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6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  2011 

    

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. καλησπέρα σας. Πριν πάμε στα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης μια ενημέρωση. Η προγραμματισμένη Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. για την 26 

Φεβρουαρίου 2011 στις 11 το πρωί με μοναδικό θέμα την ενημέρωση του Σώματος για 

το ιστορικό της των χειρογράφων στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujce» 

και τις προτάσεις των … αναβάλλεται λόγω ασθένειας των δύο εκ των τριών καθηγητών. 

Θα οριστεί νέα ημερομηνία την οποία με νέα Ημερήσια Διάταξη θα γνωστοποιηθεί 

σύντομα. 

Είχαμε από το προηγούμενο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δ.Σ., από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλη Κατιρτζόγλου, μια 

ερώτηση. Η οποία λέει το εξής, ¨Στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μητρουσίου λειτουργεί 

τα τελευταία δύο έτη το νεόδμητο Νηπιαγωγείο, ένα κτίριο κατασκευασμένο με 

σύγχρονες προδιαγραφές που αποτελεί καύχημα για τον τόπο. Στο κτίριο αυτό έχουν 

εγκατασταθεί με … του Υπουργείου Παιδείας φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία πωλούμενη στη ΔΕΗ θα απέφερε σημαντικά 

κέρδη για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σχολείου. Είναι δεδομένη άλλωστε 

η περικοπή των κονδυλίων που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των σχολείων με αποτέλεσμα να απαιτούνται επιπλέον πόροι για 

να καλυφτούν οι άμεσες ανάγκες των σχολείων μας.  

Εν τούτοις παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει ήδη περισσότερο από δύο έτη, τα 

εγκατεστημένη αυτά φωτοβολταϊκά δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Με αποτέλεσμα η παραγόμενη ενέργεια να παραμένει ανεκμετάλλευτη αφού δεν 

χρησιμοποιείται ούτε για τις ανάγκες του σχολείου. Η αδιανόητη αδιαφορία των δύο 

τελευταίων ετών δεν πρέπει να παραταθεί ούτε λεπτό. Πρέπει άμεσα να προβεί ο Δήμος 

στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ το 

φωτοβολταϊκό σύστημα του Νηπιαγωγείου Καπετάν Μητρούσι και να αρχίσει επιτέλους 

αυτό να αξιοποιείται και να αποδίδει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά του οφέλη. 

Με τα δεδομένα αυτά ερωτάστε κ. Δήμαρχε, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να 

προβείτε προκειμένου να επιλυθεί το ανωτέρω πρόβλημα και να αρχίσει να λειτουργεί το 

εγκατεστημένο στο Νηπιαγωγείο στο Άνω Μητρούσι φωτοβολταϊκό σύστημα¨.  

Πριν δοθεί η απάντηση στον συνάδελφο τον κ. Κατιρτζόγλου, ήθελα να κάνω ένα 

σχόλιο. Επειδή όπως το ονόμασε και ο εκλεκτός συνάδελφος Ηλίας Γκότσης, στον ναό 

της Δημοκρατίας, σ’ αυτή την έδρα πρέπει πρώτα εδώ να συζητάμε τα θέματα και μετά 

στα Μ.Μ.Ε., θα παρακαλούσα όλο το Σώμα, εφόσον γίνεται μια ερώτηση εδώ, να μη 

βγαίνει πρώτα στα Μ.Μ.Ε. και μετά έρχεται η ερώτηση εδώ.  

κ. Κατιρτζόγλου: Αν αναφέρεστε σε εμένα, εγώ την υπέβαλλα την ερώτηση 

πρώτα σε εσάς και κατόπιν κοινοποίησης της ερώτησης, στα Μ.Μ.Ε. 

κ. Πρόεδρος:   Καλό είναι βέβαια, εάν θέλουμε να κρατήσουμε ψηλά το κύρος 

αυτού του Δ.Σ., καλό είναι τα θέματα να τα συζητάμε εδώ, να δίνονται οι κατάλληλες 

απαντήσεις και στη συνέχεια μπορεί ο καθένας να πάει και σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε. 

θέλει.  

κ. Αναστασιάδης: Τώρα τι είναι αυτό που λέτε; Εξυπνάδα πουλάτε κ. Πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος:   Όταν θα σας δώσω το λόγο μπορείτε να λέτε την άποψη σας.  
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κ. Αναστασιάδης:   Σε ποιον μιλάτε; Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, εσείς δεν θα 

μας υποδείξετε, δεν θα μας χειραγωγήσετε. 

κ. Δήμαρχος: Όπως ξέρετε, τον Σεπτέμβριο του 2010 άλλαξε ο νόμος και πρέπει 

για την ένταξη σε φωτοβολταϊκά να υπάρχει απόφαση και από Σ.Ε. Δεν υπήρξε απόφαση 

από Σ.Ε. και ο Δήμος τώρα θα κάνει ξανά τα χαρτιά του από την αρχή, θα τα καταθέσει 

στη ΔΕΗ για να ενταχθεί. Αυτό είναι.  

κ. Κατιρτζόγλου: Η εκκρεμότητα η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα 

είναι 2-2,5 χρόνια. Άλλαξε όπως είπατε η διάταξη και πρέπει να γίνει η διαδικασία που 

πρέπει να γίνει. Αυτό το νόημα είχε η ερώτηση για να κινητοποιηθεί και να επισπευτεί αν 

είναι δυνατόν η συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά το δεύτερο ζήτημα είναι ότι για πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έγινε τίποτα και αν όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχε 

συνδεθεί με … θα είχε ήδη αποσβέσει το κόστος της σύνδεσης. Χαίρομαι που το λέτε, θα 

προχωρήσει φαντάζομαι σύντομα θα αρχίσει να αποδίδει όφελος και για τον Δήμο.  

κ. Δήμαρχος: Μήπως πρέπει να απολογηθούμε εμείς γιατί άργησε; 

κ. Κατιρτζόγλου: Όχι φυσικά.  

κ. Δήμαρχος: Μην ξεχνάτε ότι τώρα γίνονται οι συγχωνεύσεις των Σ.Ε., θα 

συνταχθεί μια Σ.Ε. για την Α’θμια Εκπαίδευση, μία για την Β’θμια Εκπαίδευση, θα 

πάρουν αποφάσεις, θα κατατεθούν. Ο Δήμος δεν έχει τον έλεγχο γι’ αυτό.  

κ. Κατιρτζόγλου: Δεν καταλόγισα ευθύνη για το προηγούμενο διάστημα. Λέω 

τώρα τι μπορεί να γίνει.  

κ. Πρόεδρος:    Πιο γρήγορα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Πριν συνταχθεί η Σ.Ε. δεν 

γίνεται.  

κ. Γκότσης: Είναι 10 η ώρα, να μπούμε στα θέματα γιατί δεν έχω καμία όρεξη να 

πάω κατευθείαν στο σχολείο.  

κ. Χουρουζίδης:  Εκτιμώ το πώς προέκυψε η ώρα της σημερινής συνεδρίασης 

πιστεύω ότι ίσως οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι το γνωρίζουν. Η ώρα αυτή 

αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε ότι είναι ώρα αποχώρησης από ένα τακτικό Δ.Σ. και όχι ώρα 

προσέλευσης. Η παράταξη μας, χωρίς να θέλει να απειλείσει, η παράταξη μας αν υπάρχει 

πάλι τέτοιο Δ.Σ., τέτοιες ώρες, 9 και 10 η ώρα, δεν θα παραστεί στο επόμενο Δ.Σ. Τους 

δύο τελευταίους μήνες, έχουμε αντιληφθεί όλοι μας πως τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει πιο συγκεκριμένα ο Δήμος είναι πάρα πολλά, όπως και πάρα πολλά είναι 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι … δημότες και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

αφήσουμε κατά μέρος άλλες προτεραιότητες και να δώσουμε προτεραιότητα μόνο στα 

προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, για να … και αυτούς που 

εμπιστεύτηκαν και σ’ αυτούς που μας ψήφισαν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε 

στις υποχρεώσεις των προβλημάτων αυτών. Πιστεύω ότι μια ώρα 7, 7.30 το πολύ 8 να 

είναι μια ώρα πολύ καλή για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να βοηθήσουμε στην επίλυση 

αυτών των προβλημάτων.  

κ. Πρόεδρος:   Μια απάντηση στον Γραμματέα. Έχετε τα χίλια σας τα δίκια. Η 

ώρα όπως γνωρίζετε από την 1η Ημερήσια Διάταξη είχε οριστεί στις 8, ο λόγος για τον 

οποίο μετατέθηκε στις 10, είναι νομίζω εμφανέστατος. Ο κ. Μωυσιάδης, ο 

αντιπεριφερειάρχης, με πήρε τηλέφωνο, είχε δύο συσκέψεις τις οποίες δεν μπορούσε να 

μετακινήσει ούτε προς την Τρίτη, ούτε προς την Πέμπτη, ούτε προς την Παρασκευή και 

ήταν αδύνατο. Υποχώρησε και αυτός νωρίτερα το απόγευμα και εμείς λίγο μετά, δύο 

ώρες μετά από την κανονική συνεδρίαση και γι’ αυτό συνέβη αυτό το πράγμα. Ζητώ 

λοιπόν την κατανόηση σας.  
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Προχωράμε λοιπόν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.          

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υλοποίησης της πράξης ¨Διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας 

Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨. 

 

 

κ. Πρόεδρος:   κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο και ως Πρόεδρος της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Δήμαρχος: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω έναν πρόλογο να πω κάποια 

πράγματα ή αν έχετε διαβάσει το θέμα και θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις. 

Η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, ο θεσμός αυτός, ξεκίνησε από την Δημαρχιακή 

θητεία του κ. Μωυσιάδη και με καλλιτεχνικό διευθυντή τον κ. Βεργίδη. Τότε η 

Πανεπιστημιάδα γινόταν με χορηγίες από διάφορους χορηγούς, ήταν μια πολύ καλή ιδέα, 

αυτή την ιδέα, εμείς τότε αντιπολίτευση ήμασταν, την αγκαλιάσαμε, τη στηρίξαμε, με 

νύχια και με δόντια την κρατήσαμε, ο αγώνας αυτός συνέχισε και στην προηγούμενη 

Δημαρχιακή θητεία του κ. Βλάχου. Μια χρονιά μάλιστα σταμάτησε, διαμαρτυρηθήκαμε 

έντονα τότε γιατί σταμάτησε, γιατί τον πιστεύουμε αυτόν τον θεσμό. Και τώρα από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, ζητήθηκε από όλους τους 

δικαιούχους, όσοι μπορούν να υποβάλλουν τέτοιες προτάσεις, ζητήθηκε από την 

ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, να κατατεθούν προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν αυτοί 

οι θεσμοί. Η προηγούμενη δημαρχιακή θητεία κατέθεσε την πρόταση, εγώ θέλω να 

συγχαρώ και τη Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη και τη Δ.Α. του κ. Βλάχου που ο ένας ξεκίνησε 

τον θεσμό αυτό και ο άλλος τον συνέχισε, έκανε και την πρόταση, … τα περισσότερα 

έργα και δράσεις στην Τ.Α. είναι διαχρονικά, κάποιος κάνει μια μελέτη για ένα έργο ή 

μία δράση και κάποιος άλλος το εντάσσει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κάποια άλλη 

Δ.Α. το υλοποιεί. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, τι να πω, για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, για τον 

ΧΥΤΑ, για το Πάρκο Βαρέων Οχημάτων, για τους Ξενώνες της Χρυσοπηγής, για τις … 

αναπλάσεις, για το πάρκιν πίσω από τη Νομαρχία. Εγώ θέλω να τους συγχαρώ και 

δημόσια και είμαστε υπερήφανοι και εμείς για τη στάση που κρατήσαμε ως 

Αντιπολίτευση πάνω στον θεσμό αυτόν, τον στηρίξαμε, τον βοηθήσαμε και τον 

προωθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

Ο θεσμός αυτός εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθεί με 

700.000 € περίπου, για 5 χρόνια, 2011-2015, σ’ αυτό το ποσό έχει ιδία συμμετοχή και ο 

Δήμος, πρέπει να πληρώσει ο Δήμος τον ΦΠΑ διότι είναι μη επιλέξιμη δαπάνη, θα 

πληρώσει για τα 5 χρόνια γύρω στις 150.000 €, κάθε χρόνο δηλαδή αντιστοιχούν 35.000 

€ περίπου.  

Επειδή εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τώρα τελευταία, δεν ξέραμε αν θα 

προλαβαίναμε να αντλήσουμε χρήματα από το ποσό αυτό για να κάνουμε την 

Πανεπιστημιάδα τον Μάιο. Πήγαμε δυο φορές στην … αρχή και βρήκαμε τρόπους, με τη 

βοήθεια φυσικά των στελεχών της … διαχειριστικής αρχής στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε ο 

τρόπος, θα αντληθούν τα ποσά που αναλογούν γι’ αυτή τη χρονιά και η Πανεπιστημιάδα 

Θεάτρου θα γίνει κανονικά τον Μάιο. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, αν θέλετε να 

κάποιες ερωτήσεις είμαι στη διάθεση σας να απαντήσω εφόσον φυσικά μπορώ.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, και 

εμείς είμαστε υπέρ της αναβάθμισης του τόπου με τέτοιες εκδηλώσεις και χαίρομαι και 

για τις προηγούμενες Δ.Α. αλλά και στη δική σας που θα προχωρήσει. 
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Εκείνο όμως που θα επισημάνω είναι το εξής, ότι υπάρχει μια συμμετοχή του 

Δήμου αρκετά υψηλή, βεβαίως τα οικονομικά ξέρουμε ότι δεν είναι καλά, όμως δεν 

μπορούμε να μη συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο.  

Να καταθέσω όμως μια δική μου άποψη, πρέπει αυτή η Πανεπιστημιάδα να πάρει 

μεγαλύτερη έκταση, να γίνει πιο γνωστή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πανεπιστήμια 

υπάρχουν, ξέρουμε ότι πάρα πολλά Πανεπιστήμια έχουν ανάλογες θεατρικές ομάδες, θα 

πρέπει να κινηθούν και να συμμετάσχουν ώστε να γίνει ένας θεσμός, είναι κάτι που 

λείπει από τον Δήμο Σερρών. Μπορεί λοιπόν να γίνει θεσμός, αλλά θέλει κατάλληλη 

διαφήμιση, σποτ, ούτως ώστε να γίνει κοινωνός, πρεσβευτής μας σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Έγιναν κάποιες προσπάθειες αλλά δεν αντιλήφθηκαν τα προηγούμενα 

χρόνια, ότι έγινε κάτι ανάλογο. Επιτέλους και οι Σέρρες θα πρέπει κάτι να δείξει. 

Βλέπουμε γειτονικούς δήμους ότι κάτι κάνουν. Σ’ αυτό σας λέμε ότι θα είμαστε αρωγοί 

σε οποιαδήποτε προσπάθεια που αναβαθμίζει τον τόπο και μπορεί να αποτελέσει και 

πόλο έλξης γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι όλα από τις Σέρρες και μπορούν να 

μεταδώσουν και να μεταφέρουν τα ωραία της πόλης μας, αυτά που έχει ο Δήμος μας 

προς τα έξω.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή δεν λέτε όλη την αλήθεια για τον κ. Βλάχο, ο κ. 

Βλάχος …, ο Βλάχος πήγε 100 φορές στην Αθήνα, … την ενεργοποίησε, κουράστηκε, 

και με πολύ έξυπνο τρόπο κατόρθωσε και έβγαλε αυτά τα λεφτά. Ένας πόλος έλξεως για 

τουρισμό. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και κακώς δεν επαινείτε τον κ. Βλάχο. 

Είναι ντροπή σας να ξέρετε. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και δεν μας λέτε για τα 3 εκ. 

που χαθήκανε για την επέκταση του ΧΥΤΑ.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι εκτός θέματος αυτό κ. Αναστασιάδη.  

κ. Γκότσης: Επειδή είμαι και εγώ μέλος του Δ/κού συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ, 

θέλω να πω ότι γίνεται προσπάθεια από όλα τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου, αυτό που 

είπε ο κ. Μηλίδης, ο αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης, να γίνει θεσμός και να πάρει 

μεγάλη έκταση σε όλη την επικράτεια. Αυτό το προσπαθεί όλο το Δ/κό Συμβούλιο του 

ΔΗΠΕΘΕ.  

κ. Δήμαρχος: Μια απάντηση να δώσω στον κ. Μηλίδη. Ασφαλώς και θα πρέπει 

να πάρει μεγάλη έκταση γι’ αυτό δίνονται τα χρήματα. Ένα μέρος των χρημάτων θα 

δοθεί στην ενημέρωση, στη διαφήμιση, στη προβολή, να ενισχυθεί ο θεσμός πάρα πολύ. 

Τα λεφτά είναι πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ενισχυμένος διότι όπως είπα κ. 

Μηλίδη στη τοποθέτηση μου, προσπαθούσαμε να κάνουμε τον θεσμό με χορηγίες. Τον 

είχε ξεκινήσει ο κ. Βεργίδης με χορηγίες, παρακαλούσαμε τον έναν και τον άλλον 

επιχειρηματία και τον κάναμε ξέρετε με τι ποσά; Με 10.000 €, αν φτάσαμε στις 15.000 € 

το πολύ. Το ίδιο συνέβαινε και με την προηγούμενη Δ.Α. Προσπαθούσαμε μονίμως να 

βρούμε χρήματα. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι εντάχθηκε αυτός ο θεσμός σ’ αυτό το 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ασφαλώς όλο το Δ/κό Συμβούλιο ψηφίζει ομόφωνα, όλοι 

προσπαθούν, συγχαρητήρια και στον κ. Γκότση, συγχαρητήρια και σε όλο το Δ/κό 

Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ, συγχαρητήρια και στον κ. Βλάχο, στη θητεία του κ. 

Μωυσιάδη. Τι άλλο να πούμε; 

       

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Σερρών σε 

διάφορες δράσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο του έργου ¨Active Travel 

Network¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 

2007-2013.  

 

κ. Πρόεδρος:  Όπως θα γνωρίζετε όλοι, είναι μετά από μία απόφαση 720/30-8-

2010 του Δ.Σ. Είχε εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο αυτό ¨Active Travel 

Network¨, και έγινε αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 34.240 € από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα URBACT 2007-2013 και ψήφιση της υπόλοιπης απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού 8.560 € ως συμμετοχή του Δήμου μας για την υλοποίηση αυτού του έργου.  

