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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η / 22 – 06 – 2011 



 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η 

 

 

Της  22ας  Ιουνίου 2011 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Δινάκης Κωνστανίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αποστολίδου Ραχήλ 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος  

Δήμου Ιωάννης 

Δούκας Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

Ίντος Δημήτριος 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Κοτρώνης Παναγιώτης 

Μερετούδης Δημήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Νιζάμης Δημήτριος 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Σούζας Ζαχαρίας 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος

  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1) Αρναούτογλου Φωτεινή 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση – ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση – ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος -μνημονίου συνεργασίας- του 

Δήμου Σερρών μεταξύ του δικαιούχου (Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ) και 

συμπράττοντα φορέα (Δήμου Σερρών) στο πρόγραμμα κοινωφελούς 

χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου 

Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ   5ο: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.   

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Δημοτικής 

Αστυνομίας κατά τις εξαιρετέες ημέρες και ώρες.  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ψήφιση πίστωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών 

(ΚΕΔΗΣ), ποσού 120.000,00 €.    

         

ΘΕΜΑ   8ο: Ψήφιση πίστωσης του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών¨, ποσού 

250.000,00 €.    

 

 

 

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με μια 

ανακοίνωση από τον κ. Δήμαρχο για το πόρισμα της ΕΔΕ σχετικά με … από το σύλλογο 

εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Παρακαλώ κ. 

Δήμαρχε έχετε το λόγο. 

κ. Δήμαρχος: Απλώς αυτό που έχω να πω είναι ότι ολοκληρώθηκε το πόρισμα 

της προκαταρκτικής έρευνας και είναι στη διάθεση του κάθε δημοτικού συμβούλου, να 

πάει να το ζητήσει από την Διευθύντρια, από το τμήμα προσωπικού, να ενημερωθεί και 

από εκεί και πέρα ότι θέλει να ρωτήσει, μπορεί να το ρωτήσει. Το πόρισμα είναι 

αρνητικό.  
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κ. Χουρουζίδης: Αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαΐου, 

εγέρθηκε αυτό το θέμα και ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα κάνουμε ΕΔΕ, αναφερθήκατε και 

είπατε εσείς ότι στα επόμενα συμβούλια θα είναι ως τακτικό θέμα στο συμβούλιο. Και 

τώρα βλέπω … 

κ. Πρόεδρος:  Τακτικό θέμα δεν χρειάζεται να έρθει. Το πόρισμα κ.κ. 

Συνάδελφοι, επειδή είναι ένορκη διοικητική εξέταση, όπως γνωρίζετε υπάρχουν στοιχεία 

τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.  

κ. Αναστασιάδης:  Το πόρισμα ποιος θα το βγάλει. Ποιοι είναι αυτοί;  

κ. Πρόεδρος:  Ο υπάλληλος του Δήμου ο κ. Αρελάκης.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό προβλέπει ο νόμος κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς ένα πράγμα να ξέρετε ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ 

είναι τόσο απλή όσο δεν φαντάζεστε. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω πως λειτουργεί. 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα του ΧΥΤΑ δεν είναι στη σημερινή συνεδρίαση.  

Μια άλλη ενημέρωση σχετικά με πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε 

απόρους. Από τον κ. Δήμου. 

κ. Δήμου:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο την 

κ. Αγιαννίδου, σύμφωνα με την απόφαση της … Τροφίμων για να διανέμει δωρεάν 

τρόφιμα σε άπορα άτομα καθώς και σε άλλους … υπάρχει μια … από τους δύο 

οργανισμούς, την …, την πρώην ΔΕΠΚΑ δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί να 

παρακολουθήσει τη σύσκεψη αυτή, είναι στις 6 το απόγευμα, θα είναι και η κ. 

Αγιαννίδου εκεί, έτσι ώστε να δούμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 

άτομα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διανεμηθούν τα τρόφιμα.  

κ. Πρόεδρος:  Ακολουθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν προφορικά 

από το προηγούμενο Δ.Σ. της 15ης/6/2011 σχετικά με το Δημοτικό Αναψυκτήριο που 

λειτουργεί στη κοιλάδα Αγ. Αναργύρων. Παρακαλώ κ. Δήμαρχε μια σύντομη ενημέρωση 

γι’ αυτό το θέμα.  

κα Σαραντίδου: Γεννηθήκανε κάποια ερωτηματικά τότε για το αν έχει άδεια, τι 

γίνεται με τον προηγούμενο επιχειρηματία. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία για όλα αυτά.  

κ. Δήμαρχος: Ακόμη πριν αναλάβουμε ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, ήρθαμε 

σε επαφή με αυτούς που νοικιάζουν το αναψυκτήριο, τους επιχειρηματίες, μας ρώτησαν 

αν μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία του, μαζέψαμε όλα τα έγγραφα τα οποία 

απαιτούνται για να λειτουργήσει το αναψυκτήριο, τα έγγραφα αυτά τα προσκομίσαμε 

στον νομικό μας σύμβουλο στον κ. Αμαξόπουλο, ο κ. Αμαξόπουλος αποφάνθηκε επί των 

εγγράφων, είπε ότι τα έγγραφα όλα αυτά είναι ισχυρά, μπορεί να λειτουργήσει το 

Δημοτικό Αναψυκτήριο νόμιμα, δεν υπάρχει πρόβλημα και μετά από όλη αυτή τη 

διαδικασία, το Δημοτικό Αναψυκτήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του.  

κ. Αναστασιάδης: Μια λεπτομέρεια μόνο, δεν υπάρχουν διαβάσεις για τους 

ανθρώπους που έχουν ανάγκες, παρακαλώ πολύ να γίνουν.  

κ. Πρόεδρος:  Σας άκουσα κ. Αναστασιάδη το μεσημέρι, νομίζω ότι ο 

αντιδήμαρχος έργων θα φροντίσει γι’ αυτές τις διαβάσεις αναπήρων έτσι ώστε να είναι 

πιο εύκολη η πρόσβαση.  

κ. Γκότσης: Πάνω σ’ αυτό το θέμα θα ήθελα να πω, επειδή στο αναψυκτήριο 

πάνε άνθρωποι κάθε ηλικίας, να βάλουμε κανά δυο αστικά, πρωί απόγευμα, και πως 
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μπορεί να γίνει αυτό; Το αστικό θα κάνει μια παράκαμψη θα πηγαίνει να αφήνει τον 

κόσμο και στην επιστροφή να παίρνει. Όχι κάθε ώρα που πάει στον Αϊ Γιάννη αλλά σε 

αραιά διαστήματα να γίνει και αυτό για να ικανοποιηθεί και αυτή η κοινωνική ομάδα. 

κ. …:  Θα το συζητήσουμε με το … Συμβούλιο αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.  

κ. Πρόεδρος:  Χθες ή προχθές το πρωί ήμουν στο Γραφείο Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού και συζήτησα το θέμα προσωπικά εγώ με την κ. …, η οποία όμως εξετάζει 

το θέμα της αστικής πρόσβασης, της αστικής συγκοινωνίας, στο συγκεκριμένο σημείο 

και μάλιστα επειδή τέθηκε και ένας άλλος προβληματισμός σχετικά με την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων, είπαμε να κλείνει εκεί που γίνεται η αναστροφή των αυτοκινήτων έτσι 

ώστε να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα και μετά σχηματίζονται ουρές επί αρκετή 

ώρα.  

κ. Μηλίδης: Πράγματι ήταν νόμιμα τα χαρτιά, καλά έκανε και …, εγώ περνάω 

κάθε μέρα από εκεί, μαζεύονται οικογένειες, ηλικιωμένοι, έγινε ένας παιδότοπος, δόθηκε 

μια ανάσα στην περιοχή. Έκανα την ερώτηση στους ιδιοκτήτες για τις τιμές και είπαν ότι 

είναι χαμηλές οι τιμές, λαϊκές, άρα μπορούν να πάνε όλοι.  

Δράττομαι της ευκαιρίας και θέλω να προτείνω στον αντιδήμαρχο, στον κ. 

Μυστακίδη, εκείνα τα ριγμένα τα 3 γεφυράκια, δεν είναι μεγάλη η δαπάνη να τα 

κάνουμε, θα χτυπήσει κόσμος εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη η δαπάνη εκεί. Είναι 

απαράδεκτο να είναι έτσι. Είναι μια όαση της πόλης των Σερρών και δυστυχώς δεν είναι 

έτσι όπως πρέπει.  

κ. Μυστακίδης: Μερικά από αυτά τα φράξαμε για να μην μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και είμαστε τώρα στη δημιουργία νέων γεφυρών. Υπάρχει το 

προσωπικό και η τεχνογνωσία για να τα κάνουμε αλλά δεν έχουμε τα υλικά.  

κ. Δήμαρχος: Περιμένουμε να έρθει η ΣΑΤΑ για να μπορέσουμε να κάνουμε 

κάποιες προμήθειες, μεταξύ αυτών και τα ξύλα αυτά. Είναι ξύλα καστανιάς, αυτοί είναι 

οι όροι που βάζει το δασαρχείο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουμε την 

προμήθεια.  

κ. Κοτρώνης:  Υπάρχουν 2 βρύσες που υπάρχουν εκεί και δεν είναι χτισμένες 

και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιουν. Αν μπορεί να γίνει αυτό.  

κα Δρίγκα: κ. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το ποια υπηρεσία 

αποφάνθηκε για την ασφάλεια των πολιτών, θυμάστε με εκείνη τη νεροποντή που είχε 

γίνει.  

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχει έγγραφο από την Πολεοδομία του Δήμου όσον αφορά 

την οικοδομική άδεια. Έχει νομιμοποιηθεί. Υπάρχει έγγραφο από το Δασαρχείο, 

ημερομηνία 7/10/2008 που λέει: ¨μετά τα προαναφερόμενα και προκειμένου να έχουμε 

εφαρμογή … της νομοθεσίας καθώς και οι οδηγίες της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, 

παρακαλούμε να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι πρόσθετες 

κατασκευές που υπάρχουν μέσα στην έκταση για την οποία εκδόθηκε η πιο πάνω πράξη 

χαρακτηρισμού εκτός αυτής για την οποία υπάρχει η σχετική άδεια της Πολεοδομίας του 

Δήμου Σερρών¨, δηλαδή το Αναψυκτήριο. Υπάρχει επίσης και η εισήγηση της νομικής 

συμβούλου του Δήμου, …, όλα αυτά τα έγγραφα τα δώσαμε στον νομικό μας σύμβουλο 

στον κ. Αμαξόπουλο ο οποίος με έγγραφο του το οποίο έχει ημερομηνία 22/3/2011 είπε 

ότι είναι ισχυρά τα έγγραφα αυτά.  

κα Δρίγκα: Για το 2011 δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο; 
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κ. Δήμαρχος: Είναι του Αμαξόπουλου, τα πήρε όλα αυτά και λέει ότι είναι 

ισχυρά. Για το 2011 είναι και το έγγραφο της Πολεοδομίας του Δήμου 7/1/2011 που λέει 

ότι υπάρχει οικοδομική άδεια. Και εδώ να συμπληρώσω, υπήρχαν κάποια χρόνια που δεν 

λειτουργούσε το αναψυκτήριο και έπρεπε να πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι τα ενοίκια. 

Αυτό απλά το διευκρινίζω, η δική μας η πρόταση είναι, όταν θα έρθει το θέμα και 

καταθέσετε κι εσείς τις απόψεις σας, εκείνο το χρονικό διάστημα που δεν το 

λειτουργούσαν, εκείνα τα ενοίκια να μην τα πάρει ο Δήμος, όπως επίσης, επειδή το 

αναψυκτήριο αυτό έχει έναν οικογενειακό και λαϊκό χαρακτήρα και τους είπαμε να είναι 

οι τιμές πολύ χαμηλές, το ενοίκιο είναι πράγματι ψηλό, 3.500 € το χρόνο, ζήτησαν να 

κατέβει το ενοίκιο, θα έρθουν αυτά στο Δ.Σ. και το Δ.Σ. θα πάρει τις αποφάσεις. 

κ. Πρόεδρος:  Σχετικά με απάντηση σε ερώτηση του κ. Μηλίδη σχετικά με τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι το 3ο θέμα της Ημερήσιας 

Διάταξης και θα το συζητήσουμε.  

Επίσης σχετικά με απάντηση σε ερώτηση του κ. Γάτσιου σχετικά με το ωράριο 

των διμηνιτών, όλων των υπαλλήλων της … και των διμηνιτών.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, σε συνεργασία με Γραφείο 

προσωπικού, υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία συγκεκριμένα αναφέρεται 

στον Αρ. Φύλλου 1632/6 Αυγούστου 2009 που αναφέρει ότι στους εργαζόμενους 

αποκλειστικά στις χωματερές, ΧΥΤΑ, στους εργαζόμενους αποκλειστικά στην 

αποκομιδή των απορριμμάτων, στην ταφή νεκρών, στην ασφαλτόστρωση, στην 

αποχέτευση, στα αποδυτήρια, …, σε οικοδομικές εργασίες, εργάτες ύδρευσης, 

υδραυλικοί, …, ηλεκτρολόγοι, η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των 

περιπτώσεων αυτών υπολογίζεται σε 32 ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και … των 

αποζημιώσεων τους από τη Δ.Α. Δηλαδή οι ώρες εργασίας σύμφωνα με τη συλλογική 

σύμβαση που σας προανέφερα είναι 32 ώρες.  

κ. Χράπας:  … 

κ. Πρόεδρος:  Και πάμε σε επόμενη απάντηση σε ερώτηση του κ. Γκότση 

σχετικά με ένα τιμολόγιο του κ. Βέρρου Κωνσταντίνου από την … Βαμβακιάς.  

κ. Γαλάνης: Ο κ. Γκότσης εκ παραδρομής ανέφερε το δικό μου όνομα. Αυτή την 

οφειλή που έχει ο Δήμος προς τον κ. Βέρρο την έχει παραχωρήσει στην Συνεταιριστική 

Τράπεζα ο κ. Βέρρος, … συντάξαμε ένα έγγραφο με ημερομηνία 10/6 προς τους 

υπαλλήλους που βρίσκονται στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση, τον κ. 

Παπαδόπουλο και τον κ. …, όπου τους ζητούμε από την ημέρα την εκπνοής της 

παρούσης να απαντήσουν εγγράφως, ζητούμε να βρουν το τιμολόγιο και σε κάθε 

περίπτωση θα ακολουθήσουμε την νόμιμη διαδικασία. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει 

συνταχθεί από την προϊσταμένη του λογιστηρίου και έχουν γίνει όλες οι νόμιμες 

διαδικασίες. Μάλιστα ο κ. Μωυσιάδης σήμερα μου υποσχέθηκε ότι … και με τον κ. 

Βέρρο για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση γιατί υπάρχει διαταγή πληρωμής για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση, επομένως, όπως και να έχει θα βρεθεί ο τρόπος ακόμη και αν 

λείπει το συγκεκριμένο τιμολόγιο ώστε να πληρωθεί η Συνεταιριστική Τράπεζα γι’ αυτή 

την οφειλή που έχουμε απέναντι στον κ. Βέρρο. Έχουμε επιληφθεί του θέματος ώστε να 

βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Θέλω να πω ότι ευθύνες θα αποδοθούν στα …, γιατί 

10 χρόνια που είμαι στον Δήμο Σερρών δεν έχει χαθεί ποτέ έγγραφο από το Λογιστήριο.  
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κ. …:  Πράγματι υπάρχει μια τέτοια εκκρεμότητα υπάρχει ένα έργο του ΘΗΣΕΑ 

είναι ύδρευση στα Δ. Δ. του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κ. Μητρούση, στη 

Βαμβακιά και στο Μητρούση. Αλλά το να χάθηκε ένα τιμολόγιο, αν εξετάσουμε ποιους 

επιβαρύνει αυτό το τιμολόγιο, για ποιο λόγο χάθηκε; Μια στίβα με έγγραφα σε έναν 

φάκελο και από όλον τον φάκελο να χάθηκε το συγκεκριμένο τιμολόγιο; Εγώ γνωρίζω 

ότι τα χρήματα αυτά τα οποία είναι χαρακτηρισμένα από τον ΘΗΣΕΑ ίσως πληρώθηκαν 

κάποιοι μισθοί και δεν υπάρχουν αυτά τα τιμολόγια και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 

να πληρωθεί ο συγκεκριμένος προμηθευτής.  

κ. …:    Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πληρώθηκαν κάποιοι μισθοί; 

κ. …: Απ’ αυτά τα χαρακτηρισμένα χρήματα πληρώθηκαν κάποιοι μισθοί. Αν 

πάμε στην Τράπεζα θα δούμε ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Μην πάμε να ρίξουμε 

ευθύνη σε κάποιους υπαλλήλους. Το ότι χάθηκε το τιμολόγιο  μπορεί να μη λέει τίποτα. 

Παρακαλώ να μην ρίχνουμε την ευθύνη στους υπαλλήλους γιατί μπορεί εγώ να γνωρίζω 

τον συγκεκριμένο κωδικό από τα συγκεκριμένα χαρακτηρισμένα χρήματα τα οποία είναι 

από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ξέρω ότι έχουν πληρωθεί οι υπάλληλοι.  

κ. Γαλάνης: Το ερώτημα ήταν σαφές. Εγώ έκανα τις απαραίτητες ενέργειες ως 

όφειλα. Νομίζω ότι αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα, αν χρειάζεται να ελεγχθεί θα 

ενημερώσω το Σώμα να το ελέγξει, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο και 

ενέργειες έγιναν από την υπηρεσία και θα βρεθεί τρόπος, γιατί τον Δήμο τον ενδιαφέρει 

να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του, αυτό που μας απασχολεί είναι να 

ανταποκριθούμε σ’ αυτή την οφειλή μας.  

κ. Γκότσης: Είχα και άλλο ερώτημα, γιατί από τον 4ο του 2010 που ήρθαν τα 

λεφτά του ΘΗΣΕΑ δεν πληρώθηκε μέχρι τέλους της χρονιάς του 2010 που ήταν ο Δήμος 

Κ. Μητρούση και έγινε τώρα να το πληρώσουμε εμείς. Ένα ερώτημα ήταν αυτό, γιατί 

αυτή η καθυστέρηση. Απαγορεύεται από έναν κωδικό που είναι για ένα συγκεκριμένο 

έργο να πάρουμε να πληρώσουμε υπαλλήλους, να κάνουμε αγορές κ.λπ.  

κ. Κατιρτζόγλου: Το θέμα δεν είναι μόνο να πληρωθεί το συγκεκριμένο 

τιμολόγιο, υπάρχει διαταγή πληρωμής, θα βρεθεί τρόπος να πληρωθεί αυτό. Το ζήτημα 

είναι σοβαρότερο και θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Πράγματι όπως είπε και ο κ. 

Γκότσης δεν μπορούν τα χρήματα από ένα έργο να πάνε αλλού. Πρέπει να το δείτε, είναι 

ευθύνη δική σας να γίνει έρευνα.  

κ. Γάτσιος: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει …  

κ. Αναστασιάδης:  Τώρα ερχόμαστε στην ουσία του θέματος και λέμε το εξής 

ότι το κράτος προσπάθησε να βοηθήσει τους γεωργούς … δυστυχώς όμως το καλοκαίρι 

φεύγει δεν μπορούν να γεμίσουν τα βυτία τους νερό για να ραντίσουν. Καταλαβαίνετε τι 

ζημιά γίνεται; Το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Δεν μπορούν οι γεωργοί να χάνουν τη 

δουλειά τους.  

κ. Πρόεδρος:  Τι σχέση έχει με το θέμα;  

κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, τέθηκαν σε μένα 

τουλάχιστον 2-3 ερωτήματα σημαντικά. Αυτά που έβαλε και ο κ. …και ο κ. Χράπας. Και 

οι δύο ήταν στη Δ.Α. του Δήμου Κ. Μητρούση. Όταν λέμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, όταν 

λέμε ότι πληρώθηκαν μισθοί, μπαίνουν κάποια ερωτήματα προς διερεύνηση. Και θα 

παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο να διερευνήσει το θέμα. Την διερεύνηση όσον αφορά τη 

μη ολοκλήρωση του έργου, όσον αφορά ότι πληρώθηκαν κάποιοι άλλοι και πως βγήκαν 

τα εντάλματα πληρωμής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο;  
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κ. Πρόεδρος:  Καταγράφηκαν τα ερωτήματα και θα διερευνηθεί το θέμα.  

κ. Γαλάνης:   … λάβαμε το ένταλμα ποσού 61.000 € περίπου, εκδόθηκε με 

αριθμό 511 του 2010 και επεστράφη στον Δήμο Κ.Μητρούση από τον επίτροπο του 

ελεγκτικού. Άρα θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι θα διερευνήσουμε αυτά τα ζητήματα 

που τέθηκαν σήμερα εδώ και ευχαρίστως να απαντήσουμε στο επόμενο, και για το θέμα 

της ολοκλήρωσης του έργου αλλά και για το ζήτημα του αν έχουμε εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση. 

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. …:  Χτες μίλησα με τον εργολάβο και υποσχέθηκε ότι θα πάει άμεσα και ότι 

θα γίνει η δουλειά.  

