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Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα   Μερετούδης Δημήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός     Μηλίδης Θεόδωρος 
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Γαλάνης Στέργιος     Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος      Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας     Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης    Στεργίου Νικόλαος 

Δημητρίου Ευστράτιος     Τατούδης Παναγιώτης 

Δήμου Ιωάννης     Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος     Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα     Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή    Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ     Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δημήτριος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Κοτρώνης Παναγιώτης. 
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 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011.                          

 

ΘΕΜΑ   2ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατεδάφιση ή μη του κτιρίου της 

Δημοτικής Αγοράς.    

 

ΘΕΜΑ   3ο: Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010.         

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κλήρου Δ.Δ. Ελαιώνα.    

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 7.600,38 € για την αποπληρωμή 

τιμολογίων που αφορούν προμήθεια ζωοτροφών σκύλων για το 

κυνοκομείο του Δήμου Σερρών.   

            

ΘΕΜΑ   8ο: Σχετικά με αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής αγοράς καυσοξύλων των 

μονίμων κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς.       

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση παραλαβής μελέτης: ¨Αγροτική οδοποιία σε αγρόκτημα του 

Δήμου Σκουτάρεως¨.                                  

 

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

    

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. καλησπέρα σας. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω σχετικά με 

το προηγούμενο Δ.Σ. Αυτοσεβασμός και αυτοέλεγχος, δύο λέξεις κλειδιά κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι τις οποίες πρέπει να κρατήσουμε σε κάθε Δ.Σ. για να μην 

επαναληφθεί η θλιβερή εικόνα της προηγούμενης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Οι φράσεις, οι 

χαρακτηρισμοί, οι αποκλίσεις, πρέπει να εξοστρακιστούν από το λεξιλόγιο των 

αγορητών. Εφαρμόζοντας τον Κανονισμό του Δ.Σ. θα είμαστε αποτελεσματικότεροι και 

ωφελιμότεροι. Ευχαριστώ. 

κ. Αγοραστός: Καλησπέρα σας. κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, θέλω 

να ζητήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου μια συγγνώμη για την αντίδραση μου 

στην περασμένη συνεδρίαση, ήταν υπερβολική αν και είχε βάσεις να είναι 

δικαιολογημένη. Θέλω επίσης να δηλώσω ότι επιφυλάσσομαι να πράξω τα νόμιμα, είμαι 

στη διαδικασία μαζεύουμε στοιχεία για να κάνουμε μήνυση για τους χαρακτηρισμούς 

που ακούστηκαν από την πλευρά του κ. Αναστασιάδη και θέλω να ζητήσω πιστή 

εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας.  
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κ. Μηλίδης: Επί του θέματος κ. Πρόεδρε. Είπατε ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο 

Κανονισμός. Είδαμε βέβαια ένα πολύ λυπηρό γεγονός σαν Συμβούλιο που δεν συνάδει 

σε ένα Δ.Σ. του Δήμου Σερρών. Ο κόσμος αντί να ασχολείται με τις αποφάσεις που 

παίρνουμε για το καλό πιστεύω όλων των δημοτών μας, δυστυχώς ασχολείται με άλλα 

θέματα.  

Θα ήθελα να πω δυο λέξεις. Πρώτα – πρώτα πιστεύω ότι ο κ. Δήμαρχος δεν 

πρέπει να κάνει προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Έτσι είναι το θέμα, αν δείτε την κασέτα 

θα δείτε ότι ξεκινάει έτσι. … δεν έπρεπε να μιλήσει προσωπικά. Εσείς κύριε Πρόεδρε 

κάποια στιγμή, νομίζω ότι μετά … έπρεπε άμεσα να διακόψετε το Δ.Σ., βέβαια δεν θα 

σας πω εγώ τι να κάνετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αλλά έπρεπε να γίνει διακοπή για να 

μη γίνει συνέχεια. Γιατί όπως φαίνεται θα φτάναμε και σε χειροδικίες, έτσι κατάλαβα. 

Και ενώ ανακαλέσατε στην τάξη τον κ. Αναστασιάδη, δεν κάνατε το ίδιο και στον κ. 

Αγοραστό που η συμπεριφορά του ήταν ανάλογη και χειρότερη και μάλιστα για έναν 

δημοτικό σύμβουλο που δεν είναι ούτε 3 μηνών σύμβουλος. Θα ήταν πολύ πιο δίκαιο. 

Δεν έγινε αυτό, … ο κ. Αγοραστός και τη μεθεπόμενη μέρα σε κανάλι και στην εκπομπή 

¨Ανοιχτή Γραμμή¨ μετέφερε το κλίμα του Δ.Σ. σε κανάλι … όλων των Σερραίων 

δημοτών. Εκεί λοιπόν προέβη σε ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς, … σαν παράταξη και 

σαν Μηλίδης προσωπικά δεν δέχομαι να μας αποκαλεί ο κ. Αγοραστός, χθεσινός 

σύμβουλος, ¨σκορποχώρι, καραγκιοζιλίκια, φελλοί κ.λπ.¨, εάν εσείς τα δέχεστε και εσείς 

προσωπικά κ. Πρόεδρε, με γνωρίζετε, 30 χρόνια, στην … ιδιότητα, την ικανότητα μου να 

έχω … πρόσωπο, νομίζω ότι πρέπει να πάρετε θέση. Εσείς τουλάχιστον προσωπικά με 

ξέρετε πολύ καλά. Το άκουσα την επόμενη φορά από πολλούς συναδέλφους. Μπορεί να 

κάνει κανείς οτιδήποτε … Αποθρασύνθηκε και δεν τιμωρήθηκε εδώ μέσα ή δεν του έγινε 

επίπληξη. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσουμε τις προσωπικές αναφορές, που προσωπικά 

εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, και ο κ. Δήμαρχος να μην αναφέρεται προσωπικά, ζητάω από 

τον κ. Αγοραστό να ανακαλέσει αυτά που είπε στο κανάλι, ήταν ακόμη πιο αγινή η 

εντύπωση  και  μάλιστα ότι  θίγεται όλος ο  συνδυασμός  και  εγώ προσωπικά δεν του χω  

δώσει αυτό το δικαίωμα. Και εκείνη την ώρα προκαλούσε, από ότι έμαθα από το 

τηλέφωνο ¨που είναι, γιατί δεν βγαίνει κ.λπ.¨, δεν γνώριζε ο κ. Αγοραστός ότι ο Θόδωρος 

ο Μηλίδης εκείνη την ώρα ήταν για ένα υπέρ επείγον περιστατικό, ένα 17χρονο παιδί 

σώθηκε η ζωή του, δεν γνώριζε, δεν γύριζα από εδώ και από εκεί. Ήμουν κάπου πολύ 

σοβαρά, και τόλμησε να θίξει την ιατρική μου ιδιότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ, ζητώ να 

ανακαλέσει στο Δ.Σ. και επιφυλάσσομαι για τα περαιτέρω. Εδώ είναι το CD, υπάρχει, το 

έχω μαζί μου, θα το δούμε όλοι, θα μπει στο αρχείο και είναι στιγμές απείρου κάλλους. 

Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.  

κ. Αγοσταστός: Θέλω να απαντήσω ότι εγώ ζήτησα συγγνώμη από το Σώμα για 

ότι έγινε εδώ μέσα. Το τι γίνεται στα κανάλια δεν αφορά το Σώμα. Είναι πρωτοφανές 

αυτό που ζητάει από την πλευρά του ο κ. Μηλίδης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βάση έχει 

να απολογηθώ εδώ ενώπιον των 41 και του Δημάρχου. 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα να κλείσει παρακαλώ.  

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς αυτός (ο Δήμαρχος) φταίει για όλα, είπε ψέματα 

στο Δ.Σ.  … 

κ. Πρόεδρος:   Μη χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς … 

κ. Αναστασιάδης: Προκλήθηκα βάναυσα που δεν με αφήσατε να πω ούτε μια 

κουβέντα. Για ποιο λόγο; Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αλλού.  
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κ. Πρόεδρος:   Κύριοι Συνάδελφοι, ειλικρινά κάνω έκκληση σε ολόκληρο το 

Σώμα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τίποτε απολύτως δεν μας χωρίζει. Εδώ 

βρισκόμαστε σε αυτό το μικρό κέντρο αποφάσεων για να γίνουμε ωφέλιμοι στη 

Σερραϊκή Κοινωνία. Τίποτε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω το λόγο 

στον κ. Δήμαρχο να μας ενημερώσει για το πρόσφατο ταξίδι του στην πρωτεύουσα.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα 

σας ενημερώσω για το ταξίδι στην Αθήνα για τις επαφές που είχα και εγώ αλλά και οι 

Αντιδήμαρχοι αλλά πριν πάμε εκεί, είπατε πριν κ. Μηλίδη ότι έκανα προσωπικό 

χαρακτηρισμό. Δεν έκανα προσωπικό χαρακτηρισμό, εκτός αν δεν θέλετε να πιάνω στο 

στόμα μου και τα ονόματα σας. Έπιασα στο στόμα μου το όνομα του κ. Αναστασιάδη 

χωρίς κανέναν χαρακτηρισμό και είπα τι υποσχόταν το … και το 2004.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Δήμαρχε παρακαλώ να κλείσει το θέμα. Ενημερώστε μας για 

το ταξίδι σας στην Αθήνα.  

κ. Δήμαρχος: Για το ταξίδι στην Αθήνα. Η πρώτη επαφή που έκανα ήταν με την 

υφυπουργό Εσωτερικών την κ. Τζάκρη στην οποία παρέδωσα μια εισήγηση για την 

ενίσχυση της ανακύκλωσης στον Δήμο Σερρών. Η κ. Τζάκρη υποσχέθηκε ότι θα 

ανταποκριθεί στο αίτημα μας και μου ζήτησε να κάνουμε μια μελέτη να την 

καταθέσουμε με στόχο να πάρουμε και απορριμματοφόρα όπως υποσχέθηκε και κάδους 

… και κάδους ανακύκλωσης κ.λπ. Αυτή η συνάντηση έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα. 

Την Τρίτη το πρωί συναντηθήκαμε στο υπουργείο Εσωτερικών με τον υπουργό 

Εσωτερικών τον κ. Ραγκούση εγώ, ο Δήμαρχος Ηράκλειας ο κ. Κοτσακιαχίδης, ο 

Δήμαρχος Βισαλτίας ο κ. Καλαϊτζής Δημήτρης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Ν. 

Ζίχνης ο κ. Αβραμπάκης, υπήρχαν βουλευτές ο κ. Καρυπίδης, ο κ. Λεονταρίδης και ο κ. 

Τζελέπης και ήταν επίσης και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μωυσιάδης. Συναντηθήκαμε 

με τον κ. Ραγκούση, παρόλο που είχε μεγάλο φόρτο εργασίας, τελικά μας δέχτηκε, και εκ 

μέρους των παρισταμένων, έχοντας φυσικά κοινή γραμμή σχετικά με το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων και της επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και της  

ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ στο Παλαιόκαστρο … είπαν ότι αύριο κιόλας μπορούν στο 

Νομό Σερρών να κλείσουν όλες οι χωματερές και σε 5 χρόνια να έχουμε στον Ν. Σερρών 

μια οργανωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων, ή όπως αλλιώς λέγεται 

ΧΥΤΥ, στο χωριό Παλαιόκαστρο. Αυτά όμως για να τα πετύχουμε χρειάζονται 3 

προϋποθέσεις: 

1ον, η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών η οποία επέκταση του ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών βρίσκεται στο στάδιο της άδειας δημοπράτησης, είναι όλα έτοιμα, έχει 

εγκριθεί η χρηματοδότηση 3.100.000 € και βρισκόμαστε στο στάδιο της άδειας 

δημοπράτησης. Μία προϋπόθεση είναι αυτή, η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών 

για να μπορέσει να υποδεχθεί για 4-5 χρόνια τα σκουπίδια όλου του νομού Σερρών μέχρι 

να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.  

2ον, ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλους τους δήμους του Ν. Σερρών.  

Και 3ον, επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ στο 

Παλαιόκαστρο, χρηματοδοτώντας η Πολιτεία το έργο αυτό, όπως άλλωστε το είχε 

ανακοινώσει σε μία σύσκεψη που είχαμε κάνει πριν από ένα μήνα περίπου στην 

Περιφέρεια η κ. Τζάκρη το είχε ανακοινώσει, ότι θα δίνανε 20 εκ. για την κατασκευή 

μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Κέντρου 

Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών, τα λεγόμενα ΚΔΑΥ.  
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Αυτή ήταν εν συντομία η πρόταση που κάναμε στον κ. Ραγκούση, ο οποίος είπε ότι 

υπάρχει  συνέχεια στο  θέμα,  δεν έκλεισε.  Μπορεί και να συναντηθούμε αλλά ενδεχομέ- 

νως και το πιο πιθανό είναι να με πάρει τηλέφωνο. Έτσι έχει η συνάντηση με τον κ. 

Ραγκούση. Επίσης συναντήθηκα και εγώ και ο κ. Κοτσακιαχίδης και ο κ. Καλαϊτζής, 

συναντηθήκαμε με την υφ. την κα Χριστοφιλοπούλου στο Υπ. Παιδείας για θέματα που 

έχουν σχέση με τις συγχωνεύσεις σχολείων. Την είδα για πολύ λίγα λεπτά. Πρέπει να σας 

πω ότι γίνεται ένας πανικός στα υπουργεία αυτή τη στιγμή. Αυτό οφείλεται σε αυτό το 

μεταβατικό στάδιο που ζει η Τ.Α., αλλά φαίνεται και όλη η χώρα λόγω του Καλλικράτη, 

πέρα και από τα γεγονότα της Λιβύης, αυτό έχει σχέση και με το Υπ. Εθν. Άμυνας, διότι 

επιδίωξα να δω και τον υπουργό αλλά δεν τα κατάφερα λόγω των γεγονότων με τη 

Λιβύη. Συναντηθήκαμε για λίγο με την κ. υφυπουργό, την κ. Χριστοφιλοπούλου, και εν 

συνεχεία μας παρέπεμψε σε δύο ειδικούς συμβούλους της στον κ. Σκανδάλη και στην κ. 

… με τους οποίους καθίσαμε και συζητήσαμε ο καθένας για τον Δήμο του και για το 

θέμα των συγχωνεύσεων σχολείων. Πρέπει να πω εδώ ότι έδωσα στην κ. 

Χριστοφιλοπούλου το ψήφισμα που βγήκε από το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, έδωσα δύο 

φακέλους, έναν για την κ. Χριστοφιλοπούλου και έναν για την κ. Διαμαντοπούλου. Από 

τη συζήτηση που έκανα με τους δύο συμβούλους της κ. Χριστοφιλοπούλου έθεσα το 

θέμα του Γυμνασίου Προβατά και το θέμα του Δημ. Σχολείου Ά. Καμήλας. Για το 

Γυμνάσιο Προβατά, ο κ. Σκανδάλης συγκεκριμένα, διότι αυτός θα κάνει την εισήγηση, 

μου είπε ότι θα κάνει θετική εισήγηση, την τελική, την οριστική απόφαση την παίρνει η 

υπουργός παιδείας. Θα κάνει θετική εισήγηση για να παραμείνει και το Γυμνάσιο 

Προβατά αλλά και το Λύκειο Στρυμονικού. Για το Δημ. Σχολείο Ά. Καμήλας κάναμε 

πολύ μεγαλύτερη συζήτηση, ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός εν συνεχεία μου είπε ότι θα 

το δει με πολύ καλό μάτι και αυτό που απεκόμισα για το δημοτικό σχολείο Άνω 

Καμήλας, είναι ότι παλεύεται το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες 

προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή επικοινώνησα και με τον Πρόεδρο της Τ.Κ.  Ά. Καμήλας ο 

οποίος μίλησε και ο ίδιος  με τον κ. Σκανδάλη και με την κ. … και ανέπτυξε τα δικά του 

επιχειρήματα. Αυτά όσον αφορά το Υπ. Παιδείας και το θέμα των συγχωνεύσεων.  

Επισκέφτηκα και την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου για να δω που βρίσκεται το 

θέμα της πρότασης που κάναμε για να μαζευτούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου που 

βρίσκονται στο σημερινό Διοικητήριο σε έναν από τους 2 ορόφους της πρόσοψης του 

κτιρίου. Ακόμη το Δ/κό Συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου δεν έχει 

συζητήσει το θέμα αυτό. μου είπαν ότι σύντομα θα το συζητήσουν, άρα περιμένουμε να 

δούμε την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.  

Και τέλος επισκέφτηκα το Υπ. Πολιτισμού και έδωσα με πρόσκληση στην 

ιδιαιτέρα του Υπ. του κ. Γερουλάνου για να μας τιμήσει με την παρουσία του στην 

τελετή έναρξης της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου. Έτυχε να δω εκεί και τον ηθοποιό τον κ. 

Βούρο ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είναι ένας από τους ανθρώπους που 

βρίσκεται κοντά στον υπουργό και συζητήσαμε το θέμα των ΔΗΠΕΘΕ και το τι 

πρόκειται να γίνει γιατί υπάρχει φημολογία ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις των ΔΗΠΕΘΕ σε 

όλη την Ελλάδα. Ο κ. Βούρος μου είπε ότι υπάρχουν δύο σενάρια, ή να παραμείνουν 16 

όπως είναι ή 11. Υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, αυτά μου είπε ο κ. Βούρος, από εκεί και 

πέρα αυτές οι προτάσεις έχει καιρό που κατατέθηκαν αλλά απάντηση ακόμα δεν έχει 

δώσει το ΥΠ.ΠΟ. δια στόματος υπουργού.  
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Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχα να σας κάνω πολύ σύντομα. Αν θέλετε να 

ρωτήσετε κάτι στη διάθεση σας.  

κ. Μηλίδης: κ. Δήμαρχε, επειδή αναφερθήκατε για τον ΧΥΤΑ Σερρών, υπήρχε 

μια προηγούμενη κουβέντα με τον Περιφερειάρχη, όπου είχε δηλώσει ότι είμαστε 

υποχρεωμένοι να συνταχθούμε με αυτά που είπε η Περιφέρεια. Έχω την εφημερίδα.  

κ. Δήμαρχος: Θα ερχόταν και ο κ. Κοτσακιαχίδης εδώ, από την … όλοι οι 

δήμαρχοι έχουμε μια κοινή γραμμή. Αυτό το έχουν πει όλοι οι δήμαρχοι και δημοσίως 

που βγαίνουν στα ΜΜΕ. Υπάρχει μια κοινή γραμμή, ποια είναι αυτή; Επέκταση του 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την 

ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ. Αυτή είναι η θέση, είναι κοινή η γραμμή. Αυτό παλεύουμε από 

τότε που αναλάβαμε.  

κ. Μηλίδης: Εφόσον είναι απόφαση της Περιφέρειας ακολουθούμε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.  

κ. Μηλίδης: Άσχετα με αυτό, τελικά, ο υπουργός με τον οποίο συναντηθήκατε, ο 

κ. Ραγκούσης, για το τόσο σημαντικό θέμα του ΧΥΤΑ, είχε θετική θέση, θα μπορέσει να 

γίνει ο ΧΥΤΥ; Ο ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου θα γίνει, είναι σίγουρο, το θέμα είναι όχι 

επείγον, βλέπετε σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου πως είναι η κατάσταση.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα ότι δεν απάντησε ο κ. Ραγκούσης, είναι σε εξέλιξη το 

θέμα, ή θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί οι δήμαρχοι κάτω, ή θα με πάρει τηλέφωνο. Αυτά 

μου είπε. Είμαστε σε αναμονή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι πολλές οι συσκέψεις μεταξύ 

… ΕΣΑΝΣ, Αντιπεριφερειάρχη, δύο συσκέψεις έγιναν επίσης στην Περιφέρεια και η 

γραμμή που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι κοινή και είναι αυτή που σας ανέφερα. 

 κ. Αναστασιάδης: Είχα πει πάρα πολλές φορές να κάνουμε φύλλα 

δημοπράτησης … όπου εκεί δεν μας ήρθε απάντηση. Τα χρήματα υπάρχουν, τα έβγαλε η 

προηγούμενη Δ.Α., αλλά εγώ επιμένω, εμείς να κάνουμε την επέκταση διότι όταν θα μας 

πουν να πηγαίνουμε τα δικά μας τα σκουπίδια στο Παλαιόκαστρο, θα πληρώνουμε 

πολλά λεφτά. Εμείς θα μπορούσαμε, επειδή έχουμε οργανωμένο ΧΥΤΑ να τα βάλουμε 

εμείς μόνοι μας. Και δεν μας συμφέρει σε καμία περίπτωση γιατί θα είναι πανάκριβα. 

Μπορούμε να έχουμε τον δικό μας ΧΥΤΑ, να επιμένετε να πάρουμε τα χρήματα και να 

γίνει δημοπράτηση.  

κ. Πρόεδρος:   Από τη Λαϊκή Συσπείρωση, από την κ. Σαραντίδου, κατέθεσε ένα 

ψήφισμα – καταγγελία και το διαβάζω στο Σώμα: 

¨Το Δ.Σ. του Δήμου Σερρών καταγγέλλει την ιμπεριαλιστική στρατιωτική 

επέμβαση στη Λιβύη με τη συμμετοχή … Η επίθεση που εξαπέλυσαν οι κυβερνήσεις των 

ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας, αποτελεί αυγή μιας νέας οδύσσειας για τους λαούς όλης 

της περιοχής, μιας οδύσσειας που περιλαμβάνει αδυσώπητους ανταγωνισμούς για τις 

αγορές και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, πολέμους, κρίσεις, πείνα κ.λπ. Είναι υποκρισία 

το πρόσχημα των ιμπεριαλιστών μαζί και της κυβέρνησης … για ότι το ενδιαφέρον τους 

είναι ανθρωπιστικό. Είναι οι ίδιοι δολοφόνοι που αιματοκύλησαν την Γιουγκοσλαβία, 

τον Αφγανιστάν, το Ιράκ, με το πρόσχημα τον ανθρωπισμό ενώ πραγματικό στόχο έχουν 

την εκμετάλλευση. Είναι οι ίδιοι που μέχρι χτες στήριζαν τον Καντάφι που 

συνεργάζονταν με αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ανάλογα κάθε φορά με τις επιδιώξεις.  

Το Δ.Σ. του Δήμου Σερρών αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας 

σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο. Η συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας δεν έχει καμία 

σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού¨.  
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κα Σαραντίδου: Επειδή πάρα πολλές φορές λέμε ότι το Δ.Σ. για τον τόπο μας 

είναι η μικρή Βουλή, δεν μπορεί ένα τέτοιο ζήτημα, ένας πόλεμος που γίνεται στην αυλή 

μας με εμπλοκή και της χώρας μας, να μας αφήνει πραγματικά αδιάφορους. Νομίζω ότι 

… να αποφασίσουμε, το κείμενο είναι δηκτικό, όπως έγινε και με το προηγούμενο 

κείμενο που εξέδωσε το Δ.Σ., μπορούμε να βρούμε … Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει 

σαν Δ.Σ. ομόφωνα να καταδικάσουμε αυτόν τον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει με την 

εμπλοκή της χώρας μας χωρίς να έχει απολύτως κανένα συμφέρον για τον ελληνικό λαό.  

κ. Πρόεδρος:   Προτείνω διαπαραταξιακά να γίνει μια επιτροπή, να συνταχθεί 

ένα κείμενο, εφόσον συμφωνεί το Σώμα.  

Θα κάνουμε ένα ψήφισμα σχετικά με την εμπλοκή της χώρας μας. Δίνουμε αύριο 

το πρωί ένα ραντεβού στο γραφείο μου στις 11. Μόλις αυτή τη στιγμή ήρθε από την 

Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης με επικεφαλής τον κ. Φωτιάδη, σχετικά με τα καύσιμα 

αθλητικών εγκαταστάσεων. ¨Με τη δημοσιοποίηση καθώς και της … άποψης επί του 

θέματος θα παρακαλούσαμε να μας πληροφορούσατε για την αδυναμία εφοδιασμού 

καυσίμων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ. Σερρών και συγκεκριμένα το Δημοτικό 

Κολυμβητήριο. Αιτούμαστε πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο θα εφοδιάσετε 

καύσιμα στις αθλητικές εγκαταστάσεις και κυρίως του Κολυμβητηρίου γιατί εκεί το 

πρόβλημα είναι αναπόφευκτο με τη λειτουργία του χώρου. Πως σκοπεύετε να 

αντιμετωπίσετε το πρόβλημα του εφοδιασμού καυσίμων στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

του Δήμου;  

  Και 2ον, η Κ.Ε. Σκουτάρεως μέσα στα προηγούμενα Δ.Σ. ψηφίσαμε τον πρ/σμό 

και το διετές της Κ.Ε. Σκουτάρεως, παρόλα αυτά αιτούμαστε να πληροφορηθούμε το 

λόγο για τον οποίο δεν προωθήθηκαν τα άνωθεν προς την Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή η 

Κ.Ε. Σκουτάρεως, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα ώστε να ανταποκριθεί σε όλες 

τις ανάγκες της μέσα σε αυτές και η αδυναμία για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών 

δρώμενων¨. Υπογράφει η κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή. Απάντηση σχετικά με το 1ο κ. 

Φωτιάδη, υπάρχει εκτός ημερήσιας θέμα και σχετικά με το 2ο, στο επόμενο Δ.Σ.  

Προχωράμε στο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Επειδή πράγματι 

βομβαρδιζόμαστε κύριοι Συνάδελφοι γι’ αυτό και έρχονται εκτός ημερήσιας. Κάποια 

έχουν καταληκτικές ημερομηνίες και δεν είναι δυνατόν να μην τα βάλουμε στο Δ.Σ.  

1ο θέμα, ¨Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της WWF «Η ΩΡΑ 

ΤΗΣ ΓΗΣ» για το έτος 2011¨, το έγγραφο ήρθε 22/3/11. Είναι γνωστό και από πέρσι. ¨κ. 

