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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τιμητική διάκριση στον κ. Τριαντάφυλλο Υψηλάντη, τέως Δ/ντή του 

Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/2/2011 

με μοναδικό θέμα την ενημέρωσή του για το ιστορικό της αποκάλυψης 

των χειρογράφων στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujcev», 

καθώς και το τι προτείνουν για την πορεία της διεκδίκησής τους. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 3852/2010.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Αξιοποίηση κτιρίου στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» για τη δημιουργία 

Μουσείου «Κωνσταντίνου Ξενάκη». 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση-προτάσεις σχετικά με το σχέδιο του νέου κανονισμού 

Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας προσωπικού Καθαριότητας τις Κυριακές, 

εξαιρετέες και νυκτερινές ώρες. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διετών προγραμμάτων Κοινωφελών Επιχειρήσεων Σκουτάρεως 

και Καπετάν Μητρουσίου. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Φεστιβάλ 

Αμφίπολης».  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στην 

Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης 

κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών» - ΟΑΣΙΣ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στο 

Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως, Θεάτρων, Κινηματογράφων και 

παρεμφερών επιχειρήσεων (μεγάλα κέντρα διασκέδασης, πλανόδιων 

δραστηριοτήτων, Λούνα Παρκ, τσίρκο κ.λ.π.). 
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ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου, Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Κτηματικής Αξιοποίησης του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.). 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση-βελτίωση 

του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης - διαβάσεων και 

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών», για το έτος 2011. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρ. 721/2008 Α.Δ.Σ., σχετικά με 

την έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών, με βάση την αριθμ. 222/2008 Α.Δ.Ε., που αφορά το 

κέντρο της πόλης.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το Π.Δ. 

168/2008 για την απογραφή του 2011.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός προσομοιωτή οδήγησης. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης στην Δ.Θ. Μαγιλά - 

Οινούσας του Δημόσιου Δάσους Μενοικίου Όρους στον κ. Αλέξανδρο 

Κοκκώνη του Δημητρίου. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κληρονόμους του κ. 

Διαμαντόπουλου Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα, πρώην Δημοτικού 

Υπαλλήλου, λόγω θανάτου του (παρ. 4 άρθρο 204 του Ν. 3584/2007). 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών. 
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5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

    

ΘΕΜΑ 1ο: Τιμητική διάκριση στον κ. Τριαντάφυλλο Υψηλάντη, τέως Δ/ντή του 

Δήμου Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση 

του Δ.Σ. με την απονομή τιμητικής διάκρισης προς τον κ. Τριαντάφυλλο Υψηλάντη, 

τέως Δ/ντή του Δήμου Σερρών. Παρακαλώ τον κ. Υψηλάντη να έρθει στο κέντρο της 

αίθουσας. Θα κάνουμε την απονομή και θα συνεχίσουμε με τα εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης.  

κ. Δήμαρχος:  Αγαπητέ κ. Υψηλάντη, εκ μέρους όλου του Δ.Σ. θα ήθελα κάποιες 

αυθόρμητες σκέψεις να εκφράσω. Είναι πανθομολογούμενη η αναγνώριση της 

προσφοράς σας στον Δήμο Σερρών. Κατά την μακρά θητεία σας, διήλθατε όλες τις 

βαθμίδες και τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία προσφέρατε τις υπηρεσίες σας από 

τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Δήμου. Αγαπητέ κ. Υψηλάντη, σας γνωρίζω από το 

1983, από τότε που πρωτοεκλέχθηκα δημοτικός σύμβουλος και δεν είναι δυνατόν να μην 

υπογραμμίσω κάποια χαρακτηριστικά σας τα οποία έχω επισημάνω, όπως η υψηλή 

κατάρτιση σας, η αντικειμενικότητα σας, η εργατικότητα σας, η εντιμότητα, η 

ανιδιοτέλεια και η υπηρεσιακή δεοντολογία.  

Ομολογώ ότι όταν έμαθα ότι θα αποχωρήσετε, στενοχωρήθηκα. Στενοχωρήθηκα 

γιατί αποχωρήσατε σε μια πολύ κρίσιμη φάση για τον Δήμο Σερρών, κρίσιμη γιατί 

βρισκόμαστε σε φάση αναδιοργάνωσης του νέου Δήμου θέλοντας να εφαρμόσουμε τον 

Καλλικράτη. Και αυτό το μεταβατικό στάδιο όπως γνωρίζετε έχει πολλές δυσκολίες και 

οι υπηρεσίες που θα προσφέρατε στον Δήμο Σερρών θα ήταν πολύτιμες. Όμως, θέλω να 

σας ευχαριστήσω δημόσια, διότι και τώρα που βρίσκεστε σε συνταξιοδότηση, ζητάμε τη 

βοήθεια σας και την προσφέρετε με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτή τη 

βοήθεια που μας προσφέρετε και τώρα ανιδιοτελώς. Είμαι βέβαιος ότι και τώρα που δεν 

εργάζεστε, τον ελεύθερο χρόνο σας ότι τον αξιοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο, με τον 

ποιο δημιουργικό, και θα κάνω μια πρόβλεψη, ότι ίσως σε λίγα χρόνια θα απολαύσουμε 

και κάποιο έργο σας συγγραφικό, έτσι υποπτεύομαι.  

Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, υγεία, προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία. Εκ μέρους του Δ.Σ. θα ήθελα να σας απονέμω ως τιμητική εύφημο 

μνεία, για την αναγνώριση της προσφοράς σας στον Δήμο Σερρών και μια τιμητική 

πλακέτα επίσης.  

Το αίσθημα της δικαίωσης για την προσφορά σας, σας ανήκει επάξια.  

κ. Υψηλάντης: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Επιτρέψτε μου να πω και εγώ δυο κουβέντες, πολύ σύντομες, γιατί τη ζωή μου 

εδώ και χρόνια, από γεννήσεως θα έλεγα, την ιχνηλατεί μια ρήση, το ¨Λάθε βιώσας¨, 

δηλαδή να δημιουργείς χωρίς να το φωνάζεις, γι’ αυτό ακριβώς δεν έχω να πω τίποτα 

άλλο, σας ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι καλή δύναμη για να συνεχίσετε στο έργο 

το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο και υπεύθυνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Αναστασιάδης: Θα ήθελα κ. Υψηλάντη, να σας πω την ηθική ρήση του 

Πίνδαρου, του λαϊκού ποιητή, ένας από τους πιο μεγάλους ποιητές, που έλεγε, ¨Ανδρών 

δικαίων χρόνος σωτήρ άριστος¨.  

κ. Πρόεδρος:   Και προχωράμε στα θέματα.  
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κ. Πρόεδρος:   … κ. Σαραντίδου στη δική σας ερώτηση θα υπάρχει απάντηση 

σήμερα. Εσείς κ. Μηλίδη; 

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε λόγω του προσφάτου γεγονότος με τους αγρότες θέλω 

να θέσουμε προ ημερησίας διατάξεως, να βγάλουμε ένα ψήφισμα για αυτά που έγιναν 

χτες στον νομό μας και πραγματικά λυπάται όχι μόνο ο Σερραϊκός λαός αλλά όλο το 

Πανελλήνιο. Πρώτη φορά έχουμε δει σιδηροδέσμιους αγρότες, νοικοκυραίους 

ανθρώπους που τους ξέρουμε όλοι στην ευρύτερη κοινωνία, να συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Δεν το θυμάμαι εδώ και 40-50 χρόνια. Εμείς σαν συνδυασμός έχουμε ετοιμάσει ένα 

σχέδιο, θα ήθελα δηλαδή να το συζητήσουμε και να εκδώσουμε ψήφισμα ως Δ.Σ.  

Ένα είναι αυτό και το άλλο θέμα αφορά τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος, κ. Δήμαρχε 

πιστεύω ότι πήρατε μια επιστολή από τον Πρόεδρο του Χριστός, τον κ. Μυταλίδη, σας 

την έστειλε προς κ. Αγγελίδη. Δημιουργήθηκε ένα θέμα κατά την επίσκεψη σας, αν 

θέλετε μπορώ να το θέσω προ ημερησίας διάταξης, είναι από τον κ. Πρόεδρο και 

απευθύνεται προς τον κ. Πέτρο Αγγελίδη Γραφείο Δημάρχου, ημερομηνία 8/2. 

κ. Δήμαρχος: Μπορείτε να το θέσετε, κανένα πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:   Παρακαλώ τον κ. Φωτιάδη. 

κ. Φωτιάδης: Πήρα μια επιστολή την οποία υπογράφουν οι επτά Αντιδήμαρχοι. 

Ήθελα λοιπόν, το περιεχόμενο αλλά και επί του θέματος συνολικά να συζητήσουμε. Έχω 

να κάνω μια τοποθέτηση. Θα το συζητήσουμε προ ημερησίας διάταξης; Έχω το λόγο;  

κ. Πρόεδρος:   Ναι κ. Φωτιάδη. 

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι. Κύριε Δήμαρχε, θα 

ήθελα πρώτα σε εσάς να απευθυνθώ. Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής την οποία 

υπογράφουν επτά Αντιδήμαρχοι σας, εσείς το γνωρίζετε; Το ύφος το δέχεστε;  

κ. Δήμαρχος: Απόλυτα. 

κ. Φωτιάδης: Κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισες, πήρα μια επιστολή 

στην οποία πραγματικά για πρώτη φορά φαίνεται εισαγγελικό ύφος και δεν ταιριάζει 

κατ’ εμέ σε ανθρώπους σε πολιτικούς και ιδιαιτέρως σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης. Και 

τούτο γιατί θεωρώ ότι το στοιχείο της κριτικής, η δυνατότητα να ελέγχουμε δεν είναι το 

ζητούμενο, δεν θα μπορούσε να είναι το ζητούμενο. Η εισαγγελική, λοιπόν, γλώσσα δεν 

ταιριάζει σε ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να διαβάσω 

ακριβώς το σύνολο της επιστολής ούτε καν και την τελευταία παράγραφο … 

κ. Δήμαρχος: Καλά είναι να τη διαβάσετε. 

κ. Φωτιάδης: Θα τη διαβάσει ο κ. Πρόεδρος. Ο κ. Αγγελίδης λέει ότι γνωρίζει το 

περιεχόμενο, δεν είναι δυνατόν να μην την έχετε. Εν πάση περιπτώσει, λένε οι κύριοι 

Αντιδήμαρχοι ¨απαιτούμε επειδή τα ανωτέρω είναι ψευδή…   

κ. Δήμαρχος: Όλη διαβάστε την.  

κ. Φωτιάδης: Ο κύριος Πρόεδρος θα τη διαβάσει. Είναι θέμα προ ημερήσιας 

διάταξης και θα τη διαβάσει ο Πρόεδρος.  

κ. Δήμαρχος: Πρέπει να ακουστεί, αξίζει να ακουστεί.  

κ. Πρόεδρος:  ¨Στις 4/2/2011 και στην εκπομπή ‘Πρώτη Επιλογή’ του 

τηλεοπτικού σταθμού ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ, στην οποία ήταν παρουσιάστρια η κυρία Λία 

Μαυρίδου και φιλοξενήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Σερρών κ. Στέφανος 

Φωτιάδης αναφέρθηκαν κατά λέξη τα κάτωθι σε σχέση με τα καύσιμα του Δήμου 

Σερρών: 
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«κ. Μαυρίδου: Πάντως εγώ να πω, όσον αφορά τα καύσιμα, μου είπατε να πω αν 

μας βλέπουν κάποιοι από την Δ.Α. ότι ακούμε κάποια πράγματα που γίνονται με τα 

πρατήρια που έχετε συνάψει εκεί συνεργασία. Κάποιοι μπαίνουν και βγαίνουν και 

βάζουν βενζίνη.  

κ. Φωτιάδης: Αυτό ακούστηκε. Το άκουσα και εγώ δυστυχώς.  

κ. Μαυρίδου: Το ακούσατε;  

κ. Φωτιάδης: Το άκουσα κι εγώ.  

κ. Μαυρίδου: Λοιπόν μη το ψάξουμε παραπάνω και βάλουμε καμιά καμερούλα 

μικρή και γράφει πρωί – βράδυ, πρωί – βράδυ.  

κ. Φωτιάδης: Δυστυχώς το άκουσα κι εγώ.  

κ. Μαυρίδου: Γιατί εκεί πέρα είναι για να παίρνουν πετρέλαιο για τα δημοτικά 

κτίρια.  

κ. Φωτιάδης: Μιλάτε για Αντιδημάρχους, έτσι δεν είναι;  

κ. Μαυρίδου: Ναι για Αντιδημάρχους.  

κ. Φωτιάδης: Το άκουσα κι εγώ.  

κ. Μαυρίδου: Πάει Αντιδήμαρχος και βάζει βενζίνη για το αυτοκίνητο του, το 

ακούσατε κι εσείς;  

κ. Φωτιάδης: Το άκουσα, άρα δεν είναι φήμη. Δηλαδή είναι πιστεύω ότι, (24:15 ο 

κ. Φωτιάδης) τα αντιπαρέρχομαι κυρία Μαυρίδου αυτά τα φαινόμενα, πρέπει ο κ. 

Δήμαρχος να τα μαζέψει αμέσως.  

κ. Μαυρίδου: Πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθουμε σ’ αυτόν τον τόπο.  

κ. Φωτιάδης: Πρέπει ο κ. Δήμαρχος να τα μαζέψει αμέσως διότι κάποιοι μπορεί 

να αντιλήφθηκαν ότι ο Δήμος είναι λάφυρο.  

κ. Μαυρίδου: Άμα έχει γίνει και ισχύει; Και δεν το άκουσα από ένα δύο άτομα. 

κ. Φωτιάδης: Πρέπει ο κ. Δήμαρχος να παρέμβει αμέσως.  

κ. Μαυρίδου: Και για να τα ακούτε και εσείς, έχει διαρρεύσει ιδιαίτερα!   

κ. Φωτιάδης: Λοιπόν αυτά είναι πράγματα και αν συμβαίνουν ο Δήμαρχος πρέπει 

να βάλει μια τάξη γιατί είναι απαράδεκτα πράγματα.  

κ. Μαυρίδου: Δεν γίναμε Αντιδήμαρχοι για να είμαστε, για να περνάμε, να μην 

πω τώρα πως». 

Από εκεί και πέρα απαιτούμε, επειδή τα ανωτέρω είναι ψευδή και προσβάλλουν 

βάναυσα¨, εσείς πρέπει να το διαβάσετε αυτό κ. Φωτιάδη… 

κ. Δήμαρχος: Δεν πειράζει, διάβασε το όλο. 

κ. Πρόεδρος:  ¨Επειδή τα ανωτέρω είναι ψευδή και προσβάλλουν βάναυσα την 

τιμή και την υπόληψη μας, να μας ζητήσετε αμφότεροι δημόσια συγνώμη με γραπτή 

ανακοίνωση σας, σε δύο εφημερίδες του ημερήσιου τοπικού τύπου του Δήμου Σερρών 

και από το βήμα της ίδιας τηλεοπτικής εκπομπής μέσα σε 48 ώρες από της 

κοινοποιήσεως της παρούσας αλλιώς θα προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να 

προστατεύσουμε την τιμή και την υπόληψη μας¨. 

Και υπογράφουν φυσικά οι επτά Αντιδήμαρχοι, ο κ. Γαλάνης, η κ. Μπιτζίδου – 

Σαρακενίδου, ο κ. Στεργίου Νικόλαος, η κ. Σταυρούλα Αρβανίτη – Αγιαννίδου, ο 

Παντελής Χράπας, ο κ. Παύλος Μυστακίδης και ο κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης.  

κ. Φωτιάδης: κ. Δήμαρχε, σε τοπική εφημερίδα, στις 26 Ιανουαρίου, στο πρώτο 

φύλλο, στην μέσα πλευρά, έχει ένα δημοσίευμα, το έχετε υπόψη σας;  

κ. Δήμαρχος: Σήμερα το έμαθα.  
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κ. Φωτιάδης: Έχετε όμως πολλούς συνεργάτες και υπεύθυνο τύπου. Νέο ύφος 

και νέο ήθος. Βεβαίως εδώ καταλαβαίνουμε για ποιον Δήμο μιλάει, γιατί μιλάει για 

κεντρικό Δήμο, ένας είναι ο κεντρικός Δήμος, δηλαδή ο δικός μας. Θέλω να πω δηλαδή, 

το έγραψε ο τύπος, καμία απάντηση. Το συζητάει όλη η κοινωνία, εσείς δεν το 

ακούσατε; Αυτό που καταγγέλλουν οι πολίτες, οι δημότες μας, αυτό που συζητιόταν 

ευρέως εκείνη την περίοδο, δεν το ακούσατε εσείς; Ο κόσμος το έχει, πως το λέει η 

παροιμία, εμείς τίποτα; Και εν πάση περιπτώσει, δεν ακούτε εσείς, όπως δεν ακούσατε 

και πιο πριν για ένα άλλο γεγονός που έγινε επίσης στο κέντρο της πόλης, στη κεντρική 

πλατεία, το οποίο επίσης είπατε ότι δεν το ακούσατε και δεν συνέβη. Μηνύματα και 

συμπεριφορές είναι αυτά. Όμως είναι ανήκουστο, πρωτόγνωρο, κατά την ίδια 

προσέγγιση και χτες η κ. Σαραντίδου και ο Παναγιώτης Κοτρώνης, επειδή αναφέρθηκαν 

και είπαν σε ένα δημόσιο μέσο αυτό που τους καταγγέλλουν, λέγεται ότι θα πρέπει να 

τιμωρηθούν πάραυτα, με αυτόν τον τρόπο που αποτυπώθηκε στην τελευταία παράγραφο. 

Θεωρώ ότι έχετε πολύ μεγάλο άγχος, κύριοι της συμπολίτευσης και κυρίως απευθύνομαι 

στους επτά Αντιδημάρχους. Αν κάποιος, διότι ο πληθυντικός αντιλαμβάνεστε, και 

ευχαριστούμε τον κ. Πρόεδρο για την ανάγνωση, ιδιαιτέρως για την τελευταία μου ρήση 

και κακώς συγχέεται ο κ. Φωτιάδης με την δημοσιογράφο, θα έπρεπε να τα ξεχωρίσουν 

τα θέματα, άλλη η δουλειά του δημοσιογράφου ή του τηλεοπτικού σταθμού και άλλη η 

δική μου πλοκή. Έπρεπε να ξεχωρίσετε και να αξιολογήσετε τη δική μου πλοκή ως 

αυθύπαρκτη τοποθέτηση και θεωρώ ότι και επίσης εδώ σφάλατε.  

Όμως γενικά, θα πρέπει να μας δηλώσετε, αξιότιμοι, γιατί για μένα είστε 

αξιότιμοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι και κυρίες βεβαίως, θα έχουμε το δικαίωμα να 

αναφερόμαστε σ’ αυτά που συζητώνται, που λέγονται, αυτά τα οποία είναι ενδεχομένως 

καταγγελίες δημοτών και εσείς θα επιλέγετε μονίμως την μέθοδο της απειλής, της 

φίμωσης και γενικότερα αυτό το ύφος; Θεωρείτε ότι αυτό είναι πολιτική λειτουργία; 

Είστε ένα μήνα, ενάμιση μήνα δεν συμπληρώσατε, μην έχετε άγχος. Δεν είναι λειτουργία 

αυτή. Κάθε μέρα θα πρέπει να στέλνετε τους δημοτικούς συμβούλους στον εισαγγελέα.  

Θεωρώ ότι το διά ταύτα είναι αυτό ακριβώς που καταλάβατε. Θεωρώ την 

επιστολή απαράδεκτη. Την θεωρώ ότι επί της ουσίας είναι μια προσπάθεια των έξι, να 

συγκαλύψουν ίσως, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, να συγκαλύψουν κάποιον. Και εσείς κ. 

Δήμαρχε, θα έλεγε κανείς, ότι οφείλατε να το ελέγξετε και όχι πάραυτα να 

ομαδοποιηθείτε και να θεωρήσετε ότι όποια αναφορά ή έλεγχος προς κάποια ενέργεια 

είναι επίθεση στην παράταξη σας ή στους εκλεκτούς σας, στους κυρίους Αντιδημάρχους 

και στις κυρίες.  

Θεωρώ λοιπόν, ότι αυτό επ’ ουδενί δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανέναν 

δημοτικό σύμβουλο, ιδιαιτέρως βεβαίως από μένα, και στον κ. Γαλάνη θα ήθελα να 

απευθυνθώ, θεωρώ ότι με το αντίστοιχο άρθρο κύριε αντιδήμαρχε, αυτή η επιστολή θα 

έπρεπε να είναι …, αν δείτε στο ανάλογο άρθρο, έτσι για να μην χαίρονται κάποιοι ότι 

εδώ δεν μπορούμε καν να εφαρμόσουμε τα πλέον απλά που επιβάλλει ο Καλλικράτης. 

Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέω κ. Αντιδήμαρχε. Στο 

άρθρο λοιπόν, αν θέλετε να συνεχίσω, 66 του Καλλικράτη, έχουμε λειτουργία 

Δημοτικών παρατάξεων και ο κ. Φωτιάδης έχει συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο. Αυτά.  
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Θεωρώ λοιπόν την επιστολή απαράδεκτη. Την επιστρέφω κ. Δήμαρχε και την 

θεωρώ ότι είναι προσπάθεια φίμωσης, θεωρώ ότι είναι νέα πολιτική αντίληψη η οποία 

είναι έξω από κάθε λογική λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου, δημοτικής αρχής και 

θεωρώ ότι θα έπρεπε να σας προβληματίσει και να μην επιλέξετε αυτή τη μέθοδο διότι 

δείχνει αδυναμία και άγχος. Έχετε πολύ δρόμο μπροστά και θα πρέπει να δείχνετε τα 

πράγματα με βάση το κεκτημένο και τη λογική που θεωρεί ο καθείς. Δεν μπορεί να 

μιλήσει κανείς δημότης σε σας; Δεν μπορεί δηλαδή να σας αναφέρει κάτι που έπεσε στην 

αντίληψη του ίσως; Σας ευχαριστώ.  

κ. Δήμαρχος: Πριν κάνουμε τοποθέτηση, μία ερώτηση. Αναφερθήκατε κ. 

Φωτιάδη στον κ. Κοτρώνη και στην κ. Σαραντίδου. Ότι είπαν κάτι ανάλογο. Τι είπαν;   

κ. Πρόεδρος:   Παρακαλώ τον κ. Κοτρώνη τι ανάλογο είπατε; 

κ. Κοτρώνης: Να αναφερθώ συνολικά επί του θέματος. Όσο με ξένισε η 

αναφορά στο γεγονός, στη φήμη, με ξένισε γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι ένα μήνα μετά 

τις εκλογές όποιον και αν σκεφτώ από τους Αντιδημάρχους ότι έκανε αυτή τη δουλειά 

δεν το πιστεύω. Αυτό μετά από 20 χρόνια εξουσίας, που η εξουσία είναι συνυφασμένη με 

τη διαφθορά, ίσως να το συζητούσα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πιστεύω ότι 

κάποιος από τους Αντιδημάρχους έκανε αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση 

περιπτώσει όμως χάνετε το δίκιο σας πράγματι, με την υπερβολική αυτή αντίδραση. 

Δόξα τω θεό, τα τοπικά κανάλια και γενικότερα όλα τα ΜΜΕ τα τοπικά δεν έχουν καμία 

σχέση με τα κεντρικά. Όσες ενστάσεις να έχει κάποιος με τους ιδιοκτήτες, με τη 

συμπεριφορά του καθενός, όμως απλόχερα προσφέρουν τις συχνότητες τους για να 

τοποθετηθεί ο καθένας και η δημοκρατία που ισχύει, που υπάρχει στα τοπικά και ειδικά 

τα Σερραϊκά, πιστεύω σε όλα τα επαρχιακά μέσα, πιστεύω ότι δεν έχουν καμία σχέση με 

τα κεντρικά. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα ο θιγόμενος να πάρει τον λόγο και να κάνει 

και μια εκπομπή, να κάνει μια παρέμβαση, όπως έκανε χθες η κ. Μπιτζίδου, και να 

διαψεύσει αυτά που πράγματι μπορούσε να διαψεύσει και να μη φτάσουμε πάλι προ 

ημερήσιας διάταξης, μόλις λύσαμε το θέμα της συνεδρίασης από εκεί εδώ, ένα 

μικροπρεπές πράγμα, να ασχολούμαστε τώρα μ’ αυτή την ιστορία.  

Τι έγινε χτες; Έγινε μια καταγγελία από την κ. Σαραντίδου, η οποία μετά από 

καταγγελίες δημοτών, δεν πιστεύω να το σκέφτηκε μόνη της, όσον αφορά τα καύσιμα 

και αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι σε ένα Σχολείο στο Μητρούσι.  

κ. Πρόεδρος:   Επειδή κ. Κοτρώνη θα απαντηθεί αυτό το θέμα, αν θέλετε αφήστε 

το. 

κ. Κοτρώνης:  Να πω για το τι λέχθηκε χτες. Πήρε λοιπόν το λόγο η κ. 

Μπιτζίδου, έκανε μια παρέμβαση, και πραγματικά έτσι έπρεπε να γίνει και στην 

προηγούμενη με τον κ. Φωτιάδη, και είπε ότι ¨εγώ το διαψεύδω¨ κ.λπ και είπε ότι καλό 

θα ήταν ο κάθε ένας από τους συμβούλους πριν αναφέρει αυτή την καταγγελία να 

πηγαίνει εκεί, να βλέπει. Δεν θα κάνουμε εμείς τον ντετέκτιβ, εσείς έχετε ολόκληρες 

υπηρεσίες, ολόκληρους Αντιδημάρχους, συμβούλους, νομίζετε ότι ανταποκρίνεστε σε 

κάθε καταγγελία δημότη; Πηγαίνετε εκεί μαζεύετε τα στοιχεία σαν τον ντετέκτιβ και 

λέτε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα; Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα προς τι ο 

εκνευρισμός σας; Αν δεν υπήρχε πρόβλημα εκεί με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με τις 

Σ.Ε. ποιο είναι το πρόβλημα; Το διαψεύδετε, λέτε ότι λύθηκε το πρόβλημα και τελείωσε. 

Δεν θα κάνουμε εμείς … 

κ. Δήμαρχος: Το παρόμοιο περιστατικό συκοφάντησης θα θέλαμε να μας πείτε.  
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κ. Κοτρώνης: Μας είπε η κ. Μπιτζίδου και στην κ. Σαραντίδου και σε μένα, ότι 

προτού υιοθετείτε απόψεις, εμείς δεν υιοθετούμε, εμείς μεταφέρουμε στο Δ.Σ. απόψεις 

δημοτών όπως έχουμε υποχρέωση. 

κ. Δήμαρχος:  Μα με αυτό δεν συκοφαντήσατε κ. Κοτρώνη! 

κ. Κοτρώνης:  Ούτε και ο άλλος συκοφάντησε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν είπατε κανέναν κλέφτη! 

κ. Κοτρώνης:  Στα κεντρικά μέσα δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε ακούσει την κ. 

Τρέμη που να λέει ¨ακούστηκε ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεψε¨, δεν τα ακούτε 

αυτά;  

κ. Πρόεδρος:   Το τι γίνεται στην Αθήνα και το τι γίνεται στην επαρχία είναι μια 

τελείως διαφορετική κατάσταση. Όμως εφόσον ολοκληρώσατε, ζήτησε το λόγο η κ. 

Σαραντίδου για κάποιο παρόμοιο. 

κ. Σαραντίδου: Όχι παρόμοιο, εγώ θα τοποθετηθώ γενικότερα για το ζήτημα και 

θα φτάσω και στο παρόμοιο που είπε ο κ. … (δεν ακούγεται τίποτα) 

κ. Πρόεδρος:   κ. Σαραντίδου περιοριστείτε σ’ αυτό. 

κ. Σαραντίδου: Επειδή κάποιοι αρνήθηκαν, θα μπορούσε η κ. Μπιτζίδου να μου 

κάνει εμένα μήνυση επειδή εγώ … 

κ. Πρόεδρος:   Είναι περιστατικό αυτό τώρα που λέτε, είναι το ίδιο; Άλλο το 

θέμα κλοπής πετρελαίων και άλλο το θέμα ότι δεν πήγε πετρέλαιο στο Σχολείο. Τελείως 

διαφορετικά πράγματα.  

κ. Σαραντίδου: … (δεν ακούγεται) πολιτισμού και να μην φτάνουμε σε τέτοιες 

ακραίες περιπτώσεις. … (δεν ακούγεται) Να το τονίσουμε αυτό, ότι εδώ μέσα είμαστε 

όλοι για να δουλέψουμε για το καλό των Σερραίων. Δεν μπορεί, δεν ερχόμαστε εδώ για 

να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Εδώ ερχόμαστε γιατί πραγματικά μας εξέλεξαν οι 

Σερραίοι για να λύσουμε τα προβλήματα τους.  

κ. Μηλίδης:  Σίγουρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όμως 

πιστεύω ότι ο κ. Φωτιάδης μετέφερε μια πληροφορία που είχε ακούσει από πολλούς 

δημότες. Θα μπορούσε να απαντηθεί από οποιονδήποτε αρμόδιο και να σταματήσει εκεί 

το θέμα. Όμως, θεωρώ ότι το ύφος της επιστολής είναι απαράδεκτο κ. Πρόεδρε. Είναι 

απαράδεκτο να μιλάμε σε παράταξη, σε αρχηγό παρατάξεως, ¨εντός 48 ωρών περάστε¨ 

και να το γράψουν και σε φύλλο εφημερίδας. Αυτό ξέρετε τι θυμίζει; Περάστε από τον 

ανακριτή μέχρι μεθαύριο την τάδε ώρα. Είναι δυνατόν πολιτικά να συζητάμε εδώ μέσα, 

για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και αν δεν είναι γεγονός να απαντήσουν με οποιοδήποτε 

τρόπο, με ησυχία κ.λπ. αλλά είναι σωστό αυτό το ύφος; Είναι καθαρά ανακριτικό. Σε δυο 

εφημερίδες τοπικές και εντός 48 ωρών. Θυμίζει άλλες εποχές κ. Πρόεδρε. Λυπάμαι.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, καταρχήν την επιστολή την θεωρώ απαράδεκτη και 

ξεκινώ από την αρχή. Θέλατε να προσβάλετε τον ρόλο καταρχήν του επικεφαλής της 

παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης λέγοντας ¨ο δημοτικός σύμβουλος¨, και το 

τονίζω αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλατε να υποβιβάσετε το ρόλο του επικεφαλής 

επαναλαμβάνω, ο οποίος πήρε γύρω στο 30%.  

2ον, πρέπει να ξέρετε κ. Αντιδήμαρχε ότι δεν ποινικοποιείται η πολιτική ζωή του 

τόπου. Ήμουν και εγώ Αντιδήμαρχος και δεχόμουν πυρά, μπορώ να σας πω χειρότερα 

από αυτά και συγκεκριμένα από τον φίλο μου τον κ. Μητλιάγκα. Ήμουν Αντιδήμαρχος 

έργων. Όμως ποτέ δεν σκέφτηκα να πάω στον εισαγγελέα να κάνω μήνυση. Τα θέματα 

λύνονται μέσα στο Δ.Σ., αυτή η αίθουσα είναι ναός της Δημοκρατίας.  
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Θα πείτε τα επιχειρήματα σας και εμείς θα βγάλουμε το συμπέρασμα. Είμαστε 

πεπεισμένοι ότι δεν το πιστεύουμε, δεν πιστεύει κανένας ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. 

Αλλά όταν ακούμε, δεν θα πούμε ότι δεν άκουσα. Τι είπε ο κ. Φωτιάδης; ¨Το άκουσα¨. 

Σε άλλες περιπτώσεις μπορώ κι εγώ να πω για τον Αντιδήμαρχο έργων ότι άκουσα ότι 

έκανε αυτή τη παράβαση. Θα μου κάνετε μήνυση κ. Αντιδήμαρχε;  

κ. Πρόεδρος: κ. Γκότση απευθύνεστε στο Προεδρείο και όχι διάλογο παρακαλώ! 

κ. Γκότσης: Καλοπροαίρετος είμαι.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπάρχει καλοπροαίρετος και κακοπροαίρετος. Απευθύνεστε 

μόνο στο Προεδρείο.  

κ. Γκότσης: Επαναλαμβάνω, δεν ποινικοποιείται η πολιτική ζωή του τόπου και 

θεωρώ απαράδεκτο όλο το περιεχόμενο. Θυμίζει άλλες εποχές, ζούμε σε εποχή 

Δημοκρατίας, νομίζω ότι έχουν κάνει λάθος οι Αντιδήμαρχοι, εδώ θα λυθεί το θέμα. 

Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι. Άλλο η κριτική και ο έλεγχος και 

άλλο η κατασυκοφάντηση και η σπίλωση προσώπων. Έχει τεράστια διαφορά. Εδώ δεν 

επρόκειτο για κριτική, δεν επρόκειτο για έλεγχο. ¨Άκουσα ότι έκλεψαν πετρέλαιο του 

Δήμου και το βάλαν στα αυτοκίνητα τους¨. Βαριά καταγγελία, από υπεύθυνα πολιτικά 

πρόσωπα, αν λέγονται υπεύθυνα αυτά τα πρόσωπα. Εισαγγελικό ύφος, είναι εισαγγελικό 

το ύφος κάποιου το οποίο προσβάλλεται η τιμή και η υπόληψη και δεν πάει κατευθείαν 

στο δικαστήριο, λέει, ¨ζήτα σε παρακαλώ συγγνώμη διότι κάνεις λάθος¨. Δεν τον πάει 

κατευθείαν στο δικαστήριο, του λέει ¨ζήτα συγγνώμη¨. Και αμετανόητα αυτός ο οποίος 

συκοφαντεί, βγαίνει με τέτοιο αλαζονικό ύφος και λέει αυτά που λέει. Και ποιος τα λέει; 

Ο κ. Φωτιάδης που μήνυσε τον κ. Δαϊρετζή όταν προσβλήθηκε, όταν ο κ. Δαϊρετζής 

κατά την άποψη του κ. Φωτιάδη προσέβαλλε την τιμή και την υπόληψη του. Ποιος 

μιλάει δηλαδή! Για όνομα του Θεού! 

¨Γράφτηκε¨, λέει, ¨σε μια εφημερίδα και γιατί δεν είπατε τίποτα¨, αυτό είναι το 

πρόβλημα; ¨Συζητείται, λέει ο κόσμος, δεν το ακούτε¨; Άλλο να συζητάει ο κόσμος στα 

καφενεία και άλλο να βγαίνει στην τηλεόραση κάποιος και να λέει ότι οι Αντιδήμαρχοι 

έκλεψαν βενζίνη από τον Δήμο και τη βάλαν στο αυτοκίνητο τους. Να κάνω παρέμβαση. 

Τι λέτε; Τι λέτε; Τόσο χαμηλά θα ρίξουμε το επίπεδο της πολιτικής; Θα συκοφαντείτε 

κάθε φορά ένα πολιτικό πρόσωπο και θα κάνει παρέμβαση για να αποδείξει ότι δεν είναι 

ελέφαντας; Μιλάμε σοβαρά τώρα;  

Και ποιος έχει άγχος; Εμείς έχουμε άγχος; Κύριε Φωτιάδη εσείς έχετε άγχος. Και 

έχετε άγχος γιατί δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι χάσατε και από την πρώτη στιγμή κάνετε 

αντιπολίτευση η οποία είναι ανεύθυνη αντιπολίτευση και μικροπρεπής. Όπως αυτό το 

περιστατικό.  

Δηλαδή αν πω κ. Γκότση ότι άκουσα όταν ήσουν Αντιδήμαρχος έκλεψες κάποια 

χρήματα και έκανες το σπίτι σου, θα πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, θα κάνεις παρέμβαση 

και τελειώσαμε; Δεν θα ζητήσεις από μένα να σου πω συγγνώμη; Αν δεν το ζητήσεις 

είναι ύποπτο. Αν δεν ζητούσαμε, αν δεν προβαίναμε σ’ αυτή τη πράξη θα ήταν ύποπτο, 

θα έλεγε ο κόσμος ¨καλά εδώ σας κατηγορούν για κλέφτες και εσείς δεν λέτε τίποτα¨;  
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Άλλο ο πολιτικός διάλογος, εδώ μέσα κάνουμε πολιτική. Άλλο σε επίπεδο 

πολιτικής επιχειρηματολογίας να κάνουμε αντιπαράθεση και άλλο η κατασυκοφάντηση 

και η σπίλωση. Η κατασυκοφάντηση και η σπίλωση, από τη στιγμή που δεν ανακαλεί 

κάποιος, αν καταλάβει ότι έχει λάθος, θα το λύσει το θέμα ο θεσμικός φορέας. Αν είναι 

δυνατόν να αφήσουμε να πλανώνται υποψίες στην κοινωνία. Είδατε που φτάσαμε, όλοι 

οι πολιτικοί σωρηδόν έχουν τσουβαλιαστεί και ο κόσμος λέει ότι είναι κλέφτες και θα το 

αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό; Αν είναι δυνατόν! Εγώ βεβαίως έκανα την έρευνα μου. 

Βεβαίως και διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει τίποτα, και αν υπήρχε και σας προκαλώ και 

τώρα, πείτε κάτι για κάποιον και θα φύγει αυτή τη στιγμή. Κάτι πείτε, υπεύθυνα, πείτε 

το. Ότι κάποιος Αντιδήμαρχος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα. Θα φύγει τώρα.  

Αναφέρθηκε από τον κ. Φωτιάδη ότι είπαν παρόμοια περιστατικά η κ. 

Σαραντίδου και ο κ. Κοτρώνης. Ποια παρόμοια περιστατικά; Είναι παρόμοιο περιστατικό 

να πουν ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, που δεν είναι έτσι και αυτό, θα τα πούμε μετά, ότι 

δεν υπάρχει πετρέλαιο σε ένα Σχολείο με το να πεις ότι έκλεψες βενζίνη από τον Δήμο 

και την έβαλες στο αυτοκίνητο σου; Είναι παρόμοια περιστατικά; Τι παν να κάνουν 

δηλαδή, το μαύρο άσπρο πάμε να κάνουμε εδώ μέσα;  

Πολιτικός πολιτισμός είναι αυτός; Ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει να μας 

συκοφαντούν, να μας σπιλώνουν και εμείς εδώ κάθε λίγο να καλούμαστε να αποδείξουμε 

ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και είναι ακραία λύση αυτή; Όταν λες στον άλλον ότι ¨έκανες 

λάθος, ζήτα συγγνώμη και τελειώσαμε¨; Και δεν ζητάει συγγνώμη και επιμένει. Μα είναι 

δυνατόν να περάσει απαρατήρητο; Είναι δυνατόν; Εσείς οι ίδιοι, η ίδια η κοινωνία θα 

μας κατακρίνει γιατί δεν προβαίνουμε σ’ αυτή τη πράξη. Αν έχετε κάτι μεμπτό να πείτε, 

πείτε το, ότι ¨άκουσα¨, πείτε το καθαρά. Μπορώ να πω και εγώ ότι άκουσα ότι κατά τη 

θητεία σου τα άρπαξες με εκείνο το έργο και πήρες αυτοκίνητο, τα άρπαξες με το άλλο 

το έργο και έκανες σπίτι. Άκουσα. Και το πολιτικό το πρόσωπο να μείνει εκεί, θα έρθει 

απλώς και θα ζητήσει εξηγήσεις και θα δώσει απάντηση, ενώ αυτός που κατηγορεί θα 

επιμένει στην κατηγορία του. Μα είναι λογικές αυτές; Αυτό είναι ζούγκλα. Δεν είναι 

πολιτικός πολιτισμός. Αυτό είναι κανιβαλισμός και οι συκοφάντες είναι δειλοί, η 

συκοφαντία δείχνει δειλούς ανθρώπους. Βεβαίως θα είμαστε αυστηροί σε τέτοια θέματα, 

πάρα πολύ αυστηροί. Λατρεύω την πολιτική αντιπαράθεση και ξέρετε πάρα πολύ καλά 

ότι έχω κάνει σκληρή αντιπολίτευση όσα χρόνια ήμουν στην αντιπολίτευση. Πάντα σε 

πολιτικό επίπεδο, ποτέ δεν σπίλωσα κανέναν αντίπαλό μου. Ας βγει κάποιος να πει ότι 

τον σπίλωσα ή ότι έστω άφησα υπονοούμενα.  

Εδώ δείχνει ένα άγχος η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή. Άγχος έχετε κ. 

Φωτιάδη, δεν μπορείτε να το χωνέψετε ότι χάσατε. Ε χάσατε τι να κάνουμε; Έτσι ήθελα 

ο Σερραϊκός λαός. Και εμείς χάσαμε. Δεν κάναμε αυτά που κάνατε. Και χάσαμε και με 

49,20% και βγήκα και είπα ότι εγώ φταίω που δεν μπόρεσα να πείσω 240 συμπολίτες 

μου να με ψηφίσουν. Αυτό είπα και έβαλα τελεία και παύλα. Δεν έφταιγαν ούτε τα 

κόμματα, ούτε οι βουλευτές, ούτε οι πάντες. Αυτά και θα είμαστε πιο αυστηροί αν 

τολμήσετε να συκοφαντήσετε άδικα κάποιον από εμάς, όμως εμείς ποτέ δεν θα 

καταδεχθούμε, δεν θα πέσουμε τόσο χαμηλά να σπιλώσουμε την υπόληψη κάποιου 

συναδέλφου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Γαλάνης: κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ., κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το Δ.Σ. 

είναι το κορυφαίο πολιτικό όργανο, είναι το κορυφαίο πολιτικό όργανο και τα πρόσωπα, 

οι δημοτικοί σύμβουλοι που το απαρτίζουν, είναι για όλους μας πιστεύω ιερά πρόσωπα.  
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Σε καμιά περίπτωση αυτή η ενέργεια μας, η αντίδραση μας σ’ αυτή τη 

κατασυκοφάντηση και τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψης μας, γιατί πρόκειται για 

ένα κείμενο το οποίο το συνυπέγραψαν και οι επτά Αντιδήμαρχοι, δεν οδηγεί την 

πολιτική ζωή του τόπου σε ποινικοποίηση. Το αντίθετο μάλιστα, με πολύ σωφροσύνη, 

αντιδράσαμε με ψυχραιμία, χωρίς άγχος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε 

οδηγηθεί σε υπεράσπιση των νομίμως δικαιωμάτων μας, και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, 

με το να υπερασπιστούμε την τιμή και την υπόληψη μας εκεί που προβλέπει ο νόμος, στα 

νομικά δικαστήρια. Κάθε άλλο, δεν το πράξαμε, στα πλαίσια της διαφορετική 

προσέγγισης, της πολιτικής, θεωρήσαμε ότι ακόμη και αν έφτασε σε αυτό το χαμηλό 

σημείο, ένας εκ των Δημοτικών συμβούλων του Δήμου Σερρών, θα έπρεπε να δώσουμε 

αυτή την ευκαιρία για επανόρθωση, για να επανορθώσει ο κ. Φωτιάδης αλλά και το 

συγκεκριμένο κανάλι και η δημοσιογράφος, η κ. Λία Μαυρίδη, και πράγματι, 

τουλάχιστον κατά το ήμισυ έχουμε δεχτεί ένα τηλεφώνημα και έγινε μια συνεννόηση, 

μας ζητήθηκε ένα κείμενο συγγνώμης το οποίο θα εκφραστεί δημόσια σε δυο εφημερίδες 

αλλά και στο κανάλι από την πλευρά του ΤΗΛΕ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ο κ. Διευθύνων 

Σύμβουλος είχε το θάρρος να έρθει σε συνεννόηση μαζί μας και πράγματι, τουλάχιστον 

αυτά μου είπε σήμερα το μεσημέρι, ότι θα προβεί στην ανάγνωση του κειμένου 

συγγνώμης όσον αφορά τους επτά Αντιδημάρχους, γι’ αυτήν ακριβώς την τηλεοπτική 

εκπομπή και για τα όσα ελέχθησαν μεταξύ του κ. Φωτιάδου και της κ. Μαυρίδου και 

επομένως, τουλάχιστον κατά το ήμισυ θεωρώ ότι θα ικανοποιηθούν οι επτά 

Αντιδήμαρχοι.  

Κ. Φωτιάδη πραγματικά λυπάμαι γιατί περίμενα από εσάς, μετά από τόσα χρόνια 

που έχετε ασκήσει εξουσία και έχετε τόσα χρόνια στη Διοίκηση και της κοινότητας αλλά 

και του Δήμου Λευκώνα αλλά και της Νομαρχίας Σερρών, θα περίμενα από εσάς να 

έχετε το θάρρος να ζητήσετε μια συγγνώμη για κάτι το οποίο αν διαβάσει κανείς είναι 

τουλάχιστον, μπορώ να το χαρακτηρίσω κατάπτυστο. Δεν πρόκειται για πολιτική κριτική 

όταν λέμε ότι κάποιος έκλεψε τα πετρέλαια του Δήμου Σερρών. Εγώ κ. Γκότση και κ. 

Φωτιάδη και αγαπητοί κύριοι σύμβουλοι, με ψηλά το κεφάλι ήρθα εδώ μέσα και με ψηλά 

το κεφάλι θα φύγω. Δεν δέχομαι από κανέναν σας, μάλλον για να το πω αλλιώς, δέχομαι 

τη σκληρή κριτική από όλους σας και τη σέβομαι ειλικρινά και την τιμώ, δεν έχω 

προσωπικά με κανέναν εδώ μέσα, αλλά δεν δέχομαι με τίποτα να προσβάλουν την τιμή 

και την υπόληψη μου. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, όλα αυτά τα χρόνια ζω και 

δραστηριοποιούμαι σ’ αυτή τη πόλη, την αγαπώ πολύ, οι συμπολίτες μου με έκλεξαν να 

αναλάβω αυτή τη θέση ευθύνης, ο κ. Δήμαρχος μου εμπιστεύθηκε αυτό το ρόλο, 

ειλικρινά θα περίμενα να κάνατε έναν διαχωρισμό όλοι σας και να μην παίρνετε τόσο 

εύκολα το μέρος κάποιου λες και είστε συνήγοροι του, όταν προσβάλλεται η τιμή και η 

υπόληψη συναδέλφων σας και δεν πρόκειται για πολιτική κριτική. Είναι άλλο πράγμα να 

χαρακτηρίζεται απαράδεκτη μια πολιτική ενέργεια, και άλλο να λέει κανείς επί λέξει ότι 

¨πρέπει ο κ. Δήμαρχος να τα μαζέψει αμέσως γιατί κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι ο Δήμος 

είναι λάφυρο¨. Αν νομίζετε ότι έχουμε κάποιο ιδιαίτερο άγχος ή ότι έχουμε χάσει την 

ψυχραιμία μας ενώ καταθέτουμε την ψυχή μας καθημερινά, και πριν ακόμα αναλάβουμε 

επισήμως, τότε πραγματικά δεν έχετε εικόνα του τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση … 

κ. Γκότσης: Μια στιγμή, μας μαλώνετε τώρα; Μας μαλώνει ο κ. Δήμαρχος, μας 

μαλώνει και ο Αντιδήμαρχος; 
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κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ πολύ κ. Γκότση, δεν σας διέκοψε κανείς εν ώρα 

της τοποθέτησης σας. Σας παρακαλώ πολύ.  

