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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 

 

 

Της 16ης  Μαρτίου 2011 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 μ.μ. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου 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 

Δούκας Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

Ίντος Δημήτριος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Κοτρώνης Παναγιώτης. 
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από: 

                        α) Ιατρικό Σύλλογο Σερρών,  

                        β) Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ  και  

                        γ) Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών.    

 

ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρο 76 του Ν. 

3852/10.    

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο ετήσιο ανερχόμενο Διεθνές 

τουριστικό γεγονός ¨Πολιτιστικός Τουρισμός 2011¨ που θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο από τις 13 έως τις 16 

Απριλίου 2011.    

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε προκήρυξη του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος INTERREG IV C σχετικά με την Επιχειρηματικότητα-

Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών σε εκπαιδευτικό 

ταξίδι στο Λιβόρνο της Ιταλίας από τις 4 έως 8 Απριλίου στα πλαίσια του 

έργου ¨FOREST CITIES¨. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση ¨Πληθωριστικής προσαρμογής τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨.  

  
ΘΕΜΑ   7ο: Αλλαγή μισθωτικής σχέσης του υπ’ αρ. 12 καταστήματος Δημοτικού 

Μεγάρου.        

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.       

 

ΘΕΜΑ   9ο: Λήψη απόφασης για την καθιέρωση προτυπωμένου σήματος του Δήμου 

Σερρών.                                  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010.         

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας:  

                        α) Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, άρθρο 62 Ν. 3852/10, 

                        β) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών, άρθρο 73 Ν. 3852/10 και  

                        γ) Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, άρθρο 72 Ν. 3852/10.  

                            
ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Συμβουλίων:  

                        α) Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σερρών, άρθρο 83 Ν. 3852/10   και  

                        β) Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σερρών, άρθρο 84 Ν. 3852/10.  
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ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας και εκπροσώπησης φορέων 

μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Σερρών, 

άρθρο 78 Ν. 3852/10.    

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2010 του Δήμου 

Σερρών.   

 

ΘΕΜΑ  15ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.       

   
ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση προμήθειας κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης.   

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών, ηχητικής κάλυψης 

παρελάσεως, εκφώνησης και φωτογράφηση αυτής, για την 25η Μαρτίου 

2011, ημέρα Εθνικής Επετείου.    

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση δύο μελετών παροχής υπηρεσιών με τους κάτωθι τίτλους:  

                        α) Έκδοσης εισιτηρίων, φιλοξενίας, μετακίνησης και ξενάγησης στο 

πλαίσιο διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο 

Σερρών (για το έτος 2011), πρ/σμού 72.722,83 €   και  

                        β) Ενημέρωση και διαφήμιση στο πλαίσιο διοργάνωσης της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών, πρ/σμού 93.371,36 €.   

  

ΘΕΜΑ  20ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της μελέτης εφαρμογής και 

συνέχιση για το έτος 2011 του έργου: ¨Μελέτη – κατασκευή – 

χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού 

αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών¨.    

                         

ΘΕΜΑ  21ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Κατασκευή 12-

θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨, από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.    

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης των έργων:    

                        α) Αποχετευτικό δίκτυο με τη μέθοδο των δικτύων κενού του Δ.Κ. 

Κ.Μητρούση και σύνδεσης με την ΕΕΛ   και  
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                        β) Αποχετευτικό δίκτυο με τη μέθοδο των δικτύων κενού του Δ.Κ. 

Σκουτάρεως και σύνδεσης με την ΕΕΛ 

                        και υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης έργου: ¨Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών¨ που χρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των έργων: 

                        α) ¨Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις στα Τ.Δ. του Δήμου¨  και  

                        β) ¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Τ.Δ. 

Σκουτάρεως για το έτος 2011¨.     

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της συνέχισης για 

το έτος 2011 του έργου: ¨Εργασίες διαμόρφωσης του 4ου ορόφου του 

κτηρίου της Δ.Ε.Π.Κ.Α. σε σχολή χορού¨.   
 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Επισκευή στέγης Δημοτικών Σχολείων 

Αγ. Ελένης και Κωνσταντινάτου¨.   

  
ΘΕΜΑ  27ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

                       α) του κ. Δημάρχου,  

                       β) του δικηγόρου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία,  

                       γ) υπαλλήλων του Δήμου   και   

                       δ) υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και Δημάρχου.   

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

    

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια Διάταξη θα 

ήθελα να ενημερώσω το Σώμα σχετικά με το κάπνισμα κάποιων συναδέλφων έξω από 

την αίθουσα του Διοικητηρίου. Εμείς οι αιρετοί πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα 

έτσι ώστε οι πολίτες με την εφαρμογή του νόμου να ακολουθούν τη δική μας πορεία. Θα 

παρακαλούσα, σέβομαι τους καπνιστές, θα παρακαλούσα μετά από δύο ώρες Δ.Σ. θα 

κάνω ένα διάλειμμα σεβόμενος τους καπνιστές, ένα διάλειμμα έτσι ώστε να βγούμε έξω 

από το κτίριο του Διοικητηρίου και φυσικά ακόμη και τα αποτσίγαρα δεν πρέπει να τα 

πετάξουμε στα σκαλοπάτια και αριστερά και δεξιά. Νομίζω ότι είναι ένα μικρό δείγμα 

πολιτισμού και πρέπει όλοι να το σεβαστούμε και να το φροντίσουμε.  
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Ένα 2ο, σχετικά με το νερό το οποίο όλοι έχουμε ανάγκη να το πιούμε. Μετά την 

πάροδο, τη λήξη του Δ.Σ., έχει τοποθετηθεί ένας κάδος έξω από την αίθουσα, θα 

παρακαλούσα ο καθένας να πάρει το μπουκάλι του και να το αποθέσει στον κάδο ο 

οποίος έχει τοποθετηθεί γι’ αυτή τη δουλειά.  

Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω το Σώμα ότι επειδή με το γραφείο της 

αντιπολίτευσης το οποίο είπαμε εδώ και τόσο καιρό ότι ετοιμάζεται, αλλά δυστυχώς 

όπως γνωρίζετε όλοι σας δεν μπορούμε να κάνουμε έστω και την παραμικρή δαπάνη, 

αλλάξαμε ιδέα και το γραφείο της αντιπολίτευσης τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες, 

όσοι συνάδελφοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, θα είναι το αντικαπνιστικό ιατρείο, το 

οποίο είναι στην αίθουσα …, δεν ξέρω πόσοι την έχετε επισκεφτεί, νομίζω ότι εκεί είναι 

μια αξιοπρεπής αίθουσα που μπορεί να την χρησιμοποιήσει όποιος θέλει κατά τις 

απογευματινές ώρες, διότι το ωράριο που χρησιμοποιείται από το αντικαπνιστικό ιατρείο 

είναι μία ή δύο μέρες της εβδομάδας και μάλιστα κατά τις μεσημεριανές ώρες.  

Και προχωράμε στην απάντηση από τον Δήμαρχο σχετικά με την ερώτηση του κ. 

Κοτρώνη … 

κ. …: Απουσιάζει ο κ. Κοτρώνης. 

κ. Πρόεδρος:   Θα προχωρήσουμε τότε στα θέματα προ ημερήσιας διάταξης. Το 

1ο θέμα σχετικά με τις ¨Συγχωνεύσεις Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨. Θα δώσω τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Παιδείας την κ. Μπιτζίδου, να 

κάνει μια ανάλυση, μια ενημέρωση για το θέμα αυτό. 

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, το 

θέμα των συγχωνεύσεων είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία έχουν 

απασχολήσει τη Δ.Α. από τη στιγμή που άρχισαν οι διάφορες φήμες. Πανέτοιμοι για να 

αντιμετωπίσουμε το θέμα, το διαχειριστήκαμε ως εξής. Ξεκινήσαμε με πρωτοβουλία του 

Δημάρχου πάρα πολύ νωρίς τις επαφές μας με διάφορους φορείς με τους οποίους 

διαβουλευτήκαμε για το σοβαρό αυτό θέμα. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο είχε 

κανονιστεί με απόφαση του Δημάρχου και με πρωτοβουλία του συνάντηση στο 

Δημαρχείο των εξής φορέων, παρούσα εγώ και ο Δήμαρχος, ήταν εκπρόσωποι του 

συλλόγου δασκάλων Εμμ. Παπά, εκπρόσωποι του ομοσπονδιακού συλλόγου γονέων της 

Πρωτοβάθμιας, ήταν εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 

που δεν έστειλε εκπρόσωπο και παραβρέθηκε ο ίδιος, είχαμε εκπροσώπους γονέων και 

συζητήσαμε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα.  

Μετά από αρκετή ώρα διαβούλευσης καταλήξαμε σε μία κοινή γραμμή και σε 

προτάσεις οι οποίες καταγράφηκαν και αργότερα διαβουλεύτηκαν και συζητήθηκαν … 

και οι οποίες ήταν οι εξής, προτείνανε όλοι με ομοφωνία ο αριθμός των μαθητών ανά 

τμήμα να μην υπερβαίνει τα 20-25 παιδιά στις σχολικές μονάδες που ιδρύονται. 

Προτείναμε την ίδρυση και την σωστή στελέχωση 6θέσεων σχολείων με υποδομές, τα 

1θέσια σε ορεινές περιοχής ή σε περιοχές με ιδιατερότητες προτείναμε να παραμείνουν, 

τα 4θέσια με προοπτική στελέχωσης και ανάπτυξης επίσης να παραμείνουν, …, και αυτό 

είναι το παράδειγμα του Δημ. Σχολείου Κάτω Καμήλας, να εξασφαλιστούν τα χρήματα 

για τις πιθανές μετακινήσεις των μαθητών μετά από τις επικείμενες συγχωνεύσεις και 

επιμείναμε πάρα πολύ εδώ γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα … το οποίο πονάει, επίσης 

το ερευνητικό προσωπικό το οποίο θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο με … ή με 

λογοθεραπευτή γιατί πολλά παιδιά εμφανίζουν προβλήματα και ψυχολόγο στα σχολεία 

και   προτείναμε επίσης ……. .  υποδομές  που  θα  πρέπει  να έχει το κάθε σχολείο, όπως  

5 



 

υπολογιστές και στελέχωση της κάθε σχολικής μονάδας με το απαραίτητο εκπαιδευτικό 

προσωπικό … Αυτή ήταν η κοινή γραμμή η οποία ακολουθήθηκε και συγκεκριμένα οι 

προτάσεις αυτές κατατέθηκαν 23 Φεβρουαρίου, όταν συναντηθήκαμε με πρωτοβουλία 

του Δημάρχου στο Δημαρχείο με τους παραπάνω φορείς που ανέφερα. Μάλιστα σε 

εκείνη τη συνάντηση, τη διαβούλευση, πολλοί αρνήθηκαν να καταθέσουν προτάσεις 

γιατί ήταν άγνωστο σε όλους ποιες ήταν οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις από τους 

διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, άρα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε 

με πραγματικά στοιχεία.  

Στις 15/2 εγώ παρέλαβα επίσημο έγγραφο από τους διευθυντές οι οποίοι ζήτησαν 

από εμάς να κάνουμε προτάσεις σχετικά με τις συγχωνεύσεις, αναφέροντας φυσικά και 

… του υπουργείου γενικότερα, χωρίς όμως να έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση. 

Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Σερρών δεν είναι γνώστης του εκπαιδευτικού προσωπικού και 

των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει κάθε σχολείο. Δεν γνωρίζαμε και δεν έχουμε τα 

στοιχεία για τον αριθμό μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα, δεν γνωρίζουμε τις 

μετακινήσεις των μαθητών οι οποίοι ήδη υπάρχουν, είναι αυτό ένα κομμάτι το οποίο 

διαχειρίζεται … Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Άρα εγώ συγκάλεσα αμέσως την 

Επιτροπή Παιδείας η οποία διαβουλεύτηκε και γνωμοδότησε στις 18/2/2011 και εκεί 

συζητήθηκαν τα θέματα, τα συγκεκριμένα θέματα των συγχωνεύσεων και φυσικά και 

άλλα, και όλοι αποφασίσαμε επίσης εκτός από την αρνητική ψήφο του διευθυντή της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι οι παραπάνω προτάσεις οι οποίες είχαν διατυπωθεί 

στη διαβούλευση, έγιναν αποδεκτές. Εκεί συζητήσαμε και τις ιδιαιτερότητες, γιατί 

κατατέθηκαν επισήμως από τον Δ/ντή της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας οι 

προτάσεις οι σχετικές με τις συγχωνεύσεις και τότε όλοι είχαμε καταθέσει τις απόψεις 

μας. Συγκεκριμένα, τα σχολεία στα οποία δημιουργήθηκε το πρόβλημα και στις … όπως 

είναι γνωστό αργότερα, ήταν η μετακίνηση του Γυμνασίου Προβατά στο Γυμνάσιο του 

Στρυμονικού και η μετακίνηση του Λυκείου Στρυμονικού στο Λύκειο Προβατά, ώστε με 

τη λογική του Διευθυντή να δημιουργηθεί μια ισχυρή μονάδα Γυμνασίου στο 

Στρυμονικό και μια ισχυρή μονάδα Λυκείου στον Προβατά.  

Πάνω σ’ αυτό το θέμα συζητήθηκαν τα εξής και κατόπιν προτάσεως μου, στην 

οποία υπήρχε ομοφωνία εκτός από την αρνητική ψήφο του Διευθυντή, και 

επιχειρηματολογώντας κατέθεσα τα εξής, ότι αυτή τη στιγμή το Γυμνάσιο – Λύκειο 

Προβατά έχει μια πάρα πολύ καλή λειτουργία, υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου με ένα πολύ καλό δυναμικό μαθητών, με πολύ αξιόλογες επιδόσεις. Ένα 2ο 

σημείο στο οποίο επιχειρηματολόγησα ήταν ότι οι μετακινήσεις που θα γίνουν θα είναι 

μεταξύ όμορων Δήμων και όχι του ιδίου Δήμου, οπότε εκεί θα προκύψουν προβλήματα 

επιχορηγήσεων και από πλευράς μετακινήσεων. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα 

πολύ λεπτό με τις χιλιομετρικές αποστάσεις κ.λπ. και εκτός του ότι δεν θα γινόταν 

πραγματική οικονομία, μετά από αυτό το σύνολο των δύο μετακινήσεων παρά μόνο 

κατάργηση δύο διευθυντών. Επίσης, θα γινόταν μια αναστάτωση στο σχολείο, γιατί πάρα 

πολλοί μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο Προβατά προέρχονται από τα γύρω χωριά 

άρα θα απομακρύνονταν πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Γυμνάσιο στο οποίο 

θα μετακινούνταν, θα μπορούσαν να φτάσουν και στα 20 χλμ., άρα είπαμε ότι αυτή η 

μετακίνηση δεν είναι και οικονομικά συμφέρουσα αλλά σίγουρα και οι αποστάσεις θα 

ταλαιπωρήσουν τα παιδιά.  
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Επίσης, ένα 3ο επιχείρημα ήταν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό λειτουργεί άψογα 

γιατί οι διάφορες ειδικότητες των καθηγητών μπορούν να έχουν πλήρες ωράριο στο 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Γιατί επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, βλέπουμε 

τους εκπαιδευτικούς να μετακινούνται σε διάφορα σχολεία. Στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα.  

Μετά από τη διαβούλευση αυτή και την … που είχαμε με την επιτροπή Παιδείας 

και τα συμπεράσματα που βγάλαμε συνεχίστηκαν οι συνεχείς επαφές με και οι 

διαβουλεύσεις με διάφορους φορείς και τους συλλόγους γονέων. Συγκεκριμένα 

ακολούθησε επίσης … στα Καλά Δέντρα και στην Άνω Καμήλα, παραβρισκόμενη κι εγώ 

και όπου διαβουλευτήκαμε με τους γονείς για την ανησυχία που είχαμε σχετικά με τις 

συγχωνεύσεις των σχολείων. Στα Καλά Δέντρα δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα γιατί δεν 

έγινε κάποια πρόταση για συγχώνευση από τη Διεύθυνση, όμως το σχολείο της Άνω 

Καμήλας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Παρέλαβα έγγραφο διαμαρτυρίας από τους γονείς και 

από τους τοπικούς φορείς της Άνω Καμήλας γιατί η Άνω Καμήλα εμφανίζει την εξής 

ιδιαιτερότητα σαν σχολείο, είναι μια σχολική μονάδα η οποία έχει προοπτική, αυτή τη 

στιγμή δεν έχει μεγάλο αριθμό μαθητών, είναι γύρω στους 45, όμως εμφανίζει μια 

δυναμική ανάπτυξη και ο επόμενος χρόνος θα βρει την τοπική κοινότητα με πολύ 

περισσότερους μαθητές, οπότε πάνω σ’ αυτό το ζητούμενο πήρα εγώ ένα έγγραφο με 

επιχειρηματολογία από τους τοπικούς φορείς. Επακολούθησε η επίσκεψη μου στις 28 

Φεβρουαρίου στην Αθήνα όπου είχαμε ενημέρωση εκεί από τους Υπουργούς, από τους 

υφυπουργούς για τα επενδυτικά θέματα αλλά και τα θέματα με τις συγχωνεύσεις και όλα 

τα άλλα τα οποία θα φέρει η νέα εκπαιδευτική πολιτική.  

Εκεί πέρα, εγώ προσωπικά, πήγα στο Υπουργείο και στο Γραφείο της κ. 

Διαμαντοπούλου, κατέθεσα το έγγραφο που μου έδωσαν οι φορείς της Άνω Καμήλας και 

με αριθμό πρωτοκόλλου το προώθησα στην ίδια την υπουργό. Επίσης, έκανα τη σχετική 

νύξη για τα θέματα και τα προβλήματα … και επίσης, κάτι που μου διέφυγε να σας πω, 

ότι ενώ είχε προηγηθεί με πρωτοβουλία του κ. Χράπα συνάντηση με τον κ. …, τον 

διευθυντή για τα θέμα του Γυμνασίου – Λυκείου Προβατά, όπου εκεί αναφέραμε το 

πρόβλημα, έγινε νύξη του … και του κ. … στην υπουργό. Άρα το πρόβλημα που 

προέκυψε με το Γυμνάσιο – Λύκειο Προβατά επίσης κατατέθηκε και ενημερώθηκε 

προσωπικά η ίδια η υπουργός στην ενημέρωση που είχαμε.  

Υπήρχε και συνέχιση των επαφών που κάναμε, συγκεκριμένα είμαστε συνεχώς 

σε επαφή με τους συλλόγους γονέων από το δημοτικό σχολείο της Άνω Καμήλας και του 

Γυμνασίου – Λυκείου Προβατά, για την Άνω Καμήλα προτάθηκε ακόμα μία λύση, η 

λύση είναι ότι εάν το σημερινό σχολείο της Άνω Καμήλας δεν έχει δυνατότητα στέγασης 

περισσότερων παιδιών … υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κτίριο που είναι η πρώην 

κοινότητα, που μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά σαν ένα νέο σχολείο. Αυτή εδώ η 

πρόταση κατατέθηκε αλλά …  πήρα και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας του 

Δήμου κάναμε αυτοψία και επίσημα πλέον αυτή η πρόταση βρίσκεται στο πακέτο των 

προτάσεων εδώ για να προωθηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του κ. …  

Η επόμενη επαφή έγινε σήμερα, με πρωτοβουλία του κ. Χράπα και παρουσία του 

Δημάρχου, συναντηθήκαμε στο … του Γυμνασίου – Λυκείου Προβατά, όπου εκεί 

παρουσία γονέων συλλόγων καθώς και εκπροσώπων από το Γυμνάσιο – Λύκειο του 

Στρυμονικού, καταλήξαμε και διατυπώσαμε τις εξής … και ομόφωνα συμφωνήσαμε.  
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Αποφασίζουμε για το Γυμνάσιο – Λύκειο Προβατά,  ότι είναι  μια αυτοτελής μονάδα που 

λειτουργεί άψογα, με την επάρκεια εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ώρες 

και στα δύο σχολεία και δεν χρειάζεται να μετακινηθούνε. Οι επιδόσεις των μαθητών 

είναι εξαιρετικές, η μετακίνηση των μαθητών επιβαρύνει το πρόγραμμα τους 

σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο από τη μελέτη τους, δεν υπάρχει συγκοινωνία μεταξύ των 

δύο αυτών δημοτικών ενοτήτων, για όταν θα χρειαστεί επιπλέον δρομολόγιο για τις 

μετακινήσεις των μαθητών και το οικονομικό όφελος θα είναι πολύ μικρότερο από ότι 

επιδιώκει το Υπουργείο γιατί οι δαπάνες στις μετακινήσεις των μαθητών είναι πολύ 

μεγαλύτερες.  

Το Δ.Σ. αντιμετωπίζοντας με σοβαρότητα και … το θέμα αυτό, οργανωμένα 

πλέον και από ότι μάθαμε και από τα Μ.Μ.Ε. με την εναλλακτική πρόταση που κάνει ο 

διευθυντής της Δ/θμιας για τη διαφορετική του … σχετικά με τις συγχωνεύσεις, όπου 

προτείνει το Γυμνάσιο – Λύκειο Προβατά να παραμείνει ως έχει, εισηγούμαστε τα 

παρακάτω … και υπάρχει και αντίστοιχη εισήγηση στον φάκελο.  

Το πρώτο που εισηγούμαστε είναι ότι θα πρέπει γι’ αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά 

θέματα να προηγηθεί διαβούλευση. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η απόφαση του 

Υπουργείου μας αιφνιδίασε όλους γιατί ενώ περιμέναμε να καταθέσουν συγκεκριμένες 

προτάσεις τις οποίες θα προτείνουν για διαβούλευση, νομίζαμε ότι αυτή είναι η πολιτική 

της κυβέρνησης για σοβαρά θέματα, μας αιφνιδίασε καταθέτοντας ολοκληρωμένες 

προτάσεις για συγχωνεύσεις. Άρα εισηγούμαστε ότι θα πρέπει να προηγηθεί 

διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τα τοπικά διαμερίσματα, επίσης, με τους 

συλλόγους γονέων, πριν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις για συγχωνεύσεις σχολείων.  

Εισηγούμαστε τις προϋποθέσεις τις οποίες εξ αρχής λάβαμε σαν κοινή γραμμή με 

τους διάφορους φορείς. Όπως σας ανέφερα για τον αριθμό μαθητών, για τα σχολεία με 

ιδιαιτερότητες, για τα 6θέσια τα οποία πρέπει να είναι σωστά στελεχωμένα και φυσικά 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει ένα σωστό σχολείο, για τα 4θέσια όπως 

της Άνω Καμήλας που μπορεί του χρόνου με τη δυναμική που έχει να λειτουργήσει σαν 

6θέσιο, επίσης για το προσωπικό που θα πρέπει να έχουμε, τις καινούργιες ειδικότητες 

καθώς και τις ανάλογες ειδικότητες που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί, μεγάλος 

αριθμός ειδικοτήτων, γενικότερα για το Γυμνάσιο – Λύκειο Προβατά, εισηγούμαστε το 

εξής, το οποίο λίγο πολύ έχει ειπωθεί από τα προηγούμενα. Δεν γίνεται οικονομία με τις 

προτάσεις που προτείνονται από το Υπουργείο και δημιουργούνται καινούργια 

προβλήματα με τις μετακινήσεις. Το μαθητικό δυναμικό του συγκεκριμένου σχολείου 

έρχεται από διάφορα χωριά Κολοκυθιά, Βαμβακιά, Αναγέννηση, Προβατά, Μητρούσι, 

Κάτω Μητρούσι, Κάτω Καμήλα, Άνω Καμήλα, οπότε δημιουργείται μια σχολική μονάδα 

που περιλαμβάνει Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο και ένα οργανωμένο συγκρότημα με 

πλήρη μαθητική επάρκεια.  

Η σημερινή λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου πληροί όλες τις … 

προϋποθέσεις και επίσης δεν ελήφθησαν καθόλου οι προτάσεις υπόψη των τοπικών 

φορέων και των συλλόγων γονέων. Αυτές είναι εν ολίγοις οι κινήσεις που έκανε η Δ.Α. 

και οι … που κατατίθενται για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες Γυμνάσιο – Λύκειο 

Προβατά, καθώς επίσης και για το Δημοτικό της Άνω Καμήλας το οποίο εμφανίζει όπως 

είπαμε αυξητική τάση να παραμείνει ως έχει και να λειτουργήσει ενδεχομένως του 

χρόνου στο νέο κτίριο της πρώην κοινότητας το οποίο παραχωρήθηκε μετά από απόφαση  
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του τοπικού συμβουλίου. Αυτές είναι οι εισηγήσεις και οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε 

για τις συγχωνεύσεις.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Αντιδήμαρχε, εγγράφως αυτά που καταθέσατε λίγο πολύ 

μας εκφράζει όλους. Αυτό το πόρισμα που κάνατε εγγράφως διαβιβάστηκε στη 

Δευτεροβάθμια; Αν ναι, γιατί βλέπουμε ότι δεν λήφθηκε υπόψη η Δευτεροβάθμια, 

δηλαδή αποφασίζει και διατάζει η Πρωτοβάθμια χωρίς να λαβαίνει υπόψη τις απόψεις 

των τοπικών κοινωνιών; Αν όχι γιατί δεν έγιναν; 

κα Μπιτζίδου: Κοιτάξτε, με τη Δευτεροβάθμια είμαστε σε καθημερινή 

επικοινωνία.  

κ. Κατιρτζόγλου: Εγγράφως έγιναν; 

κα Μπιτζίδου: Ναι φυσικά. Όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν κοινοποιηθεί όχι 

μόνο στην Επιτροπή Παιδείας αλλά και στο υπουργείο. Μέσω της Επιτροπής Παιδείας 

κοινοποιήθηκε και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια, στους αντίστοιχους 

συμμετέχοντες φορείς, στο Υπουργείο. Άρα όλη αυτή η συζήτηση … 

κ. Κατιρτζόγλου: Άρα η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια … είχαν υπόψη 

τους την δική μας πλευρά.  

κα Μπιτζίδου: Ναι φυσικά, συμμετείχαν στην Επιτροπή Παιδείας …  

κ. Κατιρτζόγλου: Από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας δεν είχαμε καμιά 

εισήγηση, καμιά αντίδραση. 

κα Μπιτζίδου:  Σας ανέφερα ότι για το έγγραφο που πήραμε του κ. …, δεν 

υπήρχε καμία συγκεκριμένη πρόταση και ξέρετε ότι είναι οι καθ’ ην αρμόδιοι για να 

προτείνουν συγχωνεύσεις. Όταν όμως πρότειναν τις συγχωνεύσεις, αμέσως βγήκε 

απόφαση η οποία ήταν από κοινού όλων των φορέων για τα συγκεκριμένα σχολεία και 

φυσικά κοινοποιήθηκε και δημοσιοποιήθηκε στους διευθυντές. Πριν γίνει η πρόταση της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, η άποψη μας ήταν καμία συγχώνευση.  

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Μπουλάκης, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίμενε και από 

τον Δήμο και από όλους τους φορείς να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις επί των 

συγχωνεύσεων πριν καν το Υπουργείο καταθέσει την πρόταση του. Αυτό δεν ήταν 

δυνατόν να γίνει. Όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση με τους φορείς, μετά ακολούθησε 

η Επιτροπή Παιδείας, όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση, πολλοί από τους 

παρευρισκόμενους, εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και εκπαιδευτικών, δεν θέλαν 

ούτε το πλαίσιο αυτό να συζητήσουμε. Είπαν να περιμένουμε πρώτα η Κυβέρνηση να 

ανοίξει τα χαρτιά της και μετά θα μιλήσουμε εμείς. Και μετά από παράκληση δική μου, 

είπα ας έχουμε ένα πλαίσιο ακόμη … και όταν η Κυβέρνηση καταθέσει συγκεκριμένες 

προτάσεις επί των συγχωνεύσεων ασφαλώς θα τοποθετηθούμε επί των συγκεκριμένων 

αυτών προτάσεων. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λέει ότι δεν κάναμε προτάσεις 

συγκεκριμένα για τις συγχωνεύσεις πριν το Υπουργείο καταθέσει την πρόταση του για 

τις συγχωνεύσεις. Δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε. 

κ. Γκότσης: κ. Αντιδήμαρχε, δηλαδή το 43% πανελλαδικά έχουμε συγχωνεύσεις 

στο Νομό Σερρών, εμείς και η Καρδίτσα. Όλοι οι άλλοι είναι στο 12-15%, όλοι οι άλλοι 

νομοί. Δηλαδή ο κ. Μπουλάκης ενήργησε χωρίς να λάβει υπόψη τους τοπικούς άρχοντες, 

χωρίς να λάβει υπόψη την Τ.Α. η οποία έχει στην αρμοδιότητα της τα σχολεία, 

λειτούργησε από μόνος του; Δεν ήρθε να ρωτήσει τι γίνεται με αυτά τα σχολεία; Πως θα 

τα συγχωνεύσουμε; Γι’ αυτό κλειδώνονταν μέσα στο γραφείο του;  
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κα Μπιτζίδου: Γι’ αυτό αρμόδιος να σας απαντήσει είναι ο κ. Μπουλάκης, εγώ 

όμως σας λέω ότι η γνώριζε την αντίθεση των φορέων και μετά από διαβούλευση που 

είχαμε είτε την πρώτη φορά με τον κ. Δήμαρχο είτε τη δεύτερη φορά με την Επιτροπή 

Παιδείας ότι ήμασταν κάθετα αντίθετοι με τις συγκεκριμένες συγχωνεύσεις. Αυτό ήταν 

γνωστό και κοινοποιήθηκε γιατί ήταν και συμμετέχων. Από εκεί και πέρα εμείς 

ασχοληθήκαμε μόνο με τον Δήμο Σερρών, γιατί αναφερθήκατε συνολικά στο νομό. 

κ. Γκότσης:  Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Μπουλάκης δεν συνεργάζεται με την 

Δημοτική Αρχή και την Τ.Α., αυτό είναι πάρα πολύ κακό διότι έτσι δεν μπορούμε να 

πάμε μπροστά.  

κα Μπιτζίδου: Για να σας απαντήσω λίγο και σ’ αυτό, σας προανέφερα ότι ο κ. 

Μπουλάκης την ένσταση μας την κατέθεσε στην Υπουργό μαζί με την πρόταση του.  

κ. Φωτιάδης: Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς δεν κατάλαβα το οδοιπορικό αυτό της 

κ. Αντιδημάρχου, 35 λεπτά προς τι; Και 2ον, σήμερα επί της ουσίας, έρχεται το θέμα εδώ 

για ποιον λόγο; Έχουμε εμείς άποψη; Εμείς δηλαδή όταν ψέγουμε τον Διευθυντή και 

βάζουμε θέματα άλυτα …, έχουμε εμείς άποψη ή να λέμε ναι σε όλα; Εγώ περίμενα 

σήμερα να ξεκαθαρίσει από πλευράς δικής σας πρώτα, πως έρχεται αυτό το θέμα 

καταναλώνοντας τόσο χρόνο, είναι ενημέρωση; Είναι τα συμπεράσματα; Όλα τα άλλα 

είναι νομίζω γνωστά και περιττά. Και νομίζω ότι επί της ουσίας αν το θέμα ήρθε εδώ για 

να πάρουμε μια απόφαση, εμείς θέλαμε εισήγηση και αν όπως είπαν και οι αξιότιμοι 

κύριοι συνάδελφοι στον μέλλοντα χρόνο υπήρχε από την πλειοψηφία πολιτική βούληση 

και παραγωγική άποψη. Διότι για μένα δεν τελειώνει το να πάμε στις τοπικές κοινωνίες 

και να λέμε ναι σε όλα.  

κ. Μηλίδης: κ. Αντιδήμαρχε, έχω κάποιες πληροφορίες ότι το σχολείο του Κάτω 

Μητρουσίου για να λειτουργήσει πρέπει να πάει … Το Δημοτικό Σχολείο έχει … και 

μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται τα παιδιά. 

κ. Δήμαρχος:  Βάσει του κανονισμού εκτός ημερήσιας διάταξης ο κάθε 

δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει ένα θέμα και να ενημερώσει και εμείς βάσει του 

Κανονισμού ενημερώσαμε για αυτό το θέμα το Δ.Σ., τι ενέργειες έχουν γίνει και 

καταθέτουμε πρόταση, κατατέθηκε ήδη από την κ. Μπιτζίδου συγκεκριμένη πρόταση και 

προτείνουμε αυτή η πρόταση, αν συμφωνείτε κι εσείς να βγεί από το Δ.Σ. προς τα έξω 

και προς το Υπουργείο. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίστηκε πριν από 6 μέρες, σας είπε η 

κα Μπιτζίδου τι ενέργειες έγιναν από τη Δ.Α., σας είπε το πλαίσιο των … στο οποίο 

καταλήξαμε και περιμέναμε από το Υπουργείο Παιδείας να κάνει συγκεκριμένες 

προτάσεις επί των συγχωνεύσεων και εν συνεχεία θα ερχόταν το θέμα. Το Υπουργείο 

αιφνιδίασε την Κυριακή το βράδυ και ανακοίνωσε στο διαδίκτυο την οριστική του 

απόφαση ότι θα γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις και δεν προλαβαίναμε να το φέρουμε το 

θέμα. Γι’ αυτόν τον λόγο το φέρνουμε εκτός Ημερήσιας Διάταξης, καλέσαμε και όλους 

τους βουλευτές, παρίστανται κάποιοι εκπρόσωποι βουλευτών, γιατί όλοι οι βουλευτές 

είναι στην Αθήνα, θα σας πει ο Πρόεδρος ποιοι εκπρόσωποι βουλευτών παρίστανται … 

κ. Πρόεδρος:   Συγγνώμη για τη διακοπή κ. Δήμαρχε, είναι ο κ. Μαντζιάρης 

εκπρόσωπος του κ. Πολατίδη, είναι ο κ. … Νικόλαος εκπρόσωπος της κ. Κόλλια, ο κ. 

Λεονταρίδης τηλεφώνησε και είπε ότι απουσιάζει στην Βουλή και ο εκπρόσωπος του κ. 

Καρυπίδη ο κ. …  
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κ. Δήμαρχος: Δεν μπήκε στην Ημερήσια Διάταξη διότι περιμέναμε τη 

συγκεκριμένη πρόταση. Είχαμε κάνει όλη την προετοιμασία, βρεθήκαμε με φορείς, 

βρεθήκαμε με γονείς, πήγαμε σε χωριά, καταλήξαμε στην πρόταση μας και περιμέναμε 

το Υπουργείο Παιδείας το οποίο αιφνιδίασε τους πάντες λέγοντας ότι αυτή είναι η 

απόφαση μας. Το φέραμε το θέμα τώρα, ενημερωθήκατε, κάναμε τη συγκεκριμένη 

πρόταση μας και από εκεί και πέρα αν έχετε διαφωνίες μπορούμε να δούμε αν μπορούμε 

να ενσωματώσουμε και κάποιες δικές σας προτάσεις ή όχι.  

κ. Γάτσιος: Επί της διαδικασίας ξανά, νομίζω ότι με μεγάλη προχειρότητα 

βλέπουμε το όλο θέμα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 

ταλανίζουν αυτό το διάστημα όλον τον νομό και βέβαια και τον Δήμο Σερρών. Από τις 

15/2 εφόσον έχει έρθει έγγραφο από τη Πρωτοβάθμια και εφόσον εσείς κάνατε όλη αυτή 

τη διαδικασία διαβούλευσης είχατε χρέος πιστεύω να έχετε έστω μια πρώτη ενημέρωση 

από τα Δ.Σ., εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια διαδικασία γιατί είμαστε 

κι εμείς πρόχειροι, θα έπρεπε κι εμείς να προετοιμαστούμε και να έχουμε και εμείς 

συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα σ’ αυτό το Δ.Σ. 

κα Σαραντίδου: Καταρχήν να πω πως … όλο το ιστορικό και πως το είδα. 