Ουσιαστικά σήμερα ψηφίζουμε την έγκριση συμμετοχής και μετάβασης των 

εκπροσώπων του Δήμου Σερρών, αιρετών, υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών, στο 

εξωτερικό για τις ακόλουθες δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του 2011 στο πλαίσιο του έργου αυτού. Ουσιαστικά υπάρχει μια τεχνική 

συνάντηση μεταξύ των πόλεων ... στη Σεβίλλη Ισπανίας, το πρόγραμμα που είναι από 

19-22 Μαρτίου και η 2η τεχνική συνάντηση γίνεται στη πόλη μας από 5-8 Σεπτεμβρίου. 

κ. Αναστασιάδης: Τι χρήματα θα χρειαστούν; 

κ. Πρόεδρος:  Σας είπα ότι το ποσό το οποίο συμβάλλει ο Δήμος, ήδη έχει γίνει 

αυτή η σύμβαση κ. Αναστασιάδη, είναι το ποσό 8.560 € και από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα είναι 34.240 €.  

Συνάντηση επίσης των τοπικών ομάδων υποστήριξης των πόλεων εταίρων όπως 

την πόλη Κρακοβία της Πολωνίας στο τέλος Αυγούστου του 2011, εδώ βέβαια δεν έχει 

οριστικοποιηθεί ακόμη η ημερομηνία.  

Σ’ αυτές τις δράσεις όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει μπορεί να δηλώσει 

συμμετοχή. Μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους, 

υπάλληλοι του Δήμου και εξωτερικοί συνεργάτες.  

Το επικίνδυνο, οφείλω να το πω, αυτοί που θα μεταβούν, θα μεταβούν με δικά 

τους έξοδα και δεν είναι σίγουρο αν θα τους επιστραφούν τα χρήματα.  

κ. Γκότσης: Αν θα τα εγκρίνει η επίτροπος.   

κ. Πρόεδρος:  Έτσι ακριβώς κ. Γκότση. Είναι ένα ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει ο 

κάθε σύμβουλος, ο κάθε υπάλληλος ξεχωριστά. Θέλει κανείς να συμμετάσχει; 

κα Σαραντίδου: Εγώ θέλω να ψηφίσω λευκό.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει πάντως το χρονικό περιθώριο, όποιος θέλει μπορεί να 

δηλώσει.  

κ. Κοτρώνης: Εμείς από την αρχή θέλουμε να τονίσουμε την αντίθεση μας και 

θα καταψηφίσουμε και το 2ο αυτό θέμα αλλά και το 5ο θέμα. Και όχι για κανέναν άλλον 

λόγο αλλά εδώ και χρόνια που ισχύει αυτό το πρόγραμμα, ιδιαίτερα το ¨PIMMS 

TRANSFER¨ στο οποίο συμμετείχαμε και εμείς όταν διοργανώθηκε εδώ, … οι 

επισκέψεις γίνονται για να παρουσιαστεί κάποιο έργο. Θυμάστε όταν έγινε εδώ στην 

αίθουσα του Επιμελητηρίου, παρουσιάστηκαν κάποιες φωτογραφίες από τις όμορες 

αυτές πόλεις …, τις έχω ακόμη, είναι ένα πανέμορφο βιβλίο, με πεζόδρομους, με 

διατηρητέα κτίρια, με καθαρούς δρόμους. Εγώ υπέθεσα ότι μετά από 1, 2, 3, 4 χρόνια θα 

φτάσουμε όχι στο επίπεδο το δικό τους αλλά θα έχουμε το 1/100 της ποιότητας ζωής 

αυτών των πόλεων. Επειδή λοιπόν, τίποτα τέτοιο δεν έχει γίνει, … ψηφίζουμε «κατά»  

γιατί νομίζουμε ότι είναι επισκέψεις οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα. 

Ευχαριστώ πολύ.  
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κ. Πρόεδρος:  Είπα προηγουμένως ότι ο κάθε σύμβουλος μπορεί να πάει με δικές 

του δαπάνες και δεν είναι σίγουρο ότι θα του επιστραφούν τα χρήματα. Αυτό νομίζω ότι 

πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ θέλω να προσθέσω, αν δεν έγινε κ. Κοτρώνη τίποτα την 

ευθύνη την έχουμε εμείς. Αυτές οι επισκέψεις γίνονται για να αποκτήσουμε την ανάλογη 

τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη γνώση. 

κ. Κοτρώνης: Αφού είμαστε λοιπόν ανίκανοι, να μην πηγαίνουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Σεβαστή η άποψη σας.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό το Δ.Σ. ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παράγει 

το έργο που πρέπει να παραχθεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι ίσως έχουμε κάποια 

αποτελέσματα. Βλέπετε χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος για εικαστικές αναπλάσεις, 

προβλέπονται ποδηλατόδρομοι… 

κ. Κοτρώνης: Τι σχέση έχουν αυτά; 

κ. Δήμαρχος: Όλα έχουν σχέση, έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό, με την 

αναβάθμιση την αισθητική και λειτουργική των πόλεων, αλλά και αν υπήρξαν 

παραλείψεις και δεν έγινε κάτι, εδώ είμαστε όλοι μας, στο χέρι μας είναι να κάνουμε 

κάτι.  

κ. Πρόεδρος:  Και επειδή θίξατε το θέμα κ. Κοτρώνη, αυτό το πρόγραμμα τι 

κάνει; Είναι για την αντιμετώπιση προβλημάτων, υπερβολική χρήση των αυτοκινήτων, 

… εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, ποδήλατο, πεζοπορία, απάντηση στην 

οικονομική κρίση, που συνεχώς αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Ευαισθητοποίηση των 

πολιτικών αρχών και των πολιτών για τη μη χρήση μηχανοκίνητων τρόπων μεταφοράς. 

Και ο σκοπός ποιος είναι; Η βελτίωση της υγείας των πολιτών, η τοπική οικονομία. 

κα Σαραντίδου: Λίγο μια διευκρίνιση, γιατί έτσι όπως το λέμε είναι σαν να λέμε 

ότι στη Σεβίλλη έχουν επιστήμονες και εμείς δεν έχουμε. Επιστήμονες έχουμε και 

καλούς επιστήμονες έχουμε και μέσα στη Δημαρχεία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μας 

δώσουν τεχνογνωσία, την έχουμε την τεχνογνωσία, άλλα μας λείπουν για να 

προχωρήσουμε σ’ αυτά τα πράγματα. Πολιτική θέληση, χρήματα και όλα τα υπόλοιπα.  

κ. Μηλίδης:  Όταν εισηγηθήκατε το θέμα νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιος από 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες να εισηγηθεί, κάποιος υπεύθυνος αντιδήμαρχος, θα 

έπρεπε να δοθεί μια απάντηση στην ερώτηση, ποιος ο στόχος και ποιο το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα.  

κ. Δήμαρχος:  Για τις εισηγήσεις που λέτε, βεβαίως και υπάρχουν εισηγητές, μα 

αυτά είναι συνέχιση. Γινόταν τόσα χρόνια, συνεχίζεται να γίνεται. Ξέρετε γιατί ήρθε το 

θέμα; Για να δηλώσουν ποιοι θέλουν να πάνε.  

κ. Μηλίδης: Σε οποιαδήποτε εισήγηση υπάρχει και ο πολιτικός προϊστάμενος σ’ 

αυτό το οποίο εισηγείται. Δεν είναι θέμα μόνο υπηρεσιακού παράγοντα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη το θέμα λέει ποιοι θα πάνε στα ταξίδια αυτά, ποιοι 

θέλουν να πάνε. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και τρία χρόνια. Το θέμα δεν ήρθε για να 

αποφασίσουμε αν θα πάμε, αλλά ποιοι θα πάνε.  

  

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι  

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι  
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι  

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι  

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι  

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι  

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι  

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι  

Δούκας Γεώργιος:   Ναι  

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι  

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι  

Γκότσης Ηλίας:   Ναι  

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Λευκό 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι  

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Όχι  

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι  

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι  

Δήμου Ιωάννης:   Ναι  

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι  
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Αποστολίδου Ραχήλ:     Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:    Ναι   

Χράπας Παντελής:     Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:   Ναι  

Χουρουζίδης Νικόλαος:    Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:    Ναι  

              

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης του δήμου Σερρών με τις εγκαταστάσεις 

του Πυροσβεστικού Σταθμού Σερρών.  

 

κ. Σταυρόπουλος: Περιληπτικά να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Το 1983 που 

γινόταν το πολεοδομικό σχέδιο για τις Σέρρες, όπως ξέρετε ότι γίνεται ένα σχέδιο οι 

μελετητές απευθύνονται στους φορείς για τα θέματα … Τότε η Πυροσβεστική ζήτησε 

ένα οικόπεδο … Όταν έγινε το ΓΠΣ και η Πράξη Εφαρμογής βγάλανε ένα οικόπεδο, 

αυτό που βλέπετε τα 1800 μέτρα και χαρακτηρίστηκε σαν χώρος για την Πυροσβεστική. 

Έγινε η Πράξη Εφαρμογής, ο Δήμος ανέλαβε εξ ολοκλήρου την αποζημίωση των 

ιδιοκτητών και … Αυτό το οικόπεδο είναι μεν δημοτικό αλλά είναι χαρακτηρισμένο 

μόνο για την Πυροσβεστική.  

Τώρα η Πυροσβεστική από ότι έμαθα από τον κ. Δασκαλόπουλο ζήτησε να το 

πάρει το οικόπεδο και να το κάνει χρήση και μάλιστα … Ευτυχώς αντιλήφθησαν και 

τους είπαν ότι … οικόπεδο. … είπαν ότι εμείς το θέλουμε και είπαν ότι θα δώσουν 

αντιπαροχή αυτό που έχουν σε εργολάβο και με την αντιπαροχή θα χτίσουν εκεί … Το 

Δ.Σ. τότε αποφάσισε να γίνει ανταλλαγή, η ανταλλαγή γίνεται βέβαια με το να 

μετρήσουν την αξία του οικοπέδου και εφόσον … να προβούν στην ανταλλαγή. Γιατί ο 

Δήμος δεν είχε δικαίωμα να κάνει άλλη χρήση. Βόλευε στον Δήμο να γίνει ανταλλαγή. 

Κάθε 5 χρόνια αλλάζει το ΓΠΣ, αλλά έχουν περάσει 12 χρόνια και δεν έχει αλλάξει. 

Οπότε τέθηκε πέρσι από το Δ.Σ. σαν θέμα να γίνει ανταλλαγή για να μην υπάρχει καμία 

… Αυτοί δεν δέχθηκαν τότε την ανταλλαγή. Στείλαν μονομερώς, γι’ αυτό λέει ότι 

στείλαν μονομερώς την Α.Δ.Σ. και λένε ότι ¨εμείς θέλουμε ανταλλαγή, θα βρείτε την 

αξία του και θα γίνει ανταλλαγή¨.  

Εδώ τώρα επειδή φαίνεται ότι δεν ήταν πλήρης ο φάκελος και σε υπολογισμό 

αξίας αλλά και όπως λέει και η εισήγηση της Περιφέρειας ότι δεν φαινόταν το όφελος 

για τον Δήμο, βέβαια το όφελος για τον Δήμο δεν είναι μόνο η αξία μπορεί να χρειάζεται 

πραγματικά να γίνει η ανταλλαγή, και ξαναήρθε πίσω και μας ζητάν καταρχάς εμείς να 

πούμε ότι εμείς θέλουμε την ανταλλαγή ή εν πάση περιπτώσει να μας πληρώσουν την 

αξία του οικοπέδου. Αυτό ζητάμε.  

Τώρα αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, η πρόταση μας είναι να ζητήσουμε 

καταρχάς την ανταλλαγή. Αν χρειάζεται να πάει η Πυροσβεστική εκεί, ας πάει. Να μας 

αφήσουν το οικόπεδο αυτό, να δούμε τις αξίες.  
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Αν δεν τους συμφέρει να γίνει ανταλλαγή ή δεν έχουν … να πάνε εκεί ή δεν 

ξέρω, λέω το εξής, να τους κοινοποιήσουμε, γιατί αυτό το οικόπεδο μένει ανενεργό, να 

τους κοινοποιήσουμε ότι ¨εφόσον δεν το χρησιμοποιείτε, δεν πάτε για οποιοδήποτε λόγο 

εκεί, στην επόμενη τροποποίηση της 5ετίας, εμείς θα ζητήσουμε αλλαγή χρήσης, θα 

μεταφέρουμε αυτή τη χρήση σε άλλο οικόπεδο της πόλεως και από εκεί και πέρα αν 

θέλετε πάτε, αν θέλετε μη πάτε¨. Γιατί αυτό το οικόπεδο έχει πάρει μεγαλύτερη αξία. Γι’ 

αυτό ζητάμε πλέον να μη χαρίζουμε σε κανένα υπουργείο, γιατί όλα τα υπουργεία μας 

ζητάνε, εμείς πλέον δεν χαρίζουμε τίποτα. Γι’ αυτό λέμε καταρχάς να ζητήσουμε 

ανταλλαγή, εμείς θα τους κοινοποιήσουμε ότι ¨ξέρετε πήραμε αυτή την απόφαση, θέλετε 

την ανταλλαγή¨; Θα περιμένουμε μέχρι την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως, αν μέχρι 

τότε δεν κάνουν χρήση, θα το πάρουμε εμείς και θα δώσουμε άλλο.  

κ. Μηλίδης: Σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Με τα 

σημερινά δεδομένα, όπως έγινε ο ιστός της πόλης, και αυτά που είπε ο κ. Σταυρόπουλος, 

προκύπτει ωφέλεια για τον Δήμο; Εάν δηλαδή έχει κάνει μια εκτίμηση, γιατί αυτή η 

ανταλλαγή ήταν για παρελθόντα χρόνια, σήμερα έγινε εκτίμηση;  

κ. Σταυρόπουλος: Το αν θα πάει εκεί ή όχι η Πυροσβεστική δεν έχει σχέση μόνο 

με την αξία του οικοπέδου. Αυτό όμως θα γίνει σε δεύτερη φάση. Η Περιφέρεια λέει να 

συνεννοηθούμε και με τον άλλον φορέα, δηλαδή με την Πυροσβεστική, αν θέλει να πάει 

εκεί. Μπορεί να πουν ότι δεν θέλουν να πάνε εκεί και λήγει το θέμα εκεί. Αν θέλουν την 

ανταλλαγή θα κινηθεί η διαδικασία και θα δούμε την αξία την προφανή.  

κ. Μηλίδης: Δηλαδή αν αύριο η Πυροσβεστική πει ¨ναι δεχόμαστε να 

ανταλλάξουμε¨, το κάνουμε πράξη, το ψηφίζουμε;  

κ. Σταυρόπουλος:  Εμείς ψηφίζουμε την ανταλλαγή καταρχάς, στην επόμενη 

φάση θα δούμε την αξία του. Αύριο μπορεί έχουμε παράλληλα μια διαφορά οικονομική 

και να πούμε … 

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι στο κέντρο της 

πόλεως, είναι ακριβώς απέναντι … Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητα να βρίσκονται στο 

κέντρο της πόλης. Να πάνε στο στρατόπεδο Εμ. Παπά. Για ποιο λόγο να βρίσκονται πάλι 

στο κέντρο της πόλης; … Είναι στο κέντρο της πόλης και να μην πάει εκεί καμία 

Πυροσβεστική.  

κ. Γάτσιος:  Ήθελα να ρωτήσω κ. Πρόεδρε, επειδή υπάρχει προηγούμενη 

απόφαση του Δ.Σ. και επειδή η Περιφέρεια την έχει γυρίσει πίσω την απόφαση ότι δεν 

μπορεί να εκτελεστεί αν δεν συντρέχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή αν δεν 

υπάρχουν δύο συμβαλλόμενοι. Η Κρατική Εταιρεία του Δημοσίου ακόμα δεν έχει 

αποφανθεί αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί, ποιος είναι ο λόγος της δικής μας απόφασης 

σήμερα εφόσον υπάρχει ήδη απόφαση; 

κ. Σταυρόπουλος:  Πρέπει να πούμε κάποια στιγμή ότι αυτό το οικόπεδο είναι 

του Δήμου και αν είναι να πάτε εκεί, θα γίνει μόνο με ανταλλαγή ίσης αξίας. Να 

κατοχυρωθεί αυτή η απόφαση, η προηγούμενη απόφαση. Μας λέει η Περιφέρεια να το 

ξαναδούμε και είναι ευκαιρία να κατοχυρώσουμε αυτή την προηγούμενη απόφαση. Να 

τους ζητήσουμε να μας πουν αν το θέλουν ή δεν το θέλουν, αν δεν το θέλουν τότε θα 

προβούμε στον χαρακτηρισμό.  

κ. Δήμαρχος: Να συμπληρώσω λίγο τον κ. Σταυρόπουλο, για ποιο λόγο έρχεται 

τώρα. Το Δ.Σ. είχε πάρει μια απόφαση και έλεγε ¨δεχόμαστε να δώσουμε το δικό μας 

οικόπεδο με τα 1800 τ.μ. και να πάρουμε το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται η 

Πυροσβεστική¨.  
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Τώρα προσθέτουμε έναν επιπλέον όρο και λέμε, ¨δεχόμαστε να γίνει αυτή η 

ανταλλαγή, θέλουμε να γίνει, αλλά το οικόπεδο της Πυροσβεστικής ο Δήμος θα το πάρει 

όταν γίνουν οι εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής στο οικόπεδο το δημοτικό και 

μεταφερθεί η Πυροσβεστική, τότε θα πάρουμε και εμείς το κτίριο εκείνο και το 

οικόπεδο¨. Αυτός ο επιπλέον όρος τίθεται. Εδώ δείχνουμε τη βούληση μας εμείς ότι 

θέλουμε την ανταλλαγή, δεχόμαστε και από εκεί και πέρα σε δεύτερη φάση θα πάρουμε 

οριστική αιτιολογημένη απόφαση που θα προκύπτει η ωφέλεια αυτής της ανταλλαγής, 

όπως επίσης στη δεύτερη φάση θα μπει και η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων. Τώρα 

εμείς δηλώνουμε τη βούληση μας, λέμε ¨ναι, θέλουμε να γίνει η ανταλλαγή¨ και αμέσως 

μετά, σε δεύτερη φάση θα πάρουμε απόφαση για την εκτίμηση της αξίας και όπως είπα 

προηγουμένως αιτιολογημένη απόφαση θα υπάρχει για την ωφέλεια που θα προκύπτει 

για τον Δήμο.  

