
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η / 29 – 08 – 2011 



 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 

 

 

Της  29ης  Αυγούστου 2011 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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) 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αποστολίδου Ραχήλ 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος   

Γκότσης Ηλίας 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος  

Δήμου Ιωάννης 

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 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Σούζας Ζαχαρίας 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Παπαδοπούλου Φωτεινή. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Απονομή τίτλου Επίτιμου Δημότη της πόλεως των Σερρών στον κ. 

Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικού, ακαδημαϊκού και μόνιμου 

συνεργάτη της ΝΑΣΑ.  

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Απονομή διακρίσεως στους Σερραίους αθλητές Special Olympics για 

τις διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 

ΑΘΗΝΑ 2011. 

   

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο δίκτυο ROM 

(Πανελλαδικό δίκτυο ΟΤΑ για την υποστήριξη των Ελλήνων 

τσιγγάνων). Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συμμετοχή στις 

Γενικές Συνελεύσεις και τα άλλα όργανα του δικτύου. Τροποποίηση 

προϋπολογισμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

1.000,00 € που αφορά την συνδρομή του Δήμου για τα έτη 2009 και 

2010. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2011 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού τεσσάρων (4) βρεφονηπιοκόμων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου διάρκειας έντεκα (11) μηνών στο 

Ν.Π.Δ.Δ.». 

                         
ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση ή μη ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου για 

ανέγερση αίθουσας πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, με 

δημοτικό ακίνητο ίσης αξίας. 

       
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το 

κυνοκομείο του Δήμου μας, διάθεσης σχετικής πίστωσης ποσού 

20.181,23 €, έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2011 μελέτης και συγκρότηση 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών και 

παραλαβής της προμήθειας. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ανταλλακτικών των εργαλείων 

κηποτεχνικών εφαρμογών, ορισμός επιτροπής αξιολόγησης και 

παραλαβής της προμήθειας και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ύψους 14.999,94 €.  

       

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Π. 39-40 της 

Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης, μετά από συμψηφισμό, στους: 1) κ. 

Μανώλογλου Αλεξάνδρα και 2) κ. Κεχλιμπάρη Συμεών, συνολικού 

ποσού 2.621,40 €. 

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό, από 

τον κ. Μπαΐρα Χρήστο.  
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ΘΕΜΑ   11ο:  Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ΕΣΑΝΣ και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης ύψους 60.000,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 1ης εντολής κατανομής ΣΑΤΑ/2011 

ύψους 471.981,00 €. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων για την 

εξόφληση των οφειλών παρελθόντων ετών. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Δημιουργία πίστωσης για προμήθειες που αφορούν την συντήρηση 

των μηχανογραφικών συστημάτων του Δήμου και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης ποσού 15.000,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» 

προϋπολογισμού 4.045.000,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΩΝΑ». 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΠΑΤΑΝΙΩΝ, ΜΟΡΑΜΟΡ ΣΤΟ Τ.Δ. 

ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΩΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ». 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης δασικής οδοποιίας για την 

αντιπλημμυρική προστασία (τεχνικά έργα) του δασικού δρόμου 

κοιλάδας Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών. Έγκριση του πινακίου 

αμοιβής του μελετητή και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

3.421,38 €. 

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία, Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης της δικηγόρου κ. Πολύζου 

Μαρίνας. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών ακινήτων – δωρεάν 

παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας 

Κ. Μητρούση για την εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΕΣΑΝΣ και 

της ΔΑΕΚΑΣ, εταιρειών ΟΤΑ. 

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση παράτασης αρδευτικής περιόδου και παράταση πρόσληψης 

του υδρονομικού προσωπικού (υδρονομέα κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο 

του Μιχαήλ) στην Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς για δύο μήνες 

από 1-10-2011 έως 30-11-2011. 
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ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης σε επικείμενη 

πρόσκληση της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Ελλάδα.  

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 748/2007 απόφασης Δημ. 

Συμβουλίου σχετικά με τις επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα Νεκροταφεία του Δ.Σ.  

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε κτίριο του 

αμαξοστασίου του Δήμου Σερρών¨ και  ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης πρ/σμού 17.000,00 €.  

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 18/2011 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. 

Χριστός σχετικά με ¨εκμίσθωση δημοτικών χωραφιών (πρώην 

κοινοτικών της Τ.Κ. Χριστός) στο Δήμο Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. 

Χριστός, σχετικά με ¨συζήτηση αιτήματος για χορήγηση άδειας 

ανασκαφής για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην Τοπική 

Κοινότητα Χριστός του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. 

Βαμβακιάς, σχετικά με ¨εκμίσθωση δια δημοπρασίας κοινοτικής 

έκτασης 9.178,85 τ.μ. για χρονικό διάστημα 30 ετών έναντι ολικού 

μισθώματος 55.073,10 € για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού 

σταθμού και κατασκευή επαρκούς οδοποιίας προς τις εγκαταστάσεις 

του σταθμού¨.   

 

ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 10/2011 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. 

Ορεινής, σχετικά με ¨την εκμίσθωση δια δημοπρασίας κοινοτικής 

έκτασης 10.000,00 τ.μ. για χρονικό διάστημα 25 ετών για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας¨.    

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων έτους 

2009¨, πρ/σμού 9.700,00 €, δαπάνη εργασιών 7.042,20 €.  

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨, πρ/σμού 460.000,00 €.  

 

ΘΕΜΑ   34ο: Έγκριση της με αρ. πρωτ. 43048/2011 απόφασης της Δ/νσης Οργ. 

Τεχν. Υποστήριξης ΟΤΑ σχετικά με την διάλυση της σύμβασης του 

έργου ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως¨ Δήμου 

Σερρών.   
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ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση της με αρ. πρωτ. 23670/2011 απόφασης της Δ/νσης 

Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ σχετικά με την διάλυση της 

σύμβασης του έργου ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κ. 

Καμήλας¨ Δήμου Σερρών.   

 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Να ευχηθούμε από μεθαύριο 

καλό Φθινόπωρο. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους επιτυχόντες μαθητές των 

συναδέλφων μας, όλης της πόλης βέβαια, του Δήμου μας, αλλά και ιδιαίτερα όλων 

των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων και τους ευχόμαστε φυσικά καλές σπουδές, 

καλή σταδιοδρομία και όλα βολικά στη ζωή τους.  

Θα ξεκινήσω με μια ανακοίνωση – ενημέρωση από το Λογιστήριο του Δήμου 

Σερρών προς τους δημοτικούς συμβούλους. Αφορά όλους εμάς. Με θέμα ¨Πληρωμή 

πάσης φύσεως αποδοχών αιρετών οργάνων ΟΤΑ¨. Τονίζει ο προϊστάμενος του 

Λογιστηρίου ότι ¨μετά την ένταξη μας στο σύστημα πληρωμής της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο 

καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και λοιπών αμοιβών. Σας υπενθυμίζουμε ότι 

τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει το Τμήμα Λογιστηρίου για κάθε 

αιρετό, για να μπορέσει να αποστείλει σωστό αρχείο στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, 

είναι το ΑΦΜ, ο αριθμός Ταυτότητας, το ΑΜΚΑ, η Τράπεζα και το ΙΒΑΝ, δηλαδή 

αυτός ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Όσα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν 

προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που απαριθμούνται, παρακαλούμε το 

συντομότερο δυνατόν να τα φέρουν στο Λογιστήριο του Δήμου¨.  

Επειδή τον τελευταίο καιρό και δικαιολογημένα μερικοί συνάδελφοι μου 

είπαν για αυτές τις αμοιβές των δημοτικών συμβούλων, εγώ και σε συνεργασία με 

τον κ. Γαλάνη, έχουμε πιέσει το Λογιστήριο, έχει βγει για το πρώτο τρίμηνο, μου 

υποσχέθηκαν ότι εντός του επόμενου 15θημέρου του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμα 

προς πληρωμή. Αλλά παράκληση, κάποιοι συνάδελφοι φαίνεται ότι δεν έχουν πάει τα 

στοιχεία αυτά και υπάρχει πρόβλημα στο Λογιστήριο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

όσοι δεν τα έχετε καταθέσει αυτά που ανέφερα, να τα πάτε στο Λογιστήριο. 

Προχωράμε με μία ερώτηση της κ. Σαραντίδου με θέμα ¨Καταγραφή και 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών¨. ¨Μετά την συζήτηση για 

τις αποφάσεις της ΔΑΕΚΑΣ στο τελευταίο Δ.Σ. σχετικά με την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών και μετά από δηλώσεις του Προέδρου της 

του κ. Καλαϊτζίδη ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει καμία σχέση με τον Δήμο 

Σερρών, θα θέλαμε να ενημερώσετε το Σώμα αλλά και τον Σερραϊκό λαό για τα εξής: 

1ον, έχει γίνει καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του πρώην Δήμου Σερρών και του 

νέου Καλλικρατικού Δήμου; 2ον, ποιες οι προτάσεις – θέσεις της Δ.Α. όσον αφορά 

την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου;  

Σαν Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό 

και καλούμε όλες τις παρατάξεις να το λάβουν υπόψη τους ώστε να αποτελέσει θέμα 

συζήτησης σε επόμενο Δ.Σ. μέσα στα θέματα της Ημ. Διάταξης, έτσι ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα να καταθέσουν τις θέσεις και προτάσεις τους για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας¨. Στο επόμενο Δ.Σ. θα απαντηθεί η ερώτηση.  

Μία απάντηση, πέρασε αρκετός καιρός μάλιστα αλλά λόγω αδειών και λόγω 

απουσίας από κάποιο συμβούλιο του κ. Κοτρώνη, μια απάντηση σχετικά με μια 

ερώτηση την οποία είχατε υποβάλει κ. Κοτρώνη σύμφωνα με το άρ.47 του 

Κανονισμού, ¨Κίνδυνος εκποίησης της δημοτικής περιουσίας μετά την ψήφιση του 

μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου¨. Θέλετε να το διαβάσω;  
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κ. Κοτρώνης: Διαβάστηκε την προηγούμενη φορά.  

κ. Πρόεδρος:  Ωραία, μια απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα θα 

παρακαλούσα τον κ. Δήμαρχο.  

κ. Δήμαρχος: Αν κατάλαβα καλά, με ρωτάτε τι έκανα για να αποτρέψω την 

ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του εφαρμοστικού νόμου και κατ’ 

επέκταση τη σύσταση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του 

δημοσίου και 2ον, τι προτιθέμεθα να κάνουμε είτε εγώ προσωπικά ή συλλογικά όταν 

υπάρξει κίνδυνος ξεπουλήματος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.  

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, το τι έκανα για να αποτρέψω την ψήφιση του 

μεσοπρόθεσμου προγράμματος, αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν συζητιόταν στη 

Βουλή το μεσοπρόθεσμο, η ΚΕΔΚΕ κατέθεσε τις απόψεις της. Από εκεί και πέρα αν 

κάποιος δήμαρχος μεμονωμένα έκανε κάτι ή αν μπόρεσε από μόνος του να αποτρέψει 

την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου δεν το γνωρίζω.  

Τώρα όσον αφορά τον κίνδυνο ξεπουλήματος της δημοτικής περιουσίας του 

Δήμου μέσω της σύστασης του Ταμείου Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του 

δημοσίου έχω να πω ότι αν υπάρξουν τέτοια περιστατικά, ασφαλώς και θα πρέπει να 

κινηθούμε συλλογικά μέσω του συνδικαλιστικού μας οργάνου, της ΚΕΔΚΕ, που 

σύντομα θα γίνουν και εκλογές και θα πάρει και άλλη ονομασία. Όμως θα ήθελα να 

προσθέσω και να πω ότι το Ταμείο Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του 

δημοσίου έχει ως σκοπό, όπως αναγράφεται και στο άρθρο για τον σκοπό της 

σύστασης του, σκοπός είναι η αξιοποίηση του προϊόντος από την εκποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και όχι το ξεπούλημα. Δηλαδή θέλουν να 

αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία και με το προϊόν που θα προκύψει από την 

αξιοποίηση, αυτό το προϊόν θα διατεθεί για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. 

Τώρα αν παρεκκλίνουν από αυτόν τον σκοπό, εδώ είμαστε για να αντιδράσουμε όλοι 

μαζί συλλογικά.  

κ. Πρόεδρος: Και μια απάντηση σε ερώτηση η οποία είχε τεθεί σε 

προηγούμενο Δ.Σ. από τον κ. Φωτιάδη σχετικά με τον έλεγχο διαχείρισης του ΧΥΤΑ 

του Δήμου Σερρών και την μείωση του λειτουργικού κόστους από την ανάδοχο 

εταιρεία μέχρι 31/5/2011. Θα παρακαλούσα τον κ. Χράπα να δώσει απάντηση.  

κ. Χράπας:  κ.κ. Συνάδελφοι, απαντώντας στην ερώτηση του κ. Φωτιάδη, του 

αρχηγού της παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης, έχω να πω πάνω σ’ αυτή την 

ερώτηση ότι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Σερρών διατάχθηκε η 

ΕΔΕ, έγιναν οι ενέργειες κανονικά, δεν προέκυψαν ευθύνες όπως γνωρίζετε και εσείς, 

έχετε πάρει το πόρισμα όλοι σας, δεν  υπάρχουν ευθύνες όσον αφορά πλημμελή 

καθήκοντα των υπαλλήλων, από την άλλη πλευρά όσον αφορά τον δεματοποιητή και 

συμπιεστή που λειτουργούσε κατά καιρούς στον ΧΥΤΑ των Σερρών, δεν είναι στις 

βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει και να τον λειτουργήσει ο εργολάβος.  

Δεν ήταν ποτέ στις βασικές προϋποθέσεις. Θέλω να πω ότι ήταν μια 

εναλλακτική διαχείριση ο συμπιεστής και δεματοποιητής. Φανταστείτε στην 

διακήρυξη δεν υπάρχει ούτε μια ποινική ρήτρα ότι αν δεν λειτουργήσει θα 

μπορέσουμε να μειώσουμε κάποια ποσά από την εταιρεία της διαχείρισης. Βέβαια και 

εμείς θέλουμε να γλιτώσουμε χρήματα. Απλά το νόμιμο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν 

μπορούμε να μειώσουμε κάποια ποσά που οφείλουμε να δώσουμε στον εργολάβο που 

διαχειριζόταν την καλή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Όπως σας είπα και πριν η λειτουργία 

του ΧΥΤΑ είναι ένα ολόκληρο έργο το οποίο έργο δεν μπορούμε να προβλέψουμε 

από την αρχή του έτους τι εργασίες θα προκύψουν και τι θα χρειαστεί. Μπορεί να 

είναι ο καιρός βροχερός, να …, και σε μεγάλες ποσότητες.  
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Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα θα αντλούμε ένα βυτίο, αν το πούμε 

αυτό η υποχρέωση του εργολάβου θα ήταν μόνο ένα βυτίο, τα υπόλοιπα που θα 

πήγαιναν. Γι’ αυτόν τον λόγο και όχι μόνο για τα διασταλλάζοντα αλλά και 

γενικότερα για τα υπολείμματα, για τη συμπίεση κ.λ.π. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, η διακήρυξη έγινε με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να 

προβλέπονται τα πάντα και να εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί όροι. Από την άλλη 

πλευρά αν νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες των υπαλλήλων, γιατί παραδόθηκε 

ο ΧΥΤΑ όπως ξέρετε στις 1/6 σε υπαλλήλους του Δήμου και εκεί δεν διαπιστώθηκε 

κάποια έλλειψη. Αν νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες κάποιων υπαλλήλων του 

Δήμου ή ακόμη και αιρετών, έχετε όλοι σας το δικαίωμα να προσφύγετε στο ανώτατο 

όργανο, το οποίο είναι η Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν σας 

κάλυψα με την απάντηση ευχαριστώ πολύ.  

κ. Χρυσανθίδης:  κ. Πρόεδρε θέλω να βάλω δυο θέματα σχετικά με τη 

λειτουργία των δημοτικών συμβούλων, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους. 

Έχουμε μιλήσει γι’ αυτό και έχετε ενδιαφερθεί. Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση το 

ότι έχω ζητήσει όπως προβλέπει ο νόμος από 14/7 από το Ν.Π. Προσχολικής Αγωγής 

να μου δώσουν κάποια στοιχεία. Από 14/7 και σήμερα είναι 29/8 και δεν πήρα καμία 

απάντηση, ως όφειλαν να κάνουν. Έχω κάνει και δεύτερο έγγραφο σε σας, σας έχω 

ενημερώσει παρουσία δική μου επικοινωνήσατε και δυστυχώς δέκα μέρες μετά δεν 

πήρα καμία απάντηση. Το λέω αυτό για να διαφυλάξω και τους άλλους συναδέλφους 

γιατί πραγματικά στον Δήμο δεν αντιμετωπίζουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα και θέλω 

να ξέρω αν υπάρχει άλλη νομοθεσία για τα Ν.Π. ή δίνετε άλλες κατευθύνσεις στα 

Ν.Π. και μάλιστα ένα Ν.Π. το οποίο είναι το μεγαλύτερο του νομού Σερρών, να μη 

μπορεί ένας δημοτικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. να ενημερωθεί για θέματα 

λειτουργίας.  

