάσει αν δεν υπήρχε η προεκλογική 

περίοδος από προηγούμενα Δ.Σ. Λόγω του ότι υπήρξε αυτή η περίοδος η προεκλογική, 

αυτά τα έγγραφα καθυστέρησαν. Υπάρχει μια καθυστέρηση, γι’ αυτό και πιέζονται οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες από το Τμήμα Προγραμματισμού μην χάσουμε τις 

ημερομηνίες. Αυτός είναι ο λόγος.  

κ. Δήμαρχος: Θέλω να πω ότι η ιδία συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη, 600.000, και 

κατέβηκε στις 400.000 και ευελπιστούμε ότι με τις εκπτώσεις μπορούμε να κατέβουμε 

και ακόμη πιο κάτω. Υποθέτουμε ότι δεν θα χαθεί η χρηματοδότηση αυτή, ούτε και η 

προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη Δ.Α. και έγινε η αποδοχή.  

κα Σαραντίδου: Χρηματοδότηση για να κάνουμε τι; Δηλαδή οποιαδήποτε 

χρηματοδότηση μας έρχεται θα την παίρνουμε για να κάνουμε κάτι που δεν είναι 

απαραίτητο για τον δήμο και θα την αποδεχόμαστε μόνο και μόνο για να μη χαθεί η 

χρηματοδότηση; Πάνω σε αυτή τη βάση να το δούμε.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι είναι συγκεκριμένη η πράξη αυτής της 

χρηματοδότησης. Σας είπα, για τον δήμο Σερρών είναι Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής 

Ασφαλούς Οδήγησης, είναι κάτι το αόριστο αυτό; Και το 2ο είναι η ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

κ. Φωτιάδης: Σχολή Οδηγών θα κάνουμε; 

κ. Πρόεδρος:   Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι Σχολή Οδηγών; Ίδρυση 

και Λειτουργία Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης. Ξέρετε που υπάρχει στην Ελλάδα τέτοια 

Σχολή;  
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Γνωρίζει κανείς που υπάρχει τέτοια Σχολή στην Ελλάδα; Μόνο στην Αθήνα 

υπάρχει και κατεβαίνει όλος ο ελληνικός πληθυσμός για Ασφαλή Οδήγηση στην Αθήνα, 

αυτό θα έπρεπε νομίζω να το περάσουμε με ανοιχτές αγκάλες. Για όνομα του Θεού 

δηλαδή! 

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε η χρηματοδότηση είναι ευπρόσδεκτη οπωσδήποτε, 

το ζήτημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είναι γενικό το 

θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Μα το διάβασα τόσες φορές! 

κ. Δήμαρχος: Όπως είπαμε και προηγουμένως, η ενέργεια αυτή ξεκίνησε από την 

προηγούμενη Δ.Α., γίνεται λόγω του Αυτοκινητοδρομίου, τα χρήματα αυτά εγκρίθηκαν 

λόγω του Αυτοκινητοδρομίου, θα συνεργαστούμε με το …, θα δώσουμε την τεχνογνωσία 

μας λόγω του Αυτοκινητοδρομίου, μας δίνουν αυτά τα χρήματα, η ιδία συμμετοχή ήταν 

600.000, την κατεβάσαμε στις 400.000 και ευελπιστούμε να κατέβει ακόμα περισσότερο. 

Φυσικά, δικαίωμα του καθενός είναι να το ψηφίσει ή να μην το ψηφίσει.  

κ. Μηλίδης: Αυτή η ίδρυση της Σχολής, μετά δεν θα έχει κάποια έξοδα; 

Λειτουργικά; Πως θα λειτουργήσει;  

κ. Πρόεδρος: Μα ήδη υπάρχει υποδομή κ. Μηλίδη, το Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών όπως και στην Αθήνα υπάρχει κάτι παρόμοιο και κατεβαίνουν από τη 

Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα για να μάθουν ασφαλή οδήγηση, και θα σας φέρω 

ένα παράδειγμα, πολλοί οδηγοί εταιρειών, ιδιωτικών εταιρειών, στέλνουν εκεί το 

προσωπικό τους, τους οδηγούς τους για να μάθουν ασφαλή οδήγηση. Είναι ένα πάρα 

πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο θα φέρει ξένο κόσμο σ’ αυτή τη πόλη. Και έχουμε 

την υποδομή του Αυτοκινητοδρομίου έτοιμη. Θα λειτουργεί με τις υπάρχουσες 

υποδομές. Ενισχύεται η λειτουργία του Αυτοκινητοδρομίου.  

κ. Γκότσης: Καταρχήν κ. Πρόεδρε θα ήθελα να υπάρχει μια τάξη, τι σημαίνει 

αυτό; Βλέπετε ότι εμείς σηκώνουμε το χέρι και περιμένουμε τη σειρά μας. Δεν μπορεί οι 

συνάδελφοι, ο καθένας να πετάγεται και να παίρνει τη σειρά του άλλου. Σας παρακαλώ 

να τηρηθεί αυτό και να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία σ’ αυτό το Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό προβλέπεται κ. Γκότση από τον κώδικα. Θα γράφουμε 

ομιλητές, ο γραμματέας είναι υπεύθυνος γι’ αυτή τη δουλειά. Από εδώ και στο εξής οι 

ομιλητές θα γράφονται σε μια λίστα και θα μιλούν με τη σειρά που αναγράφονται.  

κ. Γκότσης: Να περάσω και στο θέμα μας. Καταρχήν αυτό το θέμα είναι της 

προηγούμενης Δ.Α. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι η εξής, αν επειδή ξέρω την 

οικονομική δυσπραγία του Δήμου, αν αυτά τα χρήματα υπάρχουν και μπορείτε να τα 

δώσετε σαν Δήμος ή αν θα ζοριστείτε ή αν θα τα κόψετε από κάπου αλλού. Το έχετε 

προγραμματίσει αυτό το πράγμα; Μπορείτε να ανταποκριθείτε; Και καλά θα κάνετε, αν 

υπάρχουν τα χρήματα, βεβαίως καλό θα είναι, διότι θα υπάρχει μια Σχολή στην Αθήνα 

και μία στις Σέρρες και είναι τιμή μας αυτό. Αλλά θέλω να πω, το προγραμματίσατε; 

Μπορούμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά ή στο τέλος θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο που θα 

κόψουμε από κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό; 

κ. Δήμαρχος:   Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και για την πίστα του 

Motocross, ο Δήμος στην προηγούμενη Δημαρχιακή θητεία έδωσε 500.000 €. Και είχαμε 

τώρα 1.200.000, δεν ήταν δυνατόν να τα χάσουμε γιατί όλοι το ψηφίσαμε ομόφωνα.  
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Λέτε από πού θα έρθουν τα χρήματα, τα χρήματα τότε τα δώσαμε από τη ΣΑΤΑ, 

η ΣΑΤΑ ακόμα δεν μας ήρθε, πιστεύω ότι θα δώσουν κάποια ΣΑΤΑ. Αν θέλετε να σας 

πω αν έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ταμείο αυτά τα λεφτά, όχι δεν τα έχουμε.  

κ. Γκότσης: Είπα αν προγραμματίσατε, είπατε από ΣΑΤΑ. 

κ. Δήμαρχος: Ε από πού αλλού; Υπάρχει άλλος τρόπος; 

κ. Κοτρώνης: Εγώ θέλω να συμφωνήσουμε, να μην παίρνουμε τον λόγο 500 

φορές, να μιλούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, όλοι έχουν το δικαίωμα αλλά με άδεια 

του Προέδρου.  

Επί της ουσίας τώρα, εγώ συμφωνώ, είναι άλλο η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης, 

είναι και κάτι που το απαιτούμε και εμείς και θα έπρεπε να το ζητάμε, είναι μέσα στα 

προγράμματα μας και άλλο η Σχολή Οδηγών. Αλλά για τέτοια θέματα κατεπείγοντα και 

άλλα που υπάρχουν στη σημερινή Ημερήσια Διάταξη, που δεν αναφέρονται ποσά, που 

δεν αναφέρεται τίποτα, αυτό δεν θα το δεχτούμε στο μέλλον. Πρέπει να ξέρουμε τα 

ποσά, τα έργα και τι συμβαίνει.  

κ. Πρόεδρος:  Αν δεν είχα την πίεση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εγώ δεν 

θα το έφερνα ως κατεπείγον το θέμα.  

κ. Αναστασιάδης:  Θα πρέπει να γίνει εδώ μια υπηρεσία, διότι έχουμε το 

Αυτοκινητοδρόμιο, έχουμε το Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής, θα πρέπει να γίνει μια 

υπηρεσία εδώ, όχι στην Αθήνα.  

κα Σαραντίδου:  Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό, γιατί πολύ εύκολα και αβίαστα 

διαθέτουμε κάποια χρήματα που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Δ.Α., την ώρα που το 

προηγούμενο Δ.Σ. είχε κλείσει τους Παιδικούς Σταθμούς γιατί δεν είχε χρήματα. Θα 

πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες, να δούμε τη ΣΑΤΑ που δεν μας ήρθε ακόμα 

που θα την τοποθετήσουμε και νομίζω ότι τέτοια θέματα άμεσα και κατεπείγοντα δεν θα 

πρέπει να μας βάζουν θηλιά στο λαιμό. Κλείσαμε παιδικούς σταθμούς, θα πρέπει να τους 

ξανανοίξουμε. 

κ. Πρόεδρος:  Άλλο είναι αυτό το θέμα κ. Σαραντίδου. Εδώ εσείς ψηφίζετε 

αρνητικά και είναι σεβαστή η άποψη σας. Υπάρχει άλλη αρνητική άποψη; 

κ. Φωτιάδης: Η παράταξη μας θα το ψηφίσει το θέμα, αλλά όταν έρχεται ένα 

θέμα πρέπει η εισήγηση να λέει ακριβώς από πού θα είναι η συμμετοχή του Δήμου. 

Εμείς δεν είχαμε τέτοιου είδους εισήγηση.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ σας διάβασα προηγουμένως από ¨ίδια έσοδα, ΣΑΤΑ ή άλλοι 

πόροι¨.  

Πάμε στο 2ο θέμα κατεπείγον, γνωρίζουμε όλοι ότι με την απόφαση 918/2010 

ΑΔΣ, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του 2011 συνολικής 

δαπάνης 609.757 € χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Σερρών στους κάτωθι αναδόχους:  

α) προμήθεια καυσίμων 368.227 € χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δ.Δ. Σερρών 

στην εταιρεία Τσικνίκας Ζήσης και Σια Ο.Ε. η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 

0,50% στην νόμιμη διαμορφωμένη τιμή λιανικής για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, 

πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη super,  

β) της προμήθειας καυσίμων αξίας 80.616 € χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δ.Δ. 

Λευκώνα στην εταιρεία Μπερμπερίδης Ιωάννης και Σια Ο.Ε., η οποία προσέφερε 

ποσοστό έκπτωσης 0,25% στην νόμιμα διαμορφωμένη τιμή λιανικής για τα είδη 

πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη,  
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γ) της προμήθειας καυσίμων αξίας 82.200 € χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δ.Δ. 

Προβατά στην επιχείρηση της Λουλατζή Ευδοκίας η οποία προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 0,15% στην νόμιμα διαμορφωμένη λιανική τιμή για τα είδη πετρέλαιο 

κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης, 

δ) της προμήθειας καυσίμων αξίας 24.488 € χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες των Δ.Δ. 

Άνω Βροντούς και Ορεινής στην επιχείρηση Μανδέλα Αγγέλου η οποία προσέφερε 

ποσοστό έκπτωσης 0,50% στην νόμιμα διαμορφωμένη λιανική τιμή για τα είδη 

πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης και  

ε)  της προμήθειας καυσίμων αξίας 54.224 € χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δ.Δ. 

Σκουτάρεως στην επιχείρηση της Δημητράκη Πασχαλίας η οποία προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 0,20% στην νόμιμα διαμορφωμένη μέση τιμή λιανικής για τα είδη πετρέλαιο 

κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ. 1 ¨προληπτικός έλεγχος συμβάσεων του Ν. 

3852/2010 για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών που συνάπτουν οι ΟΤΑ 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ποσού 100.000 € και μέχρι 500.000 €, 

διενεργείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών πριν από τη σύναψη από το 

ελεγκτικό συνέδριο στο 6ο κλιμάκιο Αθηνών¨.  

Ο φάκελος των καυσίμων εστάλη στην Αθήνα με αριθμό πρωτοκόλλου 1079 στις 

11/1/2011. Η επάρκεια όλων των καυσίμων των 3 πρώην Καποδιστριακών Δήμων και 

των πρώην δύο κοινοτήτων έληξε 31/12/2010. Σημειωτέον ότι οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες ενημερώθηκαν πριν τη λήξη του έτους προκειμένου να προχωρήσουν σε 

εκείνες τις ενέργειες ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα λόγω έλλειψης καυσίμων. 

Ο Δήμος Σερρών με την ήδη συναφθείσα σύμβαση θα κάνει τις ανάγκες σε καύσιμα 

χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι τη σύναψη της νέας σύμβασης για τις ανάγκες 

όλων των ειδών καυσίμων του Καλλικράτειου Δήμου Σερρών εξαιρουμένων των Δ.Ε. 

και των Ν.Π. και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν τους δικούς τους 

προϋπολογισμούς για τα λειτουργικά τους έξοδα. Ο Δήμος Σερρών σήμερα προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σε καύσιμα 1ον για τα αυτοκίνητα και 2ον για την 

θέρμανση των δημοτικών του κτιρίων, λαμβανομένου υπόψη τα παραπάνω προβλήματα 

που αντιμετώπισε με την έναρξη του ως Καλλικράτειος Δήμος και με ότι αυτό 

συνεπάγεται, είναι ανάγκη να προχωρήσει στην προμήθεια καυσίμων όλων των ειδών με 

απευθείας ανάθεση έως του ποσού των 15.000 € όπως ορίζεται στην υπ’ αρίθμ. 

27319/18-7-2002 ΚΥΑ, ΦΕΚ 945β 24-7-2002 από το αρμόδιο όργανο. Ψηφίζει πίστωση 

ποσού 10.000 € σε βάρος του κώδικα 200641001 με τίτλο ¨Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων¨ και πίστωση ποσού 5.000 € σε βάρος του κωδικού 

106643001 με τίτλο ¨Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση¨. Ύστερα από τα παραπάνω 

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης και την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων 

στους ίδιους αναδόχους που ορίστηκαν με την 918/2010 και εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο 

για τις περαιτέρω ενέργειες.               

                 

  
ΘΕΜΑ    1ο: α) Προσδιορισμός χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και  

β) παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου Σερρών σε υπηρεσίες 

του Δήμου Σερρών.   
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κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι. Πριν μπω στην πρόταση μας για το 

θέμα αυτό, το οποίο έχει δυο σκέλη όπως βλέπετε, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για 

τις ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα σχετικά με το θέμα αυτό. Για το θέμα αυτό 

προηγήθηκαν 3 συναντήσεις δικές μου με τον κ. Μωυσιάδη, οι δυο συναντήσεις έγιναν 

τετ α τετ και η 3η συνάντηση έγινε με τις προϊσταμένες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας, της πρώην Ν.Α. και της Κοινωνικής Μέριμνας. Και στις 3 αυτές 

συναντήσεις συζητήσαμε μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση σχετικά με την 

κατανομή των χώρων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας του Δήμου που συστεγάζονται 

αυτή τη στιγμή στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας. Δεν υπήρξε αποτέλεσμα και την 

Δευτέρα που μας πέρασε ήρθε όπως γνωρίζετε εδώ ο Περιφερειάρχης, ο κ. Ψωμιάδης, 

τον οποίο κάλεσε με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να το γνωρίζω εγώ, ο βουλευτής ο κ. 

Κουτμερίδης. Εγώ θα έφευγα για Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής, ετοιμαζόμουν να 

φύγω και δυο ώρες πιο μπροστά μου είπε ο κ. Κουτμερίδης ότι ¨συνεννοήθηκα με τον κ. 

Περιφερειάρχη, θα έρθει εδώ αύριο για να συζητήσουμε το θέμα της στέγασης των 

υπηρεσιών Δήμου και Περιφέρειας στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας¨. Θα ήταν αγένεια 

να μην παραβρεθώ στη σύσκεψη αυτή. Ανέβαλλα το ταξίδι μου για Αθήνα την Κυριακή 

και εν συνεχεία πέταξα το απόγευμα της Δευτέρας.  

Στη σύσκεψη που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης πρότεινε οι 

υπηρεσίες του Δήμου να πάνε στην πίσω πτέρυγα του κτιρίου της Νομαρχίας, να 

συγκεντρωθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Καταρχήν υπάρχει διάθεση για να 

συζητήσουμε το θέμα σε όλες του τις πτυχές, αλλά την τελική απόφαση την έχει το Δ.Σ. 

Το θέμα το συζήτησα φυσικά και με την παράταξη τη δική μου και καταλήξαμε σε 

κάποιες προτάσεις. Το θέμα όπως το βλέπετε γραμμένο και στην Ημερήσια Διάταξη έχει 

δύο σκέλη, το 1ο σκέλος αφορά τον προσδιορισμό του χώρου συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

διότι για να μπορέσουμε να συνεδριάσουμε σε έναν άλλον χώρο βάσει του ΚΔΚ πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ., γι’ αυτό έρχεται το θέμα αυτό. Και το 2ο σκέλος, αφορά 

την παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου σε υπηρεσίες του Δήμου. Θα πάρουμε δηλαδή 

εδώ δυο χωριστές αποφάσεις, μία απόφαση για να συνεδριάζει το Δ.Σ. σε κάποιον άλλον 

χώρο και μια άλλη απόφαση σχετική με την παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου σε 

υπηρεσίες του Δήμου Σερρών.  

