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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2011: 

α) του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και  

β) της Κ.Ε.Π.Α.Σ.   

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση τροποποίησης διετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Δράσης της Κ.Ε.Π.Α.Σ. για την περίοδο από τον 11ο/2009 έως τον 

10ο/2011. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού 

Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση διακοπής μισθωτικής σχέσης του αρ. 11 καταστήματος 

του Δημοτικού Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨ στους: α) Ζιγκερίδη Βασίλειο και β) Ζιγκερίδη 

Κωνσταντίνο.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος πρασίνου στους 

συνεννούμενους Δήμους με το Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας προς τον Δήμο 

Σερρών (άρθρο 257 παρ. 2β Ν. 3852/2010). 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων: 

α) για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α.) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων¨, 

β) για την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3462/2006 

και την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για το 

έτος 2011,  
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γ) για την τριμελή επιτροπή καταστροφής άχρηστου υλικού του 

Δήμου, έτους 2001, 

δ) για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, άρθρο 1 του Π.Δ. 

270/11-3-1981 (Φ.Ε.Κ. 77) για το έτος 2011,  

ε) της επιτροπής χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨, 

στ) για την επιτροπή ελέγχου στοιχείων προς απόδοση τελών 

διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης για το έτος 2011 και  

ζ) της επιτροπής του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 (επιτροπή 

παραλαβής έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.896,41 

€), για το έτος 2011. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Συγκρότηση επιτροπών: 

 α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και γνωμοδότησης 

και αξιολόγησης για την προμήθειες με απ’ ευθείας ανάθεση, 

(άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, απόφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 

ΦΕΚ 185/1993 τ.Β’), για το έτος 2011, 

 β) παραλαβής υλικών των οποίων η προμήθεια εκτελείται κατά 

τον ΕΚΠΟΤΑ, (άρθρο 28 παρ. 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ), για το 

έτος 2011,  

 γ) για την εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω του 

ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 

2011,  

 δ) για εκτέλεση έργων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 

3263/28-9-2004, για το έτος 2011, 

 ε) παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των οποίων 

η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,41 € για το έτος 2011 και  

 στ) του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης 

διαφορών) για το έτος 2011. 

 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨,  

- σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετή θητεία και 

- Ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για την γενική 

συνέλευση αυτής.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

¨ΑΦΕΤΗΡΙΑ Α.Ε.¨,  

- σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετή θητεία και  

- ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για την γενική 

συνέλευση αυτής.  
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ΘΕΜΑ  15ο: Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

¨ΕΣΑΝΣ Α.Ε.¨,  

- σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετία θητεία και  

- ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για την γενική 

συνέλευση αυτής.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης για την κηδεία Δημάρχων, 

Διατελεσάντων Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων 

(§4 άρθ. 140 του Ν. 3463/2006) 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Δημ. Επιτροπή Παιδείας 

άρθρο 50 του Ν. 1566/1985.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του 

Δήμου, προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής, που αφορούν τους κ.κ.: 

 α) κληρ. Άτσαλου Ηλία, της γειτονιάς Άγιοι Ανάργυροι – νότιο 

τμήμα,  

 β) Κουκουβάτσου Ουρανίας και Γεωργίας, της γειτονιάς Σιγής – 

Ν. Κηφισιά και  

 γ) Αδαμίδη Ελένη, της γειτονιάς Εργατικές Κατοικίες.  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κ. 

Χρυσούλα σύζ. Θεοδ. Δημάκη. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής επικειμένων στους κ.κ.: 

α) Πελιτάρη Ηλία και Σταύρο,  

β) Συμεών Γεωργίου και  

γ) Ψάλτη Αθανάσιο και Γιαγκίδου Ελένη. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Σχετικά με την κατασκευή στεγάστρου – τέντας σε πεζοδρόμιο επί 

της οδού Μεραρχίας 33. 
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ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών 

οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – 

ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του 

αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010-2011). 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, 

διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ 

για το έτος 2011-2012. 

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης 

και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του 

Δήμου Σερρών (2011-2012). 

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών: 

α) ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην Πλ. 

Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 13.915,00 € και  

β) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του 

Δήμου Σερρών για το έτος 2010¨, πρ/σμού δαπάνης 148.750,00 €.  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση παράτασης για την παράδοση της μελέτης: «Μεταγραφή 

της κυρωμένης Π.Ε. ¨Αλημπέκιοϊ¨ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο». 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

έργων.  

 

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι καλησπέρα σας, πριν ξεκινήσουμε 

με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, κάποιες ανακοινώσεις.  

Ανακοινώνω ότι το επόμενο Δ.Σ. το οποίο έχουμε προσδιορίσει για την 9η 

Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 το βράδυ θα διεξαχθεί στην αίθουσα 

Κωνσταντίνος Καραμανλής του Διοικητηρίου. Οπότε θα φύγουμε από αυτόν τον 

στενόχωρο χώρο και θα πάμε σε έναν που πραγματικά αξίζει και σε όλους εσάς, εμάς 

αλλά και στη Σερραϊκή κοινωνία.  

Αύριο Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011, θα επισκεφτεί τη πόλη μας ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατικής Αριστεράς ο κ. Φώτης Κουβέλης. Στις 10.30 θα επισκεφτεί τον δήμαρχο 

Σερρών στο γραφείο του και στις 11 το πρωί θα συμμετάσχει σε κοινή σύσκεψη με όλους 

τους δημάρχους της Περιφερειακής ενότητας Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. Σερρών εδώ στο Δημαρχείο και παρακαλώ όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όσοι 

μπορούν να είναι παρόντες.  
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Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το γραφείο για τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης 

όπου θα υπάρχουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, με τις εισηγήσεις για τα Δ.Σ. που 

θα ακολουθήσουν. Κλειδί θα έχουν όσοι συνάδελφοι θέλουν από την Αντιπολίτευση για 

την εξυπηρέτηση τους, γραμματειακή υποστήριξη θα υπάρχει κατά τις εργάσιμες μέρες 

και ώρες. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος έστω και βράδυ αν είναι 

απασχολημένος με τη δουλειά του να πάει εκεί μέσα, να ανοίξει με το κλειδί, υπάρχει 

φωτισμός, υπάρχει θέρμανση. Το γραφείο αυτό βρίσκεται στο ισόγειο των 

καταστημάτων, εκεί που ήταν το πρώην γραφείο των αναπήρων, είναι ένας καλός χώρος 

που μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον προς το παρόν αυτή τη κατάσταση.  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί πάμε εκεί κάτω; Ολόκληρη Αντιπολίτευση να κατεβεί 

εκεί κάτω; 

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη είπα και προηγουμένως ότι είναι μια προσωρινή 

λύση διότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είτε εργάζονται πρωί και απόγευμα. Δεν είναι 

υποχρεωτικό να πάτε. Είναι μια προσωρινή λύση μέχρις ότου τακτοποιηθεί αυτή η 

αίθουσα όπως είχαμε πει και από το 2ο Δ.Σ., εδώ θα γίνουν κάποια διαχωριστικά όπου με 

αξιοπρέπεια θα στηθούν τα γραφεία της Αντιπολίτευσης και θα υπάρχει και η 

γραμματειακή υποστήριξη. Που είναι το μεμπτό στη προκειμένη περίπτωση;    

κ. Αναστασιάδης:  Το μεμπτό είναι ότι υποβαθμίζετε την Αντιπολίτευση.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υποβαθμίζουμε κανέναν κ. Αναστασιάδη. Αυτή είναι η άποψη 

σας. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάει κάποιος κάτω. Είναι προσωρινή λύση.  

Υπάρχει μια ερώτηση από την Λαϊκή Συσπείρωση, την οποία υπογράφει η κ. 

Σαραντίδου. κ. Σαραντίδου το μεσημέρι μου τη φέρατε αυτή, σας εξήγησα κιόλας, και 

σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Κανονισμού θα σας απαντήσουμε στο επόμενο Δ.Σ.  

κα Σαραντίδου: Θα ήθελα να γίνει γνωστό τουλάχιστον το θέμα της ερώτησης 

στο Σώμα.  

κ. Πρόεδρος:  Μπορούμε να το διαβάσουμε εφόσον το επιθυμείτε, βεβαίως. 

¨Βρισκόμαστε ήδη στο 3ο Δ.Σ. και … θέματα που αφορούν τον εργαζόμενο λαό και 

μάλιστα τους οικονομικά ασθενέστερους δεν είδαμε να έρχονται στις συνεδριάσεις. 

Θέματα όπως η χρηματοδότηση των σχολείων για εξασφάλιση των αναγκών και μάλιστα 

την εξασφάλιση του πετρελαίου για την θέρμανση των παιδιών μας. Ήδη άρχισαν να 

συζητιούνται σε γενικές συνελεύσεις, αλλού πλάγια αλλά άμεσα να πληρώσουν οι γονείς 

την θέρμανση μιας που όπως αφήνουν να εννοηθεί χρήματα δεν υπάρχουν. Για 

παράδειγμα στο Δ.Δ. του Καπετάν Μητρούσι που πήραν μάλιστα και απόφαση να 

εξασφαλίσουν τα καύσιμα οι γονείς. Αντίθετα θέματα που τόσο καιρό συζητιούνται ή 

είναι αυτά που αφορούν την προηγούμενη Διοίκηση ή είναι προτάσεις για έξοδα 

σπατάλης όπως παρουσιάσεις βιβλίων καθαρά αντιλαϊκών προτροπών και αναπτυξιακά 

όνειρα θερινής νύκτας, ασφαλούς οδήγησης κ.α. Η Λαϊκή Συσπείρωση όπως είχε 

υποσχεθεί και προεκλογικά στο λαό, θα είναι όχι μόνο στο πλευρό του λαού αλλά και 

πρωτοπόρα σε ζητήματα που τον αφορούν άμεσα. Δεν δέχεται το σαθρό επιχείρημα ότι 

δεν υπάρχουν χρήματα, ούτε θα περιμένει την καλή θέληση της Κυβέρνησης να δώσει 

από αυτά που παρακρατά από την Τ.Α. Αντίθετα, θα πιέσει με όλες της τις δυνάμεις, η 

πλειοψηφία να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με αυτά τα θέματα. Καλεί λοιπόν τους 

γονείς να αρνηθούν και να μην πληρώσει κανένας τους ούτε ένα € για κρατικές δαπάνες.  

 

 

6 



Τα χρήματα αυτά τα έχουμε πληρώσει ήδη πολλαπλάσια και με την άδικη 

φορολογία μας και από την άδικη διαχείριση τους, παροχές χρημάτων σε 

μεγαλοεπιχειρήσεις, εφοπλιστές, τράπεζες κ.λπ. Καλεί τον λαό όχι μόνο να αρνηθεί 

τέτοιες δαπάνες αλλά και να αντιδράσει και να διεκδικήσει μαζί με τη Λαϊκή 

Συσπείρωση. 

Ερωτάται λοιπόν ο κ. Δήμαρχος, τι μέτρα σκοπεύει να πάρει και πως σκέφτεται 

να λύσει τα λειτουργικά θέματα των σχολείων και μάλιστα της θέρμανσης ώστε να 

προλάβει να μην εμφανιστούν φαινόμενα σαν αυτά του Μητρουσίου που φορτώνονται τα 

οικονομικά βάρη στους γονείς¨.  

κ. Πρόεδρος:  Στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Τατούδης: Το πρόβλημα είναι έντονο. Το Νηπιαγωγείο είχε 10 πόντους 

πετρέλαιο σήμερα, το Δημοτικό Σχολείο δεν έχει καθόλου πετρέλαιο και εκείνο έχει 

πρόβλημα. Πήγα σήμερα με τον κ. … τα συζητήσαμε, είναι σε αδιέξοδο. Οι γονείς 

αδυνατούν να πάνε τα παιδιά.  

κ. Πρόεδρος:  Δόθηκε.  

κα Μπιτζίδου: Σήμερα δόθηκε λύση.  

κ. Τατούδης: Θέλω να ακούσω τι λύση δόθηκε.   

κα Σαραντίδου: Θα αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα και στα άλλα σχολεία 

μέχρι το επόμενο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Δόθηκε λύση για όλα τα σχολεία.  

κ. Μηλίδης: Θέλω να θέσω ένα θέμα εκτός ημερησίας, επειδή σήμερα προέκυψε 

και δεν πρόλαβα να σας ενημερώσω.  

Είπατε ότι δόθηκε λύση για το Μητρούσι, άρα λοιπόν το αφήνουμε.  

Το άλλο είναι πάλι για τον Δ.Δ. Καπετάν Μητρούσι σε σχέση με την υδροδότηση 

υπάρχει πρόβλημα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, τι μέλλει γενέσθαι, αν δόθηκε λύση. Έχω 

πληροφορηθεί ότι δόθηκε μια προσωρινή λύση με μια γεώτρηση παλιά και … είχε 

αποφασιστεί ότι δεν ήταν κατάλληλη. Σήμερα δεν ξέρω αν δόθηκε η ίδια πάλι λύση. Αν 

είναι τέτοια η λύση με προβληματικό νερό … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Μηλίδη θα απαντήσουμε στο επόμενο, ολοκληρωμένα και 

τεκμηριωμένα.  

κ. Μηλίδης: Σε ποιο επόμενο; Το Μητρούσι τώρα πίνει νερό από γεώτρηση που 

είναι μη κατάλληλη.  

κ. ...:  … είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, να στείλετε τους τεχνικούς να το 

εκτιμήσουν.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό το θέμα που λέτε τώρα έπρεπε να το είχατε θέσει στη 

ΔΕΥΑΣ.  

κ. …: Το θέσαμε το θέμα και είπατε θα περάσουν τα συνεργεία. Πότε θα 

περάσουν; 

κ. Δήμαρχος: Έπρεπε να το είχατε θέσει στους τεχνικούς της ΔΕΥΑΣ. 

κ. …:  Χτες βράδυ βάλανε μπρος την γεώτρηση και δεν το πήραμε χαμπάρι.  

κ. Δήμαρχος: Έχετε ένα πρόβλημα που είναι χρόνιο. Αν θέλετε αυτό το χρόνιο 

πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε μέσα σε λίγες μέρες αλλά αυτό το πρόβλημα που 

αντιμετωπίσατε τώρα έπρεπε να το είχατε θέσει στα συνεργεία της ΔΕΥΑΣ, στον 

πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, στους μηχανικούς και αν δεν βρίσκατε λύση τότε ναι να το 

φέρνατε στο Δ.Σ.  
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κ. …:  … 

κ. Δήμαρχος: Αύριο κιόλας θα ρθουν εκεί τα συνεργεία. 

κ. Μηλίδης: Το θέσαμε το θέμα λόγω της πληροφορίας της σημερινής. Αυτό που 

λέτε ότι αύριο θα πάτε … 

κ. Χουρουζίδης: Εκτιμώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και επειδή αυτό 

το πρόβλημα είναι χρόνιο, αλλά αυτή τη στιγμή η άμεση ενημέρωση πρέπει να γίνει προς 

τους κατοίκους, πρέπει να ενημερώσουμε τους κατοίκους να μην πίνουν νερό ή τα παιδιά 

των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων να μην πίνουν νερό από εκείνη την 

γεώτρηση γιατί έχει στοιχεία τα οποία είναι …, όπως είναι το μαγγάνιο, ο σίδηρος, είναι 

στοιχεία που είναι επιβλαβή στην υγεία και πρέπει αύριο το πρωί η πρώτη ενέργεια σας 

να γίνει ενημέρωση των κατοίκων και των δασκάλων καθώς και των παιδιών, να μην 

πίνουν από αυτό το νερό.  

κ. Δήμαρχος: Όπως λέτε και εσείς, το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε σήμερα, 

μα δεν προλάβαμε ούτε κι εμείς να ενημερωθούμε, γι’ αυτό σας λέω ότι αύριο θα 

επιληφθούμε.  

κα Σαραντίδου: Μη γίνει όπως το πρώτο ζήτημα με τα πετρέλαια, και τα 

πετρέλαια ήταν εδώ και δυο εβδομάδες και επιλήφθηκε σήμερα. Και να κάνω και μια 

ερώτηση, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι να παραδοθεί με ΦΕΚ στη ΔΕΥΑ όλες 

αυτές οι αρμοδιότητες με τους Δήμους που έχουν συνενωθεί, μπορεί να δοθεί λύση από 

την ΔΕΥΑΣ πάνω σ’ αυτό ή θα πρέπει να μας έρθει κάποιο ΦΕΚ ενοποίησης για να 

προχωρήσουμε … 

κ. Δήμαρχος: Αυτοί οι δήμοι δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ΔΕΥΑΣ, 

βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, αυτοί οι δήμοι ανήκουν στον δήμο Σερρών, 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όπως προβλέπεται και από τον Καλλικράτη θα 

ενταχθούν στην ΔΕΥΑΣ όλοι αυτοί οι δήμοι που έχουν … ύδρευσης και αποχέτευσης.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό διότι αφορά 

την υγεία των κατοίκων και επειδή εγώ ασχολήθηκα πολύ με το θέμα αυτό, η … είναι 

ακατάλληλη πέρα για πέρα, θα πρέπει να γίνει άμεση σύνδεση με έναν διαφορετικό 

αγωγό … Άλλη λύση δεν υπάρχει.  

κ. Αραμπατζής:  Θεωρώ απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να κινδυνολογούμε με 

τέτοιο τρόπο. Έχει γίνει μια … πάρα πολύ σοβαρή, υπάρχει επεξεργασία νερού στο 

Μητρούσι, τώρα αν με ένα τυχαίο γεγονός μιας μέρας καταστρέφουμε ένα ολόκληρο 

έργο νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Αύριο το πρωί η ΔΕΥΑΣ θα επιληφθεί του 

θέματος, έστω και συμβουλευτικά παρόλο που δεν έχουμε αρμοδιότητα για να λύσουμε 

το πρόβλημα και θα ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα. 

κ. Χράπας: Από την Παρασκευή είμαι σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του 

Μητρουσίου, έχουμε ενημερώσει την εταιρεία που υποστηρίζει το service της 

επεξεργασίας του νερού, μου υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν την Δευτέρα να το δούνε, να 

δούνε τι ακριβώς συμβαίνει γιατί ο ένας κινητήρας είναι χαλασμένος όπως ξέρω και τα 

… αντί για 60 κιλά νερό βγάζουν μόνο 30, σήμερα δεν ήρθαν, από το πρωί προσπαθώ να 

επικοινωνήσω και αύριο το πρωί πάλι θα επικοινωνήσω με την εταιρεία να δούμε αν θα 

έρθουν αύριο τουλάχιστον. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν κάποια υπόλοιπα και αυτοί 

όπως όλοι με την αγορά και ζορίζονται εκεί. Τώρα αν η παλιά γεώτρηση έπεσε … εγώ 

έδωσα οδηγία σήμερα στον κ. … να μην το κάνει. 
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κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε μου αναφέρθηκε σήμερα ένα ζήτημα 

που θεωρώ ότι έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Μου αναφέρθηκε από εργαζόμενους στο 

Ν.Π. των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λευκώνα, ότι δεν έχουν πληρωθεί τον 

τελευταίο μήνα τους μισθούς τους, τα δεδουλευμένα. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, το να 

μην εισπράττεις τον μισθό σου. … μου είπαν λοιπόν ότι ενώ ήρθε πίστωση που μπορεί 

να καλυφθεί η μισθοδοσία και έχει έρθει εδώ και 20 μέρες, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. 

Κάποιος από την Δ.Α., κάποιος Αντιδήμαρχος, τους είπε ότι πρέπει να περάσει το θέμα 

από το Δ.Σ.. Από μία έρευνα που έκανα είδα ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο και 

χρειάζεται μόνο απόφαση Δημάρχου για να μπορέσουν να πληρωθούν αυτοί. Άρα λοιπόν 

είναι δύο τα ερωτήματα και είναι απλά, 1ον για ποιο λόγο όλο αυτό το χρονικό διάστημα 

που έχουν έρθει οι πιστώσεις δεν έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι; Και 2ον πότε θα 

πληρωθούν; Είναι επείγον, είναι σημαντικό γι’ αυτούς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο … 

για να μπορέσουν να προγραμματίσουν τη ζωή τους.  

κ. Μυστακίδης: κ. Κατιρτζόγλου το θέμα αυτό δεν υπήρχε κανένας που να είπε 

ότι πρέπει να περάσει το θέμα από το Δ.Σ., δεν ξέρω από πού την έχετε αυτή την 

πληροφορία… 

κ. Κατιρτζόγλου: Από υπάλληλο του Ν.Π. 

κ. Μυστακίδης:  Υπεύθυνος για τον Λευκώνα επειδή είμαι εγώ, δεν υπήρξε 

τέτοιο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα με την καθυστέρηση αυτή ενώ 

πραγματικά υπάρχουν τα χρήματα ήταν θέμα ότι δεν υπήρχε ταμίας, τώρα έχει οριστεί 

ειδικός ταμίας και το πρόβλημα θα λυθεί την Τετάρτη. Τους το είπαμε αυτό σήμερα και 

το θέμα θεωρείται λήξαν.  

κ. Πρόεδρος:  Έληξε και αυτό το θέμα, προχωράμε σε ένα θέμα προ ημερησίας, 

σήμερα το μεσημέρι ήρθε στο γραφείο μου, ¨Έγκριση πληρωμής πρώην 

απασχολούμενων με το πρόγραμμα STAGE κατόπιν προσωρινής διαταγής του 

μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών¨. Λόγω του κατεπείγοντος φυσικά όφειλα να το 

φέρω στο Δ.Σ. να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε 

ονόματα, είναι 8 άτομα και το σύνολο είναι 75.240 €. Καλό είναι να διαβαστεί για να 

δείτε τις περιόδους που έχουν δουλέψει τα παιδιά. 

κ. …: Όχι δεν είναι αυτό το ποσό. 

κ. Πρόεδρος:  Μισό λεπτό, θα σας το διαβάσω όλο και θα δείτε.    

¨Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δ.Σ. 

να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα ‘Έγκριση και πληρωμή πρώην 

απασχολούμενων με το πρόγραμμα STAGE κατόπιν προσωρινής διαταγής του 

μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών’ γιατί αφορά επείγον θέμα με το οποίο θίγονται τα 

συμφέροντα του Δήμου αμέσως και σπουδαίως. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες 

συμβάσεις οι …¨, δεν διαβάζω ονόματα, ¨στα πλαίσια του προγράμματος απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας STAGE σε ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού για το χρονικό διάστημα 18 

μηνών, ήτοι από 2/1/2008 – 22/7/2009 οι πρώτοι, από 2/1/2008 – 2/7/2009 οι δεύτεροι, 

από 13/12/2007 – 13/6/2009 οι τρίτοι, από 19/3/2008 – 5/11/2009 οι τέταρτοι, από 

21/1/2008 – 14/8/2008 οι πέμπτοι, από 25/1/2008 – 18/8/2009 οι έκτοι, από 11/12/2008 – 

3/9/2009 οι έβδομοι και από 24/3/2008 – 15/10/2009 οι όγδοοι. Οπότε και έληξαν 

αυτοδίκαια.  
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Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2425/20 19-5-2009 Απόφαση του Δ/κού 

Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η διάρκεια του παραπάνω προγράμματος παρατάθηκε για 12 

μήνες μετά το πέρας των 18 μηνών. Με το πέρας των 12 μηνών οι παραπάνω 

ασκούμενες κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μέσω του 

δικηγόρου τους το από 3/12/2010 δικόγραφο αίτησης διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων 

κατά του Δήμου Σερρών προκειμένου να υποχρεωθεί ο Δήμος να αποδέχεται καθημερινά 

την προσφερόμενη εργασία τους καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την 

έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής. Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη 

προσωρινή διαταγή του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Δήμος είναι 

υποχρεωμένος να αποδέχεται καθημερινά την προσφερόμενη εργασία καταβάλλοντας 

τους τις νόμιμες αποδοχές μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας 

αγωγής. Γίνεται εισήγηση στο Δ.Σ. να συζητήσει για να αποφασίσει σχετικά με την 

καταβολή των αποδοχών των …¨, αναφέρει ονόματα, ¨για το χρονικό διάστημα από 

21/12/2010 και μετά μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμφωνα με την αμοιβή 

που λάμβαναν με τη σύμβαση που είχαν συνάψει με τον ΟΑΕΔ ήτοι 30 € ανά ημέρα για 

τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε., και 25 € ανά ημέρα για την κατηγορία Δ.Ε. και … των 22 

ημερών ανά μήνα για εργασία 7 ωρών ημερησίων 5 ημέρες την εβδομάδα. Για κάθε μήνα 

λοιπόν της προσφερόμενης εργασίας, η παραπάνω αμοιβή θα ανέρχεται …¨, έχει τα 8 

ονόματα και τις ανάλογες μηνιαίες αποδοχές, ¨σε 4.950 €, με τη συνένωση του Δήμου 

Σερρών με αυτόν του Δήμου Λευκώνα από 1/1/2011 ο Δήμος Σερρών είναι 

υποχρεωμένος να αποδέχεται καθημερινά την προσφερόμενη εργασία άλλων δύο 

εργαζομένων του τέως Δήμου Λευκώνα καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι 

την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής. Για κάθε μήνα 

προσφερόμενης εργασίας η παραπάνω αμοιβή θα ανέρχεται στην κ. … 660 €, στην κ. … 

660 €, δηλαδή 1.320 € μηνιαίως και σε γενικό σύνολο 4.950 € συν 1.320 €, το ποσό των 

6.270 €. Από τον κωδικό του Δήμου Σερρών, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ψηφίζει πίστωση 6.270 € επί 12 μήνες, 75.240 € μέχρι την 

έκδοση της τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής¨. 

κ. Γαλάνης:   Να διευκρινίσω για να μπορέσει το Σώμα να πάρει και την 

σωστότερη απόφαση. Πράγματι αυτό το ζήτημα έχει τεθεί και στον νομικό σύμβουλο 

του Δήμου Σερρών, ο οποίος έχει γνωματεύσει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να 

αποδεχόμαστε, σύμφωνα με μια εισήγηση που υπάρχει του εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε την προσφερόμενη εργασία και είμαστε 

υποχρεωμένοι από τα χρήματα του Δήμου Σερρών να πληρώνουμε τους συγκεκριμένους 

εργαζόμενους. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να γίνει μια διόρθωση, η απόφαση που υπάρχει, η 

προσωρινή διαταγή εδόθη από το δικαστήριο με την κατάθεση της αίτησης, συζητήθηκε 

δηλαδή πριν τη συζήτηση της κατάθεσης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, εδόθη η 

διαταγή και κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τότε παρατάθηκε η 

προσωρινή διαταγή, ξέρει πολύ καλά και ο κ. Κατιρτζόγλου, έως την έγκριση της 

απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε 

την εργασία των συγκεκριμένων εργαζόμενων και να πληρώνουμε τους συγκεκριμένους 

εργαζόμενους μέχρι την έκδοση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.  
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Τώρα όσον αφορά αυτό το οποίο δόθηκε ως εντύπωση ότι … ένα πολύ μεγάλο 

ποσό, ουσιαστικά παίρνουμε απόφαση για την πίστωση έτσι ώστε αν υπάρχει μια θετική 

απόφαση από το δικαστήριο, αν δοθεί δηλαδή μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 

θετική, να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Σερρών και από το Λογιστήριο και από το 

Ταμείο, να μπορεί να πληρώνει αυτούς τους εργαζόμενους για τους επόμενους μήνες. 

Αλλά ουσιαστικά το θέμα θα κριθεί από την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών 

μέτρων. Συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, ο δικηγόρος του Δήμου παραστάθηκε στη 

συζήτηση της απόφασης και ο δικαστής εκεί αποφάσισε την παράταση της προσωρινής 

διαταγής. Αυτό είναι το όλο θέμα.  

κ. Γκότσης: Μια διευκρίνιση. Μέχρι στιγμής τα λεφτά που θα καταβάλλει ο 

Δήμος είναι περίπου 9.000, είναι 1,5 μήνας άρα λοιπόν εκείνο που είπατε να μπουν στον 

κωδικό, σε περίπτωση που περάσουμε τον χρόνο να βγουν τα λεφτά από τον κωδικό.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι απαράδεκτη η τακτική της 

Πολιτείας. Με ξένα κόλλυβα να κάνεις μνημόσυνο. Μας φορτώνει υπαλλήλους και μας 

λέει ¨πληρώστε τους¨, από τα λεφτά που δεν δίνει.  