Ξεκίνησε η κ. Μπιτζίδου και αναφέρθηκε ¨δεν είχαμε στοιχεία ούτε για μαθητές, ούτε 

για εκπαιδευτικούς, περιμέναμε να κατεβάσει τις προτάσεις του το Υπουργείο¨, δηλαδή 

ήμασταν απροετοίμαστοι και περιμέναμε να μας χτυπήσει η μοίρα. Όταν είχε 

δημιουργηθεί η Επιτροπή Παιδείας είχα τονίσει, αν θυμάστε κ. Μπιτζίδου, είχα τονίσει 

ότι έρχονται συγχωνεύσεις, πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει από τώρα να 

συζητήσουμε για το τι θα γίνει, τα είχα πει από τότε. Εμείς ξαφνικά φτάσαμε στο παρά 

πέντε, περιμέναμε το Υπουργείο, και γιατί να περιμένουμε το Υπουργείο; Δεν 

μπορούσαμε να έχουμε εμείς στοιχεία ποιοι μαθητές είναι εδώ; Και πέρα από αυτό, γιατί 

άκουσα ένα καθαρά λογιστικό ότι το τι … να μας εισηγούνται, το θέμα με τις 

συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων δεν είναι μόνο λογιστικό θέμα, αν συμφέρει 

τους μαθητές να μετακινούνται εδώ κι εκεί, εδώ μιλάμε για παιδαγωγικό πρόβλημα, 

μιλάμε για υποβάθμιση της Παιδείας με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις. Δεν θα 

έπρεπε να έχουμε την πολιτική θέληση σαν συμβούλιο; Αυτός ο λόγος που έβγαλε η κ. 

Μπιτζίδου δεν είχε ούτε ένα πολιτικό λόγο, ήταν ένα ¨συμφέρει τα παιδιά να πάνε εδώ 

εκεί δεν συμφέρει¨, ¨όχι εκεί να πάνε¨, αυτό είναι η βάση που προσπαθούμε να κάνουμε 

κυβέρνηση; Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για υποβάθμιση της Παιδείας. Θέλουν να 

κάνουν μεγάλες σχολικές μονάδες, κι εγώ πραγματικά γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει θέμα 

εκτός ημερήσιας, κατέθεσα στον Πρόεδρο ότι δεν μπορούμε να μένουμε θεατές σε ένα 

τέτοιο σοβαρό ζήτημα υποβάθμισης της Παιδείας. Με τεράστιες σχολικές μονάδες, που 

δεν έρχονται χρήματα από το Υπουργείο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, που θα 

μπουν χορηγοί και επαγγελματίες μέσα στα σχολεία, που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή 

χιλιάδες … που δεν ξέρουν αύριο που θα φοιτήσουν σε ποια σχολεία, που εκκρεμούν 

οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που θα μείνουν τελικά χωρίς … και θα πεταχτούν στο 

δρόμο, που ήδη καθαρίστριες σχολάνε και τις διώχνουν από τα σχολεία και θα μείνουν 

ακόμη περισσότερες καθαρίστριες. Δηλαδή μιλάμε πέρα από την υποβάθμιση της 

Παιδείας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Κοινωνικό, παιδαγωγικό, 

είναι ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και εμείς το φέρνουμε προ ημερησίας, χωρίς να έχουμε 

προτάσεις και τρέχουμε την τελευταία στιγμή να δούμε τι γίνεται στον Προβατά, τι 

γίνεται στην Καμήλα.  
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Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή παράλειψη, το είχαμε τονίσει ακόμα τότε 

από τη δημιουργία της Επιτροπής Παιδείας ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ότι πρέπει να 

το συζητήσουμε, ότι πρέπει να πάρουμε θέση, είναι το πιο σοβαρό ζήτημα που 

αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα και νομίζω ότι πραγματικά δεν πρέπει να το περάσουμε 

έτσι. Να πάρουν όλοι θέση για το τι σημαίνει συγχωνεύσεις και καταργήσεις, το τι 

προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση με αυτό το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο με τις 

συγχωνεύσεις και καταργήσεις των σχολείων. Αυτά ήθελα να πω, νομίζω ότι δεν πρέπει 

να το αφήσουμε έτσι, να πάει και 5 και 6 η ώρα μόνο μ’ αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ 

σοβαρό αρκεί να πάρουμε όλοι θέση και να πούμε τις απόψεις μας.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Μπιτζίδου καθώς βλέπετε αυτή την αίθουσα, δυο γενναίοι 

άντρες κοσμούν την αίθουσα αυτή. Αν είναι δυνατόν το Καπετάν Μητρούσι να μην έχει 

σχολείο! Αντιλαμβάνεστε τι κακό πάτε να κάνετε; Δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε 

αυτό. … αυτού του ανθρώπου ο οποίος θυσίασε τη ζωή του, …, μ’ αυτόν μεγαλώσατε, 

εσείς καταργείτε το σχολείο του. Με ποιο δικαίωμα; Για να ξέρετε ένα πράγμα, οι 

Έλληνες προτού να γίνει η ναυμαχία στη Σαλαμίνα, πήγαν και φορτώσαν όλους τους … 

από την Αίγινα και όταν … το καράβι στο νερό τότε ξεκίνησε η μάχη. Για ποιο λόγο να 

κλείσει το σχολείο στο Καπ. Μητρούσι; Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, είναι ντροπή 

και προσβολή. Δύο άνθρωποι είναι σ’ αυτή την αίθουσα, ένας ο Εμμ. Παπάς και ένας ο 

Μητρούσης. Δεν σκεφτήκατε αυτό που κάνατε; Εσείς κάνατε την πρόταση; Ποιος την 

κάνει; Καταργείτε το σχολείο στο Καπ. Μητρούσι; Κ. Πρόεδρε είναι πάρα πολύ σοβαρό 

θέμα αυτό.  

κ. Χουρουζίδης: Θέλω να ρωτήσω την κ. Αντιδήμαρχο, σήμερα αν η 

διαβούλευση που έχει γίνει στο Δ.Δ. Προβατά ήταν ίδια όπως οι άλλες διαβουλεύσεις 

που είχαν γίνει στο παρελθόν. Γιατί σας το λέω αυτό; 10 παρά 23 λεπτά με παίρνει 

τηλέφωνο από το γραφείο υπάλληλος του Δήμου και μου λέει ¨Νίκο στις 11 η ώρα 

έχουμε διαβούλευση για να συζητήσουμε για θέματα παιδείας¨. Και εδώ στην κατάσταση 

αναφέρεται ¨Χουρουζίδης Νικόλαος απών¨. 10 παρά 23 με πήραν τηλέφωνο και στις 11 

η ώρα υπήρχε διαβούλευση και στην κατάσταση γράφουν ¨απών¨.  

κ. Χράπας: Σήμερα το πρωί διοργανώθηκε αυτή η διαβούλευση, ήταν πολύ 

σύντομη λόγω των εξελίξεων, δεν γνωρίζαμε τι εξελίξεις θα έχει το θέμα γιατί μάθαμε 

χτες βράδυ ότι ενδεχομένως για … θα έχει άλλη άποψη ο Διευθυντής της 

Δευτεροβάθμιας, καλέσαμε μια συνάντηση, όσοι μπόρεσαν ήταν παρόντες, εσείς 

ήσασταν εκτός Σερρών, δεν μπορέσατε να ρθείτε, αν νομίζετε ότι είναι θέμα αυτό, 

νομίζω ότι έγινε κατανοητό από όλους.  

κ. Πρόεδρος:   Περνάμε στις τοποθετήσεις.  

κ. Φωτιάδης: Μήπως να ψηφίσουμε για το αν θα συζητηθεί το θέμα ή όχι; 

κ. Πρόεδρος:   Συζητιέται το θέμα.  

κ. Φωτιάδης: Ποιος το ψήφισε;  

κ. Πρόεδρος:   Η διαδικασία είναι, γίνονται ερωτήσεις, γίνονται τοποθετήσεις 

και μετά … 

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε, οφείλετε βάσει του Κανονισμού και εφόσον υπάρχει 

… να ζητήσετε την άποψη του Σώματος. Με τη διαδικασία αυτή εμείς διαφωνούμε.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς κάναμε μια ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, μετά την 

ενημέρωση, ήδη καταθέσαμε και πρόταση η οποία θα τεθεί και σε ψηφοφορία. 
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 Για να τεθεί αυτή η πρόταση σε ψηφοφορία μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα 

συζητήσουμε και με προτάσεις, όσοι έχουν προτάσεις φυσικά, για να βγάλουμε από εδώ 

ένα ψήφισμα, ομόφωνα ή με πλειοψηφία.  

κ. Φωτιάδης: Γι’ αυτό το θέμα το σημαντικό, χωρίς εισήγηση θέλετε να 

ψηφίσουμε; Και δεν ήταν καν πρόταση αυτό που ειπώθηκε.  

κ. Δήμαρχος: Εσείς αν δεν ήσασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό το θέμα εμείς 

ήμασταν.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία αν θα το συζητήσουμε ή όχι.  

κ. Νιζάμης: Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε θέμα προ ημερησίας διάταξης σύμφωνα 

με τον Κανονισμό τίθεται σε ψηφοφορία στην αρχή.  

κ. …: Για ενημέρωση μας είπαν όμως.  

κ. Νιζάμης: Άκυρη ήταν η πρόταση σας για ψηφοφορία. Το θέμα συζητιέται εδώ 

και μία ώρα περίπου και δεν μπορούμε να ερχόμαστε εμείς να ερχόμαστε μπροστά για να 

κάνουμε την ψηφοφορία αφού έχει συζητηθεί. Έχει συζητηθεί.  

κ. …: Για ενημέρωση μας το έβαλαν κ. Νιζάμη. 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία για συζήτηση.  

 

 

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:   Ναι 
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Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Όχι … 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   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:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα περνάει με πλειοψηφία και συζητείται. Τοποθετήσεις 

παρακαλώ.  

κ. Μηλίδης:  Παρόλο ότι συμφωνώ ότι υπάρχει μια μορφή προχειρότητας από 

μέρους της Δ.Α., επειδή όμως το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν το φέρουμε και το 

ξαναφέρουμε στο τέλος θα χάσουμε την ουσία του θέματος, γι’ αυτό ψήφισε η δική μου 

παράταξη να συζητηθεί. Βεβαίως, αναφέρομαι ότι δεν υπήρξε ενημέρωση στο Σώμα η 

οποία έπρεπε να γίνει.  

Η κ. Αντιδήμαρχος είπε, έκανε μια ιστορική αναδρομή. Εμείς εδώ η 

αντιπολίτευση δεν έχουμε κανέναν λόγο; Δεν εκπροσωπούμε την λαϊκή κοινωνία; Εγώ 

τουλάχιστον σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άκουσα τίποτα, να μου 

πει κάποιος ελάτε, ελάτε να πείτε την άποψη σας. Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό 

καταρχήν.  
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Το πώς πήγαν τα έγγραφα στον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας δεν θα το 

συζητήσω εγώ, το αν ενημερώθηκε εγγράφως ή δεν ενημερώθηκε αυτά θα φανούν, θα 

βγουν στην επιφάνεια. Αλλά το πρώτο θέμα που ανέφερα, λυπάμαι πάρα πολύ. Μπορεί 

να έχουμε διαφορετικές απόψεις αλλά σε τέτοια θέματα που καίνε τα παιδιά μας, τα 

εγγόνια μας, νομίζω ότι έχουμε λόγο όλοι. Δεν έγινε ενημέρωση, η εκπαιδευτική 

κοινότητα δεν ενημερώθηκε, διαβάζω τον τύπο τον χτεσινό όπου βλέπω τον πρόεδρο της 

ΟΛΜΕ να λέει ¨πανελλαδικά είμαστε ο μόνος νομός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγχωνεύσεων καταργήσεων σχολικών μονάδων. Οφείλεται στην προθυμία κάποιων, 

καταλαβαίνετε ποιων, ... του νομού και μάλιστα και η διαδικασία έγινε ερήμην των 

τοπικών κοινωνιών και της τοπικής κοινότητας¨. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να …, όμως και 

σαν Δ.Α. νομίζω ότι έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να το περιμένουμε διότι λέτε 

από τις εκλογές, την επομένη των εκλογών, είπατε ότι ¨εμείς τα θέματα θα τα 

επεξεργαζόμαστε και είμαστε έτοιμοι¨. Το γνωρίζατε πάρα πολύ καλά, όλοι έχουν στους 

συνδυασμούς και εκπαιδευτικούς, πρώτα – πρώτα η κ. Αντιδήμαρχος, θα μπορούσαμε, 

είχαμε το χρόνο να είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου. Το Υπουργείο αυτή τη τακτική 

έχει, να αιφνιδιάζει. Όμως εμείς δεν κάναμε καμία κίνηση που να μην φτάσουμε σ’ αυτό 

το σημείο και έχει δίκιο και ο κ. Γάτσιος που είπε ότι έπρεπε να είχε γίνει κάποια 

ενημέρωση ούτως ώστε να προετοιμαστούμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε απολύτως 

προετοιμασμένοι, εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι ο νομός Σερρών, ο Δήμος μας έχει τις 

περισσότερες συγχωνεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Όταν στην Κεντρική Μακεδονία 

είμαστε με 33 συγχωνεύσεις και ο 2ος νομός είναι με 21… Είμαστε πρωταθλητές σε όλη 

την Ελλάδα, άρα κι εδώ ολιγωρούμε.  

Άκουσα με προσοχή την κ. Αντιδήμαρχο, είδα όμως ότι δεν υπήρχε μέσα η θέση, 

εδώ εμείς είμαστε πολιτικός οργανισμός, δεν είμαστε να κάνουμε μία αναδρομή και να 

πούμε πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί. Ποια είναι η θέση μας; Δεν την άκουσα ευθαρσώς, δεν 

την άκουσα να βγει προς τα έξω, να την καταλάβει ο Σερραίος συνδημότης μας. Αυτό 

δεν άκουσα.  

Λοιπόν, για το συγκεκριμένο σχολείο, για τον Προβατά, πραγματικά είμαι σε 

θέση να γνωρίζω ότι είναι ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί άψογα και θέλουμε τώρα να 

στείλουμε τα παιδιά 15 χιλ. από εδώ και από εκεί χωρίς κανείς, το Υπουργείο δεν ξέρει. 

Εμείς όμως η απάντηση μας σ’ αυτό που λέτε με την πρόταση σας, βλέπω ότι δεν είναι 

σθεναρή. Θα ήθελα ένα πιο δυναμικό ψήφισμα ώστε να καταλάβει και το Υπουργείο ότι 

δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην των τοπικών κοινωνιών όταν δεν γνωρίζει ούτε τις 

ιδιαιτερότητες, ούτε το πόσους μαθητές έχει κάθε σχολείο, ούτε το αν βολεύει η 

συγκοινωνία κ.λ.π. Αυτά τα γνωρίζει η τοπική κοινωνία. Θα περίμενα λοιπόν από τη 

Δ.Α. να είναι πιο προετοιμασμένη, να μην έρθει το θέμα έτσι πρόχειρα, σας είπα ότι 

δεχθήκαμε να συζητηθεί για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί ο λαός λέει ότι στη βράση 

κολλάει το σίδερο, εάν δεν πάρουμε τώρα αποφάσεις για να στείλουμε αυτό το μήνυμα 

προς το Υπουργείο, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ αργά. Οι συνεδριάσεις γίνονται μετά 

από 15 μέρες και θα είμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων.  

Προτείνω να γίνει μια επιτροπή, ούτως ώστε αυτό το κείμενο, το βλέπω πάρα 

πολύ χλιαρό, είναι πάρα πολύ χλιαρό για ένα τόσο καίριο θέμα. Νομίζω θα είμαστε 

υπόλογοι στις επόμενες γενιές. Εμείς μπορούμε να προτείνουμε, έχουμε ανθρώπους στο 

συνδυασμό μας που είναι στην εκπαιδευτική κοινότητα, υπάρχουν άνθρωποι που 

γνωρίζουν το θέμα, να το διαφοροποιήσουμε … Έτσι να το ψηφίσουμε.  
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Και δεν μιλάω … μιλάω για το θέμα του Δήμου μας. Σας λέω ότι το ψηφίζουμε, 

μ’ αυτή την προοπτική όμως. Είναι χλιαρό κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε.  

κ. Χρυσανθίδης: Είμαστε εδώ όλοι μας, μας ψήφισε ο Σερραϊκός λαός, και 

πρέπει να είμαστε παραγωγικοί. Θέλουμε να συμβάλλουμε όλοι τα μέγιστα, να λύσουμε 

τα προβλήματα και όχι να … Ένα τέτοιο θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί όλους 

μας, τέθηκε προ ημερήσιας διάταξης. Ο Δήμαρχος έδωσε τα επιχειρήματα του, 

αιτιολόγησε για ποιον λόγο μπήκε προ ημερησίας, πιστεύω όμως ότι θα έπρεπε εσείς σαν 

Πρόεδρος τουλάχιστον, να ενημερώσετε έστω και τηλεφωνικά τον αρχηγό κάθε 

παράταξης ώστε να μπορούμε κι εμείς να ετοιμαστούμε και να μην κάνουμε προτάσεις 

έτσι στο πόδι. Μας αιφνιδιάσατε και … αλλά νομίζω ότι υπήρχε σκοπιμότητα. Πρέπει το 

θέμα να αποσυρθεί, επειδή είναι τόσο σοβαρό, να ετοιμαστούμε κι εμείς και να 

συζητηθεί όπως είπε και ο κ. Φωτιάδης, αν είναι δυνατόν αύριο σε μια συνεδρίαση με 

μοναδικό θέμα αυτό. Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Χρυσανθίδη νομίζω ότι το θέμα του να αποσυρθεί έχει 

τελειώσει, ψηφίστηκε και προχωράμε στις τοποθετήσεις. Όσον αφορά δε γι’ αυτό που 

αναφερθήκατε ότι ο Πρόεδρος πρέπει να ενημερώνει τους επικεφαλείς των συνδυασμών 

για τα εκτός ημερησίας … 

κ. Χρυσανθίδης: Για το συγκεκριμένο θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Και για το συγκεκριμένο θέμα, δεν νομίζω ότι είναι στις 

υποχρεώσεις μου.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα έχει εξαιρετικά 

μεγάλη σοβαρότητα και πράγματι πρέπει να μας απασχολήσει συστηματικά. Η αλήθεια 

σε όσα ακούστηκαν είναι κάπου στη μέση. Αφενός καταλαβαίνω την εμμονή της 

παράταξης της δικής σας κ. Φωτιάδη να επιμένετε σε θέματα διαδικαστικά και να μη 

μιλάμε επί της ουσίας. Η ουσία του προβλήματος είναι πράγματι σημαντικότατη και 

πρέπει εχθές να είχαμε πάρει απόφαση και εδώ είναι η ευθύνη της Δ.Α. που το θέμα 

έπρεπε να το φέρει εδώ και πολύ καιρό. Όταν 15 Φεβρουαρίου ήρθε το έγγραφο της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έπρεπε όχι μόνο η Επιτροπή Παιδείας … και πολύ σωστά 

έκανε τη διαβούλευση αλλά έπρεπε να έρθει και στο Δ.Σ. γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο 

ήταν σε εξέλιξη, σε ζύμωση. Να δεχθώ ως ένα βαθμό ότι πράγματι υπήρξε αιφνιδιασμός 

από τη πλευρά του Υπουργείου και ότι πράγματι το Υπουργείο με μια δικτατορική, να τη 

χαρακτηρίσω, εντός εισαγωγικών λογική, με τη λογική του αποφασίζουμε και 

διατάζουμε χωρίς να λάβει καμία γνώμη υπόψη του, γι’ αυτό ρώτησα προηγουμένως αν 

υπήρχε έγγραφη διατύπωση της αρνήσεως μας. Και τις προάλλες με τους αγρότες στα 

σύνορα τακτικές προ … εφαρμόστηκαν για να τους σταματήσουν. Εν πάση περιπτώσει, 

έπρεπε λοιπόν πράγματι, να υπάρξει νωρίτερα αντίδραση από το Δ.Σ. και από τη Δ.Α., να 

υπάρξει νωρίτερα η ενημέρωση, να υπάρξει νωρίτερα μια δυναμική αντιμετώπιση του 

θέματος. Είναι πράγματι εξαιρετικά σοβαρό, έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο με τη ζωή των μαθητών, γιατί εδώ θα καταλήξουμε να 

έχουμε μαθητές που θα κάνουν κάθε μέρα ταξίδια, θα γίνουν μαθητές ταξιδιώτες, θα 

κάνουν χιλιόμετρα, έχει να κάνει και με τις θέσεις των εκπαιδευτικών και με πολλά άλλα 

ζητήματα.  

Η αντίδραση μας σήμερα και η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, γιατί ήδη 

ξεκίνησε η συζήτηση και δεν μπορούμε να το αναβάλλουμε, λίγο πολύ όλοι μας, να μην 

κρυβόμαστε  πίσω  από το  δάκτυλο  μας,  έχουμε  μια  στοιχειώδη  ενημέρωση, θα έλεγα  
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καλύτερα επαρκή ενημέρωση επί του θέματος, ταλανίζει την τοπική κοινωνία εδώ και 

πολλές ημέρες, υπάρχει επαρκής όγκος πληροφοριών που όποιος θέλει μπορεί και από 

την επεξεργασία που γίνεται και από τα ΜΜΕ να διαμορφώσει μια άποψη. Πρέπει 

λοιπόν να πάρουμε μια θέση και πρέπει να είναι μια θέση κάθετης αντίδρασης και 

αντίθεσης σε οποιαδήποτε συγχώνευση επιχειρεί το Υπουργείο, να ανασταλεί αυτή η 

διαδικασία των συγχωνεύσεων έως ότου υπάρξει επαρκής διαβούλευση και έως ότου 

κυρίως ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους κυβερνώντες οι απόψεις των τοπικών 

κοινωνιών. Αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και αυτή είναι η ουσία του 

θέματος. Και πρέπει αυτό να γίνει. Αν δεν γίνει, να μη γίνει καμία συγχώνευση. 

Πράγματι το … όχι μόνο των Δημοτικών Σχολείων κ.λπ. και άλλο στη διαδικασία των 

συγχωνεύσεων έτσι όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο, σε αυτό … και αυτό αφορούσε. 

Τα μονοθέσια και διθέσια Δημοτικά Σχολεία, εκεί εντάξει είναι ένα ζήτημα που θα το 

συζητήσουμε και πράγματι είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να υπάρχει και συγκατάθεση 

των τοπικών κοινωνιών. Αλλά εδώ μιλάμε για σχολεία μεγάλα, για σχολεία βιώσιμα, για 

σχολεία που παράγουν σοβαρό εκπαιδευτικό έργο και στη δική μας τη Περιφέρεια αλλά 

και γενικότερα στον Νομό Σερρών τα οποία τώρα με μια αδιανόητη λογική 

καταργούνται.  

Λοιπόν, το θέμα πρέπει να τεθεί και να υπάρξει μια ομόφωνη προτείνω και 

εύχομαι απόφαση του Δ.Σ. άμεσης καταδίκης κάθε συγχώνευσης έως ότου υπάρχει 

επαρκής διαβούλευση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Αυτή είναι η θέση μας 

και έτσι πρέπει, με τέτοια έμφαση να τη διατυπώσουμε.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, έχω επισημάνει 2-3 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα 

θέσω στο Σώμα. Το 1ο είναι ότι η Δ.Α. τώρα, σ’ αυτό το 3μηνο ενεργεί με πολύ 

προχειρότητα. Δεν συνεργάζεται καθόλου με την αντιπολίτευση και μου μπαίνουν 

διάφοροι ψύλλοι στ’ αυτιά μου μήπως φοβάται η Δ.Α. αν συμμετέχει και η 

αντιπολίτευση θα πάρει αίγλη για κάποιο θέμα, πχ. για το σημερινό θέμα που συζητάμε 

αν ενημερωνόταν και ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μηλίδης και πήγαιναν στα χωριά στη 

διαβούλευση αυτή, μήπως θα έπαιρναν ένα κομμάτι εύνοιας; Δεν μπορώ να το 

καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ενέργειες σας είναι μεταξύ σας, χωρίς να 

ενημερώνεται για πολύ σοβαρά θέματα, για θέματα που αφορούν όλη τη κοινωνία, τα 

παιδιά μας.  

Άλλοι δήμαρχοι λένε ότι επέφεραν αποτελέσματα, εσείς λέτε ότι κάνουμε 

προτάσεις και θα δούμε αν αυτές οι προτάσεις για Προβατά, για Άνω Καμήλα, αν αυτές 

οι προτάσεις γίνουν δεκτές. Οι άλλες Δημοτικές Κοινότητες, οι άλλοι δήμοι, έχουν 

πετύχει αποτελέσματα, δηλαδή ενώ ήταν συγχώνευση πολλών σχολείων κατάφεραν να 

μη γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις, που εγώ βγάζω  το συμπέρασμα ότι αυτή η Δ.Α. δεν 

λειτουργεί σωστά. Συγγνώμη που το λέω. Δεν μπορεί οι άλλοι δήμαρχοι να πετυχαίνουν 

το σκοπό τους και αυτή η Δ.Α. να μην μπορεί να τον πετύχει. Μεγάλο το θέμα, πάρα 

πολύ μεγάλο. 

Λένε, ότι μια Πολιτεία όταν δεν έχει παιδεία είναι ένα κτίριο κτισμένο στην 

άμμο. Σήμερα πρέπει να έχουμε ομοφωνία, σήμερα κλείνουν τα σχολεία. Αύριο τα 

πανεπιστήμια και γίνονται, της Δράμας κλείνει, μεθαύριο τα νοσοκομεία και πάει 

λέγοντας. Γι’ αυτό ακριβώς επισημαίνω ότι θα πρέπει κ. Αντιδήμαρχε, θα πρέπει όλοι 

μαζί να εξετάζουμε το θέμα.  

 

17 



Και λέει ένας σοφός, ¨το ψωμί ενός λαού είναι η παιδεία¨, πρέπει να δώσουμε 

βάση στη Παιδεία, πρέπει τα χωριά αυτά, τα οποία είχαν τα σχολεία, και δεν μιλάω για 

μονοθέσια, γιατί τι κάνουν τώρα, ένα μονοθέσιο, ένα παιδάκι που είναι πρώτη δημοτικού 

μπορεί να διδάσκεται της Δευτέρας μαθήματα και μετά να πάει στην Πρώτη και αυτά 

όλα συμφωνούμε. Αλλά στα δύο που πρέπει να διορθώσει, παίρνει σβάρνα τα 20. 

Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, πάει να κάνει διορθώσει ένα και κοντά στο ένα παίρνει 

σβάρνα τα είκοσι και τα τριάντα. 

Θεωρώ ότι το θέμα, θα συμφωνήσω με την παράταξη του κ. Φωτιάδη, πιάστηκα 

απληροφόρητος γι’ αυτό το θέμα, ότι διαβάζουμε από τις εφημερίδες, ότι ακούμε από τα 

κανάλια, από τα ΜΜΕ, σ’ αυτά απαντάμε. Αν το ξέραμε πιο μπροστά, θα φέρναμε και 

συγκεκριμένες προτάσεις και θα ήμασταν προετοιμασμένοι κατάλληλα. Όχι τίποτα άλλο 

για να φανούμε εμείς, απλά για να βοηθήσουμε τον Δήμο μας, να βοηθήσουμε την Δ.Α. 

και τον Δήμο μας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φανούμε εμείς. Απλούστατα να φέρουμε 

προτάσεις, να ενσωματώναμε τις προτάσεις. Μας λέτε σήμερα, αν έχετε προτάσεις φέρτε 

τις. Δεν υπάρχουν προτάσεις έτοιμες. Εκ του προχείρου θα θέσουμε προτάσεις. Νομίζω 

ότι σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν είναι δυνατόν να κάνουμε προτάσεις που δεν είναι 

προετοιμασμένες και δεν είναι και γραπτές.  

κ. Καλαϊτζίδης: Παίρνω το λόγο γιατί όσον αφορά τον Δήμο Σερρών δύο είναι 

τα θέματα στα οποία οι τοπικές κοινωνίες αντέδρασαν. Καταρχήν άποψη μου είναι ότι οι 

εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Όσον αφορά τη σημερινή μας 

συνάντηση στο … του Προβατά, είχαμε χτες το βράδυ συμβούλιο και εγώ ενημερώθηκα 

σήμερα στις 9.30. Παρόλα αυτά λόγω της σοβαρότητας του θέματος ανέστειλα τις όποιες 

επαγγελματικές υποχρεώσεις μου και ήμουν παρών. 

κ. Χουρουζίδης:  Εσείς έχετε μεγαλύτερη ευαισθησία κ. Καλαϊτζίδη. 

κ. Καλαϊτζίδης: Όχι δεν εννοώ αυτό.  

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ πολύ μη διακόπτετε κανέναν.  

κ. Καλαϊτζίδης: Όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο παρατάξεων, ήταν 

παρόντες τοπικοί σύμβουλοι εκλεγμένοι από τους συνδυασμούς σας, ήταν εκπρόσωποι 

των συλλόγων, των φορέων του σχολείου, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λπ. Δεν μπορεί τα 40 

άτομα να είναι όλα της Δημοτικής Πρωτοβουλίας.  

κ. Μηλίδης: … 

κ. Καλαϊτζίδης: Πρέπει να σεβαστείτε κι εσείς έναν νέο άνθρωπο που έχει πάρει 

το λόγο δύο ή τρεις φορές σ’ αυτό το Δ.Σ. Γίνεται μονίμως από την αρχή της χρονιάς 

διάλογος από την πλευρά της παράταξης σας. Πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και 

εν πάση περιπτώσει εκπροσωπώ και μια άλλη γενιά.  

Δύο είναι τα θέματα νομίζω πως …την πόλη, οπότε βολευόμαστε κατά κάποιον 

τρόπο, τα ΜΜΕ μας ενημερώνουν. Δύο είναι τα θέματα όσον αφορά τον Δήμο Σερρών 

και αφορά τον Δήμο Καπετάν Μητρούσι γι’ αυτό και έχω άποψη και παίρνω το λόγο, 

είναι το Δημοτικό Σχολείο της Άνω Καμήλας και το Γυμνάσιο – Λύκειο του Προβατά. 

Και θα παρακαλούσα να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα δύο αυτά θέματα ώστε 

να συστρατευτούμε όλοι. Άκουσα νωρίτερα και τις δηλώσεις του κ. Μπουλάκη, ότι κάτι 

ξέφυγε και βγήκαν να κάνουν διορθωτικές δηλώσεις, να διορθώσεις τι; Τις εισηγήσεις τις 

δικές σου; Αν είναι τελεσίδικες αποφάσεις Υπουργείου δεν μπορούν να γίνουν 

διορθώσεις.  
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Επί του θέματος, έχω την εντύπωση ότι το Υπουργείο μας αντιμετώπισε ως 

νούμερα και ως κτίρια. Δεν γνωρίζουν ακόμα και οι Σερραίοι το πώς λειτουργούν τα 

χωριά μας, ότι το κάθε σχολείο έχει ιδιαιτερότητες. Θα γίνω συγκεκριμένος. Σε ότι 

αφορά την Άνω Καμήλα, πρόκειται για μια δυναμική κοινωνία η οποία άντεξε στον 

μαρασμό της υπαίθρου και είναι προς τιμή της. Και πρέπει την κοινωνία αυτή, και ένα 

δημοτικό σχολείο με 45 άτομα, με αναπτυξιακή δυναμική ώστε του χρόνου να είναι 55, 

όχι να το εξαφανίσουμε, να το στηρίξουμε. Γιατί είναι επώδυνο γι’ αυτά τα παιδιά, για 

τους γονείς, 6,7,8 χρονών παιδιά να ανεβαίνουν στα λεωφορεία και να πηγαίνουν σε 

κάποιο άλλο δημοτικό σχολείο.  

Προτείνουμε λοιπόν, και θα παρακαλούσα, επαναλαμβάνω, να συστρατευτούμε 

ολοι προς αυτή την κατεύθυνση την παραμονή του 4θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Καμήλας και αν κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο απαιτεί την ύπαρξη 6θέσιου, αν 

μπορεί να υπάρξει παράταση ενός ή δύο ετών, ή την εναλλακτική που έκανε η κ. 

Μπιτζίδου με την Κοινότητα της Άνω Καμήλας.  

Όσον αφορά το Γυμνάσιο Προβατά, … , έχει και αυτό κάποιες ιδιαιτερότητες, θα 

αναφέρω μία, τα παιδιά του Γυμνασίου της Αναγέννησης εδώ και τόσα χρόνια, είναι 

πράγματα που δεν γνωρίζουν και είναι λογικό να μην γνωρίζετε, πήγαιναν στο Γυμνάσιο 

Καρπερής το οποίο κλείνει. Αυτό τι σημαίνει; Ότι από την επόμενη σχολική χρονιά, ο 

αριθμός των ατόμων του Γυμνασίου Προβατά θα είναι πολύ περισσότερος. Έτσι λοιπόν, 

υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν όροι και … γιατί ακούμε 

καθημερινά στα ΜΜΕ, απαιτήσεις ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας που θεωρούν ότι 

δημοτικό σχολείο με 10 άτομα, με 12 άτομα πρέπει να παραμείνει. Το θεωρώ παράλογο. 

Άλλωστε θεωρώ και λαμβάνοντας υπόψη στο δικό μου το χωριό την Αναγέννηση και 

την Βαμβακιά, ότι οι τοπικές κοινωνίες … των παιδιών είναι πλέον ώριμες και από μόνες 

τους κάνουν συγχωνεύσεις. Το δημοτικό της Αναγέννησης έκλεισε πέρσι, της Βαμβακιάς 

πέρσι ή πρόπερσι. 

Κλείνω την τοποθέτηση μου και κάνω έκκληση σε όλο το Δ.Σ. γιατί είναι δύο τα 

θέματα που απασχολούν τον Δήμο Σερρών, οι συγκεκριμένες προτάσεις για να 

κινηθούμε άμεσα. Γιατί ο κ. Μπουλάκης είπε ¨ότι μπορείτε κάντε, όσοι έχουν 

προσβάσεις στον υφυπουργό ή στην υπουργό¨, αλλά κάτι μας ξέφυγε. 

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, ένα τεράστιο θέμα, ένα ιδιαίτερο 

θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά την άποψη μας ενδεχομένως και σε 

μια ολόκληρη διαδικασία, ένα θέμα ημερήσιας διάταξης μόνο αυτό και ενδεχομένως με 

την παρουσία των κυρίων διευθυντών …  

Προκειμένου να απαντήσουμε, γιατί τώρα θα απαντήσουμε, συνολικά για τα 

θέματα τα οποία δεν είναι μόνο αν ένα σχολείο κλείσει ή αν θα μεταφέρουμε τα παιδιά 

από το ένα χωριό στο άλλο. Αυτή είναι μια επιφανειακή, επιδερμική και καθόλου 

παιδαγωγική προσέγγιση. Εξάλλου η πρόσκληση των υπουργών, είχε προϊδεάσει και 

όσοι κατέβει εκεί θα έπρεπε να είχαν εφοδιαστεί τουλάχιστον με την πολιτική βούληση 

γιατί οι τάσεις, τα νέα δεδομένα για τους …, δηλαδή για παράδειγμα θέλουμε ένα 

πολυδύναμο, πολυπληθές δημοτικό σχολείο όπου πλέον τα παιδιά μαζεύονται από την 

γύρω περιοχή και εκεί πλέον έχουμε ειδικότητες, δεν μειώνονται οι θέσεις σ’ αυτό το 

πολυθέσιο σχολείο, σκεφτείτε ότι το 12θέσιο θέλει 13 δασκάλους. Θέλει και έναν 

εφεδρικό, έχουμε ειδικότητες και έχουμε μια άλλη …  
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Άλλες προϋποθέσεις, εκεί μπορούμε να στηρίξουμε και το παιδί του άνεργου, το 

αδύναμου, και εκεί μπορεί να γίνει μια σοβαρή δουλειά με βάση τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας. Να μάθουν ξένες γλώσσες, υπολογιστές, να γίνουν ένα σωρό πράγματα, 

χορός, άθληση κ.λπ. Είναι λοιπόν μια προσέγγιση σοβαρή που … είναι δοσμένη πλέον 

εδώ και καιρό στη … και γενικότερα στην κοινωνία. Και θεωρώ, γι’ αυτό και η άρνηση 

μας, ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να μας απασχολήσει ούτως ώστε να εφοδιάσουμε την κ. 