κ. Γκότσης: Ποιον μαλώνουμε εδώ μέσα; Υποδείξεις και μαλώματα;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα διακόπτει κανείς δημοτικό σύμβουλο ή Αντιδήμαρχο ή 

οποιονδήποτε έχει το λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Γαλάνης: Δεν νομίζουμε ότι είμαστε τίποτα παραπάνω από τον όποιο Σερραίο 

πολίτη, ο Σερραίος πολίτης μας γνωρίζει και η Σερραϊκή κοινωνία πάρα πολύ καλά. Τα 

όσα συκοφαντικά, ψευδή και ανυπόστατα και αυτό το θόλωμα των νερών που από τις 

πρώτες μέρες προσπαθείτε ορισμένοι σαν τακτική να υιοθετήσετε να είστε σίγουροι ότι η 

κοινωνία θα έρθει απέναντι σας. Και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση, όταν ο καθένας σας 

εδώ μέσα πιστεύω ότι έχει αυτοσεβασμό, θα έπρεπε να υπερασπίζεται και την δική μας 

την δίκαιη υπόληψη, όπως και εμείς κάνουμε το ίδιο για σας, απορώ πως παίρνετε τόσο 

εύκολα θέση και υποστηρίζετε κάτι το οποίο είναι ανεύθυνο τουλάχιστον.  

Εμείς 10 χρόνια, είμαι συνεργάτης του κ. Αγγελίδη και είμαι μέλος της 

Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων, ασκήσαμε πάρα πολύ σοβαρή κριτική και σκληρή 

θα έλεγα κατά καιρούς, ποτέ δεν διανοηθήκαμε σε όσες συζητήσεις και αν κάναμε, μα 

ποτέ, να προβούμε σε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Καμιά φορά, καμιά φορά χωρίς 

στοιχεία, καμιά φορά χωρίς τεκμήρια δεν βγήκαμε στα τηλεοπτικά μέσα, είτε εγγράφως 

είτε με τον προφορικό λόγο να χτυπήσουμε κάτω από τη μέση κάποιον συνάδελφο μας, 

χωρίς να έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία, ποτέ μα ποτέ. Ούτε ποτέ φτάσαμε κάποιον 

συνάδελφο μας σ’ αυτή τη 10ετή περίοδο, στα δικαστήρια. Ποτέ με κανέναν.  

Άρα σας παρακαλώ πολύ, δεχτείτε αυτά που λέω ως έναν τρόπο για να 

υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, πράγματι στείλαμε αυτό το κείμενο για να δώσουμε μια 

ευκαιρία για να υπάρξει μια έκφραση συγγνώμης ώστε να μη χρειαστεί να 

υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας, δεν κάναμε κάποια άλλη ενέργεια, το λέμε ρητά 

στην επιστολή. Αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει ο κ. Φωτιάδης εδώ είναι ακόμη 

μια φορά εντυπώσεις και να θολώσει τα νερά για το τι είπε ο κ. Κοτρώνης με τη κ. 

Σαραντίδου για ένα άλλο θέμα το οποίο δεν σχετίζεται καθόλου. Με σαφήνεια όπως σας 

διάβασε ο κ. Πρόεδρος, στο κείμενο αυτό, σ’ αυτή την απομαγνητοφώνηση, λέει ρητά τι 

ακριβώς ελέχθη μεταξύ τους. ¨Άρα λέει δεν είναι ευθύνη, κάποιοι είδαν τον Δήμο ως 

λάφυρο¨. Δηλαδή με συγχωρείτε, εσείς δέχεστε αυτό τον θεσμικό μας ρόλο, ότι είμαστε 

οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σερρών, έτσι με τέτοια ευκολία, χωρίς στοιχεία, από 

κάποιον που στα προηγούμενα Δ.Σ. προσπαθούσε να μας διδάξει για το πώς να κάνουμε 

τις εισηγήσεις, το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε, έκανε μαθήματα στον κ. 

Δήμαρχο το πώς θα πρέπει να του μιλάει και βγαίνει με ελαφρά την καρδία σε ένα 

τηλεοπτικό μέσο και λέει ακούσματα. Και εγώ δηλαδή με ακούσματα να έρθω εδώ πέρα, 

όπως δεν το έκανα ποτέ 10 χρόνια, δεν μου το επιτρέπει η συνείδηση μου, να λέω για τον 

καθένα ψευδή και ανυπόστατα και συκοφαντικά.  

Ειλικρινά λυπάμαι γιατί νομίζω ότι ήταν χρυσή ευκαιρία, για τον κ. Φωτιάδη 

συγκεκριμένα μιλάω, χρυσή ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη από εμάς για όλα αυτά τα 

ψευδή και ανυπόστατα που συζήτησε με τη κ. Μαυρίδου στη συγκεκριμένη εκπομπή και 

το ξαναλέω, εμείς δεν θα αποδεικνύουμε κάθε φορά ότι δεν είμαστε ελέφαντες για τα 

θέματα της τιμής και της υπόληψης μας, με ψηλά το κεφάλι κ. Φωτιάδη ήρθαμε στον 

Δήμο των Σερρών να τον διοικήσουμε, με ψυχραιμία, έχουμε τις γνώσεις, έχουμε την 

προετοιμασία μας,  ξέρει  η  κοινωνία ποιοι είμαστε, χωρίς άγχος, καταθέτουμε την ψυχή  
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μας καθημερινά, και με ψηλά το κεφάλι θα φύγουμε και δεν θα επιτρέψουμε, ειλικρινά 

το λέω, σε κανέναν για θέματα τιμής και υπόληψης που αφορούν προσωπικά τον καθένα 

μας και όχι μόνο τον κ. Δήμαρχο σαν πολιτική παράταξη, εδώ τίθεται θέμα προσωπικό. 

Εγώ δεν έχω κάτι πολιτικό με τον κ. Φωτιάδη αυτή τη στιγμή, σ’ αυτή την υπόθεση, 

είναι καθαρά προσωπικό. Εγώ δεν θέλω να θεωρηθεί από τους Σερραίους, να μην 

υπάρξει η παραμικρή έστω υπόνοια ότι ο Στέργιος Γαλάνης και οι υπόλοιποι 

Αντιδήμαρχοι, ο καθένας πιστεύω θα μιλήσει για τον εαυτό του, ότι έχει έστω και κατά 

διάνοια προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Θα σας παρακαλούσα να το δεχτείτε έτσι όπως το 

λέω, είναι νομίζω μια πολιτισμένη συμπεριφορά.  

Ζητώ από τον κ. Φωτιάδη και από την κ. Μαυρίδου, να μου ζητήσουν συγγνώμη. 

Είναι τόσο ακραίο; Ακραίο θα ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι, να προβώ στις άμεσες 

ενέργειες όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος και να πάω να καταθέσω τη μήνυση μου 

μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στα ελληνικά δικαστήρια. Δεν το έκανα. 

Συμπεριφέρομαι σαν πολιτικό ον. Και σας σέβομαι, και τη διάσταση σας την πολιτική 

και ότι ακριβώς πιστεύω ότι χαρακτηρίζει τον καθέναν. 

Επομένως θα έλεγα, τουλάχιστον σε ότι με αφορά δεν καλύπτομαι και μάλιστα 

εκπλήσσομαι από αυτή τη συμπεριφορά του κ. Φωτιάδη και νομίζω ότι επιφυλάσσομαι 

για όλα μου τα νόμιμα δικαιώματα. Δεν μπορώ εγώ να μιλάω στο Δ.Σ., καθημερινά να 

δίνω τον εαυτό μου στον Δήμο Σερρών και να έρχεται ελαφρά την καρδία ο 

οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος και να λέει αυτά που λέει. Με συγχωρείτε πάρα 

πολύ αλλά πρέπει να προστατέψω την τιμή και την υπόληψη μου. Σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

κ. Στεργίου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα κανείς δεν 

μαλώνει κανέναν. Καταθέτει ο καθένας τις πολιτικές του απόψεις. Εδώ μπήκε ένα 

ψευτοδίλημμα, το ψευτοδίλημμα είναι ποινικοποίηση της πολιτικής λειτουργίας και της 

πολιτικής ζωής ή ποινικοποίηση των πολιτικών ευθυνών; Και εδώ πρέπει να 

απαντήσουμε. Για μένα ο πολιτικός διάλογος πρέπει να γίνεται σε ζητήματα πολιτικής 

και είμαι δεκτός και πρέπει να γίνεται και το ζητούμε και σαν παράταξη. Όμως 

τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και νομίζω και τους άλλους συναδέλφους, δεν θα αφήσω 

ποτέ κανένα, για ζητήματα τιμής να θίξει την τιμή και την υπόληψη μου. Και θα το 

υπερασπίσω το δικαίωμα μου αυτό με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Αυτό είναι για μένα 

ζήτημα αρχής και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι μέσα στην επιστολή 

μας δώσαμε μια σωστή διάσταση του θέματος, που μπορεί να ζητήσει συγγνώμη και να 

δημοσιευτεί αυτό. Γιατί τι γίνεται σε όλη τη πολιτική ζωή; Κατηγορούν κάποιο πολιτικό 

πρόσωπο ότι είναι διεφθαρμένο, και όταν τελικά αποδεικνύεται μέσα στην αίθουσα των 

δικαστηρίων ότι έγινε λάθος και είναι συκοφαντία, δημοσιεύεται εκεί που γράφουν στις 

εφημερίδες τις κηδείες. Εκεί μπαίνει. Και εγώ δεν ζητώ μόνο αυτό. Να μπει και 

πρωτοσέλιδο. Και να σταματήσει αυτή η ιστορία, να σταματήσει τώρα. Και δεν είναι 

απαράδεκτη η επιστολή κ. Φωτιάδη, απαράδεκτη είναι η λειτουργία σας. Γιατί 

μπορούσατε αν είχατε ακούσει το θέμα αυτό να το βάλετε θέμα στο Δ.Σ. εφόσον 

επιζητείτε την πολιτική λειτουργία του οργάνου και να το συζητήσουμε και όχι να πάτε 

στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εμείς μπορούμε να σταθούμε πολύ καλύτερα και από σας και 

να ……. στον συνειρμό, εσείς κάνατε κ. Φωτιάδη μήνυση στα …  και  σταματήσατε  στη  
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διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Η πολιτική σας λειτουργία ήταν αυτή. Πρώτοι 

εσείς, εμείς είχαμε το θάρρος και το σθένος να καταθέσουμε μια πολιτική ερώτηση και 

να πούμε να ζητήσουν συγγνώμη και εσείς απαντάτε ότι είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη 

είναι η συμπεριφορά σας.  

Αυτό είχα να πω, κι εγώ προσωπικά, όσο με αφορά το ζήτημα αυτό θα το 

κυνηγήσω μέχρι όσο θα πάει, και στα δικαστήρια. Για μένα δεν υπάρχει άλλη λύση, αν 

δεν ζητήσετε συγγνώμη. Σε ζητήματα τιμής δεν κάνω πίσω και χαίρομαι που αρκετοί 

συνάδελφοι συμφωνούν. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Χράπας:   Αυτή η συμπεριφορά του κ. Φωτιάδη εμένα προσωπικά με έχει 

εκπλήξει σήμερα. Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό το θέμα. Ήρθατε εδώ σήμερα κ. Φωτιάδη 

να μας υποδείξετε το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε 

πάνω σ’ αυτό το θέμα. Λυπάμαι ειλικρινά πολύ γιατί όλοι μας έχουμε μια πορεία στην 

κοινωνία και έχουμε δείξει ποιοι είμαστε και γι’ αυτόν τον λόγο μας έχει αξιώσει ο 

Σερραϊκός λαός και μας έχει εκλέξει σ’ αυτό το αξίωμα. Δεν είναι δυνατόν να 

υπονοήσετε σε μια εκπομπή τηλεοπτική, ότι κάποιοι Αντιδήμαρχοι είναι κλέφτες. Θα 

έπρεπε ο εισαγγελέας, και μπορεί να το κάνει, δεν γνωρίζω, μπορεί να το κάνει και 

αύριο, να ασκήσει αμέσως ποινική δίωξη, να μας καλέσει για ανάκριση, να μας πει ¨τι 

συμβαίνει εδώ; Τι κάνατε; Ελάτε να απολογηθείτε¨. Μόνο με αυτό το δημοσίευμα. 

Αιωρείται στον κόσμο, στους τηλεθεατές που είδαν αυτή την εκπομπή, ότι κάποιοι 

Αντιδήμαρχοι έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Είναι σοβαρό αδίκημα αυτό. Εγώ 

προσωπικά, ειλικρινά σας το λέω, δεν το δέχομαι αυτό. Είμαι αστυνομικός 25 χρόνια, θα 

προτιμούσα αύριο κιόλας να έρθει ο εισαγγελέας και να ζητήσει το λόγο από μένα και να 

του απαντήσω. Όπως και από εσάς, αν έχετε στοιχεία να τα καταθέσετε για κάποιον. Δεν 

υπάρχει όμως τίποτα.  

Φρονώ, ότι θα έπρεπε να βγείτε και να πείτε ότι είχατε λάθος ενημέρωση. Ότι 

κάποιοι σας παραπλάνησαν και σας δώσαν ψευδή στοιχεία. Αυτό το περίμενα από εσάς, 

πραγματικά, σαν μεγάλος άντρας που είστε και την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια. 

Αυτή όμως η συμπεριφορά η σημερινή, να μας υποδείξετε το τι θα έπρεπε να κάνουμε, 

ειλικρινά δεν την περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κα Μπιτζίδου:  Κυρίες και κύριοι, έτσι όπως τέθηκε στην εκπομπή όλοι αυτοί οι 

σχολιασμοί, πιστεύω ότι είναι επίθεση επί προσωπικού. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω σαν 

γυναίκα και σαν μία μάνα, μια σύζυγος και μια γυναίκα η οποία αγωνίζεται καθημερινά 

εδώ και 10 χρόνια, παλεύει σ’ αυτό το χώρο της Τ.Α. και βρέθηκε με ιδανικά και όνειρα 

για να παλέψει για κάτι καλύτερο γι’ αυτόν τον τόπο. Είμαστε λίγο πολύ γνωστοί σ’ αυτή 

τη κοινωνία και γνωρίζουμε όλοι τις ρίζες μας, τη σκούφια μας, το τι είμαστε και πως 

συμπεριφερόμαστε καθημερινά. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα να ζητήσω δημόσια 

συγγνώμη. Και ειλικρινά πιστέψτε με, αυτά τα χρόνια, αν θέλετε με την πολιτική μου 

αφέλεια, με τον προσωπικό μου αυθορμητισμό, πολλές φορές βγαίνοντας στα κανάλια 

ίσως είπα κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν ευσταθή, δεν ίσχυαν ή τουλάχιστον δεν 

ήταν σωστά έτσι όπως τα είχα πει και τα είχα εκφράσει. Ποτέ δεν αναφέρθηκα επί 

προσωπικού και εκείνο που έκανα ήταν να ζητήσω και συγγνώμη και δημόσια και 

μάλιστα και θυμάμαι και χαρακτηριστικά παραδείγματα.  
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Εκείνο το οποίο θέλω να πληροφορηθείτε όλοι είναι ο αγώνας που κάνουμε 

καθημερινά για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Δήμος, 

ένα διαλυμένο σύστημα με όλα τα προβλήματα τα οποία ήρθαν και επωμιζόμαστε αυτή 

τη στιγμή, με νόμους, με καινούργιο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε 

και να μπορέσουμε να μπούμε όλοι μαζί σε έναν κοινό αγώνα. Οι υπάλληλοι του Δήμου 

γνωρίζουν ακριβώς την καθημερινή μας προσπάθεια, τον καθημερινό μας αγώνα, αλλά 

εκείνο το οποίο βγαίνει συνεχώς στην Σερραϊκή κοινωνία είναι από πολλά άτομα της 

αντιπολίτευσης, ποτέ κάτι θετικό και πάντα όλα τα πάντα τα οποία επωμιζόμαστε από το 

παρελθόν, τα οποία έμμεσα ή άμεσα μας τα φορτώνουν, είναι όλα τα αρνητικά. Εμείς 

δηλαδή ευθυνόμαστε για την κατάσταση που έχουμε να διαχειριστούμε, ενώ δεν 

ευθυνόμαστε καθόλου, και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά όλα τα 

προβλήματα.  

Ειλικρινά πιστεύω ότι όποιος εμπλέκεται σε όλα αυτά, δεν θα ακούσει ποτέ 

ευχαριστώ. Ειλικρινά το λέω προσωπικά, και ξέρω ότι εκείνοι που δεν ακούν ποτέ 

ευχαριστώ είναι αυτοί που παράγουν το περισσότερο έργο. Και ειλικρινά πιστέψτε με, 

εκφράζομαι προσωπικά, και πιστεύω ότι όσο περισσότερο έργο θα παράγει η Δ.Α. τόσο 

πιο μεγάλο πόλεμο θα δεχόμαστε. Όμως είμαστε τόσο γεροί, μια πολύ δεμένη και καλή 

ομάδα, είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε το στίγμα μας σ’ αυτή τη κοινωνία, είμαστε 

αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και είμαστε αποφασισμένοι να 

θυσιάσουμε πάρα πολλά πράγματα και ήδη το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 

Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.  

Εγώ, αυτά είχα να πω, και ειλικρινά δεν θα αφήσω κανέναν να σπιλώσει την 

προσωπική μου τιμή, γιατί για μένα εκείνο που έχει σημασία, είναι η τιμιότητα μου, η 

προσωπικότητα μου και πραγματικά ο συνεχής αγώνας ο οποίος κάνουμε πρέπει κάποια 

στιγμή να εκτιμηθεί και έστω να πουν ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι 

αυτοί. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μυστακίδης:  Βασικά, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες, αλλά επειδή θεωρώ ότι 

το θέμα είναι απλό και θα μπορούσε να λυθεί με πολύ εύκολο τρόπο. Θα ήθελα να 

ρωτήσω τον κ. Φωτιάδη, να μας απαντήσει ευθέως, επειδή όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε 

εδώ μέσα, και νομίζω ότι γνωριζόμαστε καλά, να μας απαντήσει ο κ. Φωτιάδης εάν αυτή 

τη στιγμή, αν θέλει, αν πραγματικά πιστεύει ότι κάποιος από εμάς θα μπορούσε να κάνει 

κάτι τέτοιο. Να μας απαντήσει γιατί το κανάλι ζήτησε συγγνώμη, γι’ αυτό δεν 

αναφέρομαι και στο κανάλι … 

κ. Πρόεδρος:  Όχι δεν ζήτησε. 

κ. Μυστακίδης: Εν πάση περιπτώσει, να μας πει ο κ. Φωτιάδης αν θέλει και 

μπορεί το γεγονός. Υπάρχει κάποιο γεγονός; Υπάρχουν κάποιοι εμπλεκόμενοι; Ποιοι 

είναι αυτοί; Ποιος βενζινάς; Ποιος Αντιδήμαρχος; Και να μας φέρει πραγματικά 

στοιχεία. Δεν μπορούμε να λέμε αόριστα ότι υπάρχει κάποιο γεγονός, και δεν ξέρουμε 

ποιο γεγονός, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, που πήγε, τι έκανε. Να απαντηθούν αυτά τα 

ερωτήματα μου. Έτσι απλά. Ευχαριστώ.  

κ. Γρηγοριάδης:  Βασικά έχω καλυφθεί εγώ από όλα όσα ειπώθηκαν. Απλώς το 

πράγμα δεν είναι τόσο απλό όσο προσπαθούν κάποιοι να το παρουσιάσουν. Να έρθουμε 

εδώ και να πούμε, δεν είναι έτσι κύριοι. Την εκπομπή την άκουσαν χιλιάδες άνθρωποι. 

Εδώ ποιος θα την ακούσει; Και ποιος θα πιστέψει; Θα έρχεται ο καθένας και θα λέει ¨δεν 

είμαι εγώ, είναι ενδεχομένως ο άλλος αλλά δεν είμαι εγώ¨;  
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Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα έρχονται ένας – ένας στο κανάλι και θα λέει 

τι; Ο δημοσιογράφος εμένα δεν με γνωρίζει και με έβαλε στο τσουβάλι. Εγώ πιστεύω 

ακράδαντα ότι κανένας δεν το έκανε και πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Ο κ. Φωτιάδης με 

γνωρίζει όμως. Έχουμε συνεργαστεί, σίγουρα ξέρει το ποιόν μου, δεν ξέρω αν εννοεί 

εμένα ή κάποιον άλλον.  

Εν πάση περιπτώσει πρέπει να λάμψει η αλήθεια, για να μην αιωρείται τίποτα. 

Όταν εγώ βλέπω κάποιον πολίτη και από μέσα του ενδεχομένως λέει ότι ¨ρε μπαγάσα 

μήπως είσαι εσύ¨; Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ανεχθώ. Ευχαριστώ.  

κα Αγιαννίδου: Το ότι ασχολούμαστε μια ώρα και πλέον με μια συγγνώμη η 

οποία νομίζω ότι έπρεπε να είχε δοθεί, εάν πράγματι υπήρχε πολιτικός πολιτισμός, αυτό 

και μόνο σημαίνει πολλά. Μπορείτε να το αξιολογήσετε. Σε όλο το Σώμα απευθύνομαι.  

κ. Κατιρτζόγλου: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Συνάδελφοι, δεν 

ασχολούμαστε μια ώρα με την ουσία του θέματος, δηλαδή, για το αν κάποιος από τους 

Αντιδημάρχους έκανε αυτό για το οποίο αιωρείται αυτή η κατηγορία. Προφανώς και δεν 

μπορούμε να το συζητήσουμε, προφανώς και δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία. Δεν 

είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο. Ασχολούμαστε 

όμως κυρία Αντιδήμαρχε, με το ζήτημα της γενικότερης πολιτικής λειτουργίας. Δηλαδή, 

είναι δυνατόν μέσα από αυτές τις πρακτικές να επιδιώκεται η φίμωση της 

αντιπολιτεύσεως; Είπατε κ. Αντιδήμαρχε, ότι κάνατε έρευνα. Υπάρχει η περίπτωση της 

τετελεσμένης πράξης, για την οποία φαντάζομαι κανείς εδώ μέσα, ούτε κι εγώ φυσικά, 

δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό, για τετελεσμένη πράξη, δηλαδή ότι κάποιος 

έβαλε σε κάποιο βενζινάδικο βενζίνη στο όχημα του, άλλωστε αυτό θα αποδεικνύονταν 

από κάποια έγγραφα προφανώς, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό το πράγμα και δεν 

μπορεί κανείς να το ισχυριστεί. Ούτε νομίζω ότι επί της ουσίας έλεγε κάτι τέτοιο ο κ. 

Φωτιάδης. Υπάρχει η περίπτωση της απόπειρας όμως κ. Δήμαρχε, το ενδεχόμενο αυτό 

μήπως χρειάζεται να το ερευνήσετε; Και σταματώ εδώ.  

Πέρα από αυτό και πέρα από την ουσία του πράγματος, για μένα όλοι οι 

συνάδελφοι και ιδίως οι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος είναι πρόσωπα σεβαστά και τα 

τιμώ και τα υπολήπτομαι απεριόριστα και νομίζω ότι όλοι μας αυτό κάνουμε και αυτό 

πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να έχουμε έναν σωστό πολιτικό πολιτισμό και να 

λειτουργούμε ως Δ.Σ. Σερρών, γιατί πράγματι αποτελούμε στόχο, παράδειγμα για όλη 

την Σερραϊκή κοινωνία. Όμως κ. Δήμαρχε, η λογική αυτή την οποία έχετε επιλέξει ως 

παράταξη, δηλαδή κάθε φορά που θα τίθεται κάποιο θέμα, κάποια πληροφορία, κάποια 

άποψη που θα εκφράζει κάποιος δημοτικός σύμβουλος, να επακολουθεί αυτή η 

διαδικασία της ποινικοποίησης, είναι λάθος αυτός ο δρόμος κ. Δήμαρχε.  

Θα μπορούσατε κ. Φωτιάδη και εσείς σύμφωνα με τη λογική αυτή, ότι είχατε να 

πείτε να το κάνατε με μια μηνυτήρια αναφορά.  

κ. Φωτιάδης: Βεβαίως.  

κ. Κατιρτζόγλου: Εκεί θα οδηγηθούμε. Ότι θέλουμε να κάνουμε εδώ μέσα ως 

Δ.Σ. θα το κάνουμε μέσω της Εισαγγελίας; Αν έχουμε κάποιο παράπονο ή καταγγελία θα 

το κάνουμε με μηνυτήρια αναφορά; Εσείς θα το κάνετε με μήνυση για συκοφαντική 

δυσφήμιση; Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λειτουργήσουμε έτσι. Και νομίζω ότι όλη αυτή 

την ώρα, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και ως αντιπολίτευση, σ’ αυτό κατατείνει.  
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Στο θέμα της πολιτικής λειτουργίας. Επί της ουσίας των υποτιθέμενων 

κατηγοριών κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Προφανώς. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε τους ντετέκτιβ ούτε τους Εισαγγελείς ο κάθε ένας στους δημοτικούς 

συμβούλους. Αλλά δεν μπορούμε και να σιωπούμε όταν ακούγεται στη Σερραϊκή 

κοινωνία κάτι.  

Εγώ προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω να αναφέρω κάτι 

συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να έχω αύριο για κάποιο άλλο θέμα να αναφέρω κάτι 

συγκεκριμένο. Θα μας κάνετε τον καθένα μας κάθε φορά μήνυση γι’ αυτό το θέμα, για 

τέτοια ζητήματα; Δεν μιλάω επί της ουσίας, μιλάω για το ζήτημα της πολιτικής 

λειτουργίας, αυτό με αφορά εμένα αυτή τη στιγμή.  

Αναφέρθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και είπαν ένα σωρό πράγματα για την τιμή και 

την υπόληψη τους. Πράγματι είναι σεβαστοί εξ ορισμού και εξ αρχής. Δεν το συζητάμε 

αυτό. Μην αναλίσκεστε σ’ αυτή την ιστορία να αποδείξετε όλοι ότι δεν είστε ελέφαντες. 

Σας σεβόμαστε όλους, πράγματι. Και μη λέτε ότι ¨εκλεγήκαμε και μας ψήφισε ο 

Σερραϊκός λαός¨. Δεν είναι κολυμπήθρα του Σηλωάμ οι εκλογές που όταν μας ψηφίζουν 

πάει να πει ξαφνικά ότι γίναμε σωστοί και όταν δεν μας ψηφίζουν δεν είμαστε σωστοί. 

Πράγματι σας ψήφισαν, πράγματι εκλεγήκατε, πράγματι έχετε καλές προθέσεις αλλά δεν 

είναι και κολυμπήθρα του Σηλωάμ οι εκλογές και η νίκη στις εκλογές.  

Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Υπογράφετε και οι επτά Αντιδήμαρχοι αυτή 

την επιστολή. Είμαι σίγουρος 1000%, ότι ο καθένας για τον εαυτό του βάζει το χέρι στη 

φωτιά. Εσείς είστε σίγουροι, μπορείτε να βάλετε για τους άλλους το χέρι στη φωτιά; Αν 

είστε σίγουροι προσέξτε μην εκτεθείτε στο μέλλον. Αυτό τίποτα άλλο.  

κ. Γαλάνης: Και άλλες υπόνοιες.  

κ. Κοτρώνης: κ. Δήμαρχε δεν σας συμφέρει το κλίμα που πάτε να 

δημιουργήσετε. Είναι απαραίτητο ένα κλίμα συναίνεσης που είχε δημιουργηθεί και μη 

μεγαλοποιείτε τα πράγματα.  

Λέτε για μηδενιστική πολιτική από την αντιπολίτευση, δεν έχει προλάβει να 

περάσει ούτε ένας μήνας, που την βρήκατε την μηδενιστική πολιτική; Αντίθετα έχετε 

κατηγορηθεί εσείς για άλλες περιπτώσεις ότι ακολουθήσατε μηδενιστική πολιτική. Και 

για τον κ. …, ακόμα όμως δεν πέρασε ούτε ένας μήνας, δεν μπορούμε να λέμε τέτοια 

πράγματα. 

Εγώ στην αρχή δεν ήθελα να το πιστέψω, όμως στην πορεία της συζήτησης το 

εκλαμβάνω ως απειλή και με το ύφος σας και με τη συνεννόηση που βλέπω από όλους. 

Δεν έχετε ακούσει την κατηγορία κύριοι, ότι όποιος παίρνει την εξουσία την 

διαχειρίζεται, την χρησιμοποιεί ως λάφυρο; Και σε πολλές περιπτώσεις, στη συντριπτική 

πλειοψηφία γίνεται. Σας κατηγόρησαν λοιπόν ότι θέλετε να το κάνετε. Αποδείξτε ότι δεν 

το κάνετε. Ότι δεν θα την διαχειριστείτε ως λάφυρο.  

Λυπάμαι πραγματικά, νόμιζα ότι οι κύριοι Αντιδήμαρχοι δεν θα επιμείνουν. Τι να 

κάνουμε κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Γαλάνη, θα δεχτείτε και άδικες επιθέσεις. Έτσι 

είναι, τι να κάνουμε; Και μη μου πείτε ότι και εσείς δεν είπατε κάτι; Απλά οι άλλοι δεν 

θέλησαν να ποινικοποιήσουν αυτά που είπατε. Θα μπορούσαν με το παραμικρό.  

Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε, νομίζω ότι το Σώμα μπορεί, βγαίνει 

συμπερασματικά και από όλες τις τοποθετήσεις, ότι δεν το πιστεύουμε ότι έχει γίνει, 

συνεπώς να λήξει το θέμα, για να πάμε πιο μπροστά όχι μόνο σήμερα αλλά και για όλη 

την 4ετία. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τα δικαστήρια από τώρα και στο εξής.  
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κ. Αναστασιάδης:  Κυρία Μπιτζίδου να ξέρετε ένα πράγμα, όταν ο Θεμιστοκλής 

ήταν μικρό παιδί, ο γνωστός στρατηγός Αθηναίος, τον πήρε ο πατέρας του και τον πήγε 

στο λιμάνι στον Πειραιά και του είπε, εκεί ήταν τα καράβια που ήταν παροπλισμένα και 

του είπε ¨παιδί μου όταν οι Αθηναίοι δεν χρειάζονται τους πολιτικούς, έτσι καταντάνε¨ 

και του είπε να προσέχει, ποτέ να μην ασχοληθεί με τα πολιτικά. Όμως ο Θεμιστοκλής 

ξέρεις τι έγινε από εκεί και πέρα, έγινε ο μεγάλος άντρας των Ελλήνων τον οποίο 

σκοτώσανε, τον κάναν και αυτοκτόνησε. Έτσι είναι η πολιτική παιδί μου. Αυτό ήθελα να 

το πω όχι για τίποτα άλλο αλλά για να μη στενοχωριέσαι.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Δήμαρχε, πράγματι κάνατε μια φιλότιμη προσπάθεια και με τη 

γλώσσα του σώματος και με τη δραματοποιημένη σας προσπάθεια να με καταστήσετε 

στόχο και βεβαίως οι υπόλοιποι σας ακολούθησαν. Δεν σας παρεξηγώ. Και αυτά που 

είπατε, και όπως τα είπατε τα περίμενα από εσάς, να είμαστε ειλικρινείς. Ξεδιπλώνετε 

τον χαρακτήρα σας.  

Εμείς, και προσωπικά εγώ, και πριν ξεκινήσουμε, είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι 

θα στηρίξουμε αυτή την περίοδο που εμείς λέγαμε προεκλογικά ακόμη, ότι θα είναι μια 

δύσκολη περίοδος. Ότι θα θέλει συναίνεση, ότι θα είμαστε κοντά και θα σας ρίχνουμε 

θετική ψήφο και ότι θα σας βοηθήσουμε. Αλλά, το αλλά ήταν πάντοτε ουσιαστικό και 

οφείλατε να το κρατήσετε και να μην φτάσετε σ’ αυτή τη συμπεριφορά.  

Δεν μου κάνατε κακό ξέρετε, εσείς και οι υπόλοιποι που τοποθετήθηκαν. Διότι 

κάνατε μια σαφή προσπάθεια να αλλοιώσετε αυτά τα οποία διάβασε ο κ. Πρόεδρος. Εγώ 

βεβαίως σημείωσα ακριβώς τις εκφράσεις σας. Ούτε είπα ότι κλέψατε βενζίνη, ο 

πληθυντικός είναι για να μην φτάσει η συζήτηση σε ένα όνομα, που όλοι το ξέρετε, όλοι 

το ακούσατε, και οι κυρίες βεβαίως είναι εκτός. Έτσι να τα λέμε με το όνομα τους 

εφόσον θέλετε.  

Όπως επίσης εδώ μέσα όλοι με έκπληξη ακούσανε ότι αυτό το δημοσίευμα δεν το 

διαβάσατε και ότι αυτό αν και σήμερα έπεσε στην αντίληψη σας, δεν σας ταρακούνησε. 

Λοιπόν, δεν πειράζει. Εγώ σας συγχωρώ, εσάς και όλους τους υπολοίπους με τέτοια 

έπαρση τοποθετηθήκατε. Είναι στοιχείο όσων έχουν τις πρώτες μέρες της εξουσίας να 

θεωρούν ότι μπορούν τώρα, μετά από μια 10ετή προσπάθεια, δεν κατάλαβα, σας χρωστά 

κάτι η κοινωνία; Χρωστάει σε κάποιον από εμάς η κοινωνία κάτι; Μόνοι μας 

παρουσιαστήκαμε και εσείς κάνατε μια προσπάθεια και επειδή ήταν 10ετής σύμφωνα με 

τις τοποθετήσεις θα πρέπει, δεν κατάλαβα, να σωπάσουμε; Θα πρέπει δηλαδή να 

ανεχθούμε; Θα πρέπει δηλαδή αυτά που ακούμε, και με ποια διαδικασία; Ήταν 

ιδιαιτέρως … και με τη νομική του επάρκεια, εδώ αυτό που λέγεται ή μας καταγγέλλουν 

ανώνυμα ή εν πάση περιπτώσει μας λένε επώνυμα αλλά ως δημότες αλλά δεν θέλουν, γι’ 

αυτό είμαστε οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι παρατάξεις τώρα πια, σας το θέτουμε σε 

δημόσια διαδικασία; Πέστε μας ακριβώς πως θέλετε και θα το κάνουμε. Γιατί αλλιώς 

κοντεύουμε και να μας … δημόσια, έξω από το Διοικητήριο, τώρα που πήρατε την 

εξουσία, μετά από μια 10ετή προσπάθεια, να υποκλιθούμε.  

Αυτά δεν είναι πράγματα κ. Δήμαρχε, όσο δεν για τα υπόλοιπα περί Δαϊρετζή 

κλπ. τα αντιπαρέρχομαι, τα αντιπαρέρχομαι και κάτι άλλα που είπατε, εγώ ζήτησα τη 

βοήθεια να αποκαλυφθεί αυτός που είναι δειλός και δεν το λέει με το όνομα του, εσείς 

όμως επειδή τότε, και κανείς δεν ασχολήθηκε από την παράταξη σας, σας άρεσε η 

ανώνυμη καταγγελία έτσι; Όλα όσα λέγαν για τον Φωτιάδη σας άρεσαν, και όταν 

κάποιοι φίλοι σας τα έγραψαν και στις εφημερίδες εσείς γελάγατε, σας άρεσαν.  
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Αυτή είναι η δημοκρατία την οποία εσείς πιστεύετε και κάποιοι άλλοι με 

ιδιαίτερο εισαγγελικό ύφος εδώ μας είπαν ότι τα λέμε πολύ καλά. Και καλύτερα. Λοιπόν, 

επειδή έχουμε και ημερήσια διάταξη, το όλο θέμα όπως είπε και ο κ. Κοτρώνης θα 

έπρεπε να το μαζέψετε, πάραυτα και να μην του δώσετε τη διάσταση, περίμενα από εσάς 

κ. Δήμαρχε τουλάχιστον, διότι οι άλλοι επτά ενδεχομένως ομαδοποιήθηκαν για τους 

γνωστούς λόγους, κάποιος έκανε κάτι, λέει η κοινωνία και το ξέρει. Αυτό εγώ σας 

μεταφέρω. Αν αυτό, όπως το διατυπώνω είναι ποινικό αδίκημα κ. Γαλάνη, και αν αυτό, 

όπως εσείς δήθεν το εκλάβατε και σας ενόχλησε, δεν το κάνατε στο παρελθόν, διότι εγώ 

δεν ασχολήθηκα, διότι όταν ανέφερα για τα λεχθέντα, χτες στην ίδια εκπομπή, εννοούσα 

ότι αυτό που είπε η κ. Μπιτζίδου ότι κάποιος κατήγγειλε στην κ. Σαραντίδου ότι εκεί δεν 

έγινε κάτι όπως ακριβώς και έλεγε ότι είναι παράνομα, ή νόμιμα κ.λπ. Τελικά εγώ δεν 

κατάλαβα αν νόμιμα μπήκαν καύσιμα στο Μητρούσι και αν λειτουργεί. Το αφήνω όμως 

αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που μας καταγγέλλουν κι εμείς ως δημοτικοί 

σύμβουλοι όπως εσείς το ανεχθήκατε και δεν θα έπρεπε να το … Ξέρετε τι εννοώ πολύ 

καλά με το άρθρο 66.  

Ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

κ. Πρόεδρος:   Ολοκληρώστε κύριε συνάδελφε. 

κ. Φωτιάδης: Βεβαίως και θα ολοκληρώσω, αλλά όταν πρόκειται για τη δική 

μου τιμή, για τη δική μου υπόληψη και όταν υπάρχει αυτό το «ομαδικό» πνεύμα, 

«ομαδοποίηση», γιατί άραγε; Θα έπρεπε ο κ. Δήμαρχος να δείξει μια άλλη διάθεση. Εν 

πάση περιπτώσει κάτι άλλο για δειλούς, και αν τολμήσετε και ότι έπεσα πολύ χαμηλά, τα 

αφήνω. Δεν πειράζει. Τους συγχωρώ. Νέοι είναι στην εξουσία, θα μάθουν ότι δεν 

χειρίζονται έτσι τους δημοτικούς συμβούλους. Θέλει αντοχή, θέλει διάθεση, θέλει 

καλοπροαίρεση και όπως σωστά ακούστηκε εδώ, θα έπρεπε κ. Δήμαρχε να δείτε, γιατί 

κάποιος έκανε κάτι ίσως, αυτό είπα εγώ. Αν θέλετε να το βάλω πιο πολύ συγκεκριμένα 

αλλά το ξέρετε. Όμως κ. Δήμαρχε δεν αντέχετε, όπως δεν αντέξατε όταν κάποιος πάλι 

στο κέντρο της πόλης έκανε κάτι και το ξέρατε και είπατε ψέματα. Γι’ αυτό λοιπόν, μην 

κάθεστε με τη γλώσσα του σώματος… 

κ. Δήμαρχος: Τι; Πείτε το. 

κ. Φωτιάδης: Όχι δεν θα το πω, εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω. Εσείς πείτε 

και πάλι ότι αυτό που συνέβη στην πλατεία δεν το ακούσατε, δεν το μάθατε. Λοιπόν 

σύμφωνα με τα δικά σας ήθη και το δικό σας ήθος, θα σας το πω στο γραφείο σας. Σεμνά 

και ταπεινά.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ, να το μάθει όλη η κοινωνία.  

κ. Φωτιάδης: Είπατε ψέματα ναι ή όχι; 

κ. Δήμαρχος: Για πιο πράγμα; 

κ. Φωτιάδης: Δεν ξέρετε;  

κ. Δήμαρχος:  Πείτε το. 

κ. Φωτιάδης:  Συγγνώμη δεν ξέρετε; Ωραία! Επειδή όμως όλη η κοινωνία ξέρει, 

εσείς εκτίθεστε. Εγώ λοιπόν κλείνω κ. Πρόεδρε, δηλώνοντας ότι για μένα άσκησα αυτό 

που οφείλω να κάνω ως αρχηγός παράταξης, ως δημοτικός σύμβουλος, που για μένα δεν 

είναι υποτιμητικό, που γνωρίζω μετά από αυτή τη διαδρομή μου πόσο ιερή είναι αυτή η 

θέση, πόσο επί της ουσίας θα πρέπει να τη σέβεται ο καθένας και σας καλώ όλους σας, 

χαμηλώστε τους τόνους.  
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Εμείς έχουμε καλή προαίρεση, τούτο το σπίτι, ο Δήμος, δεν είναι δικός σας, έστω 

και αν μετά από 10ετή προσπάθεια, και κανείς κ. Μπιτζίδου δεν σας είπε να θυσιαστείτε, 

εσείς μόνη σας αυτόκλητα ήρθατε και προσπαθήσατε, αλίμονο.  

Παρόλα αυτά εγώ δέχομαι τα πάντα ότι είναι καλοπροαίρετα, ότι αυτά που λέτε 

και ξελέτε είναι από την αγωνία των πρώτων ημερών. Εμείς θα σας στηρίξουμε, αλλά κ. 

Δήμαρχε, Παναγιώτη εσένα σκέφτομαι επειδή μου μίλησες προσωπικά, βεβαίως δεν 

είσαι εσύ και το ξέρεις … 

κ. Πρόεδρος:  Συγνώμη για την παρέμβαση μου κ. Φωτιάδη, σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, εδώ πρέπει με τη δική μου παρέμβαση. Έχετε ρίξει κάποιες χειροβομβίδες, 

σας παρακολουθώ τόση ώρα, σας έχω δώσει το λόγο, σας σέβομαι όλους σας 

πραγματικά, όμως επειδή έχετε σχεδόν συγκεκριμενοποιήσει το πρόσωπο, εδώ είστε 

υποχρεωμένος ως πολιτικός άνδρας να καταθέσετε ονοματεπώνυμο του κυρίου ο οποίος 

έβαλε βενζίνη ή πετρέλαιο. Πρέπει να το κάνετε. Δεν θα πετάμε τις χειροβομβίδες εδώ 

και όποιον πάρει ο χάρος. Με την εις άτοπον απαγωγή δεν μπορούν να παν τα πράγματα.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Άκουσα όλους, και τις 

κυρίες με προσοχή, τις κατηγορίες, τις επιθέσεις. Απευθύνθηκα μόνο στον Παναγιώτη 

επειδή τυχαίνει να είναι ιδιαιτέρως προσωπικός μου φίλος και συνεργάτης. Επειδή 

ανέφερε ο ίδιος το όνομα μου λέγοντας ότι τον γνωρίζω.  

Τελειώνω και σας επαναφέρω ακριβώς στη δική μου στάση στη συγκεκριμένη 

συζήτηση – συνέντευξη. Όλα τα άλλα που προσθέσατε, επειδή προφανώς θα γραφεί και 

πρακτικό, είναι δικά σας, στη προσπάθεια σας να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Κύριε 

Δήμαρχε, προχωρήστε, ξέρετε γιατί; Όχι γιατί κάνατε 10ετή προσπάθεια, γιατί πρέπει 

εδώ να κερδίσουμε τις μέρες, διότι οι καιροί είναι ανταγωνιστικοί, διότι προεκλογικά δεν 

λέγατε την αλήθεια, λέγατε ότι εδώ τα πράγματα είναι εύκολα, εξού και η διατύπωση η 

δική μου για λάφυρο. Λέγατε ότι εδώ, αυτά που λέγατε και λέγατε και πολλά όπως και ο 

συγκεκριμένος που έκανε το συμβάν στη πλατεία που δεν το μάθατε ότι συνέβη. Σας 

ευχαριστώ.  

κ. Γαλάνης: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού σας παρακαλώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:   Βλέπετε λοιπόν κύριοι συνάδελφοι ότι όταν θίγεται, θέλω να 

κάνω μια έκκληση στο Σώμα, σε όλους εμάς, εννοώ αντιπολίτευση, συμπολίτευση, 

άπαντες, ο κόσμος όπως βλέπετε κ. Μηλίδη άλλα περιμένει από εμάς, όμως όταν θίγεται 

η τιμή και η υπόληψη κάποιων ανθρώπων, γίνεται κουβέντα η οποία πάει σε μάκρος. Θα 

παρακαλούσα ειλικρινά, τον κάθε ένα από εμάς να μη ρίχνει πλέον βενζίνη στη φωτιά. 

Όλος ο κόσμος, βλέπετε πως έχει χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου, και δεν 

εννοώ του δικού μας μόνο τόπου των Σερρών, όλης της κοινωνίας της Ελληνικής. Όλοι 

μιλούν με τα χειρότερα λόγια για τους πολιτικούς. Κάνω ειλικρινά μια έκκληση και λέω 

το εξής, να μην πυροδοτήσει στο μέλλον κανείς από εμάς και εννοώ και τους 42 

εκλεγμένους, να μην πυροδοτεί ούτε μέσω τηλεοράσεων είτε από οποιοδήποτε άλλο 

μέσον τέτοιες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι συμφέρει σε κανέναν και δεν νομίζω ότι οι 

λέξεις ¨άκουσα¨, ¨μου είπαν¨, χωρίς στοιχεία τιμά τους πολιτικούς άνδρες. Αυτό τιμά 

κάποιες εκπομπές σε κάποια κανάλια που είναι σε στυλ κουτσομπολιού. Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ λοιπόν, κάνω έκκληση να πάμε τον πήχη ψηλά.  

κα Μαυρίδου:  Μιλάτε για την εκπομπή μου;  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν χαρακτήρισα την εκπομπή σας. Υπάρχουν άλλες εκπομπές σε 

τηλεοπτικά κανάλια μεγάλης εμβέλειας που είναι κουτσομπολίστικα. Μη θίγεστε κ. 

Μαυρίδη. Θα σας δώσω και το λόγο.  