κ. Φωτιάδης: κ. Αντιδήμαρχε, θα πρέπει να μας εξηγήσετε πως συνέβη αυτοί οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με αυτή τη μορφή εργασίας να αποκτήσουν αυτά τα 

προνόμια; Μπορείτε να μας εξηγήσετε; Διότι έτσι όπως έχει γίνει το θέμα, αυτό είναι ένα 

μέγιστο θέμα το οποίο βεβαίως εδώ νομίζω, σ’ αυτό το Δ.Σ. ξεκινάει ένας τεράστιος 

Γολγοθάς και ένας τεράστιος κύκλος. Έχει κι άλλο κόσμο. Εξηγήστε αν έχετε την 

καλοσύνη και βεβαίως γιατί όλο το ποσό να το ψηφίσουμε σήμερα; Θα έλεγα να το πάμε 

μήνα – μήνα και θα έλεγα ότι η εισήγηση του νομικού του Δήμου να την γνωρίσουμε κι 

εμείς. Γιατί βλέπω μια έκφραση απορίας από όλους, μη το θεωρούμε τόσο βατό το θέμα. 

Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται μ’ αυτό το περιβόητο πρόγραμμα.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με ψυχή, τους βλέπαμε 

εδώ κάθε μέρα που δούλευαν, είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώσουμε, …Ήταν 

νόμιμο να κάνουν το δικαστήριο και το κάναν και δικαιωθήκαν για ποιο λόγο να μην 

τους πληρώσουμε;  

κα Σαραντίδου: Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Επειδή ακούστηκε πως μας 

βγήκαν προνομιούχοι, ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν χωρίς ασφάλεια … 

αφού έκαναν το δικαστήριο και έχουν δικαιωθεί κιόλας, νομίζω ότι είναι υποχρέωση μας. 

Μην έχουμε ανοικτά τα μάτια μόνο για μισθούς εργαζομένων και για όλα τα άλλα τα 

κλείνουμε, στους μισθούς των εργαζομένων πρέπει να είμαστε τυπικότατοι, άλλωστε 

αυτοί οι άνθρωποι μόνο προνομιούχοι δεν ήταν με τα προγράμματα αυτά και αυτό το 

ξέρουμε πολύ καλά όλοι.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο είπε ο κ. 

Γαλάνης και έχει δίκιο σ’ αυτό. Το προνόμιο των συγκεκριμένων εργαζόμενων είναι ότι 

προσέφυγαν στα δικαστήρια, υπάρχουν πόσες χιλιάδες άλλοι που βρίσκονται σε όμοιες 

θέσεις και δεν δικαιώθηκαν, πιθανώς θα δικαιωθούν. Από εκεί και πέρα αφού υπάρχει 

απόφαση δικαστηρίου δεν μπορούμε να επιμένουμε για κάτι διαφορετικό.  

κ. Γαλάνης: Πράγματι υπάρχει αυτό το ζήτημα των συγκεκριμένων εργαζομένων 

οι οποίοι δούλεψαν στον δήμο Σερρών και συνεχίζουν να δουλεύουν και όπως 

αντιλαμβάνεστε μετά από αυτή την αίτηση τους ασφαλιστικών μέτρων, εδώ θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι δεν βγήκε κάποια απόφαση ακόμη, εδόθη μία προσωρινή διαταγή, αυτό 

σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  απόφαση,  ουσιαστικά  με  την  κατάθεση της αίτησης  
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διευθετήθηκε το ζήτημα της προσωρινής διαταγής και ο δικαστής έκρινε, δεν είμαι εγώ 

αυτός που θα κρίνει τις αποφάσεις του δικαστηρίου, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να 

συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υποχρεώνει τον δήμο Σερρών να δεχθεί την 

εργασία ανθρώπων και μάλιστα να τους πληρώνουμε με τα χρήματα του Δήμου. Η 

γνωμάτευση του κ. Αμαξόπουλου κάνει λόγο για υποχρέωση του Δήμου Σερρών να 

σεβαστεί και τη … του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επομένως δεν υφίσταται θέμα για 

το αν θα πρέπει εμείς να κρίνουμε ή να αποφασίσουμε σαν Δ.Σ. ή να ψηφίσουμε το 

συγκεκριμένο θέμα και σε κάθε περίπτωση, έτσι πιστεύω ότι διευκρινίζεται. Επομένως 

δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, είναι καθαρά θέμα προσωρινής διαταγής στην οποία 

δόθηκε παράταση κατά τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή δόθηκε κατά τη 

κατάθεση της αίτηση προσωρινή διαταγή και δόθηκε η προσωρινή διαταγή κατά την 

εκδίκαση της υπόθεσης. Την απόφαση δεν την έχουμε ακόμη, φαντάζομαι θα την έχουμε 

στο αμέσως επόμενο διάστημα γιατί πρόκειται για διαδικασία οριστικών μέτρων και 

θέλω να πιστεύω ότι η απόφαση αυτή σύντομα θα βρίσκεται στο Δήμο Σερρών. Άρα 

αυτό είναι το θέμα, δεν ήθελα να χαρακτηρίσω το αν είναι προνομιούχοι οι 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ή όχι, νομίζω ότι πρέπει να μείνω σ’ αυτό. Ο Δήμος Σερρών 

παραστάθηκε ως όφειλε με τον νομικό του σύμβουλο στην εκδίκαση των ασφαλιστικών 

μέτρων … 

κ. Πρόεδρος:  Υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του Δήμου, αυτό να τονιστεί.  

κ. Γαλάνης: Βεβαίως, αυτό να τονιστεί και να διευκρινιστεί. Όσον αφορά το 

θέμα που λέτε για την ψήφιση της πίστωσης, όχι μόνο του συγκεκριμένου ποσού, νομίζω 

ότι πρέπει, είναι ανάγκη στο Δ.Σ. όχι μόνο γι’ αυτό το θέμα αλλά και για άλλα θέματα να 

έρχονται εδώ και οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι προΐστανται των υπηρεσιών. 

Είναι εδώ και η κ. Γουναρίδου η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο φέρνουμε 

σαν θέμα το να μην ψηφιστεί μόνο το συγκεκριμένο ποσό αλλά να ψηφιστεί η πίστωση 

όλου του έτους γιατί έτσι θα αποφύγουμε ενδεχομένως την διαδικασία την επόμενη, να 

χρειάζεται κάθε φορά να ψηφίζουμε το συγκεκριμένο θέμα. Αν έχει την καλοσύνη η κ. 

Γουναρίδου… 

κα Γουναρίδου:  Σκεφτήκαμε να βάλουμε όλο το ποσό για να μην χρειάζεται 

κάθε τόσο να συνέρχεται το Δ.Σ. για να εγκρίνουμε κάθε μήνα 9.000, 6.000 όσες 

χρειάζεται. …  

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα.  

Ζητώ συγγνώμη από το Σώμα, για να εξυπηρετήσουμε την κ. Γουναρίδου, η 

οποία είναι προϊσταμένη του Λογιστηρίου, θα πάμε να εξετάσουμε το 19ο, 20ο και 21ο 

θέμα για να την αποδεσμεύσουμε και να φύγει στο σπίτι της.  

κ. Φωτιάδης:  Στη συνέχεια όσων μας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, μας δώσατε 

εισηγήσεις, αυτές οι εισηγήσεις δεν είναι εισηγήσεις οι οποίες θα έπρεπε να δίνονται 

έτσι, θα έπρεπε να είναι συνημμένα. Δηλαδή το πολιτικό πρόσωπο που εισηγείται δεν 

αναφέρεται ως εισηγητής, δεν υπάρχει κείμενο εισήγησης, δεν ξέρουμε την άποψη της 

πλειοψηφίας και βεβαίως θα έπρεπε όταν τα θέματα είναι τέτοια να είναι εδώ και ο 

υπηρεσιακός παράγοντας να μας δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Παρακαλώ να 

συντάσσονται εισηγήσεις, διότι αυτό που γίνεται τώρα είναι εσωτερική ας το πούμε 

διεκπεραιωτική αλληλογραφία, ενημερωτική μεν αλλά δεν υπάρχει εισήγηση από την 

πλευρά σας.  
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Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη προετοιμασία του Δ.Σ. και σ’ 

αυτούς τους καιρούς αντιλαμβάνομαι τον φόρτο, υπάρχουν πολλά θέματα αλλά 

παρακαλώ να ορίζεται ο εισηγητής, να είναι πολιτικό πρόσωπο και να υπάρχει εδώ και 

σε πολλές των περιπτώσεων όπου κρίνεται σκόπιμο και ο υπηρεσιακός για να ξέρουμε 

την πολιτική σας πρόταση. Διότι εδώ, από τον φάκελο που μου δώσατε δεν φαίνεται 

πουθενά η πολιτική σας άποψη. Φαίνεται η υπηρεσιακή άποψη που αν την αποδέχεστε 

στο συγκεκριμένο θέμα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει η εισήγηση και ίσως το 

κατεπείγον επειδή άκουσα ότι θα έχουμε σε λίγες μέρες συμβούλιο θα έπρεπε ίσως να 

γίνει μια ενημέρωση, να εισαχθεί ως τακτικό θέμα, να ακούσουμε κι εμείς, γιατί είναι ένα 

μείζον θέμα για μένα, τι είδους εργαζόμενοι στο πρόγραμμα STAGE είναι αυτοί; Πως θα 

έμειναν εδώ αυτοί; Δεν έχω τίποτα με τους συγκεκριμένους, δεν έχω απολύτως τίποτα με 

τους όρους εργασίας κ.λπ. Συγκριτικά με τους άλλους που εργάστηκαν τα χρόνια αυτά, 

λέω ότι οι συγκεκριμένοι τείνουν να γίνουν προνομιούχοι. Αυτά κ. Πρόεδρε, με όλη την 

καλή προαίρεση, παρακαλώ να έχουμε εισηγήσεις.  

κ. Δήμαρχος: Σχετικά με το θέμα των εισηγήσεων. Εισηγήσεις υπάρχουν από 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες συνήθως και είναι μια τακτική 10ετιών στο Δ.Σ. σε 

μερικά θέματα μπορεί η εισήγηση να είναι και από πολιτικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα 

το θέμα εισάγεται στο Δ.Σ. από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και οι παρατάξεις 

τοποθετούνται. Με αυτό το σκεπτικό θα λέγαμε και εμείς να καταθέτατε τις εισηγήσεις 

σας γραπτώς.  

Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό το θέμα, έρχεται και υπάρχει εισήγηση και οι 

παρατάξεις έρχονται και τοποθετούνται, γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση.  

κ. Φωτιάδης:  Η πολιτική σας άποψη για το θέμα ποια είναι; 

κ. Δήμαρχος: Όπως ξέρετε αυτοί που διοικούν φέρνουν τις εισηγήσεις σε 

συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.  

κ. Φωτιάδης: Παρακαλώ το κείμενο να υπογράφεται.  

κ. Δήμαρχος:  Μ’ αυτό το σκεπτικό θα ζητήσουμε κι εμείς από εσάς. Εισηγήσεις 

υπάρχουν, τίθεται το θέμα προς συζήτηση και γίνονται τοποθετήσεις από όλους.  

κ. Γκότσης: Σ’ αυτή την αίθουσα 20 χρόνια, τα θέματα έρχονται έτσι, και νομίζω 

ότι κάθε φορά εμείς της Αντιπολίτευσης λέγαμε ποια είναι η δική σας άποψη. Τα θέματα 

έρχονται έτσι και εσείς πρώτα λέτε την άποψη σας πάνω στο θέμα και μετά εμείς 

ανάλογα αντιδρούμε, λέμε τα δικά μας. Έτσι λειτουργούσαμε μέχρι τώρα, δεν ξέρω ο κ. 

νομάρχης … Δεν θα το κάνουμε τώρα εμείς γήπεδο και προπονητές, τι σύστημα παίζετε 

εσείς το ανάλογο θα παίξουμε εμείς.  

κ. Φωτιάδης: Υπάρχουν συνάδελφοι που ήταν μέλη Δ.Σ., ξέρουν από τον 

Κώδικα, από τους Κανονισμούς, αυτά τα οποία λέτε είναι τόσο βατά που δεν χρειάζεται 

να τα συζητήσουμε. Επιβάλλεται να υπάρχει εισήγηση.  

κ. Δήμαρχος: Εισήγηση υπάρχει για το θέμα.  

κ. Φωτιάδης: Την πολιτική σας άποψη.  

κ. Δήμαρχος: Για κάθε θέμα υπάρχει εισήγηση από εκεί και πέρα οι παρατάξεις 

τοποθετούνται με τη σειρά τους, γίνεται συζήτηση και παίρνουμε αποφάσεις. Εμείς 

πρώτοι τοποθετούμαστε σε κάθε θέμα. Τα περισσότερα θέματα έρχονται μετά από 

εισηγήσεις υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα τοποθετούμαστε πρώτα εμείς και μετά 

ακολουθεί συζήτηση.  
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κ. Χασαπίδης: Πάντα Δήμαρχε ήταν εσωτερική υπόθεση της παράταξης το ποιον 

θα ορίσει εισηγητή. Τα θέματα δεν είχαν ποτέ εισηγητή.  

κ. Νιζάμης: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρακαλούσα όταν φεύγουμε από το ένα 

θέμα και μπαίνουμε στην Ημερήσια Διάταξη να μην επανερχόμαστε. Αυτό νομίζω ότι το 

λέει και ο Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κώδικας. Πουθενά όμως ούτε Κανονισμός 

ούτε Κώδικας αναφέρει ότι οι εισηγητές είναι υποχρεωμένοι εγγράφως να καταθέτουν 

τις εισηγήσεις τους. Οι πολιτικές τοποθετήσεις, από πάντα, αυτό διδάσκει η Δημοκρατία, 

είναι επί του προφορικού και η εισήγηση, αυτή η οποία θα καταθέσω εγώ ή 

οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος ας την συγκρατήσει, ας την πάρει 

απομαγνητοφωνημένη. Και πουθενά δεν λέγεται σε καμιά διάταξη, σε κανέναν 

Κανονισμό, σε κανέναν Κώδικα ότι επί των προσκλήσεων αναγράφεται ο εισηγητής του 

θέματος. Ο εισηγητής του θέματος καθορίζεται κατά την ημέρα της Ημερήσιας Διάταξης 

και της συζήτησης. Η οποία είναι και η πολιτική εισήγηση και ακολουθούν τις 

τοποθετήσεις και κλείνει πάλι στην Ημερήσια Διάταξη. Δεν μπορούμε να 

επανερχόμαστε.  

κ. Πρόεδρος:  Έκλεισε το θέμα, πάμε στο 19ο, 20ο και 21ο θέμα και τα συζητάμε 

σαν πρώτα θέματα για να αποδεσμεύσουμε την κα Γουναρίδου.  

                      
ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Πρόκειται για μια λογιστική τακτοποίηση του Ταμείου του Δήμου 

Σερρών που αφορά ένα ταμειακό υπόλοιπο της Κοινότητας Ορεινής.  

κ. Γαλάνης:  Αν έχετε διαβάσει την εισήγηση κ.κ. Συνάδελφοι, πρόκειται για μια 

λογιστική τακτοποίηση η οποία έχει να κάνει με το Ταμείο της Ορεινής, με τον τρόπο με 

τον οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα του λογαριασμού, το υπόλοιπο δηλαδή κατά την 

παράδοση παραλαβής, βρισκόμαστε σε έναν λογαριασμό και όπως καταλαβαίνετε 

είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε εδώ το υπόλοιπο το οποίο ανήκει στον δήμο 

Σερρών και να επιστρέψουμε ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό το οποίο αφορά το 

ΚΕΦΟ και τον Παιδικό Σταθμό Ορεινής. Αν θέλετε πάλι κάποια διευκρίνιση είναι εδώ 

και η προϊσταμένη του Λογιστηρίου γι’ αυτή τη διαδικασία της λογιστικής 

τακτοποίησης. Ουσιαστικά από το ποσό μετά την παράδοση – παραλαβή εισέπραξε ο 

Δήμος Σερρών, πρέπει να επιστρέψουμε προς το ΚΕΦΟ και προς τον Παιδικό Σταθμό, 

γιατί ήταν σε έναν λογαριασμό κατά τη διαχείριση της Κοινότητας Ορεινής, πρέπει να 

επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα στο Ν.Π., στο ΚΕΦΟ και στον Παιδικό Σταθμό. Είναι 

καθαρά μια διαδικασία λογιστική.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του 

Δήμου, προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση.  
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κ. Πρόεδρος:  Εδώ είναι πιστώσεις του 2010, να κάνω ένα σχόλιο, τις οποίες τις 

ψηφίζουμε για να καλύψουμε λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Δεν σημαίνει ότι επειδή 

τις ψηφίζουμε θα δαπανήσουμε και όλο το ποσό. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι να κατατεθεί 

ο προϋπολογισμός του Δήμου.  

κ. Γαλάνης:  Πράγματι είναι όπως το αναφέρει ο κ. Πρόεδρος, καλούμαστε 

σήμερα να ψηφίσουμε όπως κατά πάγια τακτική συνέβαινε και στις αρχές κάθε έτους. 

Αυτές οι συγκεκριμένες πιστώσεις οι οποίες μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν 

ιδιάζον χαρακτήρα, όπως γνωρίζετε καλούμαστε να … τον προϋπολογισμό μέσα στο 

πρώτο δίμηνο του 2011 κατά τον Καλλικράτη, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή 

προϋπολογισμό, λειτουργούμε με τα δωδεκατημόρια, μια τακτική που εφαρμοζόταν και 

στον Κρατικό προϋπολογισμό πριν από πολλά χρόνια. Επομένως, ψηφίζουμε τις 

πιστώσεις των τριών δωδεκατημορίων, και μάλιστα όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κ. 

Πρόεδρος, αναφέρουμε και κωδικούς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα κωδικών, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουν αυτές οι γκάμες. Και το κάνουμε αυτό, διότι δεν θέλουμε 

να βρεθούμε σε ένα ζήτημα για παράδειγμα να χρειαζόμαστε κάποια πίστωση και να μην 

έχει ψηφιστεί αυτή. 

Όπως θα σας εξηγήσει και η προϊσταμένη του Λογιστηρίου, η οποία έχει κάνει 

και την εισήγηση την υπηρεσιακή, ουσιαστικά θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες δαπάνες, 

με τον πιο σφιχτό και ενδεδειγμένο τρόπο, για όποια θέματα χρειάζεστε κάποιες 

διευκρινίσεις, είμαστε στη διάθεση σας και προσωπικά αλλά και η προϊσταμένη, αλλά 

ότι ζητήματα και να υπάρχουν όπως για παράδειγμα ένα θέμα που νομίζω ότι 

απασχόλησε ορισμένους συναδέλφους και ο κωδικός ο συγκεκριμένος με την αναφορά 

έντυπη διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης και άλλα τέτοια ζητήματα, να είστε σίγουροι ότι 

είμαστε υποχρεωμένοι αυτά τα θέματα να έρθουν στο Δ.Σ., βέβαια δεν θα γίνει καμία 

δαπάνη και ας επιτρέπεται από τον Νόμο, επομένως είναι καθαρά διαδικαστικού 

χαρακτήρα το συγκεκριμένο θέμα και είμαι στη διάθεση σας για όποιες διευκρινίσεις και 

η κ. Γουναρίδου η προϊσταμένη. 

Θα μου επιτρέψετε μόνο να κάνω ένα σχόλιο, θα ήθελα αν θα μπορούσατε να 

δείτε τον κωδικό 006711 με ένδειξη ¨Απόδοση στις Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες¨ την 

πίστωση τη συγκεκριμένη 76.582,45 € και ίσως να πάρετε και μια πρώτη γεύση της 

απάντησης της Δ.Α. για αυτό το ζήτημα. Εδώ καλούμαστε να ψηφίσουμε την πίστωση 

σύμφωνα με τα δωδεκατημόρια του 25% από την απόδοση των χρημάτων που έρχονται 

από την Πολιτεία για τις λειτουργικές δαπάνες των Σ.Ε. Να διευκρινιστεί εδώ ότι όπως 

γνωρίζετε το Υπουργείο Παιδείας στέλνει χρήματα, το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι 

δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι συμμετέχουν στις Σ.Ε. όλα αυτά τα χρόνια, στέλνει τα 

χρήματα στον δήμο Σερρών και ο Δήμος Σερρών όπως είναι κατανεμημένα τα διαθέτει 

στις Σ.Ε. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν όπως αντιλαμβάνεστε στους 

συνενωμένους Δήμους έχουν να κάνουν καθαρά με το θέμα της διαχείρισης και τον 

προϋπολογισμό των συγκεκριμένων Σ.Ε. Σίγουρα αυτό το θέμα προέκυψε αυτές τις 

μέρες και ήρθε προς επίλυση από τη Δ.Α. Όμως σας λέω πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς 

ψηφίζουμε σαν Δ.Σ. την συγκεκριμένη πίστωση για τα χρήματα που θα έρθουν φέτος. Τα 

χρήματα που διαχειρίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και αν δεν έχουν χρήματα είναι ένα 

ζήτημα το οποίο να συνεκτιμηθεί από όλους μας και όσον αφορά για την μισθοδοσία που  
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είπατε κ. Κατιρτζόγλου, πράγματι με απόφαση του Δημάρχου θα χορηγηθούν οι 

συγκεκριμένες πιστώσεις, θα δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα και θα πληρωθούν και οι 

υπάλληλοι και θα δοθούν χρήματα και στις Κ.Ε. και στα Ν.Π.  

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς συναντήσατε αυτό τα ζητήματα των χρημάτων 

τα οποία εξέλειπαν και από τις επιχειρήσεις και από τα Ν.Π., όμως όπως αντιλαμβάνεστε 

ο Δήμος Σερρών δεν έχει το δικαίωμα εκ του νόμου και δεν θα εγκριθεί κανένα 

χρηματικό ένταλμα ούτε από τον Επίτροπο ούτε από κανέναν άλλον είτε αυτό αφορά 

προμήθεια καυσίμων από μία επιχείρηση προς ένα Ν.Π., επομένως δεν μπορεί να γίνει 

αυτή η κίνηση με κανέναν τρόπο, δεν είναι νόμιμη. Αλλά νόμιμη και … ενέργεια είναι να 

επιχορηγηθούν οι επιχειρήσεις και τα Ν.Π. όπως προβλέπεται από τον Νόμο. Αν 

επιθυμείτε να διευκρινιστεί κάποιο θέμα ή κάτι άλλο είναι εδώ και η κ. Προϊσταμένη.  

κ. Πρόεδρος:  Θα δώσω το λόγο στη κ. Γουναρίδου, να τοποθετηθεί επί του 

θέματος μήπως και καλύψει τις τυχόν απορίες και μετά ο λόγος σε σας.  

κα Γουναρίδου:  Είχαμε να … έπρεπε να συνενώσουμε τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Σερρών και τους προϋπολογισμούς των τριών Δ.Ε και το … τους. Έπρεπε να 

υπολογίσουμε το 25% γι’ αυτούς τους 3 μήνες και έπρεπε να γίνει μια έγκριση 

πιστώσεων, την οποία την κάνουμε κάθε χρόνο μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 

ψηφίζουμε κάποιες δαπάνες. Τώρα επειδή … πάρα πολύ λόγω του Καλλικράτη, 

αποφασίσαμε να ψηφίσουμε όπως πέρυσι τους κωδικούς του προϋπολογισμού του 

Δήμου Σερρών, που μέσα ξέραμε όλες τις βασικές δαπάνες που χρειάζεται ένα τμήμα και 

κάναμε επιλογή από τις άλλες … Μπορεί μέσα στην ψήφιση πιστώσεων να δείτε 

κωδικούς που θεωρείτε ότι δεν χρειάζονται ή ότι είναι υπερβολικοί. Το κάναμε λόγω 

πίεσης και πιστεύουμε ότι δεν θα εγκριθεί κανένα χρηματικό ένταλμα αν δεν είναι 

ανάγκη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκδίδουμε εντάλματα, δίνουμε εντολές μόνο για έντυπα, 

για κάποια υλικά που χρειάζονται. Δεν μπορούμε γιατί μέσα σ’ αυτό το 3μηνο πρέπει να 

δουλέψουμε μόνο με το 25%. Δεν μας φτάνουν οι πιστώσεις. Αν θα δείτε λοιπόν 

κάποιους κωδικούς που θεωρείτε ότι δεν είναι απαραίτητοι, το κάναμε μόνο και μόνο 

γιατί αν αρχίζαμε να επιλέγουμε κωδικούς από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερρών ή 

από άλλους κωδικούς των Επιχειρήσεων, φοβόμασταν ότι μπορεί κάποιος κωδικός 

μπορεί να ψηφιστεί, κάποια ανάγκη και να μην εγκριθεί. Γι’ αυτόν τον λόγο. Ίσως δείτε 

ότι η εισήγηση είναι μεγάλη, ότι οι πιστώσεις είναι πολλές που θα ψηφίσουμε, αλλά το 

κάναμε για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για να μην χρειαστεί κάποιος κωδικός και 

δεν τον έχουμε … Αυτή τη στιγμή, μέσα σ’ αυτό το 3μηνο δουλεύουμε με τα τελείως 

απαραίτητα που χρειάζεται ένας Δήμος.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, …πρόκειται για πιστώσεις οι οποίες 

μπορεί να μη χρησιμοποιηθούν όπως είπε η κ. Γουναρίδου. Είπε όμως κάποια πράγματα 

τα οποία έπρεπε να κάνουμε παρατηρήσεις και λόγω δεινής οικονομικής κατάστασης 

γενικότερα. Κάνοντας η κα Γουναρίδου αυτή την εισήγηση, νομίζω ότι πρέπει κάποια 

πράγματα να … ούτως ώστε η κατάρτιση του προϋπολογισμού αργότερα να έχουμε 

υπόψη μας ότι κάποιοι κωδικοί πιθανόν να είναι υπερβολικοί, να μην είναι απαραίτητοι, 

δεν ξέρω αν το Σώμα θέλει να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να τα πούμε ή να το 

αφήσουμε για την επόμενη διαδικασία.  

 

 

 

16 



Εμένα για παράδειγμα μου φάνηκε τρομερά μεγάλο ποσό 11.025 €, 

παρεμπιπτόντως κα Γουναρίδου δεν είναι σελιδοποιημένο, για να πω τώρα έναν κωδικό 

που βλέπω θα κάνουμε μια ώρα, βλέπω λοιπόν εδώ 11.025 € για εμπειρογνωμοσύνη και 

διερεύνηση … μετεγκατάστασης του Δημαρχείου. Δεν ξέρω κ. Δήμαρχε αν το έχετε δει 

αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό είναι παλιό κ. Μηλίδη. Τονίζω ότι αυτές οι πιστώσεις 

αφορούν το 2010.  

κ. Δήμαρχος: Μάλλον είναι υπόλοιπο.  

κ. Μηλίδης: Καταρτίζοντας τον προϋπολογισμό όμως θα τα δούμε αυτά.  

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως. Δεν έχουμε προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή.  

κ. Γαλάνης:  Αυτή η δαπάνη που σας είπα θα έρθει στο Δ.Σ. ως θέμα αν είναι για 

να γίνει. Την πίστωση ψηφίζουμε.  

κ. Δήμαρχος: Αυτή η δαπάνη κ. Γουναρίδου, διαψεύστε με αν είναι αλλιώς, 

πρέπει να είναι το υπόλοιπο δαπάνης που είχαν πληρώσει για την υπόθεση αυτή, ήταν 

45.000 και πρέπει να είναι το υπόλοιπο.  

κ. Μηλίδης: Απλά κρούουμε των κώδωνα για κάποια πράγματα. Επειδή είστε 

καινούργια Δ.Α.  

κ. Δήμαρχος: Είναι παλιά δαπάνη που πρέπει να την ξεπληρώσουμε.         

κ. Μηλίδης: Ήρθε μια εισήγηση και ήμασταν υποχρεωμένοι να την 

μελετήσουμε, δεχόμαστε τις εξηγήσεις και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και από την κ. 

Γουναρίδου, νομίζω ότι μας κάλυψαν και για οικονομία χρόνου … 

κα Γουναρίδου: Επειδή τελειώνουν … έχουμε και τα εντάλματα να 

παραλάβουμε … με όλη την κατανόηση μπορεί να κάνουμε κι εμείς κάποιο λάθος αλλά 

να είστε σίγουροι ότι δουλεύουμε όσο πιο σωστά μπορούμε.  

κ. Κοτρώνης:  Θέλω να μάθω αν λειτουργούμε ως παρέα ή ως Δ.Σ.;  

κ. Πρόεδρος:  Ποιο είναι το παράπονο σας κ. Κοτρώνη; Ότι δεν πήρατε το λόγο;  

κ. Κοτρώνης: Εδώ και μια ώρα συζητάμε, έχω διαβάσει τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δ.Σ. και λέει ¨προ Ημερήσια Διάταξη μόνο με απόφαση του Σώματος 

για κατεπείγοντα θέματα¨, εδώ ο ένας παίρνει το λόγο, ο άλλος παίρνει το λόγο, βάζουμε 

θέματα, ξαναβάζουμε θέματα, τα συζητάμε, άλλος 30 φορές, άλλος 40 φορές. Ο 

Κανονισμός είναι σαφής.  