Μπιτζίδου με μια απόφαση Δ.Σ. και γιατί όχι ομόφωνη. Τουλάχιστον εμείς, θεωρώ, ότι 

επειδή δείξαμε τη θέση μας για θέματα τα οποία αφορούν το αύριο και επ’ αυτού δεν έχω 

καμία εμμονή, καν σχέση ότι δεν θέλετε το καλό της κοινωνίας του ευρύτερου Δήμου, 

κυρίως των παιδιών γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.  

Για μας λοιπόν το θέμα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι για διαχείριση και νομίζω 

ότι το στοιχειώδες ήταν, πχ. η κ. Αντιδήμαρχος δεν μας είπε, τελικά η πολιτική βούληση, 

η … βούληση, που είναι ένας σχεδιασμός, αξιολόγηση, συνεκτίμηση των παραγωγικών 

παραμέτρων που κάνει το υπουργείο, για μια παιδεία του αύριο, πχ. εμείς έχουμε 

βούληση να κλείσουμε κάποιο σχολείο, είχαμε βούληση από το τέλος του προηγούμενου 

μήνα; Είχαμε δηλαδή άποψη για το τι συμβαίνει εντός του ευρύτερου Δήμου Σερρών; Ή 

πήγαμε σε μια διαδικασία να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες πάντα έχουν 

εμμονές, εδώ και 25 χρόνια, εγώ έχτισα το πρώτο σχολείο με τη σύμφωνη γνώμη των 

κατοίκων του Μετοχίου και έκτοτε ήρθαν πάρα πολύ επιστήμονες και είμαι πολύ 

περήφανος, οι … εκείνης της περιόδου είναι πολύ περήφανοι, έκανα κακό; Παιδαγωγικά 

το προσεγγίζω.  

Άρα λοιπόν, εγώ θα … και περίμενα, υπάρχει πολιτική βούληση; Δεν κατάλαβα 

αν η κ. Μπιτζίδου προσήλθε σε μια συνάντηση, γιατί το διαβουλεύομαι είναι πλέον 

σύνθετο, και είχε άποψη ότι το τάδε σχολείο πρέπει να κλείσει ή να γίνει κάτι άλλο. Ή 

ακολουθούμε εμείς τις τοπικές απόψεις, οι οποίες, ας με συγχωρέσουν οι γονείς, είναι 

μάλλον με συγκεκριμένα κίνητρα. Κανείς δεν θέλει, ίσως λόγο τοπικισμού, εμείς 

καλούμαστε να κοιτάμε λίγο πιο ψηλά. Να συνεκτιμήσουμε και να εκτεθούμε, ναι, και 

να πούμε σε κάποιους ότι εμείς λέμε αυτά που λέμε διότι στεκόμαστε στην πρόκληση 

των καιρών, στην ανάγκη για μια άλλη παιδεία, γιατί όλες οι συζητήσεις οπουδήποτε που 

καταλήγουν; Ότι είναι θέμα παιδείας στις μέρες που φτάσαμε, αν είχαμε άλλη 

κουλτούρα, αν είχαμε άλλη παιδεία. Συνεπώς, κ. Πρόεδρε, η πρόταση μας και η άποψη 

μας αν θέλετε, εφόσον προχωράμε σε διαδικασία, είναι ότι θα έπρεπε αυτό να γίνει όπως 

είπε και ο κ. Μηλίδης, με την ενημέρωση τουλάχιστον των αρχηγών, να εκφέρουμε την 

άποψη μας. Να είμαστε κοντά κι εμείς στη διαδικασία. Αυτό σημαίνει διαβουλεύομαι. 

Και βεβαίως, εγκαίρως, διότι μη κρυβόμαστε πίσω από το πρόσχημα, εμείς είχαμε άποψη 

ότι το υπουργείο μας αιφνιδίασε; Είχαμε άποψη όταν ο κ. Χ, να μην πω το όνομα του 

γιατί τον δικάσαμε κιόλας, όταν έκανε τις προτάσεις του, δεν μας επισκέφτηκε; Οι 

αντιπροτάσεις υπήρχαν, γιατί εμείς δεν τις συζητήσαμε; Γιατί δεν κάναμε εγκαίρως, 

ούτως ώστε η κ. Μπιτζίδου, όταν κατέθεσε κάτω, πχ. το πρακτικό της διαβούλευσης από 

την Άνω Καμήλα ανίσχυρο, αν όμως είχαμε μια απόφαση ομόφωνη του Δ.Σ. δεν θα ήταν 

αλλιώς το αίτημα μας; Γι’ αυτό κ. Πρόεδρε ζητήσαμε από την αρχή, και δεν θέλουμε να 

παρεξηγήσετε την εμμονή, δεν είμαστε …, αλλά ένα θέμα προ ημερήσιας μπαίνει στην 

πρέπουσα διαδικασία αλλιώς αδικείται. Μεγάλο το θέμα και αδικείται και δεν το 

χειριζόμαστε όπως πρέπει. Διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να τη δούμε ως ιστορική στιγμή.  
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Δεν υπάρχουν δυνατότητες και είναι ευτύχημα που όποιος υπουργός άνοιξε, 

θεωρώ λεβεντιά ότι μία υπουργός έβαλε ένα θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση εδώ και 

30 χρόνια. Οι συγχωνεύσεις των σχολείων 30 χρόνια φέρνονται στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. Τώρα όμως θα μπορούσαμε να ανοίξουμε έναν διάλογο, τώρα να βάλουμε 

στην συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και να αποφασίσουμε με μια δύναμη που θα 

είναι εκφορά της πολιτικής μας βούλησης για να πάρουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Και 

αν πρέπει να προσθέσουμε σε έναν οικισμό κάποιες αίθουσες να το κάνουμε, αλλά ας 

αναζητήσουμε το σχολείο του αύριο στο σήμερα.  

κ. Χράπας:  κ.κ. Συνάδελφοι, είναι κατανοητό ότι έχουμε κάποιες πολιτικές 

διαφορές. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πρέπει να σκύψουμε πάνω από το 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Τι σημαίνει πρόβλημα; 

Συγχώνευση Γυμνασίου – Λυκείου Προβατά, κατάργηση Δημοτικού Σχολείου Άνω 

Καμήλας. Έχουμε τις πολιτικές διαφορές, δεν αντιλέγω. Πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί 

τώρα και να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση, ένα ψήφισμα, κατά της κατάργησης και 

της συγχώνευσης αυτών των σχολείων. Όλοι μαζί δυνατά να πούμε, να φωνάξουμε, να 

μας ακούσει η τοπική κοινωνία. Πέρα από τα πολιτικά μας, πέρα από τις τυχόν 

παραλείψεις που λένε κάποιοι συνάδελφοι, και πέρα από τον πολιτικό ρόλο.  

κ. Αγοραστός:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, και μόνο η συμπεριφορά του 

Υπουργείου, αυτή η … συμπεριφορά, καταδεικνύει ότι το θέμα δεν ήθελε το Υπουργείο 

να το θέσει σε διαβούλευση και ούτως ή άλλως οι αποφάσεις είναι προεξοφλημένες. Για 

μένα, προσωπική μου άποψη είναι ¨πάρτε το νομοσχέδιο πίσω και φέρτε για 

διαβούλευση με βάση αξιολογικά κριτήρια, αξιοκρατικά και με γνώμονα την παιδεία. 

Αλλά να συμμετέχουμε στη διαβούλευση¨. Αυτό που έγινε Κυριακή βράδυ, ουσιαστικά 

ξημερώματα Δευτέρας, είναι σαν να μας γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το 

Υπουργείο. Η συμπεριφορά του είναι αυτή και αυτό πρέπει να ζητήσουμε εμείς πίσω. Να 

το πάρουν πίσω.  

Από ότι βλέπω κάποιοι από εδώ θέλουν να αποφύγουν τις προτάσεις ή κάποιοι 

θέλουν να … κάποιους. Για μένα ένα σημαντικό θέμα, εκτός του παιδαγωγικού είναι και 

το οικονομικό. Από τη στιγμή που θα αποδεχθούμε ως Δήμος την μεταφορά των 

μαθητών, πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιο είναι το κόστος σήμερα και ποιο 

θα είναι μετά τις προτεινόμενες από το υπουργείο συγχωνεύσεις. Πρέπει να λάβουμε και 

αυτό υπόψη μας. Έρχονται δύσκολα χρόνια, τα επόμενα δύο είναι πάρα πολύ δύσκολα 

όχι μόνο για τους δήμους, …, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα θέμα με τις 

μεταφορές των μαθητών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.  

Επαναλαμβάνω τη θέση μου και θέλω να κλείσω μ’ αυτό, ¨πάρτε το νομοσχέδιο 

πίσω και φέρτε το ξανά για διαβούλευση¨.  

κ. Χασαπίδης: Πράγματι το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πολύ σοβαρό, 

ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία κυβερνητική η οποία νομίζω θα μπορούσε να ήταν 

καλύτερα οργανωμένη. Δηλαδή η διαβούλευση θα έπρεπε να έχει ένα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Αιφνιδιάστηκαν πολλοί γι’ αυτό υπάρχουν και οι αντιδράσεις οι οποίες 

παρατηρούνται σε όλη την Επικράτεια σχεδόν της χώρας, γιατί δεν υπήρχε οργανωμένο 

σύστημα διαβούλευσης. Ο Δήμος από τη μεριά του έκανε ότι ήταν απαραίτητο για να 

είναι, το ότι ήρθε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης νομίζω ότι εξηγήθηκε και από το 

Προεδρείο.  Η Κυβερνητική  πρόταση  κατατέθηκε  την Κυριακή,  η   Ημερήσια Διάταξη  
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βγήκε νωρίτερα, έπρεπε να έρθει το θέμα για να διορθώσουμε αν μπορούμε τις όποιες 

αστοχίες στην πρόταση που κατατέθηκε για τον Δήμο μας.  

Εδώ ακούστηκαν πολλές απόψεις, ακούστηκαν από κάποιες πλευρές και μάλιστα 

ήταν και αντιφατικές. Ο κ. Κατιρτζόγλου είπε ότι ¨σε οποιαδήποτε συγχώνευση είμαστε 

αντίθετοι¨, στην επόμενο πρόταση που έκανε είπε τα μονοθέσια και τα … να 

καταργηθούν. Θα έπρεπε να έχουμε μια θέση. Είμαστε υπέρ των συγχωνεύσεων και των 

μεγάλων συγκροτημάτων των σχολικών μέσα από τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε 

αναβαθμισμένη εκπαίδευση ή θέλουμε να διατηρήσουμε ο καθένας στην αυλή του ένα 

δημοτικό μονοθέσιο για να έχουμε το παιδί μας δίπλα; Αυτή είναι η ουσία. Παιδαγωγικά 

δηλαδή είμαστε υπέρ των συγχωνεύσεων; Βοηθούνε στην αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος; Το ότι είμαστε 43% σε συγχωνεύσεις στο νομό σε σχέση με 

άλλους νομούς, ενδεχομένως να δείχνει και τον συντηρητισμό μας. Η διαδικασία των 

συγχωνεύσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν μια διαρκής διαδικασία. Αν εμείς εδώ 

αντιδρούσαμε και στις … συγχωνεύσεις, τα προηγούμενα χρόνια που έπρεπε να 

προχωρήσουμε σε κάποιες συγχωνεύσεις, ε τώρα ήρθαν για να γίνουν όλες μαζί. Αν οι 

τοπικές κοινωνίες, συντηρητικά σκεπτόμενες και δεν θέλουν καμιά αλλαγή στο 

περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στυλωνόταν ο καθένας και διεκδικούσε 

τοπικά τα δικά του δικαιώματα, ήρθε το υπουργείο να τα λύσει αφού δεν μπορούσαμε 

εμείς να τα λύσουμε. Μπορούσε να γίνει με καλύτερη διαδικασία, από άποψη 

διαδικασίας.  

Ακούστηκε να τιμήσουμε τον Καπ. Μητρούση και να μην καταργήσουμε το 

σχολείο του Κ. Θα καταδικάσουμε την νέα γενιά για να τιμήσουμε τον ήρωα; Υπάρχουν 

άλλοι τρόποι για να τιμήσουμε τον ήρωα. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σε πολυθέσια 

σχολεία. Εγώ κατάγομαι από το Χριστός. Όταν καταργήθηκε το Δημ. Σχ. του Χριστός 

και ενώθηκε με το Δημ. Σχ. του Λευκώνα, υπήρχαν αντιδράσεις στο χωριό, και τότε 

υπήρχαν αντιδράσεις, τώρα όμως λένε όλοι ότι πολύ καλά κάναμε γιατί οι επιδόσεις των 

μαθητών είναι πολύ ανεβασμένες. Δηλαδή το αποτέλεσμα, πρέπει να δούμε που 

στοχεύουμε με αυτές τις προτάσεις. Σε ότι έχει σχέση με την πρόταση του Υπουργού, 

αυτή είναι μια αλλοπρόσαλλη πρόταση σε ότι έχει σχέση με το Λύκειο Προβατά και το 

Γυμνάσιο Προβατά να γίνει ανταλλαγή με το Στρυμονικό. Εμείς πρέπει να λειτουργούμε 

στα όρια του Δήμου μας και να πούμε ή θέλουμε το Γυμνάσιο Προβατά να λειτουργεί 

αυτόνομα στο διαμέρισμα του Προβατά, δεν μπορεί να μετακινηθεί στα όρια του Δήμου.  

Η δική μου η πρόταση είναι να ενισχυθεί το Γυμνάσιο Προβατά, δεν συζητήθηκε 

και δεν ξέρω αν στα πλαίσια της διαβούλευσης αν θα έπρεπε να το είχαμε κάνει, οι 

μαθητές των Καλών Δέντρων, που είναι μαθητές του Δήμου Σερρών, πάνε στο Γυμνάσιο 

Σκοτούσσας, αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε ενδεχομένως με την τοπική κοινότητα των 

Καλών Δέντρων, αν είναι δυνατόν και οι μαθητές αυτοί να μεταφερθούν στον Προβατά 

για να ενισχύσουμε το δυναμικό του Γυμνασίου Προβατά, για να μην υπάρχει ως άλλοθι 

η αδυναμία ότι είναι λίγοι οι μαθητές που πάνε εκεί.  

Για το Δημοτικό Σχολείο Ά. Καμήλας, η δική μου η πρόταση και της παράταξης 

ήταν αν θέλουμε να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε το σχολείο αυτό, πρέπει να το 

μετατρέψουμε σε 6θέσιο. Το ότι υπάρχει μια δυναμική 45 να γίνουν του χρόνου 48 

μαθητές, για μένα δεν λέει τίποτα. Γι’ αυτό και η δική μου η πρόταση είναι, το Δημοτικό 

Σχολείο Κάτω Μητρουσίου να μην πάει στο Άνω Μητρούσι, να μεταφερθεί στην Άνω 

Καμήλα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και εκείνο το σχολείο.  
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Θέλω να πω δηλαδή, ότι κάποιοι εδώ ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τα 

διαδικαστικά, επειδή δεν θέλησαν να πουν άποψη για τις συνενώσεις. Κάποιοι 

σκέφτονται ενδεχομένως και τις επόμενες εκλογές. Οφείλουμε όμως, για το συμφέρον 

των παιδιών μας να αποφασίσουμε τις συνενώσεις για το καλό των παιδιών και της 

ερχόμενης γενιάς.  

κα Σαραντίδου: Επειδή είναι σοβαρό το ζήτημα είπαμε και επειδή 

αποφασίστηκε να συζητηθεί, όταν έκανα την τοποθέτηση μου δεν είχε αποφασιστεί αν 

θα συζητηθεί ή όχι. Νομίζω ότι ακούστηκε από πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους 

ότι για το θέμα με τις συγχωνεύσεις αιφνιδιαστήκαμε. Για τις συγχωνεύσεις ξέραμε πριν 

γίνουν οι δημοτικές εκλογές. … Καλλικράτης και Παιδεία και τι θα φέρει ο Καλλικράτης 

στη Παιδεία το ξέραμε πριν από τις εκλογές. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Και ξέραμε ότι 

το Υπουργείο θα κατεβάσει προτάσεις, και δεν είναι μόνο προτάσεις που θα πάνε οι 

μαθητές, άλλα σχέδια έχει το Υπουργείο, γιατί αν διαβάσετε ολοκληρωμένο τον νόμο 

του Υπουργείου για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις, εκείνο που είναι το 

σημαντικότερο είναι το παιδαγωγικό μέρος σε αυτές τις συγχωνεύσεις και τις 

καταργήσεις. Και επειδή άκουσα από πολλούς δημοτικούς συμβούλους ότι το μάθαμε 

από την τηλεόραση, εμένα μου είπε εκείνος, εγώ άκουσα εκείνο, δεν μπορεί σήμερα να 

λάβουμε μια απόφαση τόσο σοβαρή, όταν άκουσα από εδώ, άκουσα εκείνο. Κατεβάστε 

το νόμο, όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν τον ξέρουν, γιατί μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία 

δεν έχει καταλάβει τι σημαίνουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις, δεν έχει καταλάβει το 

παιδαγωγικό μέρος και από την ομιλία της κ. Αντιδημάρχου έχω καταλάβει ότι ούτε η 

ίδια έχει καταλάβει το παιδαγωγικό μέρος του εγχειρήματος του υπουργείου.  

κα Μπιτζίδου: Δεν το έθιξα καθόλου κ. Σαραντίδου … 

κα Σαραντίδου: … Μπορούσατε αν δεν συμφωνείτε ότι υπάρχει υποβάθμιση να 

πείτε με επιχειρήματα ποια είναι η αναβάθμιση. Εδώ μιλάμε για σχολεία μεγάλα που 

αύριο θα έχουν πρόβλημα, για σχολεία που μέσα θα μπουν οι επιχειρήσεις γιατί δεν θα 

έχουν χρήματα ούτε να μεταφερθούν οι καθηγητές, … οι επιχειρήσεις, θα τα δείτε αυτά 

και θα θυμάστε αυτά που σας λέω. Τα έχουμε δει στο εξωτερικό το τι κάνουν. Μέχρι και 

τα προγράμματα τα σχολικά αλλάζουν. Και εδώ σπάει ο ενιαίος χαρακτήρας των 

προγραμμάτων των σχολείων, το ξέρετε όσοι είστε εκπαιδευτικοί πολύ καλύτερα. Είναι 

το σχολείο των δεξιοτήτων, γίνονται οι διαφοροποιήσεις, θα αρχίσουν να χωρίζουν τα 

σχολεία ανάλογα με τις επιδόσεις τους, αυτοί που τα παίρνουν και αυτοί που δεν τα 

παίρνουν. Όλα αυτά είναι μέσα στον νόμο. …  

Αυτά τα βλέπετε που οδηγούν, έχει γίνει στη Γερμανία, στη Δανία, στη Σουηδία. 

Σε λίγο θα λέμε ¨σχολείο¨ και θα έχουμε δίπλα και την επωνυμία της επιχείρησης που 

χρηματοδοτεί το σχολείο για να μπορούν να μετακινούνται οι μαθητές. Αυτά δεν πρέπει 

να τα συζητήσουμε σαν Δ.Σ.; Δεν πρέπει αυτά να τα συζητήσουμε όταν μας φέρνουν προ 

τετελεσμένα μπροστά; Και γιατί να μας το φέρουν προ τετελεσμένο; Το ξέραμε. Ακούω 

¨αιφνιδιασμός¨, γιατί αιφνιδιαστήκατε; Δεν ξέρατε τι γίνεται στα σχολεία; Δεν ξέρατε 

ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου; Υπάρχουν κείμενα από το 2010 που λένε ποιοι 

είναι οι στόχοι του Υπουργείου για την παιδεία και τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις 

και το νέο σχολείο της αγοράς και το πολυδύναμο σχολείο. … φτάσαμε από την Κυριακή 

και μετά να δούμε τι παίζει στο κανάλι το τοπικό ή το κρατικό για να πούμε τι θα γίνει;  
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Είπαμε ότι είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πέρα από το παιδαγωγικό είναι και 

κοινωνικό. Χάνονται θέσεις εργασίας, το παιδαγωγικό βέβαια είναι το σημαντικότερο 

και δεν πρέπει να το δούμε σαν λογιστές. Δεν είναι λογιστικό το ζήτημα. Αφού δεν είναι 

ενημερωμένος μεγάλος αριθμός δημοτικών συμβούλων για το τι είναι συγχωνεύσεις και 

καταργήσεις, αυτή τη στιγμή αν μη τι άλλο αν πρέπει να συζητήσουμε, να ψηφίσουμε να 

παραμείνουν τα σχολεία όπως έχουν, να μη κλείσει κανένα από τα σχολεία που 

υπάρχουν στον Δήμο μας.  

κ. Αναστασιάδης: Όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες 

βγήκαν από τα χωριά. Δείξε μου ένα βουλευτή στο νομό Σερρών που να μην είναι από 

χωριό. Όλοι από τα χωριά, από μονοθέσια σχολεία. … αν δεν έχουμε φιλοπατρία όλα 

πάνε κατά διαόλου. Είναι η μεγαλύτερη αρχή. Τους ήρωες τους τιμούμε διότι ένα 

πράγμα να ξέρεις ότι το 340 π.χ. ο Αλέξανδρος όταν νίκησε στα Γαυγάμηλα έστειλε τον 

πρώτο … και τιμήθηκε μετά από και τον … και δικαιούται να πάρει ο πρώτος λάφυρα 

από τους Πέρσες και εμείς εδώ δεν θα τιμήσουμε τον Καπετάν Μητρούσι, να αφήσουμε 

το σχολείο όπως είναι; Να σεβαστείτε τον μεγάλο ήρωα και έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς 

οι Έλληνες. Αν δεν τιμούμε τους ήρωες μας ποιον θα τιμήσουμε; Και μην ξεχνάτε ότι ο 

μεγαλύτερος πλούτος της Ελλάδας είναι τα παιδιά. Εμείς είμαστε ξοφλημένοι. Να μην 

κλείσει κανένα σχολείο. Εγώ ξέρετε καλά ότι δεν ψήφισα κανέναν Καλλικράτη, γιατί 

ήξερα ότι θα κάνω εγκληματική ενέργεια κατά της Ελλάδας.  

κ. Κατιρτζόγλου:  κ. Πρόεδρε, εγώ πρότεινα ότι εδώ ομόφωνα πρέπει να 

πάρουμε απόφαση να ανασταλεί κάθε διαδικασία συγχώνευσης ιδιαίτερα στον Δήμο 

Σερρών, που μας αφορά εμάς, επειδή δεν προηγήθηκε η κατάλληλη ενημέρωση, τόσο 

ημών εδώ μέσα αλλά κυρίως των τοπικών κοινωνιών και δεν εξασφαλίστηκε η σύμφωνη 

γνώμη. Άλλωστε το νομοσχέδιο το απαιτούμενο για τις συγχωνεύσεις έχει και τη 

σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είπα κ. Χασαπίδη, τώρα αν προκύψει 

συμφωνία για την κατάργηση του μονοθεσίου ή … αυτό είναι άλλο θέμα. Μην τα 

συγχέετε.  

κ. Δινάκης: κ. Συνάδελφοι καλό είναι να μη συζητάμε καθόλου για καταργήσεις. 

Να φύγει από το λεξιλόγιο μας μέσα η λέξη κατάργηση και να μείνει μόνο η 

συγχώνευση. Οι καταργήσεις έχουν και άλλες περιπέτειες, καταργήσεις θέσεων κ.λπ. 

κ.λπ.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε δευτερολογία. Από ότι γνωρίζουμε οι περισσότεροι 

συνάδελφοι, ο νόμος 1516/85 λέει για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων απαιτεί 

τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Αυτό ισχύει και σήμερα. Δεν έχει γίνει αλλαγή νόμου. 

Το 2ο, με τον καταστατικό νόμο δόθηκαν υποχρεώσεις, όμως το χρησιμοποιούμε μόνο 

όταν μας συμφέρει; Επίσης άκουσα με πολύ προσοχή, ότι αν έγινε πρόταση στον 

υπουργό. Αν είναι δυνατόν εμείς σαν … να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Εδώ 

παίρνουμε απόφαση και λέμε ποια είναι η απόφαση μας. Και όσο για τα κριτήρια, δεν 

είναι παιδαγωγικά κ.κ. Συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι οικονομικά. Αν γίνουν σχολεία με 

τάξεις 30 μαθητών, αυτό είναι που είναι αντιπαιδαγωγικό. Επίσης, αυτή η απόφαση του 

υπουργού, όταν λέμε για αιφνιδιασμό, βεβαίως και έπρεπε να ξέρουμε … όμως αυτή η 

απόφαση ήταν σεισμός 9 ρίχτερ. Ήθελα να τονίσω την πρόταση που κάναμε, να γίνει πιο 

σκληρή.  

κ. Γάτσιος: κ. Πρόεδρε αν διαφωνούσα προηγουμένως για να συζητηθεί το θέμα 

ήταν  ακριβώς  γιατί  δεν  είχαμε  ώριμη  και  μέσα  από διαδικασία συζήτησης, σε βάθος  
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συζήτησης με τις τοπικές κοινωνίες και βλέποντας το κομμάτι και το παιδαγωγικό αλλά 

και το λειτουργικό με την εκπαιδευτική κοινότητα το τι ακριβώς γίνεται. Κάποιοι που 

συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα, θεωρούσαν ότι θα είχαν πρόταση, εγώ πλην του κ. 

Χασαπίδη, σε αυτή την αίθουσα δεν άκουσα καμία άλλη πρόταση. Γι’ αυτό ακριβώς δεν 

ήθελα να συζητηθεί. Ο κ. Καλαϊτζίδης είπε να μείνουν τα σχολεία ως έχουν, για μένα δεν 

μπορώ να πω ότι είναι μια πρόταση. Δεν είναι μέσα από κουβέντα με την εκπαιδευτική 

κοινότητα για να δούμε αν συνάδει με τη σύγχρονη εποχή και την κοινωνία. Γι’ αυτό 

ακριβώς δεν θέλαμε να συζητηθεί το θέμα, γιατί δεν είχαμε πρόταση ώριμη για να 

μπορέσουμε να καταθέσουμε έτσι ώστε να είναι πραγματική πρόταση και όχι πρόταση 

έτσι για να έχουμε να λέμε. 

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, δυο λόγια ήθελα να πω σχετικά με τη 

διαδικασία λειτουργίας του Δ.Σ. Διαμαρτύρεστε γιατί καθυστερούμε στις συνεδριάσεις. 

Ο Πρόεδρος από δημοκρατική ευαισθησία δίνει το λόγο επανειλημμένως σε πολλούς. 

Δηλαδή υπάρχει συχνότητα παρεμβάσεων από πολλούς δημοτικούς συμβούλους. 

Τοποθετήσεις 3, 4 και 5 φορές. Θυμάται κάποιος κάτι, σηκώνει το χέρι και μιλάει. Αν 

θέλετε να είμαστε σύντομοι και να μιλάμε επί της ουσίας για κάθε θέμα, όπως ορίζουμε 

εισηγητή, μπορείτε να ορίσετε και κάθε παράταξη έναν εισηγητή, χωρίς να σημαίνει ότι 

δεν μπορεί να μιλάει και κάποιος άλλος ή να προσθέτει. Αλλά αυτό προβλέπει και ο 

Κανονισμός, αυτό προβλέπει και η σωστή λειτουργία ενός σωστού Δ.Σ. Ανοίξαμε 

κατάλογο ομιλητών, γράψαμε μερικούς, μετά από λίγο κάποιοι θέλουν να πουν κάτι, έτσι 

μπορούμε να μιλάμε μέχρι το πρωί.  

Να ξεκινήσω την τοποθέτηση μου με κάποια αντιφατικά που ακούστηκαν 

σχετικά με το θέμα. Υπάρχει Δ.Σ. νυν ή πρώην ή υπάρχει πρώην νομαρχιακό συμβούλιο 

που δεν συζητάει κατεπείγοντα θέματα; Αν υπάρχει ένα Δ.Σ. ή ένα πρώην νομαρχιακό 

συμβούλιο που δεν συζητήθηκαν κατεπείγοντα θέματα να μας το πει κάποιος. Τι το 

παράξενο; Κάναμε ενημέρωση για ένα σοβαρό θέμα και ζητήσαμε μετά με ψηφοφορία 

να συζητηθεί. Γίνανε προτάσεις.  

Άλλο αντιφατικό, είπαν όλοι ένα τόσο σοβαρό θέμα, ένα τόσο σοβαρό θέμα, και 

μας αιφνιδιάσατε και μας αιφνιδιάσατε και οι ίδιοι για ένα τόσο σοβαρό θέμα ζητάτε 

παράταση για να έχετε πρόταση.  

Άλλο, δεν το φέρατε το θέμα πιο μπροστά, θα σας εξηγήσω αργότερα αν και σας 

εξήγησα πριν με μια παρέμβαση που έκανα, δεν το φέρατε το θέμα πιο μπροστά να μας 

ενημερώσετε κ.λπ. Δεν είναι έτσι, θα εξηγήσω. Αλλά έστω ότι είναι έτσι, εσείς 

μπορούσατε να το φέρετε το θέμα; Τόσα θέματα φέρνετε κάθε λίγο, επουσιώδη θέματα, 

θα σας απαγόρευε κανένας για ένα ΤΟΣΟ σοβαρό θέμα όπως το λέτε εσείς να το 

φέρνατε εσείς στο Δ.Σ. και να μας λέγατε ¨θέλουμε να το συζητήσουμε¨; Θα σας το 

απαγορεύαμε αυτό;  

Άλλο αντιφατικό, άλλοι δήμαρχοι πέτυχαν πολλά κάποιοι είπαν και κάποιοι 

άλλοι είπαν ή και οι ίδιοι ότι είμαστε πρωταθλητές στις συγχωνεύσεις. Τελικά τι πέτυχαν 

οι δήμαρχοι, να είμαστε πρωταθλητές στις συγχωνεύσεις στον νομό Σερρών; Υπάρχει 

λογική σε αυτά που ακούστηκαν;  

Εμείς ασχοληθήκαμε και πολύ σοβαρά με το θέμα, και πρόταση συγκεκριμένη 

κάναμε, την οποία την καταθέσαμε και όταν συζητήσαμε με τους φορείς και τώρα θα την 

καταθέσουμε.  
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Από εκεί και πέρα αν την πρόταση αυτή θέλετε να την εμπλουτίσετε, αν θέλετε 

να σας δώσουμε και χρόνο και δυο μέρες για να την εμπλουτίσετε καλύτερα ή για να 

διαμορφώσετε και εσείς άποψη, την έχετε αυτή την παράταση από εμάς. Θέλετε και 

αύριο, καθίστε, σκεφτείτε, συζητήστε και προσθέστε ότι θέλετε σε αυτά που θα σας 

προτείνουμε, αν δεν συμφωνείτε φυσικά ή αν θέλετε να συμπληρώσετε, μπορείτε να 

συμπληρώσετε. 

Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα. Η πρώτη κίνηση σύσκεψη έγινε 

αρχές Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο πρωί, και μου λέτε, ¨μα δεν καλείτε τους αρχηγούς, 

τα κάνετε όλα εν κρυπτώ¨. Μα αν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν για τις κάθε επαφές που 

έχουμε, για κάθε θέμα να καλούνται όλοι οι αρχηγοί σε κάθε σύσκεψη που γίνεται; Το 

θέμα, το ωριμάζουμε, το ολοκληρώνουμε, το φέρνουμε στο Δ.Σ. και γίνεται συζήτηση. 

Τι να σας πω ότι ανοίξαμε προχθές το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων; Κάναμε μια πρώτη 

σύσκεψη. Τι να σας καλέσουμε; Θα σας καλέσουμε όταν θα το ολοκληρώσουμε και θα 

έχουμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για να τοποθετηθείτε πάνω σ’ αυτά τα 

συγκεκριμένα πράγματα και να καταλήξουμε κάπου. Αν σας καλέσουμε πριν 

ολοκληρώσουμε μια διαδικασία και έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση θα μας πείτε ¨μα 

γιατί μας καλέσατε αφού δεν έχετε να μας πείτε τίποτα¨. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε πολύ 

σοβαρά με το θέμα.  

Η πρώτη σύσκεψη που έγινε, έγινε …, στη σύσκεψη αυτή, ημέρα Σάββατο πρωί 

συμμετείχαν εγώ, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ, ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλήθηκε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, δεν ήρθε και έστειλε εκπρόσωπο, ο δε Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης δεν έστειλε κανέναν εκπρόσωπο ούτε ο ίδιος ήρθε.  

Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα, κάποιοι εκπαιδευτικοί και 

δικαιολογημένα θα έλεγα εγώ, μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. ¨Τι να 

συζητήσουμε¨, μου είπαν, ¨η Κυβέρνηση έχει πρόταση συγκεκριμένη για να 

τοποθετηθούμε επί των συγχωνεύσεων¨; Δεν υπήρχε πρόταση συγκεκριμένη. ¨Τι να 

πούμε τότε, να κλείσει το ένα, να κλείσει το άλλο, να ανοίξει το ένα, να ανοίξει το παρ’ 

άλλο, αν η Κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει προηγουμένως συγκεκριμένη άποψη, 

συγκεκριμένη πρόταση¨. Και είχαν δίκιο και τους παρακάλεσα και τους είπα, ¨έχετε μεν 

δίκιο αλλά μπορούμε εμείς εδώ να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο αρχών σχετικά με το 

θέμα αυτών των συγχωνεύσεων¨. Και μετά από συζήτηση καταλήξαμε ομόφωνα σε ένα 

πλαίσιο αρχών και πάνω σε αυτό το πλαίσιο αρχών, που έχει σχέση με τις συγχωνεύσεις, 

θα ήθελα να μου πει ποιος διαφωνεί και σε ποια σημεία. Και δεν είναι κακό να διαφωνεί.  

Επτά σημεία είναι. 1ον, ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη να μην υπερβαίνει τους 

20-25 μαθητές.  

2ον δημιουργία 6θέσιων σχολείων που όμως να διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές. 

3ον διατήρηση σε προβληματικές ή με ιδιαιτερότητες ορεινές περιοχές 

μονοθέσιων σχολείων. Δεν είπαμε σε όλες τις ορεινές περιοχές να κρατηθούν, αυτό το 

πλαίσιο αρχών αφορά τις συγχωνεύσεις για όλη την Ελλάδα, δεν αφορά ούτε το νομό 

Σερρών ούτε το Δήμο Σερρών. Αν υπάρχει σε κάποια ορεινή περιοχή της Ελλάδας 

κάποια ιδιαιτερότητα ή σε κάποιο ορεινό χωριό και πρέπει να διατηρηθεί, γιατί όχι. 
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Άλλη θέση από τις 7, 4ον δημιουργία 4θέσιων σχολείων. Όπως είναι η Άνω 

Καμήλα, που έχει αυξητική τάση, γιατί να φρενάρουμε ένα τέτοιο σχολείο, που μπορεί 

μετά από δυο χρόνια να καταλήξει και σε 6θέσιο. Είπαμε τέτοια σχολεία να τα δούμε με 

ένα άλλο μάτι, γιατί όχι να παραμείνουν.  

5η θέση, πριν από τις συγχωνεύσεις να εξασφαλιστούν τα χρήματα μετακινήσεων 

των μαθητών για να μην επιφορτιστούν οι γονείς ένα ακόμα κόστος για τα παιδιά τους.  

6η θέση, να στελεχωθούν οι σχολικές μονάδες με νέες ειδικότητες, 

λογοθεραπευτή και ψυχολόγους.  

7η θέση, να εξασφαλιστεί ότι τα συγχωνευόμενα σχολεία θα υπάρξουν οι 

υλικοτεχνικές υποδομές όπως κομπιούτερ και στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό 

κατάλληλων ειδικοτήτων.  