κα Μαυρίδου:  Όχι δεν θέλω να μου δώσετε το λόγο.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ ειλικρινά κάνω έκκληση σε όλους, να μην φτάνουμε ποτέ να 

λέμε ¨άκουσα αυτό, μου είπαν εκείνο¨, έχω στοιχεία, καταθέτω, μηνύω και φυσικά 

εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση είναι σκληρή και αυστηρή κριτική στη 

Δ.Α. Αυτό είναι από τις βασικές σας προτεραιότητες. 

κ. Φωτιάδης: Για την εφημερίδα να μας πείτε, εδώ κατήχηση και λειτουργική 

δεν έχουμε.   

κ. Πρόεδρος: Μην μπερδεύετε το πολιτικό πρόσωπο με τον τύπο ή την 

τηλεόραση, εγώ τα έχω ξεχωριστά. Εάν εσείς θέλετε να τα μπερδέψετε, δικαίωμα σας. 

Εγώ αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ.  

Ο κ. Γαλάνης επί προσωπικού.  

κ. Γαλάνης:  Το αν έχουμε καλούς συμβούλους ή καλούς νομικούς αυτό θα 

κριθεί εκ του αποτελέσματος κ. Φωτιάδη.  

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εμείς οι υπόλοιποι, όπως μας 

χαρακτήρισε ο κ. Φωτιάδης, δεν θα διαπραγματευτούμε εδώ την τιμή και την υπόληψη 

μας. Ούτε εμείς φέραμε το θέμα εδώ για να ταλαιπωρήσουμε το Σώμα. Ο κ. Φωτιάδης 

ήθελε να αναδείξει το θέμα, εγώ θα περίμενα ειλικρινά όσον αφορά να ζητήσει μια 

θαρραλέα συγγνώμη και εδώ να κλείσει το θέμα, δυστυχώς συνεχίζει το συκοφαντικό 

του κατήφορο, ένας κατήφορος ο οποίος και πολιτικά τον χαρακτηρίζει αλλά και σε ότι 

αφορά τις σχέσεις μας σε προσωπικό επίπεδο γιατί θίγεται η τιμή και η υπόληψη 

προσωπικά η δική μου, νομίζω ότι δεν χωρά αμφιβολία ότι θα προχωρήσω στις νόμιμες 

ενέργειες.  

Εγώ κ. Φωτιάδη με ακούσματα, με αυτά που λέτε ότι κάποιος ή αποκλείοντας τις 

γυναίκες, αποκλείοντας τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Γρηγοριάδη, τον α ή τον β, δεν 

λειτούργησα και ούτε θα λειτουργήσω ποτέ και αν υπήρξαν δημοσιεύματα στα διάφορα 

blogs τα οποία αναφερόταν στο όνομα μου, ποτέ δεν λειτούργησα έτσι προεκλογικά, 

εσείς προβήκατε σε μηνύσεις όπως σε μηνύσεις προβήκατε κατά του κ. Δαϊρετζή. Δεν 

είδα να κάνετε κανένα κείμενο πολιτισμένο για να σας ζητήσει συγγνώμη, ούτε εγώ ποτέ 

λειτούργησα μετά από φήμες ή ακούσματα. Γιατί και εγώ ακούω ότι η νομαρχία δεν 

εισέπραττε στη δική σας θητεία το ημερήσιο δικαίωμα για τις λαϊκές αγορές αλλά δεν 

είπα πουθενά σε κανένα ΜΜΕ κάτι, έκανα αίτημα, απηύθυνα αίτηση … 

κ. Πρόεδρος:   Μην διακόπτετε.  

κ. Γαλάνης: Υπεύθυνα αίτηση σαν υπηρεσία, και περιμένω την απάντηση της 

πρώην Νομαρχίας, νυν Περιφέρειας για το αν εισέπραττε το ημερήσιο δικαίωμα η 

Νομαρχία. Εγώ δεν λειτουργώ όμως με ακούσματα, ούτε κάνω χαρακτηρισμούς … 

κ. Φωτιάδης: Όλα έχουν κάποιο όριο.  

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ.  

κ. Γαλάνης: Χάνει την ψυχραιμία του ο κ. Φωτιάδης βλέπω. Εγώ είπα ότι ούτε 

δέχομαι, ούτε υιοθετώ … 

κ. Φωτιάδης: Είπατε ότι γνωρίζατε. 

κ. Γαλάνης:  Δεν είπα αυτό το πράγμα. Μην διαστρεβλώνετε αυτά που λέω. 

Αφήστε τη δραματοποίηση, σας βλέπω ότι χάνετε την ψυχραιμία σας.  
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κ. Φωτιάδης: Εγώ δεν χάνω την ψυχραιμία μου.  

κ. Γαλάνης: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ούτε έκανα χαρακτηρισμούς 

πολιτικούς για το πώς συμπεριφερόταν ο καθένας μέχρι σήμερα, αν κάνει πολιτικές 

κωλοτούμπες, αν εμφανίζεται τη μια αυτοδιοικητικός και ανεξάρτητος και την άλλη εν 

δυνάμει σύμβουλος … να υπάρχει λίγος σεβασμός στην τιμή και στην υπόληψη του 

καθενός μας. Εμείς τουλάχιστον το πράττουμε μέχρι σήμερα. Να το πράξετε κι εσείς.  

κ. Πρόεδρος:   Ο κύριος Δήμαρχος και κλείνει το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι. Θα ξεκινήσω μ’ αυτά που είπε ο κ. 

Κατιρτζόγλου, μας εγκαλεί για πολιτική λειτουργία, ότι δεν λειτουργούμε πολιτικά 

σωστά. Πολιτική λειτουργία είναι η κατασυκοφάντηση; Σαν άνθρωπος της εκκλησίας, θα 

περίμενα άλλα μηνύματα να στείλετε στην κοινωνία.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Δήμαρχε πάλι αρχίσατε τα προσωπικά ζητήματα. Εκείνο 

που σας είπα ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους πολιτική λειτουργία. Δεν 

μπορούμε να μιλάμε μέσω εισαγγελέα.  

κ. Δήμαρχος: Πολιτική λειτουργία είναι να καταθέτουμε εδώ τις πολιτικές μας 

απόψεις, τα πολιτικά μας επιχειρήματα και να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Πολιτική 

λειτουργία είναι η κατασυκοφάντηση και η σπίλωση πολιτικών προσώπων; Και δεν το 

φέραμε εμείς το θέμα αυτό εδώ. Γι’ αυτό είπα προηγουμένως ότι θα περίμενα σαν 

άνθρωπος της εκκλησίας άλλο μήνυμα να έχετε βγάλει.  

κ. Κατιρτζόγλου:   Λέμε να κλείσουμε τώρα ένα προσωπικό θέμα και ανοίγουμε 

ένα άλλο προσωπικό θέμα. 

κ. Δήμαρχος: Είπατε ότι προσπαθούμε να φιμώσουμε την αντιπολίτευση. Για 

όνομα του Θεού. Αυτό αποτελεί φίμωση; Δηλαδή αν πω εγώ για σας ότι ξαφρίσατε το 

ταμείο το κατηχητικού και κάνατε την βίλα στον Ελαιώνα, αν σας πω κλέφτη, είναι αυτό 

πολιτική λειτουργία; Διότι περί αυτού πρόκειται. Ο κ. Φωτιάδης αμετανόητος 

εμφανίζεται και λέει ότι έκλεψε κάποιος. Δεν το συζητάει αυτό. Και δια της άτοπου 

απαγωγής, δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ, έμειναν τέσσερις, μπορεί σε λίγο 

να μείνουν δύο και μετά να μείνει ένας. Εκεί πάει. Είναι πολιτική λειτουργία αυτή; Και 

υποστηρίζετε εσείς τέτοια πολιτική λειτουργία;  

Ξέρετε πόσες φορές με έχει καλέσει ο εισαγγελέας για να καταθέσω στη διάρκεια 

της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας γιατί είδε γραμμένο σε κάποιο δημοσίευμα κάτι 

και ήθελε να κάνει την έρευνα αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που 

γράφηκε ή ακούστηκε ή όχι. Για να δει αν υπάρχει κάτι. Ο εισαγγελέας, κύριε 

εισαγγελέα βλέπω στις κάμερες και απευθύνομαι σε εσάς, πρέπει αύριο να καλέσετε 

αυτούς οι οποίοι χαρακτήρισαν κλέφτες ή κλέφτη κάποιον Αντιδήμαρχο για να δούμε 

ποιος είναι αυτός ο κλέφτης. Εγώ την έκανα την έρευνα μου κυρίες και κύριοι. Φώναξα 

αμέσως τους Αντιδημάρχους και τους λέω ¨τι είναι αυτά που ακούγονται¨; Και μου λένε 

¨καταθέτουμε, θέλουμε να καταθέσουμε μήνυση γιατί σπιλώνετε η υπόληψη μας¨. Τους 

απάντησα ¨όχι κατευθείαν μήνυση, πρώτα να τους αφήσετε, να τους δώσετε το 

περιθώριο να ζητήσουν συγγνώμη. Αν δεν ζητήσουν συγγνώμη τότε να καταφύγετε σε 

μηνύσεις¨. Λοιπόν, εγώ έκανα πολύ καλά την έρευνα μου, ο εισαγγελέας καλείται αύριο 

να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, όπως με έχουν φωνάξει για ανάκριση πολλές φορές 

όταν είδαν να γράφεται κάτι σε εφημερίδες.  
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Το πρόβλημα του κ. Φωτιάδη είναι γιατί δεν μηνύεις και την εφημερίδα και 

μηνύεις εμάς; Μα αυτό είναι το πρόβλημα; Σήμερα υπέπεσε στην αντίληψη μου αυτό το 

δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, με μικρά γράμματα είναι γραμμένο δεν έτυχε να το δω.  

Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα; Γιατί δεν απευθύνομαι στην εφημερίδα και 

απευθύνομαι μόνο σ’ αυτόν;  

Μηδενιστική αντιπολίτευση κ. Κοτρώνη; Μα ακόμα δεν ξεκινήσαμε, διοικητικά 

συμβούλια επιχειρήσεων, Ν.Π. δεν λειτουργούνε και υπάρχει μια μιζέρια πολιτική. 

Συγγνώμη που το λέω. Πάτε να δείτε πρακτικά, ποτέ δεν φτάσαμε εμείς σ’ αυτό το 

σημείο. Από το πρώτο Δ.Σ. άρχισε η μιζέρια. Ειλικρινά περίμενα περισσότερη 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα τα πούμε σε λίγο για το Μητρούσι, θα δούμε τι 

γινόταν εκεί, θα τα πούμε και αυτά.  

Άλλο οι πολιτικές υποθέσεις είπε κάποιος. Άλλο η πολιτική επίθεση. Την 

λατρεύω την πολιτική επίθεση. Ελάτε εδώ να τα πούμε. Ελάτε εδώ να αναμετρηθούμε 

πολιτικά. Άλλο η πολιτική επίθεση και άλλο η κατασυκοφάντηση. Δεν πρόκειται να 

ακολουθήσουμε τον ολισθηρό δρόμο που επέλεξε ο κ. Φωτιάδης, της σπίλωσης και της 

κατασυκοφάντησης πολιτικών προσώπων.  

Εμείς θα πορευτούμε όπως πορευόμασταν τόσα χρόνια. Με προτάσεις 

τεκμηριωμένες και πολιτικά επιχειρήματα. 

Κύριε Φωτιάδη από την εμπάθεια σας δεν ξέφυγαν ούτε οι νομικοί, ούτε οι 

σύμβουλοι, ούτε οι συνεργάτες τους οποίους πήρα. Βγάλατε εμπάθεια και σ’ αυτούς. Αν 

έχετε κότσια ονομάστε αυτά που λέτε για να ονομάσω και εγώ πάνω σε αυτά που θα 

πείτε. Ονομάστε αυτά που λέτε, δεν έχετε τα κότσια να πείτε ονόματα, δεν έχετε το 

πολιτικό σθένος. Εγώ σας προκαλώ. Δεν αντέχετε αλήθειες.  

κ. Φωτιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:   Μην κάνετε διάλογο. 

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν κάνω διάλογο. Διακόπτομαι συνεχώς. Εγώ δεν τον 

διέκοψα. Δεν αντέχετε αλήθειες.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι ξεπεράσαμε τα όρια του χρόνου. Θέσατε ένα θέμα και 

η ώρα έχει γίνει 10:40, εσείς το θέσατε το θέμα και αρχίζω και μετανιώνω, ειλικρινά το 

λέω ότι μετανιώνω γιατί ταλαιπωρώ όλο το Σώμα. Με μια συγγνώμη θα είχε λήξει το 

θέμα. Δεν θέλατε, εντάξει. Ολοκληρώστε κ. Δήμαρχε για να κλείσει το θέμα.  

κ. Δήμαρχος:   Εδώ είναι το ιερό θεσμικό τραπέζι, εδώ πρέπει να λέγονται όλα, 

όχι στα κανάλια και στα παράθυρα.  

Μα εσύ τον κ. Δαϊρετζή δεν τον μήνυσες, εσύ τα blogs δεν τα μήνυσες; Αυτά λέει 

τα αντιπαρέρχομαι. Δεν λέγαν τα blogs για μας; Για μας δεν λέγαν; Τι δεν λέγαν! Αλλά 

τα blogs είναι κουκουλοφόροι, δεν βγάζουν τη μάσκα.  

κ. Πρόεδρος:   Όπως και οι ανωνυμογράφοι.  

κ. Δήμαρχος:   Δεν πείσατε κανέναν κ. Φωτιάδη με αυτά που είπατε, αντιθέτως 

βγήκατε αμετανόητος, με απαράδεκτη συμπεριφορά και ούτε λίγο ούτε πολύ είπατε 

¨ξέρετε τον κλέφτη¨. Εγώ αν ήμουν εισαγγελέας αύριο θα έκανα κατευθείαν έρευνα. 

Αύριο θα σας καλούσα. Κ. εισαγγελέα πρέπει αύριο να καλέσετε τον κ. Φωτιάδη να πει 

ποιος είναι ο κλέφτης. Ποιος έκλεψε την βενζίνη του Δήμου και την έβαλε στο 

αυτοκίνητο του.  
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Βεβαίως κ. Μηλίδη υπάρχει αγανάκτηση. Υπάρχει αγανάκτηση. Είναι 

απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Ξεκίνησαν μερικοί πάρα πολύ άσχημα. Δεν θα αφήσουμε 

να περάσουν τέτοια φαινόμενα απαρατήρητα. Και συνεχίζει και λέει για την πλατεία. Τι 

έγινε στην πλατεία; Να ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία. Δεν θα μάθουμε;  

Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω περισσότερο το Δ.Σ. Ο κόσμος αηδιάζει μ’ αυτά που 

ακούει, και επιτέλους για να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόληψη των πολιτικών 

προσώπων πρέπει αυτοί που κατασυκοφαντούν να αποδείξουν με στοιχεία αυτά που 

λένε, αλλιώς οι ίδιοι τους είναι κατάπτυστοι στη Σερραϊκή κοινωνία.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε προτείνω μια λύση πολιτική, φτάνει τόσο με την 

ποινικοποίηση.  

κ. Πρόεδρος:  Έχει κλείσει το θέμα, θα μπορούσε να είχε κλείσει στο πρώτο 

πεντάλεπτο, δεν έκλεισε. Τελειώσαμε και προχωράμε στα θέματα. 

κ. Φωτιάδης: Μένει ένα θέμα και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για τη λειτουργία 

του Δ.Σ.  

Πληροφορήθηκα, μου καταγγείλανε και ανέφερα με τη συγκεκριμένη διατύπωση 

τη φρασεολογία. Όχι μ’ αυτά που προσπαθεί να μου χρεώσει ο κ. Δήμαρχος. Στο αμέσως 

επόμενο Δ.Σ., σήμερα, το έφερα προς συζήτηση, διότι εδώ είναι ο ναός. Διότι εδώ ποιος 

είναι καθαρός; Ποιος βάζει τα θέματα ακριβώς στη διάσταση τους; Εάν δεν το έφερνα 

τότε θα συνέβαιναν αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στην ερώτηση της κ. Σαραντίδου, απάντηση στην 

εκτός ημερησίας ερώτηση που υπέβαλλε η κ. Σαραντίδου, από τον δημοτικό συνδυασμό 

Λαϊκή Συσπείρωση στο Δ.Σ. της 31/1/2011 για τα μέτρα που πρέπει να πάρει η Δ.Α. για 

να λύσει τα λειτουργικά θέματα των Σχολείων και μάλιστα της θέρμανσης ώστε να μην 

εμφανιστούν φαινόμενα σαν αυτά του Σχολείου Μητρουσίου, όπου φορτώνουν τα 

οικονομικά βάρη στους γονείς. Παρακαλώ ακούστε την Αντιδήμαρχο, την κ. Μπιτζίδου.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Σύμβουλοι, είναι όντως γεγονός ότι 

υπάρχουν προβλήματα στα Σχολεία και είναι όντως γεγονός ότι μπορεί αυτά τα 

προβλήματα να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα, να ενταθούν, και αυτό που φαίνεται άμεσα 

είναι ό,τι έχει σχέση με τη θέρμανση. Εμείς, αυτή τη στιγμή έχουμε κληθεί για να 

αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση για την οποία δεν 

είμαστε υπεύθυνοι. Οι αρμοδιότητες για την υπάρχουσα κατάσταση στα Σχολεία μας θα 

ξεκινήσει με το νομικό θεσμικό πλαίσιο του νέου Δήμου και οι εγκύκλιοι ή τα Π.Δ. τα 

οποία θα έρθουν μελλοντικά, δεν έχουν έρθει ακόμη, για τη σωστή οργάνωση των νέων 

Σ.Ε., των δύο μεγάλων Σ.Ε. Άρα αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο κάνουμε και εγώ 

προσωπικά αναλαμβάνοντας τον τομέα Παιδεία, είναι να προσπαθώ να συγκεντρώσω 

όλες τις αρμοδιότητες άτυπα, να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή αυτές οι αρμοδιότητες που 

θα έρθουν με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και να οργανώσω αυτόν τον τομέα με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην υπάρχει τίποτα άγνωστο μελλοντικά, άπαξ και 

ξεκινήσουμε με εγκυκλίους και με θεσμικά πλαίσια. Αυτό αποδεικνύεται με το ότι 

αμέσως εκείνο που έκανα και σε συνεργασία με την Α’θμια και Β’θμια Διεύθυνση, 

έστειλα έγγραφο στα Σχολεία για να μου αποτυπώσουν οι διευθυντές των Σχολείων με 

τον προσωπικό τους τρόπο όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες και 

να είμαι πανέτοιμη να τις αντιμετωπίσω, να τις αντιμετωπίσουμε συλλογικά.  
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Οι Σ.Ε., δεν θα σας κουράσω πολύ, απλώς πληροφοριακά επειδή θα πρέπει όλοι 

να ξέρουμε πως λειτουργούν, οι Σ.Ε. είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των χρημάτων, 

είναι οι Σ.Ε. πολλές, ουσιαστικά κάθε Σχολείο είναι και μια Σ.Ε., είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει 

δικό του προϋπολογισμό. Ο δικός τους προϋπολογισμός έχει μέσα επιχορήγηση από το 

υπουργείο, η οποία επιχορήγηση είναι για τις λειτουργικές δαπάνες και αυτή την 

επιχορήγηση την δίνει το Υπουργείο στους Δήμους, οι Δήμοι τη διανέμουν στις Σ.Ε. 

σύμφωνα με απόφαση Δ.Σ., αυτό ισχύει για τους πρώην Δήμους, και σύμφωνα με την 

πρώην νομαρχία και με την Α’θμια διεύθυνση ή Β’θμια, στα Σχολεία της πόλης των 

Σερρών. Άρα δεν παρεμβαίνει καθόλου ο Δήμος στα χρήματα αυτά απλώς τα μοιράζει με 

τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει ο Δήμος ή η 

μοιρασιά θα πρέπει να είναι δίκαιη σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε Σ.Ε., ώστε τα 

χρήματα να είναι επαρκή. Την χρηματοδότηση αυτή τη χρησιμοποιεί κάθε Σ.Ε. για τα 

λειτουργικά έξοδα, πετρέλαιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαρτικά και όλες τις άμεσες ανάγκες. Εάν το 

Σχολείο χρειάζεται επισκευές και άλλες σοβαρότερες δαπάνες, τότε δίνεται δυνατότητα ο 

κάθε Δήμος να επιχορηγεί με την ονομαζόμενη ΣΑΤΑ Σχολείων, δηλαδή ένα χρηματικό 

ποσό το οποίο είναι αποκλειστικά γι’ αυτές τις δαπάνες, θα πρέπει να επιδοτεί ο Δήμος 

με κάποια ποσά για επισκευές στη Σ.Ε. και αν δεν μπορεί να δώσει χρηματική 

υποστήριξη είναι υποχρεωμένος, να στείλει ανθρώπους, υπαλλήλους του Δήμου οι 

οποίοι να μπορέσουν να συντηρήσουν το σχολικό κτίριο, να το βάψουν, να 

επισκευάσουν τις τουαλέτες και ότι χρειαστεί για να μπορεί να λειτουργεί σαν μονάδα.  

Δυστυχώς η Πολιτεία έχει εκθέσει τον τομέα Παιδεία και έχει εκθέσει γενικότερα 

τις σχολικές μας μονάδες, αφήνοντας τες φτωχές σε μια οικονομική ασφυξία. Οι 

χρηματοδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις είναι σε 4 δόσεις και αυτές τις 4 δόσεις, η μία 

δόση του 2010 δεν έχει δοθεί και οι τελευταία και η δόση που δόθηκε τον Δεκέμβριο της 

παρελθούσης χρονιάς είναι μειωμένη. Άρα είναι γεγονός ότι πολλά Σχολεία και πολλές 

Σ.Ε. δεν έχουν λεφτά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στις λειτουργικές 

δαπάνες, και φυσικά αναγκαστήκαν, και πολύ καλά κάναν, οι διευθυντές και οι 

υπεύθυνοι των Σ.Ε. να διαχειριστούν τα πενιχρά λεφτά που είχαν όχι μόνο για 

λειτουργικά έξοδα αλλά και για αξιοπρεπή χώρο μέσα στις σχολικές μονάδες, για 

τουαλέτες με συνθήκες υγιεινής, με βαμμένες αίθουσες και για αξιοπρεπείς συνθήκες 

όπου είναι τα παιδιά μας. 

Αυτό έχει οδηγήσει δυστυχώς σε πρόβλημα όχι μόνο στο συγκεκριμένο Σχολείο 

του Άνω Μητρουσίου αλλά και σε πολλά άλλα Σχολεία. Εκείνο το θέμα όμως το 

συγκεκριμένο πήρε δημοσιότητα. 

Εμείς σαν Δήμος με τον ξεχωριστό προϋπολογισμό, γιατί όπως είπαμε οι Σ.Ε. 

έχουν δικό τους προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο, να πάρουμε την 

κάνουλα αυτή που χρησιμοποιούμε και βάζουμε πετρέλαιο στο δημοτικό κτίριο ή στα 

κτίσματα του Δήμου, να βάλουμε σε οποιοδήποτε σχολικό κτίριο. Είναι παράνομο. Γι’ 

αυτό εκείνο το οποίο γίνεται, αντιμετωπίζει ο κάθε Διευθυντής και η κάθε Σ.Ε., ξέχασα 

να σας αναφέρω ότι είναι 5μελής ή 15μελής μέσα είναι και ο σύλλογος γονέων είναι και 

δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγμένοι, γνωρίζοντας όλοι την κατάσταση η κάθε Σ.Ε. πράττει 

με γνωστούς και με ανθρώπους που συνεργάζεται, εξασφαλίζει τη συνέχιση παροχής 

πετρελαίου για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα παιδιά, να λειτουργήσει το σχολικό 

κτίριο και να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το κάθε Σχολείο.  
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Εμείς σκύψαμε στο πρόβλημα άμεσα, γνωρίζοντας ότι πολλά Σχολεία έχουν 

πρόβλημα, ενημερωθήκαμε γι’ αυτό και με όλες μας τις δυνάμεις, σαν άτομα, σαν 

κοινωνία και σαν Δήμος, προσπαθήσαμε με εγγύηση την προσωπικότητα μας και την 

φερεγγυότητα μας να μας δείξουν εμπιστοσύνη οι πιστωτές και οι άνθρωποι οι οποίοι 

προμηθεύουν πετρέλαιο και για όποιες άλλες ανάγκες ώστε να λειτουργήσουν τα 

Σχολεία.  

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε καμία σχολική μονάδα, 

εξασφαλίστηκε το πετρέλαιο για το συγκεκριμένο Σχολείο του Άνω Μητρουσίου και 

ευελπιστούμε ότι όταν θα δοθεί η δόση της επιχορήγησης που περιμένουμε να είναι μέσα 

στον Μάρτιο σίγουρα θα διεκδικήσουμε την επιχορήγηση ατόφια, σίγουρα θα 

διανείμουμε τα χρήματα δίκαια σε όλες τις σχολικές μονάδες και θα αντιμετωπίσουμε 

άμεσα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε κάποια σχολικά κτίρια, θα είμαστε 

κοντά στα προβλήματα των Σχολείων και έτσι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που θα 

ξεκινήσουμε σωστά πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και δεν θα υπάρχει 

πρόβλημα σε κανένα Σχολείο. Εάν υπάρχει κάποια διευκρινιστική ερώτηση, πολύ 

ευχαρίστως, αν δεν σας έχω καλύψει.  

κ. Αναστασιάδης: Κύριε Πρόεδρε 

κ. Πρόεδρος:   Μισό λεπτό κύριε Αναστασιάδη, μήπως θέλετε πριν πάρετε τον 

λόγο να τοποθετηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων; Μήπως τυχόν καλύψουν κάποιες απορίες. 

Διευθυντής Σχολείου Άνω Μητρουσίου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. 

Αντιδήμαρχοι, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα απορείτε μερικοί για ποιο λόγο βρίσκομαι 

εδώ, αλλά δόθηκε μια εξήγηση, δεν θα σας κουράσω, δεν θα μακρηγορήσω, απλώς στο 

δρόμο που ερχόμουν σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να παραβρεθώ εδώ και αναλογιζόμενος 

αυτά που διαδραματίστηκαν και αυτά που λέχθηκαν στα Μ.Μ.Ε. θεώρησα σωστό να 

παραβρεθώ εδώ και να δώσω ορισμένες εξηγήσεις να μπουν τα πράγματα στη σωστή 

τους βάση και να λυθούν και ορισμένες ερωτήσεις.  

Στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου είμαι Διευθυντής μια 10ετία. Αυτό που 

συμβαίνει τώρα, συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά οι 

φήμες λένε, γιατί για φήμες μιλάμε σήμερα, την περισσότερη ώρα, ότι το Δημοτικό 

Σχολείο Άνω Μητρουσίου είναι από τα πρότυπα Σχολεία λειτουργικότητας σε όλους 

τους τομείς. Αυτό όμως που συμβαίνει, συμβαίνει για πρώτη φορά, και για ποιο λόγο; 

Όλοι γνωρίζουμε την μεγάλη οικονομική κρίση που περνάει η Ελλάδα, αυτή η 

κρίση δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και το χώρο της Παιδείας, και όταν λέμε 

Παιδεία καταλήγουμε στα κύτταρα που είναι τα Σχολεία. Θα σας αναφέρω ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα. Τα προηγούμενα οικονομικά έτη, μέχρι και το 2009, στη δική 

μου σχολική μονάδα, που δεν είναι μόνο το δημοτικό είναι και το νηπιαγωγείο, τα έσοδα 

ήταν περίπου στις 25.000 €, τα έξοδα κυμαίνονταν γύρω στις 20-23.000 €. Τα έσοδα στο 

οικονομικό έτος 2010 ήταν 13.000 €.   Αντιλαμβάνεστε αμέσως ότι με τα έξοδα 20-

22.000 € δεν είναι δυνατόν να καλυφτούν οι βασικές λειτουργικές ανάγκες, που 

επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο για το δημοτικό, είναι και για το νηπιαγωγείο, που τα 

έξοδα του σχεδόν είναι ίδια με του Δημοτικού Σχολείου. Όταν μιλάμε για Δημοτικό 

Σχολείο, είναι ένα πλήρες, κανονικό 6θέσιο Σχολείο, με μεγάλο αριθμό παιδιών, όπως 

και το νηπιαγωγείο.  
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Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, παρά τις ενέργειες που έκανα τον Σεπτέμβριο του 

2010, απευθυνόμενος με έγγραφο, γιατί προέβλεπα τι πρόκειται να γίνει, σε ποια 

οικονομική κατάσταση θα φτάναμε, και όχι μόνο το δικό μας Σχολείο, συζητώντας με 

συναδέλφους διευθυντές, τα ίδια προβλήματα έχουν και άλλα Σχολεία και θα σας πω με 

ποιον τρόπο καλύφτηκαν αυτοί, βολεύτηκαν, για να ξεπεράσουν αυτόν τον σκόπελο.  

Έστειλα τον Σεπτέμβριο του 2010 με την έναρξη του σχολικού έτους στον Δήμο 

Κάτω Μητρουσίου που προϋπήρχε, και ιδιαίτερα στον δήμαρχο και στους τότε 

αντιδημάρχους έγγραφο με το οποίο ανέλυα την οικονομική κατάσταση της Σ.Ε. αλλά 

και συγχρόνως ζητούσα έκτακτη οικονομική ενίσχυση για να ξεπεράσουμε τα 

προβλήματα που θα παρουσιάζονταν στο μέλλον και όπως παρουσιάστηκαν. Δεν βρήκα 

ανταπόκριση, δεν πέρασε το θέμα καν από το Δ.Σ., παραμείναμε εκεί. Η τελευταία 

επιχορήγηση που ήρθε, τον Δεκέμβριο, ήταν για να καλύψει ανάγκες θέρμανσης αλλά 

και προηγούμενες, εξόφληση προμηθευτών. Γιατί είχαμε πιστώσεις πολλές στους 

προμηθευτές, γραφική ύλη κ.λπ. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό, τον Ιανουάριο να μην 

υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να βάλουμε πετρέλαιο. Εδώ μια 

διευκρίνιση, γιατί ακούστηκαν διάφορα, δεν ξέρω τι σκοπιμότητες εξυπηρετούσαν. Εγώ 

θέλω να προφυλάξω την ιστορία του Σχολείου αυτού αλλά και τη δική μου υπόληψη. Το 

Σχολείο, ούτε το νηπιαγωγείο βέβαια, δεν έμεινε χωρίς θέρμανση ούτε ένα 

δευτερόλεπτο. Γιατί ακούστηκαν διάφορα. Θα μου πείτε πως; Βρέθηκαν τρόποι, μικροί 

οικονομικοί πόροι, βάλαμε πετρέλαιο. Η πρώτη ενέργεια ήταν να απευθυνθώ στον Δήμο, 

να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, επίσης συγχρόνως, στο σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων, που οι σύλλογοι όπως ξέρετε στα Σχολεία είναι για να στηρίζουν, να 

συνδράμουν σε δύσκολες στιγμές και να βοηθούν το έργο, τη λειτουργικότητα του 

Σχολείου. Γι’ αυτό το λόγο είναι οι σύλλογοι.  

Με την κ. Μπιτζίδου που μιλήσαμε, αμέσως ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί για το 

θέμα, πως έχουν τα πράγματα, ήρθε στο Σχολείο, ενημερώθηκε ποια κατάσταση 

επικρατεί και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπο, δεν το ήξερα εγώ, χρηματοδότηση Σ.Ε. 

και να βάλει πετρέλαιο στο Σχολείο. μου λέει ¨είναι αδύνατο, … από το νόμο, είστε Ν.Π. 

δεν μπορεί να σας βάλουν πετρέλαιο¨. Ήδη όμως με τις συναντήσεις που έκανα εγώ με 

το σύλλογο και ύστερα από τη Γενική Συνέλευση, ο σύλλογος αποφάσισε και μου έδωσε 

ένα μικρό ποσό, προσέξτε κάτι, για την κ. Σαραντίδου κυρίως, δεν έδωσαν λεφτά οι 

γονείς, έκαναν μία εξυπηρέτηση. Τα χρήματα αυτά, τους είπα στη Γενική Συνέλευση, 

μόλις πάρουμε την πρώτη επιχορήγηση θα επιστραφούν στο σύλλογο. Ήταν μια μορφή 

ενός δανείου μικροπρόθεσμου. Επειδή, η κ. Μπιτζίδου, αφού συζητήσαμε και αφού μου 

είπε ¨αν δεν βρείτε άλλο πρόσφορο έδαφος με το σύλλογο θα το ξανασυζητήσουμε το 

θέμα και θα βρούμε λύση, ο σύλλογος έκανε 2η γενική συνέλευση, ήρθε η κ. Μπιτζίδου 

μίλησε, είπε τα ίδια αυτά που συζητήσαμε, ο σύλλογος δεν μας υποσχέθηκε ότι θα μας 

ξαναβοηθήσει, το ξέκοψε, άρα προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια λύση με την κ. 

Μπιτζίδου. Η λύση βρέθηκε, όπως σας είπε και η ίδια προηγουμένως, ο Δήμος 

εγγυήθηκε ή το πρόσωπο της δεν ξέρω πως, μπήκε πετρέλαιο, και δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα πλέον μελλοντικά. Αυτά είχα να σας πω, συγγνώμη για τον χρόνο σας.  

κ. Πρόεδρος:  Θα παρακαλούσα, αν παραβρίσκεται εδώ και η Πρόεδρος Γονέων 

και Κηδεμόνων, μια σύντομη τοποθέτηση.  

Δεν είναι εδώ.  
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κα Σαραντίδου: Καταρχήν … σαν απολογία του Διευθυντή. Σε καμία περίπτωση 

δεν κατηγορήσαμε εμείς τον Διευθυντή. Η κ. Μπιτζίδου κατηγόρησε τον Διευθυντή και 

την Σ.Ε. για κακοδιαχείριση. … η κ. Μπιτζίδου στην τηλεόραση και είπαμε μάλιστα να 

βγει ο Διευθυντής του Σχολείου και να … Εμείς ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα 

που πήρε η Σ.Ε. ήταν λιγότερο από τα μισά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα 

ήταν λιγότερα και ότι μια σχολική μονάδα σαν του Μητρουσίου σίγουρα μ’ αυτά τα 

έξοδα που έχει δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει μ’ αυτό το ποσό που πήρε. 

Όμως εγώ, ρώτησα και κάτι άλλο, αύριο η κ. Διαμαντοπούλου ήδη έχει ψηφίσει 

το Υπουργείο Παιδείας ότι του χρόνου έστω και αυτά τα χρήματα που έρχονται, δεν θα 

έρχονται καθόλου. Και ρωτάω, δεν πρέπει από τώρα να λάβουμε τα μέτρα μας; Να το 

δούμε σαν Δήμος. Και είναι θέμα της υγείας των παιδιών που σημαίνει ότι εγώ 

προσωπικά, σαν Σαραντίδου, σαν επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, λέω καθαρά ότι 

θα έπαιρνα την πολιτική ευθύνη να παρανομήσω για τα παιδιά. Και όποιος ήθελε ας με 

πήγαινε και μέσα. Όποιος ήθελε, θα έλεγα ¨ναι παρανομώ για να μη κρυώνουν τα παιδιά 

στο Σχολείο¨.  

Γι’ αυτό λέω κάποια στιγμή πρέπει να δούμε, να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις, 

κανένας δεν κατηγορεί ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε τον σύλλογο γονέων, όλοι κάνουν 

τα καλύτερα μέσα στα σχολειά, εκείνο που θέλουμε εμείς, είναι επειδή περνάνε δύσκολα 

οι γονείς και είπε και ο κ. Διευθυντής για την οικονομική κρίση, να μην βάλουν ούτε ένα 

ευρώ από την τσέπη τους. Και σίγουρα ο σύλλογος γονέων έχει κάποια χρήματα από 

συνδρομές των γονιών αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε και σε μια κατάσταση ¨πάρτε το 

μπετονάκι με το πετρέλαιο και πάτε στο Σχολείο¨, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας.  

Εγώ χαίρομαι που έγινε τέτοιο μεγάλο ζήτημα, τέτοια ζητήματα πρέπει να 

συζητάμε με τις ώρες, ότι αφορά την Παιδεία που είναι ότι πιο σημαντικό. Αυτό ήθελα 

να πω εγώ, εύχομαι να μην ξαναδημιουργηθεί άλλο πρόβλημα στο Σχολείο και το τόνισα 

και το ξανατονίζω, αν υπάρχει αλλού πρόβλημα σε Σχολείο, να καταγγείλουν οι γονείς 

να μην … 

κ. Φωτιάδης: κ. Μπιτζίδου, νομίζω ότι το πρώτο που θα έπρεπε, γιατί ο 

συνάδελφος μου ο Διευθυντής, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, εκτιμώ άδικα. Καταρχάς, 

νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι η έκφραση σας στη τηλεόραση για κακοδιαχείριση, ήταν 

μια ατυχής έκφραση της στιγμής. Έκανε αίσθηση. Το ζητούμενο είναι, όπως το ανέλυσα 

για μας η κ. Σαραντίδου, εμείς δεν ψηφίσαμε κ. Πρόεδρε κάποια ποσά; Τότε γιατί το 

συζητούμε; Μπορούσαμε από εκεί να τακτοποιήσουμε το θέμα. Η κ. Μπιτζίδου, η καθ’ 

ην αρμόδια, στην τηλεόραση αυτό μας είπε. Μας είπε πως χρηματοδοτούνται οι Σ.Ε., το 

ερώτημα μου κ. Μπιτζίδου, ο κ. Δήμαρχος έδωσε όλα τα χρήματα, όσα είχαν έρθει στη 

συγκεκριμένη Σ.Ε.; Γιατί ήταν μια συμπεριφορά του παρελθόντος, δεν μιλώ για τον 

συγκεκριμένο δήμαρχο, να κρατούν χρήματα και να μη φτάνουν μετά στις Σ.Ε. για 

θέρμανση. Άρα ένα ερώτημα είναι αυτό.  

Το δεύτερο, όταν διατυπώνατε κακοδιαχείριση στον αέρα τι εννοούσατε; Γιατί 

εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ ότι ο συνάδελφος μου έκανε κακοδιαχείριση.  
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Και ένα τρίτο και κλείνω, τέτοια θέματα πρέπει να λύνονται πάραυτα. Εμείς 

ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα πιστώσεις για το πετρέλαιο και η κα Μπιτζίδου νομίζω και 

στην τηλεόραση και σήμερα αυτό μας είπατε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ας το λέμε 

καθαρά, ας είναι και οι τηλεοράσεις, δεν στείλατε χρήματα στη Σ.Ε., βάλατε κάποια 

λίτρα, να το πω εγώ καθαρά, αντί να βάλετε στο κτίριο Χ, βάλατε Χ μείον κάποια λίτρα, 

δεν είναι κακό. Πέστε το να προχωρήσουμε σας παρακαλώ.  

κα Μπιτζίδου: κ. Φωτιάδη αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα, για εξηγήστε 

μας. Γιατί εδώ πέρα πολλά λέγονται και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.  

κ. Φωτιάδης: Για πείτε μας πως βρήκατε τρόπο να βάλετε καύσιμα εσείς; 

κα Μπιτζίδου: Φυσικά να σας πω, ένας κύριος ο οποίος είναι φίλος είπε ότι θα 

βάλει πετρέλαιο στο Σχολείο και ότι θα τα χρωστάει η Σ.Ε., θα τα πάρει σε ένα μήνα ο 

άνθρωπος, όπως ακριβώς πιστώνονται διάφοροι προμηθευτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

τέτοιες ανάγκες. Και στον Δήμο έρχονται άνθρωποι, κάνουν τις δουλειές και 

πληρώνονται μετά από έναν δύο μήνες. Αυτό ακριβώς έγινε.  

Μερικά πράγματα περνάνε διαφορετικά και θέλετε να τα περάσετε με τον δικό 

σας τρόπο, δικαίωμα σας. Εγώ όμως οφείλω να σας δώσω μια απάντηση. Δεν χρειάζεται 

να παρανομήσουμε για να βρούμε λύση, δεν χρειάζεται, βρέθηκε λύση, δεν είναι νόμιμο 

είναι απαγορευτικό από τις υπηρεσίες, βρέθηκε άλλη λύση η οποία είναι η γνωστή. Ως 

συνήθως, πάρα πολλές Σ.Ε. που δεν δίνουν δημοσιότητα έτσι, γιατί το θέμα πήρε μεγάλη 

έκταση, δεν ξέρουμε την πραγματικότητα … 

κ. Φωτιάδης: Αυτά που λέτε ¨βρέθηκε ένας φίλος¨ κ.λπ., τι είναι αυτά; …. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Φωτιάδη, δόθηκε απάντηση, αν είναι να πλατειάζουμε έτσι δεν 

θα τελειώσουμε ποτέ. 

κ. Φωτιάδης:  Κακοδιαχείριση υπάρχει; 

κ. Πρόεδρος:  Όχι βέβαια.        

κα Μπιτζίδου: Αφήστε με να τελειώσω. Δεν είπα κακοδιαχείριση και θα σας πω 

ακριβώς τι είπα. Εκείνο το οποίο λέτε συνέχεια, ¨ένας φίλος έβαλε πετρέλαιο¨, υπάρχουν 

άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται η Σ.Ε. και βάζει πετρέλαιο, οπότε συνέχισε να 

βάζει. Τελειώσαμε.  

Κακοδιαχείριση. Ξέρετε τι συμβαίνει στις Σ.Ε.; Υπάρχουν λεφτά για ΣΑΤΑ 

Σχολείων και για επισκευές και υπάρχουν λεφτά για να καλύψουμε λειτουργικές 

δαπάνες. Αυτά τα λεφτά δεν μπερδεύονται. Καταλαβαίνετε; Έτσι λέει ο νόμος. Όμως για 

να λειτουργήσει ένα Σχολείο, και είναι κανόνας πλέον και γίνεται και καλώς γίνεται, 

μπορούν αυτά τα λεφτά να μπουν σε έναν … και τα χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν δυνατόν ένα Σχολείο με τόσα 

προβλήματα, με τουαλέτες ακατάλληλες που δεν πληρούσαν συνθήκες υγιεινής, με χώρο 

σίτισης ο οποίος είχε ένα σωρό προβλήματα, και με διάφορα προβλήματα να μη γίνουν 

κάποιες βασικές δαπάνες ώστε αυτοί οι χώροι να μπορούν να φιλοξενήσουν και να 

λειτουργήσει το Σχολείο. Άρα συλλογικά … 

κ. Φωτιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Μη διακόπτετε κ. Φωτιάδη, αυτό σημαίνει ότι δεν σεβόσαστε τον 

ομιλητή. Δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το επαναλάβω αυτό το πράγμα; 

κα Μπιτζίδου: κ. Φωτιάδη είστε και εκπαιδευτικός. 

κ. Πρόεδρος:  Ακούστε πρώτα να τελειώσει ο ομιλητής. Έλεος! 
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κα Μπιτζίδου: Τόσα χρόνια εκπαιδευτικός στο Σχολείο δεν έχετε πάει ποτέ.  

Για να κλείσουμε, εκείνο το οποίο έπρεπε να γίνει και ως σωστά έγινε, ήταν τα 

λεφτά να διατεθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει η σχολική μονάδα. Τα όποια λεφτά. 

Αυτό γίνεται συνέχεια και το τελικό πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι δεν 

υπάρχει επιχορήγηση από το Κράτος επαρκής και φυσικά ότι ο Δήμος δεν 

συμπαραστάθηκε στη Σ.Ε. ώστε να στείλει ανθρώπους να επισκευαστούν ορισμένα 

πράγματα, να γίνουν κάποιες εργασίες μέσα στο Σχολείο απαραίτητες για να μπορούν να 

φιλοξενηθούν τα παιδιά.  

Το θέμα της κακοδιαχείρισης δεν ισχύει, εάν ειπώθηκε κάτι τέτοιο, εγώ νομίζω 

ότι είπα σωστή διαχείριση των χρημάτων … 

κ. Κοτρώνης: Χτες το είπατε. 

κ. Πρόεδρος:  Μα έχετε μια τάση να κάνετε διάλογο. Επιτέλους πρέπει να 

μάθουμε να σεβόμαστε και τους συναδέλφους και τους ομιλητές.  

κ. Κοτρώνης: Ζητάω το λόγο.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι δεν τον έχετε τον λόγο και κάνετε διάλογο. 

κα Μπιτζίδου: κ. Κοτρώνη νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι δεν ισχύουν αυτά 

που θέλετε να υπερασπιστείτε και φωνάζετε και ισχυρίζεστε. Σας λέω ότι είναι ένας 

τρόπος λειτουργίας των Σ.Ε. και γενικότερα είναι αυτός που αναγκαζόμαστε να κάνουμε.  

Δεν είπα κακοδιαχείριση, λέμε τι προλέγει ο νόμος και τι ακριβώς, εγώ είπα με 

απλά λόγια τι λέει ο νόμος. Από εκεί και πέρα δεν καταλογίζω ευθύνη, εννοείται ότι δεν 

ισχύει αυτό, εννοείται ότι ως όφειλε η Σ.Ε. και ο ίδιος ο Διευθυντής έκαναν το καλύτερο 

για το Σχολείο και εγώ θέλω να τον επαινέσω γιατί τα όσα προβλήματα είχε το Σχολείο 

τα αντιμετώπισε μέχρι αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο τρόπο.  

κ. Πρόεδρος:  Ένα λεπτό σας δίνω κ. Διευθυντά και τελειώνει το θέμα εδώ.  