κ. Σταυρόπουλος: Θα τους πούμε ότι ¨αν δεν κάνετε χρήση του οικοπέδου μέχρι 

την επόμενη τροποποίηση εμείς θα το πάρουμε το οικόπεδο¨.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς δηλώνουμε τη βούληση μας, απαντάει η Πυροσβεστική και 

μετά πάμε στη δεύτερη φάση, εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και αιτιολογημένη 

οριστική απόφαση βάσει της οποίας προκύπτει … 

κ. Κασαπίδης:  Εμείς θα αλληλογραφούμε με την υπηρεσία, η Πυροσβεστική 

είναι μια υπηρεσία, εμείς θα αλληλογραφούμε με την υπηρεσία ή με το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης του οποίου κομμάτι είναι και η Πυροσβεστική; Έχω την αίσθηση, για 

να είναι ισχυρή η απόφαση μας, για να τη στηρίξουμε, πρέπει να επικοινωνούμε με το 

Υπουργείο και όχι με μια υπηρεσία του Υπουργείου. Η υπηρεσία μπορεί να εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση ή να πει η υπηρεσία ότι ¨εγώ μπορώ να κατασκευάσω τα κτίρια που 

χρειάζονται εκεί¨; Εμείς πρέπει να επικοινωνούμε και η απόφαση μας πρέπει να σταλθεί 

έχω την εντύπωση προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και όχι προς μια υπηρεσία.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν νομίζω ότι είναι θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα στο 

Δ.Σ. Είναι μια καταρχήν απόφαση.  

κ. Δήμαρχος: Στον φορέα διαχείρισης θα σταλεί η απόφαση. Φορέας διαχείρισης 

είναι το Δημόσιο. Η εισήγηση μέσα τα λέει όλα. Εκεί θα πάει.  

κ. Βασιλειάδης (Διοικητής Πυροσβεστικής):  Καταρχάς να σας καλησπερίσω. 

Έχω έρθει σε επαφή με όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, σας έχω 

εξηγήσει πως είναι τα πράγματα, τα ξέρετε όλοι σας φαντάζομαι. Το κτίριο αυτό το 

οποίο στεγαζόμαστε έχει ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες του από τα 12-13 αυτοκίνητα 

μόνο τα 3 είναι μέσα, είναι … ανάγκη να γίνει ένα καινούργιο κτίριο, σας φώναξα εκεί 

όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και σας έδειξα το χάλι που 

βρίσκεται το κτίριο αυτό και από … Έχω έρθει λοιπόν σε επαφή και με το Υπουργείο, γι’ 

αυτό … Η απόφαση του Δ.Σ. έλεγε ή παραχώρηση ή χρήση. Επειδή δεν μπορούμε να …, 

γι’ αυτόν τον λόγο ζήτησα από το Δ.Σ. να μας παραχωρήσει το οικόπεδο αυτό για να 

ανοικοδομηθεί. Θα πρέπει όμως να πω στους κυρίους δημοτικούς συμβούλους ότι δεν θα 

χτίσουμε κάποιο σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να δείξετε μια ευαισθησία γιατί είναι μια 

υπηρεσία η οποία ασχολείται για το κοινό καλό των πολιτών. Δηλαδή, μην …, αν 

κερδίζει ή αν χάνει ο Δήμος, σαφώς και κερδίζει. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα θέματα, 

υπάρχει και άλλη παράμετρος, η παράμετρος της προσφοράς και υπηρεσίας ανθρώπων. 

Θα ήθελα να το δείτε αυτό πριν αποφασίσετε και πριν ψηφίσετε, γιατί είναι έργο πολύ 

σημαντικό.  
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κ. Χασαπίδης: Όταν λέτε ότι θα γίνει συνεργασία με … θα κατασκευαστεί; Και 

τι θα πάρει ο επιχειρηματίας; Και τι θα μείνει στον Δήμο; 

κ. Βασιλειάδης: Κεντρικά γίνεται σχεδιασμός από το υπουργείο. Δεν ξέρω αν 

είναι συμφέρον ή όχι, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος δεν έχει 

καμία σχέση με το πώς θα γίνει το κτίριο αυτό. Δεν αφορά τον Δήμο.  

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει στο κέντρο της πόλης και δεν το 

κάνετε στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά, που εκεί έχουμε τεράστιο οικόπεδο;  

κ. Βασιλειάδης:  Κοιτάξτε, το οικόπεδο αυτό είναι σε κεντρικό άξονα και 

υπάρχει πρόσβαση παντού, και στην πόλη και την περιφερειακή.  

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, σεβαστό Δ.Σ., για το θέμα της 

Πυροσβεστικής έχω να πω τα εξής. Είναι μια υπηρεσία όντως που προσφέρει, που 

συμβάλλει … στους συμπολίτες μας, μια υπηρεσία που εύχομαι κανείς να μη χρειαστεί 

την ανάγκη της. Εδώ μας ζητάν να γίνει μια αλλαγή ενός οικοπέδου, του οικοπέδου που 

έχουν αυτοί με το οικόπεδο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τον ΓΠΣ για Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. Θα ήταν σωστό να την κάναμε εμείς την Πυροσβεστική αλλά εγώ έχω μια 

αντίθετη άποψη, ποια είναι αυτή; Γιατί να πάει η Πυροσβεστική σε ένα οικόπεδο το 

οποίο βρίσκεται κατά την άποψη πολλών στο κέντρο της πόλης ή κοντά στο κέντρο της 

πόλης, και να έχει πάλι έναν περιορισμένο χώρο της τάξης των 1800 μέτρων, και να μην 

πάρουμε μια απόφαση, να την στεγάσουμε κάπου παραέξω, στον ΟΒΑ ή σε κάποιο 

στρατόπεδο, να μπορεί να αποδίδει περισσότερο, να κάνει και τα συνεργεία της και να 

γίνει μια υπηρεσία η οποία θα είναι δακτυλοδεικτούμενη.  

Κατά συνέπεια, η πρόταση η δική μου προς το σεβαστό Δ.Σ., είναι να πάρουμε 

απόφαση για να δώσουμε οικόπεδο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανεξάρτητα από το 

αν έχει χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο είναι 1800 μ. αλλά να είναι 

πιο αποκεντρωμένο.   

κ. Γάτσιος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, είναι σημαντικό το θέμα που 

συζητούμε σήμερα. Εμείς έχουμε την άποψη ότι για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους 

ζητήματα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε γενικότερα όλον τον Δήμο και την επίλυση 

τέτοιων ζητημάτων σε επίπεδο ευρύτερης πόλης. Εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι θα 

πρέπει βεβαίως να γίνει η ανταλλαγή, αυτό που προτείνετε σήμερα από την Δ.Α. αλλά 

πάραυτα θα πρέπει να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα να γίνει μια μεγάλη μονάδα, ευρύτερα 

δίνω από την ζώνη Σερρών, στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών γιατί εκεί μέσα υπάρχουν και εύφλεκτα 

υλικά και πολλές … που ίσως να έχουμε κάποιους κινδύνους, και μέσα σ’ αυτό το 

οικόπεδο που θα δώσουμε να γίνει παράρτημα μικρής εμβέλειας δηλαδή για να μπορέσει 

η υπηρεσία να αντιμετωπίσει μέσα στον αστικό ιστό κάποια περιστατικά.  

κ. Γκότσης:  κ.κ. Συνάδελφοι, θα πρέπει καταρχήν να κατανοήσουμε σήμερα τι 

κάνουμε. Σήμερα παίρνουμε απόφαση να ανταλλάξουμε, το πρώτο βήμα είναι αυτό, να 

ανταλλάξουμε, δεχόμαστε δηλαδή την ανταλλαγή την οποία και κοινοποιούμε στο 

Δημόσιο. Αυτή είναι η απόφαση την οποία παίρνουμε εμείς. Αν δεχτεί και η 

Πυροσβεστική, ερχόμαστε στο δεύτερο βήμα και έρχονται ορκωτοί λογιστές και 

εκτιμούν τις δύο εκτάσεις και αν εμείς έχουμε να παίρνουμε από την Πυροσβεστική, θα 

πάρουμε το υπόλοιπο γι’ αυτό που δίνουμε. Αυτό θα γίνει όμως με τους ορκωτούς 

λογιστές ή χάνουμε ή κερδίζουμε από αυτή την ανταλλαγή. Από το Γ.Π.Σ., εκεί 

σχεδιάστηκε ο χώρος για να μετεγκατασταθεί η Πυροσβεστική.  
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Σ’ αυτόν τον πολεοδομικό σχεδιασμό εργάστηκαν αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, οι 

οποίοι έδωσαν εκείνον τον χώρο για τους εξής λόγους, είναι γωνία σε δυο μεγάλους 

κάθετους άξονες, και μπορεί να εξυπηρετήσει και την πόλη αλλά και είναι και κοντά 

στην περιαστική, επειδή η Πυροσβεστική δεν είναι μόνο για το κέντρο της πόλης είναι 

και για τα χωριά και μπορεί με την περιαστική αν βγει αμέσως και στην Εθνική οδό αλλά 

και εξυπηρετεί και τους Καλλικρατικούς δήμους γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο ο Δήμος 

Σερρών.  

 Η άποψη μου είναι ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση, να την 

στείλουμε εκεί που πρέπει, αυτό είναι θέμα υπηρεσιακών παραγόντων, και όταν και 

εφόσον δεχτεί η Πυροσβεστική, ξανά θα φέρουμε θέμα εδώ για να ορίσουμε τους όρους 

της ανταλλαγής. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για ένα άλλο 

οικόπεδο για να δώσουμε. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ή το ψηφίζουμε ή δεν το 

ψηφίζουμε.  

κ. …: Μια διευκρίνιση, θέλω να διευκρινίσω το εξής, δεν είπαμε να πάρουμε 

απόφαση σήμερα για να δώσουμε ένα άλλο οικόπεδο, είπα να γίνει αυτή η αλλαγή αλλά 

να φροντίσουμε να δώσουμε στο μέλλον μια νέα νότα, μια νέα οδηγία για το που μπορεί 

να πάει η Πυροσβεστική και γιατί όχι να είναι πιο κοντά στους Καλλικρατικούς δήμους. 

κ. Δήμου: κ.κ. Συνάδελφοι, θεωρώ ότι σήμερα ψηφίζουμε την ανταλλαγή του 

συγκεκριμένου οικοπέδου 1800 μ. Ο συντελεστής δόμησης εκεί είναι 0,6. Λόγω της 

εμπειρίας μου στα ακίνητα χτίζουμε παραπάνω μέτρα στο σημερινό οικόπεδο που είναι 

σήμερα η Πυροσβεστική και όχι σ’ αυτό το οποίο θα πάει. Άρα λοιπόν η ανταλλαγή αυτή 

είναι προς όφελος για τον Δήμο. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω λίγο. 

κ. Κοτρώνης: Εγώ νομίζω ότι έγινε λάθος η ενημέρωση κ. … από εσάς, δεν 

ξέρω για ποιον λόγο. Όπως φαίνεται εδώ και από τον κ. Διοικητή, πράγματι ενημέρωσε 

όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων, … ότι ενημερωθήκατε και να καταθέσετε την 

άποψη σας και να κάνετε ένα σωρό ερωτήσεις διευκρινιστικές αν δεχτεί η Πυροσβεστική 

και αν κάνει. Δέχονται οι άνθρωποι, αφού το συζητήσατε όλοι μαζί. Το συζητήσατε 

κάτω από το τραπέζι, συζητήστε το και πάνω από το τραπέζι. Πείτε μας λοιπόν ότι 

ξέρετε την άποψη της Πυροσβεστικής, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να πείτε όλες τις 

παραμέτρους, ότι πράγματι εκεί, και όντως είναι μια ευαίσθητη υπηρεσία, αφού οι ίδιοι, 

που είναι οι ειδικοί, που είναι η δουλειά τους, λένε ότι εκείνο το σημείο τους βολεύει, για 

ποιο λόγο να συζητάμε για στρατόπεδα;  Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι τα 

στρατόπεδα δεν είναι για πάσα χρήση και πάσα … Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και 

νομίζω ότι σιγά – σιγά καταλήγουμε και με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων, ότι 

κατά πρώτα θα πρέπει να έχουν έναν ενιαίο και συγκεκριμένο χαρακτήρα, πολιτιστικό 

πάρκο, Κοινωνική Πρόνοια, Αθλητικό Πάρκο. Αν αρχίσουμε τώρα εκεί να πάει η 

Πυροσβεστική, εκεί να πάει γυμνάσιο, όλοι έχουμε ανάγκες αλλά αν αρχίσουμε Λύκεια – 

Γυμνάσια, σε λίγα χρόνια θα είναι μέσα στο κέντρο της πόλης τα στρατόπεδα.  

Συνεπώς, ψηφίζουμε την πρόταση, θα ήμασταν αντίθετοι γιατί ήμασταν από την 

αρχή απόλυτα αντίθετοι με τη … διότι με τους μεγαλοεργολάβους και τους 

μεγαλοκαρχαρίες, εις βάρος των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών εργοληπτών, αλλά 

αυτό είναι υπόθεση δική τους, είναι δικό τους θέμα.  

κ. Στεργίου:  Δεν θα έπαιρνα το λόγο, πραγματικά δεν θα έπρεπε καν να 

συζητάμε αυτή τη διαδικασία.  
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Πρέπει να πάμε άμεσα στην ψήφιση για την ανταλλαγή των οικοπέδων και να 

πάει η Πυροσβεστική εκεί, όπως ορίζει και το Πολεοδομικό Σχέδιο. Όμως εδώ μας έχει 

βάλει σε ένα τρυπάκι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 

δεν μπαίνει ζήτημα αξίας, αν έχουμε κάποια διαφορά, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε 

και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη στιγμή που 

ο Δήμος διεκδικεί τα στρατόπεδα. Θα πέσουμε στη λογική αυτών των ιδιοκτητών των 

οικοπέδων ή των διευθυντών που υπάγονται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και στο 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι χάνει το Υπουργείο; Τι πράγμα είναι αυτό τελικά με το 

ελληνικό δημόσιο; Σε καμιά περίπτωση και να έχανε ο Δήμος έπρεπε να δώσουμε την 

ανταλλαγή του οικοπέδου και να πάρουμε το παλιό, όταν τελειώσει μέσα από το … η 

καινούργια Πυροσβεστική υπηρεσία. … χωρίς κέρδη, χωρίς τίποτα να δώσει τα οικόπεδα 

στον Δήμο, που τα δίνει δηλαδή στους Τούρκους; 

κ. Καλαϊτζίδης: Πολλοί συνάδελφοι προτείνουν τοποθεσίες για το που θα γίνει η 

Πυροσβεστική. Θεωρώ ότι αυτοί που μπορούν να κρίνουν ποιο είναι το ιδανικό σημείο 

είναι ο κ. Διοικητής. Θα πρέπει αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία και την ικανότητα να 

υποδείξουν το σημείο. Θα πρέπει να διευκολύνουμε όσο μπορούμε γιατί είναι ένα 

κομμάτι της κοινωνίας.  

κ. Μηλίδης: Επειδή βλέπω ότι συζητάμε εκτός θέματος. Το θέμα είναι 

συγκεκριμένο. Υπερψηφίζουμε την πρόταση, είναι αναντίρρητη ανάγκη, πρέπει να φύγει 

η Πυροσβεστική από εκεί. Πήγαμε όλοι, μας κάλεσε, και άλλη φορά έχουμε πάει.  

Τώρα όσον αφορά το κτίριο είναι δικό τους θέμα να μην γίνει όπως το έκτρωμα η 

Αστυνομία, γιατί εκεί έγινε έκτρωμα. Αυτό όμως είναι δικό τους θέμα. Και να μην 

σταθούμε στο οικονομικό θέμα, είναι κοινωνικό το έργο της Πυροσβεστικής. Από αλλού 

θα βρούμε τα χρήματα όταν θα πρέπει να τα βρούμε.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι θα μιλήσω κι εγώ, τι είναι αυτά που λες; 

κ. Πρόεδρος:  Πόσες φορές θα μιλήσετε κ. Αναστασιάδη; 

κ. Αναστασιάδης: Ερώτηση έκανα. Εδώ είμαστε για να κάνουμε τα σωστά και 

τα πρέποντα. Το οικόπεδο αυτό, που μιλήσατε στην αρχή, ένας Δήμος όταν πρέπει να 

κάνει κάτι θέλει οπωσδήποτε από το Υπουργείο … Είναι στο κέντρο της πόλης, αν εσύ 

είσαι της γνώμης και θέλεις να αλλάξεις … στο κέντρο της πόλης για να κάνεις την 

Πολιτεία μας άνω κάτω τι να σας πω εγώ; Δικαίωμα σας είναι. Ψηφίστε το. Θα δώσετε 

λόγο στον λαό.  

κ. Πρόεδρος:  Επαναλαμβάνεστε κ. Αναστασιάδη. Τα ίδια πράγματα λέτε.  

κ. Αναστασιάδης: Σοβαρή απόφαση παίρνουμε, το καταλαβαίνεις; 

Που θα γίνει η Πυροσβεστική; Στο κέντρο της πόλης;  

Όχι, είναι εγκληματική ενέργεια αυτό που κάνετε.  

κ. Πρόεδρος:  Ψηφίζουμε. Ένας ένας να λέτε σηκώστε τα χέρια. Ποιος έχει 

αντίθετη άποψη; Ο κ. Αναστασιάδης.  

κ. …:  Ο επικεφαλής είπε ναι. 

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε διαμαρτύρομαι. Είπε λέει ο επικεφαλής ναι, δηλαδή 

εδώ τι είμαστε πρόβατα; Δεν έχει ο κάθε σύμβουλος να πει τη γνώμη του;  

κ. Δήμαρχος: Έχετε δίκιο.        
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Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι  

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι  

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι  

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι  

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι  

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι  

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι  

Δούκας Γεώργιος:   Ναι  

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι  

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Όχι  

Γκότσης Ηλίας:   Ναι  

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι  

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι  

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι  

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι  
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Δήμου Ιωάννης:   Ναι  

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι  

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι   

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι  

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 6/2010 και 278/2010 Α.Δ.Ε.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 

εξωτερικό σε δράσεις του έργου ¨PIMMS TRANSFER¨ για το έτος 2011. 

 

κ. Αναστασιάδης: Τι κόστος θα έχει αυτό; Θα πάνε από τον Δήμο; 

κ. Πρόεδρος:  Είναι μια σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί από το 2009, είπα και 

προηγουμένως ότι όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει να συμμετάσχει σ’ αυτά τα 

συνέδρια, μπορεί να πάει με δική του δαπάνη χωρίς να είναι διασφαλισμένη η 

χρηματοδότηση από τον Δήμο.  