κ. Πρόεδρος:  Δύο ερωτήσεις, μία από τον κ. Γκότση ¨κ. Πρόεδρε το κτίριο της 

Αστυνομίας είναι στη λίστα των κτιρίων προς πώληση για να συγκεντρώσει η 

Κυβέρνηση τα 50 δις €. Πρέπει να ξέρετε ότι το οικόπεδο του κτιρίου παραχωρήθηκε 

δωρεά από τον Δήμο το 1987 για την κατασκευή του κτιρίου της Αστυνομίας, πρέπει να 

διεκδικήσουμε από την … ένα ακίνητο διότι ο λόγος που παραχωρήθηκε το παραπάνω 

οικόπεδο δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό για τον οποίο έγινε η δωρεά¨.  

Απάντηση θα έχετε στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Γκότσης: Ένα λεπτό λιγάκι. Το 1987 επί δημαρχίας Ανδρέου, παραχωρήθηκε 

εκεί που είναι η Αστυνομία τώρα και το διπλανό οικόπεδο για να κτιστεί δωρεά. Ο 

εργολάβος πήρε με αντιπαροχή το διπλανό και έκανε πολυκατοικία και έγινε και το 

κτίριο της Αστυνομίας. Τώρα το έχουν στη λίστα προς πώληση. Θα πουληθεί το κτίριο 

της Αστυνομίας και η Αστυνομία θα πληρώνει ενοίκιο. Όμως όπως γράφω και μέσα, 

εμείς, ο κ. Ανδρέου, το παραχώρησε για την Αστυνομία για να το έχει δικό της κτίριο. 

Άρα τώρα θα πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι γιατί ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε 

δεν εκπληρώθηκε.  

κ. Πρόεδρος:  Πάρα πολύ σωστή η ερώτηση σας. Αν ο Δήμος παραχώρησε 

έχοντας στοιχεία τα οποία να αναγράφει μέσα ότι παραχωρείται ναι μεν για να γίνει το 

κτίριο της Αστυνομίας αλλά όταν εκλείψει ο λόγος ύπαρξης τους τότε πρέπει να 

ξαναέρθει στον Δήμο, πρέπει να διερευνηθεί όντως σε βάθος.  

Και μια άλλη ερώτηση από τον συνάδελφο τον κ. Αγοραστό Αγοραστό, το θέμα 

είναι «Η νομιμότητα έργου ΟΤΕ για οπτικές ίνες».  

¨Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, σήμερα το πρωί 

ξεκίνησε το έργο του ΟΤΕ για την τοποθέτηση καμπινών πάνω στα δημοτικά πεζοδρόμια 

προκειμένου να τελειώσει δίκτυο των οπτικών ινών. Ο Δήμος Σερρών έδωσε μια γενική 

άδεια στον ΟΤΕ για περισσότερες από 140 καμπίνες σε όλη την πόλη. Είναι όμως στη 

δικαιοδοσία του ΟΤΕ για το που ακριβώς θα τοποθετηθούν οι καμπίνες. Ενώ από όλους 

τους Σερραίους επιχειρηματίες, εργολάβους κ.λπ. ζητούνται από τις υπηρεσίες κατόψεις 

και τοπογραφικά για το που ακριβώς θα κατασκευαστεί το οτιδήποτε και προκειμένου να 

πάρουν άδεια, στην περίπτωση του έργου του ΟΤΕ κάτι τέτοιο δε συνέβη.  

Συζητώντας σήμερα το θέμα με υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου κατάλαβα 

ότι έργα που έχουν να κάνουν με τομές στους δρόμους δεν χρειάζεται να περάσουν από 

το Δ.Σ., αντιθέτως με αυτά στα οποία θα κατασκευαστούν υπέργειες κατασκευές. Στην 

περίπτωση του ΟΤΕ όλες οι κατασκευές θα είναι υπέργειες, παρ’ όλα αυτά τέτοιο θέμα 

μέχρι σήμερα δεν ετέθη προς συζήτηση στο Σώμα.  
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Αυτές οι κατασκευές θα έχουν και μια κολώνα ύψους 5 μέτρων η οποία θα 

χρησιμεύει για να έρθει η παροχή της ΔΕΗ στην κατασκευή.  

 

Με αφορμή όλα τα παραπάνω ερωτώ:  

1. Είναι νόμιμη η άδεια που έχει ο ΟΤΕ αφού δεν πέρασε πρώτα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο; 

2. Ο Δήμος Σερρών ποια συμφέρονται εξυπηρετεί, των δημοτών και των 

ντόπιων επιχειρηματιών ή μιας ανώνυμης εταιρείας, εισηγμένης στο 

χρηματιστήριο και διοικούμενης πλέον από τους Γερμανούς;  

3. Γιατί δεν προβλέπεται να υπάρχει ακριβές σημείο για την τοποθέτηση των 

καμπινών στην άδεια;  

Για όλα αυτά σας παρακαλώ, 1ον να παραδώσετε στο Σώμα όλα τα έγγραφα που 

έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο έργο καθώς και το ιστορικό αυτού και 2ον, να 

ενημερωθεί επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος γιατί τα προβλήματα με τους Σερραίους 

επιχειρηματίες θα είναι πολλά και έντονα, προκειμένου έστω και τώρα, την ύστατη 

στιγμή, να επέλθει συνεννόηση με τον ΟΤΕ¨. 

κ. Αγοραστός: Επειδή σήμερα ξεκίνησε το έργο μπροστά από το … στη 

Βενιζέλου και με την παρουσία της Αστυνομίας και δυο ώρες καυγά ήθελαν να το 

βάλουν ακριβώς μπροστά από την είσοδο του Γυμναστηρίου, εκεί τους βόλευε, ο 

εργολάβος … και τελικά σκάψαν από δίπλα. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα γιατί από ότι 

κατάλαβα δεν είναι νόμιμη η άδεια που έχει το ΟΤΕ γιατί περιλαμβάνει υπέργειες 

κατασκευές για τις οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν τοπογραφικά για το που θα γίνει η 

κάθε κατασκευή όπως ακριβώς συμβαίνει με όλα τα άλλα.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό να είστε σίγουρος κ. Αγοραστέ ότι θα διερευνηθεί από τον 

Δήμο.  

Πάμε στα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα.  

Λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, 1ο θέμα, ¨Ενημέρωση επί της απόφασης 32 της 

ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ σχετικά με την αποδοχή προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟ. και 

τον Δήμο Σερρών¨.  

Θέμα 2ο, ¨Έγκριση χρηματοδότησης¨, είναι συνέχεια του προηγουμένου, ¨ποσού 

200.000 € σύμφωνα με τους όρους της νέας προγραμματικής σύμβασης του ΥΠ.ΠΟ και 

του Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 – 31/12/2011¨.  

Και ένα 3ο θέμα, ¨Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Γενικό 

Νοσοκομείο Σερρών και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη της πράξης εγκατάστασης σταθμού συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με συστήματα 

ψύξης με χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προϋπολογισμού 

1.845.000 €¨. Εδώ ο Δήμος Σερρών επειδή έχει … επάρκεια πρώτου βαθμού, ζητήθηκε 

από το Νοσοκομείο Σερρών η σύναψη αυτής της προγραμματικής σύμβασης για το έργο 

το οποίο σας ανέφερα.  

Εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις, θα παρακαλούσα τον κ. Γρηγοριάδη που είναι 

εισηγητής να μιλήσει.  

κ. Γρηγοριάδης: Το Νοσοκομείο Σερρών ζήτησε από τον Δήμο Σερρών να 

υποβάλλει πρόταση για λογαριασμό του Νοσοκομείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.  
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Δηλαδή, επειδή έχουμε εμείς την επάρκεια τύπου Α και εκείνο δεν την έχει, 

δίνεται η δυνατότητα από τον Νόμο να υπογράψουμε μια σύμβαση μεταξύ μας και εμείς 

να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα για το Νοσοκομείο Σερρών. Η πρόταση πρέπει να 

κατατεθεί μέχρι 30 του μηνός. Το έγγραφο ήρθε σε εμάς χθες, γι’ αυτό και ήρθε σήμερα 

στο συμβούλιο. Αυτό μελετήθηκε από τους υπαλλήλους μας, είδαμε σε τι βαθμό 

ετοιμότητας βρίσκεται το έργο και η πρόταση, γιατί αν δεν είχαν κάνει τίποτα μέχρι τώρα 

δεν θα προλαβαίναμε να το κάνουμε, ο βαθμός ετοιμότητας είναι πολύ υψηλός, πολύ 

μεγάλος, δηλαδή την πρόταση στην ουσία την δούλεψαν κάποιοι ιδιώτες για λογαριασμό 

του Νοσοκομείου και είναι σχεδόν έτοιμοι. Εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε την 

προγραμματική σύμβαση και να καταθέσουμε την πρόταση. Αυτά τα δύο. Ο Δήμος δεν 

χάνει τίποτα, δεν ζημιώνεται, κάθε άλλο βοηθάμε το Νοσοκομείο για να πάρει αυτά τα 

χρήματα για να κάνει αυτόν τον σκοπό. Όπως ξέρουμε στο Νοσοκομείο και σε όλα τα 

νοσοκομεία, η θέρμανση, ο ηλεκτρισμός, είναι σε μεγάλη κατανάλωση.  

κα Σαραντίδου:  Εγώ θα ήθελα να πω και γι’ αυτό το θέμα και για το επόμενο 

που είναι εκτός ημερήσιας θα θέλαμε λίγο περισσότερο να το κοιτάξουμε, να το 

διαβάσουμε γιατί ήρθε σήμερα το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε ότι αν μη τι άλλο είναι ένα 

κείμενο κάποιων σελίδων που θα θέλαμε να το δούμε, να δούμε τι είναι και να το 

σκεφτούμε λίγο καλύτερα.  

κ. Πρόεδρος:  Και σε εμένα χθες ήρθε. Αλλά ακούστε, όταν υπάρχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Είναι δυνατόν να χάσουμε ένα 

τέτοιο έργο; 

κ. Αναστασιάδης:  Πρέπει να διευκολύνουμε το Νοσοκομείο. Δεν είναι 

κερδοφόρα επιχείρηση. Αφορά εμάς.  

κ. …:   Ανέφερε ο αντιδήμαρχος για κάποιους ιδιώτες, αυτοί τι θα είναι; Θα είναι 

εκμεταλλευτές του προγράμματος;  

κ. Γρηγοριάδης: Το νοσοκομείο απευθύνθηκε σ’ αυτούς να τους κάνει τη μελέτη 

και μόνο. Καμία σχέση με την εκμετάλλευση. Αν η μελέτη δεν είχε φτάσει στο σημείο 

που έφτασε τώρα δεν θα προλαβαίναμε να την κάνουμε.  

κ. Γάτσιος: Μια ερώτηση που δεν απαντήθηκε. Είχα πει την προηγούμενη φορά 

ότι η κοινωνία και η αγορά περνάνε μεγάλη στενότητα. Είχα ζητήσει να δούμε ότι 

χρήματα έχουμε να τα βγάλουμε προς τον κόσμο, να πληρώσουμε τις οφειλές που 

έχουμε. Πήγα στην Οικονομική Υπηρεσία να ενημερωθώ και μου είπαν ότι έχουμε 5,5 

εκ. προς διάθεση. Τα 2 εκ. για την εισφορά της γης σε χρήμα, να κάνουμε όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα μια μελέτη να γίνουν έργα για να κινηθεί λίγο η αγορά. Και για τα 

υπόλοιπα χρήματα, να κλείσουν τα έργα, γιατί βλέπω ότι έχει αρκετά έργα από το 2008 

και 2009, να τα κλείσουμε τα έργα έτσι ώστε να πληρώσουμε τον κόσμο. 5,5 εκ. € είναι 

κρίμα να κάθονται στα ταμεία του Δήμου χωρίς να πηγαίνουν εκεί που πρέπει.  

κ. Γαλάνης: Χθες πήραμε την εγκριτική απόφαση της αποκεντρωμένης 

διοίκησης σε σχέση με την κατανομή των χρημάτων και θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα 

… Πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι είναι ανοιχτά κάποια έργα, θέλω να σας εξηγήσω ότι 

όποιο έργο κλείνει και μπορούμε να το πληρώσουμε το πληρώνουμε. Να είστε σίγουρος 

ότι τα χρήματα που υπάρχουν είναι δεσμευμένα. Είναι χρήματα που αφορούν 

συγκεκριμένα έργα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα τμήματα έτσι ώστε να 

μπορέσουμε ότι χρήματα έχουμε στην Τράπεζα να τα διαθέσουμε σε έργα που κλείνουν 

εν καιρώ. 
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Μη γίνει καμία παρεξήγηση ότι αυτά τα χρήματα τα έχουμε για να πληρώσουμε 

ασφαλτοστρώσεις. Και να είστε σίγουρος ότι ό,τι χρήματα υπάρχουν και μπορούμε, 

πληρώνουμε οφειλές.  

κ. Δήμαρχος: Για να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, τα 5 εκ. δεν 

μπορούμε να τα δώσουμε όπου θέλουμε. Δηλαδή χρωστάμε στην αγορά 8 εκ., παίρνουμε 

τα 5 εκ. και τα δίνουμε. Αυτά τα χρήματα είναι δεσμευμένα, το μεγαλύτερο ποσό είναι 

δεσμευμένα είτε σε έργα παλιά είτε σε πράξεις εφαρμογής.     

κ. Πρόεδρος:  Μπαίνουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.           

    

    
ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση – ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Εισηγητής ο κ. Γαλάνης.  

κ. Γαλάνης: Νομίζω ότι σήμερα εξαντλείται το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα 

κανονιστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσει ο Δήμος στα επόμενα χρόνια. 

Όπως πολύ σωστά παρατήρησαν και άλλοι συνάδελφοι σ’ αυτή την αίθουσα, είναι ένα 

κείμενο στο οποίο μπορούν να γίνουν και παρατηρήσεις, μπορούν να γίνουν και 

διορθώσεις, και όπως πολύ σωστά παρατήρησε και ο συνάδελφος ο κ. Χρυσανθίδης, 

πολύ σύντομα μετά από κάποια χρόνια μπορούν να επέλθουν και άλλες τροποποιήσεις. 

Οι τροποποιήσεις και οι διαφοροποιήσεις του Κανονισμού είναι του 2009 άρα αυτό 

σημαίνει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μπορούν να γίνουν και άλλες 

τροποποιήσεις.  

Σε κάθε περίπτωση η Δ.Α. μετά από τη σύσταση αυτής της επιτροπής με τον κ. 

Δήμαρχο τον Φεβρουάριο του 2011 ξεκίνησε αυτή τη προσπάθεια με τον κ. Πάσχο και 

τον κ. Θεμιστοκλέους και την κ. …, την αναπληρώτρια Διευθύντρια, έκανε έναν κύκλο 

συναντήσεων και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους άλλους παράγοντες του 

Δήμου Σερρών, συνεργάστηκε πιστεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με όσα 

συμπεράσματα υπάρχουν από το προηγούμενο Δ.Σ. στο μέτρο του δυνατού με όλους 

τους φορείς που διαμορφώνουν αυτό το Κανονιστικό πλαίσιο και νομίζω ότι έχουμε 

μπροστά μας ένα πόρισμα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, προσπαθεί 

όσο το δυνατόν να είναι ευέλικτο, να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα που μπαίνουν 

και με τη συνένωση των Δήμων και με τον Καλλικράτη, και φυσικά εδώ θα ήθελα να 

παρατηρήσω, μετά από την απόφαση αυτή που πήρε το Δ.Σ. για την 5μελή επιτροπή, σε 

συνεργασία που είχα και με τον κ. Χρυσανθίδη και με τον κ. Κοτρώνη και με τον κ. 

Κατιρτζόγλου, στο σύνολο του το κείμενο το έχουν δει θετικά. Υπάρχουν κάποιες 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις και σοβαρές οι οποίες αφορούν, του κ. Χρυσανθίδη όσον 

αφορά την αυτονομία της υπηρεσίας που μας ήρθε από την Νομαρχία, μιλάω για την 

ΤΥΔΚ και μία παρατήρηση του κ. Κατιρτζόγλου σε σχέση με το ζήτημα της αυτονομίας 

της Κοινωνικής Μέριμνας και της Παιδείας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι πράγματι έτσι όπως 

ήρθε από την … Επιτροπή το συγκεκριμένο σχέδιο, φαίνεται ότι και η ΤΥΔΚ και η 

Πολεοδομία ενσωματώνονται στη μία διεύθυνση, στη Τεχνική Διεύθυνση. Όλοι μας 

έχουν τη διάθεση να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, να υπάρχει μια σύμπνοια 

σ’ αυτό το θέμα.  
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Νομίζω ότι θα μπορούσε, γιατί φαίνεται και από διάφορες εγκυκλίους και από 

συζήτηση που έγινε και με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι μέχρι το τέλος του 

2012 υπάρχει αυτή η ανάγκη για μια αυτονομία σ’ αυτές τις υπηρεσίες. Τι εννοώ; Και η 

ΤΥΔΚ και η Πολεοδομία ασκούν αρμοδιότητες, σύμφωνα με όλα αυτά τα έγγραφα, 

έχουν την υποχρέωση να ασκήσουν αρμοδιότητες που αφορούν όλο τον νομό Σερρών, 

δεν ασκούν αποκλειστικά αρμοδιότητες μόνο του Δήμου μας. Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει 

να δημιουργήσουμε αυτοτελείς οργανικές μονάδες, δηλαδή θα μπορούσαμε να 

συζητήσουμε να δούμε την αυτονομία, την δημιουργία δηλαδή αυτόνομου τμήματος που 

θα πάει κατευθείαν στον κ. Δήμαρχο, τη δημιουργία και της ΤΥΔΚ αλλά και της 

Πολεοδομίας. Υπάρχει αυτή η υποχρέωση αυτών των μονάδων να παίξουν αυτόν τον 

ρόλο σε επίπεδο νομού.  

Από εκεί και πέρα όσον αφορά το άλλο ζήτημα, της πρόνοιας και της παιδείας, 

αυτή τη στιγμή ο τομέας της παιδείας έχει δύο υπαλλήλους που ασχολούνται με τον 

τομέα της παιδείας και με τη … που δόθηκε με τη πρόταση μας για να είναι ξεχωριστοί 

οι τομείς σε μία Διεύθυνση, η πρόνοια και ξεχωριστός τομέας η παιδεία,  … Νομίζω ότι 

όλοι μας είμαστε ανοιχτοί και να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει 

να τα συζητήσουμε και να συνδράμουμε για την επίτευξη ενός και μόνο στόχου, να 

έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο, έναν οργανισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του Δήμου. Όλοι από τον Φεβρουάριο 2011 έχουμε δει τη διαδικασία για να 

καταλήξουμε στο προκείμενο, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της επιτροπής αλλά και 

όλους που εργάστηκαν φορείς, υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες που 

συνεργάστηκαν για να φτάσουμε έως εδώ και νομίζω ότι είναι ανοικτό το περιθώριο για 

να δεχτεί παρατηρήσεις και άλλες απόψεις και να φτάσουμε στην ψήφιση ενός νέου 

οργανισμού για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Δήμου Σερρών.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, διευκρινιστική στα όσα είπε ο κ. 

Γαλάνης, ο τομέας της Παιδείας είναι γεγονός όπως είπε ο κ. Γαλάνης ότι απασχολεί 

μόνο δύο άτομα εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τη ρύθμιση των μετακινήσεων και 

τα μισθώματα των σχολικών μονάδων εφόσον είναι μισθωμένα και ο 2ος υπάλληλος έχει 

αναλάβει τις υποχρεώσεις στις νέες Σχολικές Επιτροπές. Όμως οι αρμοδιότητες που έχει 

το τμήμα Παιδείας είναι πολλαπλές και είναι γύρω στα 12 άτομα που έχουν μοιρασμένες 

αρμοδιότητες από τον τομέα Παιδεία μαζί με άλλες αρμοδιότητες που έχουν πάρει. Άρα 

δηλαδή, δεν απασχολούνται μόνο 2 άτομα, είναι συνολικά 12 αλλά τα 10 είναι αυτά που 

έχουν και άλλες αρμοδιότητες. Εάν εξασφαλιστεί εξ ολοκλήρου ο τομέας της Παιδείας 

θα χρειαστεί όλες αυτές οι αρμοδιότητες να συγκεντρωθούν σε κάποια συγκεκριμένα 

άτομα που θα απασχολούνται μόνο στον τομέα αυτόν. 

κ. Πρόεδρος:   Ανοίγουμε κύκλο ερωτήσεων.  