Ένα δεύτερο είναι ότι παρά τις προσπάθειες που έχω κάνει για την ενημέρωση 

μου ως μέλος του Δ.Σ., όσον αφορά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για να μας 

δίνονται εισηγήσεις, δυστυχώς δεν μας δίνεται καμία εισήγηση σχετικά με τα θέματα 

τα οποία συζητούνται, πηγαίνοντας στο Ν.Π. εκείνη την ώρα θα πρέπει να 

ενημερωθούμε και να απαντήσουμε για τα θέματα αυτά. Και συγκεκριμένα σας βάζω 

το κυριότερο που θα έρθει αύριο, η Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

Έχει έρθει η πρόσκληση και δυστυχώς δεν έχουμε τον Ο.Ε.Υ. για να τον δούμε, να 

τον μελετήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας και να τοποθετηθούμε. Όπως ακριβώς 

έχουμε κάνει και στο Δ.Σ. και στην Ο.Ε. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική 

λειτουργία. Θα παρακαλούσα στο αρμόδιο όργανο που είμαστε εμείς, σχετικά με τον 

έλεγχο των Ν.Π., να δώσει τις ανάλογες κατευθύνσεις και να εφαρμόζεται η 

νομιμότητα την οποία συνεχώς ακούω ότι επικαλείστε στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του Ν.Π. τον κ. Δούκα να δώσει 

άμεσα απάντηση στα δύο ερωτήματα του συναδέλφου, του κ. Χρυσανθίδη.  

κ. Δούκας: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω στον κ. Συνάδελφο, αύριο 

έχουμε Δ/κό Συμβούλιο, εκεί θα τα πούμε. Αν έχει να κάνει μια ερώτηση θα την 

κάνει εκεί, εκεί θα πάρει τις ανάλογες απαντήσεις. Δια εγγράφου θα μιλάμε μαζί ενώ 

είμαστε μια οικογένεια; Ένα Ν.Π.; Ένα Διοικητικό Συμβούλιο; Αύριο θα πάρει τις 

απαντήσεις που χρειάζεται και για τα δύο θέματα. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος:  Συγγνώμη για την παρέμβαση μου, νομίζω ότι μέσα στο 

καθηκοντολόγιο των Προέδρων και γενικά όσων ασκούν διοίκηση, είναι και οι 

εισηγήσεις. Όπως προβλέπει ο κανονισμός να δίδεται μαζί με την Ημερήσια Διάταξη 

και η εισήγηση του θέματος.  
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Ημερήσια Διάταξη τουλάχιστον για τα Δ.Σ. μας, είναι τρεις ολόκληρες 

ημέρες, όπως το έχουμε καθιερώσει, όμως απαραίτητη θεωρείται και η παράδοση της 

εισήγησης. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις. Και ειλικρινά αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. 

Χρυσανθίδης, μάλιστα μπροστά σας κ. Χρυσανθίδη, όταν μου φέρατε το αίτημα σας 

αυτό, αμέσως επικοινώνησα με τον κ. Δούκα, ο οποίος βρισκόταν δικαιολογημένα σε 

διακοπές, και είπα να παραδοθούν αυτά τα έγγραφα. Ο συνάδελφος θέλει μ’ αυτόν 

τον τρόπο την ενημέρωση, θα παρακαλέσω πολύ να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα 

οποία προβλέπει η νομοθεσία. Τίποτα περισσότερο.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε επιβάλλεται.  

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως, αυτό τονίζω και εγώ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας 

απασχολούν στο Δ.Σ. τέτοια θέματα. Είναι τυπικά, να ακολουθούμε τους τύπους για 

να είμαστε εντάξει, να μην προκύπτουν τριβές.  

κ. Δούκας:  Οι ειδικοί συνεργάτες του Δήμου Σερρών σήμερα μας έφεραν τις 

εισηγήσεις για τον Οργανισμό και τον Οργανισμό. Σήμερα τον είδαμε, αύριο θα τον 

κουβεντιάσουμε και απόφαση μπορούμε να πάρουμε στο επόμενο Δ/κό Συμβούλιο, 

δεν είναι απαραίτητο να την πάρουμε αύριο, απλά αύριο πρέπει να προλάβουμε τις 

ημερομηνίες, να είμαστε εντάξει με τις ημερομηνίες. 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα ήθελα επανάληψη να κάνω ιδιαίτερα για το πρώτο 

σκέλος της ερώτησης. Θα παρακαλούσα πολύ, όλους τους Προέδρους, όπως ακριβώς 

τα ζητάει ο συνάδελφος έτσι ακριβώς θα του τα δίνετε, εγγράφως. Είναι μια τυπική 

διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθούμε είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.  

κ. Δούκας: κ. Πρόεδρε ο κ. Χρυσανθίδης ζήτησε δια εγγράφου κάποια 

στοιχεία τα οποία ούτε εγώ έχω. Αφού είναι μέλος της οικογένειας όπως είπα, μπορεί 

να έρθει εκεί ο ίδιος στο Λογιστήριο και να ρωτήσει και να τα μάθει. Για ποιο λόγο 

στέλνει έγγραφο στον Πρόεδρο; Να τα κάνει ο Πρόεδρος τι; Να πάει ο Πρόεδρος να 

ρωτήσει στο Λογιστήριο και να τα μεταφέρει διά εγγράφου στον κ. Χρυσανθίδη;  

κ. Πρόεδρος:  Για να μη συνεχίσουμε το θέμα, είναι υποχρέωση μας, δεν θα 

το ξαναπώ τρίτη φορά.  

κ. Δήμαρχος: Είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα, ίσως λόγω 

του ότι υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες από τον Καλλικράτη και δεν 

προλαβαίνατε να υπήρξαν αυτές οι παραλήψεις, αλλά θα παρακαλέσω πάρα πολύ στο 

μέλλον να μην υπάρξουν τέτοιες παραλείψεις. Είναι υποχρεωμένος ένας Πρόεδρος να 

δίνει τις εισηγήσεις πιο μπροστά στα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου ή ενός Δ.Σ. και ότι 

άλλο θέλουν φυσικά. Η εισήγηση οπωσδήποτε πρέπει να δίνεται. Μερικές φορές 

υπάρχει μια εισήγηση και μια μελέτη, εντάξει η μελέτη δεν μπορεί να βγει όλη 

φωτοτυπία και να δοθεί, είναι στη διάθεση όμως του κάθε δημοτικού συμβούλου ή 

του κάθε μέλους να πάει στη Γραμματεία και να δει τη μελέτη, αλλά οι εισηγήσεις 

οπωσδήποτε θα πρέπει να δίνονται. Είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα και 

δεν θα ξαναδημιουργηθεί παρόμοιο πρόβλημα.  

κ. Φωτιάδης:  Νομίζω κ. Πρόεδρε ότι από την αρχή είχαμε θέσει κάποια 

θέματα που είχαν σχέση ακριβώς με τέτοια ζητήματα. Όπως είναι οι εισηγήσεις να 

δίνονται και για το Δ.Σ. και για τα Ν.Π. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε συζήτηση για το 

αυτονόητο, κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι καν θέμα. Ο Πρόεδρος προφανώς, με το 

δίκιο του δεν το είχε αντιληφθεί ότι είναι υποχρέωση του και τα δύο θέματα τα οποία 

θεωρεί ότι ενδοοικογενειακά πρέπει να συζητούνται ότι απορρέουν από τις 

υποχρεώσεις του.  

Με την ευκαιρία θα ήθελα να θέσω και το θέμα των αποσπασμάτων, της 

απομαγνητοφώνησης και των αποσπασμάτων. Παρακαλώ να επιληφθείτε.  
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Το θέμα δεν το φέρω, το επισημαίνω όμως επίσημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να 

συνεχιστεί η λογική της χρέωσης λαθών σε υπαλλήλους.  

Παρακαλώ να επιληφθείτε. Διότι και άλλα αποσπάσματα, και μπορώ να σας 

τα παρουσιάσω, κατά τη δική μας εκτίμηση θα έπρεπε να είναι διατυπωμένα πολύ 

διαφορετικά. Με ευκρινέστατο τον τρόπο της αρνητικής ψήφου. Και επ’ αυτού δεν 

χρειάζεται να τεκμηριώσουμε τίποτα γιατί το θεωρούμε επίσης αυτονόητο. 

Και κάτι ακόμα και κλείνω, για την απάντηση που έδωσε ο Αντιδήμαρχος, δεν 

μας καλύπτει η απάντηση, διότι αλλιώς θέσαμε τα θέματα και δεν είναι της παρούσης 

για το αν ο δεματοποιητής έπρεπε να κοστολογείται κ.λπ. Το αντιπαρέρχομαι γιατί 

νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί.   

κ. Πρόεδρος:  Να δώσω μια απάντηση κ. Φωτιάδη στο θέμα των 

απομαγνητοφωνήσεων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την συγκεκριμένη 

απομαγνητοφώνηση είχα φύγει την επομένη του Δ.Σ. για διακοπές. Όντως, υπήρξε 

ένα λάθος, το οποίο μόλις γύρισα και αντιλήφθηκα ότι έγινε αυτό το λάθος, έγινε 

ορθή επανάληψη. Δηλαδή έγινε η απομαγνητοφώνηση και η ορθή επανάληψη και 

ανάρτηση στο διαδίκτυο. Να ξέρετε ότι έχει αποκατασταθεί αυτό.  

κ. Φωτιάδης: Εγώ διερωτώμαι, πως είναι δυνατόν ο υπάλληλος να κάνει 

λάθος όταν έχει την δυνατότητα και οφείλει, να προστρέχει στο ακουστικό. Πως 

μπορεί να μην θυμήθηκε τίποτα από όλα αυτά και να πέρασε σε αυτή τη διατύπωση, 

εκπλήσσομαι.  

κ. Πρόεδρος:  Να μην εκπλήσσεστε, σας βγάζω από την έκπληξη. Η 

Γραμματέας έλειψε με άδεια και την απομαγνητοφώνηση την έκανε ένας άλλος 

υπάλληλος ο οποίος δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτό το λάθος και 

σας ομολογώ ότι όταν αντελήφθην εγώ το λάθος αυτό, έγινε ορθή επανάληψη. Τα 

λάθη είναι ανθρώπινα και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα μ’ αυτό που λέω, όμως 

θα ήθελα πραγματικά από όλο το Σώμα να είναι συγκαταβατικό ως προς την πίεση 

εργασίας. Εμείς θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μην γίνεται έστω και το 

παραμικρό λάθος, γι’ αυτό να είστε σίγουροι και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει 

επανάληψη. Δεν έγινε τίποτα σκόπιμο. Αυτό θέλω να σας το διαβεβαιώσω.  

Πάμε στα θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη 

του Σώματος. Έδωσα στους επικεφαλής των συνδυασμών 5 θέματα και τα θέτω στη 

δική σας κρίση αν θα πρέπει να τα περάσουμε ως θέματα Εκτός Ημερήσιας ή όχι. Αν 

υπάρχει αντίρρηση… 

κ. Χουρουζίδης:  Δηλαδή όταν δώσατε τα 5 θέματα, πότε τα δώσατε στους 

επικεφαλής;  

κ. Πρόεδρος:  Σήμερα, τώρα.  

κ. Χουρουζίδης: Θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς οι υπόλοιποι δημοτικοί 

σύμβουλοι να είμαστε ενημερωμένοι λίγο.  

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως, να σας ανακοινώσω τα θέματα. Το 1ο είναι ¨Έγκριση 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού μεταφοράς μαθητών Α’ θμιας και Β’ θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών¨. Δυο λόγια από την κ. Μπιτζίδου για το θέμα αυτό. Αν 

δείτε δε και τις ημερομηνίες οι οποίες τρέξαν, την Παρασκευή πέρασε από την Ο.Ε. 

όπου υπάρχουν εκλεγμένα μέλη ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Γκότσης, οι οποίοι μάλιστα 

με ένα σώμα μια φωνή είπαν να το τρέξουμε γιατί η ημερομηνία είναι καταληκτική. 

1η του μήνα βγαίνει σε διαγωνισμό, οπότε νομίζω ότι είναι θέμα κατεπείγον και 

πρέπει να συζητηθεί.  

κ. Χουρουζίδης: Δεν θα διαφωνούσαμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί όλοι 

έχουν αυτές τις ευαισθησίες για τους μαθητές. Αλλά να βρεθεί τρόπος να γίνεται 

γνωστό σε όλους τους συναδέλφους.  
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κ. Πρόεδρος:  Σκεφτείτε τον όγκο φωτοτυπιών.  

κ. Γκότσης: Μερικά θέματα που είναι κατεπείγοντα και δεν σηκώνουν 

αναβολή, άλλα θέματα μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Μερικά συγκεκριμένα 

θέματα που έχουν τον χαρακτήρα ¨κατεπείγον¨, πρέπει να βγει δημοπρασία. Είναι και 

θέμα μεταφοράς μαθητών.  

κ. Κοτρώνης: Επειδή έχει γίνει πολύ συζήτηση γι’ αυτά τα προ Ημερήσιας 

και επειδή τώρα τα παρουσιάζετε λίγο υποβαθμισμένα αλλά δεν είναι έτσι, όχι εσείς 

Πρόεδρε, για την Δ.Α. λέω… 

κ. Πρόεδρος:  Ούτε η Δ.Α. Μη βγάζετε συμπεράσματα.  

κ. Κοτρώνης: Αν με αφήσετε να μιλήσω θα καταλάβετε τι λέω. Εμείς δεν 

είμαστε Μεγάλοι Ναπολέοντες. Λέω το υποβαθμίζετε το θέμα όλη η πλειοψηφία 

τώρα και μετά μας ζητάτε τα ρέστα. Επανειλημμένα όταν ψηφίζεται κάτι ¨το 

ψήφισες, δεν ξέρουμε τίποτα¨. Μας βάζετε προ των ευθυνών μας. Εγώ έχω 5 θέματα, 

είπαμε να σταματήσει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το επείγον και το κατεπείγον, 

εμένα με ενδιαφέρει όταν ψηφίζω και μετά μου λέτε ότι ¨το ψήφισες, βγάλε το 

σκασμό¨. Έχουμε 5 θέματα εδώ προ Ημερήσιας, εγώ διαβάζω 3 μέρες τα Ημερήσιας 

και έρχομαι εδώ και βρίσκω 5 προ Ημερήσιας. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος, εγώ θα 

σηκώσω το χέρι μου και θα ψηφίσω. Δείξαμε καλή διάθεση, δεν τη σεβαστήκατε, δεν 

σεβαστήκατε το ότι ενδεχομένως να κάναμε και κάποιο λάθος και μετά όταν 

ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων είδαμε κάποια πράγματα και μας λέτε τότε ¨δεν 

ξέραμε να έλεγες. Το ψήφισες, σκάσε τώρα¨.  

Γι’ αυτό λοιπόν ψηφίζω ΠΑΡΩΝ, και στα 5 θέματα και δεν δέχομαι ούτε 

επείγοντα, ούτε κατεπείγοντα.  

κ. Αναστασιάδης: Παρακαλώ πολύ να σταματήσει αυτό ¨οι αρχηγοί των 

παρατάξεων¨. Εδώ θα παίρνουμε αποφάσεις εμείς και αυτό μην το ξανακάνετε σας 

παρακαλώ αν θέλετε να έχετε το σεβασμό από εμάς. Μην το ξανακάνετε. Είναι κακιά 

πράξη. Πιστέψτε με.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, εγώ θέλω να ζητήσω 

συγγνώμη από το Σώμα γιατί ένα τόσο σοβαρό θέμα αναγκαζόμαστε να το βάζουμε 

προ Ημερησίας. Όμως τα πράγματα είναι ειλικρινά και οι εξελίξεις τόσο ραγδαίες 

που ειλικρινά δεν τις προλαβαίνουμε, ενώ προσπαθούμε να είμαστε συνεπέστατοι και 

να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε αλλαγή.  

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του προϋπολογισμού για ένα ποσό 1.600.000 €, 

αυτό προσπαθήσαμε να το περάσουμε εγκαίρως αν και τελευταία στιγμή περιμέναμε 

τις αποφάσεις του Υπουργείου, το εισαγάγαμε στα εκτός Ημερησίας στο Συμβούλιο 

για να μπορέσουμε και αυτό έγινε βάσει του παλιού τρόπου υπολογισμού της 

μεταφοράς απομονώνοντας το ποσό που αναλογούσε στον Δήμο Σερρών και 

βάζοντας το 20% για τυχόν παρεκκλίσεις.  

Όμως από τη στιγμή που εισήχθη στο Δ.Σ., ήρθαν προς ενημέρωση ένα σωρό 

τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα η ΚΥΑ η οποία ήρθε στα χέρια μας και θα σας πω 

επιγραμματικά τι τροποποίηση ήρθε και θα σας εξηγήσω τι χαρτιά έχετε μπροστά σας 

οι επικεφαλής.  