Δήμαρχε, στο πλαίσιο της συμμετοχής των Δήμων στην παγκόσμια πρωτοβουλία της 

WWF «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», καλείται και φέτος ο Δήμος μας να συμμετέχει στην εν λόγω 

εκστρατεία συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος της εξοικονόμησης ενέργειας και 

της προστασίας του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που προτείνονται 

για τη φετινή συμμετοχή του Δήμου είναι η συμβολική διακοπή φωταγώγησης από 8.30 

– 9.30 το βράδυ του Σαββάτου της 26ης Μαρτίου του 2011 των κτιρίων του Δημαρχείου, 

της ΔΕΠΚΑ, της Βιβλιοθήκης, του Κτιρίου Σχοινά, Μάλλιου, του Λαογραφικού 

Μουσείου, του Κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ, ΔΗΠΕΘΕ, Πλατειών Ελευθερίας και 

Εμπορείου, σιντριβάνια, αγάλματα, φωτιστικά σώματα, είσοδος και έξοδος της πόλης, 

ανάρτηση του μηνύματος από την ιστοσελίδα του Δήμου και από τη WWF, αποστολή 

ηλεκτρονικής κάρτας σε αντιπεριφερειάρχη, δημάρχους και φορείς του δημοσίου, 

συνέντευξη τύπου του Δημάρχου για δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών 

26/3/2011¨.  
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Πάμε στο 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης. ¨Ο Δήμος Σερρών προτείνει τη 

συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΩΑΣΑΦ Ο ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ» για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη η οποία θα είναι εις μνήμη του κ. Μαξίμου Σεβασμιοτάτου 

Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 

2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΠΚΑ. Για την πραγματοποίηση της παραπάνω 

εκδήλωσης απαιτείται το ποσό των 200 € για την κάλυψη εκτύπωσης προσκλήσεων της 

εκδήλωσης¨.  

Δυο λόγια από τον κ. Χασαπίδη Κωνσταντίνο ο οποίος είναι μέλος αυτής της 

Βυζαντινής Χορωδίας.  

κ. Χασαπίδης: Καταρχήν η Βυζαντινή Χορωδία Ιωάσαφ ο Διονυσιάτης, της 

οποίας είμαι μέλος, αποτελείται κυρίως από αποφοίτους του Μαξιμείου Ιδρύματος της 

Ιεράς Μητροπόλεως. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή εις μνήμη του μακαριστού Μαξίμου, 

διοργανώνουμε μία εκδήλωση. Φέτος είπαμε να διοργανώσουμε επειδή είναι και τα 100 

χρόνια από τον θάνατο του Παπαδιαμάντη, να διοργανώσουμε την εκδήλωση στη μνήμη 

και των δύο. Περιλαμβάνει μια ομιλία από τον φιλόλογο καθηγητή τον Γεωργιάδη 

Κυριάκο με θέμα τη Δικαίωση του Παπαδιαμάντη, όπως επίσης θα αποδώσει και η 

χορωδία και μελοποιημένους στίχους του Παπαδιαμάντη για τον Άγ. Αντύπα.  

Αυτή η εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο και είναι από τις καλές εκδηλώσεις. Είναι 

ένας πολιτιστικός σύλλογος που μπορεί να μην είναι ευρύτερα γνωστός αλλά θα ήθελα 

να πω ότι όσοι ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική πολλές φορές είμαστε 

παρεξηγημένοι. Η βυζαντινή μουσική δεν είναι μόνο η εκκλησιαστική μουσική. Είναι 

και όλη η παραδοσιακή ελληνική μουσική.  

κ. Πρόεδρος:   Πάμε στο 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, ¨Υποδοχή φλόγας 

των παγκόσμιων αγώνων SPECIAL OLYMPICS για το 2011¨. Δύο λόγια από την 

Αντιδήμαρχο την κ. Αγιαννίδου.  

κα Αγιαννίδου: Κάθε 4 χρόνια πραγματοποιούνται οι παγκόσμιοι αγώνες 

SPECIAL OLYMPICS που αφορούν άτομα με νοητική στέρηση. Το 2011 θα 

πραγματοποιηθούν εδώ στην Ελλάδα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην …, στη 

Φιλανδία, στη Σανγκάη. Πρόεδρος των αγώνων αυτών είναι ….στην Αμερική. Εδώ στην 

Ελλάδα γίνονται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Κάρολου 

Παπούλια στις 25 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου. … από 80 χώρες, ο επίλεκτος … κάθε 

χώρας. Μας ζητήθηκε να συμμετάσχει και η πόλη μας σ’ αυτή τη διοργάνωση, η αφή θα 

γίνει 9 Ιουνίου στην Αθήνα, η φλόγα θα βρεθεί στις Σέρρες 16 Ιουνίου στις 7 το 

απόγευμα. Και πρέπει να την υποδεχθούμε στην πλατεία Ελευθερίας και να την 

φιλοξενήσουμε με μια εκδήλωση διάρκειας μιας ώρας περίπου. Θα περιλαμβάνει 

χαιρετισμούς, ανταλλαγή δώρων και επίσης παρουσίαση χορευτικών από παραδοσιακούς 

συλλόγους της χώρας μας. Προτείνω λοιπόν να συμμετέχουν και οι Σέρρες, να έχουν την 

δυνατότητα αυτή, να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Να διευκρινίσω είναι εδώ και η 

εθνική γυμνάστρια, η κα Χρύσα Καρρά, αν μπορούσε να εξηγήσει κάποια πράγματα.  

κα Καρρά:  Ονομάζομαι Χρύσα Καρρά, είμαι η γυμνάστρια στο ειδικό σχολείο 

Σερρών, με τους SPECIAL OLYMPICS ασχολούμαι από το 1996, θέλω να ξέρετε ότι 

είναι ένας αθλητικός φορέας που αφορά άτομα με αναπηρία, αλλά συγκεκριμένα άτομα 

με νοητική στέρηση.  
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Να πούμε ότι είναι παγκόσμια γνωστός αυτός ο θεσμός, κάθε 4 χρόνια γίνονται 

παγκόσμιοι αγώνες σε διάφορες χώρες του κόσμου, να σας πω απλά ότι από το 1996 

έχουμε ένα μόνιμο παράρτημα εδώ στις Σέρρες στο οποίο εγώ κάνω προπόνηση 

εθελοντικά πάντα και να ευχαριστήσουμε και το 1ο Γυμνάσιο που και αυτό το 

ιστορικότατο γυμνάσιο, με όλους τους γυμνασιάρχες που πέρασαν, μας παραχωρεί το 

χώρο και κάνουμε προπόνηση. Να σας πω ότι περίπου 100 νέοι αθλητές κατά καιρούς 

έχουν λάβει μέρος στους παγκόσμιους αγώνες, έχουμε πάει Αμερική, Αλάσκα, Ιαπωνία, 

Κίνα, Φιλανδία και σε πολλές άλλες χώρες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά σε 

όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, έχουμε γυρίσει πίσω με πολλά μετάλλια. Είμαστε 

περήφανοι γι’ αυτό, ότι έχουν τιμηθεί οι αθλητές μας και από τις προηγούμενες Δ.Α. και 

σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό και τώρα το 2011 ήρθε η σειρά της Ελλάδας να 

διοργανώσει αυτούς τους αγώνες. Διανύουμε βέβαια δύσκολη εποχή, εγώ θα 

παρακαλούσα, επειδή το τμήμα των Σερρών είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα σ’ αυτή τη 

διοργάνωση, πάρα πολλοί Σερραίοι αθλητές έχουν συμμετάσχει και έχουν διακριθεί σε 

παγκόσμια αλλά και διεθνή πρωταθλήματα, θα ήταν τιμή μας πραγματικά, τώρα γίνονται 

οι παγκόσμιοι αυτοί αγώνες, σ’ αυτή τη γιορτή ο Δήμος Σερρών να μην λείπει. Εγώ 

πιστεύω ότι είναι θέμα … ένας φορέας που έδωσε στα παιδιά με νοητική στέρηση την 

ευκαιρία να αγωνίζονται, να θέτουν στόχους, να προετοιμάζονται, να κατακτούν τους 

στόχους και να αισθάνονται πολύ όμορφα, πολύ περήφανα, πολύ καλά και αυτοί και οι 

οικογένεια τους. Αυτά τα λίγα, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε.    

κ. Πρόεδρος:   Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Το 4ο 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι ¨Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 

για το έτος 2011¨.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε και κ.κ. Συνάδελφοι, πρόκειται για μια 

εγκύκλιο που ήρθε από το ΥΠ.ΕΣ. και έφτασε στον Δήμο με αρ. πρωτοκ. 9089/23-2-

2011 και μας ζητούσε μέχρι τις 3/3/2011 να παρουσιάσουμε και να προτείνουμε έναν 

προγραμματισμό για άμεσες ανάγκες και πολύ έκτακτες σε σχέση με την Τ.Α. και για τον 

Δήμο Σερρών. Στις 28 Φεβρουαρίου είχε … η εγκύκλιος σε όλα τα τμήματα του Δήμου 

Σερρών αλλά και σε όσους αφορούσε η εγκύκλιος, έγιναν κάποιες συγκεκριμένες 

προτάσεις όμως εδώ αυτό που έχω να πω, όπως θα εξηγήσει και ο Γενικός Γραμματέας 

και για το θέμα αναλυτικότερα, πρόκειται για περιπτώσεις τις οποίες δύο συγκεκριμένους 

τομείς αφορούν συμβάσεις έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και για τις δύο 

αυτές περιπτώσεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει επιβεβαίωση λογιστηρίου 

ότι θα μπορούν να υπάρξουν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό ώστε να 

γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Η απάντηση από το Λογιστήριο είναι ότι δεν υπάρχουν 

αυτές οι αναγκαίες πιστώσεις για να προβούμε σε προσλήψεις. Υπήρχαν αιτήματα τα 

οποία αναφέρονται μέσα στην εισήγηση, ο λόγος του κατεπείγοντος είναι ότι θα έπρεπε 

να απαντήσουμε μέσα σε μια εβδομάδα στο Υπουργείο για αυτό το θέμα, υπάρχουν 

αιτήματα συγκεκριμένα και για συμβάσεις έργου αλλά και για συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου, όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι το έκρινε η Διοίκηση και μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Λογιστηρίου, ότι μόνο μία θέση ορισμένου χρόνου μπορούμε να ζητήσουμε 

και αυτό αφορά το Τμήμα Προγραμματισμού, διότι μέσα από πρόγραμμα που είναι 

ενταγμένο, προβλέπεται μέσα από τον προϋπολογισμό του προγράμματος να πληρωθεί 

ένας ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό ο οποίος θα ασχοληθεί,  θα έχει  εξειδίκευση   πάνω στα  
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προγράμματα και θα ασχοληθεί με αυτά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους είναι αρνητική η 

απάντηση. Θα φύγει η εισήγηση ζητώντας ένα μόνο πρόσωπο και αυτό με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου και αυτό στο Τμήμα Πρ/σμού Απλά θα ήθελα να κρατήσετε αυτό στο 

μυαλό σας, ότι 25/2 είναι το έγγραφο και μέχρι 3/3 πρέπει να απαντήσουμε. Οι 

προϋποθέσεις που μπαίνουν είναι να υπάρχουν οι αιτούμενες ειδικότητες στον οργανισμό 

του Δήμου και φυσικά σε κάθε περίπτωση να συνοδεύονται από την βεβαίωση του 

λογιστηρίου ότι μπορούν αυτές οι πιστώσεις να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό. 

Ήταν αρνητική η απάντηση του Λογιστηρίου, μπορεί κάποια λόγια να σας πει και ο 

Γενικός Γραμματέας του Δήμου.  

κ. Θεμιστοκλέους:  Όπως πολύ καλά τα είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, έχουμε την 

ετήσια … προγραμματισμού προσλήψεων στον Δήμο από το υπουργείο. Υπάρχει το 

θέμα ότι η εγκύκλιος ήρθε τελείως καθυστερημένη. Ήδη εξέπνεε η προθεσμία, μόνο δύο 

μέρες είχαμε προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα. Εμείς υποκινήσαμε όλες τις 

υπηρεσίες, πράγματι υπέβαλλαν αιτήσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, αλλά όμως 

σύμφωνα με αυτά που είπαμε και εισηγήθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος, η Δ/νση Οικονομικού 

και το Λογιστήριο μας είπαν ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις προκειμένου να καλυφθούν 

αυτές οι ανάγκες. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για προσωπικό είτε Ι.Δ. ορισμένου χρόνου 

είτε έργου.   

Ο Καλλικράτης και η εισήγηση που έστειλε το Υπουργείο λέει βρείτε πρώτα 

μεταξύ του προσωπικού και από τον … που θα κάνετε όσον αφορά τις ειδικότητες, αν 

μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια θα υποβάλλετε και σχετικά αιτήματα. 

Η μόνη πρόσληψη που προτείνετε από την Δ.Α. είναι αυτή που έχει ήδη δεσμευμένη 

πίστωση για πρόσληψη ενός ατόμου στη Δ/νση στο Τμήμα Πρ/σμού, που έχει 

εξασφαλισμένη πίστωση από το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Αυτά ήθελα να πω.   

κ. Γκότσης:  κ. Γενικέ, η πρόσληψη αυτή είναι για φέτος μόνο; Δηλαδή κάθε 

αρχή του έτους θα γίνεται προγραμματισμός για τυχόν ελλείψεις στα τμήματα του Δήμου 

ή θα είναι η πρόσληψη αυτή για όσο θα είναι η Δ.Α., για 3,5 χρόνια; 

κ. Θεμιστοκλέους: Μιλάμε για εκτέλεση Ευρωπαϊκού Προγράμματος, οι οδηγίες 

που πήραμε ήταν να είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου και επειδή πρόκειται προς 

εκτέλεση προγράμματος είναι αυτομάτως ανανεούμενη μέχρι την ολοκλήρωση του 

σχετικού προγράμματος. Επομένως θα είναι ετήσια αρχικά και στο τέλος του έτους θα 

ανανεωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

κ. Γκότσης: Του χρόνου θα υποβάλλετε ξανά αιτήματα για προσλήψεις 

προσωπικού ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου;  

κ. Θεμιστοκλέους: Βεβαίως.  

κ. Γκότσης: Αν υπάρχει η δυνατότητα από το Λογιστήριο.  

κ. Θεμιστοκλέους: Βεβαίως. Απλώς αυτή η θέση δεν θα ξαναπροταθεί λόγω του 

ότι θα υπάρχει μια αυτόματη ανανέωση σύμφωνα με την εγκύκλιο και τις σχετικές … 

κ. Γάτσιος: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Γενικό ή τον κ. Αντιδήμαρχο αν μπορούν 

να απαντήσουν. Υπηρετούν στο ΚΕΠ δύο υπάλληλοι με σύμβαση έργου. Αυτές 17 του 

μηνός τελειώνουν, αν αυτή η εγκύκλιος προβλέπει να στείλουμε και γι’ αυτές ή με 

κάποια άλλη διαδικασία να τις προσλάβουμε.  

κ. Θεμιστοκλέους: Από τις πληροφορίες που είχαμε κ. Γάτσιο από το Υπουργείο 

είναι να μη περιληφθούν στις προτεινόμενες θέσεις έργου ορισμένου χρόνου αυτές που 

προβλέπονται από τα ΚΕΠ. Ενδεχόμενα για τα ΚΕΠ θα έρθει ειδική εγκύκλιος …  
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Αυτή τη στιγμή καμία υπηρεσία των ΚΕΠ δεν πρότεινε θέσεις για να μπουν στην 

εγκριτική αυτή διαδικασία.  

κ. Κατιρτζόγλου: Η θέση αυτή που δηλώνεται με ποιο καθεστώς θα γίνει η 

πρόσληψη; Θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ ή κάτι άλλο; 

κ. Θεμιστοκλέους: Αυτή τη στιγμή με τον 3812 το νόμο του Ραγκούση, όλες οι 

προσλήψεις είτε πρόκειται για συμβάσεις έργου οι οποίες μέχρι πρότινος διέπονταν από 

τον έλεγχο του ΑΣΕΠ και οι επιχειρήσεις ακόμη, θα γίνουν με το άρθρο 21 του Νόμου 

Πεπονή, με την … ότι ελέγχεται από τον ΑΣΕΠ και … θα υποβάλλουν σχετικά 

δικαιολογητικά και ενστάσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το 5ο και τελευταίο 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. ¨Έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης στο 

Μουσικογυμναστικό σύλλογο ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨.  

κ. Γαλάνης: Αυτό το θέμα είναι που έθεσε και η παράταξη του κ. Φωτιάδη, 

βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος του Α.Ο. ο κ. Γούνας αλλά από ότι βλέπω και πολλά 

Σωματεία που έχουν τη δράση τους στον Αθλητισμό της πόλης μας. Δεν ξέρω αν θέλετε 

να απαντήσουμε πρώτα στο ερώτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων ή να μπούμε στο 

θέμα  της  επιχορήγησης.   

Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε το λόγο πρώτα στον κ. Γούνα που είναι ο 

πρόεδρος του Α.Ο. Εδώ να σας ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που είναι σε 

μεταβατικό στάδιο, ότι μέχρι της συγχωνεύσεως των Ν.Π. της δημοσίευσης των ΦΕΚ ο 

Πρόεδρος στον Α.Ο. είναι ο κ. Γούνας ο οποίος είναι συνάδελφος από το προηγούμενο 

Δ.Σ. 2006-2010 και χειρίζεται το θέμα του Α.Ο. μαζί με το Δ/κό Συμβούλιο και νομίζω 

ότι θα είναι καλύτερα να μας εκθέσει πρώτα ο ίδιος την κατάσταση και μετά να δώσουμε 

τις απαντήσεις σχετικά με τις λύσεις που βρέθηκαν.  

κ. Γούνας: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί σύμβουλοι, πράγματι να 

πληροφορήσουμε το Σώμα εδώ και μία εβδομάδα οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 

Σερρών υπολειτουργούν. Και λέω ότι υπολειτουργούν γιατί ναι μεν είναι ανοικτές οι 

τρεις από τις τέσσερις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά δεν παρέχουν καμία θέρμανση 

ούτε και ζεστό νερό στους αθλητές και στις αθλήτριες και στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ. 

Σε καμία από αυτές τις 3 αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε ζεστό νερό μόνο στο 

Κολυμβητήριο Σερρών. Δηλαδή αποφασίσαμε να ζεστάνουμε τη πισίνα, γιατί το 

Κολυμβητήριο Σερρών εάν δεν ζεσταθεί η πισίνα δεν μπορεί να γίνει αθλητισμός. Στα 

υπόλοιπα, στο κλειστό της κοιλάδας, στο κλειστό της Ομόνοιας και στο κλειστό πρώην 

δημοτικό στάδιο οι αθλητές κάνουν την εκγύμναση τους αλλά δεν τους παρέχουμε ζεστό 

νερό έτσι ώστε μετά την προπόνηση τους να γίνει πλήρη αποκατάσταση. Και πράγματι 

αυτό είναι θλιβερό.  

Αμέσως μετά το τέλος της δημαρχιακής θητείας της δικής μας θητείας, κάλεσα 

την προμηθεύτρια του Α.Ο. του Δήμου Σερρών, γιατί ξέρετε ότι ο Α.Ο. είναι ένα 

ξεχωριστό Ν.Π. και γίνεται ξεχωριστός διαγωνισμός για το πετρέλαιο του Α.Ο. 

Καλέσαμε την προμηθεύτρια του Α.Ο., … από τις 31/12 έχει λήξει η δική μας 

δημαρχιακή θητεία άρα παραμένω εγώ ως Πρόεδρος του Α.Ο. γιατί όπως γνωρίζετε με 

τον Καλλικράτη παραμένουμε για τους επόμενους 4-5 μήνες για να βοηθήσουμε στη 

μεταβατική περίοδο της δημαρχιακής θητείας, αλλά δεν μπορώ να σας εγγυηθώ για τα 

οικονομικά μέρη που πρέπει να πληρώνουμε … γιατί δεν είμαστε πλέον εμείς Δ.Α. 
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Και την έφερα σε επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Αγγελίδη, έτσι ώστε να λάβει, 

γιατί είναι επιχειρηματίας, τα πετρέλαια πληρώνονται σε 4 μέρες από τη μέρα που 

παραδίδονται στις εγκαταστάσεις οπότε και αυτή έπρεπε να γνωρίζει πότε ακριβώς θα 

πληρωθεί. Όσο ήμασταν εμείς Δ.Α. ήξερε ότι θα πληρωθεί στις τάδε του μηνός και στις 

τάδε του μηνός πληρωνόταν. Τώρα όμως που δεν είμαστε Δ.Α. έπρεπε να τη φέρω σε 

επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο. Πράγματι ήρθε σε επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο, 

έμεινε η προμηθεύτρια ικανοποιημένη με τις απαντήσεις του κ. Δημάρχου, στη συνέχεια 

όμως δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τις πληρωμές και γι’ αυτό φτάσαμε στο σημείο 

αυτό, γιατί δεν μπορούμε εμείς σαν Ν.Π. του Α.Ο. να πληρώσουμε τα ποσά που είχε 

υποσχεθεί ο κ. Δήμαρχος στην προμηθεύτρια γιατί μας δένει τα χέρια το σύστημα με τα 

δωδεκατημόρια του Καλλικράτη. Ενώ είχαμε στο ταμείο μας τα χρήματα που έπρεπε να 

πληρώσουμε στην προμηθεύτρια ο προϊστάμενος του Α.Ο. ανακοίνωνε … για να 

μπορέσω εγώ όταν έγινε την εντολή να εκταμιεύσω τα χρήματα.  

Ήρθα πάλι σε επικοινωνία με την προμηθεύτρια έτσι ώστε με τον καλό το λόγο 

και με την καλή συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να συνεχίσει να 

προμηθεύει στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. για να μη κλείσουμε το Κολυμβητήριο 

πρωτίστως αλλά και τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, γιατί εκεί αθλούνται τα 

δικά  μας,  αλλά  και τα  δικά  σας παιδιά και τα παιδιά των Σερραίων συνδημοτών μας, η 

προμηθεύτρια όμως ήταν ανένδοτη γιατί μου εξήγησε ¨κ. Γούνα μέχρι σήμερα εγώ εσάς 

ήξερα, εσείς μου λέγατε ότι θα σας πληρώσω στις τάδε του μηνός και στις τάδε του 

μηνός πληρωνόμουν, σήμερα ναι μεν εσείς είστε πρόεδρος του Α.Ο. δεν μπορώ όμως να 

δώσω χρήματα γιατί δεν είμαι στη Δ.Α. και εφόσον υπάρχει και το πρόβλημα αυτό με 

τον Καλλικράτη δεν μπορώ να προμηθεύσω πετρέλαιο στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου Σερρών. Αμέσως πάλι ενημέρωσα τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο ότι 

υπάρχει πρόβλημα, μαζευτήκαμε, κάναμε τις συζητήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα 

καλέσαμε τα αθλητικά σωματεία που εμπλέκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου Σερρών. Πράγματι, κάλεσα τα σωματεία και ανταποκρίθηκαν τα περισσότερα 

σωματεία, ήρθαμε στην αίθουσα του Δ.Σ. που έγινε μια ενημέρωση σχετικά με το τι 

μέλλει γενέσθαι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σερρών. Και εκεί πάρθηκαν, 

δυο αποφάσεις να χρηματοδοτήσει σήμερα κιόλας τα ΤΕΦΑΑ Σερρών, τα οποία κάνουν 

χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων τις πρωινές ώρες και αυτό ήταν ένα αντάλλαγμα 

μεταξύ ΤΕΦΑΑ Σερρών και Δήμου Σερρών, να βάλουμε 20-30.000 λίτρα πετρέλαιο όλη 

τη χρονιά. Να πω κι ένα ευχαριστώ στον πρόεδρο των ΤΕΦΑΑ στον κ. …, γιατί είχαμε 

όλα αυτά τα χρόνια μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και είχαμε καλύψει … λίτρα 

πετρελαίου. Ο οποίος κ. … σήμερα προμήθευσε με πετρέλαιο τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις με 4.000 λίτρα πετρελαίου. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν τώρα θέλει 

κάποιος να κάνει ένα ερώτημα, είμαι εδώ για να απαντήσω. Επειδή ακούστηκε τελευταία 

ότι ο Α.Ο. είναι μια επιχείρηση πολύ μεγάλη και πως έφτασε στο σημείο αυτό. Θέλω να 

σας πω ότι τα χρέη του Α.Ο. μέχρι τις 31/12 που παραδώσαμε ήταν 200.000 €. Όμως 

θέλω να σας πω ότι η μείωση που είχαμε από την επιχορήγηση του Α.Ο. ήταν 80.000 € 

και τους τελευταίους 16 μήνες παίρνουμε 70.000 λόγω του μέτρου της κυβέρνησης. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 10.000 € κάθε μήνα επί 16 μήνες είναι 160.000 € συν 23.000 € 

παίρνει ο Α.Ο. από την εκάστοτε Δ.Α. κάθε χρόνο ως έκτακτη επιχορήγηση γιατί έχουμε 

πάνω από 14 δημοτικά γήπεδα και 4 αθλητικές εγκαταστάσεις.  
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Το Κολυμβητήριο μόνο θέλω να πω ότι καίει την ημέρα γύρω στα 350 – 400 

λίτρα πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι μόνο για το Κολυμβητήριο θέλουμε γύρω στους 2 

τόνους την εβδομάδα. Άρα 160.000 € συν, από τη διάρκεια της θητείας μου, ενώ ο 

προηγούμενος Πρόεδρος δεν πήρε κανένα … από τη Δ.Α., εγώ κατόρθωσα τα τελευταία 

2 χρόνια να πάρω και τα 23άρια από τον πρώην δήμαρχο Σερρών αλλά και ακόμα ένα 

23άρι από την προηγούμενη θητεία, από τον προηγούμενο πρόεδρο. Άρα πήρα 3 23άρια 

και τα διέθεσα όλα για να πληρωθεί η αγορά που προμηθεύει τον Α.Ο. Μας έδιναν 

δηλαδή 1 23άρι συν τις 160.000 €, άρα 183.000 και παραδώσαμε ένα λευκό ταμείο. 