Όσον αφορά την 1η απόφαση μας, δηλαδή την διεξαγωγή συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

σε άλλο χώρο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για να αποδείξω την 

ανάγκη εξεύρεσης άλλου χώρου για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η εικόνα μιλάει από μόνη 

της, η ανάγκη είναι επιτακτική, επιβάλλεται. Και ο καταλληλότερος χώρος για τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου. Γι’ αυτό 

προτείνω το Δ.Σ. να πάρει μια απόφαση για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου λόγω στενότητας χώρου στο υφιστάμενο 

δημοτικό κατάστημα. Βάσει αυτής της απόφασης θα ζητάμε από μεν την Κτηματική 

Εταιρεία Δημοσίου που είναι η ιδιοκτήτρια του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας, θα ζητάμε 

να μας παραχωρήσει το δικαίωμα της χρήσης, της αίθουσας συνεδριάσεων του 

Διοικητηρίου για τις ανάγκες του Δ.Σ. Και από την Περιφέρεια θα ζητάμε την 

προσυνεννόηση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου πριν από κάθε συνεδρίαση για την 

αποφυγή συμπτώσεων των ημερομηνιών συνεδριάσεων των δύο φορέων. Αυτή είναι η 

πρόταση μας όσον αφορά το 1ο σκέλος σχετικά με την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.  
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Η 2η απόφαση, αφορά την παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου Σερρών σε 

υπηρεσίες του Δήμου. Αυτή η απόφαση μας θα απευθύνεται όπως είναι εύλογο στην 

ιδιοκτήτρια του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας που είναι η Κτηματική Εταιρεία 

Δημοσίου, να κάνω μια παρένθεση εδώ για όταν αναφερόμουν για τις ενέργειες που 

έκανα ξέχασα να σας πω ότι όταν πήγα στην Αθήνα όπως ξέρετε επισκέφτηκε και την 

Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, κάλεσα όλους τους βουλευτές του νομού, όλων των 

κομμάτων να παραβρεθούν σ’ αυτή τη σύσκεψη, παρευρέθησαν οι κύριοι Τζελέπης, 

Κουτμερίδης και Πολατίδης και οι άλλοι βουλευτές είχαν κάποιες ανειλημμένες 

υποχρεώσεις, ο κ. Χαριτίδης ήταν άρρωστος, δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στη 

σύσκεψη αυτή. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματικής 

Εταιρείας Δημοσίου, ο Διευθυντής της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου και ένας άλλος 

υπάλληλος που δεν ξέρω ποιος ήταν. Και μετά από τη συζήτηση που έγινε ζήτησα να 

έρθει κάποιος από το Δ/κό Συμβούλιο της Εταιρείας ή κάποιος από την Κτηματική 

Εταιρεία Δημοσίου για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση που επικρατεί εδώ 

και να εξετάσει και το αίτημα. Μου υποσχέθηκαν, δεσμεύτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ότι στο τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται, της επόμενης, θα επισκεφτεί την πόλη μας, 

τον δήμο μας, ο Διευθυντής της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου για να δει τι ακριβώς 

συμβαίνει. Και κλείνω την παρένθεση όσον αφορά την ενημέρωση που ξέχασα να σας 

αναφέρω.  

Ποια είναι η πρόταση μας λοιπόν σχετικά με την παραχώρηση του Διοικητηρίου 

σε υπηρεσίες του Δήμου. Η απόφαση αυτή, όπως είπα προηγουμένως θα απευθύνεται 

στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου γιατί αυτή είναι η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, από αυτή 

θα ζητήσουμε τους πόρους και θα ζητάμε την παραχώρηση κατά χρήση του κτιρίου και 

του αύλειου χώρου στον νέο Δήμο Σερρών, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

ενός από τους δύο ορόφους της πρόσοψης και φυσικά την παραμονή των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας που βρίσκονται στον χώρο εκείνον μέχρι η Περιφέρεια να μετεγκατασταθεί 

σε δικούς της χώρους. Το πλήρες κείμενο το οποίο καταθέτουμε εδώ για συζήτηση και 

ψήφιση, το οποίο θα θέλαμε να ψηφιστεί και να αποσταλεί, έχει ως εξής: 

¨Με τη συνένωση από 1/1/2011 Δήμων και Κοινοτήτων και την μεταφορά 

υπηρεσιών, προσωπικού και αρμοδιοτήτων από την καταργειθείσα πλέον Ν.Α. Σερρών, 

ο νέος Δήμος Σερρών ως Μητροπολιτικός Δήμος του νομού, μετασχηματίζεται σε 

μεγάλο οργανισμό με διευρυμένο οργανόγραμμα υπηρεσιακών μονάδων. Θα εξυπηρετεί 

στο εξής 76.000 δημότες και 100.000 κατοίκους. Συνέπεια τούτων προκύπτει επείγουσα 

ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων χώρων για να στεγάσει ο νέος Δήμος μας τις υπηρεσίες 

του. για τους ίδιους λόγους, το διευρυμένο πλέον Δ.Σ. με 41 και πλέον μέλη (όταν λέει 

και πλέον σημαίνει ότι ο Δήμαρχος είναι το 42ο μέλος), είναι αδύνατον να συνεδριάζει 

λόγω στενότητας χώρος στο υφιστάμενο Δημοτικό κατάστημα.  

Όπως ήδη γνωρίζετε με τον Καλλικρατικό νόμο 3852/2010, η Ν.Α. του νομού 

μας, η οποία στεγαζόταν μέχρι σήμερα στο Διοικητήριο, ιδιοκτησίας Κ.Ε.Δ., επί της 

οδού Μεραρχίας 36 παύει να υφίσταται. Εκεί σήμερα στεγάζονται μεταφερόμενες στον 

δήμο Σερρών τέως Νομαρχιακές Υπηρεσίες όπως είναι η Διεύθυνση Πολεοδομίας, η 

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΚΕΠ, η ΤΥΔΚ κ.λπ καθώς και υπηρεσίες που 

μεταφέρονται στην Περιφέρεια. από 1/1/2013 μεταφέρονται με τον ίδιο Καλλικρατικό 

νόμο και άλλες αρμοδιότητες, υπηρεσίες και προσωπικό της Ν.Α. στον δήμο Σερρών οι 

οποίες σήμερα ανήκουν στην Περιφέρεια.  
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Ο Δήμος Σερρών που εδρεύει στην πόλη των Σερρών πρωτεύουσα του νομού, 

χρειάζεται ένα αξιοπρεπές Δημαρχείο για να εκπροσωπήσει τον δήμο στους ξένους 

επισκέπτες και για να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους πολίτες. Το υφιστάμενο 

Δημαρχείο ήταν ήδη ακατάλληλο και τώρα με την διεύρυνση των υπηρεσιών του Δήμου 

είναι αδύνατο να υποδεχθεί λόγω στενότητας χώρου και άλλες υπηρεσίες και προσωπικό 

στις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις του.  

Την ανάγκη μεταστέγασης του νέου Δήμου στο επί της οδού Μεραρχίας 36 

ακίνητο της Κ.Ε.Δ., επισήμαναν και προεκλογικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις του νέου 

Δήμου Σερρών οι οποίες σήμερα απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. Το ίδιο επισημαίνουν και 

προτείνουν βουλευτές του νομού, φορείς, Μ.Μ.Ε. και πολίτες. Υπάρχει συνεπώς ταύτιση 

απόψεων περί αυτού, ολόκληρης της Σερραϊκής Κοινωνίας λόγω της εμφανούς 

αδυναμίας λειτουργίας και ανταπόκρισης του υφιστάμενου Δημαρχείου στις νέες 

ανάγκες. Επίσης την ανάγκη μεταστέγασης του Δημαρχείου μας στο κτίριο της Ν.Α. είχε 

διαπιστώσει και συμπεριλάβει εδώ και χρόνια στον οραματικό σχεδιασμό του και ο 

αείμνηστος υπουργός χωροταξίας κ. Αντώνης Τρίτσης.  

Μετά την παραπάνω παρουσίαση της κατάστασης και των αναγκών στέγασης 

των υπηρεσιών του νέου Δήμου μας, παρακαλούμε και προτείνουμε στην υπηρεσία σας, 

στην ΚΕΔ τα εξής: 1ον την παραχώρηση κατά χρήση του Διοικητηρίου ακίνητο της ΚΕΔ 

καθώς και του αύλειου χώρου αυτού στον νέο Δήμο Σερρών, 2ον την άμεση και κατ’ 

επείγουσα παραχώρηση χρήσης ενός ορόφου της πρόσοψης του εν λόγω ακινήτου της 

ΚΕΔ για την παραμονή εκεί όπου και λειτουργούν οι προαναφερθείσες μεταφερόμενες 

υπηρεσίες του Δήμου μας, όπως είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η 

Πολεοδομία κ.α. καθώς και για την μεταστέγαση στο εν λόγω ακίνητο του τμήματος 

Πολεοδομίας του Δήμου μας ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες στον αυτό χώρο 

καλύτερα και χωρίς προβλήματα, 3ον προτείνουμε την παραμονή των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας στο εν λόγω ακίνητο στο οποίο στεγάζονται σήμερα ως της μεταφοράς τους 

σε δικούς τους χώρους. Άρα κατανοούμε την ανάγκη συστέγασης που υπάρχει 

υπηρεσιών της Περιφέρειας στο κτίριο της πρώην Ν.Α.¨. 

Αυτές είναι οι προτάσεις μας τις οποίες θα θέσουμε φυσικά και σε ψηφοφορία, 

χωριστά για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. και χωριστά για τους χώρους του 

Διοικητηρίου.  

κ. Γκότσης: Μια διευκρίνιση, τρία είναι τα σκέλη: α) αίθουσα συνεδριάσεων, β) 

η χρήση του αύλειου χώρου και όλου του Διοικητηρίου και γ) η συστέγαση των 

υπηρεσιών μέχρι μετεγκατάστασης της Περιφέρειας.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι. Δύο είναι.  

κ. Δήμαρχος: Το λέει και η Ημερήσια Διάταξη, ¨Προσδιορισμός χώρου 

συνεδριάσεων του Δ.Σ.¨ ένα είναι αυτό και 2ον σχετικά με τους χώρους που ζητάμε από 

το Διοικητήριο, το πακέτο που προτείνουμε γι’ αυτό το θέμα είναι αυτές οι τρεις 

προτάσεις που κάνουμε.  

κ. Γκότσης: Το χωρίζουμε εμείς.  

κ. Δήμαρχος: Καλά κάνετε και το χωρίζετε, δικαίωμα σας είναι. Όμως το έχουμε 

γραμμένο και στην Ημερήσια Διάταξη και έτσι το ζητάμε.  
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κ. Μηλίδης: Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα είναι 

χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή όμως το θέμα καίει, τι προτείνετε να 

κάνετε; Και ένα 2ο, είδα στον Ημερήσιο Τύπο ότι είχατε συναντηθεί με τον 

Περιφερειάρχη και είπατε ότι υπάρχει διάθεση.  

κ. Δήμαρχος:  Καταρχήν για να συνεδριάζουμε στην αίθουσα του πρώην 

Νομαρχιακού Συμβουλίου αυτό είναι πολύ απλό. Και η επόμενη συνεδρίαση μπορεί να 

γίνει εκεί. Τελείωσε αυτό. Όσον αφορά τώρα την παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου, 

λέτε ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, έστω ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες δεν 

πρέπει να γίνει η αρχή; Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και 

θέληση, αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει συγκατοίκηση. Οι υπηρεσίες Δήμου και 

Περιφέρειας βρίσκονται στο ίδιο κτίριο. Τι λέμε εμείς; Οι υπηρεσίες του Δήμου να 

συγκεντρωθούν σε έναν χώρο και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας σε άλλο χώρο και λέμε 

έτσι όπως είναι εκεί τώρα, ένας όροφος να διατεθεί στον δήμο και οι υπόλοιποι όροφοι 

στην Περιφέρεια. Αυτό λέμε. Εγώ με ποιο σκεπτικό ξεκίνησα να κάνω συζητήσεις με τον 

κ. Αντιπεριφερειάρχη, ακριβώς γιατί θεωρούσα ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε 

να το λύσουμε και μεταξύ μας χωρίς αυτή τη στιγμή να προστρέχουμε στην ΚΕΔ, αν 

μπορούσαμε να συνεννοηθούμε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη; Η Πολεοδομία 

του Δήμου πρέπει οπωσδήποτε να πάει εκεί, δεν είναι δυνατόν η μισή Πολεοδομία να 

βρίσκεται στη Νομαρχία και η άλλη μισή να βρίσκεται 300-400 μέτρα πιο μακριά σε 

άλλο κτίριο. Ένας πολίτης που θέλει ένα έγγραφο το οποίο χρειάζεται δυο υπογραφές και 

τη μια υπογραφή πρέπει να τη βάλει ο υπάλληλος που βρίσκεται στο κτίριο της 

Νομαρχίας και ο άλλος στο κτίριο που νοικιάζει τώρα ο Δήμος, ε δεν είναι σοβαρά 

πράγματα αυτά. Πιστεύω εγώ ότι μπορούμε να τα λύσουμε, υπάρχουν λύσεις, θεωρούμε 

ότι το αίτημα μας, η πρόταση που καταθέτουμε είναι πολύ, μα πάρα πολύ λογική, μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και αύριο και νομίζω ότι θα είναι ευχαριστημένοι και οι συμπολίτες 

μας διότι δεν ξέρω τι εισπράττετε από τον κόσμο, ο κόσμος θέλει κάποτε το Δημαρχείο, 

αυτό ήταν το όνειρο όλων μας, κάποτε το Δημαρχείο να μεταφερθεί στο σημερινό 

Διοικητήριο. Θα είχε δίκιο η Περιφέρεια να διεκδικεί αυτό το κτίριο αν η έδρα της 

Περιφέρειας ήταν οι Σέρρες, η έδρα της Περιφέρειας είναι η Θεσσαλονίκη, εδώ είναι το 

παράρτημα της Περιφέρειας, η έδρα του Δήμου είναι η πόλη των Σερρών και δεν είναι 

δυνατόν αυτός ο ιστορικός Δήμος με αυτή την ιστορία και μ’ αυτό το μέγεθος που έχει, 

100.000 κατοίκους και 75.000 δημότες, είμαστε στους 10 μεγαλύτερους Δήμους της 

Ελλάδας, δεν είναι δυνατόν αυτός ο Δήμος να μην αξίζει μια τέτοια προσπάθεια. Είπαμε 

ότι αμέσως δεν μπορεί να γίνει, είπαμε τι μπορεί να γίνει αμέσως, αλλά αυτό το κτίριο 

πρέπει να περιέλθει και είμαι βέβαιος αργά ή γρήγορα θα περιέλθει στον δήμο.  

Εγώ επίσης ζήτησα να συναντηθώ και με τους πρώην δημάρχους, πήρα τηλέφωνο 

και τον κ. Βλάχο και τον κ. Μητλιάγκα και τον κ. Γεωργούλα, ο κ. Βλάχος είχε κάποια 

ανειλημμένη υποχρέωση δεν μπόρεσε να είναι στη συνάντηση όπως και ο κ. Μητλιάγκας 

και θα σας πω γιατί, μου είπε όμως ο κ. Βλάχος να μεταφέρω την άποψη του στο Δ.Σ. η 

οποία άποψη του κ. Βλάχου είναι ¨εδώ και τώρα όλο το Δημαρχείο στο κτίριο της 

Νομαρχίας¨. Ο κ. Γεωργούλας συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση τη δική μας, ο κ. 

Μητλιάγκας επειδή είχε ένα προσωπικό πρόβλημα δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε, δεν 

ξέρουμε ποια είναι η θέση του όμως θα συναντηθούμε και πιστεύω ότι θα 

δημοσιοποιήσει και ο κ. Μητλιάγκας τη θέση του. Αυτή είναι η απάντηση μου κ. 

Μηλίδη.  
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κ. Αναστασιάδης: Ο Δήμαρχος έκανε ένα λάθος, ζήτησε κατά χρήση. Όχι κατά 

χρήση αλλά κατά κυριότητα. Το κτίριο αυτό χτίστηκε το … με χρήματα Σερραίων 

πολιτών, όχι του κράτους. Κάνετε λάθος που δεν ζητάτε την Νομαρχία κατά κυριότητα. 

Η Νομαρχία ανήκει στους Σερραίους πολίτες γιατί χτίστηκε με χρήματα Σερραίων 

πολιτών.  

κ. Δήμαρχος: Απλώς σ’ αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, χαίρομαι καταρχήν 

που το λέει, είναι μια πιο προωθημένη πρόταση, πιο δυναμική πρόταση, αυτό θα ήταν 

ακόμη καλύτερο κ. Αναστασιάδη, θα έρθει εδώ ο Διευθυντής της ΚΕΔ, εδώ είμαστε γιατί 

όχι να μη συζητήσουμε και αυτή τη πρόταση. Αλλά για να δείτε πόσο λογικά το θέτουμε 

το θέμα εμείς λέμε σ’ αυτή τη φάση κατά χρήση και βλέπουμε.  

κ. Αναστασιάδης: Προσέξτε, τα χρήματα που έγινε η Νομαρχία έγινε από 

Σερραίους πολίτες και όχι από το ελληνικό δημόσιο.  

κ. Γαλάνης:  Αυτό που θα ήθελα να πω, επειδή είχα την τύχη να αναζητήσω 

κάποιες πληροφορίες για το θέμα, και από τη Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου που 

εδρεύει εδώ στις Σέρρες, έχω την αίσθηση ότι σας ξεφεύγει κ. Αναστασιάδη το γεγονός 

ότι όπου εδρεύουν, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν 

μεταβιβάζεται η κυριότητα. Ο κύριος τέως Νομάρχης, τα έγγραφα που είδα στην 

Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου έκανε κάποιες ενέργειες για τη μεταβίβαση της 

κυριότητας και επομένως η απάντηση εγγράφως ήταν με βάση εγκυκλίους και 

υπουργικές αποφάσεις ότι επειδή ακριβώς στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών στο Διοικητήριο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί κατά κυριότητα το 

συγκεκριμένο κτίριο, μόνο κατά χρήση.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Δήμαρχε θα ήθελα εσείς να διευκρινίσετε στο Σώμα, είπατε 

ότι κάνατε δυο επαφές με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Μωυσιάδη και μία παρουσία 

υπηρεσιακών παραγόντων. Από τις συναντήσεις σας είπατε ότι δεν προέκυψε κάποια 

συγκεκριμένη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο λόγος που επικαλέστηκε η άλλη 

πλευρά ποιος ήταν; Για ποιο λόγο θεωρούσαν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει λύση; … και 

2ο σκέλος, η πρόταση του κ. Μωυσιάδη όπως την ακούσαμε όλοι από τα Μ.Μ.Ε. ήταν να 

παραχωρηθεί προς χρήση για τις υπηρεσίες της πρώην Νομαρχίας που περάσαν τώρα 

στον δήμο το πίσω κτίριο του Διοικητηρίου. Εσείς λέτε να παραχωρηθεί ένας από τους 

ορόφους. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχει διερευνηθεί σε βάθος ποια η χωρητικότητα του 

ενός και ποια η χωρητικότητα του άλλου, για να δούμε ποιοι μπορεί να στεγαστούν, 

ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες, που χωράμε και που δεν χωράμε.  