2ον, εγώ είμαι ικανοποιημένος με τον φάκελο σε σχέση με την προηγούμενη 

φορά. Πράγματι έχω δει τον φάκελο, τον έχουμε συζητήσει και συμφωνώ με το 

Προεδρείο ότι πρέπει να τοποθετούμαστε προφορικά αφού μελετήσουμε ως παράταξη τα 

θέματα, σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα, καλό θα ήταν να υπάρχει μια εξειδικευμένη 

εισήγηση από την πλειοψηφία. Όμως λειτουργούμε σωστά. Εκφράζουμε λοιπόν την 

ικανοποίηση μας σε σχέση με την παρατήρηση που έγινε την προηγούμενη φορά.  

Όμως παρατήρησα ταυτόχρονα, βλέποντας ένα θέμα, όσον αφορά τις ασάφειες με 

τα νούμερα και τις τοποθεσίες που θα αναφερθώ αργότερα, που ψηφίσαμε την 

προηγούμενη φορά για ένα εξωϊδρυματικό μας είπατε που δεν υπήρχε μέσα στην 

εισήγηση δόθηκε 2.680 €. Εγώ βλέπω στην λογοδοσία του 2009 είναι 22.080 €. Συνεπώς 

θα πρέπει να είναι τα ποσά καταγεγραμμένα γιατί άλλο να ψηφίσουμε για 3 και άλλο για 

23. Δεν λέω ότι το κάνατε επίτηδες.  

Όσον αφορά τώρα για τις …, για τα δωδεκαρτημόρια, δεν ξέρω πόσο παλιά είναι, 

ήταν επί κατοχής; Γιατί θυμίζει κατοχή αυτή η ιστορία. Γιατί να ψηφίσουμε κ. Πρόεδρε;  
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Όπως πολύ σωστά είπε η κ. Γουναρίδου, υπηρεσιακά μπορεί να μην 

εκταμιευτούν, μπορεί όμως και να πληρωθούν. Εμείς πως θα ψηφίσουμε για κάτι τέτοιο. 

Όπως είπε και ο κ. Μηλίδης, για τα 11.025, για να μπούμε στην ουσία, τι λέει; 

¨Διενέργεια Εμπειρογνωμοσύνης για την Διερεύνηση της Αναγκαιότητας …¨, μα κύριε 

δήμαρχε ψηφίσαμε τέτοια πίστωση την προηγούμενη φορά που δόθηκε και μελέτη; 

Υπάρχει λόγος να πληρώσουμε 40 και 50.000 € για να μας πει ποιος μελετητής ότι 

υπάρχει λόγος μετεγκατάστασης του Δήμου από εδώ αλλού; Ηλίου φαεινότερο δεν είναι; 

κ. Πρόεδρος:  Εμείς δεν την ψηφίσαμε.  

κ. Κοτρώνης: Ναι αλλά τώρα μας λέτε να ψηφίσουμε με κλειστά μάτια, και 

μάλιστα εδώ λέει … 

κ. Πρόεδρος:  Είναι το υπόλοιπο. Πέρασε κατά πλειοψηφία και πρέπει να το 

ξοφλήσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Ήταν 45.000 και ψηφίζουμε το υπόλοιπο.  

κ. Κοτρώνης: Εγώ λέω για το σημερινό, λέτε να ψηφίσουμε ελαφρά την καρδία, 

δεν λέω ότι θα γίνει κατάχρηση… 

κ. Δήμαρχος: Είμαστε υποχρεωμένοι να τα πληρώσουμε.  

κ. Κοτρώνης: Εδώ είναι 200 κωδικοί και είναι σε μια ΣΑΤΑ και αν ψηφίσουμε 

κάτι κατά λάθος μετά από δυο χρόνια όταν βγει κάτι θα μας λένε όπως το κάνατε σε 

κάποια συμβούλια ¨δεν ξέρατε τι ψηφίσατε¨; Όχι εμείς τέτοια νούμερα, τέτοιες πιστώσεις 

δεν τις ψηφίζουμε.  

κ. Δήμαρχος: Από ότι είδατε κ. Κοτρώνη επειδή τα περισσότερα είναι μικρά 

ποσά που γίνονται οπωσδήποτε σε όλη τη διάρκεια του έτους, αυτή επίσης είναι μια 

τακτική 10ετιών, έρχονται στην αρχή αυτές οι προμήθειες για να μην τις φέρνουμε κάθε 

λίγο, για να υπάρχει ευελιξία. Αν υπάρχει όμως κάποιο μεγάλο ποσό, τότε το φέρνουμε. 

Αλλά για μικροποσά, για να μπορεί να κινείται η υπηρεσία και να μην φέρνει κάθε λίγο 

τέτοια θέματα στο Δ.Σ. πάντα τα ψηφίζαμε. Αυτά είναι του 2010.  

κ. Στεργίου: Αν θα υπάρχει ένα ποσό μεγάλο, θα έρθει ξανά στο Δ.Σ. και θα το 

ψηφίσουμε χωριστά. Αν θα είναι ένα μεγάλο να επανέλθει εδώ.  

κα Γουναρίδου: Αν είναι η μελέτη, έργο, κάτι που γίνεται με διαγωνισμό θα 

έρθει στο Δ.Σ. Να είστε σίγουροι ότι δεν περνάνε έτσι, εγώ υπογράφω, εγώ έχω την 

ευθύνη. Δεν θα περάσει τίποτα. Μπορείτε να δείτε τις εντολές που έχουμε υπογράψει. 

Μας βοηθάτε κι εμάς αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ζοριζόμαστε κι 

εμείς.  

κ. Γάτσιος: Συγγνώμη λίγο, έναν κωδικό με 900.000 € δεν είναι δυνατόν εμείς να 

τον ψηφίσουμε έτσι στα τυφλά. Εφόσον ψηφιστεί από το Δ.Σ. μετά ποια διαδικασία θα 

ακολουθηθεί; Αν θέλετε εσείς να μας πείτε.  

κα Γουναρίδης: Ο κωδικός εκείνος είναι ο κωδικός των οφειλών. Αυτή τη 

στιγμή έρχεται θέμα στο Δ.Σ. για τα καύσιμα, εγώ θα ψηφίσω … 

κ. Γάτσιος:  Όλων των οφειλών; 

κα Γουναρίδου: Όχι όλων των οφειλών. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, δεν 

μπορώ εγώ από αυτόν τον κωδικό να πάρω και να βγάλω 100 €. Είναι ψηφισμένα 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2010 του Δήμου Σερρών. Αυτόν τον κωδικό … 

εισήγηση έρχεται για συγκεκριμένη τιμή θα το παίρνουμε όμως από εκείνον τον κωδικό. 

Θα είστε όμως ενήμεροι.  
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κ. Γάτσιος: Είναι στην προαίρεση σας να είμαστε ενήμεροι. 

κα Γουναρίδου:  Θέλω να καταλάβετε ότι είμαι προϊσταμένη του λογιστηρίου 

και υπογράφω εγώ και έχω την ευθύνη εγώ. Αν γίνει κάτι, δεν θα πάτε εσείς μέσα, θα 

πάω εγώ. 

κ. Γάτσιος: Θα περάσει δηλαδή από την επιτροπή την Οικονομική; 

κα Γουναρίδου:  Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να καταλάβετε … 

κ. Γάτσιος: Σας καταλαβαίνω αλλά… 

κα Γουναρίδου:   Εμείς δουλεύουμε … Δεν θα βγάζουμε εντάλματα. Αυτή είναι 

μια … οφειλή για τα καύσιμα.  

κ. Φωτιάδης: Από τα 1 εκ. € εσείς μπορείτε να πληρώσετε οποιοδήποτε 

τιμολόγιο σας φέρνουν. 

κα Γουναρίδου:  Όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ. Οι οφειλές όλες περνάνε από 

το Δ.Σ.  

κ. Φωτιάδης: Συγγνώμη κ. Πρόεδρε που παίρνω το λόγο αλλά νομίζω ότι πρέπει 

να το διευκρινίσουμε, γιατί φέρνετε εδώ τον κωδικό με 1 εκ. € για να υπάρξει 

νομιμοποίηση από το Σώμα. Γιατί το φέρνετε; Εξηγήστε που θα κάνετε χρήση αυτού του 

κωδικού. Εξηγήστε για να καταλάβουμε, είναι 1 εκ. €.  

κα Γουναρίδου:  Δεν μπορώ εγώ να βγάλω ένταλμα για όποιον θέλω, αν είναι 

δυνατόν, θα ενημερωθεί το Σώμα. Όταν περνάει θέμα το Δ.Σ. για τις οφειλές, το 

λογιστήριο κάνει πίνακα με μία μία τις οφειλές. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένταλμα 

χωρίς να ενημερωθεί το Σώμα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, και δεν μπορεί να γίνει. 

Προσπαθούμε να δουλεύουμε όσο πιο νόμιμα γίνεται.  

κ. Δήμαρχος: Σε λίγο θα έρθει πίνακας οφειλών.   

κ. Γάτσιος: Έχετε εσείς ένα …, μπορείτε να περάσετε χωρίς τη ψήφιση τη δική 

μας ένα ένταλμα; 

κα Γουναρίδου:  Όχι.  

κ. Γάτσιος: Γιατί όχι; 

κα Γουναρίδου:  Πως θα το κάνω;  

κ. Πρόεδρος: κ. Γάτσιο η πίστωση είναι ψηφισμένη, ο πίνακας οφειλών… Το 

έχουμε πει 7 φορές για τον πίνακα οφειλών.     

κ. Γαλάνης:   Επειδή το Σώμα έχει πολλούς νέους συναδέλφους και επειδή είναι 

μια πάγια τακτική αυτό που σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε, ζήτησα και από την 

κ. Προϊσταμένη να είναι στο Δ.Σ., τίποτα απολύτως δεν υπογράφεται αν δεν υπογράψει 

πρώτη η κ. Γουναρίδου. Όπως σας ενημέρωσε, συντάσσεται ο Πίνακας Οφειλών και θα 

έρθει όλος ο Πίνακας αρνητικά. Σήμερα μάλιστα στο θέμα 21, αυτό που μ’ ενημέρωσε το 

Λογιστήριο και αυτά που υπογράφουμε είναι τα άκρως απαραίτητα, τίποτα παραπάνω, 

όπως ορίζει και ο Καλλικράτης και με πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική προχωράει και η 

διοίκηση η δική μας. Άρα τι πληρώνουμε; Οι πιστώσεις αυτές που θα πληρώσουμε θα 

είναι ΟΤΕ, ΔΕΗ, καύσιμα, υλικά ύδρευσης, … τα άκρως απαραίτητα τίποτα παραπάνω. 

Και μάλιστα γι’ αυτόν τον κωδικό που λέτε κ. Γάτσιο, για αυτό το ποσό που θέλετε να 

δώσετε την εντύπωση που είναι πολύ μεγάλος, το 21ο θέμα αφορά ακριβώς αυτό το 

ζήτημα. Φέρνουμε με εισήγηση μια εξειδικευμένη οφειλή που έχει να κάνει μ’ αυτόν τον 

κωδικό, δηλαδή τα καύσιμα του 2010. Δεν θα περνάει τίποτα απολύτως, αν δεν έρθει εδώ 

και ο Πίνακας Οφειλών και δεν έρχεται εμπεριστατωμένα η κάθε εξειδικευμένη οφειλή.  
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κ. Κοτρώνης: Εγώ δεν πείθομαι γιατί μας λέτε επανειλημμένως για νέους 

συναδέλφους και νέους, εντάξει εγώ νέος είμαι να το δεχθώ ότι κάνω κάποιο λάθος, 

όμως προβληματίζομαι γιατί ο κ. Φωτιάδης δεν είναι και τόσο νέος, ο κ. Γάτσιος είναι 

πόσα χρόνια, άρα με προβληματίζει γιατί προβάλλουν και αυτοί πόσες αντιρρήσεις και 

2ον, επίσης με προβληματίζει γιατί είπε ο κ. Δήμαρχος μικροποσά και εδώ βλέπω εκτός 

από τις 950.000, έχει και ένα με 76.000 και 378.000, έχει 242.000.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα ότι αυτά θα περάσουν από το Δ.Σ. Τα εξηγήσαμε, ξανά τα 

ίδια θα πούμε; Σας εξηγήσαμε ότι έρχονται εδώ μικροποσά για να εξυπηρετήσουμε τις 

ανάγκες του Δήμου. Για να μην φέρνουμε αυτά τα μικροποσά κάθε λίγο στο Δ.Σ. Αυτή 

είναι μια πάγια τακτική του Δήμου, έτσι λειτουργεί. Τα μεγάλα ποσά θα έρχονται εδώ 

στο Δ.Σ. Μας τα είπε και η προϊσταμένη του Λογιστηρίου. Δικαίωμα σας φυσικά και 

σεβαστό είναι να μην πείθεστε και να μην το ψηφίσετε. Αλλά δεν γίνεται μέχρι το πρωί 

να προσπαθούμε να σας πείσουμε η προϊσταμένη του Λογιστηρίου και όλοι μας. 

Δικαίωμα σας είναι. Να μπει σε ψηφοφορία το θέμα και να ψηφίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  

 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:     - 

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι 

Δούκας Γεώργιος:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι 

Λάντζος Βαλάσης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι 
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Γκότσης Ηλίας:   Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Ναι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Λευκό 

Δρίγκα Χρυστούλα:   Εκτός τελευταίου κωδικού 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Εκτός τελευταίου κωδικού 

Γάτσιος Αθανάσιος:   Εκτός τελευταίου κωδικού 

Φωτιάδης Στέφανος:  Εκτός τελευταίου κωδικού 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Εκτός τελευταίου κωδικού 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι   

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Εκτός τελευταίου κωδικού 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι 

     

- Εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ. 

    

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου.  

 

κ. Φωτιάδης: Εδώ δεν υπάρχουν εισηγήσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι προμήθειες που έγιναν το 2010, τι εισηγήσεις θέλετε να 

υπάρχουν για τις προμήθειες του 2010; Τα τιμολόγια είναι όλα εδώ μέσα.  
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κ. Γαλάνης: Είναι μια από αυτές τις εξειδικευμένες δαπάνες οι οποίες πρέπει να 

γίνουν σύμφωνα με αυτόν τον κωδικό που δεν ψηφίσατε σήμερα και έτσι ακριβώς με 

αυτόν τον τρόπο θα έρχονται μελέτες ή έργα ή άλλες δαπάνες. Το 21ο θέμα έχει να κάνει 

με τον συγκεκριμένο κωδικό ο οποίος αφορά τις οφειλές. Είναι δαπάνες για το 2010 για 

τα καύσιμα.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι όλα του 2010, μέχρι 31/12/2010, δεν είναι τίποτα του 2011. 

κ. Χρυσανθίδης:  Μία διευκρίνιση, είναι έγκριση προμηθειών ή είναι παροχή 

υπηρεσιών;  

κ. Πρόεδρος:  Είναι έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό τίθεται ως θέμα. Υπάρχουν και προμήθειες κ. 

Χρυσανθίδη και θα σας τα πω αναλυτικά. Εμείς βάζουμε αυτόν τον τίτλο πάντοτε, γιατί 

και μέχρι την τελευταία στιγμή όπως ξέρετε εμφανίστηκαν προμήθειες. Τις έχω μέσα 

στον φάκελο, τελευταία στιγμή. Η απορία του κ. Χρυσανθίδη είναι η λέξη ¨προμηθειών¨, 

και αναφέρομαι σ’ αυτή, θα ξεκινήσω από αυτή. Αυτές οι οφειλές, έχουμε δύο 

εισηγήσεις μέχρι 31/12/2010 αφορά ένα ποσό 6.910 €, υπήρχε σύμβαση από τον Δήμο 

Λευκώνα η οποία πρέπει να εκτελεστεί, αν δεν εκτελεστεί δεν μπορούμε να συνάψουμε 

νέα σύμβαση. Η σύμβαση αυτή με εκπρόσωπο τον κ. …, τροφοδοτεί με καύσιμα όλον 

τον δήμο Σερρών. Γι’ αυτό και δεν υπέγραψε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας και 

την υπογράφει το Τμήμα Προμηθειών Λευκώνα. Είναι η λέξη ¨προμηθειών¨ σωστή ή δεν 

είναι;  

2ον, οφειλές μέχρι τις 31/12/2010, αφορά το βενζινάδικο του κ. Σμηλιάνη. 10.967 

€. Τα καύσιμα ήταν στις υποχρεώσεις μας να πληρώνονται άμεσα μέσα σε διάστημα 20 

ημερών. Και να πω και κάτι γενικότερο στο Σώμα. Αναμένουμε τον φάκελο καυσίμων 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα, περιμένοντας αυτόν τον φάκελο για τα καύσιμα 

να η προμήθειες οι οποίες πρέπει να συνεχίσουμε για να λειτουργήσουμε τον δήμο.  

    

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2011: 

α) του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών και  

β) της Κ.Ε.Π.Α.Σ.   

 

 

κ. Πρόεδρος:  Εννοείται πάντα από την προηγούμενη Δ.Α. Έχετε όλοι δει το 

θέμα αυτό, πρόκειται για το α) κομμάτι, για το ΔΗΠΕΘΕ. Από το Δ/κό Συμβούλιο του 

ΔΗΠΕΘΕ της προηγούμενης Δ.Α., έρχεται προς έγκριση στο Δ.Σ. ο προϋπολογισμός για 

το έτος 2011. Έσοδα προϋπολογισμένα στο ύψος των 280.560 €, από αυτά τα τακτικά 

έξοδα είναι 265.000,30 € και αναλυτικότερα αν θέλετε να προχωρήσω στην ανάλυση.  

Επιχορήγηση του Δήμου σε μία προγραμματική σύμβαση που έχει, μιλάω για τα 

μεγάλα ποσά, 100.000 € … 

κ. Γκότσης: Αν καθίσεις σε κάθε θέμα να τα αναλύεις όλα, δεν θα τελειώσουμε 

ούτε αύριο το πρωί. Υποχρέωση έχουμε όλοι μας από τη στιγμή που έρχονται τα θέματα 

στους αρχηγούς να ενημερωνόμαστε.  

κ. Πρόεδρος:  Έχετε απόλυτο δίκιο. 
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κ. Κοτρώνης: Έχουν διατυπωθεί κάποια παράπονα από κάποιους καλλιτέχνες οι 

οποίοι συμμετείχαν και οι οποίοι έχουν να πληρωθούν δυο χρόνια. Δεν μπορούμε να 

ψηφίζουμε προϋπολογισμό για το 2011 και να έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν 

πληρωθεί από το 2009. Έχετε υπόψη σας τέτοια θέματα; Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα 

λύσουμε. Μιλάμε για ανθρώπους που περιμένουν να ζήσουν από αυτά.  

κ. Δήμαρχος: Ο προϋπολογισμός δεν έχει καμία σχέση με τα χρέη, τον 

προϋπολογισμό είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του κώδικα να τον ψηφίσουμε και μάλιστα 

υποχρεωμένοι είμαστε να είναι και ισοσκελισμένος. Τα χρέη είναι μια άλλη υπόθεση… 

κ. Κοτρώνης: Τα χρέη δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα πληρώσουμε; 

κ. Δήμαρχος: Ναι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011. 

Τα χρέη θα έρθουν, θα τα συζητήσουμε.  

κ. Αναστασιάδης:  Για το ΔΗΠΕΘΕ, ο Δήμος δίνει 100.000 €, πες μου σε 

παρακαλώ εσύ, έχετε δει τίποτα από το ΔΗΠΕΘΕ τόσα λεφτά που δίνουμε; Έχετε δει 

κάτι από την ημέρα που έφυγε ο Σίσκος έγκινε κάτι; … Για ποιο λόγο να δώσουμε στο 

ΔΗΠΕΘΕ λεφτά; Εγώ δεν ψηφίζω καμιά πίστωση για το ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Χρυσανθίδης: Προηγουμένως ψηφίσαμε κάποιες πιστώσεις … για 

δωδεκατημόρια, εδώ ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό όλο του έτους. Με τον 

Καλλικράτη μ’ αυτές τις … που γίνονται, έρχονται κάποιες εγκύκλιοι, μήπως θα έπρεπε 

να συζητήσουμε …  

κ. Πρόεδρος:  Είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό με 

όποια αλλαγή προκύψει. 

κ. Δήμαρχος: Στο ΔΗΠΕΘΕ δεν υπάρχει αλλαγή, παραμένει το ίδιο, δεν 

συγχωνεύεται.  

κ. Πρόεδρος:  Στην ΚΕΠΑΣ π.χ., τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε πιθανόν θα 

ξαναγίνει προϋπολογισμός με την συγχώνευση θα γίνει τροποποίηση.  

κ. Χρυσανθίδης:  Πιθανόν να χρειαστεί να μεταφέρουμε αρμοδιότητες στο 

ΔΗΠΕΘΕ.  

κ. Πρόεδρος:  Τι αρμοδιότητες να μεταφέρουμε; 

κ. Χρυσανθίδης: Επειδή συγχωνεύονται επιχειρήσεις … 

κ. Πρόεδρος:  Αν μιλάτε συγκεκριμένα για το ΔΗΠΕΘΕ παραμένει όπως έχει, η 

ΚΕΠΑΣ όμως θα αλλάξει, θα συγχωνευτεί και θα γίνει μια Κοινωφελής.  

κ. Δήμαρχος: Και θα έρθει καινούργιος προϋπολογισμός.  

κ. Κατιρτζόγλου: Είμαστε υποχρεωμένοι να τον ψηφίσουμε, το πρόβλημα στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι Ισοσκελισμένος, τι 

σημαίνει αυτό; Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό 

πλασματικό, διότι φαίνεται ότι παίρνουμε κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι σίγουρο ότι 

θα τα πάρουμε, θα παρουσιάσουμε ενδεχομένως περισσότερα έξοδα, άρα λοιπόν το 

ουσιαστικό που πρέπει να μας … τώρα πέρα από … κάποια στιγμή να δούμε συνολικά 

το θέμα των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα του ΔΗΠΕΘΕ, είναι από τις επιχειρήσεις 

που παράγουν κάθε χρόνο … και πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα των χρεών του 

ΔΗΠΕΘΕ και να δούμε πως μπορούμε αυτό να το ελέγξουμε. Αυτό πρέπει να μας 

απασχολεί και αυτό πρέπει να μας φέρετε στο επόμενο Δ.Σ. 
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κ. Δήμαρχος:  κ. Κατιρτζόγλου έχετε δίκιο σ’ αυτό που λέτε, αυτό που λέτε 

ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα Ν.Π. και σε όλον τον δήμο. Δυστυχώς, ξέρετε 

ότι είναι καταχρεωμένοι όλοι οι δήμοι με αποτέλεσμα όπως είπατε οι προϋπολογισμοί να 

είναι πλασματικοί. Στους προϋπολογισμούς όπως γνωρίζετε, πρώτα γράφονται τα έξοδα, 

κακώς δηλαδή, και μετά προσαρμόζονται τα έσοδα στα έξοδα, ενώ θα έπρεπε να γίνεται 

το αντίθετο. Και φτάνουμε στο σημείο που φτάσαμε. Πιστεύω ότι στο επόμενο Δ.Σ. θα 

έρθει η οικονομική κατάσταση του Δήμου με μία πρόταση.  

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη στο α’). 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση τροποποίησης διετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Δράσης της Κ.Ε.Π.Α.Σ. για την περίοδο από τον 11ο/2009 έως τον 

10ο/2011. 

 

 

κ. Μηλίδης: Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε.  

κ. Πρόεδρος: Αναφέρεται ως Έγκριση Τροποποίησης γιατί το διετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν πήγε για πρώτη φορά στον Επίτροπο του Εγκριτικού 

Συμβουλίου το απέρριψε με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν δυνατή η εκταμίευση βάσει 

υπουργικής απόφασης. Το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΕΠΑΣ τροποποίησε το πρόγραμμα, 

αναφέρεται χαρακτηριστικά η τροποποίηση στη σελίδα 34, όπου υπάρχει ανάλυση, 

πηγών χρηματοδότησης, των δαπανών και όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί ο Δήμος εξ 

ολοκλήρου να χρηματοδοτεί τις δράσεις της ΚΕΠΑΣ. Για να μπορέσει όμως η 

επιχείρηση να λειτουργήσει και για τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκε, θα πρέπει 

συνολικά για το πρώτο έτος ο Δήμος να χρηματοδοτήσει την ΚΕΠΑΣ με το ποσό των 

278.538 € και για το 2ο έτος με το ποσό των 261.154,26 €.  

Επειδή όπως σας είπα και προηγουμένως θα συνενωθεί, θα γίνει μία Κοινωφελής 

Επιχείρηση, όλο αυτό το πλάνο θα αλλάξει και νομίζω και λέω ότι είμαστε υποχρεωμένοι 

να ψηφίσουμε αυτή την έγκριση του τροποποιημένου Διετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της ΚΕΠΑΣ διότι στην εγκύκλιο η οποία είναι γνωστή σε όλους μας από 

28 Δεκεμβρίου 2010, θεωρεί το Υπουργείο απαραίτητη προϋπόθεση για την σύννομη 

λειτουργία των Κ.Ε. αποτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. και 

της Υ.Α. 43887/2007 η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης 

προκειμένου να είναι επιτρεπτή η χρηματοδότηση προκειμένου να είναι επιτρεπτή η 

χρηματοδότηση της Επιχείρησης από τον οικείο ΟΤΑ. Δεδομένων των ανωτέρω και 

λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τη μετάβαση στην νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση κατά την οποία το 

Διετές Πρόγραμμα  Δράσης της Κ.Ε. λήγει στις 31/12, η υφιστάμενη Κ.Ε. καταρτίζει 

Διετές Πρόγραμμα  Δράσης σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες της σχετικής 

νομοθεσίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, 

ενόψει της επικείμενης συγχώνευσης των Κ.Ε. θα πρέπει να περιοριστεί στους ίδιους 

τομείς δράσης του διετούς προγράμματος που λήγει και στα όρια των πιστώσεων αυτού.  

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των Κ.Ε. με κάθε 

νέο δήμο, καταρτίζεται νέο Διετές Πρόγραμμα  από την Κ.Ε. που προκύπτει από τη 

συγχώνευση. Το οποίο είναι αυτό το οποίο εκτελείται στο εξής από την επιχείρηση.  

24 



κ. Δήμαρχος: Συγγνώμη κ. Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι και να τα πω λίγο πιο 

απλά, το προηγούμενο Δ/κό συμβούλιο, μάλλον και τώρα παραμένει το ίδιο της Δ.Α. του 

κ. Βλάχου, πολύ σωστά μέσα στο 2010 πήρε απόφαση να τροποποιήσει το Διετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΚΕΠΑΣ γιατί δεν μπορούσε βάσει του προγράμματος 

αυτού να πάρει χρήματα από τον δήμο για να λειτουργήσει και αναγκάστηκε πήρε 

απόφαση, έκανε αυτή την τροποποίηση για να μπορεί ο Δήμος να δίνει λεφτά στην 

επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό είναι το νόημα του όλου θέματος.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε συμφωνώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε αυτό 

το Πρόγραμμα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να φέρετε ένα Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 2010-2011, όπου εσείς είστε τώρα Δ.Α., από εμάς περιμένει ο κόσμος να 

δούμε τι αποφασίζουμε και όλα αυτά να δουν και το φως της δημοσιότητας. Κάποια 

στιγμή, τουλάχιστον έτσι όσο μπόρεσα να το μελετήσω, επισήμανα κάποια πράγματα τα 

οποία δεν συνάδουν με … 

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη, αυτό ισχύσει μέχρι να γίνει η συγχώνευση όλων των 

επιχειρήσεων. Μιλάμε για ένα μήνα τώρα.  

κ. Μηλίδης: Δεν νομίζω να γίνει τόσο γρήγορα.  

κ. Πρόεδρος:  Θα γίνει. Τέλη Φεβρουαρίου είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο 

να ψηφίσουμε τη συγχώνευση.  

κ. Μηλίδης: π.χ. Υ/Η 5, το ένα τμήμα τους έχει 1.000 € και το άλλο τμήμα 900 

€. Άλλη τιμή για το ίδιο προϊόν.  

κ. Πρόεδρος:    Άλλη μάρκα θα είναι.  

κ. Μηλίδης: Δεν νομίζω κ. Πρόεδρε.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη σε έναν δύο μήνες θα υπάρξει συγχώνευση. Θα έρθει 

καινούργιο Διετές Πρόγραμμα.  

κ. Μηλίδης:  … Βλέπω κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν ταιριάζουν σ’ αυτή τη 

δύσκολη κατάσταση που είμαστε.  

κ. Πρόεδρος:    Αν δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να το φέρουμε, δεν θα το 

φέρναμε ως θέμα διότι μεθαύριο, τον επόμενο μήνα δηλαδή ολοκληρώνεται η ιστορία 

της Κ.Ε.  