Σ’ αυτή τη σύσκεψη βέβαια να πω ότι οι περήφανοι εκπαιδευτικοί και ομόφωνα 

καταλήξαμε σ’ αυτές τις θέσεις. Γιατί ακούστηκαν λέξεις όπως προχειρότητα, 

απροετοίμαστοι, δεν υπάρχει πρόταση, δεν ξέρετε το θέμα, διάφορα ακούστηκαν. Αυτά 

δεν τα είπαμε μόνο εμείς, τα είπαν και οι εκπαιδευτικοί. Είναι άσχετοι αυτοί οι 

άνθρωποι; Και αν διαφωνείτε με αυτές τις θέσεις να μας το πείτε, ορίστε.  

Μετά από αυτή τη σύσκεψη, όπως γνωρίζετε ακολούθησε Δ.Σ. και 

δημιουργήθηκε η Επιτροπή Παιδείας. Μόλις δημιουργήθηκε η Επιτροπή Παιδείας με 

πρόεδρο την Αντιδήμαρχο την κ. Μπιτζίδου, αμέσως συνεδρίασε με μοναδικό θέμα τις 

συγχωνεύσεις. Ομόφωνα πλην μιας ψήφου, του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, αυτές οι αρχές που σας διάβασα προηγουμένως, αυτό το πλαίσιο αρχών 

ψηφίστηκε από όλους πλην ενός. Και είπαμε αυτό θα είναι το δόρυ μέσα από το οποίο θα 

κινηθούμε. Περιμένοντας φυσικά την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας συγκεκριμένα 

για τις συγχωνεύσεις, που θα λέει τι συγχωνεύσεις θα γίνουν, ήμασταν πανέτοιμοι όλοι 

και θα σα πω μετά και εμείς ως παράταξη και για τις συγχωνεύσεις συγκεκριμένη θέση 

είχαμε και περιμένουμε το Υπουργείο Παιδείας να φέρει το θέμα, να βγάλει την πρόταση 

του και επειδή η Κυβέρνηση ακολουθεί σε όλα τα θέματα, τα μεγάλα αλλά και τα μικρά, 

διαβούλευση, περιμέναμε να γίνει διαβούλευση και γι’ αυτό το θέμα. Να καταθέσει την 

πρόταση της και να γίνει διαβούλευση. Αντιθέτως, Κυριακή βράδυ από το διαδίκτυο 

πληροφορηθήκαμε ότι πήρε την απόφαση της και ότι είναι οριστική και αμετάκλητη.  

Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών των δύο αυτών συσκέψεων, και μετά 

φυσικά, έγιναν επαφές και με γονείς. Πήγαμε και στα Καλά Δέντρα, επειδή 

ανησυχούσαν οι γονείς, εκείνοι μας κάλεσαν φυσικά, ο πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας με τους γονείς, μας κάλεσε, είπαν ότι θέλουν να συζητήσουμε, εκεί υπάρχει 

ένα σχολείο με 60 παιδιά και ακουγόταν, υπήρχαν φήμες ότι μπορούσαν να πάνε στη 

Σκοτούσσα, τους είπαμε το πλαίσιο των αρχών στο οποίο καταλήξαμε μετά από αυτές τις 

συσκέψεις και γονείς συμφώνησαν μαζί μας και συμφωνήσαμε επίσης ότι θα είμαστε 

πανέτοιμοι Δήμος και γονείς, όταν το υπουργείο Παιδείας καταθέσει τις συγκεκριμένες 

προτάσεις να έρθουμε να αντιμετωπίσουμε από εκεί και πέρα το όλο θέμα. Το ίδιο έγινε 

και στην Άνω Καμήλα, και εκεί πήγαμε και τους είπαμε τα ίδια, στα ίδια συμφωνήσαμε 

και σήμερα το πρωί με κάλεσαν και μένα στον Προβατά και λίγο πολύ τα ίδια πράγματα 

ειπώθηκαν.  

Έτσι χειριστήκαμε το όλο θέμα, με μεγάλη υπευθυνότητα, με μεγάλη σοβαρότητα 

ήμασταν έτοιμοι και ασφαλώς θα το φέρναμε το θέμα γραμμένο στο Δ.Σ. μόλις η 

Κυβέρνηση διατύπωνε την πρόταση της.  
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Την πρόταση της όμως την διατύπωσε για τις συγκεκριμένες συγχωνεύσεις, ποια 

σχολεία που θα πάνε, τη διατύπωσε μετά την ημερήσια διάταξη, από εκεί το φέραμε 

κατεπειγόντως. Που είναι το … κάναμε κάτι πέρα του Κανονισμού; Ακολουθήσαμε μια 

πρακτική που δεν τις ακολούθησαν άλλες Δ.Α. ή άλλες πρώην Νομαρχιακές αρχές; 

Έτσι έχει το θέμα, εμείς καταθέτουμε την εξής πρόταση όσον αφορά τα δύο 

σχολεία. Για τα σχολεία, κοιτάξτε η πρόθεση του υπουργείου είναι να κλείσουν και άλλα 

σχολεία και το Σκούταρι, από τη πλευρά του Σκουτάρεως, Αγ. Ελένη, Κωνσταντινάτο, σ’ 

αυτά συμφωνούμε να κλείσουν. Τα παιδιά είναι ελάχιστα. Υπάρχουν σε κάθε σχολείο 

10-20 παιδιά. Βεβαίως να κλείσουν. Ένα γυμνάσιο που είναι πλήρες από παιδιά στον 

Προβατά και ένα χωριό που έχει μια ολοκληρωμένη οργάνωση όσον αφορά τις σχολικές 

μονάδες, έχει γυμνάσιο με πλήρη αριθμό παιδιών, έχει λύκειο, έχει δημοτικό σχολείο, 

γιατί να το σπάσουμε αυτό; Όχι, να παραμείνει. Και από τη στιγμή που οικονομικά 

οφέλη θα προκύψουν, που δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα έχοντας αυτό το κριτήριο, το 

οικονομικό, για όνομα του θεού.  

Άνω Καμήλα, έχει αυξητική τάση. Ο κόσμος ξαναγυρίζει στα χωριά και σε λίγα 

χρόνια τα χωριά που είναι κοντά στις μεγάλες πόλεις θα γεμίσουν από κόσμο. Γιατί να 

κόψουμε αυτή τη δυναμική του σχολείου; Ναι για το κλείσιμο των σχολείων στη 

Πεπονιά, στην Αγ. Ελένη, στο Κωνσταντινάτο, όχι στην Άνω Καμήλα και στο γυμνάσιο 

του Προβατά.  

Εμείς καταθέτουμε εδώ την εξής συγκεκριμένη πρόταση για ψήφιση. Αν θέλετε 

την πρόταση να την ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο, αν έχετε και άλλες καλύτερες 

ιδέες, είμαστε στη διάθεση σας. Αύριο, μπορεί από κάθε παράταξη δυο τρία άτομα να 

έρθουν και την πρόταση αυτή να την ενδυναμώσουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση αν 

υπάρχουν καλύτερες ιδέες. Ποια είναι η πρόταση μας;  

¨Πριν από κάθε απόφαση των αρμοδίων εκπαιδευτικών αρχών για συγχωνεύσεις 

σχολείων να προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή τα Τοπικά 

Συμβούλια και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων, προκειμένου να 

ληφθούν αποφάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων με αντικειμενικά κριτήρια και με 

βάση τις ειδικότερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή ή σχολική μονάδα.  

2ον, με βάση την ομόφωνη απόφαση – γνωμοδότηση της αρ. 3 της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας, για το ίδιο θέμα, προτείνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις κριτήρια 

για τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων. Είναι αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή 

αριθμός των μαθητών ανά τάξη να μην υπερβαίνει τα 20-25 παιδιά, δημιουργία 

εξαθέσιων σχολείων που όμως να διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές, διατήρηση σε 

προβληματικές ή με ιδιαιτερότητες ορεινές περιοχές μονοθέσιων σχολείων, διατήρηση 

4θέσιων σχολείων όταν οι τάσεις του δυναμικού είναι αυξητικές όπως στην Άνω 

Καμήλα, πριν από τις συγχωνεύσεις να εξασφαλιστούν τα χρήματα για τις μετακινήσεις, 

να στελεχωθούν οι σχολικές μονάδες με νέες ειδικότητες, λογοθεραπευτή και 

ψυχολόγους, να εξασφαλιστούν στα συγχωνευόμενα σχολεία οι υλικοτεχνικές υποδομές 

και η στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη συγχώνευση του Γυμνασίου Προβατά με το 

αντίστοιχο του Στρυμονικού, προτείνεται στο Υπουργείο η μη συγχώνευση του για τους 

παρακάτω συγκεκριμένους λόγους: με την επικειμένη συγχώνευση των συγκεκριμένων 

γυμνασίων δεν προκύπτει εξοικονόμηση πόρων για τους δήμους και για την Πολιτεία. 
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 Γνωρίζει από … συνθήκες και εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν άλυτα προβλήματα 

στη μετακίνηση των μαθητών Γυμνασίου από τα χωριά προς το Γυμνάσιο Στρυμονικού 

και αντίστοιχα λόγω των πρακτικών αδυναμιών και μη κανονικών δρομολογίων των 

μέσων συγκοινωνίας που διέρχονται από τους εν λόγω οικισμούς μέχρι να καταλήξουν 

στο Στρυμονικό.  

Τα πληθυσμιακά στοιχεία μαθητικού δυναμικού, των … μονάδων, ήτοι 

δημοτικού σχολείου, γυμνασίου και λυκείου Προβατά, το οποίο δυναμικό προέρχεται 

από τις τοπικές κοινότητες, Μονοκλησιά, Βαμβακιά, Αναγέννηση, Προβατά, Άνω 

Μητρουσίου, Κάτω Μητρουσίου, Άνω Καμήλας, συνηγορούν υπέρ της συνέχισης 

λειτουργίας του Γυμνασίου Προβατά με πλήρη μαθητική επάρκεια. Η σημερινή 

λειτουργία του Προβατά αλυσίδας εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων και των τριών 

επιπέδων φοίτησης ήτοι δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου δημιουργεί τις ποιοτικές 

εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την … και λειτουργία τους ως ενιαίο συγκρότημα, στα 

πλαίσια της φυσικής συνέχειας φοίτησης των παιδιών από σχολείο σε σχολείο … και 

επίπεδο. Δεν ελήφθησαν από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές οι απόψεις των 

συμβουλίων, των δημοτών και τοπικών κοινοτήτων και των συλλόγων γονέων. 

Ειδικότερα, για το Δημοτικό σχολείο Άνω Καμήλας προτείνεται να μη 

συγχωνευτεί γιατί τα δεδομένα του μαθητικού δυναμικού δείχνουν αυξητική τάση σε 

βαθμό που το σημερινό και παλιάς κατασκευής δημοτικό σχολείο να μην χωράει τα 

παιδιά¨.  

Αυτή είναι η πρόταση την οποία καταθέτουμε προς ψήφιση τώρα, ή αν θέλετε να 

προσθέσετε κι εσείς και να την δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο, ευχαρίστως να τη 

διορθώσουμε αύριο, να τη στείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας και να την δημοσιεύσουμε 

γενικότερα σε όλη την κοινωνία ως Δ.Σ. Σερρών. Ευχαριστώ πολύ.   

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε επί της διαδικασίας. κ. Πρόεδρε ζητώ να διαφυλάξετε 

τη διαδικασία. Σας ικετεύω προσωπικά. Αυτά που συμβαίνουν είναι η απόλυτη 

στρέβλωση και ακύρωση. Σας παρακαλώ πολύ. Θα έπρεπε στοιχειωδώς, ετούτη η 

εισήγηση να είναι πρώτα από εσάς και επί της εισηγήσεως και βεβαίως δεν μπορεί να 

είναι από τον δήμαρχο πρόταση ¨αύριο φέρτε προτάσεις να εμπλουτίσουμε το σημερινό 

κείμενο και το περιεχόμενο αυτής της απόφασης¨. Αυτά είναι ανήκουστα. Μας βλέπουν 

και στις τηλεοράσεις. Παρακαλώ τηρήστε τη διαδικασία. Σας ικετεύω. Αυτά όσο και αν 

προσπαθεί κανείς να χρησιμοποιήσει ως τεχνάσματα, μας εκθέτουν όλους. Ακυρώνουμε 

τη σοβαρότητα αυτού του οργάνου. Σας ικετεύω λοιπόν. Όταν έχουμε πρόταση, μπροστά 

η πρόταση με τη διαδικασία της εισήγησης και όχι στο τέλος και ¨φέρτε αύριο τις 

προτάσεις να τις ενσωματώσουμε¨, αυτό είναι παράνομο. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται. 

Τις απόψεις μας καθαρά και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Εμείς θα βοηθήσουμε, αυτά 

τα θέματα μας ενώνουν, όχι όμως να παρουσιάσουμε ότι θέλουν την συνένωση ως 

δύναμη και ως άποψη και επειδή αυτοί δεν θέλουν. Τις σκέψεις μας καθαρά. Και εμείς 

είμαστε κοντά. Αν είναι ζητούμενο να φτιάξουμε σχολεία από το … ακριβώς για τα 

παιδιά μας, όπως είπαν οι εισηγητές. Σας ικετεύω λοιπόν για την εικόνα μας αλλά και για 

τη λειτουργία γιατί έχουμε 2.15 λεπτά, οδοιπορικό διοίκησης ακούσαμε από την κ. 

Μπιτζίδου και όχι εισήγηση. Παρακαλώ τη διαδικασία. Σας ικετεύω.  
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κ. Δήμαρχος:  Κοιτάξτε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει κοσκινίζει. Η εισήγηση 

αυτή που έκανα και η πρόταση, προηγήθηκε από την κ. Μπιτζίδου. Αυτά που είπα τώρα 

εγώ τα είπε η κ. Μπιτζίδου προηγουμένως. Φέρτε πρόταση, άμα δεν έχετε δεν φταίμε 

εμείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Δ.Σ. δεν πρέπει να βγάλει πρόταση προς τα έξω. Εμείς 

καταθέτουμε αυτή την πρόταση, σας λέω ότι αν θέλετε να την ενδυναμώσουμε με μια 

διαπαραταξιακή επιτροπή σε μια δυο μέρες να την ενδυναμώσουμε, αν δεν θέλετε, την 

βάζουμε σε ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα περνάει. Δεν υπάρχουν άλλοι 

δρόμοι, το θέμα είναι πάρα πολύ καθαρό και η πρόταση που κάνουμε είναι πολύ καθαρή 

και συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη. 

κ. Πρόεδρος:  Για να ακολουθήσουμε τη διαδικασία σωστά, υπάρχει μια 

πρόταση από τη Δ.Α. και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κ. Δήμαρχος:  Σας είπα δυο δρόμους, καταθέσαμε εμείς μια πρόταση, θέλετε 

εσείς αυτή τη πρόταση να την εμπλουτίσουμε και να την ενδυναμώσουμε ή αν δεν το 

θέλετε αυτό … 

κ. Φωτιάδης: Δεν γίνεται. 

κ. Δήμαρχος:  Γίνεται και παραγίνεται.  

κ. Φωτιάδης: Μην το λέτε αυτό. Σοβαρά μιλάτε;  

κ. Δήμαρχος:  Το κάναμε με τους αγρότες. Αν δεν θέλετε πάμε σε ψηφοφορία.  

κ. Φωτιάδης: Ντροπή σας που το λέτε αυτό.  

κ. Μηλίδης: Εμείς λέμε ναι σε κάποια σημεία αλλά θέλουμε εμπλουτισμό.  

κ. Δήμαρχος:  Άρα υπάρχει … 

κ. Πρόεδρος: Ψηφίζουμε προτάσεις. Η πρόταση την οποία κατέθεσε η Δ.Α. με 

τον εμπλουτισμό τον οποίο προτείνει ο κ. Μηλίδης, είναι μια πρόταση και την οποία 

θέτω σε ψηφοφορία.  

 

 

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 
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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:   Παρών  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Παρών  

Φωτιάδης Στέφανος:               Παρών 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Παρών  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Παρών 

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:   Παρών 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

κ. Δήμαρχος:  κ. Μηλίδη πέρασε αυτή η πρόταση που καταθέσαμε να 

εμπλουτιστεί. Να ορίσετε έναν δημοτικό σύμβουλο, αν θέλει και κάποια άλλη παράταξη 

ευχαρίστως, ένας δημοτικός σύμβουλος ή δύο δημοτικοί σύμβουλοι.  

κ. Μηλίδης: Ο κ. Τατούδης και ο κ. Κατιρτζόγλου. 
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κ. Δήμαρχος:  Και η κα Μπιτζίδου και ο κ. Γαλάνης. Αύριο το μεσημέρι στις 2, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση της κ. Σαραντίδου μπαίνει σε ψηφοφορία. 

κα Σαραντίδου: Όχι σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις.    

 

         

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι 

Γαλάνης Στέργιος:    Όχι 

Μυστακίδης Παύλος:               Όχι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Όχι 

Στεργίου Νικόλαος:    Όχι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Όχι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Όχι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Όχι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Όχι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Όχι 

Δούκας Γεώργιος:    Όχι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Όχι 
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Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Όχι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Όχι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Όχι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Όχι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:            Όχι 

Χράπας Παντελής:    Όχι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Όχι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος: Όχι 

 

- Εγκρίνεται η πρόταση του κ. Δημάρχου με 33 ψήφους υπέρ.  

 

κ. Πρόεδρος:   Διάλλειμα για 10 λεπτά.  

… 

κ. Πρόεδρος:   Λοιπόν ξεκινάμε, κ.κ. Συνάδελφοι στην αίθουσα βρίσκεται ο 

εκπρόσωπος της κ. Κόλλια και μου είπε να θέσω στο Σώμα το εξής, να θέσουμε ως θέμα 

σε επόμενο Δ.Σ. παρουσία βουλευτών και προέδρων του ΤΕΙ και του ΤΕΦΑΑ Σερρών 

για το θέμα της μετεξέλιξης των ΑΕΙ στην πόλη των Σερρών, κοντά στις ημέρες του 

Πάσχα όπου θα βρίσκονται και οι βουλευτές του Νομού Σερρών. Ο χρόνος θα 

προσδιοριστεί από τους βουλευτές.  

Προχωράμε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Αφορά τη συμμετοχή στην 

τακτική και γενική συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα. 

Σε προηγούμενο Δ.Σ. εγκρίναμε τη μετακίνηση του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη του 

Αντιδημάρχου να μετάσχει στην τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών 

Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα για την 11/2/2011, η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω μη 

απαρτίας, η νέα γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου του 2011 στην 

αίθουσα Γεννηματά στην … Γι’ αυτό το φέρνω το θέμα και επειδή αφορά την 18η 

Μαρτίου, δεν μπορεί να έρθει σαν τακτικό θέμα, πρέπει να εγκρίνουμε τη μετακίνηση 

του κ. Γρηγοριάδη για την εκτός έδρας συμμετοχή του στη γενική συνέλευση της 

Ένωσης Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.  

Συνεχίζουμε στο 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ¨Συμμετοχή της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με εκπρόσωπο ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 

του  νόμου  7852/2010¨,  μας στείλαν ένα έγγραφο, εφόσον εμείς είχαμε επιλέξει τους 36  
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φορείς, αισθάνθηκαν αδικημένοι οι άνθρωποι αυτοί, και μας στείλαν ένα έγγραφο και 

μας ζητάν να συμμετάσχουν και αυτοί σε έναν από τους 36 αυτούς φορείς. Με την 

ευκαιρία ότι το Λύκειο Ελληνίδων Σερρών το οποίο εγγράφως δηλώνει ότι δεν θέλει να 

συμμετάσχει με εκπροσώπους λόγω πολλών και πολλαπλών ενασχολήσεων της 

Επιτροπής Διαβούλευσης, προτείνω να βάλουμε τον συγκεκριμένο φορέα, την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.  

Προχωράμε στο 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι η ¨Τροποποίηση του 

τρόπου υλοποίησης της πράξης διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου του Δήμου 

Σερρών¨, η τροποποίηση αφορά μόνο τα δύο πρώτα υποέργα, θυμάστε την εισήγηση 

σχετικά με το θέμα της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας, υπήρχαν 5 υποέργα, αφορά 

το υποέργο 1 και 2 και χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης 

που έχει ως εξής, στο υποέργο 1 ¨Εκτέλεση με ιδία μέσα για την παροχή υπηρεσιών 

διατροφής, μετάφρασης, διερμηνείας, αφισοκόλλησης και δημιουργία αρχείου 

προϋπολογισμού 24.901,50 €¨, επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης του έργου με ιδία μέσα, 

το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 511/31-1-2011 εγγράφως 

της Δ.Α. και το υποέργο 2, συνολικού ύψους 72.722,83 €. Δεν αλλάζει τίποτα στο 

συνολικό αυτό ποσό, απλούστατα από το υποέργο 2 πάει ένα ποσό στο υποέργο 1. Είναι 

μια μεταφορά ποσού από το υποέργο 2 στο υποέργο 1.  

κ. Φωτιάδης: Με πιο φυσικό αντικείμενο μεταφέρονται; 

κ. Πρόεδρος: Το 1 υποέργο αφορά την παροχή υπηρεσιών διατροφής, 

μετάφρασης, διερμηνείας, αφισοκόλλησης και δημιουργία αρχείου προϋπολογισμού 

24.901,50 €, το 2ο υποέργο είναι ¨Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων, φιλοξενία, μετακίνησης και ξενάγησης για τη 

διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας το 2011 προϋπολογισμού 72.722,83 €¨. Αυτό 

προέκυψε διότι όπως ξέρετε τα θέματα αυτά πάνε στη διαχειριστική αρχή, και αυτή 

πρότεινε την αλλαγή του ποσού από το υποέργο 2 στο υποέργο 1. Επί της ουσίας δεν 

αλλάζει τίποτα απολύτως.  

κ. Φωτιάδης: Είναι μια προσαρμογή σε κάτι που σας χρειάζεται έξωθεν ή είναι 

μια λειτουργική προσαρμογή σε κάτι που βοηθάει εμάς; Δηλαδή μας το έδωσαν από έξω;  

κ. Πρόεδρος:   Από έξω, από την διαχειριστική αρχή.  

κ. Δήμαρχος: Να προσθέσω και να πω σχετικά με την Πανεπιστημιάδα ότι ότι 

εισηγήσεις βλέπετε έγιναν μετά από υπόδειξη της Ενδοιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. 

Πήγαμε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τον κ. Κουροπαλάτη, με τους υπαλλήλους 

του τμήματος προγραμματισμού την κ. Κοκκινίδου και με τον κ. Αερόπουλο που 

βρίσκεται στο ΔΗΠΕΘΕ, συναντηθήκαμε με την κ. … και άλλα στελέχη, ότι γίνεται, 

γίνεται με δική τους υπόδειξη για να είναι όλα εντάξει.  

κ. Πρόεδρος:   Περνάμε στο 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ¨Παράταση ισχύος 

προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης¨. Στην Αθήνα σήμερα 24 

Φεβρουαρίου 2011 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, το Ελληνικό Δημόσιο νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον υπουργό Πολιτισμού τον κ. Παύλο Γερουλάνο, 2ον ο Δήμος 

Σερρών νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον δήμαρχο τον κ. Πέτρο Αγγελίδη και το 

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του και δήμαρχο κ. Πέτρο 

Αγγελίδη, συμφωνούν και συναποδεχόμαστε τα παρακάτω: 1ον, παρατείνουμε την μέχρι 

30/6/2011  την  διάρκεια  της  από  1/1/2009  προγραμματικής  σύμβασης  η  οποία έληξε  
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31/12/2010, όπου στο κείμενο της σύμβασης αναφέρεται το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και 

Χορού από το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο υπεισέρχεται στα αντίστοιχα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις. 2ον, τροποποιούμε α) το άρθρο 4 υποχρεώσεις του υπουργείου 

πολιτισμού δηλαδή της από 1/1/2009 προγραμματικής σύμβασης ως ακολούθως: το 

υπουργείο Πολιτισμού υποχρεούται για την πραγματοποίηση των … να καταβάλλει στο 

ΔΗΠΕΘΕ οικονομική ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης ποσού 57.750 € για το 

διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 30/6/2011. β) το άρθρο 6Α υποχρεώσεις του Δήμου ως 

εξής, ο Δήμος Σερρών υποχρεούται για την πραγματοποίηση των σκοπών της σύμβασης 

να επιχορηγεί το ΔΗΠΕΘΕ για το διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 30/6/2011 με το ποσό 

των 100.000 € τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά η προγραμματική σύμβαση παραμένει ως 

έχει. Συμβαλλόμενοι Ελληνικό Δημόσιο Παύλος Γερουλάνος, ο Δήμαρχος Σερρών … 

κ. Μηλίδης:  Αυτό το θέμα δεν θα μπορούσε να μπει στο επόμενο συμβούλιο;  

κ. Πρόεδρος:   Όχι γιατί τρέχουν οι ημερομηνίες.        

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από: 

 α) Ιατρικό Σύλλογο Σερρών,  

 β) Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ και  

 γ) Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ξέρετε πολύ καλά ότι γίνεται μια αλληλογραφία με τους 

συγκεκριμένους φορείς. Δεν άλλαξε τίποτα στα ονόματα του Ιατρικού Συλλόγου 

Σερρών, είναι ο ίδιος πάλι ο κ. Γεωργιτζίκης Αθανάσιος με αναπληρωματικό μέλος τον 

κ. Τσαντίλη Ιωάννη, από το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ ο κ. Σαϊνατούδης 

Χρήστος ως τακτικό μέλος και ο κ. … Τριαντάφυλλος ως αναπληρωματικό. Από την 

Ένωση Προστασίας Καταναλωτών ο κ. Τιττής, εδώ είναι η αλλαγή μόνο, ο κ. Τιττής 

Χρήστος ως τακτικό μέλος και ο κ. Καραογλάνης Αβραάμ ως αναπληρωματικό μέλος.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή αυτός ο φορέας ψήφισε αύξηση του νερού, να μη 

συμμετέχει σε καμία … Άλλον φορέα να βάλουμε.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασίαδη). 

    
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010.  

 

κ. Πρόεδρος:   Σε προηγούμενο Δ.Σ. είχαμε εκλέξει με τον Η/Υ από τους 

εκλογικούς καταλόγους 12 τακτικά και 12 αναπληρωματικά μέλη. Καθώς και 36 φορείς. 

Έχω όλα τα ονόματα καταγεγραμμένα, τακτικά και αναπληρωματικά από όλους τους 

φορείς με εξαίρεση το ΤΕΙ Σερρών το οποίο έχει διαδικασίες ακόμα ψηφοφορίας, 

περίμενα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι και δεν μου έχουν στείλει το τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος. Με τη δική σας επιείκεια να το τοποθετήσω, όλα τα άλλα είναι 

συμπληρωμένα.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σερρών στο ετήσιο ανερχόμενο Διεθνές 

τουριστικό γεγονός ¨Πολιτιστικός Τουρισμός 2011¨ που θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο από τις 13 έως τις 16 

Απριλίου 2011.  

 

 

κ. Γρηγοριάδης: Στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο πόλεων, δεχθήκαμε μια 

πρόσκληση να συμμετάσχουν κάποια άτομα, δημοτικοί σύμβουλοι και ο Δήμαρχος στην 

πόλη αυτή. Τα άτομα είναι 4, ο λόγος είναι ότι κάθε φορά υπάρχει ένα διεθνές 

τουριστικό γεγονός, ¨Πολιτισμός – Τουρισμός 2011¨, είναι για φέτος, και καλούμαστε να 

επιλέξουμε ποιοι θα πάνε.  

κ. Πρόεδρος:   Τα άτομα που πρέπει να ορίσουμε σήμερα είναι 4. Από τη Δ.Α. ο 

κ. Δήμαρχος, ο κ. Χράπας και ο κ. Θεοχάρης. Από την Αντιπολίτευση ένα μέλος. 

κ. Φωτιάδης: Την κ. Ηλιοπούλου.  

 

- Εγκρίνεται.  

     
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών, ηχητικής κάλυψης 

παρελάσεως, εκφώνησης και φωτογράφηση αυτής, για την 25η Μαρτίου 

2011, ημέρα Εθνικής Επετείου.   

 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε και κ.κ. Σύμβουλοι, έχουμε τη 

δυνατότητα στα πλαίσια της γιορτής της Εθνικής μας παλιγγενεσία, γι’ αυτό το πολύ 

σπουδαίο γεγονός, δίνει τη δυνατότητα ο Δήμος Σερρών να προβεί στην προμήθεια ενός 

δάφνινου στεφανιού μετά από τον έλεγχο που έκανε η υπηρεσία, ενός δάφνινου 

στεφανιού για κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα, άρα μιλάμε για 25, και επίσης να 

χρηματοδοτήσει και την εκφώνηση αλλά και τη φωτογράφηση και την ηχητική κάλυψη 

της παρελάσεως της πόλης. Το ποσό φτάνει περίπου στις 3.000 € με ΦΠΑ, αν θέλετε 

περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το γεγονός ή με τη σχετική προμήθεια, 

είναι εδώ και η κα Νεράντζη. 

 

- Εγκρίνεται.  

    
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε προκήρυξη του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος INTERREG IV C σχετικά με την Επιχειρηματικότητα – 

Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.   

 

κ. Γρηγοριάδης: Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας του Σερρών ετοίμασε 

πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IV C για λογαριασμό της 

Περιφέρειας Καλαβρύας, Νότιας Ιταλίας, δηλαδή να συμμετέχουμε σ’ αυτό το 

πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προβλέπει να δημιουργηθεί δίκαιο 

φορέων για διακίνηση ευρεσιτεχνιών, πατέντες δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

του Δήμου μας φυσικά.  
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Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση οικονομική για τον Δήμο μας, και όπως 

καταλαβαίνετε θα ήταν πολύ χρήσιμο για την τόνωση της τοπικής κοινωνίας εάν και 

εφόσον καταφέρουν να ενταχθούνε και οι δικές μας μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, μπορέσουν να συνεργαστούν με αντίστοιχες του εξωτερικού.  

Η συμμετοχή του Δήμου Σερρών σημαίνει προσφορά όπως είπαμε ευκαιριών 

στους δημότες μας που είναι επιχειρηματίες, όταν αυτοί οι επιχειρηματίες δημότες μας 

αναπτυχθούν, προφανώς θα χρειαστούν προσωπικό και θα είναι αυτοί οι άνθρωποι κατά 

κύριο λόγο από τον Δήμο μας. Ανάγει τον Δήμο Σερρών σε Εθνικό Κέντρο Καινοτομίας 

παγιωμένης τεχνολογίας, θα υπάρξει η πανελλήνιας εμβέλειας και εκτός κράτους 

διαφήμιση και προβολή του Δήμου μας. Θα δοθούν νέες ευκαιρίες σε ανθρώπους που 

έχουν ευρεσιτεχνίες, νέες πατέντες να τις δείξουν στον κόσμο και στις επιχειρήσεις, θα 

δημιουργηθούν τέλος προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε και σε 

άλλα προγράμματα μελλοντικά και κρατικού χαρακτήρα και να εκμεταλλευτούμε ότι 

μπορούμε από αυτά. Παρακαλώ να ψηφίσετε αυτή την εισήγηση. 

κα Σαραντίδου: Μιλάμε τώρα για μια εποχή που οι επιχειρήσεις η μια πίσω από 

την άλλη κλείνουν. Πολλά χρόνια έχει που εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα, δεν 

είδαμε αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα, από τα οποία κάποια απορροφούν χρήματα, 

που δεν ξέρουμε ακριβώς και ποια είναι, να υπάρχει κάποια βελτίωση και κάποια … των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό που βλέπουμε να γίνονται είναι οι μεγάλες 

επιχειρήσεις να γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, οι πολυεθνικές να οργιάζουν και δεν 

έχουμε δει καμία αύξηση. Είναι κάποια προγράμματα που πραγματικά στέλνονται από 

την Ε.Ε. με σκοπό να πάνε σε κάποια χέρια που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποια είναι. 

Αυτή είναι η θέση μας για τέτοιου είδους προγράμματα.  

κ. Μηλίδης:  Σε μια φράση του κειμένου που επισυνάπτεται λέει ότι ¨με 

ορθολογική διαχείριση ο Δήμος δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί¨. Υπάρχει περίπτωση να 

γίνει το αντίθετο; 

κ. Γρηγοριάδης: Δεν νομίζω, και αν θέλετε πληρέστερη ενημέρωση υπάρχει ο 

ειδικός άνθρωπος εδώ να μας πει τις λεπτομέρειες. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα επιβαρυνθεί ο 

Δήμος οικονομικά. Και αν διαβάσετε παρακάτω, σε περίπτωση που δεν γίνει έτσι, λέμε 

ότι εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε με το υπαλληλικό προσωπικό. Το γράφει και η 

εισήγηση.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει βοηθώντας 

βασικά τους επιχειρηματίες, τους μικρούς και τους μικρομεσαίους, στα δύσκολα αυτά 

χρόνια χωρίς να συμμετάσχει ο Δήμος με χρήμα, απλούστατα διαμέσου αυτού του 

Δήμου πρέπει να περάσει το πρόγραμμα, διαμέσου του Δήμου πρέπει να εξελιχθεί αυτό 

το πρόγραμμα, όταν χρηματοδοτείται με ένα προσωπικό 85, 15% από το Υπουργείο, και 

δεν επιβαρύνεται ο Σερραίος πολίτης ή ο προϋπολογισμός του Δήμου, νομίζω ότι είναι 

ευκαιρίες τις οποίες δεν πρέπει να τις αφήνουμε να πάνε χαμένες.  

Δυο λόγια προς ενημέρωση του Σώματος από τον κ. … ο οποίος είναι καθηγητής 

των ΤΕΙ Σερρών.  

κ. …:  Το πρόγραμμα είναι INTERREG IV η τελευταία φάση του προγράμματος, 

στην πραγματικότητα για … προηγούμενων δράσεων, δηλαδή όποιοι συμμετείχαν σε 

προηγούμενες δράσεις πάνε … αφήνει ένα περιθώριο για καινοτόμες δραστηριότητες, 

αυτή την  ευκαιρία  αρπάξαμε κι  εμείς μαζί  με  την Περιφέρεια της Καλαβρύας, η οποία  
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μας έχει αναθέσει για λογαριασμό της να φτιάξουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και αυτό 

κάνουμε αυτή τη στιγμή, στο οποίο θέλουμε να εντάξουμε και την πόλη των Σερρών, του 

νομού μας. Αν ενταχθούμε στο πρόγραμμα κάποιοι Σερραίοι θα ενταχθούν σ’ αυτό για 

να απορροφήσουν πόρους από άλλες περιοχές της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας μέσα 

από το Υπουργείο Οικονομίας που χρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα. Είμαι στη 

διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.  

 

- Εγκρίνεται.  

         
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών σε εκπαιδευτικό 

ταξίδι στο Λιβόρνο της Ιταλίας από τις 4 έως τις 8 Απριλίου στα πλαίσια 

του έργου ¨FOREST CITIES¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την εισήγηση. Τα ταξίδια αυτά 

αφορούν το προσωπικό του Δήμου Σερρών, πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που 

αφορά αποκλειστικά και μόνο το προσωπικό, όχι αιρετούς. Αντικείμενο της επίσκεψης 

αυτής αποτελεί η ενημέρωση σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, σε εθνικό 

πλαίσιο, αρμοδιότητες, συντονισμός όλων των βαθμών …, εκπαίδευση του προσωπικού 

ΟΤΑ, λόγω του αντικειμένου προτείνει συμμετοχή δύο ατόμων από τους υπαλλήλους 

του Δήμου Σερρών, γνώστες της αγγλικής και ιταλικής γλώσσας, το κόστος συμμετοχής 

καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Αυτοί που θα συμμετάσχουν σε αυτό το 

εκπαιδευτικό ταξίδι είναι ο κ. Γιαννάκης Γεώργιος και ο κ. Πενολίδης Βασίλης.  