κ. Δήμαρχος:  Όσον αφορά το πρώτο σκέλος γιατί δεν υπήρξε κατάληξη. Ο κ. 

Μωυσιάδης ενώ στην πρώτη που είχαμε κάνει μου είπε να δοθεί το ισόγειο μέχρι εκεί 

που είναι η κρατική περιφέρεια, η κ. Αγγελίδου, στη δεύτερη συνάντηση μου είπε τον 

μισό χώρο του ισογείου, μόλις μπαίνουμε δηλαδή στο ισόγειο στην αριστερή πλευρά. 

Δεν ήταν δυνατόν να δεχθούμε τέτοια πρόταση. Οι δε υπηρεσίες, και η Πολεοδομία και η 

Κοινωνική Αλληλεγγύη κατέθεσαν και εγγράφως τις προτάσεις τους. Η Κοινωνική 

Αλληλεγγύη λέει ¨δεν πρέπει να μετακινηθούμε, να φύγουμε από εκεί¨, η δε Πολεοδομία 

είπε το εξής, ¨αν είναι να ρθούμε κάτω 1ον να παραμείνουν στον 3ο όροφο και η 

Πολεοδομία του Δήμου να έρθει στο μισό του 2ου ορόφου ή αν θέλετε να ρθούμε κάτω 

και να στεγαστεί όλη η Πολεοδομία, η ενιαία Πολεοδομία, πρέπει τότε να φύγει από εκεί 

και η Κοινωνική Αλληλεγγύη και το ΚΕΠ για να χωρέσει εκεί η Πολεοδομία¨. Αυτές 

είναι οι προτάσεις των υπηρεσιών, των διευθυντριών.  
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Και το 2ο που ρωτήσατε ήταν για την χωρητικότητα. Δόθηκε η απάντηση. Αξίζει 

ένας Δήμος σαν τον Δήμο Σερρών να τον παραπετάξουμε εκεί πίσω; Ενώ υπάρχει λύση; 

Η σημερινή Περιφέρεια με τους υπαλλήλους της δεν χωράει σε έναν όροφο και άλλους 

τρεις κάθετους ορόφους; Ένας όροφος είναι 3 κάθετοι όροφοι. Χωράει και περισσεύει.  

κ. Δινάκης: κ. Δήμαρχε αυτό που ακούστηκε ότι μας δίνουν τους 3 πίσω 

ορόφους που έχει 33 γραφεία, αυτά εμάς μας καλύπτουν; Ανεξάρτητα του αν είναι πίσω 

ή μπρος.  

κ. Δήμαρχος:  Καταρχήν κάνουν και οι υπηρεσίες τις προτάσεις τους και 

κοιτάξτε λίγο, αν καλυπτόμασταν και στον αύλειο χώρο που είναι το πρώην Τμήμα 

Συγκοινωνίας, θα δεχόσασταν κ. Δινάκη;  

κ. Δινάκης: Το ερώτημα μου είναι το αν καλυπτόμαστε γιατί είναι γεγονός ότι θα 

πέσει το σπίτι του γείτονα αλλά δεν είναι δικό μου, αν καλυπτόμαστε να το πάρουμε ως 

προσωρινή λύση και να αρχίσουμε τους αγώνες μας για να διεκδικήσουμε από το κτίριο 

αυτό που θέλουμε.  

κ. Δήμαρχος:  Μα για ποιο λόγο; Που είναι το πρόβλημα να μην πάρουμε τον 

έναν από τους δύο ορόφους της πρόσοψης; Δεν το καταλαβαίνω αυτό; Γιατί να είναι 

εύκολο να πάρουμε τους τρεις πίσω; 

κ. Πρόεδρος:  Πιστεύω ότι εξαντλήθηκαν οι διευκρινιστικές, να περάσουμε στις 

τοποθετήσεις των επικεφαλείς των συνδυασμών πρώτα.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, όραμα όλων των 

Σερραίων εδώ και πολλά χρόνια είναι η μετεγκατάσταση του Δήμου στο κτίριο της 

πρώην Νομαρχίας, σ’ αυτό το νεοκλασικό κτίριο. Σίγουρα το αξίζει αυτός ο νέος 

Καλλικρατικός Δήμος. Βεβαίως έγιναν κάποιες κινήσεις, εγώ είχα σχηματίσει 

διαφορετική άποψη από αυτά που έλεγαν τα δημοσιεύματα, ότι ο κ. Δήμαρχος με τον κ. 

Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη είχαν φτάσει σε μια πρόταση καλή που θα 

μπορούσε να περπατήσει από αύριο. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι αφού υπάρχει καλή θέληση 

και διάθεση όλα θα πάνε καλά και ήμουν σίγουρος ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.  

Σήμερα είδα μια εντελώς διαφοροποιημένη τοποθέτηση, βέβαια δεν συζητάμε για 

τον χώρο συνεδριάσεων, αυτό πρέπει να γίνει επειγόντως. Εκείνο όμως που θέλω να 

τονίσω είναι το εξής, ότι η μετεγκατάσταση υπηρεσιών πρέπει να γίνει άμεσα. Στο 

ερώτημα μου ότι είναι καλές αυτές οι κινήσεις και πρέπει κάποτε να περιέλθουν και είμαι 

βέβαιος ότι θα περιέλθουν αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα αργήσει ακόμα πάρα πολύ. 

Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να συνυπάρξουν, πρέπει να υπάρχει συστέγαση για να 

λειτουργήσει ο Δήμος και βέβαια η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια είναι η φυσική συνέχεια 

της καταργημένης Νομαρχίας άρα λοιπόν θα πρέπει να συνυπάρξουν για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ακόμη, πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Είναι πολύ 

νωρίς βέβαια ακόμη, νομίζω ότι με την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και τους 

συνενωμένους δήμους, θα υπάρξουν υπηρεσίες, υπάλληλοι που θα αλλάξου, αυτό δεν 

έγινε ακόμη και δεν είμαστε σε πραγματικούς αριθμούς αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα 

πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν για να μιλάμε επί συγκεκριμένων δεδομένων. 

Θα έρθουν και άλλες αρμοδιότητες, νομίζω ότι με τον Καλλικρατικό νόμο θα έρθουν 

πάρα πολλές αρμοδιότητες. Πιστεύω ότι πολλές από τις υπηρεσίες της πρώην Νομαρχίας 

θα παραχωρηθούν στον δήμο. Άρα κάποιες υπηρεσίες που είναι εκεί θα συνεχίσουν να 

είναι εκεί γιατί πλέον θα ανήκουν στον δήμο.  
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Θα πρέπει ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε και ότι άλλο υπάρχει στον δήμο, 

δηλαδή πρώην κτίρια δήμων, κοινοτήτων, θα πρέπει αυτοί οι χώροι να αξιοποιηθούν 

γιατί είναι πάρα πολύ καλοί και λειτουργικοί και έχουμε και άλλους τέτοιους χώρους 

εξαιρετικούς, γιατί νομίζω ότι αν και αυτό το θέμα δεν το δούμε θα καταλήξουν να 

ερημώσουν και να γίνουν όπως το παλιό νοσοκομείο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έτσι θα 

γίνουν αν και γι’ αυτά δεν ενδιαφερθούμε άμεσα. Να δούμε και εκεί τι μπορεί να γίνει 

για το συμφέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας. Δεν πρέπει να δούμε τα επί 

μέρους, να δούμε το γενικό συμφέρον, αυτό που εξυπηρετεί τον πολίτη καλύτερα.  

Εγώ θα πω μια φράση λαϊκή, σε έναν χώρο χίλιοι καλοί χωράνε, ένας κακός δεν 

χωράει. Άρα λοιπόν, μπορούμε και επειδή πιστεύω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ το θέμα 

μεταβίβασης της χρήσης ή όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης ακόμα καλύτερα κυριότητας, 

πιστεύω ότι θα αργήσει. Ενστερνίζομαι την ελπίδα του Δημάρχου ότι μπορεί να γίνει 

πολύ γρήγορα αλλά δεν το πιστεύω, στην Ελλάδα ζούμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.  

Νομίζω ότι για να λειτουργήσει από αύριο και επειδή επείγουν τα θέματα, θα 

πρέπει να αποδεχθούμε την πρόταση και αυτή είναι η πρόταση μου προς το Σώμα, να 

αποδεχθούμε την πρόταση της Περιφέρειας με τα 33 … 37 γραφεία και στη συνέχεια σε 

καθημερινή βάση να διεκδικούμε το καλύτερο δυνατόν, αυτό που σας είπα να 

αξιοποιήσουμε και όλους τους άλλους χώρους. Αυτή είναι η πρόταση μας, για να 

μπορέσουμε να λειτουργήσουμε άμεσα, αλλιώς θα μπλεχτούμε σε έναν κυκεώνα θα 

στέλνουμε εμείς έγγραφα, οι υπηρεσίες θα στέλνουν έγγραφα, θα στέλνουμε εμείς, θα 

μας πουν περιμένετε και θα περνάει ο χρόνος χωρίς … Άλλωστε όπως είπε ο κ. 

Δήμαρχος υπάρχει ήδη συνύπαρξη και από τη στιγμή που υπάρχει δεν χρειάζεται να 

καθυστερούμε.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, έχουμε μια ώρα και 

πλέον που απασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα, είναι ένα θέμα που για εμάς είχε 

αρχίσει από την προεκλογική περίοδο. Θεωρώ ότι έγιναν κάποιοι χειρισμοί, δεν θέλω να 

τους ονομάσω ατυχείς, έγιναν με άγχος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, αυτή την περίοδο 

των πρώτων ημερών να ασχοληθούμε με πρωτοβουλίες του κ. Δημάρχων ή με άλλων 

πολιτικών στελεχών του νομού. Εμένα με ξενίζει η πρωτοβουλία κάποιου βουλευτή να 

καλέσει τον Περιφερειάρχη κ.λπ. το αφήνω αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις … Άλλη 

τακτική θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, δεν είναι ζητούμενο αυτό. Τι εννοώ; Το αν η 

κυριότητα είναι κατά χρήση δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αν πάμε να δούμε στον 

φάκελο όπως είπε και ο κ. Γαλάνης, εκεί στεγάζονται η Στατιστική Υπηρεσία και η 

Κρατική Υπηρεσία, δεν μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε ούτε για χρήση το κτίριο εάν 

δεν δώσουμε στο Κράτος, στη συγκεκριμένη Εταιρεία δηλαδή, για το που θα στεγαστούν 

αυτές οι δομές του Κράτους και εμείς θα φροντίσουμε να πληρώνουμε το ενοίκιο. Άρα 

λοιπόν δεν πρέπει να συζητούμε άδικα. Κακώς ταλαιπωρούμαστε.  

Συνεπώς στο 1ο σκέλος το ψηφίζουμε και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το 

συζητούμε καν, δηλαδή την μεταφορά των Συνεδριάσεων στο Διοικητήριο.  

Όσον αφορά για τις κινήσεις συστέγασης, μα ήδη υπάρχει συστέγαση. 

Αυτομάτως δηλαδή δομές υπηρεσίας υπάρχουν. Θα μας αποβάλλουν; Δεν το συζητούμε! 

Αν θα μετακινηθούμε εδώ ή εκεί, εννοώ στο δίπλα ή στο παραδίπλα γραφείο να το 

κάνουμε, κακώς καταναλώνουμε δυνάμεις σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να 

προχωρήσουμε ψηφίζοντας.  
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Θα περίμενα κ. Δήμαρχε να μη συζητούμε το θέμα έτσι, θα περίμενα να έρθει μια 

εισήγηση για ποιες υπηρεσιακές μονάδες, ο κ. Μηλίδης ανέφερε τα κτίρια, έχουμε 

εξαιρετικά κτίρια στην Περιφέρεια. Ο Καλλικράτης το πρώτο που βάσει είναι η 

εξυπηρέτηση των πολιτών και η εξοικονόμηση των Οικονομικών ως δεύτερο στόχο και 

όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι γνωστά και είναι στόχος μονίμως της Τ.Α. εδώ και 

δεκαετίες. Συνεπώς θα περίμενα μία καταγραφή των χώρων των κτιρίων δηλαδή που έχει 

ο Δήμος, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε αγχωμένοι, στεγάζονται ήδη αυτές οι δομές, να 

δούμε θα αποκεντρωθούμε; Λέω πχ. η Πολεοδομία θα μπορούσε να πάει στο κτίριο, στο 

πρώην Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σκουτάρεως; Εγώ λέω ότι ναι. Πρόταση μας και 

φιλοσοφία μας ήταν αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι η …, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα 

έπρεπε να είναι οργανωμένη αφού πρώτα ψηφίζουμε τον κανονισμό των εσωτερικών 

οργανισμών και αφού απογράψουμε και έχουμε την γενική εικόνα των κτιρίων και αφού 

μας την παρουσιάσετε θα ψηφίσουμε αυτή την οργανωμένη πλέον λειτουργία του 

Δήμου. Εάν λοιπόν από αυτή τη διαδικασία προκύψει ανάγκη να μεταφέρουμε εκεί και τι 

προκύπτει θα πρέπει να το βάλουμε πλέον στο 2ο σκέλος, να έρθει εδώ η εκπρόσωπος για 

να συνδιεκδικήσουμε τη συστέγαση πλέον της Κρατικής, της Στατιστικής και των 

εμπλεκομένων της αιρετής Περιφέρειας και δομών του Δήμου. Αυτό δεν είναι δύσκολο, 

αυτό είναι εύκολο, ούτε η άλλη πλευρά ας μου επιτραπεί η διατύπωση, εάν παρουσιαστεί 

αυτό εδώ το πλάνο θα έχει αντίρρηση. Μπορούμε λοιπόν να δουλέψουμε έτσι, να 

ετοιμαστούμε δεόντος, να μη λειτουργήσουμε με άγχος, εμείς θα ψηφίσουμε αλλά 

θεωρούμε ότι για να είμαστε πειστικοί θα πρέπει πρωτίστως και περιμένω εγώ, το δικό 

σας πλάνο. Θα πάμε συγκεντρωτικά; Θα μεταφέρουμε όλες τις υπηρεσίες; Ποιες θα είναι 

οι υπηρεσιακές μονάδες που θα μείνουν πίσω στους πρώην δήμους και στις Κοινότητες; 

Δεν θα αξιοποιήσουμε αυτά τα κτίρια; Θα συγκεντρώσουμε όλες τις υπηρεσίες εντός του 

Δήμου της πόλης των Σερρών; Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα μας, να προχωρήσουμε 

παρακαλώ. 

Κ. Πρόεδρε και μια παράκληση, 9 η ώρα το βράδυ Παρασκευή, πότε θα 

τελειώσουμε; Να προχωρήσουμε, ας μην μακρηγορήσουμε στο θέμα αυτό και ζητούμε 

παρακαλώ να φέρετε εδώ να συζητήσουμε την αξιοποίηση της στέγασης και άλλων 

κτιρίων. Έγιναν κινήσεις τακτικής από άγχος, το λέμε με πολύ καλή διάθεση. Τόσα 

θέματα έχουμε, τόσος κόπος, τόσες μέρες για ποιο λόγο; Κάτι που κρίθηκε στην 

προεκλογική περίοδο;         

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε πριν αρχίσει να συνεδριάζει το Δ.Σ. πρέπει να ξέρουμε 

προπαίδεια, και ούτε καν προπαίδεια ένας απλός πολλαπλασιασμός. Αν κάνουμε 25 επί 2 

ώρες το κάθε θέμα πάει 50, θα μας πάει 12 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, εγώ δεν έχω 

την πρόθεση ή τη διάθεση να αποδεχτώ ούτε το 1ο θέμα ούτε το 2ο, και ακόμα 

σπουδαιότερα το 25ο. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε, συνεπώς πρέπει να είμαστε 

περιεκτικοί, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί. Και δυστυχώς εδώ θα ήθελα να πω ότι 

κολλήσαμε στα ρηχά, ήδη από την πρώτη μέρα δεν μπορούμε να βρούμε που θα 

εγκατασταθεί ο Δήμος.  

Για την αποτυχία αυτή, εδώ δεν πρέπει να είμαστε … και να πούμε τώρα 

προχωράμε προς λήψη θα μας πουν να κάνουμε, ο Πρόεδρος έχει την κύρια ευθύνη για 

την αποτυχία που ήταν πρώτος στόχος της δικής όταν εκλέχθηκε την προηγούμενη 4ετία.  
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Δεν έκανε τίποτα, όταν έκανε λοιπόν αυτή την πρόταση και είπε 1ος στόχος και 

εύκολος είναι η μετεγκατάσταση στη Νομαρχία, τι δεδομένα είχε; Τίποτα; Μηδέν; Το 

δεύτερο είναι ότι αφού δεν έβαλε υποψηφιότητα δεν έτρεχε στην Αθήνα να γκρεμίσει τη 

Δημοτική Αγορά που δεν κατάλαβε ότι δεν γκρεμίζεται, ούτε προσφυγή υπάρχει ούτε 

τίποτα δεν υπάρχει, κάνει μια αίτηση που θα συζητηθεί μετά από ένα χρόνο; Δεν 

μπόρεσε να κάνει καμιά δουλειά εκεί με το Δημαρχείο και τώρα μας συμβουλεύει τι θα 

κάνουμε; 3ον, ο κ. Μωυσιάδης έχει επίσης τεράστιο μερίδιο ευθύνης, και ως Δήμαρχος 

και ως Δημοτικός σύμβουλος … δεν μπορεί λοιπόν υποκειμενικά να βλέπει το θέμα 

τώρα που έγινε Αντιπεριφερειάρχης να μας τα αλλάζει και να λέει ότι δεν ξέρει τις 

δυσκολίες. Και εγώ δηλαδή αν αύριο βγω αντιπεριφερειάρχης να λέω ότι εκεί είναι 

μεγαλύτερες οι ανάγκες και όχι του Δήμου; Βέβαια ευθύνες έχουν και όλοι οι 

προηγούμενοι δήμαρχοι αλλά και οι Πολιτεία με τους εκάστοτε υπουργούς. Δηλαδή 

όποιος πάει εκεί και πιέζει παίρνει νομαρχιακό κτίριο, Σκούταρι, Λευκώνας, Πετρίτσι; 

Τα λέω ενδεικτικά, δεν θέλω να κατηγορήσω. Δεν είπε ο Υπουργός ¨έλα εδώ εσύ κύριε 

…¨, που εγκαινιάστηκε αν δεν κάνω λάθος Δεκέμβριο ένα κόσμημα για εκεί, ¨έχει ο 

Μητροπολιτικός Δήμος κτίριο¨, ¨όχι έχει ένα ερείπιο¨, ¨δεν παίρνεις φράγκο, θα γίνει 

πρώτα εκείνο¨. Δεν μπορούμε να πάρουμε το κτίριο, εδώ … για να κρατήσουμε το 

μνημόνιο δεν μπορούμε να πάρουμε το κτίριο κατά κυριότητα; Όταν υπάρχει πολιτική 

βούληση όλα γίνονται.  