Συγκεκριμένα αναγκαστήκαμε να κάνουμε τροποποίηση με τους συντελεστές 

υπολογισμού του κόστους δρομολογίων γιατί ο παλιός τρόπος έχει καταργηθεί και 

δεν ισχύει πλέον. Επίσης, είχαμε τροποποιήσεις στον αριθμό αλλαγής μαθητών με 

νέα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει η Διεύθυνση Α’ θμιας και Β’ θμιας και σίγουρα 

αυτά αλλάζουν και μέχρι το πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε ότι 

είμαστε Δήμος ο οποίος δέχεται μαθητές από όλο τον νομό, για το Μουσικό Σχολείο, 

για τα ΤΕΛ, για τα Επαγγελματικά Λύκεια και για το Ειδικό.  
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Επίσης, η νέα ΚΥΑ εισάγει την προαίρεση του 20% για τυχόν τροποποιήσεις, 

τελευταίες εξελίξεις και τροποποιήσεις που έρχονται συνεχώς και μάλιστα θα δείτε 

στα χαρτιά σας ότι αναφέρει κατεπείγον, εξαιρετικά κατεπείγον, είτε από την 

Περιφέρεια είτε από το Υπουργείο. Επίσης, η προκήρυξη πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι 

31/8, η οποία προκήρυξη είναι έτοιμη και μπορούμε να την βγάλουμε στον αέρα 

αύριο ή μεθαύριο. Και οπωσδήποτε αυτό πρέπει να γίνει ώστε να εξασφαλιστεί η 

παράταση της υπάρχουσας σύμβασης με την Περιφέρεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να 

εξασφαλίσουμε την μεταφορά μαθητών με τον υπάρχοντα τρόπο, με την παράταση 

που θα εξασφαλίσουμε από την Περιφέρεια μέχρι τέλος του χρόνου και ο Δήμος με 

τον διεθνή διαγωνισμό και την προκήρυξη που θα διεξάγει να μπορέσει να 

υλοποιήσει τον νέο διεθνή διαγωνισμό από τις αρχές του 2012.  

Τα στοιχεία τα συγκεντρώσαμε, βλέποντας στα χαρτιά σας βλέπουμε εκτός 

από την καινούργια ΚΥΑ, διευκρινίσεις κατεπείγοντες, επίσης 18/8 διάφορα από την 

Περιφέρεια όπου επισημαίνονται απαραίτητες υποθέσεις και τελικά το τελευταίο 

έγγραφο που σας επισυνάπτω είναι ο τρόπος υπολογισμού με το νέο αλγόριθμο. Άρα 

αυτός ο τρόπος υπολογισμού, καταλαβαίνετε ότι για τον Δήμο Σερρών ήταν 

δυσβάσταχτος, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά δρομολόγια μαθητών 

και μέχρι τελευταία στιγμή ήμασταν στην υπολογιστική διαδικασία για να είμαστε 

συνεπείς.  

Από ότι βλέπουμε με τις καινούργιες πληροφορίες, οι δαπάνες 

προϋπολογίζονται αλλιώς, γιατί όπως γνωρίζουμε το Υπουργείο έλαβε υπόψη του τις 

αλλαγές για το κόστος των καυσίμων, και άλλες αλλαγές τις οποίες μπορείτε να τις 

δείτε μέσα, γι’ αυτό και αναγκαστήκαμε να μπούμε σ’ αυτή την τροποποίηση. Το 

ποσό το οποίο προκύπτει και είναι 2.450.000 € περίπου, είναι αναγκαίο, βάζοντας 

μέσα εκτός από τις μετακινήσεις και ένα ποσοστό προσαύξησης περίπου το 20% συν 

το ΦΠΑ που είναι 13%. Γι’ αυτό φτάνει σ’ αυτό το μεγάλο ποσό. Όμως οι 

διορθωτικές κινήσεις και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που επιτρέπεται από τον νόμο, 

νομίζω ότι θα καθορίσει το τελικό ποσό και θα μπορούμε να είμαστε εντάξει.  

Εγώ ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σας, και ειλικρινά προσπαθούσαμε 

όλη την εβδομάδα να είμαστε συνεπέστατοι, δεν τα καταφέραμε να εισάγουμε το 

θέμα Εντός Ημερησίας γιατί μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, και ο Πρόεδρος το 

γνωρίζει πολύ καλά, ήμασταν στην ολοκλήρωση του προϋπολογισμού. Όμως και το 

Λογιστήριο αλλά και όλοι μας, δουλέψαμε επιπλέον για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε στις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ.  

Υπηρεσιακός παράγοντας: Δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω, απλά 

άλλαξε το καθεστώς που ίσχυε με τις μετακινήσεις μαθητών και πρέπει να γίνει μια 

διακήρυξη μέχρι 31/8 προκειμένου να δοθεί παράταση της υπάρχουσας σύμβασης 

από την Περιφέρεια με τα ΚΤΕΛ για να συνεχίσει από 11 Σεπτεμβρίου να γίνονται οι 

μετακινήσεις. 

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω την κ. Αντιδήμαρχο 

ακούγοντας την και τον υπηρεσιακό παράγοντα, στην Ο.Ε. δεν διευκρινίστηκε τόσο 

καλά, δεν διασφαλίστηκε ακόμα η παράταση μέχρι 31/12; Θα προκύψει πολύ μεγάλο 

θέμα σχετικά με τις μεταφορές.  

κα Μπιτζίδου: Μέσα στη νέα ΚΥΑ βάζει απαραίτητη προϋπόθεση ότι ¨για 

να μπορέσετε να εξασφαλίσετε την παράταση πρέπει να προκηρύξετε διεθνή 

διαγωνισμό μέχρι 31/8¨. Άρα με το που προκηρύσσουμε εμείς τον διεθνή διαγωνισμό 

εξασφαλίζουμε και την παράταση.  
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Πιστεύω ότι αυτή η απαίτηση του υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι η 

διαδικασία έχει μπει το νερό στο αυλάκι και ότι έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες 

και έχουμε προχωρήσει για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την μετακίνηση των 

μαθητών.  

κ. Φωτιάδης: Μια πρόταση θα ήθελα να κάνω κ. Πρόεδρε, θα 

παρακαλούσαμε, αν είναι δυνατόν όταν προκύπτει ανάγκη να εισαχθεί ένα θέμα, 

όπως καλή ώρα αυτό, θα μπορούσατε από το πρωί εσείς να μας ειδοποιήσετε τους 

αρχηγούς, και να το δούμε, να το προετοιμάσουμε. 

κ. Πρόεδρος:  2 η ώρα με πήρε η κ. Μπιτζίδου τηλέφωνο.  

κ. Φωτιάδης: Είναι παράλειψη της κ. Μπιτζίδου, αν είχαμε κληθεί από το 

πρωί, θα είχαμε δει ότι είναι θέμα διαδικαστικό, ότι κάποια πράγματα πρέπει να 

γίνουν και θα ήταν εν συναινέσει και δεν θα είχαμε … Όπως επίσης και για το 

επόμενο θέμα. Δεν ήταν θέμα για να εκτιμήσουμε το ύψος, η διαδικασία μας 

ενδιέφερε και ο αιφνιδιασμός.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Φωτιάδη, επαναλαμβάνω και λέω ότι, τι ώρα με πήρατε 

τηλέφωνο κ. Μπιτζίδου για να βάλω το θέμα εκτός Ημερήσιας; Εσείς πείτε το.  

κα Μπιτζίδου: κ. Φωτιάδη … 

κ. Φωτιάδης: Εσείς όμως το βάλατε. 

κ. Πρόεδρος:  Μπορώ εγώ να μην βάλω το θέμα αυτό εκτός Ημερήσιας τη 

στιγμή που στις 2.30 -3 η ώρα με πήρε η κ. Μπιτζίδου και μου είπε ότι πρέπει να 

μπει; Τι έπρεπε να κάνω;  

κα Μπιτζίδου:  κ. Φωτιάδη την Παρασκευή το απόγευμα πέρασε από την 

Ο.Ε. αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός. Σήμερα το πρωί από το πρωί με 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες συνεχώς παρακολουθούσαμε και καταλήγαμε στο 

τελικό ποσό. Ο κ. Πουρπούρης, δεν ξέρω, λόγω φόρτου δουλειάς, μπήκε στον 

Πρόεδρο και επειδή είπαμε να εισαχθεί το θέμα εκτός ημερησίας ήθελε να ξαναπάει ο 

άνθρωπος να το εισάγει όμως δυστυχώς πέρασε η ώρα και τελευταία στιγμή 

διαπιστώσαμε ότι ο Πρόεδρος είχε φύγει. Άρα η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου 

και με τον υπηρεσιακό παράγοντα αποφασίσαμε, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο, στο 

θέμα του κατεπείγοντος. Ειλικρινά ακριβώς έτσι έγινε, σήμερα γινόταν κυριολεκτικά 

πανικός και τελευταία στιγμή ολοκληρώθηκε το ποσό, για να είμαστε συνεπείς και 

ακριβείς. Φανταστείτε γνωρίζετε και εσείς από παλιά πόσο δύσκολο είναι να 

υπολογιστούν αυτά, γι’ αυτό και έγινε την τελευταία στιγμή.  

κ. Πρόεδρος:  Ειλικρινά ζητώ κατανόηση. Αλλά κάποια πράγματα δυστυχώς 

δεν έχουν ξεπεραστεί κ. Φωτιάδη. Ζητώ την κατανόηση σας.  

κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε έχω την αίσθηση ότι κακώς καταπονούμε το Σώμα. 

Οι πολίτες μας έστειλαν εδώ για να συζητάμε επί των θεμάτων.  

κ. Πρόεδρος:  Επί της διαδικασίας κ. Νιζάμη.  

κ. Νιζάμης: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

τα θέματα προ Ημερήσιας Διάταξης ποια θα συζητηθούν αποφασίζει το Σώμα χωρίς 

περαιτέρω συζήτηση. Άρα φάγαμε 20 λεπτά μπαίνοντας ουσιαστικά στην ουσία του 

θέματος. Κακώς. Θα παρακαλούσα και τους συναδέλφους, δεν είναι θέμα 

διευκρινιστικών ερωτήσεων, είναι θέμα απλό, να τηρούμε τον Κανονισμό που 

ψηφίσαμε ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 
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κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι  

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:     Ναι  

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:     Παρών  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Πάμε στο 2ο θέμα προ Ημερήσιας, και αυτό έρχεται ως 

κατεπείγον, ¨Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης¨. 

Παρακαλώ τον κ. Γρηγοριάδη και εξηγήστε και τους λόγους του κατεπείγοντος κ. 

Γρηγοριάδη.  

κ. Γρηγοριάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι η ανάληψη 

δαπάνης έγινε το μεσημέρι σήμερα, πριν κάποιες μέρες ενημερωθήκαμε από το 

Επιμελητήριο ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Φέτος η Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης η Περιφερειακή Ενότητα των  Σερρών ή ο νομός Σερρών όπως τον  
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ξέρουμε, είναι τιμώμενος στην Έκθεση και γι’ αυτό θεωρούμε σωστό, ως 

μητροπολιτικός Δήμος να συμμετέχουμε με αυτόνομο περίπτερο. Θέλουμε να 

παρουσιάσουμε τον Δήμο Σερρών στην Έκθεση, θα συμμετάσχει όλος ο νομός, όλοι 

οι Δήμοι και όλοι οι φορείς, θα βρίσκεται στο κτίριο 6, είναι περίπου 1.000 τ.μ. και 

όλο θα το έχει ο νομός Σερρών, με τους φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα περίπτερο και να αναδείξουμε τους 

τουριστικούς προορισμούς, να αναδείξουμε τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το 

περιβάλλον στον Δήμο Σερρών. Ο πρ/σμός αγγίζει τα 6.000 €, είναι ένα λιτό 

περίπτερο, πιστέψτε με, και θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να 

παρουσιάσουμε ότι καλό έχουμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε τουρίστες που τόσο 

χρειάζεται πλέον η αγορά μας και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ζητούμε από εσάς να 

εγκρίνετε τη συμμετοχή στην Έκθεση, ως τιμώμενος νομός και κάποια από τις μέρες 

θα είμαστε ο τιμώμενος Δήμος μέσα σ’ αυτό το κτίριο και την ψήφιση της δαπάνης 

που χρειάζεται.  

κ. Πρόεδρος:   Τον λόγο του κατεπείγοντος του θέματος δεν εξηγήσατε.  

κ. Γρηγοριάδης: Ο λόγος είναι ότι ενημερωθήκαμε πριν λίγες μέρες, 

άργησαν να μας ενημερώσουν, δεν μπορούσαμε μονολεκτικά να απαντήσουμε το 

πόσα μέτρα θέλουμε και πόσα έχουμε σκοπό εμείς να προβληθούμε εκεί, 

συσκεφτήκαμε αρκετοί συνάδελφοι εδώ για τον τρόπο που θα προβληθούμε και τα 

πόσα μέτρα θέλουμε. Δεν θέλαμε να πάρουμε πολλά μέτρα να χρεώσουμε τον Δήμο 

αλλά δεν θέλαμε να είμαστε και ο φτωχός συγγενής και να μην χωρέσουν όλοι οι 

φορείς του Ν. Σερρών να παρουσιάσουν ότι έχουν να παρουσιάσουν στην Έκθεση. 

Πιστέψτε με, είναι μια λιτή συμμετοχή, θα θέλαμε σαφώς μια πιο εντυπωσιακή 

συμμετοχή αλλά δεν γίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες αλλά θα κάνουμε ότι είναι 

δυνατόν. Οι συνάδελφοι, και οι υπάλληλοι του Δήμου έχουν αγκαλιάσει αυτή τη 

πρωτοβουλία και θα βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν. Και εκ των προτέρων σας 

καλώ όλους στη Διεθνή Έκθεση, εάν και εφόσον ψηφίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Το ποσό αυτής της δαπάνης ανέρχεται έως τις 6.000 €.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Αντιδήμαρχε σκεφτήκατε τι θα προβάλλετε στην 

Έκθεση; Σκεφτήκατε τι θα κάνετε ακριβώς; Γιατί δεν μας αναλύετε με λεπτομέρεια; 

Διότι αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Έπρεπε να μας αναλύσετε τι θα παρουσιάσετε.  

κ. Γρηγοριάδης: Η παρουσίαση θα είναι σε 3 τμήματα. Στο Τουριστικό 

Τομέα, στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον.  

κ. Αναστασιάδης: Αυτά είναι αοριστίες.  

κ. Γρηγοριάδης: Να συνεχίσω. Καλέσαμε όλους τους φορείς του Δήμου, τα 

Δ/κά Σ. του Δημοσίου του Δήμου, τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου, όλοι 

αυτοί να συμμετάσχουν.  

κ. Αναστασιάδης: Τι έχουμε εμείς στην πόλη των Σερρών; Τι θα 

προβάλλουμε για να έρθει ο τουρίστας; 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό σας λέω, τουρισμό, πολιτισμό, περιβάλλον. Τις δράσεις 

που αναπτύσσει η κ. Μπιτζίδου με την Αντιδημαρχία της. Έχουμε την πόλη μας, 

έχουμε τον Άι- Γιάννη, έχουμε τον Πύργο του Ορέστη, έχουμε το Αυτοκινητοδρόμιο. 

κ. Αναστασιάδης: Αυτό προσπαθώ να σας πω.  

κ. Πρόεδρος:   Μην κάνετε διάλογο.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν κάνουμε διάλογο.  

κ. Πρόεδρος:   Διάλογος είναι αυτός κ. Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε όλο παρεμβαίνετε.  

κ. Γρηγοριάδης: Είναι ο Λαϊλιάς, το μοναστήρι, θα υπάρχουν τα τοπικά 

προϊόντα.  
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Εκτός αυτού θα υπάρχουν και αυτόνομες παρουσίες, θα είναι επιχειρήσεις που 

θα προβάλλονται από μόνοι τους και θα τους βοηθήσουμε κι εμείς.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε επανέρχομαι σε κάτι που το έχουμε συζητήσει 

πολλές φορές. Καταρχήν ξέραμε πότε η Δ.Ε.Θ. θα λειτουργήσει. Δεν είναι κάτι που 

γίνεται μόνο φέτος. Άρα λοιπόν ξέρουμε περίπου χρονικά με μια απόκλιση μίας ή δύο 

ημερών. Όταν λοιπόν για τόσο σοβαρό θέμα, το είπε ο κ. Αντιδήμαρχος και συμφωνώ 

και εγώ, αφορά όλους μας η προβολή του νομού μας, του Δήμου μας, όταν έρχεται 

έτσι το θέμα κατεπείγον, για πέστε μου τι προτάσεις, αόριστα μπορώ να πω και εγώ. 

Για να πετύχεις κάτι, και το κάναμε παλιότερα στις Ν.Α., ο κ. Φωτιάδης μπορεί να με 

διαψεύσει αν είναι, πρέπει να στοχοποιήσεις κάποια πράγματα. Να βάλεις κάποιους 

στόχους, δεν μπορείς να λες γενικά και αόριστα. Όταν λοιπόν εμένα μου έρχεται το 

θέμα σαν αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, 5 λεπτά πριν, πέστε μου τι 

συγκεκριμένα θα μπορούσα να πω. Νομίζω ότι έτσι αόριστα δεν κάνουμε τίποτα. Θα 

δώσουμε τα χρήματα, είναι 6.000 €, σήμερα ξέρουμε πως δίνονται τα λεφτά, όμως 

και τις ημερομηνίες γνωρίζουμε το πότε γίνεται η Δ.Ε.Θ. άρα χρειαζόταν μια 

προετοιμασία που δεν έγινε, και το 2ο να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους. Δεν 

μπορείς να πας σε όλα και τίποτα. Πρέπει να πεις αυτό προβάλλω, έτσι το προβάλλω. 