κ. Γκότσης: Θα ψηφίσουμε την ΤΥΔ αυτοτελή διεύθυνση; Έτσι έρχεται το θέμα; 

κ. Γαλάνης:  κ. Γκότση, όπως έχει έρθει το κείμενο από την … επιτροπή, …, 

όμως εδώ έρχεται στο Σώμα και είμαστε ανοιχτοί για να το συζητήσουμε ότι υπάρχει η 

λογική της αυτοτέλειας αυτών των δύο οργανικών μονάδων. Είναι στο χέρι μας να 

αποφασίσουμε αν θα είναι τμήμα αυτοτελές ή … Για να μη δημιουργείται παρεξήγηση, 

οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μεταφερθεί σαν προσωπικό στον Δήμο Σερρών και όχι σαν 

μονάδα. Ωστόσο, αφού το υπουργείο τους ζητά να παίξουν αυτόν τον ρόλο ως το τέλος 

του 2012, δηλαδή να ανταποκριθούν στις ανάγκες ολόκληρου του νομού θα έπρεπε 

επομένως να μεταφερθούν σαν ολοκληρωμένη μονάδα στον Δήμο Σερρών.  
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Ωστόσο, δεν έχουν μεταφερθεί σαν μονάδα, σαν υπηρεσίες, άρα αφού ήρθαν 

αυτά τα έγγραφα για να ανταποκριθούν αυτοί οι υπάλληλοι σ’ αυτές τις υποχρεώσεις, 

εμείς εδώ τους πληρώνουμε τους υπαλλήλους ούτως ή άλλως. Η μισθοδοσία τους 

έρχεται από το κράτος, δεν τους πληρώνει ο Δήμος με τα χρήματα που είχε πέρυσι, η 

μισθοδοσία τους έρχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ωστόσο, λέω τα 

επιχειρήματα που πρέπει να σας πω, μπορούμε να ψηφίσουμε την αυτοτέλεια αυτών των 

δύο μονάδων είτε με τη μορφή τμήματος είτε με τη μορφή διεύθυνσης. Εδώ είναι το 

Σώμα για να πάρει μια απόφαση.  

κ. Γάτσιος: Χαίρομαι που άκουσα ότι αλλάζουν τα δύο τμήματα της ΤΥΔΚ και 

της Πολεοδομίας. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δεν κατάλαβα την πρόταση που 

κάνατε κ. Μπιτζίδου.  

κα Μπιτζίδου: Δεν κάνω πρόταση, απλώς ενίσταμαι στα λεγόμενα του κ. 

Γαλάνη για το ότι απασχολούνται στον τομέα της Παιδείας μόνο δύο υπάλληλοι. 

Απασχολούνται μόνο δύο υπάλληλοι αποκλειστικά και άλλοι 10 υπάλληλοι οι οποίοι 

παράλληλα που κάνουν και άλλες αρμοδιότητες. Όμως στον Κανονισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας προτείνεται ένας τρόπος λειτουργίας του τομέα Παιδείας ο οποίος είναι 

αποδεκτός από εμένα.  

κ. Χράπας: Οι παρατηρήσεις που κάναμε έχουν εγκριθεί από την Διεύθυνση 

Καθαριότητας; Έχουν μπει οι προτάσεις και ποιες δεν μπήκαν; 

κ. Αναστασιάδης: Έχω πει πολλές φορές ότι με τον Καλλικράτη κακό πράγμα 

έχει γίνει στην Ελλάδα. 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τον συγκεκριμένο 

οργανισμό.  

κ. Αναστασιάδης: Φαίνεται η αδυναμία του νόμου κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος:  Τι να κάνουμε, για την αδυναμία του νόμου που επικαλείστε δεν 

θα είχε ούτε Δ.Σ. ούτε Δ.Α. Ερώτηση έχετε να κάνετε;  

κ. Αναστασιάδης: Όχι. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Πάσχο απαντήστε στην ερώτηση του κ. Χράπα. 

κ. Πάσχος:   Οι προτάσεις που έχουν γίνει μπορούν να ενσωματωθούν. 

… 

κ. Πρόεδρος:   Ανοίγουμε κύκλο τοποθετήσεων.         

κ. Μηλίδης:  Σήμερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, τον ΟΕΥ του Δήμου. 

Πιστεύω ότι αυτός ο οργανισμός είναι ο πυλώνας που βάση του οποίου πρέπει να κινηθεί 

ο Δήμος για να μπούμε σε μια άλλη τροχιά. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω 

καταρχήν, είναι ότι από τις ερωτήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους, είδα ότι 

υπάρχουν αρκετές ατέλειες. Σήμερα ψηφίζουμε και ότι ψηφίσουμε αυτό θα μείνει. Θέλω 

να κάνω δυο τρεις παρατηρήσεις.  

Για το θέμα της Διεύθυνσης Υγείας είχα κάνει μια εμπεριστατωμένη εισήγηση 

στο προηγούμενο Δ.Σ. ότι έχουν δοθεί τεράστιες αρμοδιότητες, εξυπηρετεί πάρα πολύ 

κόσμο και δεν έγινε Διεύθυνση. Ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι θα το εισηγηθεί αλλά και 

πάλι βλέπω ότι δεν είναι Διεύθυνση. Άρα αυτό δεν έγινε, δεν ξέρω γιατί.  

Το άλλο θέμα είναι της Πολεοδομίας. Όπως ξέρετε είναι μητροπολιτικός ο Δήμος 

μας και πιστεύω ότι τελικά έχει αρμοδιότητες σε όλο το νομό, άσχετα αν λέγεται Δήμος 

Σερρών, και αυτός κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να γίνει αυτόνομη διεύθυνση.  

κ. Δήμαρχος: Το αποδεχόμαστε.  
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κ. Μηλίδης: Το αποδεχόμαστε προφορικά, εγώ θέλω να γραφτεί και μέσα.  

Όμως κ. Αντιδήμαρχε, αυτά τα θέματα είχαν μπει στο προηγούμενο συμβούλιο, 

δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επανέρχονται. Έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί.  

Το τελευταίο, στο θέμα της Παιδείας, εδώ βλέπουμε μια διχογνωμία της Δ.Α. 

μεταξύ του κ. Γαλάνη και της κ. Μπιτζίδου που … Η κ. Μπιτζίδου λέει ότι πρέπει να 

αποκαταστήσουμε την αλήθεια, ότι είναι 12 οι υπάλληλοι και όχι 2. Αυτό νομίζω ότι 

δείχνει μια δυσλειτουργία και δεν … 

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κατά τη γνώμη μου που πιστεύω ότι θα έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου, είναι ο τουρισμός. Γίνεται 

ένα απλό γραφείο τουρισμού, θα είναι ένα άτομο εκεί που θα απαντάει στα τηλέφωνα. 

Στο θέμα τουρισμού πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα, δεν μπορεί να είναι ένα απλό 

γραφείο. Αν θέλουμε να μπούμε σε μια άλλη τροχιά, αν θέλουμε να προσελκύσουμε 

κόσμο, έχουμε αξιοθέατα, δεν μπορεί να γίνει με ένα γραφείο αυτό. Σαν Δ.Α. το 

υποβαθμίζουμε. Σ’ αυτή τη μεγάλη οικονομική δυσπραγία, σ’ αυτό που ζει ο ελληνικός 

λαός και οι Σερραίοι, και τα μαγαζιά που καθημερινά κλείνουν, δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο με μας. Πρέπει να φέρουμε και άλλους. Μας ενδιαφέρει το καλό, το 

σύνολο. Είναι επιεικώς απαράδεκτο να λέμε Γραφείο Τουρισμού. Με όλα αυτά τα 

δεδομένα είμαστε αρνητικοί στην ψήφιση του Οργανισμού. Ο κ. Κατιρτζόγλου έκανε 

κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν, δεν μπήκαν. Να γίνει Τμήμα Τουρισμού.  

κ. Χρυσανθίδης:  κ. Πρόεδρε, η πρόταση μας είναι να γίνει Τμήμα Τουρισμού. 

… Πραγματικά είδαμε ότι έγιναν κάποιες αλλαγές πριν ακόμα προλάβουμε να τις 

ζητήσουμε. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Είναι πραγματικά ένας 

οργανισμός ο οποίος διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του Δήμου. Αυτό που πρέπει να 

λάβετε σοβαρά υπόψη εκτός από το Τμήμα Τουρισμού, είναι ότι και η ΤΥΔΚ πρέπει να 

είναι ένα αυτοτελές Τμήμα και η Πολεοδομία το ίδιο … Νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ 

καλή δουλειά σε πρώτη φάση, είναι ένα δύσκολο έργο η σύνθεση ενός Ο.Υ. και η 

παράταξη μας θα το ψηφίσει.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε όλα τα θέματα που έρχονται στο Δ.Σ. δεν είναι ίδια. 

Για να κάνει κάποιος κριτική ενός οργανογράμματος και μάλιστα σε έναν νέο Δήμο πολύ 

διευρυμένο σε σχέση με τον παλιό Καποδιστριακό, και πολύ περισσότερο όταν κάνει 

κριτική να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να έχει επιστημονική γνώση του 

αντικειμένου και πολύ περισσότερο θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των 

αναγκών του Δήμου.  

Ομολογώ ότι στο διάβα των ετών δεν έχουμε ούτε τις επιστημονικές γνώσεις, 

αλλά ούτε και συνολική εικόνα των αναγκών του Δήμου. Παρ’ όλα αυτά όσο και αν 

κάποιοι αμφισβητούν, ένθεν και ένθεν, δεν πρόκειται να απεκδυθούμε από την γνώμη 

μας και να πάρουμε θέση με συγκεκριμένα κριτήρια. Βασιζόμαστε κυρίως στην 

επιστημονική γνώση του κ. Πάσχου και κυρίως στον ακέραιο χαρακτήρα του που από ότι 

είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω. Αναλαμβάνουμε κι εμείς να δεχθούμε στο σύνολο των 

εργασιών του ΟΕΥ με τις ενστάσεις μας … που εκπόνησε αυτό το οργανόγραμμα, 

έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν αλλά και στη δουλειά που έκαναν και ο κ. Αντιδήμαρχος, 

ο κ. Γαλάνης, ως πολιτικός προϊστάμενος και έχοντας μια πιο συνολική εικόνα χρόνια 

δημοτικός σύμβουλος και το προσωπικό. Ελπίζουμε ότι δεν θα μας διαψεύσουν με 

αποτέλεσμα κάποιοι αργότερα να μας ζητάνε ενδεχομένως και ευθύνες πολιτικές.  
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Προτιμούμε όμως παρά την στείρα άρνηση … και ισοπέδωσης που δεν οδηγεί 

πουθενά παρά μόνο στην αυτάρεσκη ψευδαίσθηση ότι δεν κάνουμε λάθος. Μα δεν είναι 

δυνατόν να μην κάνει κάποιος λάθος όταν δεν γνωρίζει το αντικείμενο.  

Στο γενικό πλαίσιο τώρα, ελπίζουμε ο κανονισμός που θα ψηφίσουμε σήμερα, θα 

είναι ένας κανονισμός που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και 

του Δήμου με γενικό στόχο την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των Σερραίων 

πολιτών. Να μην υποκύψουμε σε μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες καταλήγοντας σε 

έναν Δήμο είτε με ελλιπή στελέχωση είτε με υπέρογκο αριθμό εργαζομένων, 

υπερχρεωμένο, και κάποια στιγμή … Πρέπει με πιστή διαχείριση των οικονομικών αλλά 

και των … ζητημάτων και με σωστή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού να 

μπορέσει ο νέος Δήμος να ανταποκριθεί όχι μόνο στις υπάρχουσες ανάγκες αλλά και να 

αναπτύξει επιπλέον … για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα της 

καθημερινότητας. Αυτό εξαρτάται από όλους εμάς, κυρίως όμως από τη Δ.Α. αν αυτή 

στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.  

Η βασικότερη ένσταση μας είναι, έχοντας υπόψη και τις θέσεις της Κυβέρνησης, 

ότι υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια κατάργησης ολόκληρων τομέων, που μέχρι 

τώρα ανήκουν στους δήμους, όπως είναι η Καθαριότητα και το Πράσινο, με απώτερο 

στόχο να περάσουν στους ιδιώτες. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούμε.  

Επίσης δεν συμφωνούμε με τις πολλές, όχι με καμία, με τις πολλές έμμισθες 

θέσεις των ειδικών συμβούλων σε μια εποχή που κυρίως οι δημοτικές αρχές αλλά και η 

Κυβέρνηση προσπαθούν να κάνουν αιματηρή οικονομία από άλλες πολύ πιο ουσιαστικές 

ανάγκες.  

Και τέλος διαφωνούμε απόλυτα, όσο και αν κάποιοι είναι … του Γραφείου 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας, παρ’ όλο που άκουσα από τον κ. Πάσχο στην 

διαπαραταξιακή, γιατί κατά τη γνώμη μας βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο. Σε ένα 

κράτος και μια Τ.Α. … βρίσκεται στις πρώτες θέσεις διαφθοράς, αναξιοκρατίας, 

ρουσφετιού και διαπελατιακών σχέσεων, πρώτα το εξυγιαίνεις και μετά ζητάς οτιδήποτε 

άλλο.  

Τελειώνοντας, παρ’ όλες τις ενστάσεις μας, θα ψηφίσουμε στο σύνολο και με 

βάση τις παρατηρήσεις αυτών που έχουν μια γενική εικόνα, θα ψηφίσουμε τον νέο 

οργανισμό. Όμως πριν τελειώσω θέλω να πω κάτι για να διευκρινιστεί επίσημα, για τους 

εργαζόμενους. Δεν μπορεί εξαιρετική κ. Μπιτζίδου, εξαιρετική κ. Γουναρίδου, 

εξαιρετικέ κ. Υψηλάντη, εξαιρετικοί υπηρεσιακοί παράγοντες, και από πίσω να λένε οι 

άχρηστοι και ότι δεν είναι ικανοί και ότι ο ιδιώτης τα κάνει με δύο υπαλλήλους. Θέλω να 

πάρετε επίσημη θέση σ’ αυτό για να ξέρουμε τι μας γίνεται.  

κα Σαραντίδου:  Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συζητάμε είναι 

πραγματικά το σημερινό θέμα, ο εσωτερικός κανονισμός. Είναι αυτό που λέμε πως 

βλέπουμε ή πως θέλουμε να δούμε αύριο τον Δήμο μας, τι υπηρεσίες θα προσφέρει, τι 

υπηρεσίες και εξοπλισμό … Από την εισήγηση και μόνο, γιατί το να αναγνωστούν με 

λεπτομέρεια οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά από την εισήγηση και μόνο 

μπορεί να βγάλει κάποιος συμπεράσματα για το τι κατεύθυνση παίρνει, σύμφωνα με τα 

πρότυπα του Υπουργείου, ο Κανονισμός. Προωθεί όλα αυτά τα νέα δεδομένα του 

Καλλικράτη. Πολλά κρύβονται από πίσω που ούτε καν τα αντιλαμβανόμαστε με τη μία.  
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Στην προηγούμενη συνεδρίαση ακούσαμε πάρα πολλές φορές το ¨σύμφωνα με τα 

έσοδα, σύμφωνα με τα έξοδα¨. Τι σημαίνει αυτό για τον Εσωτερικό Κανονισμό; 1ον νέες 

αρμοδιότητες που έχουν μπει, κάτι που αν δεν έχουμε έσοδα δεν μπορούμε να τις … που 

σημαίνει ότι θα τις ιδιωτικοποιήσουμε. Σύμφωνα με τα έξοδα θα πει ότι ο πρότυπος 

αυτός κανονισμός, βασίστηκε στο υφιστάμενο προσωπικό και στα έσοδα και στο πόσο 

… θα πρέπει να είναι κάποια τμήματα, δηλαδή κάποια τμήματα έχουν έσοδα άρα εκεί 

ρίχνουμε βαρύτητα και αν κάποια όχι τότε δεν προσλαμβάνουμε και προσωπικό οπότε τα 

αφήνουμε στην άκρη, δηλαδή σύμφωνα με τη βιωσιμότητα κάποιων υπηρεσιών και όχι 

σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Και σύμφωνα με τα έξοδα και σύμφωνα με τον 

νόμο 3584 που είναι το 4πλάσιο του μισθού για να μπορέσουν να κάνουν νέες οργανικές 

θέσεις, σημαίνει ότι αύριο δεν θα μπορούν εύκολα να κάνουν οργανικές θέσεις γιατί αν 

τώρα το μετράμε με τους προϋπολογισμούς του 2009 και 2010 που πράγματι είχαμε 

κάποια έσοδα, την επόμενη χρονιά, στο 2011 και στο 2012 τα έσοδα θα είναι … 

μειωμένα από το Κράτος, που σημαίνει οποιαδήποτε τροποποίηση για θέση θα θέλουμε 

να κάνουμε στον κανονισμό για να εξοπλίσουμε τις υπηρεσίες, δεν θα μπορούμε να την 

κάνουμε γιατί τα έσοδα μας θα είναι κατά πολύ μειωμένα.  

Αυτά λοιπόν σημαίνουν σύμφωνα με τα έσοδα που το άκουσα 10 φορές στην 

προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και πραγματικά έπρεπε να δω τι σημαίνει. Υπάρχουν 

πολλά μεμπτά σημεία, 1ον αν δει κανείς το πινακάκι που δείχνει το διοικητικό 

οργανόγραμμα της διοίκησης του ΟΤΑ θα δει πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη βαρύτητα 

πέφτει στον γενικό γραμματέα, στους ειδικούς συμβούλους, στις επιτροπές, στους 

συμπαραστάτες, στους διοικητές, στους αντιδημάρχους και καταλήγουμε μετά από μια 

σειρά να είναι οι υπηρεσίες του Δήμου. Μπορείτε να καταλάβετε εδώ ότι άλλοι τον Δήμο 

θέλουν να τον λειτουργήσουν … και από κάτω οι υπάλληλοι σε δεύτερη μοίρα. Ένα 

οργανόγραμμα σίγουρα δεν πρέπει να έχει αυτό ως στόχο. Και σίγουρα ένας Δήμος που 

βογκά από έξοδα γιατί δεν έχει έσοδα και έχει οικονομικά προβλήματα, αυτό εδώ αν μη 

τι άλλο θα πρέπει να το εξαλείψει στο λιγότερο.  

Πραγματικά αυτή η ποιότητα και ανταποδοτικότητα αξιολόγησης των 

εργαζομένων, δηλαδή η σύνδεση του μισθού με την ανταποδοτικότητα, θα έχουμε πολλά 

προβλήματα αύριο μέσα στον Δήμο με αυτό και θα έχουν και οι υπάλληλοι πολλά 

προβλήματα. Είναι ότι πιο ύπουλο υπάρχει η μείωση του μισθού ανάλογα με την 

ανταποδοτικότητα. Υπάρχει στα χέρια του υπουργείου. Μπορεί να χρησιμοποιούν 

όμορφες λέξεις και να μην τις καταλαβαίνει κάποιος αλλά κάτι κρύβεται από πίσω. Όταν 

μιλάμε για θέσεις, καταρχήν υπάρχει ένα σφάλμα του ότι δεν μας δώσατε τι θέσεις 

προτείνετε τώρα για να δούμε και την διαφορά. Είχαμε έναν περιβαλλοντολόγο, έχουμε 

δύο τώρα. Εμένα επειδή με ενδιέφερε ο περιβαλλοντολόγος, επειδή μιλάμε και για τη 

διαχείριση του ΧΥΤΑ, είδα ότι μία περιβαλλοντολόγο είχαμε και μία συνεχίζουμε να 

έχουμε. Η Υπηρεσία Πρασίνου με 6 άτομα που προτείνονται μέσα αναπόφευκτα 

καταλήγει εύκολα να πάει στον ιδιώτη και να πούμε αύριο θα βγάλουμε εργολαβία για το 

πράσινο. Αυτός λοιπόν ο Εσωτερικός Κανονισμός, αν μη τι άλλο, δεν πληροί τις βασικές 

ανάγκες του Δήμου μας σε ότι αφορά αριθμό θέσεων αλλά και περνά νέα δεδομένα που 

κάποια θα οδηγήσουν σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων.  

Είναι καθαρά ένας πρότυπος από το Υπουργείο, είναι ένας αντιλαϊκός 

οργανισμός που προωθεί όλες τις αντιλαϊκές και … πρακτικές του Καλλικράτη.  
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Τον ψηφίζουμε στο σύνολο του αν και θα έπρεπε να τον μελετήσουμε καλύτερα 

και να γίνουν περισσότερες συζητήσεις μέσα στο Δ.Σ.        

κ. Κατιρτζόγλου:   κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, έχοντας της ευθύνη της 

συμμετοχής σ’ αυτή την διαπαραταξιακή επιτροπή, θα πρέπει να κάνω δυο τρεις 

επισημάνσεις. Όταν μιλήσαμε με τον κ. Αντιδήμαρχο, γιατί την ημέρα που συνεδρίασε η 

επιτροπή εγώ δεν μπόρεσα να είμαι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, υπήρχε ως 

δεδομένο ότι εξακολουθούσαμε να μιλάμε για Διεύθυνση Πολεοδομίας ξεχωριστή και 

Διεύθυνση της ΤΥΔ. Σήμερα είδα ότι η πρόταση αυτή είναι διαφορετική. Χαίρομαι που 

βλέπω ότι επανερχόμαστε στο αρχικό σκέλος. Τώρα θα το περάσουμε ως Διεύθυνση 

χωριστή ή αυτοτελές τμήμα; Νομίζω ότι είναι καλύτερο να είναι ξεχωριστή Διεύθυνση, 

ωστόσο και με το Τμήμα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. 