Όσον αφορά την … δεν νομίζω ότι καθυστέρησα. Εμείς διεκδικούμε σε βάθος 

χρόνου το κτίριο της Νομαρχίας, δεν διεκδικούμε ένα αξιοπρεπές, διεκδικούμε ένα 

επιβλητικό κτίριο όπως είναι όλα τα κτίρια στην Ευρώπη, έχει και έναν συμβολισμό. 

Δεχόμαστε την πρόταση της πλειοψηφίας, να διεκδικήσουμε έναν όροφο όμως να το 

παλέψουμε να δεχθούμε και μια προσωρινή πρόταση και όπως είπαμε σε βάθος χρόνου 

να διεκδικήσουμε την οριστική κυριότητα της Νομαρχίας. Και μια ερώτηση λίγο αφελή, 

τι θα γράφει απ’ έξω; Περιφέρεια ή Δημαρχείο;  

κ. Πρόεδρος:  Αν γινόταν η κατανομή έτσι όπως την διεκδικούμε, ο ένας όροφος 

θα έλεγε Διοικητήριο και ο άλλος Δημαρχείο. Εκείνο είναι το εύκολο.  

κ. Σαραντίδου:  Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η 

δική μου θέση είναι να γίνει πλήρης μετεγκατάσταση της Δημαρχίας στο χώρο του 

Διοικητηρίου με αποτέλεσμα αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε τώρα το οποίο ούτε … να 

γίνει μια μεγάλη πλατεία … Άρα λοιπόν ψηφίζουμε την πρόταση αυτή προσωρινά με 

στόχο αύριο να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε να γίνει κτήμα του Δήμου Σερρών το 

κτίριο της νομαρχίας. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, πρέπει σαν Δ.Σ. να θέσουμε το 

θέμα γιατί είναι ευθύνη όλων των Σερραίων όχι μόνο του Δ.Σ., δεν είναι μόνο των 

υπαλλήλων που εργάζονται, ο Δήμος πρέπει να γίνει θέμα όλων των Σερραίων 

πραγματικά οι υπηρεσίες του Δήμου να μετεγκατασταθούν στο Διοικητήριο. Ευχαριστώ.  

κ. Αναστασιάδης: Δεχόμαστε την πρόταση αλλά συνεχώς και αδιαλείπτως, όσο 

το δυνατόν … να γραφτεί έξω από την νομαρχία ¨Δημαρχείο Σερρών¨. Επαναλαμβάνω, 

ότι τα χρήματα που έγινε το κτίριο ήταν Σερραίων πολιτών. Και όχι κατά χρήση αλλά 

κατά κυριότητα. 

κ. Γκότσης:  Καταρχήν, αυτά που είπε ο κ. Φωτιάδης ήταν απόλυτα σωστά. … 

οργανόγραμμα το οποίο δεν έχει τελειώσει και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Θα 

περιμένουμε αυτό το οργανόγραμμα να ξέρουμε που θα πάνε οι υπηρεσίες, να γίνει ένας 

επιμερισμός των υπαλλήλων … 
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κ. Πρόεδρος:  Συγγνώμη κ. Γκότση γιατί η επαναληψημότητα; Ότι λέει ο ένας 

δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε.  

κ. Γκότσης: Ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών να πάνε και οι 

υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν ενώ μιλάμε για αποκέντρωση να συγκεντρωθούν όλες οι 

υπηρεσίες στον δήμο Σερρών.  

Και το τελευταίο, τι ζητούσαμε εμείς; Τι ζητάμε; Συστέγαση. Έγινε μια πρόταση 

για τη συστέγαση εκεί, τώρα που πάμε στο prestige; Δηλαδή οι υπάλληλοι που ήδη 

δουλεύουν στο 3όροφο πίσω είναι Β’ διαλογής από αυτούς που δουλεύουν στον 1ο ; Εγώ 

νομίζω η πρόταση η οποία κατατέθηκε, τα 33 … νομίζω ότι από αύριο μπορεί να 

λειτουργήσει και έτσι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε όλα τα άλλα είμαστε 

σύμφωνοι.  

κ. Δήμαρχος:  Καταρχήν όσον αφορά τον χρόνο των συνεδριάσεων, επειδή κατά 

80% είναι ανανεωμένο το Δ.Σ. και εύλογα απορούνε γιατί καθυστερούν οι συνεδριάσεις, 

δυστυχώς οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. τραβάνε και μέχρι τις 2. Δεν ξέρω τι φταίει, ίσως 

φταίμε εμείς, δεν πρέπει να μακρηγορούμε, να είμαστε πιο ουσιαστικοί και σύντομοι και 

να μη γίνονται διακοπές.  

Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια σημεία, σ’ αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης ότι εγώ 

διαφοροποιήθηκα όταν συναντήθηκα με τον κ. Περιφερειάρχη. Δεν διαφοροποιήθηκα κ. 

Μηλίδη, εγώ άκουσα την πρόταση του κ. Περιφερειάρχη, από τον κ. Περιφερειάρχη δεν 

θα διεκδικήσω την κατανομή εκεί των χώρων. Από τον κ. Περιφερειάρχη και τον κ. 

Αντιπεριφερειάρχη κάναμε συζητήσεις στο πνεύμα της καλής θέλησης μήπως μπορεί να 

υπάρξει συνεννόηση. Εγώ είπα ότι είναι σεβαστή η θέση τους, εμείς έχουμε όλη τη καλή 

διάθεση να ακούσουμε και να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, αλλά την τελική 

απόφαση θα την έχει το Δ.Σ. Αυτό είπα και στα Μ.Μ.Ε. όταν βγήκαμε έξω. Και την 

πρόταση αυτή τη συζητήσαμε φυσικά και με την παράταξη μας και καταλήξαμε σ’ αυτή 

τη θέση που καταθέσαμε προηγουμένως.  

Όσον αφορά το θέμα των κτιρίων των άλλων Δήμων, του πως θα αξιοποιηθούν 

και τι θα γίνει κ.λπ., μα τα κτίρια των άλλων Δήμων θα συνεχίσουν να λειτουργούν και 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπως και τώρα. Προσωπικό θα μείνει εκεί, πιο 

προσωπικό από τους πρώην δήμους θα έρθει εδώ; Κάποιο επιστημονικό προσωπικό, πχ. 

ένας τεχνικός, ένας πολιτικός μηχανικός ή ένας τοπογράφος, τι να κάνει μόνος του εκεί; 

Ενσωματώνεται στην Τεχνική Υπηρεσία, μία είναι η Τεχνική Υπηρεσία. Ένας 

οικονομολόγος, μία είναι η Οικονομική Υπηρεσία, αναγκαστικά θα έρθει εδώ. Ότι 

προσωπικό μπορούμε να κρατήσουμε εκεί, αυτή είναι η πολιτική μας βούληση και η 

φιλοσοφία μας, θα το κρατήσουμε εκεί για να εξυπηρετούμε τους πολίτες για να μην 

τρέχουν στην πόλη.  

Είπε ο κ. Μηλίδης ότι είναι χρονοβόρο να θέλουμε να συγκεντρώσουμε τους 

υπαλλήλους σε έναν όροφο αλλά δεν είναι χρονοβόρο αυτούς να τους πάμε πίσω. Ποια 

είναι η διαφορά; Το ίδιο πράγμα είναι. Εμείς τι λέμε; Αυτές οι υπηρεσίες που βρίσκονται 

ήδη μέσα εκεί και πρέπει σ’ αυτές να προστεθεί η Πολεοδομία, αυτές οι υπηρεσίες με μια 

καλή συνεννόηση που δεν θα προσβάλλει και τον Σερραϊκό λαό, διότι εδώ κ. Γκότση δεν 

είναι θέμα prestige των υπηρεσιών, των υπαλλήλων. Είναι θέμα θεσμών. Ένας θεσμός 

όπως ο Δήμος Σερρών να στριμώχνεται εκεί πίσω. Για ποιο λόγο, το δέχεστε εσείς σαν 

δημότης; Δεν το δέχεται κανένας Σερραίος πολίτης.  
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Δεν υπάρχει άγχος κ. Φωτιάδη, πρέπει η Πολεοδομία του Δήμου να πάει εκεί. 

Αυτό είναι. Δεν είναι δυνατόν ο πολίτης, μπήκαμε στην εφαρμογή του Καλλικράτη, που 

θέλει δυο υπογραφές να τρέχει στο κτίριο της Νομαρχίας και στο κτίριο του Δήμου. 

Πρέπει η Πολεοδομία του Δήμου να πάει στο κτίριο της νομαρχίας και να γίνει ενιαία για 

να εξυπηρετείτε ο πολίτης καλύτερα. Ήταν υποχρέωση μου, αν δεν έκανα αυτή τη 

προσπάθεια είμαι βέβαιος ότι θα με κατηγορούσαν για ολιγωρία και αδιαφορία. Είχα 

χρέος να κάνω αυτές τις κινήσεις και ούτε εγώ θα απολογηθώ για τις πρωτοβουλίες 

κανενός βουλευτή και ήρθα ευθαρσώς και σας το είπα και διαφωνώ με αυτή τη 

πρωτοβουλία, το είπα και στον ίδιο, καθαρά πράγματα. Μπορεί να το έκανε ο άνθρωπος 

από καλή διάθεση, από καλή θέληση, άλλο αυτό.  

Η οριστική κυριότητα σε βάθος χρόνου, εντάξει ποιος δεν θα ήθελε να πάρουμε 

και την οριστική κυριότητα, ας μας δώσουν τώρα την κατά χρήση, ας μας 

παραχωρήσουνε τώρα κατά χρήση το κτίριο και εύκολα είναι τα υπόλοιπα.  

Όσων αφορά κ. Κοτρώνη για την άποψη του κ. Βλάχου που μου μετέφεραν, ο κ. 

Βλάχος ήθελε να μου μεταφέρουν την άποψη του στη συνάντηση που έκανα και είχα 

υποχρέωση να την μεταφέρω. Το είπα και την ημέρα των εκλογών, εγώ συζητώ με όλους 

τους πρώην δημάρχους, θα έρχομαι σε επαφή μαζί τους, όπως και μαζί σας όπως και με 

κάθε απλό πολίτη. Αλλά ένας πρώην Δήμαρχος παραμένει ένας πρώην Δήμαρχος όπως 

και να το κάνουμε. Δεν είναι κακό να ακούμε τους άλλους.  

Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών που ήδη 

στεγάζονται στο κτίριο, των υπηρεσιών Δήμου και Περιφέρειας. Εμμένουμε στην 

πρόταση μας, είπαμε η 1η πρόταση αφορά το χώρο συνεδριάσεων και η 2η πρόταση τον 

χώρο που θέλουμε να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες.  

κ. Πρόεδρος:  Το Σώμα καλείται να ψηφίσει. Δύο είναι οι προτάσεις, η μία είναι 

η πρόταση όπως κατατέθηκε και η δεύτερη είναι της παράταξης του κ. Μηλίδη η οποία 

λέει να πάνε οι υπηρεσίες στο 3όροφο πίσω από την νομαρχία. Ουσιαστικά η πρόταση 

Ψωμιάδη, του Περιφερειάρχη.  

κ. Μηλίδης: Αποδοχή της πρότασης της Περιφέρειας έτσι ώστε από αύριο να 

συνυπάρχουμε και συνεχή διεκδίκηση για την μετεγκατάσταση … 

κ. Πρόεδρος:  Περνάμε σε ψηφοφορία.  

Πρώτα για την πρώτο θέμα για την αίθουσα συνεδριάσεων. 

… 

Συμφωνεί όλο το Σώμα, ομόφωνα.  

Και το δεύτερο θέμα είναι για την κατά χρήση παραχώρηση χώρων του 

διοικητηρίου σε υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει η πρόταση της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας και η πρόταση του κ. Μηλίδη. 

… 

Η πρόταση της πλειοψηφίας ψηφίζεται από όλους εκτός από την παράταξη του κ. 

Μηλίδη.  

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Πρόταση παράταξης μας  

Βαλτσάνης Δημήτριος:   

Γαλάνης Στέργιος:    
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Μυστακίδης Παύλος:    

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   

Αραμπατζής Θεόδωρος:   

Χράπας Παντελής:    

Δημητρίου Ευστράτιος:   

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  

Αγοραστός Αγοραστός:   

Σούζας Ζαχαρίας:    

Δήμου Ιωάννης:    

Στεργίου Νικόλαος:    

Γκότσης Ηλίας:    

Μηλίδης Θεόδωρος:    

Αναστασιάδης Αντώνιος:   

Ίντος Δημήτριος:    

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   

Φωτιάδης Στέφανος:    

Γάτσιος Αθανάσιος:    

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   

Κοτρώνης Παναγιώτης:   

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   

Νιζάμης Δημήτριος:    

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  

Αποστολίδου Ραχήλ:    

Αρναούτογλου Φωτεινή:   

Δούκας Γεώργιος:    

Δρίγκα Χρυστούλα:    
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Θεοχάρης Μιχαήλ:    

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: 

Μερετούδης Δημήτριος:   

Μοσχολιός Ζωγράφος:   

Χουρουζίδης Νικόλαος:   

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία παράταξης Μηλίδη για το β΄). 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨ 

Σερρών, με βάση το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). 

 

κ. Πρόεδρος:  Επειδή στο δήμο Σερρών λειτουργεί μια επιχείρηση η ΔΕΥΑΣ, 

παρίσταται ανάγκη ορισμού του Δ/κού Συμβουλίου της επιχείρησης. Σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της υπ’ αρίθμ. 9099/28-8-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί τροποποίησης της συστατικής πράξεως της 

Δ.Ε. με την επωνυμία ¨Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών¨, η οποία 

εκδόθηκε … με αριθμό 597/2003 ΑΔΣ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1282/11-9-2003 το 

κεντρικό συμβούλιο της επιχείρησης είναι 9μελές. Αποτελείται από 4 εκπροσώπους του 

Δήμου εκ των οποίων ένας εκ της μειοψηφίας, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 

επιχείρηση, ένας εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης 

Προστασίας Καταναλωτών Σερρών και δύο δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχουν 

πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στο υπάρχον Δ/κό 

συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ μετέχουν ο κ. Γεωργιτζίκης Αθανάσιος εκπρόσωπος του 

Ιατρικού Συλλόγου αναπληρούμενος από τον κ. Τσαμπίρη Ιωάννη, ο κ. Βογιατζόγλου 

Νικόλαος εκπρόσωπος της ΕΠΚΣ με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Τιττή Χρήστο, ο κ. 

Σαϊναπούδης Χρήστος εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων της Επιχείρησης 

αναπληρούμενος από τον κ. Σαλματονίδη Τριαντάφυλλο. Και προχωρούμε στην 

διαδικασία ορισμού των δημοτικών συμβούλων και στις δημότισσες για τη συγκρότηση 

του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ.  

Από τους 4 δημοτικούς συμβούλους οι 3 προέρχονται από τη συμπολίτευση και 1 

από την αντιπολίτευση. Πρόεδρος της επιχείρησης της ΔΕΥΑΣ προτείνεται ο κ. 

Αραμπατζής Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος ο κ. Πέτρος Αγγελίδης και μέλος ο κ. 

Θεοχάρης Μιχαήλ. Απομένει ένα μέλος αιρετού από τις δυνάμεις της Αντιπολίτευσης, 

παρακαλώ ποιοι θέλουν να συμμετέχουν ως μέλη από την Αντιπολίτευση.  

κ. Μηλίδης: Είθισται όλα τα χρόνια το μέλος της ΔΕΥΑΣ να είναι από τη 

μείζονα αντιπολίτευση. Για λόγους δεοντολογίας. Εμείς σαν συνδυασμός και εγώ 

προσωπικά προτείνω τον κ. Αναστασιάδη Αντώνη λόγω μεγάλης εμπειρίας στο θέμα, 

πολλά χρόνια στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ και της θέλησης του για προσφορά σ’ αυτό το 

τομέα. Σ’ αυτόν τον τομέα θέλει να υπηρετήσει, τον έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν 

και θα ήθελα και για λόγους δεοντολογίας να είναι από την μείζονα αντιπολίτευση ο 

εκπρόσωπος και να τον ψηφίσει το Σώμα. 
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κ. Δήμαρχος: Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση το μέλος του Δ/κού 

Συμβουλίου που προέρχεται από την Αντιπολίτευση να είναι από την μείζονα 

Αντιπολίτευση. Διαφωνούμε όμως όσον αφορά το πρόσωπο που προτείνετε και δεν 

πρόκειται να ψηφίσουμε την πρόταση σας για τον εξής λόγο, ο κ. Αναστασιάδης στις δυο 

τελευταίες θητείες που είμαστε στο Δ.Σ. δεν έδειξε δείγματα καλής συνεργασίας και με 

τους πρώην και με τους προηγούμενους δύο δημάρχους με αποτέλεσμα οι προηγούμενοι 

και οι δύο δήμαρχοι να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του και να τον αποβάλλουν από 

όλες τις επιτροπές. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν ψηφίζουμε τον κ. Αναστασιάδη, οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο μας προτείνετε θα το ψηφίσουμε.  

κ. Αναστασιάδης: Λάθος κάνεις. Επειδή εγώ δεν είμαι … ούτε προσκυνητής, και 

ξέρεις πολύ καλά όταν σε κατηγορούσαν εδώ μέσα στο συμβούλιο ο …, ο Μητλιάγκας 

και ο Νυκτοπάτης είχα διαλύσει εγώ … Εγώ είμαι ο εντιμότερος άνθρωπος εδώ μέσα και 

δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει από τις άλλες παρατάξεις άλλη πρόταση; 

κ. Μηλίδης: Επειδή κακώς ο κ. Δήμαρχος δεν δέχεται την πρόταση της μείζονος 

αντιπολίτευσης κάτι που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω αυτό που κάνει 

τώρα είναι … εμείς απέχουμε από την ψηφοφορία.  