κ. Αναστασιάδης: Τι χρήματα θα δώσει ο Δήμος; 

κ. Πρόεδρος:  Σας απάντησα.  

κ. Ιωαννίδου:  Το πρόγραμμα αυτό είναι 100% χρηματοδοτούμενο.  

κ. Πρόεδρος:  Από τον Δήμο Σερρών, οι υπάλληλοι που θα συμμετάσχουν στο 

… συνέδριο Master Class στο … της Ιταλίας τον Μάρτιο του 2011 είναι η κ. Ιωαννίδου, 

η κ. Μίκικη, ο κ. Γαλάνης και εγώ. Αν θέλει άλλος να συμμετάσχει μπορεί να δηλώσει.  

κ. Γκότσης: Μπορεί από τους συναδέλφους όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή.  

κ. Πρόεδρος:  Και ο κ. Χράπας.  

    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Κοτρώνη, Σαραντίδου). 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδικευμένων οφειλών του προγράμματος ¨PIMMS 

TRANSFER¨. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρώτης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του 

έργου: ¨Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας 

Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ο μειοδότης πρόβαλλε λόγους καιρικών συνθηκών και ζητάει μια 

παράταση.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας εκ του οδικού 

άξονα Ερμού – Βενιζέλου για το έτος 2011¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Το 8ο, 9ο, 10ο και 12ο αποσύρονται για το λόγο ότι θα ενταχθούν 

στο ενιαίο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σερρών και θα ψηφιστούν με τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού του 2011.  

 

- Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δενδροφυτεύσεις πεζοδρομίων στην Β.Α. 

περιοχή της πόλης των Σερρών για το έτος 2011¨.  

 

- Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Αντιπλημμυρική προστασία δασικού 

δρόμου κοιλάδας Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών για το έτος 2011¨.   

 

- Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών: ¨Οργάνωση, 

διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2010-2011¨. 

 

κ. Μυστακίδης: κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα αυτό αφορά την παράταση κάποιας 

εργολαβίας η οποία ανατέθηκε στην Τεχνική Εταιρεία Ε. … και Σία Ο.Ε. πρώην … Ο.Ε. 

η οποία ανατέθη με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό το έτος 2010. Το χρονοδιάγραμμα 

της εργολαβίας αυτής ήταν 10 μήνες, δηλαδή από 17/5/2010 – 17/3/2011. Ο 

προϋπολογισμός ο αρχικός ήταν 148.750 € με ΦΠΑ 19% και στη συνέχεια η σύμβαση η 

εργολαβική με το συμφωνητικό που έγινε ανέβηκε στις 150.040 € λόγω της αύξησης του 

ΦΠΑ κατά δύο μονάδες, 21%. Δηλαδή … και το ΦΠΑ 26.040 €.  

Το έργο αυτό αφορά συντήρηση …δενδρυλλίων και αντικατάσταση 

κατεστραμμένων φυτών, τον έλεγχο ξερών κλαδιών, κοπή αυτών και απομάκρυνση τους, 

καθαρισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τον χλοοτάπητα, …, τις 

μπορντούρες που πρέπει να διατηρούνται από 50-90 εκ. και το αντικείμενο του 

συγκριτικού αυτού πίνακα, είναι η αύξηση του χρόνου, δηλαδή μια παράταση του 

χρόνου κατά 5 μήνες γιατί … η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αύξηση κατά 62.000, 

που είναι το μισό του αρχικού προϋπολογισμού που ήταν 124.000.  
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Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο για το κόστος της υπηρεσίας, ούτε 

προβλέπονται νέες εργασίες. Επαναλαμβάνω ότι η σύμβαση υπογράφηκε 17/5/2010 και 

λήγει 17/3/2011, ζητούν 5 μήνες παράταση και φτάνουμε στον Αύγουστο του 2011. 

Υπήρχαν μεταβολές σε διάφορα επίπεδα, θα δείτε … Περιφέρεια, στον πληθυσμό, κ.λπ.  

Ο νέος Δήμος Σερρών, στον νέο διευρυμένο Δήμο Σερρών προστέθηκαν οι 

πρώην Καποδιστριακοί δήμοι Καπετάν Μητρουσίου, Σκουτάρεως, Λευκώνα και οι 

κοινότητες Ορεινής και Βροντούς. Η υπηρεσία ήδη είχε ετοιμάσει και υποβάλλει στο 

Δ.Σ. την νέα μελέτη των υπηρεσιών με τίτλο ¨… διαχείριση και στήριξη χώρων πρασίνου 

του Δήμου Σερρών του έτους 2011-2012¨, η οποία όμως περιλάμβανε μόνο τους χώρους 

πρασίνου του παλαιού Δήμου Σερρών και την οποία … εκ νέου τη μελέτη με τις νέες 

υπηρεσίες πρασίνου για όλους τους χώρους του ενοποιημένου πλέουν Δήμου Σερρών. Η 

σύνταξη της μελέτης βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής στοιχείων από τους παλαιούς 

Δήμους και θα υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής 

της νέας σύμβασης μεσολαβούν συνοπτικά κάποιες εργασίες, έγκριση της μελέτης από 

το Τοπικό Συμβούλιο, ψήφιση …, αίτηση … διαχείρισης από την οικονομική επιτροπή 

του Δήμου, έγκριση της νομιμότητας από την Περιφέρεια, … διαγωνισμού σε 

εφημερίδες και διαδίκτυο, στάδιο συμβατικού ελέγχου κλπ. Όλα τα παραπάνω, 

δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2011 

υπολογίζουμε ότι δεν θα διαρκέσουν λιγότερο από 5-6 μήνες.  

Επίσης επισημαίνουμε ότι το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από τη λήψη 

της τρέχουσας σύμβασης, δηλαδή από τα μέσα Μαρτίου έως την ημέρα της ανάθεσης 

καθηκόντων του νέου αναδόχου, δηλαδή περίπου μέσα Αυγούστου, είναι το πιο 

επιφορτισμένο διάστημα από άποψη καλλιεργητικής …, άρδευση, κοπή … κ.λπ. καθώς 

επίσης και το πιο επιφορτισμένο από άποψη επισκεψιμότητας των κοινόχρηστων χώρων 

ειδικά τις παιδικές χαρές, τις πλατείες. Και αν το συγκεκριμένο διάστημα παραμείνουν οι 

χώροι χωρίς φροντίδα είναι εύλογο ότι θα απαιτηθούν πολύ μεγαλύτερα κονδύλια για την 

καθάριση τους.  

Μετά από όλα αυτά κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί η τρέχουσα σύμβαση κατά 5 

μήνες, δηλαδή μέχρι τις 17/8/2011. Η ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού, η 

οποία είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη, είναι νόμιμη και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 41 του Π.Δ. 28/1980. 

κ. Γκότσης: κ. Συνάδελφοι, κακώς τα είπατε όλα αυτά γιατί την εισήγηση την 

διαβάσαμε και όποιος δεν την διάβασε έπρεπε να την διαβάσει. Κακώς κουραστήκατε. 

Το θέμα είναι ότι 5 μήνες, το 50% της … πάει διότι δεν προλαβαίνει να γίνει ο 

διαγωνισμός. Όμως, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, τι γίνεται με τον ευρύτερο Καλλικρατικό 

Δήμο; Αυτή η δημοπρασία είναι μέχρι τον Αύγουστο για τις Σέρρες. Σκούταρι, Καμήλα, 

Λευκώνας, Αναγέννηση, Μητρούσι τι γίνεται; Τι θα κάνετε;  

κ. Γάτσιος: Τα υπόλοιπα θέματα που αποσύρατε κ. Πρόεδρε είναι ακριβώς ίδια. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί κρατούνται αυτά και αποσύρονται τα υπόλοιπα.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν έχουν καμία ομοιότητα. Εδώ το θέμα είναι για 5 μήνες 

παράταση διότι θα μας φάνε τα χόρτα. Τι σχέση έχει με αυτά που αποσύρθηκαν; Καμία 

απολύτως, μη τα μπερδεύουμε.  

κ. Κοτρώνης: Μια διευκρίνιση, η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου πόσους 

υπαλλήλους έχει και τι μπορεί να κάνει; Και 2ον, αν κατάλαβα καλά δηλαδή αυτή η 

εργολαβία πρέπει να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες της πόλης; Προφανώς αναφέρεται 

για όλη την πόλη.  
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κ. Πρόεδρος:   Για τον παλιό Δήμο Σερρών.  

κ. Κοτρώνης: Πόσους υπαλλήλους έχει η υπηρεσία πρασίνου και τι ακριβώς 

κάνουν οι υπάλληλοι που δεν εμπίπτει σ’ αυτές τις αρμοδιότητες της εταιρείας αυτής; 

κ. Τατούδης: Εγώ βλέπω μια διάθεση να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για 

τον παλιό Δήμο Σερρών και τους Περιφερειακούς δήμους. Υπάρχει μελέτη του Δήμου 

Σερρών, οι άλλοι δήμοι είτε λέγεται Λευκώνας, είτε λέγεται Μητρούσι, δεν έχουν 

μελέτες; Δεν κάναν δημοπρασίες; Αρχές Δεκεμβρίου σας είχαμε δώσει τους πίνακες με 

τα στρέμματα, τι πράσινο έχει κάθε χωριό του Δήμου μας, πιστεύω ότι το ίδιο κάνατε και 

με τους άλλους δήμους, συνοψίστε όλες τις εκτάσεις, κάντε μια δημοπρασία, ψηφίστε 

τον προϋπολογισμό και προχωράει το έργο για να γίνει. Αλλιώς αν παίρνουμε παράταση 

μόνο για τον Δήμο Σερρών, τι θα κάνουν τα χωριά; Ποιος θα είναι αυτός που θα 

περιποιείται τα πράσινα σε όλα τα χωριά ή να κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που 

έκαναν μέχρι τώρα; Γιατί δεν βάζετε στη μελέτη, ή λέτε ότι δεν κάνατε ακόμα την 

μελέτη, τι θέλει η μελέτη; Τρεις προσθέσεις και έναν πολλαπλασιασμό θέλει η μελέτη. 

Τρεις νέοι δήμοι, προσθέτουμε τις εκτάσεις επί τόσο που έχει το τ.μ. βγαίνει ο 

προϋπολογισμός και γίνεται η δημοπρασία του έργου. Γιατί 4 μήνες δεν μας φέρνατε τη 

μελέτη να την δημοπρατήσουμε για να έχουμε τα χωριά μας καθαρά; 

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, πράγματι ένα μείζον θέμα που 

ανακύπτει είναι αυτό που έχει να κάνει με τους συνενωμένους στον Δήμο Σερρών 

δήμους, με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο. Ένα πρώτο εύλογο ερώτημα είναι για ποιο λόγο 

δεν έγινε αντίστοιχη παράταση των συμβάσεων που είχαν οι άλλοι δήμοι για το πράσινο, 

γιατί όλοι οι δήμοι είχαν τέτοιου είδους συμβάσεις ώστε να καλυφθούν οι πρακτικές 

ανάγκες των Δήμων αυτών. Όπως πολύ σωστά μας είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος πόσο 

πρακτικές είναι οι ανάγκες για τον Δήμο Σερρών για την περίοδο αυτής της παρατάσεως 

το ίδιο πρακτικές είναι και για τους πρώην δήμους που συνενώθηκαν στον Δήμο Σερρών. 

Ένα σκέλος είναι αυτό.  

Αν σκοπός της Δ.Α. είναι να αναλάβει την ευθύνη η υπηρεσία πρασίνου, εκτιμώ 

ότι δεν θα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να έχει αποτέλεσμα και θα βιώσουμε το εξής 

τραγικό φαινόμενο, οι δήμοι αυτοί να έχουν από πλευράς περιποίησης πρασίνου, να 

συμβεί δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφει η εισήγηση, ότι αν δεν κάνουμε την παράταση 

αυτή θα αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στη συνέχεια. Το ίδιο φοβάμαι ότι θα 

γίνει για τους δήμους που συνενώθηκαν στον Δήμο Σερρών.  

Ένα δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι ότι όλοι βλέπουμε ότι από 

πλευράς του τομέα πρασίνου έχουμε πρόβλημα. Εγώ δεν συζητώ ότι οι προθέσεις και ο 

σκοπός σας είναι ο καλύτερος. Πρέπει επιτέλους στο θέμα του πρασίνου, να βάλουμε 

υψηλότερες απαιτήσεις από τους εργολάβους οι οποίοι αναλαμβάνουν τη συντήρηση του 

πρασίνου, να βάλουμε σε σοβαρότερες προδιαγραφές, σοβαρότερες απαιτήσεις και να 

θέλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και το αποτέλεσμα να είναι πλέον μετρήσιμο και 

συγκεκριμένο. Και όχι μονάχα για τα κεντρικά πάρκα της πόλης, αλλά και για όλες τις 

γειτονιές και για όλους τους οικισμούς του νέου Καλλικρατικού Δήμου. Επίσης, θα 

έπρεπε να γίνει μια σοβαρή μελέτη σε συνεργασία με το … Πανεπιστήμιο ή με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μια ανθοκομική ή δενδροκομική μελέτη για να δούμε τι 

είναι κατάλληλο να φυτέψουμε και που. Έχουμε ένα ωραιότατο πάρκο που δεν έχει 

καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα, αυτό της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων, έχουμε πάρκο στην 

Ομόνοια, έχουμε πάρκα μέσα στην πόλη και στις γειτονιές.  
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Θα μπορούσε αν γίνει μια μελέτη η οποία θα αποτελεί και οδηγό πάνω στην 

οποία θα βασίζεται και η παρούσα αλλά και οι μελλοντικές δημοτικές αρχές, και με βάση 

αυτή να κάνουμε σωστές δενδροφυτεύσεις, να μην ράβουμε και ξηλώνουμε, να μη 

κάνουμε σήμερα μια μπορτούρα και την άλλη μέρα ο Αντιδήμαρχος την ξηλώνει. Να 

έχουμε μια σωστή κατευθυντήρια γραμμή και με βάση αυτή να κινούμαστε και να 

επιτύχουμε επιτέλους στη πόλη μας ένα σωστό, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο.                  

κα Σαραντίδου: κ. Πρόεδρε να γίνουν οι ερωτήσεις και να προχωρήσουμε στις 

τοποθετήσεις.  

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή με ενδιαφέρει το πράγμα, και η κ. Θωμαΐδου που 

είναι προϊσταμένη και η κ. … δουλεύουν συνεχώς το θέμα αυτό που λέτε. Ετοιμάζουν τη 

νέα μελέτη για όλους τους δήμους. Πιστεύω ότι από ότι έμαθα θα είναι έτοιμη … 

Δουλεύουν συνεχώς, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο κ. Τατούδη.  

κ. Τατούδης: Τα λες τώρα αυτά για να με πείσεις;  

κ. Μυστακίδης:  Θα απαντήσω πρώτα στον κ. Τατούδη και θα του πω ότι το 

θέμα δεν είναι απλά μαθηματικά για το πρόβλημα αυτό, αλλά το θέμα είναι οι 

διαδικασίες, οι οποίες ακόμα και αν ξεκινούσαμε στις 1/1/2011 πάλι δεν προλαβαίναμε 

να κάνουμε αυτούς τους διαγωνισμούς και να κατοχυρωθούν σε κάποιους εργολάβους, 

διότι με την συγχώνευση των επτά Δήμων, αυξάνεται ο προϋπολογισμός και περνάμε σε 

άλλους είδους εργολαβία. Περνάμε πλέον σε άλλο είδος διαγωνισμού, σε διεθνή 

διαγωνισμό και αυτοί είναι χρονοβόροι και ξεφεύγουν …  

Για το θέμα των ατόμων κ. Κοτρώνη που απασχολούνται, ξέρετε ότι τα άτομα 

είναι λιγότερα από δέκα και κάνουν επικουρικά όλες τις εργασίες οι οποίες δεν 

εγγράφονται στη συγγραφή των υποχρεώσεων του εργολάβου που έχει αναλάβει αυτή 

την εργολαβία. Τα άτομα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγα, όχι μόνο για έναν διευρυμένο 

Δήμο αλλά ακόμα και για τον πρώην Δήμο Σερρών. 

Όσο για τις μελέτες, πραγματικά έχει δίκιο ο κ. Αναστασιάδης ότι δουλεύουν 

πυρετωδώς, αλλά κάθε πράγμα, όταν χρειάζεται να κάνουμε και μια εμπεριστατωμένη 

μελέτη χρειάζεται το χρόνο του. Πέρα από τις τυπικές διαδικασίες και ημερομηνίες.  

Τους υπόλοιπους δήμους κρίναμε ότι είναι δόκιμο να τους αντιμετωπίσουμε, για 

τους λίγους αυτούς μήνες με υπαλλήλους διμηνίτες. Έχουμε έναν αριθμό, 20 περίπου 

διμηνιτών, θα αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα με αυτούς τους εργαζόμενους.  

κ. Τατούδης:  Γιατί δεν βάζετε διμηνίτες στον Δήμο Σερρών; 

κ. Μυστακίδης: Γιατί θεωρούμε ότι δεν θα ικανοποιηθεί το πρόβλημα, είναι 

διαφορετικός ο όγκος και τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.            

κ. Χουρουζίδης: κ. Αντιδήμαρχε ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιοι οι 

οποίοι θα μπουν στη διαδικασία ελέγχου αυτής της εργασίας σύμφωνα με την Τεχνική 

περιγραφή της υπηρεσίας. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, το κούρεμα, το κλάδεμα, 

η φύτευση, η λίπανση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ελέγξουν όλη αυτή τη 

διαδικασία;  

κ. Μυστακίδης: Σαφώς και υπάρχει έλεγχος, υπάρχει καταρχήν η υπηρεσία η 

οποία ελέγχει τους εργολάβους, η υπηρεσία πρασίνου με τους αρμόδιους επιστήμονες, 

αλλά και … από τους ίδιους τους πολίτες. … 
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κ. Χουρουζίδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. αναφερθήκατε σε διμηνίτες, και είπαμε 

τον αριθμό των διμηνιτών που πιστεύατε ότι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το 

πράσινο σε όλους τους διευρυμένους δήμους που υπάρχει καταγραφή σε όλους τους 

δήμους, τα τόσα τετραγωνικά που έχει το κάθε διαμέρισμα. Είπατε ότι με 4 υπαλλήλους 

…  

κ. Μυστακίδης: Είναι στον προηγούμενο προϋπολογισμό. 

κ. Χουρουζίδης: Είπε και ο κ. Τατούδης γιατί και στα άλλα δημοτικά 

διαμερίσματα δεν μπαίνει η διαδικασία αυτή του εργολάβου καθαριότητας; Θα μπορούσε 

και εκεί να γίνει 5μηνη σύμβαση και να μπει σε εκείνη τη λογική, να καθαριστούν όλα τα 

Δ.Δ. όπως πρέπει.  