Ένα άλλο θέμα που ζήτησα εγώ και βλέπω σήμερα ότι η … που χρησιμοποιήσατε 

έτσι ώστε αυτές οι δύο Διευθύνσεις να είναι πράγματι Διευθύνσεις, είναι παρόμοια και 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ... και η δική μας πρόταση σχετικά με την ξεχωριστή 

Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας. Διότι και ο Τομέας αυτός έχει μεγάλο αριθμό 

υπαλλήλων, αφετέρου εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ωφελούμενων συμπολιτών μας και 3ον, 

είναι … για κάποιο χρονικό διάστημα και έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται σε όλον τον 

νομό. … Άρα λοιπόν για τους λόγους αυτούς πρέπει και η Διεύθυνση Υγείας και 

Πρόνοιας να είναι ξεχωριστή Διεύθυνση.  

Οι δε αρμοδιότητες που θα έχει ο Τομέας Παιδείας και Πολιτισμού μπορούν να 

λειτουργήσουν σε σύσταση διαφορετικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού.  

Το 3ο θέμα το οποίο ανέφερε πριν και ο κ. Μηλίδης, είναι για το Αυτοτελές 

Τμήμα Τουρισμού. Η πόλη μας έχει αποκτήσει ένα τουριστικό ενδιαφέρον, πρέπει να τη 

στηρίξουμε, η προηγούμενη Νομαρχιακή θητεία το υποστήριξε όσο μπορούσε 

περισσότερο, πρέπει κι εμείς αυτό το θέμα να το δούμε με μεγαλύτερη έμφαση και δεν 

μπορούμε να μιλάμε για ένα απλό Γραφείο, πρέπει να υπάρξει μια … και 2ον, επίσης 

στην γενικότερη Διεύθυνση Ανάπτυξης δημιουργείται ξεχωριστό γραφείο και ιδιαίτερα 

στις μέρες μας που πλήττονται ιδίως οι νεότεροι συνδημότες μας από το θέμα αυτό. Να 

υπάρχει ένα γραφείο ενημέρωσης που να διερευνά και να …, προκειμένου να βρεθεί γι’ 

αυτούς απασχόληση.  

Αυτές είναι οι παρατηρήσεις οι πιο ουσιαστικές που μπορούν να γίνουν σχετικά 

με την νέα διοικητική διάρθρωση του Δήμου μας. Νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις που 

σας κάναμε είναι προς την σωστή κατεύθυνση και πρέπει να γίνουν δεκτές.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Γκότση έχετε το λόγο.  

κ. Γκότσης: Καλύφθηκα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα καινούργιο.  

κ. Χασαπίδης: Τοποθετήθηκα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχα 

επισημάνει μερικά πράγματα, σε κάποια σημεία υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις από την 

πρόταση που έχετε, δεν είναι στον βαθμό ενδεχομένως που εγώ θα ήθελα.  

Όσο για την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας, συμφωνώ κι εγώ να 

γίνει αυτοτελής και να ενισχυθεί με προσωπικό. Υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες 

ενδεχομένως στην πορεία να καταργηθούν. Ο Δήμος πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, 

αυτές οι κοινωνικές λειτουργίες αν καταργηθούν να μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί.  

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που έχει λάβει διαστάσεις και κοινωνικής 

φύσης, ο Δήμος πρέπει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο και μπορεί να το δείξει μόνο 

μέσα από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας. 
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Για την Διεύθυνση Πολεοδομίας, είχα πει και την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι 

πρέπει να είναι ενιαίος ο φορέας, μία Διεύθυνση, Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο νομοθέτης που 

μετέφερε το προσωπικό της Πολεοδομίας της Ν.Α. στην έδρα του νομού και δεν την 

διέσπασε στους Περιφερειακούς δήμους, το έκανε με έναν όρο, ότι η Πολεοδομία στην 

έδρα του νομού, πρέπει οι περιφερειακοί δήμοι να αποκτήσουν δικές τους πολεοδομίες 

… θα προσφέρουν υπηρεσίες. Γιατί να έχουμε ανεξάρτητο πολεοδομικό τμήμα και να 

μην είναι ενταγμένο στην Πολεοδομία του Δήμου;  

Μία ακόμα γενικότερη παρατήρηση που είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, 

νομίζω ότι σε ένα προσωπικό 600 ατόμων, και 180 υπάλληλοι του Δήμου της Υ.Ε. είναι 

πολύ υψηλός αριθμός. Νομίζω ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό. Πρέπει να πάρουμε 

ανθρώπους που έχουν γνώση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τον Δήμο μπροστά με 

υπαλλήλους του Δημοτικού Σχολείου.  

Παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό.  

κ. Αναστασιάδης:  Καταρχάς, όλος ο Δήμος των Σερρών είναι υπάλληλοι 

διοικητικοί. Είναι μηχανικοί, είναι τεχνοκράτες, είναι σύμβουλοι, είναι τα πάντα. Έχετε 

δει πόσοι εργάζονται; Πόσοι είναι το τεχνικό προσωπικό; Απλώς ξοδεύονται όλα τα 

χρήματα σε δημόσιους υπαλλήλους που δεν προσφέρουν τίποτα. Είναι λυπηρό αυτό το 

πράγμα. Δεν ψηφίζω αυτό το πράγμα.  

κ. Χουρουζίδης:  Γνωρίζω κ.κ. Συνάδελφοι ότι ίσως χαρακτηριστώ γραφικός, 

είμαι όμως υποχρεωμένος να το κάνω γιατί καθημερινά βλέπω τα τεράστια κτίρια, τα 

ανέφερα και την προηγούμενη φορά, γι’ αυτό σας είπα ότι κινδυνεύω να χαρακτηριστώ 

γραφικός, τα τεράστια κτίρια, τα πανέμορφα κτίρια, τα λειτουργικά, καινούργια κτίρια, 

φοβάμαι ότι θα φθαρούν στο χρόνο. Αυτή τη τοποθέτηση ήθελα να την κάνω, το 

έναυσμα μου το έδωσε η εισηγητική έκθεση του κ. Πάσχου και ο κ. Θεμιστοκλέους και η 

κ. …, η οποία λέει ότι τα μείζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία του νέου 

Δήμου εντοπίζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι κρίμα, να έχουμε τόσα κτίρια 

και να μην μπορούμε, να μεταφέρουμε υπηρεσίες και υπαλλήλους στην Περιφέρεια. Θα 

μπορούμε να λειτουργήσουμε περιφερειακά. Έτσι εκτιμώ. Θα μπορούμε να 

λειτουργήσουμε και προς άλλες κατευθύνσεις, να δώσουμε δηλαδή στοιχεία ανθρώπινης 

σχέσης εργασίας στους εργαζόμενους, δηλαδή είναι πολύ όμορφα κτίρια και είναι για 

εξυπηρέτηση των πολιτών αφενός και αφετέρου θα μπορούσε να υπάρχει σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ των πολιτών των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, που στην πλειοψηφία 

είναι αγρότες, με τους πολίτες των Σερρών, θα μπορούσε να γίνει σύσφιξη των σχέσεων 

και σιγά σιγά να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί ότι πραγματικά είμαστε ένας Δήμος. 

Δυστυχώς δεν βλέπω, και θα πρέπει να το δούμε, γιατί βλέπω ότι πληρώνουμε αρκετά 

νοίκια ενώ υπάρχουν τόσο όμορφα κτίρια όπως πχ. υπάρχει το ΚΕΠ της … αλήθεια τι 

νοίκι πληρώνουμε για εκεί και είναι ένα κρύο κτίριο. Πόσα λεφτά πληρώνουμε;  

Θα ψηφίσω για έναν λόγο, να κάνουμε αποκεντρωμένες τις υπηρεσίες γιατί θα 

υπάρχει και ανθρώπινη σχέση και θα γίνει σύσφιξη μεταξύ των πολιτών.  

κ. Νιζάμης:  κ. Πρόεδρε στα περισσότερα σημεία καλύφθηκα. Το ιδανικό για 

μένα θα ήταν οι Τεχνικές υπηρεσίες να ήταν ενιαίες. Αφού προτείνετε να γίνει ένα τμήμα 

η ΤΥΔ και η Πολεοδομία, δεν θα διαφωνήσω.  
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Εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, επειδή ο Οργανισμός είναι ένα κυρίαρχο 

ζήτημα σε ότι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών και θα προσφέρουμε μεγάλη 

υπηρεσία στους δημότες μας, αν τον κάνουμε και λειτουργικό. Η λειτουργικότητα του 

Οργανισμού έχει να κάνει και με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, άρα πρέπει να 

προσελκύει ιδιαίτερα … σε ότι αφορά τέτοιους χώρους.  

Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η αξιοκρατική κατανομή του 

προσωπικού στις διευθύνσεις και τα τμήματα ανάλογα με τα λειτουργικά και ουσιαστικά 

προσόντα που προσλήφθηκαν, το λέω γιατί στην Διεύθυνση Καθαριότητας, αντί να 

υπάρχουν σήμερα 70 άτομα, έχουν μεταφερθεί σε κάποιες άλλες υπηρεσίες για κάποιους 

λόγους. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, για να ικανοποιήσουμε και το … αίσθημα. Η 

δουλειά δεν είναι ντροπή.  

Η αξιοκρατική επιλογή τόσο των διευθυντών όσο και των τμηματαρχών. 

Επιμένω, ο διευθυντής και ο τμηματάρχης πρέπει να είναι απεγκλωβισμένος από πιέσεις 

ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές παρεμβάσεις, γιατί ο διευθυντής και το τμηματάρχης 

έχει … καθήκον, ο πολιτικός προϊστάμενος έχει να κάνει με τον Διευθυντή και τον 

τμηματάρχη, δεν έχει να κάνει με κανέναν υπάλληλο εργαζόμενο. … άλλωστε και να 

επιδόματα στις θέσεις που δίνονται, ένας λόγος είναι αυτός.  

κα Μπιτζίδου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, είναι ευκαιρία να 

αναφερθώ στον Τομέα που τώρα στήνεται στον Δήμο των Σερρών και παρουσιάζει πάρα 

πολλές ιδιαιτερότητες αλλά και πρέπει να τον χειριστούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. 

Σίγουρα το να έχεις μια οργανωμένη υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει όποιος και αν 

είναι ο Δήμαρχος, όποιος και αν είναι ο αντιδήμαρχος ο οποίος … αλλά σίγουρα όλες οι 

υπηρεσίες εκτελούν τα αυτονόητα, πράγμα που συνήθως στην Ελλάδα δεν το 

συναντούμε.  Η συγκεκριμένη Διεύθυνση που προτείνεται για τον Τομέα Παιδείας, 

απασχόλησε και εμένα, σίγουρα μια Διεύθυνση που περιλαμβάνει και την Κοινωνική 

Πολιτική αλλά και την Παιδεία είναι δύσκολο να είναι ευέλικτη, όμως εκείνο που 

επιθυμούμε είναι ένα ευέλικτο σχήμα στο οποίο να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα αλλά 

να μην κολλάμε στους τίτλους οι οποίοι τελικά μπορεί να μη βοηθήσουν. Άρα η 

υπηρεσία των δύο αυτών τομέων σίγουρα θα έχει μεγάλη ευθύνη, σίγουρα θα πρέπει να 

λειτουργεί με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο προς όφελος και των δύο τομέων.  

Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ο Τομέας Παιδείας αυτή τη στιγμή έχει 

24 Σχολικές Μονάδες Γυμνασίων – Λυκείων, έχει 40 Δημοτικά και 53 Νηπιαγωγεία, άρα 

μιλάμε για κτίρια τα οποία αν τα βάλουμε και δούμε ότι είναι ευθύνη του Δήμου Σερρών 

η διαχείριση τους, η συντήρηση τους, η επισκευή τους και η λειτουργία τους σ’ αυτό το 

κομμάτι της διαχείρισης, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα.  

Υπάρχουν οι εξής δυσκολίες για τον τομέα αυτό, δυστυχώς μέχρι στιγμής 

μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε και να διεκδικήσουμε μόνο δύο άτομα … του τομέα. Η 

ανάγκη ήταν πολύ μεγαλύτερη, μοιράζονται οι αρμοδιότητες, όπως είναι ανάγκη να 

στηθεί μια υπηρεσία για να γίνεται πιο καλός έλεγχος και … όλων αυτών των 

σημαντικών πραγμάτων.  

Επίσης υπάρχει το πρόβλημα του χώρου. Είναι ανάγκη να υπάρχει ένας χώρος 

όπου θα στεγάζονται οι υπάλληλοι του Δήμου. Οι αρμοδιότητες που έρχονται από τη 

Νομαρχία οι οποίες φέρουν μεγάλη ευθύνη και φόρτο, είναι τα μισθώματα, μετακινήσεις  
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μαθητών, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αλλά και οι η διαχείριση μεγάλων κονδυλίων, 

όπως η ΕΣΑΝΣ Σχολείων που μοίραζε μέχρι στιγμής ο Δήμος Σερρών αλλά και οι 

πολλές επιχορηγήσεις οι οποίες έρχονται για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Αυτά 

θα πρέπει να διευθετούνται πλέον από τις δύο μεγάλες Σχολικές Επιτροπές, τη 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια. Όμως είναι εξ ανάγκης ο Τομέας Παιδείας να 

συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία 

προσπαθούμε τώρα να τα εντάξουμε και να προεκτείνουμε σχολεία αλλά και να χτίσουμε 

καινούργια. Συντηρήσεις και επισκευές, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και σε 

συνεργασία με την Τ.Υ. όμως θα έπρεπε μόνο εργάτες με αυτεπιστασία να συντηρούν τα 

κτίρια για να έχουν χαμηλότερο κόστος.  

…  

Ζητώ την καλύτερη στελέχωση αυτού του τομέα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

με μεγαλύτερη προσοχή.  

Πρόεδρος Εργαζομένων:  Δεν θα κουράσω το Σώμα, πιστεύουμε ότι ο 

Οργανισμός είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για τη λειτουργία του δήμου. Όλες οι 

ενστάσεις που έχουμε περισσότερο αφορούν την πολιτική … και όχι πάνω στο 

συγκεκριμένο οργανόγραμμα που άλλωστε πριν από κάποια χρόνια είχαμε … με τον κ. 

Πάσχο … 

Το πάγωμα των προσλήψεων που προωθεί η Κυβέρνηση έχει σαν συνέπεια … 

αναγκαστικά την πρόσληψη συμβασιούχων στο οργανόγραμμα αλλά πιστεύουμε ότι 

γίνεται μια προσπάθεια … με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση κάποιων τομέων του 

ΟΤΑ και γενικότερα του Δημοσίου. 

Θα θέλαμε για όσους υπαλλήλους έχει καταγραφεί το αντικείμενο της 

ειδικότητας τους, πχ. για κάποιον μηχανολόγο που αυτή τη στιγμή εκτελεί καθήκοντα 

διοικητικά, κατά την άποψη μας θα έπρεπε να ενταχθούν στον αντίστοιχο κλάδο του 

Διοικητικού γιατί από αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό … Ξέροντας ότι το 

επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι προσλήψεις σε όλους τους δήμους 

από το πάγωμα που προτείνει η Κυβέρνηση, … ψάχνουμε να επανδρώσουμε τις 

υπηρεσίες.  

Απορρίπτουμε τις εξετάσεις για τους … μέσω συνεντεύξεων, … πιστεύουμε ότι 

θα πρέπει να γίνουν βάσει τα αντικειμενικά κριτήρια, τα προσόντα που έχει ο κάθε 

υπάλληλος. Είναι θεσμοθετημένο αυτό από το νόμο, για τους συμβούλους που 

προβλέπονται, από τη μια υπάρχει μια πολιτική να μειώσει το … και δεν είναι δυνατόν 

να ζητούμε 7 συμβούλους. … 

Μια άλλη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι σε κάθε Διεύθυνση, αν 

δεν απαιτείται εξειδίκευση πάνω σ’ αυτή τη θέση, να μπορούν να κριθούν όλοι οι … Δεν 

μπορεί κάποιος Οικονομικός να γίνει Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι με το άρθρο 29, στην παρ. 3, 

δημιουργείται ένα Τμήμα Ποιότητας και Ανταποδοτικότητας. Εκτός των άλλων, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην … της παραγωγικότητας και των υπηρεσιών. Πριν ακόμα 

λειτουργήσουν, … η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στους επόμενους μήνες να επιφέρει 

αλλαγή στο … καθεστώς, καταργώντας τον βασικό μισθό, καταργώντας … και 

συνδέοντας τα με την παραγωγικότητα. Το ζητούμενο βέβαια είναι, σε ένα 

αναξιοκρατικά  δομημένο  δημόσιο τομέα, όπως ο σημερινός, ποιος θα είναι αυτός και με  
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τι κριτήριο θα κρίνει την αποδοτικότητα ενός υπαλλήλου; Κατά την άποψη μας πρώτα 

θα πρέπει να κριθεί η αξιοκρατία στο Δημόσιο, να λειτουργήσουν συστήματα … και 

μετά να γίνει …  

Είμαστε αντίθετοι με τη θέση τη διευρυμένη του γραμματέα, όχι με το πρόσωπο 

αλλά με τον θεσμό. Πιστεύουμε ότι … του Δήμου μπορεί κάλλιστα να καλύψει τις 

ανάγκες και τις αρμοδιότητες του ειδικού γραμματέα.  

Και στο διά ταύτα, έχοντας επεξεργαστεί και σαν σύλλογος το οργανόγραμμα, θα 

θέλαμε να προτείνουμε στο τελικό κείμενο να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, ειδικά στον 

τομέα του πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν … είναι 6 

άτομα, ήδη δίνουμε μεγάλο μέρος σε εργολαβία, από ότι είδα δεν υπάρχουν θέσεις 

καινούργιες, αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος αποχωρεί, στην ουσία σημαίνει ότι κλείνει 

αυτό το τμήμα και παραχωρούμε όλη την αρμοδιότητα στον ιδιώτη. Αυτό που θέλω να 

πω είναι ότι για να πάρουμε προσωπικό, αν δεν έχει οργανικές θέσεις να … ακόμα και 

εποχιακό προσωπικό. … Εμείς προτείνουμε … 6 άτομα για να μπορεί να σταθεί η 

υπηρεσία και από μόνη της να κάνει τη δουλειά της, συνολικά 14 δηλαδή, και στο 

πράσινο που προτείνονται 6 να γίνουν 10.  

… 

… Γραμματέων προτείνουμε 35 γιατί προκύπτουν καινούργιες επιχειρήσεις οι 

οποίες θέλουν γραμματειακή υποστήριξη.  

Στο Δ.Ε. Σχεδιαστών υπάρχει ένα άτομο και προτείνουμε ακόμα 1 άτομο.  

Στο Δ.Ε. Μηχανολόγων Αυτοκινήτων υπάρχει 1 άτομο και προτείνουμε επιπλέον 

1 άτομο.  

Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων δεν προβλέπεται κανένα άτομο, ξέρουμε ότι 

υπάρχει τέτοια ανάγκη και προτείνουμε να υπάρχουν 2 θέσεις και γι’ αυτό.  

Δ.Ε. Συντηρητές κάδων, έχουμε μόνο ένα άτομο και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 

προταθεί ακόμα 1 άτομο.  

Στους επιστάτες καθαριότητας υπάρχει 1 άτομο, προτείνουμε άλλα 3 άτομα. 

Στη φύλαξη του αμαξοστασίου προβλέπεται μόνο ένας φύλακας, κατά την άποψη 

μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.  

Και στο πράσινο από 6 άτομα να γίνουν 10. Υπάρχει έλλειψη … 

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε μ’ αυτά που αναφέρετε, πιστεύετε ότι υπάρχουν 

υπηρεσίες που είναι διογκωμένες πάρα πολύ και υπηρεσίες που είναι πολύ ελαττωμένες 

σε προσωπικό διότι έγιναν κάποιες μετακινήσεις που δεν έπρεπε να γίνουν;  

Πρόεδρος Εργαζομένων: Μετακινήσεις έχουν γίνει και πάντα γινόντουσαν. 

Κατά την άποψη μου, το επόμενο βήμα είναι η σωστή τοποθέτηση και χρήση των 

προϊσταμένων. Δηλαδή το συγκεκριμένο στέλεχος πρέπει να δουλέψει και πρέπει να 

γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πέραν του οργανισμού.  

κ. …:  Από αυτά που μας έχει αναφέρει ο σύλλογος των εργαζομένων τα 

περισσότερα έχουν ήδη εισηγηθεί αλλά δεν έχουν αναφέρει ένα τμήμα, της 

γραμματειακής υποστήριξης της υπηρεσίας καθαριότητας.         

κ. Πάσχος:  Δεκτές οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις σας και εποικοδομητικές. 

Ωστόσο να σας πω και την φιλοσοφία που στήθηκε το σχέδιο του σχεδιασμού. Είχε 

αναπτυξιακή  μορφή,  2ον  οι νομοθετικοί  περιορισμοί  τους  οποίους αντιλαμβάνομαι ότι 
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όλοι δεν γνωρίζετε, ωστόσο η επιτροπή που έκανε το σχέδιο στάθηκε πολύ σ’ αυτό, 

περιορισμοί όταν λέμε νομοθετικοί εννοούμε όχι στην ατεκμηρίωτη και αναιτιολόγητη 

σύσταση των οργανωτικών μονάδων.  