κ. Δήμαρχος: Δεν πρέπει να παραποιούνται αυτά που λέω, εγώ δεν είπα ότι δεν 

δεχόμαστε κάποια πρόταση που θα κάνετε από την παράταξη σας, δεν δεχόμαστε το 

συγκεκριμένο πρόσωπο, προτείνετε οποιονδήποτε άλλον και θα το ψηφίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Άλλος υποψήφιος; Ο κ. Χουρουζίδης. Ξεκινάει η ψηφοφορία με 

ανάταση χειρός.  

… 

31 υπέρ. Δεν ψήφισαν ο κ. Κοτρώνης, η κ. Σαραντίδου και η παράταξη του κ. 

Μηλίδη. 10 άτομα.  

κ. Κοτρώνης:    Εγώ ψήφισα λευκό.  

κ. Πρόεδρος:  Αρνητική προσμετράται.  

Επίσης για να ολοκληρωθεί ο ορισμός του Δ/κού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ είναι 

δύο δημότες που όπως πολύ σωστά αναφέρεται στον νόμο 3852 εμείς προτείνουμε την κ. 

Τερζίδου Γλυκερία Πολιτικό Μηχανικό και την κ. Στάμου Γεωργία Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό.  

κ. Κοτρώνης: Λέει για έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα, αυτός είναι ο 

ιατρικός σύλλογος; 

κ. Πρόεδρος:  Όχι η ΕΠΚΣ. 

κ. Κοτρώνης: Θέλω να κάνω μια ένσταση, δεν ξέρω αν είναι τυχαία, τα 

πρόσωπα αυτά που συμμετείχαν δεν ξέρουμε αν έχουν γνώσεις, δεν παίρνω θέση, λευκό 

ψηφίζω, όμως επειδή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, 

το λέω με όλη την καλή διάθεση και επειδή αναρωτιόμασταν και βρήκαμε το άρθρο, αν 

ορίζει ο νόμος τη συγκεκριμένη καταναλωτική οργάνωση να συμμετέχει και βλέπουμε 

ότι δεν την ορίζει, λέει εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, γιατί εδώ και χρόνια να είναι από 

την ΕΠΚΣ; Δεν το καταλαβαίνω. Κάτι δεν μ’ αρέσει εδώ. Συνεπώς η πρόταση μας είναι 

να είναι εκπρόσωπος από το Εργατικό Κέντρο.  

κ. Πρόεδρος:  Να καταγραφεί η πρόταση του κ. Κοτρώνη.  
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κ. Δήμαρχος: κ. Κοτρώνη θα έλεγα ότι ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Την ΕΠΚΣ 

την είχε προτείνει τότε ο κ. Μωυσιάδης, την αποδεχτήκαμε, είναι σωστό αυτό που λέτε, 

μπορούμε στη 2η διετία να βάλουμε εκπρόσωπο από το Εργατικό Κέντρο.     

   

- Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με την επωνυμία ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών, άρθρο 255 ου 

Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).  

 

κ. Πρόεδρος:  Για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών σύμφωνα με τη διάταξη 16 του άρθρου 283 του Ν. 

3852/2010, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

τα διέπει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Συνεπώς τα υφιστάμενα ΔΗΠΕΘΕ 

εξακολουθούν να λειτουργούν ως αυτοτελή Ν.Π.Ι.Δ. και δεν … από την υποχρέωση που 

θέτει ο ίδιος ο νόμος αναφορικά με τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε 

μία Κοινωφελή Επιχείρηση ανά δήμο. Ύστερα από τα παραπάνω παρίσταται ανάγκη 

διορισμού Δ/κού συμβούλιου της Επιχείρησης με την υπ’ αρίθμ. 915/2010 ΑΔΣ 

προσαρμόστηκε το ΔΗΠΕΘΕ στην Κοινωφελή Επιχείρηση άρθ. 269 του Ν. 3463/2006 

σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση διοικείται από 9μελές Δ/κό Συμβούλιο τα μέλη του 

οποίου μετά των αναπληρωτών τους ορίζονται από το Δ.Σ. κατά την ακόλουθη 

διάρθρωση. Τέσσερις είναι οι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων 1 

προέρχεται από την μειοψηφία, 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων από την επιχείρηση 

εφόσον η επιχείρηση έχει άνω των 20 ατόμων στο δυναμικό της, στην περίπτωση αυτή 

δεν υπάρχει στην ΔΕΠΚΑ αυτός ο αριθμός των εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά 1 ο 

αριθμός των αιρετών. Έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα και 4 είναι οι δημότες που 

έχουν πείρα ή γνώση σχετικά με το θέμα της επιχείρησης.  

Προχωράμε λοιπόν, Πρόεδρος στο ΔΗΠΕΘΕ θα είναι ο κ. Πέτρος Αγγελίδης, 

Αντιπρόεδρος η κ. Αποστολίδου Ραχήλ και μέλος ο κ. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος. 

Μένει ένα μέλος για την αντιπολίτευση. 

κ. Μηλίδης: Κι εμείς προτείνουμε τον κ. Γκότση να συμμετέχει στο Δ/κό 

Συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει άλλη πρόταση; Η κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή από τον 

συνδυασμό του κ. Φωτιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν δέχομαι τον Αγγελίδη για Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ διότι 

έχει ανικανότητα.  

κ. Δήμαρχος: Επειδή στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ ήδη ορίστηκε μέλος από 

τον συνδυασμό του κ. Φωτιάδη, προτείνω στο Δ/κό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ να 

αποδεχθούμε την πρόταση της παράταξης του κ. Μηλίδη και να ψηφίσουμε τον κ. 

Γκότση.  

κ. Πρόεδρος:  Το Σώμα προχωράει σε ψηφοφορία.  

Υπέρ του κ. Γκότση.  …… 

30 ψήφοι υπέρ του κ. Γκότση.  

Για την κ. Σταλακτή Ηλιοπούλου. 

8 ψήφοι υπέρ της κ. Ηλιοπούλου. 
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κ. Γκότσης: Αισθάνομαι άσχημα έτσι όπως τέθηκε το θέμα, γιατί η Σταλακτή 

είναι και χωριανή μου. Όπως εξέλιχθηκε το θέμα και επειδή γνωρίζω ότι η Σταλακτή 

θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο της επειδή είναι γυμνάστρια, όλες οι εκδηλώσεις 

που αφορούν τη γυμναστική, που αφορούν χορούς κ.λπ. όλα αυτά είναι στην ΔΕΠΚΑ 

και εγώ νομίζω ότι η θέση της θα είναι καλύτερα στην ΔΕΠΚΑ.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχουν και λευκά, 3 ο κ. Μερετούδης, Σαραντίδου και 

Κοτρώνης.  

Επειδή υπάρχει ένας για τη στελέχωση του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ, 

υπάρχει ένας εκπρόσωπος Κοινωνικού φορέα, είναι η κ. Ευθυμίου – Μπαλαξή 

Αικατερίνη από τον Σύλλογο Ηπειρωτών. Και 4 δημότες που έχουν γνώσεις και είναι 

σχετικοί με το αντικείμενο της επιχείρησης, είναι ο κ. Μωραΐτης Χρήστος ηθοποιός, ο κ. 

Σφετκόπουλος Απόστολος, η κ. Ελευθεριάδου Σμαρώ και η κ. Λαμπαρδή Βασιλική.  

κ. Κατιρτζόγλου: Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος σύλλογος; Για 

ποιο λόγο ο κοινωνικός φορέας που επιλέχθηκε εί9ναι ο σύλλογος Ηπειρωτών όταν 

υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι ακόμα και από τον χώρο του θεάτρου.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι πολιτιστικός σύλλογος, έχει σχέση με τον πολιτισμό. Έχει 

αξιόλογη δράση.  

κ. Δήμαρχος: Ήταν ο κ. Κοτζάογλου που τον εκτιμώ απεριόριστα και τον είχαμε 

ψηφίσει και εμείς που ήμασταν στην αντιπολίτευση, ποια η διαφορά; 

κ. Μηλίδης: Δηλαδή πρέπει να είναι … 

κ. Πρόεδρος:  Πάντα έτσι γινόταν. Η επιλογή βαρύνει την Δ.Α. και οφείλει το 

Σώμα νομίζω να την σεβαστεί.  

κ. Κοτρώνης:  Εγώ ακριβώς πάνω σ’ αυτό θέλω να τοποθετηθώ, νομίζω ότι 

θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο ο εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα. Εμείς θα 

σκεφτόμασταν για παράδειγμα έναν εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Γραμμάτων και 

Τεχνών που έχει μια πιο αναγνωρισμένη προσφορά. Αλλά επιλογές σας είναι, αφού έχετε 

δικαίωμα από τον νόμο καλώς. Όμως θα έλεγα μια πρόταση, έστω για την επόμενη φορά, 

και από τους φορείς όσοι θα προτείνονται αλλά και από τα πρόσωπα να γίνεται μια 

ζύμωση. Να μας πείτε έχετε στο μυαλό σας πέντε ανθρώπους που να έχουν σχέση και να 

γίνεται μια πιο ουσιαστική συζήτηση. 

κ. Πρόεδρος:  Θα ληφθεί υπόψη για την επόμενη φορά.         

κ. Δήμαρχος:  Μπορούμε να μπούμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, υπάρχουν 

πολλοί αξιόλογοι συμπολίτες μας που μπορεί ο καθένας να προτείνει και από 10 και 

άκρη να μην βρούμε ποτέ. Την ευθύνη την έχουμε εμείς, θα φανεί στην πορεία τι θα 

κάνουν αυτοί οι συμπολίτες μας, τι στάση και τι συμπεριφορά θα κρατήσουν, αλλά 

πρέπει να σας πω ότι θα υπάρξουν και άλλα Δ/κά Συμβούλια, όταν γίνει η συγχώνευση 

των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και εκεί θα ορίσουμε και άλλους. Είπατε για τον 

Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, ασφαλώς, και μπορώ να σας φέρω και μια 

σειρά από άλλους συλλόγους που έχουν αξιόλογο έργο, δεν θα βρούμε άκρη. Όχι ότι δεν 

έχετε δίκιο, αλλά η ευθύνη βαρύνει τη Δ.Α.  

 

- Εγκρίνεται (με 30 ψήφους υπέρ για κ. Γκότση). 
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ΘΕΜΑ    4ο: Σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής 

Υποστήριξης Αγροτών του Δήμου Σερρών, ενόψει της σύστασης 

γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 94, παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010. 

 

κ. Πρόεδρος:  Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας ο κ. 

Γρηγοριάδης. 

κ. Γρηγοριάδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον 

3852/2010 μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων στον αγροτικό τομέα είναι και η 

σύσταση Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης. Αυτό προτείνει και το προτρέπει και η 

Κυβέρνηση και ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης, τόσο με έγγραφο που έχει αποστείλει 

στους δήμους όσο και με τις δημόσιες δηλώσεις του. Στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας του Δήμου όμως υπάρχει γραφείο Αγροτικής Υποστήριξης και ερχόμαστε 

εμείς τώρα να τοποθετήσουμε 3 επιστήμονες Π.Ε. … Γεωπόνοι δηλαδή, να στελεχώσουν 

αυτό το γραφείο μέχρι να δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες ο καινούργιος Αγροτικός 

Κανονισμός. Αυτοί οι άνθρωποι θα ασχολούνται με τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα το 

γραφείο και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς. Οι 

χώροι οι οποίοι θα στεγάζονται θα είναι τα πρώην δημοτικά καταστήματα των πρώην 

Δήμων που συνενώθηκαν με τον δήμο των Σερρών, δηλαδή Καπετάν Μητρούσι, Δήμος 

Σκουτάρεως και Λευκώνα, και την τελική τυπική μορφή θα την λάβει στους επόμενους 

μήνες. Τότε θα δοθούν και άλλες αρμοδιότητες έτσι ώστε να έχουν οι αγρότες μας 

καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη υποστήριξη. Ήταν μια δέσμευση μας και πιστεύω 

ότι την υλοποιούμε και στη συνέχεια θα δώσουμε και άλλες αρμοδιότητες ούτως ώστε το 

γραφείο αυτό να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.  

κ. Γάτσιος:  Πρώτα απ’ όλα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, το γραφείο αυτό αν 

μέχρι σήμερα είναι στελεχωμένο και αν μέχρι τώρα υπάρχουν υπάλληλοι που το 

λειτουργούν και 2ον θέλουμε να διευκρινίσουμε εδώ ότι βάσει του Ν. 3852 δεν μπορεί να 

γίνει αυτή η διαδικασία σήμερα γιατί δεν είναι βάσει του Ν. 3852; Είναι συνέχεια του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τον οποίο έχει ο Δήμος Σερρών και αυτόν 

ενεργοποιούμε ουσιαστικά.  

Θεωρώ ότι αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να έρθει στο Δ.Σ. γιατί μπορεί ο 

Δήμαρχος, με απόφαση του να τοποθετήσει αυτούς τους υπαλλήλους. Για ποιο λόγο 

μπαίνει στο Δ.Σ.; Και αυτό βέβαια που εγώ βλέπω είναι το εξής, σ’ αυτό το Γραφείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης αποκλείονται κατά μία έννοια οι … και 2ον πολύ σημαντικό και 

κύριο και θέλω να δω στοιχεία σ’ αυτό, αποκλείονται οι κτηνίατροι που θα μπορούσαν 

να υποστηρίξουν την κτηνοτροφία. Πήρα κάποια στοιχεία από την Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής σήμερα όπου 1000 οικογένειες στον δήμο Σερρών ασχολούνται με την 

Κτηνοτροφία, 16.800 αιγοπρόβατα και 10.000 βοοειδή συν την πτηνοτροφία και την 

χοιροτροφία.  

Θεωρώ λοιπόν, είμαστε βεβαίως σύμφωνοι σ’ αυτό το θέμα να συνεχίζει να 

υφίσταται και να υπάρχει αυτός ο κανονισμός αλλά θα πρέπει 1ον να υποστηριχτούν και 

τα χωριά και οι κοινότητες και 2ον να βάλετε και έναν Κτηνίατρο μέσα στον οργανισμό, 

στο γραφείο.  
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κ. Γρηγοριάδης: Εδώ δεν είπα ότι με τον 3852 κάνουμε σήμερα αυτό. Λέω τι 

προβλέπει και μετά λέω ότι ήδη υπάρχει και τοποθετούμε στο ήδη υπάρχον γραφείο και 

στη συνέχεια θα κάνουμε αυτό που λέτε. Απλώς τοποθετούμε τους επιστήμονες τώρα για 

να συνεχίσουν μέχρι να γίνει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Και για το άλλο να σας πω ότι 

δεν θα αδικηθούν τα χωριά Βροντού και Ορεινή γιατί μαζί με τον Λευκώνα θα 

προσέξουμε και αυτά τα χωριά.  

κ. Δήμαρχος: Καταρχήν αυτό το Γραφείο Αγροτικής Υποστήριξης υπάρχει και 

τώρα, λειτουργεί, βάσει του σημερινού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αυτό το 

γραφείο είναι στελεχωμένο με έναν Διοικητικό Υπάλληλο. Σ’ αυτό το γραφείο, με 

απόφαση Δημάρχου τοποθετήθηκαν οι 3 γεωπόνοι που έρχονται από τους δήμους 

Καπετάν Μητρούσι, Λευκώνα και Σκουτάρεως. Γιατί τους βάλαμε εκεί; Για να τους 

δώσουμε αρμοδιότητες που προβλέπει ήδη ο ΟΕΥ, αν τις δείτε λέει ότι πρέπει να 

παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους αγρότες κ.λπ. Σε καμιά περίπτωση δεν θα 

παραμεληθούν οι δύο κοινότητες, γιατί να παραμεληθούν; 

κ. Γάτσιος: Έτσι γράφει.  

κ. Δήμαρχος: Έτσι γράφει στην εισήγηση; Για όνομα του Θεού, ποιος το λέει; 

Έχουμε όπως έχετε καταλάβει και από τον ορισμό των Αντιδημάρχων, έχουμε χωρίσει 

όχι σε 6 ενότητες όπως είναι σε 6 δημοτικές ενότητες αλλά σε 5 δημοτικές ενότητες, τον 

κάθε Αντιδήμαρχο τον βάλαμε υπεύθυνο σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα πρώην Δήμου 

Λευκώνα και κοινότητες Ορεινής – Βροντούς υπάρχει ένας υπεύθυνος Αντιδήμαρχος. 

Αυτός ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος στον οποίο υπάγεται ο γεωπόνος, αυτός θα έχει τις 

κοινότητες. Άρα δεν αποκλείονται οι κοινότητες, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο 

τοποθετήσαμε γεωπόνους σ’ αυτό το γραφείο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

στους αγροτικούς μας πληθυσμούς και να βρίσκονται στις έδρες των πρώτην Δήμων. Θα 

βρίσκεται ένας στον Λευκώνα, ένας στο Μητρούσι, ένας στο Προβατά και ένας στο 

Σκούταρι. Όσον αφορά για τον κτηνίατρο, βεβαίως θα δώσουμε αρμοδιότητες και στον 

κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον δήμο Σερρών προσλήφθηκε 

για το Κυνοκομείο, θα του δώσουμε αρμοδιότητα και για την Κτηνοτροφία. Μπορεί 

άνετα να τα προλαβαίνει.  

κα Σαραντίδου: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να δίνουμε περισσότερη 

βαρύτητα στην ουσία του θέματος. Το σίγουρο είναι ότι με τον Καλλικράτη έχει … ο 

αγροτικός πληθυσμός και στον δήμο Σερρών. Πιστεύουμε ότι από τις πρώτες 

προτεραιότητες του Δήμου και προτεραιότητα όλων μας θα πρέπει να είναι τα ζητήματα 

που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Τι γίνεται όμως με αυτόν τον περιβόητο 

Καλλικράτη και νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε, και δεν είναι μόνο ο Καλλικράτης. 

Ξεκινάει και από τους αγρότες, από την πολιτική που εφαρμόζεται… 

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαραντίδου… 

κα Σαραντίδου: Να πω λίγα πράγματα, το τι θα φέρει ο Καλλικράτης, νομίζω ότι 

είναι χρήσιμα και πρέπει να τα ακούσουμε. Λίγα στοιχεία να σας αναφέρω για να δείτε 

ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μέσα από αυτό το Γραφείο να προσφερθεί οποιαδήποτε 

βοήθεια σε αγρότες. Αυτό να το έχουν καλά στο νου τους οι αγρότες, το λέω κύρια για 

τους δημότες που μας παρακολουθούν για να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Καλλικράτης 

ήρθε για να καταργήσει 110 Διευθύνσεις Γεωργίας και οποιοδήποτε τμήμα προσέφερε 

δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες. 