Διευθυντής: Όπως διευκρίνισα στην αρχή, εγώ δεν ήρθα να απολογηθώ, ήρθα να 

παραθέσω ορισμένα στοιχεία πραγματικά για το τι ακριβώς ισχύει για την κατάσταση 

του πετρελαίου. Το αν ακούστηκε η λέξη ¨κακοδιαχείριση¨, εγώ προσωπικά δεν την 

άκουσα, δεν παρακολούθησα τα κανάλια δηλαδή, αυτό το συμπεραίνουμε πότε; 

Καταρχάς οι Σ.Ε. κάνουν απολογισμούς, οι απολογισμοί αυτοί υποβάλλονται στον Δήμο 

και στην οικονομική επιθεώρηση. Για να συμπεράνει κάποιος ότι έγινε κακοδιαχείριση 

πρέπει να κάνει έλεγχο στον απολογισμό, πως θα συμπεράνει ότι έγινε κακοδιαχείριση; 

Το αν εγώ έφτιαξα τις τουαλέτες, αυτό είναι κακοδιαχείριση;  

Και ένα άλλο, το όλο πρόβλημα επικεντρώθηκε στο δικό μας το Σχολείο, εδώ 

προβλήματα έχουν και τα άλλα τα Σχολεία και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο 

και ακόμα διερωτώμαι γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ τώρα; Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος:  Το Δημοτικό Σχολείο και το νηπιαγωγείο του Άνω Μητρουσίου 

δεν έμεινε ούτε ένα λεπτό χωρίς θέρμανση. Το είπε και ο Διευθυντής και όμως πέρασε 

προς τα έξω ότι έμειναν χωρίς θέρμανση τα παιδιά. Μόλις πληροφορηθήκαμε για το 

θέμα, μόλις μας το ανακοίνωσε ο Διευθυντής, η κ. Αντιδήμαρχος κατευθείαν πήγε εκεί 

για να δει τι συμβαίνει και αμέσως δώσαμε λύση. Και ποια είναι η λύση που δώσαμε; 

Ζητήσαμε από έναν βενζινά να βάλει βερεσέ βενζίνη και μετά η Σ.Ε. όταν πάρει τα 

χρήματα θα τα δώσει.  
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Και γιατί αυτό; Γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην ξέρουν πως λειτουργεί ο 

Δήμος, ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο σε ένα Σχολείο γιατί υπεύθυνοι για τα 

λειτουργικά έξοδα των Σχολείων είναι οι Σ.Ε. Στις Σ.Ε. τα λεφτά τα δίνει ο Δήμος, τα 

οποία λεφτά τα παίρνει από την Πολιτεία. Στο συγκεκριμένο Σχολείο, ενώ το 2009 

δόθηκαν 25.000 € για τα λειτουργικά του έξοδα, το 2010 δόθηκαν 13.000 €. Ο 

Διευθυντής του Σχολείου, έχοντας υπόψη ότι θα πάρει τα λεφτά που πήρε το 2009, τα 

25.000 €, έκανε το κουμάντο του με εκείνα τα χρήματα και ήταν επόμενο, πολύ 

φυσιολογικό, να καλύψει άλλες ανάγκες και να μη μείνουν χρήματα για το πετρέλαιο. 

Δεν φταίει ούτε ο Διευθυντής, ούτε η Σ.Ε., ασφαλώς δεν φταίμε και εμείς. Η Πολιτεία 

έδωσε μειωμένες επιχορηγήσεις και έτσι δημιουργήθηκε το πρόβλημα αναστατώθηκαν οι 

γονείς. Μόλις το πληροφορηθήκαμε, ακαριαία δράσαμε και δώσαμε λύση με αυτόν τον 

τρόπο, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αν κάποιος νομίζει ότι παρανομήσαμε, 

ευχαρίστως, εγώ την έδωσα τη λύση να με καθίσουν στο σκαμνί. Αν νομίζει κάποιος ότι 

παρανομήσαμε προκειμένου να δώσουμε λύση στο πρόβλημα αυτό για τα παιδιά.  

Όμως καλά κάνετε και θέτετε τα ζητήματα. Όμως καλά είναι πιο μπροστά να 

γίνεται μια έρευνα, να το κοσκινίζουμε το θέμα και μετά να έρχεται η ερώτηση στο Δ.Σ., 

διότι αν γινόταν η σωστή έρευνα δεν θα φτάναμε τώρα σ’ αυτό το σημείο να λέμε, να 

απολογούμαστε, να απολογείται ο Διευθυντής ή να απολογείται η Δ.Α., κανένας δεν 

ήρθε να μας ρωτήσει, ούτε εμάς, κανένας δεν πήγε να ρωτήσει ούτε τον Διευθυντή, 

κατευθείαν στα κανάλια.  

κα Σαραντίδου:  … 

κ. Δήμαρχος: Σας είπαμε ότι θα απαντήσουμε στο επόμενο Δ.Σ. Βγήκαν 

ανακοινώσεις, στις εφημερίδες, κ.λπ. Αυτά δεν μας πειράζουν καθόλου, όμως πρέπει να 

ειπωθούν και κάποια πράγματα. Ούτε είμαστε υπέρ του να δίνουν χρήματα οι γονείς των 

μαθητών, δεν είμαστε υπέρ αυτής της φιλοσοφίας γιατί ακούστηκαν και τέτοια. Εμείς 

είμαστε υπέρ της φιλοσοφίας, μαζί με τους γονείς να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε 

μια καλύτερη παιδεία. Έτσι έχει το θέμα.  

κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Θα παρακαλούσα κ. Πρόεδρε και 

αγαπητοί συνάδελφοι σύμβουλοι, να αξιοποιούμε το χρόνο σωστά. Έχει δυο ώρες, δεν 

έχουμε συζητήσει τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες των Σερρών μας έστειλαν εδώ 

για να συζητάμε, να είμαστε σύντομοι.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Νιζάμη θεωρώ ότι τα είπαμε αυτά, μην σπαταλάμε άλλο χρόνο.  

κ. Νιζάμης: Αν θεωρείτε ότι τα είπαμε εντάξει. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε μια ερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού 

λειτουργίας του Δ.Σ. από τον δημοτικό σύμβουλο τον κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειο.  

¨Παρακαλώ από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου 

Σοφία να δώσει μια απάντηση.  

Με την αριθμό 36590/Γ21 30-3-2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 428 β με θέμα 

‘Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων’, παρέχεται η δυνατότητα στα Σχολεία Α’θμιας 

και Β’θμιας Εκπαίδευσης της χώρας να πραγματοποιούν επισκέψεις στη Βουλή των 

Ελλήνων προκειμένου οι μαθητές να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις και να 

ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα 

αυτή ήδη πολλά Σχολεία της περιοχής και του Δήμου μας έχουν πραγματοποιήσει κατά 

τα προηγούμενα χρόνια τέτοιες εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις.  
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Κατά τα παρελθόντα έτη τέτοιου είδους εκδρομές επιχορηγούνταν από τη Ν.Α. Σερρών 

προκειμένου να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση τους. Το οικονομικό κόστος είναι σε 

αντίθετη περίπτωση απαγορευτικό για την υλοποίηση τέτοιου είδους προγραμμάτων. 

Σήμερα πολλά Σχολεία του Δήμου Σερρών μεταξύ των οποίων και το 8ο Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών, προγραμματίζουν επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. Από 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Διευθυντής του εν λόγω Σχολείου με το Υπουργείο 

Παιδείας, ενημερώθηκε ότι μετά την επελθούσα διοικητική μεταρρύθμιση η αρμοδιότητα 

και ευθύνη για την οικονομική επιχορήγηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών επισκέψεων 

στη Βουλή των Ελλήνων ανήκει στον Δήμο Σερρών. Με τα δεδομένα αυτά, ερωτάστε κ. 

Δήμαρχε σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω 

πρόβλημα, να επιχορηγηθούν τα Σχολεία του Δήμου μας με επαρκή κονδύλια και να 

καταστεί έτσι εφικτή η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων του Σχολείου 

του Δήμου μας που το επιθυμούν. Φυσικά στη Βουλή των Ελλήνων¨.   

κ. Πρόεδρος:  Θα ήθελα η κ. Αντιδήμαρχος Παιδείας, η κ. Μπιτζίδου να πάρει το 

λόγο. 

κα Μπιτζίδου: Είναι γεγονός ότι είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο πάρα πολύ 

αξιόλογο για την μάθηση των παιδιών μας, και εγώ σαν μάνα συνόδεψα το παιδί μου και 

πήγαμε στην Αθήνα, είναι ειλικρινά φοβερή η εμπειρία και το εκπαιδευτικό κομμάτι 

ανεκτίμητο. Η Νομαρχία είχε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση μέχρι 31/12 και ανέλαβε 

όλες τις δαπάνες και τώρα από 1/1 καλούμεθα εμείς για να συνεχίσουμε αυτή τη 

δραστηριότητα.  

Είναι γνωστό όμως ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν έχει καταρτιστεί. Μόλις 

ολοκληρωθεί θα προϋπολογίσουμε δαπάνες γι’ αυτές τις δραστηριότητες. Άρα η όλη 

εκπαιδευτική πορεία των παιδιών θα συνεχιστεί από τη στιγμή που θα καταρτιστεί ο 

προϋπολογισμός του Δήμου ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις 

δραστηριότητες.  

κ. Κατιρτζόγλου: Επειδή το θέμα αυτό, με όλη τη καλή διάθεση το θέσαμε, είναι 

σχετικά επείγον, με την έννοια ότι για να προγραμματιστεί μια τέτοιου είδους επίσκεψη 

τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, πρέπει να γίνει αυτό από πιο μπροστά, αν ψηφίσουμε εμείς 

προϋπολογισμό μεταγενέστερα προφανώς δεν θα είναι εφικτό να γίνει. Άρα να το πούμε 

ξεκάθαρα ότι για φέτος πιθανότατα δεν είναι εφικτό να συμβεί ή θα πρέπει να γίνει τη 

νέα σχολική χρονιά. Γιατί περιμένουν συγκεκριμένη απάντηση τα Σχολεία που 

επιδιώκουν κάτι τέτοιο.  

κ. Δήμαρχος: Θα σας απαντήσω συγκεκριμένα κ. Κατιρτζόγλου, επειδή και με 

τον Σύλλογο Δασκάλων συναντηθήκαμε και μας το θέσανε το θέμα. Το συνολικό ποσό 

δεν είναι πολύ μεγάλο, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 10-15.000 €. Θα κάνουμε ότι 

μπορούμε για να το βρούμε και να το διαθέσουμε. Τώρα αν τα χρήματα τα θέλουμε για 

τον Απρίλιο, θα το δούμε, ελάτε αν θέλετε αύριο, μαζί θα πάμε στο Λογιστήριο να δούμε 

τι δυνατότητα υπάρχει για να δώσουμε σε κάποιο Σχολείο κάποια χρήματα για να πάει 

τον Απρίλιο στη Βουλή, θα το κάνουμε, δεν το συζητάμε.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε είστε άδικος. 

κ. Πρόεδρος:  Ποτέ, και ειδικά απέναντι σας ποτέ δεν ήμουν άδικος. Σας έχω 

δώσει το λόγο πάντα, όποτε μου τον ζητήσατε.  
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κ. Αναστασιάδης: Μιλάω για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την Κοιν. 

Μητρουσίου, το νερό. Από γιατρούς ακούσαμε, να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι το 

νερό είναι επικίνδυνο για τους κατοίκους και από έρευνα που έχω κάνει εγώ, όχι μόνο 

τώρα αλλά και πιο μπροστά, είναι πολύ επικίνδυνο. Και παρακάλεσα 3 φορές μέσα στο 

συμβούλιο, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πάνε από τις Σέρρες στο Μητρούσι νερό, γιατί 

είναι πάρα πολύ κοντά, με ελάχιστα χρήματα, δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 10-15.000 

€, ούτε τόσα θα χρειαστούνε γιατί είναι 4.5 χλμ. Το Μητρούσι κινδυνεύουν να πεθάνουν 

οι άνθρωποι. Να το ξέρετε. Αγοράζουν νερό για να κάνουν φαγητό. Είναι πολύ απλό 

θέμα και με πολύ λίγα χρήματα. Τουλάχιστον με 10-12.000 €, μπορούμε να τους πάμε 

νερό να το ρίξουμε στη δεξαμενή για να κλείσει το θέμα. Είναι σοβαρό θέμα. Σας 

παρακαλώ πολύ να το επιληφθείτε. Είναι με ελάχιστη δαπάνη. Κάντε το για να σωθεί μια 

ολόκληρη κοινότητα. Διαφορετικά θα θρηνήσουμε να ξέρετε θύματα. Εδώ και ο γιατρός 

ο κ. Μηλίδης ο οποίος ξέρει καλά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, το είπα και άλλη φορά 

αλλά δεν δώσατε σημασία. 

κ. Πρόεδρος:  Πως δεν δώσαμε σημασία, στο προηγούμενο Δ.Σ. το θέσατε κ. 

Αναστασιάδη και μάλιστα … 

κ. Αναστασιάδης: Είναι σοβαρό θέμα, προσέξτε το παρακαλώ. Είναι πολύ μικρή 

η δαπάνη. Με τις γεωτρήσεις είναι 100πλάσια η δαπάνη.   

κ. Αραμπατζής:  κ. Αναστασιάδη σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, είναι ένα 

πολύ σοβαρό θέμα το θέμα του νερού … 

κ. Πρόεδρος:  Είναι όντως πολύ σοβαρό θέμα και γι’ αυτό θα δοθεί απάντηση 

στο επόμενο Δ.Σ. 

κ. Αραμπατζής: Εν τάχυ με δυο λόγια, στο θέμα της ποιότητας του νερού και 

ειδικά στο νερό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το 

Σώμα ότι γίνονται τακτικότατοι έλεγχοι της ποιότητας του νερού εδώ και χρόνια από 

πιστοποιημένο εργαστήριο. Με πιστοποίηση, με ISO. Τα αποτελέσματα πάντοτε είναι 

πάρα πολύ καλά, έχει ο Δήμος του Καπετάν Μητρούσι και συγκεκριμένα τα χωριά Άνω 

και Κάτω Μητρούσι έχουν αρίστης ποιότητας νερού το οποίο προέρχεται από το 

εργοστάσιο επεξεργασίας του νερού. Τώρα αν θέλετε λεπτομέρειες κ. Αναστασιάδη, 

είναι στη διάθεση σας και στη διάθεση του Σώματος να σας φέρω και τα τελευταία 

αποτελέσματα και τις χημικές αναλύσεις. 

κ. Αναστασιάδης: …   

κ. Αραμπατζής: Το διυλιστήριο το συγκεκριμένο που κάνει την επεξεργασία του 

νερού κάνει επεξεργασία για να αποβάλλει το αρσενικό και τα νιτρικά. Το κάνει με 

απόλυτη επιτυχία. Σήμερα συγκεκριμένα ήρθε η εταιρεία η οποία έχει κάνει την 

εγκατάσταση όλου του συγκροτήματος, έκανε καινούργιο έλεγχο, τα φίλτρα είναι σε 

αρίστη κατάσταση και η ΔΕΥΑΣ αν και δεν έχει την αρμοδιότητα ακόμη ήταν παρούσα 

σήμερα στον έλεγχο και θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω εξετάσεις του νερού.  

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχει μαγγάνιο και αρσενικό.  

κ. Χράπας: Μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, όντως το νερό του Μητρουσίου από 

την γεώτρηση έχει πολλά σοβαρά προβλήματα και είναι ακατάλληλο για πόση, αλλά το 

επεξεργασμένο νερό του Μητρουσίου είναι ιδανικό και καλύτερο ποιοτικά από το 

εμφιαλωμένο. Μόνο αυτό θέλω να πω στους κατοίκους και από σήμερα κιόλας που 

υπήρχε μια βλάβη σε μια αντλία, έχει αποκατασταθεί και μπορούν οι κάτοικοι άφοβα να 

πίνουν νερό.  
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Και σύντομα, πολύ σύντομα θα γίνει και μια ανάλυση και την οποία ανάλυση θα 

την κοινοποιήσουμε και στο χωριό.  

κ. Μοσχολιός: Πάνω σ’ αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης και θα συμφωνήσω 

μαζί του, επειδή το κόστος επεξεργασίας του νερού είναι πολύ υψηλό και πολλές φορές 

οι άνθρωποι αυτοί μείναν το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα χωρίς νερό, αυτή την 

πρόταση, πιστεύω η ΔΕΥΑΣ να μπορούσε να την εξετάσει και να δει το κόστος, αν το 

κόστος είναι αυτό που αναφέρει ο Αναστασιάδης, σε 12-15.000 €, νομίζω ότι θα λυθεί το 

πρόβλημα μια διαπαντός.  

κ. Πρόεδρος:   Έκλεισε το θέμα. Πάμε σε 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 

και είναι εκτός ημερήσιας γιατί ήρθαν μεταγενέστερα από την έκδοση της Ημερήσιας 

Διάταξης.  

1ο θέμα, ¨Συμμετοχή του Δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης 

Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα που θα πραγματοποιηθεί στις 11/2/2011 και 

ώρα 11 το πρωί στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού¨. Σύμφωνα 

με το άρθρο 140 του Ν. 3463/2006 θα εκπροσωπήσει το Δ.Σ. ένας δημοτικός σύμβουλος. 

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας ο κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, ο 

οποίος είναι και αρμόδιος για θέματα Τουρισμού καθώς θα εγκρίνουμε και την 

μετακίνηση του εκτός έδρας για τις ημέρες από 10-11/2/2011. 

Πάμε στο 2ο θέμα, ¨Συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο 

Παιδείας με θέμα «Η νέα Εκπαιδευτική Πολιτική και ο Ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου 

Παιδείας Jacqueline de Romilly την Παρασκευή 8/2/2011 στις 10 το πρωί¨. Σύμφωνα με 

το άρθρο 140 του Ν. 3463/2006 ορίζουμε ως εκπρόσωπο του Δ.Σ. στην συγκεκριμένη 

συνάντηση καθώς και την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για τις ημέρες 17-19/2/2011 

την Αντιδήμαρχο Παιδείας την κ. Μπιτζίδου– Σαρακενίδου Σοφία.  

κα Μπιτζίδου: Η ημερομηνία έχει αλλάξει, η ημερίδα θα γίνει 28 Φεβρουαρίου.  

κ. Πρόεδρος:   Θέμα 3ο, είναι από το Επιμελητήριο Σερρών. ¨Με την παρούσα 

επιστολή σας γνωρίζουμε ότι το Επιμελητήριο μας προτίθεται να συμμετάσχει μαζί με το 

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «HOLIDAY AND SPA EXPO» που 

πραγματοποιείται στη Σόφια της Βουλγαρίας από τις 17-19 Φεβρουαρίου του 2011 στον 

Εκθεσιακό χώρο NATIONAL PALACE OF CULTURE. Σας προσκαλούμε να 

συμμετάσχετε ως Δήμος Σερρών στην ανωτέρω έκθεση, καθώς πιστεύουμε ότι η 

τουριστική αγορά της γειτονικής χώρας αποτελεί αγορά στόχο για τον νομό μας και 

θεωρούμε ότι η παρουσία και συμμετοχή Επιμελητηρίου …, του Δήμου Σερρών και του 

Δήμου Σερρών θα αποτελέσουν ένα καθόλα αντιπροσωπευτικό τρίπτυχο που εγγυάται 

ποιότητα που αξίζει στο εξαιρετικό τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Σας γνωρίζουμε 

ότι το Επιμελητήριο μας προτίθεται να καλύψει τις δαπάνες ενοικίασης χώρου και 

μίσθωσης μεταφορικού μέσου μεταφοράς προσωπικού και υλικού. Παρακαλούμε κ. 

Δήμαρχε ενημερώστε το συντομότερο δυνατόν για τη συμμετοχή σας ώστε να 

προχωρήσουμε στις ανάλογες ενέργειες προετοιμασίας¨.  

Το Δ.Σ. θα εκπροσωπήσει σ’ αυτή τη δράση του Επιμελητηρίου ο Αντιδήμαρχος 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, ο οποίος είναι 

αρμόδιος και για θέματα Τουρισμού καθώς και την έγκριση δαπάνης μόνο για τη 

διαμονή του για 17-19 Φεβρουαρίου.  
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Θέμα 4ο, ¨Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 34.863,43 €¨, πρόκειται για 

εξειδικευμένη πίστωση από την προηγούμενη Δ.Α. Τι αφορά αυτή η εξειδικευμένη 

πίστωση; Με την υπ’ αρίθμ. 72919 4-8-2009 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. και αντιστοίχου 

γραμματίου είσπραξης, 402/3-11-2009, χορηγήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 35.000 

€ για πολιτιστικές εκδηλώσεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ έτους 2009. Επειδή ο χρόνος των 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ είχε παρέλθει και το ποσό έμεινε αναξιοποίητο, το Δ.Σ. με την 913/2010 

απόφαση του ομόφωνα αποφάσισε την αξιοποίηση του ως άνω ποσού για τις 

εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και του νέου έτους και επομένως 

προμηθειών οι οποίες περιελάμβαναν προμήθεια εορταστικού φωτισμού, 

χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, πυροτεχνημάτων, αναλωσίμων, μπαλονιών και δαπάνη 

μικροφωνικής κάλυψης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 35.000 €. Κατόπιν τούτου 

σας υποβάλλουμε τα παρακάτω τιμολόγια που αφορούν προμήθειες που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων¨.  

Όλα είναι στη διάθεση σας για έλεγχο. 

κα Σαραντίδου: Να δώσουμε το δικό μας ψήφισμα ως Δ.Σ. για τον αγώνα των 

αγροτών.  

Και το δεύτερο είναι, και αφορά και την κ. Αγιαννίδου που είναι Αντιδήμαρχος 

και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Στο Τμήμα Πρόνοιας δεν έχουν έρθει ακόμα τα 

χρήματα από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα οι ανάπηροι να είναι απλήρωτοι εδώ και 

κάποιες μέρες. Σε λίγο καιρό θα πρέπει να πληρωθούνε και όλοι οι δικαιούχοι του 

επιδόματος Πρόνοιας που ανέρχονται γύρω στα 3.000 άτομα από ότι έχω ενημερωθεί. 

Επειδή το Υπουργείο δεν είναι διατεθειμένο σύντομα, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες 

πιέσεις όποιος μπορεί και με όποιον τρόπο μπορεί προς το Υπουργείο για να έρθουν αυτά 

τα χρήματα γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ευπαθείς ομάδες, ειδικά οι ανάπηροι 

έπρεπε να είχαν πληρωθεί από τέλη Ιανουαρίου και δεν έχουν πάρει ακόμα χρήματα, 

είναι πολύ σοβαρό, θα πρέπει να το δούμε και θα παρακαλούσα για οποιαδήποτε 

ενέργεια να ενημερωθούμε στο επόμενο Δ.Σ. 

κα Αγιαννίδου:  Καταρχάς δεν είναι απλήρωτοι από τα τέλη Ιανουαρίου, είναι 

αυτές τις μέρες, όντως υπάρχει πρόβλημα με τα χρήματα αυτά, με τα επιδόματα που 

παίρνουν οι ευπαθείς ομάδες, κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τηλεφωνήματα 

μέχρι ερωτήματα στο Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας από όπου ερχόντουσαν τα 

χρήματα μας παρέπεμψε μετά από πολλές ενέργειες στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

μάλιστα στο Τμήμα που είναι υπεύθυνο για τους ΟΤΑ, και πιθανόν και αύριο 

περιμένουμε μια κατάσταση με την οποία θα είναι περασμένα όλα τα επιδόματα για όλες 

τις ομάδες, και σε κάθε μία θα συμπληρώνει κάθε υπηρεσία, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση των Σερρών, θα συμπληρώνει τι έπαιρνε, ούτως ώστε θα φροντίσουμε αυτή η 

διαδικασία, αφού μας έρθει όμως το χαρτί αυτό, να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα 

για να μην καθυστερήσει κανένας. Να είστε σίγουροι ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες και γίνονται καθημερινά.  

κ. Μηλίδης: Είπα ότι επειδή το θέμα των αγροτών καίει σήμερα, δεν μπορεί να 

πάει για το επόμενο συμβούλιο και να χάσει την αξία τους. Ξέρετε ότι αν αυτό πάει μετά 

από 15 μέρες έχει χάσει την αξία του.  
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Εμείς λοιπόν βλέποντας τα γεγονότα αυτά που τα είδαν και το πανελλήνιο στις 

Σέρρες, αγρότες, άνθρωποι της δουλειάς, του μόχθου, νοικοκυραίοι να πηγαίνουν με τις 

χειροπέδες και να τους βλέπουν τα παιδιά τους, τα κανάλια και όλη η κοινωνία των 

Σερρών, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, δεν έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια ανάλογο 

γεγονός, γι’ αυτό και παρακαλούμε, ζητάμε από το Σώμα να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα για 

το θέμα αυτό.  

Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα και το καταθέτουμε στο Προεδρείο, αν θέλετε το 

διαβάζω, είναι πολύ σύντομο.  

¨Ψήφισμα. Οι εκπληκτικές συλλήψεις αγροτοσυνδικαλιστικών συμπολιτών μας 

που τους οδήγησαν σιδηροδέσμιους στο ακροατήριο των ποινικών δικαστηρίων 

προκάλεσε … εντύπωση και αποστροφή σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Πολύ 

περισσότερο μάλιστα που οι συλλήψεις αυτές έγιναν με βάση διατάξεις του Π.Ν. που 

έχουν να εφαρμοστούν 40 χρόνια. Οι πρακτικές αυτές που ξεκάθαρο στόχο έχουν να 

πνίξουν τους επικεφαλείς του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος και να ανασχέσουν το 

συνδικαλιστικό αγώνα των αγροτών, μας βρίσκουν αντίθετους και αντιμέτωπους. 

Ανεξάρτητο αν από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια ή όχι, και ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι θεωρούμε ότι το κλείσιμο των οδών δεν είναι αποδεκτός και νόμιμος τρόπος 

προώθησης συνδικαλιστικών αιτημάτων, είμαστε όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες αντίθετοι 

με τις αστυνομικές πρακτικές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες και μας γυρίζουν 

πολλά χρόνια πίσω σε μια εποχή που αμετάκλητα έχει καταδικαστεί στη συνείδηση της 

ελληνικής κοινωνίας.  

Καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ενσκύψει με περισσότερο 

ενδιαφέρον στα προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας και με διάλογο με τους 

αγρότες να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα αιτήματα τους. Το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη να εγκαταλείψει άμεσα κάθε σκέψη ποινικοποίησης της 

συνδικαλιστικής δράσης τόσο των αγροτών όσο και κάθε άλλης κοινωνικής ομάδας¨.     

Το καταθέτω κ. Πρόεδρε, αν συμφωνείτε ή αν έχετε κάποια άλλη γνώμη.  

κα Σαραντίδου: Το δικό μας είναι πιο σύντομο και διαφέρει … (δεν ακούγεται)        

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις να 

γίνεται μια διαπαραταξιακή επιτροπή, να πάρουμε αυτά τα δύο ψηφίσματα, να πείτε και 

εσείς και να βγάλετε ομόφωνα το ψήφισμα.  

κ. Δήμαρχος: Ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη, να βρεθείτε αύριο το πρωί.  

κ. Πρόεδρος:   Για να φύγει ομόφωνα από το Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος: Να δώσετε ένα ραντεβού, ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη, 

να βρεθείτε αύριο το πρωί και να κάνετε ένα ενιαίο κείμενο.  

κ. Πρόεδρος:   Ένα ενιαίο κείμενο για να είναι ομόφωνο και να ψηφιστεί 

ομόφωνα.  

κ. Κοτρώνης: Επί του συγκεκριμένου μια μικρή παρατήρηση, ανεξάρτητα του τι 

θα ψηφιστεί, νομίζω ότι από την παράταξη του κ. Μηλίδη πρέπει να αφαιρεθεί σε κάθε 

περίπτωση εκείνο που λέει ¨ανεξάρτητα από το δίκαιο ή όχι των αγροτικών αιτημάτων¨. 

Τώρα είναι σαν να τους λέμε ότι δεν είναι σωστό.  

κ. Πρόεδρος:   Για να μην πλατειάζουμε θα δώσετε ένα ραντεβού αύριο το πρωί 

από κάθε παράταξη. Θα δώσετε ραντεβού συγκεκριμένη ώρα, στο γραφείο μου θέλετε να 

ρθείτε; Θα συνεννοηθούμε μετά.       
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Θα προχωρήσουμε στο θέμα 6ο, 7ο και 8ο για να αποδεσμεύσω κάποιες μητέρες 

υπάλληλοι, οι οποίες ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί από την αποψινή συνεδρίαση.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση-προτάσεις σχετικά με το σχέδιο του νέου κανονισμού 

Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος: Το θέμα αυτό, όπως γνωρίζετε όλοι, έχει περάσει από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σήμερα θα γίνει μία συζήτηση και προτάσεις από όλους τους 

συνδυασμούς και στο επόμενο Δ.Σ. θα ψηφίσουμε τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας και 

Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών. Εννοείται ότι υπάρχουν προτάσεις 

από όλους τους συνδυασμούς. Τις έχετε εγγράφως τις προτάσεις σας ή προφορικές; 

Καλύτερα εγγράφως να τις έχετε. κ. Μηλίδη τοποθετηθείτε επί του θέματος. 

κ. Μηλίδης:  Επειδή το θέμα της Καθαριότητας είναι πάρα πολύ σοβαρό και 

πραγματικά όλοι οι συμπολίτες μας εκφράζουν παράπονα και δικαίως για το ότι δεν 

έχουμε μια πόλη καθαρή, όπως θα έπρεπε. Από την άλλη μεριά οι υπάλληλοι της 

Καθαριότητας καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι και υπάρχει 

πρόβλημα.  

Η δική μας η κεντρική και βασική πρόταση είναι η εξής, 1ον πρέπει να υπάρξει 

παιδεία στο θέμα της Καθαριότητας. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί πρωτεύουσα σημασία 

σ’ αυτόν τον τομέα, με σποτ στην τηλεόραση, με συζήτηση, με κουβέντα. Δηλαδή να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση, δεν νομίζω ότι όλοι μας δεν έχουμε 

συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανακύκλωση και δεν το είδα στον 

Κανονισμό να περιγράφεται με έμφαση. Όχι ότι δεν αναφέρεται αλλά νομίζω ότι 

χρειάζεται έμφαση.  

Επίσης, θα πρέπει να δούμε πως θα μπορούν καλύτερα, και να παρακαλέσουμε 

από τα καταστήματα που βγάζουν αρκετή ποσότητα σκουπιδιών, να τα βγάζουν με 

συνεννόηση την ώρα που περνάνε τα απορριμματοφόρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό 

γιατί είναι ξαπλωμένα στους δρόμους και επάνω μπορείτε να δείτε οτιδήποτε. Είναι 

κάποια σημεία του Κανονισμού τα οποία πρέπει να τα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία.  

Ακόμη, εκτός από αυτό που ανέφερα για τους καταστηματάρχες. Γίνεται ένα 

θλιβερό γεγονός το Σαββατοκύριακο και όπως είναι φυσικό και για λόγους οικονομίας 

και για λόγους προσωπικού, που δεν υπάρχει τόσο μεγάλο, δεν μπορεί ο νέος Δήμος μας 

που είναι και μεγάλος, να εξυπηρετηθεί το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει λοιπόν, να 

παρακαλέσουμε μέσω ενημερωτικών εκπομπών, μέσω σποτ, οτιδήποτε άλλο, να τα 

κρατάμε τα σκουπίδια στο σπίτι μας. Κάπου. Δεν μπορεί δηλαδή να τα βγάζουμε και να 

τα πετάμε. Που; Στο δρόμο; Πάλι εμείς είμαστε στο δρόμο, τα παιδιά μας, εμείς 

κυκλοφορούμε. Το φαινόμενο που είδαμε και σε κάποιες μεγάλες γιορτές που 

αναφέρονται εδώ μέσα, αργίες, εθνικές γιορτές, να είναι όλοι οι δρόμοι με ότι μπορεί να 

φανταστεί κανείς, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο φαινόμενο. Άρα λοιπόν συμφωνώ ότι στα 

περισσότερα μέρη του Κανονισμού, τον ψηφίζουμε τον Κανονισμό σαν παράταξη, όμως 

το θέμα της παιδείας για μένα είναι κορυφαίο. Έχω δει κατ’ επανάληψη, δεν ξέρω 

συνδημότες μας αλλά και ξένους, να περνάν από την Πλ. Ελευθερίας και να ανοίγει το 

παράθυρο και να πετάει το μπουκάλι έξω. Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 

ότι αυτά είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας, εις βάρος της υγείας των παιδιών μας, των 

οικογενειών μας.  
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Για μένα και αν χρειαστεί και κάποιο κονδύλιο για ενημέρωση να το ψηφίσουμε, 

γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το θέμα της ανακύκλωσης, κ. Αντιδήμαρχε νομίζω 

ότι εσείς το έχετε το θέμα, νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε σημασία. Δεν δόθηκε στον 

Δήμο μας η σημασία που πρέπει για την ανακύκλωση.  

Αυτά έχω να πω και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταθέσουμε και εγγράφως στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

κ. Χουρουζίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε έχω τον Κανονισμό Καθαριότητας και 

Προστασίας του Περιβάλλοντος στα χέρια μου. Τον έχω μελετήσει και εδώ θα πρέπει να 

συγχαρώ την κ. Τερμεντζίδου Μαρία η οποία έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Αυτή η 

δουλειά δεν είναι δουλειά μιας εβδομάδας, δεν είναι δουλειά ενός μήνα, είναι πιστεύω 

τουλάχιστον 5-6 μηνών.  

Εδώ όμως θα πρέπει να βάλω και την ένσταση μου γιατί ο Κανονισμός 

Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος αναφέρεται μόνο στον Δήμο Σερρών. 

Μόνο στην πόλη των Σερρών. Είναι αδιανόητο, θα μπορούσαμε αυτόν τον Κανονισμό 

Καθαριότητας και Προστασίας σε συνεργασία με την κ. Τερμεντζίδου να καθίσουμε και 

να συζητήσουμε και να βάλουμε και τα προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων της Καθαριότητας και στους Δήμους που υπήρχαν πρώτα, του Καπετάν 

Μητρούσι, του Σκουτάρεως και των Δήμων Ορεινής. Μου κάνει εντύπωση ακόμη, ότι 

πως είναι δυνατόν οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι, πως δέχθηκαν να 

ρθει και να συζητήσουμε τον Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας του 

Περιβάλλοντος αφού πρώτα δεν συζήτησαν πως μπορούμε να βάλουμε και τους 

περιφερειακούς Δήμους. Δεν νοείται ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι, γιατί πρέπει 

να γίνει συνείδηση όλων μας ότι αυτοί οι περιφερειακοί Δήμοι, ότι ο κάτοικος της 

Βαμβακιάς, της Αγίας Ελένης, του Αδελφικού, έχει τα ίδια δικαιώματα με τον πολίτη του 

Δήμου Σερρών και ως εκ τούτου, ο Κανονισμός αυτός της Καθαριότητας και 

Προστασίας του Περιβάλλοντος πρέπει να περιμένει δυο μήνες, τρεις μήνες, όσο 

χρειαστεί, αφού συζητήσουμε και μας βοηθήσει σ’ αυτό το πράγμα και η κ. 

Τερμεντζίδου Μαρία, να γίνει ως πρέπει ο Κανονισμός και μετά να έρθει στο Δ.Σ. και 

αφού έρθει στο Δ.Σ. να έχουμε μια γενική, μια σφαιρική εικόνα και να γίνει ο 

Κανονισμός αυτός για όλους τους Δήμους, για τον νέο Δήμο, τον Καλλικρατικό, τον 

Δήμο των Σερρών. Και να μην έχουμε το ίδιο φαινόμενο που είχαμε με την υπ’ αρίθμ. 

7/2001 Α.Δ.Σ. η οποία εκτιμώ ότι αναφερόταν συγκεκριμένα για τη στελέχωση και 

λειτουργία του γραφείου της αγροτικής υποστήριξης των αγροτών, όπου εκεί ενώ υπήρχε 

η στελέχωση αυτή μόνο με υπογραφή του Δημάρχου να γίνει, κάναμε ένα άτυπο 

συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα και εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος ο κ. Γρηγοριάδης, και 

όμως στην απόφαση την οποία έχω στα χέρια μου, αναφέρει ¨αποφασίσαμε ομόφωνα¨. 

Αν συζητούσαμε αυτό το πράγμα και τον Κανονισμό Καθαριότητας έτσι θα τον 

περνούσατε μέσα στα πρακτικά, ότι αποφασίσαμε ομόφωνα. Εδώ είναι το έγγραφο που 

λέει ¨αποφασίζει ομόφωνα¨. Θεωρώ ότι έτσι αλλοιώνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης 

εκείνης της ημέρας γιατί εκείνη την ημέρα δεν έγινε ψηφοφορία για να πούμε εμείς για 

να γραφεί στα πρακτικά ότι αποφασίζουμε ομόφωνα. Αυτό σας το αναφέρω για να μην 

έχουμε το ίδιο πρόβλημα πάλι με τον Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας του 

Περιβάλλοντος.  
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κ. Πρόεδρος: Δηλαδή είχατε αντίρρηση και δεν εκφράσατε την αντίρρηση σας ή 

δεν καταγράφηκε η αντίρρηση σας; Αυτό θέλετε να πείτε; 

κ. Χουρουζίδης: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε απόφαση.  

κ. Πρόεδρος: Είχατε εσείς διαφορετική άποψη από το Σώμα και λέτε ότι 

καταγράφηκε ομόφωνα ενώ είχατε διαφορετική άποψη;  

κ. Χουρουζίδης: Δεν λέω αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Πως δεν λέτε αυτό; Αυτό καταλαβαίνει ο καθένας. 

κ. Χουρουζίδης: Ήταν ένα άτυπο συμβούλιο το οποίο εσείς προσπαθήσατε να 

περάσετε ότι υπήρχε μια απόφαση ομόφωνη. Μα δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση.  

κ. Πρόεδρος: Για ποια απόφαση μιλάτε;  

κ. Χουρουζίδης: Με την απόφαση την οποία εγκρίνεται η στελέχωση και 

λειτουργία του γραφείου Αγροτικής Υποστήριξης, αυτή γίνεται μόνο με την υπογραφή 

του κ. Δημάρχου. Και το συμβούλιο εκείνη την ημέρα ήταν θέμα ενημέρωσης προς το 

Σώμα, δεν ήταν θέμα να μπει στη διαδικασία ψηφοφορίας. Εσείς όμως εδώ στα πρακτικά 

της συνεδρίασης, αναφέρετε ότι η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος: Μα δεν χρειαζόταν απόφαση από το Δ.Σ. 

κ. Χουρουζίδης: Σας το λέω αυτό για να μην μπούμε στην ίδια διαδικασία αυτού 

του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Γιατί αυτό το 

θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πολίτες του διευρυμένου 

Δήμου, πολίτες δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν πολίτες που έχουν τα ίσα δικαιώματα και όχι 

όμως τις ίδιες υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα είναι ίδια, εμείς θα πρέπει σαν Δ.Α. να 

καθίσουμε πάλι να συζητήσουμε και να κάνουμε καινούργιο Κανονισμό Καθαριότητας 

και Προστασίας του Περιβάλλοντος, και αφού τον ολοκληρώσουμε τότε θα ‘ρθούμε στο 

Δ.Σ. να συζητήσουμε για να γίνει ή αν θέλετε διαβούλευση για περαιτέρω διευκρινίσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Πάνω σ’ αυτό το θέμα το οποίο έθιξε ο κ. Χουρουζίδης, μια 

διευκρίνιση από τον Δήμαρχο.  

κ. Δήμαρχος: κ. Χουρουζίδη ίσως δεν διαβάσατε καλά το σημερινό θέμα. 

Σήμερα δεν θα αποφασίσουμε για τον Κανονισμό. Σήμερα αν διαβάσετε καλά λέει 

¨Συζήτηση – προτάσεις¨, γίνεται διαβούλευση ακριβώς για αυτό το σκοπό, να 

καταθέσετε τις προτάσεις σας, να τις ενσωματώσουμε στον Κανονισμό Καθαριότητας, 

να πάρει την τελική του μορφή και να ‘ρθούμε να τον ψηφίσουμε μετά. Ο Κανονισμός 

αυτός έχει που βγήκε για διαβούλευση εδώ και 20 μέρες, είναι αναρτημένος στο 

διαδίκτυο, τον δώσαμε και σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή σε φορείς, τον 

δώσαμε και σε σας, το φέρνουμε σήμερα για να καταθέσετε τις προτάσεις σας, μετά θα 

το πάρει πάλι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να ενσωματώσει τις προτάσεις σας και όταν 

πάρει την τελική του μορφή θα το φέρουμε εδώ για να το ψηφίσετε.  

κ. Πρόεδρος:  Αφού προηγουμένως το μελετήσουν άπαντες, όλοι. Δεν παίρνουμε 

απόφαση σήμερα για τον Κανονισμό Καθαριότητας.  

κ. Χουρουζίδης: Δεν καταλάβατε τι θέλω να σας πω, εγώ σας είπα ότι αυτός ο 

Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι δουλειά μηνών και 

εσείς θέλετε μέσα σε μια συνεδρίαση, δουλειά μηνών για την πόλη των Σερρών, κι εσείς 

θέλετε σε μία συνεδρίαση να γίνει διεύρυνση αυτού του Κανονισμού και να 

συμπεριλάβει όλους τους Περιφερειακούς Δήμους. Θα πρέπει να κάνουμε τον 

καινούργιο Κανονισμό, με τους Περιφερειακούς Δήμους και να το φέρουμε εδώ προς 

συζήτηση και προς διαβούλευση.  
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κ. Πρόεδρος:  Σε λίγο θα καλέσω την κ. Τερμεντζίδου η οποία έχει επεξεργαστεί 

αυτόν τον Κανονισμό και θα δοθούν απαντήσεις σ’ αυτά τα οποία ερωτάτε. Όμως πριν 

πάμε στην κα Τερμεντζίδου … 

κ. Δήμαρχος: κ. Χουρουζίδη, δεν ψηφίζουμε σήμερα Κανονισμό. 

κ. Χουρουζίδης: Είναι κατανοητό κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Το φέρνουμε για να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Ούτε ο 

Κανονισμός περιλαμβάνει μόνο τον παλιό Δήμο. Θα σας εξηγήσει η κ. Τερμεντζίδου.  

κ. Χράπας: Βρίσκω την ευκαιρία μετά από ερώτηση του κ. Μηλίδη να 

ενημερώσω και το Σώμα για την Καθαριότητα του Δήμου μας. Όντως, είναι ένα κομμάτι 

που πονάει. Καλώς έχετε τις ανησυχίες σας κ. Μηλίδη. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. 

υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σ’ αυτή τη πόλη, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς οι ίδιοι 

ρυπαίνουμε, εμείς οι κάτοικοι της πόλης, αυτού του Δήμου του διευρυμένου. Εμείς 

ρυπαίνουμε την πόλη. Και καλούνται μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ 

λιγότεροι από τις ανάγκες προ 5ετίας, να καλύψουν τον νέο διευρυμένο Δήμο Σερρών.  

Σίγουρα ένα Σαββατοκύριακο αποκομιδή, και Σάββατο και Κυριακή πρωί και 

Κυριακή απόγευμα. Έχουμε και οδοκαθαριστές στις αργίες. Βέβαια είναι το 7ο θέμα που 

θα συζητήσουμε για να νομιμοποιήσουμε αυτές τις εργασίες. Είμαι στην ευχάριστη θέση 

να σας πω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάμε πολύ καλύτερα.  

Όσον αφορά τον κ. Χουρουζίδη, μέσα στον Κανονισμό Περιβάλλοντος δεν 

αναφέρει πουθενά μόνο για τον Δήμο Σερρών τον αστικό. Εδώ αναφέρει για όλους τους 

δημότες, αναφέρει και τον κάδο του Σκουτάρεως και τον κάδο της Αναγέννησης και του 

Προβατά κ. Χουρουζίδη. Που είδατε ότι δεν αφορά τους Καποδιστριακούς δήμους;  

Είναι σε δημόσια διαβούλευση εδώ και έναν μήνα. Το έχουν πάρει οι παρατάξεις, 

το έχουν πάρει οι φορείς, το έχουν πάρει πολίτες, έχουμε προτάσεις, έχει πάει στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έρχεται σε μας σήμερα να συζητήσουμε, να πούμε τις 

προτάσεις μας, δεν είναι τέλειος, προς θεού. Εμείς οι ίδιοι που είμαστε εδώ, οι 41, θα 

αποφασίσουμε ποιο θα φέρουμε για ψήφιση. Και μόλις τελειώσουμε με τον Κανονισμό 

πάλι θα πάει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και πάλι θα έρθει εδώ, και πάλι θα κάνουμε 

προτάσεις. Και θα προτιμούσα οι προτάσεις να είναι εγγράφως για να τις δώσουμε και 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις 

και μπορεί να συζητηθεί.  

κ. Πρόεδρος:  Παρακαλώ την κ. Τερμεντζίδου να έρθει, να δώσει επεξηγήσεις 

πάνω σ’ αυτό το θέμα συζήτησης για τον Κανονισμό Καθαριότητας και στη συνέχεια θα 

λυθούν απορίες και θα αποφευχθούν περιττές ερωτήσεις.  

κ. Τερμεντζίδου:  Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε θεωρώντας ότι ένας Κανονισμός 

που έχει μια διάρκεια ζωής 10 με 15 έτη, έπρεπε να επικαιροποιηθεί και να εναρμονιστεί 

με την κείμενη νομοθεσία. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια πριν από καιρό βέβαια, μιας και 

αναφέρεται ο κ. Χουρουζίδης σε αυτό, ωστόσο ξαναδουλεύτηκε λίγο πριν να βγει σε 

δημόσια διαβούλευση. Αφορά λοιπόν όλη την Επικράτεια του νέου Δήμου γιατί σε 

τίποτα δεν διαφέρει το τοπικό διαμέρισμα της Οινούσας από την Ομόνοια, στη 

διαχείριση και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

κ. Χουρουζίδης: Το μεσημέρι που μιλήσαμε δεν μου είπατε αυτό. Θέλω να σας 

ρωτήσω όμως, από τη στιγμή που λέει ότι αφορά όλους, γνωρίζετε τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο κάτοικος του Προβατά, ο κάτοικος του Μητρουσίου σε θέμα 

Καθαριότητας και σε Προστασία του Περιβάλλοντος;  
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Γνωρίζετε ότι τα λύματα μπαίνουν στις αποχετεύσεις των ομβρίων υδάτων; Που 

το γράφει αυτό; Που είναι το ποιο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει σ’ αυτές τις τοπικές 

κοινωνίες στους Περιφερειακούς Δήμους. Το αναφέρει πουθενά;  

Να σας πω ένα άλλο, με τα κατοικίδια ζώα τα οποία … που το αναφέρει; 

Αναφέρει δυο σειρές. Περίμενα αυτός ο Κανονισμός Καθαριότητας να συμπεριλάβει και 

όλους αυτούς και αυτό που λέτε, αυτός ο Κανονισμός σε καμιά περίπτωση δεν έγινε για 

όλον τον διευρυμένο Δήμο γιατί δεν συζητήσαμε με κατοίκους, δεν μιλήσαμε με ειδικούς 

συμβούλους της Περιφέρειας για να κάνουμε τον καινούργιο Κανονισμό.  