Αν είναι για να πάμε, να έχουμε ένα σταντ μεγάλο, ένα περίπτερο, να το δείξουμε και 

γενικά να προβάλλουμε τον Άι Γιάννη, το Μοναστήρι, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Πρέπει 

οι δράσεις να είναι συγκεκριμένες. Στοχευμένα.  

Είναι τόσο ξαφνικό το θέμα που πραγματικά εμείς σαν παράταξη θα είχαμε 

κάποιες προτάσεις ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, το έχει ανάγκη η αγορά 

μας, το έχουν ανάγκη οι δημότες μας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σίγουρα θα 

ψηφίσουμε. 

κ. Δήμου: Η πρώτη συνάντηση, επειδή ήμουν στην πρώτη συνάντηση που 

κάλεσε η Περιφερειακή Ενότητα για να μας το ανακοινώσει, όχι μόνο στον Δήμο 

Σερρών αλλά σε όλους τους εκπροσώπους των Δήμων στην Περιφερειακή ενότητα, 

έγινε την προηγούμενη Τετάρτη. Από την προηγούμενη Τετάρτη λοιπόν μέχρι και 

σήμερα έχουμε βρεθεί άπειρες φορές και με τον κ. Αντιδήμαρχο αλλά και με 

υπηρεσιακούς για να δούμε πως μπορούμε καλύτερα να προωθήσουμε το 

συγκεκριμένο θέμα. Αν λοιπόν ο κ. Μηλίδης πιστεύει ότι από την προηγούμενη 

Τετάρτη μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέσα σε 4 μέρες, αργήσαμε, δεν ευθυνόμαστε 

εμείς. Η πρώτη επαφή και το πρώτο κάλεσμα ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.  

κ. Μηλίδης: κ. Δήμου εσείς είστε εκπρόσωπος της Περιφέρειας;  Είπα κάτι 

από την αρχή, το ακούσατε; Είπα ότι η Δ.Ε.Θ. κάθε χρόνο γίνεται αρχές Σεπτεμβρίου, 

δεν γίνεται τον Ιανουάριο, τι περιμένετε, να μας καλέσει η Περιφερειακή Ενότητα; 

Τον Δήμο εκπροσωπούμε.  

κ. Γρηγοριάδης: κ. Μηλίδη αφήνετε κάποια πράγματα να αιωρούνται. Τι θα 

πει ξέρουμε πότε είναι η Έκθεση; Εμείς δεχθήκαμε μια πρόταση για να 

συμμετάσχουμε υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας ως Δήμος και 

από τότε αρχίσαμε να βρισκόμαστε και να συζητάμε το πώς θα εκπροσωπηθούμε 

καλύτερα. Εγώ εσάς προσωπικά εχθές το βράδυ σας είπα τι θα γίνει. Δεν έχετε πριν 5 

λεπτά το θέμα.  

κ. Μηλίδης:  … 

κ. Γρηγοριάδης: Δεν είπα ότι το αναλύσαμε, απλά ότι σας το είπα. Με ένα 

λιτό περίπτερο το οποίο θα το αγκαλιάσουμε, δεν θα το προικίσουμε, γιατί ο Δήμος 

Σερρών μέχρι στιγμής δεν είχε ποτέ καμία υποδομή όπως είχε η Νομαρχία για να 

εκπροσωπηθεί  επάξια  σε  μια  έκθεση.  Και  όταν καθίσαμε με ειδικούς να πούμε αν  
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αυτό κάνουμε πόσο θα στοιχίσει, αν αυτό κάνουμε πόσο θα στοιχίσει, σας 

πληροφορώ ότι έβγαιναν πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. 

Αυτό που λέτε, αυτό θα το κάνουμε τους επόμενους μήνες. Συντεταγμένα, με 

συγκεκριμένη στόχευση, να βγάλουμε τα υλικά μας, να στοχεύσουμε που έχουμε 

σκοπό να πάμε, που μπορούμε να πάμε, πόσα χρήματα μπορούμε να δαπανήσουμε 

και θα είμαστε ακριβείς και ξεκάθαροι. Αυτό θα το κάνουμε. Τώρα όμως όπως 

βλέπετε, το απόγευμα πήραμε την ανάληψη δαπάνης, γίνονται γρήγορα τα πράγματα 

γιατί αργήσαμε να πάρουμε εμείς την ενημέρωση και την πρόσκληση, αυτός είναι ο 

λόγος. Κανένας άλλος. Συμφωνούμε για την στοχευμένη δράση αλλά μην 

επικαλείστε ότι τώρα μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά σε μια βδομάδα. Έχουμε 

μέρες μέχρι να πάμε, δεκτή κάθε πρόταση, και δική σας και όλων σας, δεκτή και η 

πρόταση και η παρουσία σας και η βοήθεια σας.  

κ. Πρόεδρος:   Καταρχάς συνάδελφοι να πω κάτι. Είναι μια απόφαση αν θα 

συμμετάσχουμε ή όχι σ’ αυτή την έκθεση. Από εκεί και πέρα οι προτάσεις, η 

συμμετοχή όλων των δημοτικών συμβούλων είναι αποδεκτή. Συντεταγμένα πάμε σ’ 

αυτή τη Δ.Ε.Θ., δεν είναι της Δ.Α. Είναι του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών, για όνομα του 

Θεού δηλαδή. Μη διαχωρίζουμε εδώ πέρα, η παράταξη Μηλίδη, η παράταξη 

Αγγελίδη, η παράταξη Φωτιάδη. Οι προτάσεις αυτές κ. Μηλίδη γιατί να μην 

ενσωματωθούν με όλες αυτές τις δράσεις; Έχουμε τίποτα διαφορετικό; Είναι μια 

καταρχήν απόφαση εδώ πέρα αν θα συμμετάσχουμε ή όχι με αυτό το ποσό, μέχρι 

6.000 €, μέχρι εκεί φτάνει το πάπλωμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι συντεταγμένα 

θα πρέπει να πορευθούμε, δεν υπάρχουν εδώ διαχωριστικές γραμμές.  

κ. Αναστασιάδης: Πως δεν υπάρχουν;  

κ. Πρόεδρος:   Όχι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η άποψη μου κ. Αναστασιάδη. 

κ. Γκότσης:  κ. Πρόεδρε σίγουρα θα πρέπει να εκπροσωπηθεί ο Δήμος, ένας 

από τους μεγαλύτερους Δήμους της Μακεδονίας με το περίπτερο. Εγώ θα έλεγα, ο κ. 

Μηλίδης, ο Νομάρχης, ο κ. Χρυσανθίδης, οι οποίοι δούλεψαν και έχουν εμπειρία 

αυτούς να τους ακούσετε και να τους πλησιάσετε να πάρετε τις προτάσεις τους.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε, καταρχήν θα το ψηφίσουμε και θα εγκρίνουμε 

το να συμμετάσχουμε στην Έκθεση. Και όπως και στο μέλλον έρθουν προτάσεις 

τέτοιες που προβάλλουν το νομό μας, βεβαίως να είμαστε δίπλα σας. Όμως στην 

παράταξη σας έχετε έναν έμπειρο αντιδήμαρχο ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα θέματα 

αυτά. Δεν μας καλύπτει ως παράταξη το να λέει ότι ¨τώρα ειδοποιηθήκαμε για να 

συμμετάσχουμε στη Δ.Ε.Θ.¨.  

Ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό το πότε γίνεται η έκθεση και εμείς είμαστε αυτοί 

πλέον ως διευρυμένος Δήμος, οι οποίοι θα προκαλέσουμε τη συμμετοχή μας σε 

τέτοιες εκθέσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια προπαρασκευή εκ των προτέρων, 

μπορούσε να την έχει ο αντιδήμαρχος, ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο, έχουμε 

συνεργαστεί και στη Ν.Α. και πιστεύω στο μέλλον δεν θα επαναληφθεί. 

κ. Κατιρτζόγλου:  κ. Πρόεδρε, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσο μεγάλο 

γίνεται ένα θέμα στο οποίο όλοι μας επί της ουσίας συμφωνούμε. Κανείς δεν νομίζω 

εδώ μέσα να έχει αντίρρηση στο ότι θα πρέπει ο Δήμος, ο νομός Σερρών, να 

προβληθεί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις προκειμένου να προσελκύσουμε επισκέπτες 

κ.λπ. Όμως, αντιληφθείτε και εσείς, πόσο πρόβλημα δημιουργείται, ιδίως στους 

συναδέλφους της αντιπολιτεύσεως και πόση δυσπιστία υπάρχει από την πλευρά μας 

διότι ενώ υπήρχε όλη η καλή διάθεση σε όλα τα προηγούμενα Δ.Σ., έχει γίνει 

κατάχρηση του θέματος του κατεπείγοντος, έχουν έρθει πολλές φορές θέματα τα 

οποία δεν ήταν κατεπείγοντα και ήρθαν ως κατεπείγοντα, αναγκαστήκαμε μετά να 

ανακαλέσουμε αποφάσεις που είχαμε πάρει  σε  προηγούμενο  συμβούλιο  στο  οποίο  
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είχαμε πάρει απόφαση ως κατεπείγον. Δείτε το αυτό το θέμα. Αν ερχόταν εδώ μια 

σωστή εισήγηση, εμπεριστατωμένη, στην οποία επί της ουσίας όλοι συμφωνούμε, δεν 

νομίζω ότι θα καθόμασταν τόση ώρα να συζητάμε για τα αυτονόητα. 

Λοιπόν, πράγματι πρέπει να υπάρξει τουριστική προβολή, πράγματι πρέπει να 

συμμετέχουμε. Αλλά εδώ και πολλούς μήνες γνωρίζετε ότι υπάρχει η Έκθεση 

Θεσσαλονίκης και μπορούσε να έχει γίνει ούτως ή άλλως δική μας προεργασία για να 

συμμετέχουμε στο Περίπτερο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε αν θα είμαστε 

τιμώμενος νομός ή όχι για να συμμετέχουμε σ’ αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον αυτό να 

γίνει μάθημα ώστε στις επόμενες εκθέσεις να μην έχουμε το ίδιο φαινόμενο.  

κ. Πρόεδρος:   Απάντηση από τον κ. Γρηγοριάδη.  

κ. Γρηγοριάδης:  Να διευκρινίσω, την Τετάρτη έγινε η πρόσκληση ότι 

είμαστε τιμώμενος νομός και τιμώμενος Δήμος, αυτός ήταν ο λόγος, το λέμε τρεις 

φορές, τώρα μας έγινε η πρόταση.  

κ. Κατιρτζόγλου: Σας είπα και εγώ ότι υπάρχει δυσπιστία επειδή έγινε 

κατάχρηση του θέματος του κατεπείγοντος.  

κ. Γρηγοριάδης: Μπορούμε να σας δώσουμε τα έγγραφα από το 

Επιμελητήριο.  

κ. Στεργίου: Μια διευκρίνιση θέλω να κάνω επί του θέματος γιατί βλέπω ότι 

καταλογίζετε κάποιοι ευθύνες στον Αντιδήμαρχο και στην Δ.Α. Εδώ υπάρχει ένα 

πρόβλημα και δεν το έχετε καταλάβει. Την κίνηση αυτή την κάνει το Επιμελητήριο, 

το Επιμελητήριο κινήθηκε από μόνο του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και έβαλε 

αυτό το ζήτημα, αν ο νομός μας θα είναι τιμώμενος. Πραγματικά δόθηκαν τις 

τελευταίες στιγμές. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει μια 

σωστή προβολή και το ξέρετε, δεν έχουμε ετοιμάσει το υλικό. Υλικό έχει μόνο η 

πρώην Ν.Α. και έμπαινε το ζήτημα σε μας, το δίλημμα που μπαίνει σε όλους μας αν 

τελικά θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου να συμμετέχουμε σε 

μια Έκθεση όπου συμμετέχουν όλοι οι παραγωγικοί φορείς του νομού και όλος ο 

κόσμος. Και έτσι μπαίνει το δίλημμα. Δεν μπορούσε όμως ο Δήμος να μείνει έξω 

παρόλο που δεν είναι έτοιμος, έτοιμος μπορεί να είναι μετά από 4-5 μήνες και τότε ο 

κ. Αντιδήμαρχος θα ετοιμάσει όλο αυτό το υλικό που θα ανταποκρίνεται, όπως είπε ο 

κ. Αναστασιάδης, σε όλους τους τομείς.  

Εμείς ανταποκριθήκαμε σε μια πρόσκληση του Επιμελητηρίου και αυτό 

κάναμε, είχαμε δίλημμα, θα συμμετέχουμε ή όχι και αυτό θα γίνει με μικρό budget 

γιατί δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα στον Δήμο. Ο Αντιδήμαρχος θα ετοιμάσει το 

υλικό σε συνεργασία μαζί σας για να κάνουμε μια σωστή προβολή.  

κ. Αναστασιάδης: … αυτή που είναι διευθύντρια στην ΤΕΔΚ, πρέπει να τη 

συμβουλευτείτε και θα σας βοηθήσει στα πάντα. Αλλά έπρεπε να μας ενημερώσετε. 

Εμείς έχουμε καλή πρόθεση να βοηθήσουμε, εσείς να μην είστε αρνητικοί μόνο.  

κ. Αγοραστός: Για αποκατάσταση της αλήθειας, πριν δυο βδομάδες 

ανακοίνωσε το Επιμελητήριο ότι είναι τιμώμενος νομός στη Δ.Ε.Θ. ο νομός μας. Δεν 

ξέρω πότε σας ενημερώσανε, πάντως για την αποκατάσταση της αλήθειας πριν δυο 

βδομάδες ανακοινώθηκε. Τώρα αν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεν παρακολουθούν 

ειδήσεις ή την ειδησεογραφία δεν φταίμε εμείς.  

κ. Γρηγοριάδης: Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, την 

προηγούμενη Τετάρτη έγινε κάλεσμα προς τον Δήμο Σερρών από την Π.Ε. που 

ξεκινάει από τον κ. Βαφειάδη, να παραβρεθούμε σε σύσκεψη με όλους τους 

εκπροσώπους του Δήμου…  

κ. Πρόεδρος:   Μην κάνετε διάλογο. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  
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κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι  

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:     Παρών  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ  

  

κ. Πρόεδρος:  Πάμε στο 3ο θέμα αγαπητοί συνάδελφοι το οποίο αφορά την 

¨Έγκριση πρόσληψης δύο κοινωνικών λειτουργών με δίμηνη σύμβαση εργασίας¨. 

Παρακαλώ την κ. Αγιαννίδου να αιτιολογήσει το κατεπείγον του θέματος και δυο 

λόγια για τους κοινωνικούς λειτουργούς που πρέπει να πάρουμε.  

κα Αγιαννίδου: Όπως γνωρίζετε η Κοινωνικές Υπηρεσίες της παλιάς 

Νομαρχίας έχουν έρθει στον Δήμο. Το προσωπικό όμως, σας το έχω ξαναεξηγήσει 

νομίζω, δεν μετατάχθηκε στον Δήμο όλο.  
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Δηλαδή οι κοινωνικοί λειτουργοί πήγαν στην Περιφέρεια με αποτέλεσμα να 

μην μπορούμε να λειτουργήσουμε διότι δεν έχουμε ούτε μία κοινωνική λειτουργό. 

Χωρίς αυτή δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε τα 13 προγράμματα τα προνοιακά 

που εφαρμόζουμε, επίσης την θεώρηση βιβλιαρίων, τα έκτακτα περιστατικά και τα 

καθημερινά περιστατικά που είμαστε πλήρεις, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά 

γιατί πρέπει να υπάρχει η επιτόπια έρευνα και η εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού.  

Επομένως, ζητώ την πρόσληψη δύο κοινωνικών λειτουργών για ένα δίμηνο 

τουλάχιστον, ευχής έργο θα ήταν να υπήρχε κάτι για πολύ περισσότερο διάστημα 

διότι είναι ανάγκη για να λειτουργήσει η υπηρεσία.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι δύο διμηνίτες, μέχρι το τέλος της χρονιάς.  

κ. Αναστασιάδης: Οι υπάλληλοι της ΔΕΠΚΑ που είναι; 

κα Αγιαννίδου: Δεν έχουν καμία σχέση με τη ΔΕΠΚΑ.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, αυτό είναι γνωστό σε 

όλους.  

κα Αγιαννίδου: Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και το θέμα θα ξανάρθει 

και θα ξανάρθει και θα επαναλαμβάνεται. Σας το δηλώνω από τώρα. Δεν πρέπει η 

υπηρεσία να μείνει ούτε μια μέρα χωρίς κοινωνικό λειτουργό.  