Δυστυχώς όμως τα μέτρα της κυβέρνησης που έγιναν σε όλους τους τομείς 

καταλαβαίνετε ότι οι 200.000 € το έλλειμμα μας μείον τις 183.000 € νομίζω ότι 

καλύτερη διαχείριση δεν γίνεται να γινόταν. Με 10 γήπεδα ποδοσφαίρου και 4 αθλητικές 

εγκαταστάσεις συνέχεια ανοιχτές από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Επί ημερών 

μας δεν έκλεισε καμία αθλητική εγκατάσταση ούτε μία ώρα. Όπως και σήμερα δεν έχουν 

κλείσει, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τα κρατήσουμε ανοιχτά. Εγώ θα ζητήσω 

συγγνώμη γιατί αυτές τις 3 εβδομάδες δεν παρείχαμε θέρμανση στις 3 από τις 4 

αθλητικές εγκαταστάσεις.  

κ. Γκότσης:  Οι φοιτητές ποιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν; 

κ. Γούνας: Όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου Σερρών. Και το Κολυμβητήριο, 

και το κλειστό στην Ομόνοια, και στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων αλλά και το Εθνικό 

Στάδιο.  

Υπήρχε κάθε χρόνο τα ΤΕΦΑΑ να βάζουν 20-30.000 λίτρα πετρέλαιο.  

κ. Γκότσης: Γιατί ο Πρόεδρος των ΤΕΦΑΑ περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή για 

να βάλει πετρέλαιο και έγινε όλο αυτό εις βάρος των αθλητών, των φοιτητών, των 

παιδιών; 

κ. Γούνας: Αυτά τα μηνύματα που δεχόμασταν και εμείς από τα ΤΕΦΑΑ ήταν 

ότι η κυβέρνηση τους έχει κόψει και αυτούς την επιχορήγηση.         

κ. Γκότσης: Και τι θα γίνει αυτό το καθεστώς; Έβαλαν 4.000, τι θα γίνει; 

κ. Γούνας: Μπήκαν σήμερα 2000 στο Κολυμβητήριο, 1000 μπήκαν στο κλειστό 

της κοιλάδας των Αγ. Αναργύρων και 1000 βάλαμε στο Εθνικό Στάδιο γιατί εκεί 

καθημερινά γυμνάζονται αθλητές. Στο κλειστό της Ομόνοιας δεν βάλαμε. Η λύση θα 

είναι μια προσωρινή, το Δ.Σ. να επιχορηγήσει με ένα ποσό … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Γούνα φτάνει.  

κ. Χρυσανθίδης:  Για ποιο λόγο περιήλθε στην κατάσταση αυτή ο Α.Ο., δηλαδή 

για ποιο λόγο δεν μπορούσατε να πληρώσετε;  

κ. Γούνας: Σας είπα ότι μετά τις μειώσεις που δεχθήκαμε όλα τα Ν.Π. και ο Α.Ο. 

και χρηματοδοτείται και αυτός από τον Δήμο Σερρών, παίρναμε 80.000 και εδώ και 16 

μήνες παίρνουμε 70.000 €. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μείωση των 10.000 €. Από τα 

70.000 € τα 55.000 € πηγαίνουν στη μισθοδοσία αλλά και στις δαπάνες των υπαλλήλων, 

γιατί αν δεν πληρώσει ο πρόεδρος του Α.Ο. την μισθοδοσία και τις ασφάλειες των 

υπαλλήλων καταλαβαίνετε ότι … και με την καταγγελία ενός υπαλλήλου να κινδυνέψω 

να πάω φυλακή. Άρα πρωτίστως πλήρωνα τους υπαλλήλους, πλήρωνα τις ασφαλιστικές 

εισφορές των υπαλλήλων και με τα υπόλοιπα πενιχρά χρήματα, δηλαδή με 15.000 € πείτε 

μου εσείς ότι θέλω να δώσω 2 τόνους την εβδομάδα στο Κολυμβητήριο, 1 τόνο στις 

υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, να βάλω χλώριο στο Κολυμβητήριο, να μπορέσω 

να ρίξω λιπάσματα, τι να πρωτοκάνουμε με 10.000 €. 
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κ. Χρυσανθίδης: Άλλο ρώτησα εγώ, μας είπατε προηγουμένως ότι είχατε 

χρήματα στο ταμείο σας για ποιον λόγο δεν … 

κ. Γούνας: Ο λόγος ήταν γιατί υπάρχει αυτή, ο Καλλικράτης καταλαβαίνετε ότι 

είναι ένα ασαφές σύστημα ακόμη, περιέρχεται σε πολλές δυσκολίες … δεν μας επέτρεπε 

να δώσουμε, από ότι με πληροφόρησαν γιατί εγώ δεν είμαι υπάλληλος του Α.Ο. είμαι ο 

Πρόεδρος, ενημερώθηκα από τον Δ/ντή και από τον προϊστάμενο ότι βάσει του 

προϋπολογισμού έπρεπε να πληρώνουμε το 1/12 του προϋπολογισμού μας. Δηλαδή ο 

προϋπολογισμός, την προηγούμενη εβδομάδα … στο γραφείο του κ. Δημάρχου, είχαμε 

55.000 € … άρα δικαιούμασταν να πληρώσουμε γύρω στα 4.000 με 4.500 € το μήνα 

στην προμηθεύτρια. Η προμηθεύτρια είχε λάβει μια διαβεβαίωση ότι θα πάρει 10.000 € 

και καταλαβαίνετε γιατί φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο.  

κ. Γάτσιος:  Συγγνώμη λίγο, επί της διαδικασίας, εδώ έχουμε θέμα για το πως να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, δεν έχουμε απολογισμό του Α.Ο.  

κ. Πρόεδρος:   Πολύ σωστά, ευχαριστώ κ. Γάτσιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

άκαιρες ερωτήσεις μπορούν να γίνουν και εκτός Δ.Σ., πιάστε τον κ. Γούνα και 

ενημερωθείτε επιτέλους.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, εγώ νομίζω ότι τα 

πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η χρηματοδότηση για τον Α.Ο. ήταν 70.000 € κάθε μήνα, τα 

ίδια χρήματα πήρε ο Α.Ο. και τον Ιανουάριο Φεβρουάριο, έχω εδώ τα έγγραφα, τα πήρα 

από  το  Λογιστήριο  σήμερα  το  μεσημέρι,  χρήματα  υπάρχουν  στον  Α.Ο. αλλά επειδή 

εξαντλήθηκε το δωδεκατημόριο που αφορούσε την προμήθεια καυσίμων, δεν μπορούν 

αυτά τα χρήματα να πάνε στην πληρωμή των καυσίμων. Μόλις ακριβώς βρέθηκε ο Α.Ο. 

να είναι ένα ξεχωριστό Ν.Π. με δικό του λογαριασμό σε αδιέξοδο, ενημερώθηκε από τον 

κ. Γούνα ο κ. Δήμαρχος και αμέσως μετά κάναμε μια σύσκεψη η οποία ήταν όσο το 

δυνατόν εκτεταμένη, θέλω να πω ότι συμμετείχαν σ’ αυτή και ο κ. Δήμαρχος, και ο 

πρόεδρος του Δ.Σ. και ο γενικός γραμματέας και ο υποφαινόμενος, κλήθηκαν και οι 

επικεφαλείς της Αντιπολίτευσης, θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Μηλίδη και την κ. 

Σαραντίδου, ο κ. Φωτιάδης έλειπε σε ταξίδι, και ευχαριστώ και την κ. Ηλιοπούλου για το 

συγκεκριμένο ζήτημα και τον κ. Κοτρώνη, κλήθηκαν επίσης και όλα τα σωματεία και 

επιτέλους έγινε μια συζήτηση για την οποία νομίζω χάρηκαν και οι συμπολίτες μας, να 

αντιμετωπίσουμε κατάματα το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και πράγματι το 

αντιμετωπίσαμε, έγινε μια συζήτηση για τις πιθανές λύσεις, ο κ. Αναστασίου και τον 

ευχαριστώ πολύ, εκπρόσωπος του κ. …. Πρόεδρου των ΤΕΦΑΑ, ο κ. Αναστασίου σε 

επικοινωνία με τον κ. … δέχθηκε για όσα του αναλογούν να βάλει καύσιμα στον Α.Ο. 

για τις επόμενες … μέρες. Νομίζω ότι ο Α.Ο. έχει επίσης καύσιμα για περίπου μια 

εβδομάδα ακόμη, δικά του, και με την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, να 

χρηματοδοτήσουμε ένα συγκεκριμένο σωματείο μέσα από κωδικούς που κλήθηκε η 

προϊσταμένη του λογιστηρίου να μας βρει και βρέθηκαν οι συγκεκριμένοι κωδικοί, 

δίνεται μια λύση η οποία θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τον τρίτο μήνα αυτού του 

έτους, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε με τον Καλλικράτη λειτουργούμε με τα 

δωδεκατημόρια ποσοστά του προϋπολογισμού του 2010. Άρα μόλις ξεπεράσουμε τον 

τρίτο μήνα … θα έχει ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός του Δήμου Σερρών, θα 

μπορέσουμε με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Α.Ο. να συνεχίσουμε … κανονικά. 

Άρα με λίγα λόγια αυτό είναι το μεταβατικό στάδιο της … του τρίτου μήνα του 2011.  
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Και να μην θεωρηθεί εδώ ότι αν είχε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο 

ή τον Φεβρουάριο του 2011 ότι θα μπορούσε ο Α.Ο. να έχει περισσότερα χρήματα ή να 

πάρει με κάποιον τρόπο καύσιμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό γιατί σας ξαναλέω ότι 

τα δωδεκατημόρια είναι για τους πρώτους 3 μήνες του 2011, επομένως μόλις τελειώσει ο 

Μάρτιος θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να ξεπεράσουμε αυτή τη κρίση που 

δημιουργήθηκε όπως ακριβώς είπε και ο κ. Πρόεδρος λόγω την εξάντλησης των 

δωδεκατημορίων. Χαρήκαμε ιδιαιτέρως που ακούσαμε τις προτάσεις και των 

Σωματείων, αυτή η λύση που έρχεται εδώ σαν πρόταση επιχορήγησης έπεσε στο τραπέζι 

από τον κ. …, τον γενικό γραμματέα των ΙΚΑΡΩΝ, και νομίζω ότι είναι εδώ και ο …. 

Αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις νομίζω ότι θα είναι καλά να ακουστεί και η 

γνώμη των Σωματείων … 

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί και πρέπει να προχωρήσουμε 

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία που 

είχαμε μέχρι τώρα τον Πρόεδρο του Α.Ο. τον κ. Γούνα και τους υπαλλήλους του Α.Ο., 

του διευθυντή, τους άλλους υπαλλήλους, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους 

συλλόγους που μόλις τους καλέσαμε την Παρασκευή αμέσως ανταποκρίθηκαν και με 

μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλο ενδιαφέρον κατέθεσαν τις προτάσεις τους, 

συνεργάστηκαν και βρέθηκαν κάποιες προσωρινές έστω λύσεις μέχρι να αρχίσει να 

λειτουργεί ομαλά ο Δήμος. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.  

κ. Χρυσανθίδης: …Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα δωδεκατημορίων μόνο, είναι 

θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα το οποίο έπρεπε να το χειριστεί διαφορετικά η 

Δ.Α. η σημερινή. Τι θέλω να πω με αυτό; Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και 

απασχολεί πάρα πολύ τα σωματεία. Θα έπρεπε πιστεύω ο κ. Δήμαρχος να καλέσει σε 

πρώτη βάση τους επικεφαλείς των παρατάξεων, να θέσει το πρόβλημα, το τι ακριβώς 

συμβαίνει, κατόπιν να έρθει ο προμηθευτής, ο οποίος είναι πολλά χρόνια και είναι 

συγκαταβατικός και εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία, και να … η Δ.Α. ότι εφόσον 

έχει ορίσει το Δ.Σ. του Ν.Π. να συνταχθεί άμεσα ο προϋπολογισμός και … θα μπορέσει 

να πάρει ένα μέρος των χρημάτων τα οποία οφείλουμε. Και αυτό πως μπορεί να γίνει; 

Μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλά, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση και ο πολιτικός 

… για τον αθλητισμό από την Δ.Α., θα γίνει ως εξής, γιατί θέλουμε πραγματικά να 

βοηθήσουμε δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε αντιπολίτευση … Ο Δήμος οφείλει στον Α.Ο. 

ένα ποσό της τάξεως των 37.000 €, τι είναι αυτό; Είναι η τακτική επιχορήγηση του 2010 

και 13.000 υπόλοιπο τακτικής επιχορήγησης του 2009. Άρα λοιπόν αν ο Δήμος 

καταβάλλει αυτά τα χρήματα στον Α.Ο. και σύμφωνα με τα στοιχεία που λένε ότι ο κ. 

Πρόεδρος … θα λάβει ένα σεβαστό ποσό και θα συνεχίσει κανονικά την παροχή 

πετρελαίου. Και παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο, αύριο αν μπορεί να κάνει τη συνάντηση 

αυτή και να δείτε θα έχει θετικό αποτέλεσμα. 

κ. Πρόεδρος:   Απάντηση από τον κ. Δήμαρχο και κλείνει το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Ακριβώς αυτά που είπε ο κ. Χρυσανθίδης, αυτά έγιναν στην 

πράξη. Την Τετάρτη ή την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ο Δ/ντής του Α.Ο. ήρθε και μου 

είπε ότι υπάρχει πρόβλημα, η προμηθεύτρια δεν δίνει πετρέλαιο, κάλεσα αμέσως τον 

Πρόεδρο του Α.Ο. τον κ. Γούνα και τους είπα τι συμβαίνει, λόγω του ότι εξαντλήθηκε το 

ποσό που έπρεπε να πάει για καύσιμα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2010 λόγω 

των  δωδεκατημορίων,  δεν  υπήρχαν  λεφτά  σε  εκείνον τον κωδικό για να πάρουμε από 
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εκεί χρήματα και να βάλουμε πετρέλαιο, υπήρχαν χρήματα στον Α.Ο. αλλά δεν 

μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δεν αναλάμβαναν την ευθύνη οι υπάλληλοι, 

και πολύ σωστά έκαναν, να παρατυπήσουν. Αμέσως με τον κ. Γούνα πήραμε τηλέφωνο 

στην προμηθεύτρια, την κάλεσα, ήρθε, την παρακάλεσα πολύ να βάλει πετρέλαιο και τα 

χρήματα θα τα πάρει σύντομα και να μη φοβάται. Η προμηθεύτρια μου είπε ότι έχει να 

παίρνει από τον Α.Ο. 100.000 €. Είναι ένα ποσό που συσσωρεύτηκε εδώ και 4ετίες. Για 

όνομα του θεού δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνες σε κανέναν, δεν είναι αυτό το 

ζητούμενο, το ζητούμενο είναι πως θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Την παρακάλεσα να 

βάλει πετρέλαιο, θα τα πάρει τα λεφτά, δεν κινδυνεύει, μου είπε ¨ναι¨ και μετά από μία 

ώρα παίρνει τηλέφωνο και είπε ¨όχι¨. Απευθυνθήκαμε και σε άλλους προμηθευτές, τους 

φώναξα εκεί, λέγανε ¨ναι¨ και μετά από μία ώρα παίρναν τηλέφωνο και λέγανε ¨όχι¨, 

γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα. Εξαντλήσαμε τα πάντα, είδα ότι δεν 

υπήρχε κάτι που να μπορούσαμε να κάνουμε και αμέσως πήρα τηλέφωνο τον κ. Γούνα 

και του είπα ότι πρέπει να κάνουμε μια σύσκεψη, να φωνάξουμε και όλους τους φορείς, 

τα σωματεία, να πούμε στον κόσμο την αλήθεια, να πούμε τι συμβαίνει και όλοι μαζί από 

κοινού να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και πράγματι, προς τιμήν των 

σωματείων, ξανά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, οι ίδιοι μας υπέδειξαν τους 

τρόπους,  βρήκαμε  από κοινού λύση,  προσωρινή μεν,  θέλω να  πιστεύω όμως,  μέχρι να 

αρχίσουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με τον Καλλικράτη, αυτό το μεταβατικό στάδιο 

είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτούς τους τρεις μήνες στα όνειρα μου βλέπω μάνικες και 

πετρέλαια, κάνουμε καθημερινά αγώνα για να βάλουμε πετρέλαιο στα διάφορα δημοτικά 

κτίρια. Έτσι έχει το θέμα, εξαντλήσαμε τα πάντα και νομίζω ότι με καλή συνεργασία και 

με το Δ.Σ. και με τα σωματεία νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά και ο στόχος είναι 

όχι μόνο να βάλουμε πετρέλαιο αλλά να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο τη λειτουργία των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών.  

κ. Πρόεδρος:   Περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.      

   
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011.  

 

κ. Δήμαρχος:  Για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έχω να πω το εξής, πρέπει 

να ξέρετε ότι ακόμη η Κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε τι ΣΑΤΑ θα δώσει. Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό αυτό διότι στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα. 

Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε σωστά. Η Πολιτεία χρωστάει την 3η και 4η δόση 

του 2010, κατά πάσα πιθανότητα αυτές τις δύο δόσεις δεν πρόκειται να τις δώσει, θα 

δώσει τη ΣΑΤΑ του 2011 και ένα πολύ μεγάλο μέρος της ΣΑΤΑ του 2011 θα πάει σε 

έργα που ξεκίνησαν από τη ΣΑΤΑ του 2010 και δεν υπήρξε χρηματοδότηση για να 

χρηματοδοτηθούν λόγω του ότι δεν δόθηκε η 3η και 4η δόση και ένα μεγάλο μέρος της 

ΣΑΤΑ, αν και τότε την πάρουμε τη ΣΑΤΑ του 2011 θα δοθεί στα έργα από τη ΣΑΤΑ του 

2010. 

Άρα, κάνουμε έναν προγραμματισμό χωρίς να έχουμε χρήματα, διότι τον 

προγραμματισμό τον κάναμε και με τα έργα που θα παίρναμε από τον ΘΗΣΕΑ που τώρα 

θα αντικατασταθεί ο ΘΗΣΕΑΣ από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ και γι’ αυτό δεν υπάρχει 

τίποτα προς το παρόν, δεν ξέρω τι θα πάρουμε από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, δεν 

ξέρουμε τι θα πάρουμε από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ και καλούμαστε να κάνουμε Τεχνικό 

Πρόγραμμα.  
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Για το Τεχνικό Πρόγραμμα, για να έχουμε μια καταγραφή των αιτημάτων των 

δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, εγώ ήρθα σε επαφή με όλες τις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες, συζήτησα και με τους προέδρους και με τα τοπικά συμβούλια, 

συζητήσαμε για τα έργα που θέλουμε να κάνουμε σε κάθε δημοτική και τοπική 

κοινότητα, τα καταγράψαμε, εν συνεχεία τα στείλανε και γραπτώς στον Δήμο και μετά 

από αυτή τη διαδικασία βρεθήκαμε στο Δημαρχείο όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών και 

τοπικών κοινοτήτων, τους είπα ποια είναι η πραγματικότητα, τι χρήματα θα δοθούν, ότι 

τα χρήματα είναι ελάχιστα, τους είπα τι αντιστοιχεί σε κάθε δημοτική και τοπική 

κοινότητα, τα χρήματα που αντιστοιχούν είναι λίγα και τους παρακάλεσα επειδή είχαν 

ένα κατεβατό από έργα, δεν είναι κακό αυτό για όνομα του θεού, αλλά καταλαβαίνετε 

ότι με τα λεφτά που θα πάρουμε δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα 

έργα. Τους είπα να βάλουν μία δύο προτεραιότητες η κάθε τοπική και δημοτική 

κοινότητα. Κάποιες τοπικές και δημοτικές κοινότητες στείλαν τις προτεραιότητες, 

κάποιες δεν τις στείλαν, δεν έχει σημασία, εμείς από την καταγραφή όλων αυτών των 

έργων που είχαμε σε συνεργασία με την Τ.Υ. συντάχθηκε ένας πίνακας με έργα ανά 

δημοτική ενότητα και ανά τοπική και δημοτική κοινότητα.  

Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή συζήτησα με κάποιους προέδρους και ανησυχούν 

γιατί δεν μπήκαν όλα τα έργα ή κάποια έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Υπάρχει η 

δυνατότητα, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία γι’ αυτό, υπάρχει η δυνατότητα ανά 

πάσα στιγμή να κάνουμε τροποποιήσεις, να βάλουμε ότι έργο θέλουμε καινούργιο ή να 

βγάλουμε. Όταν ανακοινωθούν, σε όλους τους δήμους, κατ’ αυτόν τον τρόπο έγινε ένα 

Τεχνικό Πρόγραμμα ενδεικτικό, υπάρχουν φυσικά τα συνεχιζόμενα έργα οπωσδήποτε 

και από εκεί και πέρα τα νέα έργα. Όταν ανακοινωθούν τα ποσά που θα πάρουμε, εδώ 

είμαστε, το βλέπουμε πάλι, πάλι θα βρεθούμε με όλους τους προέδρους των τοπικών και 

δημοτικών κοινοτήτων για να υλοποιήσουμε ότι έργα θέλουμε.  

Αυτά τα λέω για να μη χάσουμε άδικα χρόνο και ίσως δικαιολογημένα κάποιοι να 

πουν ¨γιατί δεν έβαλες το α έργο ή το β έργο ή το γ¨, δεν έχει καμία σημασία, μπορούμε 

να κάνουμε ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις, αναμορφώσεις, να βάλουμε ότι έργο 

θέλουμε, ότι έργο θέλουν οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες, διότι εμείς τα χρήματα 

που έχει από ΣΑΤΑ η κάθε δημοτική ενότητα αυτά θα πάρει πάλι, τα χρήματα που 

αντιστοιχούσαν και μάλιστα πχ. ο Δήμος Κ. Μητρούση, τι χρήματα έπαιρνε από ΣΑΤΑ; 

200.000; Αυτό το ποσό ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν οι τοπικές και δημοτικές 

κοινότητες το μοιράζουμε, και θα δούμε τι ποσό αντιστοιχεί σε κάθε χωριό. θα 

φωνάξουμε τους Προέδρους και τα Τ. Συμβούλια και θα μας πουν και θα υλοποιήσουμε 

ότι έργα θέλουμε. Είμαι στη διάθεση σας φυσικά και εγώ και ο αντιδήμαρχος έργων ή 

και οποιοσδήποτε άλλος δημ. σύμβουλος για να δώσει απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις 

που έχετε. Αλλά με δυο λόγια αυτά ήθελα να σας πω. Είμαστε στη διάθεση σας. 

κ. Μηλίδης:  Ήθελα να ρωτήσω, αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος ότι …, όμως μου 

κάνει εντύπωση, εδώ είναι τα νέα έργα που λέει, έχει ένα κατεβατό, 17.500 € είναι από 

πάνω μέχρι κάτω. Δεν έγινε καμία προεργασία, κάπου να υπάρξει μια διαφοροποίηση; 

Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε βέβαια ότι δεν είναι οριστικό, για τα 

νέα έργα βλέπουμε εδώ για Καπετάν Μητρούση θα γίνει μια πομόνα 7.000 και ένα άλλο 

3.000, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσά όταν μιλάμε για νέα έργα. Πιστεύω ότι 

δεν αξιολογήσατε σωστά κάποια πράγματα. Μειονεκτούν πάρα πολύ οι πρόεδροι… σε 

σχέση με τον πρώην Δήμο Σερρών.  
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κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη οι πρόεδροι και δικαιολογημένα και τα τοπικά 

συμβούλια δεν είναι εύκολο να βγάλουν προϋπολογισμό για ένα έργο. Φέρανε τις 

προτάσεις τους χωρίς προϋπολογισμό. Οι υπηρεσίες οι δικές μας, επειδή … που 

μπαίνουν μέσα δεν ξέρουνε τι συμβαίνει με τα έργα, δεν ήταν εύκολο να βγάλουν 

πραγματικούς προϋπολογισμούς, αυτοί οι προϋπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και 

επιτρέπουν αναμόρφωση ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε 

να κάνουμε τροποποιήσεις. Μπορεί από αυτά τα έργα στις τοπικές και δημοτικές 

κοινότητες να μη θελήσουν να γίνει κανένα και να προτείνουμε άλλα. Δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Τότε θα γίνουν οι σωστοί προϋπολογισμοί από τις Τ.Υ. Δικαιολογημένα οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν προϋπολογισμό, έκαναν οι Τ.Υ. έναν ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αυτά όλα ξεπερνιούνται. Θα 

κληθούν πάλι οι Πρόεδροι και θα προτείνουν ότι θέλουν όταν με το καλό μας έρθουν τα 

ποσά.   

κ. Μηλίδης: Το θέμα είναι ότι η εικόνα σαν Δ.Α., δεν δίνεται ωραία εικόνα.  

κ. Γκότσης: Δεν απαντήσατε για τα 17.500 €.  

κ. Δήμαρχος: Η Τ.Υ. τα έβαλε αυτά.  

κ. Φωτιάδης: κ.κ. Συνάδελφοι, η ερώτηση μου είναι προς εσάς κ. Δήμαρχε, 

βλέπω την εισήγηση σας με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Στην παρ. 3 

αναφέρεστε στην εγκύκλιο 74452 του ΥΠΕΣ όπου στη συγκεκριμένη απόφαση του 

υπουργού στο σημείο 5α, λέει εκεί ακριβώς αυτά τα οποία δήθεν δεν γνωρίζετε, θα μου 

επιτρέψετε να διαβάσω: ¨από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των 

έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, διατίθενται σε κάθε 

δημοτική ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή ποσοστό τουλάχιστον 80% των 

πιστώσεων εκείνων που θα τις διατίθεντο αν η κατανομή στις δημοτικές ενότητες 

γινόταν με βάση τη ΣΑΤΑ που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το έτος 

2010. Η βάση υπολογισμού ισχύει για την πρώτη 3ετία¨.  