2ον, οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό που … όσο και στην πρόταση για 

την στελέχωση που έχει ήδη γίνει στον Δήμο … 

3ον, ήταν οι μεταφερθείσες αρμοδιότητες που …  

Να τοποθετηθώ λιγάκι στα ζητήματα Υγείας και Πρόνοιας που αναφέρθηκαν. 

Ένα μεγάλο μέρος των ζητημάτων της Κοινωνικής Πρόνοιας και του Πολιτισμού και 

μέρους της Παιδείας, διεκπεραιώνουν με προγράμματα και δράσεις οι Κ.Ε. και το άλλο 

Ν.Π. που έχει συσταθεί στον Δήμο. Έχουν σε πολλά σημεία παράλληλες αρμοδιότητες, 

και σκόπιμα θα έλεγα υπάρχουν για να μην μείνει απ’ έξω καμία δυνατότητα 

εκμετάλλευσης προγραμμάτων.   

Οι προτάσεις που έγιναν για το προσωπικό στη λίστα, είτε αφορά 

περιβαλλοντολόγους είτε αφορά σε άλλες ειδικότητες ήταν προϊόν συνεργασίας με τα 

στελέχη σε σχέση με το φόρτο που αναλαμβάνουν από τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες. 

Και εδώ οι περιορισμοί είναι πολύ αυστηροί. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να 

προτείνουμε απεριόριστο αριθμό υπαλλήλων. Παρ’ όλα αυτά 84 Π.Ε. υπηρετούν σήμερα 

και προτείνουμε 41. Προτείνονται, δεν σημαίνει ότι θα τους προσλάβουμε. Τ.Ε. είναι 31, 

προτείνονται 25, Δ.Ε. είναι 136 και προτείνονται άλλοι 36 και Ι.Δ.Α.Χ. είναι ένας 

μεγάλος αριθμός 120 και προτείνονται … Επειδή θα υπάρξει αδυναμία στελέχωσης στο 

άμεσο μέλλον και ο Δήμος θα αντιμετωπίσει φοβερές δυσκολίες, έχει γίνει πρόβλεψη 

στον Οργανισμό με προσωπικό ορισμένου χρόνου. Δεν είναι ευχάριστο αλλά ήταν 

αναγκαίο να γίνει. Πάλι με συνεργασία των διευθύνσεων των Τ.Υ. κυρίως, της 

Καθαριότητας και των άλλων διευθύνσεων. Επίσης οι καινούργιες διευθύνσεις, οι 

καινούργιες μονάδες Ανάπτυξης, Αποδοτικότητας, Προγραμματισμού, …, όλα έγιναν με 

μια πολύ υπεύθυνη δουλειά της 3μελούς ομάδας μας, και βέβαια σας το ξαναλέω και το 

ξανατονίζω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη συνεργασία με όλους τους διευθυντές. 

Διαφωνούσαμε και συμφωνούσαμε αλλά αυτό που έγινε ήταν απόσταγμα δουλειάς. 

Έχετε την δυνατότητα να τροποποιήσετε τον οργανισμό σε 1,5 χρόνο, που θα 

μεταφερθούν και νέες αρμοδιότητες, θα δείτε σ’ αυτό το διάστημα όλες τις αδυναμίες και 

τότε θα είστε ως Δ.Σ. πολύ πιο ώριμοι για να κάνετε τις σωστές παρεμβάσεις σας. Τώρα 

λοιπόν εάν δεν προβλέπεται μια ειδικότητα δεν αλλάζει το νόημα του Οργανισμού, ο 

Οργανισμός πράγματι εξυπηρετεί τις νέες συνθήκες που πρέπει ο Δήμος να 

δημιουργήσει.  

Στο διάστημα που υπηρετώ εδώ συνεργάτης σας στον Δήμο, διαπίστωσα το … 

για το οποίο στην πράξη δεν μπορούν να αποδώσουν οι υπάλληλοι από τους οποίους 

απαιτείται να τους αξιολογήσουμε. Λέμε ότι έχουμε κτιριακές υποδομές, δεν έχουμε 

όμως ενιαίο δημοτικό μέγαρο όπου να απλώσει τα πόδια της η κάθε Διεύθυνση και ο 

κάθε υπάλληλος. Δεν επιτρέπεται πάνω από δύο υπαλλήλους να υπηρετούν σε ένα 

γραφείο. Πάτε επάνω στην οικονομική υπηρεσία, δείτε την διοικητική υπηρεσία, τα 

γραφεία και οι υπάλληλοι είναι περισσότεροι από τον αέρα που αναπνέουν. Έτσι θα 

μιλήσουμε για … αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των υπαλλήλων που βρίσκονται 

στον Δήμο και όχι αν θα αυξήσουμε από 10 σε 11 και από 11 σε 12.  
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Και θα κλείσω με την παρατήρηση, όλες οι παρεμβάσεις που έκανε ο 

εκπρόσωπος των εργαζομένων σε κάποια σημεία εγώ και οι άλλοι συνεργάτες είχαμε 

ασχοληθεί με το ζήτημα του ποιος θα προΐσταται στις οργανικές μονάδες, εδώ υπάρχουν 

σαφείς νομοθετικές οδηγίες. Σας είναι γνωστές. Προϊστάμενοι υπηρεσιών, τμημάτων, 

γιατί Διευθυντές είναι απαραίτητο να είναι Π.Ε. και Τ.Ε. Προϊστάμενος τμήματος όμως, 

η νομοθετική ρύθμιση δεν είπε Π.Ε., Τ.Ε., και … αυτών Δ.Ε. Αλλά έτσι το ήθελε ο 

νόμος, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του, … ή Π.Ε., αλλά με μια εξαίρεση 

δεν μπορεί μια ειδικότητα κάθε … και κάθε κατηγορίας να είναι προϊστάμενος σε μια 

μονάδα αν δεν συντρέχει και η άλλη προϋπόθεση. Και ποια είναι αυτή; Η μεγαλύτερη 

δυνατή συνάφεια του τίτλου σπουδών ή επιστημονικής ειδικότητας. Και επειδή στην 

Δ.Ε. δεν μιλούμε για επιστημονική εξειδίκευση, τουλάχιστον να … το πτυχίο η 

ειδικότητα. Κατά συνέπεια, εγώ δεν δεχόμουν προτάσεις από πουθενά, να σας 

εισηγούμαι σήμερα με τους άλλους συνεργάτες να δω Δ.Ε. υπάλληλο του Δήμου να 

προΐσταται σε Τεχνικό Τμήμα του Δήμου. Δεν θα έχει την εμπειρία. Το ίδιο θα 

μπορούσα να πω και για άλλα τμήματα. Δ.Ε. να είναι προϊστάμενοι σε όλα εκείνα τα 

τμήματα όπου δεν απαιτείται εξειδίκευση. Αν συμφωνείτε σ’ αυτό με μια μόνο … 

λύνουμε το ζήτημα που αφορά τους σημερινούς εργαζομένους στον Δήμο που έχουν 

εμπειρία άσχετα αν δεν έχουν το πτυχίο.  

κ. …:   Σε ποια τμήματα δεν χρειάζεται εξειδίκευση;  

κ. Πάσχος:  Παράδειγμα, στα διοικητικού χαρακτήρα τμήματα. Αν εξαιρέσεις τη 

Διεύθυνση … που μας βάζει περιορισμό να είναι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

εκπαίδευσης, τα τμήματα όμως μπορεί να είναι οποιοσδήποτε που έχει εμπειρία, για να 

συμμεριστώ και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, σε οποιοδήποτε κλάδο. Το 

υπηρεσιακό συμβούλιο ούτως ή άλλως όταν θα κάνει επιλογή προϊσταμένων θα εξετάσει 

το δυναμικό που έχει την καταλληλότητα.  

Επίσης, στις υπηρεσίες ή στα τμήματα που έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Ας πούμε, 

Αυτόνομο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και …, δυνητικά όλοι οι υπάλληλοι όλων των 

κλάδων και των κατηγοριών θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σ’ αυτό το καθήκον. 

Όπως επίσης και σε τμήματα Καθαριότητας του Δήμου, όχι σε Διεύθυνση, το τονίζω 

αυτό.  

Αν πάρετε μια απόφαση που να λέει αυτό ακριβώς, αύριο εμείς το κάνουμε 

πράξη.  

Η προϋπηρεσία είναι θέμα υπηρεσιακού συμβουλίου που θα λάβει υπόψη τα 

συνολικά κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στα τμήματα.  

κ. Αναστασιάδης:  Ξεχνάτε ότι … η εμπειρία είναι … Αγράμματοι άνθρωποι 

τελείως, ο … ο οποίος έχει ο πιο πλούσιος και διοικούσε χιλιάδες ανθρώπους. Αγνοείτε 

την εμπειρία;  

κ. Πάσχος:   Συμφωνώ μαζί σας άλλα έχω μια προσωπική εμπειρία όπου ο νόμος 

απαγόρευε να πάρω μια συγκεκριμένη θέση επειδή ήμουν καθηγητής εφαρμογών και δεν 

ήμουν επίκουρος και δεν ήμουν … Τον νόμο θα ακολουθήσουμε ή την ικανότητα ενός 

υπαλλήλου που μπορεί πράγματι να είναι παντοκράτορας και ας μην έχει πτυχίο;  

κ. Αναστασιάδης: Την ικανότητα.    

κ. Πάσχος: Είναι θέμα υπηρεσιακού συμβουλίου, θα το ξαναπώ.  
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κ. Γαλάνης:  Να ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία τους. Λαμβάνοντας 

υπόψη και τις προτάσεις των συναδέλφων αλλά και τις προτάσεις του συλλόγου 

εργαζομένων, νομίζω ότι καταλήγουμε στα εξής σημεία πέραν του … στο οποίο 

συμφωνούμε όλοι, βλέπω εδώ σαν μια πρόταση η οποία διαφοροποιείται, είναι να 

αποτελέσουν η Πολεοδομία και η ΤΥΔ αυτοτελή τμήματα. Συμφωνούμε όλοι το Γραφείο 

Τουρισμού να γίνει τμήμα. Να δεχθούμε όλοι τις προτάσεις που έκαναν … με τον κ. 

Πάσχο από την Διεύθυνση Καθαριότητας, να δεχθούμε επίσης το Γραφείο Απασχόλησης 

που πρότεινε ο κ. Κατιρτζόγλου, επίσης να δεχθούμε τις προτάσεις του Συλλόγου 

Εργαζομένων σε συνεργασία και με τον Αντιδήμαρχο των Έργων, που έγιναν σε σχέση 

με κάποια ζητήματα που αφορούν θέσεις, και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η Δ.Α. έχει τη 

διάθεση να κρατήσει τους τομείς Καθαριότητας και Πρασίνου, για τον τομέα 

Καθαριότητας προτείνουμε 56 νέες θέσεις, σήμερα υπηρετούν 56 και προτείνουμε 

άλλους 56 εργάτες για να κρατήσουμε την Καθαριότητα.  

Επίσης σε συνεργασία με τον κ. Αντιδήμαρχο, τους 3 Αντιδημάρχους και τον 

Σύλλογο Εργαζομένων, κάνουμε προτάσεις και για το Πράσινο, θέλουμε να βάλουμε 

κάποιες επιπρόσθετες θέσεις και στους …, δηλαδή προσθέσαμε κάποια άτομα σ’ αυτές 

τις υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν, προσθέτουμε κάποιες θέσεις, αν θέλει το Σώμα να 

δεχτεί τη συνεργασία που είχαν οι Αντιδήμαρχοι με τον πρόεδρο του Συλλόγου 

εργαζομένων, και θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η εισήγηση λέει πολύ ξεκάθαρα ότι δεν 

έχουμε … που είπε η κα Σαραντίδου, το μόνο από το νόμο είναι, τα έσοδα των δύο 

τελευταίων ετών, ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών των 

συγκεντρωθέντων δήμων, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το διπλάσιο συνολικό 

ετήσιο ποσοστό νέων θέσεων, είμαστε πάρα πολύ μέσα, όσο και άλλες θέσεις να 

προτείνουμε … 

κα Σαραντίδου:   Άλλες χρονιές και το 2011 και το 2012… 

κ. Γαλάνης: Εγώ λέω σήμερα που ψηφίζουμε τον Κανονισμό, μπορούμε να 

προτείνουμε κι άλλες θέσεις, έχουμε τα περιθώρια, είμαστε μέσα στα πλαίσια της 

νομιμότητας άρα δεν έχουμε πρόβλημα να προσθέσουμε και κάποιες άλλες θέσεις για να 

συμβάλλουμε στη λειτουργία του Δήμου και να κρατήσουμε κι άλλες αρμοδιότητες 

κυρίως στον Τεχνικό Τομέα που αναφέρθηκαν και οι Αντιδήμαρχοι και ο Σύλλογος 

Εργαζομένων.  

… μια αντίρρηση που υπάρχει από τους δημοτικούς συμβούλους, είναι το αν θα 

πρέπει η Κοινωνική Μέριμνα και Παιδείας να αποτελέσει δύο Τμήματα χωριστά, δύο 

τομείς, όπως προτείνει το σχέδιο, ή να γίνουν ξεχωριστές Διευθύνσεις. Υπάρχει και ένα 

θέμα το οποίο έχει μείνει, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί.  

Νομίζω ότι το Σώμα έχει τη φιλοσοφία το όσο το δυνατόν να κρατήσουμε 

ξεχωριστές Διευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε με την ίδια λογική και με το Τμήμα της 

Πρόνοιας και της Παιδείας. Νομίζω ότι προστατεύουμε αυτούς τους δύο τομείς 

δημιουργώντας ξεχωριστά τμήματα.  

κ. Πρόεδρος:   Θα είναι δύο αυτοτελή τμήματα με μία Διεύθυνση.  

κ. Γαλάνης:  … κοιτάζουμε το μέλλον και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 

θέσεις που και ο Δήμος να μπορεί να ανταπεξέλθει και από την πλευρά της 

Καθαριότητας. Μας δίνεται η δυνατότητα.  
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κ. Μηλίδης:  Με την ίδια λογική που έγινε με την ΤΥΔ κ.λπ. πιστεύω ότι με τα 

χρόνια που έρχονται θα έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο κόσμος έχει προβλήματα, έχουμε 

προβλήματα, πρέπει να το εντάξουμε, εγώ δεν μπορώ συνέχεια να συζητάω για …    

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Μηλίδης προτείνει διεύρυνση του τμήματος υγείας. Η 

Διεύθυνση αυτή για να είναι πιο σαφής η πρόταση σας, να είναι Διεύθυνση Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας; 

κ. Μηλίδης:   Ναι. 

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι πρέπει να τη δεχθούμε αυτή τη πρόταση, θα τη 

βρούμε μπροστά μας την όλη διαδικασία με τα θέματα υγείας και νομίζω ότι μπορούμε 

να την αποδεχθούμε.  

κ. Δήμαρχος:  Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η μέγιστη 

δυνατή συναίνεση, αν είναι δυνατόν ομοφωνία. Το μόνο που απέμεινε είναι να γίνουν 

δύο ξεχωριστές Διευθύνσεις, δηλαδή μία Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Υγείας 

Πρόνοιας, και μία Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Στο σύνολο τους οι Διευθύνσεις 

είναι 9.  

κ. Γαλάνης:  Σήμερα η διάρθρωση της συγκεκριμένης Διεύθυνσης αυτής είναι 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει έναν 

Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμμάτων και 

Τμήμα Υγείας, και έναν Τομέα Παιδείας και Πολιτισμού με Τμήματα Παιδείας και 

Πολιτισμού. Όλα αυτή είναι σε μία Διεύθυνση. Και η πρόταση είναι αυτά να γίνουν δύο 

ξεχωριστές Διευθύνσεις.  

                        

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 
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Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι (με επιφύλαξη για τη Διεύθυνση Υγείας 

– Πρόνοιας) 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

   

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 
         

         
ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση – ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.     
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κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια, ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. θα αλλάξει. Η επιτροπή, η 11μελής επιτροπή η οποία 

επεξεργάστηκε, βρέθηκε δύο φορές, ζητήσαμε, έχοντας ως βασικό άξονα τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Καλλικράτη, με τον 3852/2010, νομίζω ότι έγινε 

μια ολοκληρωμένη δουλειά από την επιτροπή και να αναφέρω ξανά τα ονόματα, εγώ, ο 

κ. Γαλάνης, ο κ. Κατιρτζόγλου, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Κοτρώνης, η κ. Σαραντίδου, ο κ. 

Αγοραστός, η κ. Αποστολίδου, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Δημητρίου και ο κ. Δήμου βρεθήκαμε 

δύο φορές, συζητήσαμε νομίζω ότι εξαντλήσαμε από κάθε πλευρά τον Κανονισμό αυτόν, 

και σήμερα τον φέρουμε προς ψήφιση και εφαρμογή από το επόμενο Δ.Σ.  

κ. Γκότσης: Εφόσον από κάθε παράταξη υπήρχε ένας εκπρόσωπος και 

καταλήξατε, νομίζω ότι δεν πρέπει να σπαταλήσουμε πολύ χρόνο. Όμως ήθελα να 

επισημάνω το εξής και θα με δικαιώσετε. Υπάρχουν θέματα ήσσονος σημασίας και 

θέματα μείζονος σημασίας. Δηλαδή, τα ήσσονος σημασίας δεν είναι ανάγκη να 

εξαντλούμε τον χρόνο μας, απεναντίας, αν υπάρχουν θέματα μείζονος σημασίας που μας 

καίνε δεν πειράζει αν εξαντλήσουμε τον χρόνο μας και πάρουμε λίγο ακόμη. 2ον 

υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ανεξάρτητα και στο μέλλον μπορεί και άλλα να 

υπάρξουν, αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν κανονικά και να 

δευτερολογήσουν.  

κ. Χρυσανθίδης: Κάποιες διευκρινίσεις θα ήθελα. Στη σ. 5, Συνεδρίαση Δ.Σ., 

παρ. 3ε, ¨Για να εισαχθεί ένα θέμα στο Δ.Σ. απαιτείται ... 

κ. Κοτρώνης: Δεν μας υποχρεώνει ο νόμος, υπήρχε και αυτή η δυνατότητα και 

την αποδέχθηκε ο Πρόεδρος για να διασφαλίσουμε μικρότερο αριθμό … 

κ. Χρυσανθίδης: Άλλο είπα εγώ, πως μπορεί να ενταχθεί ένα θέμα στην Τακτική 

Συνεδρίαση; 

κ. Κοτρώνης:  Δεσμεύτηκε εκεί ο Πρόεδρος και είπε ότι δεν χρειάζεται να μπει 

στη Διάταξη, όποιος σύμβουλος θέλει μπορεί να φέρει θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  …      

κ. Χρυσανθίδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Βρείτε το κ. Χρυσανθίδη και επανερχόμαστε.  

κ. Κοτρώνης: Θα ήθελα να πω κάτι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος αλλά νομίζω ότι 

υπάρχουν εδώ δύο περιπτώσεις αντικρουόμενες.  

κ. Χρυσανθίδης: Λοιπόν, στη σ. 7 στην προτελευταία παράγραφο, στην 3, λέει 

¨η δυνατότητα τριλογίας και … να πάρουν το λόγο… 

κ. Πρόεδρος:  Παίρνουν το λόγο επί του θέματος και για χρόνο 2 λεπτών.  

κ. Χρυσανθίδης: Στην προηγούμενη παράγραφο λέει ότι δεν δίνεται η 

δυνατότητα στον σύμβουλο να δευτερολογήσει.  

κ. …: Έχει δίκιο ο κ. Χρυσανθίδης, είναι από το προηγούμενο και πρέπει να 

διαγραφεί.  

κ. Πρόεδρος:  Ωραία, το διαγράφουμε το ¨χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας¨.  

κ. Γάτσιος:  Κάπου στον Κανονισμό αναφέρει ότι τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων θα τα υπογράφουμε ανά 6μηνο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύς ο χρόνος.  

κ. Πρόεδρος:  Για να κάνω τη διευκρίνιση. Εντός 6μήνου. Αυτό είναι για να 

διευκολύνουμε τη Γραμματεία η οποία θα μπει σε έναν ρυθμό ταχύτερο, υπάρχει έλλειψη 

προσωπικού και το ξέρετε.  
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Δεν σημαίνει ότι στους 6 μήνες θα υπογράφονται, θα φτάσουμε στο σημείο να τα 

υπογράφουμε σε ένα μήνα, το πολύ σε δύο μήνες ή σε τρεις μήνες. Μέχρι 6 μήνες, είναι 

δυνητικό, ο ανώτατος χρόνος.  

κ. Κατιρτζόγλου: Είχα επισημάνει τότε στη συνεδρίαση που είχαμε, ότι οι 

ερωτήσεις που απευθύνονται στη Δ.Α. εν γένει να απαντώνται στο επόμενο Δ.Σ. και όχι 

μετά από ένα μήνα όπως συνέβη.  

κ. Πρόεδρος:  Αναφέρει και στο επόμενο Δ.Σ. αλλά και μέχρι ένα μήνα, επίσης 

δυνητικό. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται μια διερεύνηση, όπου πρέπει να ψαχθεί ένα 

θέμα σε βάθος και σε πλάτος. Γι’ αυτόν τον λόγο και ο νομοθέτης το έβαλε μέχρι ένα 

μήνα. Πιθανόν να χρειαστεί και περισσότερο από ένα μήνα.  