κα Σαραντίδου:  Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα βαρεθώ να το λέω, 

επειδή οι ανάγκες αυτές θα παραμένουν και θα παραμένουν, ψηφίσαμε έναν 

Εσωτερικό Κανονισμό και κάποια στιγμή πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Δεν 

μπορούμε εσαεί να λειτουργούμε με διμηνίτες.  

κ. Πρόεδρος:  Μόλις πάρουμε το πράσινο φως, η πρώτη δουλειά κ. 

Σαραντίδου.  

κα Σαραντίδου: Να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, δεν μπορούμε συνέχεια να 

έχουμε δίμηνα.  

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνούμε απόλυτα.  

κα Αγιαννίδου: Και θέλω να δηλώσω ότι δεν καλύπτομαι και από τα δίμηνα 

γιατί μου λείπουν και άλλα πράγματα βασικά, δεν έχουμε αυτοκίνητο, δεν έχουμε 

οδηγό.  

κα Σαραντίδου: Ξεκινήστε τη διαδικασία για να πάρουμε μόνιμο προσωπικό.  

κ. Πρόεδρος:  Ακόμα δεν μπορούμε, μόλις δοθεί το πράσινο φως θα το 

κάνουμε. Μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  
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κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι  

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Παρών   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:     Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:     Παρών  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

  

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ.  

        

κ. Πρόεδρος:  Πάμε στο 4ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ¨Έγκριση 

προϋπολογιστικού πίνακα ποσού 6.970 € για την προμήθεια υλικών σχετικά με την 

εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης νέου δικτύου συλλογής βιοαερίου ΧΥΤΑ Σερρών, 

εκτέλεση από τον Δήμο και προμήθεια από τον Δήμο¨, επειδή είναι μικρό το ποσό. 

Να πω και το επόμενο θέμα, το 5ο που είναι ¨Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα 

ποσού 6.970 € για την προμήθεια υλικών σχετικά με την εκτέλεση εργασιών 

κατασκευής δικτύου επανακυκλοφορίας διασταλαζόντων ΧΥΤΑ Σερρών¨, και 

φυσικά λόγω μικρού μεγέθους εργασιών προμήθεια υλικών και εκτέλεση από τον 

Δήμο.  

κ. Κοτρώνης: Να συμπεράνω από εδώ ότι στην προηγούμενη … του ΧΥΤΑ 

αυτά τα πράγματα δεν ήταν εντάξει;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Κοτρώνη το θέμα μας είναι αυτό.  

κ. Κοτρώνης: Κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση, λέει ¨νέου δικτύου 

συλλογής βιοαερίου¨, δηλαδή επί 10 χρόνια δεν το είχαμε αυτό το δίκτυο και λέγαμε 

ότι λειτουργεί άψογα και δίναμε τα 800; Έτσι όπως είναι διατυπωμένο βγάζω το 

συμπέρασμα αυτό, μήπως μέχρι τώρα δεν λειτουργούσαν και πληρώναμε τόσα λεφτά 

τσάμπα;  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Παπαδίκης ως υπηρεσιακός παράγοντας είναι υπεύθυνος 

του ΧΥΤΑ Σερρών.  

κ. Παπαδίκης:  Όσον αφορά το δίκτυο βιοαερίου, αυτό στήνεται με τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ. Οπότε, πρέπει να στηθεί, δηλαδή είναι κομμάτι της δικής μας 

υποχρέωσης για τη λειτουργία τη σημερινή.  
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Ο παλιός εργολάβος είχε κάνει κάποιο δίκτυο βιοαερίου, υπάρχει, αλλά είναι 

και δική μας υποχρέωση να το συνεχίσουμε.  

Για την επανακυκλοφορία των διασταλαζόντων, λέμε να κάνουμε και στο 

κομμάτι που λειτουργούσε μέχρι τώρα κάποια τροποποίηση. Να περνάμε δηλαδή τα 

διασταλάζοντα μέσα από … και να τα ξαναπερνάμε για να διευκολύνουμε την 

αποδόμηση των απορριμμάτων, να αποκλιμακώνουμε οργανικά το στράγγισμα.  

Ότι αφορά το επείγον, είναι επειδή δέχτηκε ο Δήμος κάποιον εξοπλισμό από 

την Νομαρχία και είπαμε ότι εφόσον έχουμε τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό να 

κάνουμε αυτά τα δύο δίκτυα.  

κ. Φωτιάδης: Από τη Γραμματεία μας περάσαν δυο πίνακες, δυο 

προϋπολογισμούς διαφορετικούς, ποιος ισχύει;  

κ. Πρόεδρος:  Είναι για δύο έργα. Το ποσό είναι το ίδιο. 

Προχωράμε στην Ημερήσια Διάταξη.  

κ. Χασαπίδης:  κ. Πρόεδρε πριν μπούμε στην Ημερήσια Διάταξη θα ήθελα να 

βάλω ένα θέμα. Το τελευταίο διάστημα έγινα δέκτης παραπόνων από τους κατοίκους 

της Δημοτικής Κοινότητας του Λευκώνα και κυρίως από τους κατοίκους των 

υψηλότερων σημείων του οικισμού, ότι υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση των 

κατοικιών, ότι υπάρχει έλλειψη νερού, και λίγο πολύ όλοι κυρίως ενοχοποιούν την 

ανεξέλεγκτη χρήση του δικτύου ύδρευσης για την άρδευση των γηπέδων. … 

Περιμένω κάποιες δράσεις από την πλευρά της Δ.Α.  

κ. Φωτιάδης:  Θέλω να επισημάνω κάτι γι’ αυτό που είπε ο κ. Χασαπίδης, 

περιμένουμε και μια βαλβίδα στη γεώτρηση, κ. Πρόεδρε, δεν είστε ο αρμόδιος, για να 

μην πιέζεται όταν σταματάει η γεώτρηση. Απλά υλικά και ήταν ένοχη αυτή η έλλειψη 

του ανταλλακτικού για βλάβες που έγιναν.  

Πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί το δίκτυο το κατασκεύασα εγώ, ότι οι γεωτρήσεις 

δεν συντηρήθηκαν και όλο το καλοκαίρι δεν είχε συντηρηθεί το σύστημα 

αυτοματοποίησης στη μία και δεν μπήκε η βαλβίδα στην άλλη γεώτρηση. Από εκεί 

ήταν το έλλειμμα, σταματούσαν οι γεωτρήσεις, έπεφταν τα υδραγωγεία. Ο Λευκώνας 

και άλλο γήπεδο μπορεί να συντηρήσει αλλά ήθελε συντήρηση το δίκτυο 

τροφοδότησης και γεμίσαμε έναν ταμιευτήρα που είχαμε, πρώτη φορά στα χρονικά 

από την γεώτρηση. Ενώ είχαμε τον χείμαρρο που έρρεε νερό 500 κυβικά την ώρα, 

κανείς δεν φιλοτιμήθηκε να κάνει την εκτροπή με ένα έργο που έχουμε. Αλλά βάλαμε 

την γεώτρηση, την κουράσαμε και έσκασε ο αγωγός και βγήκαν εκτός συστήματα και 

κάναμε μέρες να αποκαταστήσουμε. Από εκεί είναι τα προβλήματα, και παρακαλώ, 

μιας και έγινε το θέμα από τον κ. Χασαπίδη, να συντηρηθούν τα συστήματα που 

συμπληρώνουν την παροχή.  

κ. Χασαπίδης: κ. Πρόεδρε μπορεί να είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Φωτιάδης, 

και είναι έτσι, είχαμε κάποιες βλάβες. Αλλά και την περίοδο που είχαμε λιγότερο 

νερό, η ανεξέλεγκτη χρήση του νερού ύδρευσης για άρδευση στα γήπεδα του 

Πανσερραϊκού συνεχίζονταν και μάλιστα ατελώς. Δεν υπάρχει ούτε υδρόμετρο. 

Επειδή έχω το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο Λευκώνα 

και στην ΠΑΕ Πανσερραϊκός, δεν θέλω να πω ότι είναι ένα συμφωνητικό 

αποικιοκρατικού χαρακτήρα εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Κάποια στιγμή 

θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό, θα πρέπει να το συζητήσουμε για να δούμε αν 

θα πρέπει αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό αν θα πρέπει να το υλοποιήσουμε ή να το 

αλλάξουμε τουλάχιστον, γιατί είναι εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου.  

κ. Μυστακίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, τα πράγματα είναι 

έτσι  όπως  τα  ανέλυσε ο κ. Χασαπίδης,  και αυτό προκύπτει από την καθημερινή μας  
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εμπειρία και από τα προβλήματα που είχαμε και από τον τρόπο που τα 

αντιμετωπίζαμε. Όντως επαναλήφθηκε πολλές φορές το να είναι γεμάτες οι 

δεξαμενές, και το βράδυ ο Πανσερραϊκός να ποτίζει τα γήπεδα του και μάλιστα 

μερικές φορές με ελεύθερη ροή, ούτε καν με χρήση πυραύλων και την άλλη μέρα να 

προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα που εντοπίσαμε από την 

εμπειρία τόσο των υπαλλήλων όσο και τη δική μου από την καθημερινή ενόχληση 

από τους δημότες. Τα άλλα προβλήματα των σπασιμάτων κ.λπ. είναι προβλήματα 

συνήθη, που συνέβαιναν και στο παρελθόν και τα αποκαθιστούμε όσο γίνεται πιο 

γρήγορα.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε… 

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ κ. Φωτιάδη.  

κ. Φωτιάδης: Μα λέγονται πράγματα τα οποία … 

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ, θα ανοίξουμε ένα νέο θέμα και δεν μας το 

επιτρέπει ούτε ο χρόνος … 

κ. Φωτιάδης:  Γέμισε ο ταμιευτήρας με νερό της γεώτρησης; Αυτή η στιγμή 

η βαλβίδα … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Φωτιάδη σας παρακαλώ πάρα πολύ. κ. Μυστακίδη 

επιληφθείτε του θέματος και δώστε την καλύτερη δυνατή λύση.  

κ. Μυστακίδης:  Το βρήκαμε το πρόβλημα, βρήκαμε τη ζημιά και τη 

διορθώσαμε.   

κ. Πρόεδρος:  Περνάμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.         

                         

ΘΕΜΑ 1ο:  Απονομή τίτλου Επίτιμου Δημότη της πόλεως των Σερρών στον κ. 

Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικού, ακαδημαϊκού και μόνιμου 

συνεργάτη της ΝΑΣΑ. 

 

κ. Πρόεδρος: Κρατείται το 1ο θέμα και το 2ο για την επόμενη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. λόγω της ένστασης που υπέβαλε στην Περιφέρεια ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Αναστασιάδης σχετικά με τη μη τοποθέτηση του στην Επιτροπή.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Ωραία, κάνατε ένσταση για τους λόγους τους οποίους λέτε 

¨παράνομα¨, ¨παράτυπα¨, και όλα τα υπόλοιπα. Σεβόμενος τον συνάδελφος οφείλω να 

κρατήσω τα θέματα για επόμενο συνεδρίαση. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν έχει εγκριτική από την Περιφέρεια.    

- Κρατείται.  

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Απονομή διακρίσεως στους Σερραίους αθλητές Special Olympics για 

τις διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 

ΑΘΗΝΑ 2011. 

 

- Κρατείται.  

   
ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο δίκτυο ROM 

(Πανελλαδικό δίκτυο ΟΤΑ για την  υποστήριξη των Ελλήνων 

τσιγγάνων). Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συμμετοχή στις 

Γενικές Συνελεύσεις και τα άλλα όργανα του δικτύου. Τροποποίηση 

προϋπολογισμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

1.000,00 € που αφορά την συνδρομή του Δήμου για τα έτη 2009 και 

2010. 

22 



κ. Πρόεδρος: Εδώ να πω ότι ως εκπρόσωποι ορίζονται η κ. Αγιαννίδου 

Σταυρούλα και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Στεργίου Νικόλαος.  

… (δεν ακούγεται) … 

κ. Γαλάνης: Επειδή το διάβασα το θέμα, πρόκειται για την καταβολή της 

ετήσιας συνδρομής του Δήμου Σερρών, ως μέλος του Ευρωπαϊκού συνασπισμού ως 

πόλη κατά του ρατσισμού. Όχι για την συμμετοχή στο δίκτυο ROM. Δεν είναι το ίδιο. 

Είναι διαφορετικό θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για το θέμα.   

 

- Εγκρίνεται.  

   

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 64/2011 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού τεσσάρων (4) βοηθών βρεφονηπιοκόμων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου διάρκειας έντεκα (11) μηνών 

στο Ν.Π.Δ.Δ.».  

 

κ. Δούκας: Είναι απλό το θέμα, ζητούμε να πάρουμε 4 βοηθούς 

βρεφονηπιοκόμους Δ.Ε., η διάρκεια τους είναι 8 μήνες, αλλά επειδή είναι σταθμοί και 

έχουν διάρκεια 11 μηνών, γι’ αυτό και λέμε 11 μήνες.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, εγώ δεν είμαι, κανένας δεν είναι αντίθετος, αλλά θα 

ήθελα να υπάρχει μια αξιοκρατία, στις μέρες που ζούμε, όλοι έχουν ανάγκη, όλα τα 

παιδιά σε κάθε τομέα που ασχολούνται, να μην κοιτάζετε μεροληπτικά το θέμα αλλά 

να επιλέξετε αξιοκρατικά αυτά τα άτομα.  

κ. Δούκας:  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/94 ΑΣΕΠ, όλα πάνε 

ΑΣΕΠ. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο.  

κ. Χρυσανθίδης: Θέλω να ρωτήσω, αν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των 

βοηθών αυτών. Αν δηλαδή το Ν.Π. έχει τη δυνατότητα να καλύψει τη μισθοδοσία 

των ανθρώπων αυτών των οποίων θα προσλάβει.  

κ. Δούκας: Το 2010 υπήρχε η έγκριση από το ΑΣΕΠ για 10 

βρεφονηπιοκόμους, εμείς το κάναμε 4 για να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε.  

κ. Μηλίδης: Με διαδικασία ΑΣΕΠ θα γίνει;  

κ. Δούκας:  Ναι.  

κ. Κατιρτζόγλου: Ποια είναι η αναγκαιότητα για τις 4 αυτές θέσεις; Έχει ο 

Δήμος άλλους βρεφονηπιοκόμους σήμερα που απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες 

του Δήμου; Γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει εγώ. Ότι υπάρχουν βρεφονηπιοκόμοι που 

μπορούν να απασχοληθούν στο Ν.Π. και όμως απασχολούνται σε άλλου είδους 

εργασίες. Γιατί συμβαίνει αυτό;  

κ. Δούκας: Το αν υπάρχουν βρεφονηπιοκόμοι στον Δήμο δεν το ξέρω εγώ.  

κ. Γαλάνης: Πρόκειται για το προσωπικό το οποίο έχει μεταφερθεί στον 

Δήμο Σερρών σαν προσωπικό. Επομένως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

δουλέψουν στο Ν.Π., δεν είναι νόμιμο να δουλέψουν εκεί. Αν είναι προσωπικό που 

μεταφέρθηκε από κάποια Δ.Ε. στο παρελθόν ή Ν.Π. και δουλεύει πλέον στον Δήμο, 

δεν είναι νόμιμο να δουλέψει στο Ν.Π. γιατί δεν είναι νόμιμο αυτό.  

κ. Κατιρτζόγλου: Μπορεί να βρεθεί τρόπος να αποσπαστούν εκεί.  

κ. Γαλάνης: Δεν γίνεται. Δεν είναι νόμιμο. Υπάλληλοι που δουλεύουν στον 

Δήμο δεν μπορούν να δουλέψουν στο Ν.Π. ή το αντίθετο.  
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κ. Κατιρτζόγλου:  Υπάρχουν βρεφονηπιοκόμοι που είναι υπάλληλοι του 

Δήμου;  

κ. Γαλάνης: Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω έτσι πρόχειρα, έχουμε 512 

υπαλλήλους, μπορώ να σας δώσω απάντηση και για ποιο λόγο για οποίο δεν μπορούν 

αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν στο Ν.Π.  

κ. Κατιρτζόγλου: Θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση, αφενός πόσοι είναι 

αυτοί και 2ον τεκμηριωμένη νομικά προσέγγιση, την οποία και εγώ θα ερευνήσω, για 

να δούμε αν μπορεί αυτό που λέτε να γίνει ή όχι.  

κα Σαραντίδου: Επειδή βλέπω το χαρτί που ήρθε από το ΥΠΕΣ ... (δεν 

ακούγεται) … 

κ. Δούκας: … καλύπτονται οι ανάγκες των παιδικών σταθμών, απλά οι άλλες 

θέσεις είναι για καθαρίστριες και μαγείρισσες τις οποίες μπορούμε να πάρουμε 

δίμηνα και από 1/1 να λειτουργήσει το πρόγραμμα το 5μηνο της Κατσέλη. Οπότε θα 

τους πάρουμε από εκεί.  