 

27 



 

 Ο Καλλικράτης έγινε για να δημιουργήσει ένα τμήμα που εκείνο που θα 

καταφέρει τελικά είναι να δοθούν σε ιδιώτες ακόμα και υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν 

τους αγρότες. Έχουμε δει τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Δημοσίου στους 

αγρότες. Μαζί με όλα τα νομοσχέδια που περνάει η Κυβέρνηση για … αγροτών, διάβαζα 

σήμερα στην εφημερίδα για το 30% παρακράτηση από τα δικαιώματα τους, συντελούν 

όλοι με αυτή τη τυφλή εφαρμογή του Καλλικράτη ότι ξεκληρίζουμε ακόμη περισσότερο 

τους αγρότες. Αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, εμείς λέμε ότι θα βγούμε να 

ενημερώσουμε τους αγρότες για όλα αυτά, ήδη από το 2004-2009 171.000 αγρότες είναι 

λιγότερο, δηλαδή 19.000 αγρότες λιγότεροι το χρόνο, ούτε το … Γραφείο που ήταν ήδη 

γραφείο για βοήθεια προς τους αγρότες λειτούργησε και να είναι προετοιμασμένοι ότι οι 

αγρότες … για να λύσουν τα προβλήματα τους.  

Η όλη πολιτική που εφαρμόζεται … τους ξεκληρίζει ακόμα περισσότερο. Να 

γιατί λέμε ότι εμείς πρέπει να τα πολεμήσουμε αυτά, να είμαστε …, ήθελα να τα 

διευκρινίσω, νομίζω ότι είναι απαραίτητα, είναι η ουσία του όλου ζητήματος.  

κ. Τατούδης:  Πιστεύω ότι ένας Κτηνίατρος είναι μικρή ποσότητα για να 

μπορέσει να εξυπηρετήσει τους δημότες. Είναι πιστεύω η κύρια πηγή που μπορεί να έχει 

εισόδημα ο αγρότης, καλά είναι να μεριμνήσουμε και για δεύτερο κτηνίατρο.  

κ. Δήμαρχος:  Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στην κ. Σαραντίδου. Το αν αυτά 

που λέτε θα γίνουν με τον Καλλικράτη ή όχι, αν θα βγουν αληθινά θα το δούμε στην 

πορεία, ενδεχομένως να έχετε δίκιο, ενδεχομένως, θα το δούμε όμως στην πορεία. Όμως 

εμείς δεν λέμε ότι το Γραφείο αυτό θα λύσει το πρόβλημα των αγροτών. Έχουμε 3 

Γεωπόνους, που να τους βάλουμε; Να τους βάλουμε Διοικητικούς; Να τους βάλουμε στο 

Ταμείο; Τι να τους κάνουμε; Αυτούς τους Γεωπόνους τους πήραμε και τους βάλαμε σ’ 

αυτό το γραφείο που μία από τις αρμοδιότητες τους είναι να βρίσκονται κοντά στους 

αγρότες και να τους συμβουλεύουν, να τους παρέχουν πληροφορίες, να τους 

εξυπηρετούν με κάθε τρόπο. Κάναμε ότι καλύτερο έπρεπε να κάνουμε. Επαναλαμβάνω 

και πάλι, δεν είπαμε ότι θα λύσουμε το αγροτικό πρόβλημα. Ερχόμαστε με τους 

Γεωπόνους που έχουμε να τους τοποθετήσουμε στην κατάλληλη θέση … 

κα Σαραντίδου: Όλες οι αρμοδιότητες που είχανε για να λύνουν προβλήματα 

αγροτών και να προσφέρουν βοήθεια μεταφέρονται τώρα εδώ. Άρα δεν είναι … 

κ. Δήμαρχος:  Αυτή τη στιγμή με το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης προβλέπεται 

από τον Καλλικράτη και ακόμα δεν άρχισε να λειτουργεί. Εμείς ερχόμαστε να 

λειτουργήσουμε με τον καλύτερο τρόπο σύμφωνα με το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε 

αυτό το Γραφείο. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και ενόψει φυσικά της μετεξέλιξης 

αυτού του Γραφείου σε Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Καλλικράτη.  

Τώρα κ. Τατούλη είπατε ότι δεν φτάνει ο ένας Κτηνίατρος, μην ξεχνάτε ότι 

υπάρχει Κτηνιατρική Υπηρεσία γι’ αυτόν τον λόγο. Για να εξυπηρετεί τους 

κτηνοτρόφους. Υπάρχουν τα κτηνιατρεία, υπάρχει η Διεύθυνση … 

κ. Τατούδης: Αν ασχολείται μόνο με το Κτηνιατρείο ο κύριος … 

κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε, ακούστε να σας πω λίγο για να καταλάβετε κάποια 

πράγματα, ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα από το Κράτος ούτε και με τον 

Καλλικράτη, ούτε είχε ούτε και θα έχει για να έρθει να κάνει περίθαλψη των ζώων, δεν 

έχει τέτοια αρμοδιότητα.  
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Ο Δήμος πήρε για το Κυνοκομείο έναν Κτηνίατρο. Αυτόν τον Κτηνίατρο δεν θα 

είχα εγώ καμία αντίρρηση παράλληλα να του δώσουμε κάποια αρμοδιότητα για να 

βρίσκεται κοντά στους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί απορώ τι θα κάνει, 

διότι εμπλέκετε όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τους κτηνοτρόφους την έχει η 

Δ/νση Κτηνιατρικής, την έχει η Κτηνιατρική Υπηρεσία. Αλίμονο τώρα αν πάρουμε και 

δεύτερο Κτηνίατρο στον δήμο Σερρών. Ο ένας και πολύς είναι και ίσως κακώς που 

προσλήφθηκε και ο ένας.  

κ. Φωτιάδης: Ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί το 4ο θέμα ήρθε στο Δ.Σ. και 

μάλιστα η διατύπωση του.  

κ. Πρόεδρος:  Ενημέρωση του Σώματος.  

κ. Φωτιάδης:  Δόθηκε παράλληλη απασχόληση στους ήδη υπαλλήλους του 

δήμου.  

κ. Δήμαρχος: Τους ορίσαμε με απόφαση μου αρμοδιότητες συγκεκριμένες.  

κ. Φωτιάδης: Στην εισήγηση όμως μιλάτε για παράλληλη απασχόληση. 

κ. Δήμαρχος: Παράλληλη απασχόληση γιατί μπορούν να απασχολούνται στους 

εκεί δήμους και μετά … 

κ. Φωτιάδης: Άρα επί της ουσίας ορίζεται σχετικά με τις … και λειτουργικές,  

υποστήριξη. 

κ. Πρόεδρος:  Στο ήδη υπάρχον γραφείο που έχει έναν διοικητικό υπάλληλο.          

κ. Φωτιάδης: Δηλαδή εσείς μιλάτε για μία δομή που θα έχει συγκεκριμένη 

υπόσταση και παρουσία; 

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει σύμφωνα με τον σημερινό ΟΕΥ αυτό το Γραφείο 

Αγροτικής Υποστήριξης που έχει έδρα την πόλη των Σερρών. Αυτό το γραφείο, 

σύμφωνα με τον ΟΕΥ εκτός από τις άλλες αρμοδιότητες που έχει, παράλληλα μπορεί να 

δίνει την οποιαδήποτε πληροφορία και υποστήριξη στους αγρότες. Ερχόμαστε εμείς, 

βασιζόμενοι σ’ αυτή την αρμοδιότητα που είναι γραμμένη στον ΟΕΥ και αξιοποιούμε 

τους 2 Γεωπόνους, τους βάζουμε σ’ αυτό το γραφείο και τους λέμε ότι ¨εσείς θα είστε 

στους πρώην δήμους κοντά στους αγρότες, τι να κάνετε εδώ και θα προσπαθήσετε με 

όποιον τρόπο μπορείτε, με πληροφορίες, με ενημέρωση, στα πλαίσια αυτών των 

αρμοδιοτήτων να βοηθήσετε τους αγρότες¨. Το θέμα αυτό το φέραμε για ενημέρωση σας, 

για να σας ενημερώσουμε.  

κ. Φωτιάδης:  Αυτό θα το κάνετε για όλες τις υπηρεσίες που πήρατε αποφάσεις; 

κ. Δήμαρχος: Όχι, αυτό το θέμα επειδή αποτελούσε και προεκλογική μας 

δέσμευση, ότι έτσι θα αξιοποιούσαμε αυτούς τους γεωπόνους και επειδή ο κόσμος το 

περίμενε, γι’ αυτό το κάναμε αμέσως και το φέραμε το θέμα για ενημέρωση.  

κ. Φωτιάδης: Να τους συγκεντρώσετε σε έναν χώρο για να πάρει υπόσταση το 

γραφείο, με τη γραμματειακή υποστήριξη και καλύτερα θα είναι, πρόταση μου είναι, να 

είναι εκεί που έχει περισσότερο ζωικό κεφάλαιο. 

κ. Δήμαρχος: Όχι ζωικό κεφάλαιο, γεωπόνοι είναι.  

κ. Φωτιάδης: Είναι Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης. 

κ. Δήμαρχος: Όχι είναι Αγροτικής Υποστήριξης όχι Κτηνοτροφικής.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν εμπλέκεται καθόλου η Κτηνοτροφία.  

κ. Φωτιάδης: Αν διαβάσετε την εισήγηση που έκανε ο κ. Αντιδήμαρχος … 

κ. Δήμαρχος:  Είναι Αγροτικής Υποστήριξης καθαρά.  

κ. Φωτιάδης: Ανέφερε και την Κτηνοτροφία και την Αλιεία. 
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κ. Δήμαρχος: Σκοπός μας ήταν να αξιοποιήσουμε αυτούς τους Γεωπόνους με τον 

καλύτερο τρόπο και να είναι στους τόπους που είναι οι αγροτικοί πληθυσμοί.  

κ. Φωτιάδης:  Εγώ θα έλεγα να τους συγκεντρώσουμε σε έναν χώρο και για να 

πάρει υπόσταση και να χτίσουν επί της ουσίας έναν παραγωγικό και … 

κ. Δήμαρχος:  Και εδώ να τους φέρουμε … 

κ. Φωτιάδης: Όχι εδώ, μπορούν κάποιες υπηρεσίες να είναι και σε ένα Δ.Δ. 

κ. Δήμαρχος:  Βεβαίως και θα μπορούσε, αλλά εγώ νομίζω ότι εξυπηρετούνται 

καλύτερα οι αγρότες γιατί στον πρώην δήμο Καπετάν Μητρούσι θα υπάρχει ένας 

Γεωπόνος, στον πρώην δήμο Σκουτάρεως ο άλλος που ήταν εκεί, επειδή γνωρίζονται και 

με τον κόσμο καλύτερα.  

κ. Φωτιάδης: Δηλαδή αν θα οργανωθεί ένα γραφείο με βάση τον 3852 θα έχει 

αυτή τη διασπορά πάλι;  

κ. Δήμαρχος:  Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα το οργανώσουμε όπως ορίζει ο 

Καλλικράτης. Τώρα κάναμε αυτό που ορίζει ο σημερινός ΟΕΥ.  

  

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Συμπλήρωση Επιτροπής Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων των 

συνενούμενων Δήμων (άρθρο 267, παρ. 7 του Ν. 3852/2010, 

εγκύκλιος 45/2010 του ΥΠΕΣΔΔΑ και απόφαση 74445/29-12-

2010 του ΥΠΕΣΔΔΑ). 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ θα ορίσουμε 3 δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές 

τους για την Επιτροπή Απογραφής. 2 από τους δημοτικούς συμβούλους από την 

πλειοψηφία και 1 από την μείζονα μειοψηφία. Οι 2 της πλειοψηφίας είναι ο κ. Γαλάνης 

και ο κ. Νιζάμης ενώ αναπληρωματικά μέλη είναι ο κ. Σούζας και η κ. Αποστολίδου. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Γαλάνης. Παρακαλώ από την μείζονα μειοψηφία. 

κ. Μηλίδης: Ο κ. Δινάκης και αναπληρωματικός ο κ. Τατούδης.   

κ. Κοτρώνης: Συγγνώμη λίγο μια διόρθωση, νομίζω ότι είναι λάθος η διατύπωση 

εδώ στο άρθρο 267 παρ. 6…  

κ. Πρόεδρος:  Παράγραφος 7. Το διορθώσαμε. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την παρουσίαση του 

βιβλίου με τίτλο: ¨ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ – Τέσσερα σχόλια για την 

κρίση¨, των Τ. Θεοδωρόπουλου, Π. Μανδραβέλη, Π. Μάρκαρη 

και Β. Παπαβασιλείου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Σχετικά με το θέμα αυτό, για την πραγματοποίηση της παραπάνω 

εκδήλωσης η οποία θα γίνει στις 22/1/2011 στο αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, θα απαιτηθεί το ποσό, υπάρχει ένας 

προϋπολογισμός περίπου 1.200 € για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από 

αυτήν την εκδήλωση. 
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κ. Αναστασιάδης:  Τι βιβλίο είναι αυτό; Γιατί να πληρώσουμε; Εγώ μειοψηφώ, 

σε περίοδο κρίσεως δεν θα πετάξουμε λεφτά στον αέρα. 

κ. Δήμαρχος:  Το βιβλίο αυτό, όπως λέει και ο τίτλος, ¨Υπό το μηδέν – τέσσερα 

σχόλια για την κρίση¨, όταν λέει κρίση εννοεί κοινωνική, οικονομική, τα πάντα. Αυτά 

μου είπε ο κ. Παπαβασιλείου ο σκηνοθέτης. Θα είναι ευκαιρία να κάνουμε αυτή την 

εκδήλωση διότι την εκδήλωση αυτή θα την παρουσιάσουν στις 21 Ιανουαρίου στον 

ΙΑΝΟ στη Θεσσαλονίκη, και μια που είναι στην Θεσσαλονίκη θα τους φέρουμε να 

παρουσιάσουν το βίβλιο εδώ, δεν θα πληρώσουμε ούτε τα αεροπορικά τους εισιτήρια, 

τίποτα, μόνο την διανυκτέρευση τους και ένα δείπνο.  

κ. Κοτρώνης: Κι εγώ έχω μια μικρή ένσταση, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό 

το πράγμα, άρα βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο χρήμα, μη μας λέτε μετά ότι δεν υπάρχει 

σάλιο. Γιατί κάποιοι μας είπαν ότι πρέπει να γίνει μια πεζογέφυρα προς τις … γιατί οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν για να πάνε στην εκκλησία. Άμα σας πούμε κανένα 

τέτοιο μη μας πείτε ότι δεν υπάρχει σάλιο.  

κ. Πρόεδρος:  Αν είναι η πεζογέφυρα της τάξης των 1.200 € την κάνουμε και 

αύριο.  

κ. Δήμαρχος: Μπορεί να είναι και λιγότερα τα έξοδα απλά εμείς βάλαμε ένα 

πλαφόν. Αλλά είχα την εντύπωση ότι εσείς θα εγκρίνατε και θα επαυξάνατε αυτή την 

εκδήλωση επειδή σας θεωρώ άνθρωπο του πνεύματος. 

κ. Κοτρώνης: Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα; 

κ. Πρόεδρος:  Πάρα πολλές φορές.  

κ. Δήμαρχος: Αυτές τις εκδηλώσεις τις έφτιαχνε η ΔΕΠΚΑ, αυτές οι 

επιχειρήσεις είναι τώρα στη διαδικασία της συγχώνευσης, γι’ αυτό το φέρνουμε εδώ.  

κ. Κοτρώνης: Θα κάνει ο Δήμος και στο μέλλον τέτοιες εκδηλώσεις;  

κ. Δήμαρχος: Μα αν θα γίνει η Κοινωφελής Επιχείρηση, η Κοινωφελής 

Επιχείρηση θα τα κάνει αυτά, τώρα είμαστε στο στάδιο των συγχωνεύσεων, έχει ταμείο 

87 €, μ’ αυτά τα 87 € θα κάνει την εκδήλωση; 

κα Σαραντίδου: Να συμπληρώσω κάτι εγώ και να σας …, τους συντελεστές δεν 

τους γνωρίζουμε όλους πλην του κ. Μανδρεβέλη που είναι γνωστός … από την 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και άνθρωπος του συστήματος γνωστός αντικομμουνιστής, δεν 

γνωρίζουμε τι βιβλίο είναι αυτό και θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι ο κ. Ουζούνης που 

έγραψε για το … στις Σέρρες και που πραγματικά είναι ένα ιστορικό βιβλίο για τον νομό 

μας. Γι’ αυτό μειοψηφούμε. 

κ. Δήμαρχος: Πάντως και μόνο που γνωρίζουμε τον συμπατριώτη μας τον 

Βασίλη Παπαβασιλείου και δεν είναι κακό ο οποιοσδήποτε να καταθέτει την άποψη του 

και να την ακούμε και αυτή η πρόταση που κάνατε γι’ αυτό το βιβλίο μεθαύριο να την 

φέρετε να την εγκρίνουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Και προς θεού να μην παρεξηγηθούμε, με τον συγκεκριμένο 

σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου δεν έχουμε καμία συγγένεια, σε κανένα επίπεδο. Μη 

νομίζετε ότι είμαστε και σόι. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Σαραντίδου). 
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ΘΕΜΑ    7ο: Επανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών 

Επιτροπών.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Επειδή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν υφίστανται πια, θα 

μπουν νέοι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχει αρκετό περιεχόμενο όπου πρέπει να 

αντικατασταθούν αυτά τα μέλη από πλευράς δημοτικών συμβούλων. Θέλετε αυτή τη 

στιγμή να επιλέξουμε τα πρόσωπα; 

κ. …:  Συγνώμη λίγο, δεν συγχωνεύτηκαν οι Σ.Ε.; 

κ. Πρόεδρος:  Μέχρι να γίνει αυτό. 

κ. …:  Για δυο μήνες θα γίνει τώρα αυτό;  

κ. Πρόεδρος:  Θέλετε να μείνει όπως είναι; 

κ. Φωτιάδης: Εγώ εκτιμώ ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η διαδικασία, να 

προχωρήσουμε. 

κ. Σαραντίδου: Αρκεί να μη μείνουν τα σχολεία χωρίς πετρέλαιο. 