κ. Τερμεντζίδου: Αυτό το περιμένουμε. Δεν είπα εγώ ότι είναι άρτιος αυτός ο 

Κανονισμός.  

κ. Κοτρώνης: Αυτό περιμένουν από εμάς.  

κ. Χουρουζίδης: Όπως έγινε αυτός ο Κανονισμός 10 μήνες, έπρεπε να γίνει … 

κ. Κοτρώνης: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούν οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων και μετά να γίνει. Είναι σημαντικό θέμα ο Κανονισμός Καθαριότητας. Ο 

Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπει 15λεπτη ομιλία. Ας τοποθετηθούν οι επικεφαλείς 

των παρατάξεων και μετά να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

κ. Δήμαρχος:  Δόθηκε σε όλα τα Τοπικά Συμβούλια, είναι αναρτημένο στο 

διαδίκτυο εδώ και ένα μήνα, δόθηκε στους φορείς. 

κ. Κοτρώνης: Εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου και όσον αφορά στη 

δημόσια πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων αλλά και την πλήρη ενημέρωση που 

είχαμε σε ότι ζητήσαμε για τον νέο τρόπο λειτουργίας στον τομέα της Καθαριότητας. 

Επίσης θέλω να τονίσω και εγώ τη σημαντική συμβολή της κ. Τερμεντζίδου στη σύνταξη 

του σχεδίου Κανονισμού, κάτι που δείχνει ότι μόνο σε συνεργασία με το προσωπικό του 

Δήμου μπορούμε να πετύχουμε στο έργο μας και όχι αποκαλώντας τους κοπρίτες. Δεν 

τους είπε κανένας εδώ, ξέρουμε ποιος τους είπε.  

Η Δημοτική Κίνηση Διάβαση Πεζών, ανταποκρινόμενη στη πρόσκληση του 

Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Χράπα, θα καταθέσει αρμοδίως τις προτάσεις σε 

ηλεκτρονική μορφή, έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε επεξεργαστεί και άλλες προτάσεις.  

Θέλω όμως να πω δυο λόγια επιγραμματικά, όσον αφορά το πνεύμα του 

Κανονισμού, του σχεδίου Κανονισμού. Εμείς θεωρούμε ότι σε γενικές γραμμές είναι 

θετικός, όμως η τήρηση των κανόνων προϋποθέτει τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών 

που θα αντιλαμβάνονται τον Κανονισμό ως έκφραση κοινωνικής ευθύνης και όχι ως 

έκφραση καταναγκαστικού έργου. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, κάθε Κανονισμός 

κινδυνεύει να παραμείνει γράμμα κενό και κάθε καλή πρόθεση να πέσει επίσης στο κενό.  

Συνεπώς απαιτείται η πολιτική βούληση που θα προσδιορίζεται από τις κάτωθι 

τρεις βασικές αρχές: 1ον, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη. 

Κανένα πρόστιμο δεν νομιμοποιείται ηθικά εφόσον δεν προηγηθεί εκπαίδευση των 

πολιτών μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης. Το βασικό μήνυμα της ενημέρωσης το 

οποίο θα πρέπει να προσλάβει μορφή καμπάνιας με την αξιοποίηση όλων των έντυπων 

και ηλεκτρονικών μέσων, θα κάνει σαφές στους πολίτες ότι όχι μόνο μπορούν, αλλά 

οφείλουν να ενδιαφέρονται και να ενημερώνουν τον Δήμο για ζητήματα Καθ/τας, 

Πρασίνου, Δημόσιων Χώρων.  
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Ο Δήμος οφείλει να διευκολύνει αυτή την επικοινωνία, λόγου χάρη με μια 

αξιόπιστη τηλεφωνική γραμμή, με το διαδίκτυο και με κάθε άλλο δυνατό τρόπο και 

κυρίως να ανταποκρίνεται και όχι μόνο να παίρνει τα τηλεφωνήματα, εμπράκτως στις 

παρατηρήσεις των δημοτών ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα αξιοπιστίας και 

συνεργασίας. 

 2ον, οργάνωση, έλεγχος και αστυνόμευση. Καθημερινός προγραμματισμός των 

εργασιών της επόμενης μέρας και αν είναι δυνατόν ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Δήμου για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας. Καθημερινός έλεγχος των πεπραγμένων. 

Όσον αφορά τον έλεγχο και την αστυνόμευση, η Διάβαση Πεζών τα αντιλαμβάνεται ως 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι ως μέρος τιμωρίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

λοιπόν, κρίνεται κρίσιμη η συμβολή και η στάση της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς 

διατηρεί το πλεονέκτημα της καθημερινής επαφής με τους δημότες.  

3ον, ανακύκλωση. Αν και επιμέρους ζήτημα, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί 

στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης μέσω των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Η 

ανακύκλωση είναι από τους κυριότερους δείκτες ευαισθητοποίησης και 

συνυπευθυνότητας των πολιτών. Το κυριότερο, η επιτυχία των προγραμμάτων 

ανακύκλωσης καθορίζεται από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Αυτή πρέπει να είναι συνεχής και να υλοποιείται με συγκεκριμένες δράσεις. Ενημέρωση 

στα σχολεία, συνεργασία με τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, διανομή 

ενημερωτικού υλικού πόρτα – πόρτα. 

4ον, κατοικίδια ζώα. Για αναφέρω εδώ την συνεισφορά μας σ’ αυτό που είπα ως 

έλλειψη και πράγματι είναι μια έλλειψη του σχεδίου. Αναγκαία κρίνεται η αγαστή 

συνεργασία του Δήμου με τις τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις, είναι πιο λεπτομερής η 

πρόταση μας, εδώ αναφέρω περιληπτικά. Ο Δήμος οφείλει να αξιοποιήσει την εμπειρία 

των φιλοζωικών οργανώσεων και σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

δημοτών και να μην τους βλέπει σαν εχθρούς.  

5ον, μνημεία. Με προφανή την αντίθεση ανάμεσα στην Καθαριότητα και στην 

εγκατάλειψη των μνημείων, γιατί αναφέρεται κάπου ότι το έχουμε παρατηρήσει όλοι, 

θεωρούμε ότι πρωταρχικό λόγο πρέπει να έχουμε στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος 

χώρου του Οθωμανικού μνημείου στο τέμενος του Μεχμέτ Αλί στην Αγία Σοφία, γιατί 

είναι μια βιτρίνα της πόλης, περνάει πολύς κόσμος από εκεί ώστε να αναδειχθεί … 

κ. Αναστασιάδης: Σε παρακαλώ που είναι βιτρίνα. Τούρκικο είναι! 

κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη αφήστε να ολοκληρώσει.  

κ. Κοτρώνης: Θέλουμε στα πλαίσια αυτά να ζητήσουμε μια ονομαστική 

κατάσταση των εργαζομένων στην Καθαριότητα και θέλω εγώ και μια διευκρίνιση από 

τον κ. Δήμαρχο γιατί προεκλογικά έλεγε αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος συγχωρέστε 

με, μπορείτε να το διευκρινίσετε, ότι ό,τι έγινε έγινε, αυτούς που πήραν πήραν, δεν θα 

επανέλθουν στον τομέα Καθαριότητας. Θέλω λοιπόν μια κατάσταση γραπτή, τι πρόταση 

υπάρχει, να ξέρουμε και εμείς, να μη συζητάμε άλλος για 100, άλλος για 30 και να μας 

λέει αυτή τη στιγμή ο κ. Αντιδήμαρχος ότι είναι 12. Για να μιλάμε με συγκεκριμένα 

στοιχεία, και εμείς είμαστε διατεθειμένοι, και κάνουμε μια πρόταση, να κάνουμε μια 

κοινή συνέντευξη τύπου όταν θα ψηφιστεί ο Κανονισμός πλέον, με τον κ. Αντιδήμαρχο, 

και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων για να εκπέμψουμε ένα μήνυμα στους πολίτες 

ότι σ’ αυτό δεν μας χωρίζει τίποτα, δεν υπάρχει καμιά πολιτική διαφορά στον τομέα της 

Καθαριότητας νομίζω. Οπότε θεωρείστε τη βοήθεια μας σ’ αυτόν τον τομέα δεδομένη.  
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Αντιπαρέρχομαι αυτά που είπε ο κ. Αναστασιάδης, νομίζω ότι ...  

κ. Αναστασιάδης:  Είμαστε μια πολιτισμένη κοινωνία, οι πολιτισμένες κοινωνίες 

προσπαθούν δια της πειθούς όχι με βάρβαρα μέσα, πρόστιμα παντού. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να κάνουμε μια πλήρη ενημέρωση, τουλάχιστον για 5-6 μήνες, να πούμε 

στον κόσμο τι πρέπει να κάνει συνεχώς και αδιαλείπτως, για να μπορέσουμε όταν θα 

έρθει η ώρα να ψηφίσουμε αυτό που έχετε κάνει, το τερατούργημα, διότι μας φέρνει στο 

επίπεδο εκείνο της κοινωνίας μας των αφώτιστων και των χυδαίων, ότι εδώ μέσα δεν 

ζουν άνθρωποι σ’ αυτή τη πόλη… 

κ. Πρόεδρος: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς κ. 

Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: Αυτό το πράγμα που έχετε γράψει μας φέρνει την κοινωνία 

μας στο επίπεδο εκείνων των αφώτιστων και των χυδαίων. Εκεί μας κατατάσσετε. Δεν 

έχουμε εμείς πειθώ; Δεν μπορούμε να συνετίσουμε τον κόσμο; Δεν πρέπει να γίνει μια 

μεγάλη προσπάθεια; Γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλώ, πρώτα να κάνουμε μεγάλη 

ενημέρωση, συνεχώς και αδιαλείπτως και μετά που θα περάσουν 5-6 μήνες θα φέρουμε 

τον Κανονισμό. Διότι αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο, στα χωριά υπάρχουν ζώα, 

υπάρχουν στάβλοι, υπάρχουν τόσα πράγματα, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Κάθε 

μέρα θα βάζουμε πρόστιμα. Δηλαδή αν εγώ πάω σε ένα χωριό και δω μια αγελάδα να του 

κάνω καταγγελία και να φάει πρόστιμο. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Που θα βρει ο κόσμος 

τα λεφτά;  

Παρακαλώ να το πάρετε πίσω, να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε και εν 

συνεχεία μετά από 5-6 να το ξαναφέρετε.  

κ. Γκότσης:  Τώρα τι να πω εγώ; Λίγο αντίθετος είμαι με τον κ. Αναστασιάδη, 

θεωρώ ότι έγινε μια σοβαρή δουλειά από την κ. Τερμεντζίδου. Είναι όμως ελλειματικός, 

πρέπει να το παραδεχτούμε, θα συμφωνήσω με τον κ. Χουρουζίδη, θα πρέπει να δούμε 

και τους πρώην Καποδιστριακούς δήμους διότι τώρα είμαστε ένας Δήμος. Να δούμε τις 

ανάγκες, ο κ. Κοτρώνης μίλησε για τον Φιλοζωικό όμιλο αλλά καμιά σχέση δεν έχει 

αυτός ο όμιλος με τα σκυλάκια από τους αγρότες, από τους κτηνοτρόφους που έχουν 

τους στάβλους μέσα στις αυλές κ.λπ. Είναι εντελώς ξεχωριστά πράγματα. Θεωρώ ότι θα 

πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, θα σας φέρουν προτάσεις και δεν θέλω να βιαστείτε να 

το φέρετε στο άλλο Δ.Σ., αρκεί να έρθει ολοκληρωμένη αυτή η δουλειά διότι η 

επιστημονική σας κατάρτιση γνωρίζω ότι είναι άριστη, άλλωστε σας είχα και μαθήτρια, 

να το πούμε και αυτό. Τελειώνω λέγοντας ότι θα τον ψηφίσουμε τον Κανονισμό … 

κ. Πρόεδρος: Δεν ψηφίζουμε σήμερα επαναλαμβάνω.  

κ. Αναστασιάδης: Θα τον ψηφίσεις, όχι θα τον ψηφίσουμε. 

κ. Γκότσης: Εντάξει θα τον ψηφίσω.   

κ. Μηλίδης: Σήμερα δεν ψηφίζουμε είπαμε. 

κ. Γκότσης: Θα τον ψηφίσουμε τον Κανονισμό όταν έρθει ολοκληρωμένος μετά 

από ένα χρονικό διάστημα.  

κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ασφαλώς η αναγκαιότητα και 

προτάσεων και αργότερα η ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας είναι και παραμένει μια 

από τις προτεραιότητες του κάθε Δ.Σ. Δεικνύει και καταδεικνύει και τη συμπεριφορά 

των δημοτικών αρχών και των απλών δημοτικών συμβούλων και των πολιτών και της 

παιδείας. Σε αρκετά σημεία από τους προλαλήσαντες θα συμφωνήσω.  
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Σε κάποια άλλα θα διαφωνήσω. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο σχέδιο το οποίο 

μας μοιράστηκε, στη σ. 30, στη παρ. 15,5, εγώ δε θα καταθέσω εγγράφως τις προτάσεις 

μου γιατί είμαι της αρχής ότι η αίθουσα αυτή είναι αίθουσα διαλόγου και όχι εγγράφων. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε ο καθένας μας να καταθέσει ένα χαρτί εκεί και 

να τελειώνουμε και να μη συζητάμε τίποτα.  

Στη σ. 30 λοιπόν, στη παρ. 15,5 λέει ότι ¨ο Δήμος δύναται να επιβάλλει εντός 

προθεσμίας την αποκατάσταση της φθοράς¨ κ.λπ. Να απαλειφθεί η λέξη ¨δύναται¨. Γιατί 

το ¨δύναται¨ αυτόματα ενδέχεται και να μη δύναται. Και η προθεσμία να είναι τακτή και 

συγκεκριμένη και να είναι 10ήμερη.  

Στη σ. 32 στο άρθρο 17 ¨Γενικά¨ εκεί που λέει, αναφέρεται στην ανακύκλωση. 

Να προστεθεί και στην ¨μεγιστοποίηση οικονομικών ωφελειών¨. Αυτό οι πολίτες πρέπει 

να το γνωρίζουν διότι ο Δήμος Σερρών την προηγούμενη χρονιά είχε 80.000 € έσοδα από 

την ανακύκλωση.  

Στη σ. 33 στην πρώτη σειρά παρ. 19,4 ¨Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 

εξάμηνη δοκιμασία¨, να υπάρχει η λέξη ¨μέχρι 6 μήνες δοκιμασία¨, γιατί το 6μηνο μας 

δίνει άλλες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε.  

Θα πάω στο τέλος, στα πρόστιμα. Τα πρόστιμα τα θεωρώ υπέρογκα γιατί ένα 

πρόστιμο το οποίο επιβάλλει κάποια αρχή, πρέπει να είναι και εισπράξιμο. Εάν δεν είναι 

εισπράξιμο, μπαίνει για τα μάτια του κόσμου. Τι θέλω να πω; Όταν υπάρχει ρύπανση 

μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων από 4.000 έως 8.000, αυτό μπορεί ο 

Νιζάμης να το βάλει 4.000 σ’ αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, στον ίδιο αρχαιολογικό 

χώρο κάποιος άλλος συνάδελφος υπάλληλος να τον βάλει 8.000. Αυτό το ¨από – έως¨, 

είναι πεδίο συναλλαγής. Και προτείνω, τα ποσά τα πρόστιμα να είναι επακριβώς, να είναι 

συγκεκριμένα. 4.000, 100 €, 10 €, το ¨από – έως¨ να μην είναι.  

Στη σελ. 66 στο 1, να είναι 500 € τα πρόστιμα. Στο 2, 4.000 €. Στο 9, 100 €. Στο 

12, 100 €. Στο 15, 50 €. Στο 18, 500 €. 1000 €. Στο 19, 100 €. Στο 20, 1.000 €.  

Στη σελ. 67, στο 21, 1.000 €. Στο 22, ¨… οικιακών και νοσοκομειακών 

απορριμμάτων¨ 1.000 και 1.500. Σημειωτέον ότι για τα μολυσμένα είχε 9.000 €, δεν 

ξέρω ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά.  

κ. …:  Το νοσοκομείο. 

κ. Νιζάμης: Εντάξει, μπορούμε να τα πάρουμε από το νοσοκομείο. 

¨Εγκατάλειψη διαφημιστικών πινακίδων, … κλπ. 5.000¨, εγώ προτείνω 1000. ¨Έλλειψη 

φροντίδας από τα καταστήματα, από 200 €¨, προτείνω 100 €. ¨Απορρίμματα από 

καθαρισμό καταστημάτων ή ιδιωτικού χώρου, από 250¨ προτείνω 100 €. ¨Καταστήματα 

ανοικτά εκτός ωραρίου, από 1000 €¨, προτείνω 500. ¨Διασπορά φορτίου από φορτηγά, 

από 500 €¨, 150 €. ¨Σκουπίδια από φορτωεκφόρτωση, από 200 €¨, 100 €.  

Το θέμα δεν είναι η υποβολή των προστίμων μόνο, το θέμα είναι η είσπραξη 

αυτών. Υπάρχουν πρόστιμα 50 €, 15 €, 20 €. Αυτά τα πρόστιμα, δεν μπορούν να 

εισπραχθούν γιατί δεν υπάρχει διοικητική διαδικασία είσπραξης από τη πλευρά των 

υπηρεσιών του Δήμου. Γιατί τα ποσά αυτά κατά τον ΚΕΔΕ είτε παραγράφονται 

αυτοδίκαια, σε κάθε περίπτωση όμως με τον ΚΕΔΕ δεν μπορεί να εκτελεστεί καμιά 

διοικητική πράξη είσπραξης τους.  
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Προτείνω, αυτό να το δουν οι νομικοί, εάν μπορεί ποσά μέχρι και 100 € να μπουν 

ως δημοτικά τέλη είτε στη ΔΕΗ αν γίνεται, γιατί τέλος είναι η Καθαριότητα, είτε στην 

ΔΕΥΑΣ αν γίνεται. Αν μπορεί να μπει εκεί μέσα και να πληρώνεται σε διάστημα 6 

μηνών, ανεξαρτήτου ποσού. Μέχρι 30 € να είναι εφάπαξ, όταν είναι 100 € το πρόστιμο, 

για να μπορεί να υπάρχει και λόγος είσπραξης, να πληρώνεται σε διάστημα 6 μηνών.  

Η ανακύκλωση, κάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, έχει δύο 

αποτελέσματα, ένα είναι το οικονομικό, το οποίο είναι κυρίαρχο, και το άλλο είναι 

λιγότερα απορρίμματα στον ΧΑΔΑ Σερρών.  

Και τέλος δεν είναι το θέμα το αν θα τον ψηφίσουμε, θα τον ψηφίσουμε. Έγινε 

μια πολύ σοβαρή και μελετημένη εργασία. Το θέμα είναι η εφαρμογή του. Άρα 

ερχόμαστε στον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από τους δημότες. Ο έλεγχος 

όμως να είναι ουσιαστικός για να φέρει και αποτελέσματα. Ευχαριστώ.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου μετέχω και 

εγώ, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πριν από μερικές ημέρες τον Κανονισμό, εξέφρασα 

εκεί ορισμένες απόψεις όπου βλέπω ότι υπάρχουν πράγματι στην εισήγηση και θα 

έχουμε την ευκαιρία φυσικά όταν ξαναέρθει το θέμα να το συζητήσουμε. Με την 

ευκαιρία αυτή όμως, πρέπει να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για μια ακόμη φορά στην 

κ. Τερμεντζίδου που έκανε πολύ καλή δουλειά για την ετοιμασία αυτού του Κανονισμού.  

Τώρα υπάρχουν ορισμένα επιμέρους ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να 

συζητήσουμε. Δυο τρία θεματάκια, δεν θα σας απασχολήσω πολύ.  

Πράγματι, μείζον ζήτημα είναι η προεργασία που πρέπει να γίνει πριν την 

εφαρμογή του Κανονισμού. Πράγματι πρέπει να μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό 

διάστημα με εντατική ενημέρωση του κοινού και επί των προβλέψεων του Κανονισμού 

και επί των προβλεπόμενων ποινών, των προβλεπόμενων προστίμων.  

Τα πρόστιμα κ. συνάδελφε έχουν και τον εξής χαρακτήρα, η ποινή πάντοτε έχει 

και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα. Δηλαδή αν ένα πρόστιμο το οποίο, δεν είναι μόνο πως 

θα το εισπράξουμε, μπορεί να είναι ένα πρόστιμο το οποίο εκ πρώτης όψεως μπορεί να 

φαίνεται υψηλό, όμως αυτό λειτουργεί και αποτρεπτικά, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει 

μια σοβαρή συνέπεια για κάποιον ο οποίος ρυπαίνει. Στο εξωτερικό ακόμα και ένα 

αποτσίγαρο να ρίξει κάποιος κάτω θα υποστεί την ώρα εκείνη αν συλληφθεί διοικητική 

ποινή, δηλαδή πρόστιμο. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα σωστά τίθεται στον Κανονισμό και 

σωστά θα πρέπει να εφαρμοστεί αλλά εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια 

ικανοποιητική περίοδος χάριτος με εντατική ενημέρωση της Σερραϊκής κοινωνίας. 

Μήπως και το εξής ενδεχόμενο, μήπως να κάνετε κάποιο εκπαιδευτικό DVD, το οποίο 

να το παίζετε στα σχολεία, υπάρχει το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που λειτουργεί από το 

Υπουργείο Παιδείας και το οποίο μπορεί και στην Α’θμια και στην Β’θμια Εκπαίδευση 

οι νεαροί μαθητές μας, είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν αν γίνει και μια εντατική 

ενημέρωση τους να αποτελέσουν και το παράδειγμα για τους γονείς τους. Άρα λοιπόν σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης να ετοιμαστεί ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να προβάλλεται κάθε χρόνο στα σχολεία και να 

ευαισθητοποιεί τους μαθητές.  

Περνάω τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει πράγματι με τους οικισμούς 

του Δήμου Σερρών εκτός αστικού ιστού. Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εκεί πράγματι. 

Και θα σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του Μετοχίου που το γνωρίζω 

καλύτερα ίσως. Είναι οικισμός του Δήμου Σερρών.  
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Εκεί λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κύριο επάγγελμα την 

κτηνοτροφία και οι οποίοι μέσα στον οικισμό, είναι θέμα γνωστό στους περισσότερους, 

μέσα στον οικισμό έχουν τις εγκαταστάσεις σταβλισμού των ζώων τους. Αυτό είναι 

σοβαρό θέμα, αν μετά από ένα χρόνο πάμε εκεί και τους βάλουμε πρόστιμο για τα 

λύματα τα οποία υπάρχουν, αυτό είναι το μέσο βιοπορισμού τους, βλέπουμε τα 

παράπλευρα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Δ.Α. και 

ιδιαίτερες περιπτώσεις στους περιφερειακούς οικισμούς. Πρέπει δηλαδή το θέμα του 

σταβλισμού των ζώων στο Μετόχι να διευθετηθεί. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους 

πάμε κάπου αλλού, να βάλουν τα ζώα τους. Διαφορετικά θα είναι στη δυσάρεστη θέση οι 

άνθρωποι να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους μια απειλή. Ακόμη και αν εμείς σαν 

Δ.Α. θέλουμε να δείξουμε μια ανεκτικότητα, δεν αποκλείεται ο γείτονας να καλέσει τη 

Δημοτική Αστυνομία και να ζητήσει να βάλουν πρόστιμο, που θα είναι σοβαρό 

πρόβλημα και θα είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αστυνομία να βάλει τα υπέρογκα 

πρόστιμα. Και στο ζήτημα αυτό επίσης να συμπληρώσω ότι θα πρέπει να συγκροτήσετε 

ειδικό κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας μεθαύριο, όταν θα έρθει η ώρα της 

εφαρμογής του Κανονισμού, το οποίο να είναι επιφορτισμένο με αυτό ακριβώς το 

αντικείμενο και αν είναι δυνατόν να λειτουργεί αυτό το κλιμάκιο περισσότερες ώρες, 

πέραν του συνηθισμένου ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων.  

Πολύ σωστά στον Κανονισμό, και συγχαρητήρια κ. Τερμεντζίδου, τίθεται και το 

θέμα της ηχορύπανσης. Το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως τις νυχτερινές ώρες τους 

περιοίκους των καταστημάτων που παίζουν σε υπερβολική ένταση τη μουσική. Άρα 

πρέπει να το δούμε και αυτό το ζήτημα και πρέπει να υπάρχει οργανωμένο, 

συγκεκριμένο κλιμάκιο το οποίο θα περιπολεί μέσα στην πόλη των Σερρών και θα 

ελέγχει την εφαρμογή του Κανονισμού. Αυτά προς το παρόν και φυσικά θα τα 

ξαναπούμε στη Επιτροπή.  

κ. Χράπας: Θέλω να καλύψω τα ερωτήματα και του κ. Νιζάμη και του κ. 

Κατιρτζόγλου που πολύ σωστά τα έθεσαν που αφορά το ύψος των προστίμων. Όπως σας 

είπα για να μην βγάλουμε έναν Κανονισμό και σ’ αυτό το σημείο που γράφει ποσό 

προστίμου το αφήσουμε κενό, βάλαμε κάποιους αριθμούς τους οποίους εμείς θα 

αποφασίσουμε το ύψος. Τονίσαμε με την κ. Τερμεντζίδου κάποιες παραβάσεις που 

θεωρούμε σοβαρές και σ’ αυτές τις παραβάσεις βάλαμε μεγάλα πρόστιμα. Δεν σημαίνει 

ότι θα μείνουν αυτά τα ποσά, προς θεού. Είναι ποσά όλα προς συζήτηση, για να μην 

έχουμε λευκή σελίδα βάλαμε δίπλα αριθμούς. Η Επιτροπή Ποιότητας θα τα εισηγηθεί 

στο επόμενο συμβούλιο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.  

κ. Δήμου: κ. Πρόεδρε, όσον αφορά τα υψηλά πρόστιμα σε κάποιες κατηγορίες, κ. 

Αντιδήμαρχε συμφωνώ και επαυξάνω. Όχι μόνο 6.000 όπως έχω δει για τους εργολάβους 

και για τα μπάζα, αλλά και σε ιδιώτες, αυτά είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε. Και θεωρώ ότι ένα υψηλό πρόστιμο είναι αποτρεπτικό έτσι ώστε να 

μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος.  

Θα ήθελα να τονίσω επίσης ακόμα ένα ζήτημα όσον αφορά τα τσιγάρα των 

καπνιστών. Προχωράμε στους δρόμους και δυστυχώς δεν υπάρχουν χώροι ώστε να 

σβήσουν το τσιγάρο τους. Θα ήθελα λίγο να δούμε προς αυτή τη κατεύθυνση, διότι στο 

εξωτερικό υπάρχουν ειδικά σταχτοδοχεία με άμμο, τα οποία αυτά είναι πάνω από τους 

κάδους απορριμμάτων. 
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 Μπορούμε ανά 50 μέτρα ανά 20 μέτρα, στο κέντρο της πόλης, ακόμα και στις 

Δημοτικές Κοινότητες, στις πλατείες και προς τα έξω, να λύσουμε το συγκεκριμένο 

ζήτημα γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και τρώει πολύ ώρα από τους 

οδοκαθαριστές το να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.  

Μιλήσαμε προηγουμένως και για ένα ακόμα ζήτημα, τις μαστίχες. Τις πετάνε 

στους δρόμους και υπάρχει πρόβλημα.  

κ. Αγοραστός: Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Τις προτάσεις μου για τον 

Κανονισμό τις έκανα και θα τις κάνω αν εφόσον ξαναϋπάρξει επιτροπή.  

Όσον αφορά τη διαδικασία κ. Πρόεδρε, πραγματικά είναι 12.30 η ώρα, έχουμε 

συζητήσει δυο θέματα μόνο από την Ημερήσια Διάταξη, δεν αμφιβάλλω ότι είναι 

δικαίωμα του καθενός να θέτει προ ημερησίας διατάξεως κ.λπ. αλλά θα προτιμούσα να 

γίνεται με έναν τρόπο καλύτερο, να είναι πιο οργανωμένο, να ξέρουμε ποιοι θα μιλήσουν 

από την αρχή. Τα θέματα τα παίρνουμε 3-4 μέρες πριν, μπορούμε ανά πάσα στιγμή μέχρι 

την έναρξη του Δ.Σ. να ξέρουμε σε ποιο θέμα θέλουμε να πάρουμε το λόγο και 

παρακαλώ να παίρνουμε μια φορά το λόγο. Να μη γίνεται διάλογος. Για όλα τα θέματα 

είχα και εγώ να πω κάτι, δεν έπαιρνα το λόγο. Δεν το κάνω λόγο απειρίας. Να 

καταγράφονται όλοι οι ομιλητές και να μιλάν από μια φορά.  

κ. Πρόεδρος: Επειδή πράγματι γίνεται τρομερή κατάχρηση χρόνου και ιδιαίτερα 

από κάποιους συναδέλφους, με τον γραμματέα ο οποίος θα καταγράφει από την επόμενη 

φορά τους ομιλητές και από εκεί και πέρα με συγχωρείτε αλλά δεν μπορούμε να 

ξημερωνόμαστε με το να μιλάμε. Έχουμε γίνει ένα πολυπληθέστερο Σώμα και αν ο 

καθένας μιλάει από δυο και τρεις φορές ή επαναλαμβάνει τα ίδια που είπε προηγουμένως 

ο συνομιλητής του δεν τελειώνει ποτέ το Δ.Σ. Έχετε απόλυτο δίκιο κ. Αγοραστέ, 

ευχαριστώ πολύ.  

κα Σαραντίδου: Να συμπληρώσω κάτι πάνω σ’ αυτό; Όταν μπαίνει ένα ζήτημα, 

μπαίνουν ερωτήσεις, από τη στιγμή που μπαίνουν οι ερωτήσεις και ο εισηγητής 

απαντάει, οι επικεφαλείς των συνδυασμών … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε κανέναν συνάδελφο. 

Δηλαδή τοποθετείται ο επικεφαλής, αλλά από εκεί και πέρα και ο κάθε δημοτικός 

σύμβουλος έχει δικαίωμα τοποθέτησης. 

κ. Αγοραστός: Δοκιμάστε μια φορά να μην μπει καμιά κάμερα μέσα, να δείτε 

πόσο καλά θα διεξαχθεί η συνεδρίαση.  

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ κ. Αγοραστέ, τέτοιες συστάσεις δεν θέλω.     

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, έχει δίκιο ο κ. Αγοραστός στη 

διαφωνία που διατυπώνει διότι νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τη λειτουργία, καμία 

διάθεση για παρατήρηση, απλώς επισήμανση, στο 67 και 69 άρθρο του Καλλικράτη όπου 

εισάγεται επί της ουσίας η λειτουργία των παρατάξεων και ορίζει ειδικό εισηγητή, αν 

φτάσουμε σ’ αυτό το επίπεδο, και από τη πλευρά τη δική σας της συμπολίτευσης ο 

εισηγητής προκύπτει, δεν αφαιρούμε το δικαίωμα από κανέναν δημοτικό σύμβουλο αλλά 

εκτιμώ ότι θα έχουμε μεγάλη συντόμευση.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει ειδικός εισηγητής για κάθε θέμα που έχουμε στην 

Ημερήσια Διάταξη. Υπάρχει ειδικός εισηγητής. Άρα λοιπόν τηρείται ο Κανονισμός.  

κ. Φωτιάδης: Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα αν θα δείτε το 67 και 69 

εξειδικεύει. Προχωράω όμως, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, είδατε εγώ 

όρισα τον κ. Χουρουζίδη ως ειδικό εισηγητή της παράταξης μου και εγώ δεν μίλησα.  
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Ήθελα να πω το εξής, ακούστηκαν εξαιρετικές απόψεις και εγώ να συγχαρώ για 

την εξαιρετική δουλειά την κ. Τερμεντζίδου, εκείνο όμως το οποίο αναδείχθηκε πολύ 

εύστοχα είναι το εξής, κ. Πρόεδρε για να προχωρήσουμε και στα θέματα, προτείνω το 

θέμα να μείνει ανοιχτό, βεβαίως και θα μείνει, έρχονται πολλά νέα δεδομένα τα οποία 

δεν θα μπορούσε η κυρία να τα έχει υπόψη της και επειδή πχ. τη διάθεση για την 

ρύπανση των βοθρολυμάτων ή των λυμάτων από βοοστάσια κλπ. έχουμε μια τεράστια 

ποικιλομορφία στους οικισμούς και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, έστω και αν το 

προβλέψουμε και πάμε να το εφαρμόσουμε αύριο, ο νόμος, εμείς δηλαδή θα πρέπει να 

δείξουμε για κάθε πρόβλεψη που θα εντάξουμε στον Κανονισμό, την εναλλακτική λύση 

για την εφαρμογή του Κανονισμού. Δηλαδή, δεν θα ρίξετε κύριοι εργολάβοι τα μπάζα 

οπουδήποτε, θα τα ρίξετε εκεί. Δεν θα ρίξετε κύριε τάδε τα βοθρολύματα, αλλά θα τα 

ρίξετε έτσι με αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει δηλαδή να ελέγξουμε ακριβώς όλη αυτή 

την ποικιλομορφία από το σύνολο των οικισμών, και να είναι ρεαλιστικό αυτό τελικά 

που θα προτείνουμε και εν τέλει που θα ψηφίσουμε.  

Αναδείχθηκαν κάποιες περιπτώσεις όπως είναι τα αδέσποτα κ.λπ. Έχει δουλειά 

ακόμη ο Κανονισμός, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, να προχωρήσουμε 

είτε στην Επιτροπή είτε να συγκροτήσουμε αν θέλετε μια μόνιμη Επιτροπή δουλειάς 

μέχρι που να ωριμάσει ο Κανονισμός. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και εδώ να 

βοηθήσουμε. Όμως θεωρώ κ. Δήμαρχε, πρέπει να δούμε ακριβώς όταν λέμε ότι 

απαγορεύεται αυτό, απαγορεύεται εκείνο, να δούμε τι επιτρέπεται. Δηλαδή, τι θα 

κάνουμε για τις περιπτώσεις όπου η κτηνοτροφία είναι μέσα στους οικισμούς; Όπως 

είναι το Μετόχι και πάρα πολλά χωριά. Θα πάμε να επιβάλλουμε ποινές; Θα πρέπει να 

δείξουμε και να αντιμετωπίσουμε ακριβώς και με προοπτική και αν δεν συμβεί αυτό το 

οποίο θα προβλέπεται, τότε θα πάμε σε επιβολή ποινών. Ο κ. Αναστασιάδης είχε δίκιο, 

θα αιφνιδιάσουμε, σε άλλα όμως θέματα τα οποία αναδείχθηκαν συμφωνώ να 

προχωρήσουμε. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση κ.λπ., νομίζω και ο κ. Γάτσιος που μετέχει στην 

Επιτροπή κατέθεσε απόψεις. 

Θεωρώ λοιπόν να το τρέξουμε το θέμα, προχωρήστε το κ. Πρόεδρε και να 

κάνουμε μια Επιτροπή κοντά στην υπηρεσία για να βοηθήσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Επιτροπή κ. Φωτιάδη υπάρχει, είναι ψηφισμένη, υπάρχει η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εφόσον οι προτάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, να 

κατατεθούν προτάσεις από όλους τους συνδυασμούς, να εμπλουτίσουμε το συγκεκριμένο 

Κανονισμό, να ολοκληρώσουμε τον συγκεκριμένο Κανονισμό και να τον ξαναστείλουμε 

στην Επιτροπή. Αυτή είναι η διαδικασία κ. Φωτιάδη. Να τον ξαναστείλουμε στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια να το φέρουμε το θέμα προς ψήφιση, 

ολοκληρωμένο στο Δ.Σ. Αυτή είναι η διαδικασία και άλλη διαδικασία δεν μπορούμε να 

ακολουθήσουμε.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε μια κουβέντα μόνο. Ανέφερα δύο συγκεκριμένα 

παραδείγματα, πχ. αν θα πούμε με συγκεκριμένη πρόβλεψη ότι απαγορεύεται να 

αφήνουμε μπάζα που θα τα πάμε; Πρέπει εμείς ως Διοίκηση να προβλέψετε για να πούμε 

θα τα πάτε εκεί, με αδειοδοτημένο χώρο και αν δεν τα πάτε εκεί θα υπάρχει πρόστιμο. 

κ. Πρόεδρος:   Μα αυτό εννοούμε και ολοκληρωμένο Κανονισμό Λειτουργίας. 

Θα πρέπει να προβλέψουμε τα πάντα.  

κ. Φωτιάδης: Άρα θέλει δουλειά από σας. 
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κ. Πρόεδρος:   Σαφώς και από εμάς δουλειά και από όλο το Σώμα, από όλες τις 

παρατάξεις διότι γι’ αυτό είμαστε εδώ. 

κ. Φωτιάδης: Εσείς ως Διοίκηση θα πρέπει να δείτε το θέμα, να οργανωθούν οι 

χώροι υποδοχής, να απαντηθεί το θέμα όταν έχουμε εντός των οικισμών ποιμνιοστάσια, 

να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε, πως θα αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις οικισμών 

που δεν έχουμε οργανωμένο σύστημα αλλά είναι … Τι θα κάνουμε σ’ αυτή τη 

περίπτωση; Δεν είναι το θέμα να εισηγηθούμε και να αποτυπώσουμε και να ξεκινήσουμε 

πρόστιμα. Πρέπει να βάζουμε κάθε μέρα στο Μετόχι πρόστιμα, θα το κάνουμε;  

κ. Πρόεδρος:   Ε όχι βέβαια.  

κ. Φωτιάδης: Άρα λοιπόν πρέπει να δείτε … 

κ. Πρόεδρος:   Αν δεν ολοκληρωθεί σε όλο του το μεγαλείο ο Κανονισμός πως 

θα επιβληθούν πρόστιμα; 

κ. Φωτιάδης: Δεν είναι θέμα μόνο Κανονισμού, είναι θέμα να απαντήσουμε στα 

ερωτήματα.  

κ. Πρόεδρος:   Βεβαίως, θα βρούμε τις λύσεις. Γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί να 

προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε και να τελειοποιήσουμε τον Κανονισμό.  

κ. Αναστασιάδης: Ένα πράγμα να ξέρετε από μένα. Μητέρα όλων των 

αποτυχιών είναι η βιασύνη και πολύ βιάζεσαι.  

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, για το θέμα του σχεδίου του 

Κανονισμού έχω να πω το εξής, συμφωνώ σε πολλές προτάσεις που έχουν γίνει από τους 

συναδέλφους. Εκείνο που θέλω να προτείνω εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή είναι και 

επισημαίνω αυτό που είπε και ο κ. Φωτιάδης, το να υποδείξουμε τους χώρους. 

Συγκεκριμένα λοιπόν λέω το εξής, στις περιφερειακές συνοικίες του Δήμου Σερρών 

αλλά και των χωριών περιφερειακά, συσσωρεύονται πολλά αγροτικά μηχανήματα επειδή 

οι συνοικίες οι περιφερειακές της πόλεως και τα χωριά είναι κατά πλείστον αγρότες, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα κάνω πρόταση να 

λυθεί ως εξής, παρακαλώ την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να το λάβει σοβαρά υπόψη της 

και αν χρειαστεί θα το κάνουμε και εγγράφως. Να δημιουργηθούν σε χώρους του Δήμου, 

κάποιοι χώροι οι οποίοι θα χωριστούν, να υπάρχουν πάρκιν αγροτικών μηχανημάτων 

όπου οι αγρότες θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα αγροτικά τους μηχανήματα. Τέτοια 

ανάγκη είναι πολύ πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα στα Σφαγεία, στην Ομόνοια, στα Καλύβια, και 

αν χρειαστεί γιατί όχι αν οι χώροι αυτοί δομηθούν, κατανεμηθούν κατάλληλα, να 

πληρώνουν και ένα υποτυπώδες ενοίκιο ακόμη οι αγρότες. Είναι διατεθειμένοι. Το θέμα 

έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Στο παρελθόν οι αγρότες αυτοί είχαν ο 

καθένας τους από 500 μέτρα οικόπεδο και μπορούσαν να βάλουν και μηχανήματα μέσα. 

Σήμερα όμως τα οικόπεδα αυτά είναι πολύ πιο μικρά γιατί διαιρέθηκαν με τους 

κληρονόμους και τα μηχανήματα πολλαπλασιάστηκαν. Δεν πετάει κανένας παρά μονάχα 

μαζεύει. Παρακαλώ όταν θα χρειαστεί να ξαναγίνει αυτή η συζήτηση, αν χρειαστεί θα το 

κάνουμε και γραπτά.  

κ. Δήμαρχος:  Εγώ θα παρακαλούσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα να 

καταθέσετε τις προτάσεις σας, να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, να ξανάρθει το θέμα εδώ στο Δ.Σ., να ψηφιστεί και εν συνεχεία να 

αρχίσει σιγά – σιγά να λειτουργεί ο Κανονισμός αφού γίνει και πάλι εκτενής ενημέρωση 

στον κόσμο. Έχει ένα μήνα που το θέμα αυτό το έχουμε βάλει στη διαβούλευση.  
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Το φέρνουμε εδώ πάλι σε διαβούλευση, θα το ξαναπάμε πάλι στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής πάλι για διαβούλευση. Ε κάποτε πρέπει να ψηφιστεί. Πόσους μήνες θα 

διαβουλευόμαστε; Πρέπει να δώσουμε και λύσεις. Οι πολίτες από την άλλη μεριά 

περιμένουν λύσεις, λένε ότι θέλουμε πόλη καθαρή, θέλουμε έναν Δήμο καθαρό, πως θα 

έχουμε Δήμο καθαρό αν δεν έχουμε Κανονισμό Καθαριότητας; Πόσο να εξαντλήσουμε 

άλλο τα περιθώρια της διαβούλευσης; Ούτε θα πάμε αμέσως να επιβάλλουμε πρόστιμα. 

Θα ψηφιστεί ο Κανονισμός, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε σε ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα τον κόσμο, και εν συνεχεία όποιος δεν συμμορφώνεται, ε θα πέσουν 

και κάποια πρόστιμα. Εύστοχος ήταν ο κ. Μηλίδης καταθέτοντας 4-5 βασικές αρχές, 

μπορεί να μην ήταν προτάσεις αλλά ήταν πάρα πολύ εύστοχος. Και οι περισσότεροι 

φυσικά ομιλητές.  

Με τον Κανονισμό Καθαριότητας δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, 

είπατε για στάβλους, για πάρκιν αγροτικών μηχανημάτων, ορισμένα θέματα, μπορεί να 

φαίνονται ότι έχουν σχέση με την Καθαριότητα, δεν μπορεί να τα λύσει όλα όμως ο 

Κανονισμός Καθαριότητας. Το θέμα των στάβλων υπάγεται στην Δ/νση Υγιεινής, η 

Δ/νση Υγιεινής είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα, άλλο το αν έναν στάβλο μπορεί να τον 

μεταφέρει ο Δήμος, να υποδείξει έναν χώρο και να πει ¨πάνε εκεί να χτίσεις τον χώρο 

σου¨, αλλά όσον αφορά τις επιβολές των προστίμων κ.λπ., υπεύθυνη είναι η Δ/νση 

Υγιεινής. Ούτε το πάρκιν των αγροτικών μηχανημάτων έχει σχέση με τον Κανονισμό 

Καθαριότητας.  

Έχει γίνει μια θαυμάσια δουλειά από την κ. Τερμεντζίδου, προσπαθούμε να την 

κάνουμε όσο γίνεται πιο τέλεια, γι’ αυτό το κοσκινίζουμε τόσο πολύ το θέμα. Αλλά δεν 

θα κοσκινίζουμε και επί μήνες! Κάποτε πρέπει να μαγειρέψουμε κιόλας.  

κ. …: Ούτε 40 μέρες δεν περάσαν. 

κ. Δήμαρχος: Μα ακούστηκε εδώ να περάσουν 5 και 6 μήνες. Θα παρακαλούσα 

πάρα πολύ σε εύλογο χρονικό διάστημα, φέρτε τις προτάσεις σας, δεν λέω στο επόμενο 

Δ.Σ. θα το φέρουμε το θέμα, αλλά στο μεθεπόμενο θα πρέπει να έρθει.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα ολοκληρώθηκε.  

 

                     
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας προσωπικού Καθαριότητας τις Κυριακές, 

εξαιρετέες και νυκτερινές ώρες. 

 

 

κ. Χράπας:  Είμαστε απόψε εδώ για να ψηφίσουμε την έγκριση εργασίας 

προσωπικού Καθαριότητας της Κυριακές και τις εξαιρετέες και νυκτερινές ώρες. Τι 

σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι εργάτες Καθαριότητας δουλεύουν μέρα, νύχτα, Σαββάτο, 

Κυριακή, Φώτα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και όλες τις αργίες.  

Αυτό όμως θα πρέπει εμείς ως Δ.Σ. να το νομιμοποιήσουμε. Αν συμβεί ένα 

ατύχημα, αν συμβεί οτιδήποτε, θα πρέπει εμείς να δώσουμε την άδεια σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους να εργάζονται στις εξαιρέσιμες μέρες που έχουμε ανάγκη όλοι μας 

ουσιαστικά.  