κ. Μηλίδης:  Πάντως κ. Πρόεδρε και κ. Γαλάνη νομίζω ότι είναι πολύ 

σημαντικό να διευκρινιστεί γιατί είμαστε σε μεγάλη στενότητα και πιστεύω ότι 

προβληματίζεστε κι εσείς. Ψηφίζουμε όμως. Άρα δηλαδή καλά είναι να γνωρίζουμε 

ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Είναι κρίμα δηλαδή να κολλάμε σε 

νομικίστικα θέματα. Πάντα υπάρχουν λύσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα παρακαλούσα τον κ. Γαλάνη να το διερευνήσει το 

θέμα, μαζί με τον κ. Κατιρτζόγλου.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε το συγκεκριμένο θέμα όταν ήρθε στο Ν.Π. δεν 

το ψήφισα για τον εξής απλό λόγο, ότι δεν υπήρχε μέχρι τώρα απ’ όταν έχει αναλάβει 

το νέο Προεδρείο, καμία ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά. Για τον λόγο αυτό 

δεν το ψήφισα παρ’ όλο που γνωρίζω πολύ καλά τις ανάγκες τις οποίες έχει το Ν.Π. 

και σε άλλες ειδικότητες. Όμως, από ότι γνωρίζω και δεν το είδα μέσα στις 

εισηγήσεις, για να προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή, γι’ αυτό έκανα την ερώτηση 

αν μπορούν να καλυφτούν οικονομικά αυτοί οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν και 

να μη τρέχουμε στα δικαστήρια μεθαύριο, είχαμε μια τέτοια περίπτωση στον Δήμο 

που δεν μπορούσαν να πάρουν την βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ο.Υ. Υπάρχει από 

την Ο.Υ. απόφαση για ανάληψη δαπάνης για την πληρωμή αυτών των υπαλλήλων; 

Νομίζω ότι δεν το έχω δει και δεν υπάρχει. Άρα αν δεν υπάρχει αυτή η βεβαίωση δεν 

μπορεί να προχωρήσει. Το ίδιο συνέβη και στον Δήμο με εποχιακούς που είχαμε. 

Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την 

πρόσληψη αυτών των ειδικοτήτων.  

κ. Δούκας: κ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα είμαστε πανέτοιμοι να πληρώσουμε 

αυτούς που θα πάρουμε. Θέλω να πω το εξής, ότι τα οικονομικά στοιχεία του Ν.Π. 

ακόμα δεν μας τα έφεραν, ούτε ο λογιστής, ούτε το Λογιστήριο είναι έτοιμο να μας 

τα δώσει. Πιστεύω όμως στο αμέσως επόμενο διάστημα, το πολύ σε 10 μέρες θα τα 

έχουμε όλα. Είμαστε δηλαδή στο τέλος.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνει σε ψήφιση το θέμα.  

κ. Χρυσανθίδης:   Δεν απαντήσατε για το αν υπάρχει απόφαση από την Ο.Υ. 

για ανάληψη δαπάνης.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Χρυσανθίδη το Ν.Π. δεν χρειάζεται να έχει απόφαση 

ανάληψης δαπάνης, λειτουργεί με δικό του προϋπολογισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν 

χρειάζεται ανάληψη δαπάνης. Το έψαξα και εγώ το θέμα παράλληλα με τον κ. Δούκα.  

κα Σαραντίδου:  … (δεν ακούγεται) … [Να διευκρινιστεί πόσοι είναι οι 

παιδικοί σταθμοί, με πόσα παιδάκια θα λειτουργήσουν και οι εισηγήσεις να είναι 

πλήρεις όπως προβλέπονται από τον νόμο.]              
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κ. Πρόεδρος:  κ. Δούκα δώστε μια απάντηση στην κ. Σαραντίδου.  

κ. Δούκας: Η έγκριση ήταν 10 ατόμων για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά 

που ζήτησαν οι παιδικοί σταθμοί ήταν 30 περίπου, αλλά το ΑΣΕΠ έγκρινε μόνο αυτές 

τις 10, για βρεφονηπιοκόμους, καθαρίστριες, μαγείρισσες. Και λέμε ότι θέλουμε να 

εγκρίνετε τις 4 βρεφονηπιοκόμους που δεν μπορούμε να πάρουμε από το πρόγραμμα 

της Κατσέλη, γι’ αυτό θέλουμε να τις πάρουμε με το 8μηνο το σύστημα και τα 

υπόλοιπα να τις πάρουμε με δίμηνα, ούτως ώστε με το που θα ρθει το πρόγραμμα της 

Κατσέλη να πάρουμε τα 5μηνα. Γι’ αυτό λέω εγώ ότι είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε 

την δυνατότητα να πληρώσουμε. Αν φέρναμε εδώ να περάσουμε τους 10 δεν θα 

είχαμε την δυνατότητα, ούτε στον προϋπολογισμό μας έχουμε τόσα λεφτά. Δεν θα 

μπορούσαμε να πληρώσουμε.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Παρών   

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι    

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι 

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι εφόσον εξασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:     Παρών  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  
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κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ.  

                         
ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση ή μη ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου για 

ανέγερση αίθουσας πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, με 

δημοτικό ακίνητο ίσης αξίας. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ να διευκρινίσω, είναι μια καταρχήν απόφαση του Δ.Σ. και 

θα ακολουθήσει βέβαια, θα πάει στην Εκτιμητική Επιτροπή, το θέμα υπόψιν, 

ιστορικά έχει απασχολήσει το Δήμο Σερρών, και από παλιότερο Δ.Σ., δεν είχε 

συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης του χαρακτηρισμένου οικοπέδου με το Δήμο και έτσι το 

θέμα έμεινε στο ντουλάπι. Επανέρχεται το θέμα επειδή συμφώνησε ο ιδιοκτήτης.  

κ. Αναστασιάδης: Είχα παρακαλέσει και άλλη φορά, όταν πρόκειται για 

οικόπεδα να φέρνετε τοπογραφικό διάγραμμα. Δεν μπορεί να ξέρουν οι δημοτικοί 

σύμβουλοι τι πράγμα είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα, 

πρέπει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να ξέρει ποιο είναι αυτό το οικόπεδο και πως 

είναι.  

κ. Μυστακίδης:  Το θέμα αυτό στην ουσία αφορά την επικαιροποίηση ενός 

αιτήματος που είχε ο κ. Κουντουράς Δημήτριος και η κ. Κουντουρά Γερακίνα για 

ανταλλαγή του οικοπέδου τους με κάποιο δημοτικό, διότι το οικόπεδο αυτό που 

αγοράσανε και έχει εμβαδό 943,86 τ.μ. στο Ο.Π. 132 επί της οδού Καναβού, τελικά 

ήταν χαρακτηρισμένο ως οικόπεδο για την ανέγερση αίθουσας πολιτιστικών και 

κοινωνικών εκδηλώσεων. Στην αίτηση τους λένε ότι δεν το γνώριζαν αυτό. Αυτή τη 

στιγμή, από ότι ενημερώθηκα από την υπηρεσία, από το Κτηματολόγιο, αυτοί οι 

άνθρωποι δέχονται και διαπραγματεύονται να πάρουν κάποιο δημοτικό οικόπεδο αντί 

αποζημίωσης που είναι και δύσκολο για τον Δήμο τώρα, δέχονται να πάρουν ένα 

οικόπεδο το οποίο βγήκε δημοπρασία και η δημοπρασία απέβη άγονος. Δύο οικόπεδα 

είναι αυτά στην περιοχή της Σιγής και το θέμα μπαίνει τώρα να το συζητήσουμε στο 

Δ.Σ. και εφόσον εκτιμηθεί και αποφασιστεί ποιο οικόπεδο τελικά επιλέγουν θα τεθεί 

σε άλλο Δ.Σ. η ανταλλαγή.  

κ. Πρόεδρος:  Είπαμε είναι καταρχήν απόφαση.  

κ. Αναστασιάδης: Συμφωνώ απόλυτα διότι ταλαιπωρούμε έναν άνθρωπο 

χωρίς λόγο. Αφού το δέχεται να την κάνουμε την ανταλλαγή. Αλλά έπρεπε εδώ να 

έχουμε ένα τοπογραφικό να ελέγξουμε ποιο είναι και πως είναι.  

κ. Μυστακίδης: Θα παρουσιαστούν δύο τοπογραφικά, ένα το 

ανταλλασσόμενο και ένα το άλλο που παίρνει.     

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  
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κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι  

κ. Μοσχολιός:     Ναι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι    

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:     Ναι    

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι  

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:     Ναι   

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ.  

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το 

κυνοκομείο του Δήμουμας, διάθεσης σχετικής πίστωσης ποσού 

20.181,23 €, έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2011 μελέτης και συγκρότηση 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών και 

παραλαβής της προμήθειας. 

 

κ. Στεργίου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε από 

τον Ν. 3170/2003 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων η περισυλλογή, … και 

θεραπεία αδέσποτων ζώων έχει περιέλθει στους Δήμους. Είναι αναγκαιότητα να 

προμηθευτεί  ο  Δήμος  τα  απαραίτητα  υλικά  και  γι’ αυτό υπάρχει αυτή η μελέτη, η  
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73/2011 σύμφωνα με την οποία πρέπει να πάρουμε όλα αυτά τα φάρμακα για να 

μπορέσουμε τελικά και τα ζώα που είναι αδέσποτα να τα θεραπεύσουμε για να μην 

μεταδοθούν μολυσματικές ασθένειες στον πληθυσμό. Αυτό ήθελα να βάλω, ζητώ την 

κατανόηση σας και την ψήφιση σας από το Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Πριν υπάρξουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις επί του θέματος, 

θα ήθελα να αναφέρω τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής, που είναι Υπηρεσιακοί 

παράγοντες. Ως τακτικά μέλη είναι η κ. Βέργου Σουλτάνα Κτηνίατρος, ο κ. Βέργος 

Κωνσταντίνος και η κ. Χατζή Μαρία, ενώ τα αναπληρωματικά μέλη είναι η κ. 

Τερμεντζίδου Μαρία, ο κ. Ρούμπος Μιχαήλ και η κ. Δόλκα Βαΐα. Αν υπάρχουν 

ερωτήσεις.  

κ. Αναστασιάδης:  … (δεν ακούγεται) …  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη έτσι προβλέπει ο νόμος και αυτό πράττουμε. 

Δεν είναι σωστό αλλά δεν θα αλλάξουμε την νομοθεσία.  

κ. Αναστασιάδης: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελλάδα διαλύθηκε. Πρέπει 

να υπάρχει οπωσδήποτε δημοτικός σύμβουλος. Εγώ δεν ψηφίζω.  

κ. Φωτιάδης: Θα έχουμε καμία ενίσχυση από το αρμόδιο Υπουργείο ή θα 

επιβαρυνθούμε στο σύνολο; 

κ. Στεργίου: Όπως γνωρίζετε το 2003 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 

υπήρχε ένα ποσό, το ποσό αυτό έχει εξαντληθεί εδώ και 2 χρόνια, δεν υπάρχουν 

χρήματα, τα χρήματα αυτά θα τα επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου ο Δήμος.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Όχι  

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Όχι  

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Όχι    

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Όχι, γιατί πρέπει να υπάρχει σε κάθε 

επιτροπή Δημοτικός σύμβουλος.     

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι  

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  
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κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:     Ναι   

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ.  

        

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ανταλλακτικών των εργαλείων 

κηποτεχνικών εφαρμογών, ορισμός επιτροπής αξιολόγησης και 

παραλαβής της προμήθειας και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ύψους 14.999,94 €. 

 

κ. Μυστακίδης: Στον Δήμο υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια 

ανταλλακτικών για τις επισκευές των εργαλείων και μηχανημάτων κηποτεχνικών 

εφαρμογών που διαθέτει ο Δήμος. Γι’ αυτό και έχει συνταχθεί μια μελέτη, 

προϋπολογισμού 14.999,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια 

αυτών των ανταλλακτικών. Επίσης στην παρούσα σύσκεψη θέλουμε να 

συγκροτήσουμε την Επιτροπή η οποία θα παραλάβει αυτά τα ανταλλακτικά, η οποία 

ορίζεται από το Δ.Σ. και έχουμε προτείνει ως τακτικά μέλη αυτής της επιτροπής τους 

κάτωθι υπηρεσιακούς παράγοντες: Χατζηστέλιου Θωμαή με αναπληρωματικό μέλος 

τη Χαβαλέ Μαρία, τον Τζουράκη Σοφοκλή με αναπληρωματικό μέλος την Συνάνη 

Μαρία και τον γεωπόνο Χατζητόλιο Στέλιο με αναπληρωματικό μέλος την 

Αναγνωστίδου Αικατερίνη. Παρακαλώ το Δ.Σ. στη λήψη απόφασης και τη 

συγκρότηση αυτής της 3μελούς Επιτροπής.  

κα Σαραντίδου: … (δεν ακούγεται)… 

κ. Μυστακίδης: Στην υπηρεσία Πρασίνου είναι εγγεγραμμένα 12 άτομα, 

όμως αυτοί για διάφορους λόγους δεν είναι όλοι μάχιμοι, ο ένας είναι οδηγός, ο 

άλλος με διάφορα προβλήματα. Οι μάχιμοι είναι οι μισοί περίπου. Όσο για το αν 

υπάρχουν εργολαβίες, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εργολαβία, έχει αναδειχθεί 

εργολάβος από τον Διεθνή Διαγωνισμό για ένα χρόνο που θα αναλάβει το πράσινο 

στον συνολικό Δήμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασίες, υπάρχει μια περίοδος 

διαδικασιών, υπάρχει μια ένσταση η οποία εμποδίζει τον εργολάβο στο να αναλάβει 

τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά άλλη ανάθεση εργολαβίας.  

κα Σαραντίδου: Αυτά τα ανταλλακτικά τι είναι;  

κ. Μυστακίδης: Αυτά τα ανταλλακτικά αφορούν εργαλεία που είναι φθορές 

στα μηχανήματα, στα χορτοκοπτικά, στα τρακτέρ και παράλληλα αφορούν κάποια 

εργαλεία που χρειάζονται για πότισμα.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι απαραίτητη να υπάρχει αυτή η υπηρεσία του Δήμου 

διότι ο εργολάβος δεν παίρνει όλο τον Δήμο.  
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Εξαιρούνται πάρα πολλοί κήποι που τους κάνει ο Δήμος αποκλειστικά. Και 

επειδή έχω κι εγώ προσωπική εμπειρία, πρόκειται για άριστους υπαλλήλους οι οποίοι 

πραγματικά δουλεύουν και είναι άξιοι άνθρωποι. Ήταν μαζί μου και κάναμε μεγάλο 

έργο.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Ναι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι  

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ.  
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ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Π. 39-40 της 

Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως.  

 

κ. Σταυρόπουλος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα το γνωρίζετε, 

υπάρχει ένα νηπιαγωγείο στο Δήμο Σκουτάρεως το οποίο είναι μέσα στο οικόπεδο 

στο οποίο ανεγείρεται σήμερα ένα 12θέσιο σχολείο. Σε εκείνο το σημείο ακριβώς 

υπάρχει από τη μελέτη η οποία έγινε ένα υπόστεγο γυμναστικής. Το νηπιαγωγείο 

κτίστηκε παράτυπα και παράνομα πάνω στο δρόμο.  

Αυτό βάσει της μελέτης που έγινε έπρεπε να είχε κατεδαφιστεί από πέρσι, για 

λόγους λειτουργικούς του νηπιαγωγείου δεν κατεδαφίστηκε, πήρε μια άτυπη 

παράταση από τη Δ.Τ.Υ. με την προϋπόθεση, τους είχαν ειδοποιήσει μάλιστα ότι 

πρέπει να κατεδαφιστεί μόλις τελειώσει η σχολική χρονιά, δεν κατεδαφίστηκε, 

βέβαια και από η Α’ θμια και οι κάτοικοι θέλουν να διατηρηθεί το κτίριο αυτό. Για να 

διατηρηθεί έγινε μια σύσκεψη με τον Δ/ντή Τ.Υ., τον κ. … και την Δ/νση των Τ.Υ. 

του Δήμου Σερρών τον κ. Δασκαλόπουλο και την κ. …, στην οποία κάναμε μια 

πρόταση, αυτή η πρόταση θα έχει, γι’ αυτό και το φέραμε, 1ον αν πετύχουμε την 

τροποποίηση του σχεδίου θα παραμείνει αλλά θέλω να ξέρει το Δ.Σ. τι θα γίνει σε 

περίπτωση μη τροποποίησης γιατί αυτό έγινε και στο προηγούμενο. Λέγαν θα το 

γκρεμίσουν δεν το γκρέμισαν και φτάσαμε στο σημείο αυτό.  

Η λύση η οποία δόθηκε από τις υπηρεσίες είναι η εξής, καταρχάς 

τροποποιούμε το σχέδιο της υπάρχουσας μελέτης για το σχολείο που γίνεται, 

μετακινείται δηλαδή το υπόστεγο, αλλάζει και η φορά και μετακινείται προς δεξιά. 

Ούτως ώστε το νηπιαγωγείο σ’ αυτή τη φάση να μην κατεδαφιστεί και να 

λειτουργήσει φέτος. Συγχρόνως με την τροποποίηση αυτή, γιατί ο εργολάβος πρέπει 

να θεμελιώσει για να αρχίσει να παίρνει και τα λεφτά, με την τροποποίηση αυτή 

μπορεί να προχωρήσει και το έργο και να παραμείνει το σχολείο. 