κ. Μυστακίδης: Δεν είχαν όλοι οι δήμοι εργολάβους. Στον Δήμο Λευκώνα για 

παράδειγμα δεν υπήρχε εργολάβος.  

κ. Χουρουζίδης: Στον Δήμο Καπετάν Μητρούσι υπήρχε.  

κ. Δήμαρχος: Τους 4 διμηνίτες που είχαμε πάρει, το είπα και στο προηγούμενο 

Δ.Σ., είπαμε ότι ο κωδικός της Καθαριότητας δεν είχε χρήματα για να πάρουμε διμηνίτες 

για να δουλέψουν στην Καθαριότητα. Τα μόνα χρήματα που υπήρχαν, διότι ότι χρήματα 

έχουμε τα παίρνουμε από τον προϋπολογισμό του 2010, ότι χρήματα υπήρχαν ήταν στην 

υπηρεσία πρασίνου. Πήραμε εκείνους τους 4 διμηνίτες από την υπηρεσία πρασίνου και 

τους βάλαμε να δουλέψουν στην Καθαριότητα. Αυτούς που θα πάρουμε τώρα, θα τους 

βάλουμε στο πράσινο των καινούργιων Δήμων. Από την αρχή θέλαμε να κάνουμε 

ξεχωριστούς διαγωνισμούς για κάθε δημοτική ενότητα, για να τονώνουμε την τοπική 

οικονομία της κάθε ενότητας, θέλαμε ξεχωριστό διαγωνισμό για το Μητρούσι, για το 

Σκούταρι, για το Λευκώνα, να πάρουν τις εργολαβίες αυτές άνθρωποι των εκεί τοπικών 

κοινωνιών. Αυτό από τον Καλλικράτη δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει ενιαίος 

διαγωνισμός. Και έτσι πάμε σε ενιαίο διαγωνισμό για όλον τον Δήμο. είναι διεθνής ο 

διαγωνισμός, αυτός ο διαγωνισμός για να γίνει πρέπει από τη στιγμή που θα γίνει η 

μελέτη και θα βγει στον αέρα 52 μέρες πρέπει να περάσουν. Μέχρι εκείνο το χρονικό 

διάστημα που θα το πάρει ο ανάδοχος το έργο αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 

κατάσταση και του νέου Δήμου του παλιού και στους άλλους δήμους. Στον παλιό Δήμο 

ή θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τη σημερινή απόφαση που παίρνουμε για 5 

μήνες παράταση και στους νέους δήμους θα πάρουμε διμηνίτες, ανθρώπους των τοπικών 

κοινωνιών.  

κ. Χουρουζίδης: Για δύο μήνες. Μετά τους δύο μήνες; … 

κ. Δήμαρχος: Μέχρι να ανακηρυχτεί ο ανάδοχος που θα πάρει όλο το πράσινο θα 

παίρνουμε διμηνίτες. Θα τελειώσει η σύμβαση τους και μετά θα πάρουμε άλλους 

διμηνίτες. Πχ. για το χωριό σας θα πάρουμε έναν διμηνίτη, δύο διμηνίτες, θα δουλέψουν 

δύο μήνες, μετά θα πάρουμε άλλους δύο διμηνίτες.  

κα Σαραντίδου: Όλα ωραία και καλά, λίγο το έπιασε ο κ. Κοτρώνης και νομίζω 

… δεν αναρωτήθηκε κανείς 10 μήνες 152.000 €. Ποια ήταν αυτή η τρομερή διαφορά σ’ 

αυτά τα πάρκα που μας κόστισαν 152.000 €; Και με τις 152.000 που λέτε για 

εργολάβους, για διαγωνισμούς και ξανά εργολάβους, πόσα άτομα προσωπικό παίρνουμε 

στην υπηρεσία πρασίνου; Και θα βγάζανε και καλύτερη δουλειά. 

κ. Δήμαρχος: Πιο λίγα.  

κα Σαραντίδου: Ο εργολάβος ξέρετε με πόσα άτομα θα δουλεύει τα πάρκα; Με 

δύο άτομα δουλεύει ο εργολάβος. Εμείς παίρνουμε 5 υπαλλήλους, μηχανήματα για να 

κουρεύουμε το γκαζόν και θα μας μείνουν και στον Δήμο.  
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Εκείνο που πρέπει τελικά να δούμε, γιατί θα πάει 228.000 €. Είναι πολλά τα 

λεφτά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος για τα πάρκα ότι έχει 

διαμαρτυρίες, το πάρκο στη γειτονιά μου στα Άνω Καμενίκια το ποτίζουν οι κάτοικοι 

που μένουν τριγύρω, το κλαδεύουν οι κάτοικοι που μένουν τριγύρω, μαζεύουν τα 

σκουπίδια οι κάτοικοι που μένουν τριγύρω. 228.000, αυτά να τα δούμε. Και αν αυτό 

είναι συνέχιση μιας εργολαβίας που υπήρχε να το δεχτούμε. Αλλά να δούμε πως στο 

μέλλον με μόνιμο προσωπικό θα εφοδιάσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Εκεί θέλω να 

καταλήξω. Λέω ναι συνεχίζεται αυτή η εργολαβία αλλά στο μέλλον να δούμε να 

εξοπλίσουμε τις υπηρεσίες μας με μόνιμο προσωπικό, με επιστήμονες γεωπόνους και 

πραγματικά να καταλάβετε και τη διαφορά, ο εργολάβος και ο … θα τους πούμε 

¨κλάδεψε αυτό το δέντρο¨ και θα κλαδέψουν μόνο αυτό το δέντρο, ο υπάλληλος του 

Δήμου θα δει ότι και δίπλα έχει μια βλάβη, θα έχει την ευαισθησία.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, θέλω όμως υπεύθυνα 

ζητώ από τον κ. Αντιδήμαρχο, θέλω από τον Δήμαρχο ανάληψη ευθύνης για τους 

περιφερειακούς πρώην δήμους. Βασικό για μένα είναι να πάρουμε διμηνίτες, όταν θα 

τους πάρουμε, αν θα μπορούν να φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, γιατί είπαμε 

ότι στην πόλη υπάρχουν …, αν φουντώνουν εδώ μια φορά, παραπέρα φουντώνουν 

ακόμα περισσότερο και αυτό είναι γνωστό.  

Εκείνο που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, κάπου αναφέρθηκε, ο έλεγχος 

εργασίας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να … κατά το δοκούν. Να δούμε 

αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουμε θα τους πάρουμε μόνο και μόνο για να κάνουνε μια 

δουλειά ή θα γίνει σωστή και ολοκληρωμένη …; Πότε παίρνουμε αυτούς τους διμηνίτες; 

κ. Μυστακίδης: Δεν έχουμε προϋπολογισμό. 

κ. Μηλίδης: Αυτό που έχω να πω είναι να γίνεται σωστή δουλειά, γιατί συνήθως 

έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά.  

κ. Κοτρώνης:  κ. Πρόεδρε το συγκεκριμένο θέμα εμείς θα το καταψηφίσουμε 

μετά από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον κ. Αντιδήμαρχο. Αν κατάλαβα καλά 

δηλαδή και εγώ τα παράπονα σε εσάς θα τα κάνω για ότι δεν γίνεται στην πόλη;  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει η συγκεκριμένη διαδικασία υποδοχής των παραπόνων 

και ικανοποίησης τους.  

κ. Κοτρώνης: Λέτε ότι ελέγχει η κοινωνία, η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει 

… Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή, … εκεί στη Νιγρίτα … και καταψηφίζουμε τη 

πρόταση. … εμείς πήγαμε σε περιοχές που είχε να πάει εργολάβος μέχρι 10 χρόνια δεν 

πάτησε πουθενά κανείς στον Κουλά, στα στρατόπεδα πίσω, πουθενά. Αυτό να το ξέρετε. 

Που θα απευθυνθούμε ποιος θα είναι υπεύθυνος να το ξέρουμε, τα παράπονα θα τα 

γράφω συγκεκριμένα και θα σας τα δίνω.  

κ. Πρόεδρος: Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη στο επίπεδο που μας 

αντιστοιχεί. 

κ. Κοτρώνης:  Σας πήρε κανένας τηλέφωνο να σας πει ότι εδώ έχουν να έρθουν 

να ποτίσουν ή να κλαδέψουν ή να μαζέψουν τα ξερά κλαδιά εδώ και 10 χρόνια; Τι κάνει 

τότε ο εργολάβος που παίρνει 152.000; Πάει μέσα στην πλατεία Ελευθερίας κλαδεύει τα 

δέντρα; 
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κ. Μυστακίδης:   Ο εργολάβος για το χώρο που έχει στην ευθύνη του, είναι 

υπεύθυνος και για την Καθαριότητα και για το κούρεμα του πρασίνου και για το 

κλάδεμα. Από εκεί και πέρα ήθελα επίσης να πω και η συσχέτιση που γίνεται με τους 

διμηνίτες και με το συνεργείο των εργολάβων νομίζω ότι η εξειδίκευση είναι ένα δείγμα 

της ανάπτυξης και αυτά τα συνεργεία που αναλαμβάνουν την εργασία είναι 

εξειδικευμένα και στη δουλειά και έχουν εξειδικευμένα μηχανήματα. Δεν μπορούμε να 

συγκρίνουμε τη δουλειά αυτού του διμηνίτη με τη δουλειά του ειδικευμένου εργάτη με 

τα ειδικευμένα εργαλεία.  

κ. Αναστασιάδης: Με κάλυψε απόλυτα ο Αντιδήμαρχος, πράγματι έτσι είναι. Η 

επαγγελματική … και τους παίρνουμε για κοινωνικούς λόγους.  

κ. Πρόεδρος:   Εκτός από τον κ. Κοτρώνη ο οποίος καταψηφίζει το θέμα, 

υπάρχει άλλος;  

κα Σαραντίδου:  Ναι για την συνέχιση αλλά να μην επαναληφθεί το ίδιο. Λευκό. 

κ. Τατούδης: Να γίνει το ίδιο και για τους άλλους δήμους, Σκουτάρεως, 

Λευκώνα και Μητρουσίου.                                      

 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι  

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι  

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι  

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι  

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι  

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι  

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι  

Δούκας Γεώργιος:   Ναι  

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι  

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι  

 

Γκότσης Ηλίας:   Ναι  

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Ναι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Λευκό 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι  

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Όχι  

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι  

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι  

Δήμου Ιωάννης:   Ναι  

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι  

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι   

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι  

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δενδροφύτευση στο χείμαρρο Αγίων 

Αναργύρων για το έτος 2011¨.  

 

- Αποσύρεται.  
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ΘΕΜΑ 13ο: ¨2011 – Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού¨. 

 

 

κα Αγιαννίδου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, ο εθελοντισμός είναι 

πράξη προσφοράς από την οποία όλοι … και συνενώνει τους θεσμούς σε μία Κοινωνία. 

Το 2011 είναι έτος Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού που στόχο έχει να παροτρύνει τους 

πολίτες ώστε να γίνουν εθελοντές. …συνθήκες, είναι αναγκαιότητα η προώθηση του 

εθελοντισμού ως εργαλείο πλέον για να λυθούν πολλά προβλήματα. Μπορεί να λάβει 

πολλές μορφές όπως Βοήθεια στο Γυμναστήριο, στο Σχολείο, στο Νοσοκομείο ή άλλου 

είδους φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Ο πρωθυπουργός σε κείμενο του αναφέρεται και 

στην ανταμοιβή των εθελοντών, πχ. για την επίσημη αναγνώριση … που αποκτούν κατά 

τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας. Η Τ.Α. αυτό που μπορεί να κάνει, είναι να 

ενημερώσει, να πληροφορήσει, να ευαισθητοποιήσει και συγχρόνως να στηρίξει κάθε 

είδους δράση η οποία αποσκοπεί στο να ζει το άτομο μια πιο αξιοπρεπή ζωή τόσο σε 

ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό κάναμε μια κίνηση και ζητήσαμε 

ένα … ένα τμήμα του κτιρίου της Εργατικής Εστίας, το οποίο υπήρχε και παλιότερα, το 

είχαμε, να μας δοθεί κατά χρήση. 

κ. Κατιρτζόγλου: Στο χώρο αυτό που ζητήσατε να σας παραχωρηθεί κατά χρήση 

τι σκοπεύετε να κάνετε; Τι σκοπεύετε να δραστηριοποιηθεί εκεί; Ποιες δραστηριότητες 

εθελοντισμού θα δραστηριοποιηθούν εκεί και από ποιους; 

κα Αγιαννίδου:   Θα στηθεί το γραφείο από εμάς σε συνεργασία με την 

εκπρόσωπο της UNESCO, θα στηθεί το γραφείο, τηλέφωνο, θα λειτουργεί με εθελοντές, 

θα καταγράφονται οι ανάγκες και μετά θα είναι δηλαδή, θα καταγράφονται οι ανάγκες 

και μετά θα αξιολογούνται και θα πληρούνται με τους εθελοντές.  

κ. Κατιρτζόγλου: Σε ποιον τομέα; 

κα Αγιαννίδου: Σε πολλούς τομείς.  

κ. Κατιρτζόγλου: Και η συνεργασία αυτή έχει να κάνει αποκλειστικά με την 

UNESCO; 

κα Αγιαννίδου: Όχι θα απευθυνθούμε σε όλη την τοπική κοινωνία. Σε όλον τον 

Δήμο Σερρών.  

κ. Κατιρτζόγλου: Να συμπεριλάβει όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, να γίνει 

ανοιχτή πρόσκληση και θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους δραστηριοποιούνται σε όλους 

τους τομείς να προσφέρουν και να συνεργαστούν με τον Δήμο.  

κα Αγιαννίδου:  Έτσι ακριβώς, έτσι θα γίνει. Και επίσης να πληροφορήσω ότι 

δεν θα έχει καμία σχέση με χρήματα. Ούτε ένα €.  

 κ. Γκότσης:  Αυτό ήθελα να ρωτήσω, όταν είχε επιβαρυνθεί ο Δήμος γιατί από 

τα δημοσιεύματα που βγήκαν … όλες αυτές οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν φάει 

45 δις και δεν έχουν στείλει πουθενά κανένα €.  

κα Αγιαννίδου:  Γνωρίζω καλά, ενημερώνομαι και εγώ για της μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, και σας λέω ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με χρήματα.  

κα Σαραντίδου: Καταρχήν να δηλώσουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για 

εθελοντισμό όταν η ανεργία έχει φτάσει το 35%, όταν πολλές ειδικότητες από εργάτες 

μέχρι και επιστήμονες βρίσκονται στην ανεργία. Για εθελοντισμό μπορούμε να μιλάμε 

μόνο όταν πραγματικά η κοινωνία ευημερεί. Και όταν λέω ότι η κοινωνία ευημερεί δεν 

εννοώ τους επιχειρηματίες, εννοώ τους ανθρώπους που ευημερούν.  
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Είμαστε λοιπόν αντίθετοι με τον εθελοντισμό έτσι όπως τον προωθεί η Ε.Ε. και 

τον υλοποιεί η Κυβέρνηση με αυτό το κείμενο που έχει βγάλει ο πρωθυπουργός και στο 

οποίο βάλατε και μέσα σαν εισήγηση. …ο  εθελοντισμός αυτός που προωθούν που, στο 

ότι αφού δεν δίνονται πόροι κάποιοι τομείς όπως είναι η Υγεία, η Παιδεία, η Πρόνοια, θα 

λειτουργήσουν μέσα από τον εθελοντισμό. Χωρίς χρήματα αλλά εις βάρος αυτών που θα 

εξυπηρετούνται από αυτό. Από πίσω σίγουρα κρύβονται φιλανθρωπικές οργανώσεις και 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, είτε το θέλετε είτε όχι μέσα στον εθελοντισμό 

εμπλέκονται και θα εμπλακούν και αύριο, όλα αυτά λοιπόν εντάσσονται μέσα στο πως 

κάποιες οργανώσεις θα πάρουν επιδοτήσεις και προγράμματα από την Ε.Ε. και το 

Κράτος πως θα αποποιηθεί ευθύνες σε βασικούς τομείς όπως είναι η υγεία, η Πρόνοια, η 

Παιδεία. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία ψηφίστηκε και για την Κοινωνική 

Οικονομία και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και να σας φέρω και παράδειγμα που 

συζητιέται, ήδη ακούγεται για την Πρόνοια και για την Κοινωνική Μέριμνα να 

λειτουργεί καθαρά με εθελοντές και να πάψουν να υπάρχουν εργαζόμενοι σε αυτούς τους 

τομείς.  

Να λοιπόν γιατί εμάς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους το όλο ζήτημα του 

εθελοντισμού, θέλω να υπάρχουν υπηρεσίες που θα είναι στελεχωμένες από υπαλλήλους, 

υπηρεσίες που θα χρηματοδοτούνται από το Κράτος και είναι βασικοί τομείς δεν 

μπορούμε να μιλάμε για φιλανθρωπία και εθελοντισμό. Λέμε όχι λοιπόν πάνω σ’ αυτό το 

ζήτημα.  

κ. Μηλίδης: Σίγουρα κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, με τις παρούσες 

οικονομικές συνθήκες τις τόσο δυσμενείς, ο εθελοντισμός μπορεί να προσφέρει ένα 

μεγάλο έργο. Βεβαίως έχει και ένα μεγάλο δίκιο η κ. Σαραντίδου που μιλάει για … Εμείς 

την πρόταση για, στα πλαίσια του εθελοντισμού θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το 

υπερψηφίζουμε όμως θα θέλαμε να γίνει σύσκεψη όλων των εθελοντικών οργανώσεων 

και να μπορούν να στεγαστούν σε αυτό το οίκημα. Δεν θέλω να γίνει μονομερώς και για 

κανέναν. Διότι αν θέλουμε να απευθυνθούμε στα φιλανθρωπικά … που ξέρουμε ότι είναι 

…, εγώ τουλάχιστον από τη δουλειά που κάνω μέσα στο Νοσοκομείο βλέπω ότι υπάρχει 

εθελοντισμός, αρκεί να τον οργανώσουμε σωστά. Δεν έχει οργανωθεί σωστά. Υπάρχουν 

ομάδες που λειτουργούν αυτόβουλα και νομίζω ότι δεν έχει γίνει οργάνωση. Είναι 

ευκαιρία να γίνει οργάνωση. Δεν μπορούμε όμως να μην είμαστε υπέρ του εθελοντισμού, 

μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά.  