Η συγκεκριμένη απόφαση η οποία ήρθε με εγκύκλιο ήρθε με ημερομηνία 21/12, 

συνεπώς γνωρίζατε πάρα πολύ καλά πώς να συντάξετε το Τεχνικό Πρόγραμμα και η 

ερώτηση μου είναι πως … αυτή την απόφαση; Γιατί δεν την λαβαίνετε υπόψη σας και 

αδικείται κατάφορα δήμους που συνενώθηκαν, τα χωριά; Δεν υπάρχουν έργα. Αντιθέτως 

υπάρχει μια άλλη κατάσταση και αυτό που λέτε για τη δυνατότητα για να τα βελτιώσετε 

στη συνέχεια, κ. Δήμαρχε νομίζω ότι δεν πρέπει να τα λέτε γιατί το Τεχνικό Πρόγραμμα 

στο ύψος που συστάθηκε καλύπτει ακριβώς αυτή την προϋπόθεση. Περισσότερες όμως 

εσωτερικές λεπτομέρειες και συγκρίσεις με τον κ. Γάτσιο.  

Η ερώτηση μου λοιπόν είναι συγκεκριμένη, λάβατε υπόψη σας τη συγκεκριμένη 

απόφαση; Ναι ή όχι; Έχετε συγκεκριμένη δυνατότητα να εκτιμήσετε σε ποια βάση ανά 

δημοτική ενότητα και ανά οικισμό θα έπρεπε να βάλετε τα έργα τώρα; Ναι ή όχι; 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως και την έχω μπροστά μου την απόφαση αυτή. Και λέει 

όπως διαβάσατε ακριβώς ¨το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα διατίθεται σε κάθε δημοτική 

ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή με το σύνολο … που καλύπτει τις δαπάνες 

των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα διατίθεται σε κάθε 

δημοτική ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή ποσοστό τουλάχιστον 80% των 

πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο αν η κατανομή στις δημοτικές ενότητες 

γινόταν  με  βάση τη  ΣΑΤΑ  που  αποδόθηκε και  αντιστοιχούσε σε αυτές το έτος 2010¨.  
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Ακριβώς βάσει αυτού του εγγράφου φώναξα όλους τους προέδρους και μάλιστα για να 

είμαστε μέσα, τους δώσαμε από δύο σενάρια, εδώ είναι οι πρόεδροι, διότι λέμε ότι 

πολλές φορές αυτά που γράφονται είναι διφορούμενα και λέμε για να είμαστε μέσα διότι 

λέει ¨το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα θα γίνει με βάση το 80% των πιστώσεων των 

χρημάτων που έπαιρναν οι δήμοι το 2010 με βάση τη ΣΑΤΑ που αποδόθηκε¨, αποδόθηκε 

η 1η και η 2η δόση, ¨και αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το 2010¨. Και πήραμε τα δύο 

σενάρια, λέμε μήπως μας πουν ¨κάντε τον προγραμματισμό σας βάσει των δύο δόσεων 

που δόθηκαν το 2010, κάναμε ένα σενάριο βάσει αυτού του προγραμματισμού και το 

δώσαμε στους προέδρους και ένα δεύτερο σενάριο βάσει τη ΣΑΤΑ που θα παίρναμε όλη 

του 2010 και δώσαμε δύο σενάρια και τους λέμε ότι το ένα σενάριο θα είναι αυτό με τη  

ΣΑΤΑ που θα μας δώσουν βάσει τη ΣΑΤΑ που θα παίρναμε του 2010 και το άλλο το 

σενάριο είναι με το ποσό που δώσανε για τις δύο δόσεις. Για να είμαστε καλυμμένοι από 

όλες τις πλευρές τους δώσαμε τα δύο αυτά σενάρια σε πίνακες, τους είπαμε με το Α 

σενάριο τόσα χρήματα αντιστοιχούν, με το Β σενάριο τόσα χρήματα αντιστοιχούν, ¨πείτε 

μας, είναι λίγα τα χρήματα σας καταλαβαίνω, όμως τι να κάνουμε, αυτά είναι τα χρήματα 

που δίνει η πολιτεία, πείτε μας σας παρακαλούμε τις προτεραιότητες σας¨. Έχω τους 

καταλόγους με τα σενάρια και όπως σας είπα στην αρχή κάποιοι πρόεδροι πήραν, 

απογοητεύτηκαν οι άνθρωποι τους καταλαβαίνουν γιατί και εμείς είμαστε 

απογοητευμένοι, όμως πρέπει να κινηθούμε βάσει αυτής της πραγματικότητας. Τους είπα 

να μας φέρουν δύο τρεις προτεραιότητες διότι με αυτά τα λεφτά παραπάνω από 1-2 έργα 

δεν μπορούν να γίνουν και αν γίνουν διότι πρέπει πρώτα να γίνουν τα συνεχιζόμενα που 

έχουμε και μετά πάμε στα νέα. Γι’ αυτό σας λέω, καλά είναι να τίθενται ερωτήσεις, αλλά 

εξαντλήσαμε όλες τις περιπτώσεις, όλες τις δυνατότητες, βγάλαμε όλες τις πτυχές του 

θέματος και κατέληξε η Τ.Υ. σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος επαναλαμβάνω και πάλι 

ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροποποιηθεί, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει 

αναμόρφωση. Θα γίνουν στα χωριά σας ότι έργα προτείνετε εσείς ανάλογα με τα 

χρήματα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα.  

κ. Φωτιάδης: Μια ερώτηση για να βοηθήσω γιατί μάλλον ο κ. Δήμαρχος δεν 

κατάλαβε και ίσως να φταίω εγώ. Θέλω να κάνω μια συμπληρωματική γιατί εγώ ρώτησα 

κάτι συγκεκριμένο που δεν απαντήθηκε, βάσει αυτής της παραγράφου που διάβασα θα 

έπρεπε στην πρόταση των έργων να έχετε με βάση αυτά που διαβάσατε για τον Δήμο 

Σερρών ενδεικτικά με τα χρήματα που πήρε από τη ΣΑΤΑ του 2010, πήρε 1.575.534 €, η 

κοινότητα Ορεινής 48.562 € πήρε όχι θα έπαιρνε, ο Καπετάν Μητρούσης 12.473 €. 

Επιστρέφω στον Δήμο Σερρών, 1.575.000, στο Τεχνικό Πρόγραμμα που καταθέσατε ο 

Δήμος Σερρών παίρνει ΣΑΤΑ, έχει νέα έργα από ΣΑΤΑ 6.140.000 €. Δηλαδή παίρνει τη 

ΣΑΤΑ όλων των χωριών. Εφόσον η ΣΑΤΑ μεταφέρθηκε αθροιστικά για νέα έργα εντός 

του Δήμου των Σερρών δεν έχουν να πάρουν πλέον τα χωριά μας, οι δήμοι, διότι η 

κατανομή ήδη έγινε. Διότι η εγκύκλιος είναι πολύ σαφής και βάσει τη ΣΑΤΑ του 2010 

θα έπρεπε να έχει έργα για το Σκούταρη 246.400, τα 8/10, για το Μητρούση γύρω στις 

170.000 και για το Δήμο θα έπρεπε να είναι 1,5 εκ. €. Εσείς έχετε έργα 6.100.000. Αυτή 

είναι η κατανομή και αν αυτή η κατανομή είναι με βάση την εγκύκλιο και φυσικά 

υπάρχει και η άλλη η εγκύκλιος στην οποία αναφέρεστε και στο προηγούμενο θέμα που 

μας απασχόλησε, η εγκύκλιος 45 που είναι επίσης με την ίδια ημερομηνία … 

κ. Δήμαρχος: Σε καμιά περίπτωση δεν είναι έτσι και θα το δείτε.  
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κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε δεν μπορεί να λέγεται αυτή η απάντηση. Είναι η 

εισήγηση σωστή; Ελέγξτε τη. Δεν μπορείτε απλά να λέτε ότι είναι λάθος. Η εισήγηση 

είναι αυτή; Δεν είναι δυνατόν να με προσβάλλετε.  

κ. Δήμαρχος:   κ. Φωτιάδη προς τι ο εκνευρισμός; 

κ. Πρόεδρος:   κ. Δήμαρχε δώστε απάντηση χωρίς άλλους σχολιασμούς σας 

παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να απαντάμε; 

κ. Πρόεδρος:   Έχετε δικαίωμα να απαντήσετε. Απαντήστε σας παρακαλώ 

σύντομα.  

κ. Δήμαρχος:   Αν πάρετε όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα ξεπερνάει τη ΣΑΤΑ που 

θα πάρουνε και τα χωριά και ο Δήμος Σερρών κατά 10 φορές. Γνωρίζετε πολύ καλά, 

διετελέσατε Δήμαρχος, το Τεχνικό Πρόγραμμα γίνεται μια καταγραφή των έργων, 

μπαίνει εκεί ένα όραμα του Δήμου, το τι έργα θέλει να κάνει. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα 

γίνουν όλα. Επαναλαμβάνω, θα γίνουν τροποποιήσεις, θα γίνουν αναμορφώσεις, θα 

περάσουμε σε νέα έργα, μπαίνει το νέο το Κολυμβητήριο, 4 εκ. €.  

κ. Φωτιάδης: Στην εισήγηση που μας δώσατε δεν υπάρχει το Κολυμβητήριο.  

κ. Δήμαρχος: Δικαίωμα σας να διαφωνείτε.  

κ. Φωτιάδης: Δικαίωμα σας δεν είναι να μας δείχνετε ότι θέλετε … 

κ. Πρόεδρος:   Μην κάνετε διάλογο. 

κ. Φωτιάδης: Να μη κάνουμε διάλογο κ. Πρόεδρε με όλο το σεβασμό, μα άλλη 

εισήγηση μας δώσατε. Το κάνατε σκόπιμα; 

κ. Δήμαρχος: Καθόλου. Υπάρχουν και οι κωδικοί στον προϋπολογισμό, θα τα 

δείτε εκεί. Θα μπει η ΣΑΤΑ που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να 

ξεφύγουμε από αυτά τα ποσά. Μα και βάση του Καλλικράτη, είμαστε υποχρεωμένοι, και 

να θέλει ένας Δήμαρχος να μη δώσει χρήματα για να γίνουν έργα στους πρώην δήμους 

και στις πρώην κοινότητες, δεν μπορεί. Υπάρχει νόμος. Άρα δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα, οι πρόεδροι θα κληθούν, ας πάρουμε με το καλό τα λεφτά και ότι χρήματα 

λέει ο νόμος ότι αντιστοιχεί σε κάθε δημοτική κοινότητα τόσα λεφτά, εμείς αυτά τα 

λεφτά θα τα μοιράσουμε σε κάθε χωριό ανάλογο με τον πληθυσμό που έχει και θα 

κάνουμε έργα, ότι έργα μας προτείνουν οι πρόεδροι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας 

δικαίωμα του άμα θέλει να πειστεί ή να μη πειστεί και να έχει την άποψη του. Η κάθε 

παράταξη λέει αυτά που έχει να πει όμορφα και ωραία και εν συνεχεία τίθεται το θέμα σε 

ψηφοφορία και τελειώνουμε.  

κ. Μοσχολιός:    Έχουμε εδώ με τα νέα έργα στο διαμέρισμα του Καπ. 

Μητρουσίου, εδώ είναι για την πομόνα, η πομόνα είναι παλιά άρα άδικα μπήκε ο τίτλος 

¨νέα έργα¨. Θέλω να μου απαντήσετε πότε θα ξεκινήσει αυτό το έργο, να φτιαχτεί η 

πομόνα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μοσχολιέ, όταν ανακοινώσει η Κυβέρνηση τι χρήματα θα μας 

δώσει, θα σας φωνάξουμε πάλι, θα φωνάξουμε … 

κ. Μοσχολιός: Μα είναι συντήρηση κ. Δήμαρχε. Δεν είναι έργο, συντήρηση 

είναι.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μοσχολιέ, στο Τεχνικό Πρόγραμμα συζητάμε τα έργα που 

πρόκειται να γίνουν. Αν η συντήρηση μπορεί να γίνει και αύριο από τον Δήμο θα την 

κάνουμε και αύριο.  
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κ. Αναστασιάδης:  … βλέπω ότι δεν γίνεται δίκαιη κατανομή του πλούτου των 

Σερρών και των έργων.  

κ. Πρόεδρος:  Περνάμε στις τοποθετήσεις. Ανοίγουμε ονομαστικό κατάλογο.  

κ. Μηλίδης:   Βλέποντας με την πρώτη ματιά το Πρόγραμμα, παρατηρεί κανείς 

ότι είναι ιδιαίτερα φτωχό. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς σ’ αυτή την αίθουσα δεν θα ήθελε 

να είναι αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα του Μητροπολιτικού Δήμου. Στην ουσία δηλαδή, 

προσπαθούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να διαχειριστούμε τις πράξεις μας. Παρόλα 

αυτά, ακόμα και σε καιρούς κρίσεως μπορούν να αξιοποιηθούν ότι δυνατότητες 

υπάρχουν για να γίνει επιτέλους αυτός  ο μεγάλος Μητροπολιτικός Δήμος ένας Δήμος … 

Έβαλα και ένα θέμα στην ερώτηση μου, δυστυχώς δεν πήρα απάντηση από τον κ. 

Δήμαρχο, λέγοντας για προχειρότητα. Όταν βλέπω 25 μαζί με ένα ποσό, επαναλαμβάνω 

δεν δείχνει ότι, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος, ότι δεν το είδε πολύ. Μα γιατί 

να είναι έτσι, είναι δυνατόν να είναι το ίδιο χωματουργικές εργασίες, το ίδιο …; Ένας 

συμπολίτης που το βλέπει θα πει ότι υπάρχει μεγάλη προχειρότητα. Τουλάχιστον 

διαφοροποίηση.  

Εδώ λοιπόν, υπάρχει πολιτική ευθύνη, οι υπάλληλοι δεν έχουν στα χέρια τους 

χρήματα, δεν ξέρουν πόση θα είναι η ΣΑΤΑ κ.λπ., αν και με την εγκύκλιο που ανέφερε ο 

κ. Φωτιάδης υπάρχουν κάποιες διευκρινίσεις συγκεκριμένες, αλλά να δεχθώ εγώ ότι δεν 

γνώριζαν, αλλά αυτός που έχει την πολιτική ευθύνη, αυτός θα πρέπει να … αν είναι 

σωστό, αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, εάν πρέπει να δοθεί έτσι στην δημοσιότητα 

γιατί αυτό αποτελεί δημόσιο έγγραφο του Δήμου.  

Επίσης θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της πόλης των 

Σερρών και των Δήμων. Άμα δείτε, για να μην πω αναλυτικά, μιλάω για τα νέα έργα 

γιατί για τα παλιά θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τα συνεχίσουμε και να τα 

τελειώνουμε, υπάρχει μια δυσαναλογία στα νέα έργα στην πόλη των Σερρών σε σχέση με 

τα χωριά, μειονεκτούν σημαντικά. Βεβαίως, λέει ο κ. Δήμαρχος ότι δεν πειράζει θα το 

αναμορφώσουμε, θα το κάνουμε, θα πάει στα τοπικά συμβούλια, θα έρθουν τα αιτήματα, 

παρόλα αυτά, εσείς σαν Δ.Α. θα έπρεπε να έχετε μια ισομερή κατανομή των έργων, για 

να ικανοποιούμε παρά την φτώχεια, να γίνεται διαχείριση της φτώχειας, να καταλάβει 

και ο τελευταίος κάτοικος στο πιο απομακρυσμένο χωριό ότι τον Δήμο Σερρών τον έχω 

κοντά μου, ξέρει τα προβλήματα μου …, δεν φαίνεται αυτό σε αυτό το Τεχνικό 

Πρόγραμμα.  

Επίσης, κ. Δήμαρχε, προεκλογικά λέγατε ότι ¨έχουμε έτοιμο πρόγραμμα¨.  

κ. Δήμαρχος:   Εγώ δεν το έλεγα αυτό. 

κ. Μηλίδης: Το λέγατε, το λέγατε κ. Δήμαρχε πολύ συχνά. ¨Έχουμε έτοιμο 

πρόγραμμα εδώ και πολλά χρόνια¨…   

κ. Πρόεδρος:   Καλό θα είναι να μην ανατρέχουμε στο παρελθόν, κάντε την 

τοποθέτηση σας.  

κ. Μηλίδης:  Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό αλλά θα έπρεπε να το λέτε προς 

όλες τις κατευθύνσεις, νομίζω ότι δεν το κάνετε.  

κ. Πρόεδρος:   Αφήνουμε το παρελθόν, κοιτάζουμε μπροστά.  

κ. Μηλίδης:  Η δική μας πρόταση είναι …, πηγές χρηματοδότησης. Αυτό είναι 

το ζητούμενο, αυτό ζητάει από εμάς ο δημότης. Σε όποια θέση και αν μας έχει 

τοποθετήσει, είτε σαν Δ.Α. είτε σαν Αντιπολίτευση. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο 

και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε.  
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Αλλιώς θέλω να πιστεύω ότι ούτε αναμόρφωση θα μπορέσουμε να κάνουμε, ούτε κάποια 

έργα, έστω τα απλά αυτά που αγγίζουν την καθημερινότητα του κάθε δημότη, δεν θα 

μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Βλέπω λοιπόν ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο είναι 

πολύ …, έχει μεγάλες προχειρότητες και νομίζω ότι θα πρέπει να … και βασικά θέλει να 

δούμε πως θα κάνουμε τη φτώχεια μας ανακατανομή. Όμως αφού έχουμε αυτή τη 

φτώχεια θα πρέπει να την κατανείμουμε ισομερώς.  

Εκείνη που είναι δική μου τοποθέτηση και πρόταση, είναι να μη σταματήσει η 

Δ.Α., ο Δήμαρχος βασικά να αναζητά πηγές χρηματοδότησης αλλιώς θα χάσουμε το 

τρένο και θα είναι δυσμενές για όλους. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια, 

όμως θα κάνουμε κριτική πάντοτε με το ρόλο που μας έχει ανατεθεί, καλώς ή κακώς.  

κα Σαραντίδου:  Η ομιλία μου ξεκινούσε ακριβώς με τον τρόπο που ξεκίνησε ο 

Δήμαρχος τη δική του τοποθέτηση. Δηλαδή ότι αυτό το πρόγραμμα που κρατάμε στα 

χέρια μας είναι πραγματικά ένα πλασματικό πρόγραμμα. Το σίγουρο είναι ότι θα έπρεπε 

πρώτα να συζητηθεί ο προϋπολογισμός για το 2011 και κατόπιν ή αν μη τι άλλο 

ταυτόχρονα,  είναι θέμα  χρόνου,  καλούμαστε να ψηφίσουμε  κάτι που εκ  των προτέρων 

λέτε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν είναι αληθινό, θα αλλάξει, δεν 

έχει καμία σχέση με αυτό που θα γίνει. Έτσι ξεκινούσα κι εγώ πραγματικά την ομιλία 

μου, ότι είναι πλασματικός και ότι δεν έχει καμία ανταπόκριση με την πραγματικότητα. 

Αλλά επειδή μπλέχτηκαν και άλλες κουβέντες από τον κύκλο των ερωτήσεων, θα 

πω και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση και ο θεατρινισμός του κ. Φωτιάδη γιατί 

παρατάξεις πολιτικές όπως η δική σας, του κ. Φωτιάδη, παρατάξεις που στηρίζονταν από 

κόμματα που ψήφισαν … που χειροκροτούσαν τον Καλλικράτη και φόρτωσαν με νέες 

αρμοδιότητες την Τ.Α. και τώρα φτάσαμε να μετράμε το ένα δίφραγκο εδώ και το τάλιρο 

εκεί και εγώ θα σας πω απλά ¨τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί¨. Παρέδωσαν όλες τις 

αρμοδιότητες στην Τ.Α., τους χειροκροτήσατε όλοι εδώ μέσα, ξέρατε πάρα πολύ καλά 

ότι δεν θα δώσουν χρήματα και καθόμαστε τώρα και μαλώνουμε αν θα είναι η ΣΑΤΑ 5 

δραχμές πάνω ή 5 δραχμές κάτω. Τα χρήματα που θα έρθουν θα είναι μειωμένα, τα 

χρήματα που μας χρωστά το κράτος δεν είναι διατεθειμένος κανένας από καμία 

παράταξη εδώ μέσα, …, 12 δις € χρωστά το Κράτος στους δήμους, 1200 € ανά δημότη. 

Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό; Από αυτά, τα 2 δις αφορούν πόρους που δεν δόθηκαν 

με την μεταφορά των νέων αρμοδιοτήτων. Δηλαδή όλα αυτά εσείς όλοι τα 

χειροκροτούσατε. Ο καλός ο Καλλικράτης. Να πιο είναι το αποτέλεσμα του καλού του 

Καλλικράτη. Να κάνουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, που δεν έχει καμία σχέση με την 

πραγματικότητα και αν μη τι άλλο καμία σχέση με την ανάπτυξη του Δήμου και τις 

ανάγκες των Σερραίων δημοτών. Γιατί να σας πω, εσείς όταν μετρούσατε τη ΣΑΤΑ και 

τα 5 πάνω και τα 5 κάτω, εγώ κοιτούσα κάτι άλλο. Είναι στις προτεραιότητες του 

Τεχνικού Προγράμματος ανάλογα με τα χρήματα που θα έρθουν κάποια έργα που είναι 

απαραίτητα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Σερραίων δημοτών; Εγώ 

πρόσεξα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, από τα 33 εκ. … πάρουμε από το Τεχνικό 

Πρόγραμμα, μόλις τα 300 αφορούν αντιπλημμυρικά έργα. Που είναι άκρως απαραίτητα, 

όχι μόνο μέσα στην πόλη αλλά και στις γύρω τοπικές και δημοτικές ενότητες. 300.000 

από τα 33 εκ.; Όπως πρόσεξα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη πουθενά για Τεχνικά Έργα που 

αφορούν την ανάδειξη του Μαζικού Αθλητισμού.  
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Δεν υπάρχουν πουθενά έργα μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα που να αφορούν 

πολιτισμό, να αφορούν, εκτός από μερικές φωτεινές εξαιρέσεις, να αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη των δασικών και ορεινών 

όγκων που … στον νέο Καλλικρατικό Δήμο, και αυτά αν μη τι άλλο, ανεξάρτητα από τα 

χρήματα που θα παίρνουμε, σε έναν προγραμματισμό, έστω και πλασματικό νομίζω ότι 

θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή. Έργα λοιπόν στην πρώτη γραμμή σ’ αυτό το 

Τεχνικό Πρόγραμμα για την ποιότητα αναβάθμισης των δημοτών δεν υπάρχουν. 

Ανεξάρτητα, αν είναι πλασματικό ή όχι. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω κ. Δήμαρχε, 

στην τοποθέτηση σας είπατε ότι θα το προχωρήσουμε έτσι και από εκεί και πέρα ότι έργο 

θέλουν οι κοινότητες οι πρώην το προχωράμε. Αυτό δείχνει όμως ότι δεν έχετε έναν 

σχεδιασμό. Αυτό δείχνει ότι δεν ξέρατε ότι όταν θα αναλαμβάνατε Δ.Α. θα κάνατε αυτό 

στον Δήμο Κ. Μητρούσι, αυτό στο Σκούταρι, που είναι τα πρώτα και απαραίτητα, που 

αυτά θα έπρεπε να τα έχετε γραμμένα, και όχι θα δούμε μετά τι θα πουν οι πρόεδροι και 

τι θα αποφασίσουν και μπορεί να κάνουμε αυτό και εκείνο. Οι προτεραιότητες που θα 

έπρεπε να έχετε σαν Δ.Α., θα έπρεπε να είναι και η πρόταση στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Και θα ξεχωρίσω μόνο ένα από τα πολλά που έχει τα πλασματικά, που είναι η 

πεζοδρόμηση της οδού Μεραρχίας.   

Που ήταν και δικό μας αίτημα και πραγματικά έχει … του ιστορικού και εμπορικού 

κέντρου της πόλης μας. Τα άλλα αφορούν, τα περισσότερα, ασφαλτοστρώσεις, 

τσιμεντροστρώσεις, χωματουργικά και διάφορα τέτοια. Με ασφαλτοστρώσεις και 

τσιμεντροστρώσεις δεν νομίζω ότι αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των Σερραίων 

δημοτών.  

Για όλα τα παραπάνω, και για το πλασματικό του θέματος, και για το ότι δεν 

γνωρίζουμε τι χρήματα θα έρθουν και δεν υπάρχουν προτεραιότητες γι’ αυτά τα έργα και 

για τις ελλείψεις σοβαρών έργων που θα έπρεπε να στιγματίζουν το Τεχνικό Πρόγραμμα, 

εμείς θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Ευχαριστώ.  

κ. Γάτσιος:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι 

βλέποντας την κατάθεση αυτού του Τεχνικού Προγράμματος και δυστυχώς έχουμε και 

ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης εδώ, φοβάμαι πολύ ότι θα θιγούν πάρα πολύ. Οι οδηγίες 

ήταν σαφείς από τον Δεκέμβριο. Η εγκύκλιος 45 ορίζει με σαφήνεια και λέει ότι 

αναπόσπαστο τμήμα του προϋπολογισμού που θα το συντάξουμε και θα το ψηφίσουμε 

την επόμενη εβδομάδα, είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα. Το άρθρο 208 του … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Γάτσιο συγγνώμη για τη διακοπή που θα σας κάνω, ότι λέγεται, 

είτε από κάποιο άτομο της παράταξης είτε από κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. να 

αποφεύγουμε την επαναληψιμότητα.  

κ. Γάτσιος: Να απαντάτε στα ερωτήματα για να μην κάνουμε επαναλήψεις κ. 