Ζητάμε τώρα από το Δ.Σ. την έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως 

ούτως ώστε να παραμείνει το νηπ-γείο, το οποίο θα ενταχθεί στα άλλα δύο 

νηπιαγωγεία που υπάρχουν εκεί με την προϋπόθεση βέβαια, και αυτό θέλω να το 

ενημερώσουμε για να το ξέρουμε και μετά από δύο χρόνια να μην πάλι διαφωνούμε, 

ότι στην περίπτωση που είτε αργήσει η τροποποίηση, δεν πρόλαβε να γίνει μέχρι την 

παράδοση του έργου, το σχολείο θα παραδοθεί, έχει καταληκτική ημερομηνία 

7/2012, πρέπει τουλάχιστον δυο μήνες πριν, για να γίνει και η διαμόρφωση του 

ακάλυπτου χώρου, θα πρέπει να έχει εγκριθεί η τροποποίηση. Αν για οποιοδήποτε 

λόγο καθυστερήσει η τροποποίηση ή δεν εγκριθεί, γιατί μπορεί να μην την εγκρίνει η 

Περιφέρεια, τότε υποχρεωτικά πρέπει να το ρίξουμε. Αυτό να το θυμόμαστε και μετά 

από ένα χρόνο γιατί αν δεν το ρίξουμε δεν θα μπορούμε ούτε να πληρωθούμε και 

μπορεί και να απενταχθεί.  

Άρα ζητάμε σήμερα την έγκριση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως.  

κα Μπιτζίδου:    Επειδή το θέμα ήταν ουσιαστικά ¨Τροποποίηση σχεδίου¨, 

πολύ σωστά είπε ο κ. Σταυρόπουλος, όμως για το να γκρεμίζουμε ένα σχολείο, 

ειλικρινά είναι πολύ λυπηρό γι’ αυτό και η προσπάθεια που γίνεται από τη Δ.Α. είναι 

να κρατηθεί με νύχια και με δόντια και δυστυχώς εάν βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση 

να το κάνουμε θα αναγκαστούμε, γιατί στο καινούργιο το Δημοτικό, το 12θέσιο, 

δυστυχώς δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί το νηπιαγωγείο, θα αναγκαστούμε να 

μπούμε σε διαδικασία ενοικίασης χώρου που ουσιαστικά δεν θα είναι και ο 

καταλληλότερος. Άρα η πολιτική είναι να δημιουργήσουμε σχολεία με προδιαγραφές 

και αν μη τι άλλο αυτό το νηπιαγωγείο πληρεί όλες τις προδιαγραφές γιατί είναι πολύ 

πρόσφατο και πολύ όμορφο κτίριο.  
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Γι’ αυτόν τον λόγο θα κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να μπορέσουμε να 

σώσουμε αυτό το σχολείο.  

κ. Σταυρόπουλος: Μια διευκρίνιση, για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι δεν 

προχωρήσαμε γρήγορα, η επιτροπή η οποία θα εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου 

πόλεως, επειδή είναι ΣΧΟΠ της Περιφέρειας, πριν από 10 μέρες είχε συσταθεί και γι’ 

αυτό. Δηλαδή δεν ήταν θέμα καθυστέρησης, δεν υπήρχε η αντίστοιχη επιτροπή για να 

γίνει. Λόγω Καλλικράτη, τώρα άρχισε να λειτουργεί, πριν από 10 μέρες.  

κ. Χασαπίδης: Εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, είναι κρίμα το 

σχολείο να γκρεμιστεί, ήμουν παρών στην επίσκεψη που κάναμε στην Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή στη Θεσσαλονίκη, αυτό που αποκόμισα είναι ότι δεν χάνουμε 

τόσο εύκολα την χρηματοδότηση για το 12θέσιο, που κάποιοι λένε και φοβερίζουν. 

Εγώ κατάλαβα ότι εμείς με σωστούς χειρισμούς θα μπορέσουμε να το σώσουμε και 

να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε.  

… (δεν ακούγεται)         

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης, μετά από συμψηφισμό, στους: 1) κ. 

Μανώλογλου Αλεξάνδρα και 2) κ. Κεχλιμπάρη Συμεών, συνολικού 

ποσού 2.621,40 €. 

 

… (δεν ακούγεται)… 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από 

συμψηφισμό, από τον κ. Μπαΐρα Χρήστο. 

 

…(δεν ακούγεται)… 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ΕΣΑΝΣ και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης ύψους 60.000,00 €. 

 

κ. Δήμαρχος:  Σε προηγούμενο Δ.Σ. ψηφίσαμε τη συμμετοχή μας στην 

αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ. Σήμερα ερχόμαστε να ψηφίσουμε 

πίστωση 60.000 € για να δώσουμε ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που 

υποχρεούται να δώσει ο Δήμος. Είναι 170.000 συνολικά και ψηφίζουμε πίστωση για 

60.000. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε είμαι στη διάθεση σας.  

κ. Αναστασιάδης:  Από το 1997 υπάρχει αυτή η λεγόμενη ΕΣΑΝΣ, δεν έχει 

προσφέρει τίποτα στην πόλη των Σερρών. Μόνο λεφτά πληρώνουμε, τίποτα άλλο. 

Σήμερα έρχεται αυτή η εταιρεία, για να καταλάβετε το μέγεθος, είναι τραγικά αυτά τα 

πράγματα, ο Δήμος Σερρών έχει πάνω από 40 μηχανικούς, έχουμε τους μηχανικούς 

που έχουμε στον Δήμο, είναι άριστοι μηχανικοί στην ΤΥΔΚ, αυτοί επί πόσα χρόνια 

παρείχαν τεχνική υποστήριξη σε όλο τον Ν. Σερρών, έχουμε πολεοδομία στην 

Νομαρχία που πληρώνουμε εμείς οι Σερραίοι. Υπάρχει μια πλήρη οργανωμένη 

αυτή… Δυστυχώς όμως, τους πληρώνουμε εμείς οι Σερραίοι για να επωφελούνται 

όλοι οι Δήμοι. 
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 Είναι ένας μεγάλος αριθμός μηχανικών. Μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, 

πολιτικοί μηχανικοί, για το περιβάλλον, για όλα τα πράγματα έχουμε μηχανικούς. Για 

ποιο λόγο εμείς δεν αξιοποιούμε και γιατί δίνουμε στην ΕΣΑΝΣ χρήματα, στον αέρα, 

και πληρώνουμε και για ποιο λόγο αυτή η ΕΣΑΝΣ η οποία συστήθηκε για να παρέχει 

υπηρεσίες του Δήμου, γιατί και αυτή δεν είναι του Δήμου Σερρών, είναι του Ν. 

Σερρών. Για ποιο λόγο θέλει αυτή η εταιρεία και άλλη εταιρεία να την υποστηρίζει 

τεχνικά. Εμείς δεν είμαστε ανόητοι, αλλά κάνετε πράξεις που κάνουν οι ανόητοι.  

Εμείς δεν μπορούμε σαν Δήμος να βάλουμε τεχνικό προσωπικό, να 

αξιοποιήσουμε αυτά τα πράγματα μόνοι μας; Τι συμπεριφορές είναι αυτές κ. 

Πρόεδρε; Αυτά που σου λέω είναι όπως τα λέω. Είναι τόσοι πολλοί οι μηχανικοί που 

θα μπορούσαν να δώσουν υποστήριξη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε; 

Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι Σερραίοι πληρώνουμε χρήματα για δύο Πολεοδομίες; 

Αντιλαμβάνεστε ότι πληρώνουν οι Σερραίοι χρήματα για την ΤΥΔΚ οι οποίοι έχουν 

τεράστια κατάρτιση και θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στον Δήμο. Δυστυχώς 

όμως δεν τους αξιοποιείτε. Για σκεφτείτε, 170.000 ζητάει η ΕΣΑΝΣ, για ποιο λόγο; 

Και ζητάει άλλα 300.000 η εταιρεία που θα μπει για υποστήριξη; Σε καμία 

περίπτωση. Κ. Πρόεδρε ελέγξτε αυτό το πράγμα, έχετε ευθύνη, μη νομίζετε ότι είστε 

ανεύθυνος. Έχετε ευθύνη απέναντι στην Πολιτεία.  

κ. Γάτσιος:  Μόνο μια διευκρίνιση ήθελα να κάνω κ. Πρόεδρε. Όταν στην 

ΕΣΑΝΣ έγινε η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το λέω στον κ. Δήμαρχο 

επειδή είναι Πρόεδρος για να το γνωρίζει, εμείς μερικοί Δήμοι πληρώσαμε την 

αύξηση χωρίς επίσημα να περαστεί ότι έχει γίνει. Να το δείτε αυτό για να 

συνυπολογιστεί στις οφειλές που έχει ο Δήμος. Για παράδειγμα η Κοινότητα μας έχει 

πληρώσει 2.000 € που δεν φαίνεται ότι έχει γίνει η αύξηση. Μόνο αυτό.  

κ. Πρόεδρος:   Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Μηλίδης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Όχι      

κ. Ίντος:      Όχι  

33 



κ. Σαραντίδου:   Όχι   

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Όχι 

κ. Αγοραστός:     Όχι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

  

- Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ.  

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 1ης εντολής κατανομής ΣΑΤΑ/2011 

ύψους 471.981,00 €. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων για την 

εξόφληση των οφειλών παρελθόντων ετών. 

 

κ. Μυστακίδης:   Με την υπ’ αρίθμ. 31926 απόφαση της 7/7/2011 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών και Αποκέντρωσης, εγκρίθηκε η κατανομή πιστώσεων 

ΚΑΠ στους Δήμους για κάλυψη αναγκών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ΣΑΤΑ 

2011. Στη συνέχεια με το υπ’ αρίθμ. 32073 8/7/2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ, δόθηκε η 

πρώτη εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη μεταφορά πιστώσεων 

ΣΑΤΑ 2011 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.  

Συνολικά το Κράτος έχει εγκρίνει για επενδυτικές δραστηριότητες ΣΑΤΑ 400 

εκ. €. Από αυτά μοιράστηκαν με αυτή την εντολή τα 77 εκ. σε όλη την Ελλάδα. Για 

την πρώτη δόση, στον Δήμο Σερρών αντιστοιχούσανε 471.981 €. Δηλαδή, αναλογικά 

συνολικά αντιστοιχούν 2.451.849,35 € για τον Δήμο Σερρών. Τα χρήματα αυτά, όπως 

ορίζει ο νόμος του Καλλικράτη, θα κατανεμηθούν με ποσοστά 80% και 20% στις 

δημοτικές ενότητες, δηλαδή το 80% θα αφορά έργα της κάθε ενότητας από τη ΣΑΤΑ 

που της αντιστοιχούσε με βάση τα ποσοστά από το προηγούμενο έτος του 2010 και 

το 20% είναι ποσό που θα δοθεί για έργα του συνολικού Δήμου.  

Με βάση λοιπόν αυτή την κατανομή, έχουμε καταρτίσει έναν πίνακα στον 

οποίο υπολογίζονται τα ποσοστά που είναι στην κάθε δημοτική ενότητα και σε κάθε 

τοπική κοινότητα και στις κοινότητες Ορεινής και Βροντούς, σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ 

που δόθηκε το 2010. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Δήμος από τα έσοδα του 

2011 πληρώνει για λογαριασμό των τέως Δήμων διάφορες δαπάνες χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη τους τις παραπάνω αναφερόμενες αναλογίες 20% και 80%.  

Στον πίνακα αυτόν, έχουμε 6 στήλες στις οποίες, στην 1η στήλη αναφέρονται 

οι Δημοτικές Ενότητες, στη 2η είναι το ποσοστό από τη ΣΑΤΑ που πήραμε με βάση 

τη ΣΑΤΑ του 2010, στην 3η στήλη έχουμε τη προβλεπόμενη ΣΑΤΑ με βάση όλο το 

ποσό δηλαδή τα 2.451.849,35, στην 4η στήλη έχουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί 

από  τη δόση  τη συγκεκριμένη  δηλαδή  τα  471.981 €, στην  επόμενη στήλη   έχουμε  
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κάποια ποσά τα οποία βεβαίως δεν είναι όλα γιατί όπως προείπα ο Δήμος έχει δώσει 

χρήματα σε όλους τους πρώην Δήμους χωρίς να τα υπολογίζει, έχει κάποια ποσά τα 

οποία δόθηκαν στις συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες από τη ΣΑΤΑ και στην 

τελευταία στήλη έχουμε τα υπόλοιπα.  

Παρακαλούμε λοιπόν το Δ.Σ. τώρα, να εισηγηθούμε και να ψηφίσουμε την 

αποδοχή της χρηματοδότησης των 471.981 € και την κατανομή πιστώσεων για την 

εξόφληση οφειλών των παρελθόντων ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 8 και την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 και των ανελαστικών συμβατικών 

υποχρεώσεων όπως ακριβώς ορίζει ο επόμενος πίνακας. Δηλαδή, έχουμε έναν 

πίνακα, του οποίου τα στοιχεία αν θέλετε μπορώ να τα διαβάσω, είναι δύο πίνακες 

στον έναν περιγράφονται τα έργα για όλο τον Δήμο … 

κ. Γκότσης: Δεν είναι προτεινόμενα. Έχουν γίνει αυτά τα έργα. Τίποτα 

καινούργιο δεν υπάρχει, πρέπει να το ξέρετε αυτό.  

κ. Μυστακίδης: Δεν έχουν γίνει όλα τα έργα. Το γνωρίζω πολύ καλά το 

θέμα. στο 20% έχουμε 9 έργα τα οποία δεν έχουν γίνει, τουλάχιστον η πλειοψηφία 

και είναι ένα σύνολο 113.369,56 €. Στον άλλον πίνακα έχουμε τα έργα που αφορούν 

το 80% της χρηματοδότησης και τα οποία είναι έργα συνεχιζόμενα.  

κ. Γκότσης: Σύμφωνα με τα ποσοστά, μια διευκρίνιση για μένα και για το 

Σώμα, αυτά είναι πληθυσμιακά, Δήμος Μητρουσίου και Δήμος Σκουτάρεως, ο Δήμος 

Σκουτάρεως έχει περισσότερο πληθυσμό από τον Δήμο Μητρουσίου και έχουμε 

μεγαλύτερο ποσοστό στον Δήμο Μητρουσίου. Αυτό γιατί συμβαίνει;  

κ. Μυστακίδης: Αυτό συμβαίνει γιατί η κατανομή αυτών έγινε με βάση την 

ΣΑΤΑ την οποία πήρανε οι πρώην Δήμοι του 2010. Αν ο Δήμος έχει μεγαλύτερο 

ποσοστό σημαίνει ότι πήρε περισσότερη ΣΑΤΑ το 2010 από τον Δήμο Σκουτάρεως.  

κ. Γκότσης: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τα λεφτά αυτά της ΣΑΤΑ είναι 

πληθυσμιακά, δηλαδή σύμφωνα με τον πληθυσμό ανά κεφαλή δίνουμε αυτά τα 

λεφτά. Και ερωτώ εγώ, αν είναι έτσι γιατί έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό στο Δήμο 

Μητρουσίου.  

κ. Μυστακίδης: Δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες συνέβη, επειδή είστε 

μαθηματικός σας εξηγώ ότι … 

κ. Τατούδης: Ότι και να πείτε έχετε άδικο, είναι μικρότερος Δήμος και θα 

έπρεπε να έχει μικρότερο ποσοστό.  

κ. Μυστακίδης: Εμείς πήραμε τη ΣΑΤΑ που πήραν όλοι οι πρώην Δήμοι, την 

προσθέσαμε και κάναμε αναλογία. Είπαμε σ’ αυτή τη ΣΑΤΑ που πήραμε το 2010 ο 

τάδε Δήμος πήρε τόσο άρα το ποσοστό του είναι τόσο. Τα πληθυσμιακά αφορούν τη 

νέα κατανομή.  

κ. Τατούδης:  Ο μικρότερος Δήμος δικαιούται περισσότερα;  

κ. Μυστακίδης: Αυτά πήραν. Δεν λέω τι δικαιούται, λέω τι πήραν. Το 

πληθυσμιακό αφορά τη νέα κατανομή. Εάν αυτή η κατανομή θα είναι στους πρώην 

Δήμους στις τοπικές κοινότητες θα κατανεμηθούν … για παράδειγμα έχουμε στον 

Καπετάν Μητρούση 51.000 αυτά θα κατανεμηθούν με πληθυσμιακά κριτήρια στις 

Τοπικές Κοινότητες.  

κ. Κοτρώνης: Συγγνώμη κ. Αντιδήμαρχε, μας υποχρεώνει ο Καλλικράτης να 

τηρήσουμε αυτό το ποσοστό που λέτε;  

κ. Μυστακίδης:  Βεβαίως.  