κ. Πρόεδρος:  Μα δεν είναι το θέμα το πετρέλαιο. Άρα συμφωνούμε όλοι να 

παραμείνουν ως έχουν ως φυσικά πρόσωπα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

κ. …: Μήπως θα υπάρχει πρόβλημα στη νομιμότητα των αποφάσεων τους; Αν 

προβλέπεται να είναι δημοτικοί σύμβουλοι τα μέλη και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν 

δημοτικοί σύμβουλοι, μήπως οι αποφάσεις τους δεν έχουν νομιμότητα. 

κ. …:  Αυτές οι επιτροπές έχουν … και πολλά … έμειναν χωρίς πετρέλαιο, 

πρέπει να το δούμε και αυτό … 

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε οι Σ.Ε. δεν λειτουργούν. Αυτά που ακούγονται δεν 

έχουν καμία βάση. Πρέπει να σας ενημερώσω και να σας πω ότι ο Καλλικράτης για τα 

σχολεία με τις δύο Σ.Ε. οι οποίες θα συγχωνευτούν θα ενεργοποιηθούν μετά από δύο 

μήνες και βλέπουμε. Εμείς για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε δύο Σ.Ε. θα πρέπει να 

έρθουν οι ανάλογες εγκύκλιοι για να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Από εκεί και πέρα η 

υπάρχουσα κατάσταση είναι αυτή η οποία συνεχίζεται στα σχολεία, εννοείται ότι δεν 

μπορούμε να διαταράξουμε την κανονική λειτουργία των σχολείων, άρα οι υπάρχουσες 

Σ.Ε. πρέπει να ανασυγκροτηθούν με τα νέα άτομα τα οποία θα τις στελεχώσουν και 

φυσικά με την νομιμότητα που θα πρέπει να έχουν. Αν θα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος θα 

είναι ο Δ/ντής του σχολείου, αντιπρόεδρος θα πρέπει να είναι ένας σύμβουλος από το 

Δ.Σ., ο εκπρόσωπος των γονέων, ο εκπρόσωπος των δημοτών, ένας μαθητής κ.λπ. Αυτά 

με τη στελέχωση, από εκεί και πέρα για το πετρέλαιο όταν αναφέρεστε δεν γνωρίζετε ότι 

οι Σ.Ε. λειτουργούν επαρκώς γιατί οι επιχορηγήσεις που έρχονται από την Πολιτεία 

διανέμονται από τον δήμο ανάλογα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και αυτή τη στιγμή τα 

σχολεία μας έχουν ένα ποσό το οποίο μπορούν να διαθέσουν για το πετρέλαιο. Δεν έχει 

καμία σχέση με το αν έχει πετρέλαιο η ΔΕΠΚΑ ή αν έχει πετρέλαιο ο Δήμος. Εκεί που 

θα υπάρχει πραγματικό πρόβλημα είναι αν η Κεντρική Εξουσία δεν μας στείλει τις 

τακτικές επιχορηγήσεις οι οποίες θα πρέπει να διανεμηθούν στα σχολεία ως έχει. Άρα 

αυτή η υπάρχουσα κατάσταση, για να μην διαταράξουμε την φυσική λειτουργία των 

σχολείων θα συνεχίσει ως έχει και όσο το δυνατόν θα είμαστε πιο προσεκτικοί σ’ αυτόν 

τον τομέα. Δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με τα πετρέλαια και ούτε μπορούμε αν δεν 

έχουμε πετρέλαιο στο σχολείο να πάρουμε το πετρέλαιο του Δήμου και να το δώσουμε 

στο σχολείο. 
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κ. Πρόεδρος:  Άρα να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση αυτών των μελών.  

κ. Φωτιάδης: Στο άρθρο 103 στην παρ. 4 λέει … 

κ. Πρόεδρος: Μα δεν εμφανίζονται αυτά τα μέλη. Το θέμα είναι 

Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. Εγώ νομίζω ότι θα είχαμε τελειώσει 

γιατί είναι 10 σχολεία, θα είχαμε τοποθετήσει μέχρι τώρα τους πάντες, θα είχαμε 

αντικαταστήσει αυτά τα πρόσωπα τα οποία δεν εμφανίζονται πλέον ούτε στις επιτροπές. 

κ. …:  Στο άρθρο 103 αναφέρεται καθαρά μόνο για τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Σ.Ε. δεν 

αποτελούν Ν.Π.  

κ. Φωτιάδης: Είναι Ν.Π.Δ.Δ. Αναφέρει και τις Σ.Ε.  

κ. Γαλάνης:  Εφόσον οι Σ.Ε. είναι Ν.Π.Δ.Δ. το λέει όπως και για τα Ν.Π. και για 

τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, το λέει ρητά ο νόμος ότι θα πρέπει να παραιτηθούν.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργίας.  

κ. Γαλάνης: Αν παραιτήθηκαν πρέπει να οριστούν άλλοι αν δεν υπάρχουν 

αναπληρωτές.  

κ. …:   …   

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2011 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση καταβολής εξωιδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

κ. Κοτρώνης:  Τι κριτήριο υπάρχει; Για να ξέρουμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν 

και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν το αναφέρει εδώ μέσα αλλά θα σας πω το ακριβώς ποσό το 

οποίο διατίθεται, είναι 2.069 € για όλο το χρόνο για τα τρία αυτά τα άτομα. Επί χρόνια 

γίνεται αυτό το πράγμα. 

κα Σαραντίδου: Δεν είναι το εξωιδρυματικό επίδομα; 

κ. Πρόεδρος: Δεν έχει καμία σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, είναι 

καταβολή εξωιδρυματικής ενίσχυσης από τον δήμο Σερρών.  Υπάρχουν κριτήρια κ. 

Κοτρώνη, μπορείτε να το ελέγξετε το θέμα. Ο ένας είναι υπάλληλος του Δήμου και οι 

άλλοι δύο είναι εκτός.  

κ. Χουρουζίδης: Γι’ αυτό είναι καλό να υπάρχει ενημέρωση για να μην 

μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία και να ρωτάμε συνέχεια. Αν είχαμε την ενημέρωση θα 

είχαμε τελειώσει. 

κ. Δήμαρχος: Θα ήθελα να σας πω, για να μην αδικήσουμε τον Πρόεδρο, επί 

δεκαετίες το ξέρουν οι παλιοί το Δ.Σ. λειτουργεί έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το 

σωστό, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος γι’ αυτό ο Πρόεδρος 

από την αρχή είπε ότι θα σας δώσει εισηγήσεις. Δεκαετίες έτσι λειτουργεί.  

κ. Χουρουζίδης: Είπαμε να πάμε ένα βήμα μπροστά και εμείς γυρίζουμε δυο 

βήματα πίσω.  
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κ. Φωτιάδης:  Όταν υπάρχει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη που αφορά ποσό θα 

πρέπει να αναγράφεται το ποσό, είτε είναι οφειλή είτε είναι δαπάνη και έχει σχέση με 

την νομιμότητα. Γι’ αυτό το θέμα εγώ επιφυλάσσομαι, σε διπλανό δήμο ο Δήμαρχος είχε 

τεράστιες περιπέτειες με τέτοιου είδους επιδόματα.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Φωτιάδη υπάρχουν τα στοιχεία αυτά και ανέφερα και το ποσό. 

Είναι 2.069 € για τους τρεις αυτούς αναξιοπαθούντες.  

κ. Κοτρώνης: Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιοι δικαιούνται αυτή την ενίσχυση, 

πρώτη φορά το ακούω.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι πρώην υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι είναι ανάπηροι. Ο 

ένας είναι πρώην υπάλληλος και οι άλλοι δύο είναι δημότες.  

Θέλετε να κρατήσουμε το θέμα; 

κ. Δήμαρχος: Είναι τόσο λεπτό το θέμα που θα δείτε ότι όταν μεθαύριο το δείτε 

θα πείτε κακώς το συζητήσαμε τόσο.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν αναφέρετε το ποσό, τι θα ψηφίσουμε 100.000; Να το 

αποσύρετε.  

κ. Πρόεδρος:  Σας είπα το ποσό.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν σας πιστεύουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  

… 

Περνάει το θέμα κ. Αναστασιάδη και για την συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε 

να ήσασταν πιο γενναιόδωρος.  

     

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

 ΘΕΜΑ  11ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

 

κ. Γαλάνης:  Αυτές οι αιτήσεις όπως θα έχετε δει στην εισήγηση είναι αιτήσεις 

που έχουν γίνει από την προηγούμενη χρονιά, με το που αναλάβαμε ως Δ.Α. βρεθήκαμε 

μπροστά και έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Το 

Γραφείο των Νεκροταφείων το οποίο ανήκει στο Τμήμα Προσόδων και στην 

αρμοδιότητα μου έχει απευθύνει μια αναφορά, μια έκκληση για την εφαρμογή και την 

πιστή τήρηση του Κανονισμού, από εμάς τους πολιτικούς ουσιαστικά, είναι … όπως 

αντιλαμβάνεστε, όμως δυστυχώς οι προηγούμενες Δ.Α. έφτασαν την κατάσταση στο 

απροχώρητο, ουσιαστικά η αναφορά κάνει λόγο για μια κενή θέση στα Α’ κοιμητήρια 

και 20 κενές θέσεις στα Β’ κοιμητήρια.  
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Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όπως αντιλαμβάνεστε, τοποθετήθηκα και μέσα 

στην εβδομάδα στα ΜΜΕ γι’ αυτό το ζήτημα, έχει να κάνει με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα 

και θα πρέπει η αντιμετώπιση από όλους μας να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. 

Έχω την αίσθηση ότι σ’ αυτό το πρώτο θέμα που έρχεται σχετικά με αγορά τάφων δεν θα 

μπορούσαμε να είμαστε αρνητικοί με την έννοια ότι είναι αιτήσεις συμπολιτών μας οι 

οποίες έγιναν από την προηγούμενη χρονιά, θα πρέπει αυτό το θέμα όμως να έρθει πολύ 

σύντομα και δεσμεύομαι ότι θα έρθει το θέμα και όσον αφορά την βελτίωση και την 

αναθεώρηση του Κανονισμού, γιατί είναι ένας Κανονισμός που είναι από την 10ετία του 

’90, και για όλες τις άλλες πτυχές όπως αυτή του Γ’ Κοιμητηρίου, η ειδική υπηρεσία έχει 

κάνει κάποιες μελέτες και μένει να δούμε το πώς θα φροντίσουμε το θέμα των Γ’ 

Κοιμητηρίων, όπως επίσης και του ζητήματος της επέκτασης των Α’ Κοιμητηρίων αν και 

υπάρχουν κάποια οικόπεδα που βρίσκονται κοντά στο συγκεκριμένο και θα πρέπει να 

δούμε και αυτό το ζήτημα.  

Ωστόσο θα ήθελα να πω ότι είναι απαράδεκτο πιστεύω να μην εφαρμόζεται ο 

Κανονισμός και τον έχω εδώ στην διάθεση σας και ειδικά το άρθρο που αφορά και την 

ανακομιδή οστών γιατί όπως γνωρίζεται πέραν της 5ετίας και με μια παράταση 2 ετών, 

πέραν δηλαδή της 7ετίας θα πρέπει να γίνεται η ανακομιδή των οστών μετά από 

ειδοποίηση των συγγενών. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο γιατί πιστεύω οι 

προηγούμενες Δ.Α. δεν μερίμνησαν και δεν θέλησαν να εφαρμόσουν τον Κανονισμό και 

ουσιαστικά αυτό είναι το παράπονο του Γραφείου Νεκροταφείων ότι οι πολιτικοί οι 

οποίοι απάρτιζαν αυτό το Δ.Σ. και οι προηγούμενες Δ.Α. δεν έδειξαν την απαραίτητη 

πρόνοια έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που 

βρίσκεται μπροστά μας, γι’ αυτό θα ήθελα κατά πρώτον να ψηφιστεί από το Σώμα οι 

συγκεκριμένες αγορές γιατί πιστεύω ότι έχει δοθεί το δικαίωμα σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους να πιστεύουν ότι θα προχωρήσει η αγορά των συγκεκριμένων τάφων, όμως 

να επανεξετάσουμε σε ένα νέο Δ.Σ. πολύ σύντομα και το θέμα της αγοράς, για το αν θα 

πρέπει να συνεχίσουμε τις αγορές των τάφων ή όχι και όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία 

σας ανέφερα και θα ήθελα από όλους σας με τον ίδιο τρόπο, με μια σοβαρή προσέγγιση 

να ασχοληθούμε με το θέμα γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι και θέμα που άπτεται της 

ψυχοσύνθεσης όλων των συμπολιτών μας, είναι πολύ σοβαρό θέμα και πολύ σοβαρό 

θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ενταφιάσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή 

τους.  

Οπότε θα ήθελα σε πρώτη φάση να ψηφιστεί από το Σώμα η αγορά των 

συγκεκριμένων τάφων, του δικαιώματος δηλαδή των συγκεκριμένων τάφων και από εκεί 

και πέρα αμέσως σε ένα άλλο Δ.Σ. να δούμε ολοκληρωμένο αυτό το ζήτημα.  

κ. Μηλίδης: Πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, πολλές φορές έχει έρθει 

στο Δ.Σ. και στο παρελθόν, νομίζω ότι έχουν δοθεί οι άδειες για την αγορά αυτών των 

τάφων. 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 4.500 για τα Β’ Νεκροταφεία και 6.000 περίπου για τα Α’ 

Νεκροταφεία. 

κ. Μηλίδης: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να το δούμε πολύ σφαιρικά 

γιατί πάρα πολλές φορές μιλήσαμε για τα Γ’ Κοιμητήρια, το ακούω εδώ και πολλά 

χρόνια και δεν προχωράει. Θα είμαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. 

Πρέπει να γίνει, η πόλη, ενώ άλλοι είναι εγγεγραμμένοι ο πληθυσμός είναι πολύ 

μεγάλος. Να το προχωρήσουμε το θέμα, έχει παγώσει πολλά χρόνια. 
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Και 2ον, αυτά τα περιβόητα οικόπεδα που βρίσκονται στα Α’, ξέρουν πολλοί καλά 

οι συνδημότες μας ότι στην ουσία τρώμε το δάσος. Εν πάση περιπτώσει οικόπεδα τα 

οποία δεν τα έχουμε δει με την πρέπουσα σοβαρότητα, νομίζω ότι αν θα το δούμε το 

θέμα σοβαρά θα διαπραγματευτούμε με τους ιδιοκτήτες και μπορούμε να 

προχωρήσουμε, επιτέλους να λυθεί αυτό το θέμα που ταλανίζει την πόλη εδώ και 20 

χρόνια.  

κ. Γαλάνης: Θα ήθελα την στήριξη όλων των παρατάξεων και στην εφαρμογή 

και στην τήρηση του Κανονισμού. Να το πω διαφορετικά, στις αντιδράσεις των 

συμπολιτών μας οι οποίοι πέραν της 7ετίας πρέπει να κάνουν αποκομιδή των οστών, 

γιατί γι’ αυτό είμαστε σ’ αυτή την τραγική κατάσταση, κάποιοι πολιτικοί σ’ αυτό το Δ.Σ. 

κάποια χρόνια δεν επέτρεπαν στο Γραφείο Νεκροταφείων να εφαρμόσει τον Κανονισμό. 

Θα ήθελα επομένως και τη δική σας συμπαράσταση στη πιστή τήρηση του Κανονισμού 

έτσι ώστε κάποια στιγμή να ανακουφιστούν και τα Α’ και τα Β’ Κοιμητήρια και να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε φυσικά μεσοπρόθεσμα και στα Γ’ Κοιμητήρια και στην 

αγορά όμορων οικοπέδων στα Α’ ή στα Β’ Κοιμητήρια.  

κ. Κοτρώνης: Άρα κάθε φορά κατά περίπτωση θα το αντιμετωπίσουμε, δεν θα 

μας λέτε παλιά έτσι γινόταν. Προηγουμένως που ζητήσαμε κάτι διευκρινίσεις είπατε ότι 

έτσι γινόταν τόσα χρόνια και έτσι το κάνουμε. Τώρα μας λέτε να το αντιμετωπίσουμε 

αλλιώς.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν είναι το ίδιο. Ήταν κάτι συγκεκριμένο το προηγούμενο.  

κ. Γαλάνης:  Γι’ αυτό το θέμα θέλω τη δέουσα σοβαρότητα από όλα τα μέλη του 

Δ.Σ. γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι συμπολίτες μας περιμένουν να ανταποκριθούμε σε 

ζητήματα που άπτονται πολύ προσωπικών θεμάτων.  

κα Σαραντίδου: Όλοι είστε σε όλα τα ζητήματα αφοσιωμένοι στον Καλλικράτη. 

Δεν λέτε όμως ότι ο Καλλικράτης μιλάει για αποτέφρωση νεκρών. Γιατί όλοι διαβάσατε 

τα άρθρα, τα μάθατε από έξω, αλλά επιλεκτικά.  

κ. Γαλάνης: Θα μου επιτρέψετε τη δέχομαι την παρατήρηση σας και θα σας πω 

το εξής επειδή συνολικά αντιμετώπισα το θέμα το τελευταίο 10ήμερα και μετά την 

έντονη αναφορά της υπηρεσίας, έχω ζητήσει από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες και να 

δούμε τους τρόπους της ανανέωσης του Κανονισμού αλλά και το ζήτημα το οποίο έχει 

ψηφιστεί με νόμο, της καύσης των νεκρών. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι σε μια άλλη 

βάση, νομίζω ότι είναι αναντίρρητη ανάγκη η εφαρμογή και η ψήφιση του Κανονισμού, 

μετά τα Γ’ Κοιμητήρια και οι δυνατότητες επέκτασης των Α’ και Β’ Κοιμητηρίων, και σε 

ένα επόμενο στάδιο και αυτό που λέτε, έχω δώσει εντολή στην Υπηρεσία να το εξετάσει 

και αυτό το ζήτημα, ήδη μέσα στην εβδομάδα.  

κ. …: Αυτά τα θέματα αφού υπάρχει Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας δεν 

έρχονται στο Δ.Σ. 

κ. Πρόεδρος:  Μιλάμε για την αγορά. Είναι θέμα Δ.Σ. Είμαστε υποχρεωμένοι.  

κ. …: Την αγορά δεν την προβλέπει ο Κανονισμός; 

κ. Πρόεδρος:  Την προβλέπει αλλά κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.  

κ. Γαλάνης: Το δικαίωμα για τον οικογενειακό τάφο το εγκρίνει το Δ.Σ. Αν δεν 

δοθεί αυτή η έγκριση δεν μπορεί να προχωρήσει η συναλλαγή.  