Πρόεδρε. Το άρθρο 208 αναφέρει με σαφήνεια ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ότι 

έργο εκτελεστέο μπορεί να είναι αυτό μόνο που ψηφίζεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και 

για να μπορεί να τροποποιηθεί θέλει τη σύμφωνη γνώμη ξανά του Δ.Σ. Αυτό το Τεχνικό 

Πρόγραμμα που μας φέρατε πρέπει να είναι τόσο, οι αιρετοί δεν πήραν καθόλου μέρος 

και δεν θέλω να πιστεύω μετά από τόσα χρόνια ότι δεν έχουμε πάρει μέρος στην 

κατάρτιση του προγράμματος, είναι ένα υπηρεσιακό πρόγραμμα το οποίο δεν 

ανταποκρίνεται πουθενά.  
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Το πρόγραμμα συνολικά είναι, θα σας πω, ενώ έχει πάρει την κατεύθυνση που 

πρέπει, το 80% της ΣΑΤΑ να κατανεμηθεί, …που πήραμε του 2011 τη συσσωρευμένη, 

εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους …€, βεβαίως σωστά έχει και άλλα 

έσοδα, δεν είναι μόνο η ΣΑΤΑ που έχουμε να παίρνουμε για να γίνουν έργα. Να σας 

δώσω λίγο την κατανομή και εδώ να επισημάνω ότι εδώ υπάρχουν και μερικά ενταγμένα 

έργα στο ΕΣΠΑ τα οποία διογκώνουν τα ποσά αλλά επειδή δεν έχω ακριβώς τα ποσά και 

αφορά τη ΣΑΤΑ … Στις Σέρρες κατανέμονται 30.289.000 συν το … Πρόγραμμα που 

μας κατατέθηκε. Στο Σκούταρι 842.000 παλιά και νέα έργα, στον Λευκώνα 1.514.000 

έχει δύο νέα έργα που υπάρχουν εκεί και γι’ αυτό ανεβαίνει τόσο ο λογαριασμός, στο 

Μητρούσι 289.000, στην Ορεινή 30.000 και στην Βροντού 134.000 €. Κ.κ. Συνάδελφοι, 

ο Καλλικράτης ήρθε να ενισχύσει την Αυτοδιοίκηση και να μην εστιάσει όλο το 

ενδιαφέρον συγκεκριμένα στις πόλεις. Ο Καλλικράτης ήρθε για να δώσει κάτι 

παραπάνω, δεν ήρθε για να πάρουμε από τα χωριά έστω και αυτό που είχαν. Διότι με την 

μη πολιτική που εφαρμόζουμε, ο κόσμος ειδικά της Περιφέρειας πολύ σύντομα θα έρθει 

και θα μας κυνηγήσει με τις πέτρες. Τα 30.000 για την Ορεινή, είναι χρήματα που ήρθαν 

με χρηματοδότηση από το Μακεδονίας–Θράκης στις 14/12, δηλαδή δεν βάζουμε τίποτα 

στην κοινότητα Ορεινής από το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ούτε μισή δραχμή.   

Θεωρώ ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν 

και άλλα ερωτηματικά τα οποία είναι πάρα πολλά, όπως επίσης αν αυτά τα έργα που είπε 

ο κ. Μοσχολιός, που λέγονται συνεχιζόμενα, λέει ¨υπόλοιπα πιστώσεις …¨, τι από όλα 

ισχύει; Είναι υπόλοιπα; Είναι συμβάσεις από όλα τα έργα; Είναι πιστώσεις; Αυτό δεν το 

καταλαβαίνω. Πρέπει να διευκρινίζετε.  

Σε ότι αφορά την ουσία δεν θα πω παραπέρα γιατί νομίζω ότι για μένα 

προσωπικά τουλάχιστον, το απορρίπτω από την αρχή. Ευχαριστώ.  

κ. Γκότσης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, θα μιλήσω σαν παλιός αντιδήμαρχος 

έργων αλλά και σαν παλιός δημοτικός σύμβουλος. Καταρχήν, επειδή … και δεν πρόλαβα 

να ενημερώσω τον αρχηγό μου, τι είναι αυτά τα 17.500 €; Και τι αφορά; Είναι έργα 

αυτεπιστασίας. Τα έργα αυτεπιστασίας πρέπει να είναι, τα κάνει ο Δήμος με δικό του 

εργατικό προσωπικό και μηχανήματα. Πάνω από 17.500 € πάνω στον Τεχνικό Έλεγχο 

και αν είναι πάνω πρέπει να γίνει δημοπρασία, άρα πρέπει να είναι μέχρι 17.500 €. 

Δηλαδή, είναι 11.738 € συν το εργολαβικό όφελος συν τα απρόβλεπτα συν το ΦΠΑ 23% 

και βγαίνει το 17.500 €, άρα αυτό είναι έργα τα οποία θα γίνουν με αυτεπιστασία.  

Πάμε παρακάτω. Αυτά τα έργα που είπαν οι συνάδελφοι, τα 6 εκ. και λοιπά, τι 

γίνεται; Κάθε Δ.Α. που έρχεται, δίνει μια λίστα από έργα. Πεζοδρόμηση, Μεραρχίας 

κ.λπ. κ.λπ. Από εδώ τα βάζουν όλα και μετά επιλέγει ο κάθε Δήμαρχος τι μπορεί να 

κάνει. Δηλαδή από αυτά μπορεί να μη γίνει και τίποτα ή μπορεί να γίνει έργο 500.000 €. 

Αλλά τι γίνεται; Αυτά υπάρχουν στο κομπιούτερ εδώ και μια 15ετία, μερικά που έχουν 

γίνει τα σβήνουν και έρχεται τώρα αυτό το κατεβατό με 6 εκ.  

Και σας πληροφορώ το εξής συνάδελφοι, η ΣΑΤΑ κ. Φωτιάδη δεν είναι 1,5 εκ., 

900.000 είναι. Μόνο δυο δόσεις πήρε. Μέσα στον προϋπολογισμό είναι 900.000. Αφού 

πήραν τις δύο δόσεις, μεταφέρονται βέβαια στο 2011, τα χρήματα αυτά μεταφέρονται 

γιατί είναι δεσμευμένα. Δηλαδή με δυο λόγια αν ο Δήμος δεν πάρει ΣΑΤΑ, δεν έχει 

ΣΑΤΑ. Αυτά που προϋπολογίζει είναι ήδη δεσμευμένα από την προηγούμενη χρονιά.  
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Πάμε τώρα στο δια ταύτα. Εγώ θα έλεγα κ. Δήμαρχε να κάνετε την παρέμβαση 

σας και να βάλετε, πήγα είπα και εγώ στο χωριό μου δεν θα γίνει κανένα έργο; Μου δίνει 

ο Δ/ντής ένα κατεβατό από έργα για όλα τα χωριά. Τι θα έπρεπε;  

Έπρεπε να κάνετε την παρέμβαση σας, έστω για να καλύψουμε το δημόσιο 

αίσθημα, για να καλύψουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί όταν είναι εγγεγραμμένα εδώ 

έχετε και μια αξιοπρέπεια σαν Δ.Α., τώρα πολύ σωστά το έθεσαν οι συνάδελφοι, για να 

γίνεται αναμόρφωση όλα αυτά που λέτε όλα εντάξει, αλλά όταν ψηφίζετε επίσημα αυτή 

τη στιγμή στο Τεχνικό Πρόγραμμα και υπάρχουν 5 έργα σε κάθε χωριό είναι μια 

δέσμευση προς τους κατοίκους, προς τους άρχοντες τους τοπικούς εκεί, οι οποίοι όταν θα 

πάνε στο κάθε χωριό τι θα αποκομίσουν από αυτό το Δ.Σ.; Ότι δεν έγινε τίποτα; Ότι δεν 

υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα τίποτα; Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε αλλά θα 

έπρεπε να κάνετε μια παρέμβαση και σε κάθε χωριό να βάζατε 3-4 έργα για να 

ικανοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι μια δέσμευση γιατί ο τοπικός 

άρχοντας θα έρχεται και θα σας ενοχλεί και θα λέει ¨δήμαρχε στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

ψηφίσαμε εκείνο, δεν έγινε τίποτα¨. Σας ευχαριστώ πολύ. 

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ θα πω με δυο λόγια, σας είπα, δεν κατανέμετε δίκαια τον 

πλούτο της πόλης. Όλα τα λεφτά πάνε στην πόλη των Σερρών και στα χωριά …  

Αυτό το πράγμα είναι πρόχειρο, είναι έωλο και παρακαλώ πάρα πολύ να το 

αποσύρετε, γιατί είναι κρίμα και ντροπή να νιώθουν οι κάτοικοι αυτού του Δήμου 

οποιουδήποτε χωριού ότι τους αγνοούμε. Παρακαλώ να το αποσύρετε το Τεχνικό 

Πρόγραμμα και να το ξανακάνετε εκ νέου.  

κ. Φωτιάδης:  Σε εσάς κ. Πρόεδρε θα απευθυνθώ. Μου παραδώσατε το Τεχνικό 

Πρόγραμμα με 6 σελίδες και έγινε αναφορά από τον κ. Δήμαρχο για έργα τα οποία μέσα 

δεν τα βρίσκω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο, αν άλλαξαν κάποια έργα σήμερα το πρωί θα 

έπρεπε να μας το πείτε, αλλιώς άλλα έχουμε εμείς υπόψη μας και άλλα θα ψηφίσετε. 

Τουλάχιστον στη σελίδα όπου αναφέρετε τα νέα έργα για την δημοτική ενότητα των 

Σερρών πρέπει να αναγνώσετε ποια έργα μπαίνουν, γιατί αυτά που ανέφερε ο κ. 

Δήμαρχος δεν τα έχουμε. Διερωτώμαι γιατί έγινε αυτή η ¨πρόχειρη¨ δουλειά. Δεν μπορώ 

να ξέρω. Πρέπει να μας απαντήσετε γιατί μέχρι σήμερα το πρωί το Τεχνικό Πρόγραμμα 

άλλα έλεγε. Πχ. σ’ αυτό που μου δώσατε δεν έχει κανένα έργο στη Βροντού. Από την 

σύνδεση λοιπόν και την ποιοτική αναφορά και ένταξη έργων δεν είναι συμβατή ως 

οφείλουμε με βάση την απόφαση του Υπουργού. Αυτό είναι ένα θέμα κ. Πρόεδρε που 

αφορά πρωτίστως εσάς. Πρέπει να δείτε και να αναγνώσει ο κ. Αντιδήμαρχος των έργων 

ποια έργα μπαίνουν.  

Θεωρώ ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίζεται σήμερα ότι ψηφίζεται και 

ισχύει. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες παρεμβάσεις διότι δεν ταιριάζει να γίνονται 

αυτά τα πράγματα, είναι άμεσα εκτελεστέο. Και επειδή ο κ. Γάτσιος έκανε αναφορά για 

την εγκύκλιο 45 και είπε για τον Καλλικράτη, ο Καλλικράτης είναι πολύ καλά 

οργανωμένο το σχέδιο. Πριν εκπνεύσει το 2010 υπήρχαν όλες οι οδηγίες και σήμερα 

αυτό που ψηφίζουμε δεν αλλάζει. Γιατί θα έπρεπε να είναι ακριβώς, κοστούμι, με βάση 

τους πόρους από τη ΣΑΤΑ, δεν είναι της παρούσης να εξηγήσουμε τι είναι η ΣΑΤΑ, θα 

έπρεπε να πάρει το μερικό της κάθε κοινότητα, κάθε Δήμος, κάθε δημοτική ενότητα. 

Σήμερα έπρεπε να το πάρει, δεν μπορεί να γίνει άλλη μέρα. Ξέρουμε σήμερα το ύψος.  
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Επίσης, δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε πχ. τόσα πολλά έργα για την ενότητα 

των Σερρών σε προϋπολογισμό πολύ υψηλό που όταν τα αθροίσουμε σχεδόν πρέπει και 

αν του χρόνου κάναμε διόρθωση και τον άλλον χρόνο, επί της ουσίας δεσμεύουμε τη 

ΣΑΤΑ όλου του Δήμου μόνο για την ενότητα των Σερρών για τα 4 χρόνια. Δηλαδή δεν 

θα ολοκληρώσουμε τα έργα; Θα δίνουμε ένα ποσό κάθε χρόνο; Αλλά δεσμεύσαμε τη 

ΣΑΤΑ της 4ετίας και για το σύνολο του Δήμου; Δείτε παρακαλώ τον προϋπολογισμό και 

αν τα αθροίσει ο κ. Αντιδήμαρχος θα δείτε ότι προκύπτει. Δεν χρειάζεται να αναφέρω 

νούμερα ή ιστόγραμμα. Πως μπορούμε να ψηφίσουμε εμείς ένα τέτοιο Τεχνικό 

Πρόγραμμα όταν δεν το έχουμε, αλλάζει μέχρι και σήμερα, είναι τόσο άδικο με 

ελάχιστες δυνατότητες των δημοτικών ενοτήτων και γενικότερα όταν με αυτόν τον τρόπο 

όπως εξήγησα, το σύνολο και όλες οι δυνάμεις επί της ουσίας για … δεσμεύονται 

σήμερα. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία δυνατότητα να ενταχθεί άλλο έργο διότι τα 

έργα τα οποία εντάσσονται σήμερα στο Τεχνικό ή δεν θα ολοκληρωθούν κ. Γκότση και 

θα στέλνονται σε μια λογική του παρελθόντος ή θα απορροφήσουν το σύνολο των 

χρημάτων που έχουμε για επενδύσεις του Δήμου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι 

ασύμβατο, να μην πω παράνομο, με βάση τις οδηγίες που έχουμε από το ΥΠΕΣ και δεν 

πρέπει να το ψηφίσουμε κ.κ. Συνάδελφοι. Δεν είναι δουλεμένη αυτή η λίστα και βεβαίως 

θεωρώ ότι είναι ιδιαιτέρως άδικη.  

Επίσης, θα μου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε να κάνω μια αναφορά στην αξιότιμη 

συναδέλφισσα η οποία έκανε προσωπική αναφορά και χαρακτηρισμό στο πρόσωπο μου, 

δεν υπάρχει τίποτα από πλασματικότητα και αν διαβάσουμε τον Καλλικράτη … εν πάση 

περιπτώσει σήμερα δεν ψηφίζουμε ένα πλασματικό Τεχνικό Πρόγραμμα ούτε θα 

ψηφίσουμε έναν πλασματικό Προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν 

συνέβαινε στο παρελθόν δεν μπορούμε να το κάνουμε και τούτο αν … ο κ. 

Αντιδήμαρχος ξέρει ότι αυτή η δυσλειτουργία των δωδεκατημορίων ήρθε ακριβώς από 

τον τρόπο από τον οποίο συντάχθηκε από τους παλιούς ο προϋπολογισμός. Αυτό όμως 

δεν μπορεί να συμβεί. Πάτε για ισοσκελισμό και υπάρχει άλλου είδους λογική. Άρα 

λοιπόν δεν μπορεί να είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα πλασματικό, πρέπει να είναι 

πραγματικό σήμερα και όπως εξηγήσαμε δεν έχετε αυτό το στοιχείο.  

Λοιπόν, θεωρώ κ. Γκότση και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι … υπάρχουν και 

προβλέπονται και θα έπρεπε να τις ενσωματώσουμε, όπως σας είπα κ. Πρόεδρε, στο 

συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο δεν βλέπω να έχει ενσωματώσει τα πολλά 

έργα που έρχονται από τα ενταγμένα έργα που οι πρώην δήμοι και ο Δήμος Σερρών 

έχουν μεριμνήσει. Έχουμε μια λίστα με 14.618.000. Δηλαδή θα τρέξουν μέσα στο 2011 

έργα 14.618.000 € πρόσθετα. Και επειδή συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον Δήμο 

Λευκώνα ο κ. Γάτσιος, επί της ουσίας είναι πλασματικό όσον αφορά τις επενδύσεις που 

γίνονται από το Κρατικό πρόγραμμα, από τη ΣΑΤΑ, δεν ισχύει διότι δύο έργα 940.648 € 

που αφορά τη … και Βιομηχανική Περιοχή και του οικισμού και το άλλο είναι 

αποκατάσταση … επί της ουσίας λοιπόν, ο πρόεδρος του Λευκώνα είναι εδώ, από το 

διαμέρισμα των Καλών Δένδρων δεν μπήκε κανένα έργο. Από την Αναγέννηση τι έργο 

μπήκε; Θέλω να πω, μεγάλες κοινότητες οι οποίες έχουν ανταποδοτικά.  

Κλείνοντας κ. Πρόεδρε, απευθύνομαι στον κ. Δήμαρχο, κ. Δήμαρχε, αυτή η λίστα 

που μας δώσατε έχει από ΣΑΤΑ, από ιδίους πόρους, αλλά στα έργα της ενότητας των 

Σερρών, πηγές χρηματοδότησης δεν αναφέρει τίποτα. Γιατί;  
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Ούτε βεβαίως στη συνέχεια μετά το 4ο φύλλο δεν αναφέρει προέλευση 

χρηματοδότησης. Δεν οφείλατε να μας γνωρίσετε από πού; Μήπως είναι η ΣΑΤΑ του 

Δήμου; Και μάλιστα η ΣΑΤΑ της 4ετίας; Σας ευχαριστώ.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι. Δυο τρία σχόλια θέλω να 

κάνω και είναι τα εξής.  

1ον, να συνειδητοποιήσουμε τι λέμε τόση ώρα εδώ, ο κ. Δήμαρχος και όλοι εδώ 

καταλάβαμε ότι συζητάμε για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο είναι εικονικό. 

Συζητάμε για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο ειπώθηκε ότι επί πολλά χρόνια 

εφαρμόζεται αυτή η τακτική, την οποία δεν αντιλαμβάνομαι εγώ, έχουμε μια λίστα με 

έργα και κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε τα ίδια έργα … Αυτό εάν συμβαίνει, ως λογική, 

ως πρακτική είναι λάθος. Το να ομολογούμε δημοσίως, ενώπιων των Σερραίων 

συνδημοτών μας ότι ψηφίζουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα εικονικό, ουσιαστικά 

κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και κοροϊδεύουμε τους Σερραίους δημότες.  

Εγώ δηλαδή θα προτιμούσα ως θέμα το Τεχνικό αυτό Πρόγραμμα να 

περιλαμβάνει 5 έργα, να ξέρουμε ότι αυτά τα 5 έργα μπορούμε και να υλοποιήσουμε. 5 

έργα ουσίας, 5 έργα που να μπορούν να δώσουν κάποια ανάσα και να λύσουν 

προβλήματα Σερραίων δημοτών. Ένα ζήτημα είναι αυτό και είναι θέμα αρχής.  

Επίσης, θέμα αρχής είναι για μένα το να μπορεί η Δ.Α. να κάνει την ιεράρχηση η 

ίδια των έργων που θα πρέπει να γίνουν σε κάθε δημοτική ενότητα, ασφαλώς και θα 

πρέπει να υπάρχει κατανομή των πόρων με βάση τον πληθυσμό της κάθε δημοτικής 

ενότητας και απορώ εδώ, δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση των συναδέλφων από τις 

δημοτικές ενότητες, οι οποίοι διαπιστώνουν εδώ ότι δεν έχουν περιληφθεί οι ενότητες 

από τις οποίες προέρχονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και αυτό είναι μια 

εξόφθαλμη αδικία που γίνεται σε βάρος των συνδημοτών μας αυτών.  

Θα πρέπει λοιπόν να μην περιμένουμε τι προτάσεις θα μας κάνει ο κάθε 

Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και με βάση αυτού θα υλοποιήσουμε τα έργα. Πρέπει 

ως Δ.Α. να έχετε συγκεκριμένους στόχους και να δώσετε συγκεκριμένες λύσεις. Και για 

ποιο λόγο το λέω αυτό; Γιατί οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και είναι λίγοι.  

Άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το πώς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τις πηγές 

χρηματοδότησης. Αυτό είναι θέμα δικό σας, θέμα δικής σας διεκδικητικότητας, στην 

Αθήνα, στα υπουργεία, για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε επιπλέον πόρους. Αυτό θα 

ήταν ευχής έργο, αλλά με τα σημερινά πενιχρά δεδομένα και τη φτώχεια η οποία 

επικρατεί, και εδώ είναι το πρόβλημα κ. Φωτιάδη του Καλλικράτη, ο Καλλικράτης και η 

διοικητική μεταρρύθμιση είναι κάτι αναγκαίο, είναι κάτι που … μια νομοτέλεια ίσως, το 

πρόβλημα με τον Καλλικράτη είναι, εδώ είναι η διαφορά της επιλογής της σημερινής 

Κυβέρνησης με την επιλογή της Ν.Δ., η οποία δεν τόλμησε να προχωρήσει σε διοικητική 

μεταρρύθμιση πριν εξασφαλίσει τους πόρους. Εκεί είναι η υπευθυνότητα. Σήμερα 

βρισκόμαστε, μας έχουν ρίξει όλους τους δήμους της χώρας στην άβυσσο, στο πέλαγος 

και μας άφησαν να κολυμπάμε χωρίς να έχετε την δυνατότητα να το κάνετε. Αυτό είναι 

εξ ορισμού ένα πρόβλημα για το οποίο είναι υπεύθυνη η σημερινή κυβέρνηση.  

Κλείνω κ. Πρόεδρε, μία τελευταία κουβέντα μόνο. Υπάρχει σοβαρό θέμα με το 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν είναι δυνατόν να … η Δ.Α. εισηγούμενη το συγκεκριμένο 

ζήτημα και να μας λέει ψηφίστε το τώρα, είναι ενδεικτικό, είναι εικονικό, μετά θα 

κάνουμε τροποποιήσεις. Τι ψήφο να δώσουμε; Σε ένα πρόγραμμα το οποίο εξαρχής μας 

λέτε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί; Τι κάνουμε εδώ; Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας;  
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Δεν πρέπει να χειρίζεστε το θέμα με τέτοιον τρόπο, θα έπρεπε να υπάρχουν 

συγκεκριμένες προτάσεις και να λύνουν ουσιαστικά προβλήματα του κάθε δημοτικού 

διαμερίσματος, θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική βούληση από τη Δ.Α., θα 

έπρεπε η Δ.Α. να ξέρει τι θέλει να κάνει και να μην περιμένει απλά και μόνο προτάσεις 

και ότι μας προτείνουν αυτό θα κάνουμε. Εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να 

κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε επικουρικά, συμβουλευτικά τις προτάσεις που θα 

γίνουν από τους προέδρους. Με λίγα λόγια πρέπει να γίνουν έργα ουσιαστικά, έργα που 

να δίνουν λύσεις και όχι απλά για να κάνουμε τοπική κατανάλωση στις τοπικές 

κοινωνίες επειδή έτσι το πρότεινε ο Χ πρόεδρος.  

Καταλήγω λέγοντας ότι όσον αφορά εμένα, ψήφο σε ένα εικονικό Τεχνικό 

Πρόγραμμα δεν μπορώ να δώσω.  

κ. Χουρουζίδης: κ.κ. Συνάδελφοι, το πόσο πρόχειρα έγινε το Τεχνικό 

Πρόγραμμα φαίνεται πως ενώ την Παρασκευή στις 18/3 το έντυπο που είχα στα χέρια 

μου του Τεχνικού Προγράμματος ανέφερε για δύο έργα και συγκεκριμένα στην 

Αναγέννηση, μιλούσε για διαπλάτυνση σε δύο γέφυρες στο αγρόκτημα της 

Αναγέννησης, και ένα άλλο ήταν η μεταφορά του αντλιοστασίου στην ίδια δημοτική 

κοινότητα,  με έκπληξη  διαπίστωσα πως το  Τεχνικό Πρόγραμμα που έχω στα χέρια μου 

τα δύο έργα αυτά δεν αναφέρονται. … υπάρχει του Καπ. Μητρούση, τα έργα … που 

ήταν συνεχιζόμενα έργα, υπάρχει η διαπλάτυνση πλατείας Άνω Καμήλας, κατασκευή 

τοιχοποιίας στο πολιτιστικό κέντρο Μονοκκλησιάς, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη 

δημοτική κοινότητα Αναγέννησης. Εύχομαι να είναι … αλλά εκτιμώ πως τα έργα αυτά 

δεν θα γίνουν.  

Αναφέρομαι πάλι στον Δήμο Καπ. Μητρούση, συνεχιζόμενα έργα, στην 

δημοτική ενότητα Κ. Μητρουσίου υπάρχει επικαιροποιημένη μελέτη, από την δημοτική 

ενότητα Μητρουσίου έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, στον βιολογικό 

δηλαδή των Σερρών, το προηγούμενο συμβούλιο που είχαμε υπήρχε θέμα υποβολή 

φακέλου για την χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρέπει να σας τονίσω ότι είστε ιδιαίτερα τυχεροί 

που ενώ δεν κάνατε τίποτα θα νιώσετε τη χαρά και την ικανοποίηση ενός τόσο μεγάλου 

έργου. Η γνώμη μου είναι πως τα δύο αυτά μεγάλα έργα στις δημοτικές κοινότητες του 

Μητρουσίου και του Σκουτάρεως προϋπολογισμού 18 εκ. €, θα λύσουν, είναι προσωπική 

μου εκτίμηση στην Τ.Α., θα λύσουν το 50% της καθημερινότητας των προβλημάτων των 

πολιτών, των συμπολιτών μας στους δύο αυτούς δήμους.  

Για να έρθουμε τώρα στους αριθμούς που πραγματικά καίνε και αναφέρομαι στα 

νέα έργα, στους Δήμους Καπ. Μητρούση, Σκουτάρεως και Λευκώνα, ακούστε το 

σύνολο, το σύνολο των νέων έργων είναι 45.000 €. Και μόνο αυτό τα λέει όλα, ενώ για 

τον Δήμο Σερρών υπάρχουν χρήματα της τάξεως των 6.195.000. 

κ. Δήμαρχος: Θα παρακαλούσα, αν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας ο κ. 

Θεμιστοκλέους να δώσει μια απάντηση στο θέμα του αν μπορεί να τροποποιηθεί βάσει 

του νόμου ένα Τεχνικό Πρόγραμμα; Ναι ή όχι;   

κ. Χουρουζίδης: Υπάρχει ανάγκη να μπούμε σε ένα … τροποποίησης των 

τροποποιήσεων;  
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κ. Θεμιστοκλέους:  Σαφέστατα βάσει του άρθρου … του 3463 προβλέπεται η 

αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. λόγω ειδικών 

συνθηκών. Σαφέστατα το άρθρο το συνδυάζει … ενόψει του ότι έχουμε μια νέα Δ.Α., … 

πηγές προέλευσης των χρημάτων που προέρχονται από πηγές που δεν ξέρουμε αυτή τη 

στιγμή, για παράδειγμα οι ΚΑΠ που έρχονται αναφέρονται μόνο … το 1/3 των ΚΑΠ που 

θα έρθουν στον Δήμο ως δημόσιες επενδύσεις, δεν εμφανίστηκαν. Επίσης δεν ξέρουμε η 

ΣΑΤΑ, και ακόμη σήμερα εμφανίζονται εισροές χρημάτων από το πρόγραμμα ΑΝΕΣΕΡ. 