Ναι, υπερψηφίζουμε την πρόταση αλλά στο κομμάτι του οικήματος επιμένουμε. 

Δεν ξέρω τι έχετε κάνει κ. Αντιδήμαρχε, υπάρχουν … που ευτυχώς έχουν κάνει μια 

ευρύτερη ομάδα, μια διοικούσα επιτροπή, γιατί ήταν κομμάτια αυτά, δεν θα μπω σε 

ονοματολογία τώρα, μιλήσαν, καθίσαν σε ένα τραπέζι, εγώ και προεκλογικά τους είχα 

δει, είπαν ότι έχουν διάθεση για προσφορά άρα λοιπόν στο οίκημα αυτό να μπορούν να 

στεγαστούν όλοι, να μπορούν να προσφέρουν όλοι, να μην είναι οίκημα ενός ατόμου. Ας 

το λάβετε σοβαρά υπόψη γιατί αλλιώς θα μας βρείτε αντίθετους για να το κάνουμε 

γνωστό. Άρα λοιπόν επιμένουμε σ’ αυτό.  

κ. Κοτρώνης: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την κ. Σαραντίδου, καταψηφίζουμε το 

συγκεκριμένο θέμα. Έπιασε ο πόνος τον κ. Πρωθυπουργό να δημιουργηθεί τμήμα 

πολιτών εθελοντισμού, σε μια περίοδο που η ανεργία έχει φτάσει επίσημα το 14%, 

ανεπίσημα το 20%, στις Σέρρες 30-40-50%.  
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Όποιοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για οποιοδήποτε 

θέμα μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους, δεν είναι ανάγκη να τους κάνουμε εμείς 

γραφεία. Καλύτερα να κάνουμε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας δημοτικό παρά ένα 

γραφείο εθελοντισμού. Επισυνάπτετε εδώ δυο κείμενα του πρωθυπουργού, να 

εγκρίνουμε εμείς εδώ τι δηλαδή; Και δεν εμφανίζετε κάποιος να τοποθετηθεί για το 

μείζον θέμα της ανεργίας, της μείωσης των μισθών; Πραγματικά εδώ θα δουλεύουμε και 

θα παίρνουν χρήματα οι εργαζόμενοι σε μορφή εθελοντισμού. Και ο … και οι 

κυβερνητικές οργανώσεις, όπως πολύ καλά ξέρετε αλλά κανένας δεν το λέει, μη 

κερδοσκοπική οργάνωση όμως ξέρουμε, οι περισσότερες, σχεδόν το 50%με 80% 

γίνονταν μέσα από υπουργικά γραφεία αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ είμαι αυτής της γνώμης, εθελοντισμός μόνο για ακραία 

φαινόμενα. Για πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, όταν έχουμε τόσο μεγάλο δείκτη ανεργίας 

δεν μπορούμε να μιλάμε για εθελοντισμό. Μόνο για ακραία φαινόμενα. Το καταψηφίζω. 

κ. Χασαπίδης: Σε μια εποχή που τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων 

περιορίζονται ή και ανατρέπονται σε όλες τις χώρες αλλά και στην πατρίδα μας, μου 

κάνει εντύπωση που η Ε.Ε. καθιερώνει το 2011 ως Έτος Εθελοντισμού. Μήπως 

προσπαθεί μ’ αυτόν τον τρόπο να υποκαταστήσει τον κοινωνικό ρόλο του Κράτους, της 

Πολιτείας και τον Κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Η Τ.Α. οφείλει μέσα 

από τα θεσμικά της όργανα, μέσα από τα συνέδρια της, να διεκδικήσει το … της σε ότι 

έχει τις δομές και τις … της προστασίας των πολιτών. Και εγώ είμαι αντίθετος έτσι όπως 

παρουσιάζεται το θέμα και δεν θα το ψηφίσω γιατί έχω την αίσθηση ότι προωθείται ο 

εθελοντισμός όχι στην κοινή του βάση, αλλά προσπαθώντας μέσα από τον εθελοντισμό 

να υποκαταστήσουμε τον κοινωνικό ρόλο και της Τ.Α. και της Πολιτείας.  

κα Αγιαννίδου:  Και στην Ευρώπη υπάρχει ανεργία αλλά οι 3 στους 10 είναι 

εθελοντές. Η προσπάθεια γίνεται για να ευαισθητοποιήσουμε τους άλλους 7. Εδώ είναι 

σε νηπιακό στάδιο, σίγουρα υπάρχει ανεργία αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον 

εθελοντισμό. Είναι άλλη έννοια, σωστά το έθεσε ο κ. Μηλίδης, είπε για το Βοήθεια στο 

Σπίτι, επειδή έχω συζητήσει με κοινωνικούς λειτουργούς, υπάρχουν βαριά περιστατικά, 

οικογένειες που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν μπορούν να 

προσφέρουν γιατί το νούμερο είναι μεγάλο και υπάρχει λίστα αναμονής. Επομένως 

υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως το να πας να πάρεις κάποιον 

υπερήλικα, μπορούν να γίνουν από εθελοντές, να ασχοληθούν με τα περιστατικά που 

χρειάζονται περισσότερο την ειδικότητα τους, ως προς αυτό που είπατε.  

Κα Σαραντίδου, για την πρόνοια, κοινωνική μέριμνα, είπατε ότι γίνεται 

προσπάθεια να λειτουργεί με εθελοντές.  

κα Σαραντίδου: Για την Κοινωνική Μέριμνα γενικότερα και για το Βοήθεια στο 

Σπίτι.  

κα Αγιαννίδου:  …  

κ. Δήμαρχος: Ο εθελοντισμός δεν έχει καμία σχέση με την ανεργία. Αντιθέτως ο 

εθελοντισμός … και απευθύνεται και συμβαίνει σε κοινωνίες με πολίτες που έχουν πολύ 

μεγάλη κοινωνική ευαισθησία. Και πρέπει οπωσδήποτε να το προωθήσουμε αυτό το 

θέμα.  

κ. Χρυσανθίδης: Να κάνω μια διευκρίνιση, ο χώρος να χρησιμοποιείται από 

όλους τους εθελοντικούς φορείς. Με την προϋπόθεση αυτό το ψηφίζω.  
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κ. Πρόεδρος: Οι πόρτες θα είναι ανοικτές, δεν το συζητάμε αυτό. Και στην 

εισήγηση μέσα είναι γραμμένο αυτό. Εκτός από τον κ. Αναστασιάδη, την κ. Σαραντίδου, 

τον κ. Κοτρώνη και τον κ. Χασαπίδη υπάρχει άλλος;                     

 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι  

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι  

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι  

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι  

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Όχι  

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι  

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι  

Δούκας Γεώργιος:   Ναι  

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Ναι  

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Ναι  

Γκότσης Ηλίας:   Ναι  

Μηλίδης Θεόδωρος:   Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Ίντος Δημήτριος:   Ναι  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι  

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι 
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Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Όχι  

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι  

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι  

Δήμου Ιωάννης:   Ναι  

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι  

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:   Ναι   

Χράπας Παντελής:     Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:   Ναι  

Χουρουζίδης Νικόλαος:    Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:    Ναι  

           

- Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

 α) ¨Καθαριότητα του Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα¨ για το πρώτο τρίμηνο του 2011 και  

 β) ¨Καθαριότητα των Δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής 

Κοινότητας Κ. Μητρουσίου¨ για το πρώτο τρίμηνο του 2011.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Η Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και η Δημοτική Κοινότητα 

Καπετάν Μητρούσι έφερε για να εγκρίνουμε αυτή τη μελέτη παροχής υπηρεσιών για την 

Καθαριότητα αυτών των Δ.Δ. Με δωδεκατημόρια θα πληρωθούν οι εργάτες 

καθαριότητας για τις κοινότητες αυτές και … μέσα στη νομοθεσία. Το κόστος είναι, δεν 

ξέρω αν τα έχετε διαβάσει, … με ΦΠΑ για το Λευκώνα και για τη Δημοτική Κοινότητα 

Καπετάν Μητρούσι είναι 5.500. 

κ. Δήμαρχος:  Το θέμα είναι απλό, ότι ίσχυε για τον τομέα της Καθαριότητας, 

πως καθάριζαν οι πρώην δήμοι, με εργολαβίες, έληξαν εκείνες οι εργολαβίες, λόγω 

Καλλικράτη δεν μπορούν να γίνουν εργολαβίες και τώρα ερχόμαστε και δίνουμε 

απευθείας αναθέσεις. Ότι ίσχυε με τα σκουπίδια.  

 

 

- Εγκρίνεται.  
 

 

 

31 

 



ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση απολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Σκουτάρεως, οικονομικού έτους 

2010.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. 

 

κ. Πρόεδρος:  Από το προηγούμενο συμβούλιο, έχουμε και τα αποτελέσματα τα 

οποία σας είναι γνωστά, από τις τέσσερις υποψηφιότητες που είχαν καταθέσει τα 

βιογραφικά τους, ήταν ο κ. Πετρίδης ο οποίος είχε πάρει 16 ψήφους, ο κ. Καλαϊτζής 

Ιωάννης ο οποίος είχε πάρει 11 ψήφους, ο κ. Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος που έλαβε 8 

ψήφους, ο κ. Παλάσκας Γεώργιος που έλαβε 3 ψήφους και υπήρχαν και δύο λευκά.  

Δέχθηκα προηγουμένως από τον κ. Παλάσκα την παραίτηση του από τη 

διεκδίκηση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και φυσικά αποσύρθηκε η 

υποψηφιότητα του από τη σχετική διαδικασία της 23ης Φεβρουαρίου. Οπότε έχουμε τις 

τρεις υποψηφιότητες, δηλαδή του κ. Πετρίδη, του κ. Καλαϊτζή και του κ. Χαλκιόπουλου. 

Προχωράμε στη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας.  

Δύο ψηφολέκτες, ο κ. Αγοραστός και η κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή.  

… 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

κ. Πρόεδρος:  Και φυσικά είναι οι τελευταίοι τάφοι που πωλούνται από τα Α’ 

και Β’ Νεκροταφεία.  

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχουν δυστυχώς νέα παιδιά που οι μητέρες τους 

αγοράζουν τάφους. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα κ. Αναστασιάδη και θα μπει σε ψηφοφορία. 

κ. Χασαπίδης: Να καταγραφεί η αντίθεση μου. 

κ. Πρόεδρος:  Μόνο κ. Χασαπίδη να ξέρετε ότι είναι κανονιστική απόφαση.  

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία κ. Χασαπίδη και παράταξης κ. Φωτιάδη). 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την 

κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  
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κ. Αναστασιάδης: Γι’ αυτή την περίοδο κ. Πρόεδρε επειδή υπάρχει κρίση 

μεγάλη, να μην πληρώνει ο Δήμος τα κινητά.  

κ. Μηλίδης: Ψηφίζω την πρόταση αλλά κάνω έκκληση για περιορισμό όσο είναι 

το δυνατόν.  

κ. Πρόεδρος:  Ο περιορισμός είναι γραμμένος μέσα, 200 € για τον Δήμαρχο, 100 

€ για τους Αντιδημάρχους, και μέχρι 80 € για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Από εκεί και πέρα 

όσο καταναλώνει το πληρώνει ο καθένας από την τσέπη του.  

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη).  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010. 

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 22ο:  Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το Π.Δ. 

168/2008 για την απογραφή του 2011. 

 

κ. Σταυρόπουλος:  Στο προηγούμενο Δ.Σ. είχα ενημερώσει τι ακριβώς έγινε. Στο 

ενδιάμεσο από το προηγούμενο Δ.Σ. μέχρι σήμερα ενημέρωσα και τους αρχηγούς των 

συνδυασμών και το Τοπικών Συμβούλιο των … Αν υπάρχει ερώτηση να απαντήσω. 

κ. Μηλίδης:  Παρότι ήταν η 3.30 το πρωί που είχε συζητηθεί το θέμα, θέσαμε 

ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, να γίνει διαβούλευση με τους κατοίκους. Θέλω να ξέρω 

αν έγινε διαβούλευση με τους κατοίκους του Αγ. Ιωάννη. Νομίζω ότι είναι κορυφαίο 

ζήτημα, όταν κάνουμε διαβούλευση για πολύ ασήμαντα ή όχι τόσο σημαντικά θέματα, 

να μην κάνουμε διαβούλευση για αυτό που νομίζω ότι σηματοδοτεί την πορεία της εκεί 

περιοχής. 

κ. Σταυρόπουλος: Διαβούλευση θα κάναμε αν είχαμε και το χρόνο να κάνουμε 

διαβούλευση. Αυτό ήρθε επειγόντως γιατί έπρεπε να γίνει απογραφή και έπρεπε να 

απαντήσουμε, να απαντήσουμε σε ένα θέμα που έχει παρθεί μια απόφαση. Εμείς στην 

ουσία δηλώσαμε τι ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή και έκανα ενημέρωση σε όλους και στο 

Τοπικό Συμβούλιο. Διαβούλευση δεν έγινε όντως, δεν είχαμε χρόνο. Αυτό το σχέδιο 

πόλεως δουλεύει από το 2004, το 2010 πάρθηκε μια απόφαση από το Δ.Σ. μαζί με τους 

μελετητές και τους επιβλέποντες για τον διαχωρισμό του Αγ. Ιωάννη. Εμείς ξαναφέραμε 

εδώ για να μάθετε και εσείς γιατί το 90% των συμβούλων είναι καινούργιοι, να μάθουν 

ότι αυτό συμβαίνει εκεί, το φέραμε, σας ενημερώσαμε και δεν κρύψαμε γιατί έγινε.  

Υπήρχε ένα πρόβλημα με τις βιοτεχνίες οι οποίες είχαν στηθεί πριν γίνει η ένωση 

του Αγ. Ιωάννη με τις Σέρρες, είναι από τις καλύτερες βιοτεχνίες, και η επιτροπή ζήτησε 

να γίνει ένας … για να διατηρηθούν αυτές οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες και για να 

μπορούν να λειτουργήσουν … και η μόνη λύση που δόθηκε από τους μελετητές ήταν να 

γίνει διαχωρισμός. Ή λέμε ότι συμφωνούμε να παραμείνουν οι βιοτεχνίες και να 

δουλέψουν ή λέμε ότι … Πρέπει να πάρετε απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι από το 

προηγούμενο Δ.Σ. … 

κ. Αναστασιάδης:  Θέλω να πω το εξής πράγμα, ο Αγ. Ιωάννης αποτελεί 

πολεοδομικό ιστό της πόλης των Σερρών, δεν είναι όπως το λέτε εσείς κ. Σταυρόπουλε. 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ θα απευθύνεστε κ. Αναστασιάδη και δεν θα απευθύνεστε 

στον κ. Σταυρόπουλο. 
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κ. Αναστασιάδης:  Αποτελεί πολεοδομικό ιστό της πόλης των Σερρών. Έχει 

γίνει πολεοδομική μελέτη όπου είναι ενωμένος με την πόλη των Σερρών. Είναι αστικός 

οικισμός διότι έχουν χτιστεί πολλές μεζονέτες και πολυκατοικίες και όλο το θέμα είναι 

το εξής, ότι ενώ εμείς έχουμε βιομηχανική περιοχή στον Λευκώνα, ωραιότατη, με 

ωραίους δρόμους, φωτισμό, νερό, τα πάντα, έχουμε και κτηνοτροφικό πάρκο για όλους 

τους κτηνοτρόφους, για ποιο λόγο …, όλη η δουλειά γίνεται για να διατηρηθούν οι 

βιοτεχνίες αυτές και δεν έχετε κάνει καμία διαβούλευση με τους κατοίκους και αυτό 

είναι προσβολή να το ξέρετε. Εμείς δεν θα δεχόμασταν ποτέ κάτι τέτοιο. Ας γίνουν 

οικισμοί και το Κατακονόζι και οι 40 Μάρτυρες, να που είναι, αλλά ο λόγος είναι για να 

προστατέψετε τα εργοστάσια και τίποτα άλλο.  

κ. Στεργίου:  Και την προηγούμενη φορά μίλησα και πάλι τα ίδια θα πω, έχω πει 

ότι οι περισσότερες από αυτές τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες ανήκουν στους 

Επταμύλους. Αυτές είναι επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε κάποιοι εδώ μέσα για ανεργία και 

πρέπει να τις δούμε με διαφορετικό μάτι. Είναι πρόσφορες αυτές οι επιχειρήσεις, είναι 

κοσμήματα για την πόλη μας και για τον νομό μας και δεν πρέπει να λέμε αυτά τα 

πράγματα. Δηλαδή να πούμε μια βιομηχανία ή βιοτεχνία που είναι εκεί να την πάμε στην 

βιομηχανική ζώνη; Εκατομμυρίων €; Μιλάμε για έναν νομό που έχει 40% ανεργία και θα 

κλείσουμε τέτοιες βιομηχανίες; Θα τρελαθούμε εδώ μέσα; Και ποιες πολυκατοικίες 

υπάρχουν; Ο συντελεστής δόμησης είναι μέχρι διόροφο, για ποιες πολυκατοικίες μιλάμε; 

Το θέμα έπρεπε την προηγούμενη φορά να ψηφιστεί και έπρεπε να τελειώσουμε με αυτή 

την ιστορία. Είμαστε τελικά υπέρ της ανάπτυξης αυτού του νομού ή θα το κάνει τελικά 

όπως θέλει ο καθένας εδώ μέσα; Αυτά ήθελα να πω.  

κ. Σταυρόπουλος: Και απόφαση να πάρουμε εμείς, την τελική απόφαση θα την 

πάρει η Περιφέρεια.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Το θέμα έχει να κάνει με τον γενικότερο χωροταξικό 

σχεδιασμό. Τώρα φυσικά θα μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε πρότυπα και να 

πούμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που δεν έχει χωροταξικό σχέδιο 

και για τον λόγο αυτό μπλοκάρουν όλες οι κινήσεις που πάνε να γίνουν. Στην Ελλάδα 

υπάρχει παγκοσμίου … πρωτοτυπία του εκτός σχεδίου δόμησης, χωρίς να υπάρχει 

χωροταξικό σχέδιο, ο καθένας κάνει οτιδήποτε, μπορείς να κάνεις κατοικία, μπορείς να 

κάνεις εργοστάσιο, μπορείς να κάνεις σούπερ μάρκετ, ότι θες αν έχεις τα κατάλληλα 

τετραγωνικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. 