κ. Γαλάνης: Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί με αφορμή αυτό το ζήτημα, έχει 

προκύψει ένα θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και με προηγούμενη συμμετοχή 

υπαλλήλων αλλά και αιρετών σε άλλα προγράμματα σε ταξίδια στο εξωτερικό, δεν 

εγκρίνονται, παρότι είναι ενταγμένα αυτά τα προγράμματα, είναι ο Δήμος ενταγμένος σ’ 

αυτά τα προγράμματα και κανονικά αυτές οι δαπάνες καλύπτονται, ωστόσο δεν υπάρχει 

η απαραίτητη έγκριση από τον κ. …, υπάρχει μια σχετική νομοθεσία με την οποία 

χρειάζεται ειδική αδειοδότηση από τον υπουργό για την μετακίνηση αιρετών ή 

υπαλλήλων στο εξωτερικό. Επομένως να γνωρίζει το Σώμα, όπως και για άλλα 

προγράμματα, ότι οι υπάλληλοι και οι αιρετοί δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα που 

δαπάνησαν.  

κ. Αναστασιάδης: Δηλαδή θα γίνουν σοφότεροι αυτοί που θα πάνε εκεί; 

κ. Πρόεδρος:   Σαφώς και θα γίνουν σοφότεροι.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ τόσα χρόνια που είμαι εδώ, δεν είδα από κανένα που 

πήγε σε αυτά τα ταξίδια να είναι σοφότερος και να κάνει πράγματα. Καμία σοφία.  

     

- Εγκρίνεται.  

   
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ¨Πληθωριστικής προσαρμογής τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα είναι εξ αναβολής λόγω άλλων καταστάσεων και ήρθε 

σήμερα το θέμα. Παρακαλώ εισηγητής είναι ο κ. Αραμπατζής Θεόδωρος.  
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κ. Αραμπατζής: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, είναι γνωστό σε 

όλους μας ότι η ΔΕΥΑ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στον Δήμο μας και με τη 

διοικητική διεύρυνση των ορίων θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Γεγονός βέβαια είναι, θα 

συμφωνείτε μαζί μου, ότι θα της δώσει μεγαλύτερο κύρος αλλά παράλληλα και 

μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Θα ήθελα επίσης αφού προχωρήσω στο θέμα της 

πληθωριστικής προσαρμογής, να ανακοινώσω στο Σώμα ότι η ΔΕΥΑΣ πριν λίγες μέρες 

έλαβε επιτέλους την πιστοποίηση του ISO και του ΕΛΟΤ το οποίο ήταν κάτι που 

κράτησε αρκετά χρόνια. Αυτό βέβαια της δίνει ένα ακόμη γερό ατού στα χέρια της.  

Όσον αφορά για την πληθωριστική αναπροσαρμογή, γιατί προχώρησε το 

συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ σ’ αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει 

από το 1999, συνεχίστηκε το 2003 και κατ’ επέκταση και το 2007. Επίσης υπήρξε 

ομόφωνη απόφαση από το Δ/κό Συμβούλιο για την … αυτή και θα ήθελα να πω ότι 

επίσης τα έσοδα που θα προκύψουν από την πληθωριστική αυτή προσαρμογή θα είναι 

της τάξεως περί τις 350.000 €. Για ποιο λόγο προχωρήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση;  

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα πάνω στη λειτουργία, που αφορά τη μείωση των 

εσόδων της επιχείρησης. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας ότι η επιχείρηση λειτουργεί 

ανταποδοτικά και μόνο ανταποδοτικά και κατ’ επέκταση ανήκει σε όλους τους δημότες, 

σε όλους τους Σερραίους. Τα έσοδα έχουν μειωθεί στην επιχείρηση, την περσινή χρονιά 

από την κρατική επιχορήγηση της τάξεως των 550.000 €, μειώθηκαν περί τις 300.000. 

Στη φετινή χρήση θα είναι 0, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο από το 

Υπουργείο ότι δεν δικαιούμαστε πλέον αυτή την επιχορήγηση. 2ον, υπάρχει η αύξηση του 

πετρελαίου, χρησιμοποιούμε αρκετό καύσιμο, της τάξης του 17%. Επίσης, υπάρχει 

αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ επίσης της τάξης του 17%. Ένα μεγάλο κόστος στη 

συντήρηση, ένα δίκτυο ύδρευσης περί τα 340 χλμ. και ένα δίκτυο αποχέτευσης περί τα 

160 χλμ., αυτά κύριοι έχουν τεράστιο κόστος συντήρησης κάθε χρόνο και μεγαλύτερο. 

Επίσης, ο βιολογικός καθαρισμός, ο βιολογικός καθαρισμός δεν θα ήθελα να πω ότι δεν 

λειτουργεί, λειτουργεί πάρα πολύ σωστά, οι εργαζόμενοι πραγματικά δίνουν ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι του εαυτού τους καθημερινά για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία 

του βιολογικού καθαρισμού. Αλλά γνωρίζετε ότι λειτουργεί εδώ και μια 10ετία και 

λογικά και το κόστος της συντήρησης ανεβαίνει προς τα πάνω, είτε λέγονται ύδρευση, 

είτε λέγονται αντλίες, το κόστος της συντήρησης ανεβαίνει και αυτό πολύ περισσότερο.  

Υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις στα υλικά που χρησιμοποιούμε για τα έργα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό; Είτε αυτά είναι σωλήνες, είναι έργα που 

κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑ με ίδια έσοδα, βρίσκονται πάντα σε εξέλιξη, αλλά 

λογικά υπάρχει ένα τεράστιο κόστος, είτε αυτό λέγεται σωλήνας, είτε διάφορα 

εξαρτήματα, είτε φρεάτια επισκευασμένα.  

Να προσθέσω ότι πάντοτε ήμασταν και στο παρελθόν σύμφωνοι προς αυτή την 

κατεύθυνση της πληθωριστικής αναπροσαρμογής και θα συνεχίσουμε να είμαστε γιατί η 

ΔΕΥΑ πραγματικά έχει ανάγκη σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, και πραγματικά είναι 

μια πολύ σοβαρή δουλειά μέσα στην επιχείρηση, έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλές … 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

Από αυτά τα λεφτά λοιπόν περιμένουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας χωρίς 

να αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα ή να αντιμετωπίζουμε ελάχιστα προβλήματα τα 

οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά.  
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Θα ήθελα να πω ότι επειδή πολύς λόγος έγινε γι’ αυτή την πληθωριστική 

αναπροσαρμογή και ακούστηκαν πάρα πολλά όσον αφορά, θα μου επιτρέψετε να 

αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία, να αναφέρω προτού προχωρήσω για το κόστος του 

νερού εδώ στις Σέρρες πως θα αναπροσαρμοστεί, ότι το ίδιο μέτρο για την πληθωριστική 

αναπροσαρμογή ισχύει και για τις δημοτικές ενότητες. Αναφέρομαι για του Μητρουσίου 

ή για … Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο καταναλωτής του Προβατά ή του Σκουτάρεως που 

πλήρωνε 100 €, με το νέο τιμολόγιο θα πληρώσει 104,7 €, αυτό και μόνο αυτό και τίποτα 

περισσότερο. Πληρώνουν αυτά τα διαμερίσματα πάντα σε ετήσια βάση.  

Στην πόλη των Σερρών, η οποία αριθμεί περί τους 36.000 καταναλωτές. Το 

57,73% αριθμεί τους 20.800 καταναλωτές. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η κατανάλωση τους 

είναι από 0 μέχρι 30 κυβικά. Το κόστος από τα 10 κυβικά, κόστιζε 25,93 στο 4μηνο και 

θα ανεβεί στα 27,31 €, που σημαίνει 1,32 η αύξηση η πληθωριστική που θα προκύψει σε 

όλο το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ. Στο τετράμηνο το τονίζω. Στα 20 κυβικά θα είναι 1,90, 

κόστιζε στον καταναλωτή 33,71 € και θα κοστίζει 35,61 €. Και για να μην κατηγορηθώ 

ότι πάω στις μικρές καταναλώσεις, να ανεβώ λίγο περισσότερο, στο υπόλοιπο 31,57 των 

καταναλωτών, είναι σε νούμερο 11.377, δηλαδή οι δύο αυτές ομάδες καλύπτουν το 89% 

των καταναλωτών, που σημαίνει ότι είναι 32.180. Καταναλώνει αυτή η ομάδα των 

11.377, από 31 κυβικά έως 60. Τα 30 κυβικά κόστιζαν 41,49 και με τη νέα προσαρμογή 

θα κοστίσουν 43,91, που σημαίνει ότι θα είναι 2,42 στο 4μηνο. Και να πάω στην αμέσως 

μεγαλύτερη ομάδα, στα 60 κυβικά, τα οποία κόστιζαν 99,80 και με τη νέα προσαρμογή 

θα κοστίζει 6,37, θα κοστίσει το 4μηνο πάντοτε σε αυτούς που θα έχουν κατανάλωση 60 

κυβικά. Οι υπόλοιπες ομάδες, είναι πολύ λίγοι καταναλωτές, δεν θα σας αναφέρω γιατί 

θα σας κουράσουν τα νούμερα.  

Θα ήθελα να πω ότι επιβάλλεται αυτή η πληθωριστική προσαρμογή και γι’ αυτό 

πιστεύω ότι θα πρέπει να την ψηφίσουμε χωρίς … Θα ήθελα να τονίσω ότι από το 

χρονικό διάστημα που βρίσκομαι στη διοίκηση της ΔΕΥΑΣ πραγματικά έχω διαπιστώσει 

ότι υπάρχει … σε πολύ μεγάλο βαθμό, υπάρχουν μελέτες αυτή τη στιγμή της τάξης των 

53 εκ. οι οποίες είναι σε ετοιμότητα, μπορούν να δημοπρατηθούν, απλώς ψάχνουμε για 

εξεύρεση χρηματοδότησης. Επίσης βρίσκονται τα έργα σε εξέλιξη τα οποία είναι πάνω 

από 600.000, γίνεται σοβαρή δουλειά, υπάρχει … και νομίζω ότι όλη αυτή την 

προσπάθεια πρέπει να τη στηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο.  

Για να συνοψίσω τις ανάγκες που καλύπτουμε από όλη τη διαδικασία της 

προσαρμογής, καλύπτουμε τα λειτουργικά έξοδα τα οποία …, προσπαθούμε να 

μειώσουμε το συσσωρευτικό έλλειμμα, επίσης προσπαθούμε να καλύψουμε την αύξηση 

της ΔΕΗ, την αύξηση από τα αναλώσιμα προϊόντα και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Είμαι στη διάθεση σας για ερωτήματα ή διευκρινίσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Ανοίγουμε ένα κύκλο ερωτήσεων, θα καταγραφούν όσοι θέλουν 

να πάρουν το λόγο.  

κα Σαραντίδου: Θα ήθελα αν γίνεται ο κ. Πρόεδρος να μας απαντήσει σχετικά, 

λέτε ότι 4,7 φτάνει η πληθωριστική αύξηση, δεν λέτε όμως πουθενά ότι 10% υπάρχει από 

προηγούμενη απόφαση για την αποχέτευση, όπως δεν λέτε ότι ο ΦΠΑ έχει ανεβεί μέσα 

στο τελευταίο 6μηνο του 2010 μέχρι 2011 από 9% πήγε 13% στην τιμή του νερού και 

από 19% πήγε 23% στην αποχέτευση. Αθροιστικά όλα αυτά είναι 17% από το τελευταίο 

6μηνο, άρα μπορείτε με αυτά τα στοιχεία να μας πείτε πόσο πιο ακριβά πληρώνει ο 

Σερραϊκός λαός το νερό το τελευταίο 8μηνο; 
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κ. Αραμπατζής: κ. Σαραντίδου να πω ότι το ΦΠΑ εμείς το εισπράττουμε και το 

αποδίδουμε.  

κα Σαραντίδου: Δεν έχει σημασία. Ο Σερραϊκός λαός το πληρώνει.  

κ. Πρόεδρος:  Να μη γίνεται διάλογος σας παρακαλώ πολύ. Κάνατε ερώτηση, 

ακολουθήστε τη διαδικασία, κάνατε ερώτηση θα πάρετε μια απάντηση.  

κ. Αραμπατζής: Θέσατε δυο ερωτήσεις και πρέπει να σας απαντήσω. Μπορεί να 

μη σας αρέσουν οι απαντήσεις, είναι δικαίωμα σας. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή.  

κα Σαραντίδου: Μετά από όλα αυτά πόση είναι τελικά η αύξηση του νερού που 

πληρώνει ο Σερραϊκός λαός, άσχετα που πηγαίνουν τα χρήματα.  

κ. Αραμπατζής: Ανέβηκε το ΦΠΑ, εμείς είναι γνωστό και στους επιχειρηματίες 

ότι εισπράττουμε τον ΦΠΑ και το αποδίδουμε, δεν το κρατάμε για χρήση δική μας. Και 

μάλιστα το ΦΠΑ που ανέβηκε, κοστίζει και στα υλικά που πληρώνουμε περισσότερο, 

παρόλο που είναι και αυτό ένα κόστος, είτε λέγονται σωλήνες, είτε λέγονται …. Το 10% 

που αναφέρατε δεν είναι δική μας απόφαση. Εγώ αναφέρομαι στο 4,7%. Τώρα 

προηγούμενες αποφάσεις που γίναν στη διάρκεια της 10ετίας ή της 20ετίας νομίζω ότι 

δεν μπορώ να απολογηθώ εγώ. Είναι απαραίτητο να μπαίνουν αυξήσεις κατά διαστήματα 

και συμφωνώ προς αυτή την κατεύθυνση. Ανεξάρτητα τις χρονικές συγκυρίες που 

περνάμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να λειτουργήσει η ΔΕΥΑΣ, έχουμε υποχρέωση να 

διαφυλάξουμε και την λειτουργία της, παράλληλα βέβαια να διαφυλάξουμε και την 

ποσότητα και την ποιότητα του νερού.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε, το Κράτος έχει κάνει περικοπές πάνω από … 

εργαζομένους, άρα δεν συντρέχει λόγος σ’ αυτό που λέτε ότι δεν μας δίνουν 

επιχορήγηση. …  

κ. Αραμπατζής: Όσον αφορά κ. Αναστασιάδη για το 3% που αναφέρατε, τις 

300.000, δεν είναι καθαρά το εισόδημα που χάσαν οι εργαζόμενοι γιατί ένα μέρος από 

αυτά είναι όπως ξέρετε και οι προσφορές όσον αφορά από την πλευρά της Διοίκησης. 

Όσον αφορά, που πήγαν αυτά τα λεφτά των εργαζομένων; Πάλι στη λειτουργία, αλλά 

δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΣ, αφορά όλο το δημόσιο τομέα. Και στον 

Δήμο λείπουν αυτά τα λεφτά από τους εργαζομένους, και σε άλλες υπηρεσίες. Για να 

μην πάμε στον ιδιωτικό τομέα, το γνωρίζουμε όλοι μας ότι στον ιδιωτικό τομέα γίνονται 

πολύ χειρότερα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σαν επαγγελματίας, σας λέω ότι 

είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα έξω. Οι εργαζόμενοι έχασαν 3%, πανελλαδικά 

εφαρμόστηκε και δεν το εφαρμόσαμε εμείς σαν Διοίκηση.  

κ. Πρόεδρος:  Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα της ΔΕΥΑΣ πιστεύω ότι είναι 

πάρα πολύ σοβαρό, αφορά όλους μας, αφορά όλη τη Σερραϊκή κοινωνία. Το νερό 

ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δεν είναι ένα αγαθό … αλλά 

κάτι που είναι απαραίτητο. Πρέπει να το προσφέρουμε εμείς σαν Δήμος, σε 

ικανοποιητική ποσότητα, τουλάχιστον ο Δήμος μας έχει αποθέματα, είναι σε καλή 

κατάσταση και μάλιστα με το καλύτερο δυνατό κόστος και μάλιστα υγιεινό. Είδα το 

θέμα ότι συζητήθηκε και στον έντυπο και στον τηλεοπτικό τύπο, για πολύ καιρό, για την 

τιμαριθμική προσαρμογή στο 4,7%.  
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Θα ήθελα να πω ότι προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι 

αναφερόσαστε σε παλιότερες αποφάσεις, ότι γινόταν τιμαριθμική και το 2007 κ.λπ. Ήταν 

άλλες οι οικονομικές συνθήκες. Αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί κανείς ως άλλοθι. 

Σήμερα τέτοια οικονομική κρίση στην Ελλάδα … Αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 

σαν επιχείρημα. Είναι λάθος και πραγματικά, από πολλούς συνδημότες μου άκουσα, 

είναι κουβέντα αυτή που λέει η Δ.Α.; με τις περικοπές που έγιναν γενικά στους 

υπαλλήλους, και εδώ μιλάμε συγκεκριμένα, μιλάμε για τη ΔΕΥΑΣ, το ξέρουμε ότι 

έγιναν περικοπές, και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά μιλάμε συγκεκριμένα για τη ΔΕΥΑΣ, 

με τις περικοπές που έγιναν, αν βγάλουμε και δώρα Χριστουγέννων, και δώρα Πάσχα, οι 

μισθοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ, νομίζω ότι ως ένα βαθμό το ποσό μπορεί να 

εξοικονομηθεί σε μεγάλο βαθμό.  

Νομίζω ότι η στόχευση της ΔΕΥΑΣ πρέπει να είναι η συμπίεση των 

λειτουργικών εξόδων, με το κτίριο αν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή αν 

έχουμε χώρους, αν μπορούν να μεταφερθούν κάποιες υπηρεσίες ή και να μεταφερθεί και 

ολόκληρο. Δεν ξέρω αν έγινε αυτή η μελέτη να δούμε πόσα χρήματα θα έχουν όφελος 

στη ΔΕΥΑΣ από τις περικοπές μισθών και δώρων κ.λπ. Και αν είναι δυνατόν να μη γίνει 

αυτή η αναπροσαρμογή. Σας είπα ότι δεν αποτελεί άλλοθι. Εξάλλου, ο κ. Δήμαρχος, 

στον προεκλογικό αγώνα, είχε δεσμευτεί, ¨καμία αύξηση του νερού¨, σε οποιαδήποτε … 

η πρώτη κουβέντα ήταν αυτή ¨ο Αγγελίδης δεν θα ανεβάσει το νερό¨, όλοι αυτό έλεγαν 

και κανείς δεν μπορεί να πει εδώ μέσα ότι δεν το έλεγε. Άρα δηλαδή, σ’ αυτή τη φάση 

δεν κράτησε το λόγο του, ανεβάζοντας κατά 4,7, που είναι πολύ περισσότερο όπως είπε 

και η κ. Σαραντίδου και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από διάφορους άλλους 

δήμους, πληρώνουμε ένα από τα πιο ακριβά νερά της Ελλάδας. Αυτό μην το ξεχνάτε, τη 

στιγμή που είμαστε σε μια περιοχή που έχει νερό.  

Για μας λοιπόν η πρόταση είναι η συμπίεση κατά το δυνατόν λειτουργικών 

εξόδων και πάντα υπάρχουν λύσεις κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ. Σ’ αυτή την οικονομική 

δυσπραγία που δεν έχει προηγούμενο, δεν πρέπει να κάνουμε αύξηση για φέτος και να 

μη χρησιμοποιούμε τα προηγούμενα. Μπορούσαμε να πούμε για ένα χρόνο αναστολή, 

μπορεί να υπάρχει κάποια ανάκαμψη από του χρόνου, όπως ακούγεται. Και να το δούμε 

πάλι το θέμα. Δεν φτάνει που έχουμε την οικονομική δυσπραγία, δεν φτάνει που πάμε να 

αυξήσουμε το νερό παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις μας, έχω δει ότι κάνουμε εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για το ότι … δημοσιογράφο. Αυτό δεν το μετράμε; Μας ακούει ο κόσμος, 

δηλαδή τώρα σ’ αυτή την συγκυρία, μ’ αυτή την οικονομική δυσπραγία χρειαζόμαστε 

δημοσιογράφο; Και δεν ξέρω και τι εξυπηρετεί. Αν είναι για τα δελτία τύπου ή για 

οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι και κάποιος άλλος υπάλληλος που είναι και λίγο σχετικός με 

το θέμα, με τη συνδρομή του γενικού Διευθυντού και του προέδρου, να βγάλει το δελτίο 

τύπου.  

Άρα λοιπόν, εμείς γι’ αυτό το χρονικό διάστημα, γι’ αυτή την οικονομική 

συγκυρία δεν ψηφίζουμε την αύξηση αυτή και επιφυλασσόμαστε για το μέλλον. Η 

πρόταση μας είναι η συμπίεση των λειτουργικών εξόδων, ευρηματικότητα, και κυρίως 

εφόσον πήραμε και υπερηφανευόμαστε και καλά κάνουμε το ISO και την πιστοποίηση, 

να βρούμε προγράμματα. Κάπου υπάρχουν προγράμματα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια 

είναι και ακόμα δεν κάνουμε τίποτα. Να έρθουν άλλα χρήματα. Καταψηφίζουμε την 

πρόταση αυτή για τους λόγους που είπαμε, δεν αντέχει πλέον άλλο το βαλάντιο και το 

ξέρουμε όλοι μας. Έπρεπε να βρούμε άλλον τρόπο. 
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κ. Φωτιάδης: κ.κ. Συνάδελφοι, κυρίως απευθύνομαι σε εσάς της συμπολίτευσης 

σ’ αυτά που είπε ο κ. Μηλίδης θέλω να προσθέσω το εξής. Όχι μόνο έλεγε ο σημερινός 

Δήμαρχος και τότε συνυποψήφιος ότι δεν θα αυξήσει τα νερά, έλεγε ότι έχει έτοιμο 

σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών και ότι αν θα γίνει η κυβερνώσα 

παράταξη αμέσως θα προχωρήσει σε εξυγίανση και ότι υπάρχει πλάνο. Κ.κ. συνάδελφοι, 

θεωρώ ότι αυτή η απόφαση προκαλεί την κοινωνία. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ με πολύ 

επιμέλεια και πολύ σεμνό ύφος προσπάθησε να πείσει. Τον επισκέφτηκα και όντως με 

πολύ ευγένεια μου έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα. Όμως θεωρώ ότι αυτή την 

περίοδο, η κοινωνία δοκιμάζεται, η πατρίδα μας δοκιμάζεται. Αυτή την περίοδο που τα 

πάντα πλέον είναι σε αναθεώρηση, δεν μπορούμε να δηλώνουμε ότι πράγματι έξω 

γίνονται είτε στον ιδιωτικό τομέα ή αλλού μειώσεις και υπάρχει πρόβλημα, άρα δεν 

υπάρχει ρευστό στις οικογένειες και συμφωνώ με τον κ. Μηλίδη, και φυσικά αυτά είναι 

γνωστά, τα είπαμε και προεκλογικά ότι το νερό είναι αγαθό, το νερό είναι πηγή ζωής, 

είχαμε διατυπώσει και συγκεκριμένες απόψεις, ότι πρέπει να το δείτε ανταποδοτικά. Αντ’ 

αυτού λοιπόν είχαμε μια γρήγορη απόφαση, η οποία δεν είχε υπόβαθρο τεκμηρίωσης και 

δεν ήταν σε συνέχεια του προεκλογικού λόγου που απέχουμε μόλις λίγους μήνες. Για 

ποιο λόγο; Εμείς δεν ήμασταν ποτέ και το διατύπωσα καθαρά, δεν ήμασταν αρνητικοί, 

δηλώσαμε ξεκάθαρα μετά τις εκλογές ότι θα μένουμε και θα ελέγχουμε τις αποφάσεις οι 

οποίες είναι υπέρ των πολιτών και ιδίως υπέρ των αδυνάτων πολιτών. Εδώ λοιπόν, δεν 

έχετε συνέχεια στις υποσχέσεις τις οποίες πριν μήνες δώσατε με μεγάλη ευκολία. Δεν 

είστε ξεκάθαροι και προσπαθείτε τώρα, μέσα από έναν συναισθηματικό λόγο να πείσετε. 

Δεν πείθετε κανέναν διότι είστε ασυνεπείς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που είπε και κ. 

Μηλίδης όσον αφορά τη συμπίεση του κόστους, αυτά είναι εύκολα και θα έπρεπε να 

γίνουν αμέσως, υπερδιπλάσιο ποσό από αυτό που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ 

είναι ανείσπρακτο, πάτε να το μαζέψετε, οφείλετε να το κάνετε, οφείλετε να το κάνετε. 

Δεν θα πληρώνουν αυτοί που έχουν ένα αίσθημα ευθύνης, είναι συνεπείς και κάποιοι θα 

απολαμβάνουν και θα καλούμε τους πρώτους να συμπληρώσουν αυτό που δεν ήρθε από 

τους δεύτερους και αυτό λέγεται είτε τιμαριθμική αναπροσαρμογή είτε εν γένει αύξηση. 

Καθαρές κουβέντες λέγαμε προεκλογικά, καθαρές ενέργειες απαιτεί ο Σερραίος σήμερα. 

Όλα ήταν γνωστά κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑ, και οι αυξήσεις και το τσουνάμι, αυτά λοιπόν 

ήταν σε …των όσων λέγαμε. Αν υπάρχει το σχέδιο, περιμένουμε να το εφαρμόσετε. 

Περιμένει ο κάθε Σερραίος που σας εμπιστεύτηκε. Περιμένει κανείς να ξεκινήσετε από 

τα εύκολα, και τα λειτουργικά, μπορεί κανείς να τα συμπιέσει πάραυτα. Και βεβαίως το 

χρήμα το ρευστό βρίσκεται στην αγορά και στους καταναλωτές και μπορείτε να πάτε και 

να το μαζέψετε. Εμείς δείξαμε την καλή μας προαίρεση, ο κ. Χουρουζίδης ψήφισε γιατί 

ακριβώς πείστηκε από αυτόν τον συναισθηματικό λόγο και τον λόγο με τον τρόπο που 

συνηθίζεται και επιτρέψτε μου να σας πω εκτίθεστε. Όταν αναφέρεστε ότι έτσι γινόταν 

στο παρελθόν και κοιτάτε να γίνει και τώρα, εκτίθεστε. Διότι είναι άλλες εποχές, άλλο 

πλαίσιο, άλλα λέγατε, άλλα συμβαίνουν στην κοινωνία και θα έπρεπε από το μηδέν να 

έχετε το ερέθισμα, έπρεπε να το πάρετε αυτό από το περιβάλλον το οποίο κινούμαστε, να 

είχατε άποψη για να χτίσετε νέες δομές, να δώσετε νέο ερέθισμα και δεν θα πρέπει να 

κρύβεστε στο χθες. Ότι αυτό συνέβαινε.  
Τελειώνοντας, είστε ασυνεπείς και ένα ακόμη, όταν ζητάτε την προσαρμογή αυτή, επί 

της ουσίας αύξηση σε τόσο γρήγορο χρόνο και συγχρόνως δεν δέχεστε την πρόταση που 

κατέθεσε ο κ. Χουρουζίδης για μείωση των εξόδων, παράστασης, ανταπόδοσης κ.λπ., δεν το 

δέχεστε και κάνετε ολόκληρη σκηνή.  
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Να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Και βεβαίως, … να πάρετε υπεύθυνο τύπου. Τι να 

ενημερώσετε και τι να προπαγανδίσετε; Τι θέλει η ΔΕΥΑ αυτή την περίοδο της ανέχειας 

και της ταλαιπώριας των οικογενειών και όλων των Σερραίων, είναι θέμα προπαγάνδισης 

και επικοινωνίας; Ή είναι θέμα εξωτερικής λειτουργίας και είναι θέμα πολιτικής 

βούλησης να πάμε ακριβώς να εισπράξουμε αυτά που δεν εισέπραξαν ενδεχομένως και 

από παλιά; Ή να συμπιέσουμε και να προσαρμόσουμε τα πράγματα στο σήμερα; Τι τον 

θέλετε τον υπεύθυνο τύπου; Δεν είμαι κακοπροαίρετος, με υποχρεώνετε. Μήπως να 

αρχίσει ακόμα ένας περιφερόμενος να απαντάει επί παντός, τόσο αδυναμία έχετε; Τόσο 

νιώθετε ανίσχυροι που θέλετε κάποιος άλλος να πάρει εργολαβικά την υποστήριξη των 

ενεργειών σας; Δεν έχετε και δεν νιώθετε ότι εσείς που πήρατε την ψήφο των Σερραίων 

θα πρέπει να ομιλείτε; Τι είδους, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, επινόηση είναι αυτή; 

Εκπρόσωπος τύπου. Βρε αμάν, βρε αμάν, υπεύθυνος και εκπρόσωπος, αυτή την περίοδο 

άλλα περίμενε κανείς από εσάς. Βεβαίως και εγώ. Είστε ασυνεπείς, δεν θέλω να 

χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς, ήμασταν καλοπροαίρετοι, περιμέναμε να δούμε 

σήμερα μαζί με αυτή την πρόταση και τη δική σας μελέτη ή τις βελτιώσεις που θα 

έπρεπε πάραυτα να γίνουν. Ότι κινηθήκαμε με αυτόν τον τρόπο για να πληρώσουν οι 

μεγάλοι οφειλέτες, κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση που δεν πληρώνουν κάποιοι 

επί χρόνια, κινηθήκαμε στη λογική να μειώσουμε το ενοίκιο, δηλαδή να το εξαλείψουμε, 

κινηθήκαμε και κινηθήκαμε. Δεν το κάνατε, δεν μπορείτε να μας πείσετε. Δεν ψηφίζουμε 

λοιπόν καμία αύξηση γιατί δεν κάνατε αυτά που είπατε και δεσμευτήκατε προεκλογικά 

και κάνετε άλλα που επιτρέψτε μου να σας πω ότι σας εκθέτουν. Αποσύρετε τους 

υπευθύνους, οι αιρετοί πρέπει να μιλούν, αυτό θέλει ο κόσμος. Αλλιώς δημιουργούμε 

εντυπώσεις.  

κα Σαραντίδου: Αυτά που ακούσαμε από τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ δεν είναι 

καινούργια. Τα ακούμε με κάθε καινούργια διοίκηση. Τα ίδια ακριβώς λόγια. Είναι σαν 

να βάζει ο καινούργιος πρόεδρος την κασέτα και να μιλάει. Τα επιχειρήματα που 

ακούστηκαν, αύξηση του πετρελαίου, της ΔΕΗ και των υλικών. Αυτές οι αυξήσεις όμως 

υπάρχουν και στην τσέπη όλων των Σερραίων, ακρίβυνε το ψωμί, ακρίβυνε το κρέας, 

ακρίβυνε το πετρέλαιο της θέρμανσης τους, ακρίβυνε το τιμολόγιο της ΔΕΗ τους, δεν 

ακρίβυναν όλα αυτά για τους Σερραίους δημότες; Ακρίβυναν μόνο για τη ΔΕΥΑ;  

2ο επιχείρημα, άρα το 1ο επιχείρημα καταρρίπτεται ότι αυξήθηκαν μονόπλευρα 

και δεν κοιτάμε τους Σερραίους. 2ο επιχείρημα το κόψιμο από τον προϋπολογισμό. 

Καταρρίπτεται και αυτό γιατί ακριβώς αυτό που κόπηκε από τον προϋπολογισμό, το είπε 

και ο κ. Αναστασιάδης, είναι αυτό που κόπηκε από τους μισθούς των εργαζομένων. Ο 

κάθε εργαζόμενος είχε περικοπές, 3-3.500 € ετησίως στο μισθό του. αυτά τα χρήματα δεν 

πήγαν στο κράτος, πήγαν στο ταμείο της ΔΕΥΑ, είναι Ι.Δ. και παρόλο που ήταν και 

παράνομο και δεν έπρεπε να κοπούν γιατί μια Ι.Δ. και μια Δ.Δ. είναι και δεν έχουν 

αποφασίσει ακόμα τι είναι, κόπηκαν και μπήκαν στο ταμείο της ΔΕΥΑΣ, σε κανέναν 

κρατικό προϋπολογισμό δεν μπήκαν. Άρα λοιπόν καταρρίπτεται και αυτό το επιχείρημα 

για το κόψιμο από τον προϋπολογισμό.  

Όσο για την αύξηση που πάρα πολύ καλά ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο 

τιμαριθμική, σας αποδείξαμε προηγουμένως, ανεξάρτητα του που πάνε τα χρήματα, θα 

πούμε για το που μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα, αυτή τη στιγμή όμως, το τελευταίο 

8μηνο οι Σερραίοι δημότες πληρώνουν 17,7 % παραπάνω το νερό, όχι 4,7 %, ανεξάρτητα  
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ότι ο φόρος γυρνάει πάλι στην εφορεία. Έστω και το 9,7 που δεν είναι μόνο τιμαριθμική, 

δεν είναι απόφαση που πάρθηκε πριν από 10 χρόνια, πάρθηκε το 2008 και μάλιστα με 

έντονες αντιδράσεις από την παράταξη που είναι τώρα στη Δ.Α.  

κ. Αραμπατζής:  Κάνετε λάθος.  

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ πολύ μη διακόπτετε.  

κα Σαραντίδου: Το σίγουρο είναι ότι εσείς ήσασταν μόνο υπέρ της τιμαριθμικής 

προσαρμογής. Μα εδώ δεν έχουμε μόνο τιμαριθμική προσαρμογή. Συνεχίζει το 5% να 

χαρακώνει τον λαό με την αποχέτευση. Συνεχίζει το 5%. Εσείς είπατε ότι ήσασταν μόνο 

της τιμαριθμικής και δεν αυξάνατε την αποχέτευση.  

Μην αναφέρεστε λοιπόν σε παλιότερες αποφάσεις. Παλιότερα, η τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή ήταν από το 2003, ναι αλλά ο τιμάριθμος ήταν 1%, 1,5%, τώρα έχει 

φτάσει 4,7% και αν πάρετε αύριο απόφαση θα είναι ακόμα μεγαλύτερος ο τιμάριθμος. 

Αυτά όλα είναι στοιχεία που προβληματίζουν τους Σερραίους δημότες. Και λέτε για τα 

λειτουργικά έξοδα και δεν μπορεί να γίνει τίποτα, και να σας πω κάτι εγώ, όλα αυτά τα 

χρόνια που πάρθηκαν τιμαριθμικές αναπροσαρμογές μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα 

της ΔΕΥΑΣ; Έγινε κάτι για να καλυφτούν τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΥΑΣ; Έχουμε 

προτάσεις; Έχουμε. Όλοι μας καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, 

και νομίζω ότι συμφωνούν όλες οι παρατάξεις, με τις προτάσεις που καταθέσατε εσείς 

τις οποίες δεν βλέπουμε να τις υλοποιείτε παρά αβίαστα μέσα σε δυο μήνες παίρνετε 

απόφαση για μία αύξηση. Να μην απλώνουμε τα πόδια μας πέρα από εκεί που φτάνει το 

πάπλωμα, η ΔΕΥΑΣ έχει κάνει για τον Δήμο έργα 3 εκ. τα οποία χρήματα τα εισέπραξε 

ο Δήμος γιατί έγιναν καινούργιες γειτονιές, να σας φέρω ένα παράδειγμα, στη Σιγής 

έγινε ολόκληρη συνοικία που οι οικοπεδούχοι εκεί πληρώσανε για να γίνουν οι υποδομές 

αυτές, πληρώσανε τον Δήμο, τα οποία χρήματα όμως δεν ερχόταν στα ταμεία της ΔΕΥΑ, 

τα έργα όμως τα υλοποιούσε η ΔΕΥΑ και … 

κ. Δήμαρχος: … 

κα Σαραντίδου: Εσείς κάνατε αυτές τις προτάσεις αλλά δεν βλέπω να τις 

υλοποιείτε τώρα. 3 εκ. θα δώσει ο Δήμος στη ΔΕΥΑΣ; Άρα εδώ έρχεστε και λέμε ότι 

είστε πράγματι αναξιόπιστοι γιατί αυτά λέγατε πριν. Άρα ή θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο 

ή θα μιλάμε σοβαρά. Υπάρχουν ανείσπρακτα είπε ο κ. Φωτιάδης, τα ανείσπρακτα και 

δεν σας μιλάω εγώ για ανθρώπους που χρωστάνε 100 και 200 € που μπορεί να έχουν 

μείνει άνεργοι, μπορεί να είναι το μεροκάματο τους μηδαμινό και να μην μπορούν να 

πληρώσουν, για τεράστια ποσά ανθρώπων που έχουν χρήμα. Για επιχειρηματίες, γιατί 

μια ζωή αυτή η ΔΕΥΑ και το ξέρετε κι εσείς και το αναφέρετε και σε έγγραφα σας, 

χρησιμοποιείται για ρουσφέτια. Δεν πληρώνουν νερό αυτοί που έχουν να πληρώσουν 

νερό και πέφτουν τηλέφωνα για να σταματήσουν οι πληρωμές. Τα προηγούμενα χρόνια 

ξέρουμε τι γινόταν, να δούμε τώρα, θα συνεχίσει ή θα εισπραχθούν περί τα 2 εκ., δεν σας 

μιλώ για τον … σας μιλάω για ανθρώπους επιχειρηματίες. Να σας πω και για άλλα 

ρουσφέτια, η ΔΕΥΑ ξέρετε τι έχει κάνει μέχρι τώρα; Έχει κάνει γήπεδα, έχει κάνει 

αυτοκινητοδρόμιο, έχει φτιάξει στρατόπεδα, έχει φτιάξει, όποτε δεν είχαμε λεφτά στον 

Δήμο, η ΔΕΥΑ. Και τώρα έχουμε καινούργιο φαινόμενο, όχι καινούργιο, παλιό που 

επαναλαμβάνεται. Οι συμβασιούχοι που θα πληρώνονται από τη ΔΕΥΑΣ αλλά δεν θα 

δουλεύουν στη ΔΕΥΑΣ. Αυτά γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  
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Αυτά εδώ θα καθίσουμε στο τραπέζι όλοι μαζί να τα λύσουμε, να δούμε ποια 

είναι τα προβλήματα της ΔΕΥΑΣ. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο σκεπτικό. Εδώ υπάρχει μια 

κατεύθυνση από την Κυβέρνηση για ξεπούλημα όλων των επιχειρήσεων της ΔΕΥΑ. Ήδη 

όλες οι ΔΕΥΑ είναι υπερχρεωμένες και το θυμάστε στο προηγούμενο Δ.Σ. είχατε 

αναφέρει τη ΔΕΥΑ Λάρισας, η ΔΕΥΑ Λάρισας … κομμουνιστής Δήμαρχος γι’ αυτό 

ήταν η μόνη ΔΕΥΑ που είχε αποθεματικό, και τώρα ο … που είναι δεξιός πάει να 

εξανεμίσει το αποθεματικό που έχει η Λάρισα. 