κ. Κοτρώνης: Συμφωνούμε ότι πρέπει επί της ουσίας να αλλάξει, εγώ θα ήθελα 

να τονίσω την διάλυση της Βιβλιοθήκης που δεν αναφέρεται εδώ. Δεν έπρεπε να γίνει 

μια νύξη ότι έχει διαλυθεί αυτό το πράγμα και να μας φέρει έναν προγραμματισμό έστω 

γι’ αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα; Και θεωρώ απαράδεκτο και δεν δέχομαι ούτε τη 

συγγνώμη της κ. Ευαγγελίδου, αν ζητηθεί εκ των υστέρων, στη σ. 26 Πρόεδρος γυναίκα 

να αναφέρει εδώ ότι θα φροντίσει για την επάνδρωση της Βιβλιοθήκης απαιτείται ακόμη 

αγορά … το 2011 δεν το δέχομαι ούτε ως λάθος.  

κ. Πρόεδρος:    Σεβαστό.  

κα Ηλιοπούλου:  Οι 2 Κ.Ε. του Καπετάν Μητρουσίου έχουν κοινοποιήσει ένα 

Διετές Πρόγραμμα, υπάρχουν δυσκολίες όμως στα λειτουργικά τους έξοδα. Υπάρχουν 

κάποιοι υπάλληλοι που δεν έχουν πληρωθεί. Ίσως θα έπρεπε να περάσουμε μαζί των 

Σερρών και της Περιφέρειας.  

κ. Πρόεδρος:  Το έχουμε σαν θέμα στις 9 Φεβρουαρίου και για το Καπετάν 

Μητρούσι και για τον Δήμο Σκουτάρεως.  

κ. Δήμαρχος:  Απ’ ότι έχω πληροφορηθεί για το Καπετάν Μητρούσι τους έχουν 

πει να φέρουν το Διετές Πρόγραμμα και δεν το έφεραν.  
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κ. Πρόεδρος:    Το έφεραν. Είναι έτοιμα για το επόμενο Δ.Σ.  

  

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού 

Μεγάρου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Όπως είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο με την 1105/2008 Α.Δ.Σ. 

εγκρίθηκε αυτή η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 – 31/12/2009 με ποσοστό 2,17. Έτσι και 

φέτος καλείται το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για την τιμαριθμική αυτή αύξηση των 

μισθωμάτων των καταστημάτων που βρίσκονται στο Δημαρχείο. 

κ. Γαλάνης: κ.κ. Συνάδελφοι, όπως έχετε διαβάσει και στην εισήγηση, 

καλούμαστε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 34 του 1995 να 

προχωρήσουμε στην απόφαση της περαιτέρω όπως την λέει ο νόμος αναπροσαρμογής 

των μισθωμάτων των καταστημάτων τα οποία βρίσκονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο, και 

όπως με πολύ σαφήνεια λέει η συγκεκριμένη διάταξη, γίνεται αυτή η αναπροσαρμογή 

κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό 75%. Έχει προσδιορίσει η υπηρεσία ποιο είναι αυτό 

το 75% και επισυνάπτεται πίσω ο πίνακας με τα καταστήματα και οι αναπροσαρμογές 

των καταστημάτων όπως ακριβώς και πολύ σωστά έχουν υπολογιστεί.  

Εφόσον μπορεί κάποιος να διαβάσει και την διάταξη του νόμου, δεν λέει ότι είναι 

δυνητική αυτή η αναπροσαρμογή, λέει ότι γίνεται περαιτέρω αναπροσαρμογή και το 

θέμα αυτό έχει έρθει στο Δ.Σ. για να πάρουμε αυτή την απόφαση.  

κ. Γκότσης: Εφόσον το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει σήμερα, δεν είναι δυνητικό; 

κ. Δήμαρχος: Δυνητικό είναι.  

κ. Γκότσης: Είναι δυνητικό και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αποφασίσουμε το 

3,7% αν θα το ψηφίσουμε ή όχι.  

κ. Δήμαρχος: Είναι δυνητικό. Εμείς εισηγούμαστε, συμφωνούμε με την 

εισήγηση της υπηρεσίας, όπως κάθε χρονιά, επί δεκαετίες το ψηφίζαμε, έτσι και τώρα 

εισηγούμαστε, προτείνουμε να ψηφιστεί από το Δ.Σ.  

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, λόγω των καιρών, βλέπουμε ότι τα 

οικονομικά δεν πάνε καλά σε όλους τους επαγγελματίες και γενικότερα σε όλους τους 

ανθρώπους. Νομίζω ότι εφόσον είναι θέμα απόφαση του Δ.Σ., να μην προχωρήσουμε σε 

νέες αυξήσεις των ενοικίων των καταστημάτων. Άλλωστε βλέπω και από τις 

καταστάσεις ότι τα ποσά είναι πολύ μικρά. Πιστεύω ότι αυτό το μικρό ποσό θα δώσει μια 

ανακούφιση στους επαγγελματίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τους. Είναι 

καλό να δούμε αν μπορούν να μας πληρώνουν κιόλας. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα 

πρέπει να διασφαλίσουμε είναι το να παίρνουμε τα λεφτά που παίρναμε τουλάχιστον 

μέχρι τώρα.  

Η πρόταση η δική μου είναι να μην προχωρήσουμε στο 3,7%. 

κ. Πρόεδρος:    Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί;  

κ. Κοτρώνης: Γιατί αναπροσαρμόζουμε τα μισθώματα μόνο του Δημοτικού 

Μεγάρου και όχι άλλα ακίνητα του Δήμου;  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μας είναι συγκεκριμένο, για τα καταστήματα του 

Δημοτικού Μεγάρου.  

26 



κ. Δήμαρχος: Αυτά έχουμε.  

κ. Κοτρώνης: Άλλα δεν υπάρχουν δημοτικά; 

κ. Δήμαρχος: Όχι.  

κ. Κοτρώνης:  Εδώ βλέπω εγώ όμως κάποιες μεγάλες διαφορές. Βλέπω ότι ένας 

πληρώνει … και ο άλλος να πληρώνει … 

κ. Δήμαρχος: Εξαρτάται τα τετραγωνικά.  

κ. Γαλάνης: Αυτά έχουν γίνει με δημοπρασία.  

κ. Κοτρώνης: Και επί τη ευκαιρία να μας πείτε τι εισπράττετε. Όχι μόνο να 

βάζουμε αναπροσαρμογές. 

κ. Αναστασιάδης: κ. Γαλάνη, λάθος πληροφορείτε το Σώμα, διότι υπάρχει 

Υπουργική Απόφαση που μειώνει τα ενοίκια κατά 20%. Το ακούτε; Υπάρχει απόφαση 

που τα ενοίκια μειώνονται κατά 20%. Δεν το ξέρετε; Γιατί φέρνετε αυτό το θέμα; Σ’ 

αυτά τα μαγαζιά δεν πατάει άνθρωπος, που θα τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι; Αλλά να 

ξέρεις ένα πράγμα, ότι υπάρχει νόμος που μειώνει τα ενοίκια κατά 20%. Αν κάποιος 

έφερνε 100 €, τώρα φέρνει 80 €. Για ποιο λόγο το φέρνετε το θέμα;  

κ. Πρόεδρε παρακαλώ να αποσύρετε το θέμα.  

κ. Λάντζος: Εμείς από την Δημοτική Κοινότητα Σερρών, συμφωνούμε με τους 

προλαλήσαντες ότι δεν πρέπει να ανεβούν τα ενοίκια λόγω της οικονομικής κατάστασης 

που περνάει η χώρα και δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός 

κόσμος. Άρα τουλάχιστον για φέτος λέμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν εκεί που ήταν 

και πέρσι.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, αν ρίξουμε μια ματιά στη Μεραρχίας 

και σε άλλους δρόμους θα δούμε πόσα καταστήματα κλείνουν. Αυτά κλείνουν επειδή 

υπάρχει αναδουλειά, κρίση, οι πολίτες είναι σφιγμένοι, υπολογίζουν το μέλλον και εδώ, 

όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Αναστασιάδης, οι καταστηματάρχες έναν έναν άμα 

τους πιάσουμε δεν δουλεύουν και ζορίζονται να πληρώσουν αυτά τα οποία καλούνται να 

πληρώσουν. Μην ξεχνάτε το κατάστημα το οποίο είναι κλειστό τώρα, στη γωνία, πόσα 

ενοίκια και πόσα λεφτά χρωστάει στον δήμο, 50-55.000 € και δεν τα πήρε ο Δήμος. Άρα 

λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, για να μπορέσουμε να πάρουμε τουλάχιστον αυτά … ουκ 

αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Τι θα λάβεις από έναν που δεν έχει;  

Νομίζω ότι με αυτές τις σκέψεις και από τους συναδέλφους και από το Δ.Σ. να 

αναθεωρήσετε την άποψη σας και να παραμείνουν τα ενοίκια όπως είναι.  

κ. Σταυρόπουλος: Εγώ νομίζω ότι το να λέμε ότι τα 25 € είναι πολλά, στη 

συγκεκριμένη συγκυρία πιθανόν να είναι. Υπάρχει όμως και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. 

Απέναντι τα μαγαζιά είναι οι ίδιοι οι επαγγελματίες απέναντι που νοικιάζουν με 

δεκαπλάσια τιμή. Εμείς δηλαδή για 25 €; Είναι σαν να λέμε ότι όπου είναι ο Δήμος οι 

καταστηματάρχες θα είναι καλύτερα. Είναι άδικο για τον απέναντι, εγώ δεν λέω ότι τα 

25 € είναι λίγα ή πολλά, αλλά όταν ο απέναντι πληρώνει 5πλάσια και 10πλάσια, και 

αυτός που είναι στον δήμο και τόσα χρόνια δεν πλήρωνε τώρα τα 25 € είναι πολλά; Εγώ 

νομίζω ότι σ’ αυτό πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι πολλά γιατί ο απέναντι πληρώνει τα 

5πλάσια.  

κ. Κατιρτζόγλου: Αυτό που ανάφερε ο κ. Σταυρόπουλος έχει τη βάση του. 

Πράγματι υπάρχει μια διάσταση, παλαιότερα μεγαλύτερη, σήμερα είναι μικρότερη, 

μεταξύ των καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου και των απέναντι.  
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Όμως, εδώ δεν συζητάμε, δεν μπορούμε εμείς να κατευθύνουμε συνολικά την 

αγορά καταστημάτων στην πόλη των Σερρών. Εδώ μιλάμε για το ποια στάση πρέπει να 

κρατήσουμε εμείς ως Δήμος και ποιο μήνυμα θα εκπέμψουμε. Αυτό το οποίο ανέφερε ο 

κ. Αναστασιάδης σχετικά με την Υπουργική Απόφαση, πράγματι υπάρχει η οποία 

ζητούσε, δεν είναι δεσμευτική η … των μισθωμάτων, ουσιαστικά εκφράζει … ο 

Υπουργός Οικονομικών αναγνωρίζοντας αυτό το οποίο έχει ανακύψει το τελευταίο 

διάστημα με την οικονομική κρίση. Και αφορά και τις τιμές των μισθίων και των 

ακινήτων δημοσίου κ.λπ.  

Πράγματι, η γενική ατμόσφαιρα είναι αυτή. Εμείς εδώ ως Δήμος Σερρών, ως 

Δ.Α., οφείλουμε να δείξουμε ένα παράδειγμα, να δείξουμε τον δρόμο, και να είστε 

σίγουροι, γνωρίζει πολύ καλά και ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Γαλάνης, ότι η αγορά έξω 

υπάρχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα και ότι πολλοί καταστηματάρχες συζητούν με τους 

ιδιοκτήτες για τις διαδικασίες, έχουν γίνει ήδη σοβαρές μειώσεις μισθωμάτων γιατί 

πράγματι κλείνουν καταστήματα. Προτιμάει και ο κάθε ιδιοκτήτης ενός μισθίου να 

μειώσει κατά κάποιο ποσό το ενοίκιο για να μπορεί να παίρνει το ενοίκιο, γιατί αλλιώς 

δεν θα το παίρνει καθόλου. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λύση και αυτή η κατεύθυνση στην 

οποία πρέπει να κινηθούμε και πρέπει να μην αυξήσουμε τα ενοίκια.  

κ. Καλαϊτζίδης: Όντως είμαι από τα νέα άτομα το Δ.Σ. και θεωρώ ότι δεν πρέπει 

να είμαστε ευχάριστοι στην Κοινωνία μας, ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Σωστά 

τίθεται το θέμα του ανταγωνισμού, θεωρώ ότι κάποια καταστήματα έχουν ήδη ζημιωθεί, 

επίσης πρόταση μου είναι ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τη νόμιμη αύξηση, δεν πρέπει να 

αναβάλλουμε την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Προσαρμοσμένη πλέον στην 

ελληνική κατάσταση.  

κ. Δήμου: Αν μου επιτρέπετε και λόγω του επαγγέλματος, θεωρώ ότι η διαφορά 

των καταστημάτων του Δήμου με τα απέναντι είναι γύρω στο 50-60%. Όχι μόνο πρέπει 

να ψηφίσουμε σήμερα για να είμαστε συνεπείς απέναντι σ’ αυτούς που μας ψηφίσανε, 

διότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τι έσοδα πρέπει να 

έχουμε εμείς ως Δήμος Σερρών. Άρα λοιπόν το 25-30 € είναι πολύ λίγο σε σχέση με τη 

διαφορά αυτή που υπάρχει. Ναι, συμφωνώ, υπάρχει μείωση στα μισθώματα όσον αφορά 

σε επαγγελματική χρήση, από 15-20-25 ανάλογα με τη σχέση του ιδιοκτήτη με τον 

ενοικιαστή, εδώ όμως δεν συζητάμε μείωση, γιατί πραγματικά οι τιμές είναι πολύ 

χαμηλές.  

Εγώ θα πρότεινα, αύριο μεθαύριο να δούμε και το θέμα πιο σοβαρά με ποια 

έννοια, ότι πρέπει να προσαρμοστεί η τιμή των δημοτικών καταστημάτων στο 80% 

περίπου με τον απέναντι. Αυτό σημαίνει, αν θέλετε να ξέρετε μια αύξηση της τάξης του 

25-30% στα σημερινά μισθώματα.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, παρότι ορκιστήκαμε 

όλοι ότι θα υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του Δήμου, εδώ 

ακούγονται τοποθετήσεις και εισηγήσεις οι οποίες στο επίκεντρο έχουν το συμφέρον 

κάποιων που δραστηριοποιούνται εντός της περιουσίας του Δήμου. Θεωρώ λοιπόν, όλα 

αυτά που αναφέρθηκαν συμβαίνουν, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός και όπως είπε και ο κ. 

Κοτρώνης εδώ υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Βλέπω μισθώματα των 700, των 200, 

των 300, των 1.400, των 3.000 και πλέον. Νομίζω λοιπόν ότι όλη αυτή η αναδουλειά, η 

πίεση, αφορά το σύνολο της αγοράς και αν υπάρχει ανάγκη να δούμε το θέμα, να δούμε 

και για τα οικονομικά του Δήμου μας.   Εμείς δεν πληρώνουμε μισθώματα; Ενδεχομένως  
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δηλαδή θα μπορούσαν να ελευθερωθούν καταστήματα και να αυτοστεγαστούμε και να 

γίνει και επωφέλεια του ταμείου. Διότι, ζητούμενο είναι και περίμενα από εσάς να είστε 

ιδιαιτέρως συντεταγμένοι για να αυξήσετε τα έσοδα του Δήμου. Διότι η αγορά βοά, βοά 

εδώ και χρόνια. Πως μπορεί ένας καταστηματάρχης που επί χρόνια νοικιάζει, να 

δραστηριοποιείται και να μην πληρώνει; Για μένα είναι ανήκουστο! Πως μπορεί να 

συμβαίνει και να έχουν συσσωρευτεί 40 και 50.000; Για μένα κάποιοι είναι επίορκοι. Το 

συγκεκριμένο θέμα λοιπόν, να το βάλουμε ξεκάθαρα ναι ή όχι. Να κρυβόμαστε πίσω από 

το δάχτυλο μας; Λοιπόν ναι απέναντι είναι τα ενοίκια όπως είπε ο κ. … διπλάσια, 

τριπλάσια, γιατί δεν πάμε να δημοπρατήσουμε την άλλη πλευρά;  

κ. Αναστασιάδης: Δεν είμαστε επίορκοι κ. Φωτιάδη! Τι λόγια είναι αυτά που 

λέτε; Να τον επαναφέρετε στην τάξη παρακαλώ. Δεν έχει δικαίωμα ο Δήμος να κάνει 

αυτό που λέει.  

κ. Φωτιάδης:  Αντιλαμβάνεστε το επίορκοι που πάει, επί σειρά ετών δεν 

κλήθηκαν να πληρώσουν αυτοί που όφειλαν να πληρώσουν. Αυτοί που πληρώνουν δεν 

είναι κορόιδα και κάποιος ενδεχομένως … Εδώ θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το 

όνομα τους. Να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.  

Αυτή είναι η άποψη μου και η πρόταση μας είναι να συνεχίσετε αυτή την 

προσπάθεια και να προχωρήσουμε σε επαναδημοπράτηση. 12 χρόνια δεν έγινε καμία 

προσπάθεια. Είμαστε στο σημείο μηδέν για όλα και παρακαλώ η αναφορά ¨έτσι 

λειτουργούσαμε¨, να μην ισχύει εδώ. Είμαστε στο σημείο μηδέν και θα πρέπει 

πραγματικά να τα δούμε όλα. Πρώτα με βάση το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των 

δημοτών, διότι αν δεν μαζέψετε τα οικονομικά θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε δημότης 

και θα κληθεί να πληρώσει αυτός που ενδεχομένως είναι άνεργος. Σας παρακαλώ λοιπόν, 

το παρακαλώ προς όλους τους συναδέλφους, να προχωρήσουμε στην ψήφιση και καλώ 

τον κ. Δήμαρχο να δει το θέμα της επαναδημοπράτησης. Αν κάναμε λάθος θα μας το 

δώσει το αποτέλεσμα της επαναδημοπράτησης, αν η αγορά θέλει τέτοια … προς τα κάτω 

θα μας το δώσει το αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορούμε να εμείς να κινούμαστε μ’ αυτή τη 

λογική. Εμείς αλλιώς έχουμε ορκιστεί και ταχθεί και αλλιώς οφείλουμε. Υπάρχουν 

πολλοί συνδημότες οι οποίοι είναι άνεργοι και θα πρέπει να δούμε και αυτούς τους 

ανθρώπους.  

κα Σαραντίδου: Δεν θα έπαιρνα το λόγο, πραγματικά η θέση μου … οι καιροί 

είναι δύσκολοι, ακούστηκε από πολλούς. Αλλά είπα να παρέμβω για τον λόγο ότι 

ακούσαμε για ανταγωνιστικότητα, και βλέπω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι τον δήμο ως έναν 

στυγνό επιχειρηματία. Ούτε θα ανεβάσουμε τα έσοδα, ούτε θα τα κάνουμε 3.000 €, όσο 

είναι το απέναντι μαγαζί. Ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας για να εκμεταλλεύεται και να 

ξεζουμίζει οποιοδήποτε επαγγελματία. Ακούσαμε για ανταγωνισμό, ακούσαμε για 

πολλά, το αν είναι το απέναντι μαγαζί 3.000 € πρέπει να καταγγείλουμε αυτόν τον 

ιδιοκτήτη που παίρνει τέτοια εισοδήματα από μαγαζιά που βρίσκονται στο κέντρο της 

πόλης και να δούμε πως θα αλλάξουμε αυτή τη κατάσταση. Όχι ο Δήμος να ανεβάζει τα 

μισθώματα του σε τέτοια ποσά που δεν μπορεί κανένας επαγγελματίας πλέον μέσα στην 

αγορά να ανταπεξέλθει. Και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα των επαγγελματιών και σε 

λίγο θα το βρούμε και συνέχεια μπροστά γιατί θα χρειαστούν τη … του Δ.Σ., να 

εγκριθούν και άλλες άδειες καταστημάτων και θα δούμε τότε … 

κ. Πρόεδρος:    κ. Σαραντίδου μην ξεφεύγουμε από το θέμα.  
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κα Σαραντίδου: Άρα λοιπόν, ένα και ένα κάνουν δύο, δεν πρέπει κανείς να 

βλέπει ότι ο Δήμος είναι επιχειρηματίας και να λειτουργεί με σκοπό το κέρδος και το 

όφελος.  

κ. Δινάκης: κ. Συνάδελφοι, δίχως να θέλω να λαϊκίσω, αυτά τα καταστήματα δεν 

πήγαν και τα κάναν κατάληψη οι επαγγελματίες. Γίναν σίγουρα με κάποιον 

πλειστηριασμό, τηρήθηκαν κάποιες διαδικασίες και έτσι τα πήραν.  

2ον, το αν ο Δήμος έχει ανικανότητα είσπραξης ενοικίων είναι ένα άλλο θέμα που 

θα το συζητήσουμε σε άλλη βάση, γι’ αυτούς που χρωστάνε.  

Και 3ον, θα ήθελα να στοιχηθώ πίσω από την πρόταση του κ. Φωτιάδη, είναι ότι 

ναι να πάμε σε αναδημοπράτηση των ενοικίων, αυτό αν μας το επιτρέπει ο νόμος 

φυσικά. Αλλά το να αυξηθούν τα ενοίκια καθ’ ην στιγμή η κοινωνία βοά, που δεν 

μπορούν να κινηθούν τα καταστήματα, δεν έχουν εισπράξεις, νομίζω ότι δεν πρέπει να 

περάσει ούτε πλειοψηφικά. Πρέπει και η Δ.Α. να στοιχηθεί πίσω από την πρόταση τη 

δική μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τους συναδέλφους 

επαγγελματίες έξω.          

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, πράγματι απασχόλησε 

πάρα πολύ το θέμα που είχαμε, είναι λεπτό, βεβαίως νομίζω ότι μετά και την εισήγηση 

του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του κ. Λάντζου για την μη αύξηση, επειδή έχει 

διερευνήσει το θέμα σε βάθος, αντιλαμβάνεται όλο το … ότι θα πρέπει να παραμείνουν 

ως έχουν. Άρα λοιπόν, η … του κ. Δινάκη και του κ. Κατιρτζόγλου είναι … σ’ αυτή τη 

φάση, χωρίς ειλικρινά καμία διάθεση λαϊκισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική 

δυσπραγία, είναι τέτοια η συγκυρία που δεν έχει ξαναγίνει. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον για 

φέτος και από του χρόνου, μετά την ανάκαμψη που περιμένουμε, μπορούμε να μπούμε 

σ’ αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, και απαντώ και στον κ. Δήμου που είναι 

έμπειρος και κάνει αυτή τη δουλειά, κ. Δήμου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα 

πολλοί συμπολίτες μας κάνουν αναπροσαρμογή των ενοικίων προς τα κάτω γιατί δεν 

μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, άρα λοιπόν ψηφίζουμε την πρόταση … ακούγοντας 

προσεκτικά και λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση του κ. Λάντζου.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν έχει το δικαίωμα ο Δήμος από τον νόμο να κάνει αυτά 

που λέει ο κ. Φωτιάδης. Τα μαγαζιά αυτά προϋπήρχαν, τα άλλα είναι καινούργια, λογικό 

είναι να υπάρχουν διαφορετικές τιμές. Εμείς εδώ είμαστε Κοινωφελές ίδρυμα, δεν 

είμαστε επιχείρηση κερδοφόρα. Γι’ αυτό το λόγο παρακάλεσα να αποσύρετε το θέμα.  

κ. Γαλάνης: Νομίζω ότι εν κατακλείδι, είμαι βέβαιος ότι όλοι εδώ κ. Πρόεδρε, κ. 

Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στη Σερραϊκή 

κοινωνία και χρήσιμοι. Δεν καλούμαστε σήμερα να πάρουμε μια απόφαση για να … σε 

εξωφρενικά επίπεδα τα μισθώματα. Είναι καθαρά μία αναπροσαρμογή η οποία 

προβλέπεται στο Π.Δ. για τις εμπορικές μισθώσεις όπως σας προανέφερα.  

Θα ήθελα να απαντήσω σε συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν από τους 

συναδέλφους. Αυτός ο νόμος έχει να κάνει με τη μείωση, ζητά ο υπουργός να μειωθούν 

τα μισθώματα στα οποία ο Δήμος μισθώνει, όχι σε αυτά που είναι ο Δήμος εκμισθωτής, 

και θα σας θύμιζα εδώ, ότι σ’ αυτό το Δ.Σ. το οποίο κληθήκαμε να πάρουμε απόφαση να 

μειώσουμε το μίσθωμα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που λέτε για το θέμα της 

Πολεοδομίας η οποία μισθώνει το …, η Δ.Α η οποία έχει την εξουσία στα χέρια της 

ψήφισε αρνητικά. Αυτό το φέρνω στο Σώμα για … Επομένως δεν θέλω να …      
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Για το θέμα των καταστημάτων κάτω τα οποία εμφανίζουν διαφορές, όπως 

αντιλαμβάνεστε κάποιες από αυτές είναι παλιές, … δημοπρασιών με αποτέλεσμα να 

έχουν διαμορφωθεί στα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί. Όσον αφορά το θέμα του 

αθέμιτου ανταγωνισμού όπως σας είπα φέραμε την αναπροσαρμογή περί του 75% του 

τιμαρίθμου, δεν πρόκειται για μια αναπροσαρμογή εξωφρενική άρα οι διαφορές σε 

σχέση με τα μισθώματα του κέντρου των Σερρών είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με τα 

μισθώματα που έχει ο Δήμος Σερρών αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, διότι 

αυτή δεν είναι η εισήγηση σήμερα για το συγκεκριμένο ζήτημα ούτε η αποτύπωση της 

εκμετάλλευσης της περιουσίας του Δήμου. Θα πρέπει αυτό το θέμα να κληθεί η Δ.Α. να 

το φέρει εμπεριστατωμένα για να το αντιμετωπίσει. Γιατί το ζήτημα με τα μισθώματα 

είναι πολύ σοβαρό, γνωρίζετε καλά όλοι σας ότι τα ποσά που μας έρχονται από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μετά βίας μόλις μπορούμε να πληρώνουμε με αυτά τν 

μισθοδοσία των υπαλλήλων. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να το συνεκτιμήσετε αυτό το 

γεγονός.  

Όσον αφορά για την αναπροσαρμογή τέλους, να απαντήσω εδώ ότι το 

συγκεκριμένο Π.Δ. στο οποίο έχουμε αναφερθεί, στο άρθρο 7 και παρ. 4, λέει ότι σε 

κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του 

άρθρου 388 του Α.Κ. Άρα όποιοι από τους μισθωτές μας θεωρούν ότι λόγω των 

συνθηκών θέλουν να μειωθεί το μίσθωμα τους, θα πρέπει να αποτανθούν στα αρμόδια 

δικαστήρια για να ζητήσουν μια τέτοια αναπροσαρμογή. Επομένως δίνονται όλες οι 

δυνατότητες σύμφωνα με τον νόμο για τον κάθε πολίτη και έχει δικαίωμα από τον νόμο 

να ζητήσει αναπροσαρμογή προς τα κάτω. Επομένως σας ζητώ να ψηφίσετε το 

συγκεκριμένο θέμα γιατί πρόκειται τυπικά μόνο για την αύξηση σύμφωνα με το 75% του 

τιμαρίθμου και νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις.  

κ. Δήμαρχος:  Επαναδημοπράτηση δεν μπορεί να γίνει, είναι παλιές συμβάσεις 

και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε τόσα χρόνια είναι αυτή η εισήγηση που 

έρχεται, ξέρουν οι παλιοί, κάθε χρόνο και την ψηφίζουμε. Είναι μια μικρή 

αναπροσαρμογή του μισθώματος. Η πολιτική μας για τα καταστήματα του Δημαρχιακού 

Μεγάρου, την έχουμε πει και προεκλογικά, θα την επαναλάβουμε ακόμα μία φορά, είναι 

η εξής, ότι ξενοικιάζεται δεν νοικιάζεται γιατί θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα μαγαζιά 

αυτά για τις υπηρεσίες του Δήμου και ήδη υπάρχει και θέμα στο Δ.Σ., λύουμε τη 

σύμβαση του καταστήματος αυτό που είναι στη γωνία, για να το χρησιμοποιήσουμε για 

τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι επειδή λειτουργούσαμε παλιά έτσι, ότι πρέπει να 

λειτουργούμε και τώρα, δεν είπε ποτέ κανένας κάτι τέτοιο, όσον αφορά για τα 

οικονομικά του Δήμου και πως αντιμετωπίζουμε την οικονομική κατάσταση και πως 

μπορούμε να εξυγιάνουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου, όπως σας είπα και 

προηγουμένως, στο επόμενο Δ.Σ. θα έρθει η συνολική εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου με πρόταση για σταδιακή εξυγίανση της όλης αυτής οικονομικής 

μη ευχάριστης.  