Ενόψει όλων αυτών των δεδομένων, θεωρώ ότι πράγματι η Δ.Α. θα έχει την δυνατότητα 

να αναμορφώσει συντοχρόνως το Τεχνικό Πρόγραμμα λόγω των ιδιαιτέρως συνθηκών.  

Επίσης να αναφέρω ότι πράγματι η εγκύκλιος, όπως πολύ καλά ανέφερε ο κ. Φωτιάδης, 

προσδιορίζει τα χρηματικά αυτά ποσά βάσει βέβαια της ΣΑΤΑ που πήρε κυρίως ο Δήμος 

και όχι που θα έπαιρνε. Εάν μαζέψετε το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων σε κάθε 

δημοτι΄κη ενότητα, είναι πολλαπλάσιο από το ποσό που αναλογεί στη ΣΑΤΑ που έχουν 

πάρει όλες οι δημοτικές ενότητες, από τη ΣΑΤΑ του 2010. Για παράδειγμα θα δείτε τον 

Δήμο Καπ. Μητρουσίου, να του αναλογεί από τη ΣΑΤΑ των δύο δόσεων το ποσό των 

169.000 €. Τα εγγεγραμμένα που έχει ως συνεχιζόμενα έργα, έχει πάνω από 980.000 

έργα. Θα δείτε επίσης την δημοτική ενότητα Σκουτάρεως. Του αναλογούσε 122.000 € 

έργα.  

Αυτή τη στιγμή από αυτά τα οποία εμφανίζουμε ως συνεχιζόμενα τα οποία 

προέρχονται είπαμε από νομικές δεσμεύσεις, από συμβάσεις που είναι προς … είναι 

800.000 €. Επομένως δεν τίθεται θέμα ότι αυτές οι δημοτικές ενότητες θα ριχθούν ενόψει 

του νέου αυτού Τεχνικού Προγράμματος. Και εξάλλου, αυτή τη στιγμή η Δ.Α. έχει ένα 

πολύ καλό αρχείο που ήρθε από τη διαβούλευση, ανά πάσα ώρα και στιγμή εφόσον 

φτάσουν νέες χρηματοδοτήσεις, κάθε δημοτική ενότητα έχει προτάξει έργα και έχει 

προτάξει έργα από τον δεσμευμένο προϋπολογισμό που … από τις δημοτικές ενότητες 

που έχουν προταθεί. Επομένως, θα έχει την δυνατότητα η Δ.Α. να αναμορφώσει το 

Τεχνικό Πρόγραμμα και να βάλει συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηλίου 

φαεινότερο. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ακόμη και ο προϋπολογισμός είναι υπό … και 

αυτός έρχεται τελευταία στιγμή, δεν ξέρει το υπουργείο αν τα 3 δωδεκατημόρια θα 

συμψηφιστούν στον προϋπολογισμό του 2011, … λεπτομέρειες καθιστούν δύσκολο το 

έργο κυρίως των υπηρεσιακών παραγόντων που συνέταξαν με μεγάλη προσπάθεια και το 

Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό. … 

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των τοποθετήσεων.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε επί προσωπικού, διότι έκανα μια τοποθέτηση και 

ανέφερα νούμερα. Αναφέρατε τον Δήμο Καπετάν Μητρούση, να διαβάσω λοιπόν το 

σύνολο, να δούμε εδώ τι έχει από ΣΑΤΑ. Εδώ στον Καπετάν Μητρούση στο τελευταίο 

φύλλο στην εισήγηση που μου δώσατε διαβάζω ¨διαμόρφωση πλατείας Άνω Καμήλας 

33.592 €, άλλο έργο 12.000 για μια εξωτερική τοιχοποιία στο … Μονοκλησιάς και 

ακόμα ένα έργο 12.000 πλακοστρώσεις στην Αναγέννηση¨. Που είναι … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Φωτιάδη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επί προσωπικού ζητήσατε 

και επί προσωπικού δεν είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκληρώθηκε το θέμα, 

ολοκληρώνει ο κ. Δήμαρχος και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κ. Φωτιάδης: Δεν ξέρουμε ποιο τεχνικό πρόγραμμα να ψηφίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό που έχετε στα χέρια σας. Πριν δώσω το λόγο στον κ. 

Δήμαρχο, είναι ο Πρόεδρος της κοινότητας Καλών Δένδρων.  
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Πρόεδρος Κοινότητας Καλών Δένδρων:  Νιώθω αδικημένος γιατί βάσει του 

Τεχνικού Προγράμματος η δική μου τοπική κοινότητα, από ότι είδα στα νέα έργα, έχει 1 

έργο ¨Συντήρηση …¨, γύρω στα 7.000. Μετά αφού συνέχισε ο Δήμαρχος και εξήγησε ότι 

θα διαχειριστούμε τη ΣΑΤΑ και αυτό είναι απαίτηση μας όλων των προέδρων, να 

διαχειριστούμε τη ΣΑΤΑ όπως ξέρουμε εμείς για τα χωριά μας. Δεν είναι δυνατόν ένα 

χωριό περίπου 2.000 κατοίκων να είναι μόνο με 1 έργο 7.000 €. 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Δήμαρχος ολοκληρώνει. 

κ. Δήμαρχος: Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί καλύφθηκα κατά ένα μεγάλο μέρος, 

κατά 90% από τον κ. Γκότση. Είπε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν, είναι παλιός 

συνάδελφος, ζει τον Δήμο Σερρών χρόνια, είπε την αλήθεια.  

Καταρχήν, θα ξεκαθαρίσουμε δυο πράγματα. Το ένα ξεκαθαρίστηκε από τον κ. 

Γενικό, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να 

υπάρχει αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Το λέει ο Νόμος, τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος και αναμόρφωση των ποσών μπορούν να γίνουν. Αυτό τι σημαίνει; Όταν 

έρθουν τα χρήματα με το καλό, τότε θα κληθούν όπως είπα και στην αρχή και πάλι οι 

Πρόεδροι,  και θα κάνουν τις προτάσεις τους.  Αυτό δεν  σημαίνει  ότι εμείς ως Δ. Α.  δεν 

έχουμε προτάσεις για το κάθε χωριό, υπάρχουν προτάσεις και είναι καταγεγραμμένες και 

στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Αυτές οι προτάσεις καταγράφονται και από τους 

ίδιους τους Προέδρους και από τα Τοπικά Συμβούλια. Ένα αυτό, τροποποίηση γίνεται. 

Μα και όλα τα έργα να τα βάζαμε, πάλι όταν θα ήταν να κάνουμε ένα έργο θα ερχόταν 

στο Δ.Σ. 

2ον, υπάρχει νόμος, διαβάστηκε και από κάποιους συναδέλφους, αυτό που λέτε, 

αυτή η κινδυνολογία ότι αδικούνται οι πρώην δήμοι και οι κοινότητες. Δεν μπορεί να 

συμβεί, δεν το επιτρέπει ο Καλλικράτης, το διαβάσατε, το λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος; 

να το διαβάσω και πάλι για να γίνει κατανοητό. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν χρειάζεται κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε, δεν μπορώ να μιλήσω 5 λεπτά; Όλοι 

αναφέρθηκαν σε αυτό το πράγμα, ότι αδικούνται τα χωριά. Ο Καλλικράτης δεν το 

επιτρέπει αυτό. Τι λέει ο νόμος; ¨Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις 

δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, διατίθεται¨, 

όχι πρέπει ή μπορεί, ¨διατίθεται υποχρεωτικά σε κάθε δημοτική ενότητα για έργα που 

εκτελούνται σε αυτή ποσοστό τουλάχιστον 80% των πιστώσεων¨. Και να θέλει ένας 

Δήμαρχος να μη δώσει σε έναν πρώην Δήμο χρήματα, δεν μπορεί. Θα δώσει το 80% της 

ΣΑΤΑ που θα έρθει. Εδώ τώρα, εμείς για να είμαστε ως Δ.Α. ακόμη πιο δίκαιοι, 

φωνάξαμε τους προέδρους και τους λέμε ¨κοιτάξτε πχ. στην δημοτική ενότητα 

Σκουτάρεως ή στη δημοτική ενότητα Λευκώνα, Καπετάν Μητρούση, που είναι τόσα 

χωριά εκεί, για να μην αδικηθούν και οι κοινότητες, πόσα λεφτά μας υποχρεώνει να 

δώσουμε ο Καλλικράτης; Πχ. στον πρώην Δήμο Σκουτάρεως; Αυτά εμείς ανάλογα με 

τον πληθυσμό που έχει το κάθε χωριό θα τα μοιράσουμε δίκαια¨. Και τους δώσαμε έναν 

πίνακα με τα χρήματα που αντιστοιχεί στο κάθε χωριό και έτσι θα γίνει. Όταν θα έρθουν 

τα χρήματα αυτό θα γίνει. Δεν θα αδικηθεί κανένα χωριό, θα πάρει τα χρήματα που του 

αντιστοιχούν. 

Λέτε ότι είναι εικονικό το Τεχνικό Πρόγραμμα, ε δεν είναι εικονικό; Έχουμε 

ΣΑΤΑ; Μας είπε η Κυβέρνηση τι χρήματα θα πάρουμε;  
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Άλλες χρονιές από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο ξέραμε τη ΣΑΤΑ θα πάρουμε στον 

επόμενο έτος και προγραμματίζαμε, τώρα δεν ξέρουμε τι ΣΑΤΑ θα πάρουμε και αν θα 

πάρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ και αν θα πάρουμε. 

Τις προηγούμενες χρονιές τα ξέραμε και κάναμε βάσει των χρημάτων που παίρναμε 

κάναμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εκ των πραγμάτων είναι εικονικό. Υπάρχει 

περίπτωση να μην είναι εικονικό το Τεχνικό Πρόγραμμα; Υπάρχει Δήμος που δεν έκανε 

εικονικό Τεχνικό Πρόγραμμα; 

Στην πράξη θα δείξε, είπαμε 1ον ο Καλλικράτης δεν αφήνει να αδικηθεί καμία 

δημοτική ενότητα, αλλά και εμείς δεν θα επιτρέψουμε να αδικηθεί και καμία κοινότητα, 

τοπική ή δημοτική μέσα σε κάθε πρώην δημοτική ενότητα.  

Εμείς τον Καλλικράτη τον ψηφίσαμε γιατί πιστεύουμε ότι έπρεπε να γίνει αυτή η 

μεταρρύθμιση. Τον ψηφίσαμε όμως με αυτά που έλεγε, το έλεγα και προεκλογικά, ο 

Καλλικράτης προβλέπει ότι θα δίνει αρκετά χρήματα στην Τ.Α. Το αν δεν δίνουν αυτό 

είναι μια άλλη υπόθεση και αυτά τα λέγαμε προεκλογικά και στο χέρι μας είναι, εδώ 

είμαστε, να διεκδικήσουμε, να πάρουμε αυτά που προβλέπει ο Καλλικράτης. Διότι αν οι 

ΟΤΑ πάρουν αυτά που προβλέπει ο Καλλικράτης μπορούν να γίνουν θαύματα αν 

υπάρχουν ικανές Δ.Α.  

Θα είχατε δίκαιο να μην ψηφίσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα σε δύο περιπτώσεις, αν 

ήμασταν μια Δ.Α. που είχε συνέχεια, δηλαδή ήμασταν και την προηγούμενη 4ετία και 

είχαμε κάποια ευθύνη για τα έργα τα προηγούμενα ή για Τεχνικά Προγράμματα, θα 

είχατε δίκιο θα έλεγα εντάξει έχετε ένα συγκριτικό στοιχείο. Ή θα είχατε δίκιο τη 2η 

χρονιά, θα υπήρχε ένα πάτημα για να μην το ψηφίσετε. Τώρα όμως Καλλικράτης 

υπάρχει και ξέρουν πολύ καλά όλοι οι δήμαρχοι και όλες οι Δ.Α. που είναι στο τιμόνι 

των Δήμων τι περνάμε αυτούς τους μήνες, αυτό το μεταβατικό στάδιο. 2ον, είναι η πρώτη 

μας 4ετία, δεν είναι ούτε καν η δεύτερη χρονιά, δεν υπάρχει πρόσχημα για να πει 

κάποιος ¨δεν ψηφίζω ένα Τεχνικό Πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε λεφτά¨. 

Έτσι δεν πρόκειται να πείσετε μεθαύριο κανέναν ότι έχετε καλές διαθέσεις και θέλετε να 

βοηθήσετε τον Δήμο ή την Δ.Α., διότι δεν πατάτε γερά, δεν πατάτε τεκμηριωμένα.  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα επιβάλλεται να ψηφιστεί, προηγείται του 

προϋπολογισμού, αυτό λέει ο νόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και 

πιστεύω ότι αν η Πολιτεία δώσει κάποια χρήματα, και στα χωριά θα γίνουν κάποια έργα, 

δεν λέω ότι θα γίνουν θαύματα, και η πόλη θα πάει καλύτερα και γενικότερα ο Δήμος θα 

κάνει ένα βήμα μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε επί της διαδικασίας έθεσα ένα θέμα, να διαβάσετε τη 

λίστα των έργων του Δήμου Σερρών.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε κ. Φωτιάδη. Μπαίνουμε στη διαδικασία 

της ψηφοφορίας.           

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι  
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι  

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 
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Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος: Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα κάνουμε ένα 10λεπτο διάλειμμα.  

 

… 

κ. Πρόεδρος:   Εκ παραδρομής προηγουμένως μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

έπρεπε να ενσωματωθεί και κάτι το οποίο μου φέρανε ο κ. Πάλλας Χρήστος από την 

Τ.Υ. του Δήμου ενυπόγραφο φυσικά, εκ παραδρομής δεν το βάλαμε μέσα στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα, λέει τα εξής, θα σας το διαβάσω, είναι υπογεγραμμένο από τον κ. Πάλλα 

και την κ. Βασιλοπούλου, ¨Λαμβάνοντας υπόψη με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 13976 της 

21/3/2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας … 

κ. Μηλίδης: Πότε ήρθε αυτό; 

κ. Πρόεδρος:   Ήρθε σήμερα και σήμερα το μεσημέρι μου φέρανε στο γραφείο 

αυτό ακριβώς το πρόγραμμα το οποίο ακούστε το και θα σας πω με δυο λόγια τι λέει 

αυτό ¨ Λαμβάνοντας υπόψη με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 13976 της 21/3/2011 έγγραφο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Επιβεβαίωση 

του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονόμησης ενέργειας από τους 

ΟΤΑ «Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΟΤΑ», παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα 2011 στην ενότητα νέα έργα δημοτικής ενότητας Σερρών τον τίτλο του 

κάτωθι έργου «¨Πρόγραμμα Εξοικονομώ Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 996.000 € 

εκ των οποίων οι 697.200 € είναι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από ιδίους πόρους το 

ποσό των 298.800 €¨. Υπογράφει ο κ. Πάλλας Χρήστος και η κ. Βασιλοπούλου Ειρήνη. 

Τι είναι αυτό το πρόγραμμα; Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάρθηκε προηγούμενη 

απόφαση Δ.Σ. από τις 3/6/2009 και το οποίο πρόγραμμα το είχαν ψηφίσει άπαντες. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στις πηγές εξοικονόμησης, στα 

φωτοβολταϊκά κ.λπ., αυτό αφορά κυρίως, ήταν σε αδράνεια όλο αυτό το διάστημα και 

ξαφνικά όπως σας είπα, με ημερομηνία 21/3 δέχθηκε το συγκεκριμένο τμήμα ένα 

τηλεφώνημα, μια πρόταση, ότι ενεργοποιείται αυτό το πρόγραμμα. Και η ερώτηση των 

υπευθύνων από το Υπουργείο ήταν ¨σας ενδιαφέρει αυτό το πρόγραμμα¨ και φυσικά οι 

υπηρεσίες του Δήμου είπαν ¨ναι¨.  

κ. …:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα αυτό αφορά μια 

πρόταση που έχει κάνει ο Δήμος στο Υπουργείο Ανάπτυξης τότε, δεν υπήρχε το …, για 

να ενταχθεί ο Δήμος, το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να λειτουργήσει με ένα ποσό των 

996.000 ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας σε 4 κτίρια 

συγκεκριμένα.  
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Το ένα κτίριο είναι το Κολυμβητήριο που υπάρχει στη κοιλάδα, το κλειστό 

γυμναστήριο της κοιλάδας, το κλειστό γυμναστήριο του ΝΟΒΑ και το Δημαρχείο. Ο 

Δήμος είχε την υποχρέωση να συμμετέχει με 30% στα 996.000 και στις 21 του μηνός μας 

ήρθε ερώτηση από τον φορέα διαχείρισης αυτού του προγράμματος, αν θέλουμε να 

επικαιροποιήσουμε αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει ή όχι. Επίσης μας θέτουν και δυο 

ερωτήματα, αν έχουμε σαν Δήμος την διαχειριστική επάρκεια που είναι απαραίτητη για 

την ένταξη μας στο ΕΣΠΑ και επίσης αν θέλουμε να ψηφίσουμε και την συμμετοχή μας 

στο ποσοστό του 30%. Και εμείς τώρα εισηγούμαστε στο Δ.Σ. να ψηφίσουμε τα 

παραπάνω.  

κ. Γκότσης: Μια ερώτηση. Τι όφελος έχει ο Δήμος από αυτό; 

κ. …: Ο Δήμος εκτός του ότι θα πάρει 600.000 … 

κ. Γκότσης: Θα βάλει όμως 300.000. 

κ. …:  Το όφελος είναι ότι θα εξοικονομήσει ενέργεια. Μπορούμε να το 

συνδέσουμε και με τα πρώτο θέμα εκτός ημερησίας, για την θέρμανση του 

Κολυμβητηρίου, και θα δούμε ότι είναι σοβαρό.  

κ. Δήμαρχος: Θα πληρώνει λιγότερα λεφτά για ενέργεια.  

κ. Πρόεδρος:  Θα το θέσουμε και αυτό σε ψηφοφορία. Θα το ψηφίσουμε 

ξεχωριστά αλλά θα ενσωματωθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι 

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:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 
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Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι  

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:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος: Ναι 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την κατεδάφιση ή μη του κτιρίου της 

Δημοτικής Αγοράς.   

 

κ. Σταυρόπουλος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί Συνάδελφοι, θέλω να 

επισημάνω πριν ξεκινήσω τρία πράγματα, 1ον εδώ στην εισήγηση μας γράφουμε 

¨Ενημέρωση, λήψη απόφασης για κατεδάφιση ή μη του κτιρίου¨, αυτό έγινε γιατί σαν 

Δ.Σ. δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για ένα κτίριο αν είναι διατηρητέο ή όχι. Υπάρχουν 

οι αρμόδιες επιτροπές. Εμείς μπορούμε να πούμε μια γνώμη αλλά έμμεσα αν 

αποφασίσουμε την κατεδάφιση συμφωνούμε για τη μη διατήρηση αυτού του κτιρίου σαν 

διατηρητέο, γι’ αυτό και η εισήγηση μπήκε έτσι, να μη γίνει καμιά παρεξήγηση και πει 

κανένας ότι ¨ψηφίζω την κατεδάφιση αλλά συγχρόνως ψηφίζω να είναι και διατηρητέο¨, 

για να μην παρανοηθεί. Γιατί κατά καιρούς ετέθη το θέμα από Δ.Α. ¨Κατεδάφιση¨, αυτό 

σημαίνει ότι εγκρίνουμε έμμεσα και τη μη διατήρηση του κτιρίου.  
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Το 2ο που θέλω να επισημάνω είναι ότι ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο να αναλάβω 

την εισήγηση για να αναλάβω και την πολιτική ευθύνη της εισήγησης διότι θέλω να 

πάρω μια συνέχεια πράξεων και λόγων. Κατά καιρούς, από το 1991-1996 ήμουν σε 

επιτροπές σαν αρχιτέκτονας … γι’ αυτό ήθελα να … 

Στάλθηκε από το Υπουργείο από την Δ/νση Νεοτέρων Μνημείων … 

Κληρονομιάς μετά από … που γίναν από την Διάβαση Πεζών και από τον κ. 

Αναστασιάδη, στην Αθήνα, και εκεί μας εστάλει εισήγηση μέσα από … και στο 

συμβούλιο εισηγήθηκε να γίνει διατηρητέο. Και μας ζητήθηκε εκ νέου η γνώμη του 

Δήμου Σερρών.  

Ο κ. Δήμαρχος αποφάσισε να έρθει στο Δ.Σ. για να ξανατεθεί το θέμα, η 

διατήρηση ή μη, και συγχρόνως μου ζήτησε να απευθυνθούμε στο σύλλογο 

αρχιτεκτόνων ο οποίος είναι ο καθ’ ην αρμόδιος για την γνώμη, για διατηρητέο ή μη, να 

πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη ή μη του συλλόγου αρχιτεκτόνων. Βέβαια του επέστησα 

την προσοχή ότι ο σύλλογος αρχιτεκτόνων δεν … από παρατάξεις κ.λπ., και παλιότερα 

υπήρχαν αντιρρήσεις και σε άλλα θέματα υπήρχαν αντίθετες αποφάσεις, και μπορεί να 

έχει και τώρα αντίθετη απόφαση από αυτή που πολιτικά ήθελε. Μου είπε ότι δεν τον 

ενδιαφέρει. Στηρίζεται στον σύλλογο αρχιτεκτόνων και από εκεί και πέρα οι πολιτικές 

θέσεις, αλλά από τη στιγμή που ζητάμε την γνωμοδότηση για το διατηρητέο ή όχι θα 

απευθυνθούμε στον σύλλογο αρχιτεκτόνων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να το 

συνεχίσουμε διότι πρέπει να στηριζόμαστε στα δικά μας παιδιά, μπορεί να έχουν τις … 

αλλά δεν μπορεί κάποιοι από την Αθήνα να αποφασίζουν για εμάς εδώ στις Σέρρες. 

Υπάρχουν οι σύλλογοι οι αρμόδιοι που ζητάμε την γνώμη τους και μετά ο καθένας έχει 

το δικαίωμα να …  

Τώρα να πω το ιστορικό αυτού του οικοδομήματος. Ξεκίνησε και χτίστηκε το 

1970 στη θέση μιας παλιάς αγοράς, καμιά σχέση δεν έχει η μία με την άλλη και 

λειτούργησε για μια 10ετία. Μέχρι το 1980 λειτούργησε κανονικά. Δεν ξέρω αν έγινε 

διαγωνισμός γι’ αυτό. Από το 1980 και μετά άρχισε να, γράφει η εισήγηση ότι 

απαξιώθηκε από τους δημάρχους. Τα κτίρια δεν απαξιώνονται από κανέναν δήμαρχο και 

από κανέναν άλλον. Τα κτίρια απαξιώνονται με τη μη λειτουργία. Αν δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν φτάσουν στο σημείο σ’ αυτό που θα φτάσουν. Από το 1980 και μετά 

άρχισε να τροποποιείται το ίδιο το κτίριο γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει όπως 

λειτουργούσε, ξεκίνησε κλειστή αγορά, βγήκαν μαγαζιά προς τα έξω, υπήρχαν χώροι οι 

οποίοι ήταν ανεκμεταάλευτοι, μπήκαν πάνω στα γραφείο σύλλογοι, και αυτά δεν 

λειτουργούσαν γιατί αυτό ήταν ένα κτίριο το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις λειτουργίες.  

Από το 1990 και μετά ξεκίνησε η αντιμετώπιση του να αντικατασταθεί. Μέχρι 

και το 2010 που βγήκαν και οι αποφάσεις κατεδάφισης. Αυτή είναι μια χρονολογική 

ενημέρωση.  

Το κτίριο αυτό, πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες ήταν κατεδάφιση, 

αλλαγή σύστασης κ.λπ., είχε γιατί μπορούμε να πούμε ότι η κάθε Δ.Α. ήθελε να το 

εκμεταλλευτεί διαφορετικά και ο … δεν ήξερε τι να το κάνει. Το 1985 συντάχθηκε από 

το … μια επιτροπή η οποία ήρθε εδώ στις Σέρρες και αξιολόγησε τα κτίσματα που 

υπάρχουν. Αυτό δεν το αξιολόγησε καθόλου.  
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Το 1993 πάλι ο Δήμος Σερρών έβαλε στον σύλλογο αρχιτεκτόνων να ελέγξουν αν 

… κτίσματα τα οποία διέφυγαν από το προηγούμενο κατάλογο των αρχαιοτήτων και σε 

εκείνον τον κατάλογο φάνηκε σαν κτίσμα, σαν μνημείο, όπως λέει ο … Έγινε 

διαγωνισμός το 1996 αλλά επί Δημάρχου Βλάχου, από την ΚΑΔΕ για την αξιοποίηση, 

συμμετείχα και τότε ήμουν στην επιτροπή, για να γίνει εκμετάλλευση της πλατείας … 

κ. Γκότσης: Διακόπτω λίγο, γιατί ήμουν αντιδήμαρχος, το 1995 … για υπόγειο 

πάρκιν και τότε ήταν.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν ήταν για την Δημοτική Αγορά, ήταν για την πλατεία 

Εμπρείου.  

κ. Πρόεδρος:  Μη διακόπτετε σας παρακαλώ.  