Τώρα στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, έχει βάση αυτό το οποίο ειπώθηκε από 

τον κ. Μηλίδη, ότι θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία διαβούλευσης με την τοπική 

κοινωνία. Εμείς, ως Δ.Σ., τι ανάπτυξη επιδιώκουμε για τον Αγ. Ιωάννη; Επιδιώκουμε μια 

τουριστική ανάπτυξη; Επιδιώκουμε ο Αγ. Ιωάννης να είναι ένα τουριστικό θέρετρο που 

θα προσελκύει, και αυτό ισχύει σήμερα όσοι έρχονται να επισκεφτούν την πόλη μας 

πηγαίνουν στον Αγ. Ιωάννη, να αναδείξουμε δηλαδή τα νερά, όλο το φυσικό κάλλος που 

υπάρχει στην περιοχή, ή θέλουμε να τον μετατρέψουμε τον Αγ. Ιωάννη ή να 

διευκολύνουμε την μετατροπή του Αγ. Ιωάννη σε χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης; 

Γιατί ναι μεν λέμε ότι σήμερα υπάρχουν αυτές οι βιομηχανίες που είναι κόσμημα για τον 

νομό Σερρών και για την Ελλάδα ενδεχομένως, και πράγματι απασχολούν προσωπικό 

και πράγματι πρέπει να τις σεβαστούμε και να τις βοηθήσουμε, αλλά ποιος μας λέει ότι 

δεν είναι δυνατόν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να έρθει και να εγκατασταθεί εκεί 

δίπλα μια παρόμοια βιομηχανία που να προκαλεί ενδεχομένως μεγαλύτερη όχληση;  
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Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσουμε την κοινωνία και αυτό είναι σύμφωνο και 

με τις επιταγές του νόμου του Καλλικράτη που εισάγει τους θεσμούς των Τοπικών 

συμβουλίων. Δεν λέω τώρα να κάνουμε λαϊκό δημοψήφισμα. Πράγματι η Περιφέρεια θα 

αποφασίσει αλλά θα πρέπει να ερωτηθούν και οι κάτοικοι της περιοχής. Οι κάτοικοι 

ξέρω ότι δεν θέλουν στην περιοχή τους να υπάρχει εγκατάσταση έστω και χαμηλής 

όχλησης τέτοιων επιχειρήσεων. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης, να γίνει 

διαβούλευση, να εξάγουμε και το συμπέρασμα από τη διαβούλευση αυτή και μετά να 

κληθούμε εμείς εδώ να αποφασίσουμε.  

κ. Σταυρόπουλος: Σήμερα έχει εκπονηθεί ήδη το σχέδιο πόλεως, και για τα 

εκτός σχεδίου. Έχει ήδη προβλεφθεί η χρήση γης. Απλά τώρα πρέπει να επικαιροποιηθεί. 

Δηλαδή αυτό που λέτε έπρεπε να είχε ήδη γίνει, ήδη έχει … από πλευράς μελετητών, 

κατοίκων και φορέων, τι να ξαναδιαβουλευτούμε; Σε 5 χρόνια αν κάτι δεν πάει καλά 

μπορεί να αλλάξει. Ο θύλακας αυτός που λέμε θα είναι για βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης 

και μάλιστα για τρόφιμα. Αυτή είναι πρόταση. Είναι συγκεκριμένες βιομηχανίες, 

βιομηχανίες τροφίμων, αλλά αυτό το πράγμα έχει ήδη γίνει. Αν η Περιφέρεια πει όχι, 

τότε όχι. Καθυστέρησε για άλλους λόγους, από την επιτροπή.  

κ. Γκότσης: Δεν θα μακρηγορήσω. Κι εμένα με απασχόλησε το θέμα και έψαξα 

να βρω σε τι θα βλάψει τον Αγ. Ιωάννη αν θα γίνει αυτοτελής οικισμός ο Αγ. Ιωάννης. 

Καταρχήν όπως είναι τα όρια τώρα, γιατί οι βιοτεχνίες αυτές βρίσκονται 500-700 μέτρα 

από τα όρια. Τα όρια του Αγ. Ιωάννη είναι όπως έχουν πολεοδομικά μελετηθεί, για 5.000 

κατοίκους, δηλαδή για επέκταση θέλουμε άλλους 5.000 κατοίκους, οι 5.000 ούτε σε 100 

χρόνια δεν γίνονται. Αυτά είναι τεκμηριωμένα από τους ειδικούς, δεν είναι δικά μου. 

Πάμε τώρα παρακάτω, τι επικρατεί σήμερα; Επικρατεί ένα καθεστώς με δύο πολύ 

σοβαρές βιομηχανίες – βιοτεχνίες, χαμηλής έως μέσης όχλησης. Δηλαδή δεν είναι 

εργοστάσια πλαστικών, τσιμέντων κ.λπ. ώστε να δημιουργούν πρόβλημα. Αν αφήσουμε 

έτσι το καθεστώς δημιουργούνται αυτόματα προβλήματα στις ήδη υπάρχουσες 

βιοτεχνίες γιατί μια βιοτεχνία για να κάνει μια … 

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Μη διακόπτετε κ. Αναστασιάδη, όταν θα έχετε το λόγο θα 

μιλήσετε.  

κ. Γκότσης:  Για να πάρει κάποιος 10-20 εργάτες δεν θα μπορεί με το 

υφιστάμενο καθεστώς. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Αν το εξετάσουμε 

πανελλαδικά, έρχονται οι κινέζοι στο λιμάνι κάνουν κάτι, μπαίνουν οι οργανώσεις και 

λένε δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε το ένα δεν θέλουμε το άλλο, δεν θέλουμε 

κόψιμο μισθών, δεν θέλουμε … Αυτό το δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, καταντήσαμε αυτή 

τη στιγμή η Ελλάδα να βρίσκεται στους δρόμους και να πεινάει, διότι δεν θέλουμε την 

ανάπτυξη. Θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτούμε την ανάπτυξη και το μέλλον αυτής της 

πόλης, αν μου πείτε έναν λόγο που βλάπτει τους κατοίκους θα είμαι ο πρώτος που θα το 

καταψηφίσω. Όσο και να ψάξουμε, δεν υπάρχει μια παράμετρος που να βλάπτει την 

περιοχή, την όμορφη αυτή περιοχή. Και η τουριστική ανάπτυξη δεν θα γίνει στα 

χωράφια, στα 800 μέτρα. Η ανάπτυξη η τουριστική γίνεται στον Αγ. Ιωάννη, στα νερά, 

στον ιστό του Αγ. Ιωάννη.  

Θεωρώ λοιπόν συνάδελφοι, ότι αν θέλουμε να δούμε την προκοπή αυτού του 

τόπου και αν θέλουμε η ανεργία να μην πάει στο 50%, να ψηφίσουμε το θέμα.  
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κ. Λάντζος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, πέρασε 

και ο κ. Σταυρόπουλος από εκεί, μας ενημέρωσε εμπεριστατωμένα, είδαμε ότι οι 

κάτοικοι δεν αντιμετωπίζουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα από αυτή την κατάσταση, 

θέλουμε να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες που υπάρχουν σε εκείνη την 

περιοχή, δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο γιατί αρκετοί έχουν χάσει τις δουλειές 

τους ή να φύγουν οι βιοτεχνίες και να πάνε στη Βουλγαρία, δεν το θέλουμε με τίποτα 

αυτό. Γι’ αυτό η γνώμη μας ήταν πλειοψηφική και είπαμε ναι ο Αγ. Ιωάννης μπορεί να 

γίνει αυτοτελής οικισμός.  

κ. Μυστακίδης: κ.κ. Συνάδελφοι, θέλω να κάνω μια διευκρίνιση, από τις μελέτες 

που έχω δει, ο Αγ. Ιωάννης δεν είναι χαρακτηρισμένος ως αστικός οικισμός αλλά είναι 

χαρακτηρισμένος ως αγροτικός οικισμός. Και 2ον, αναπόφευκτα μπαίνουμε και σε μια 

διαδικασία σύγκρισης για να συγκρίνουμε τον Αγ. Ιωάννη και αυτές τις επιχειρήσεις που 

είναι … με τον Λευκώνα και να δούμε σε τι εμπόδισε το εργοστάσιο ζαχάρεως που είναι 

… και ρυπογόνο, τι εμπόδισε και κατά πόσο εμπόδισε την ανάπτυξη του Λευκώνα.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε ακούσαμε με προσοχή όλους τους συναδέλφους και δεν 

νομίζω κανείς εδώ να είναι ανάλγητος στο θέμα των εργαζομένων. Ξέρουμε πάρα πολύ 

καλά πόση είναι η ανεργία και που μπορεί να φτάσει. Εξεπλάγην από την τοποθέτηση 

του κ. Λάντζου που λέει ότι συζήτησαν με τους κατοίκους, εγώ δέχθηκα πάρα πολλά 

τηλεφωνήματα, δεν έλεγαν κάτι τέτοιο. 

κ. Λάντζος: Οι κάτοικοι δεν έχουν προβλήματα από αυτή την ιστορία.  

κ. Μηλίδης: Αλλιώς το είπατε. Εμείς παρόλο που ήταν Τετάρτη πρωινή, είχαμε 

θέσει ένα σημαντικό θέμα, ότι ζητούμε άμεση διαβούλευση. Δεν χρειάζονται χρόνια να 

γίνεται μια διαβούλευση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γι’ αυτό λοιπόν στηρίζουμε 

την άποψη ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει αυτή η διαβούλευση, αν δεν γίνει θέλουμε να 

έχουμε ήσυχη τη συνείδηση μας και ειλικρινείς απέναντι των κατοίκων του Αγ. Ιωάννη.  

κ. Αναστασιάδης:  Καταρχάς υπάρχει και ένα Πανεπιστήμιο, είναι αστικός 

οικισμός. Έχουν χτιστεί πάρα πολλές μεζονέτες και πολυκατοικίες. Δεν είναι αγρότες. 

Εκτός τούτου είναι μέσα στο πολεοδομικό σχέδιο των Σερρών, έχει σχέδιο πόλης μέχρι 

την … του Αγ. Γεωργίου. … 

κα Σαραντίδου:  Απλά ήθελα να πω και μου δόθηκε η αφορμή με αυτό που 

γίνεται, σε πάρα πολλούς δήμους εφαρμόζονται οι λαϊκές συνελεύσεις κατοίκων, ίσως θα 

έπρεπε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Θα βρούμε και άλλα τέτοια ζητήματα μπροστά μας. 

Δεν είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μια ανακοίνωση στο χωριό, την τάδε μέρα στο τάδε 

μέρος να μαζευτούν οι κάτοικοι γιατί έχουμε αυτό το θέμα. Να το δούμε, γίνεται σε πάρα 

πολλούς δήμους, για θέματα σοβαρά που ενδιαφέρουν άμεσα τους κατοίκους.  

κ. Δήμαρχος: Δύο κουβέντες ήθελα να πω, καλύφθηκα πλήρως από την 

τοποθέτηση του κ. Γκότση και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε. Ας μας πει κάποιος 

ποιες οι αρνητικές συνέπειες του αυτοτελούς οικισμού στον Αγ. Ιωάννη για την περιοχή 

ή για τους κατοίκους.  

κ. Αναστασιάδης:  Θα γίνει βιομηχανική περιοχή. 

κ. Δήμαρχος: Καμία αρνητική συνέπεια. 2ον, βοηθάμε κάποιες βιομηχανίες για 

να επεκταθούν και να δώσουν δουλειά και σε άλλους εργαζόμενους. Αυτή είναι η όλη 

ουσία, χωρίς να υπάρχει καμία αρνητική συνέπεια στην περιοχή. Ούτε εμποδίζεται η 

τουριστική ανάπτυξη του Αγ. Ιωάννη με την επέκταση δύο τριών βιομηχανιών που 

υπάρχουν εκεί.  
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Όσον αφορά για τη διαβούλευση, υπάρχει το Τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σερρών που εκφράζει όλη την τοπική κοινωνία. Και γι’ αυτό το θέμα 

προβλέπεται από τον Καλλικράτη, έχει δικαίωμα ψήφου η τοπική κοινότητα, θα ψηφίσει 

η κοινότητα. Ο κ. Σταυρόπουλος πήγε στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Σερρών, τους ενημέρωσε και αν ξέρω καλά με συντριπτική πλειοψηφία είπαν όλοι ναι. 

κ. Σταυρόπουλος: 12-2 ήταν. 

κ. Δήμαρχος: Από εκεί και πέρα δεν προβλέπεται τίποτα άλλο από τον 

Καλλικράτη και ότι προβλεπόταν έγινε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κωλυσιεργούμε 

περισσότερο πρέπει να περάσει αυτό το θέμα. Αυτοτελής οικισμός είναι και το Μετόχι 

και ο Ξηρότοπος. Υπάρχει κανένα πρόβλημα;  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα έκλεισε.  

 

Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία για το θέμα, για να μην καθυστερώ και έχουν 

αγωνία οι υποψήφιοι για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, οφείλω να 

ανακοινώσω τα αποτελέσματα.  

Ο κ. Πετρίδης έλαβε 22 ψήφους. 

Ο κ. Χαλκιόπουλος έλαβε 8 ψήφους. 

Ο κ. Καλαϊτζής Ιωάννης έλαβε 7 ψήφους. 

Υπήρξαν δύο άκυρα, ένα λευκό και μία αποχή.  

 

Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Παρών  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι  

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι  

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι  

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι  

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι  

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι  

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι  

Δούκας Γεώργιος:   Ναι  

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  
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Μοσχολιός Ζωγράφος:  Παρών  

Τατούδης Παναγιώτης:   Παρών  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Παρών  

Γκότσης Ηλίας:   Ναι  

Μηλίδης Θεόδωρος:   Παρών  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Ίντος Δημήτριος:   Παρών  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι  

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι   

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι  

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι  

Δήμου Ιωάννης:   Ναι  

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:  Παρών  

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι   

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι  

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι  

Λάτζος:    Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ. 
 

ΘΕΜΑ 23ο:  Ανάκληση της 589/2003 Α.Δ.Σ. ¨Τροποποίηση της αρίθμ. 204/2000 

Α.Δ.Σ. προς τον σκοπό ασκήσεως του δικαιώματος σύστασης 

οικογενειακού τάφου και έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης¨.  
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κ. Γαλάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί κ.κ. Συνάδελφοι, η Δ.Α. πιστή 

στη δέσμευση της και σύμφωνα με την θέση που έλαβε στο Δ.Σ. στις 17/4/2003, φέρνει 

ως θέμα την ανάκληση της απόφασης και του δικαιώματος οικογενειακού τάφου, όπως 

γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, το θέμα έχει συζητηθεί διεξοδικά και στο Δ.Σ. αλλά και 

δημόσια, υπήρχε ένα ζήτημα με την συμφόρηση και των Α’ και των Β’ Κοιμητηρίων, 

έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και βλέπετε σήμερα άλλο ένα βήμα που είναι προς τη 

σωστή κατεύθυνση ώστε να … Άλλωστε όπως θα διαβάσατε αναλυτικά και περιγράφει 

στην πρώτη θέση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων, εμείς είπαμε … ώστε να μην 

ανακληθεί η εν λόγω απόφαση διότι … με αποτέλεσμα η αγορά να είναι μόνο για τους 

πλούσιους …  

Με λίγα λόγια ερχόμαστε με συνέπεια και φέρνουμε ένα θέμα το οποίο 

ουσιαστικά και θα αποσυμφορήσει τα Κοιμητήρια και είμαστε συνεπείς και με τη θέση 

την οποία είχαμε λάβει όταν προέκυψε αυτό το θέμα στο Δ.Σ. Αναλυτικά είναι και οι 

αποφάσεις μέσα στον φάκελο και οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι γνωστές σε όλους 

σας. Σας έχω ξαναπεί ότι και ειδοποιήσεις έχουν σταλεί σύμφωνα με τον κανονισμό και 

επιστολή με την οποία εξηγούμε στους πολίτες για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει αυτή η 

κίνηση. Σήμερα φέρνουμε ένα ακόμη θέμα το οποίο αφορά τη λειτουργία των 

Κοιμητηρίων και επίσης η ενημέρωση που έχω και με την υπηρεσία με την οποία 

συνεργάζομαι για το θέμα των Γ’ Κοιμητηρίων αλλά και ο κανονισμός είναι ότι 

προχωρούμε και σε σχέση με την γεωλογική, γιατί θα πρέπει να εγκριθεί, να έχουμε 

γεωλογική καταλληλότητα από την Δ/νση την αρμόδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

και ... με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Σερρών, προχωρούν οι απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος με αυτά που μας ζητάν από το Υπουργείο και 

να σταλούν. Και συγχρόνως όπως σας είπα είμαστε στη φάση που επεξεργαζόμαστε τον 

καινούργιο κανονισμό των Κοιμητηρίων και μάλιστα όπως ακριβώς έχω συζητήσει και 

με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, χρησιμοποιούμε και την έγκριση του Συνηγόρου του 

Πολίτη από τον … Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για τον τρόπο λειτουργίας των 

Κοιμητηρίων. Θα παρακαλούσα το Σώμα να προχωρήσει στην ψήφιση της 

συγκεκριμένης απόφασης.  

κ. Μηλίδης:  κ. Γαλάνη, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω αν με τις επιστολές που 

στείλατε είχατε κάποια ανταπόκριση με τους ανθρώπους που έχουν περάσει 7-8 χρόνια, 

και αν έχετε αριθμό. 2ον, εάν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα έστω και μικρής επέκτασης 

των Α’ Κοιμητηρίων προς την πλευρά την …, παρότι ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες και 

3ον, υπάρχει ξέρω η μελέτη για τα Γ’ Κοιμητήρια. Που βρίσκεται αυτή η μελέτη και γιατί 

δεν προχώρησε;  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γαλάνη, έχετε λάβει υπόψη ότι υπάρχουν παιδιά νέα και 

πρέπει να εξαιρεθούν;  

κ. Γαλάνης:  Όπως με ενημέρωσε ο έφορος των Κοιμητηρίων, υπάρχει σχετική 

ανταπόκριση σιγά – σιγά από τις επιστολές τις οποίες τις είχαμε στείλει σταδιακά. Δεν 

στείλαμε και τις 1000 μαζί, τις στείλαμε σταδιακά ξεκινώντας από τις παλαιότερες των 

περιπτώσεων, σκεφτείτε ότι 20 χρόνια αυτό το θέμα δεν σκέφτηκε να το αντιμετωπίσει 

καμία Δ.Α. και φτάσαμε σ’ αυτή τη συμφόρηση και σταδιακά, από τις παλαιότερες των 

περιπτώσεων, υπήρχαν περιπτώσεις άνω της 20ετίας, μέχρι και περιπτώσεις του 1977, 

ξεκινήσαμε από αυτές πάντα με πολύ προσοχή και σε συνεννόηση των πολιτών και μετά 

την ενημέρωση και την ειδοποίηση, μετά με τον έφορο Κοιμητηρίων γιατί όπως είπα 

είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Επομένως όσον αφορά την ανταπόκριση εξελίσσεται καλά.  
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Όσον αφορά την δυνατότητα επέκτασης, ήδη είχα μια συνάντηση με τον 

δικηγόρο ενός πολίτη ο οποίος έχει κάνει από το 2000 αίτηση στον Δήμο και η υπηρεσία 

με ενημερώνει ότι τουλάχιστον γι’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν μέσα και δέντρα και 

δεν μπορεί να προχωρήσει, ήταν αρνητική η απάντηση της υπηρεσίας. Ο αρμόδιος 

υπάλληλος με ενημέρωσε ότι από το τμήμα Κτηματολογίου θα είναι αρνητική η 

απάντηση γιατί υπάρχει το ζήτημα με τα δέντρα.  