Ο Δήμος ποιος είπε ότι είναι επιχειρηματίας; Εμείς ερχόμαστε εδώ να κάνουμε 

τον επιχειρηματία; Υπάρχει μια κατάσταση, αυτά τα μαγαζιά τα νοικιάζουν επί χρόνια 

και όλοι και εσείς λέτε ότι αυτά τα μαγαζιά είναι προνομιούχα έναντι των άλλων, δηλαδή 

τι πρέπει;  Τσάμπα να  τα νοικιάζουμε  για να  πούμε ότι δεν  είμαστε επιχειρηματίες;  Το  
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ξέρετε πολύ καλά ότι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις οι πάντες λένε και λένε και σε εμάς ¨γιατί 

δεν αυξάνετε τα ενοίκια αυτών των καταστημάτων διότι βρίσκονται στο κέντρο και είναι 

πολύ φθηνότερα από τα γύρω μαγαζιά¨.  

Οι διαφορές που υπάρχουν στα καταστήματα, όσον αφορά το ενοίκιο, εξαρτάται 

από το πότε έγινε μια σύμβαση και πόσα τ.μ. έχει. Αν μία σύμβαση, ένα κατάστημα το 

νοίκιασε ο Δήμος πέρσι ή πρόπερσι, είναι βέβαιο ότι το νοίκιασε ακριβά και γι’ αυτό 

υπάρχει και αυτή η διαφορά. Είναι επόμενο να το νοικιάζει ακριβά από ένα μαγαζί που 

νοικιάστηκε πριν από 30 και 40 χρόνια. Έτσι προκύπτουν οι διαφορές.  

Όσον αφορά δε ότι το παράδειγμα ¨κοιτάξτε έκλεισε ένα μαγαζί γιατί είναι 

ακριβά τα ενοίκια¨. Ξέρετε πολύ καλά το ότι κλείνει ένα μαγαζί δεν εξαρτάται μόνο από 

το υψηλό ενοίκιο, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν μαγαζιά που πληρώνουν πολύ ακριβά 

ενοίκια και βγάζουν πολλά λεφτά και μαγαζιά που πληρώνουν ψίχουλα και κλείνουν. 

Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε αυτό το μαγαζί γιατί είναι ακριβό το ενοίκιο. 

Όλοι εδώ συμφωνήσατε και είπατε ότι είναι μικρά τα ενοίκια, ναι είναι μικρή η αύξηση, 

να είναι προνομιούχα, είναι στο κέντρο και είναι φθηνότερα σε σχέση με τα άλλα 

μαγαζιά, άρα υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός αλλά να μη γίνει αυτή η μικρή τιμαριθμική 

προσαρμογή. Εμείς διαφωνούμε σ’ αυτό, νομίζω ότι θα είμαστε άδικοι απέναντι σε όλη 

την αγορά αν δεν κάνουμε αυτή τη νόμιμη τιμαριθμική αναπροσαρμογή που την κάνουμε 

επί δεκαετίες και την ψηφίζουμε πάντα.  

κ. Πρόεδρος:    Έχει κλείσει το θέμα, μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Όχι 

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι 

Δούκας Γεώργιος:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι 

Λάντζος Βαλάσης:   Όχι 

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:  Όχι 
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Μοσχολιός Ζωγράφος:  Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Όχι 

Γκότσης Ηλίας:   Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:   Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Ίντος Δημήτριος:   Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Όχι 

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:  Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι   

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι 

      

- Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. 

 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση διακοπής μισθωτικής σχέσης του αρ. 11 καταστήματος 

του Δημοτικού Μεγάρου.  
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κ. Γαλάνης: Πρόκειται για το συγκεκριμένο κατάστημα που έχει το νούμερο 11 

το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Είδατε όλοι την εισήγηση 

και τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου, καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση για 

τη λύση της συγκεκριμένης μίσθωσης διότι χρειαζόμαστε τον συγκεκριμένο χώρο για να 

εξυπηρετήσουμε ανάγκες του Δήμου. Χρειάζεται στην απόφαση τη σημερινή να υπάρχει 

και η βέβαιη χρονολογία η σημερινή φαντάζομαι ημερομηνία θα είναι και μάλιστα θα 

σας έλεγα για να προλάβω τυχόν αντιδράσεις, η συγκεκριμένη μίσθωση, το μισθωτήριο 

συμβόλαιο ξεκίνησε στις 4/5/2009 και θα μπορούσε σύμφωνα με έναν νόμο ο οποίος 

ψηφίστηκε ο 3853/17-6-2010 και στο άρθρο 17 που κάνει ειδική αναφορά για την 

τροποποίηση … και αποτελεσμάτων, καταγγελίες εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή, θα 

μπορούσε ο συγκεκριμένος μισθωτής μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της 

μίσθωσης να καταγγείλει τη σύμβαση, ωστόσο μέχρι σήμερα, μέχρι τις 31/12 αυτό δεν 

είχε συμβεί, έγινε ένα αίτημα για από κοινού λύση της μίσθωσης και σύμφωνα με την 

αίτηση αυτή και τη γνωμάτευση και του νομικού συμβούλου ήρθαμε να πάρουμε την 

απόφαση για την από κοινού λύση της μίσθωσης.  

κ. Μηλίδης:  Μια ερώτηση ήθελα να κάνω στον κ. Γαλάνη, είπατε ότι θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου; 

κ. Πρόεδρος:    Των υπηρεσιών του Δήμου.  

κ. Μηλίδης: Θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες;  

κ. Δήμαρχος: Υπηρεσίες που θα μας έρθουν, θα μας έρθουν κυρίως τεχνικοί από 

τους γύρω δήμους και μάλλον πολύ πιθανόν να βάλουμε τους Τεχνικούς, χωρίς  να 

σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει σχέδιο και για κάτι άλλο. Αυτά όλα είναι προς συζήτηση, 

αλλά θα μπουν εκεί υπάλληλοι που μας έρχονται τώρα από τους άλλους δήμους.             

κ. Αναστασιάδης:  37 γραφεία παίρνουμε από τη Νομαρχία. Για ποιο λόγο να 

πάνε εκεί; 

κ. Φωτιάδης:  Στον κ. Γαλάνη η ερώτηση, από δημοπρασία δεν προέκυψε η 

παρουσία αυτού του κυρίου; Οφείλονται μισθώματα; 

κ. Γαλάνης: Μόνο τους δύο τελευταίους μήνες. Είναι από τους μισθωτές που 

χαίρεται να έχει κανείς, έχει πληρώσει μέχρι τώρα πάρα πολλά χρήματα, εδώ πρέπει να 

το πω δημοσίως ότι δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν, έχω δει τον Νόμο ο οποίος έχει 

ψηφιστεί από το καλοκαίρι, θα μπορούσαν οι συγκεκριμένοι μισθωτές να έχουν 

καταγγείλει τη σύμβαση τη συγκεκριμένη, την εμπορική μίσθωση και ο συνάδελφος το 

γνωρίζει, όπως σας είπα με το συγκεκριμένο άρθρο, το 3853/2010, ωστόσο τώρα μας 

έγινε η αίτηση, στο τέλος της χρονιάς, έχουν πληρώσει μέχρι, τουλάχιστον αυτή ήταν η 

πληροφόρηση μου, μέχρι και τον Οκτώβριο, οφείλουν τα δύο μισθώματα, έχει έρθει ο 

συγκεκριμένος μισθωτής και δεσμεύτηκε, άλλωστε θα ακολουθηθεί η διαδικασία, γι’ 

αυτό σας είπα ότι θα έχουμε μια ολική εικόνα για το πώς συμπεριφέρονται οι 

συγκεκριμένοι μισθωτές στο Δημαρχιακό Μέγαρο και θα γίνουν όλες οι νόμιμες 

διαδικασίες. Προς τιμή του δεσμεύτηκε ότι θα πληρώσει αυτά τα ποσά, αν θέλετε κάτι 

άλλο να σας πω.  

κ. Φωτιάδης: Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του, δεν είναι προς τιμή του.  

κ. Γαλάνης: Εγώ για την καταγγελία σας μιλάω.  

κ. Φωτιάδης: Τον πλέον καλοπληρωτή και με το πλέον υψηλό μίσθωμα 

συναινούμε να φύγει με μεγάλη ευκολία. Γιατί; Ένα ερώτημα που είναι αιωρούμενο.  

κ. Γαλάνης:  Δεν υπάρχει καμία απολύτως ευκολία. Είναι ανάγκη … 
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κ. Φωτιάδης: Πότε έκανε την αίτηση ο κύριος; Και όταν λέτε ότι έχουμε 

εισήγηση από την Ν.Υ., να την έχουμε και εμείς. Τι λέει ο Νομικός σύμβουλος; Γιατί ο 

νομικός συναινεί και δεν προασπίζεται το ταμείο και το συμφέρον του Δήμου; Τι λέει η 

εισήγηση του συμβούλου; Ο νόμος μπορεί να υπάρχει.  

κ. Γαλάνης: Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου δεν αποφασίζει. Δίνει τη 

γνωμάτευση του και λέει ότι δυνάμεθα, ότι μπορούμε έχουμε τη δυνατότητα για λόγους 

εξυπηρέτησης του Δήμου Σερρών, έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε από κοινού τη 

μίσθωση. Και σας λέω εγώ, μάλιστα είδατε ότι προσπάθησα να προλάβω τις τυχόν 

αντιδράσεις του Σώματος, ότι σύμφωνα μ’ αυτόν τον Νόμο ο οποίος ψηφίστηκε προς 

διευκόλυνση τέτοιων καταστάσεων, απλοποίηση διαδικασιών, σύσταση προσωπικών και 

… εταιρειών και άλλων διατάξεων, … και αποτελεσμάτων καταγγελίας εμπορικής 

μίσθωσης από μισθωτή είχε το δικαίωμα, ο συγκεκριμένος μισθωτής, μετά την πάροδο 

ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση. Και σας ξαναλέω 

εδώ … 

κ. Φωτιάδης: Για ποιο λόγο;  

κ. Γαλάνης: Σας το ξαναλέω ότι έχει το δικαίωμα από το Νόμο. Ξεκίνησε η 

συγκεκριμένη μίσθωση τέλη Σεπτεμβρίου του 2009 και θα μπορούσε το καλοκαίρι του 

2010 να καταγγείλει αυτή τη μίσθωση και δεν το έκανε. Μας έφερε την αίτηση του στο 

τέλος αυτής της χρονιάς. Μέσα υπάρχει, η αίτηση η συγκεκριμένη είναι προς τον δήμο 

Σερρών 30/12/2010.  

κ. Φωτιάδης: Μήπως είναι πιο παλιά η αίτηση; 

κ. Γαλάνης: Εγώ αυτήν έχω. Πιο παλιά αίτηση για από κοινού λύση της 

μίσθωσης; Εγώ δεν έχω στα χαρτιά μου.  

κ. Φωτιάδης: Ο νομικός τι λέει; Μας λέει να δεχτούμε αυτή τη … 

κ. Γαλάνης: Ο Νομικός γνωματεύει για το αν έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε 

αυτή τη σύμβαση. Επί αυτού γνωματεύει και καλείται το Δ.Σ. εκ του άρθρου 65 που έχει 

την αρμοδιότητα να πάρει την απόφαση αν θέλει, αν επιθυμεί να λύσει τη μίσθωση. Είναι 

καθαρά θέμα δικής μας απόφασης αν θα λύσουμε τη σύμβαση ή όχι. Απλά 

ενημερώνουμε το Σώμα ότι σύμφωνα μ’ αυτές τις ευεργετικές του νόμου, έχει δικαίωμα 

ο συγκεκριμένος μισθωτής να καταγγείλει τη σύμβαση, την εμπορική μίσθωση και να 

πληρώσει ένα μίσθωμα αποζημίωση.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Έχει δίκιο ο κ. Αντιδήμαρχος, πράγματι έτσι είναι το θέμα. 

Δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει κ. Φωτιάδη, θα έπρεπε να τον κρατήσουμε μέσα με το ζόρι; 

Επιχείρησε να κάνει μια επιχειρηματική, μια εμπορική δραστηριότητα, δεν του βγήκε, 

δεν μπόρεσε να την αναπτύξει και τέλος πάντων ζητάει την από κοινού συναινέσει λύση 

του μισθώματος. Ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου του Δήμου είναι να πει αν αυτό είναι 

δυνατόν να γίνει ή όχι. Πράγματι, είναι δυνατόν να γίνει, μπορούμε να προχωρήσουμε σ’ 

αυτό το πράγμα. Τι δηλαδή, να τρέχουμε στα δικαστήρια για να παίρνουμε 

αποζημιώσεις; Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.  

κ. Δήμαρχος:   Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ είναι ότι αν δεν το 

ξενοικιάσουμε αυτό το μαγαζί, θα πρέπει να νοικιάσουμε άλλους χώρους για να 

στεγάσουμε τους υπαλλήλους. Θέλετε κάτι τέτοιο;  

κ. Φωτιάδης: Υπάρχουν και τα Δημαρχεία, θα μπορούν να είναι και εκεί κάποιοι 

υπάλληλοι.  
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κ. Δήμαρχος:  Σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει σκέψη υπάρχει σχέδιο, 

έχουμε πολλές υπηρεσίες τις οποίες και στεγάζουμε σε ενοικιαζόμενους χώρους. Δεν 

είναι μόνο η Πολεοδομία που πρέπει να πάει οπωσδήποτε στη Νομαρχία. Υπάρχουν και 

άλλες υπηρεσίες διάσπαρτες και μάλιστα κάποιες πληρώνουν και ενοίκια. Βεβαίως και 

τα πρώην Δημαρχεία θα τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ξέρετε, 

ήδη και τώρα κάποιο προσωπικό υπάρχει εκεί. Δεν έχουν αδειάσει τα πρώην δημαρχεία. 

Υπάρχει προσωπικό και θα παραμείνει κάποιο προσωπικό και θα δούμε με τον καλύτερο 

τρόπο ποιες υπηρεσίες, το εξετάζουμε αυτό και με υπηρεσιακούς παράγοντες, ποιες 

υπηρεσίες ταιριάζει να φύγουν από εδώ και να πάνε κάπου αλλού σε κάποιο πρώην 

Δημαρχείο. Αλλά και έτσι να γίνει, πάλι έχουμε ανάγκη από χώρους. Ο Δήμος είναι 

μεγάλος πλέον. Έχουμε ανάγκη, δεν θέλουμε να νοικιάζουμε χώρους γι’ αυτό και 

ξενοικιάζεται το μαγαζί.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχει ανάγκη από χώρους, υπάρχουν 37 γραφεία στη 

Νομαρχία.  

κ. Μηλίδης: κ. Δήμαρχε μην προκαταλαμβάνουμε το Σώμα περί της αξιοποίησης 

του εν λόγω χώρου ή όχι. Πρέπει πρώτα να δούμε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, 

τους χώρους που έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχουμε και τι χώρους θα 

χρειαστούμε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν προκαταλαμβάνω, απλά λέμε ότι υπάρχει σκέψη. 

κ. Μηλίδης: …  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη δεν φτάνουν οι χώροι. Το έχουμε δει.  

κ. Πρόεδρος:    Ολοκληρώσαμε το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι 

υπέρ της μίσθωσης;             

                                           

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι 

Δούκας Γεώργιος:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι 

Λάντζος Βαλάσης:   Ναι 
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Στεργίου Νικόλαος:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι 

Γκότσης Ηλίας:   Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Ναι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:   Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:  Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι   

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι 

 

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. 
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ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨ στους: α) Ζιγκερίδη Βασίλειο και β) Ζιγκερίδη 

Κωνσταντίνο.  

 

κ. Πρόεδρος:    Εισήγηση υπάρχει.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

5 ΛΕΠΤΑ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 

 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη.  

 

 

κ. Πρόεδρος:    Τα έσοδα από αυτή την εκμίσθωση θα πάνε στη Σ.Ε.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος πρασίνου στους 

συνεννούμενους Δήμους με το Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨.  

 

κ. Κοτρώνης:  Για τα θέματα 27 και 29 βλέπω ότι υπάρχουν εργολαβίες για το 

πράσινο. Μάλλον όμως είναι για τον παλιό δήμο. Εδώ βλέπω ότι προσλαμβάνονται για 

το πράσινο, το ερώτημα είναι αυτοί εδώ οι δήμοι δεν είχαν καθόλου προσωπικό για να 

φροντίσουν το πράσινο και προσλαμβάνουμε τώρα διμηνίτες; 

κ. Δήμαρχος:  Αυτοί οι δήμοι, το προσωπικό που είχαν το παίρναν εργολαβικά, 

τώρα με τον Καλλικράτη απαγορεύεται εργολαβικά να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες, 

όπως είναι η Καθαριότητα, γι’ αυτό και παίρνουμε διμηνίτες. Τώρα όσον αφορά για τους 

ιδιώτες που λέτε για το πράσινο, το 27 θέμα θα αποσυρθεί, για τον εξής λόγο, όχι για το 

ότι δεν θα δοθεί σε ιδιώτη, θα σας εξηγήσουμε φυσικά όταν θα συζητηθεί, αλλά θα 

αποσυρθεί για τον εξής λόγο, έγινε η μελέτη για τον δήμο τον παλιό, τον πρώην δήμο 

Σερρών, με ποιο σκεπτικό έγινε για να μη γίνονται παρεξηγήσεις ότι γίνονται 

διαχωρισμοί, γιατί θέλαμε να βγάλουμε άλλες δύο δημοπρασίες, τρεις δημοπρασίες, για 

τον Λευκώνα, για το Καπετάν Μητρούσι και για το Σκούταρι, για να πέσουν τα λεφτά 

εκεί στις τοπικές οικονομίες και να τα πάρουν πολίτες που κατοικούν εκεί, σε εκείνους 

τους πρώην δήμους. Όμως μας είπε η Υπηρεσία τελευταία στιγμή, ψάχνοντας το θέμα, 

ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη, δήμοι οι οποίοι έχουν πάνω από 100.000 κατοίκους, 

μπορούν να κάνουν κατάτμηση. Μπορούν να κάνουν και δυο και τρεις εργολαβίες. Οι 

δήμοι που έχουν κάτω από 100.000 δεν μπορούν να κάνουν δυο και τρεις διαγωνισμούς, 

θεωρείται κατάτμηση και πρέπει να το πάμε ενιαία σε όλον τον δήμο.  

κ. Τατούδης: Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε δυο και τρεις δημοπρασίες; 

κ. Δήμαρχος:  Όχι. Δεν μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο.  
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κ. Τατούδης:  Δεν γίνεται κατάτμηση; Στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης 

γίνονται δυο και τρεις … 

κ. Δήμαρχος:  Μήπως είναι πάνω από 100.000. Αυτό λέει ο Καλλικράτης. Γι’ 

αυτό τώρα οι υπηρεσίες μαζεύουν στοιχεία και από τους γύρω δήμους και θα γίνει έτσι 

μια δημοπρασία.  

Όσον αφορά το 29 θέμα, που λέει ¨έγκριση συνέχισης, οργάνωση, διαχείριση¨, το 

β) δηλαδή, είναι ο προηγούμενος διαγωνισμός που δεν έληξε ακόμα, λήγει τον Μάρτιο 

και είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε απόφαση για να συνεχιστεί μέχρι να 

ολοκληρωθεί.  

κ. Τατούδης:  Μέχρι τον Μάρτιο;            

κ. Δήμαρχος:  Μέχρι που θα λήξει. 

κ. Τατούδης: Δεν μπορούμε να πάρουμε έγκριση για άλλους 3 μήνες; 

κ. Δήμαρχος:   Για παράταση λέτε, δεν ξέρω. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ και 

θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε παράταση, διότι θα υπάρξει κενό στο πιο 

ευαίσθητο χρονικό σημείο, τότε που ανθίζουν τα πάντα, δεν θα μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τη συντήρηση του πρασίνου και αυτό μας έχει δημιουργήσει ένα άγχος 

και προσπαθούμε να δούμε μήπως μπορεί να υπάρξει παράταση.  

κα Σαραντίδου: Τώρα με το καινούργιο οργανόγραμμα που θα γίνει, επειδή 

πάρα πολλά δίμηνα παίρνουμε για … και μία από αυτές είναι και του Πρασίνου, ξέρετε 

πάρα πολύ καλά ότι πάγια δική μας θέση είναι να σταματήσουν πια αυτές οι δίμηνες 

συμβάσεις, να επανδρωθούν οι θέσεις του Δήμου … όπως είναι και το Πράσινο και το 

Περιβάλλον με μόνιμο προσωπικό, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αν είναι μια προσωρινή 

λύση μέχρι να γίνει το οργανόγραμμα και να δούμε τι ανάγκες έχει η υπηρεσία ναι, αλλά 

να έχουμε υπόψη μας για μόνιμο προσωπικό που θα εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες.      

κ. Δήμαρχος: κ. Σαραντίδου αυτή είναι και η δική μας φιλοσοφία, θα 

περιμένουμε να γίνει ο Ο.Ε.Υ., να δούμε τι κενές θέσεις θα υπάρξουν, για να 

προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό και στην Καθαριότητα… 

κα Σαραντίδου: Να σταματήσετε να μιλάτε και για δημοπρασίες και άλλα.  

κ. Δήμαρχος: Μα φυσικά. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να τα δίνουμε σε 

εργολάβους. Για να συμπληρώσουμε τις θέσεις με μόνιμο προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι 

οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ χρονοβόρες, δεν είναι εύκολο, ο ΟΕΥ αν προλάβουμε 

και τον ψηφίσουμε μέσα στο καλοκαίρι και μετά οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού 

ξέρετε ότι είναι αρκετά χρονοβόρες. Αλλά η φιλοσοφία μας είναι αυτή.  

κ. Αναστασιάδης: Αν σταματήσουν οι δημοπρασίες δεν θα υπάρχει πράσινο 

στην πόλη των Σερρών. …  

κ. Τατούδης: Πόσοι θα είναι οι διμηνίτες; 

κ. Δήμαρχος: 4 και πρέπει να σας πω ότι δεν φτάνουν, θα έχουμε πρόβλημα.  

κ. Χουρουζίδης: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, χρειάζονται πολύ 

περισσότεροι γιατί αν δεν γίνει καταγραφή και καταμέτρηση όλων των τετραγωνικών να 

δείτε ότι πραγματικά οι 4 υπάλληλοι στα Δ.Δ. των πρώην συνεννούμενων Δήμων είναι 

όχι μόνο λίγοι, γιατί έχουμε και τα Νεκροταφεία.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς θέλουμε πολύ περισσότερο από σας να πάρουμε 

περισσότερους διμηνίτες, όμως μην ξεχνάτε ότι τώρα ότι δαπάνες γίνονται γίνονται με 

τους προϋπολογισμούς του 2010.  
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Δεν έχουμε προϋπολογισμό του 2011 και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 

2010 ο κωδικός που έχει σχέση με την καθαριότητα έχει εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν 

λεφτά για να πάρουμε από τον κωδικό της Καθαριότητας διμηνίτες για το πράσινο ή την 

Καθαριότητα και έμειναν κάποια χρήματα μόνο στον κωδικό της Υπηρεσίας Πρασίνου 

για να πάρουμε 4 διμηνίτες. Προσανατολιζόμαστε στη λύση, μήπως και μπορούμε μέσω 

ΔΕΥΑΣ, επειδή η ΔΕΥΑΣ σύντομα θα ψηφίσει προϋπολογισμό, μέσα από τη ΔΕΥΑΣ να 

πάρουμε κάποιους διμηνίτες και να τους χρησιμοποιήσουμε στην καθαριότητα ή στο 

Πράσινο και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτά όλα τα προβλήματα τα 

αντιμετωπίζουμε λόγω του ότι  βρισκόμαστε στο μεταβατικό αυτό στάδιο της αλλαγής 

του Καλλικράτη και δεν έχουμε προϋπολογισμό. Όταν έρθει ο προϋπολογισμός και 

ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, τότε θα μπορούμε να κινηθούμε πολύ πιο άνετα.  

κα Σαραντίδου: Μην αυξήσουμε το νερό για να τους πληρώσουμε μετά. Γιατί 

μέσω της ΔΕΥΑΣ δεν είναι και ότι καλύτερο.  

κ. Δήμαρχος: Σε καμιά περίπτωση. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβαρυνθεί ο 

προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΣ. Γι’ αυτό σας είπα ότι το ψάχνουμε, δεν σας είπα ότι 

σίγουρα θα γίνει, αν μπορεί να μας εξυπηρετήσει χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στη 

ΔΕΥΑΣ να μας εξυπηρετήσει η ΔΕΥΑΣ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα λόγω του 

Καλλικράτη, αυτό το μεταβατικό στάδιο το ζουν όλοι οι δήμοι. Μέχρι τον Μάρτιο, 

Απρίλιο έχουμε πρόβλημα.  

                     

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας προς τον Δήμο 

Σερρών (άρθρο 257 παρ. 2β Ν. 3852/2010). 

 

κ. Γαλάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, όπως προβλέπεται στον 

Ν. 3852/2010 στο άρθρο 257 παρ. 2β, μας δίνεται η δυνατότητα σ’ αυτές τις 

μεταβιβαζόμενες μεμονωμένες αρμοδιότητες να υποβάλλουμε αίτημα σαν Δήμος 

Σερρών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού 

το οποίο κατέχει προσωποπαγείς οργανικές θέσεις. Όπως γνωρίζετε μας έχει έρθει μια 

σειρά αρμοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο του Καλλικράτη, 

δηλαδή στο άρθρο 94 παρ. 6 αν θα μπορούσατε να δείτε σαν παράδειγμα στο νούμερο 

29, ¨Επιχορήγηση αδειών ίδρυσης … αγορών λιανικού εμπορίου¨ και άλλες 

αρμοδιότητες που μας έχουν μεταβιβαστεί μεμονωμένα, ζητούμε επομένως σ’ αυτές τις 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες που υπάρχει προσωπικό στη Νομαρχία, αλλά και πιο 

συγκεκριμένα όπως βλέπετε και στην εισήγηση από τον κ. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 

Μέριμνας και Υγείας, υπαλλήλους και το αίτημα μας από εδώ θα φύγει προς το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Τώρα αν θέλετε κάποιες διευκρινίσεις για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

κ. Χρυσανθίδης: Ζητάμε όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς; Γιατί εδώ 

ζητάτε μόνο αυτούς που έχουν βαθμό Γ’. 

κα Αγιαννίδου:  Είναι 5 οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι οποίοι είναι 5 και ήταν 

ούτως ή άλλως στην Πρόνοια της Νομαρχίας, η μία η κυρία πρόκειται να βγει στη 

σύνταξη, επομένως δεν υπήρχε λόγος και ζητάμε τους άλλους 4. 
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κ. Χρυσανθίδης:  Αντιληφθήκαμε μία άρνηση από τους υπαλλήλους. Έχουν 

κάνει αίτηση για να μείνουν στην Περιφέρεια; 

κα Αγιαννίδου: Εγώ κάνω αυτή την εισήγηση γιατί έχω αυτό το δικαίωμα στον 

πρώτο αυτό μήνα και γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας Κοινωνικός 

Λειτουργός. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να ασκήσουμε αρμοδιότητες χωρίς 

να υπάρχει Κοινωνικός Λειτουργός.  

κ. Δήμαρχος: Αν μπορέσουμε να τους πάρουμε καλώς.  

κ. Μηλίδης: Έγινε κάποια συζήτηση με τους υπαλλήλους; Υπάρχει συναίνεση; 

Έγινε κάποια διερευνητική συζήτηση; 

κα Αγιαννίδου: Όχι δεν έγινε γιατί το λογικό ήταν όταν ανέλαβα την υπηρεσία 

αυτή να υπάρχουν Κοινωνικοί Λειτουργοί, να  υπάρχει γιατρός. Πλην όμως διαπίστωσα 

ότι δεν υπήρχαν. Αυτές οι αρμοδιότητες υπήρχαν στην Πρόνοια μέχρι τις 31/12. 

κ. Μηλίδης: Τι σας εμπόδισε; 

κα Αγιαννίδου:   Δεν με εμπόδισε κάτι. Απλώς υπήρχε μια ημερομηνία την 

οποία έπρεπε να προλάβουμε.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη δικαιούμαστε βάσει του νόμου να κάνουμε αυτή την 

ενέργεια. Αν μπορέσουμε και τους φέρουμε καλώς, θα είναι προς όφελος του Δήμου. Αν 

δεν τα καταφέρουμε … 

κ. Γκότσης: Αυτοί υπηρετούν στη Νομαρχία; 

κα Αγιαννίδου:  Μέχρι 31/12 υπηρετούσαν.  

κ. Κατιρτζόγλου: Αντίστοιχες αρμοδιότητες εξακολουθεί να ασκεί η Περιφέρεια 

για να απασχολεί τους συγκεκριμένους λειτουργούς;  

κα Αγιαννίδου: Κάποιες πρέπει να υπάρχουν γιατί μην ξεχνάτε ότι οι Κοινωνικοί 

Λειτουργοί ήταν για όλο τον νομό.  

κ. Δήμαρχος: κ. Κατιρτζόγλου ανεξάρτητα μ’ αυτό εμείς έχουμε αυτές τις 

αρμοδιότητες και προσπαθούμε να τους πάρουμε.  