Μέσα στην εισήγηση που έχω, αναφέρει τις ειδικότητες που προβλέπεται να 

εργάζονται τις εξαιρέσιμες μέρες και ώρες.  
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κ. Μηλίδης: Ήθελα να ρωτήσω, πράγματι χρειάζεται και είναι καλό στις αργίες 

να εργάζονται. Επειδή όμως το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο, και με κουβέντα που 

έχω κάνει μαζί τους μου έχουν πει τις ελλείψεις και τα προβλήματα υγείας που έχουν 

κάποιοι, ήθελα να πω, δίνοντας το ρεπό θα μπορεί μετά τις καθημερινές να είναι τόσο το 

προσωπικό που να μπορεί να κάνει την Καθαριότητα; Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, 

γιατί όταν θα δουλεύει Κυριακή ή νυκτερινές ώρες, θα είστε αναγκασμένος να δώσετε 

τρία ρεπό, ανάπαυση. Θα μπορεί τις καθημερινές να ανταποκρίνεται στο μεγάλο έργο 

της Καθαριότητας;  

κ. Γάτσιος: Και βέβαια κ. Πρόεδρε συμφωνούμε να υπάρχουν εξαιρέσιμες μέρες 

εργασίας από τους υπαλλήλους, αλλά με μια ματιά εδώ που βλέπω για το πώς 

κατανέμονται οι θέσεις αυτές, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι την Κυριακή 

ας πούμε απασχολείται ένας οδηγός, δύο εργάτες Καθαριότητας, ένας επόπτης και ένας 

επιστάτης. Δηλαδή σε 3 άτομα έχουμε και επόπτη και επιστάτη. Όπως και σε άλλα 

σημεία έχει, καταλαβαίνει ο κ. Αντιδήμαρχος. Θεωρώ ότι είναι υπερβολές αυτές και 

θεωρώ ότι είναι περισσότερα τα ποσά που παίρνουν τις εξαιρέσιμες μέρες. Δηλαδή ένας 

άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τη Δευτέρα, τι δουλειά κάναν την προηγούμενη μέρα 

αυτοί οι 3 εργάτες; 

κ. Χράπας: Θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο κ. Μηλίδη, αυτό 

συνέβαινε και στο παρελθόν. Αυτό που είπατε νωρίτερα για το αν αντέχει το προσωπικό. 

Δουλεύαν και στο παρελθόν Σαββατοκύριακα. Απλά τώρα προσθέσαμε εμείς κάποια 

πράγματα, δηλαδή όσον αφορά την ανακύκλωση βάλαμε το Σάββατο. Και Σάββατο και 

Κυριακή πάλι υπήρχε πρέσα που έκανε αποκομιδή, δεν αλλάξαμε εμείς κάτι πάνω σ’ 

αυτό.  

Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων αναφέρει ότι ο εργαζόμενος εργάζεται 5 

ημέρες. Δεν αναφέρει όμως ότι δεν εργάζεται Σάββατο, μπορεί να δουλέψει από Τρίτη 

έως και Σάββατο. Απαγορεύεται να δουλεύει Κυριακή, τη Κυριακή τη νομιμοποιούμε 

σήμερα εμείς. Για να έχουμε εμείς μια καθαρότερη πόλη.  

Τα άτομα είναι πολύ λίγα, είναι το φιλότιμο τους, οι συνθήκες εργασίας είναι 

χάλια, δουλεύουν νύχτα οι περισσότεροι, μέσα στη βρωμιά, μέσα σε ακατάλληλες 

συνθήκες, γι’ αυτό και κάποιοι είναι και φιλάσθενοι και έχουν και πολλά προβλήματα 

υγείας.  

Όσον αφορά το 2ο θέμα που τόνισε ο κ. Γάτσιος, πολύ καλά το τόνισε ο κ. 

Γάτσιος, και έχει απόλυτο δίκιο, θα ήταν παράλειψη μου αν δεν λεγόταν στο Δ.Σ., αφορά 

ότι τις εξαιρέσιμες ημέρες πρέπει να υπάρχει κάποιος να ελέγχει και να εποπτεύει τους 

εργάτες καθαριότητας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα άτομο θα δουλεύει όλες τις 

Κυριακές και όλες τις αργίες. Έχω αυτή τη στιγμή στην Καθαριότητα δύο επόπτες και 

έναν επιστάτη. Είναι 3 άτομα. Δεν μπορεί να είναι μόνο ο επόπτης κάθε Κυριακή, θα 

είναι και ο επιστάτης την άλλη Κυριακή, την άλλη θα είναι ο άλλος ο επόπτης, ναι αλλά 

εγώ πρέπει να αναφέρω στην ψήφιση ότι θα είναι αυτά τα άτομα. Ή ο ένας θα είναι ή ο 

άλλος, απλά αναφέρουμε συνολικά ότι χρειάζονται αυτοί.  

κ. Γάτσιος: Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν χρειάζεται, αλλά εσείς ξέρετε. Αλλά θα 

πρέπει να είναι ή ο ένας ή ο άλλος.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ολοκληρώθηκε το θέμα.   
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κ. Αναστασιάδης: κα Γραμματεύς εγώ δεν συμφωνώ. … δεν έχουμε τόσα πολλά 

λεφτά για να τους κάνουμε και Κυριακή. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την 

Κοινωνία.    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

  
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διετών προγραμμάτων Κοινωφελών Επιχειρήσεων Σκουτάρεως 

και Καπετάν Μητρουσίου. 

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.). 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση-βελτίωση 

του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης - διαβάσεων και 

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών», για το έτος 2011. 

 

κ. Κοτρώνης: Εγώ θέλω να διατυπώσω ένα ερώτημα, το οποίο νομίζω είναι 

κοινό για πολλούς συμπολίτες μας. Γιατί καταστρέφονται τόσο γρήγορα οι 

διαγραμμίσεις; Μήπως δεν χρησιμοποιούμε σωστά και ποιοτικά υλικά; Έχω ακούσει 

κάτι τέτοιο. Ή μήπως δεν γίνεται καλή δουλειά;  

Και 2ον, προτείνουμε εμείς, στις διαβάσεις των πεζών, για να δώσουμε ένα 

ενισχυτικό στοιχείο όσον αφορά τη σημασία των διαβάσεων, να τοποθετηθούν και 

πινακίδες εκτός από τις διαγραμμίσεις. Σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις βλέπουμε 

κάτι πινακίδες ότι ¨εδώ είναι διάβαση πεζών¨, σε μας δεν υπάρχει πουθενά. Και όταν στο 

80% των διαβάσεων τώρα που είναι εξαφανισμένες οι γραμμές δεν φαίνεται που είναι η 

διάβαση. Τουλάχιστον αν υπήρχε η εναλλακτική της πινακίδας είτε το ένα είτε το άλλο 

θα έδειχνε ότι υπάρχει εκεί διάβαση.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Κοτρώνη θα δώσω το λόγο στον κ. Παπαδίκη. 

κ. Παπαδίκης: Σχετικά με την ποιότητα των διαγραμμίσεων και των υλικών που 

χρησιμοποιούνται, είναι υλικά εμπορίου, δεν μπορώ να πω ότι είναι και τα καλύτερα 

γιατί στοχεύουμε στο ελάχιστο του προϋπολογισμού της προμήθειας και η αλήθεια είναι 

ότι δεν πάμε σε πολύ υψηλά υλικά. Το κάναμε πέρσι αγοράζοντας μια προμήθεια αρκετά 

μεγάλη, κοντά στα 500 τ.μ. θερμοπλαστικής επίστρωσης την οποία δεν την εφαρμόσαμε 

γιατί οι δρόμοι μας δεν μπορώ να πω ότι είναι και στην καλύτερη ποιότητα για να 

βάλουμε αυτά τα υλικά. Ελπίζουμε, όπου γίνεται αποκατάσταση να εφαρμόζεται αυτή η 

πλαστική διαγράμμιση και να μείνει. Έχει μια διάρκεια ζωής περίπου στα 3.5 χρόνια 

περίπου το θερμοπλαστικό.  

Τώρα για την περίφημη παροχή υπηρεσιών, δεν έχουμε δυνατότητα πια, το 

συνεργείο του Δήμου έχει γεράσει, οι άνθρωποι που μέχρι τώρα κάναν αυτή την 

εφαρμογή είναι 60 ετών και πάνω, είναι μια εφαρμογή που γίνεται τη νύχτα, ο ένας από 

τους δύο είναι άρρωστος, έχουμε πραγματικό πρόβλημα να διατηρήσουμε ένα συνεργείο 

διαγραμμίσεων.  
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Και γι’ αυτό αυτή η υπηρεσία θα πάει σε ιδιώτη εργολάβο, ο οποίος ανά έτος θα 

αναλαμβάνει να κάνει αυτή τη δουλειά και να έχει μόνιμα τη διαγράμμιση σε πολύ καλή 

κατάσταση μέχρι να επανδρωθεί αυτό το τμήμα. Κάτι άλλο ήθελα να πω, για τις 

πινακίδες, ήδη έχουμε επιβαρύνει πάρα πολύ με πινακίδες και πληροφόρηση. Η 

προσωπική μου άποψη είναι να αποφύγουμε τις πινακίδες, έχουμε πάρα πολλές πινακίδες 

στην πόλη. Οι διαβάσεις καλό θα είναι να είναι στο δρόμο.  

Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαβάσεις δεν 

είναι στο δρόμο, καταρχήν είναι η ποιότητα του οδοστρώματος και κατά 2ον είναι η 

βρωμιά και η σκόνη. Όταν κάνεις την εφαρμογή δεν διαρκεί αρκετό χρόνο. Υπάρχει 

πρόβλημα σκόνης στην πόλη μας και έτσι υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής της βαφής.  

κ. Κοτρώνης: κ. Παπαδίκη να συμπληρώσω εδώ ότι δεν συμφωνώ όσον αφορά 

το τελευταίο, μπορούμε να ελαφρύνουμε την πόλη μας από πολλές πινακίδες άλλες οι 

οποίες δείχνουν για μαγαζιά και Σούπερ Μάρκετ, που είναι άχρηστες και να βάλουμε τις 

5-6 πινακίδες αυτές. Υπάρχουν ένα σωρό πινακίδες που βλέπω εγώ που κατευθύνουν σε 

μαγαζιά. Είναι νόμιμες; Ποιος τις βάζει εκεί;  

κ. Παπαδίκης: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι υπόθεση του Τμήματος 

Προσόδων οι διαφημιστικές πινακίδες. Πέρα από αυτό, οι πληροφοριακές πινακίδες είναι 

πάρα πολλές στην πόλη. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να την κάνουμε στο οδόστρωμα, 

την περίφημη οριζόντια σήμανση, δηλαδή να αποφύγουμε τις σιδεριές και τις κολώνες. 

Φαίνεται ότι δεν γίνεται κατανοητή και σεβαστή από τους οδηγούς. Τέλος πάντων θα τη 

συνεχίσουμε αυτή τη προσπάθεια. Έχετε δίκιο σε ότι αφορά την πληροφοριακή σήμανση 

υπάρχει κατά την άποψη μου μια υπερβολή, δηλαδή θα ήταν επιβάρυνση πρόσθετες 

πινακίδες και για τις διαβάσεις. Αυτή είναι η άποψη μου.  

κ. Χρυσανθίδης:  Όσον αφορά το ύψος του ποσού που αφορούσε τον Δήμο των 

Σερρών σχετικά και με την προμήθεια των υλικών και με την παροχή υπηρεσιών … Αν 

δεν δούμε ποιο θα είναι το ύψος του ποσού που θα χρειαστεί για τον διευρυμένο Δήμο 

και αν θα ήταν καλύτερα … να οργανώσουμε καλύτερα την υπηρεσία και να το κάνουμε 

οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι απαίτηση του Καλλικράτη αυτό.  

κ. Παπαδίκης: Την εισήγηση τη συνοδεύει και η μελέτη. Αν βλέπατε τη μελέτη, 

θα βλέπατε ότι υπάρχει αναλυτικός πίνακας από πού θα γίνει η παρέμβαση. Η 

παρέμβαση η συγκεκριμένη θα γίνει στη πόλη των Σερρών και αυτό γιατί υπάρχει 

αδυναμία εφαρμογής από πλευράς μας, δεν έχουμε συνεργείο, δεν έχουμε τα μέσα, δεν 

έχουμε ανθρώπους. Ψάξαμε με τον κ. …, το προσωπικό που έρχεται στον Δήμο Σερρών 

και δεν βρήκαμε ανθρώπους να τους ειδικεύσουμε, λόγω της αποχώρησης των παλιών, οι 

άνθρωποι βγαίνουν στη σύνταξη φέτος αυτοί που κάναν τη δουλειά, και δεν βρήκαμε 

νέους ανθρώπους να τους μυήσουμε σ’ αυτή τη δουλειά. Και εξαιτίας αυτού, είπαμε ότι 

μόνο για την πόλη θα κάνουμε αυτή την παροχή υπηρεσιών που είναι της τάξης των 

70.000 € αν θυμάμαι καλά και για τους δήμους, τους Καποδιστριακούς, θα κάνουμε μια 

μικρή προμήθεια, όπου με το δικό μας συνεργείο, η παρέμβαση είναι πολύ πιο εύκολη, 

στην ουσία είναι άξονες και ελεύθεροι δρόμοι για να παρέμβει κάποιος την ημέρα, θα 

την κάνουμε τη δουλειά με το δικό μας συνεργείο αυτό το υποτυπώδες που υπάρχει. Εάν 

η παροχή υπηρεσιών ήταν στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου θα άγγιζε τα 300-

350.000 €. Μένουμε σ’ αυτό το ποσό γιατί όντως αδυνατούμε να ανταποκριθούμε με το 

υπάρχον προσωπικό και δεσμεύουμε το υπάρχον προσωπικό στο εύκολο κομμάτι της 

δουλειάς που είναι οι περιφερειακοί δήμοι.  
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κ. Χρυσανθίδης: Το ποσό αυτό σε σχέση με πέρσι; 

κ. Παπαδίκης: Πέρσι την δουλειά την κάναν τα δικά μας παιδιά, τα οποία σας 

είπα ο ένας είναι άρρωστος με καρκίνο ο άνθρωπος, ο άλλος είναι στο παρά ένα να βγει 

στη σύνταξη φέτος. Έγινε … όμως αυτό που βλέπετε και έγινε με προμήθεια της τάξης 

των 15.000 €, αγοράσαμε τα υλικά και χρησιμοποιήσαμε τον δικό μας εξοπλισμό που 

έχουμε και τον δικό μας κόσμο. Φέτος όμως είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Και δεν 

μπορούμε να βρούμε άνθρωπο. Πρέπει να επανδρώσουμε το συνεργείο, να το 

εκπαιδεύσουμε και είμαστε σε συνεχή αναζήτηση ανθρώπων για να στήσουμε αυτό το 

συνεργείο.  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί δεν λέτε ότι οι δρόμοι κάθε μέρα σκάβονται … τι μας 

νοιάζουν τα υλικά;  

κ. Παπαδίκης: Οι διαβάσεις μας αναδεικνύονται αμέσως μετά από μια δυνατή 

βροχή. Διαβάσεις υπάρχουν αλλά τις καλύπτει η σκόνη.  

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Παπαδίκης: Αγοράσαμε σας είπα υλικά, 500 μ. … διαβάσεων και θα τα 

βάλουμε σε αναγεννημένα σημεία.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρ. 721/2008 Α.Δ.Σ., σχετικά με 

την έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών, με βάση την αριθμ. 222/2008 Α.Δ.Ε., που αφορά το 

κέντρο της πόλης.  

 

κ. Παπαδίκης:  Πρόκειται για την πλέον σημαντική κανονιστική απόφαση που 

πήρε ο Δήμος Σερρών τα τελευταία χρόνια. Είναι η 721 Κανονιστική απόφαση που 

προέβλεπε τις μεγάλες παρεμβάσεις των Δήμων. Δηλαδή Δημιουργία Άξονα, 

Πεζοδρομήσεις στην οδό Μεραρχίας, Αναπλάσεις Ερμού – Σολωμού, κυκλικός κόμβος, 

ήπια κυκλοφορία, ποδηλατόδρομους 13.5 χιλιόμετρα περίπου. Ήταν μια κανονιστική 

απόφαση που πάρθηκε μετά από 8 περίπου χρόνια προεργασίας. Αυτή η κανονιστική 

απόφαση για να εφαρμοστεί πάει παράλληλα με κάποια κατασκευαστικά έργα. Το 

χρονοδιάγραμμα αυτό των έργων, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να το παρατείνουμε 

και να το αναπροσαρμόζουμε με βάση τα οικονομικά δεδομένα και με βάση τις 

παρεμβάσεις που πρόκειται να κάνει η Δ.Α. Αυτός είναι ο λόγος που το κατασκευαστικό 

χρονοδιάγραμμα της συγκεκριμένης κανονιστικής απόφασης φέτος το παρατείνουμε και 

το συνοδεύουμε, συνοδεύουμε κατά κάποιο τρόπο την εισήγηση με το χρονοδιάγραμμα 

αυτό.  

κ. Γκότσης: κ. Παπαδίκη να μας πείτε για φέτος, από το χρονοδιάγραμμα αυτό τι 

θα κάνετε, συγκεκριμένα φέτος, γιατί υπάρχει ένα πλάνο, ένα business plan, που έχει 

πολλά μέσα. Τα οποία δεν μπορούν να γίνουν σε ένα χρόνο. Όπως είπαν τα μεταθέτουν 

κ.λπ. Για φέτος πείτε μας τι θα κάνετε. 

κ. Παπαδίκης: Φέτος θα γίνουν οι παρεμβάσεις που προτείνει το πρόγραμμα 

Αστικών Αναπλάσεων, δηλαδή θα γίνει η παρέμβαση στην Εθνικής Αντίστασης, θα γίνει 

η παρέμβαση στη Μεγ. Αλεξάνδρου, στη Βασιλέως Βασιλείου, έχουμε την υπόσχεση 

από τον Δήμαρχο ότι θα τονώσουμε τη πεζοδρόμηση της οδού Μεραρχίας. 
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κ. Γκότσης: Εκτός δηλαδή από τις αστικές παρεμβάσεις.  

κ. Παπαδίκης: Θα γίνουν και τμήματα ποδηλατοδρόμων που εμπλέκονται σ’ 

αυτά τα κομμάτια.       

κ. Αναστασιάδης: Τα χρήματα αυτά τα έφερε ο κ. Βλάχος  γιατί … 

κ. Παπαδίκης: Η πεζοδρόμηση της Μεραρχίας προτάθηκε να μελετηθεί από τη 

νέα Δ.Α., μελετείται και πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι όμως κομμάτι της κανονιστικής 

απόφασης 721. 

κ. Μηλίδης: Να κάνω ένα τεχνικό ερώτημα στον κ. Παπαδίκη γιατί το ακούω 

και από τον κόσμο. Αυτοί οι κυκλικοί κόμβοι, έπρεπε να είναι τόσο μεγάλοι, όπως εδώ 

στου Σκουλίδη την κλινική; Έπρεπε να είναι τόσο μεγάλοι και να μην μπορεί να γυρίσει 

το αστικό; Δεν ξέρω ποιος τους παρέλαβε, εγώ δεν είμαι μηχανικός, αλλά ακούω, 

αφουγκράζομαι τη κοινωνία, έπρεπε να είναι τόσο μεγάλοι; Νομίζω κ. Δήμαρχε ότι και 

εσείς το βλέπετε και σας ενοχλεί. 

κ. Παπαδίκης: Για ότι αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι, η σχεδίαση έγινε με βάση 

τις προδιαγραφές. Η λογική όμως που στήνεται ένας κόμβος δεν είναι να περάσει 

κάποιος που κινείται στην οδό Βενιζέλου με μια αρκετά μεγάλη ταχύτητα, είναι να τον 

συγκρατήσει, να δώσει το περιθώριο σε κάποιον που κινείται να γυρίσει κ.λπ. και γι’ 

αυτό αυτή η γεωμετρία. Από άλλους, εδώ έχουμε τον κ. …, είναι καθηγητής σ’ αυτά εδώ 

τα θέματα, θα μπορούσε ίσως να σας εξηγήσει καλύτερα και πιο επιστημονικά ίσως. Ο 

κόμβος σχεδιάστηκε με βάση τις προδιαγραφές και με βάση τη συγκεκριμένη λογική, να 

κόβει κάποιος ταχύτητα, να δίνει το περιθώριο σε κάποιον άλλον να κινηθεί και σε 

κάποιον πεζό. Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Παπαδίκη… 

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα τελειώσουμε ποτέ κ. Χρυσανθίδη. Κάνετε δεύτερες και 

τρίτες και τέταρτες ερωτήσεις συνεχώς.  

κ. Αναστασιάδης:  … μη μιλάς πολλά. 

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ κ. Αναστασιάδη. Καλύτερη συμπεριφορά, όπως 

σας συμπεριφέρομαι.  

κ. Αναστασιάδης: … γίνει ο άξονας τουλάχιστον 20 μέτρα. 

κ. Πρόεδρος:   Διάλογο δεν κάνουμε, σεβαστείτε το Σώμα. 

κ. Χρυσανθίδης:  Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους σχετικούς κόμβους, το θέμα 

της προτεραιότητας. Απασχολεί πραγματικά τους Σερραίους.  

κ. Πρόεδρος:   Μα θα λύσουμε απόψε το θέμα του κυκλικού κόμβου; Είναι θέμα 

συζήτησης σήμερα κ. Χρυσανθίδη; Είναι δυνατόν να συζητάμε θέματα τέτοιου τύπου;  

κ. Χρυσανθίδης: Είναι σημαντικό θέμα.  

κ. Παπαδίκης: Τολμήσαμε αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή 

προτεραιότητα σ’ αυτόν που κινείται μέσα και δεχθήκαμε σφοδρή επίκριση και από τους 

δημότες αλλά και από την Τροχαία Σερρών. Οπότε τα μάσαμε και ξαναφέραμε τα 

πράγματα στη κατάσταση που είναι τώρα.   

 

- Εγκρίνεται. 
 

               
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός προσομοιωτή οδήγησης. 
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κ. Πρόεδρος:   Το θέμα αποσύρεται.  

κ. Παπαδίκης: Αποσύρεται γιατί το συγκεκριμένο θέμα εντάσσεται σε ένα 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει και άλλες προμήθειες, έργα που αφορούν το INTERREG 

και την παρέμβαση στο Αυτοκινητοδρόμιο και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

Ήταν όλες οι προμήθειες να γίνουν πακέτο και κακώς εισηγήθηκα το θέμα του 

προσομοιωτή τώρα, θα υπάρξει αν θέλετε συνολική εισήγηση για όλες τις προμήθειες 

που αφορούν το συγκεκριμένο έργο.  

 

- Αποσύρεται. 

   
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/2/2011 

με μοναδικό θέμα την ενημέρωσή του για το ιστορικό της αποκάλυψης 

των χειρογράφων στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujcev», 

καθώς και το τι προτείνουν για την πορεία της διεκδίκησής τους. 

 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα αυτό αφορά την ενημέρωση του νέου Δ.Σ. Σερρών για 

τις εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής των κλεμμένων χειρογράφων των Ι.Μ. Τιμίου 

Προδρόμου και Εικοσιφοίνισσας, και απόδοση τιμής σε πανεπιστημιακούς καθηγητές 

που εργάστηκαν για την αποκάλυψη και ταυτοποίηση των χειρογράφων. Θα κληθούμε 

σε εκείνο το Δ.Σ., της 26/2/2011 να πραγματοποιήσουμε αυτή την ειδική συνεδρίαση – 

ενημέρωση και βράβευση των καθηγητών και να δημιουργήσουμε έναν κωδικό για την 

κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν. Δηλαδή τιμητικές πλακέτες στους καθηγητές.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Αξιοποίηση κτιρίου στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» για τη δημιουργία 

Μουσείου «Κωνσταντίνου Ξενάκη». 

 

κ. Δήμαρχος: Με δυο λόγια θα πω ότι υπάρχει μια πρόταση από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο ¨Σερραίων Πολιτεία¨, για να αξιοποιήσουμε ένα κτίριο του στρατοπέδου 

¨Παπαλουκά¨, το οποίο κτίριο θα στεγάσει, θα φιλοξενήσει τη συλλογή ζωγραφικής του 

διεθνούς εμβέλειας Έλληνα ζωγράφου, του Κώστα Ξενάκη. Πως πείστηκε και ο Κώστας 

θα φέρει στη συλλογή του εδώ, αυτό οφείλεται στον συμπατριώτη μας, τον καθηγητή της 

αρχιτεκτονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κ. 

Νανιόπουλο, ο οποίος έπεισε τον κ. Ξενάκη, είναι φίλοι, τον έπεισε να φέρει εδώ στις 

Σέρρες τη συλλογή του και γι’ αυτό τον λόγο τον ευχαριστούμε πολύ. Επισκεφτήκαμε το 

στρατόπεδο ¨Παπαλουκά¨, εντοπίσαμε το κτίριο το οποίο είναι κατάλληλο για να 

φιλοξενήσει τη συλλογή του Κων/νου Ξενάκη για να μπορέσει όμως να φιλοξενήσει 

αυτή τη συλλογή πρέπει προηγουμένως να γίνουν κάποιες εργασίες. Για να γίνουν αυτές 

οι εργασίες στο κτίριο εκεί, πρέπει να κάνουμε κάποιες μελέτες, μελέτες αποτύπωσης 

του κτιρίου, μελέτες εν συνεχεία ανακαίνισης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, 

γι’ αυτό προτείνουμε να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση για αξιοποίηση του κτιρίου, να 

εγκρίνουμε τις μελέτες, τις οποίες μελέτες θα κάνει ο σύλλογος αυτός με τους 

αρχιτέκτονες που έχει, για την ανακαίνιση του κτιρίου ο Δήμος δεν θα ξοδέψει ούτε ένα 

€,   υπάρχουν  χορηγοί, οι  οποίοι θέλουν  να  ανακαινίσουν  το κτίριο  αυτό  με δικά τους  
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χρήματα και γι’ αυτό προτείνουμε να πάρουμε μια απόφαση, να εγκρίνουμε τις μελέτες 

και να με εξουσιοδοτήσετε και εμένα φυσικά στις επαφές για να χειριστώ το όλο θέμα 

που έχει σχέση και με τα στρατόπεδα, στις επαφές που θα κάνω και που ήδη έχω κάνει 

και θα συνεχίσω να κάνω με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον υπουργό Ευάγγελο 

Βενιζέλο.  

Αυτό το κτίριο, η αξιοποίηση αυτού του κτιρίου θα λειτουργήσει σαν πιλότος με 

στόχο μελλοντικά το στρατόπεδο ¨Παπαλουκά¨, να λειτουργήσει σαν Πολιτιστικό πάρκο. 

Εγώ θα ήθελα, για να μπορέσει να γίνει μια σωστή δουλειά και να παρακολουθήσουμε 

την όλη πορεία αυτής της υπόθεσης από κοντά, να δημιουργηθεί αν θέλετε μία 

διαπαραταξιακή επιτροπή, ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη, που θα παρακολουθεί 

σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο όλη την πορεία της διαδικασίας αυτής για την 

αξιοποίηση του κτιρίου. Αυτά έχω να σας πω. Θα ήθελα ο κ. Νανιόπουλος να πει και 

αυτός κάποια πράγματα. 

κ. Νανιόπουλος: Επιτρέψτε μου αρχικά να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο 

Δ.Σ. Σερρών, να σας ευχηθώ όλους καλή δύναμη, έμπνευση και κουράγιο στο δύσκολο 

έργο σας.  

Εγώ δεν είμαι δημότης Σερρών, είμαι δημότης Εμμ. Παπά, πατριώτης όμως και 

από αγάπη προς την πατρίδα και τον τόπο προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, με συμπολίτες 

εδώ σ’ αυτή την κατεύθυνση της δημιουργίας του πολιτιστικού πάρκου, με τη δωρεά του 

Κωνσταντίνου Ξενάκη, είναι κάτι που πραγματικά το πιστεύουμε, γι’ αυτό και 

επιμένουμε περίπου 5 χρόνια σ’ αυτή την υπόθεση. Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, 

αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος ισχύουν όλα και πραγματικά είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα 

αν κινηθούμε με συνέπεια και σύνεση θα μπορέσουμε να χαρούμε το Μουσείο Ξενάκη 

που θα είναι ένας πολύ σημαντικός πόλος έλξης για ολόκληρο το νομό. Και το όραμα 

μας δεν σταματά εκεί, θέλουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό, το πολιτιστικό πάρκο του νομού 

Σερρών, πως θα το ονομάσουμε θα δούμε στο μέλλον, το οποίο πραγματικά θα είναι κάτι 

μοναδικό στην Ελλάδα. Αν έχετε κάποια απορία μπορώ να απαντήσω.  

κ. Γκότσης:  Το κτίριο το οποίο υπέδειξε προφανώς η Τ.Υ. 

κ. Δήμαρχος: Ο σύλλογος το πρότεινε.  

κ. Γκότσης: Έστω. Δεν πρέπει να πάρουμε και την έγκριση από το Υπουργείο; 

κ. Δήμαρχος: Στα πλαίσια της ενημέρωσης και συζήτησης που κάνουμε με το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλίμονο θα τους ενημερώσουμε και γι’ αυτό το θέμα. Θα 

ενημερωθεί και το Υπουργείο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα.  

κ. Αναστασιάδης: Τη συντήρηση και τη φύλαξη αυτού του Μουσείου ποιος θα 

την έχει; Και αν μπορεί ο κ. Ξενάκης να πουλάει. Εμείς θα έχουμε δικαίωμα να 

πουλήσουμε; Μήπως είναι μόνο για φύλαξη και θα έχουμε εμείς μόνο τη δαπάνη; 

κ. Νανιόπουλος:   Δεν πρόκειται για γκαλερί, να μπει κάποιος και να πουλάει 

έργα. Πρόκειται για δωρεά και πρόκειται για δημόσιο μουσείο. Τώρα για την κάλυψη 

των εξόδων συντήρησης, λειτουργίας, έχουμε ένα σχέδιο. 

κ. Αναστασιάδης: Τι σχέδιο; Να το ακούσουμε. 

κ. Νανιόπουλος: Καταρχάς έχει δημιουργηθεί ένα σωματείο από ότι είπαμε, το 

σωματείο ¨Σερραίων Πολιτεία¨, το οποίο περιλαμβάνει έγκριτα μέλη της σερραϊκής 

διασποράς και Σερραίους πολίτες και θα ανοίξει σε όλο τον κόσμο βεβαίως πολύ 

σύντομα, το σωματείο θα κινήσει τις διαδικασίες ίδρυσης ιδρύματος, το οποίο ίδρυμα 

στη συνέχεια θα έχει σαν μέλη καταρχάς εκπροσώπους φορέων, εμείς πιστεύουμε ότι δεν  
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μπορεί ο Δήμος από μόνος του να αναλάβει ένα τέτοιο μεγάλο βάρος, θα πρέπει να 

μπουν και άλλοι φορείς, και ιδιώτες από τα μέλη του σωματείου κυρίως και όλοι μαζί θα 

βρουν τους τρόπους λειτουργίας και συντήρησης και του Μουσείου Ξενάκη αλλά και 

του Πολιτιστικού Πάρκου γενικότερα.  

κ. Σαραντίδου: Θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος; 

κ. Νανιόπουλος: Το κόστος καταρχάς για το Μουσείο Ξενάκη δεν θα είναι βαρύ, 

το λειτουργικό δεν θα είναι μεγάλο, δεν είμαι προετοιμασμένος να σας δώσω νούμερα 

τώρα, αλλά δεν πρόκειται να είναι κάποιο μεγάλο κόστος. Και εθελοντισμός επίσης θα 

λειτουργήσει για την κάλυψη αναγκών.  

κ. Κοτρώνης:  Κάναμε μια συνάντηση προχτές το Σάββατο, και τέθηκαν κάποια 

θέματα όσον αφορά την ιδιοκτησία των στρατοπέδων κ.λπ. Μας ζητήσατε έναν φάκελο 

και νομίζω σας τον δώσαμε. Επειδή και ο κ. Φωτιάδης ζήτησε κάποια στοιχεία.  

κ. Πρόεδρος: Τον μοιράσαμε στους επικεφαλείς των συνδυασμών.  

κ. Κοτρώνης: Επειδή κατ’ επανάληψη και σήμερα τίθεται το θέμα της άδειας 

από το ΥΠ.ΕΘ.Α. είπαμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Τη μια λέμε ότι αποδεχόμαστε 

ότι είναι δημοτικής ιδιοκτησίας το ¨Παπαλουκά¨, την άλλη ότι έχουμε να παίρνουμε 

άδεια από το ΥΠ.ΕΘ.Α., να καταλήξουμε λοιπόν, γιατί μια τα εμφανίζουμε δύσκολα και 

την άλλη εύκολα.  

κ. Πρόεδρος: Εδώ κ. Κοτρώνη συγγνώμη για την παρέμβαση, εδώ μιλάμε για 

επικείμενα του στρατοπέδου.  

κ. Κοτρώνης: Εμείς θέλουμε κάποιες διευκρινίσεις. Η πρόταση μας είναι ότι 

πρέπει ο Δήμος να κάνει μια συνολική μελέτη αξιοποίησης όλου του στρατοπέδου 

¨Παπαλουκά¨. Με βάση την πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για τη δημιουργία 

Πολιτιστικού Πάρκου και με δεδομένο ότι και άλλοι φορείς έχουν εκφράσει την επιθυμία 

εκεί να μεταστεγαστούν, όμως να συνάδει με αυτή την ιδιότητα, με αυτό του 

Πολιτιστικού Πάρκου, όπως είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπως ξέρετε.  

Μιλάμε βέβαια για αξιοποίηση των υπαρχόντων κτισμάτων, που είναι και υπό 

χαρακτηρισμό ως διατηρητέο. Δεν έχει καταλήξει ακόμα. Και κυρίως να προβλεφτεί η 

δυνατότητα για τους πολίτες να κάνουν περίπατο, να υπάρχει ένα αναψυκτήριο, να 

πίνουν το αναψυκτικό τους, τον καφέ τους. Με αυτές τις προϋποθέσεις, αποδεχόμαστε τη 

δωρεά Ξενάκη, δεν λέμε όχι, δεν είμαστε αρνητικοί αλλά ζητάμε διευκρινίσεις, όπως 

τέθηκαν και για τα υπόλοιπα. Όπως λόγου χάρη τι εννοούν όταν λένε αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου που ζήτησαν; Αν ζητούν, και ποια, ανταλλάγματα οι 

χορηγοί; Θέλουμε λεπτομέρειες, δεν είναι τόσο απλά από ότι βλέπω. Εμείς φοβόμαστε 

αλλοίωση του Πολιτιστικού Πάρκου. Θεωρούμε ότι αυτές οι διευκρινίσεις είναι 

απαραίτητες, 1ον διότι ομόφωνα ψηφίσατε την άλλη φορά, δεν ξέρω ποιοι ψήφισαν, να 

χορηγηθεί ένα κτίριο για το Μουσείο Ξενάκη και ομόφωνα το γκρεμίσατε.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι ομόφωνα. Αυτοί που το γκρέμισαν ας λογοδοτήσουν.  

κ. Κοτρώνης: Θέλουμε με δυο λόγια, και την αποδοχή της δωρεάς αλλά και ο 

χώρος του ¨Παπαλουκά¨ να μείνει προσιτός σε όλους τους Σερραίους πολίτες. Να μη 

γίνει εκεί κάτι για κάτι συγκεκριμένο. Να γίνει για όλους τους πολίτες, γιατί από ότι 

βλέπω εδώ θα γίνουμε πόλος έλξης για όλη την Ελλάδα, εντάξει, δεν διαφωνούμε, εμείς 

όμως καταρχάς διεκδικούμε τα τρία στρατόπεδα για τους Σερραίους πολίτες. Θέλουμε 

πιο λεπτομερή ενημέρωση, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες.  
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κ. Κατιρτζόγλου: Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι πλέον ως κοινωνία 

έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στο στρατόπεδο ¨Παπαλουκά¨ πρέπει πράγματι 

να κατασκευαστεί, να δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου ένα πρότυπο 

πανελλαδικά, Κέντρο Πολιτισμού. Πράγματι, θα είναι ένα όχημα για τη δημιουργία 

αυτού του Κέντρου η συλλογή Ξενάκη, και ευχαριστούμε τον κ. Νανιόπουλο για το 

ενδιαφέρον του για την πόλη μας και την πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει προς την 

κατεύθυνση αυτή.  

Όμως παραμένουν κάποια άλλα θέματα τα οποία πολύ σωστά έθεσε και ο κ. 

Κοτρώνης. Πρέπει και άμεσα αυτό να το … αφού ξεκινάει το θέμα για την προώθηση 

του ζητήματος της συλλογής Ξενάκη, πρέπει παράλληλα και άμεσα να παρουσιάσει η 

Δ.Α. ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο πρώτα απ’ όλα να διευκρινίζει τι θέλουμε εμείς και 

τι θεωρούμε εμείς ως Δήμος ότι ισχύει σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι 

τελικά αυτό, ανήκει κατά κυριότητα στον Δήμο Σερρών; Αν ναι, τότε άλλος πρέπει να 

είναι ο χειρισμός του θέματος και άλλος αν δεχόμαστε ότι μας παραχωρούνται μόνο κατά 

χρήση κάποια κτίρια και ότι το έδαφος, η γη ανήκει στο ΥΠ.ΕΘ.Α. Είναι ένα βασικό και 

σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε άμεσα.  

Βεβαίως, εδώ έχει ευθύνη και η Ν.Υ. του Δήμου, πρέπει να μας κάνει μια 

συγκεκριμένη εισήγηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, και πρέπει ως Κοινωνία, και ως 

Δημοτικοί σύμβουλοι και ως Σώμα να έχουμε γνώση και να έχουμε συγκεκριμένη θέση 

για το ζήτημα αυτό, το οποίο και με βάση τη θέση αυτή να πορευόμαστε σε όλες τις 

διεκδικήσεις μας και σε όλες τις υπόλοιπες επιλογές μας σε σχέση με την αξιοποίηση των 

στρατοπέδων.  

 

2ον, σημαντικό ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική πρόταση για 

το τι ακριβώς πάρκο θέλουμε να κάνουμε εκεί. Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποιες 

προμελέτες, υπάρχουν κάποιες ιδέες, μπορούμε να καθίσουμε κάτω, να κάνουμε μια 

συγχώνευση αυτών των ιδεών ώστε τελικά πράγματι να δημιουργηθεί ένα πάρκο 

πρότυπο. Αν έχουμε ένα στρατηγικό στόχο και ένα στρατηγικό σχέδιο, γιατί αυτό το 

έργο ξεπερνάει τους ορίζοντες της μιας 4ετίας ή των δύο 4ετιών, είναι ένα έργο το οποίο 

θα είναι καύχημα και κτήμα για την πόλη των Σερρών και πρέπει να συμφωνήσουμε σ’ 

αυτόν τον στρατηγικό στόχο όλοι μας. Άρα λοιπόν πρέπει να μας παρουσιάσετε σε 

προσεχή Δ.Σ. μια συνολική πρόταση για το ζήτημα της αξιοποίησης των στρατοπέδων. 

Και φυσικά μέσα εκεί, να υπάρχει όπως σας είπα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, η θέση 

του Δήμου Σερρών, η θέση του Δ.Σ. Σερρών για το θέμα το ιδιοκτησιακό.  

κ. Σαραντίδου: Στα περισσότερα θα συμφωνήσω με τον κ. Κοτρώνη και θα 

ξεκινήσω με το ιδιοκτησιακό. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε … (δεν ακούγεται) 

κ. Φωτιάδης:  Θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο, να προχωρήσει, 

γιατί συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η συλλογή έχει ιδιαίτερη αξία και τεράστια δυναμική θα 

δώσει στον ευρύτερο χώρο. Μένουνε βεβαίως θέματα ανοικτά, γιατί το Σάββατο από την 

κοινή συζήτηση αναδείχτηκαν και νομίζω δεν απαντήθηκαν σήμερα. Όμως θα 

παρακαλούσα το Σώμα, σήμερα μια πολιτική απόφαση θα πάρουμε. Να σας 

εξουσιοδοτήσουμε να πάρετε την δύναμη για να …  

κ. Δήμαρχος: … 
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κ. Φωτιάδης: Εν πάση περιπτώσει, σωστά όμως προσεγγίζετε ότι το κτίριο αυτό 

είναι … για τα υπόλοιπα. Και από το χειρισμό που θα κάνετε, θα προκύψει, και αν τελικά 

εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε οι φυσικοί ιδιοκτήτες ή αν λειτουργούμε κατόπιν 

αδειοδοτήσεως. Έχουν δίκιο οι δύο αρχηγοί όπως το βάλανε. Όλοι όσοι μιλήσαν σωστά 

το βάλαν το θέμα. Ας κλείσουμε όμως. Θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον δήμαρχο να 

προχωρήσει και όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρώτος και εγώ ανέθεσα τα οποία ανοικτά, 

με τη μελέτη που θα φέρετε, σήμερα την πήραμε … 

κ. Πρόεδρος:  Και σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα κ. Φωτιάδη να ευχαριστήσω τον 

κ. Καστρινό Θόδωρο ο οποίος έφερε χτες στο γραφείο μου όλα αυτά τα οποία σας 

παρέδωσα σήμερα, στους επικεφαλείς των συνδυασμών και πιστεύω ότι είναι χρήσιμα 

στοιχεία, με νομοθεσίες, με ιδιοκτησιακά καθεστώτα των στρατοπέδων, και θα ήθελα να 

τον ευχαριστήσω.  

κ. Φωτιάδης: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ακόμα μία συνάντηση, αν 

χρειαστεί και άλλες, προκειμένου να κλείσουμε αυτό το θέμα. Για σήμερα όμως θα 

ζητούσα, να μην χάσουμε άλλο χρόνο, να εξουσιοδοτήσουμε, πολιτική εξουσιοδότηση 

στον δήμαρχο, εμείς όμως περιμένουμε τη συνάντηση για να ξεκαθαρίσουμε το όλο 

θέμα.  

κ. Μηλίδης: Το θέμα των στρατοπέδων είναι ένα άλλο θέμα, ας μην 

πλατειάζουμε. Σήμερα παίρνουμε μια απόφαση, μια πολιτική απόφαση.  

κ. Πρόεδρος: Για ένα συγκεκριμένο κομμάτι του στρατοπέδου, για ένα 

συγκεκριμένο κτίριο. 

κ. Δήμαρχος: Το Σάββατο που μας πέρασε εγώ σας ενημέρωσα συνολικά για το 

θέμα των στρατοπέδων και για κάποιες ενέργειες που έκανα όταν πήγα στην Αθήνα, 

συναντήσεις με τον υπουργό και το τι ειπώθηκαν και με κάποιους αξιωματικούς. Σας 

έθεσα συνολικά το θέμα των στρατοπέδων. 

Σήμερα, δεν συζητάμε συνολικά το θέμα των στρατοπέδων. Ούτε μιλάμε για την 

έκταση συνολικά του στρατοπέδου ¨Παπαλουκά¨. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κτίριο 

που θα φιλοξενήσει τη συλλογή Ξενάκη και θα αποτελέσει πιλότο για να υλοποιήσουμε 

το όραμα όλων των Σερραίων για το Πολιτιστικό Πάρκο που θα είναι στο στρατόπεδο 

¨Παπαλουκά¨. Μελέτη έχει καταθέσει ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων πριν από μερικά χρόνια, 

πριν 3-4 χρόνια, μια πολύ ωραία μελέτη για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 

στρατόπεδα. Και συγκεκριμένα λέει το στρατόπεδο ¨Παπαλουκά¨ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν Πολιτιστικό Πάρκο, στο ¨Εμμ. Παπά¨ ως Κοινωνικό Πάρκο, το 

¨Κολοκοτρώνη¨ ως Αθλητικό Πάρκο. Εμείς ως παράταξη με τη μελέτη αυτή των 

αρχιτεκτόνων συμφωνούμε, δεν ξέρω μπορεί να συμφωνούν και άλλες παρατάξεις, άρα 

έχοντας σαν οδηγό αυτή τη μελέτη, μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα, δηλαδή 

υπάρχει μελέτη για το Πολιτιστικό Πάρκο ¨Παπαλουκά¨. Οι χορηγοί ασφαλώς δεν θα 

είναι ιδιώτες, για όνομα του θεού. Ο περιβάλλον χώρος, όταν λέμε περιβάλλον χώρος δεν 

θα είναι τίποτα, θα καθαρίσουμε τον χώρο λίγο έξω από το κτίριο για να είναι 

προσβάσιμος. Και πρέπει να σας πω με την ευκαιρία ότι την Καθαρά Δευτέρα θα 

γιορτάσουν οι Σερραίοι τα Κούλουμα και στο στρατόπεδο ¨Παπαλουκά¨.  

Αν συμφωνείτε για την επιτροπή αυτή να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή 

που θα παρακολουθεί όλη την εξέλιξη.  

κα Σαραντίδου: Εγώ είπα με επιφυλάξεις γιατί έχω ακόμα πολλές απορίες.  

 

61 



κ. Δήμαρχος: Σεβαστές είναι οι επιφυλάξεις σας, για όνομα του θεού.   

κ. Πρόεδρος:  Σας ευχαριστούμε κ. καθηγητά για την παρουσία σας και για άλλη 

μια φορά από το Προεδρείο συγγνώμη για τη καθυστέρηση.  

 

- Εγκρίνεται.  

                
ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010. 

 

κ. Πρόεδρος:  Έχοντας υπόψη αυτό το άρθρο από το πρόγραμμα Καλλικράτης, 

σύμφωνα με το οποίο στους δήμους άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται με απόφαση 

του Δ.Σ. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να 

αποτελείται συνολικά από 25-50 μέλη μαζί με τον Πρόεδρο. Σε ποσοστό 1/3 του αριθμού 

των μελών που προέρχονται από τους φορείς, αυτή τη στιγμή σας μοιράζει την πρόταση 

για τους 36 φορείς της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων η γραμματέας, δείτε τη. 

Συγκεκριμένα θα κληρωθούν στην επιτροπή αυτή, σε ποσοστό 1/3 του αριθμού των 

μελών προέρχονται από τους φορείς, ορίζονται με κλήρωση δημότες, συνεπώς έως 12 

δημότες, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ειδικούς καταλόγους.  

2ον, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που ο νόμος εκχωρεί στη εν λόγω επιτροπή 

γνωμοδοτικού κατά βάση χαρακτήρα, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010. Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής σύμφωνα με τον νόμο είναι ο Δήμαρχος ή 

ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου και την ανάγκη της ευρύτερης 

συμμετοχής των τοπικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών στα κοινωνικά 

πράγματα και τη συνεχή διαβούλευση της Δ.Α. με την Τοπική Κοινωνία μέσω της 

πολυπρόσωπης αυτής Επιτροπής στην οποία μπορούν να καλούνται χωρίς δικαίωμα 

ψήφου και εκπρόσωποι κρατικών αρχών, τοπικών αρχών, οργανώσεων, πολιτικών 

κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται 

στο Δ.Σ.  

Η πρόταση μας είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς, 

δηλαδή το maximum των φορέων που μπορούμε να έχουμε στην επιτροπή, είναι 36 και 

φυσικά από τους δημότες μέχρι 12.  