Όσον αφορά την πλευρά την οποία με ρωτάτε διερευνά η υπηρεσία, γιατί και 

εμένα το δικό μου το ερώτημα ήταν αυτό.  

Και όσον αφορά τη μελέτη για τη μελέτη τη γεωλογική, σας λέω ότι όλα αυτά τα 

χρόνια βρήκα μια κατάσταση για τα Γ’ Κοιμητήρια η οποία είχε να κάνει με μία 

αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενός συγκεκριμένου 

υπαλλήλου της υπηρεσίας μας και έκανα συσκέψεις για το τι μας ζητά το υπουργεί 

περιβάλλοντος, ευρέθησαν τα έγγραφα, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, έχω ένα email 

… η υπηρεσία και η συγκεκριμένη υπάλληλος και για τους περιβαλλοντικούς όρους να 

πάρουμε παράταση αλλά και να κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα ώστε να πάμε στην Έγκριση Γεωλογικής Καταλληλότητας για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα Γ’ Κοιμητήρια.  

Κ. Αναστασιάδη, δεν το συζητώ υπάρχει ευαισθησία πάνω σ’ αυτό το ζήτημα και 

το αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς είπατε, με πολύ προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

κ. Γάτσιος: κ. Πρόεδρε επειδή μπήκε ένα θέμα τώρα, δεν είχα θέμα να το θίξω, 

επέκταση του Α’ Κοιμητηρίου προς το γήπεδο. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα 

γιατί αν γίνει αυτή η επέκταση θα είναι ακριβώς πάνω από το γήπεδο, βάσει των 

περιβαλλοντικών όρων αυτοί οι όροι απαιτούν τουλάχιστον 500 μ. από κατοικημένη 

περιοχή, δεν μπορεί να επεκταθεί προς τα εκεί. Άσε που αν θα γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει 

ξεσηκωμός. Γι’ αυτό έκανα μια παρέμβαση και λέω ότι είναι φύση αδύνατον.  

κ. Κοτρώνης: Θέλω να μας ενημερώσετε σχετικά με τον Συμπαραστάτη του 

Δημότη που δεν εκλέχθηκε σήμερα, ποια είναι η συνέχεια; Πρέπει να ψηφιστεί, αν δεν 

ψηφιστεί τι γίνεται;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα έχουμε.  

κ. Κοτρώνης: Όσον αφορά το θέμα που συζητάμε ο κ. Δήμαρχος ήταν συνεπής 

στην υπόσχεση που μας έδωσε την προηγούμενη φορά. Συμφωνούμε απολύτως και 

εμένα με πείθει πιο πολύ το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να γίνει και μετά θάνατον 

διαχωρισμός μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Τα άλλα όλα είναι υποδεέστερα.  

κ. Πρόεδρος:  Και αυτή ήταν η πάγια θέση της Δημοτικής Πρωτοβολίας.  

κ. Κοτρώνης: Από εκεί και πέρα αντί να μιλάμε για επεκτάσεις που όπως 

γνωρίζουν πολλοί έχουν ανεβάσει τις τιμές και θα πληρώσουμε πάρα πολλά, νομίζω ότι 

διαθέτουμε τους χώρους για να μιλήσουμε πιο αποτελεσματικά για το Γ’ Κοιμητήριο και 

περιμένουμε αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο κ. Αντιδήμαρχος ότι σε εύλογο χρονικό 

διάστημα θα μας φέρει ολοκληρωμένη πρόταση για τον Κανονισμό. 

κα Σαραντίδου: Είχε αναφερθεί και στο πρώτο Δ.Σ. που είχαμε κάνει, είχαμε πει 

ότι θα προχωρήσουμε στη μελέτη, σ’ αυτό που προβλέπει ο Καλλικράτης και για την 

καύση των νεκρών, γιατί υπάρχουν πραγματικά συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται. 

κ. Χουρουζίδης:  Προηγουμένως ο κ. Γαλάνης αναφέρθηκε στην ανάκληση της 

απόφαση 589/2003 του Δ.Σ. Το θέμα αναφέρεται στην τροποποίηση της απόφασης 

204/2000 … 
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κ. Δήμαρχος: Αυτά όλα υπάρχουν στις εισηγήσεις, αν διαβάζετε τις εισηγήσεις 

δεν θα έχουμε καμία απορία. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους να ενημερωνόμαστε. Σε κάθε 

Δ.Σ. θα κωλυσιεργούμε έτσι. Τι λέει η εισήγηση; Η εισήγηση σας λέει που να 

ανατρέξετε, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν όλα φωτοτυπίες.  

κ. Μηλίδης:  Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει 

ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα, τουλάχιστον με την συνήθεια τον Ελλήνων, τις τακτικές 

που έχουμε εμείς ως χώρα. Υπάρχουν λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε το ρεπορτάζ, υπήρχε 

πολύ μεγάλη αντίδραση, με ικανοποίησε η άποψη από τον κ. Γαλάνη που λέει ότι 

παρόλα αυτά υπάρχει ανταπόκριση από πολλούς. Αυτό ίσως δίνει μια ανάσα, μικρή 

ανάσα. Δεν ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα αλλά αν είναι κάπως σημαντικό μπορεί να 

δίνει μια ανάσα. Για τα δέντρα που είπατε επάνω, βεβαίως όλοι είμαστε εναντίον της 

κοπής των δέντρων, εγώ όμως προσωπικά γι’ αυτό το θέμα νομίζω ότι μπορεί να γίνει 

μια εξαίρεση όπως έγινε και στο παρελθόν, γι’ αυτό το θέμα και μόνο. Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό, για να δώσουμε μια μικρή αναστολή χρόνου. Και νομίζω ότι εφόσον υπάρχει 

αυτή η ανταπόκριση, μπορεί να είναι και μεγάλη, και αφού προτείνουμε παρόλο που θα 

κοπούν δέντρα, θα θέλαμε να παραμείνει ως έχει, θα ψηφίσουμε αρνητικά στο θέμα αυτό 

και θα θυμίσω κ. Δήμαρχε, λέτε ότι μειοψήφησαν τότε ο κ. Παπαβασιλείου και η κ. 

Μπιτζίδου, οι οποίοι ζήτησαν την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία Γ’ 

Κοιμητηρίων. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Υπάρχει μελέτη, δεν την έχουμε ενεργοποιήσει. 

Άρα δηλαδή μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο διάστημα ενεργοποιώντας τη μελέτη. Άρα 

λοιπόν είμαστε αρνητικοί, επειδή πήραμε αυτές τις εξηγήσεις από τον κ. Αντιδήμαρχο 

ότι μπορεί να δοθεί μια μικρή ανάσα, από την αντίδραση του κόσμου.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη, σε οποιαδήποτε απόφαση, και σε αυτά που λέτε εσείς 

τώρα μπορεί να γίνει ένα γκάλοπ και να υπάρχουν αντιδράσεις. Το τι βγάζουν οι 

τηλεοράσεις είναι άλλο θέμα, ότι θέλουν βγάζουν. Δεν θα πάρουμε ποτέ αποφάσεις έτσι. 

Οι αποφάσεις που παίρνουμε θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα το συμφέρον του Δήμου 

και των δημοτών. Ξέρετε ότι γίνεται καθημερινά αγώνας για να βρεθεί τάφος και να 

ταφεί άνθρωπος; Το ξέρετε αυτό; Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα είναι δύσκολο, 

υπάρχει ένας συναισθηματισμός για τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν, αντίδραση 

υπάρχει και στην εκταφή πέραν των 7 χρόνων. Τι θέλουν; Να αγοράζουν τάφους όσοι 

μπορούν, το Α’ Κοιμητήριο έγινε ιδιωτικό νεκροταφείο. Και ο φτωχός θέλει να έχει 

αγορασμένο τον τάφο του αλλά δεν μπορεί, καταπίνει τον πόνο του. Θα δώσουμε λύσεις 

ή θα γίνουμε αρεστοί επειδή δικαιολογημένα και μου λένε ¨μη, το παιδί μου¨ κ.λπ. 

Καταλαβαίνω, αλλά τι θα κάνουμε; Θα πάρουμε εδώ αποφάσεις υπεύθυνα ή θα 

γινόμαστε αρεστοί; Βεβαίως πρέπει να γίνουν τα Γ’ Νεκροταφεία αλλά η μελέτη δεν 

είναι ολοκληρωμένη, ούτε πατάμε το κουμπί και γίνεται γρήγορα. Εξαρτάται και αν και 

πόσο μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη όταν ολοκληρωθεί. Ότι θα καταβάλουμε 

προσπάθειες βεβαίως και θα καταβάλλουμε. Θα κάνουμε ότι μπορούμε, πρέπει να μπει 

σε πρόγραμμα η μελέτη για να χρηματοδοτηθεί, αν δεν ενταχθεί σε πρόγραμμα δεν 

μπορεί να γίνει.  

Με υπευθυνότητα πρέπει να λειτουργούμε και να παίρνουμε τις αποφάσεις.  

κ. Πρόεδρος: Προχωρούμε στην ψήφιση. Υπέρ της ανάκλησης της Α.Δ.Σ. 

589/2003. 

Δινάκης Κωνστανίνος:  Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:   Ναι  
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Μυστακίδης Παύλος:              Ναι  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Ναι  

Στεργίου Νικόλαος:   Ναι  

Αραμπατζής Θεόδωρος:  Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ναι  

Αρναούτογλου Φωτεινή:  Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ναι  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης: Ναι  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:  Ναι  

Σούζας Ζαχαρίας:   Ναι  

Θεοχάρης Μιχαήλ:   Ναι  

Δούκας Γεώργιος:   Ναι  

Νιζάμης Δημήτριος:   Ναι  

Βαλτσάνης Δημήτριος:  Ναι  

Μοσχολιός Ζωγράφος:  Παρών  

Τατούδης Παναγιώτης:   Παρών  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:  Παρών   

Γκότσης Ηλίας:   Ναι  

Μηλίδης Θεόδωρος:   Παρών   

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι 

Ίντος Δημήτριος:   Παρών  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:  Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι  

Γάτσιος Αθανάσιος:   Ναι  

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι   

Δρίγκα Χρυστούλα:   Ναι  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:  Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Ναι   

Αγοραστός Αγοραστός:  Ναι  

Δημητρίου Ευστράτιος:  Ναι   

Δήμου Ιωάννης:   Ναι  

Παπαδοπούλου Φωτεινή:  Ναι 

42 



Μερετούδης Δημήτριος:  Ναι  

Αποστολίδου Ραχήλ:   Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι   

Χράπας Παντελής:   Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι  

Χουρουζίδης Νικόλαος:  Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:  Ναι  

- Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. 
 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

231 / 2011 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί των αριθμ. 2, 3 και 4/2011 αποφάσεων του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών. 

 

232 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Διοργάνωση 

της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨. 

 

233 / 2011  Έγκριση υλοποίησης της πράξης ¨Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας 

Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨. 

 

234 / 2011 Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Σερρών σε 

διάφορες δράσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο του έργου ¨Active Travel 

Network¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 

2007-2013.  

 

235 / 2011 Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης του δήμου Σερρών με τις εγκαταστάσεις 

του Πυροσβεστικού Σταθμού Σερρών.  

 

236 / 2011 Γνωστοποίηση στο Δ.Σ. των καταστάσεων με τις θέσεις στάθμευθσης που 

παραχωρήθηκαν κατά καιρούς σε δημότες, υπηρεσίες, κ.λ.π.   

 

237 / 2011 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρ. 278/2010 Α.Δ.Ε. 

 

238 / 2011  Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο 

εξωτερικό σε δράσεις του έργου ¨PIMMS TRANSFER¨ για το έτος 2011. 

 

239 / 2011 Έγκριση εξειδικευμένων οφειλών του πρ/τος ¨PIMMS TRANSFER¨. 

 

240 / 2011 Έγκριση πρώτης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του 

έργου: ¨Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγίας 

Ελένης, Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου¨.  
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Πρ. 6/1/2011 Αποσύρεται το θέμα:  «Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δημιουργία 

δενδροστοιχίας εκ του οδικού άξονα Ερμού – Βενιζέλου για το έτος 

2011¨». 

 

Πρ. 6/2/2011 Ομοίως το θέμα: «Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δενδροφυτεύσεις 

πεζοδρομίων στην ΒΑ. περιοχή της πόλης των Σερρών για το έτος 2011¨».  

 

Πρ. 6/3/2011 Ομοίως το θέμα: «Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Αντιπλημμυρική 

προστασία δασικού δρόμου κοιλάδας Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών για 

το έτος 2011¨».   

 

241 / 2011   Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών: ¨Οργάνωση, 

διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2010-2011¨. 

 

Πρ. 6/4/2011 Αποσύρεται το θέμα:  «Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δενδροφύτευση 

στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων για το έτος 2011¨». 

 

242 / 2011 Συνέχιση χρήσης του οικήματος της εστίας του ανέργου κοριτσιού στις 

Σέρρες για οργάνωση γραφείου εθελοντισμού στα πλαίσια της ανάδειξης 

ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού το έτος 2011. 
 

243 / 2011 Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαριότητα του 

Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα¨ για το 

πρώτο τρίμηνο του 2011¨.     

  

244 / 2011 Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαριότητα των 

Δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Μητρουσίου¨ 

για το πρώτο τρίμηνο του 2011.  

 

245 / 2011 Έγκριση απολογισμού του Κ.Α.Π.Η. Σκουτάρεως, οικονομικού έτους 

2010.  

 

246 / 2011 Ορισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. 

  

247 / 2011 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. 

Δερμεντζή Κων/νο του Ιωάννη.  

 

248 / 2011 Ομοίως στον κ. Σωτηριάδη Δημήτριο του Νικολάου.  

 

249 / 2011 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου.  

  
250 / 2011 Ομοίως στην κα Εσκιτζοπούλου Ελένη του Νικολάου.   

 

251 / 2011 Ομοίως στον κ. Κατσούλη Αντώνιο του Δημητρίου.      
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252 / 2011 Ομοίως στους κ.κ. Πάνου Περιστέρα και Πάνου Δημήτριο.   

 

253 / 2011 Ομοίως στην κα Σαββοπούλου Άννα του Γεωργίου.      

 

254 / 2011 Ομοίως στον κ. Πούσκα Θωμά του Θεοχάρη.                            

 

255 / 2011 Ομοίως στην κα Μαλιάρα-Καραλέμη Αφροδίτη του Αθανασίου.  

 

256 / 2011 Έγκριση τοποθέτησης τριών (3) στήλων και τριών (3) φωτιστικών  

σωμάτων στο Δ.Δ.  Καπ. Μητρούση.  

 

257 / 2011 Ομοίως δύο (2) στύλων και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου 

στο τέρμα της οδού Σαρανταπόρου στις Σέρρες. 

 

258 / 2011 Ομοίως δύο (2) φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου στο νέο οικισμό 

Φλωρίνης, στις Σέρρες. 

 

259 / 2011 Ομοίως ενός (1) φωτιστικού σωμάτος υδραργύρου στην οδό Προμηθέως 

στις Σέρρες. 

  
260 / 2011 Έγκριση μετατόπισης δικτύου της ΔΕΗ Σερρών στην οδό Μάνης – Φιλίας 

στους Επταμύλους.  

 

261 / 2011 Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

 

262 / 2011 Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την 

κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  

 

263 / 2011  Έγκριση του απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής  Δημ. Σχολείου-

Νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ελένης», έτους 2010. 

  
264 / 2011  Ομοίως της «53ης Σχολικής Επιτροπής Μουσικού Γυμνασίου-Μουσικού 

Λυκείου Σερρών», έτους 2010. 

 

265 / 2011  Ομοίως της «16ης Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημ. Σχ. Σερρών», έτους 2010. 

 

266 / 2011  Ομοίως της «55ης Σχολικής Επιτροπής 31ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 

2010. 

 

267 / 2011  Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου 

της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως», έτους 2010. 

 

268 / 2011  Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου 

της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακούσας», έτους 2010. 
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269 / 2011  Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου 

της Τοπικής Κοινότητας Κουμαριάς», έτους 2010. 

 

270 / 2011  Ομοίως της «6ης Σχολικής Επιτροπής 17ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών», 

έτους 2010. 

 

 271 / 2011  Ομοίως της «14ης Σχολικής Επιτροπής  3ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010. 

 

272 / 2011  Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής  Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου 

της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα», έτους 2010. 

 

273 / 2011  Ομοίως της «54ης Σχολικής Επιτροπής 15ου Νηπιαγωγείου Σερρών», 

έτους 2010. 

 

274 / 2011  Ομοίως της «50ης Σχολικής Επιτροπής 3ου Λυκείου Σερρών», έτους 2010. 

 

275 / 2011  Ομοίως της «60ης Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη 

Σερρών», έτους 2010. 

 

276 / 2011  Ομοίως της «10ης Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου-

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

  
277 / 2011  Ομοίως της «22ης Σχολικής Επιτροπής 13ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

278 / 2011  Ομοίως της «5ης Σχολικής Επιτροπής 10ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

και 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών», έτους 2010. 

 

279 / 2011  Ομοίως της «32ης Σχολικής Επιτροπής 7ου  και 10ου Νηπιαγωγείου 

Σερρών», έτους 2010. 

 

280 / 2011  Ομοίως της «18ης Σχολικής Επιτροπής 8ου – 25ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών», έτους 2010. 

 

281 / 2011 Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το Π.Δ. 

168/2008 για την απογραφή του 2011. 

 

282 / 2011 Ανάκληση της 589/2003 Α.Δ.Σ. περί σύστασης οικογενειακών τάφων.   

     

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

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Αγιαννίδου  - Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

Αγοραστός Αγοραστός  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος  

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος  

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
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Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης  

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χράπας Παντελής 

 