κα Αγιαννίδου: Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου.  

κ. Χασαπίδης: Επειδή ο νόμος λέει ότι σε δυο μήνες μετά την ψήφιση του το 

προσωπικό έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση να μεταταχθεί ή στην Περιφέρεια ή στον 

δήμο, αυτοί κάναν αίτηση προς την Περιφέρεια; 

κ. Πρόεδρος:    Όχι. 

κ. Χασαπίδης: Άρα είναι ευκολότερο να τους πάρουμε.  

κ. Χρυσανθίδης: Κάναν αίτηση προς την Περιφέρεια.  

κ. Πρόεδρος:    Εγώ νομίζω ότι θα αποφασίσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 

Περιφέρειας και νομίζω ότι κλείνει εδώ το θέμα. Η απόφαση θα είναι από το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας και τελειώνει εδώ. Κάναμε μια προσπάθεια, αν 

τα καταφέρει ο Δήμος θα είναι προς όφελος του Δήμου.  

κα Αγιαννίδου: Πήραμε την Υπηρεσία αλλά δεν πήραμε το προσωπικό το οποίο 

και είναι απαραίτητο για να λειτουργούμε.             

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨. 
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κ. Πρόεδρος:    Εδώ απαιτείται να ορίσουμε αναπληρωματικό μέλος το οποίο 

αφήσαμε την προηγούμενη φορά, θέλουμε 4 δημοτικούς συμβούλους ως 

αναπληρωματικά μέλη, 3 από την συμπολίτευση και 1 από την αντιπολίτευση.  

Οι 3 από τη συμπολίτευση είναι ο κ. Δούκας Γεώργιος, ο κ. Βαλτσάνης Δημήτρης 

και ο κ. Μερετούδης Δημήτρης. Παρακαλώ ένα αναπληρωματικό μέλος. 

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος.  

Επίσης δύο αναπληρωματικά μέλη από τους δημότες, είναι η κ. Γλούφτσιου 

Ελισσάβετ και η κ. Σιώη Ελευθερία.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

 

κ. Πρόεδρος:    Θέλουμε 4 δημοτικούς συμβούλους ως αναπληρωματικά μέλη.  

Οι 3 από τη συμπολίτευση είναι ο κ. Σούζας Ζαχαρίας, η κ. Παπαδοπούλου 

Φωτεινή και η κ. Αρναούτογλου Φωτεινή. 

1 αναπληρωματικό μέλος από την αντιπολίτευση. Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

Πάμε στους 4 δημότες ως αναπληρωματικά μέλη και είναι η κ. Μυγδαλιά 

Κωνσταντινιά, η κ. Ζαφειριάδου – Μπουρβάνη Βασιλική, η κ. Γκουγκούκη Αργυρούλα 

και ο κ. Δασκάλου Γεώργιος. 

κ. Αναστασιάδης: Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα σε δυο διαδικασίες; Γιατί δεν 

έγινε την πρώτη φορά;  

κ. Πρόεδρος:    Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε και σε δυο διαδικασίες.  

κ. Αναστασιάδης: Ανικανότητα είναι.  

κ. …:  Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι για αυτά τα αναπληρωματικά 

μέλη υπάρχουν δημότες και στην Περιφέρεια. Θα μπορούν να μπουν και πολίτες από 

τους συνεννούμενους δήμους.       

κ. Δήμαρχος: Έχουμε και άλλες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπουν οι 

δημότες.   

     

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων: 

α) για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α.) ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων¨, 

β) για την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3462/2006 

και την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για το 

έτος 2011,  

γ) για την τριμελή επιτροπή καταστροφής άχρηστου υλικού του 

Δήμου, έτους 2001, 
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δ) για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, άρθρο 1 του Π.Δ. 

270/11-3-1981 (Φ.Ε.Κ. 77) για το έτος 2011,  

ε) της επιτροπής χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨, 

στ) για την επιτροπή ελέγχου στοιχείων προς απόδοση τελών 

διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης για το έτος 2011 και  

ζ) της επιτροπής του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 (επιτροπή 

παραλαβής έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.896,41 

€), για το έτος 2011. 

 

κ. Πρόεδρος:    Για το α), το άρθρο 186 αναφέρεται όπως ξέρετε στην εκποίηση 

ακινήτων, η παρ. 5 στη συγκρότηση επιτροπής με απόφαση Δημάρχου και αποτελείται 

από 1 δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος από την συμπολίτευση και ορίζεται ο κ. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος και 1 αναπληρωματικός ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης. 

Υπάρχει ένας μηχανικός ως τακτικό μέλος και ένας αναπληρωματικός είναι ο κ. 

Δασκαλόπουλος Πέτρος και η κ. Σαραντίδου Μαρία, ένας Γραμματέας Δημοτικός 

υπάλληλος η κ. Κελεπού Αμαλία. Στους ΟΤΑ που λειτουργούν Τοπικά Συμβούλια στην 

επιτροπή μετέχει ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.  

Στο β), σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 70 του Π.Δ. 2880, η παραλαβή γίνεται από 

επιτροπή που αποτελείται από 1 δημοτικό σύμβουλο και δυο υπαλλήλους με τους 

αντίστοιχους αναπληρωματικούς. Δημοτικός σύμβουλος ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κ. 

Μυστακίδης Παύλος και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Βαλτσάνης Δημήτριος. Οι δυο 

υπάλληλοι τακτικοί και αναπληρωματικοί ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου 

προτιμώντας τον κατά βαθμό ανώτερο για την παραλαβή των κάθε είδους εργασιών και 

υπηρεσιών.  

Στο γ), σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, εδώ χρειάζεται δύο 

δημοτικούς συμβούλους, 1 από την συμπολίτευση και είναι ο κ. Μερετούδης Δημήτρης 

και 1 μέλος από την αντιπολίτευση.  

κ. Μηλίδης: Ο κ. Δινάκης.  

κ. Πρόεδρος: Από τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς η Δημοτική 

Πρωτοβουλία τον κ. Θεοχάρη και κάποιος από την αντιπολίτευση. 

κ. Μηλίδης: Ο κ. Μοσχολιός. 

κ. Πρόεδρος:    Το 3ο μέλος είναι ο Τεχνικός υπάλληλος του Δήμου. Τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος οι οποίοι ορίζονται από τον δήμαρχο.  

Στο δ), αυτή η επιτροπή είναι για εκποίηση εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και 

των ενοτήτων, ο Δήμαρχος ορίζεται ως Πρόεδρος της επιτροπής. Προτείνονται και δύο 

δημοτικοί σύμβουλοι ως τακτικά μέλη, 1 από τη συμπολίτευση που είναι ο κ. Δούκας 

Γεώργιος. 

κ. Μηλίδης: Ο κ. Ίντος. 

κ. Πρόεδρος: Θέλουμε και δυο αναπληρωματικά μέλη, ένα από τη συμπολίτευση 

που είναι ο κ. Μυστακίδης και ένα από την αντιπολίτευση. 

κ. Μηλίδης: Ο κ. Τατούδης. 
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κ. Πρόεδρος: Στο ε), δημοτική σύμβουλος προτείνεται η κ. Μπιτζίδου – 

Σαρακενίδου Σοφία ως Πρόεδρος και 5 μέλη οι οποίοι είναι Σερραίοι πολίτες, είναι ο κ. 

Τσαλαπάτης Κωνσταντίνος, η κ. Τάνη Μαρία, η κ. Παπαδοπούλου Στυλιανή, ο κ. 

Τζούρης Παναγιώτης από τον Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, η κ. Αφείδου 

Ευαγγελία από το Μουσικό Εργαστήρι του κ. Αερόπουλου. Και ένας γραμματέας 

δημοτική υπάλληλος, η κ. Αναγνωστίδου Αικατερίνη. 

Στο στ), σύμφωνα με την 23579/26-3-1985 Απόφαση Υπουργών Προεδρείας 

Κυβερνήσεως Εσωτερικών και Οικονομικών, ο έλεγχος προβλέπεται από τις διατάξεις 

των άρθρων 53 και 54 του Νόμου 1416/1984, ενεργείται πάντοτε από 1 δημοτικό 

σύμβουλο ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. και 1 δημοτικό υπάλληλο που ορίζεται από τον 

κ. Δήμαρχο. Ο δημοτικός σύμβουλος είναι ο κ. Γαλάνης Στέργιος, με αναπληρωματικό 

μέλος την κ. Αποστολίδου Ραχήλ. Ο υπάλληλος του Δήμου είναι ο κ. Τζουμάκας 

Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Αρβανίτη Οδυσσέα. Η θητεία της επιτροπής 

αυτής είναι για ένα έτος.  

Στο ζ), 1 δημοτικός σύμβουλος ως τακτικό μέλος είναι ο κ. Μυστακίδης Παύλος 

με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημητρίου Ευστάθιο και από 1-3 τεχνικούς 

υπαλλήλους αναλόγως του προϋπολογισμού του έργου.  

Οι παραπάνω επιτροπές συνιστώνται για κάθε έργο ξεχωριστά.              

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Συγκρότηση επιτροπών: 

 α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και γνωμοδότησης 

και αξιολόγησης για την προμήθειες με απ’ ευθείας ανάθεση, 

(άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, απόφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 

ΦΕΚ 185/1993 τ.Β’), για το έτος 2011, 

 β) παραλαβής υλικών των οποίων η προμήθεια εκτελείται κατά 

τον ΕΚΠΟΤΑ, (άρθρο 28 παρ. 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ), για το 

έτος 2011,  

 γ) για την εκτέλεση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω του 

ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 

2011,  

 δ) για εκτέλεση έργων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 

3263/28-9-2004, για το έτος 2011, 

 ε) παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των οποίων 

η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.896,41 € για το έτος 2011 και  

 στ) του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης 

διαφορών) για το έτος 2011. 

 

κ. Πρόεδρος:    Οι παράγραφοι α, β, γ, δ αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών 

αποκλειστικά από υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. Ήδη έχουν τοποθετηθεί οι 

υπάλληλοι.  

Στο ε), με το Π.Δ. 229/199 το ποσό αυτό των 5.896,41 € έχει τροποποιηθεί και 

φτάνει στο ύψος των 8.880,41 €. Δύο τακτικά μέλη από τους δημοτικούς συμβούλους, 

από τη μεν συμπολίτευση είναι ο κ. Μυστακίδης και ένα άτομο από την αντιπολίτευση. 
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Είναι ο κ. Γάτσιος και ο κ. Τατούδης. Να γίνει ψηφοφορία μεταξύ των δύο. Ο κ. 

Γάτσιος Αθανάσιος.  

Πάμε σε δύο αναπληρωματικούς συμβούλους, από τη συμπολίτευση είναι ο κ. 

Νιζάμης Δημήτριος και από την αντιπολίτευση ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος. Ένας 

δημοτικός υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε., τακτικό μέλος ο κ. Βαδιάκας και 

αναπληρωματικός ο κ. Πάσχος.  

Στο στ), όπως τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 

του Ν. 2307/1995. Και εδώ θέλουμε δύο δημοτικούς συμβούλους ως τακτικά μέλη, έναν 

από τη συμπολίτευση είναι ο κ. Νιζάμης Δημήτριος και ένας από την Αντιπολίτευση.  

κ. Μηλίδης:    Ο κ. Κατιρτζόγλου. 

κ. Πρόεδρος:    Δύο δημοτικούς συμβούλους ως αναπληρωματικά μέλη. Από τη 

συμπολίτευση είναι η κ. Αποστολίδου Ραχήλ και από την αντιπολίτευση ο κ. Ίντος 

Δημήτριος. Σ’ αυτή την επιτροπή είναι ένας φορολογούμενος δημότης είναι ο λογιστής ο 

κ. Καλλιντέρης Θεόδωρος, ένας αναπληρωτής αυτούς ο κ. Νασιούδης Γεώργιος, ένας 

γραμματέας δημοτικός υπάλληλος ο κ. Τζουμάκας Ιωάννης με αναπληρωτή του τον κ. 

Αρβανίτη Οδυσσέα.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.¨,  

- σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετή θητεία και 

- Ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για την γενική 

συνέλευση αυτής.  

 

κ. Πρόεδρος:    Είναι 7μελές το συμβούλιο. Ως τακτικό μέλος προτείνεται ο κ. 

Δημητρίου Ευστράτιος και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

¨ΑΦΕΤΗΡΙΑ Α.Ε.¨,  

- σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετή θητεία και  

- ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για την γενική 

συνέλευση αυτής.  

 

κ. Πρόεδρος:  Κι εδώ είναι 7μελές το συμβούλιο. Ως τακτικό μέλος προτείνεται 

ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και ένα αναπληρωματικό ο κ. Καλαϊτζίδης 

Βασίλειος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

¨ΕΣΑΝΣ Α.Ε.¨,  
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- σύγκλισης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετία θητεία και  

- ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για την γενική 

συνέλευση αυτής.  

 

κ. Πρόεδρος:    Τακτικό μέλος ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Πέτρος Αγγελίδης και 

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Χράπας Παντελής.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης για την κηδεία Δημάρχων, 

Διατελεσάντων Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων 

(§4 άρθ. 140 του Ν. 3463/2006) 

 

κ. Πρόεδρος:    Το ποσό είναι 1027 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Δημ. Επιτροπή Παιδείας 

άρθρο 50 του Ν. 1566/1985.  

 

κ. Πρόεδρος:    Αυτό το συμβούλιο είναι 9μελές. Σε κάθε δήμο λειτουργεί 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ένας δημοτικός 

σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  

Από την παράταξη μας προτείνεται η κ. Μπιτζίδου Σοφία ως Πρόεδρος.  

κα Μπιτζίδου: Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας υφίσταται και τώρα αλλά 

λειτουργεί υποτυπωδώς, η νέα Επιτροπή θα έχει πολλές αρμοδιότητες οι οποίες 

προσχωρούνται και από την πρώην Νομαρχία. Θα έχει σχέση με όλα αυτά τα θέματα τα 

οποία απασχολούσαν το ΟΣΚ αλλά και όλα τα θέματα που είχαν σχέση με … ή 

μετακινήσεις μαθητών, επίσης εν ολίγοις για επιλογή οικοπέδων, ανέγερση σχολικών 

κτιρίων, συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, καθώς και επιχορηγήσεις λειτουργικών ή 

άλλων επισκευαστικών δαπανών. Σ’ αυτή την επιτροπή νομίζω ότι διαχειριζόμαστε όλα 

τα θέματα των σχολείων μας και επίσης έχουμε την δυνατότητα να παραχωρούμε τους 

χώρους για κοινωφελείς σκοπούς και για να τους διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο 

δυνατόν τρόπο.  

κ. Πρόεδρος:   Η επιτροπή αυτή είναι 9μελής, Πρόεδρος θα είναι η κ. Μπιτζίδου, 

θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ένας 

διευθυντής σχολείου Α’ θμιας Εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της 

διεύθυνσης, ένας διευθυντής σχολείου Β’ θμιας Εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον 

προϊστάμενο της διεύθυνσης, ένας εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, ένας 

εκπρόσωπος της ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων 

Νομού Σερρών, εκπρόσωπος της …, ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων και 

Νηπιαγωγών και ένας εκπρόσωπος της ΕΛΤΕ Σερρών.  
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κ. Γκότσης: Με τον Καλλικράτη όλες οι Σ.Ε. θα γίνουν μία. Μία για την Α’ θμια 

και μία για την Β’ θμια. Αυτή η επιτροπή, εσείς θα είστε και με την καινούργια 

νομοθεσία;  

κα Μπιτζίδου: Θα επιληφθούμε και τα θέματα των νεοσύστατων σχολικών 

επιτροπών, των δύο πλέον σχολικών επιτροπών που θα συσταθούν σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα.  

κ. Γκότσης: Θα υπάρχει άλλη επιτροπή εκεί; 

κα Μπιτζίδου: Όχι θα είναι η ίδια επιτροπή η οποία θα εποπτεύει και τις Σ.Ε. και 

θα διαχειρίζεται … 

κ. Γκότσης: Θα είναι μια η Σ.Ε., μια εσείς … δηλαδή τρεις θα είναι; 

κα Μπιτζίδου: Αυτή η επιτροπή ουσιαστικά θα υφίσταται και θα εποπτεύει τις 

υπόλοιπες Σ.Ε. οι οποίες θα συνταχθούν και θα περιλαμβάνουν η μία όλα τα Γυμνάσια 

και τα Λύκεια και η άλλη όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Αυτή η επιτροπή με τις 

αρμοδιότητες που έχει σίγουρα θα ασχολείται με τα θέματα τα οποία θα άπτονται των 

υπολοίπων Σ.Ε. και το οικονομικό κομμάτι το οποίο θα έρθει πλέον στους Δήμους και θα 

διαχειρίζεται των δύο μεγάλων Σ.Ε. 

κα Σαραντίδου: Μπορεί ο Δήμος και η συγκεκριμένη επιτροπή να απευθυνθεί 

στην Α’ θμια Εκπαίδευση και στην Β’ θμια. Μέσα σε έναν μήνα πρόκειται να γίνουν 

καταργήσεις σχολικών κτιρίων, να ενημερωθούμε στο επόμενο Δ.Σ. τι πρόκειται να γίνει 

στον δήμο και με όλους τους Καποδιστριακούς δήμους που βρίσκονται τριγύρω, ποιες 

συγχωνεύσεις προβλέπονται να γίνουν, καταργήσεις σχολείων, για να ξέρουμε να 

λάβουμε τα μέτρα μας αν κάτι είναι στραβό ή κάτι πρέπει να διορθώσουμε.  

κα Μπιτζίδου: Περιμένουμε τις προτάσεις της Α’θμιας και της Β’θμιας οι οποίες 

θα πληρούν τη νέα νομοθεσία η οποία θα έρθει από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα η 

νομοθεσία η οποία θα δοθεί, θα προωθηθεί στις Α’θμιες και Β’θμιες διευθύνσεις και 

κατόπιν εκεί θα γίνει συζήτηση για τις νέες συγχωνεύσεις οι οποίες θα επέλθουν. Νομίζω 

ότι κανένας δεν θέλει συγχωνεύσεις να κάνει σχολείων, όμως βάσει νόμου θα πρέπει να 

ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες και τότε θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες άτυπες προτάσεις οι οποίες δεν έχουν πάρει ουσιαστική 

υπόσταση και τις οποίες περιμένουμε και οι οποίες θα τεκμηριωθούν όμως κοντά στα 

πλαίσια του νόμου που θα προταθεί από το Υπουργείο Παιδείας και από τις 

προδιαγραφές που περιμένουμε.   

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής, που αφορούν τους κ.κ.: 

 α) κληρ. Άτσαλου Ηλία, της γειτονιάς Άγιοι Ανάργυροι – νότιο 

τμήμα,  

 β) Κουκουβάτσου Ουρανίας και Γεωργίας, της γειτονιάς Σιγής – 

Ν. Κηφισιά και  

 γ) Αδαμίδη Ελένη, της γειτονιάς Εργατικές Κατοικίες.  
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- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κ. 

Χρυσούλα σύζ. Θεοδ. Δημάκη. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής επικειμένων στους κ.κ.: 

α) Πελιτάρη Ηλία και Σταύρο,  

β) Συμεών Γεωργίου και  

γ) Ψάλτη Αθανάσιο και Γιαγκίδου Ελένη. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Σχετικά με την κατασκευή στεγάστρου – τέντας σε πεζοδρόμιο επί 

της οδού Μεραρχίας 33. 

 

κ. Πρόεδρος:    Ήταν αυτό το θέμα το οποίο είχα κρατήσει από το προηγούμενο 

Δ.Σ. και επανέρχεται όπως υποσχέθηκα στο σημερινό Δ.Σ. Παρακαλώ τον κ. 

Σταυρόπουλο. 

κ. Σταυρόπουλος: Είναι ένα στέγαστρο στο Αστόρια. Είχε πάρει αυτός μια 

έγκριση … του ενέκρινε ένα στέγαστρο βάσει των διατάξεων, … αυτός έκανε το 

στέγαστρο που πήρε την άδεια από την …, μετά έβαλε από κάτω τέντα, η οποία έφτανε 

σε μήκος μέχρι 8 μέτρα και μάλιστα είχε και τέσσερα πασαλάκια μπροστά. Έγινε 

καταγγελία και ζήτησε μετά ο ίδιος με αίτηση να εγκρίνει το Δ.Σ. την τέντα. 

Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να εγκριθεί. Οπότε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

έκανε εισήγηση να παραμείνει το στέγαστρο. Το στέγαστρο είναι το νόμιμο αλλά η τέντα 

που έβαλε φτάνει τα 8 μέτρα και επειδή είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να κρατηθεί 

από μόνη της, έβαλε πασαλάκια, αυτά είναι παράνομα. 

Εμείς δεν δεχόμαστε την τέντα. Είναι μαζεμένη η τέντα.  

κ. Δήμαρχος: Την έβγαλε.  

κ. Σταυρόπουλος: Πέρασα από εκεί, έβγαλε τα πασαλάκια και η τέντα είναι 

μαζεμένη. Εν πάση περιπτώσει η τέντα αν θα ανοιχτεί ή θα ανοιχτεί θα είναι θέμα 

πολεοδομικής παρανομίας. Αυτή τη στιγμή απορρίπτουμε καθαρά την τέντα που έχει 

βάλει.  

κ. Αναστασιάδης: Και τι μας πείραζε αυτό το πράγμα; Καλό είναι; Το καλοκαίρι 

θα είναι δύσκολο. Το Αστόρια είναι ένα μέρος που ο κόσμος κάθεται εκεί όλο το 

καλοκαίρι. Δεν είναι κακό, δεν βλάπτει κανέναν. Εγώ θα παρακαλούσα το Σώμα να 

σεβαστεί αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν κάνει κάτι κακό.  

κ. Σταυρόπουλος: Αν δεχτούμε αυτή την παρανομία … 

κ. Αναστασιάδης:  Δεν είναι παρανομία.  

κ. Σταυρόπουλος:  Ο κ. Κοτρώνης την προηγούμενη φορά είχε πει τι θα γίνει και 

με τους άλλους; Είχε δίκιο.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν κάνει κακό στην πόλη, καλό κάνει στην πόλη, το 

καλοκαίρι πάνε οι άνθρωποι και κάθονται εκεί.  
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κ. Σταυρόπουλος: Την προηγούμενη φορά είχε πει ο κ. Κοτρώνης γιατί το 

βάλαμε το θέμα. Αυτός ζήτησε να το εγκρίνουμε. Έπρεπε να εγκρίνουμε μια παρανομία. 

Απαγορεύεται από τον Νόμο. Θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε όλα αυτά. Το θέμα με 

τα καταστήματα, τα πεζοδρόμια, είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει φτάσει σε βαθμό μεγάλο, 

θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Αυτό το είδαμε γιατί έκανε ο ίδιος την αίτηση και αν 

δεν απαντούσαμε αρνητικά, καταλαβαίνετε, πως θα απαντούσαμε θετικά όταν κάτι είναι 

παράνομο. Σε επόμενο Δ.Σ. θα συζητηθεί και με το Τοπικό Συμβούλιο και με την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα έρθει ολοκληρωμένη πρόταση για το σύνολο των 

καταστημάτων.  

κ. Γκότσης: Εδώ πρέπει να πάρουμε την απόφαση τη νόμιμη διότι εναντία 

περιπτώσει θα … 

κ. Πρόεδρος:   Θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.  

κ. Πρόεδρος:   Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει κάποιο μέλος του Δ.Σ. το 

οποίο δεν ψηφίζει το θέμα αυτό; Δηλαδή την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία είναι 

αρνητική; 

κ. Χασαπίδης: Πρόεδρε εγώ θα είχα ενδοιασμούς αν δεν δεσμευτεί η Επιτροπή 

Ποιότητας ότι σε ένα δύο μήνες θα φέρει ολοκληρωμένη εισήγηση. Να έρθει ενιαία.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, επί του συγκεκριμένου σας παρακαλώ. 

Νομίζω ότι ο κ. Σταυρόπουλος ήταν άκρως επεξηγηματικός για το συγκεκριμένο θέμα 

που αφορά το Δ.Σ. Νομίζω ότι κλείνει το θέμα εδώ.  

κ. Αναστασιάδης: Αλίμονο αν θίγουμε τα κακώς κείμενα, θα πρέπει να γίνει η 

Πολιτεία άνω κάτω. Έγινε κάτι, δεν βλάπτει κανέναν. Εκεί είναι στέκι των Σερραίων 

ανέκαθεν. Έβγαλε τα στηρίγματα. Η πρόταση μου είναι ότι αν θίξουμε τα κακώς κείμενα 

στην πόλη θα πρέπει η πόλη να γίνει άνω κάτω. Γι’ αυτό το λόγο να έρθει μια 

ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα καταστήματα και τότε θα ψηφίσω. 

κ. Πρόεδρος:   Για το συγκεκριμένο τι ψηφίζετε; 

κ. Αναστασιάδης:  Παρών. 

κ. Πρόεδρος:   Να καταγραφεί αυτό. Θα φέρουμε θέμα με ολοκληρωμένη 

πρόταση πολύ σύντομα με ότι αφορά τέντες, τραπεζοκαθίσματα.  

κ. Φωτιάδης: Τι εννοείτε πρόταση; 

κ. Πρόεδρος:   Ότι εμπίπτει στη νομιμότητα θα το φέρουμε με συγκεκριμένη 

πρόταση και ολοκληρωμένη πρόταση.  

κ. Φωτιάδης: Άρα θα ελέγξετε τις παρανομίες.  

κ. Πρόεδρος:   Βεβαίως. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Και δεν μπορούμε να 

βλέπουμε τα θέματα αυτά αποσπασματικά, να ο ένας έτσι, να ο άλλος αλλιώς. Θα έρθει 

το θέμα που αφορά τους πάντες, θα καλύπτει τους πάντες, όλους τους συμπολίτες μας.      

                

- Εγκρίνεται (αρνητικά). 
 

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών 

οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – 

ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του 

αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010-2011). 
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ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης 

και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του 

Δήμου Σερρών (2011-2012). 

 

κ. Δήμαρχος: Λήγει η σύμβαση τον Απρίλιο ή τον Μάιο και πρέπει να πάρουμε 

απόφαση για να συνεχιστεί. Στο 28ο θα εγκρίνουμε καινούργια μελέτη.  

κ. Πρόεδρος:   Για το 26ο. 

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε, θεωρούμε ότι το ποσό που αναφέρεται εδώ είναι 

υπερβολικό. Αυτό που πληρώνει ο Δήμος στον εργολάβο για τον ΧΥΤΑ και ζητώ να μας 

πει ο κ. Δήμαρχος αν θεωρεί λογικά αυτά τα ποσά λαμβανομένου υπόψη ότι πριν από 

κάποιες ημέρες στη συνεδρίαση της ΕΣΑΝΣ ο Δήμαρχος της Ν. Ζίχνης εξέφρασε 

σοβαρές επιφυλάξεις και διαφωνίες.  

κ. Δήμαρχος: Το 26ο θέμα έχει σχέση με τη συνέχιση της σύμβασης που 

υπεγράφη το 2010 και η οποία λήγει τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2011. Εγκρίνουμε τη 

συνέχιση, έχει γίνει ο διαγωνισμός, το ανέλαβε κάποιος εργολάβος. Τώρα το αν είναι 

ακριβό ή φθηνό, γίνεται μειοδοτικός διαγωνισμός, μπορεί να λάβει μέρος ο 

οποιοσδήποτε και να καταθέσει και φτηνότερες προσφορές. Δεν υπήρχε φτηνότερη 

προσφορά και γι’ αυτό εγκρίθηκε αυτή η προσφορά.  

κ. Κοτρώνης: Να το ξαναδούμε πάντως το θέμα, εγώ νομίζω ότι με 1-2 

υπαλλήλους εκεί γίνεται η δουλειά. Τώρα το να δίνουμε 600.000 € … 

κ. Δήμαρχος: Αν είναι να τα κάνουμε μαζί το 26ο και το 28ο για να τα 

καταλάβουμε καλύτερα.  

Το ένα θέμα είναι συνέχιση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης η οποία λήγει τον 

Μάιο και το άλλο θέμα είναι να πάρουμε απόφαση να εγκρίνουμε τη μελέτη για να γίνει 

καινούργιος διαγωνισμός και να δοθεί σε ιδιώτη η διαχείριση του ΧΥΤΑ.  

Επειδή τις ανησυχίες αυτές που έχετε τις είχα και εγώ. Από την πρώτη στιγμή, 

αμέσως μετά τις εκλογές, το διερεύνησα το θέμα και προσπάθησα να δω αν μπορεί ο 

Δήμος να διαχειριστεί τον ΧΥΤΑ από μόνος του. Ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί τον 

ΧΥΤΑ από μόνος του, όμως χρειάζεται προσωπικό και μηχανήματα. Χρειάζεται να 

αγοράσει 3 μηχανήματα, μία τσάπα, ένα φορτωτή και ένα φορτηγό, κάποιος μπορεί να 

πει ότι υπάρχει τσάπα, υπάρχει φορτωτής, υπάρχει και φορτηγό, ναι αλλά αν τη τσάπα, 

τον φορτωτή και το φορτηγό τα πάμε στον ΧΥΤΑ θα μείνει ο υπόλοιπος Δήμος χωρίς 

αυτά τα μηχανήματα. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε πρώτα η αγορά αυτών των 

μηχανημάτων.  