Είναι πραγματικά μια Κοινωφελής Επιχείρηση, παρόλο που κάποιοι θέλουν να 

την κάνουν ειδικού σκοπού, ήδη πέρασε του Ειδικού Σκοπού, αυτό να το ξέρουμε όμως, 

διαχειρίζεται το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορούμε ούτε βλέψεις να έχουμε 

για όλα, ούτε να ακολουθούμε πιστά φιλοδοξίες για διεθνή καριέρα κάποιων στελεχών 

εκεί μέσα. Αυτά όλα να τα δούμε, και όπως είπε και ο κ. Φωτιάδης, εδώ μέσα να τα 

πούμε όλα, και υπάρχουν φιλοδοξίες, αν διαβάσετε το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης θα 

πει κανείς αν μιλάμε για επιχείρηση που διαχειρίζεται ένα κοινωνικό αγαθό ή για μια 

επιχείρηση που θέλει να κάνει άνοιγμα στις αγορές. Αν είναι να κάνουμε τέτοια 

ανοίγματα, όχι μόνο αύξηση, και marketing θα χρειαστούμε.  

Εμείς θέλουμε οι Σερραίοι να έχουν μια επιχείρηση που να διαχειρίζεται το νερό, 

να το έχουν φθηνό και καλής ποιότητας. Αυτό να το ξέρουν και να το λάβουν πολύ 

σοβαρά υπόψη τους όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και συνάδελφοι που είναι εδώ, μη τόσο 

αβίαστα προχωρήσουμε σε αύξηση. Ας ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε πως θα φτιάξουμε 

αυτή την επιχείρηση. Είναι μεγάλη η ευθύνη σας.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, δυστυχώς ανακόλουθη αυτή η Δ.Α. 

Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, πολύ καλά τα λέγατε, ¨όχι αύξηση του νερού, όχι 

κλιμακωτό τιμολόγιο, όχι το ένα, ότι το άλλο, καταπιέζεται ο Σερραϊκός λαός¨ και μόλις 

έρχεστε στην εξουσία αρχίζετε κι εσείς να είστε ανακόλουθοι και να κάνετε χειρότερα 

από τους προηγούμενους και γιατί το λέω χειρότερα; Γιατί άλλα λέγατε προεκλογικά και 

άλλα κάνετε. Άλλα τα λόγια και άλλες οι πράξεις. Είστε ανακόλουθοι των λόγων και των 

πράξεων.  

Μου φαίνεται ότι δεν ζείτε στο κλίμα της εποχής, δεν συνάδετε με το κλίμα της 

εποχής. Σήμερα ψηφίζετε αύξηση και από την άλλη μεριά έχουμε πρόσληψη 

δημοσιογράφου. Ο κ. Αραμπατζής βγήκε στο κανάλι και είπε και οι προηγούμενες Δ.Α., 

η προηγούμενη Δ.Α. του κ. Βλάχου δεν είχε δημοσιογράφο. Είχε; Δεν είχε 

δημοσιογράφο και δεν έπαθε τίποτα η ΔΕΥΑΣ. Έρχεστε λοιπόν εσείς να κάνετε 

πρόσληψη. Εμένα το μυαλό μου είναι πονηρό και τι λέω, προεκλογική δέσμευση και 

αυτό. Σε πολλούς υποσχεθήκατε, δεν μπορείτε όλους να τους πάρετε γιατί είναι πολλοί 

πικραμένοι με βρίσκουν και μου λένε, ερωτώ, εσείς κ. Γαλάνη ήσασταν στο Δ/κό 

Συμβούλιο της προηγούμενης 4ετίας, ψηφίσατε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ μόνο δεν την ψήφισα, αυτοί όλοι την ψήφισαν.  

κ. Γκότσης: Εγώ θέλω από τον κ. Γαλάνη να μου πει.  

κ. Γαλάνης: Θα τοποθετηθώ στη σειρά μου.  

κ. Γκότσης: Ψηφίσατε;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν κάνουμε ερωτήσεις.  

κ. Γκότσης: Δεν ψηφίσατε, την ημέρα της συνεδρίασης απουσίαζε και … 

κ. Γαλάνης: Τι είναι αυτά που λέτε;  

κ. Γκότσης: Η απόφαση το γράφει κ. Γαλάνη.  … 
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κ. Γκότσης: 26 Ιουλίου 2007 λέει, ¨πληθωριστική αναπροσαρμογή τιμολογίου 

ΔΕΥΑΣ βάσει της υπ’ αρίθμ. κλπ. κ.λπ., απόντες Γαλάνης …¨.  

κ. Δήμαρχος: Ήρθε η πρόταση στο Δ.Σ. και τοποθετηθήκαμε.  

κ. Γαλάνης: Όταν μιλάτε για μένα … 

κ. Γκότσης: Θα μιλάω όπως θέλω. Δεν θα μου υποδείξεις εσύ πώς να μιλάω. 

Είσαι πολύ μικρός για να μου υποδείξεις εσύ πώς να μιλάω.  

… (μαλώνουν Γκότσης – Γαλάνης) … 

κ. Πρόεδρος:  10 λεπτά διακοπή.…………………………… 

κ. Πρόεδρος:  κ. Γκότση μπορείτε να συνεχίσετε. Όχι με τον ίδιο τρόπο σας 

παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Γκότσης: Τα ίδια και στον Αντιδήμαρχο σας.  

κ. Πρόεδρος:  Εννοείτε.  

κ. Γκότσης: Το 2003 άμα πάμε, επί κ. Μωυσιάδη, τότε με το κλιμακωτό κ.λπ., 

ήμουν στο Δ/κό Συμβούλιο με την αντιπολίτευση και δεν το ψήφισα. Επειδή θεωρώ 

αυτές τις αυξήσεις, όπως είπε και η κ. Σαραντίδου ότι επαναλαμβάνονται, μάλιστα … 

αυτή την απόφαση που πήρε το Δ/κό Συμβούλιο είναι για τα 4 χρόνια, δεν θα βάζετε 

αναπροσαρμογή κάθε χρόνο. Αυτόματα θα ισχύει για κάθε χρόνο για τα 4 χρόνια. Εγώ 

αυτό δεν το δέχομαι γιατί μπορεί την άλλη χρονιά πχ. να αλλάξουν τα πράγματα. Μπορεί 

η ΔΕΥΑΣ να έχει αποθεματικά, να έχει χρήματα, όπως η ΔΕΥΑ της Λάρισας, γιατί να 

υπάρχει κάθε 4 χρόνια η αναπροσαρμογή;  

Επίσης, και τελειώνω για να μην κουράζω αφού τα είπαν και οι συνάδελφοι, 

θεωρώ ότι είναι άκαιρη αυτή η απόφαση, δεν συνάδει με το κλίμα της εποχής, και είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με το εισόδημα των πολιτών. Ενώ όλοι οι πολίτες, οι 

συνταξιούχοι, οι καταστηματάρχες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι επιχειρηματίες μεσαίας 

τάξεως, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μείωση στους μισθούς κ.λπ., εδώ έχουμε αύξηση. 

Και δεν είναι η αύξηση τα 1,5 – 2 € που είπανε, είναι αυτό που είπε η κ. Σαραντίδου, 

κάθε € πάνω στο τιμολόγιο, στην ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, επιβαρύνει και φτάνουμε στο σημείο 

να μην έχουμε να πληρώσουμε.  

Είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, ζητάμε σήμερα εδώ 

αναπροσαρμογή τιμολογίου της ΔΕΥΑΣ. Για άλλη μια φορά η Δ.Α. φέρνει ένα θέμα με 

το οποίο η βασική αιτιολόγηση και η βασική επιχειρηματολογία είναι πάλι η ιστορική 

αναδρομή, δηλαδή ότι το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στο παρελθόν. Αυτό θα ήθελα να 

πω εκ προοιμίου ότι καταντάει κουραστικό. Δηλαδή, αυτή η συνεχής αναφορά στο 

παρελθόν πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Σήμερα, υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες 

συνθήκες. Έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι τελικά είμαστε εκτός 

πνεύματος εποχής. έχει επέλθει ουσιαστικά μια λαίλαπα στην ελληνική κοινωνία, έχουν 

ανατραπεί δεδομένα που θεωρούσαμε αυτονόητα όλοι μας των τελευταίων ετών από την 

αντιπολίτευση και μετά, και εμείς εδώ συζητάμε πως θα επεκτείνουμε τα προβλήματα με 

το τιμολόγιο. Δηλαδή, ειπώθηκε ότι υπάρχει αύξηση στα διάφορα είδη ανάγκης που 

αυξάνουν το λειτουργικό κόστος της ΔΕΥΑΣ. Μα αυτομάτως δεν υπάρχει και η ίδια 

αύξηση για τους συνδημότες μας; Δεν υπάρχει παράλληλα μείωση των εισοδημάτων των 

συνδημοτών μας; Εμείς τι ερχόμαστε να κάνουμε εδώ; Να τους δημιουργήσουμε ακόμα 

δυσκολότερες συνθήκες; Δηλαδή να επιβάλλουμε κι εμείς τοπικό μνημόνιο στη 

λειτουργία του Δήμου μας;  
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Θα περιμέναμε, καταρχήν να υπάρχει μια χρονικό άνεση και στη Δ.Α. και στον 

Πρόεδρο να ενημερωθεί για τη λειτουργία της ΔΕΥΑΣ, να καταβάλλει προσπάθειες για 

τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, να καταβάλλει προσπάθειες για να συντάξει 

ολοκληρωμένες προτάσεις και μελέτες για το πώς αυτό θα είναι εφικτό, να μας τις 

φέρετε στο Δ.Σ, αντί να μας φέρετε την πρόταση για την αύξηση να μας φέρετε την 

πρόταση για το πώς θα περιοριστεί το λειτουργικό κόστος. Εκεί όλοι μπορεί να 

συμφωνήσουμε, να επαυξήσουμε και να συνδράμουμε στη προσπάθεια σας. Κάντε 

πρώτα αυτή τη προσπάθεια, δώστε ένα ικανό …, κάντε για παράδειγμα τη μετακόμιση 

που λέτε ότι θέλετε να κάνετε του κτιρίου της ΔΕΥΑΣ, να απαλλαγείτε από το 

λειτουργικό κόστος των ενοικίων. Κάντε άλλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσετε και 

να συμπιέσετε το λειτουργικό σας κόστος, και αφού γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να 

έρθουμε εδώ και να μας παρουσιάσετε … να δούμε ότι δεν λειτουργεί το αποτέλεσμα … 

και να συζητήσουμε τότε για τις αυξήσεις. Στη σημερινή συγκυρία το μόνο που θα 

καταφέρετε αυξάνοντας τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ είναι να αυξήσετε το ανείσπρακτο. 

Κάθε εβδομάδα παρακολουθούμε στα τοπικά ΜΜΕ ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών 

που μιλούν για τις αυξήσεις, που μιλάει για το ανείσπρακτο συγκεκριμένα της ΔΕΥΑΣ. 

Το ίδιο πράγμα που συνέβη στη ΔΕΗ, το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στη ΔΕΥΑΣ. Το 

μόνο που θα καταφέρετε με τις αυξήσεις των τιμολογίων, δεδομένης της παρούσας 

οικονομικής συγκυρίας, θα είναι να αυξήσετε το ανείσπρακτο. Να δημιουργήσετε 

μεγαλύτερο πρόβλημα για την πόλη, από αυτό που πάτε να λύσετε.  

Ειπώθηκε προηγουμένως και πολύ σωστά για το θέμα του εξωτερικού συνεργάτη 

που θέλετε να προσλάβετε. Μα κύριε Δήμαρχε, η προηγούμενη Δ.Α. όταν επιχείρησε, 

όταν μάλλον προσέλαβε εξωτερικό συνεργάτη, αντίστοιχο δημοσιογράφο, για το 

αυτοκινητοδρόμιο, είχατε ξεσηκωθεί εσείς ως αντιπολίτευση και είχατε ξεσηκώσει το 

σύμπαν και λέγατε τότε … 

κ. Πρόεδρος:  Πήγατε εκτός θέματος.  

κ. Δήμαρχος: Πολύ καλά τα λέει.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Είχατε ξεσηκωθεί και είχατε πει ότι πρόκειται για εκπλήρωση 

προεκλογικών υποσχέσεων κ.λπ. Το ίδιο πράγμα είναι εδώ.  

κ. Πρόεδρος:  Κάνουμε τοποθετήσεις ουσιαστικές. Πάμε τώρα σε ένα θέμα … 

Έχουμε θέμα πρόσληψης δημοσιογράφου;  

κ. Κατιρτζόγλου: Από ποιον θα πληρωθεί κ. Πρόεδρε; Η βασική εισήγηση του 

Προέδρου της ΔΕΥΑΣ είναι ότι υπάρχει αυξημένο λειτουργικό κόστος στην επιχείρηση 

το οποίο καλούμαστε να καλύψουμε με τις αυξήσεις των τιμολογίων. Αυτό δεν μας είπε 

ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ; Ε λοιπόν εδώ λέμε ότι θα πρέπει να συμπιέσουμε το 

λειτουργικό κόστος και όχι να το αυξήσουμε παραπάνω και να κάνουμε μετά αυξήσεις 

τιμολογίων για να καλύψουμε το αυξημένο κόστος. Αυτό σας λέω τόση ώρα, γιατί είμαι 

εκτός θέματος;  

Επιπλέον, ειπώθηκε ότι την προηγούμενη φορά είχατε συναινέσει στην αύξηση 

των τιμολογίων. Κύριοι συνάδελφοι, το να απουσιάζει κάποιος από τη συνεδρίαση της 

ΔΕΥΑΣ δικαιολογημένα, είναι οπωσδήποτε θεμιτό, γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ο 

αναπληρωτής. Όταν εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ, ειδοποιώ και πάει ο αναπληρωτής 

στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ για να εκφέρει τις απόψεις μας και να μπορέσουμε να έχουμε 

δικαίωμα ψήφου, δώσατε μετά στο συμβούλιο όταν ήρθε το θέμα θετική ψήφο.  
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Παράλληλα όμως, εκδόσατε και ένα δελτίο τύπου, και εδώ φαίνεται η 

ανακολουθία, αφού λέτε για τη ΔΕΥΑ και τις αυξήσεις του τιμολογίου, καταλήγετε και 

λέτε ότι πρώτο μέλημα της Δ.Α. είναι η είσπραξη των ανεισπράκτων η οποία έχει 

ξεπεράσει το 1 εκ. €, δεν πληρώνουν ορισμένοι συμπολίτες μας κ.λπ. Αυτό το πρώτο 

μέλημα που ήταν τότε το κάνετε σήμερα;  

κ. Δήμαρχος: Το κάνουμε, βεβαίως. 

κ. Κατιρτζόγλου: Το είδατε να αποδίδει καρπούς; Το είδατε να φέρνει 

αποτέλεσμα; Αν φέρενει αποτέλεσμα … γιατί να κάνουμε αυξήσεις; Εάν δεν φέρνει 

αποτέλεσμα τότε να το … το ζήτημα.  

Ένα ζήτημα είναι αυτό. Έπειτα, στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, μιλάτε εκεί για 

ορθολογική οικονομική διαχείριση. Σας είπα πριν και σας το ξαναλέω ότι, θα περιμέναμε 

όλοι μας, με κάθε καλή προαίρεση, να προηγηθεί μία περίοδος, αυτής της ορθολογικής 

οικονομικής διαχείρισης που λέγατε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, να προηγηθεί 

αυτή η περίοδος, να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα, να μας φέρετε εδώ συγκεκριμένες 

εισηγήσεις, για το πώς θα περιορίσετε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, για το …, 

και αφού δούμε όλα αυτά ότι δεν αποδίδουν καρπούς, τότε να καθίσουμε καλοπροαίρετα 

και να συζητήσουμε. Αλλά δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Και υπάρχει, δεν γίνανε όλες οι 

προσπάθειες τις οποίες εσείς λέγατε προεκλογικά ότι πρέπει να γίνουν και μας φέρνετε 

την αύξηση του τιμολογίου. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να έχει θετική ψήφο, αντιθέτως θα 

έχει θετική ψήφο η ολοκληρωμένη πρόταση σας για τη συμπίεση του λειτουργικού 

κόστους της ΔΕΥΑΣ και για την αντιμετώπιση του θέματος των ανεισπράκτων.  

Θεωρώ ότι με τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να επανεκτιμήσετε τη στάση σας, θα 

πρέπει το θέμα να το δείτε με λίγο μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία, να μην 

επιφέρουμε στις πλάτες των συνδημοτών μας μεγαλύτερα οικονομικά βάρη, η 

κατάσταση ήδη είναι και τείνει να βγει εκτός ελέγχου, τα … στενάζουν, υπάρχουν 

άνθρωποι που, δεν μιλάμε για την γενιά των 700 €, αλλά υπάρχουν άνθρωποι των 400 

Ευρώ και προσπαθούν να ζήσουν οικογένειες με άνεργο σύζυγο και… επομένως το θέμα 

θα πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση. Να αναβάλλουμε την οποιαδήποτε πρόταση για 

λήψη αποφάσεως για αύξηση του τιμολογίου, να το αποσύρετε αυτό το θέμα και να 

προηγηθεί αυτή η περίοδος εντατικής προσπάθειας, στην οποία όλοι μας είμαστε 

σύμφωνοι για να αντιμετωπιστεί το θέμα του αυξημένου λειτουργικού κόστους της 

ΔΕΥΑΣ. Όταν γίνει αυτό θα ξανασυζητήσουμε οτιδήποτε.  

κ. Πρόεδρος:  Πριν δώσω το λόγο στον κ. Χασαπίδη, επειδή έχει παρέλθει το 

4ωρο λειτουργίας του Δ.Σ., οφείλω να πάρω την άδεια σας για να συνεχίσουμε ή όχι το 

Δ.Σ. Μιάμιση ώρα παράταση.  

κ. Χασαπίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα πολύ 

σοβαρό θέμα να συζητήσουμε, είναι η ¨πολιτική τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ¨. 

Παίρνω το λόγο αν και ανήκω στη συγκεκριμένη παράταξη της πλειοψηφίας γιατί θέλω 

να διαφοροποιηθώ. Θέλω να διαφοροποιηθώ γιατί πιστεύω ότι σε μια περίοδο τέτοιας 

οικονομικής κρίσης και για ψυχολογικούς μόνο λόγους, ενδεχομένως η επιβάρυνση η 

οικονομική να μην είναι πολύ  υψηλή για τους καταναλωτές, ενδεχομένως για κάποιους 

και αυτά τα λίγα μπορεί αν είναι δυσβάσταχτα. Για ψυχολογικούς λόγους όμως δεν 

έπρεπε να προχωρήσουμε σε αύξηση του τιμολογίου.  
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Στην πρώτη περίοδο έπρεπε να φέρναμε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης της ΔΕΥΑΣ, 

να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε, να το στηρίξουμε όλοι και αν χρειαζόταν στο 

τέλος της περιόδου αυτής να κάναμε και κάποια αύξηση να την κάνουμε την αύξηση. 

Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πολλά είναι τα πράγματα που έχουν ειπωθεί. Θέλω να πω 

ότι και στις προηγούμενες 4ετίες γινόντουσαν αυξήσεις και μάλιστα σε μια από αυτές τις 

4ετίες που ενδεχομένως ο κ. Κατιρτζόγλου να υπήρχε και να τις ψήφισε … 

κ. Γκότσης: Πρώτη φορά είναι.  

κ. Χασαπίδης:   Είχαμε μια αύξηση 40% και παρόλα αυτά έχουμε έλλειμμα αυτή 

τη στιγμή στη ΔΕΥΑΣ. Άρα δεν είναι η είσπραξη των πόρων που θα λύσει το ζήτημα, 

είναι η διαχείριση των πόρων. Πρέπει να πάμε σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης και αν δεν 

επαρκεί αυτό τότε να προχωρήσουμε στην αύξηση του τιμολογίου. Δηλαδή δεν είμαι εκ 

προοιμίου αντίθετος με την αύξηση γιατί είναι η κρίση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έπρεπε 

να προηγηθούν κάποια θέματα.  

Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ αυτές τις μέρες, για να πάρω την απόφαση μου να 

ψηφίσω υπέρ ή όχι. Ταλαιπωρήθηκα και σε σχέση με τη συνείδηση μου και σε σχέση και 

με την ευθύνη μου απέναντι στην παράταξη. Όμως ήθελα να αισθανθώ και επειδή 

ελεύθερος πιστεύω ότι αισθάνεται αυτός που δεν έρχεται σε ρήξη με τη συνείδηση του, 

γι’ αυτό θα ψηφίσω εναντίον της αύξησης.  

Θα ήθελα να σχολιάσω τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και των άλλων 

παρατάξεων. Είπε κάποιος από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης ότι ¨όταν έρχεστε 

στην εξουσία¨. Αυτό μπορούμε να το πούμε και με πολύ ευκολία ¨όταν πάτε στην 

αντιπολίτευση¨, γιατί δεν ξέρω από εσάς δεν ψηφίσατε τις αυξήσεις αυτές όταν ήσασταν 

και ήσασταν αρκετοί από εσάς στην εξουσία του Δήμου.  

Για την παράταξη του κ. Φωτιάδη ήθελα να πω ότι αισθάνθηκα, αν εγώ ήμουν 

στη θέση του Χουρουζίδη θα αισθανόμουν πολύ άσχημα. Προσπάθησε να χρυσώσει το 

χάπι αδειάζοντας τον Χουρουζίδη ουσιαστικά. Και θέλω να υπενθυμίσω στον κ. 

Φωτιάδη ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς στη διάρκεια της πολιτικής μας δράσης. Θέλω 

να θυμίσω ότι το 2004, Δήμαρχος στο Λευκώνα ο κ. Φωτιάδης, πρόεδρος του Δ.Σ. η κ. 

Δρίγκα, εγώ σύμβουλος της μειοψηφίας. Εισηγείται ο αντιδήμαρχος του Δήμου 

Λευκώνα, αύξηση 10% στα δημοτικά τέλη. Εισοδηματική πολιτική 1,8%. Διαφώνησα 

και τότε. Εγώ είμαι συνεπής με τις αρχές μου, ανεξάρτητα από ποια πλευρά των εδράνων 

κάθομαι. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια από όλους μας, να μην κατηγορούμε κάποιου 

για ασυνέπεια όταν και εμείς διαμορφώνουμε τις απόψεις μας ανάλογα από ποια πλευρά 

των εδράνων καθόμαστε. 

Πάντως η τελική μου άποψη είναι, λυπάμαι κ. Δήμαρχε, λυπάμαι αγαπητοί 

συνάδελφοι αλλά δεν θα ψηφίσω την αύξηση.  

κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι. Όντως η θέση μας είναι 

δύσκολη αλλά είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη γιατί θέλω να είμαι συνεπής με τη στάση 

μου, με τη λειτουργία μου και τις απόψεις μου και τη συνείδηση μου.  

Δυο σημειώσεις θα κάνω. Η μία έχει να κάνει με το ότι ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον 

τελικό καταναλωτή.  

Η δεύτερη σημείωση που θέλω να κάνω, είναι ότι η τιμή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών την γνωρίζουν όλοι. Την αξία όμως αυτών για κάθε ένα … και δεν την 

γνωρίζουμε γιατί υπάρχει η λαϊκή παροιμία που λέει ότι ¨ο χορτάτος τον νηστικό δεν τον 
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σκέφτεται¨. Όπως όλοι γνωρίζουμε λοιπόν, σ’ αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία 

υπάρχει ένα αρνητικό ψυχολογικό κλίμα στους πολίτες. Κατ’ επέκταση και στους 

συνδημότες μας λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεδομένου ότι η οικονομία είναι 

συγχρόνως και …, δεν μπορούμε εμείς να ερχόμαστε ως δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς να 

έχουμε ενημερώσει, χωρίς να έχουμε μιλήσει για τις προσπάθειες που κάναμε, να 

επιβάλλουμε αύξηση στο νερό. Τη στιγμή μάλιστα που οι οικογενειακοί και ατομικοί 

προϋπολογισμοί των πολιτών είναι κουτσουρεμένοι. Η ανεργία καλπάζει. Γι’ αυτούς και 

το ένα λεπτό, και τα δύο λεπτά είναι ακριβά.  

Η αρνητική μου θέση στο θέμα που συζητάμε προκύπτει με το εξής σκεπτικό. Η 

ΔΕΥΑΣ, σύμφωνα με το νόμο 1069/80 άρθρο 1, έχει κοινωφελή χαρακτήρα, και ως 

τέτοια πρέπει να λειτουργεί. Επιβάλλεται να λειτουργεί έτσι. Είναι γεγονός επίσης και 

είναι γνωστό ότι έχουμε το ακριβότερο νερό από όλες τις ΔΕΥΑ στη χώρα μας. Με την 

αύξηση, επιβαρύνονται οι καλοπληρωτές, ενώ οι κακοπληρωτές όπως όλος ο κόσμος 

ξέρει επιβραβεύονται. Το προσδοκώμενο όφελος από την αύξηση, παλιά ήταν περί τις 

350.000, είναι δυσανάλογο από την αποκαλούμενη κοινωνική δυσφορία και φυσικά τον 

τζίρο της επιχείρησης. Μιλάμε για ένα τζίρο της τάξης των 10 εκ. €.  

Στην εισήγηση αναφέρεται ένα ποσοστό 4.7% για το τιμολόγιο ύδρευσης – 

αποχέτευσης. Επειδή το τιμολόγιο ύδρευσης αναφέρεται στην κατανάλωση του νερού, 

επί της καταναλώσεως αυτής υπολογίστε … ειδικό τέλος, πλέον του …, άρα η αύξηση 

είναι πέρα από το 9,5%. Από την ημέρα που θα επιβληθεί.  

Επιπλέον, καταθέτω και την άποψη μου πάνω σ’ αυτό το θέμα, δεν είναι …, για 

μένα πάσχει και νομικά η συγκεκριμένη απόφαση. … όπου λέει καθαρά για ποιους 

λόγους επιτρέπεται η αύξηση στις τιμές του νερού. Πριν επιβληθεί οποιαδήποτε αύξηση 

η Διοίκηση να ξεκινήσει τα αυτονόητα. Από τα αυτονόητα τα οποία η Δημοτική 

Πρωτοβουλία Σερραίων επί 10 χρόνια τα ονόμαζε, τα φώναζε και αυτά τιμήθηκαν και 

εκτιμήθηκαν από τον Σερραϊκό λαό. Για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, πως το 

μειώνουμε το κόστος λειτουργίας; Με οικονομίες κλίμακος, πως δηλαδή; Με αύξηση 

παραγωγικότητας, με τον  τρόπο προμήθειας και διαχείρισης των υλικών. Εδώ 

επισημαίνω ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με σχετική οικονομική ρευστότητα, 

όπως η ΔΕΥΑΣ, έχουν τρομερό όφελος κατά τον χρόνο αγοράς των υλών.  

Άλλο, με τον εντοπισμό και τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών. Με 

τοποθέτηση υδρομέτρου που δεν υπάρχει. Ακούγεται, λέγεται, ολόκληρες γειτονιές δεν 

έχουν υδρόμετρο. Γιατί; Εάν νομίμως δεν έχουν, καλώς δεν έχουν, αν κάποιοι αδυνατούν 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να μην πληρώνουν, αυτοί όμως που έχουν την 

οικονομική δυνατότητα γιατί να μην πληρώνουν. Άλλο, με μείωση δαπανών διοικητικής 

λειτουργίας. Με ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε δαπάνες 

προσωπικού συνολικά 4.859.000 μέχρι 31/12/2010. Τουτέστιν πάνω από 55% του τζίρου 

της επιχείρησης. Μιλάμε για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, όχι βιομηχανικής 

επιχείρησης …  

Πρόταση, να αποσυρθεί το θέμα, να επεξεργαστεί, να επανεξεταστεί στη βάση 

όσων προανέφερα, και αν και εφόσον προκύψει αύξηση, να επανέλθει το θέμα. 

Συνεκτιμώντας και τις … που είμαι βέβαιος ότι θα τις πράξει.  
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κ. Γαλάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ Συνάδελφοι, πραγματικά η 

τοποθέτηση μου εξαρχής θα ήταν ήπιων τόνων και μάλιστα γι’ αυτό το θέμα το οποίο 

άπτεται της ΔΕΥΑ την οποία είχε τύχει ο υποφαινόμενος να την υπηρετήσει 4 χρόνια ως 

μέλος του Δ/κού Συμβουλίου και το λέω αυτό γιατί … του δημοτικού συμβουλίου με 

αρκετή εμπειρία στη ΔΕΥΑΣ γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ΔΕΥΑ Σερρών αποτελεί ένα 

κόσμημα για τον Δήμο Σερρών, τώρα ευρύτερα θα αναλάβει και το αντικείμενο όλου του 

Καλλικρατικού Δήμου, και αυτό πάντα με οδηγούσε στο να σκέφτομαι πως θα 

διαφημίσω την επιχείρηση, προς τα έξω να δείξω τα έργα της σαν μέλος του Δ/κού 

Συμβουλίου, πως θα … τη Διοίκηση για να δείξουμε στη Σερραϊκή κοινωνία ότι 

πράγματι γίνεται έργο, η ΔΕΥΑ έχει αλλάξει πολλά δεδομένα, και στην ποιότητα του 

νερού αλλά και στις υποδομές, συνεχίζει μάλιστα να δείχνει ότι είναι μια επιχείρηση με 

πολλές δυνατότητες, ότι είναι ένα φοβερό εργαλείο για τον Δήμο Σερρών και άρα προς 

αυτή την κατεύθυνση είχα στο μυαλό μου ότι αυτή η επιχείρηση δεν θα αποδομείται 

συνεχώς από τους πολιτικούς αλλά θα οδηγείται στο να παίρνει μια αξία ακόμα 

μεγαλύτερη γιατί πράγματι το αξίζει. Και το αξίζει γιατί υπάρχει και το έμψυχο δυναμικό 

που κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό φαίνεται και από τις ώριμες μελέτες οι οποίες 

υπάρχουν και … αυτών σε έργα αλλά και από τα αποτελέσματα που έρχονται και από τα 

θέματα της ποιότητας νερού αλλά και από την ολοκλήρωση των υποδομών στην πόλη 

μας. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας διακατεχόμαστε από αυτή τη λογική και όσοι δεν 

γνωρίζουν καλά τη ΔΕΥΑΣ θα είναι καλά, και χαίρομαι που κάποιοι όπως ο κ. Φωτιάδης 

επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο, θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι θα το κάνουν, θα πάρουν 

στοιχεία για το τι συμβαίνει εκεί, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και ευχάριστο να 

θέλουν τα μέλη του Δ.Σ. να μαθαίνουν για τη ΔΕΥΑΣ.  

Επομένως θα έλεγα ότι ένας πρώτος … που θα έπρεπε να σκεφτόμαστε για τη 

ΔΕΥΑΣ είναι αυτός, για το πώς αυτή την επιχείρηση θα την ενδυναμώνουμε, θα περνάμε 

ένα κλίμα προς τα έξω ότι η επιχείρηση αυτή έχει πολλά να προσφέρει.  

Η ΔΕΥΑΣ έχει λίγο περισσότερους από 100 υπαλλήλους αυτή τη στιγμή. 

Φαντάζομαι ότι με αυτούς τους υπαλλήλους θα αντιμετωπίσει και τα νέα δεδομένα του 

Καλλικρατικού Δήμου. Δηλαδή πέρα από την επέκταση του αντικειμένου που κάποια 

στιγμή … και έχει πολλές δυνατότητες η ΔΕΥΑΣ να δράσει, έχει μπροστά της και αυτή 

τη μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσει τα θέματα και των γύρω χωριών που βρίσκονται 

γύρω από την πόλη και όλου του Καλλικρατικού Δήμου.  

Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια, ότι βλέποντας αυτά τα στοιχεία, τα έργα τα οποία 

βρίσκονται σε εξέλιξη, τα μικρά έξοδα που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΣ, όλες τις ανάγκες 

που υπάρχουν, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τα επιδόματα, θέλω να πω ότι είμαστε 

εμείς αυτοί οι οποίοι έχουμε την ευθύνη στα χέρια μας να δώσουμε μια ευκαιρία και 

στην επιχείρηση, όχι μόνο στον Πρόεδρο, όχι μόνο στη Δ.Α., αλλά κυρίως στην 

επιχείρηση και αυτά που έχει να προσφέρει η επιχείρηση, ουσιαστικά στηρίζοντας μαζί 

με την απόφαση εδώ, που ουσιαστικά πρόκειται για τιμαριθμική αναπροσαρμογή και όχι 

για αύξηση, στηρίζοντας την επιχείρηση οικονομικά. Και αν το κάνουμε αυτό τώρα που 

είναι στο ξεκίνημα της και έχει αυτή την ανάγκη η επιχείρηση να στηριχτεί οικονομικά 

για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της, …, πότε θα το κάνουμε;  
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Πολύ ωραία πράγματι, λέγαμε και κάναμε τις συγκεκριμένες προτάσεις για το 

πώς θα πρέπει να αλλάξει το κλίμα το οικονομικό της ΔΕΥΑΣ μακροπρόθεσμα και 

βραχυπρόθεσμα, είμαι σίγουρος ότι ο κ. Πρόεδρος θα μας δώσει τις απαντήσεις, γιατί 

ένα σκέλος μόνο παρουσίασε των απόψεων του για το συγκεκριμένο θέμα, θα σας 

εξηγήσει και θα σας πει με πολύ συνοπτικό τρόπο τι ενέργειες έχουμε κάνει ήδη, και για 

το θέμα της μεταστέγασης της ΔΕΥΑΣ στο παλιό ορφανοτροφείο και για άλλες ενέργειες 

που αφορούν την είσπραξη των ποσών που οφείλονται από πολίτες και ότι άλλες 

ενέργειες κάνουμε.  