κ. Κατιρτζόγλου: Σελ. 7 πάνω πάνω. 

κ. Πρόεδρος:  ¨Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη 

δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων 

και πληροφοριών εντός ενός μηνός ή στο επόμενο Δ.Σ.¨. Ανάλογα με το θέμα είναι.  

κ. Κατιρτζόγλου: Όταν υπάρχει διάταξη υπερισχύει ή το επόμενο Δ.Σ. ή ενός 

μηνός. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι το εντός ενός μηνός.  

κ. Πρόεδρος:  Περιλαμβάνονται και τα δύο. Είναι ανάλογα με τη βαρύτητα του 

θέματος.  

κ. Γκότσης:  Να τηρείται το δίλεπτο και το πεντάλεπτο. Θα μπορέσετε να το 

κάνετε;  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ σαν Πρόεδρος θα το κάνω, αλλά θέλω κι εσείς να το κάνετε.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ είναι Δ.Σ., θα πρέπει να εκφράζουμε ολοκληρωμένη 

γνώμη.  

κ. Πρόεδρος:  Θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες τους οποίους ψηφίζουμε.  

Ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις, πάμε στις τοποθετήσεις.  

… 

κ. Μηλίδης:   … για μένα είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος και νομίζω ότι θα 

πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Βέβαια οι κανονισμοί γίνονται πάντα … των Δ.Α. και 

επιδέχονται ορισμένες διορθώσεις. Πιστεύω ότι αυτό με την εισαγωγή του θέματος που 

είπε ο κ. …, εκπροσωπούνται οι … αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και ασυδοσία. … Θα 

πρέπει κ. Πρόεδρε από εδώ και στο εξής να έχουμε διαύγεια, να έχουμε καθαρότητα 

σκέψης, να παίρνουμε αποφάσεις σωστές.  

Ένα άλλο που θα πω, εδώ στην εισήγηση αναφέρει, με την Επιτροπή που έγινε … 

λέει ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος πλειοψηφίας και της ελάσσονος μειοψηφίας. 

Αλλάξτε το. Είναι και οι αρχηγοί των παρατάξεων. Είναι μειωτικό. Είναι η 

Αντιπολίτευση.  

κ. Πρόεδρος:  Έτσι ακριβώς αναφέρεται, θα σας φέρω και εισηγήσεις από άλλα 

Δ.Σ. που έτσι ακριβώς αναφέρεται. Δεν είναι καθόλου μειωτικό. Δεν το αποδέχομαι, 

είναι δική σας άποψη.  

κ. Μηλίδης:  Εκπροσωπούμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του Σερραϊκού λαού, 

επομένως οι όροι αυτοί είναι μειωτικοί.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι οι δόκιμοι όροι κ. Μηλίδη.  

κ. Μηλίδης:  Τότε γιατί λέει ¨Ο Παπανδρέου ζητάει τη σύμφωνη γνώμη από τη 

μείζονα αντιπολίτευση¨; Δεν είναι ζητάει τη γνώμη από τη μείζονα μειοψηφία. Εγώ έτσι 

ακούω και στην τηλεόραση.  
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Το επισημάνω και αν το έγραψε κάποιος τότε κακώς το έγραψε. Αν είναι 

αγράμματος ας είναι αγράμματος.  

κ. Πρόεδρος:  Τώρα προσβάλετε κι εμένα. Δηλαδή αγράμματοι τα γράφουν 

αυτά; Τι λέτε τώρα κ. Μηλίδη; Τώρα με αποκαλείτε και αγράμματο. 

κ. Μηλίδης:  Δεν το γράψατε εσείς. Δεν λέω εσάς.  

κ. Πρόεδρος:  Ναι, αλλά το έχω δει και σε άλλες εισηγήσεις Δ.Σ. Που το μεμπτό 

δηλαδή; Αγράμματοι τα γράψαν και αυτά;  

κ. Μηλίδης: Μπορεί.  

κ. Πρόεδρος:   Πάρτε πίσω αυτόν τον χαρακτηρισμό.  

κ. Μηλίδης: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς προσωπικά. 

κ. Πρόεδρος:   Πως δεν αναφέρεστε αφού το υπογράφω εγώ; 

κ. Μηλίδης: Δεν συνάδει κ. Πρόεδρε! Ο όρος είναι αδόκιμος. 

Για τα άλλα σημεία σχετικά με την τήρηση του χρόνου θα επιμείνω, γιατί 

παρατηρήθηκε στο παρελθόν να συζητάμε καίρια θέματα στις 2 η ώρα. Να το 

προσέξουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα. Ένας Κανονισμός 

δεν είναι μόνο για το παρόν Δ.Σ. 

κα Σαραντίδου: Καταρχήν στο μείζον θέμα αυτό που συζητάμε, θα ήθελα μέσα 

στον χρόνο μου, στο 5λεπτο, να τονίσω δυο πράγματα. 1ον, την αντίθεση μου με αυτές τις 

επιτροπές γιατί έχουμε καταλάβει ένα πράγμα τελικά, ότι δεν ενημερώνεται και το Σώμα 

για το τι γίνεται και δεν ενημερώνονται ούτε οι δημότες για το τι συζήτηση γίνεται μέσα 

στην Επιτροπή, στην επιτροπή συζητάμε μεταξύ μας και ερχόμαστε εδώ για ένα ναι ή 

ένα όχι. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνεται και στο Δ.Σ., με όλες τις προτάσεις της κάθε 

παράταξης, για να ξέρει όλο το Σώμα ποιες είναι οι προτάσεις της κάθε παράταξης και 

όχι να ερχόμαστε εδώ και να ασχολούμαστε με την τελεία και το κόμμα της κάθε 

παραγράφου. 

Έχουμε μια σειρά προτάσεων. Το 2ο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω με αφορμή 

τον Κανονισμό είναι ότι θα έπρεπε ίσως να μειωθούν ίσως τα Δ.Σ. Είναι υπερβολή τα 

δύο το μήνα. Ίσως θα έπρεπε να γίνεται κάποιο ξεκαθάρισμα θεμάτων που μπορούν να 

πάνε σε επόμενο, που θα μπορούσαν να συζητηθούν με άλλον τρόπο πλην του Δ.Σ., τα 

δύο το μήνα, όχι ότι είναι τόσο κουραστικό για τους δημοτικούς συμβούλους, όσο το ότι 

είναι πολυέξοδο. Είναι με αφορμή τον Κανονισμό.  

Είναι γνωστές οι θέσεις μας, ο Κανονισμός … περνάει μέσα από τις αρμοδιότητες 

του Δ.Σ., εκεί είναι η μεγάλη μας διαφωνία. Και έχουμε μια μεγάλη σειρά ζητήματα και 

προτάσεις που έπρεπε να της καταθέσω και γραπτώς για να υπάρχουν, ξέρω ότι είναι 

αργά να της καταθέσω, ήθελα να τις καταθέσω στην επιτροπή αλλά δεν μπόρεσα να 

παραβρεθώ. Επιγραμματικά, για την Ημερήσια Διάταξη, θα σας τα πω έτσι και θα τα 

καταθέσω για να υπάρχουν στα πρακτικά. Για το 1/3 που εμείς θέλαμε να είναι το 1/5 για 

την σύγκλιση του Δ.Σ. και για την απόφαση για ποιο θέμα είναι κατεπείγον. Ζητούσαμε 

δηλαδή να είναι το 1/5 των δημοτικών συμβούλων.  

Να προσθέσουμε στον Κανονισμό τις προτάσεις που κάνουν … για ψηφίσματα 

που πρέπει να βγάλει το Δ.Σ. για θέματα που απασχολούν όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο 

αλλά και σε ζητήματα που απασχολούν γενικότερα τη χώρα μας. Και τέλος πρόσθεσα 

κάτι άλλο με αφορμή την απόφαση για το ¨Παπαλουκά¨, όταν πήραμε την απόφαση για 

το Μουσείο ¨Ξενάκη¨, συγκεκριμένα η παράταξη μας ψήφισε ¨Ναι¨, για το μουσείο αλλά 

με κάποιες επιφυλάξεις για ορισμένα ζητήματα.  
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Όταν λοιπόν στάλθηκε απόφαση κάτω στο Υπουργείο, φαινόταν ότι ψηφίστηκε 

από το Σώμα ομόφωνα χωρίς να υπάρχει καμία αντίρρηση και δεν φαινόταν πουθενά οι 

επιφυλάξεις μας. Αυτό αν μπορεί να διορθωθεί, να παίρνονται οι αποφάσεις αλλά να 

φαίνονται οι επιφυλάξεις της κάθε παράταξης, να διευκρινίζεται.  

Γενικότερα λοιπόν, η μειοψηφία χάνει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες μ’ 

αυτόν τον Κανονισμό. Γι’ αυτό λοιπόν πέρα από τις προτάσεις που θα καταθέσουμε και 

αν θέλετε τις λαμβάνετε υπόψη, θα καταψηφίσουμε τον Κανονισμό. 

κ. Πρόεδρος:   Εγώ θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στην κ. Σαραντίδου 

σχετικά με τη μείωση του αριθμού των Δ.Σ. Έχει πέσει στην αντίληψη κάποιου 

συναδέλφου εδώ μέσα ότι κάνουμε επιπλέον Δ.Σ.; Αυτή η μεταβατική περίοδος ήταν μια 

περίοδος με πάρα πολλά θέματα. Το ξενυχτήσαμε πάρα πολλές φορές, όσο δεν κάναμε 

τα προηγούμενα χρόνια. Κάναμε τόσα Δ.Σ., σήμερα είναι το 17ο Δ.Σ. που δεν κάναν ποτέ 

Δ.Α. Τρέχαν καταληκτικές ημερομηνίες, βλέπετε με τι πίεση … ακόμα και στο σημερινό 

Δ.Σ. φέραμε θέματα εκτός ημερήσιας για να τρέξουν, να μη λιμνάσουν, να 

εκμεταλλευτούμε με τον καλό τρόπο της εκμετάλλευσης κάθε τι που θα επιφέρει κέρδος 

σ’ αυτόν τον Δήμο που υπηρετούμε. Σαφώς και τα Δ.Σ. θα μειωθούν, διότι τελειώνουν οι 

καταληκτικές ημερομηνίες, είναι και το καλοκαίρι και θα μειωθούν. Αλλά δεν θα είναι 

και 3 και 4 Δ.Σ. τα οποία αναγκαστήκαμε να κάνουμε. 

κ. Κοτρώνης: Στην διαπαραταξιακή κάνανε καλή δουλειά, δεν μπορώ να πω ότι 

είμαι όμως απόλυτα ικανοποιημένος. Συνεδρίασε δυο φορές και το μεγαλύτερο μέρος το 

εξαντλήσανε. Όμως έχω την άποψη ότι δεν θα πρέπει να είμαστε χρονικά μίζεροι, να 

αφιερώσουμε χρόνο, γιατί αυτή είναι σπουδαιότερη, από την προηγούμενη διαδικασία 

που κάναμε γιατί αυτό θα μας απασχολεί για χρόνια. Ας διαθέσουμε λίγο παραπάνω 

χρόνο για την ψήφιση του Κανονισμού.  

Εμείς καταθέσαμε στην διαπαραταξιακή γραπτές προτάσεις, στην πλειοψηφία 

πράγματι τις αποδέχτηκαν όλοι και κυρίως ο Πρόεδρος. Κάποιες άλλες προτάσεις μας 

δεν έγιναν δεκτές, τις αποσύρω, δεν τις επαναφέρω. Κάποιες όμως που θεωρώ ότι είναι 

σημαντικές παρακαλώ με συντομία να τις επαναφέρω στο Σώμα. Είχα βάλει ένα θέμα ότι 

αν κάτι είναι κατ’ εκτίμηση μιας παράταξης επείγον θέμα και θέλει να το φέρει εδώ, για 

να μην συζητιέται στο Σώμα και τρώμε χρόνο, αν μπορούν μέσω του Προέδρου να 

συζητιέται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων και αν εκτιμηθεί ότι είναι επείγον να 

έρθει και εδώ. Να μην έρχεται κατ’ ευθείαν στο Σώμα και τοποθετείται ένας – ένας 

σύμβουλος.  

Να καθιερωθεί το 2λεπτό του δημότη. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., πριν από τη 

συνεδρίαση της Ημερήσιας Διάταξης για να κινήσουμε και τη συμμετοχή των πολιτών, 

να έχει τη δυνατότητα ένας πολίτης, να ζητάει και να παίρνει το λόγο, για δύο λεπτά. Εάν 

χρήζει συζήτησης και τοποθέτησης από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, να απαντάει 

η Δ.Α. για 1 λεπτό. Αν και στην αρχή αυτό το θέμα το αποδέχθηκαν θετικά, μετά 

απορρίφθηκε.  

Ένα άλλο θέμα σχετικά με τις ερωτήσεις και επερωτήσεις, όπως είχαμε με τον 

παλιό Κανονισμό. Ερωτήσεις προφορικές, στον καινούργιο Κανονισμό πήγαν στο άρθρο 

4 και ερωτήσεις γραπτές πήγαν στο άρθρο 10 παρ. 9. Πιστεύω ότι κάνουμε ένα λάθος 

όλο αυτό το διάστημα και πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι άλλο οι προφορικές οι 

οποίες πρέπει να απαντώνται προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 4 και άλλο οι γραπτές.  
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Δηλαδή όταν κάνουμε εμείς μια προφορική ερώτηση, ενώ ο Δήμαρχος απαντάει γραπτά. 

Δεν είναι έτσι οι γραπτές είναι γραπτές και οι προφορικές είναι προφορικές.  

… 

κα Σαραντίδου:  Επειδή έγινε μια παρατήρηση και είπαμε ότι οι προτάσεις 

έγιναν στην επιτροπή και τελειώσαμε. Γιατί να μη γίνουν και οι δικές μου προτάσεις 

αποδεκτές; 

κ. Πρόεδρος:    Εσείς δεν ψηφίζετε τον Κανονισμό, θα κάνετε προτάσεις; 

κ. Κοτρώνης: Εν πάση περιπτώσει εγώ νομίζω ότι διαμορφώνουμε έναν πολύ 

καλό Κανονισμό και άσχετα αν ψηφιστούν ή όχι αυτές οι προτάσεις οι τελευταίες, εγώ 

τον ψηφίζω.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε, για ποιο λόγο να μη γίνουν δεκτές οι προτάσεις 

της κυρίας Συναδέλφου, να καταγραφούν. Για ποιο λόγο; Αρχηγός παράταξης είναι.  

κ. Αγοραστός:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, σας ευχαριστώ που μου 

δίνετε τον λόγο. Δυστυχώς πιστεύω πως αυτός ο Κανονισμός δεν πρόκειται να έχει 100% 

εφαρμογή όπως και ο προηγούμενος. Αυτό δεν έχει σχέση ούτε με τα άρθρα, ούτε με …, 

έχει σχέση με τη συμπεριφορά όλων εδώ μέσα. Όταν μέσα σε μια Επιτροπή, και γι’ αυτό 

κυρίως θα ήθελα να μιλήσω, οι προτάσεις μου κυρίως ήταν για συμπεριφορές και όχι για 

άρθρα, όταν συμφωνεί ο σύμβουλος ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή, από όποια 

παράταξη και να είναι και βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση της παράταξης, θεωρώ περιττό 

να μιλάμε 1 και 1,5 ώρα εδώ πέρα για το ίδιο θέμα για οποίο όλοι μέσα στην Επιτροπή 

συμφωνήσαμε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.  

Ο Καλλικράτης απαγορεύει στον πρώτο σύμβουλο μιας παράταξης, ανεξάρτητο ή 

διαγραφέντα σύμβουλο, την προσκόλληση του σε άλλον συνδυασμό του Δ.Σ. Περίμενα 

από τον ανεξάρτητο συνδυασμό, τους συμβούλους του, περίμενα μια διαφορετική 

συμπεριφορά. Απεναντίας βλέπω και από τον Γαλάνη και από τον κ. Δήμαρχο και από 

τον κ. Χασαπίδη, δυστυχώς βλέπω συμπεριφορές που δεν σας τιμούν. Κανονικά θα 

έπρεπε να δείξετε την δημοκρατικότητα σας, ειδικά για την περίπτωση μου. Είμαι 

σίγουρος ότι και άλλοι θα ανεξαρτητοποιηθούνε και είμαι σίγουρος ότι μετά από δύο 

χρόνια θα είναι θέμα πιο σημαντικό από ότι τώρα που είμαι μόνο εγώ. Είναι 41 άτομα, 

αν μετρήσουμε τους χρόνους που απαιτούνται για τα 41 άτομα δεν βγαίνει ούτε αυτός ο 

Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., όσο και αν θέλουμε να τον …, δεν βγαίνει ο χρόνος 

για να μιλήσει ο κάθε ένας δημοτικός σύμβουλος. Οπότε, γι’ αυτό μιλώ για θέμα 

συμπεριφοράς, ίσως πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ των παρατάξεων 

προκειμένου τα θέματα τα οποία κάποιος τα γνωρίζει καλύτερα να το έχει όλο πάνω του 

και να μην τοποθετούνται περαιτέρω περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι για ένα 

συγκεκριμένο θέμα πόσο μάλλον περισσότερο να μιλούμε όλοι. Αυτά ήθελα να πω, σας 

ευχαριστώ για το χρόνο σας.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Έχοντας και για το θέμα αυτό την ευθύνη εκπροσώπησης του 

συνδυασμού στην επιτροπή η οποία έγινε για τον Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. θα 

ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις τις οποίες και εγγράφως κατέθεσα στην επιτροπή, 

ορισμένα από αυτά έγιναν δεκτά, για παράδειγμα η δυνατότητα δευτερολογίας 

δημοτικού συμβούλου ο οποίος έχει μιλήσει για κάποιο θέμα στο Δ.Σ. Επίσης υπήρξε 

κάποια ένταση στην επιτροπή αυτή, όταν τέθηκε το θέμα για τους χρόνους ομιλίας, 

κάποια στιγμή εκφράστηκαν κάποιες ακραίες απόψεις οι οποίες κατά την άποψη μου 

οδηγούσαν  μέχρι και σε  φίμωση των δημοτικών  συμβούλων γιατί  φτάσαμε στο σημείο 
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 να μιλάμε για 1,2 ή και λιγότερα λεπτά που θα έχει ακόμα και ο επικεφαλής για να 

μιλήσει. Πολλές φορές συζητάμε σοβαρά θέματα εδώ στο Δ.Σ., σε κάποια μπορούμε να 

τελειώσουμε γρήγορα σε άλλα όμως όχι. Επομένως, τελικά καταλήξαμε και καλά κάναμε  

στο να εφαρμόσουμε αυτό που έλεγε ο … του υπουργείου.  

Σε ότι αφορά το θέμα των ερωτήσεων, το είχα καταθέσει εγγράφως στην 

Επιτροπή, συμφώνησε στη συνέχεια και ο κ. Κοτρώνης, ο παλιός Κανονισμός είχε πολύ 

καλές ρυθμίσεις και τα άρθρα που αφορούν τις ερωτήσεις και τις επερωτήσεις να τις 

περάσουμε αυτούσιες στον Κανονισμό. Για τον χρόνο απάντησης, ο παλιός Κανονισμός 

λέει και εφόσον θα τα περάσουμε αυτούσια τα άρθρα δεν επιμένω περισσότερο.  

Στις προτάσεις που είχαμε κάνει είχαμε πει το εξής, είχαμε μιλήσει για Ειδική 

Συνεδρίαση Ελέγχου. Δεν καλύπτεται αυτή η διάσταση από την Ειδική Συνεδρίαση 

Απολογισμού, που προβλέπεται στον Κανονισμό. Τον Απολογισμό, θα έρθει η Δ.Α. και 

θα μας το φέρει και θα εκφραστούν απόψεις κ.λπ. Η Ειδική Συνεδρίαση Ελέγχου, είναι 

μια ειδική συνεδρίαση την οποία την είδαμε ότι υπάρχει και σε άλλα Δημοτικά 

Συμβούλια, όπου όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι επικεφαλής, αλλά και άλλες δημοτικές 

παρατάξεις και απλοί δημότες, Τοπικά Συμβούλια, μπορούν να θέσουν ερωτήματα στη 

Δ.Α., είτε για λάθη, είτε για παραλείψεις, είτε για προτάσεις που πρέπει να γίνουν για το 

μέλλον, επομένως είναι κάτι χρήσιμο και πρέπει να περιλαμβάνεται στον Κανονισμό και 

μια φορά το χρόνο να τηρηθεί μια ¨Γιορτή Δημοκρατίας¨, σε κάποιον άλλον χώρο 

ενδεχομένως και απλοί δημότες θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα για να υπάρχει μια 

διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Είναι κάτι καλό το οποίο θα πρέπει να το δείτε πιο 

προσεκτικά.  

Σε ότι αφορά το θέμα που τέθηκε προηγουμένως, έκανα μια μικρή παρέμβαση 

και θα επιμείνω και θα πω ότι πράγματι είναι δυνατόν, κατά την εκτίμηση μου, και δεν 

υπάρχει εμπόδιο από το νόμο του Καλλικράτη, είναι δυνατόν τα θέματα της διάταξης να 

τίθενται από τις παρατάξεις, μπορούν να τίθεται από μονοπρόσωπες παρατάξεις και από 

δημοτικούς συμβούλους. Άρα αυτή η πρόβλεψη μπορεί να υπάρχει στον Κανονισμό 

Λειτουργίας …  

Νομίζω ότι δεν κάναμε πολύ μεγάλες μεταβολές σε σχέση με το σχέδιο. Νομίζω 

ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.  