Εάν υπάρχουν προτάσεις, είναι πάρα πολλοί οι φορείς, από αυτούς τους φορείς 

εμείς ως παράταξη, η Δημοτική Πρωτοβουλία επέλεξε τους συγκεκριμένους, εάν όμως 

όλοι εσείς της  Αντιπολίτευσης έχετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ή έχετε κάποιες 

ενστάσεις για τους συγκεκριμένους φορείς, είμαστε στη διάθεση σας να αλλάξουμε, να 

προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε.  

κ. Αναστασιάδης:  Δεν υπάρχουν Τοπικά Συμβούλια σε κάθε Διαμέρισμα; 

κ. Πρόεδρος:   Τι σχέση έχει αυτό; 

κ. Αναστασιάδης: Γιατί να υπάρχει αυτή η Επιτροπή; Τι θα ωφελήσει αυτό το 

πράγμα; 

κ. Πρόεδρος:  Εφόσον προβλέπεται από τον Καλλικράτη η Επιτροπή 

Διαβούλευσης… 

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ δεν ψηφίζω τέτοιο πράγμα.  

κ. Πρόεδρος:   Δικαίωμα σας.  

κ. Σαραντίδου: Να πω ένα πράγμα και ίσως καταλάβει και ο κ. Αναστασιάδης.  
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κ. Αναστασιάδης:  Δεν χρειάζεται να καταλάβω τίποτα.  

κα Σαραντίδου: Εμείς όχι δεν ψηφίζουμε αρνητικά ή ψηφίζουμε, αλλά απέχουμε 

εντελώς από την όλη διαδικασία για την Επιτροπή Διαβούλευσης γιατί είναι ακριβώς ένα 

όργανο που στόχο έχει να χειραγωγήσει τη γνώμη όλων αυτών των φορέων μέσα σ’ αυτό 

το κατασκεύασμα που λέγεται ¨Καλλικράτης¨. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι σαν να τους 

δίνει μια δικαιοδοσία για τίποτα. Δεν θα έχει καμιά δικαιοδοσία, καμία σχέση δεν θα έχει 

αυτή η Επιτροπή Διαβούλευσης με λύσιμο προβλημάτων εργαζομένων, οπότε 

δηλώνουμε ότι απέχουμε εντελώς.  

κ. Πρόεδρος:   Σεβαστό κ. Σαραντίδου.  

κ. Κοτρώνης: Κι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια προσχηματική επιτροπή, 

πολυπληθής, χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο και πάνω από όλα συμβουλευτική, χωρίς 

καμία αποφασιστική αρμοδιότητα. Μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω κάθε πόσο θα 

συνεδριάζει, πιστεύουμε ότι είναι μια ακόμη προσπάθεια του Καλλικράτη για να φανεί 

ότι υπάρχει συμμετοχή και μια νομιμοποίηση Δημοκρατίας ενώ δεν υπάρχει στην ουσία. 

Συνεπώς κι εμείς ως Διάβαση Πεζών δεν συμμετέχουμε σε καμιά φάση της δήθεν 

Επιτροπής Διαβούλευσης.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε η πρόταση της πλειοψηφίας δεν ακούστηκε στο 

σύνολο της, πως θα προκύψει η απόλυτη σύνθεση; Θα θέλαμε να μας κάνετε το σύνολο 

της πρότασης.  

κ. Πρόεδρος:   Ακούστε την πρόταση. Προσδιορίζουμε καταρχάς το συνολικό 

αριθμό των μελών της, είναι 49 για την ακρίβεια. Προσδιορίζουμε τον αριθμό των 

συγκεκριμένων φορέων που θα συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους που είναι 36 

φορείς, αυτοί που σας παρέδωσα. Τον αριθμό του προσδιορισμού των δημοτών και την 

ονομαστική επιλογή τους με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση από τους εκλογικούς 

καταλόγους και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σε ποσοστό 1/3 επιπλέον του 

συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ήτοι 12 δημότες. Την παροχή 

εξουσιοδότησης στις υπηρεσίες του Δήμου να ζητήσουν εγγράφως καθώς και μέσα της 

δημοτικής ιστοσελίδας από τους φορείς που θα οριστούν, να υποδείξουν τους 

εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους πάντα για την έκδοση της σχετικής πράξης 

συγκρότησης της εν λόγω δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Και 5ον, προτείνονται για 

συμμετοχή στην εν λόγω δημοτική Επιτροπή οι παρακάτω αντιπροσωπευτικοί φορείς.  

Πως θα εκλεγούν οι δημότες, αυτό θέλετε κ. Φωτιάδη;  

Υπάρχει έτοιμο το συνεργείο το οποίο θα βγάλει με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

όλους τους δημότες, θα κάνει κλήρωση ουσιαστικά. Ο κ. Γιαννάκης ας εξηγήσει τη 

διαδικασία στο Σώμα.  

κ. Φωτιάδης:  Όχι για τη διαδικασία … (δεν ακούγεται) 

κ. Πρόεδρος:   Δεν είπαμε τίποτα κ. Φωτιάδη για μικρό νούμερο. Είπαμε κάτι 

διαφορετικό δηλαδή;  

κ. Φωτιάδης: Είπατε πιο ευέλικτο και να είναι μικρό σε αριθμό. Κανένα 

πρόβλημα.  

Η πρόταση μας είναι η εξής, όπως αναζητούμε δια κλήρο τη σύνθεση από τους 

δημότες, εμείς προτείνουμε να μη γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο που εσείς μας εισηγείστε 

αλλά και εδώ με κλήρωση, από κάθε ομάδα φορέων να γίνει αντίστοιχη κλήρωση. Να 

συμφωνήσουμε για τη σύνθεση. Και θεωρώ ότι ένας αριθμός 30 είναι υπέρ 

ικανοποιητικός.  
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Αν πάμε σε εξάντληση του μέγιστου αριθμού επί της ουσίας θα συμφωνήσω με 

τους προλαλήσαντες ότι είναι μια επιτροπή η οποία θα είναι ιδιαιτέρως δυσκίνητη.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία. Η πρόταση της Δ.Α. είναι αυτή 

με 36 φορείς και 12 δημότες και ολιγομελή αριθμό φορέων και δημοτών είναι η πρόταση 

του κ. Φωτιάδη.  

κ. Φωτιάδης: Και δια κλήρου να γίνει η σύνθεση και έως 30 μέλη.  

κ. Πρόεδρος:   Ωραία, μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κ. Γκότσης: Εγώ ήθελα να πω κάτι προτού περάσουμε στη ψηφοφορία. Θεωρώ 

ότι επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες με τα Τοπικά Συμβούλια. Διότι αν διαβάσουμε μέσα 

σ’ αυτό που μας δώσατε, γνωμοδοτούνε για θέματα τα οποία άπτονται των Τοπικών 

Συμβουλίων. Γνωμοδοτούν στο Δ.Σ. και το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί στο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Ποιος ψηφίζει την πρόταση της Δ.Α.; 

Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία.  

Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κ. Φωτιάδη.  

6 ψηφίζουν υπέρ αυτής.  

Ο κ. Αναστασιάδης δεν ψηφίζει. 

… (δεν ακούγεται)… 

Θα γίνει κλήρωση των δημοτών από τους εκλογικούς καταλόγους, θα βγουν 

αριθμοί οι οποίοι αντιστοιχούν σε άτομα τα οποία ψηφίζουν σε όλο τον Καλλικρατικό 

Δήμο Σερρών.                   

 

(αποτελέσματα μετά την συζήτηση του 4ου θέματος) 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 3852/2010.  

 

κ. Πρόεδρος:   Παρακαλώ τους ενδιαφερόμενους, ένας ένας να κάνουν τις 

αυτοπροτάσεις τους, να έρθουν στο Προεδρείο.  

κ. …:  Οι περισσότεροι έφυγαν.  

κ. Πρόεδρος:   Τι να κάνουμε. Θα παρακαλούσα τη γραμματέα να σημειώνει με 

αριθμό 1 τον κ. Καλαϊτζή, με αριθμό 2 τον κ. Χαλκιόπουλο, με αριθμό 3 τον κ. Πετρίδη, 

με αριθμό 4 τον κ. Παλάσκα. 

… (δεν ακούγεται)… 

κ. Γκότσης: Αφού θα κάνουν τις αυτοπροτάσεις οι αξιότιμοι κύριοι, θεωρώ 

φρόνιμο ότι εμείς, βέβαια τους ξέρουμε, φρόνιμο είναι να πάρουμε τα βιογραφικά… 

κ. Πρόεδρος:   Εννοείται. 

κ. Γκότσης: Δεν εννοείται, θα σας πω. Να τα μελετήσουμε και στο επόμενο Δ.Σ. 

να αποφασίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Όχι κ. Γκότση δεν μπορούμε να κάνουμε δική μας διαδικασία. 

Εδώ σήμερα θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση, με μυστική ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε ότι εμείς θέλουμε. Κάντε λίγο υπομονή, ας αυτοπαρουσιαστούν οι άνθρωποι, θα 

τους ακούσουμε, θα πούνε 5 λόγια ο καθένας για το βιογραφικό τους και το Σώμα θα 

αποφασίσει. Απλά είναι τα πράγματα.  
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Παρακαλώ, τον 1ον τον κ. Καλαϊτζή Ιωάννη.  

κ. Καλαϊτζής: Αξιότιμοι κ. Δήμαρχε, αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δ.Σ., αξιότιμοι 

αρχηγοί των Δημοτικών Παρατάξεων και αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι. Λέγομαι 

Καλαϊτζής Ιωάννης του Αναστασίου, είμαι γέννημα θρέμμα Σερραίος, είμαι δικηγόρος 

εν ενεργεία εδώ και μια 6ετία, ασχολούμαι με όλα τα φάσματα του δικαίου, Αστικό, 

Εμπορικό, Εργατικό, Φορολογικό.  

Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος θεσμός είναι ο πλέον σημαντικός θεσμός του 

Καλλικράτη, γιατί ουσιαστικά αναζητά το εκάστοτε Δ.Σ. που θα κληθεί να αποφασίσει 

για ένα πρόσωπο το οποίο πέραν των απαιτούμενων τυπικών και σωστικών 

προϋποθέσεων που απαιτείται να έχει, θα πρέπει να εξασφαλίζει και τις εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας γιατί ουσιαστικά όχι μόνο θα έρχεται σε επαφή με τον δημότη έτσι ώστε 

να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα του τα οποία προκύπτουν μέσα από τις 

υπηρεσίες του Δήμου, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει ενδεχομένως να έρθει και σε 

σύγκρουση με τις διάφορες υπηρεσίες ακόμα και με τα διάφορα κατεστημένα που 

ξέρουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν στον εκάστοτε Δήμο.  

Θεωρώ λοιπόν ότι, πληρώ και τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και 

κοιτώντας σας όλους στα μάτια δεσμεύομαι πραγματικά ότι πληρώ και τις εγγυήσεις 

ανεξαρτησίας οι οποίες είναι το πιο σημαντικό κομμάτι γι’ αυτόν τον θεσμό. Σας 

ευχαριστώ που με ακούσατε. 

κ. Πρόεδρος:  Παρακαλώ τον κ. Χαλκιόπουλο. 

κ. Χαλκιόπουλος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, σεβαστό Δ.Σ., η αλήθεια είναι ότι 

περιμέναμε αρκετή ώρα μέχρι να φτάσει η σειρά εξέτασης του θέματος μας. Και εγώ θα 

προσπαθήσω να μη σας κουράσω.  

Για όσους δεν γνωρίζετε, είμαι ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ασκώ την 

ελεύθερη, μάχιμη δικηγορία γιατί έτσι θέλω να το προσδιορίζω, εδώ και 8 χρόνια ως 

μέλος του δικηγορικού συλλόγου Σερρών. Από τη πρώτη στιγμή, όταν είδα τον νόμο του 

Καλλικράτη και το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο όριζε αυτό, το μελέτησα και είδα ότι 

εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός αυτός ο οποίος παραπέμπει στο γαλλογερμανικό 

μοντέλο και κυρίως θα έλεγα στο γαλλικό μοντέλο της Τ.Α. το οποίο για όσους 

γνωρίζουν θεωρείται από τα κορυφαία μοντέλα στον κόσμο μας.  

Ο λόγος που εισάγεται αυτός ο θεσμός στην Τ.Α. είναι όπως καταλαβαίνετε η 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να αναπτυχθεί ανάμεσα 

στον Δήμο και τον δημότη, και φυσικά η διαφάνεια η οποία πρέπει να διέπει όλες τις 

σχέσεις ανάμεσα στον Δήμο και τον δημότη και φυσικά και την επιχείρηση. Δεν είναι 

τυχαίο που αναφέρεται και στην έννοια της επιχείρησης.  

Είναι ξεκάθαρο ότι πραγματικά για να λειτουργήσει ο θεσμός αυτός το πρόσωπο 

το οποίο θα έχει την τιμή να στελεχώσει αυτή την υπηρεσία, γιατί για όσους γνωρίζετε 

θα στελεχωθεί και συγκεκριμένη διοικητική υπηρεσία για τη λειτουργία αυτή, θα πρέπει 

να εγγυάται κάποιες αρχές, αυτές της αμεροληψίας, και όταν μιλάω για αμεροληψία γιατί 

θέλω να μιλήσω ειλικρινά θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να είναι αχρωμάτιστος, να είναι 

ακομμάτιστος, να μην έχει καμία σχέση ούτε με εκλογικές διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο 

ούτε σε κομματικό επίπεδο, ώστε να μην μπορεί κανείς να του προσάψει κάτι. Οι 

προϋποθέσεις εκλογής, της … και της μυστικής ψηφορορίας είναι ακριβώς προς το 

σκοπό αυτό, ώστε να έχει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση από όλο το Δ.Σ.  
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Η μυστική ψηφοφορία φυσικά, εισάγεται και αυτή, όπως και σε άλλες διαδικασίες όπως 

είδατε σε σχέση με τον προηγούμενο Κ.Δ.Κ., ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το οποίο 

λέμε «κομματική πειθαρχία», ώστε να μπορεί ο καθένας να ψηφίζει κατά συνείδηση 

χωρίς να φοβάται ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να συμβεί. Σε όλη μου την πορεία, πέρα 

από δικηγόρος θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι μέλος του Δ/κού Συμβουλίου του 

Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, αλλά και στο παρελθόν σ’ αυτή τη θέση έχω διατελέσει 

ως εκλεγμένο μέλος της Εγκλήτου του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, εκλεγμένο 

μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής, πορεύτηκα με αυτές τις αρχές, της 

ανεξαρτησίας, πέρα και μακριά από κομματικές, μικροκομματικές αντιλήψεις οι οποίες 

θα οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, θα οδηγήσουν τον κάθε έναν από σας ή τον … να 

πιστέψει ότι κάτι μπορεί να συμβεί, κάτι που μπορεί να έχει να κάνει με συναλλαγή με 

τον πολίτη, με τον δημότη ή ακόμη και με τις παρατάξεις. Οι ικανότητες για μένα που θα 

πρέπει να έχει αυτός που θα στελεχώσει αυτό το γραφείο είναι τρεις, η πρώτη είναι 

γνώση και ικανότητα διοίκησης γιατί θα υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία. Η 2η, και δεν 

το λέω επειδή είναι ιδιότητα μου αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι μια μικρογραφία του 

Συνηγόρου του Πολίτη ο θεσμός αυτός, είναι ότι πρέπει να έχει επαρκείς έως 

επαρκέστατες νομικές γνώσεις. Είναι γνωστό ότι είναι δαιδαλώδης η νομοθεσία μας, 

μπορεί το πρόβλημα του οποιουδήποτε δημότη ή επιχείρησης να συνδυάζεται και με 

άλλες υπηρεσίες, επομένως η νομική γνώση είναι απαραίτητη. Και το τρίτο είναι να την 

ονομάσουμε … αντιληπτικότητα, δηλαδή μια τέτοια ικανότητα από τον άνθρωπο ο 

οποίος θα στελεχώσει αυτόν τον θεσμό, γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως το έχω 

εγώ στο μυαλό μου, θα είναι η βιτρίνα του Δήμου. Θα είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο 

ο κάθε δημότης θα θέλει να έρθει σε επαφή. Και εκεί θα πρέπει και να μπορέσει να 

συνεργαστεί, με το Δ.Σ. ή με τις δημοτικές παρατάξεις που είναι μέσα στο Δ.Σ., θα 

πρέπει και να έρθει σε αντίθεση όταν θα πρέπει να το κάνει και όλα αυτά σεβόμενος 

πολιτικές αποφάσεις και πολιτικές … πέρα από την νομιμότητα.  

Ελπίζω ότι δεν καταχράστηκα τον χρόνο σας. Αυτά είχα να σας πω και πιστεύω 

ότι η υποψηφιότητα μου εγγυάται αυτά όλα τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα μέχρι 

στιγμής. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κ. Χαλκιόπουλε. Επόμενος ο κ. Πετρίδης Χρήστος. 

κ. Πετρίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι. Οι προλαλήσαντες 

συνυποψήφιοι μου με έχουν καλύψει στα περισσότερα όσα αφορούν τις γενικές αρχές 

του νόμου Καλλικράτη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σταθώ σε μερικά από αυτά γιατί 

ακούστηκαν κάποια θέματα αμεροληψίας, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας, για τα 

οποία φυσικά συμφωνώ και εγώ σ’ αυτό. Στην υποβολή της υποψηφιότητας μου για την 

κάλυψη του θεσμού Συμπαραστάτης του Δήμου και της Επιχείρησης, εκτός του ότι κάνω 

γνωστό ότι ενδιαφέρομαι γι’ αυτή τη θέση, για να υπηρετήσω αυτή τη θέση, το έχω ήδη 

γράψει και το διαβάζω ¨γνωρίζοντας επακριβώς πως αποστολή του συμπαραστάτη είναι 

η διαμεσολάβηση ανάμεσα στους άμεσα θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, και στους 

δημοτικούς φορείς, με στόχο την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και πως ωστόσο ο 

θεσμός αυτός έχει εκ των πραγμάτων ως αποστολή την ενίσχυση της τήρησης της 

νομιμότητας και της δημόσιας λογοδοσίας των δημοτικών φορέων, δηλώνω ότι ο θεσμός 

θα λειτουργήσει με … απόλυτης αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας 

προκειμένου να αποτελέσει έναν εναλλακτικό μηχανισμό για την επίλυση των διαφορών 

όπως ο νόμος επιτάσσει¨.  
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Ο Καλλικράτης πουθενά δεν αναφέρει ότι εξαιρούνται κάποιες ομάδες ατόμων οι 

οποίοι είχαν σε μια οποιαδήποτε φάση μια οποιαδήποτε πολιτική δράση ή ότι ανήκουν 

σε έναν πολιτικό χώρο. Η διαδικασία που αυτή τη στιγμή ακολουθείται, ακριβώς αυτό 

δηλώνει. Εμφανίζεται υποψήφιος στην ολομέλεια του Σώματος και τα προσόντα τα 

οποία πρέπει να έχει, είναι όπως αναφέρει στο νόμο να είναι … κύρους και εμπειρίας, με 

γνώσεις θεμάτων Τ.Α. Αυτά ήθελα να αναφέρω ως γενικά.  

Ποιο ειδικά σχετικά με το άτομο μου, για αυτούς οι οποίοι δεν με γνωρίζουν. 

Ονομάζομαι Πετρίδης Χρήστος, έχω γεννηθεί στις 14/2/1954, είμαι από το Μητρούσι 

Σερρών, έγγαμος με δύο τέκνα. Ως προς το επάγγελμα είμαι Χημικός με εξειδίκευση στη 

Τεχνολογία και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων. Από εκπαίδευση, έχω σπουδάσει στο 

Πανεπιστήμιο Κολωνίας με υποτροφία το 1985 και master στη Χημεία. Ξένες γλώσσες 

άριστα Γερμανικά και Αγγλικά επαρκώς. Γνώσεις Η/Υ άριστες σε επίπεδο 

προγραμματισμού. Επαγγελματική εμπειρία, υπήρξα από το 1986 έως το 1989 υπεύθυνος 

του ποιοτικού ελέγχου στη Βιομηχανία Κρέατος και Αλλαντικών ΚΡΕΣΕΡ, σε κάποιο 

άλλο χρονικό διάστημα, τα λέω λίγο πιο γρήγορα, προϊστάμενος παραγωγής στην 

παραπάνω βιομηχανία, γενικός διευθυντής της ΚΡΕΣΕΡ από το 1999-2001, και σήμερα 

είμαι διευθύνων σύμβουλος σε αυτή την εταιρεία και θα ήθελα να κάνω γνωστό σε 

πολλούς από εσάς ότι τουλάχιστον σ’ αυτή την εταιρεία έχω συμβάλλει τα μέγιστα έτσι 

ώστε από … εμφάνιζαν αυτή η εταιρεία να φτάσουμε στη σημερινή κερδοφορία.  

Σχετικά με την εμπειρία της Τ.Α., σας δηλώνω ότι υπήρξα δημοτικός σύμβουλος 

στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούσι και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. με την μείζονα 

Αντιπολίτευση. 

Δεν θα καταχραστώ ούτε εγώ το χρόνο σας, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα 

που μου δώσατε να εισηγηθώ σε σας και να ζητήσω τη στήριξη σας για τον πάρα πολύ 

σημαντικό αυτό θεσμό που είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος:    Ευχαριστούμε τον κ. Πετρίδη, ο κ. Παλάσκας είναι ο 4ος στη 

σειρά.  

κ. Παλάσκας:  Αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, κ. Δήμαρχε καταρχήν. Δεν έχω 

ετοιμάσει κανέναν λόγο ή κανένα λογύδριο γιατί νόμιζα ότι ερχόμενος εδώ θα μιλούσα 

μέσα από το δισέλιδο βιογραφικό μου. Επί τροχάδην το οποίο μπορώ να αναγνώσω.  

Ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη, νομίζω ότι πλησιάζει και στον 

χαρακτήρα μου αλλά και στη δουλειά που έχω κάνει μια ζωή. Με την ευρεία έννοια 

ήμουν ο συμπαραστάτης του δημότη διότι υπηρέτησα ως Δ/ντής στη Δ/νση Κοινωνικής 

Πρόνοιας και αυτό είναι κάτι που μου ταιριάζει. Νομίζω ότι γι’ αυτό δεν υπάρχει 

αμφιβολία. Πιστεύω ότι οι διαχρονικές μου δραστηριότητες έχουν σωρρεύσει μια 

τεράστια εμπειρία την οποία θα διαπιστώσετε διαβάζοντας κάποια καίρια σημεία του 

βιογραφικού μου για να μη σας κουράσω.  

Λέγομαι Παλάσκας Γεώργιος, έχω πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είμαι επί πτυχίο 

Νομικής. Εργασία, πρώην Δ/ντής στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Σερρών από τα έτη 

1978-1991 και από 1994-2006, με γενικές αρμοδιότητες να είμαι συντονιστής στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας και να ασκώ εποπτεία και έλεγχο στα ιδρύματα, 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.  
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Επαγγελματική εμπειρία, διετέλεσα πρόεδρος του ειδικού υπηρεσιακού 

συμβουλίου του Γ.Ν. Σερρών 1994-1998, είμαι ακριβής και θα σας λέω και ημερομηνίες. 

Μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου της Ν.Α. Σερρών 2001-2003. Μέλος της επιτροπής 

αποκατάστασης παλλινοστούντων, μέλος της εταιρείας προστασίας αποφυλακισμένων, 

μέλος της επιτροπής αναγνώρισης αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, εκπαιδευτής ΙΕΚ 

τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκπαιδευτής σχολής Νοσοκόμων, 

εισηγητής στο Συνέδριο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών 1985, εισηγητής στα 

νομαρχιακά αναπτυξιακά συνέδρια 1994 και 2003.  

Επιμόρφωση σε προγράμματα υπουργείου …, Υγείας - Πρόνοιας, Ινστιτούτου 

Διαρκούς Επιμόρφωσης και διυπουργικά προγράμματα σε θέματα δημόσιας διοίκησης, 

…, περιφερειακής ανάπτυξης, αποκέντρωσης και ολοκληρωμένα προγράμματα … 

Διοικητική Εμπειρία, αντιπρόεδρος του ΠΙΚΠΑ Σερρών 1978-2003, αντιπρόεδρος 

Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Σερρών, αντιπρόεδρος και μέλος ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, μέλος 

της εφορείας σχολής Νοσοκόμων, μέλος ιδρύματος κωφαλάλων, μέλος ΝΕΛΕ Σερρών, 

μέλος τοπικής διοικητικής επιτροπής ΙΚΑ επί πολλά έτη.  

Κοινωνική δραστηριότητα, πολιτική – συνδικαλιστική, από τα φοιτητικά χρόνια 

γραμματέας της Σερραϊκής και … Ένωσης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας από το 1984 έως σήμερα, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου 

Εργαζομένων Υγείας και Πρόνοιας του Ν. Σερρών, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

δυο φορές μια με τη ΔΥΣΑΝ και με τη Δημοτική Πρωτοβουλία το 2006.  

Πολιτιστική, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Δαρνακοχωριτών Δ. Σερρών 

1982-1986, Αντιπρ. Ένωσης Συγγραφέων Ν. Σερρών 2001-2006, συμμετοχή με 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά εκπομπών της ΕΤ-3 πρόσφατα με τον τίτλο 

¨Λησμονημένες μορφές¨ το 2010, υποδύθηκα τον ρόλο του Εμ. Παπά.  

Συγγραφικό έργο, έρευνες – μελέτες – άρθρα, 1ον ¨Έρευνα και διατύπωση 

γνωμών για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας¨ 1979, συγχαρητήριο έγγραφο 96/31-3-80 

Υπουργείο Υγείας γι’ αυτή τη μελέτη, 2ον … σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, να μη σας 

λέω ημερομηνίες, 3ον ¨Οδηγός για την Κοινωνική Πρόνοια¨, 4ον ¨Κοινωνική Πρόνοια, 

προβλήματα – ανάγκες – προτάσεις¨, 5ον ¨Κοινωνική Πρόνοια και ο Αναπτυξιακός της 

ρόλος¨, 6ον ¨Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πρόνοιας¨ 2011 πρόσφατο άρθρο, και 

¨Για ένα Κοινωνικό Κράτος¨ το 2006. Στην εργογραφία μου περιλαμβάνονται και 3 

ποιητικές συλλογές με βράβευση σε πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό το 2005. Και έχω 

μια σειρά από άρθρα με … και μυθοπλαστικό περιεχόμενο.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κ. Παλάσκα. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί;  

κ. Νιζάμης: Επί της διαδικασίας Πρόεδρε. Προβλέπεται επί του συγκεκριμένου 

θέματος τοποθέτηση;  

κ. Πρόεδρος:  Καμία. Αλλά κάποιοι θέλουν να τοποθετηθούν.  

κ. Νιζάμης: Ναι αλλά πρέπει να σεβαστούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι 

εργάζονται. Είναι 3 η ώρα. Δεν είναι λάστιχο ο Κανονισμός, τον έχουμε κάνει λάστιχο.  

κ. Δήμαρχος: Έχετε δίκιο κ. Νιζάμη αλλά δυο λόγια. 

κ. Πρόεδρος:  Να είστε σύντομοι για να φτάσουμε στο τέλος.  

κ. Κοτρώνης: Αυτός ο θεσμός είναι από τους λίγους ουσιαστικούς μέσα στον 

Καλλικράτη που νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε. Έχουν αντιληφθεί οι πάντες πιστεύω 

για την ουσία του θεσμού και πρέπει να θέσει ο καθένας τις προϋποθέσεις του έτσι όπως 

τις βλέπει.  
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κ. Πρόεδρος: Οι προϋποθέσεις κ. Κοτρώνη είναι συγκεκριμένες από τον 

Καλλικράτη, οι τυπικές και οι ουσιαστικές. Παρακαλώ λίγο σύντομος να είστε. 

κ. Κοτρώνης: Τι να πω τώρα, μιλάμε για τόσα θέματα επί ώρες και τώρα γι’ 

αυτό που είναι τόσο σημαντικό πρέπει να είμαι σύντομος.  

Λοιπόν εγώ συμφωνώ με τον κ. Γκότση, εγώ προτρέπω και προτείνω, 

τουλάχιστον η Αντιπολίτευση να ψηφίσει λευκό σήμερα ούτως ώστε να μην εκλεγεί από 

τη σημερινή διαδικασία, δεν μπορούμε με ένα βιογραφικό δύο λεπτών να ψηφίσουμε για 

έναν τόσο σημαντικό θεσμό όπως τουλάχιστον το λέει ο Καλλικράτης και νομίζω κι εγώ 

σαν τοπικός συνήγορος του πολίτη έχει μια ιδιαίτερη σημασία.  

Τα χαρακτηριστικά εκτός από τα τυπικά, να βάλουμε δυο τρία χαρακτηριστικά αν 

τα λάβουν υπόψη τους οι άλλοι καλώς. 1ον το ότι δεν πρέπει να είναι αρεστός στη Δ.Α., 

2ον να μη διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε κάποια δημοτική παράταξη ούτως ώστε να μην 

αιωρούνται υπόνοιες συστράτευσης σε παραταξιακές επιδιώξεις, να μην είναι 

επαγγελματικός συνεργάτης ή προμηθευτής του Δήμου, να μην ασκεί επαγγελματική 

δραστηριότητα που θα δημιουργεί υπόνοιες ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από την 

ιδιότητα αυτή, να διαθέτει εμπειρία σε θέματα διοίκησης, να έχει αιτιολογηθεί η επιλογή 

του συγκεκριμένου προσώπου με συγκριτική εξέταση όλων των υποψηφιοτήτων και όχι 

μια αναιτιολόγητη όπως πάμε να το κάνουμε έτσι. Γιατί η εμπειρία αν θα μπείτε σε όλα 

τα blog και σε διάφορες εφημερίδες πανελλαδικά έχουν δημιουργηθεί τέτοια 

παρατράγουδα. Ο αρεστός του Δημάρχου, ο ένας ο άλλος. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει 

τη γενναιότητα εδώ ο Δήμαρχος, να εκλέξει κάποιον, να ψηφίσει κάποιον ο οποίος δεν 

ανήκει, τουλάχιστον στην παράταξη του δεν είναι αρεστός. Πρέπει να το τονίσει αυτό. 

Να μην εκλεγεί κάποιος ο οποίος θα υπακούει στη Δ.Α.  

Αφού εκλεγεί λοιπόν ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης πρέπει 

την επόμενη φορά να κάνουμε και προτάσεις συγκεκριμένες για τη στελέχωση του νέου 

θεσμού. Έχουμε προτάσεις και γι’ αυτό. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Σαραντίδου: Αν δεν τοποθετηθούμε, μπορεί να γραφεί στα πρακτικά ότι και 

από αυτό … (δεν ακούγεται) … γι’ αυτό άλλωστε και η θητεία του είναι 5ετής, δεν το 

κάνανε τυχαία. Δεν θα είναι μόνο στον συγκεκριμένο δήμαρχο αλλά και στον επόμενο 

δήμαρχο. Είναι όλα πολύ μελετημένα μέσα σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο του … και θα 

πρέπει να είμαστε πάρα πολύ … και να μην πηγαίνουμε έτσι.  

κ. Πρόεδρος: Μια διόρθωση κ. Σαραντίδου, ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη  

και της Επιχείρησης ακολουθεί τον χρόνο της συγκεκριμένης Δ.Α., στην επόμενη που θα 

είναι 5ετής η θητεία θα ακολουθήσει την 5ετία.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε εγώ θα πω δυο κουβέντες, θα είμαι εξαιρετικά 

σύντομος γιατί πράγματι έχουμε κουραστεί και διυλίσαμε τον κώνωπα σε άλλα ζητήματα 

και αυτό το θέμα έχει πράγματι μια ουσία και ήρθε 2.30 η ώρα για να το συζητήσουμε 

και μέσα σ’ αυτό το λίγο χρονικό διάστημα τι πρώτα να καταλάβουμε και τι πρώτα να 

ξέρουμε από τα βιογραφικά των υποψηφίων γι’ αυτούς που δεν ξέρουν.  

Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι δύο πράγματα. 1ον, ως 

δικηγόρος θα πω ευθαρσώς και θα παροτρύνω και τους συναδέλφους όλους ότι πρέπει ο 

Συμπαραστάτης του Δημότη να είναι νομικός.  
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Χρειάζεται νομική επάρκεια απέναντι στην ενδεχόμενη αυθαιρεσία της Δ.Α. που 

τυχόν θα υπάρξει στο μέλλον, γιατί γι’ αυτόν τον λόγο θεσπίζεται αυτός ο θεσμός του 

Συμπαραστάτη του Δημότη, πρέπει λοιπόν με το νομικό του οπλοστάσιο ο μελλοντικός 

Συμπαραστάτης του Δημότη να αντιπαρατεθεί στην τυχόν αυθαιρεσία της Δ.Α. και είναι 

βέβαιο ότι θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με τη Δ.Α. όταν αυτό απαιτηθεί.  

Και περνάμε στο 2ο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσω. Πρέπει 

πράγματι να μην έχει σχέση με την παρούσα Δ.Α., πρέπει να είναι κάποιο πρόσωπο ξένο, 

απομακρυσμένο από τη σημερινή Δ.Α. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να εκλέξουμε, τι 

απολογία θα δώσουμε αύριο στη Σερραϊκή κοινωνία, εκλέξαμε ως Συμπαραστάτη του 

Δημότη κάποιον ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος; 

Ήταν δηλαδή στη δική μας την ομήγυρη; Λοιπόν, αναφέρομαι υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος με την παράταξη της Δ.Α. Αυτές οι δύο βασικές προϋποθέσεις πρέπει να 

πρυτανεύσουν στη λογική, στην ψήφο κατά συνείδηση που πρέπει πράγματι να έχουμε 

στη σημερινή ψηφοφορία και με βάση τα κριτήρια αυτά να εκλέξουμε.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μηλίδης:  Ο νομοθέτης λέει σαφώς τι πρέπει να έχει ο Συμπαραστάτης του 

Δημότη που είναι σημαντική … του Καλλικράτη, λέει τρία πράγματα, ¨καταπολέμηση 

έγκαιρη της κακοδιοίκησης, διασφάλιση της αμεροληψίας και βελτίωση εξυπηρέτησης 

των πολιτών κ.λπ.¨. Εγώ αυτά τα τρία θέτω στο Σώμα και νομίζω ότι πρέπει να 

ψηφίσουμε κατά συνείδηση σύμφωνα μ’ αυτά που μας είπαν και με αυτά που ξέρουμε 

και εκτός των άλλων να είναι ευρείας αποδοχής το άτομο αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Γι’ αυτό κ. Μηλίδη ο Νομοθέτης θέτει ως βασικό όρο για την 

εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τα 2/3 του Σώματος. 

Δηλαδή αν δεν έχει 27 ψήφους δεν εκλέγεται. Λοιπόν προχωράμε αμέσως στη 

διαδικασία της ψηφοφορίας. Με ονομαστική και μυστική ψηφοφορία. Λοιπόν η κ. 

Αγιαννίδου Σταυρούλα … 

κ. Φωτιάδης: Μια ερώτηση κ. Πρόεδρε, αν σήμερα δεν καταλήξουμε; Τότε τι 

γίνεται; 

κ. Πρόεδρος: Στο επόμενο συμβούλιο. 

κ. Φωτιάδης: Με το ίδιο ψηφοδέλτιο; 

κ. Δήμαρχος: Με το ίδιο εκτός και αν κάποιος αποχωρήσει οικειοθελώς.  

κ. Φωτιάδης: Δεν μπορεί να μπει άλλος; 

κ. Πρόεδρος: Δεν προβλέπεται. 

κ. Φωτιάδης: Και αν αποχωρήσουν όλοι; 

κ. Πρόεδρος: Με γεια τους με χαρά τους. 

κ. Φωτιάδης: Κι αν μείνει ένας; 

κ. Πρόεδρος:  Ένας. Το Σώμα ψηφίζει, αν δεν τον θέλει τον απορρίπτει. Μα 

είναι τόσο σαφής και καθαρή η διαδικασία που δεν γίνεται τίποτα άλλο.  

Οι ψηφολέκτες, ο κ. Αγοραστός και η κ. Σταλακτή. 

Η κα Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα … 

Ο κ. Αγοραστός Αγοραστός    … 

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνιος   … 

Η κ. Αποστολίδου Ραχήλ   … 

Ο κ. Αραμπατζής Θεόδωρος    … 

Η κα Αρναούτογλου Φωτεινή   … 

Ο κ. Γαλάνης Στέργιος   … 



Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος    … 

Ο κ. Γκότσης Ηλίας    … 

Ο κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης  … 

Ο κ. Δημητρίου Ευστράτιος    … 

Ο κ. Δήμου Ιωάννης    … 

Ο κ. Δινάκης Κωνστανίνος   … 

Ο κ. Δούκας Γεώργιος   … 

Η κα Δρίγκα Χρυστούλα   … 

Η κα Ηλιοπούλου Σταλακτή   … 

Ο κ. Θεοχάρης Μιχαήλ   … 

Ο κ. Ίντος Δημήτριος    … 

Ο κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος   … 

Ο κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος   …  

Ο κ. Κοτρώνης Παναγιώτης   … 

Ο κ. Μερετούδης Δημήτριος   … 

Ο κ. Μηλίδης Θεόδωρος   … 

Ο κ. Μοσχολιός Ζωγράφος   … 

Ο κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία … 

Ο κ. Μυστακίδης Παύλος   … 

Ο κ. Νιζάμης Δημήτριος   … 

Ο κ. Παπαβασιλείου Βασίλειος  … 

Ο κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή   … 

Η κα Σαραντίδου Ερμοφύλη απέχει. 

Ο κ. Σούζας Ζαχαρίας    … 

Ο κ. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  … 

Ο κ. Στεργίου Νικόλαος    … 

Ο κ. Φωτιάδης Στέφανος   … 

Ο κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος   … 

Ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  … 

Ο κ. Χράπας Παντελής   … 

Ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος   … 

 

(αποτελέσματα μετά την συζήτηση του 21ου θέματος) 

 

Μέχρι να γίνει η καταμέτρηση θα σας διαβάσω για να καταγραφούν στο 

μηχάνημα την κατάσταση των κληρωθέντων ως τακτικά μέλη από το προηγούμενο θέμα 

¨Σύσταση επιτροπής διαβούλευσης¨.  

Με αριθμητική σειρά είναι η κα Πουλιάκα Μαρία του Στεργίου από το Λευκώνα, 

ο κ. Πασίγκος Δημήτριος του Θωμά από τις Σέρρες, η κα Σοκολίδου Ευαγγελία του 

Νικολάου από τις Σέρρες, η κα Αντωνίου Ροδάνθη από το Λευκώνα, η κα Λεοντίδου 

Ζινάιντα του Σάββα από τις Σέρρες, ο κ. Τσακιρίδης Μωυσής του Δημοκράτη από τις 

Σέρρες, η κα Ιωάννου Μαριάννα του Γεωργίου από τις Σέρρες, ο κ. Ακριτίδης Γεώργιος 

του Βασιλείου από τις Σέρρες, η κα Τσολακίδου Δήμητρα του Κων/νου από το Δήμο 

Καπετάν Μητρούσι, ο κ. Μπάτσιου Κλείτος του Γρηγορίου από τις Σέρρες, ο κ. 

Χατζόγλου Σταύρος του Εμμανουήλ από τις Σέρρες, ο κ. Βούλτος Δήμος του Ευαγγέλου  
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από τις Σέρρες, ο κ. Κιουρκτσίδης Πέτρος του Γεωργίου από το Καπετάν Μητρούσι, η 

κα Πεταλά Κατίνα του Γεωργίου από τις Σέρρες, ο κ. Κόκκινος Λάζαρος του Δημητρίου 

από τις Σέρρες, η κα Πισώκα Ελένη του Βασιλείου από τις Σέρρες, η κα Ευθυμίου Ελένη 

του Αναστασίου από τις Σέρρες, ο κ. Λαμπίρης Βασίλειος του Χαραλάμπους από τις 

Σέρρες, ο κ. Ασλανίδης Γεώργιος του Γεωργίου από το Καπετάν Μητρούσι, ο κ. 

Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος του … από τις Σέρρες, ο κ. Πολυχρονιάδης Αθανάσιος 

του Χρήστου από τις Σέρρες, ο κ. Χαραλάμπου Αθανάσιος του Χρήστου από το 

Σκούταρι, ο κ. Μουταφτσής Στέφανος του Σταύρου από την Ορεινή, η κα Καλεντέρη 

Ευαγγελία του Θωμά από το Λευκώνα, ο κ. Σαϊνατούδης Ιωάννης του Γεωργίου από το 

Σκούταρι, η κα Καρυπίδου Χρυσούλα του Γεωργίου από το Καπετάν Μητρούσι, ο κ. 

Νικολαΐδης Γεώργιος του Φιλλίπου από τις Σέρρες, η κα Ξανθοπούλου Βασογιάννα του 

Παναγιώτη από τις Σέρρες, η κα Μπεχτσή Γιαννούλα του Ευαγγέλου από το Καπετάν 

Μητρούσι, ο κ. … Ηλίας του Κων/νου από την Ορεινή, ο κ. Μοσχίδης Περικλής του 

Δημητρίου από τις Σέρρες, ο κ. Χατζηιωάννου Χαράλαμπος του Στυλιανού από τις 

Σέρρες, η κα Αλεξοπούλου Ολυμπία του Αλεξάνδρου από τις Σέρρες, ο κ. Μελενικιώτης 

Πέτρος του Θεοδώρου από το Σκούταρι, ο κ. Παππίπης Ιωάννης του Παναγιώτη από τις 

Σέρρες, ο κ. Διαμαντής Πέτρος του Σίμου από τις Σέρρες, ο κ. Ξυπόλητος Ιωάννης του 

Χριστόδουλου από τις Σέρρες, ο κ. Μπακιρτζής Νικόλαος του Δήμου από το Σκούταρι, η 

κα Αποστόλου Ευαγγελία του Αντωνίου από το Καπετάν Μητρούσι και η κα 

Παπαστεφάνου Άννα του Νικολάου από τις Σέρρες. Όλοι αυτοί που ανέφερα είναι τα 

τακτικά μέλη των δημοτών για τη σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης.  

Πάμε στα αναπληρωματικά, η κ. Καμαράκη Δάφνη του Αποστόλου από το 

Σκούταρι, η κ. Κουγιουμτζή Μαρία του Θωμά από τις Σέρρες, η Θωμά Ουρανία του 

Βασιλείου από το Σκούταρι, ο κ. Σιδηράς Νικόλαος του Ιωάννη από το Καπετάν 

Μητρούσι, η κ. Κιουμουρτζόγλου Κυριακή του Γεωργίου από τις Σέρρες, Παραδείσου 

Κων/νος του Ευαγγέλου από τις Σέρρες, Δεμερτζής Θωμάς του Στεφάνου Καπετάν 

Μητρούσι, Ζαγκότση Λεμονιά του Ισαάκ από τις Σέρρες, Γιαννακίδου Στεργιανή του 

Βασιλείου από το Σκούταρι, Καπετάνιου Αικατερίνη του Ευαγγέλου από τις Σέρρες, 

Κάγια Χρυσούλα του Αθανασίου από τις Σέρρες, Κατσαμπέρη Χολέβα του Γεωργίου 

από τις Σέρρες, Μαυρίδου Βασιλεία του Γεωργίου από τις Σέρρες, Μυγδαλιά 

Κωνσταντία του Ιωάννη από τις Σέρρες, Θεοδωρίδου Αντωνία του Σωτηρίου από το 

Σκούταρι, Ποζίδης Αλέξανδρος του Σωκράτη από τις Σέρρες, Πεταλωτής Αθανάσιος του 

Θεοδώρου από το Σκούταρι, Καραμπέρης Βασίλειος του Στεργίου από τις Σέρρες, 

Αλεξανδρίδου Μελπομένη του Αμανατίου από το Καπετάν Μητρούσι, Δημάκη 

Ευαγγελία του Χαραλάμπους από το Καπετάν Μητρούσι, Ζήση Ευαγγελία του 

Αθανασίου από τις Σέρρες, Τσελέπη Αναστασία του Δήμου από το Λευκώνα, Ιορδανίδου 

Σοφία του Κων/νου από το Καπετάν Μητρούσι, Δίγκας Κων/νος του Δημητρίου από το 

Καπετάν Μητρούσι, Μάγος Δαβίδ του Πασχάλη από το Καπετάν Μητρούσι, Τάνης 

Φωκίων του Πέτρου από τις Σέρρες, Δέβρελης Νικόλαος του Ευστρατίου από τις Σέρρες, 

Αργυρίου Βασίλειος του Αργυρίου από τις Σέρρες, Νταμάζης Γεώργιος του Χρήστου 

από το Σκούταρι, Κοτζαΐδη Δέσποινα του Κων/νου από τις Σέρρες, Λουμίδης Ζαχαρίας 

του Γεωργίου από το Καπετάν Μητρούσι, Πετρίδης Ηλίας του Ιωάννη από το Σκούταρι, 

Γκιουζέλη Ειρήνη του Ευαγγέλου από τις Σέρρες, Αγγειοπλάστης Ιωάννης του Στεργίου 

από τις  Σέρρες,  Μανιώτα  Κωνσταντία του  Δημητρίου από  τις  Σέρρες, Παπαδόπουλος  
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Αθανάσιος του Ευστρατίου από το Σκούταρι, Τούζα Ευφροσύνη του Δημητρίου από το 

Σκούταρι, Λαζαρίδου Σοφία του Νικολάου από τις Σέρρες, Γεωργιάδης Γεώργιος του 

Αλεξάνδρου από τις Σέρρες και Μουσανίδου Σοφία του Νικολάου από τις Σέρρες.  

Μέχρι να ετοιμαστούν συνεχίζουμε με τα θέματα. Πάμε στο 21ο.                                                 

                  
ΘΕΜΑ 21ο: Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης στην Δ.Θ. Μαγιλά - 

Οινούσας του Δημόσιου Δάσους Μενοικίου Όρους στον κ. Αλέξανδρο 

Κοκκώνη του Δημητρίου. 

 

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε παρόντα και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου τον κ. 

Πατώνη. Θα ήθελα κ. Πατώνη εσείς να μας πείτε δυο λόγια και εισηγητές βέβαια του 

θέματος είναι ο κ. Μυστακίδης.  

κ. Πατώνης: Σας ευχαριστώ για την ταλαιπωρία πρώτον.  

κ. Πρόεδρος:  Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη και από εσάς.  