Εγώ θα έλεγα, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να είμαστε 

γνώστες του θέματος όσον αφορά για όταν μιλάμε για τη ΔΕΥΑΣ για λειτουργία 

αποθήκης ή … από αγορά και ότι άλλες ενέργειες κάνουμε για τη … του κόσμου. Σας 

ενημερώνω ότι πάρα πολλές προσπάθειες τέτοιες γίνονται και από την … και από άλλα 

στελέχη που βρίσκονται στη ΔΕΥΑΣ τα τελευταία χρόνια. Επομένως ότι είναι πολύ … 

και το αντιλαμβάνομαι γιατί έζησα όλα αυτά τα χρόνια στην αντιπολίτευση, υπάρχει και 

η λογική της επιείκειας, καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση πρέπει να παίξει το ρόλο της 

και καμιά φορά μπορεί αυτά που λέει να ξεφεύγουν από την πραγματικότητα, τα 

αντιλαμβάνομαι σαν συμπολίτευση, δέχομαι την όποια κριτική αλλά και εδώ πρέπει να 

… την εύρυθμη λειτουργία. Είναι πολύ εύκολο και στο λαό είναι πολύ ευχάριστο το όχι 

στις αυξήσεις. Επομένως τίθεται ένα θέμα της ευθύνης όλων μας και εγώ θα ήθελα να πω 

ότι ήταν εξαιρετικό να ακούω τον κ. Χουρουζίδη και τον πρόεδρο του Δ/κού Συμβουλίου 

… η τοποθέτηση του κ. Χουρουζίδη δημόσια με εξέπληξε θετικά γιατί είδα ότι 

πραγματικά και η παράταξη του … έχουν αυτή τη διάθεση, δηλαδή το πώς θα στηρίξουν 

αυτή την επιχείρηση, πόσο μάλιστα όταν, θα σας πει και ο κ. Πρόεδρος τις ενέργειες που 

κάνει για να γίνουν όλα αυτά πράξη. Αυτά που λέγαμε 10 χρόνια, το πώς θα μειωθούν τα 

προβλήματα τα οικονομικά. Άρα είμαι έκπληκτος που ακούω αυτή την αλλαγή στάσης 

από την παράταξη του κ. Φωτιάδη ενώ ο κ. Χουρουζίδης στάθηκε με πολύ ορθό τρόπο 

και υπεύθυνο, έλεγε δημόσια ότι αν αυτό συνέβαινε και στον πρώην Δήμο Καπετάν 

Μητρούσι με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν θα είχαμε τόσο σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, προβλήματα οικονομικά … στο προηγούμενο Δ.Σ.  

Επομένως, είμαστε συνεπείς και είμαστε συνεπείς και το λέω σε όλους γιατί ναι 

μεν μπορεί κάποιοι από εμάς να λείπαν σε κάποια Δ/κά συμβούλια τα οποία γινόντουσαν 

πρωινές ώρες, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και κάποιοι από εμάς λείπαμε, όμως 

όταν ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. και έχω την ημερομηνία ακριβώς, 31/7/2008, σύσσωμη η 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων και ο υποφαινόμενος στήριξη το θέμα αυτό της 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Άρα δεν τίθεται θέμα ασυνέπειας. Απορώ πως κάποιοι 

από εδώ το λένε με τόση ευκολία ότι δεν ψήφισα. Νομίζω ξέρουμε ελληνικά όλοι μας, 

άλλο έλειπες και άλλο δεν ψήφισες. Και μάλιστα όταν ήρθε το θέμα της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής, όπως ήρθε σήμερα εδώ, ήρθε τότε στο Δ.Σ. και ψηφίστηκε και από τον 

υποφαινόμενο και από τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων, οπότε υπάρχει μια 

συνέπεια σ’ αυτό το θέμα.  

Τώρα όσον αφορά ένα άλλο επιχείρημα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ 

σπουδαίο για να ψηφίσουμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, 1ον δεν  μπορώ να δεχθώ 

να μαζέψουμε τα 2 εκ. € αλλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά και υπάρχει κρίση.  
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Αυτό είναι αντίφαση, δεν στέκει και πόσο μάλιστα όταν σας λέω ότι η ΔΕΥΑ 

προσφέρει κοινωνικό έργο με τις υποδομές της, η μισθοδοσία γνωρίζετε πάρα πολύ 

καλά, στερήθηκαν οι υπάλληλοι όλα αυτά τα χρόνια, γινόντουσαν από τη ΔΕΥΑ, από το 

συλλογικό όργανο, αυξήσεις στη μισθοδοσία και γινόντουσαν δεκτές από το Δ.Σ., 

δηλαδή και οι υπάλληλοι … σ’ αυτό το έργο που κάνει η ΔΕΥΑ. Επομένως ήρθε η ώρα 

και οι πολίτες και εμείς εδώ ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί ο 

καθένας να έχει ένα αγαθό, όπως είναι το νερό, γίνονται έργα, πάρα πολλά έργα, 

εκατομμυρίων € που βελτιώνουν την κατάσταση στην πόλη και την ποιότητα του νερού 

και να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Σε τέτοιες δύσκολες συγκυρίες για την ΔΕΥΑ 

αξίζει, και το λέω αυτό γιατί πως θα γίνει, το έχουμε αντιληφθεί το πώς θα 

αντιμετωπιστεί αύριο το θέμα της συμμετοχής σε έργα που είναι ανάγκη να γίνουν είτε 

στην Οινούσα, είτε σε άλλες περιοχές, είτε στο νέο … στον Αγ. Ιωάννης. Είναι τόσα 

έργα που πρέπει να προχωρήσουν, πως θα γίνουν αυτά τα έργα; Θα αναλάβει κανείς 

ευθύνη αν η ΔΕΥΑ καταρρεύσει; Και πολύ σωστά κάποιοι σύμβουλοι είπαν για το θέμα 

της ιδιωτικοποίησης, φυσικά και πρέπει να παραμείνει η ΔΕΥΑ στα χέρια του Δήμου 

Σερρών, όμως δεν θα πρέπει να στηριχτεί και από τους πολίτες και από το Δ.Σ.; Πως θα 

παραμείνει στα χέρια του Δήμου Σερρών αν εμείς την αφήσουμε να καταρρεύσει; Θα την 

ενισχύσουμε με κάθε τρόπο και με πολύ σωφροσύνη και όχι με υπέρογκες αυξήσεις, 

αλλά με λογικές και να δώσουμε πραγματικά, καλώ όλους μας εδώ υπεύθυνα, να 

δώσουμε μια ευκαιρία στον κ. Πρόεδρο, είναι το ξεκίνημα του, δείχνει ότι κάνει 

προσπάθειες σε σχέση με το θέμα αυτό και της μεταστέγασης και της … αλλά και της 

είσπραξης των οφειλομένων, είναι καλά εμείς εδώ υπεύθυνα να του δώσουμε μια 

ευκαιρία να μας δείξει τι μπορεί να κάνει. Αν εμείς εδώ τον ξεμπροστιάζουμε πολιτικά 

αυτή τη πρώτη στιγμή, πείτε μου πως θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΣ. Δεν θα προχωρήσει 

κύριοι, θα καταρρεύσει. Ας αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες μας.  

Είπα ορισμένα πράγματα με πολύ έντονο τρόπο, ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες 

μας, αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις σας, ξέρω ποια είναι η κατάσταση μέσα στην 

κοινωνία, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταθούμε στο ύψος των 

περιστάσεων. Ή θα σώσουμε την επιχείρηση και θα συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα ή 

θα την αφήσουμε να καταρρεύσει και να πάει μετά στα χέρια οποιαδήποτε Α.Ε. ή 

οπουδήποτε αλλού. Να σκεφτούμε και την επέκταση του αντικειμένου και ότι είναι 103 

οι εργαζόμενοι και θα συνεχίσει να λειτουργεί η ΔΕΥΑ μ’ αυτούς και στον 

Καλλικρατικό Δήμο. Να τα σκεφτούμε όλα αυτά  και πραγματικά πιστεύω ότι με το χέρι 

στην καρδιά πρέπει να ψηφίσουμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Σας ευχαριστώ 

πολύ. 

κ. Χουρουζίδης: κ.κ. Συνάδελφοι, δέχθηκα πάρα πολλές επικρίσεις από φορείς, 

από συνδημότες και ακόμη και από πολλούς συναδέλφους. Για την υπεύθυνη και 

συνειδητή μου στάση, επειδή ψήφισα τη τιμαριθμική αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑ. 

Η απόφαση μου να ψηφίσω την λειτουργική αυτή αύξηση συνεκτιμήθηκε με πάρα πολλά 

πράγματα. Συνεκτιμήθηκε με την αύξηση της ΔΕΗ το 2011 στη τάξη του 17%, με την 

αύξηση του ΦΠΑ 4%, χρεώνεται στον Δήμο, όταν αγοράζεις υλικά χρεώνεται στον Δήμο 

το 4%.  
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Δεν θα μπορούσα σε καμιά περίπτωση να καταργήσω όλους τους προηγούμενους 

δημάρχους, να ξεκινήσω από τον κ. Μητλιάγκα, από τον κ. Μωυσιάδη και από τον κ. 

Βλάχο, οι οποίοι λειτούργησαν ακριβώς με την ίδια λογική, αυτή την πληθωριστική. 

Πολλές φορές ακούστηκε εδώ μέσα ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για το παρελθόν, να 

λέμε τι έγινε εκεί για να συνεχίσουμε στην ίδια κατάσταση. Αλλά εγώ αυτούς τους 

ανθρώπους οι οποίοι πρόσφεραν σ’ αυτόν τον Δήμο, δεν θα μπορούσα να τους 

καταργήσω.  

Ένας πολύ μεγάλος λόγος που πήρα την απόφαση να ψηφίσω, ήταν η κατάργηση 

της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 2009 η επιχορήγηση αυτή ήταν 

της τάξης των 550.000, το 2010 ήταν της τάξης των 350.000 € και στον προϋπολογισμό 

του 2011 δεν υπάρχει κωδικός που να πιστώνει τη ΔΕΥΑΣ με ένα τέτοιο ποσό. Η 

φιλοσοφία μου είναι πως μια ισχυρή επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει επ’ ωφελεία των 

δημοτών της. Τι εννοώ; Ότι μπορεί αυτή η ισχυρή επιχείρηση να παρεμβαίνει άμεσα, να 

λύνει προβλήματα τα οποία θα βρίσκει μπροστά της. Και όλα αυτά κ.κ. Συνάδελφοι 

συνέβησαν στο πρώτο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ. Και ενώ θα περίμενα, όπως έχουμε 

συζητήσει στο δεύτερο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ να συζητούσαμε για τρόπους 

μείωσης των δαπανών, απερρίφθη η πρόταση μου για το 40% σαν ένδειξη καλής 

θέλησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι θυμωμένος μαζί μας γιατί ψηφίσαμε 

την αύξηση αυτή και το αναγνωρίζω. Θα ήταν ένα δείγμα καλής θέλησης προς αυτή την 

κατεύθυνση να ψηφίζαμε το 40% της αντιμισθίας του Δημάρχου σαν αντιμισθία στον 

Πρόεδρο της ΔΕΥΑ. Δυστυχώς η πρόταση μου απερρίφθη.  

Δεν ψήφισα για την πρόσληψη του δημοσιογράφου που όπως ειπώθηκε μέσα στο 

Δ/κό συμβούλιο να προσλάβουμε έναν δημοσιογράφο για να εκδίδουμε ένα έντυπο, να 

εκδίδουμε μια 4μηνη εφημερίδα. Και αυτό νομίζω και με έκανε εντύπωση στο έγγραφο 

που πήρα στα χέρια μου με το οποίο ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών έβαλε πρόσκληση 

για εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέση υπευθύνου τύπου. Εδώ θέλω να σας τονίσω ότι 

αυτό το πράγμα δεν είχε συζητηθεί ποτέ στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, ότι σαν 

εκπρόσωπο τύπου, απλώς συζητήσαμε να προσλάβουμε έναν δημοσιογράφο ο οποίος θα 

μπορούσε να βοηθήσει να εκδώσουμε 4μηνιαία εφημερίδα για ενημέρωση των πολιτών. 

Αυτό που διέρρευσε κ. Δήμαρχε είναι ¨Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 

εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του υπεύθυνου τύπου¨. Τότε θα έλεγα κι εγώ να 

πάρουμε και εμείς η αντιπολίτευση έναν εκπρόσωπο τύπου για το Δ.Σ, να πάρουμε έναν 

εκπρόσωπο τύπου στη ΔΕΥΑ, και αφού πάρουμε όλοι έναν εκπρόσωπο τύπου, να μιλάνε 

αυτοί και εμείς να είμαστε γλάστρες.  

Μετά από όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι η Δ.Α. δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας 

με την αντιπολίτευση και παρόλα αυτά όμως, εγώ ρόμπα δεν γίνομαι. Εγώ θα ψηφίσω 

την πληθωριστική αύξηση για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως.  

κ. Δινάκης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, συζητούμε την αναπροσαρμογή του 

τιμολογίου της ΔΕΥΑΣ. Δεν θέλω να αναφερθούμε στο τι γινόταν τα παρελθόντα έτη 

άλλων δημάρχων, εκείνο που θέλω να παρακαλέσω προσωπικά εγώ ως δημοτικός 

σύμβουλος τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ, την περίοδο που η πατρίδα μας 

έχει μια δραματικά μεγάλη οικονομική κρίση, να κάνουμε μια πιο αυστηρή, μια πιο 

ορθολογική χρήση των οικονομικών της ΔΕΥΑΣ, να προσαρμόσουν τα έξοδα επάνω στα 

έσοδα και όχι τα έσοδα πάνω στα έξοδα. Νομίζω θα πρέπει να το ξαναπώ, τα έξοδα πάνω 

στα έσοδα.  
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Στο παρελθόν υπηρετούσα ως οικονομικός … και συγκεκριμένα … είχε γίνει μια 

συνάντηση με τον υπουργό και ζητούσαν αύξηση του ΦΠΑ και … και ο υπουργός μας 

είπε ότι την ανικανότητα τη δική μας, το να εισπράξουμε ορισμένα δις …Εάν λοιπόν 

σύμφωνα με αυτά που ακούω υπάρχουν ανείσπρακτα τέλη ύδρευσης, νερού κ.λπ. να 

κάνουμε μια προσπάθεια προς εκείνη τη πλευρά. Και επίσης κάτι που άκουσα και 

λυπήθηκα, είναι ότι καταγγέλθηκε στην ουσία, ότι κάποια έξοδα που γίνονται στον Δήμο 

τα πληρώνει η ΔΕΥΑΣ. Αν γίνεται κάτι τέτοιο καλό είναι να το απαλείψουμε.  

Θα ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά λόγω περασμένης ώρας και λόγω του ότι 

καλύφθηκα από τους άλλους συναδέλφους, γιατί δεν είμαστε εδώ για να μιλάμε και να 

μιλάμε αλλά να είμαστε ουσιώδεις, με αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι … η διοίκηση της 

ΔΕΥΑΣ και θα βρούνε τη λύση.  

κ. Πρόεδρος:  Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ. 

κ. Αναστασιάδης:  Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε κ. Πρόεδρε; Μου αφαιρείς 

το λόγο. 

κ. Αραμπατζής: Αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά με όλα αυτά που άκουσα, αν 

ακούσει κάποιος έξω από το Δ.Σ. αυτά τα πράγματα θα είχε εκπλαγεί γιατί θα νομίζει ότι 

είναι μια εταιρεία υπό διάλυση ή ότι γίνεται μέσα ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. … Η 

επιχείρηση ΔΕΥΑ Σερρών, είναι ένας ζωντανός οργανισμός των Σερραίων, λειτουργεί με 

πάρα πολύ καλό τρόπο, και όλα αυτά που ειπώθηκαν θα αποδείξω ότι δεν έχετε δίκιο σε 

πάρα πολλά πράγματα και θα αναφερθώ.  

Αναφέρατε για κάποιες περιοχές που δεν έχουν υδρομετρητές. Ξέρετε πάρα πολύ 

καλά ότι δεν έχουμε μετρήσει 3 μήνες στη Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ, κάποιος συνάδελφος 

ότι πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα. Σας πληροφορώ ότι ενημερώνομαι καθημερινά και 

επί πάρα πολλές ώρες εδώ και 4,5 μήνες. Έχω αρκετά μεγάλη ενημέρωση. Περιοχές που 

δεν έχουν υδρομετρητές, έχουμε δεσμευτεί, έχουμε συζητήσει, έχουμε απευθυνθεί στο 

τμήμα μελετών, θα εφαρμοστεί ο κανονισμός και ο νόμος σε όλους. Δεν υπάρχουν 

ειδικές περιοχές, δεν υπάρχουν … χωρίς ρολόι, παντού θα μπουν τα ρολόγια. Είναι νωρίς 

όμως ακόμη να ανακοινωθεί οτιδήποτε. Δεν δικαιολογείται να μην υπάρχουν τα ρολόγια, 

όπως και στα χωριά επίσης, θα μπουν ρολόγια παντού. Δεν θα υπάρξει καταναλωτής, 

αφήστε μας λίγο χρόνο και πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα είμαστε έτοιμοι σαν 

επιχείρηση να ανακοινώσουμε και τα αποτελέσματα. Θα ενημερώσω και το Σώμα ότι 

γίνεται μια μελέτη παράλληλα από τη ΔΕΥΑΣ, γιατί έχει ένα πολύ σωστό τεχνικό τμήμα, 

για να αλλάξουμε όλα τα ρολόγια, είναι στη φάση της μελέτης, να μπουν ηλεκτρονικά 

ρολόγια.  

Αναφέρθηκε ένα σοβαρό θέμα, και προτού προχωρήσω θέλω να πω ότι υπάρχει 

από κοινωνικής πλευράς, γιατί βλέπουμε και κοινωνικά τα προβλήματα, δεν μένουμε 

αδιάφοροι για την κατάσταση που υπάρχει γενικά στους συνδημότες μας. Υπάρχουν 

κάποια ειδικά τιμολόγια και κάποιες ειδικές ομάδες, πιστεύω ότι οι περισσότεροι το 

γνωρίζετε και αν δεν το γνωρίζετε είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να 

ενημερωθεί, όπως είναι οι άποροι, όπως είναι οι τρίτεκνοι, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι 

νεφροπαθείς, δεν αντιμετωπίζουμε με σκληρότητα οποιαδήποτε προβλήματα 

δημιουργούνται. Δεν κόβουμε με ελαφρά την καρδία σε κάποιον που δεν πληρώνει τον 

λογαριασμό του τηλεφώνου του. Αναφέρομαι σε χαμηλές καταναλώσεις. Δεν υπάρχει 

ειδικό καθεστώς για αυτούς που χρωστάνε πολλά λεφτά.  
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Επίσημο έγγραφο είναι στη διάθεση των κ. Συναδέλφων, είναι τα πάντα στη 

διάθεση σας, 31/12/2010, έχετε δίκιο αγαπητοί συνάδελφοι, το ποσό είναι 1.966.000, εκ 

των οποίων όμως, δεν είναι στον αέρα αυτά τα λεφτά, εκ των οποίων και θα αιτιολογήσω 

αμέσως είναι αυτά τα ποσά, τα 600.000 από το ποσό αυτό αφορούν λογαριασμούς που 

τρέχουν συνέχεια, επίσης θα πρέπει να αφαιρέσουμε ένα ποσό των 309.000 αφορά 

493.000 διακανονισμών, η εταιρεία έχει δικαίωμα βάσει του κανονισμού να κάνει 

κάποιους διακανονισμούς, ότι προβλέπει ο κανονισμός και τίποτα περισσότερο τίποτα 

λιγότερο, δεν υπάρχει κάποια ειδική μεταχείριση για κάποιον. Επίσης, 212 περιπτώσεις 

αφορούν το ποσό των 330.537, είναι … που έχουν σταλεί στην ΔΟΥ και όπως γνωρίζετε 

οι περισσότεροι και κάποιοι που ασχολείστε με τα οικονομικά, ότι τη στιγμή που θα πάει 

στη ΔΟΥ είναι μονόδρομος, η ΔΕΥΑΣ θα τα πάρει τα λεφτά. Αυτά μας κάνουν το ποσό 

του 1.240.000, υπολείπεται ένα υπόλοιπο 726.000. Κάνουμε προσπάθειες καθημερινά, με 

πάρα πολλούς τρόπους η επιχείρηση φροντίζει και εισπράττει. Υπάρχει ανταπόκριση, 

μην περιμένετε βέβαια μεγάλη ανταπόκριση. Και αυτοί οι οφειλέτες δεν είναι 

μεγαλοοφειλέτες, μην έχετε την εντύπωση ότι υπάρχουν 10 μεγαλοοφειλέτες και τους 

άφησε η προηγούμενη διοίκηση στην άκρη. Οτιδήποτε γίνεται έλεγχος δεν υπάρχουν 

μεγάλα ποσά, τα μεγάλα ποσά έχουν πάει στην ΔΟΥ, οτιδήποτε δεν μπορεί να 

διακανονίζεται από την επιχείρηση και δεν ανταποκρίνεται ο καταναλωτής, κατόπιν μετά 

από πολλές συμφωνίες που γίνονται και συζητήσεις θα πάνε στην ΔΟΥ, αυτή είναι η 

διαδικασία όσον αφορά τις οφειλές, τα 2 εκ. που ακούγονται.  

Επίσης, αναφέρθηκε η πληθωριστική αναπροσαρμογή. Ενημερωτικά σας λέω ότι 

τα στοιχεία για την επόμενη χρονιά θα είναι στο 1,2. 

Κανένας δεν ανέφερε τα χρέη που υπάρχουν. Και σ’ αυτό το σημείο πάλι η 

ΔΕΥΑ φροντίζει κάθε χρόνο και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της, πληρώνει ετησίως 

860.000 σε τόκους για τη δόση της. Ανταποκρίνεται κάθε χρόνο χωρίς να δημιουργήσει 

κανένα πρόβλημα. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τον Κανονισμό που 

διέπει τις Α.Ε., ότι κάθε χρόνο ελέγχεται από δύο ορκωτούς λογιστές και παράλληλα από 

ένα περιφερειακό όργανο ελέγχου. Μέχρι σήμερα δεν έχει βεβαιωθεί τίποτα, 

τουλάχιστον τα δύο χρόνια που έχω δει τα στοιχεία, δεν έχει βεβαιωθεί καμία παράβαση, 

ένας ακόμη λόγος που δείχνει ότι η ΔΕΥΑ λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο.  

Δεν ρώτησε κανένας τι γίνεται με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τι θέλει 

να κάνει η ΔΕΥΑΣ, και πιανόμαστε με κάποια άλλα πράγματα και φαίνεται ότι χάνουμε 

το δάσος και χάνουμε το παιχνίδι. Δεν αναφέρθηκε κανένας τι γίνεται με την 

επεξεργασία λυμάτων, δεν αναφέρθηκε κανένας τι γίνεται με τη …, δεν αναφέρθηκε 

κανένας τι γίνεται με τον … του τηλεελέγχου ένα σοβαρό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη 

στη τελευταία φάση, που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε από μια κεντρική … και 

θα επεκταθεί και στους νέους δήμους του παλαιού Μητρουσίου, και του Σκουτάρεως. Θα 

μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε το χημικό ακόμη υπόλοιπο, σε τι κατάσταση 

βρίσκεται η Μονοκλησσιά ,το Σκούταρι ή η Κάτω Καμήλα. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι’ 

αυτό το πράγμα, κανείς δεν είπε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη με ιδίους πόρους πως 

θα καλυφτούν αυτά. Που θα βρούμε λεφτά; Θα κάνουμε δάνειο; Όχι βέβαια.  

Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι οι οφειλές προς τρίτους που χρωστάει η ΔΕΥΑΣ. 

Εδώ η ΔΕΥΑΣ έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό βήμα και μακάρι να βρει ανταπόκριση και 

από άλλους. Αυτή τη στιγμή χρωστάει στην αγορά 151.000 και σε προμηθευτές 268.000 

εκ των οποίων το 95-97% είναι Σερραίοι προμηθευτές.  
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Είναι πάρα πολύ σοβαρό, τα λεφτά όλων των δημοτών πάνε μέσα στην πόλη. 

Προσπαθούμε πάντοτε να είναι οι προμηθευτές μας ντόπιοι, Σερραίοι.  

Αναφέρθηκε από κάποιον συνάδελφο για τη στέγαση του κτιρίου. Είναι γεγονός 

ότι το κτίριο αυτό έχει ένα κόστος για τη ΔΕΥΑΣ, ένα κόστος ετησίως περί τις 65.000. 

Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και με το τμήμα Προγραμματισμού της ΔΕΥΑΣ 

παρουσία του κ. Δημάρχου για διάφορες λύσεις. Γνωρίζετε ότι έχει ένα μεγάλο και σε 

αξία και σε έκταση κομμάτι έξω από τις Σέρρες, στον Περιφερειακό, είναι δύσκολο, 

υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχει η ετοιμότητα, δεν υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια, γίνεται 

μια σκέψη να αξιοποιηθεί το παλιό ορφανοτροφείο επί της Βενιζέλου, είναι όμως νωρίς 

ακόμα να σας πούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε, για να δεσμευτούμε ότι μπορεί να 

προχωρήσει, γιατί υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις από την προηγούμενη Δ.Α., και πρέπει 

να γίνει ανάκληση της απόφασης. Μόλις και εκεί είμαστε έτοιμοι, όπως καταλαβαίνετε 

οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες και διαφανείς, δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα. 

Βέβαια έχει ένα σοβαρό κόστος όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω από ότι με ενημέρωσε 

το Οικονομικό Τμήμα της ΔΕΥΑΣ, ότι θα τα καταφέρουμε, με πολύ μικρή επιβάρυνση 

από το κόστος που έχουμε μηνιαίως ή σε ετήσια βάση, αλλά θα καλύψουμε το δάνειο 

που θα … για να κάνουμε το κτίριο αυτό, για να το φέρουμε στη μορφή που θέλουμε για 

να αποκτήσει το κτίριο την ταυτότητα του, να φαίνεται ότι είναι της ΔΕΥΑΣ, ότι 

λειτουργεί η ΔΕΥΑΣ εκεί μέσα. 

Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει πραγματικά από την πλευρά της 

ΔΕΥΑΣ, και ετοιμότητα και πρόγραμμα και από την Δ.Α. Εκπροσωπόντας την Δ.Α. ως 

πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ και στο κομμάτι που με αφορά, σας βεβαιώ ότι πραγματικά 

υπάρχει και ετοιμότητα και προγραμματισμός και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Και 

κλείνοντας, τα έξοδα όσον αφορά το προσωπικό και για τη χρήση του 2009 και για του 

2010 είχαν μια τάση προς τα κάτω και αυτό το δίμηνο, αυτά τα στοιχεία που έχω έχουμε 

πάρει πτώση προς τα κάτω και ο λόγος είναι ότι κάποιες απολύσεις, κάποιες συντάξεις, 

αυτή τη στιγμή έχει 100 άτομα η ΔΕΥΑΣ, ενώ πέρσι είχε 110, και πιθανόν μέχρι τέλος 

του χρόνου να φτάσουμε στα 95 λόγω του ότι κάποιοι βγαίνουν στη σύνταξη.  

Επίσης, θέλω να σας ανακοινώσω ότι το πρώτο δίμηνο αυξηθήκαν τα έσοδα … 

περί του 3,2%. Αυτά είχα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι. Παράκληση, στηρίξτε την 

επιχείρηση αυτή, αξίζει τον κόπο, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά μέσα στη ΔΕΥΑΣ. 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

κ. Αναστασιάδης:  Είστε όμως άδικος κ. Πρόεδρε. 

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι. Απόψε από κάποιους ο λαϊκισμός 

χτύπησε στο κόκκινο. Κάποιοι στην προσπάθεια τους να εκμεταλλευτούν την οικονομική 

συγκυρία, την δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουν αυτοαναγορευθεί σε προστάτες των 

φτωχών και των αδυνάτων. Κανένας δεν έχει το μονοπώλιο της … εδώ μέσα.  

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή έγινε έχοντας σαν γνώμονα δύο στόχους. 1ον για 

να προλάβουμε υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ μετά από 2 ή 3 χρόνια. 

Διότι αν δεν γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή, θα σας το πω παρακάτω, θα δείτε σε τι 

κατάσταση θα φτάσει η ΔΕΥΑΣ και θα αναγκαστεί η όποια Δ.Α. θα βρίσκεται μετά από 

2 ή 3 ή 4 χρόνια να κάνει υπέρογκες αυξήσει.  
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Αυτό θέλουμε να προλάβουμε, να μην γίνουν υπέρογκες αυξήσεις στη τιμή του νερού 

και 2ον να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Δήμου για να γίνει η ΔΕΥΑΣ μια ισχυρή 

οικονομική επιχείρηση, διότι αν την αφήσουμε να καταρρεύσει τότε θα ζημιωθούν οι 

δημότες, θα γίνει μια ισχυρή οικονομικά επιχείρηση, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει 

τεράστιο έργο και υπηρεσίες όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα, στην προστασία του 

περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.  

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή για την οποία μιλάμε τώρα, σε τι συνίσταται; Το 

είπε και ο κ. Πρόεδρος στην αρχή, στα χωριά που πληρώνουν μια φορά το χρόνο, όποια 

χωριά πληρώνουν 70 € το χρόνο, θα πληρώνουν 72 €. Και κάποια χωριά που πληρώνουν 

100 € θα πληρώνουν 104 και κάτι €. Αυτή θα είναι η αύξηση για να το ξέρει ο κόσμος, 

αυτή θα είναι η αύξηση που θα πληρώσουν οι πολίτες, οι κάτοικοι των χωριών.  

Οι κάτοικοι της πόλης, όσοι καταναλώνουν νερό μέχρι 30 κυβικά, στο 4μηνο θα 

πληρώσουν αύξηση 2 €. Το έτος περίπου 6 €. Όσοι καταναλώνουν νερό από 30-60 

κυβικά και αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελούν το 90% των καταναλωτών, η αύξηση στο 

4μηνο αντιστοιχεί σε 5 € και κάτι. Στο χρόνο σε 15 €. Πρέπει να τα ξέρει αυτά ο 

Σερραϊκός λαός γιατί ακούγονται εδώ πολλά για … Αυτές είναι οι αυξήσεις που θα 

επέλθουν στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.  

Θέλω να κάνω μια ιστορική αναδρομή στη στάση και τη δική μου και της 

παράταξης μας από τότε που ιδρύθηκε και θέλω λίγο να φρεσκάρω τις μνήμες κάποιων 

που είναι εδώ μέσα στο Δ.Σ. Όταν ιδρύθηκε η ΔΕΥΑΣ, εγώ προσωπικά τότε τάχθηκα 

υπέρ την ίδρυσης της ΔΕΥΑΣ, ας μην ήμουν στο Δ.Σ. εκείνη την περίοδο, μετά το 1994 

που είχα ξαναμπεί πάλι ήμουν υπέρ της ίδρυσης. Τότε κάποιοι που είναι εδώ μέσα, ο κ. 

Γκότσης, ήταν στην αντιπολίτευση, λυσσαλέα πολεμούσε την ίδρυση της ΔΕΥΑΣ και 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου υποσχόταν δραστική μείωση στα τιμολόγια 

της ΔΕΥΑΣ. Και όταν ανέλαβαν την εξουσία μετά τις εκλογές του 1994 κάναν δραστική 

αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ ύψους 40%. Αυτά τα λέω για να δείτε, θα φανεί και 

με τα παρακάτω, την υπεύθυνη και σοβαρή στάση που είχαμε εμείς σε όλη αυτή τη 

διάρκεια που λειτουργεί η επιχείρηση.  

Κάποιοι επίσης, από την ίδια παράταξη, το 2006, εκμεταλλευόμενοι ψηφοθηρικά 

τη ΔΕΥΑΣ, όπως ο κ. Αναστασιάδης, προεκλογικά υποσχόταν στα Δ.Δ. Επταμύλων, 

Ελαιώνα, Οινούσας κ.λπ. ότι θα πληρώνουν 50 € το χρόνο οι κάτοικοι. 

κ. Αναστασιάδης:  Βεβαίως. 

κ. Δήμαρχος:   Και όταν ανέλαβαν την εξουσία κάναν δραματικές αυξήσεις στα 

τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και φυσικά δεν πλήρωναν 50 € το χρόνο.  

κ. Αναστασιάδης:  Σε παρακαλώ πολύ, να μιλήσω.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν δίνω το λόγο. 

κ. Αναστασιάδης: Αν θυμάσαι εγώ μειοψήφησα. 

κ. Πρόεδρος:  Να σέβεστε τον ομιλητή, όπως σέβεται ο καθένας εδώ πρώτα τον 

εαυτό του.  

κ. Δήμαρχος: Δεν διέκοψε κανέναν, κι εγώ ήθελα να διακόψω αλλά σας άκουσα.  

… (φωνές Αναστασιάδη) 

κ. Αγοραστός: Να μη διακόπτεις. 

… (ένταση Αναστασιάδη – Αγοραστού) 

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Αγοραστός: Είναι 12 η ώρα. Μας έχετε κουράσει το καταλαβαίνετε; 
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κ. Αναστασιάδης:  …. 

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ. Αγοραστέ, βλέπετε ότι κάνοντας μια 

διακοπή στον ομιλητή …  

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα μιλάτε, δεν θα διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους και όταν 

θα σας δώσω το λόγο. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν τον δίνεις όμως.  

κ. Πρόεδρος:  Όταν θα σας τον δώσω. 

κ. Δήμαρχος: Υποσχόταν ότι 50 € θα πλήρωναν , τέτοιο παιχνίδι κάναν με τη 

ΔΕΥΑΣ και κάνω μια παρένθεση, κ. Μηλίδη έχετε μεγάλη ευθύνη ως αρχηγός της 

παράταξης σας γι’ αυτή την καθυστέρηση που συμβαίνει εδώ από έναν άνθρωπο της 

παράταξης σας. Δεν μπορεί να υποφέρει όλο το Δ.Σ.  

κ. Μηλίδης: Αν δεν παρέμβαινε ο κ. Αγοραστός δεν θα γινόταν τίποτα.  

κ. Αναστασιάδης:  …(φωνές)… 

κ. Αγοραστός: κ. Μηλίδη θα έπρεπε να ντρέπεστε γι’ αυτό που λέτε. … 

(φωνές)… Προσβάλλει συνεχώς τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. … 

κ. Πρόεδρος:  Εάν κύριοι δεν συγκρατήσετε τον εαυτό σας, θα διακόψω το Δ.Σ.  

… (φωνές)… 

Δεν είναι εικόνα κύριοι συμβουλίου αυτό. 

Σας παρακαλώ για τελευταία φορά, σας ανακαλώ στη τάξη, με όλες τις συνέπειες 

που έχει η ανάκληση στη τάξη. Εάν συνεχίσετε, κύριοι συνάδελφοι απευθύνομαι σε 

όλους, εάν συνεχίσετε με τον ίδιο σκοπό θα ανακαλώ στην τάξη με όλες τις συνέπειες 

που συνεπάγεται αυτό.  

Εάν δεν επικρατήσει ηρεμία δεν θα συνεχιστεί το συμβούλιο.  

κ. Δήμαρχος: Ποτέ δεν παίξαμε με τη ΔΕΥΑΣ, ποτέ δεν είπαμε τέτοια πράγματα 

και θα πω και παρακάτω τι λέγαμε προεκλογικά. Πάγια τακτική … 

κ. Αγοραστός:  (απευθυνόμενος προς κ. Αγοραστό) … μη με κοιτάς εμένα έτσι. 

Δεν ντρέπεσαι λίγο;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη, μια φορά σας ανακάλεσα στην τάξη, αν γίνει και 

δεύτερη θα έχετε συνέπειες για το περιβάλλον το οποίο δημιουργείτε. 

κ. Αναστασιάδης:  …. 

κ. Πρόεδρος:  Καταγράφεται ότι ανακαλώ στην τάξη τον κ. Αναστασιάδη. Κ. 

Μηλίδη σας παρακαλώ υπ’ ευθύνη, είστε υπεύθυνος αξιωματικής αντιπολίτευσης 

συγκαλέστε κι εσείς στη τάξη.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα επιτρέψω τέτοιες εικόνες στο Δ.Σ. Προσέξτε. 2η φορά θα 

σας ανακαλέσω στη τάξη και θα έχετε συνέπειες. Εάν συνεχίσετε χωρίς να σας δίνω το 

λόγο … 

κ. Αναστασιάδης: Τι θα μου κάνεις; Απειλείς; 

κ. Πρόεδρος:  Παρακαλώ την γραμματέα να καταγράψει 2η φορά ανάκληση στην 

τάξη τον κ. Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ. 