2ον, χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται ένας προϊστάμενος στον ΧΥΤΑ, ένας 

τεχνικός υπεύθυνος, ένας διοικητικός υπάλληλος, δύο χειριστές μηχανημάτων, ένας 

οδηγός, 3 φύλακες, ένας εργάτης, ένας υπεύθυνος περιβαλλοντικού ελέγχου χημικών 

αναλύσεων και υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη των αδειών. Αυτά χρειάζονται 

για να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ με υπαλλήλους του Δήμου. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο 

αυτό να γίνει.  

Έχω κάνει συζητήσεις και με τον σύλλογο δημοτικών υπαλλήλων αλλά και με 

άλλους υπαλλήλους και μάλιστα επειδή έχουμε σκοπό τον ΧΥΤΑ να τον λειτουργήσει ο 

Δήμος  από  μόνος  του,  συμφωνήσαμε  με  τον σύλλογο  δημοτικών  υπαλλήλων  και σε  
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συνεννόηση που είχαμε με τον κ. Σαφαρίκα, της ΔΕΥΑΣ, τον οικονομολόγο, να μας 

κάνει μια μελέτη, γιατί πρέπει να γίνει και μια μελέτη για να δούμε τελικά τι χρειάζεται 

για να μπορέσει ο Δήμος να διαχειριστεί από μόνος του τον ΧΥΤΑ, να μας κάνει μια 

μελέτη, να το παρακολουθούμε και Δήμος και σύλλογος δημοτικών υπαλλήλων το θέμα 

αυτό. Η Λάρισα διαχειρίζεται από μόνη της τον ΧΥΤΑ και έχω εδώ τι προσωπικό 

χρειάζεται. Είναι αυτό που σας ανέφερα και λίγο περισσότερο, συν τα μηχανήματα.  

Άρα γι’ αυτή τη χρονική στιγμή, δηλαδή το έτος 2011-2012 είναι αδύνατο ο 

Δήμος να διαχειριστεί από μόνος του τον ΧΥΤΑ με το υπάρχον προσωπικό και με τα 

μηχανήματα που έχει. Όμως θα το δούμε, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε και 

προσωπικό και μηχανήματα για να τον διαχειριστεί τον ΧΥΤΑ ο Δήμος στην επόμενη 

χρονιά.  

κ. Γκότσης:  Η συνέχιση μέχρι πότε θα είναι; 

κ. Δήμαρχος: Η συνέχιση θα είναι μέχρι τον Μάιο του 2011. Για να προλάβουμε 

τις ημερομηνίες και να μην έχουμε πρόβλημα.  

κ. Γκότσης: Η μελέτη ξεκίνησε; 

κ. Δήμαρχος: Εγκρίνουμε τη μελέτη για να βγει σε διαγωνισμό. 

κα Σαραντίδου: Γνωρίζουμε με πόσα άτομα το κάνει ο εργολάβος;  

κ. Δήμαρχος: Ο εργολάβος έχει μια οργανωμένη υπηρεσία, έχει μηχανήματα, 

έχει υπαλλήλους. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πόσους έχει.  

κα Σαραντίδου: Είναι αλήθεια ότι έχει δύο; 

κ. Δήμαρχος: Όχι, δεν είναι δύο σε καμία περίπτωση. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν είμαστε σίγουροι για κάποιο αριθμό υπαλλήλων.  

κ. Κοτρώνης: Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι ή 1 ή 2 ή 3. Δεν μας λέτε πόσοι 

είναι. 

κ. Δήμαρχος: κ. Κοτρώνη με πληροφορίες τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε. Σας 

λέω τι χρειάζεται μετά από έρευνα. Ο εργολάβος δεν ξέρω πόσο προσωπικό απασχολεί. 

Αυτό που ξέρω είναι ότι ο εργολάβος διαχειρίζεται και φέρει εις πέρας το έργο του, δεν 

μπορώ να ξέρω τι προσωπικό έχει. Εγώ σας λέω μετά από έρευνα που έκανα τι 

προσωπικό απαιτείται για να μπορέσει ο Δήμος να διαχειριστεί από μόνος του τον 

ΧΥΤΑ και σας φέρνω και παράδειγμα τον ΧΥΤΑ της Λάρισας που τον διαχειρίζεται ο 

Δήμος μόνος του. Εδώ είναι το αποδεικτικό στοιχείο, αυτά που ζητήσαμε από τη Λάρισα 

και λέει τι προσωπικό χρειάζεται.  

κ. Αναστασιάδης: Οπωσδήποτε έχουμε όλα τα μέσα που χρειάζονται για να 

λειτουργήσει τον ΧΥΤΑ ο Δήμος Σερρών. Έχουμε και φορτωτή και σκαπτικό μηχάνημα 

έχουμε, έχουμε και φορτηγά τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να κάθονται. 

Υπάρχει επίσης … στον δήμο όπου εμείς έχουμε χειριστή δικό μας …, έχουμε μηχανικό, 

έχουμε μηχανολόγους, τα πάντα. Μπορεί πολύ άνετα να τον λειτουργήσουμε και έχουμε 

την εμπειρία. Κακώς δίνετε εργολαβία, τόσα πολλά λεφτά. 600.000 € χωρίς ΦΠΑ είναι 

μεγάλο ποσό. Μπορούμε άνετα και χωρίς πολλές κουβέντες να τον λειτουργήσουμε 

μόνοι μας. Αυτό να το ξέρετε. Είναι θέμα ικανότητας.  

κ. Δήμαρχος: Το ερώτημα φυσικά που προκύπτει εδώ είναι γιατί 10 χρόνια ο κ. 

Αναστασιάδης ψήφιζε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα πρακτικά. 

κ. Αναστασιάδης: Λάθος κάνετε, αυτό ποτέ δεν το ψήφιζα. 

κ. Γάτσιος: Ένα ερώτημα μόνο ως προς το 26, η μελέτη γίνεται από υπαλλήλους 

του Δήμου ότι είναι 590.000 €;  
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κ. Πρόεδρος:   Ναι, από υπαλλήλους του Δήμου.  

κ. Γάτσιος: Άρα οι υπάλληλοι του Δήμου ξέρουν ακριβώς και μπορούν να μας 

δώσουν στοιχεία.  

κ. Πρόεδρος:   Και είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την λειτουργία του ΧΥΤΑ, αν 

τηρούν προδιαγραφές, αν η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση του ΧΥΤΑ 

κάνει σωστά τη δουλειά της, τους όρους δηλαδή σύμβασης τους ελέγχει η υπηρεσία.  

κα Σαραντίδου: Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος με λεπτομέρεια τι 

χρειάζεται, όλα αυτά που αναφερθήκαμε είναι σίγουρα παραπάνω από 590.000; Γιατί αν 

εξαιρέσουμε ότι μια χρονιά θα πάρουμε τα μηχανήματα, δεν θα χρειαστεί να τα πάρουμε 

και του χρόνου, νομίζω ότι η μισθοδοσία του προσωπικού που απαιτούνται για την 

κάλυψη δεν φτάνουν τα 590.000. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πιο καλά.  

κ. Δήμαρχος: Το πόσο κοστίζει, αν κοστίζει περισσότερο ή λιγότερο. Εγώ 

ζήτησα από την υπηρεσία, από τον Δ/ντή Καθαριότητας, να μου πει αν μπορεί ο Δήμος 

να διαχειριστεί από μόνος του τον ΧΥΤΑ και του είπα ¨θέλω να μου πεις γιατί δεν 

μπορεί να τον διαχειριστεί ο Δήμος¨ και του είπα να μου το πει γραπτώς. Και το πήραμε 

το έγγραφο του κ. Σουλιώτη, ο οποίος λέει … 

κ. Αναστασιάδης: Ο Σουλιώτης είναι γεωπόνος.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη δεν θα διακόπτετε, αυτό είναι το ελάχιστο του 

σεβασμού προς τους συνομηλιτές.  

κ. Δήμαρχος:  Ο Δ/ντής της Καθαριότητας μου έφερε αυτό το έγγραφο και μου 

λέει να για ποιο λόγο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Δήμος να διαχειριστεί τον ΧΥΤΑ. 

Εγώ απευθύνθηκα και σε άλλες πλευρές, και σε όποιον έχει διαφορετική άποψη και τους 

είπα ¨μπορείτε όποιος υποστηρίζει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τώρα τον ΧΥΤΑ από 

μόνοι μας να μου φέρει μια εισήγηση τεκμηριωμένη, να την υπογράψει και να την 

ψηφίσουμε¨. Απευθυνθήκαμε στον κ. Σαφαρίκα και τον ρωτήσαμε αν μπορούμε να τον 

διαχειριστούμε μόνοι μας, μου είπε ότι αν δεν κάνει μελέτη για να δει τι χρειάζεται ότι 

δεν μπορεί να μας πει. Άρα τώρα μπορούμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας; Σε καμιά 

περίπτωση. Εγώ θα χαιρόμουν πολύ, αν κάποιος φέρει μια τεκμηριωμένη εισήγηση από 

εσάς. Και μας πει ότι μπορεί να λειτουργήσει και να αναλάβει την ευθύνη και να το 

ψηφίσουμε.  

κ. Φωτιάδης: Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί ως προς την 

δυνατότητα ζωής του ΧΥΤΑ. Ο Δήμαρχος λέει για 11 και 12. Είναι σίγουρο αυτό; Το 

έχετε ελέγξει; 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως το έχουμε ελέγξει.  

κ. Φωτιάδης:  Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θεωρώ ότι θα πρέπει να 

προχωρήσει η μελέτη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητούμε επί μακρόν, νομίζω ότι 

μπορούμε να βρούμε την δυνατότητα να τον διαχειριστούμε εμείς και να μας μείνει 

προίκα και ο εξοπλισμός. Να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας.  

κ. Δήμαρχος: Τώρα; Αυτή τη χρονιά; 

κ. Φωτιάδης: Είπαμε 11 και 12.  

κ. Δήμαρχος: 11 και 12 είναι αυτή η περίοδος.  

κ. Φωτιάδης: Μέχρι τον Μάιο έχουμε καιρό. 

κ. Δήμαρχος:  Για να πάρουμε προσωπικό και μηχανήματα; 
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κ. Φωτιάδης: Ο εργολάβος παίρνει αυτή τη δουλειά και κερδίζει. Ο εργολάβος 

έχει λόγους προφανώς και κάποιος άλλος να τον στηρίζει. Αν θέλετε να λέμε τα 

πράγματα με το όνομα τους και αν θέλετε να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα. 

κ. Δήμαρχος: Ο άλλος ποιος είναι; 

κ. Φωτιάδης: Δεν ξέρω. Με μεγάλη … σε μια εισήγηση η οποία εγώ δεν την 

αμφισβητώ στη βάση της, λέω όμως ότι αν θα ενισχύσουμε την … ικανότητα του Δήμου 

για αυτοδιαχείριση ή αν θα πάμε ξανά σε λογικές συμπληρωματικής επικουρικής 

διάθεσης κυρίων δραστηριοτήτων του Δήμου σε εργολάβους. Δεν μπορούμε να 

κουβεντιάζουμε για να κουρέψουμε τα δέντρα ή να τα κάνουμε μόνοι μας και τον ΧΥΤΑ 

να μην μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Και έχουμε τρία μηχανήματα και να τα 

αγοράσουμε, γιατί δήμαρχε εδώ αγοράσαμε 5 μηχανήματα. Να τα μαζέψουμε τα 

μηχανήματα, να αγοράσουμε δύο και αποπληρώνουμε τα μηχανήματα του χρόνου, 

έχουμε χειριστές να πάνε να δουλέψουν. Κλείνει ο ΧΥΤΑ; Θα μας μείνει προίκα ο 

εξοπλισμός. Γιατί να δώσουμε 600.000; Δεν το κατάλαβα. Η λογική αυτή που λέτε να 

μας φέρει κάποιος εισήγηση κ.λπ. νομίζω ότι δεν σας τιμά.  

κ. Δήμαρχος: Πως δεν μας τιμά; Λόγια του αέρα δεν μπορούμε να λέμε. 

κ. Φωτιάδης: Εγώ δεν σας πρόσβαλα. Είστε υπεύθυνος προϊστάμενος των 

υπηρεσιών, οφείλετε …, η τεκμηρίωση δεν είναι η εισήγηση ενός προϊσταμένου που λέει 

ότι χρειάζονται αυτές οι θέσεις εργασίας. Και μπορείτε με παράλληλη απασχόληση, 

έχουμε επιστήμονες στον δήμο, να τους διαθέσετε εκεί, τους περιβαλλοντολόγους και 

τους λοιπούς, δεν θα είναι κατ’ αποκλειστική απασχόληση εκεί. Όταν εμείς κάνουμε τον 

έλεγχο θα κάνουμε καλύτερη αυτοδιαχείριση και θα … και το περιβάλλον σε κάθε 

παράμετρο. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι μονόδρομος. Εγώ δεν σας 

προσβάλλω. 

κ. Δήμαρχος: Δεν προσβάλλω κανέναν, ότι λέω το λέω εν πλήρη συνείδηση.  Ο 

Δήμος, η Δ.Α., στο τέλος του 2010 έκανε πρόταση στην ΕΣΑΝΣ και είπε στην ΕΣΑΝΣ, 

που είναι αυτή υπεύθυνη διαχείρισης του ΧΥΤΑ, και λέει ¨πάνε να διαχειριστείς εσύ τον 

ΧΥΤΑ¨, και λέει η ΕΣΑΝΣ ¨όχι δεν μπορώ εγώ, εσύ δήμε θα τον διαχειριστείς¨. Λοιπόν, 

πολύ εύκολο είναι να λέμε λόγια, πολύ εύκολο είναι μάλιστα να δίνουμε και 

υπονοούμενα σε άλλους δημάρχους πιθανόν που διαχειρίστηκαν επί 10 χρόνια με αυτόν 

τον τρόπο τον ΧΥΤΑ, δηλαδή για όλους αυτούς υπάρχει μαύρη σκιά, κάτι συμβαίνει, και 

με τον κ. Μωυσιάδη, και με τον κ. Μητλιάγκα και με τον κ. Βλάχο, που δίνανε την 

διαχείριση των απορριμμάτων σε διαγωνισμό. Και μάλιστα ομόφωνα το Δ.Σ.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι ομόφωνα. Μη λες ψέματα.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ σας έφερα ένα έγγραφο, μια εισήγηση από τον Δ/ντή του 

Δήμου και λέει για να μπορέσουμε να τον λειτουργήσουμε εμείς τον ΧΥΤΑ θέλουμε 

περίπου 12 άτομα προσωπικό και να αγοράσουμε 3 μηχανήματα. Και σας λέω εγώ, μέχρι 

τον Μάιο μπορούμε να στελεχώσουμε τον δήμο με τα 12 αυτά άτομα και να αγοράσουμε 

3 μηχανήματα; Μπορεί να το πει αυτό κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με την 

Τ.Α.; Σε 3 μήνες μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό 12 άτομα και να αγοράσουμε 3 

μηχανήματα; Αν είναι δυνατόν!  

Γι’ αυτόν τον λόγο, εγώ πρώτος από εσάς ερεύνησα το θέμα για να δούμε μήπως 

μπορούμε να το πάρουμε εμείς και να το διαχειριστούμε, γι’ αυτόν τον λόγο ήρθα σε 

επαφή και με τον σύλλογο δημοτικών υπαλλήλων, εδώ είναι, το ψάξαμε το θέμα, και τον 

Σαφαρίκα  φωνάξαμε και του είπαμε ¨πες μας αν μπορούμε τώρα, βρείτε μας έναν τρόπο¨  
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και σας είπα για να μην επαναλαμβάνομαι, μας είπε ο Σαφαρίκας ¨αν δεν κάνω μια 

μελέτη για να δω πως μπορούμε να το διαχειριστούμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω αυτή 

τη στιγμή τίποτα¨. Από εκεί και πέρα, δικαίωμα σας είναι φυσικά να λέει ο καθένας την 

άποψη του, σεβαστή είναι η άποψη του καθενός.  

Εμείς δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τα σκουπίδια του Δήμου Σερρών στον 

αέρα. Διότι αν δεν κάνουμε διαγωνισμό για να τα πάρει κάποιος ιδιώτης γι’ αυτή τη 

στιγμή σας λέω, τα σκουπίδια θα μείνουν στον αέρα. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό. Δεν είναι 

σε θέση αυτή τη στιγμή ο Δήμος να τα διαχειριστεί. 10 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, 3 

4ετίες, 3 δήμαρχοι το διαχειρίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο. Και εμείς προσπαθούσαμε να 

βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση γιατί κατανοούσαμε κάποια πράγματα. Δεν 

ερχόμασταν να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση σε τέτοια θέματα. 

κ. Κοτρώνης: Εγώ βλέπω ότι έχουν δίκιο και οι δύο, και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. 

Φωτιάδης και εγώ που μίλησα προηγουμένως. Δεν είναι λοιπόν επιχείρημα το ότι επειδή 

το έφτιαχναν αυτοί επί 10 χρόνια θα το κάνουμε και εμείς. Και ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος 

προβληματίστηκε. Εγώ να δεχτώ να κάνω μια παραχώρηση, να συνεχίσουμε για φέτος 

αλλά να έχουμε μια τεκμηριωμένη, εγώ θα ήθελα συγκριτικά στοιχεία. Θα ήθελα να 

έβλεπα όχι ότι ο εργολάβος χρησιμοποιεί 15 υπαλλήλους, αλλά πόσους πραγματικά 

χρησιμοποιεί. Να κάνουμε μια σύγκριση. Οι 15 που προτείνετε εδώ πόσοι 

χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο; Και τα μηχανήματα μας μένουν και η δουλειά 

γίνεται καλύτερα από τον δήμο και ο επόμενος προβληματισμός είναι ο άλλος, πως 

αμέσως η Λάρισα και κάποιοι άλλοι τα διαχειρίζονται μόνοι τους και εμείς κατευθείαν 

τους εργολάβους; Να συμφωνήσουμε για φέτος.  

κ. Τατούδης: Αυτά τα 12 άτομα που λέτε, πόσο κοστίζουν το χρόνο; 

κ. Δήμαρχος:  Δεν ξέρετε πόσο πληρώνεται ένας υπάλληλος; 

κ. Μηλίδης: Σίγουρα η διαχείριση των σκουπιδιών είναι το κυριότερο θέμα που 

ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια τον δήμο και τώρα ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνω τον 

προβληματισμό του Δημάρχου και πιστεύω ότι και ο ίδιος θα θέλει αν είναι δυνατόν να 

διαχειρίζεται ο ίδιος τον ΧΥΤΑ. Όλοι το θέλουν αυτό. Όμως το παράδειγμα που έφερε ο 

κ. Δήμαρχος για τη Λάρισα, η Λάρισα είναι 300.000 κόσμος, δεν είναι ίδια τα μεγέθη.  

κ. Δήμαρχος: Και εμείς τώρα δεχόμαστε λύματα από τους άλλους δήμους. Ο 

νομός Λάρισας δεν είναι πολύ μεγαλύτερος από τον νομό Σερρών.  

κ. Μηλίδης:  Ο νομός όχι αλλά ο Δήμος Λάρισας είναι … 

κ. Δήμαρχος: Εμείς κ. Δήμαρχε δεχόμαστε και της Νιγρίτας τα σκουπίδια. Σας 

λέω το εξής, για φέτος αποκλείεται. Μάγος να έρθει εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. 

Να το διερευνήσουμε για τους χρόνου.  

κ. Μηλίδης: Εντάξει μέχρι τον Μάιο δεν γίνεται. Το ότι γινόταν έτσι εδώ και 10 

χρόνια γινότανε, τώρα όμως είναι μια καινούργια Δ.Α. 

κ. Δήμαρχος: Αν ήμασταν υπέρ αυτής της άποψης δεν θα διενεργούσαμε την 

επιλογή για να το κάνουμε εμείς.  

κ. Κοτρώνης: Είπατε για τα υπονοούμενα για τους προηγούμενους δημάρχους.  

κ. Δήμαρχος: Άφησε ο κ. Φωτιάδης ότι κάτι συνέβαινε.  

κ. Μηλίδης: Έχουμε δει τι μηχανήματα υπάρχουν και αν υπάρχουν; Και τι 

προσωπικό προς αυτό τον τομέα διαθέτει ο Δήμος; Το ότι θα λένε για 12 άτομα, εντάξει 

οι εισηγήσεις είναι σεβαστές, αλλά εμείς θα πάρουμε την απόφαση. Θέλω να πω δηλαδή,  
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θα έπρεπε να βλέπουμε και συγκριτικά τι απασχολεί ο εργολάβος και τι ζητάει η 

υπηρεσία. Πάνω εκεί να βασιστούμε.  

κ. Δήμαρχος:  Από τη μελέτη που ετοιμάζει ο κ. Σαφαρίκας θα δούμε.  

κ. Μηλίδης: Ο κ. Μοσχολιός που υπηρετεί στον πρώην Δήμο Καπετάν 

Μητρούσι, λέει ότι υπάρχουν χειριστές.  

κ. Δήμαρχος: Και τι θα οδηγούν; 

κ. Μηλίδης: Το ποσό είναι πραγματικά μεγάλο. Τον πίνακα που μας στείλατε με 

τον κ. Σουλιώτη, βλέπω εδώ ότι ενώ αυξήθηκε ο όγκος των απορριμμάτων, το ποσό 

κατέβηκε. Νομίζω ότι όλα αυτά, επειδή μιλάμε για μεγάλα οικονομικά μεγέθη, θα πρέπει 

να τα δούμε πάρα πολύ σοβαρά.  

Προχτές έγινε και κουβέντα με τον Γ.Γ. της Περιφέρειας για το θέμα του ΧΥΤΥ, 

σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας και στο Παλαιόκαστρο συμφώνησαν και οι 

κάτοικοι του Παλαιοκάστρου είναι ΧΥΤΥ. Εμείς όμως εδώ σαν Δήμος Σερρών, και 

επειδή δεν ξέρω πότε θα γίνει …, εμείς θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να 

λειτουργήσει ο δικός μας ΧΥΤΑ. Και μάλιστα με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, 

με αυτοδιαχείριση. Δεν ξέρω, και θα ήθελα την τοποθέτηση σας γιατί εγώ προσωπικά 

μπερδεύτηκα, κάτι είπε ο κ. Σταυρόπουλος για ΧΥΤΑ. Και το σημαντικότατο νομίζω 

είναι η Παιδεία. Θα πρέπει το θέμα της ανακύκλωσης να το προβάλλουμε συνεχώς, να το 

κάνουμε συνείδηση στην Κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μειωθούν τα 

σκουπίδια. 

κ. Μυστακίδης: Αναφερόμενος σ’ αυτό το θέμα και επειδή είμαι και υπεύθυνος 

στα αμαξοστάσια, ήθελα να ενημερώσω το Σώμα σχετικά με τα μηχανήματα ότι δεν 

είναι τόσα πολλά τα μηχανήματα όσα αναφέρθηκε, υπάρχει ένας φορτωτής μόνο και ένα 

DCB στον πρώην δήμο Σερρών και από ένα στους άλλους δήμους και αυτά τα 

μηχανήματα δεν προλαβαίνουν να εκτελέσουν τις ήδη αναγκαίες υπάρχουσες εργασίες 

στο σύνολο του Δήμου.  

Όσο δε για το προσωπικό, το προσωπικό δουλεύει πραγματικά και δεν 

προλαβαίνει αυτές τις δουλειές που τους έχουν αναθέσει. Επίσης ήθελα να πω ότι εάν 

αναλάβει ο Δήμος αυτή τη διαχείριση των σκουπιδιών, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως 

ενδεχομένως να δουλεύει ο εργολάβος. Δηλαδή ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να 

χρησιμοποιεί για κάθε μηχάνημα το αντίστοιχο χειριστή και για το κάθε φορτηγό έναν 

οδηγό οι οποίοι έχουν μισθολόγια αυξημένα και πρέπει να τηρεί και όλους τους κανόνες 

ασφαλείας και εκεί νομίζω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Βέβαια η δουλειά θα 

γίνεται σωστά αλλά το κοστολόγιο θα είναι μεγάλο. Γι’ αυτό ας μη μας τρομάζει το 

κοστολόγιο των 590.000. Δεν ξέρω πως δουλεύει ο εργολάβος, αν ο εργολάβος 

χρησιμοποιεί κάποιους οι οποίοι έχουν τα αντίστοιχα πτυχία ή το δικαίωμα να 

χρησιμοποιούν αυτά τα μηχανήματα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να 

πρέπει να ερευνηθεί από άλλους φορείς κρατικούς.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ μιλάω και το επαναλαμβάνω, μηχανήματα υπάρχουν, 

υπάρχει φορτωτής, υπάρχει σκαπτικό, υπάρχουν φορτηγά, υπάρχει μηχανικός για το 

περιβάλλον, υπάρχουν μηχανολόγοι, υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι κάνουν 

σήμερα τα μηχανήματα;  

κ. Πρόεδρος: Δουλεύουν. 
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κ. Αναστασιάδης: Είναι κατάχρηση αυτό που κάνουμε. Υπάρχουν όλα εκείνα 

που χρειάζονται και κακώς δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Και φορτωτής υπάρχει και 

σκαπτικό υπάρχει και προσωπικό. Εμείς μπορούμε άνετα, υπάρχει και προσωπικό και 

μηχανήματα και γνώση. Κακώς το αναθέτετε σε εργολάβο.     

κ. Κατιρτζόγλου (Πρ. Συλ. Δ.Υ):  Το θέμα που αφορά τη διαχείριση 

απορριμμάτων είναι λεπτό και θέλει προσοχή. Το ερώτημα βέβαια που κάνουμε εμείς 

είναι, σ’ αυτά τα χρόνια τα 10, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τα μηχανήματα, να 

μπει και προσωπικό, αγωνιούμε για το αν αύριο μεθαύριο θα έχουμε να πληρώνουμε 

μισθούς, λειτουργικά έξοδα και το κατανοείτε όλοι σας. Αυτή είναι η αγωνία του 

συλλόγου. Σαν σύλλογος πήγαμε και είδαμε πως είναι η κατάσταση εκεί πέρα, και η 

μόνη μας αγωνία είναι αυτή. Η διαπίστωση μας ήταν ότι αυτά τα άτομα που αναφέρονται 

στην εισήγηση σίγουρα δεν τα έχει ο εργολάβος. Εγώ θα περίμενα από τις υπηρεσίες μια 

κοστολογημένη και σαφή άποψη του ποσού αυτού και όχι ότι χρειάζονται τόσα άτομα    

τόσο απλά. Ο εργολάβος δουλεύει με πολύ λιγότερα άτομα και λιγότερα μηχανήματα. 

Θα περίμενα την συγκεκριμένη άποψη που θα έλεγε για ποιο λόγο αυτή η δαπάνη αν την 

κάνουμε εμείς δεν υπερβαίνει τα 600.000. Τόσοι υπάλληλοι επί τόσο, τόσα μηχανήματα 

επί τόσο. Βέβαια, το θέμα είναι τρέχον και όπως είπε ο κ. Δήμαρχος ίσως δεν 

προλαβαίνουμε ίσως. Δεν είναι σοφό τώρα να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα και να 

το αναλάβουμε ως Δήμος ή η ΔΕΥΑΣ που όπως είπε θέλει χρόνο για να κάνει αυτή τη 

μελέτη. Φρονώ ότι στην επόμενη χρονιά ότι θα πρέπει να το δούμε το θέμα πιο σοβαρά 

γιατί αυτά είναι τεράστια ποσά για την κατάσταση την οποία είμαστε.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε ζήτησα το λόγο αν και φρονώ ότι το θέμα 

εξαντλήθηκε και καλύφθηκε. Επί προσωπικού όμως ήθελα να πω στον κ. Δήμαρχο ότι 

δεν ταιριάζει σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και 

να μου προσάπτει δήθεν υπαινιγμούς που αφορά προηγούμενους δημάρχους. Δεν το 

δέχομαι και δεν μου ταιριάζει. Εκείνο βεβαίως που είναι ξεκάθαρο είναι ότι έχουμε άλλη 

φιλοσοφία, εκείνο το οποίο είναι αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση 

άλλων εποχών, άλλων δεδομένων, με τη φιλοσοφία, και γενικότερα δεν μπορώ να δεχθώ 

ότι αυτή η δυνατότητα που δίνεται με τον Καλλικράτη, εξομοιώνεται με λογικές 

διοικήσεων άλλων εποχών που σαφέστατα υπήρχε άλλη διάθεση από την Πολιτεία, 

σήμερα έχουμε εδώ ούτως ή άλλως άλλα δεδομένα γεωγραφικά και μετά τη συνένωση 

έχουμε άλλη ικανότητα και βεβαίως έχουμε και αυτό το άλλο το μεγάλο άγχος, την 

εξασφάλιση όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, των οικονομικών για τη μισθοδοσία και την εν 

γένει λειτουργία. Άρα θα πρέπει να προσπαθούμε.  