κ. Πατώνης:   Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους κτηνοτρόφους. Είναι ένας 

κτηνοτρόφος ο οποίος έχει αγορασμένα τα ζώα, γύρω στα 80-100 έχει και ζητά ένα 

μέρος επειδή για να κάνει κάποιος μια κτηνοτροφική μονάδα δεν μπορεί να είναι 

αδέσποτα και να τα στήσει οπουδήποτε, όπου θέλει, συγκεκριμένα όταν μπαίνει σε 

προγράμματα για να πάρει και την επιδότηση, το Δασαρχείο για να εγκρίνει, την τελική 

απόφαση την έχει το Δασαρχείο αλλά εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά γιατί 

πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αλίμονο αν τους διώχνουμε όλους. Εν τω μεταξύ τέτοια 

πράγματα έχει και άλλα γιατί όλοι παίρνουν τα βουνά τώρα. Προηγήθηκαν κι άλλα. Θα 

σας προϊδεάσω λίγο και θα σας πω και ένα άλλο πρόβλημα που πρόκειται να 

αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, πολλοί Σερραίοι που μένουν εδώ στις Σέρρες θέλουν να 

έρθουν στα βουνά επάνω ενώ δεν μένουν εκεί. Αυτό το θέμα πρέπει λίγο να το 

προσέξουμε γιατί τα εκτάρια λιγοστεύουν και δεν θα υπάρξει πλέον βοσκή για τους 

τοπικούς.  

κ. Πρόεδρος:  Γι’ αυτό λοιπόν είστε εκλεγμένοι στην περιοχή για να μας τα 

μεταφέρετε αυτά.  

κ. Πατώνης: Στα ζόρια θα σας φωνάζουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Και οι εισηγήσεις ξέρετε πολύ καλά ότι από εσάς περνούν. Άρα 

λοιπόν αν έχετε εσείς μια αρνητική εισήγηση εμείς δεν θα ψηφίσουμε το θέμα.  

κ. Πατώνης: Έτσι ακριβώς.  

κ. Φωτιάδης:  Ο εκλεκτός και φίλος Πρόεδρος ας με συγχωρέσει, δεν θα πω όχι 

αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πλέον συνολικά το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει ανά 

οικισμό, να ορίσουμε, να ξεκινήσουμε την διαδικασία χωροθέτησης κτηνοτροφικών 

ζωνών. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατά περίπτωση παραχώρηση και να γίνει μίξη, 

γιατί ήδη ο κ. Πρόεδρος είπε ότι κάποιος θέλει να κτίσει κ.λπ. Ούτε το ζωικό κεφάλαιο, 

80 στον αριθμό είναι τέτοιο, ο καθείς μπορεί να το αγοράσει, είναι μέθοδοι που 

πανελλαδικά λειτούργησαν για να αποκτήσει κανείς ένα εξαιρετικό κομμάτι κοντά στο 

δάσος, 4 στρ. κ.λπ.  

Θα έλεγα λοιπόν εγώ, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, δέχομαι αυτό που 

λέει ο κ. Πρόεδρος, όμως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, έχει σχέση και με το 

προηγούμενο που είχαμε πει, με τον Κανονισμό Καθαριότητας, να δούμε αυτή τη 

σοβαρότατη εργασία. Όχι κατά περίπτωση αλλά οργανωμένα. 
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 Και βεβαίως, προέχει και η περίπτωση του Μετοχίου που είναι άκρως ιδιαίτερη, 

ένα καθ’ αυτό κτηνοτροφικό χωριό δεν μπορεί να ασκήσει επί της ουσίας το κύριο 

επάγγελμα του.  

κ. Πατώνης: Αυτή η μονάδα από την Οινούσα απέχει 10 χλμ., από το Χιονοχώρι 

και πάνω απέχει στα 4 χλμ., δεν ενοχλεί πουθενά.  

κ. Σταυρόπουλος:  Συμφωνώ με τον κ. Φωτιάδη ότι κάποια στιγμή πρέπει να 

βάλουμε τάξη στα θέματα αυτά. Το ΓΠΣ το καινούργιο βέβαια επειδή μελετάει και το 

Μενοίκιο όρος περιλαμβάνει και αυτές τις χρήσεις. Εγώ είδα τους χώρους βάσει των 

οποίων θα παραχωρηθεί το συγκεκριμένο από το Δασαρχείο, απλά θέλω να πω να μπει 

και ένας τελευταίος όρος, επειδή η χρήση γης αλλάζει και μπορεί αλλού να προβλεφτεί 

ένα πάρκο αντίστοιχο, θα πρέπει ο δικαιούχος, γιατί συνήθως πάνε και ξεχνούν να 

φύγουν από εκεί, εάν θα αλλάξει η χρήση γης ή θα γίνει κάποιο πάρκο, να είναι 

υποχρεωμένος να απομακρύνει οτιδήποτε κάνει με ιδία έξοδα και να μην ζητάει αύριο 

μεθαύριο ότι ¨έχω κάνει εγκατάσταση εδώ και δεν μπορώ να φύγω κ.λπ.¨, να είναι σαν 

όρος τελευταίος ότι εφόσον θα αλλάξουν οι χρήσεις γης, κάπου θα πάει ένα πάρκο 

αντίστοιχο κ.λπ., χωρίς άλλη διαδικασία σ’ ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών να πάει, γιατί 

επιχείρηση θα στήσει, μη μας λέει μετά ¨επιχείρηση έχω στήσει αποζημιώστε με¨, χωρίς 

αποζημίωση θα φύγει, θα πάρει και ότι έχει κάνει εκεί. 

κ. Πατώνης: Το μέρος αυτό δεν γίνεται δικό του καμιά φορά. Όσο έχει τα ζώα 

θα είναι εκεί, αν τα πουλήσει δεν είναι τίποτα δικό του. Και όσο για κτίσματα, όταν 

ακούτε για ελευθέρας βοσκής, δεν γίνονται κτίρια, με λαμαρίνες και δεν κάνουν τώρα 

ούτε με λαμαρίνες. Γιατί αν μπει μέσα μια αγελάδα που είναι πιο γερή δεν αφήνει καμιά 

άλλη να μπει μέσα. Γιατί να τα κάνουν τα υπόστεγα; Για ποιο πράγμα; Πρακτικά. Δεν 

είναι σταβλίσιμα ζώα, είναι ελευθέρας βοσκής.  

κ. Δήμαρχος: Για να μη γίνει παρεξήγηση, η έκταση αυτή που δίνουμε δεν είναι 

δημοτική, είναι δασική έκταση. Δεν τίθεται θέμα για να προσδιορίσουμε εμείς τους 

χώρους αυτών των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Είναι δασική έκταση και ζητάει το 

Δασαρχείο τη γνώμη από εμάς. Αν συμφωνούμε.  

κ. Σταυρόπουλος: Η χρήση γης όμως μπαίνει από εμάς, από το ΓΠΣ.  

κ. Πρόεδρος:  Άσχετα μ’ αυτό.  

κ. Φωτιάδης: Το θέμα έτσι όπως έχει μπει, λέμε ¨παραχώρηση¨… (δεν 

ακούγεται)… 

κ. Πρόεδρος:  … και το Δασαρχείο ρωτάει τον Δήμο για κάτι συγκεκριμένο, 

¨μήπως Δήμε εσύ θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και για άλλη χρήση και δεν πρέπει να 

μπει αυτή η κτηνοτροφική μονάδα¨; Αυτό ρωτάει το Δασαρχείο, είναι δασική έκταση, 

τελεία και παύλα. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να το ψηφίσει; 

 

- Εγκρίνεται.  
 

Να ανακοινώσω τα αποτελέσματα από την εκλογή του Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της Επιχείρησης.  

 

Έχουμε για τον κ. Πετρίδη Χρήστος 16 ψήφους. 

Για τον κ. Καλαϊτζή Ιωάννη 11 ψήφους.  

Για τον κ. Χαλκιόπουλο Αλέξανδρο 8 ψήφους.  
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Για τον κ. Παλάσκα Γεώργιο 3 ψήφους. 

 

Και δύο λευκά.  

Οπότε στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει επαναληπτική εκλογή.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Φεστιβάλ 

Αμφίπολης».  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ πρέπει να εκλέξουμε έναν δημοτικό σύμβουλο έναν τακτικό 

και έναν αναπληρωματικό. Είναι η κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία και 

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στην 

Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης 

κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών» - ΟΑΣΙΣ. 

 

κ. Πρόεδρος: Ένας δημοτικός σύμβουλος τακτικό μέλος και ένα 

αναπληρωματικό. Τακτικό μέλος ορίζεται η κ. Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα με 

αναπληρωματικό μέλος τον κ. Μερετούδη Δημήτριο.  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στο 

Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως, Θεάτρων, Κινηματογράφων και 

παρεμφερών επιχειρήσεων (μεγάλα κέντρα διασκέδασης, πλανόδιων 

δραστηριοτήτων, Λούνα Παρκ, τσίρκο κ.λ.π.). 

 

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε να ορίσουμε έναν δημοτικό σύμβουλο ως τακτικό μέλος 

και έναν αναπληρωματικό. Τακτικό μέλος ο κ. Δήμου Ιωάννης και αναπληρωματικό ο κ. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου, Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Κτηματικής Αξιοποίησης του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 9μελές το Δ/κό Συμβούλιο. Πρέπει να εκλέξουμε τρεις 

δημοτικούς συμβούλους ως τακτικά μέλη, δύο από τη συμπολίτευση και έναν από την 

αντιπολίτευση. Από την συμπολίτευση είναι ο κ. Καλαϊτζίδης και ο Δήμαρχος ο κ. 

Αγγελίδης, από την αντιπολίτευση … 

κ. Μηλίδης: Ο κ. Τατούδης. 
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κ. Πρόεδρος: Τρεις ακόμη θέλουμε αναπληρωματικούς, δύο από τη 

συμπολίτευση και έναν από την αντιπολίτευση. Από τη συμπολίτευση αναπληρωματικά 

μέλη είναι ο κ. Μυστακίδης Παύλος και ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης. Από την 

αντιπολίτευση;  

κ. Γκότσης:  Μοσχολιός.  

κ. Πρόεδρος:  Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο με τον αναπληρωματικό του, είναι ο κ. Πολιτίδης Απόστολος με 

αναπληρωματικό τον κ. Καφεστίδη Αναγνώστη του Ιωάννη. 5 δημότες με πείρα ή γνώση 

σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης ως τακτικά μέλη, ο κ. Βαβαλέκας Μιχαήλ, ο 

κ. Αρβανιτόπουλος Πασχάλης, ο κ. Ιντούδης Γεώργιος, ο κ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 

και ο κ. Σιδεράς Στυλιανός. Αναπληρωματικά μέλη είναι ο κ. Τσαβλάρογλου 

Χαράλαμπος, η κ. Ράμναλη – Βαβατζιάνη Γεωργία, η κ. Νησιούδη – Μπόζα Ειρήνη, ο κ. 

Μουρατίδης Ευάγγελος και ο κ. Δασκάλου Γεώργιος.  

κ. Φωτιάδης: Τα ονόματα που μας αναφέρατε έχουν σχέση με το αντικείμενο;  

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως. Ο κ. Βαβαλέκας Μιχαήλ πολιτικός μηχανικός, ο κ. 

Καφεστίδης, πολιτικός μηχανικός, ο κ. Τσαβλάρογλου αρχιτέκτων μηχανικός, ο κ. 

Αρβανιτόπουλος Πασχάλης είναι δημότης και μάλιστα επειδή θέλαμε από όλες τις 

δημοτικές ενότητες να βάλουμε άτομα, βάλαμε τον κ. Αρβανιτόπουλο από το Καπετάν 

Μητρούσι, τον κ. Ιντούδη από το Σκούταρι, τον κ. Κωνσταντινίδη Δημήτριο 

οικονομολόγο από το Λευκώνα και τον κ. Σιδερά Στυλιανό από τις Σέρρες.  

κ. Δήμαρχος: Λέει ο νόμος, με σχετική πείρα και γνώση για το αντικείμενο. 

Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι άνθρωποι της Τ.Α., έχουν χρόνια θητεύσει στη Τ.Α., έχουν 

εμπειρία από θέματα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Υπάρχει εκπρόσωπος 

του Τ.Ε., υπάρχει και άλλος δημότης που είναι πολιτικός μηχανικός, ε τι άλλο πρέπει να 

υπάρχει;  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Αν υπάρχει διαφωνία για το συγκεκριμένο θέμα να διατυπωθεί.  

κ. Καλαϊτζίδης: Απλά θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι η συγκεκριμένη 

εταιρεία, γιατί εγκλωβιζόμαστε στην ειδικότητα και στο αντικείμενο του καθενός, έχει 

και αναπτυξιακό χαρακτήρα και μπορεί να λειτουργήσει μετά από Α.Δ.Σ. ως φορέας 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν να μην 

εγκλωβιστούμε ότι πρέπει να είναι αρχιτέκτονες απαραίτητα ή πολιτικοί μηχανικοί.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτή είναι η ουσία.  

κ. Μηλίδης: Ξέρω ότι είναι περασμένη η ώρα αλλά επειδή σ’ αυτή την εταιρεία 

ήμουν μέλος παλιότερα, πραγματικά έρχονται πολύ ειδικά θέματα. Κυρίως μηχανικοί ή 

κάποιος δασολόγος. Ερχόταν σαν θέματα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν όλοι 

μπορούν. Εντάξει υπάρχουν άτομα της Τ.Α. αιρετοί, που είναι στην επιτροπή αλλά ίσως 

να χρειαζόταν πιο εξειδικευμένα. Είναι πολύ ειδικά τα θέματα, πιστέψετε με υπήρχε και 

θέμα για το οποίο φάγαμε 5 ώρες, 3 συνεδριάσεις και πάλι … 

κ. Πρόεδρος:  Η επιλογή των συγκεκριμένων δημοτών έγινε με πολύ 

συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια. Και θέλω να τα σεβαστείτε.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη όπως θα θυμάστε πάντα ζητούσαμε και την γνώμη και 

άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, γινόταν εισηγήσεις, δεν μέναμε στην γνώμη των 

δημοτικών συμβούλων ή των δημοτών μόνο.    
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ΘΕΜΑ 14ο: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

κ. Χασαπίδης: Ειπώθηκαν και στο προηγούμενο συμβούλιο από κάποιους 

συναδέλφους κάποιες κουβέντες, ενώ τα κοιμητήρια τα Α’ ουσιαστικά, έχουν κλείσει, 

εμείς θέλουμε να παραχωρήσουμε τάφους σε κάποιες οικογένειες. Νομίζω ότι μ’ αυτόν 

τον τρόπο θα μετατρέψουμε τα κοιμητήρια σε ιδιωτικά. Δεν ψηφίζω αυτή την 

παραχώρηση.  

κ. Γαλάνης:  Επειδή ακριβώς και στο προηγούμενο Δ.Σ. έγινε λόγος για το 

συγκεκριμένο θέμα, πράγματι τα Α’ και τα Β’ κοιμητήρια είναι σε απελπιστική 

κατάσταση όσον αφορά τους κενούς τάφους για τον ενταφιασμό των αδικοχαμένων 

συνδημοτών μας. Οι ενέργειες που έχουν γίνει από εμάς είναι 1ον η εφαρμογή και η πιστή 

τήρηση του Κανονισμού με ειδοποιητήρια που σιγά – σιγά ξεκίνησαν και αποστέλλονται 

προς τους δημότες οι οποίοι έχουν ξεπεράσει την 7ετία σύμφωνα πάλι με τον Κανονισμό 

και μια επιστολή η οποία ουσιαστικά ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση προς τους 

συμπολίτες μας. Επίσης, έχει γίνει μια σειρά ενεργειών και συσκέψεις για τα Γ’ 

Κοιμητήρια ώστε να προχωρήσουν και οι διοικητικές αποβολές, να ξεκαθαρίσει ο χώρος 

με τους καταληψίες και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη 

γεωργική καταλληλότητα, τα έγγραφα τα οποία στέλνουμε στο ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και σας 

ενημερώνω ότι στο επόμενο Δ.Σ., εκτός αν προκύψει κάτι πάρα πολύ επείγον, θα 

φέρουμε εισήγηση γι’ αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, όπως ακριβώς αναφέρεται, όπως 

φαντάζομαι έχετε όλοι στο μυαλό σας για αναστολή επ’ αόριστον του δικαιώματος 

παραχώρησης χώρων προς σύσταση οικογενειακών ταφών και της παροχής του 

δικαιώματος σε κάθε ενδιαφερόμενο να προβεί σ’ αυτή την ενέργεια και θα κληθεί εδώ 

να πάρει την απόφαση το Σώμα.  

Έχω να πω, επειδή έκανα μια έρευνα γι’ αυτή την απόφαση, είναι μια απόφαση 

του 2003, δύο αποφάσεις η 9 του 2003 και η 589 του 2003 η οποία είναι κανονιστική 

απόφαση. Η κανονιστική απόφαση όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι και σύμφωνα με 

τον 79 του ΚΔΚ, είναι μια απόφαση με αυξημένη τυπική ισχύ σε περίπτωση που δεν 

έρχεται σε αντίθεση με νόμο ή με κάποια υπουργική απόφαση τότε υπερισχύει. Θέλω να 

πω ότι εδώ εμείς δεν καλούμαστε να ψηφίσουμε, υπάρχει κανονιστική απόφαση 

σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία Προσόδων προβαίνει σ’ αυτές τις πωλήσεις. 

Επομένως εμείς για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία προφανώς, θα πρέπει να 

αποφασίσουμε εδώ την αναστολή επ’ αόριστον της διάθεσης των οικογενειακών τάφων. 

Ένα θέμα είναι αυτό.  

Και επίσης δεσμεύομαι γιατί οι υπηρεσίες ήδη δουλεύουν, να φέρω σε 

διαβούλευση το συντομότερο δυνατόν τον καινούργιο Κανονισμό, την ανανέωση με ότι 

προβλέπει και η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα και με ότι 

προβλέπει η νομοθεσία σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό, για να σας δώσω μια 

ολοκληρωμένη εικόνα, ήδη όμως, για την πιστή τήρηση του Κανονισμού που δεν έγινε 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
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Σας λέω ειλικρινά και βλέπω ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται, για την αποκομιδή 

των οστών, έχουν αποσταλεί ήδη οι πρώτες επιστολές και τα ειδοποιητήρια και σιγά – 

σιγά βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Κάνω όσο το δυνατόν όσο περισσότερες ενέργειες, 

σε σχέση και με τον τύπο να ενημερώσω την κοινωνία, θα ήθελα και τη δική σας 

συμπαράσταση σ’ αυτό το θέμα γιατί φαντάζομαι οι πολίτες θα έρχονται και θα σας 

βρίσκουν σε σχέση με αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα, όμως πραγματικά αυτή είναι η 

πλήρης εικόνα.  

κ. Χασαπίδης: Αντιδήμαρχε έτσι όπως παρουσίασες το θέμα σαν να μην είναι 

υποχρεωτική η παραχώρηση. Τότε γιατί δεν ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. και την παραχώρηση 

δεν την εκτέλεσαν οι υπηρεσίες; 

κ. Γαλάνης: Οι υπηρεσίες εκτέλεσαν, έχουν μάλιστα προπληρώσει οι πολίτες το 

ποσό, υπάρχει το χρηματικό ένταλμα και εδώ έρχεται για την τελική έγκριση. Αλλά σας 

ενημερώνω ότι υπάρχει Κανονιστική Απόφαση.  

κ. Φωτιάδης: κ. Αντιδήμαρχε εκτίθεστε, εκτίθεστε διότι διαχρονικά είχατε άλλη 

άποψη και δεν ψηφίσατε ποτέ αυτές τις παραχωρήσεις. Σήμερα και στο προηγούμενο 

Δ.Σ., βιάζεστε. Είναι και τα κανάλια εκτός και μπορώ να μιλώ πιο ελεύθερα. Δεν 

ταιριάζει να κάνουμε ρουσφέτια σε οικογένειες με αυτή την όπως την είπατε στην 

εκκίνηση, με την μακάβρια και σκληρή προσέγγιση. Κρατήστε και αυτές τις αιτήσεις, τι 

βιάζεστε; Πάμε σε μια συνολική, αν θέλετε εκ βάθρων. Γιατί βιάζεστε για να πάρετε τα 

χρήματα και θυμηθήκατε την Κανονιστική απόφαση και μας φέρατε εδώ ένα … 

επικυρώσατε τι; Μια ενέργεια η οποία από εσάς πάντοτε είχε αρνητική ψήφο.  

Δεν είναι πράγματα σοβαρά αυτά. Θεωρώ ότι όλοι οι πολίτες, τουλάχιστον εκεί 

στο χώμα δεν μπορεί να τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά ανάλογα με το όνομα της 

οικογένειας. Σεις οι ίδιοι, υπάρχουν ίχνη και αποσπασματα, δεν ταιριάζει σήμερα να 

εκτίθεστε γιατί όλα όσα μας είπατε είναι έξω από το θέμα.  

Στο θέμα λοιπόν, οι αιτήσεις είναι παλιές, δεν ικανοποιήθηκαν, είχατε άλλη 

άποψη, ψηφίσατε αρνητικά στην παραχώρηση. Ο κ. Χασαπίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν 

έχουμε νεκροταφεία. Εσείς παραχωρείτε οικογενειακούς τάφους; Νομίζω ότι πρέπει να 

αποσύρετε το θέμα και δεν πρέπει να προχωρήσετε για να είστε συνεπείς και με τον 

εαυτό σας τον ίδιο και ως παράταξη.  

κ. Γαλάνης: Είμαστε πάρα πολύ συνεπείς και πολύ σοβαρά τα λέω και με πολύ 

σοβαρότητα τα αντιμετωπίζω. Ψηφίσαμε όταν ήρθε αυτή η απόφαση αρνητικά σε σχέση 

με την παραχώρηση αυτού του δικαιώματος της σύστασης των οικογενειακών ταφών. 

Όμως όταν ψηφίστηκε αυτή η κανονιστική απόφαση, γιατί πραγματικά έχει νομικές 

διαστάσεις το θέμα και υπάρχει κανονιστική απόφαση του Δ.Σ., είναι υποχρεωμένοι οι 

δημοτικοί σύμβουλοι να τηρούν τις κανονιστικές αποφάσεις και το Δ.Σ. και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι. Εγώ έκανα μια πλήρη ανάλυση του θέματος για να σας βοηθήσω να πάρετε 

μια καλύτερη απόφαση. Και εγώ είμαι αρνητικός στο να παραχωρείται το δικαίωμα 

σύστασης οικογενειακών ταφών. Όμως μέχρι να λάβει το Δ.Σ. μια απόφαση καινούργια 

η οποία θα αναστέλλει επ’ αόριστον αυτό το δικαίωμα, σας ενημερώνω ότι μέχρι 

σήμερα, από το 2003, γιατί αυτός είναι ο καημός του κ. Συμβούλου να πει ότι είμαστε 

ανακόλουθοι, εμείς ψηφίσαμε αρνητικά όταν ήρθε το θέμα της Κανονιστικής απόφασης.  
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Από εκεί και πέρα σεβόμενοι την Κανονιστική απόφαση φυσικά και ψηφίζαμε θετικά 

στη διαδικασία που ακολουθούσε το Προσόδων. Το Προσόδων ακολουθούσε την 

Κανονιστική απόφαση του Δήμου δεν ήταν το θέμα να αποφασίσουμε στον αέρα. Είναι 

εδώ και ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Κατιρτζόγλου και μπορεί να σας πει ποια είναι η 

αυξημένη ισχύ αυτής της απόφασης.  

κ. Γάτσιος: Λίγο διευκρινιστικά κ. Πρόεδρε γιατί τώρα εκπλήσσομαι επειδή την 

προηγούμενη φορά ο κ. Γαλάνης με έλεγξε εμένα προσωπικά όταν εγώ έλεγα μα γιατί 

έρχεται το θέμα στο Συμβούλιο εφόσον υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας και τότε είπατε 

ότι όλα αυτά έρχονται από το Δ.Σ. Σήμερα ακούω άλλα πράγματα. Ούτε λίγο ούτε πολύ 

μας λέτε ότι τον Κανονισμό τον εφαρμόζουμε υποχρεωτικά.  

κ. Γαλάνης: Ο Κανονισμός λέει ότι με Α.Δ.Σ. μπορεί να δοθεί η δυνατότητα, και 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ με Κανονιστική απόφαση για τη σύσταση 

οικογενειακών τάφων. Αυτή είναι η όλη η αλήθεια και σας λέω ότι στο επόμενο Δ.Σ. 1ον, 

αντιπαρέρχομαι για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, αυτό το σχόλιο για 

ρουσφέτια, μακριά από εμένα, το Προσόδων από μόνο του, τα παιδιά εκεί καταβάλλουν 

την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, σύμφωνα με 

τον νόμο και τις Κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. Έφερα το θέμα στον κ. 

Παπαβασιλείου, δεν έκανα απολύτως καμία ενέργεια, σας παρακαλώ να το πάρετε πίσω 

αυτό, κανένα ρουσφέτι όσον αφορά τουλάχιστον τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης 

Οικονομίας και για το Προσόδων. Σας παρακαλώ πολύ κ. Φωτιάδη.  

κ. Πρόεδρος:  Ας το κλείσει το θέμα ο κ. Δήμαρχος και να προχωρήσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Όταν το 2003 επί Μωυσιάδη ήρθε το θέμα της αγοράς τάφων, 

είχαμε καταθέσει την πρόταση μας και είπαμε ¨είναι λάθος αυτή η απόφαση που θα 

πάρει η Δ.Α.¨ και είναι λάθος γιατί δίνουμε την δυνατότητα, καταρχήν ξεχωρίζουμε τους 

δημότες σε πλούσιους και φτωχούς. 6.000 είναι η αγορά τάφων στο Α’ Νεκροταφείο. 

Μπορούν να αγοράσουν τάφους μόνο οι πλούσιοι και επειδή έχουμε αρκετούς πλούσιους 

θα έρθει κάποια στιγμή, πάρτε τα πρακτικά να διαβαστούν, θα έρθει κάποια στιγμή είχα 

πει που θα γίνει ιδιόκτητο το Α’ Νεκροταφείο κυρίως και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα 

χώρου και δικαιώθηκα. Αυτή τη θέση την έχουμε και τώρα. Στο επόμενο Δ.Σ. θα έρθει 

θέμα και θα πάρουμε απόφαση για να καταργηθεί η αγορά τάφων. Μέχρι τότε όμως δεν 

μπορούμε να λέμε όχι. Όταν πήρε απόφαση η τότε Δ.Α. να αγοράζονται οι τάφοι, 

ήμασταν αρνητικοί, δεν το ψηφίσαμε εκείνο το θέμα, αλλά από εκεί και πέρα όποτε 

ερχόταν η αγορά τάφων δεν μπορούσαμε να πούμε όχι, υπήρχε Κανονιστική απόφαση. 

Έπαιρνε το δρόμο της έγκρισης το θέμα από τις υπηρεσίες και ερχόταν μετά για την 

τελική έγκριση στο Δ.Σ. Έτσι έχει το θέμα.  

κ. Γάτσιος: κ. Πρόεδρε προβληματίζομαι γιατί ο κ. Γαλάνης μας είπε την 

προηγούμενη φορά ότι οικογενειακοί τάφοι έχουμε υποχρέωση του Δήμου από την 

προηγούμενη Δ.Α., γιατί δεν τα φέρατε τότε όλα μαζί και τα φέρνετε τώρα; 

κ. Γαλάνης: Είναι Κανονιστική απόφαση, μέχρι να πάρουμε στο επόμενο Δ.Σ. 

την επ’ αόριστον ανάκληση αυτής της απόφασης δεν μπορούμε να μη δεν τους 

ψηφίζουμε.  

κ. Γάτσιος: Άλλες εκκρεμότητες έχετε; 

κ. Πρόεδρος:  Προς το παρόν όχι, όσες υπήρχαν υπάρχουν εδώ τώρα.  

κ. Δήμαρχος:  Στις 23/2 έρχεται το θέμα. Ψηφίζουμε και μετά δεν μπορεί να 

περάσει κανένας τάφος.  
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κ. Πρόεδρος:  Αυτή είναι η ουσία.  

κ. Γαλάνης: Για να δείτε τις προθέσεις μας και δεσμευόμαστε για το επόμενο 

Δ.Σ. γιατί ήδη ξεκίνησαν να αποστέλλονται οι επιστολές και δεν θέλουμε να 

δημιουργήσουμε την εικόνα ότι στέλνουμε επιστολές στους πολίτες για να τους 

προκαλέσουμε να αγοράσουν τους τάφους. Θα έρθει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. και θα 

κλείσει μετά το θέμα.  

                  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Χασαπίδη).  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το Π.Δ. 

168/2008 για την απογραφή του 2011.  

 

κ. Σταυρόπουλος:  Σήμερα γίνεται αυτό γιατί έπρεπε η Στατιστική Υπηρεσία να 

κάνει την απογραφή που θα γίνει τον Απρίλιο για το 2011. Αν υπάρχει κάπου διαφωνία 

από ότι κατάλαβα και από ότι άκουσα γύρω ήταν για το ότι ο Άγιος Ιωάννης θα γίνει 

οικισμός ξεχωριστός. Εμείς το φέραμε εδώ σήμερα για να μην κρύψουμε τίποτα. Θέλω 

να σας πω ότι στην τροποποίηση του ΓΠΣ που έχει γίνει η μελέτη και έχει ψηφιστεί από 

το προηγούμενο Δ.Σ., απλώς είναι στο στάδιο τελειωμάτων, δηλαδή θα χαρτογραφηθεί 

και θα περάσει από την Περιφέρεια, εκεί μέσα και από τις εισηγήσεις των μελετητών, της 

επιτροπής ελέγχου του συγκεκριμένου θέματος, για τους λόγους τους οποίους γράψαμε 

και εμείς σαν επιτροπή αλλά και έγιναν αποδεκτά από το Δ.Σ., εκεί έχει γίνει ο 

διαχωρισμός του οικισμού του Αγ. Ιωάννη. Εκκρεμεί απλά η επικύρωση από την 

Περιφέρεια.  

Εμείς θα μπορούσαμε να μη το φέρουμε, να λέγαμε να περάσουμε όλα αυτά και 

μεθαύριο θα επικυρωνόταν από την Περιφέρεια ενώ θα περνούσε σαν ενωμένος οικισμός 

μεθαύριο θα έβγαινε η πραγματικότητα ότι στο ΓΠΣ φαίνεται διαχωρισμένος. Γι’ αυτό 

το φέραμε για να μην υπάρχει τίποτα μεμπτό και κρυφό από τη Δ.Α.  

Το σκεπτικό που υπάρχει στο … του ΓΠΣ είναι ότι καταρχάς ο Αγ. Ιωάννης σαν 

περιοχή δεν έχει τίποτα διαφορετικό από τους Επταμύλους και την Οινούσα, θέλαμε να 

κρατήσουμε τον αγροτικό χαρακτήρα του που έχει και ο Άγ. Ιωάννης και συγχρόνως για 

να μην κρυβόμαστε, εκεί υπάρχουν στα 1000 μέτρα βιοτεχνίες και βιομηχανίες, 

σύμφωνα με τους νόμους, ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν οι οικισμοί πρέπει να 

είναι και οι αποστάσεις από τις βιοτεχνίες. Τι σημαίνει αυτό; Ενώ είχαν χτιστεί οι 

βιοτεχνίες πριν γίνει η ένωση του Αγ. Ιωάννη με τις Σέρρες, οι αποστάσεις που έπρεπε να 

έχουν οι βιομηχανίες έπρεπε να είναι στα 500 μ., από την ώρα που έγινε το … η ένωση, 

οι αποστάσεις αυτές πήγαν στα 1000 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη οι βιοτεχνίες που 

υπάρχουν εκεί έχουν πρόβλημα και είναι βιοτεχνίες από τις πολύ καλές που εκεί 

απασχολούνται … άτομα. Και το Δ.Σ. τότε που έλεγξε και για τους δύο λόγους αυτούς, 

έκανε αποδεκτή αυτή την πρόταση.  

Τώρα εμείς την ξαναφέρνουμε, δεν το φέραμε σαν ΓΠΣ, απλά είναι το θέμα για 

την απογραφή και για να μην το κρύψουμε φέραμε και αυτό το θέμα. Εδώ αν θέλετε 

παίρνουμε την απόφαση να το αλλάξουμε. Δεν υποκρύπτουμε τίποτα. Ο οικισμός αυτός 

για λόγους και μορφολογίας αλλά και για λόγους ότι από την ώρα που ενώθηκε, 

δημιουργεί προβλήματα στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες που είναι εκεί θα έχουν  

πρόβλημα να αναπτυχθούν και είναι από τις λίγες βιομηχανίες που αν τις απαγορέψουμε  
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να μπορούν να λειτουργήσουν και να επεκταθούν … Ρωτήσαμε και τους 

περιβαλλοντολόγους, δεν έγινε ποτέ καμιά καταγγελία γιατί είναι χαμηλής όχλησης και 

έτσι πέρασε και ψήφισε το Δ.Σ. το προηγούμενο.  

Εμείς για να μην έχουμε τίποτα να κρύψουμε, το φέραμε εδώ σήμερα και 

αποφασίζουμε τώρα, αν δεν θέλουμε το βγάζουμε και αν το θέλουμε το αφήνουμε όπως 

είναι. Το είπα γιατί ακούστηκαν διάφορα. Ή αλλάζουμε τον χαρακτήρα και διώχνουμε 

τις βιοτεχνίες ή τις αφήνουμε όπως είναι. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, πλην του κ. 

Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης:  Ο οικισμός αυτός είναι αστικός, έχουν κτιστεί μεζονέτες, 

πολυκατοικίες. Δεν είναι αγροτικός οικισμός, δεν είναι όπως οι Επτάμυλοι και η 

Οινούσα.  

Με δυο κουβέντες, είναι στην πολεοδομική ενότητα των Σερρών, έχει 

εγκεκριμένο πλέον σχέδιο πόλεως, και τώρα ψηφίζεται και για να γίνει η πράξη 

εφαρμογής. Άρα είναι ενωμένο με την πόλη των Σερρών. … για το εργοστάσιο το ΚΡΙ-

ΚΡΙ, ενώ έχουμε εμείς βιομηχανική περιοχή ωραιότατη στο Λευκώνα, θα μπορούσαν να 

πάνε εκεί όλα τα εργοστάσια και έχουν εκεί και όμορφα μέρη, και δρόμους και 

αποχέτευση και από όλα, δυστυχώς βρίσκουνε μικρά χωραφάκια από φτωχούς 

ανθρώπους και κάνουν τις βιοτεχνίες τους. Είναι να προστατεύσετε το ΚΡΙ-ΚΡΙ και 

τίποτα άλλο.  

κ. Γκότσης: Εγώ ήθελα να πω, αν έχετε μιλήσει με τους κατοίκους, τι θέλουν οι 

κάτοικοι τελικά; Κάνατε μια έρευνα να έρθετε σε επαφή … 

κ. Σταυρόπουλος:  κ. Γκότση, το ΓΠΣ δουλεύεται εδώ και 6 χρόνια, έχει 

αναρτηθεί. 

κ. Γκότσης: Αν δεν πάρουμε την απόφαση να είναι αυτοτελής συνοικισμός, 

συγκρουόμαστε με το ΓΠΣ έτσι δεν είναι; 

κ. Σταυρόπουλος:  Δεν συγκρουόμαστε, παίρνουμε την απόφαση και βάζουμε 

αυτόν τον όρο στο ΓΠΣ. Το ΓΠΣ έχει περάσει όλα τα στάδια, έχει αργήσει κιόλας, 

φτάσαμε, έχει ψηφιστεί και είναι έτοιμο να πάει στην Περιφέρεια. Θέλετε να 

αποφασίσουμε εδώ κάτι άλλο; Να ψηφίζουμε και να αποφασίσουμε. Δηλαδή να τεθεί σε 

ψηφοφορία, δεν χρειάζεται σήμερα να έρθει, ας έρθει και την άλλη εβδομάδα, … 

κ. Γκότσης: Να το αφήσουμε για την άλλη φορά;  

κ. Σταυρόπουλος:  Αλλά πρέπει να κλείσει.  

κ. Στεργίου: Πρώτα – πρώτα θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι δεν υπάρχει 

καμία πολυκατοικία στον Αγ. Ιωάννη, είναι όλες μονοκατοικίες και δεν υπάρχει καμία 

πολυκατοικία. 2ον, επειδή αναφέρθηκε το ζήτημα του ΚΡΙΚΡΙ, το ΚΡΙ ΚΡΙ δεν βρίσκεται 

μέσα στο αγρόκτημα του Αγ. Ιωάννη, βρίσκεται μέσα στο αγρόκτημα των Επταμύλων 

και δεν έχει καμία σχέση με το αγρόκτημα του Αγ. Ιωάννη. 2ον, προβλέπεται μέσα από το 

ΓΠΣ και χώρος για βιοτεχνίες απέναντι ακριβώς που είναι ο Μαρινόπουλος. Αυτά για 

διευκρίνιση του Σώματος και δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε άλλη ψηφοφορία.  

κ. Σταυρόπουλος:  Το θέμα μας σήμερα σας είπα είναι καθαρά αν θέλετε να 

πάρουμε μια άλλη απόφαση, εγώ νομίζω ότι ένα ΓΠΣ το οποίο έχει εξαντλήσει τα όρια 

του χρονικά, η τροποποίηση γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Εδώ είμαστε, θέλω να πω ότι δεν 

προσπαθήσαμε ούτε να περάσουμε τίποτα κρυφά, ούτε τίποτα. Επειδή δεν θέλαμε να 

κρύψουμε τίποτα το φέραμε παράλληλα. Θα μπορούσαμε να μην τον φέρναμε καθόλου, 

να παίρναμε μια απόφαση τυπικά και έληξε.  
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Και επειδή η απογραφή θα εμφανιστεί μετά από ένα χρόνο ή ενάμιση, εάν το 

ΓΠΣ εγκρινόταν θα είχαμε μία απογραφή στην οποία θα ήταν ενωμένος ο Δήμος με τον 

οικισμό και το ΓΠΣ θα έδειχνε τον οικισμό ξεχωριστά. Αυτή είναι η διαδικασία.  

κ. Μηλίδης: Προτείνω να το αναβάλλουμε για μια βδομάδα, να ενημερωθούμε 

καλύτερα, να ενημερωθεί και το Τοπικό Συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω έγινε ενημέρωση στο Τοπικό Συμβούλιο. 

κ. Μηλίδης: Εγώ έχω μια εισήγηση εδώ ότι δεν είναι ενημερωμένο το Τοπικό 

Συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Διαβάστε σας παρακαλώ ακόμη μια φορά τι λέει το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Δεν θέλω να αιωρείται καμία απολύτως υποψία σε κανέναν. Θα το 

πάμε την άλλη εβδομάδα, δεν χάλασε ο κόσμος. Όποιος έχει την παραμικρή υποψία να 

πάει να το δει, να το ερευνήσει και θα το ξαναφέρουμε το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Επειδή πρέπει να σεβόμαστε τους πάντες, θέτω το θέμα σε 

ψηφοφορία για την αναβολή. 

κ. Στεργίου:  Τις εισηγήσεις τις παίρνουμε 3 μέρες πριν, έχουν ενημερωθεί όλοι, 

άρα πρέπει να πάμε σε διαδικασία ψηφοφορίας.  

κ. …:  Στην εισήγηση υπάρχει η άποψη των κατοίκων; Διατυπώθηκε; 

κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε, επειδή έχει σχέση με πολεοδομικό θέμα, έχετε δίκιο κ. 

Στεργίου, έπρεπε η αντιπολίτευση να ενημερωθεί, τι θα πει δεν ενημερώθηκε; Όμως για 

να μην αιωρείται η παραμικρή σκιά για το τίποτα, 23 Φεβρουαρίου θα ξαναέρθει στο 

Δ.Σ., δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά να ενημερώνεστε καλά.  

   

 

- Αναβάλλεται.  

  
ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κληρονόμους του κ. 

Διαμαντόπουλου Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα, πρώην Δημοτικού 

Υπαλλήλου, λόγω θανάτου του (παρ. 4 άρθρο 204 του Ν. 3584/2007). 

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών. 

 

- Εγκρίνεται.  
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 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

192/2011 Απόδοση τιμής στον απερχόμενο Γενικό Διευθυντή του Δήμου κ. 

Υψηλάντη Τριαντάφυλλο.  

 

193/2011 Έγκριση ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 26/2/2011 με μοναδικό θέμα 

την ενημέρωσή του για το ιστορικό της αποκάλυψης των χειρογράφων 

στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujceu» από 

διακεκριμένους καθηγητές, καθώς και το τι προτείνουν  για την πορεία 

διεκδίκησής τους. 

 

194/2011 Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010. 

 

195/2011 Ορισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. 

 

196/2011 Έγκριση αξιοποίησης κτιρίου στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», για τη 

δημιουργία Μουσείου «Κων/νου Ξενάκη». 

 

 

197/2011 Σχετικά με συζήτηση-προτάσεις για το σχέδιο του νέου κανονισμού 

Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών. 

 

198/2011 Έγκριση καθιέρωσης εργασίας προσωπικού καθαριότητας κατά τις 

Κυριακές, εξαιρετέες  και νυκτερινές ώρες. 

 

199/2011 Έγκριση διετούς προγράμματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Σκουτάρεως.  

 

200/2011 Έγκριση διετούς προγράμματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ. 

Μητρουσίου. 

 

201/2011 Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου σε ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ της κας Κεδέρη Ελένης του Γεωργίου.  

 

202/2011 Ομοίως  σε ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ του κ. Τουρατζίδη Μιλτιάδη  του 

Αχιλλέα.  

 

203/2011 Ομοίως  σε ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ του κ. Παπαδόπουλου Ηλία του 

Βασιλείου. 

 

204/2011 Ομοίως  σε ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΚΑΦΕ του κ. Τόλιου Δημήτριου – 

Χρυσοβαλάντη του Ιωάννη. 
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205/2011 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπου του Δήμου Σερρών στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Φεστιβάλ 

Αμφίπολης». 

 

206/2011 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπου του Δήμου Σερρών στην  

 Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης 

κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών – ΟΑΣΙΣ». 

 

 207/2011 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπρόσωπου του Δήμου Σερρών στο 

Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθερωήσεων Θεάτρων, Κινηματογράφων και 

παρεμφερών επιχειρήσεων.  

  
208/2011 Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 

Κτηματικής Αξιοποίησης  του Δήμου Σερρών.  

 

209/2011 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος  στην κα 

Αναστασιάδου Κων/νιά του Κων/νου.  

 

210/2011 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στις κ.κ. 

Συμεωνίδου-Μηλίδου Άννα και Συμεωνίδου Γεωργία. 

 

211/2011 Ομοίως στις κ.κ. Σολούγκα Ευαγγελία και Ανδρούτσου Ροδίτσα.   

 

212/2011 Ομοίως στην κα Ποποβίδου Χριστίνα.    

 

213/2011 Ομοίως στον κ. Αθανασιάδη Ιωάννη του Δημητρίου.     

 

213α/2011 Ομοίως στον κ. Μπάρκα Αθανάσιο του Ιωάννη.                        

 

214/2011 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Κατάρτισης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Ε.Κ.) 

 

215/2011 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση-βελτίωση 

του δικτύου οριζόντας οδικής σήμανσης-διαβάσεων και προσβασιμότητας 

του Δήμου Σερρών, για το έτος 2011». 

 

216/2011 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρ. 721/2008 Α.Δ.Σ., σχετικά με 

την έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών, με βάση την αριθμ. 222/2008 Α.Δ.Ε. που αφορά το 

κέντρο της πόλης.  

 

Πρ. 5/1/2011  Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: «Καθορισμός αυτοτελών 

οικισμών του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008 για την 

απογραφή του 2011. 
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Πρ. 5/2/2011  Αποσύρεται το θέμα: «Έγκριση μελέτης προμήθειας  ενός προσομοιωτή 

οδήγησης». 

 

217/2011 Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έτκασης στη Δ.Θ. Μαγιλά 

Οινούσας του Δημόσιου Δάσους Μενοικίου Όρους στον κ. Αλέξανδρο 

Κοκκώνη του Δημητρίου.  

 

218/2011 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κληρονόμους του κ. 

Διαμαντόπουλου Χαράλαμπου του Σπυρίδωνα, πρώην Δημοτικού 

Υπαλλήλου, λόγω θανάτου του (παρ. 4, άρθρο 204 του Ν. 3584/2007). 

 

219/2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία.  

 

220/2011 Έγκριση του απολογισμού της «40ης Σχολικής Επιτροπής 19ου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

221/2011 Έγκριση του απολογισμού της «59ης Σχολικής Επιτροπής 23ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

222/2011 Έγκριση του απολογισμού της «27ης Σχολικής Επιτροπής 1ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

223/2011 Έγκριση του απολογισμού της «1ης Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου 

Σερρών», έτους 2010. 

 

224/2011 Έγκριση του απολογισμού της «24ης Σχολικής Επιτροπής 15ου-21ου 

Δημοτικού Σχολείου Σερρών και 13ου-27ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010. 

 

224α/2011 Έγκριση του απολογισμού της «20ης Σχολικής Επιτροπής 11ου Δημοτικού 

Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

225/2011 Έγκριση του απολογισμού της «36ης Σχολικής Επιτροπής 14ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

Πρ. 5/3/2011  Συζήτηση επί επερώτησης  της «Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα την 

επίλυση λειτουργικών θεμάτων των σχολείων και ιδιαίτερα της 

θέρμανσης». 
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Πρ. 5/4/2011  Συζήτηση επί επερώτησης  του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου 

Βασιλείου του συνδυασμού «ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΜΗΛΙΔΗΣ, σχετικά με επιχορήγηση των σχολείων του Δήμου Σερρών, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βουλή 

των Ελλήνων.  

 

226/2011 Συμμετοχή του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης 

Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.  

 

227/2011 Συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με θέμα: 

«Η νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

 

228/2011 Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

HOLIDAY and SPA EXPO, που πραγματοποιείται στη Σόφια της 

Βουλγαρίας από τις 17-19 / 2 / 2011.  

 

229/2011 Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 34.863,43 € για την αποπληρωμή 

τιμολογίων που αφορούν προμήθειες  που πραγματοποιήθηκαν στα 

πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων.  

 

230/2011 Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης στον δίκαιο αγώνα του αγροτών.  

 

 

 

 

 

 

 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 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

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 

 

 

87 

 



 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώγτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χουρουζίδης Νικόλαος 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 