… 

κ. Πρόεδρος:  Διακοπή του Δ.Σ. για 10 λεπτά.  

κ. Φωτιάδης: Αποχωρούμε κ. Πρόεδρε. 

κ. Αναστασιάδης: … 
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… διακοπή… 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Καθίστε στη θέση σας, συνεχίζουμε. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε, 

συνεχίστε.  

κ. Δήμαρχος:  Πάγια τακτική όλων Δ.Α. από το 1999 και πολύ σοφά το ξεκίνησε 

ο κ. Μητλιάγκας, ήταν η πληθωριστική αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ. 

Μόλις αναλάμβανε μια Δ.Α. αναπροσάρμοζε το τιμολόγιο της για να προλάβει άλλες 

καταστάσεις. Εμείς με αυτή τη τακτική συμφωνήσαμε από την αρχή, από το 1999 

ταχθήκαμε υπέρ της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και θα σας πω στο Δ.Σ., για να δείτε 

τη συνέπεια μας, στο Δ.Σ. 31/7/2008 πήρε η ΔΕΥΑΣ, όπως πήραμε τώρα, το Δ/κό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ απόφαση για τιμαριθμική αναπροσαρμογή, πέραν της 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής όμως πήρε μετά από λίγο καιρό και απόφαση για 

αυξήσεις επιπλέον της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και ήρθε όπως τώρα 

συνεδριάζουμε για να εγκρίνουμε ή όχι την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΣ, τότε στις 31/8/2008 ήρθε στο Δ.Σ. η απόφαση εκείνη του Δ/κού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΣ για να εγκριθεί ή όχι από το Δ.Σ. Τότε, σ’ εκείνη τη συνεδρίαση, εμείς 

είπαμε και καταθέσαμε και ολοκληρωμένη πρόταση για την εξυγίανση της οικονομικής 

κατάστασης της ΔΕΥΑΣ, είπαμε ότι τις επιπλέον αυξήσεις πέραν της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής δεν τις ψηφίζουμε. Το είχε φέρει όμως πακέτο όλο μαζί η Δ.Α., το 

ψηφίζετε ή δεν το ψηφίζετε. Και όταν τοποθετήθηκα και έκανα την πρόταση στο τέλος, 

εφόσον το έφερνε πακέτο ασφαλώς ψηφίσαμε όχι, αλλά στην τοποθέτηση λέω επί λέξει: 

¨συμφωνούμε με την ετήσια πληθωριστική αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ γιατί η 

ετήσια πληθωριστική αύξηση σε συνδυασμό με μια ορθολογική διαχείριση των 

οικονομικών είναι βέβαιο ότι δίνει τέλος στον φαύλο κύκλο των αυξήσεων στα τιμολόγια 

της ΔΕΥΑΣ και στις διάφορες … περιπέτειες που μπαίνει η επιχείρηση¨. Αυτά λέγαμε 

για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή το 2008. Ποια είναι η ασυνέπεια μας σε σχέση με 

τη σημερινή απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε; Διαφωνούσαμε, επαναλαμβάνω, 

στις επιπλέον αυξήσεις πέραν της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.  

Εδώ σήμερα, καμία πρόταση δεν έχει κατατεθεί από κανέναν. Όλοι είναι οι 

πονόψυχοι είπαν ¨αμάν για τον φτωχό το λαό, μη γίνει η τιμαριθμική αναπροσαρμογή¨. 

Άκουσα από μερικούς, και δείχνει αυτό ότι ή σκόπιμα τα λέτε ή ανημέρωτοι είναι ή δεν 

ξέρουν τι συμβαίνει ακριβώς. ¨Πάρτε αυτά που μας χρωστάνε και τελειώσαμε. Δεν 

υπάρχει πρόβλημα¨. Δεν είναι έτσι. Η ΔΕΥΑΣ έχει ένα έλλειμμα μεταξύ λειτουργικών 

εξόδων και εσόδων 600.000 €. Αυτό το έλλειμμα ξέρετε πως βγαίνει; Αφού 

υπολογιστούν και αυτά που θα πάρουμε μέχρι και το τελευταίο € από αυτούς που μας 

χρωστάνε, αφού θα τα πάρουμε όλα, πάλι βγαίνει αυτό το έλλειμμα των 600.000 €. Μα 

το επιχείρημα πάρτε αυτά που σας χρωστάνε και δεν χρειάζεται να βάλετε αύξηση με την 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν στέκει. Αν δεν πάρουμε απόφαση για τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή ξέρετε που θα φτάσει το έλλειμμα στο τέλος του 2011; Στις 900.000 € 

και πάει λέγοντας αν δεν υπάρχει τιμαριθμική αναπροσαρμογή κάθε έτος. Αν όμως 

πάρουμε την απόφαση για τιμαριθμική αναπροσαρμογή το έλλειμμα θα κατέβει από 

600.000, το έλλειμμα μπορεί να γίνει και 500.000 και 300.000. Εξαρτάται από τις 

δαπάνες που θα γίνουν.  
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Λοιπόν είναι βέβαιο ότι αν δεν ακολουθήσουμε αυτή τη συνεχή διαχείριση της 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή οι πολίτες θα κληθούν μετά από λίγα χρόνια να 

πληρώσουν υπέρογκες αυξήσεις ή η ΔΕΥΑΣ θα βουλιάξει και τότε είναι σίγουρο ότι θα 

την πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί.  

Άκουσα να λένε ότι προεκλογικά έβγαινα εγώ και έλεγα ότι δεν θα γίνει καμία 

αύξηση στο τιμολόγιο του νερού. Κάνετε μεγάλο λάθος, όσοι σας τα μεταφέρουν αυτά ή 

ψέματα λένε ή σκόπιμα τα λένε. Ξέρετε τι λέγαμε και το τηρούμε; Το πρώτο πράγμα που 

μας ρωτούσαν οι κάτοικοι των χωριών ποιο ήταν; ¨Θα εξισωθεί το τιμολόγιο μας με το 

τιμολόγιο της πόλης¨; Αυτό λέγανε. Και τους λέγαμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα 

εξισωθεί. ¨Όσο πληρώνατε θα συνεχίσετε να πληρώνετε¨, αυτό δεν συμβαίνει τώρα; Και 

δεν πρόκειται να εξισωθεί. Θα παραμείνει το ίδιο και θα πληρώνουν όπως πλήρωναν. 

Αντιθέτως, τους έλεγα ότι τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν είναι δυνατόν να μη γίνει. 

Και μάλιστα είχα το θάρρος να τους λέω ότι όταν θα γίνονται και κάποια έργα θα 

τσιμπάει υποχρεωτικά λίγο το τιμολόγιο, δεν γίνεται διαφορετικά. Και μου έλεγαν οι 

πολίτες, ¨αλίμονο αυτό το καταλαβαίνουμε, είναι δυνατόν να μην γίνει μια μικρή αύξηση 

ή όταν θα γίνει ένα έργο, όταν θα αποκτήσουμε αποχετευτικό δίκτυο θα πληρώνουμε και 

λίγο παραπάνω¨. Αυτά λέγαμε προεκλογικά.  

Άκουσα να λέτε για τον δημοσιογράφο της ΔΕΥΑΣ κ.λπ. Δεν ξέρω, ειλικρινά, 

δεν παρακολουθείτε καθόλου το τι συμβαίνει στη ΔΕΥΑΣ; Δεν έχετε ποτέ εφημερίδα 

στα χέρια σας; Μας παρακολουθούν και οι πολίτες και θα απορούν και οι ίδιοι οι 

πολίτες. Επί χρόνια πλην της τελευταίας και της προηγούμενης χρονιάς που σταμάτησε η 

κυκλοφορία, έβγαινε ένα έντυπο, σε κάθε σπίτι ανά 3μηνο έβγαινε ένα έντυπο από το 

2003, και μάλιστα ήταν υποχρέωση από την Ε.Ε. να το βγάζουμε το έντυπο. Αλλά και 

υποχρέωση να μην ήταν, υποχρέωση είχαμε για να βγάζουμε το έντυπο για να 

ενημερώνουμε τους πολίτες. Αυτή η μιζέρια που υπάρχει σ’ αυτόν τον τόπο, αυτή η 

μιζέρια κρατάει τον τόπο έτσι αιχμάλωτο. Υπάρχει Δήμος σε όλη την Ελλάδα που να μη 

βγάζει ένα έντυπο; Εδώ υπάρχει ο Δήμος Συκεών που βγάζει ένα περιοδικό και το 

στέλνει σε όλη την Ελλάδα. Και μια δραστηριότητα της ΔΕΥΑΣ, από το 2003, το έντυπο 

αυτό, απορώ ειλικρινά, δεν το πήρατε ποτέ αυτό στα χέρια σας; Τι είναι αυτό που 

συμβαίνει; Ένα έντυπο από το 2003 που πήγαινε σε όλα τα σπίτια, διακόπηκε η 

κυκλοφορία τα 2 τελευταία χρόνια, και ο κ. Βλάχος το είχε λειτουργήσει αυτό και το 

2007 και ένα διάστημα το 2008, αυτό το έντυπο για να ενημερώσουμε τον κόσμο το 

φέρνουμε ξανά σε λειτουργία και είναι επόμενο ότι πρέπει να πάρουμε έναν 

δημοσιογράφο όπως και τότε υπήρχε δημοσιογράφος. Λείπουν από εδώ δημοσιογράφοι; 

Δημοσιογράφοι δουλεύουν και τώρα στα κανάλια, δεν θέλω να πω ονόματα και κανένας 

ποτέ δεν είπε τίποτα. Ποτέ. Μια κουβέντα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, υπάρχει 

αγανάκτηση και είναι ιερή η αγανάκτηση. Ψηφίζαμε κι εμείς τον δημοσιογράφο για να 

ενημερωθεί ο κόσμος, ο οποίος δημοσιογράφος ξέρετε πόσο θα κοστίσει; 500-600 € το 

μήνα. Αυτό είναι το μεγάλο έξοδο που θα κάνει η ΔΕΥΑΣ για να ενημερώσει τους 

Σερραίους πολίτες.  

Και ακούστηκε και για το Αυτοκινητοδρόμιο. ¨Εσείς τι κάνατε φασαρία όταν ο κ. 

Βλάχος πήρε έναν δημοσιογράφο στο Αυτοκινητοδρόμιο¨; Ναι, κάναμε φασαρία ξέρετε 

γιατί;  
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Και κάθε φορά που πέρναν δημοσιογράφο λέγαμε το εξής, λέγαμε ¨στα γραφεία 

τύπου είτε του Δήμου είτε των επιχειρήσεων πάρτε δημοσιογράφους, όχι όμως ο 

δημοσιογράφος να δουλεύει παράλληλα και σε μια … θέση ενημέρωσης. Είναι τυπικό 

παράδειγμα διαπλοκής¨. Είναι τυπικό παράδειγμα. Είναι δυνατόν να πάρω εγώ έναν 

δημοσιογράφο, να δουλεύει σε ένα κανάλι και να είναι εκδότης; Διότι το 

Αυτοκινητοδρόμιο ήθελε να πάρει εκδότη εφημερίδων παρακαλώ. Είναι δυνατόν ένας 

τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος δημοσιογράφος που δουλεύει σε … θέση ενημέρωσης ή 

είναι ακόμα χειρότερα ιδιοκτήτης, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που πληρώνεται από 

τον δήμαρχο και τον βλέπει κάθε μέρα, να ασκήσει κριτική στον δήμαρχο; Αυτό λέγαμε. 

Δεν λέγαμε ¨μην πάρετε. Πάρετε¨, λέγαμε αλλά όχι διαπλοκή. Και αυτό κάναμε και στον 

Δήμο, ο εκπρόσωπος τύπου, που δέχεται τόσα πυρά και είναι καλό αυτό, είναι καλό γιατί 

είναι ικανός, αν δεν ήταν ικανός δεν θα έλεγε κανένας τίποτα, δεν μπορούν να τον 

αντιμετωπίσουν γι’ αυτό τα λένε αυτά και τους έχει καθίσει στο στομάχι. Ο εκπρόσωπος 

τύπου που πήραμε πάλι με τις προδιαγραφές αυτές. Θα είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου 

και δεν θα δουλεύει σε κανένα Μ.Μ.Ε. Και μάλιστα μιλάνε κάποιοι, όπως ο κ. Φωτιάδης 

που είχε εκπρόσωπο τύπου. Είναι να τρελαίνεσαι. Είχε ειδικούς συνεργάτες και 

κατηγορεί εμάς.  

κ. Πρόεδρος:  Έφυγε ο κ. Φωτιάδης. 

κ. Δήμαρχος: Έφυγε, φυσικά. Η φυγομαχία είναι η εύκολη λύση, τι να πει; 

Έρχεται να κατακρίνει γιατί πήρα εγώ ειδικούς συνεργάτες. 4 ειδικούς συνεργάτες πήρα. 

Χαλάσατε τον κόσμο. Ειλικρινά δηλαδή απορώ. Όταν είχαν οι άλλες Δ.Α. ειδικούς 

συνεργάτες, ποια Δ.Α. δεν είχε ειδικούς συνεργάτες; Ποια να μου πείτε, μία πρώην Δ.Α., 

ποια δεν είχε δημοσιογράφους. Ποτέ δεν είπατε τίποτα, και εγώ δεν είπα, και καλά 

έκανα. Είναι δυνατόν να μην έχει ο Δήμαρχος 3-4 συνεργάτες; Πως θα λειτουργήσει; Και 

μάλιστα στον Καλλικρατικό Δήμο. Πήρα δύο συνεργάτες που ασχολούνται με τον 

Καλλικράτη, που ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κανέναν τίποτα γιατί κάποιος είπε, δεν ξέρω ο 

κ. Γκότσης, ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ¨και σε μένα υποσχέθηκε και δεν με πήρε¨. 

Όχι για να αποδείξω ότι είναι μεγάλο ψέμα, προκαλώ να βγει κάποιος να το πει δημόσια. 

κ. Γκότσης: Θα το πω, και μάλιστα και σε κανάλια θα το πω.  

κ. Δήμαρχος:  Όχι, εγώ θέλω να βγει και να το πει αυτός που σου το είπε. Αυτός 

που είπε ότι του υποσχέθηκα ότι θα τον βάλω εκπρόσωπο τύπου να βγει και να το πει 

δημόσια. Δεν πρόκειται να βγει. Είναι αρουραίοι. Δεν πρόκειται, σας το υπογράφω. Ο 

πολίτης που σου το είπε αυτό ας βγει δημόσια και να πει ότι του έδωσα εγώ υπόσχεση. 

Σε κανέναν δεν έδωσα υπόσχεση, σε κανέναν, σε κανέναν. Δεν θα βγει να το πει 

δημόσια. Μην εκτίθεσαι άδικα. ¨Μου είπαν¨, τι ¨μου είπαν¨; Επιτέλους να 

σοβαρευτούμε.  

κ. Γκότσης: Κατ’ ιδίαν μπορώ να σου πω.  

κ. Δήμαρχος: Όχι κατ’ ιδίαν, δημόσια. Δεν είμαστε κυρά Κατίνες εδώ. Δημόσια 

να το πει. Μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο. Επιτέλους ας γίνουμε υπεύθυνοι.  

Για τους απόρους, είπατε φτωχοί υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Όμως υπάρχει 

και ειδικό τιμολόγιο για τους φτωχούς από τη ΔΕΥΑΣ. Γιατί δεν το λέτε; Υπάρχει ειδικό 

τιμολόγιο για τους φτωχούς. Προέβλεψαν οι προηγούμενες Δ.Α. και καλά κάναν και το 

συνεχίζουμε εμείς και αν μπορέσουμε να το ενισχύσουμε γιατί όχι, θα το ενισχύσουμε.  
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Η ΔΕΥΑΣ ασφαλώς και έχει Κοινωφελή χαρακτήρα, δεν έχει Κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν γίνεται για να αυξήσουμε τα έσοδα, τα 

έσοδα να είναι περισσότερα και να έχουμε κέρδη, απαγορεύεται και από τον νόμο αυτό. 

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν γίνεται για να έχουμε κέρδη, απαγορεύεται από τον 

νόμο, απορώ πως τα λέτε αυτά. Γίνεται για να ισοσκελιστούν τα έσοδα με τα έξοδα που 

τώρα τα έξοδα είναι κατά 600.000 € περισσότερα από τα έσοδα. Αν πάσχει νομικά η 

απόφαση, θα χαρώ πολύ αν μπορείτε να πάτε να την ακυρώσετε. Δεν πάσχει νομικά. Και 

να πάτε θα αποτύχετε διότι δεν πάσχει καθόλου νομικά. Αλλά κορώνες μπόλικες.  

Σχέδιο εξυγίανσης, μα δεν σας το είπαμε και την προηγούμενη φορά; Βεβαίως θα 

φέρουμε σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης. Για τη ΔΕΥΑ υπάρχει και αυτό δεν το κάναμε 

εμείς. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Η ΔΕΥΑ πάντα προχωράει βάσει ενός σχεδίου. Υπήρχε 

και υπάρχει. Σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης, σας το είπαμε και την προηγούμενη φορά θα 

φέρουμε. Μα είναι δυνατόν να φέρουμε πριν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό; Πριν η 

Πολιτεία πει πόσα λεφτά θα μας δώσει; Πριν η Πολιτεία πει αν θα δώσει ΣΑΤΑ ή δεν θα 

δώσει; Πως θα φέρουμε σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης; Δηλαδή, θέλει πολύ μυαλό για να 

μπορέσει να καταλάβει κάποιος κάποια πράγματα;  

Πρόταση καμία δεν υπάρχει. ¨Συμπιέστε τα λειτουργικά έξοδα και κάντε 

προγράμματα¨, μα το να μπούμε σε προγράμματα δεν έχει καμία σχέση με τα 

λειτουργικά έξοδα. Σε προγράμματα μπαίνεις για να πάρεις λεφτά για να κάνεις έργα. Με 

τα λειτουργικά σου έξοδα δεν έχει καμία σχέση το πρόγραμμα. Δόξα το Θεό η ΔΕΥΑΣ 

έχει μπει σε πολλά προγράμματα και έχει πάρει πολλές δραχμές και €. Δεν μπορούνε να 

πάνε αυτά σε λειτουργικά έξοδα, πάνε σε έργα. Και έτσι πρέπει.  

Η είσπραξη των οφειλών, βεβαίως ξεκίνησε. Κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια ο 

Πρόεδρος, και φιλότιμη προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να την στηρίξουμε αυτή την 

προσπάθεια και να σταθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα γιατί εμείς έτσι 

σταθήκαμε απέναντι στη ΔΕΥΑΣ όλα αυτά τα χρόνια, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, 

με συνέπεια, ποτέ δεν κάναμε παιχνίδι με τη ΔΕΥΑΣ, γιατί κάποιοι από εδώ λέγανε 

προεκλογικά ότι θα μειώσουν το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ. Σταθήκαμε πολύ υπεύθυνα όλα 

αυτά τα χρόνια, δεν είναι δυνατόν να μη σταθούμε τώρα. Στεκόμαστε με υπευθυνότητα, 

θα εξηγήσουμε στον κόσμο, θα καταλάβει ο κόσμος, θα το δει και στην πράξη ο κόσμος, 

στην πορεία θα δει αν αυτές οι υπερβολές που λέγονται είναι αλήθεια ή ψέμματα. Διότι 

προσπαθείτε να βγάλετε ένα κλίμα προς τα έξω ότι έρχονται αυξήσεις 10-15-20 δεν ξέρω 

πόσο τις %.  

Αυτή είναι η αλήθεια, εγώ σας ζητώ να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και 

με το χέρι στη καρδιά και υπευθυνότητα να ψηφίσετε και προς όφελος των δημοτών 

αλλά και προς όφελος της επιχείρησης. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε επί προσωπικού για ένα λεπτό μόνο. Το θέμα που έγινε 

προηγουμένως, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί στα πρακτικά για τον κ. Αναστασιάδη. 

Μονομερώς λειτουργείτε; Ήταν καλή η συμπεριφορά του κ. Αγοραστού; Νομίζω ότι 

κινδύνευε η δημοτική ακεραιότητα κάποιων. Επειδή βλέπω ότι μεροληπτικά … 

κ. Πρόεδρος:  Σε όλα τα Δ.Σ. … 

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.    
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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:   Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 
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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:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

      

- Εγκρίνεται με ψήφους υπέρ.           

                    
ΘΕΜΑ 7ο: Αλλαγή μισθωτικής σχέσης του υπ’ αρ. 12 καταστήματος Δημοτικού 

Μεγάρου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

κ. Πρόεδρος:  Για το ΔΗΠΕΘΕ και την ΚΕΠΑΣ. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την καθιέρωση προτυπωμένου σήματος του Δήμου 

Σερρών.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας: 

 α) Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, άρθρο 62 Ν. 3852/2010, 

 β) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών, άρθρο 73 Ν. 3852/2010 

και  

 γ) Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, άρθρο 72 Ν. 3852/2010. 

 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Συμβουλίων: 

 α) Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σερρών, άρθρο 83 Ν. 3852/2010 και  

 β) Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σερρών, άρθρο 84 Ν. 3852/2010.  

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας και εκπροσώπησης φορέων 

μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Σερρών, 

άρθρο 78 Ν. 3852/2010. 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ πρέπει να ορίσουμε τα μέλη του Συμβουλίου βάσει του 

άρθρου 3 παρ. 4. Δημιουργείται ένα 7μελές Δ/κό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 3 

δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Δύο από την συμπολίτευση, 1 από 

την αντιπολίτευση. Οι 2 από την συμπολίτευση ως τακτικά μέλη είναι η κ. Αγιαννίδου 

Σταυρούλα και ο κ. Θεοχάρης Μιχαήλ, με αναπληρωματικούς την κ. Αποστολίδου 

Ραχήλ και την κ. Αρναούτογλου. Από την αντιπολίτευση, από το σύνολο της 

αντιπολίτευσης η κ. Σαραντίδου και αναπληρωματικό ο κ. Ίντος.  

Επίσης, ορίζουμε ως πρόεδρο την κ. Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

Από τους εκπροσώπους των φορέων, δεν υπάρχουν σύλλογοι εκτός από τον 

σύλλογο Αρμενίων. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητήσαμε από τον μοναδικό σύλλογο ο οποίος 

εδρεύει στον Δήμο Σερρών, ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό. Ως τακτικό 

μέλος ορίζεται η κ. Μιριολάν Γιασμίν του Σουράν και ως αναπληρωματικό μέλος η κ. 

Ταμακιά … του Βαρντάν. 

Επίσης επιλέγονται 3 εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Οι εξής, 1 μέλος από το 

Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Παραμονής Αλλοδαπών του Δήμου Σερρών και ειδικότερα η 

προϊσταμένη Αλεξάκη Χρυσούλα με αναπληρώτρια την κ. Πασχαλίδου Αικατερίνη, 

υπάλληλο του ιδίου γραφείου. 2ον, ένα μέλος από τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 

Δήμου Σερρών και ειδικότερα η Διευθύντρια Μυλωνά Δήμητρα με αναπληρώτρια την κ. 

Καλίγκα Μαρία υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. 3ον, ένα μέλος από την οργάνωση 

Unesco παράρτημα Σερρών και ειδικότερα η πρόεδρος αυτής η κ. Εμμανουηλίδου Καίτη 

με αναπληρώτρια την κ. Ζιέρα Κωνσταντίνα νομικό και εθελόντρια της Unesco. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2010 του Δήμου 

Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αναβάλλεται και θα έρθει μαζί με τον Ισολογισμό του έτους 2011 

περίπου κατά τον Μάιο. 

 

- Αναβάλλεται.  
 

ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.   
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 8 αιτήσεις και είναι τελευταίες. Δεν υπάρχουν άλλες 

αιτήσεις.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Χασαπίδη). 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση προμήθειας κάρτας ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

κ. Πρόεδρος: Θα έρθει στο επόμενο Δ.Σ., υπήρχαν ελλείψεις από την εισήγηση.  

 

- Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δύο μελετών παροχής υπηρεσιών με τους κάτωθι τίτλου: 

 α) Έκδοσης εισιτηρίων, φιλοξενίας, μετακίνησης και ξενάγησης στο 

πλαίσιο διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών 

(για το έτος 2011), πρ/σμού 72.722,83 και  

 β) Ενημέρωση και διαφήμιση στο πλαίσιο διοργάνωσης της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών, πρ/σμού 93.371,36 €.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της μελέτης εφαρμογής και 

συνέχιση για το έτος 2011 του έργου: ¨Μελέτη – κατασκευή – 

χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού 

αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Κατασκευή 12 

– θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨, 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. 

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης των έργων: 

 α)  Αποχετευτικό δίκτυο με τη μέθοδο των δικτύων κενού του Δ.Κ. Κ. 

Μητρούση και σύνδεσης με την ΕΕΛ και  
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 β) Αποχετευτικό δίκτυο με τη μέθοδο των δικτύων κενού του Δ.Κ. 

Σκουτάρεως και σύνδεσης με την ΕΕΛ 

 και υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  

 

κ. …:  κ. Πρόεδρε, εμείς στην επικαιροποιημένη μελέτη που είχαμε εκτός από το 

Δ.Δ. Σκουτάρεως έχουμε κάνει μελέτη και για το Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Καμήλας. 

Μήπως έγινε καμιά παράλειψη εδώ; 

κ. Αραμπατζής: κ. Δήμαρχε επειδή παρακολουθώ τη διαδικασία αυτή των 

μελετών εδώ και 2 4ετίες τις μελέτες που πήραμε στα χέρια μας, βέβαια ο Δήμος είναι ο 

υπεύθυνος του προγράμματος πλέον, ασχολείται η ΔΕΥΑΣ σε συνδυασμό με τον κ. 

Ρουμελιώτη. Η μελέτη είχε πάρα πολλά κενά, λειτούργησε ο μηχανισμός της ΔΕΥΑΣ, το 

Γραφείο … της ΔΕΥΑΣ, ολοκληρώθηκε η μελέτη, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί 

να σκεφτείτε δεν υπήρχαν … υπήρχε κεντρικός αγωγός αλλά δεν υπήρχε… Υπήρχαν 

ελλείψεις. Ξεκινήσαμε από τα 5 εκ. που ήταν και ανεβήκαμε στα 8-9 εκ. Έχουνε πέσει 

μη επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν τις συνδέσεις, είναι πολύ χαμηλές, υπολογίστε 500-

600 € ανά δημότη και στην περίπτωση που είπατε για την Καμήλα, δεν υπήρχε μελέτη 

στον φάκελο μέσα. Και με τον μελετητή που συζήτησα και ο κ. Γρηγοριάδης μου το 

ανέφερε, υπήρχε μια καταμέτρηση, όπως έγινε και στα υπόλοιπα χωριά. Για να μη 

συγχέουμε τα πράγματα, υπήρχε μια επιπλέον καταμέτρηση, έκανε μια πολύ πρόχειρη 

καταγραφή τίποτα περισσότερο. Αυτό έγινε και στον Δήμο Κ. Μητρούση, πήγε Καμήλα, 

Μονοκλησσιά, Προβατά. Έκανε απλώς μια καταγραφή και αποτύπωση όλης της 

διαδικασίας. Αυτό δεν είναι όμως μια μελέτη, είναι απλώς μια καταγραφή και 

αποτύπωση.  

κ. Γκότσης: Αυτό το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο; 

κ. Αραμπατζής: 100%. 

κ. Γκότσης: Αλλά χρηματοδοτεί μόνο Κοινότητες πάνω από 2000.  

κ. Αραμπατζής: Ακριβώς. 

      

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μελέτης έργου: ¨Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών¨ που χρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013¨.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των έργων: 

 α) ¨Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις στα Τ.Δ. του Δήμου¨ και  

 β) ¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Τ.Δ. 

Σκουτάρεως για το έτος 2011¨.    
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της συνέχισης για 

το έτος 2011 του έργου: ¨Εργασίες διαμόρφωσης του 4ου ορόφου του 

κτιρίου της Δ.Ε.Π.Κ.Α. σε σχολή χορού¨.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Επισκευή στέγης Δημοτικών Σχολείων 

Αγ. Ελένης και Κωνσταντινάτου¨.    

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

 α) του κ. Δημάρχου, 

 β) του δικηγόρου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία,  

 γ) υπαλλήλων του Δήμου και  

 δ) υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και Δημάρχου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

300 / 2011  Συζήτηση σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στο Δήμο 

Σερρών και απόφαση έκδοσης σχετικού ψηφίσματος διαμαρτυρίας από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

300α / 2011  Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολικών 

μονάδων στο Δήμο Σερρών.  

 

301 / 2011  Τροποποίηση της αριθμ. 226/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με συμμετοχή 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Πόλεων με 

Μεσαιωνικά Κάστρα. 

 

302 / 2011  Έγκριση αιτήματος για συμμετοχή εκπροσώπων των  ατόμων με 

αναπηρία και των οικογενειών τους στη «Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης» του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010. 

 

303 / 2011  Τροποποίηση της αριθμ. 233/2011 Α.Δ.Σ. περί «Έγκριση υλοποίησης της 

πράξης <Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο 

Σερρών>».  

 

304 / 2011  Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.  
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305 / 2011  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 94/2011 Α.Δ.Σ. περί «Ορσιμός μελών του 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 

306 / 2011  Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρο 76 του Ν. 

3852/10.    

 

307 / 2011 Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο ετήσιο 

ανερχόμενο Διεθνές τουριστικό γεγονός ¨Πολιτιστικός Τουρισμός 2011¨ 

που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο από τις 13 έως τις 16 

Απριλίου 2011.    

 

308 / 2011 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε προκήρυξη του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος INTERREG IV C σχετικά με την Επιχειρηματικότητα-

Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.   

 

309 / 2011 Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών σε εκπαιδευτικό 

ταξίδι στο Λιβόρνο της Ιταλίας από τις 4 έως 8 Απριλίου στα πλαίσια του 

έργου ¨FOREST CITIES¨. 

 

310 / 2011 Έγκριση ¨Πληθωριστικής προσαρμογής τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨.  

  
311 / 2011 Έγκριση αλλαγής μισθωτικής σχέσης του υπ’ αρ. 12 καταστήματος 

Δημοτικού Μεγάρου.        

 

312 / 2011 Ενημέρωση επί των αριθμ. 1, 5, 6, 7, 8, 15/2011 αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

 

313 / 2011 Ενημέρωση επί των αριθμ. 9, 10, 11, 12, 13, 14 / 2011 αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

 

314 / 2011 Ενημέρωση επί των αριθμ. 1, 2, 3, 4 και 5 / 2011 αποφάσεων της 

Κ.Ε.Π.Α.Σ.   

 

315 / 2011 Έγκριση καθιέρωσης προτυπωμένου σήματος  του Δήμου Σερρών.                                  

 

316 / 2011 Έγκριση απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής  Γυμνασίου-Λυκείου της 

Δημοτικής Κοινότητας  Σκουτάρεως» έτους 2010. 

 

317 / 2011 Έγκριση απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής  Γυμνασίου-Λυκείου της 

Τοπικής Κοινότητας  Καπ. Μητρούση» έτους 2010. 

 

318 / 2011 Έγκριση απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-

Νηπιαγωγείου  της Τοπικής Κοινότητας  Πεπονιάς» έτους 2010. 
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319 / 2011 Έγκριση απολογισμού της «66ης Σχολικής Επιτροπής  του Πειραματικού 

Δημοτικού Σχολείου Σερρών» έτους 2010. 

 

320 / 2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δήμου Σερρών, άρθρο 62 Ν. 3852/10. 

 

321 / 2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Σερρών, άρθρο 72 Ν. 3852/10.  

 

322 / 2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Σερρών, άρθρο 73 Ν. 3852/10.      

 

323 / 2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Συμβουλίων των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Δήμου Σερρών, άρθρο 83 Ν. 3852/10. 

 

 324 / 2011 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων Δήμου Σερρών, άρθρο 84 Ν. 3852/10.  

 

325 / 2011 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας και εκπροσώπησης φορέων 

μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Σερρών, 

άρθρο 78 Ν. 3852/10 και ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Πρ. 1/9/2011 Αναβάλλεται το θέμα σχετικά με την έγκριση λογαριασμού διαχείρισης 

οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Σερρών.   

 

326 / 2011 Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς 

υπηρεσιών διαδικτύου σε INTERNET-ΚΑΦΕ του κ. Παπαδόπουλου 

Νικολάου του Γεωργίου.        

   
327 / 2011 Έγκριση παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακού τάφου στην κα 

Ντίκου Αγγελική του Πέτρου.  

 

328 / 2011 Ομοίως στην κα Μποστανίδου Μαρία του Διονυσίου.  

 

329 / 2011 Ομοίως στον κ. Ρούμπο Κων/νο του Αριστείδη. 

 

330 / 2011 Ομοίως στην κα Καρύδα Μαρία του Γεωργίου.  

 

331 / 2011 Ομοίως στον κ. Κασαγιάννη Αναστάσιο του Αριστείδη.  

 

332 / 2011 Ομοίως στην κα Αλβανούδη Σοφία του Εμμανουήλ.  
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333 / 2011 Ομοίως στον κ. Μανούκη Πολυχρόνη του Γρηγορίου.  

 

334 / 2011 Ομοίως στον κ. Βαβαλέκα Κων/νο του Μιχαήλ.  

 

Πρ. 2/9/2011 Αναβάλλεται το θέμα σχετικά με την προμήθεια κάρτας ελεγχόμενης 

στάθμευσης.   

335 / 2011 Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών, ηχητικής κάλυψης 

παρελάσεως, εκφώνησης και φωτογράφηση αυτής, για την 25η Μαρτίου 

2011, ημέρα Εθνικής Επετείου.    

 

336 / 2011 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Έκδοσης εισιτηρίων, 

φιλοξενίας, μετακίνησης και ξενάγησης στο πλαίσιο διοργάνωσης της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών (για το έτος 2011), πρ/σμού 

72.722,83 €».       

336α/ 2011 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ενημέρωση και 

διαφήμιση στο πλαίσιο διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο 

Δήμο Σερρών, πρ/σμού 93.371,36 €».  

  

337 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της μελέτης εφαρμογής και 

συνέχιση για το έτος 2011 του έργου: ¨Μελέτη – κατασκευή – 

χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού 

αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών¨.    

                         

338 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Κατασκευή 12-

θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)¨, από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.    

 

339 / 2011 Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης των έργων:    

                        α) Αποχετευτικό δίκτυο με τη μέθοδο των δικτύων κενού του Δ.Κ. 

Κ.Μητρούση και σύνδεσης με την ΕΕΛ   και  

                        β) Αποχετευτικό δίκτυο με τη μέθοδο των δικτύων κενού του Δ.Κ. 

Σκουτάρεως και σύνδεσης με την ΕΕΛ 

                        και υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 
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340 / 2011 Έγκριση μελέτης έργου: ¨Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών¨ που χρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.  

 

341 / 2011 Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

¨Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις στα Τ.Δ. του Δήμου¨ . 

 

 342 / 2011 Ομοίως του έργου: ¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού 

Τ.Δ. Σκουτάρεως για το έτος 2011¨.     

 

343 / 2011 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της συνέχισης για 

το έτος 2011 του έργου: ¨Εργασίες διαμόρφωσης του 4ου ορόφου του 

κτηρίου της Δ.Ε.Π.Κ.Α. σε σχολή χορού¨.   
 

344 / 2011 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Επισκευή στέγης Δημοτικών Σχολείων 

Αγ. Ελένης και Κωνσταντινάτου¨.   

  
345 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  των υπαλλήλων της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και Δημάρχου, για το μήνα 

Δεκέμβριο 2010. 

 

346 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  του κ. Δημάρχου, για το 

μήνα Φεβρουάριο 2011.  

 

347 / 2011 Ομοίως του δικηγόρου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία.  

 

 348 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  των υπαλλήλων του 

Δήμου, για το μήνα Δεκέμβριο 2010. 

  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

 Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώγτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 