κ. Σταυρόπουλος: Η πλατεία Εμπορείου συμπεριλάμβανε και την Δημοτική 

Αγορά. Έγινε διαγωνισμός, κατατέθηκαν και οι δύο οι προτάσεις και του κ. Αλεξίου και 

του κ. … και μέσα σ’ αυτόν τον διαγωνισμό ήταν και η σημερινή Δημοτική Αγορά. Το 

2000 επί Μωυσιάδη είχαμε το Αναπτυξιακό, και εκεί πάλι έγινε διαγωνισμός και εκεί 

πάλι συμμετείχε ο Δήμος Σερρών και εκεί πάλι συμμετείχαμε με τον σύλλογο ενώ είχε 

πάρει θέση. Όταν εμφανίζεται ένα πρόγραμμα και λέει τι θα γίνει στην πλατεία, και 

ζητάει ο … κάτι, σημαίνει ότι δεν είναι αρνητικός να γίνει αυτό, σημαίνει ότι είναι 

θετικός γιατί αυτό το κτίσμα δεν είναι ενδιαφέρον.  

Επίσης με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο ΓΠΣ το 1991 εκεί στις αναθεωρήσεις 

προβλεπόταν η πλατεία Εμπορείου υπόγεια πάρκιν, σήμαινε κατεδάφιση του κτιρίου. Το 

2004 πάλι στην τροποποίηση πάλι εκεί προβλέπεται πάρκιν. Το 2007, επί δημαρχίας του 

κ. Βλάχου και αντιδημαρχίας αν δεν κάνω λάθος του κ. Αναστασιάδη, ζητήθηκε η 

κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτιρίου, για να γίνει ο ¨πύργος¨.  

κ. Αναστασιάδης: Για ειδικό κτίσμα.  

κ. Πρόεδρος:   Μη διακόπτετε κ. Αναστασιάδη. 

κ. Σταυρόπουλος:  Η απόφαση κατεδάφισης έγινε για να κατεδαφιστεί και να 

γίνει το έργο εκείνο, ας ήταν και ο Παρθενώνας. Ένα διατηρητέο κτίσμα δεν 

κατεδαφίζεται για να μπει ένα άλλο κτίσμα, ένα διατηρητέο κτίσμα είναι διατηρητέο 

κτίσμα. Τέτοια νομοθεσία δεν υπάρχει. Βγήκε απόφαση κατεδάφισης. Αυτή η 

κατεδάφιση δεν εφαρμόστηκε γιατί για λόγους άλλους, δεν ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί το έργο που είχαν προγραμματίσει. Πέρασε η προθεσμία, έληξε η 

άδεια. Έγινε αναθεώρηση της αδείας, το 2009 πάλι αναλαμβάνω την ευθύνη, ήμουν στην 

επιτροπή, πάλι ομόφωνα η αρχιτεκτονική επιτροπή είπε να κατεδαφιστεί γιατί δεν ήταν 

ενδιαφέρον το κτίσμα. Το 2009 ξαναήρθε στην αρχιτεκτονική επιτροπή για αναθεώρηση 

της αδείας γιατί ξανά ετέθη θέμα από την Δ.Α. και από τον κ. Βλάχο να κατεδαφιστεί 

γιατί είχε βγάλει μάλιστα και τους καταστηματάρχες από μέσα. Αυτή είναι η διαδικασία, 

την οποία την ανέφερα γιατί δεν είχε μόνο πολιτική βούληση μέσα, είχε και στοιχεία τα 

οποία εμφανίζονται να έχει πάρει μέρος και ο σύλλογος αρχιτεκτόνων και είχε πάρει 

μέρος και σαν σύλλογος αρχιτεκτόνων και στο αναπτυξιακό … και είχε πει να 

κατεδαφιστεί με την προϋπόθεση να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.  

Για να πούμε και την θέση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας. Στη θέση αυτή που 

ζητάμε να γίνει η κατεδάφιση ζητάμε να γίνει υπόγειο πάρκιν και πλατεία. Ο χώρος θα 

διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μελέτη. Είναι η θέση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας 

Σερραίων.  
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Τώρα όταν ετέθηκε η δεύτερη κατεδάφιση, πήραμε από τη Διάβαση Πεζών και 

από τον κ. …, ένσταση για να γίνει χτιστεί το κτίσμα σαν μνημείο. Γίναν ενστάσεις, 

πήγαν στην Περιφέρεια, αυτές οι ενστάσεις απερρίφθησαν και μάλιστα η τελευταία 

ένσταση απορρίφθηκε γιατί έλεγε ότι ο Δήμος με την κατεδάφιση δεν προστατεύει 

ουσιαστικά την περιουσία του. κατόπιν πήγε στην Αθήνα, στη Δ/νση νεοτέρων 

μνημείων, εκεί η εισήγηση μιας αρχιτεκτόνισσας, όπως διάβασα την εισήγηση της λέει 

να κρατηθεί ως διατηρητέο, εγώ προσωπικά θα πω την προσωπική μου άποψη και μετά 

θα πω τις απόψεις του συλλόγου αρχιτεκτόνων, … μια προσπάθεια να το βγάλουμε 

διατηρητέο και γιατί το λέω αυτό, λέει στην εισήγηση της σε κάποιο σημείο ότι από τον 

κ. … μέχρι τον κ. … προσπάθησαν να κάνουν αυτή την αγορά, έγινε προσπάθεια, είναι 

δαπανηρό κ. λ. π.  ξέχασε η ίδια  εισηγήτρια να πει ότι  5 δήμαρχοι, μαζί με τον σημερινό 

από το 1980 αρχίζουν να ζητάνε την κατεδάφιση. Επίσης, μιλάει ότι απαξιώθηκε η αγορά 

αυτή από το 1980. Απαξιώθηκε από τους ίδιους τους καταναλωτές, έφυγαν από εκεί, 

άλλαξε η χρήση του. Αυτό το … για το οποίο είχε κάποια στοιχεία δεν λειτούργησε. 

Φυσικά, όταν κάποιο κτίσμα δεν λειτουργεί …, το κτίριο αυτό που είμαστε, μέχρι και 

σήμερα από τότε που έχει κτιστεί παρακαλούμε να έρθουμε εδώ γιατί είναι πραγματικά 

ένα κόσμημα και … εκεί δεν λειτούργησε καθόλου καλά. Μιλάμε ότι ασφυκτικά η 

περιοχή. Επίσης αναφέρεται ότι το έργο αυτό έγινε από κάποιον αρχιτέκτονα γνωστό ως 

…, μόνο που ο κ. … σε καμιά βιβλιογραφία του δεν το αναφέρει. Σκεφτείτε να έχετε 

κάνει ένα έργο μοναδικό, σε κεντρική πλατεία, τέτοιας έκτασης και να μην το αναφέρει 

πουθενά. Από συζήτηση που έγινε στον αρχιτεκτονικό σύλλογο καταλήξαμε ότι πουθενά 

ο κ. … δεν αναφέρει και μάλιστα εδώ και απορώ πως το λέει η εισηγήτρια, λέει ¨κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με τον καθηγητή μας είπε ότι …¨, και ρωτάω … 

σας έδωσε; Δηλαδή, θα λέγαμε στον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα να μας πει τα στοιχεία 

τα σωστά, θα λέγαμε στον αρχιτέκτονα του Διοικητηρίου να μας πει τα στοιχεία τα οποία 

πρέπει να τα ενσωματώσουμε σε μια εισήγηση; Δεν θα έπρεπε η ίδια η εισηγήτρια να πει 

¨ξέρετε πήγαμε το είδαμε, είδα εκείνο, είδα το άλλο¨. Επίσης λέει το εξής, ότι είναι ένα 

παραπλήσιο έργο με ένα … που έκανε ο κ. … στη Θεσσαλονίκη έναν ξενώνα, ένα…. 

Αλλά απορώ ούτε φοιτητής στο πρώτο έτος της αρχιτεκτονικής δεν θα το έλεγε αυτό. 

Δεν είναι δυνατόν, σαν αρχιτέκτονας να έχω τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ξενώνα, 

ενός θρησκευτικού ιδρύματος με τις καμπύλες και το ίδιο χαρακτηριστικό να το έχω και 

στην αγορά. Το κάνει επίτηδες για να συνδέσει τον καθηγητή με αυτά τα δύο έργα. 

Τελειώνοντας την εισήγηση λέει ότι πρόκειται για οικοδόμημα διακεκριμένης δημόσιας 

λειτουργίας, αναπόσπαστο μέρος της μεταπολιτικής ζωής των Σερρών και σημείο 

αναφοράς για την οικονομική ζωή της πόλης. Θα σας διαβάσω τώρα τι λέει ο σύλλογος 

αρχιτεκτόνων ¨το οικοδόμημα της Δημοτικής Αγοράς της πόλης των Σερρών δεν 

εκπλήρωσε ποτέ τον ρόλο για τον οποίο κατασκευάστηκε, τόσο σαν αγορά της πόλης 

όσο και σαν σημείο αναφοράς ιδιαίτερης αξίας της πόλης¨. 2ον λέει η εισηγήτρια 

¨καταλαμβάνει προνομιακή θέση στον αστικό ιστό των Σερρών συμβάλλοντας στη 

διατήρηση μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και μας σχετικής ισορροπίας μεταξύ κτισμένου 

και ελεύθερου χώρου σε ένα πυκνοδομημένο τμήμα …¨. Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων, που 

περπατάνε εδώ, το ζούνε, αγαπάνε την πόλη, λένε ¨το κτίριο είναι σε ασφυκτικά 

δομημένη περιοχή της πόλης και με τον όγκο του αντί να συμβάλλει στην ισορροπία … 

επιβαρύνει περισσότερο την περιοχή¨.  
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Και το 3ο, ¨… αντιπροσωπεύει μια εποχή …¨, ο σύλλογος αρχιτεκτόνων λίγο 

δεικτικά το λέει, ¨αν και συνδεόμαστε συναισθηματικά … αυτό δεν πρέπει να μας 

εμποδίσει από το να αξιολογήσουμε το κτίριο αντικειμενικά, … και ορθολογικά. Δεν 

αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημοσίων κτιρίων και η 

κατεδάφιση του δεν θα στερούσε την πόλη από ένα κτίριο σύμβολο¨. Ο σύλλογος 

αρχιτεκτόνων λέει ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη για την αξιοποίηση της πλατείας. 

Απαντάει και στα τρία σημεία. Μπορεί να κάνουμε λάθη αλλά σαν σύλλογος 

αρχιτεκτόνων πήραμε καλές θέσεις, και πήραμε και αντίθετες θέσεις από τις αποφάσεων 

των Δ.Σ., καλά θα είναι να μην περιμένουμε από την Αθήνα να μας πει τι θα κάνουμε 

στις Σέρρες. Φοβάμαι ότι εάν αποφασίσουμε τη διατήρηση, ενώ λέει ότι θα πρέπει να 

κρατήσουμε την Δημοτική Αγορά και να την αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε αλλά θα 

πρέπει να την διατηρήσουμε. Οικονομικά εάν την συντηρήσουμε φοβάμαι ότι στη 

σημερινή συγκυρία … Καλά θα είναι να αποφασίσουμε εμείς εδώ.  

Τα Δ.Σ. με τους συλλόγους, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τι θέλουμε στις Σέρρες. 

Πολλά πράγματα και στο ΓΠΣ που ήμουν στην επιτροπή, χαράκτηκαν από την Αθήνα, 

δρόμοι που για να πας πρέπει να πας με ελικόπτερο, καλά θα είναι να ακούσουμε πρώτα 

τους τοπικούς παράγοντες, τους επιστημονικούς συλλόγους και μετά έχοντας δικαίωμα 

να πάμε παρακάτω να το κάνουμε.  

Προτείνω τη μη διατήρηση του διατηρητέου. Από εκεί και πέρα το αν θα 

κατεδαφιστεί ή δεν θα κατεδαφιστεί, καλά θα είναι να σκεφτείτε και τι θέλετε να το 

κάνουμε. Και θέλω να κάνω μια πρόταση. Αυτό κάποια στιγμή, θα στείλουμε την 

απόφαση του Δ.Σ., όταν θα συζητηθεί να κατεβεί μια αντιπροσωπεία με κάποιον από τον 

σύλλογο αρχιτεκτόνων σαν αρμόδιο, να παραπεμφθούμε στο συμβούλιο που θα γίνει και 

να πούμε και εμείς τη θέση μας. Από εκεί και πέρα είναι δικό τους θέμα, και πολύ 

φοβάμαι ότι όταν οι εισηγήσεις γίνονται στην Αθήνα, δεν ξέρω πως … αλλά να κάνουμε 

προσπάθεια, αυτή που πρέπει να γίνει. Να γίνει μια διακομματική επιτροπή, να κατεβεί 

μαζί με έναν από τον σύλλογο αρχιτεκτόνων και να πούμε και εμείς τη θέση μας. Πολύ 

φοβάμαι ότι οι αποφάσεις παίρνονται από την Αθήνα ερήμην μας. Ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

κ. Πρόεδρος:   Πριν προχωρήσω στον κύκλο ερωτήσεων, από τον Εμπορικό 

Σύλλογο Σερρών υπάρχει μια έγγραφη και ενυπόγραφη θέση του Εμπορικού Συλλόγου 

Σερρών την οποία διαβάζω: ¨Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Δ/κό 

Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Σερρών σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του σε 

ότι αφορά το 2ο θέμα της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Σερρών σχετικά με την 

ενημέρωση λήψη απόφασης για την κατεδάφιση ή μη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς 

Σερρών, ομόφωνα εκφράζει την επίσημη τοποθέτηση του που είναι η εξής, 

«Παραμένουμε σταθεροί στην κατετεθείσα σε προηγούμενες Δ.Α. πρόταση μας για το 

θέμα αυτό, πιστεύουμε ότι εφόσον η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της Δημοτικής 

Αγοράς διαρκώς επιδεινώνεται, αποτελεί βασική εστία μόλυνσης και επικινδυνότητας 

για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών, το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς θα πρέπει 

να κατεδαφιστεί και να χαρακτηριστεί … χώρος αμιγώς πρασίνου και να διαμορφωθεί με 

τέτοιον τρόπο που να συνθέτει μια φιλική προς τους πολίτες πλατεία.  
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Στην περίπτωση κατεδάφισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, απαιτούμε την 

δέσμευση της Δ.Α. για μη ανέγερση οποιουδήποτε άλλου κτιρίου στο χώρο αυτό. σε 

περίπτωση οριστικού χαρακτηρισμού του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς των Σερρών ως 

διατηρητέο από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, θεωρούμε ότι η Δ.Α. θα πρέπει να 

προχωρήσει άμεσα στην οργανωμένη και συστηματική ανάπλαση του κτιρίου το οποίο 

θα πρέπει να παραδοθεί για λειτουργία καταστημάτων εμπορίας τοπικών και 

παραδοσιακών Σερραϊκών προϊόντων αποτελώντας πόλη έλξης για την πόλη των Σερρών 

και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αγοράς του Ν. Σερρών στο σύνολο της», για το 

Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας κ.λπ.¨.  

Προχωράμε στον κύκλο ερωτήσεων.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Σταυρόπουλο, κ.κ. Σύμβουλοι, δεν είπατε όλη την αλήθεια. 

Όταν έγινε … δεύτερη φορά είπα όχι, γιατί την πρώτη φορά ήταν η απόφαση για να 

κάνουμε ένα ειδικό κτίριο, όχι εμπορικό κέντρο. Αυτή ήταν η δική μου η θέση.  

Στη συνέχεια όταν ξαναήρθε το θέμα αν κατεδαφιστεί ή όχι, επειδή έλεγαν να 

γίνει εμπορικό κέντρο και για μένα το εμπορικό κέντρο σήμαινε να διαλυθεί … στη 

Σερραϊκή αγορά, θα μπορούσε να έρθει ένας τεχνοκράτης, να κάνει ένα εμπορικό κέντρο 

και να …, έκανα ένσταση στη Θεσσαλονίκη, την οποία κέρδισα και σταμάτησε η 

κατεδάφιση. Μετά κάνανε αίτηση … 

κ. Πρόεδρος:  Να λέτε αλήθειες, αυτός είναι ο ρόλος σας, αλλά δεν είναι 

ερώτηση αυτό που κάνετε.  

κ. Σταυρόπουλος:   Από την αρχή τοποθετήθηκα, άλλο πράγμα η κατεδάφιση 

και άλλο πράγμα η διατήρηση. Δηλαδή η διατήρηση ενός κτίσματος ως μνημείου δεν 

έχει καμία σχέση με την κατεδάφιση. Σε ένα μνημείο δεν βάζουμε ένα άλλο που κατά τη 

γνώμη μας είναι καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όταν ψηφίζατε την 

κατεδάφιση δεν είχε σημασία αν θα κάνατε έναν πύργο ή όχι, ψηφίζατε την κατεδάφιση 

για να κάνετε έναν πύργο, συγχρόνως ψηφίζατε ότι αυτό το κτίσμα δεν πρέπει να είναι 

διατηρητέο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν είπα κανένα ψέμα, τίποτα δεν έκρυψα. Εσείς 

είπατε ότι θα κατεδαφιστεί και θα γίνει αυτό που είχε στο πρόγραμμα του ο κ. Βλάχος, 

για τον πύργο. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τη διατήρηση ενός κτιρίου, 

καταλάβετε το.  

κ. Πρόεδρος:   Να περάσουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, στις … Φεβρουαρίου εστάλη από την Δ/νση … αυτή η 

απάντηση την οποία περιμέναμε εδώ και καιρό. Έχει αριθμό πρωτοκόλλου 9 

Φεβρουαρίου, θεωρώ λοιπόν ότι η εισήγηση αυτή ήταν αντίθετη με το πρόγραμμα της 

Δ.Α. Θεωρώ λοιπόν ότι γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που είναι πάρα πολλά χρόνια στην 

επικαιρότητα, θα έπρεπε να τύχει άλλης … από τον κ. Δήμαρχο. Δηλαδή υπήρχε ο 

χρόνος να συγκαλέσει τους αρχηγούς των παρατάξεων να συζητήσουμε μετά από αυτό 

το δεδομένο, μετά από αυτή την εισήγηση, ήταν 9 Φεβρουαρίου, εδώ και 1,5 μήνα, όπως 

έκανε και για τα στρατόπεδα, μας κάλεσε, μιλήσαμε, εν πάση περιπτώσει είχαμε 

ενημερωθεί. Όταν λοιπόν γι’ αυτό το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου με το 

οποίο θα … και οι επόμενες γενιές, το πρώτο που έπρεπε να κάνει ο κ. Δήμαρχος ήταν να 

καλέσει  άμεσα  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων. …  να  μπούμε και σε μια διαδικασία,  
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όπως τώρα είδα τον Εμπορικό Σύλλογο που έστειλε ένα έγγραφο, μια διαβούλευση με 

την οποία συζητάμε για πολύ μείζονος σημασίας θέματα … νομίζω ότι ένα τόσο μεγάλης 

αξίας θέμα, θεωρώ πράγματι να τεθεί, υπήρχε η δυνατότητα, υπάρχει το περιθώριο 

ακόμα να τεθεί και στον Σερραϊκό λαό. Μπορούσε να γίνει, δεν έγινε. Τώρα πρέπει να 

απαντήσουμε μέχρι 2 Απριλίου, άρα στενεύουν πάρα πολύ τα περιθώρια. Ακόμα και 

αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε από τον … να ζητήσουμε μικρή αναβολή και να γίνει 

αυτό που είπαμε, ούτως ώστε όλοι μας εδώ να είμαστε εντάξει … Δεν έγιναν όλα αυτά 

και το προσάπτω στον Δήμαρχο και νομίζω ότι υπήρχε ολιγωρία στη συγκεκριμένη 

απόφαση.  

Επίσης, βεβαίως ο σύλλογος αρχιτεκτόνων … σε ένα σημείο όμως λέει ότι 

¨επιφυλάσσεται¨, έχει δηλαδή μια επιφύλαξη. Ίσως ... Πιστεύω ότι ο Εμπορικός 

Σύλλογος κάνει μια σημαντική πρόταση. Θα πρέπει εδώ να πούμε όλοι καθαρά τις 

προτάσεις μας. Τι περιμένουμε να γίνει. Βέβαια δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα αλλά 

είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να το δηλώσουμε να γίνει σε όλους γνωστό τι θέλουμε να 

γίνει εκεί πέρα. Γιατί αν είναι να γίνει ένα ακαλαίσθητο εμπορικό κέντρο, καλύτερα να 

μη γίνει. Άρα λοιπόν, παρόλο που υπήρχε αυτή η εισήγηση του συλλόγου των Αθηνών 

και η επιφύλαξη των αρχιτεκτόνων … 

κ. Σταυρόπουλος: Δεν μιλάει για τη διατήρηση, για το μετά είναι η επιφύλαξη. 

κ. Μηλίδης: Αυτό είναι που φοβάμαι, το τι θα γίνει μετά.  

κ. Σταυρόπουλος: Να τα κάνουμε όλα τότε διατηρητέα.  

κ. Μηλίδης: Έπρεπε μέσα στον 1,5 αυτό μήνα από την πρώτη, δεύτερη μέρα να 

κληθούν οι αρχηγοί των παρατάξεων για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη απόφαση, 

εισήγηση του Δ.Σ.  

Εν πάση περιπτώσει, εφόσον θεωρούμε ότι θα είναι πάνω μια πλατεία, ένας 

χώρος πρασίνου και τίποτα άλλο, και ακόμη και χωρίς πάρκιν από κάτω, γιατί καλά θα 

είναι τα αυτοκίνητα να τα αφήνουν έξω από την πόλη να μην τα αφήνουμε να μπαίνουν 

μέσα στην πόλη, άρα λοιπόν εφόσον υπάρχει αυτός ο όρος, τότε ναι να μην κριθεί 

διατηρητέο.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτοί δεν κρίνουν αν θα είναι διατηρητέο, εμείς αποφασίζουμε 

για το αν θα γκρεμίσουμε ή δεν θα γκρεμίσουμε.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, από την προεκλογική ακόμη περίοδο 

η παράταξη μας είχε ορίσει ομάδα δουλειάς, είχαμε σαφέστατη θέση. Σήμερα πολύ 

ξεκάθαρα νομίζω, όπως ανέλυσε ο κ. Εισηγητής, ο σύλλογος Αρχιτεκτόνων ο πλέον 

ειδικός σύλλογος έχει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι ταυτόσημη με τη δική 

μας. 

Άρα λοιπόν ψηφίζουμε και προτείνουμε αυτή τη πρόταση. 

Το ερώτημα όμως είναι γιατί αργήσαμε. Είχαμε δύο Δ.Σ., ήρθε από τις 9 του 

μήνα και έμεινε από έξω, εκπνέει η προθεσμία. Δείτε το αυτό σας παρακαλώ, σας 

παρακαλώ με την έννοια ότι αν κριθεί ότι συμφωνούμε, ως διαφαίνεται πρέπει να … Η 

απομάκρυνση του κτιρίου όπως τη διατυπώνει με τα χαρακτηριστικά που δίνει ο 

σύλλογος, λόγω την πυκνότητας των οικοδομών, πράσινο και ενιαιοποίηση των χώρων 

και εκεί ίσως θα μπορούσαμε να δούμε και ένα υπόγειο πάρκιν για να εξυπηρετείται το 

κέντρο της πόλης, ως ενιαίος χώρος με την πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία του ΙΚΑ. 

Σαφείς είμαστε νομίζω.  
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κ. Πρόεδρος:   Ευχαριστώ και για το σύντομο της τοποθέτησης σας.  

κα Σαραντίδου: Κι εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η 

Λαϊκή Συσπείρωση και πιο μπροστά η Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία είχε 

τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα για την κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς. Είμαστε 

καθαρά υπέρ της κατεδάφισης της Δημοτικής Αγοράς και όπως δηλώνεται και στο 

έγγραφο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων αλλά και στο έγγραφο που ήρθε από την Εφορία 

Νεοτέρων Μνημείων, η συγκεκριμένη Δημοτική Αγορά βρίσκεται πραγματικά ανάμεσα 

σε κτίρια που είναι ασφυκτικά το ένα στο άλλο και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην 

πλατεία Εμπορείου αλλά γενικότερα στο κέντρο της πόλης.  

Από την αρχή δηλώσαμε ότι θα πρέπει πραγματικά να γίνουν μελέτες και να 

αποφασιστεί, να δούμε πως θα αναδείξουμε το κέντρο, το εμπορικό και ιστορικό κέντρο 

της πόλης, και … με το τρίγωνο της πλατείας Εμπορείου, πλατεία ΙΚΑ, πλατεία 

Ελευθερίας, να δούμε την πεζοδρόμηση της Μεραρχίας, πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη 

πόλη πως θα είναι μετά από 30, μετά από 20 χρόνια και το σίγουρο είναι ότι αυτή η πόλη 

χρειάζεται πνεύμονες οξυγόνου. Δεν συμφωνούμε με την άποψη να γίνει υπόγειο πάρκιν 

γιατί πρέπει πραγματικά αν θα το δούμε ολοκληρωμένα, νομίζουμε ότι το υπόγειο πάρκιν 

θα φέρει αυτοκίνητα στο κέντρο, πράγμα που θέλουμε να αποφύγουμε.  

Λέμε λοιπόν τη θέση μας καθαρά, η ενοποίηση των τριών πλατειών σαν ένας 

πνεύμονας μέσα στην πόλη, αυτού του τριγώνου που είπαμε, νομίζω ότι πραγματικά 

είναι ένα έργο που βλέπει μετά από 30 χρόνια πως θα είναι το κέντρο της πόλης μας.  

κ. Γκότσης: Θα είμαι σύντομος κ. Πρόεδρε, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες και 

περισσότερο ο κ. Σταυρόπουλος με τον οποίο συνεργάστηκα όσο ήμουν στις επιτροπές.  