Το θέμα το εξαντλήσαμε. Βεβαίως και κανείς δεν θα έβαζε το θέμα τώρα εδώ να 

το ξεκινήσουμε εμείς. Θα ψηφίσουμε βεβαίως και το υπόλοιπο της πίστωσης γιατί γι’ 

αυτό πρόκειται, αλλά θεωρώ επίσης ότι είναι κρίμα για την προσπάθεια που κάνουμε 

όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, αυτά που είπαμε στον κόσμο και αυτά που περιμένει ο 

κόσμος να τα εγκαταλείπουμε με τη λογική ότι έτσι γινόταν για 10 χρόνια και αν πεις 

καμιά κουβέντα γι’ αυτό που γινόταν αυτά τα 10 χρόνια ¨μη μιλάτε για τους 

προηγούμενους¨. Δηλαδή και η Πολιτεία μέμφεται αυτούς που διοικήσαν στο παρελθόν; 

Μέσα από την αλλαγή … και των διατάξεων των συγκεκριμένων που είναι και σκληρές 

και που τις ψηφίσαν και επιβάλλουν να εφαρμοστούν πάραυτα; Είναι λογικές 

εξομοίωσης  αυτές και  θα  πρέπει να ακούγονται εδώ μέσα από τον κ. Δήμαρχο; Μπορεί  
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κανείς να βάλει τη δική του προσέγγιση όπως έβαλε ο κ. …, ότι ο εργολάβος μπορεί να 

κάνει ότι θέλει, να βάλει τους εργαζόμενους χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς να είναι με 

τα πτυχία τα συγκεκριμένα, αν και αυτό είναι φιλοσοφία διοίκησης να το δεχτώ, είναι 

δική σας φιλοσοφία. Εμείς όμως έχουμε άλλη φιλοσοφία, και μπορούμε να την έχουμε 

παρακαλώ και δεν δέχομαι να μεμφόμαστε ούτε να γίνονται προσεγγίσεις σαν τις 

προηγούμενες που αφορούσαν τους προηγούμενους δημάρχους. Άλλα δεδομένα, άλλες 

εποχές, άλλες ανάγκες, άλλη φιλοσοφία. Και παρακαλώ δεν μπορώ να δεχτώ, και δεν 

μπορούμε να δεχτούμε όλοι νομίζω ότι αυτά συνέβαιναν στον δήμο για 10 χρόνια. Είναι 

δυνατόν να συγχέουμε αυτή τη περίοδο με ότι συνέβαινε στο παρελθόν;  

Ζητώ, στοιχειωδώς, να αποσύρετε αυτόν τον υπαινιγμό κ. Δήμαρχε, που εσείς 

κάνατε γιατί εγώ δεν υπαινίχθηκα τίποτα. Εκτός αν εννοείτε ότι ο νομοθέτης και η 

Πολιτεία μέμφονται όσους διοίκησαν στο παρελθόν. Και βεβαίως, αυτά που λέω είναι 

σύμφωνα με το πνεύμα του Καλλικράτη. Αναλύσατε όταν μας εισηγηθήκατε να πάρουμε 

διμηνίτες ήταν για να στελεχωθούν οι δήμοι. Για να λειτουργεί ο Δήμος σε ευρωπαϊκά 

πρότυπα και κεκτημένα. Θα ξαναπάμε σε εργολάβους και σε λογικές; Μα η φιλοσοφία 

του εργολάβου και του νομοθέτη κατέχει όλο το νομοσχέδιο, άρα και τη διοίκηση μας. 

Παρακαλώ λοιπόν να μη ... τέτοιου είδους … γιατί δεν ταιριάζει. Με όλη την καλή 

προαίρεση. Μπορείτε να έχετε μια άλλη φιλοσοφία και εμείς τη δική μας. Ευχαριστώ.  

κ. Δήμαρχος: Τους υπαινιγμούς κ. Φωτιάδη εσείς τους κάνατε. Εσείς είπατε ¨και 

αυτοί που στήριζαν τέτοιες πρακτικές¨, δεν το είπα εγώ. Δηλαδή διαφωνείτε με την 

φιλοσοφία μας ότι κάνουμε προσπάθεια, διερευνούμε το θέμα για να διαχειριστεί ο 

Δήμος τον ΧΥΤΑ από μόνος του; Διαφωνείτε μ’ αυτό που κάνουμε τώρα; Ότι 

ξεκινήσαμε μια προσπάθεια και αναθέσαμε σε κάποιον υπάλληλο της ΔΕΥΑΣ, σε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων να μας φέρει μια μελέτη για να 

δούμε πως θα μπορέσουμε από μόνοι μας να διαχειριστούμε τον ΧΥΤΑ; Δεν ξέρω αν 

διαφωνείτε μ’ αυτή τη φιλοσοφία; Άλλα δεδομένα τώρα, ποια είναι τα άλλα δεδομένα 

τώρα; Μπορούμε δηλαδή, έχουμε αγοράσει μηχανήματα; Έχουμε προσλάβει προσωπικό 

για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη διαχείριση του ΧΥΤΑ από μόνοι μας; 

Έχουμε άλλα δεδομένα; Ποια είναι αυτά τα δεδομένα; Ποιος είπε ότι επειδή γινόταν 

έτσι, έτσι πρέπει να εξακολουθεί με τον ίδιο τρόπο να διαχειριζόμαστε τον ΧΥΤΑ; Αυτό 

είπαμε εμείς; Το αντίθετο είπαμε. Αμέσως μετά τις εκλογές έχω ασχοληθεί με αυτό το 

θέμα για να δούμε πως μπορούμε να διαχειριστούμε από μόνοι μας τον ΧΥΤΑ. Αυτά δεν 

σας αναλύω αυτή τη στιγμή; Γι’ αυτό ζήτησα την τεκμηρίωση από τον κ. Σουλιώτη τον 

Δ/ντή της Καθαριότητας, γι’ αυτό είδαμε σε άλλον δήμο που διαχειρίζεται μόνος του τον 

ΧΥΤΑ πως τον διαχειρίζεται για να τον διαχειριστούμε μόνοι μας. Ποιος είπε ότι ο 

εργολάβος μπορεί να κάνει ότι θέλει; Είπα κάτι τέτοιο εγώ; 

Είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα, δεν ξέρω αν υπάρχει λογικός άνθρωπος που μπορεί 

να υποστηρίξει ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να αναθέσουμε τη διαχείριση του ΧΥΤΑ 

στον δήμο Σερρών. Αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος και μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει 

πράξη, τώρα εδώ να το φέρει τεκμηριωμένα για να το ψηφίσουμε. Δεν είναι δυνατόν τα 

σκουπίδια του Καλλικρατικού Δήμου και όχι μόνο, γιατί πολύ πιθανόν να έρθουν κι 

άλλα σκουπίδια και από άλλους δήμους στον ΧΥΤΑ των Σερρών, να τα αφήσουμε στον 

αέρα. Να αφήσουμε αυτό το θέμα στην τύχη του.  
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Τώρα όσον αφορά κ. Μηλίδη για το ποια είναι η θέση μας σχετικά με αυτά που 

είπε ο κ. …, εγώ και σε εκείνη τη σύσκεψη που κάναμε κατέθεσα την άποψη μου και 

είπα το εξής. Εδώ γίνεται ένας αγώνας ετών για να πείσουμε τους Παλαιοκαστρινούς ότι 

θα γίνει ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ, ε δεν μπορούμε τώρα να τους πείσουμε ότι θα 

λειτουργήσει ΧΥΤΑ. Δεν πείθονται. Και δίκιο να έχουν, δεν μπορούν να το κερδίσουν το 

δίκιο τους. Διότι εδώ και χρόνια όλοι αυτό καταλάβαμε. Υπάρχει κανένας που κατάλαβε 

κάτι διαφορετικό; Προσπαθούσαν να πείσουν τους Παλαιοκαστρινούς ότι ΧΥΤΥ θα 

λειτουργήσει και όχι ΧΥΤΑ. Και σας λέω και πάλι, μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά είναι 

αργά. Δεν μπορούν να το κερδίσουν τώρα το δίκιο τους.  

Επίσης, έκανα την εξής ερώτηση στον κ. … και δεν πήρα απάντηση, ¨αφού δεν 

είχατε σκοπό να λειτουργήσετε τον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου ως ΧΥΤΑ και όχι ως ΧΥΤΥ 

στο τελικό του στάδιο, ε τι μας αφήνατε, τον δήμο Σερρών, επί τρία χρόνια να ετοιμάζει 

μελέτες για την επέκταση του ΧΥΤΑ¨; Δώσαμε 200.000 € για μελέτη επέκτασης του 

ΧΥΤΑ και τώρα που έφτασε η στιγμή για να γίνει η δημοπράτηση, έρχονται και μας λένε 

ότι το Παλαιόκαστρο θα λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ και όχι ως ΧΥΤΥ, που σημαίνει αυτό 

ότι η μελέτη αυτή και όλος αυτός ο κόπος και τα χρήματα πετάγονται στον κάλαθο των 

αχρήστων και ότι σε λίγο καιρό, αν τελικά υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, ενδεχομένως σε 

λίγο καιρό να πετάμε και εμείς τα σκουπίδια μας στον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Αυτή 

είναι ξεκάθαρη η θέση μας κ. Μηλίδη, την έχω πει και εκεί μέσα και στα Μ.Μ.Ε.  

Εδώ πρέπει να σταθούμε με υπευθυνότητα. Υπάρχουν δύο θέματα, το ένα θέμα 

είναι η συνέχιση της λειτουργίας της προηγούμενης σύμβασης που τελειώνει τον Μάιο 

και το άλλο θέμα το 28 που λέει να εγκρίνουμε τη μελέτη για να γίνει διαγωνισμός για να 

διαχειριστεί ιδιώτης, σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, τα απορρίμματα του ΧΥΤΑ. Δεν 

μπορεί να γίνει διαφορετικά.  

κ. Γκότσης: Στον διαγωνισμό που θα προκηρυχτεί ένας μόνο εργολάβος έρχεται; 

κ. Δήμαρχος: Όποιος θέλει ας έρθει.   

κ. Πρόεδρος: 50 ας έρθουν. Εμείς αποκλείουμε κανέναν; 

κ. Γκότσης: Τα προηγούμενα χρόνια; 

κ. Δήμαρχος: Για να είμαι ειλικρινής δεν θυμάμαι αν ερχόταν ένας ή δύο, αλλά 

νομίζω ότι ένας ερχόταν.  

κ. Γκότσης: Δεν είναι πανελλαδικός αυτός ο διαγωνισμός; 

κ. Δήμαρχος: Διεθνής είναι. 

κ. Γκότσης: Και έρχεται μόνο ένας; 

κ. Δήμαρχος: Ναι. Αν έρχεται μόνο ένας, δεν είμαι σίγουρος.  

κ. Γκότσης: Αν έρθουν δυο τρεις μπορεί να πέσει το ποσό. 

κ. Δήμαρχος: κ. Γκότση μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά;  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα εξαντλήθηκε πλήρως. Θα μπει σε ψηφοφορία. Πρώτα το 

26ο σε ψηφοφορία.                

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  
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Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι 

Δούκας Γεώργιος:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι 

Λάντζος Βαλάσης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι 

Γκότσης Ηλίας:   Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Ναι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:  Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι   

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 
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Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 42 ψήφους υπέρ. 
 

κ. Πρόεδρος:  Για το 28ο θέμα η ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι 

Δούκας Γεώργιος:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι 

Λάντζος Βαλάσης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι 

Γκότσης Ηλίας:   Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 
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Ίντος Δημήτριος:   Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Όχι 

Δρίγκα Χρυστούλα:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:   Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:  Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι   

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση της μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, 

διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ 

για το έτος 2011-2012. 

 

- Αναβάλλεται.  

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών: 

α) ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην Πλ. 

Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 13.915,00 € και  

β) ¨Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του 

Δήμου Σερρών για το έτος 2010¨, πρ/σμού δαπάνης 148.750,00 €.  

 

κ. …:   Αυτό γίνεται εργολαβία; 
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κ. Πρόεδρος:   Έχει γίνει. Από πέρσι είναι. Τον Μάρτιο τελειώνει. 

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση παράτασης για την παράδοση της μελέτης: «Μεταγραφή 

της κυρωμένης Π.Ε. ¨Αλημπέκιοϊ¨ της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο». 

 

κ. Σταυρόπουλος: Έγιναν κάποιες παρατυπίες και επειδή αφορά έναν ολόκληρο 

συνοικισμό με προβλήματα, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα να ξέρουν και οι κάτοικοι 

του οικισμού τι θα γίνει.  

Εδώ έγινε μια μελέτη το 1998, μετά όμως έγινε ανάθεση για την Πράξη 

Εφαρμογής. Η Πράξη Εφαρμογής επικυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη το 2008, συγχρόνως 

έγιναν ενστάσεις στην Περιφέρεια, η Περιφέρεια από το 2008 απάντησε μετά από δυο 

χρόνια και δυστυχώς απάντησε εν μέρει θετικά, από τις 100 ενστάσεις εγκρίθηκαν οι … 

Εμείς σαν Δήμος κάναμε ένσταση να απορριφθούν και αυτές οι ενστάσεις. Εδώ έγινε μια 

παρατυπία, ότι ενώ δεν είχε εγκριθεί … οι Πράξεις Εφαρμογής, ανατέθη σ’ αυτό το 

Τεχνικό Γραφείο η σύμβαση για τη μεταγραφή στο Κτηματολόγιο. … Επειδή βιαζόταν 

και πίστευε η Τ.Υ. ότι δεν θα … οι ενστάσεις, για να προλάβουν … ανατέθη παράλληλα 

η μεταγραφή. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η τελεσίδικη απόφαση για τις πράξεις 

εφαρμογής. Αν δεν κάναμε ένσταση σημαίνει ότι δεν ισχύει η Πράξη Εφαρμογής και 

πρέπει να ξαναγίνει η Πράξη Εφαρμογής από την αρχή. Δηλαδή, επειδή οι ενστάσεις 

γίναν και επί του σχεδίου πόλεως, δεν μπορεί να αλλάξει. … σημαίνει ότι αν θα 

ξαναγίνουν Πράξεις Εφαρμογής μπορεί να πάει άλλη μία 4ετία. Εμείς κάναμε αίτηση να 

απορριφθούν και οι τελευταίες ενστάσεις, εάν απορριφθούν οι τελευταίες ενστάσεις 

τώρα, πιστεύω ότι θα προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Αν απορριφθούν μας μένει μόνο η 

αποτύπωση και η μεταγραφή, αν δεν απορριφθούν …  

Επομένως αυτή η απόφαση που θα πάρουμε εδώ για την παράταση της μελέτης, 

… να απορριφθεί η Πράξη εφαρμογής, οπότε …  

Ευχής έργο είναι να απορριφθούν οι ενστάσεις.  

Το θέμα πρέπει να το ψηφίσουμε. Οι μελετητές έχουν ένα τετράμηνο καθαρό 

χρόνο, γιατί ότι κάνουν αυτοί, κάνουν κομμάτι κομμάτι τα πολύγωνα, στέλνουν στο 

κτηματολόγιο το οποίο κάνει επαλήθευση και τους απαντάει. … όταν θα στέλνουν το 

κάθε πολύγωνο και θα περιμένουν κάποιο χρόνο για να τους απαντήσουν. Δηλαδή στους 

4 μήνες θα προστίθεται κάθε φορά ο χρόνος του κτηματολογίου, και επειδή δεν ξέραμε 

πόσο χρόνο θα κάνει το κτηματολόγιο, βάλαμε το ελάχιστο 4 μηνών που θέλουν αυτοί, 

με την προϋπόθεση ότι το Εφετείο θα βγάλει απόφαση αρνητική για …  

Αν καταφέρουμε τώρα να αποσύρουν τις ενστάσεις καλά θα είναι. …     

Προτείνω να ψηφιστεί αυτό.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 

έργων.  
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- Εγκρίνεται.  

 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

83  / 2011 ΄Εγκριση πληρωμής πρώην απασχολούμενων με το πρόγραμμα STAGE, 

κατόπιν προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 

84  / 2011 ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.   

 

85  / 2011 ΄Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κ.Ε.Π.Α.Σ.              

 

86  / 2011 ΄Εγκριση τροποποίησης διετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 

της Κ.Ε.Π.Α. για την περίοδο από τον 11ο/2009 έως τον 10ο/2011.     

 

87  / 2011 ΄Εγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού 

Μεγάρου. 

 

88  / 2011 ΄Εγκριση διακοπής μισθωτικής σχέσης του αρ. 11 καταστήματος 

Δημοτικού Μεγάρου.  

 

89  / 2011 ΄Εγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ» 

στον κ. Ζιγκερίδη Βασίλειο.  

 

90  / 2011 ΄Εγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ» 

στον κ. Ζιγκερίδη Κων/νο.       

 

91  / 2011 ΄Εγκριση εκμίσθωσης σχολικού κλήρου στον Άγιο Ιωάννη Σερρών.  

 

92  / 2011 ΄Εγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος Πρασίνου στους συνεννούμενους 

Δήμους με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».  

 

93  / 2011 ΄Εγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 

Περιφέρειας, σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων της Περιφέρειας προς το 

Δήμο Σερρών (άρ. 257 παρ. 2β του Ν. 3852/10).  

 

94  / 2011 Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ/κό Συμβούλιο της Δ.Ε. 

«Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».  

 

95  / 2011 Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ/κό Συμβούλιο της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με την επωνυμία « ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».  
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96  / 2011 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  για την επιτροπή της παρ.  5 του άρθρου 

186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006  τ.Α.), «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων».  

 

97  / 2011 Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή της παρ. 2 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 

και εργασιών  που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 

για το έτος 2011.  

 

98  / 2011 Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων  για την τριμελή επιτροπή 

καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, έτους 2011.  

 

99  / 2011 Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων  για την επιτροπή διενέργειας 

δημοπρασιών, άρθρο 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 (ΦΕΚ 77) για το έτος 

2011. 

 

100 / 2011 Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή χορήγησης 

μουσικής υποτροφίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ». 

 

101 / 2011 Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου 

στοιχείων προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης,  για το έτος 2011.  

 

102 / 2011 Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της επιτροπής του 

άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 (Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού 

μεγαλύτερου των 5.896,41 €), για το έτος 2011. 

 

103 / 2011 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και 

γνωμοδότησης και αξιολόγησης για τις προμήθειες με απ΄ ευθείας 

ανάθεση (άρθρο 46  του ΕΚΠΟΤΑ, αποφ. Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 

ΦΕΚ 185/1993 τ.Β΄), για το έτος 2011.  

 

104 / 2011 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών των οποίων η προμήθεια 

εκτελείται κατά τον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του ΕΚΠΟΤΑ), για 

το έτος 2011.  

 

105 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση έργων συνολικού 

προϋπολογισμού άνω του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του 

Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 2011.  

 

106 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ. 2 του  Ν. 3263/28-9-2004, για το έτος 2011.  
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107 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης 

των οποίων  η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 8.880,41 €, για το έτος 2011.  

 

108 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια 

συμβιβασμού επίλυσης διαφορών), για το έτος 2011.  

 

109 / 2011 Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία 

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.», - σύγκλησης γενικής 

συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του Δ/κού Συμβουλίου για 

τετραετή θητεία και ορισμός εκπροσώπου του Δημ. Συμβουλίου για τη 

Γενιλή Συνέλευση αυτής.  

 

110 / 2011 Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

Α.Ε.», - σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετή θητεία και ορισμός εκπροσώπου του Δημ. 

Συμβουλίου για τη Γενιλή Συνέλευση αυτής.  

 

111 / 2011 Αίτημα προς το Δ/κό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία «Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

Α.Ε.», - σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων προς εκλογή του 

Δ/κού Συμβουλίου για τετραετή θητεία και ορισμός εκπροσώπου του Δημ. 

Συμβουλίου για τη Γενιλή Συνέλευση αυτής.  

 

112 / 2011 Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης για την κηδεία Δημάρχων, 

διατελεσάντων Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (παρ. 4 

άρθρο 140 του Ν. 3463/2006).   

 

113 / 2011 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, 

άρθρο 50 του Ν. 1566/1985.  

 

114 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της «29ης Σχολικής Επιτροπής 3ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010.   

  
115 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Οινούσας Σερρών», 

έτους 2010.   

 

116 / 2011 Ομοίως της «61ης Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Ελαιώνα Σερρών», 

έτους 2010.   

 

117 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου της 

Τοπικής Κοινότητας Άνω  Μητρουσίου», έτους 2010.   

 

118 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής 

Κοινότητας Προβατά», έτους 2010.   
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119 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου της 

Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης», έτους 2010.   

 

120 / 2011 Ομοίως της «57ης Σχολικής Επιτροπής 1ου Γενικού Λυκείου Σερρών», 

έτους 2010.   

 

121 / 2011 Ομοίως της «23ης Σχολικής Επιτροπής 14ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010.   

 

122 / 2011 Ομοίως της «19ης Σχολικής Επιτροπής 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών», 

έτους 2010.   

 

123 / 2011 Ομοίως της «45ης Σχολικής Επιτροπής 19ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010.   

 

124 / 2011 Ομοίως της «15ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών», 

έτους 2010.   

 

125 / 2011 Ομοίως της «38ης Σχολικής Επιτροπής 16ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

126 / 2011 Ομοίως της «52ης Σχολικής Επιτροπής 2ου ΕΠΑΛ Σερρών», έτους 2010.   

 

 

127 / 2011 Ομοίως της «43ης Σχολικής Επιτροπής 29ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

128 / 2011 Ομοίως της «39ης Σχολικής Επιτροπής 18ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

129 / 2011 Ομοίως της «34ης Σχολικής Επιτροπής 11ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

130 / 2011 Ομοίως της «7ης Σχολικής Επιτροπής 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών», 

έτους 2010.   

 

131 / 2011 Ομοίως της «42ης Σχολικής Επιτροπής 26ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

132 / 2011 Ομοίως της «41ης Σχολικής Επιτροπής 22ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

133 / 2011 Ομοίως της «64ης Σχολικής Επιτροπής 34ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   
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134 / 2011 Ομοίως της «56ης Σχολικής Επιτροπής 33ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

135 / 2011 Ομοίως της «65ης Σχολικής Επιτροπής 30ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

136 / 2011 Ομοίως της «4ης Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου Σερρών», έτους 

2010.   

 

137 / 2011 Ομοίως της «47ης Σχολικής Επιτροπής 6ου Γυμνασίου Σερρών», έτους 

2010.   

 

138 / 2011 Ομοίως της «67ης Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Κωφών Βαρηκόων Σερρών», έτους 2010.   

 

139 / 2011 Ομοίως της «8ης Σχολικής Επιτροπής 5ου Λυκείου Σερρών», έτους 2010.   

 

140 / 2011 Ομοίως της «48ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Γυμνασίου-Εσπερινού 

Γυμνασίου Σερρών», έτους 2010.   

 

141 / 2011 Ομοίως της «31ης Σχολικής Επιτροπής 6ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

142 / 2011 Ομοίως της «46ης Σχολικής Επιτροπής 28ου Νηπιαγωγείου και 32ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010.   

 

143 / 2011 Ομοίως της «63ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Λυκείου Σερρών», έτους 2010.   

 

144 / 2011 Ομοίως της «37ης Σχολικής Επιτροπής 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

145 / 2011 Ομοίως της «49ης Σχολικής Επιτροπής 23ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010.   

 

146 / 2011 Ομοίως της «51ης Σχολικής Επιτροπής 5ου Γυμνασίου Σερρών», έτους 

2010.   

 

147 / 2011 Ομοίως της «33ης Σχολικής Επιτροπής 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

148 / 2011 Ομοίως της «30ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   
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149 / 2011 Ομοίως της «58ης Σχολικής Επιτροπής του Εργαστηρίου Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Σερρών-

Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής», έτους 2010.   

 

150 / 2011 Ομοίως της «28ης Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

 

151 / 2011 Ομοίως της «17ης Σχολικής Επιτροπής 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών», 

έτους 2010.   

 

152 / 2011 Ομοίως της «13ης Σχολικής Επιτροπής 2ου-22ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010.   

 

153 / 2011 Ομοίως της «2ης Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Σερρών-2ου Ενιαίου  

Λυκείου Σερρών», έτους 2010.   

 

154 / 2011 Ομοίως της «21ης Σχολικής Επιτροπής 12ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010.   

 

155 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Προβατά της 

Δημοτικής Ενότητας Κ. Μητρουσίου», έτους 2010.   

 

156 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λευκώνα της Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα», έτους 2010.   

 

157 / 2011 Ομοίως της «62ης Σχολικής Επιτροπής 24ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010.   

158 / 2011 Ομοίως της «26ης Σχολικής Επιτροπής 18ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010.   

 

159 / 2011 Ομοίως της «12ης Σχολικής Επιτροπής 1ου-7ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών και 20ου Νηπιαγωγείού Σερρών», έτους 2010.   

 

160 / 2011 Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

161 / 2011 Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

προς εκτέλεση προμηθειών με απ΄ ευθείας ανάθεση.  

 

162 / 2011 Έγκριση καταβολής οφειλής στον κ. Μπερμπερίδη Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε. 

για την αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων.  

  
163 / 2011 Έγκριση καταβολής οφειλής στον κ. Σμηλιάνη Τηλέμαχο & ΣΙΑ Ο.Ε. για 

την αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων.  
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164 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.  

 

165 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κας Βασιλοπούλου. .  

 

167α / 2011 Ομοίως του κ. Καραγκιόζη Χρήστου, οδηγού του κ. Δημάρχου.  

 

168 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου, 

συμμετέχοντες σε πρόγραμμα.  

 

169 / 2011 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης γνωστοποίησης για πλήρωση 

δύο (2) κενών θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Σερρών.  

 

170 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου.   

 

171 / 2011 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης απόφασης περί ορισμού 

Αντιδημάρχων.  

 

 172 / 2011 Έγκριση καταβολής δαπάνης στην συμβολαιογράφο κα Βασιλική Στ. 

Γκουντουλούδη για τέλη, έξοδα και δικαιώματα σύνταξης συμβολαίου 

ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία κ.κ. Κηπουρού Γεωργίου 

και Ελένης για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών.  

 

173 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, για τον μήνα Νοέμβριο 2010. 

 

174 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 

Δήμου, για τον μήνα Νοέμβριο 2010. 

 

175 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 

Δήμου, για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2010. 

 

176 / 2011 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης γνωστοποίησης για πλήρωση 

κενής θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σερρών.  

 

177 / 2011 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

την Πράξη Εφαρμογής της γειτονιάς «Άγ. Ανάργυροι-νότιο τμήμα», από 

τους κληρονόμους Άτσαλου Ηλία.  

 

178 / 2011 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

την Πράξη Εφαρμογής της γειτονιάς «Σιγής-Ν. Κηφσιά», από τις κ.κ. 

α)Κουκουβάτσιοιυ Ουρανία και β)Κουκουβάτσιου Γεωργία.  

 

179 / 2011 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

την Πράξη Εφαρμογής της γειτονιάς «Εργατικές Κατοικίες», από της κα 

Αδαμίδη Ελένη.                 

69 



180 / 2011 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κα Χρυσούλα 

συζ. Θεοδ. Δημάκη.   

 

181 / 2011 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στον κ. Πελιτάρη Ηλία.  

 

182 / 2011 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στον κ. Συμεών Γεώργιο.  

 

183 / 2011 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στους κ.κ. Ψάλτη 

Αθανάσιο και Γιαγκίδου Ελένη.  

 

184 / 2011 Μη έγκριση κατασκευής στεγάστρου – τέντας σε πεζοδρόμιο επί της οδού 

Μεραρχίας 33.  

 

185 / 2011 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, 

διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης-ελέγχου της 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου 

ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010-2011). 

 

186 / 2011 Αναβάλλεται η συζήτηση επί του 27ου θέματος: «Έγκριση μελέτης 

παροχής υπηρεσιών με τίτλο: <Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση 

χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών> για το έτος 2011-2012».  

 

187 / 2011 Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης-ελέγχου της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 

(2011-2012)».  

 

188 / 2011 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών: 

«Λειτουργία και καθορισμός δημόσιας τουαλέτας στην Πλ. Ελευθερίας 

Δήμου Σερρών».  

 

189 / 2011 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών: 

«Οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου 

Σερρών, έτους 2010».  

 

190 / 2011 Έγκριση παράτασης για την παράδοση της μελέτης: «Μεταγραφή της 

κυρωμένης Π.Ε. <Αλημπέκϊοι> της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο.  

 

191 / 2011 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Οργάνωση δασικής αναψυχής στο Δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών».   

   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 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 
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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 

 