κ. Φωτιάδης: Εδώ ήρθε ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να γίνει αναφορά πχ. στο 

ανάλογο άρθρο του Κανονισμού και να μη γίνει καμία αναφορά.  
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Παρακαλώ γρήγορα να επιληφθείτε και να έρθει γρήγορα ο Κανονισμός διότι 

πλέον στους δήμους που ήρθαν και συνενώθηκαν εκεί τι ισχύει σήμερα; Γι’ αυτό 

παρακαλώ γρήγορα οι Κανονισμοί να έρθουν και να προβλέπουν τα ίδια. Και η είσπραξη 

θα έπρεπε να προβλέπεται αυτόματα χωρίς την είσοδο στο Δ.Σ. Δεν θέλει απόφαση Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει Κανονισμός τον οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε, ας έρθει 

στο Δ.Σ., να τον αλλάξουμε για να μπορέσει να γίνει αυτό που λέτε.  

   

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Γκότσης: Τα θέματα όλα αυτά είναι όλα της προηγούμενης Δ.Α. Αυτό το θέμα 

αφορά το θέατρο και απλώς υπάρχει μέσα επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. Είναι τυπικά, 

απλά για να τελειώνουμε γρήγορα.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού φωτεινού 

σηματοδότη πεζών στον κόμβο Βενιζέλου – Κομνηνών και 8ης 

Μαΐου. 

 

κ. Κοτρώνης: Με την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω κάτι, η πλειονότητα των 

σηματοδοτών δεν λειτουργεί. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό να το δούμε.  

  

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Αγίας 

Βαρβάρας (χείμαρρος Καμενικίων) Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα 

Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος 

¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013¨. 

 

κ. Γάτσιος: Πόσα χρήματα; 

κ. Πρόεδρος:  Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα χρήματα αν δεν γίνει η μελέτη 

πρώτα.  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

   ΘΕΜΑ  17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

¨Λειτουργική Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών 

συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)  και δεδομένων του 

Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του προγράμματος 

Καλλικράτης¨.  
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κ. Πρόεδρος:  Είναι 114.000 €.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών¨ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 

2007-2013.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το ποσό είναι 5.671.500 €.  

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς έχετε κατά μήκος τομή; Πρέπει να υπάρχει σχέδιο 

κατά μήκος τομή.  

κ. Πρόεδρος:  Όλα αυτά υπάρχουν. Το θέμα λέει Αποδοχή Χρηματοδότησης. 

Έχουν υποβληθεί αυτά.  

κ. Αναστασιάδης:  Να μας φέρετε κατά μήκος τομή για να ξέρει ο κάθε 

σύμβουλος το πώς θα γίνει.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτή η μελέτη έχει γίνει, έχει κατατεθεί και περιμένουμε …   

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση υλοτομίας δένδρων για διαπλάτυνση της οδού Απαμίας 

έναντι του νέου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών. 

 

κ. Κοτρώνης: Μας είπαν κάποιοι ότι αυτά τα δέντρα έχουν κοπεί.  

κ. …:  Αυτό αφορά ένα τμήμα περίπου 100 μ. το οποίο είναι απέναντι στο ΚΤΕΛ 

αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν κοπεί τα δέντρα. Μια συστοιχία αυτοφυών καραγάτσι ή 

λεύκες τα οποία δεν έχουν κοπεί. Το μέρος το οποίο δουλεύτηκε δεν είχε δέντρα, κάναμε 

μια αποψίλωση από καλάμια και τέτοια και ξηλώσαμε τις περιφράξεις και τις πήγαμε 

στη θέση τους, αυτά ήταν σε κοινόχρηστο χώρο καταπατημένο.  

  

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Σχετικά με την κατασκευή στεγάστρου – τέντας σε πεζοδρόμιο επί 

της οδού Μεραρχίας 33. 

 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα αυτό κρατείται διότι η εισήγηση της υπηρεσίας είναι 

αρνητική. Από ότι μου έχουν αναφέρει έχει γίνει ένα στέγαστρο εκεί, ο ιδιοκτήτης είπε 

ότι θα φέρει τα δικαιολογητικά, κρατώ το θέμα για το επόμενο Δ.Σ. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν 

μου φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο επόμενο Δ.Σ. το περνάμε παράνομο, 

κατεδαφίζεται κ.λπ όπως προτείνει η υπηρεσία.  

κ. Κοτρώνης: Δεν ξέρω αν επειδή κρατείται μπορούμε να κάνουμε μια γενική 

τοποθέτηση. Εγώ εκφράζω την απορία μου, αν κυκλοφορείτε με τα πόδια θα δείτε αυτό 

το καθεστώς των 10 και 20 και 30 ετών πως έχει καθιερωθεί και τώρα ξαφνικά 

πιαστήκαμε με αυτό εδώ.  
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Άσχετα αν θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά 

και τη Διάβαση Πεζών, δεν μπορώ να πω για τους άλλους γιατί μέχρι τώρα έδειξαν μια 

αδράνεια όλα τα Δ.Σ., αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσουμε από κοντά και να μην 

ασχοληθείτε μόνο με εκείνο το θέμα, όλα τα θέματα και με τέντες κ.λπ. 

   

- Αναβάλλεται.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Απόδοση δικτύου ομβρίων υδάτων στην κάτω διάβαση 

Κτηνιατρείου στην περιοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας 

στην ΔΕΥΑΣ. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση και παραλαβή μελετών έργων. 

 

κ. Κοτρώνης: Αυτά είναι απ’ ευθείας αναθέσεις; 

κ. Πρόεδρος: Αυτά είναι από την προηγούμενη Δ.Α., είναι απ’ ευθείας αναθέσεις 

με ποσά...  

κ. Κοτρώνης: Θέλω λίγο αν μπορεί ο Δήμαρχος να μας πει επειδή κατ’ 

επανάληψη μας έχει … ότι θα καταργήσει αυτό το καθεστώς των απ’ ευθείας αναθέσεων, 

εάν το σταματήσετε και θα περάσετε στις δημοπρασίες και στους διαγωνισμούς.  

κ. Πρόεδρος:  Πριν απαντήσει ο κ. Δήμαρχος έχω να σας πω το εξής, ότι 

ουδέποτε η παράταξη μας στα 8 χρόνια μέσα στο Δ.Σ. δεν ψήφισε απ’ ευθείας ανάθεση. 

Πάντα με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

κ. Δήμαρχος: Όχι ουδέποτε, εξαρτάται από το ποσό.  

κ. Φωτιάδης: Δεν ψηφίζατε στο παρελθόν και τους οικογενειακούς τάφους αλλά 

τους ψηφίσατε τώρα. Γιατί δεν τους ψηφίζατε; 

κ. Δήμαρχος: Εγώ τους είπα ότι με την αγορά τάφων θα φτάσουμε σε αδιέξοδο, 

σ’ αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα.  

κ. Πρόεδρος:  Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, είπαμε ότι σε επόμενο 

Δ.Σ. … 

κ. Δήμαρχος: Εμείς ήμασταν αρνητικοί, δεν ήμασταν Δ.Α., εκφράζαμε την 

άποψη μας αλλά δεν μας άκουγαν.  

Όσον αφορά τώρα τις απ’ ευθείας αναθέσεις κ. Κοτρώνη, εξαρτάται από τα ποσά. 

Όταν είναι ένα ποσό 40.000 ή 45.000 δεν το ψηφίζουμε. Αν είναι ένα ποσό που είναι στα 

όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης ή του διαγωνισμού εκείνα δεν τα ψηφίζαμε, αν είναι ένα 

μικρό ποσό, για να έχουμε ευελιξία, δεν υπάρχει Δήμος να κάνει διαγωνισμούς για έργα 

των 3.000 και των 4.000. Εξαρτάται το έργο αλλιώς δεν θα υπάρξει ευελιξία και δεν θα 

προχωρήσουμε ποτέ. Είναι νόμιμη η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, εξαρτάται 

από το ποσό. Σε μικρά ποσά ασφαλώς θα υπάρξουν απ’ ευθείας αναθέσεις. Αλλά ποσά 

των 40.000, 45.000 δεν το συζητάμε.  

κ. Μυστακίδης:  Γίνεται ανάθεση με επιλογή. Οι αναθέσεις είναι έργα, τα μικρά 

ποσά γίνονται με απ’ ευθείας ανάθεση, τα μεγαλύτερα ποσά γίνονται με … και τα έργα 

γίνονται με δημοπρασία.  
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

έργων. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται.  
 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

4   / 2011 Προσδιορισμός χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 

παραχώρηση χώρων του Διοικητηρίου Σερρών σε υπηρεσίες του Δήμου 

Σερρών. 

 

5   / 2011 Ορισμός μελών  Δ/κού Συμβουλίου της «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» Σερρών, με βάση το 

άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

  
6   / 2011 Ορισμός μελών  Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών, άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

 

7   / 2011 Έγκριση στελέχωσης και λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής 

Υποστήριξης Αγροτών του Δήμου Σερρών, ενόψει της σύστασης 

γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, βάσει του άρθρ. 94, παρ. 5 του Ν. 

3852/2010. 

 

8   / 2011 Συμπλήρωση Επιτροπής Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων των 

συνεννούμενων Δήμων (άρθρ. 267, παρ. 7 του Ν. 3852/2010 και απ. 

74445/29-12-2010 του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

 

9   / 2011 Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου 

με τίτλο: «ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ – Τέσσερα σχόλια για την κρίση», των Τ. 

Θεοδωρόπουλου, Π. Μανδραβέλη, Π. Μάρκαρη και Β. Παπαβασιλείου. 
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Πρ. 2/1/11 Αναβάλλεται το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επανασυγκρότηση 

Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών». 

 

10  / 2011 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2011 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

 

 11  / 2011 Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης σε 

δημοτικούς υπαλλήλους.  

 

12  / 2011 Επιστροφή ποσού στην κ. Βαή Βαία από τέλος ανέγερσης τάφου.    

 

13  / 2011 Ομοίως στην κα MISHA ENTELA PERIKA, από παράβολο αλλοδαπών. 

 

14  / 2011 Ομοίως στην κα Λιθαρή Ελένη από αποκατάσταση τομής ασφάλτου.   

 

16  / 2011 Ομοίως στους Ταίρη-Καρακάρα Ο.Ε. από άδεια διαφήμισης του κατ/τος. 

 

17  / 2011 Ομοίως στον κ. Χαριτίδη Ανέστη από άδεια τοποθέτησης 

τραπεζοκαθισμάτων. 

 

18  / 2011 Διαγραφή ποσού του κ. Ακριτίδη Κυπριανού από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω παράβασης Κ.Ο.Κ., που βεβαιώθηκε εκ παραδρομής. 

 

19  / 2011 Ομοίως του κ. Παντούση Πασχάλη.                                

 

20  / 2011 Ομοίως της κ. Νικολαΐδου Ζωής από δημοτικό φόρο 2%. 

 

21  / 2011 Ομοίως του κ. Χατζημιχαηλίδη Ραφαήλ, λόγω παράβασης ΚΟΚ. 

 

22  / 2011 Ομοίως του κ. Δελή Παναγιώτη από δημοτικό φόρο 2%. 

 

23  / 2011 Ομοίως της κ. Καρακατσάνη-Βοσνάκη Δέσποινας που αφορά εισφορά σε 

γη και χρήμα για οικόπεδο. 

 

24  / 2011 Ομοίως του κ. Βενέτη Δημητρίου, λόγω παράβασης Κ.Ο.Κ. 

 

25  / 2011 Ομοίως του κ. Καλαϊτζή Γεωργίου, λόγω παράβασης Κ.Ο.Κ. 

 

26  / 2011 Ομοίως της κ. Αρχοντακάκη Σταυρούλας, από δημοτικό φόρο 2%.   

         
27  / 2011 Ομοίως της κ. Χατζηαβραμίδου Ελένης από εισφορά σε γη και χρήμα.  

 

28  / 2011 Ομοίως της Ελεμές Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε., από δημοτικό φόρο 2%. 

 

29  / 2011 Ομοίως του κ. Καρυπίδη Κων/νου, λόγω παράβασης Κ.Ο.Κ. 
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30  / 2011 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στους κ.κ. 

Παπαδοπούλου Στυλιανή και Παπαδοπούλου Φωτεινή.  

 

31  / 2011 Ομοίως στην κα Ορδούδη Βαία.                                         

    
32  / 2011 Ομοίως στον κ. Ταραρά Σωκράτη.                                       

          
33  / 2011 Ομοίως στον κ. Καϊσερόγλου-Καϊσερίδη Κοσμά.  

 

34  / 2011 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Ιωαννίκιο. 

 

35  / 2011 Ομοίως στην κ. Σωτηριάδου Σοφία. 

 

36  / 2011 Ομοίως στον κ. Μαντζακίδη Ιωάννη.                                    

                                     
37  / 2011 Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί αποφάσεων Δ/κού 

Συμβουλίου  της «Κ.Ε.Π.Α.Σ.». 

 

38  / 2011 Ομοίως επί αποφάσεων Δ/κού Συμβουλίου του «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών. 

 

39  / 2011 Έγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού φωτεινού 

σηματοδότη πεζών στον κόμβο Βενιζέλου-Κομνηνών και 8ης Μαΐου.   

                        
40  / 2011 Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Αγ. Βαρβάρας 

(χείμαρρος Καμενικίων). 

 

41  / 2011 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης 

LEADER του Άξονα 4 του πρ/τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013». (Χιονοχώρι). 

 

42  / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργική 

Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ 

και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του 

προγράμματος ¨Καλλικράτης¨». 

 

43  / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013. 

 

44  / 2011 Έγκριση υλοτομίας δένδρων για διαπλάτυνση της οδού Απαμίας έναντι 

του νέου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών. 

 

Πρ. 2/2/11 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: «Κατασκευή στεγάστρου-τέντας 

σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μεραρχίας 33. 
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45  / 2011 Απόδοση δικτύου ομβρίων υδάτων στην κάτω διάβαση Κτηνιατρείου 

στην περιοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

 

46  / 2011 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Συμπλήρωση-διόρθωση  

και ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων  στα Ο.Π. 303 και 310 της 

πόλης των Σερρών». 

 

47  / 2011 Ομοίως: «Υδραυλική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων  

ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών». 

 

48  / 2011 Ομοίως: «Ένταξη κυρωμένων πράξεων εφαρμογής του βορείου τμήματος 

της πολεοδομικής μελέτης Αγ. Αναργύρων του Δήμου Σερρών, καθώς και 

των Ο.Τ. 710, 711, 727 του νοτίου τμήματος της πολεοδομικής μελέτης 

στο λειτουργούν Κτηματολόγιο». 

 

49  / 2011 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοδρόμου στον 

οικισμό Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών».  

 

50  / 2011 Ομοίως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διάφορες αποκαταστάσεις και 

συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου 

Ομόνοιας».  

 

51  / 2011 Ομοίως του 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή 

κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και 

Κομνηνών». 

 

52  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης στον 

οδικό άξονα Σερρών-Μετοχίου-Ξηροτόπου».  

 

53  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαίρεση επικινδύνων 

περιφράξεων».      

 

54  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες βελτίωσης της πλατείας στο 

Δ.Σ. Ελαιώνα».  

 

55  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση τσιμενταύλακα με 

σωληνωτό οχετό στο Δ.Δ. Ελαιώνα».  

 

56  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες για την υγρομόνωση κτιρίων 

στο Δ.Δ.  Ελαιώνα.  

           
57  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα». 
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58  / 2011 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διάφορες εργασίες στο 29ο 

Νηπιαγωγείο Σερρών». 

 

59  / 2011 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Εργασίες εξυγίανσης εδάφους στην υπόγεια διάβαση Ομόνοιας». 

 

60  / 2011 Ομοίως:  «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Ευθ. Αδάμ». 

 

61  / 2011 Ομοίως: «Βελτίωση Αστικού Οδικού Δικτύου».  

 

62  / 2011 Ομοίως: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου όπισθεν εκκλησίας Αγ. 

Παντελεήμονος». 

 

63  / 2011 Ομοίως: «Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων (18ο Δημοτικό Σχολείο 

και 3ο Λύκειο)». 

 

64  / 2011 Ομοίως: «Κατασκευή οδών έτους 2008».                  

 

65  / 2011 Ομοίως: «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Τζαβέλα και κατασκευή 

πεζοδρομίου στην οδό Δ. Μαρούλη».  

 

66  / 2011 Ομοίως: «Κατασκευή τσιμεντοδρόμου και πεζοδρομίου στο ΚΑΑΜΕΑ». 

 

67  / 2011 Ομοίως: «Αισθητική παρέμβαση στο πάρκο παλαιών Σφαγείων».  

 

68  / 2011 Ομοίως: «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων έτους 

2008». 

 

69  / 2011 Ομοίως: «Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής-Ελαιώνα Σερρών».   

 

70  / 2011 Ομοίως: «Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού Ελαιοτριβείου Ελαιώνα 

Δ.Σ.».  

71  / 2011 Ομοίως: «Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου».                  

 

72  / 2011 Ομοίως: «Επισκευές φθορών δι’ ασφαλτοσκυροδέματος».        

 

73  / 2011 Ομοίως: «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου μήκους 4 + 861,10 χιλ. στο 

δάσος  Σερρών του Δήμου Σερρών». 

 

74  / 2011 Ομοίως: «Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης έτους 2006». 

 

75  / 2011 Έγκριση τοποθέτησης  1 Φ.Σ.  υδραργύρου  στην Ι. Θεολόγου  2. 
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76  / 2011 Ομοίως 22 Φ.Σ. απλών και 1 Φ.Σ. υδραργύρου  και ενός μετρητή  ΔΑΣ σε 

διάφορα σημεία του Δ.Δ. Οινούσας. 

 

77  / 2011 Ομοίως 1 Φ.Σ. υδραργύρου στην οδό Λ. Παπαπαύλου  88.     

 

78  / 2011 Ομοίως  2 Φ.Σ. υδραργύρου και 1 μετρητή  ΔΑΣ στην κοιλάδα Αγίων 

Αναργύρων. 

 

79  / 2011 Ομοίως αύξησης ισχύος στο Χιονοχώρι.                         

 

80  / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση 

της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη 

Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

 

81  / 2011 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων από ήδη ορισθέντες 

αναδόχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνστανίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυστούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χουρουζίδης Νικόλαος 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης  Βασίλειος 

 

 

 