10 χρόνια άντεξε η ιστορία νίκησε το κτίριο αυτό, και πως το νίκησε; Το κτίριο 

αυτό, όπως το αποκαλεί «μνημείο» πρέπει να είναι σε περίοπτη θέση. Όμως όταν 

χτίστηκε δεν υπήρχαν οι πολυκατοικίες δίπλα γι’ αυτό λέω ότι η ιστορία νίκησε το 

κτίριο. Έγιναν οι πολυκατοικίες εκεί και χάθηκε, δεν εκπληρώνει τον σκοπό για τον 

οποίο χτίστηκε. Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων τοποθετείται σωστά και σοβαρά όπως θα 

πρέπει. Υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος, μέσα από τον προϋπολογισμό που θα 

περάσουμε υπάρχει δεσμευμένη πίστωση 120.000 €, όμως ο προϋπολογισμός του έργου 

ήταν 195.000, 61% …, 78.000 είναι το …, περιμένει ο εργολάβος αν όλα πάνε προς το 

καλό. Εγώ υπήρξα την προηγούμενη 4ετία υποψήφιος Δήμαρχος, το είχα μέσα ότι πρέπει 

να φύγει. Είναι πιλοτικό πρόγραμμα του κ. Μητλιάγκα, για την ενοποίηση των τριών 

πλατειών μιλούσε και μάλιστα ο κ. Ανδρέου έλεγε η Διον. Σολωμού  να γίνει υπόγεια 

σήραγγα και μετά την πλατεία Εμπορείου να βγαίνουν τα αμάξια. Πολύ σωστό αυτό που 

είπε η κ. Σαραντίδου, να βλέπουμε 30 χρόνια μπροστά.  

Εμείς, θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, πράγματι συζητάμε σήμερα για 

ένα θέμα που είναι αρκετά σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί πρέπει ένα κτίριο το οποίο 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης να δούμε ποια θα είναι η τύχη του και ποια θα είναι η 

χρηστικότητα του χώρου αυτού για το επόμενο χρονικό διάστημα στις επόμενες γενιές. 

Παίρνουμε δηλαδή αποφάσεις οι οποίες έχουν συνέπειες σε βάθος χρόνου.  

Δύο σκέλη έχει το συγκεκριμένο ζήτημα, αφενός να δούμε αν πράγματι πρέπει να 

προχωρήσουμε στην κατεδάφιση του κτιρίου αυτού, αν δηλαδή πράγματι αυτό το κτίριο 

αποτελεί όπως λέει η εισήγηση που μας εστάλη από την εισηγήτρια από την Αθήνα και 

το 2ο σκέλος να δούμε τι θα κάνουμε με τον συγκεκριμένο χώρο.  
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Για το 1ο ζήτημα να πω κι εγώ ορισμένα επιχειρήματα, νομίζω ότι όλοι μας θα 

συμφωνήσουμε ότι το κτίριο αυτό δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Ο σκοπός για τον οποίο 

οικοδομήθηκε έχει απολεσθεί προ πολλού, το κτίριο δεν ήταν ποτέ αγαπητό από τους 

Σερραίους, ήταν μιας αισθητικής που οι Σερραίοι δεν την έζησαν ποτέ και οι Σερραίοι 

δεν είχαν ποτέ έναν ψυχικό δεσμό για να μπορούμε να πούμε ότι το κτίριο μπορεί να 

διατηρηθεί ως μνημείο και άρα νομίζω ότι δεν μας συνδέει κανένας συναισθηματικός 

δεσμός με το συγκεκριμένο κτίριο.  

Αλλά επειδή είχα την τιμή να μιλήσω και με μερικούς ειδικούς αρχιτέκτονες, 

όταν έχουμε ένα ειδικό θέμα πρέπει να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, υπάρχουν και 

άλλα ζητήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Αν αποφασίζαμε να διατηρήσουμε το 

συγκεκριμένο κτίριο, ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση που θα έπρεπε να κάνουμε; Γιατί 

είναι απαράδεκτο, είναι άθλιο, είναι ντροπή για την πόλη μας. Θα έπρεπε να 

δαπανήσουμε χρήματα που δεν υπάρχουν για να συντηρήσουμε το συγκεκριμένο κτίριο. 

Υπάρχουν και θέματα στατικής επάρκειας για το συγκεκριμένο κτίριο, γιατί 

λειτουργούσε ψαραγορά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια 

του κτιρίου. Επίσης πολύ σωστά ο κ. Σταυρόπουλος, ο ίδιος ο φερόμενος ως 

αρχιτέκτονας του συγκεκριμένου έργου, ο κ. …, δεν το θεωρεί ότι είναι σημαντικό έργο 

του εαυτού του. Αυτό δείχνει ότι πράγματι είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πιστεύω κ. 

Δήμαρχε σε επόμενη επίσκεψη στο ΥΠ.ΠΟ. αυτό πρέπει να το θέσετε, δεν είναι δυνατόν 

κάποιοι γραφειοκράτες να αποφασίζουν για εμάς εδώ χωρίς καν να έχουν μπει στη 

διαδικασία και στον κόπο να δουν το χώρο και να συμβουλεύονται μονάχα φωτογραφίες. 

Προς την κατεύθυνηση αυτή θα πρέπει στην απόφαση που θα λάβουμε να 

περιλαμβάνεται και αυτό, θα πρέπει να αποφασίσουμε από τώρα ότι θα … 

αντιπροσωπεία του Δ.Σ. όταν θα συζητηθεί στο υπουργείο προκειμένου να εκφράσει την 

απόφαση του.  

Σε ότι αφορά το τι πρέπει να γίνει στον συγκεκριμένο χώρο, εγώ ελαφρώς θα 

διαφοροποιηθώ από τους προλαλήσαντες. Πρόκειται για ένα οικόπεδο, και έτσι πρέπει 

να το εκλαμβάνουμε, είναι ένα οικόπεδο. Πρόκειται για ένα ακίνητο που έχει αξία και 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ως Δήμος εμείς οφείλουμε να βλέπουμε και το 

οικονομικό σκέλος της λειτουργίας του Δήμου και μάλιστα σε μια εποχή που οι πόροι 

έχουν περιοριστεί. Άρα το να … ένα σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο είναι κάτι το 

οποίο θα το δούμε στα επόμενα χρόνια μπροστά μας και θα μας κατηγορούν οι επόμενοι 

αν το πράξουμε αυτό. 

Η πρόταση λοιπόν που προσωπικά εγώ καταθέτω και με αφορμή αυτή τη 

συζήτηση που γίνεται σήμερα να ξεκινήσει ένας άλλος διάλογος στη σερραϊκή κοινωνία 

και με τους φορείς και με τους πολίτες, προκειμένου να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε 

στον συγκεκριμένο χώρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η συναίνεση που θα αποκομίσουμε 

τόσο πιο βιώσιμη θα είναι η λύση που θα δώσουμε. Πράγματι νομίζω ότι θα πρέπει στον 

υπόγειο χώρο του οικοπέδου αυτού να κατασκευαστεί υπόγειος χώρος στάθμευσης. 

Αυτός που κατασκευάζεται σήμερα πίσω από το κτίριο που βρισκόμαστε και εκείνος για 

τον χώρο που μιλάμε, νομίζω θα μας λύσει οριστικά το θέμα της στάθμευσης στην πόλη 

μας. 2ο αναγκαίο ζητούμενο, η όποια λύση προτείνουμε να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης μελέτης που πρέπει να γίνει η οποία θα περιλαμβάνει σαφώς την ανάπλαση 

της πλατείας Εμπορείου, σήμερα οι δρόμοι είναι… με αποτέλεσμα να χάνουμε χώρο που 

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου.  
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Θα πρέπει λοιπόν να ενταχθεί στο πλαίσιο της ενοποίησης όλων των χώρων του 

κέντρου της πόλης των Σερρών και επιπλέον η γνώμη η δική μου είναι, και ξέρω ότι 

αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, στον χώρο τον συγκεκριμένο να μπορεί να 

ανεγερθεί κάλλιστα, το νέο Δημαρχείο των Σερρών. Αν περιμένουμε να πάρουμε το 

χώρο το συγκεκριμένο που είμαστε  εδώ  για  Δημαρχείο Σερρών, μπορεί να περιμένουμε 

άλλα 30 χρόνια και να μην το πάρουμε ακόμη. Αυτό είναι αντικείμενο προς συζήτηση 

και μπορούμε να το συζητήσουμε.  

κ. Χασαπίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, συζητάμε για την 

κατεδάφιση ενός κτιρίου που η εισηγήτρια της επιτροπής αυτής το αναφέρει ως 

«μνημείο». Ανοίγοντας το λεξικό διάβασα τι σημαίνει η λέξη ¨μνημείο = έργο γλυπτικό ή 

αρχιτεκτονικό που κατασκευάζεται για να διατηρείται η επίδειξη κάποιου προσώπου ή 

γεγονότος όπως πχ. το μνημείο των Μαραθωνομάχων ή έργο που κατασκευάζεται για να 

τιμηθεί κάποιος νεκρός ή …, πχ. το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη¨. Έχω την 

εντύπωση ότι τίποτα από αυτά δεν χαρακτηρίζει αυτό το έργο. Άρα δεν μπορεί να 

θεωρηθεί «μνημείο».  

Είναι αλήθεια ότι οι κατασκευαστές την εποχή εκείνη κάναν ένα μοντέρνο κτίριο 

και θέλησαν να δώσουν και κάποια βυζαντινά χαρακτηριστικά με τις καμάρες, αλλά 

νομίζω ότι δεν έδεσε καθόλου ούτε με τον χώρο. Είναι ένα κατασκεύασμα που δεν έχει 

ταυτότητα. Ο κόσμος το ξέρει, οι Σερραίοι το ξέρουν, ως η ¨ψαραγορά¨, δεν είναι ένα 

έργο που θα δώσει ταυτότητα στην πόλη, που θα δώσει κάτι χαρακτηριστικό στην πόλη. 

Έγινε όταν η αντιπαροχή στην χώρα και στην πόλη μας ήταν στα πάνω της, ήρθε να 

αντικαταστήσει ουσιαστικά τα μαγαζιά που γκρεμίζονταν για να γίνουν οι 

πολυκατοικίες. Αυτή τη στιγμή το κτίριο είναι σε άθλια κατάσταση. Αν θέλουμε να το 

ανακαινίσουμε το κόστος που θα χρειαστεί είναι πάρα πολύ υψηλό. Είναι σε μια περιοχή 

πολύ πυκνοδομημένη, που δεν την αφήνει να αναπνεύσει. Δεν έχει καμία πολιτιστική 

αξία.  

Εγώ λέω ότι πρέπει να το κατεδαφίσουμε, συμφωνώ και με την πρόταση της 

παράταξης, να γίνει ένα υπόγειο πάρκιν και … και αυτό σε δέσιμο όλων των πλατειών. 

Δηλαδή η ενοποίηση των τριών πλατειών, Εμπορείου, ΙΚΑ, Ελευθερίας, να γίνει μια 

μελέτη συγκροτημένη για να γίνει αυτή η ενοποίηση. Δεν μπορεί να παραμείνει το 

κτίριο, δεν έχει καμία αξία πολιτιστική. 

κ. Αναστασιάδης:  Μιλάμε για τη Δημοτική Αγορά των Σερρών όπου επί αιώνες 

ήταν η Δημοτική Αγορά των Σερρών. Τα χρόνια περάσανε, ήρθαμε στο 1963, όταν εκεί 

γίνεται σχέδιο πόλης. Το 1926 έγινε νόμος του Κράτους … ο χώρος εκεί ήταν 

χαρακτηρισμένος ως Δημοτική Αγορά … Η Δημοτική Αγορά μαζί με τα … που ήταν 

γύρω ήταν ένα σημείο αναφοράς για την πόλη των Σερρών. … Τα χρόνια περάσανε, 

εξελίχθηκε η κοινωνία μας, φτάσαμε στο 1963, η τότε Δ.Α. βλέποντας ότι η Δ.Α. ήταν το 

κυριότερο σημείο αναφοράς στην πόλη έκανε ένα έργο δαπανηρό, γύρω στα 2,5 εκ. 

δραχμές που για εκείνη την εποχή ήταν τεράστιο ποσό και δαπανήθηκαν τόσα λεφτά, 

κατορθώσαμε και τελειώσαμε και επίσημα λειτούργησε το 1967 με 1968. Ήταν και 

παρέμεινε πραγματικά σημείο αναφοράς για την οικονομική ζωή της πόλης των Σερρών. 

Όλες οι νοικοκυρές, η Δημοτική Αγορά είναι κλειστή λαϊκή αγορά, σκεπαστή. Επειδή τα 

τρόφιμα και όλα ήταν πολύ ακριβά, γι’ αυτόν τον λόγο υπήρχε και ουδέποτε … Εμείς 

που κατοικούσαμε στην νοτιοανατολική πόλη, στους 40 Μάρτυρες, Κατακονόζι, Αγ. 

Σοφιά κ.λπ. όλοι πηγαίναν εκεί.  
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Ποτέ δεν είχε απαξιωθεί από τον κόσμο, οι δήμαρχοι την είχαν απαξιώσει και 

φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Όταν έγινε η πρώτη αρχή με τον κ. Βλάχο, 

είχε πει ότι θα κάνει ένα ειδικό κτίσμα, όχι κτίριο,… Στη συνέχεια πήρε την απόφαση. 

Όμως την δεύτερη φορά που πήγε να πάρει απόφαση για να κάνει εμπορικό κέντρο, εγώ 

μειοψήφησα προσωπικά, έκανα την ένσταση μου, πήγα στον κ. Γαλάνη  και μαζί  

συντάξαμε την ένσταση και η ένσταση μου έγινε δεκτή και σταμάτησε η κατεδάφιση της 

Δημοτικής Αγοράς. Μετά από πολλούς μήνες ξαναπήρε απόφαση το Δ.Σ., κάναμε ξανά 

ένσταση και μας την απέρριψε και τότε κάναμε με τη Διάβαση Πεζών αίτηση στην 

Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, ήρθε αυτή 3 φορές, ήρθαν οι αρχιτέκτονες, είδαν το 

κτίριο, το μελετήσαν και κάνανε την εισήγηση, τον φάκελο τον πλήρη και έστειλε στην 

Αθήνα, στο ΥΠ.ΠΟ. και τότε το ΥΠ.ΠΟ. έστειλε στον κ. Δήμαρχο την ερώτηση και του 

είπε τι προτίθεται να κάνει σαν Δ.Α. Η καινούργια Δ.Α. κλήθηκε για να δει τι θα κάνει 

με τη Δημοτική Αγορά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η Εφορία έκανε ογκώδη φάκελο και 

τον έστειλε στο ΥΠ.ΠΟ. για να εξεταστεί αν είναι αυτό διατηρητέο ή όχι.  

Το οικονομικό σκέλος, εάν οι δήμαρχοι, περάσανε τόσα χρόνια και ποτέ κανείς 

δεν ενδιαφέρθηκε. Ήταν 18 μαγαζιά και επάνω τόσα γραφεία. Αν εμείς βγάζαμε σε 

δημοπρασία το λιγότερο που θα παίρναμε θα ήταν 800 €.  

κ. Πρόεδρος:   Τώρα ξεφεύγουμε πάλι, δεν είναι το θέμα μας το οικονομικό. 

Παρακαλώ ολοκληρώστε.  

κ. Αναστασιάδης: Επαναλαμβάνω είναι αυτό στενά δεμένο με την κοινωνία μας, 

η πόλη των Σερρών χτίστηκε σε 5 πυλώνες, είναι ο Ορφέας, η Δημοτική Αγορά, η 

Νομαρχία, το Κρόνιο και ο Αγ. Πρόδρομος, σ’ αυτούς τους 5 πυλώνες χτίστηκε η 

πολιτεία μας και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα εμείς, είναι μνημείο της πόλεως και σε 

καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να κατεδαφιστεί. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική 

μονάδα των Σερρών.  

κ. Λάντζος:  Εγώ δεν θα μακρηγορήσω απλά θα σας πω την απόφαση. Εμείς σαν 

δημοτική κοινότητα Σερρών έχουμε πάρει απόφαση να γκρεμιστεί το κτίριο της 

Δημοτικής Αγοράς, διότι σεβαστήκαμε και την απόφαση των αρχιτεκτόνων, όμως δεν 

έχουμε συζητήσει καθόλου μέσα στην ομάδα μας τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε για 

το συγκεκριμένο μέρος. Αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι κάποια άλλη φορά γι’ αυτό 

επιφυλασσόμαστε.   

κ. Βαγενάς:  Δύο μέλη του συμβουλίου μειοψήφησαν, εγώ και ο κ. Δασκάλου, ο 

κ. Δασκάλου για το ότι η Δημοτική Αγορά είναι σημείο αναφοράς για κάθε πόλη της 

Ελλάδας και εγώ για την άλλη ιδιότητα μου ως … βάζοντας το οικονομοτεχνικό ζήτημα 

ότι με λίγα χρήματα άμεσα μπορούσε να είναι ανταποδοτικό και να αποφέρει πολλά 

χρήματα.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι σεβαστή η άποψη σας αλλά η πλειοψηφούσα απόφαση 

επικρατεί. Παρακαλώ τον πρόεδρο των αρχιτεκτόνων. 

κ. Πρόεδρος:  Επειδή αναφέρατε για την λέξη ¨επιφυλασσόμεθα¨, θα αναφέρω 

ακριβώς τη συγκεκριμένη παράγραφο γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική για την 

απόφαση που καταλήγουμε. Είναι οι εξής λόγοι που τους έχει αναφέρει και ο κ. 

Σταυρόπουλος και καταλήγουμε στην απόφαση μας: ¨για τους λόγους αυτούς ο σύλλογος 

γνωμοδοτεί το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστεί διατηρητέο¨.  
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Εδώ δεν επιφυλασσόμαστε για το αν θα κριθεί διατηρητέο ή όχι, 

επιφυλασσόμαστε όμως για την περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίηση του οικοπέδου, 

προτείνοντας σαν βέλτιστη λύση την διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το 

σύνολο των ελευθέρων χώρων της πλατείας Εμπορείου στην οποία θα εντάσσεται και το 

οικόπεδο της Δημοτικής Αγοράς και στην μελλοντική ενοποίηση του με την πλατεία 

Ελευθερίας.  

κ. Δήμαρχος:  Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, η θέση της παράταξης μας 

είναι γνωστή. Πριν από 5 μήνες τέθηκε στον Σερραϊκό λαό και είμαστε υπέρ της 

κατεδάφισης της Δημοτικής Αγοράς, για υπόγειο πάρκιν με χώρο πρασίνου. Δηλαδή να 

ενοποιηθεί εκείνη η έκταση με την υπόλοιπη πλατεία.  

Είπατε κ. Μηλίδη, οι αρχηγοί να κληθούν, πριν από 5 μήνες τα λέγαμε, τα 

ξαναλέγαμε. Ετέθη σε κρίση του Σερραϊκού λαού, ούτε αργήσαμε να το φέρουμε το 

θέμα. Εγώ πριν από 1-1,5 μήνα πήγα στη Δ/νση Νεοτέρων Μνημείων στην Αθήνα, μου 

είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν απαντήσουμε και λίγο πιο αργά, τους είπα να έρθουν 

εδώ να δουν τι συμβαίνει, να δούνε τι είναι αυτό το κτίριο, γιατί χωρίς να δουν από 

κοντά ένα κτίριο κάνουν εισήγηση. Και μου είπαν ότι είναι οδοιπορικά πώς να έρθουν.  

Εμείς σήμερα παίρνουμε μια απόφαση να διατυπώσουμε τη γνώμη μας απέναντι 

στην εισήγηση που μας έστειλε η Δ/νση Νεοτέρων Μνημείων. Πάνω εκεί διατυπώνουμε 

τη διαφωνία μας, θα σταλεί και μια εισήγηση με όλα αυτά τα επιχειρήματα που ανέλυσε 

ο κ. Σταυρόπουλος και οι άλλοι ομιλητές που είναι υπέρ της μη διατήρησης του κτιρίου, 

θα σταλεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και φυσικά διατυπώνουμε τη διαφωνία μας στην 

εισήγηση της Δ/νσης Νεοτέρων Μνημείων και εμμένουμε στην απόφαση 994/2009 του 

Δ.Σ. που έλεγε να κατεδαφιστεί η Δημοτική Αγορά. Αυτή την απόφαση θα πάρουμε 

σήμερα και θα τη στείλουμε όσο γίνεται γρήγορα στη Δ/νση Νεοτέρων Μνημείων.   

 

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:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Λάντζος Βαλάσης: Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος: Ναι 

  

- Εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Η επιτροπή είναι 5μελής. Επιλέγουμε δύο δημοτικούς 

συμβούλους ένα από την συμπολίτευση είναι ο κ. Δήμου Ιωάννης με αναπληρωματικό 

τον κ. Θεοχάρη Μιχαήλ και έναν από την αντιπολίτευση.  

κ. Φωτιάδης: Η κ. Ηλιοπούλου και αναπληρωματικό η κα Δρίγκα.   

κ. Πρόεδρος:   Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι ο αντιδήμαρχος για τα 

οικονομικά θέματα ο κ. Γαλάνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερρών, ο 

πρόεδρος των περιπτερούχων και ο πρόεδρος της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων 

Πολέμου.    

  

- Εγκρίνεται.  

     
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών.   

 

κ. Πρόεδρος:   5 μέλη πρέπει να ορίσουμε για την συγκρότηση αυτής της 

επιτροπής, ένα από κάθε παράταξη, από την πλειοψηφούσα παράταξη είναι ως τακτικό 

μέλος ο κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό την κ. Αρναούτογλου 

Φωτεινή. Από την παράταξη του κ. Μηλίδη.  

κ. Μηλίδης: Ο κ. Αναστασιάδης που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα με 

αναπληρωματικό τον κ. Δινάκη. 

κ. Πρόεδρος:   Από την παράταξη του κ. Φωτιάδη. 

κ. Φωτιάδης:  Ο κ. Χρυσανθίδης και αναπληρωματικό τον κ. Γάτσιο.  

κ. Πρόεδρος:   Από την παράταξη του κ. Κοτρώνη, έχουμε έλλειμμα. Θα 

βάλουμε αναγκαστικά τον κ. Κοτρώνη και την κ. Σαραντίδου, ο κ. Αγοραστός θα 

αναπληρώνει τον κ. Κοτρώνη και ο κ. Χουρουζίδης την κ. Σαραντίδου.  

    

- Εγκρίνεται.  

         
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών, έτους 2010. 

 

- Εγκρίνεται.  

   
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κλήρου Δ.Δ. Ελαιώνα. 

 

- Εγκρίνεται.  

                    
ΘΕΜΑ 7ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 7.600,38 € για την αποπληρωμή 

τιμολογίων που αφορούν προμήθεια ζωοτροφών σκύλων για το 

κυνοκομείο του Δήμου Σερρών.    

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 8ο: Σχετικά με αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής αγοράς καυσοξύλων των 

μονίμων κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς.  

 

 

κ. Αρναούτογλου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι όπως πολλοί 

γνωρίζετε η Ά. Βροντού βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 μέτρα, και το κρύο στο χωριό εκεί 

είναι τσουχτερό. Λόγω του ψύχους εκεί το κρύο υπάρχει εκεί για 10 μήνες συνεχόμενο 

και οι κάτοικοι δικαιούνται να αγοράσουν ξύλα από το … Η σημερινή τιμή είναι για 

όλους τους κατοίκους που είναι εκεί 14,55 € συν ΦΠΑ ενώ για τους συνταξιούχους του 

ΟΓΑ είναι 12,20 € συν ΦΠΑ. Τα … που δίνονται είναι 15 σύνολο.  

Εμείς σαν χωριό ζητάμε τα 15 … να γίνουν τουλάχιστον 20 γιατί δεν επαρκούν 

για τους 10 μήνες που χρειάζονται. Η δε τιμολογιακή πολιτική να αλλάξει προς το 

χαμηλότερο, γιατί έτσι ακριβώς είναι η τιμή και στο γειτονικό νομό της Δράμας. Τα 

χωριά της Δράμας, Νευροκόπι, Κάτω Βροντού και … παίρνουν τα ξύλα αυτά στη μισή 

τιμή από ότι είναι σήμερα και από ότι έχουμε εμείς, γι’ αυτό θα θέλαμε το Σώμα να 

ψηφίσει την εισήγηση αυτή για να μπορέσουμε να πάρουμε τα ξύλα αυτά πιο φτηνά 

λόγω του ότι οι κάτοικοι εκεί είναι μονοκαλλιεργητές, είναι ορεινή περιοχή, 

παραμεθόριος, είναι γενικά μειονεκτική η περιοχή.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παραλαβής μελέτης: ¨Αγροτική οδοποιία σε αγρόκτημα του 

Δήμου Σκουτάρεως¨.    

 

- Εγκρίνεται  

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

349 / 2011  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της  WWF Η ΩΡΑ 

ΤΗΣ ΓΗΣ, για το έτος 2011.  

 

350 / 2011 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Σερραϊκή Βυζαντινή Χορωδία «Ιωάσαφ ο Διονυσάτης» για τα 100 χρόνια 

από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη η οποία θα γίνει εις μνήμη 

του κύρου Μαξίμου, Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σερρών.  

 

351 / 2011  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης  για την υποδοχή της φλόγας των 

Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics 2011.   

 

352 / 2011  Έγκριση προσλήψεων προσωπικού Δήμου Σερρών, έτους 2011. 

 

353 / 2011  Έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης  στον Μ.Γ.Σ.  

«ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ». 
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354 / 2011  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011.                          

 

355 / 2011 Σχετικά με την κατεδάφιση ή μη του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς.    

 

356 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

 

357 / 2011 Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών.   

 

358 / 2011 Έγκριση απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-

Νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός», έτους 2010. 

 

359 / 2011 Ομοίως της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ορεινής», έτους 2010. 

  
360 / 2011 Ομοίως της «9ης Σχολικής Επιτροπής 1ου-4ου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ 

Σερρών», έτους 2010. 

 

361 / 2011 Ομοίως της «35ης Σχολικής Επιτροπής 12ου Νηπιαγωγείου-21ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2010. 

 

362 / 2011    Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κλήρου Δ.Δ. Ελαιώνα, αγροτικής έκτασης 

17.305 τ.μ. και 80 ελαιόδενδρων.  

 

363 / 2011 Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 7.600,38 € για την αποπληρωμή 

τιμολογίων που αφορούν προμήθεια ζωοτροφών σκύλων για το 

κυνοκομείο του Δήμου Σερρών.   

            

364 / 2011 Έγκριση αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής αγοράς καυσοξύλων των 

μονίμων κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς.       

 

365 / 2011 Έγκριση παραλαβής μελέτης: ¨Αγροτική οδοποιία σε αγρόκτημα του 

Δήμου Σκουτάρεως¨.                                  

 

 

 

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 

 