κ. Αναστασιάδης:  Με το να προσπαθείτε να φιμώσετε τους δημοτικούς 

σύμβουλους, ο κάθε σύμβουλος εκπροσωπεί ένα μέρος της Σερραϊκής κοινωνίας και έχει 

το δικαίωμα να εκφραστεί ελεύθερα, να εισηγείται ένα θέμα. Όλοι οι σύμβουλοι είναι 

αξιοπρεπείς.  

κ. Δινάκης:  Εγώ θέλω να παρακαλέσω στο Σώμα να γίνει δεκτό το αίτημα 

σχετικά με τον 1 σύμβουλο, να μπορεί να θέσει θέμα στο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος: Σχετικά με το δίλεπτο του πολίτη, υπάρχει επιτροπή 

Διαβούλευσης, εκεί οι πολίτες εκφράζονται διαμέσου 50 φορέων. Μην επιβαρύνουμε 

χρονικά τα Δ.Σ. 

Σχετικά με τα θέματα του Δ.Σ. από παρατάξεις, από έναν και μοναδικό δημοτικό 

σύμβουλο. Από τη στιγμή κ.κ. Συνάδελφοι που υπάρχει ο κώδικας που μπορεί εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης να θέσει θέμα δημοτικός σύμβουλος, νομίζω ότι καλυπτόμαστε. Αν 

υπάρχουν διαφωνίες τότε και αυτό το θέμα να τεθεί σε ψηφοφορία.  

κ. Κοτρώνης: Έχει τεράστια διαφορά το προ Ημερήσιας Διάταξης και 

Ημερήσιας Διάταξης.  
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Προ Ημερήσιας Διάταξης είναι ένα πρόχειρο θέμα, είναι βιαστικό, μπορεί να 

είναι σοβαρό αλλά ο άλλος δεν το γνωρίζει και δεν μπορεί να τοποθετηθεί επαρκώς. Ενώ 

το Ημερήσιας Διάταξης, το παίρνουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, το επεξεργάζονται 

και όταν έρχονται εδώ τοποθετούνται. Εν πάσει περιπτώσει, επί της ουσίας, λέτε ότι 

υπάρχει ο Κανονισμός, λέει διάφορα, σ’ αυτά που λέει εμείς προσθέτουμε. Αφού είναι 

πρότυπος, επιδέχεται προσθηκών, μας λέει άρθρο 3 ¨Σύγκληση Δ.Σ.¨ παρ. 1 ¨Το Δ.Σ. 

συνεδριάζει …¨ άρα μας επιτρέπει να προσθέσουμε αν θέλουμε, παρ. 1, 2, 3. Αν δεν 

θέλουμε επί της ουσίας είναι άλλο θέμα, αλλά μην κρύβεστε πίσω από το νόμο. Πείτε ότι 

¨δική μας απόφαση είναι όχι¨ και τελειώσαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ προσπάθησα και προηγουμένως στην τοποθέτηση μου να 

σας πω ότι αφήστε το θέμα αυτό να το εξετάσω από κάθε νομική άποψη. Εάν στέκει να 

το βάλω, αν δεν στέκει να μην το βάλω.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Οι προτάσεις είναι όπως ακριβώς 

αναφέρονται στον νέο Κανονισμό λειτουργίας συν τα άρθρα τα οποία παίρνουμε από τον 

παλιό Κανονισμό 47 και 48 και τα προσθέτουμε αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα και αυτή 

αποτελεί πρόταση της Δ.Α.  

κ. Μηλίδης: Στη σελ. 5 στο ε) είπα ότι έχει μια ασάφεια. ¨Το σύνολο το 

συμβούλων με ελάχιστο αριθμό συμβούλων 8¨. Το σύνολο δηλαδή τι σημαίνει; Πρέπει 

δηλαδή να συμφωνούν όλοι; 

… 

Να βγει η λέξη ¨σύνολο¨. Λέει ¨Το σύνολο των συμβούλων τουλάχιστον δύο 

παρατάξεων¨. Απλά ελληνικά είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει η λέξη ¨σύνολο¨.  

κ. Φωτιάδης: Εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα διαζευκτικό ¨ή¨ και να 

τελειώνουμε. Αν θέλουμε να καταστήσουμε τον Κανονισμό μας περισσότερο 

δημοκρατικό θα πρέπει να πούμε ¨Το σύνολο των δύο παρατάξεων ή 8 σύμβουλοι¨. Και 

εδώ ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε και την υπόσταση του ανεξάρτητου και να πούμε 

μία παράταξη και κάποιος ανεξάρτητος. Για να υπάρξει ομοφωνία.  

κ. Πρόεδρος:  Μια παράταξη κ. Φωτιάδη με τον ανεξάρτητο; Πχ. η κ. 

Σαραντίδου με τον ανεξάρτητο; Τότε κατεβαίνουμε στα δύο άτομα.  

κ. Φωτιάδης: Ο Καλλικράτης δεν αφαιρεί την υπόσταση του ανεξάρτητου, 

απλώς του αφαιρεί το δικαίωμα να ενσωματωθεί σε άλλη παράταξη και τον αφήνει 

μετέωρο. Να το δείτε και να το διατυπώσετε με νομική γραφίδα. Να βάλουμε δύο 

παρατάξεις, ανεξαρτήτου του πόσα μέλη είναι, ή  το 8 που έχουμε από τον Καλλικράτη ή 

να βάλουμε μια παράταξη και ανεξάρτητους.  

κ. Κοτρώνης: Τώρα μιλάμε για σύγκληση του συμβουλίου και για το άλλο θέμα 

για εισαγωγή θέματος.  

κ. Πρόεδρος:  Για σύγκληση συμβουλίου θα βάλουμε δύο δημοτικούς 

συμβούλους;  

κ. Φωτιάδης: Αν εμείς αποφασίσουμε να κάνουμε σύγκληση με ένα θέμα δεν 

είναι το ίδιο; Άρα είτε το ένα θέμα που θέλουμε να εισάγουμε στην ημερήσια διάταξη, ή 

σύγκληση του συμβουλίου είναι το ίδιο πράγμα.  

κ. Πρόεδρος:  Για θέματα τα οποία θέλουμε να εισάγει ένας δημοτικός 

σύμβουλος στο Δ.Σ. είπα ότι θα το εξετάσω αλλά βλέπω αντιδράσεις. Γι’ αυτό θα το 

θέσω σε ψηφοφορία. Τελειώσαμε μ’ αυτό.  
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2ον, για συνεδρίαση Δ.Σ. είμαστε στο προκείμενο. Εδώ επιμένω ότι όποτε το 

ζητήσει το σύνολο των Συμβούλων τουλάχιστον δύο παρατάξεων ή με ελάχιστο αριθμό 

δημοτικών συμβούλων 8.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε έτσι όπως το έχετε είναι λάθος. Λέτε ¨Το σύνολο δύο 

παρατάξεων¨, αν πείτε ¨ή 8 σύμβουλοι¨, δηλαδή το σύνολο των δύο παρατάξεων δηλαδή 

Κοτρώνης και …, άρα λοιπόν είναι πολύ σωστά ¨Το σύνολο των δύο παρατάξεων το 

οποίο αποτελείται …  

κ. Πρόεδρος:  Καταλήγουμε το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία και ξεκαθαρίζω, 

¨Όποτε το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων τουλάχιστον δύο παρατάξεων με ελάχιστο 

αριθμό δημοτικών συμβούλων 8¨. Μπαίνει σε ψηφοφορία όπως ακριβώς τα είπα.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι με επιφύλαξη για το άρθρο 5 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 
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Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι  

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

   

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 
         

 

κ. Κοτρώνης:  Για το δίλεπτο του πολίτη δεν θα κάνουμε ψηφοφορία; 

κ. Πρόεδρος:    Ψηφοφορία λοιπόν για το δίλεπτο του πολίτη.  

 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Όχι 

Μυστακίδης Παύλος:   Όχι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Όχι 

Στεργίου Νικόλαος:    Όχι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Όχι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Όχι 
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Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Όχι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι  

Σούζας Ζαχαρίας:    Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Όχι 

Δούκας Γεώργιος:    Όχι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι  

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Όχι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Όχι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Όχι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Όχι  

Χράπας Παντελής:    Όχι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Όχι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 
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Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Όχι 

 

- Δεν εγκρίνεται με 29 ψήφους κατά. 
         

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος – μνημονίου συνεργασίας του 

Δήμου Σερρών μεταξύ του δικαιούχου (Ινστιτούτου Εργασίας/ ΓΣΕΕ) και 

συμπράττοντα φορέα (Δήμου Σερρών) στο πρόγραμμα κοινωφελούς 

χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

 

 

κ. Στεργίου:   κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το Υπουργείο Εργασίας 

για το 2011 κατάρτισε μια πρόταση και την κοινοποίησε που λέει ¨Επιχειρησιακό σχέδιο 

για τη στήριξη εργασίας¨. Μέσα στις δράσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του 

2011-2013, προβλέπεται και ο τομέας που μας αφορά και θα το συζητήσουμε σήμερα, 

είναι το σχέδιο για την Κοινωνική εργασία. Προβλέπει αυτό το σχέδιο γύρω στις 95.000 

θέσεις εργασίας και έχει έναν προϋπολογισμό γύρω στα 280 εκ. περίπου. Για την 

Κεντρική Μακεδονία και ειδικά για τον νομό Σερρών, όπως είχε ανακοινώσει η 

Υπουργός εργασίας κατά την επίσκεψη της εδώ στην πόλη, είπε ότι το σύνολο των 

θέσεων που θα υπάρχουν για τον νομό ήταν οι 1.500. … τα χρήματα τα οποία ήδη 

καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου, προκύπτει ότι ο αριθμός των θέσεων θα 

είναι 1.200 και δεν θα είναι 1.500 γιατί κάθε  απασχολούμενος θα παίρνει ένα επίδομα 

γύρω στα 625 Ευρώ το μήνα συν το ένσημο του.  

Για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει ένας δικαιούχος φορέας 

και παράλληλα και συμπράττοντες φορείς. Δικαιούχοι φορείς μπορούν να είναι 

σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές ενώσεις οι οποίες είναι μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα απασχολήσουν τα άτομα και θα χρηματοδοτούνται 

από το υπουργείο και θα είναι με τους συμπράττοντες φορείς που  μπορούν να είναι οι 

δήμοι. Μετά την συζήτηση που είχαμε με την ΙΝΕ, ακολούθησαν δύο συσκέψεις μαζί με 

όλους τους δημάρχους του νομού και είπαμε ότι η συνεργασία μας θα είναι με 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι δικαιούχοι φορείς πρέπει να έχουν επάρκεια 

τύπου Β ή Γ. Κανένας άλλος φορέας δεν θα μπορούσε να έχει επάρκεια στον νομό πλην 

του ΙΝΕ που είναι μέσα από το Εργατικό Κέντρο.  

Θέλω να πω ότι σε συζητήσεις που είχαμε με τους δημάρχους του νομού, 

καταλήξαμε τελικά από τις 1.200 θέσεις για τον δήμο Σερρών, να πάρει ο δήμος γύρω 

στις 500 θέσεις και αναλογικά οι υπόλοιποι δήμοι από 100 μέχρι 130. Έμπαιναν 

πληθυσμιακά κριτήρια, ... να αναφέρω ένα παράδειγμα, ο δήμος Σιντικής πήρε 140 

θέσεις, μεγαλύτερο κομμάτι από ότι πήραν οι άλλοι δήμοι γιατί έχει γύρω στα 40 χωριά.  

Έτσι καλείται σήμερα ο δήμος να υπογράψει ένα συγκεκριμένο μνημόνιο με το 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το καταθέσουμε μέχρι 31/7 και μετά ο 

δικαιούχος φορέας να καλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους, βασικά άνεργους που έχουν 

κάρτα ανεργίας, να υποβάλλουν αιτήσεις για να προσληφθούν.  
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Θέλω να τονίσω εδώ ότι το όλο σχέδιο απαγορεύει δικαιούχους φορείς να είναι 

… Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κόμματα και ΚΕΚ. Οι προσλήψεις των ατόμων θα γίνουν όχι 

με το σύστημα ΑΣΕΠ αλλά θα υπάρχουν κριτήρια. Και αναφέρω ενδεικτικά, για να γίνω 

πιο κατανοητός, τα κριτήρια που θα πρέπει να έχουν είναι το αν είναι κάποιος 

μακροχρόνια άνεργος και έχει οπωσδήποτε κάρτα ανεργίας τότε θα παίρνει γύρω στα 20 

μόρια. Αν είναι νέος άνεργος και κάτω από 30 ετών θα παίρνει 25 μόρια και υπάρχουν 

επίσης κριτήρια που αφορούν και την οικονομική και την οικογενειακή του κατάσταση 

και παράλληλα μπαίνει και ένα αυστηρό κριτήριο εντοπιότητας 10 μορίων για να 

περιορίσει τη δυνατότητα άλλων ατόμων, γειτονικών νομών, να μπορούν να 

αναζητήσουν θέσεις σε όμορους δήμους. Πχ. θα μπορούσαν κάποιοι από το νομό της 

Δράμας να μπουν σε προγράμματα που θα έκανε ο δήμος της Νιγρίτας. Για να περιορίσει 

αυτό ο νομοθέτης έβαλε το ζήτημα της εντοπιότητας.  

Ήρθε σήμερα στα χέρια μου το μνημόνιο που θα υπογράψει ο δήμος Σερρών και 

είναι γύρω στα 200 άτομα, 100 και 100 άτομα για τα Ν.Π. Αν θέλετε αφήνω τις 

ειδικότητες εδώ. Πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί αν δεν συμβεί κάτι 

κακό, μέσα στον Ιούλιο και από εκεί και πέρα θα ψηφίσουμε από τον Αύγουστο. Το 

πρόγραμμα αυτό θα είναι το 2001 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 και μπορεί σταδιακά ο 

δήμος να αξιοποιήσει τα 5μηνα κατά το δοκούν. Αν όχι σε ένα συγκεκριμένο έργο, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 5μηνα την κατάλληλη εποχή που θέλει και στον κατάλληλο 

χρόνο. Δράσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι Καθαρισμό του 

περιβάλλοντος, για παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και πάρα πολλές δράσεις που 

μπορεί να κάνει ο δήμος. Αυτά ήθελα να πω, αν  υπάρχουν ερωτήσεις θα σας απαντήσω.  

κ. Δινάκης: κ. Αντιδήμαρχε, όταν λέτε 5μηνα και λέτε μέχρι Σεπτέμβριο του 

2013 εννοείτε ότι θα είναι επαναλαμβανόμενα; Δηλαδή θα πάρουμε ένα 5μηνο τώρα, 500 

άτομα τώρα και όταν τελειώσουν θα πάρουμε άλλα 500 και το εξής;  

κ. Στεργίου: Όχι. Το σύνολο για όλες τις δράσεις θα είναι 500 άτομα, και δίνει 

την δυνατότητα αν θέλουμε το 2011 να πάρουμε όλα τα 500 θα τα πάρουμε. Μπορεί ο 

κάθε δήμος να πει ότι εγώ θα πάρω 100 άτομα το 2011, το 2012 θα πάρω 200 γιατί έχω 

μεγαλύτερες ανάγκες και τα υπόλοιπα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Νομίζω ότι 

καλύπτει αρκετές δράσεις που μπορούν να κάνουν οι δήμοι.  

κ. Χουρουζίδης:  Αναφερθήκατε στα μόρια, είπατε γι’ αυτόν που είναι άνεργος, 

και αναφερθήκατε και στην εντοπιότητα, αν είναι από άλλον δήμο;  

κ. Στεργίου: Πληθυσμιακά εμείς θα πάρουμε 500 θέσεις και μπορούμε και συν 

10%.  Μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση και σε γειτονικό δήμο και να είστε σίγουροι ότι 

τους περισσότερους θα τους πάρουμε από τον δήμο Σερρών. Η εντοπιότητα ισχύει για 

τους κατοίκους του νομού.  

κ. Πρόεδρος:    Μπαίνει προς ψήφιση.              

 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 
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Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   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 
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Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

   

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 

          
ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου 

Σερρών.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Ερωτήσεις υπάρχουν; … Όχι. Τότε τοποθετήσεις.  

κ. Χρυσανθίδης:   κ. Πρόεδρε θέλω να τοποθετηθώ για ένα θέμα που είναι πολύ 

σοβαρό και το οποίο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ψήφισα τον 

προϋπολογισμό. Και θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος για τον λόγο τον οποίο δεν ψήφισα 

και η παράταξη μου δεν θα ψηφίσει.  

Το θέμα της ψήφισης του προϋπολογισμού το γνωρίζουμε πως είναι ένα 

σημαντικό θέμα και γι’ αυτό μπαίνει και στην Ημερήσια Διάταξη. Ο λόγος για τον οποίο 

δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό είναι ο εξής, καταρχήν είναι ένα έντυπο το οποίο 

… δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ο προϋπολογισμός, με το μολύβι γράφτηκαν επάνω 

τα έσοδα – έξοδα.  

Για να συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει πρώτα να ξέρουμε την 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα Ν.Π. και  μάλιστα τόσο μεγάλο Ν.Π. 

το οποίο συστάθηκε με απόφαση Δ.Σ. από τον Φεβρουάριο και θα μπορούσαν και οι 

υπηρεσίες να συσταθούν και να μας παρουσιάσουν έναν προϋπολογισμό στον οποίο θα 

αναγράφονται τα μεν έσοδα και τα εισπραχθέντα και τα ενταλθέντα και να υπάρχει ένα 

μέτρο σύγκρισης για να μπορούμε να ψηφίσουμε. Όπως επίσης και τα έξοδα 

διαμορφωθέντα και ενταλθέντα, για να μπορεί κάποιος να συγκρίνει.  

Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι έχει συνταχθεί με 

τόση προχειρότητα που μας προσβάλλει όλους αν ψηφίσουμε έναν τέτοιον 

προϋπολογισμό. Λέει στα έξοδα ¨Έξοδα παράστασης προέδρου 39.000 Ευρώ¨. Αν είναι 

δυνατόν κύριοι να μπει ένα τέτοιο νούμερο σε έναν προϋπολογισμό! Λέει ¨Έξοδα 

αποζημίωσης συμμετοχής στα Δ.Σ. 5.000 Ευρώ¨, να αναφέρω επίσης ¨Αμοιβή λογιστών 

25.000 Ευρώ¨ και κάποια έσοδα τα οποία είναι ανύπαρκτα και πραγματικά για μένα είναι 

ένας ψεύτικος προϋπολογισμός. Και απορώ γιατί αυτές τις επισημάνσεις, τις έκανα στο 

Δ.Σ. αλλά δυστυχώς θεωρούν ότι πάω να κάνω αντιπολίτευση. Ακυρώσαν κάποιους 

ανθρώπους οι οποίοι επί χρόνια ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, με την ιδιότητα του 

διευθυντού και του προέδρου που είχα στα Ν.Π. αυτά.  

Δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους πως λειτουργεί το Δ.Σ. το οποίο έφερε το 

θέμα του προϋπολογισμού πριν τον εγκρίνουν στην Οικονομική Επιτροπή, πήραν τα 

στοιχεία όλα τα οικονομικά, ήρθαν στην Ο.Ε., ενημερώθηκαν πλήρως και μετά ήρθε ο 

προϋπολογισμός ο οποίος ήταν σε πολύ σωστή βάση και πραγματικά αξίζει έπαινος στις 

υπηρεσίες και στον κ. Αντιδήμαρχο για την δουλειά που έκανε. Τα επεσήμανα αυτά στο 

Ν.Π. αλλά είδα ότι … περνάν τον προϋπολογισμό. Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε 

πάρα πολύ προσεκτικοί …  
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Ένα σημαντικό κομμάτι επίσης είναι ότι ο γραμματέας που θα έπρεπε να δώσει 

τις κατευθύνσεις, είπα και στον κ. Δήμαρχο ότι δεν υπάρχουν εισηγήσεις, δεν είναι 

δυνατόν να βγαίνει ο προϋπολογισμός χωρίς εισήγηση χωρίς τεκμηρίωση και να έχουμε 

σήμερα μια εισήγηση μόνο και μόνο για να υπάρχει και ρωτώντας τον κ. Πρόεδρε 

σχετικά με τις εισηγήσεις ποια είναι η θέση της υπηρεσίας για τέτοια θέματα, μου 

απάντησε ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν εισηγήσεις και ότι θα το διερευνήσουν. 

Μα είναι δυνατόν; Θα παρακαλούσα τον γραμματέα να δίνει εισηγήσεις το πώς θα 

πρέπει να λειτουργεί το Ν.Π., το Δ/κό Συμβούλιο, και απευθύνομαι στο όργανο αυτό το 

οποίο διορίζει το Δ/κό Συμβούλιο και δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να είμαστε 

εκτεθειμένοι.  

Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Απλώς επισημαίνω κάποια 

πράγματα. Αν θα δείτε τον προϋπολογισμό, χωρίς να ξέρετε πολλά πράγματα θα 

καταλάβετε ότι υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα, υπάρχουν υποχρεώσεις στο Ν.Π. τις 

οποίες δεν τις γνωρίζουμε καν. Έχουν έρθει ταμειακά υπόλοιπα από τα διάφορα Ν.Π. 

που ενωθήκαν και δεν αναφέρονται. Άρα λοιπόν πως θα τον ψηφίσω εγώ; Είναι δυνατόν;  

Γι’ αυτό λοιπόν, εμείς ως παράταξη καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό αυτόν, 

να έρθει εμπεριστατωμένος και τεκμηριωμένος και να είναι πραγματικός και 

ρεαλιστικός.  

κ. Κοτρώνης: Θα συμφωνήσω απολύτως και όσον αφορά το σχόλιο που έκανε ο 

κ. Χρυσανθίδης για το αν κάποιος γνωρίζει στοιχειωδώς λογιστικά, εγώ δυστυχώς 

γνωρίζοντας στοιχειωδώς λογιστικά θα τον καταψηφίσω. Στους προϋπολογισμούς να μην 

έχουμε εισηγήσεις; Άντε σε άλλες περιπτώσεις τέλος πάντων. Σας φέρνω εδώ την 

συγκριτική έκθεση προϋπολογισμού 2010 Παπακωνσταντίνου, 4 σελίδες. Τι είναι αυτό 

το πράγμα τώρα; Είναι προϋπολογισμός αυτό το πράγμα; Εισηγητική έκθεση. Ο 

προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση κάποιους στόχους, ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι; 

Ποιοι είναι υποδεέστεροι; Στοιχειώδης υποχρέωση η εισηγητική έκθεση.  

κ. Δούκας:    κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι καταρχήν ζητάμε 

συγγνώμη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. γιατί τον αγχώσαμε αυτές τις ημέρες. Να τον 

ευχαριστήσουμε όμως παράλληλα γιατί … Καθυστέρησε η εισηγητική έκθεση, 

καθυστέρησαν τα υπόλοιπα που έπρεπε να πάρουμε από 20 Ν.Π., και δεν ήταν μόνο ένα, 

τρέχουμε τα προλάβουμε για όλα, ο κ. Παπαβασιλείου δέχθηκε να βάλει το θέμα στο 

Δ.Σ. χωρίς να έχει περάσει από το Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π. γι’ αυτό τον ευχαριστώ 

αλλιώς θα περιμέναμε ακόμα 15 μέρες για να μπει το θέμα στο Δ.Σ.  

Ο κ. Χρυσανθίδης δεν ψήφισε το θέμα αλλά δεν μπορούσε να υπάρχει εισηγητική 

έκθεση, δεν πήρε κανένα χρηματικό υπόλοιπο η υπηρεσία, χθες τα πήρε η υπηρεσία, τα 

συνέταξαν, χθες κάναν την εισηγητική έκθεση και προλάβαν σήμερα να τα  υπογράψουν, 

να πάει στον πρόεδρο και να πάει τουλάχιστον στους αρχηγούς των παρατάξεων. Και 

σαν πρώτη φορά και μ’ αυτή τη συγχώνευση, που υπηρεσίες συγχωνεύονται, δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα λειτουργούσε μια ενιαία υπηρεσία. Υπήρχαν αυτές 

οι 39.000, μπορεί να ήταν τυπογραφικό λάθος, εκεί θα κολλήσουμε τώρα; Οι 25.000 

είναι προϋπολογισθέντα, ποιος σας είπε ότι θα το πάρουν;  

κ. Φωτιάδης: Πέρασε από το Δ/κό Συμβούλιο 39.000 και 25.000. Πόσα θα 

πάρετε το μήνα; 4.500;  

κ. Δούκας:  … 
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κ. Φωτιάδης: Έχει κωδικό 6121 ¨Έξοδα παράστασης προέδρου 25.000¨, 6123 

¨Έξοδα κίνησης προέδρου 39.000¨, τι νούμερα είναι αυτά;  

κ. Δούκας:  Αν είναι έτσι είναι λάθος.                  

κ. Δήμαρχος: Είναι ξεκάθαρο. Έχω εδώ μπροστά μου τον φάκελο. Έχει 

διορθωθεί. Είναι όπως το λέτε. Εδώ στο φάκελο εξηγεί γιατί ήρθε καθυστερημένο, στον 

φάκελο όμως είναι πλήρης ο προϋπολογισμός,  υπάρχει εισηγητική έκθεση, υπάρχουν 

πίνακες. Όσον αφορά αυτό που λέτε για τα 39.000, είναι 25.000. Αυτά είναι τα επίσημα 

που υπάρχουν στον φάκελο. Ο προϋπολογισμός είναι πλήρης, με εισηγητική έκθεση και 

με πίνακες.  

κ. Δούκας:    Τα έσοδα του Ν.Π. είναι 4.213.205 Ευρώ, τα έξοδα είναι 3.900.000, 

το αποθεματικό 265.000, οπότε είναι 4.213.000 τα έσοδα και 4.213.000 τα έξοδα. Τώρα 

να αναφερθούμε από πού θα είναι τα έσοδα, έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων 

προϋπολογίζονται ότι θα είναι 19.145 Ευρώ, έχουμε διαμερίσματα που νοικιάζουμε στη 

Θεσσαλονίκη, έχουμε και στην Αθήνα. Έσοδα από … 49.000 από εκμετάλλευση 

κλειστών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και από την ύδρευση των κλειστών 

γυμναστηρίων. Τόκοι από καταθέσεις, προϋπολογίζονται ότι είναι 18.000. Έσοδα … 

έργων για παροχή υπηρεσιών 39.500 Ευρώ, έσοδα από … χώρους για … 

προϋπολογίζονται επιχορήγηση Ν.Π. 1.694.600 που προέρχεται από … καθώς και από 

τον Δήμο Σερρών 205.000 τα οποία … Ποσό 580.000 Ευρώ τα οποία είναι από τον δήμο 

Σερρών έναντι των 700.000 που υποχρεούται να δίνει στο Ν.Π. από τους  υπαλλήλους 

της πρώην ΔΕΠΚΑ που έφυγαν και ήρθαν στο Ν.Π. Έσοδα από τροφεία 996.350 Ευρώ 

από τροφεία από βρεφονηπιακούς σταθμούς. Λοιπές επιχορηγήσεις για παιδικούς 

σταθμούς προϋπολογίζονται άλλες 210.000. Λοιπά έκτακτα έσοδα προϋπολογίζονται 

11.000 περίπου. Έσοδα από … προϋπολογίζονται 233.000 παρελθόντων οικονομικών 

ετών που δεν εισπράχθηκαν μέχρι σήμερα. Συνταξιοδοτικές εισφορές, αυτές που 

κρατούνται από τους μισθούς των υπαλλήλων και θα αποδοθούν και στα έξοδα 370.000. 

Χρηματικό ταμειακό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα, προβλεπόμενα ταμειακό υπόλοιπο 

31/5/2011 ποσό 311.000 σύνολο εσόδων 4.213.000 περίπου.  

Έξοδα, αποδοχές μονίμων Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, για 108 υπαλλήλους που έχουμε, 

1.630.000 Ευρώ. Αφορούν μισθοδοσία προσωπικού. Τακτικές αποδοχές εκτάκτων, 

ασκούμενων, 315.000 Ευρώ για αποδοχές εκτάκτων και ασκούμενων, είναι τα δίμηνα 

και οκτάμηνα που παίρνουμε. Εργοδοτικές εισφορές … ασφάλισης 106.000 Ευρώ. 

Παροχές και έξοδα προσωπικού, προϋπολογίζεται δαπάνη 6.000 Ευρώ. Δαπάνες 

πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 

22.500 Ευρώ. Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών προϋπολογίζεται δαπάνη 

36.500 Ευρώ, για αμοιβή νομικών που προσλαμβάνονται από το Ν.Π. για την 

εκπροσώπηση …, έσοδα … προέδρου 25.000 Ευρώ και κίνησης προέδρου, αποζημίωση 

για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 5.000 Ευρώ, επικοινωνίας προϋπολογίζεται 

δαπάνη 20.190 Ευρώ, για διεκπεραίωση αλληλογραφίας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και 

λοιπών μέσων επικοινωνίας. Ασφάλιστρα προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 200 Ευρώ, 

συντήρηση και … από τρίτους προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 195.000 Ευρώ για τη 

συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ν.Π. … ελαιοχρωματισμούς 

αποδυτηρίων κ.λ.π καθώς και τη … τα ποσά στον προϋπολογισμό τα έχει αναλυτικά το 

καθένα. … παροχές τρίτων προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 119.000 Ευρώ.  
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Δαπάνη τηλεθέρμανσης … προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 12.000 Ευρώ. 

Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων προϋπολογίζεται δαπάνη 1000 Ευρώ. 

Δαπάνες δεξιώσεων, εθνικών εορτών προϋπολογίζεται δαπάνη 8.000 Ευρώ για δεξιώσεις 

εθνικών εορτών. Έξοδα δημοσιεύσεων, προϋπολογίζεται δαπάνη 3.000 Ευρώ για δαπάνη 

δημοσίευσης προκηρύξεων και Μ.Μ.Ε. Έξοδα … δραστηριοτήτων, προϋπολογίζεται 

δαπάνη ποσού 8.000 Ευρώ. Δ.Ο.Υ προϋπολογίζεται δαπάνη 8.000 Ευρώ για Δ.Ο.Υ. 

κληρονομιάς και φόρου εισοδήματος. Έντυπα – γραφική ύλη – εκδόσεις 

προϋπολογίζεται δαπάνη ποσού 64.000 Ευρώ για προμήθεια βιβλίων και γραφικής ύλης 

και μηχανογραφικά υλικά. Προμήθεια ιματισμού και τροφίμων για παιδικούς σταθμούς 

προϋπολογίζεται δαπάνη 505.000 Ευρώ. Είδη υγιεινής και καθαριότητας 

προϋπολογίζεται 85.000 Ευρώ. Επιπλέον δαπάνη προϋπολογίζεται για … και τον 

καθαρισμό της πισίνας του Κολυμβητηρίου. Καύσιμα και λιπαντικά προϋπολογίζεται 

δαπάνη ποσού 162.000 Ευρώ καθώς και για την προμήθεια κλειστών εγκαταστάσεων, 

παιδικών σταθμών κ.λπ. Προμήθεια φωτογραφικού και … υλικού προϋπολογίζεται 

δαπάνη ποσού 50.000 Ευρώ. Υλικά … προϋπολογίζεται δαπάνη 3.000 Ευρώ. 

Ανταλλακτικά … εξοπλισμού 4.000 Ευρώ. Υλικά φαρμακείου 1.000 Ευρώ. Λοιπές 

προμήθειες 63.000 Ευρώ για την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών που 

αναλυτικά αναγράφονται στο έγγραφο του προϋπολογισμού. Προμήθεια εξοπλισμού 

επίπλων κ.λπ. 82.000 Ευρώ. Πληρωμές υποχρεώσεων … φορέων 271.000 Ευρώ, 

αναλυτικά στο έγγραφο του προϋπολογισμού και την επωνυμία των προμηθευτών και 

των αντίστοιχων φορέων που έγιναν το προηγούμενο οικονομικό έτος και οι οποίες δεν 

πληρώθηκαν. Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 370.000. Άρα το αποθεματικό είναι 

265.151,76 Ευρώ. Σύνολο εξόδων 4.213.000, ισοσκελίζουμε δηλαδή. … 

κ. Χρυσανθίδης: … Τα νούμερα που μας διάβασε ο κ. Πρόεδρος δεν έχουν 

καμιά σημασία. Έπρεπε να ξέρουμε τι είχαμε πέρσι τι έχουμε φέτος για να ξέρουμε να 

συγκρίνουμε και να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχουν οι οφειλές, ποια είναι η οικονομική 

κατάσταση, για να ξέρουμε να ψηφίσουμε.  

κ. Δούκας:    Του χρόνου θα τα έχετε όλα. Τώρα ήδη έχει περάσει το 1ο εξάμηνο.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία.                

 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 
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Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι  

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι  

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

   

- Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ. 

 

 

43 



ΘΕΜΑ   5ο: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών.          

 

κ. Πρόεδρος:   Μιλάμε για 6 υδρονομείς, 1 στην Κοινότητα Ορεινής, 2 στον 

Δήμο Καπετάν Μητρούση, 2 στον Λευκώνα, 1 στην Άνω Βροντού. Εδώ βέβαια 

υπάρχουν, για μεν Ορεινή μία αίτηση και είναι εύκολο, για τον πρώην δήμο Καπετάν 

Μητρούση 4 είναι οι αιτήσεις, δύο είναι στο Λευκώνα για το αγρόκτημα και θα 

προσληφθεί ένας, για τα μεν κηπευτικά θα προσληφθεί ένας και στη Βροντού ένας.  

κ. Φωτιάδης: κ.κ. Συνάδελφοι για τον Λευκώνα θέλω να μιλήσω. Έγινε η 

προκήρυξη και ήδη εργάζεται, έχει προσληφθεί, το αντιπαρέρχομαι. Επειδή όμως 

γνωρίζω τις δυσκολίες και ο κ. Χασαπίδης τις γνωρίζει, θέλει γνώσεις για να μπορεί 

κάποιος να πλησιάσει στον σταθμό Βιομηχανίας Ζάχαρης, έχουμε και τα φαινόμενα με 

τους κεραυνούς και πέφτει η τάση, επειδή υπάρχει μια τεράστια ευθύνη, επισημαίνω και 

θέλω να γραφεί στα πρακτικά, αυτή η πρόσληψη δεν είναι τόσο απλή όσο είναι η άλλη 

για τους κήπους. Στο παρελθόν, επειδή ο ίδιος είχα οργανώσει αυτή τη διαδικασία 

άρδευσης, παίρναμε και έναν μηχανολόγο ο οποίος ήταν επόπτης. Τώρα παίρνουμε έναν 

ανειδίκευτο, που δεν ξέρει το δίκτυο, δεν έχει καμία εμπειρία και φοβάμαι για κάποιο 

ατύχημα. Και βεβαίως εντύπωση προκάλεσε σε όλη την κοινωνία το όριο ηλικίας, έως 

60, από πού προκύπτει το 60 και όχι το 65; Αντιλαμβάνεστε τι λέω.  

Θεωρώ ότι η διαδικασία δεν έγινε ορθά για τη συγκεκριμένη θέση και 

επισημαίνω την επικινδυνότητα.  

Εμείς για τη συγκεκριμένη θέση θα ψηφίσουμε όχι. Η ευθύνη δική σας. Χώρια 

που η προκήρυξη είναι άκυρη. Από πού προκύπτει; Μπορούμε μέχρι 60; Στους έχοντες 

… και είναι πάνω από 60 θα τους αποκλείσουμε;  

κ. Μυστακίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, κ. Φωτιάδη για το 

θέμα της προκήρυξης θα σας απαντήσει ο Γ.Γ. Όσο για το θέμα των προσλήψεων ήταν 

με βάση τη προκήρυξη. Υπήρχαν ανάγκες ήδη και γι’ αυτό και ξεκίνησαν να δουλεύουν. 

Πέρα από αυτό, για το θέμα του αντλιοστασίου σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει 

επικινδυνότητα, απλώς αυτή την περίοδο θα το διαχειριστεί το αντλιοστάσιο 

αποκλειστικά το εργοστάσιο ζαχάρεως. 

κ. Φωτιάδης: Αναλαμβάνεται την ευθύνη και να καταγραφεί αυτό. Αυτά που 

μου λέτε ότι θα συμβούν τα έκανα πολλά χρόνια και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε είχα την πρόθεση να ψηφίσω ναι, χωρίς καν να το 

συζητήσω, αλλά τώρα αυτά τα επείγοντα δεν μου αρέσουν. Λέτε ότι δουλεύουν οι 

υδρονομείς. Δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται. Ενώ είναι υπό πρόσληψη αυτοί 

δουλεύουν;  

κ. Πρόεδρος:   Γνωρίζετε πολύ καλά κ. Κοτρώνη ότι σε προηγούμενο Δ.Σ. 

ψηφίσαμε την προκήρυξη υδρονομέων. 

κ. Μυστακίδης: Είχαμε πει ότι ξεκίνησε η … περίοδος και ότι θα γίνουν οι 

προσλήψεις.  

κ. Αναστασιάδης: Πρέπει να σεβαστούμε και την άποψη του κ. Φωτιάδη, έχει 

πείρα, ξέρει το θέμα.    

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.             

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 
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Γαλάνης Στέργιος:     Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:    Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:     Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:    Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:    Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:     Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:     Ναι 

Δούκας Γεώργιος:     Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:     Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:    Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:    Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:    Ναι 

Γκότσης Ηλίας:     Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:     Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:    Ναι (Παρών μόνο για τον Λευκώνα)  

Ίντος Δημήτριος:     Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλει                         Ναι (όχι για τον υδρονομέα του αγροκτήματος) 

Γάτσιος Αθανάσιος:                           Ναι (όχι για τον υδρονομέα του αγροκτήματος) 

Φωτιάδης Στέφανος:    Ναι (όχι για τον υδρονομέα του αγροκτήματος)  

Δρίγκα Χρυστούλα:     Ναι (όχι για τον υδρονομέα του αγροκτήματος) 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:    Ναι (όχι για τον υδρονομέα του αγροκτήματος) 

Κοτρώνης Παναγιώτης:    Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:    Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:    Ναι 

Δήμου Ιωάννης:     Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:    Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:    Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:     Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι  

Χράπας Παντελής:     Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:   Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:    Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:    Ναι 

 

 

- Εγκρίνεται με  ψήφους υπέρ. 
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ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Δημοτικής 

Αστυνομίας κατά τις εξαιρετέες ημέρες και ώρες.  

              

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ψήφιση πίστωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών 

(ΚΕΔΗΣ), ποσού 120.000,00 €.       

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

    

ΘΕΜΑ   8ο: Ψήφιση πίστωσης του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών¨, ποσού 

250.000,00 €.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

575 / 2011: Ενημέρωση επί της απόφασης 32 του ΔΗΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σχετικά με 

αποδοχή προγραμματικής  σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟΤ και το Δήμο 

Σερρών.  

  
576 / 2011  Έγκριση χρηματοδότησης  ποσού 200.000 € σύμφωνα με τους όρους της 

νέας προγραμματικής  σύμβασης του ΥΠ.ΠΟΤ και του Δήμου Σερρών για 

το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2011. 

 

577 / 2011  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο 

Σερρών και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» της πράξης «Εγκατάσταση  

σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Αποδοτικότητας  (ΣΥΘΥΑ) σε συνδυασμό  με συστήματα ψύξης με 

χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών», 

προϋπολογισμού 1.845.000,00 €.  

 

578 / 2011 Έγκριση - Ψήφιση  του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών. 
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579 / 2011 Έγκριση - Ψήφιση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.  

 

580 / 2011 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος-Μνημονίου συνεργασίας  του 

Δήμου Σερρών μεταξύ του δικαιούζου (Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ) και 

συμπράττοντα φορέα (Δήμου Σερρών) στο πρόγραμμα κοινωφελούς 

χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

581 / 2011  Έγκριση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2011 του Οργανισμού 

Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου 

Σερρών.  

  
582 / 2011 Πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα δικτύου άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα 

Ορεινής. 

 

583 / 2011 Πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα δικτύου άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα 

Άνω Βροντούς. 

 

584 / 2011 Πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης κηπευτικών στην Δημοτική 

Ενότητα Λευκώνα.       

 

585 / 2011 Πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης του Αγροκτήματος Λευκώνα.                  

 

586 / 2011 Πρόσληψη δύο (2) υδρονομέων άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο  

Μητρουσίου.  

 

587 / 2011 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης  προσωπικού Δημοτικής 

Αστυνομίας κατά τις εξαιρετέες  ημέρες και ώρες.  

 

588 / 2011 Ψήφιση πίστωσης κοινωφελούς επιχείρησης  Δήμου Σερρών  ύψους 

120.000,00 €. 

 

589 / 2011 Ψήφιση πίστωσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σερρών  ύψους 250.000,00 €. 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

1) Αγοραστός Αγοραστός 

 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

3) Αποστολίδου Ραχήλ 

 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

5) Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

6)  Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

7) Γαλάνης Στέργιος 

 

8) Γάτσιος Αθανάσιος 

 

9) Γκότσης Ηλίας 

 

10) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

11) Δημητρίου Ευστράτιος 

 

12) Δήμου Ιωάννης 

 

13) Δινάκης Κωνστανίνος 

 

14) Δούκας Γεώργιος 

 

15) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

16) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

17) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

18) Ίντος Δημήτριος 

 

19) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

20) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 
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21) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

22) Μερετούδης Δημήτριος 

 

23) Μηλίδης Θεόδωρος 

 

24) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

25) Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

26) Μυστακίδης Παύλος 

 

27) Νιζάμης Δημήτριος 

 

28) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

30) Σούζας Ζαχαρίας 

 

31) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

32) Στεργίου Νικόλαος 

 

33) Τατούδης Παναγιώτης 

 

34) Φωτιάδης Στέφανος 

 

35) Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

36) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

37) Χράπας Παντελής 

 

38) Χρυσανθίδης  Βασίλειος 

                 

 