κ. Κοτρώνης: Το αντίθετο λέει ο κ. Τατούδης. Σε ποιο άρθρο ο Καλλικράτης 

μας δεσμεύει να ακολουθήσουμε έστω αυτό που γινόταν λάθος. Που το λέει αυτό ότι 

πρέπει να τηρήσουμε αυτά και όχι τα πληθυσμιακά κριτήρια;  

… (φωνάζει ο Τατούδης, δεν ακούγεται καλά) … 
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κ. Μυστακίδης:  Ο Καλλικράτης ορίζει ότι η κατανομή, το έχω ψάξει πολύ 

και στην αρχή υπήρξε μια ζύμωση σ’ αυτό, θα γίνει σύμφωνα με το ποσοστό ΣΑΤΑ 

που πήραν το 2010 οι Δημοτικές Ενότητες. Ισχύει για κάθε χρονιά.  

κ. Τατούδης: Η ΣΑΤΑ κάθε φορά μοιράζεται πληθυσμιακά, το 

καταλαβαίνουμε; Ένας Δήμος που έχει μικρότερο πληθυσμό παίρνει μικρότερη 

ΣΑΤΑ. Άρα και πέρσι πήραν μικρότερη ΣΑΤΑ. Κάποιος υπάλληλος ή κάποιος άλλος 

έκανε λάθος. 

κ. Μυστακίδης: Εσείς που ήσασταν δήμαρχος στο Σκούταρι γιατί πήρατε 

λιγότερα λεφτά από ότι πήρε το Καπετάν Μητρούση;  

κ. Τατούδης: Κάποιος κάνει λάθος στην πρόσθεση. Σε όλη την Ελλάδα 

μοιράζονται πληθυσμιακά.  

κ. Γάτσιος: Πρώτα απ’ όλα αυτά που λέει ο κ. Τατούδης είναι έτσι ακριβώς, 

δεν μπορεί να παίρνει ο Δήμος Καπετάν Μητρούση περισσότερα χρήματα από τον 

Δήμο Σκουτάρεως, όμως τι έχει συμβεί, μέσα στους παρακρατηθέντες πόρους που 

μας δίνουν κάθε χρόνο, όπως και φέτος πήραμε παρακρατηθέντες πόρους, τα μισά 

χρήματα είναι για … σκοπούς, από τον Δήμο Καπετάν Μητρούση η υπηρεσία σας 

προφανώς έχει πάρει όλα τα χρήματα και από τους παρακρατηθέντες πόρους και από 

τον Δήμο Σκουτάρεως δεν τα έχει πάρει. Αυτό συμβαίνει και με την κοινότητα 

Ορεινής, η κοινότητα Ορεινής έχει 75.000 € στο σύνολο μαζί με τους 

παρακρατηθέντες οι οποίοι και αυτοί ονοματίζονται ως ΣΑΤΑ, έχει όμως 60.000 € 

που είναι το πραγματικό ποσό που πήρε από τη ΣΑΤΑ. Το είχα συζητήσει και με τον 

Σοφοκλή αυτά μια μέρα. Αυτό όμως είναι διευκρινιστικά απλά. Εκείνο όμως που με 

απελπίζει και με απογοητεύει και κ. Μυστακίδη είπατε ότι στον Δήμο Καπετάν 

Μητρούση κατανέμουμε 51.000, δεν κατανέμετε 51.000, κατανέμετε 6.900.  

κ. Μυστακίδης:  Λάθος στήλη βλέπετε. Τα 6.900 αφορούν χρήματα τα οποία 

δόθηκαν για το Καπετάν Μητρούση, αυτά τα τιμολόγια βρέθηκαν. Σας λέω ότι 

σίγουρα είναι πολύ περισσότερα. 

κ. Γάτσιος: Δεν βλέπουμε τη στήλη ¨Προτεινόμενη καταβολή με την 

παρούσα απόφαση¨;  Στον παρόντα πίνακα είναι 6.900 για τον Δήμο Καπετάν 

Μητρούση, είναι 9.989 για τον Δήμο Σκουτάρεως, 334.000 για τον Δήμο Σερρών, 

7.000 … ούτε μία δραχμή δεν πήρε ο κοινότητα Ορεινής.  

κ. Μυστακίδης:  Επειδή συμμετείχα στην εκπόνηση αυτού του πίνακα, αυτή 

η στήλη αφορά χρήματα τα οποία δόθηκαν στις δημοτικές αυτές ενότητες. Όπως πχ. 

στην Ορεινή είναι 0, γιατί δεν υπήρξε κάτι από ΣΑΤΑ που να έχει πληρωθεί και γι’ 

αυτό το έχουμε 0. Το ίδιο και στη Βροντού. Αυτή η στήλη αυτό αφορά. Σας το λέω 

υπεύθυνα γιατί συμμετείχα στην εκπόνηση του πίνακα.  

κ. Αναστασιάδης: Αν είναι 10 κάτοικοι θα πάρουν λεφτά για 10 κατοίκους. 

Αν είναι 20, θα πάρουν για 20. Άρα δεν μπορεί μια κοινότητα που έχει μικρότερο 

πληθυσμό να πάρει πιο πολλά λεφτά . Είναι απλό πράγμα.  

κ. Νιζάμης: Μια διευκρινιστική ερώτηση κ. Πρόεδρε σε ότι αφορά το 

συγκεκριμένο θέμα. Η διευκρίνιση συνίσταται στο εξής, εγκρίνουμε την αποδοχή των 

471.981 € και ψηφίζουμε και κατανομή πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών 

παρελθόντων ετών. Δηλαδή με αυτά τα λεφτά, τα 471.981 € θα πληρώσουμε οφειλές 

παρελθόντων οικονομικών ετών, άρα δεν είναι για έργα που πρόκειται να γίνουν. 

Διευκρινιστική ερώτηση έκανα προς τον κ. Εισηγητή και διαβάζω το θέμα το οποίο 

λέει ότι ψηφίζουμε και κατανέμουμε πιστώσεις για εξόφληση οφειλών παρελθόντων 

ετών. Δεν είναι για έργα τα οποία θα γίνουν στην Α, στην Β ή Γ Δημοτική Ενότητα.  
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κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι    

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Όχι 

κ. Τατούδης:     Όχι κάνετε μεγάλη αδικία  

κ. Κατιρτζόγλου:     Παρών      

κ. Γκότσης:      Όχι στην κατανομή 

κ. Αναστασιάδης:   Ναι      

κ. Ίντος:      Όχι στην κατανομή 

κ. Σαραντίδου:   Παρούσα    

κ. Χρυσανθίδης:     Όχι στην κατανομή 

κ. Γάτσιος:    Όχι στην κατανομή 

κ. Φωτιάδης:   Όχι στην κατανομή 

κ. Δρίγκα:      Όχι στην κατανομή 

κ. Ηλιοπούλου:     Όχι στην κατανομή 

κ. Κοτρώνης:    Παρών  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Όχι στην κατανομή 

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. 

        

ΘΕΜΑ   13ο: Δημιουργία πίστωσης για προμήθειες που αφορούν την συντήρηση 

των μηχανογραφικών συστημάτων του Δήμου και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης ποσού 15.000,00 €. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» 

προϋπολογισμού 4.045.000,00 €. 

 

κ. Πρόεδρος:   Παρακαλώ σημειώστε εδώ ¨ Έγκριση εκτέλεσης και τεχνικής 

μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

(6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» προϋπολογισμού 4.045.000,00 €¨. 

κ. Μυστακίδης: Τα χρήματα αυτά είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και όπως αναφέρεται, αφορά την Έγκριση της 

εκτέλεσης του έργου, δηλαδή την κατασκευή ενός 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου, του 

6ου Δημοτικού Σχολείου, προϋπολογισμού 4.045.000,00 €. Είναι με δημοπρασία και 

είναι στην περιοχή της Σιγής.  

κ. Κοτρώνης: Γιατί δεν υπάρχει εισήγηση και υπάρχει μόνο μια σελίδα; 

κ. Πρόεδρος:   Αυτή που έχετε είναι η εισήγηση και η μελέτη είναι σε 

μέγεθος πάχους μιας πιθαμής. Δεν μας κατατέθηκε γιατί είναι ογκώδης.  

κ. Μυστακίδης: Υπάρχει η χρηματοδότηση, την αποδεχόμαστε για να 

κάνουμε ένα σχολείο. Τι εισήγηση θέλετε;  

Ταυτίζετε την εισήγηση με την πολυλογία; Αποδεχόμαστε κάποια πράγματα 

για να κατασκευάσουμε ένα σχολείο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε πάνω σ’ αυτό;  

…(δεν ακούγεται)… 

κ. Πρόεδρος:   Ερωτήσεις επί του θέματος.  

κ. Αναστασιάδης:  Από ότι κατάλαβα οι κύριοι σύμβουλοι χρειάζονται μια 

τεχνική περιγραφή, τίποτα άλλο. Ούτε μισή σελίδα δεν είναι.  

κ. Χρυσανθίδης:  Δεν μίλησα μέχρι τώρα, αλλά νομίζω κ. Πρόεδρε θα 

περίμενα μεγαλύτερη γενναιοψυχία από την παράταξη σας. Και το λέω αυτό γιατί για 

το συγκεκριμένο θέμα, επειδή ήμουν Αντινομάρχης την περίοδο αυτή την οποία 

ωρίμασε το έργο και εντάχθηκε το έργο αυτό και μένει στον Δήμο με τον Καλλικράτη 

και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται, θα έπρεπε να φέρουμε, και καλά λέει ο κ. 

Κοτρώνης, εισήγηση για το πώς ξεκίνησε, πως ταλαιπωρήθηκε … και τελικά να 

πετύχουμε την ένταξη του. Και εδώ στο κομμάτι β) που λέτε, δεν μιλάμε για έγκριση 

μελέτης, μιλάμε για έγκριση δημοπράτησης.  

κ. Πρόεδρος:   Επιτέλους κ. Χρυσανθίδη ανοίξτε τα αυτιά σας, είπα 

¨διορθώστε¨ από την αρχή που διάβασα το θέμα, ¨εκτέλεσης – δημοπράτησης και 

τεχνικής μελέτης του έργου¨.  

κ. Χρυσανθίδης:  Εντάξει, δεν το είπατε προηγουμένως.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ σας είπα να διορθώσετε. Αλλού είστε.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Αυτή την έκφραση ¨ανοίξτε τα 

αυτιά σας¨ θα σας παρακαλέσω να την πάρετε πίσω. Δεν μιλάμε σε έναν δημοτικό 

σύμβουλο με αυτόν τον τρόπο.  

κ. Πρόεδρος:   Μα το τόνισα πριν μπω στο θέμα.  

κ. …: Επειδή εγώ το έγραψα, είπατε ¨έγκριση εκτέλεσης και τεχνικής 

μελέτης¨. Το έχω γραμμένο.  

κ. Πρόεδρος:   Για τελευταία φορά επαναλαμβάνω ¨Έγκριση εκτέλεσης 

δημοπράτησης και τεχνικής μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)» προϋπολογισμού 

4.045.000,00 €¨. 

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε έγκριση δημοπράτησης είναι, αυτό είναι ενταγμένο 

το σχολείο και δεν θέλει την πρώτη διατύπωση. Έτσι για την ιστορία. Και μαλώνετε 

τον σύμβουλο γι’ αυτό. Το έργο έχει εγκριθεί.  
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κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κ. Μυστακίδης: Να προσέξουμε κ. Πρόεδρε τις ημερομηνίες, υπάρχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες.  

                  
κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Ναι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι    

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 

 

39 

  

 



ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΩΝΑ». 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΠΑΤΑΝΙΩΝ, ΜΟΡΑΜΟΡ ΣΤΟ Τ.Δ. 

ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΩΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης δασικής οδοποιίας για την 

αντιπλημμυρική προστασία (τεχνικά έργα) του δασικού δρόμου 

κοιλάδας Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών. Έγκριση του πινακίου 

αμοιβής του μελετητή και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

3.421,38 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

 

κ. Αναστασιάδης: Δεν μπορεί δήμαρχος μιας πόλης 100.000 να κάνει έξοδα 

και πλήρωσε το αστικό 1,40. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε εμείς τέτοια έξοδα. Είναι 

προσβολή για μας. Ο δήμαρχος να λέει ότι ¨έκανα έξοδα 1,40¨.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  
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κ. Αναστασιάδης:   Όχι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι    

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία, Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης της δικηγόρου κ. Πολύζου 

Μαρίνας. 

 

κ. Αναστασιάδης: Και εδώ όχι. Οι άνθρωποι δουλεύουνε και βάζουν ξένο 

δικηγόρο.  

κ. Γαλάνης:  Είναι παράσταση συναδέλφου σε δικαστήριο έξω από τη 

δικαιοδοσία τη δική μας. Ο Δήμος δεν μπορούσε να παρασταθεί χωρίς να παρασταθεί 

και άλλος συνάδελφος από την Αθήνα προφανώς. Για να παρασταθούν ο κ. 

Αμαξόπουλος ή η κ. Τσινίκα σε δικαστήριο των Αθηνών χρειάζονται νομιμοποίηση 

και παράσταση βάσει του νόμου, ήταν υποχρεωμένοι να ζητήσουν την συνδρομή της 

συναδέλφου από την Αθήνα, δεν γινόταν διαφορετικά.   

   

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  
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κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Όχι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι    

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Ναι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ.  

 

ΘΕΜΑ   21ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών ακινήτων – δωρεάν 

παραχώρηση του Κοιν. Κατ-τος Δημ. Κοιν. Κ. Μητρούση για την 

εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΕΣΑΝΣ και της ΔΑΕΚΑΣ, 

εταιρειών ΟΤΑ. 

    

κ. Γαλάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, γνωρίζει πολύ καλά 

το Σώμα από την εισήγηση αλλά και από τα έγγραφα που υπάρχουν στον φάκελο ότι 

υπήρξε το αίτημα των δύο αυτών εταιρειών, δηλαδή της ΕΣΑΝΣ και της ΔΑΕΚΑΣ 

που είναι Α.Ε. μονομετοχική του Δήμου, να έχουν ως έδρα τους το κατάστημα που 

βρίσκεται στη Δ.Κ. Κ.Μητρούση, υπάρχει θετική γνώμη της Δ.Κ, του Κ.Μητρούση 

και σύμφωνα με τον νόμο αλλά και με τον κώδικα του Καλλικράτη, υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα να μπορέσουν να εγκατασταθούν αυτές οι εταιρείες εκεί δωρεάν από μας 

γιατί έχουν και κοινωφελή χαρακτήρα αλλά και προσφέρουν σύμφωνα με το 185 του 

Κ.Δ.Κ. και προάγουν τα τοπικά συμφέροντα. Η μία εταιρεία είναι δική μας, ο κ. 

Καλαϊτζίδης είναι ο Πρόεδρος, και η ΕΣΑΝΣ είναι μια εταιρεία η οποία είναι 

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Επιχείρηση στην οποία ο Δήμος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

και ο κ. Δήμαρχος είναι Πρόεδρος αυτής της εταιρείας.  
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κ. Αναστασιάδης: Έχουμε πει για την ΕΣΑΝΣ ότι αυτή η εταιρεία δεν 

λειτουργεί για το καλό της πόλης των Σερρών. Καταρχάς είναι μια εταιρεία που είναι 

όλου του νομού Σερρών. Δεν μπορεί ο Δήμος Σερρών συνεχώς να πληρώνει για τους 

άλλους δήμους. Πληρώνει τεχνική υποστήριξη από την ΤΥΔΚ, πληρώνει τεχνική 

υποστήριξη από την πολεοδομία της Νομαρχίας, πληρώνει τα πάντα. Οι φτωχοί 

Σερραίοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η ΕΣΑΝΣ δεν έχει προσφέρει τόσα 

χρόνια τίποτα στην πόλη των Σερρών, πληρώνουμε εμείς χρήματα συνεχώς αλλά 

εκτός τούτου εμείς σαν Δήμος Σερρών έχουμε τέτοιο τεχνικό προσωπικό που 

μπορούμε να στηρίξουμε τα πάντα. Δυστυχώς όμως αυτή η ΕΣΑΝΣ θα πάρει μια 

άλλη εταιρεία, η οποία θα συμβουλέψει την ΕΣΑΝΣ. Αυτά είναι παράνομα 

πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα. Είστε Πρόεδρος, είστε ανώτερο στέλεχος της 

Σερραϊκής κοινωνίας και θα πρέπει να προφυλάξετε την πόλη. Ερευνήστε σας 

παρακαλώ και μην το παίρνετε έτσι ελαφρά. Εγώ θα πω όχι.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.      

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Παρών   

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Όχι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Όχι      

κ. Ίντος:      Όχι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι    

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Όχι  

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  
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κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

   

- Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ.  

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση παράτασης αρδευτικής περιόδου και παράταση πρόσληψης 

του υδρονομικού προσωπικού (υδρονομέα κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο 

του Μιχαήλ) στην Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς για δύο μήνες 

από 1-10-2011 έως 30-11-2011. 

…(δεν ακούγεται) … 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης σε επικείμενη 

πρόσκληση της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Ελλάδα. 

 

κ. Γρηγοριάδης:   Η πρωτοβουλία JESSICA είναι με απλά λόγια μια κοινή 

ευρωπαϊκή υποστήριξη σε εγχώριες επενδύσεις σε αστικές περιοχές. Υποστηρίζεται η 

πρωτοβουλία JESSICA από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων και από την τράπεζα 

ανάπτυξης του συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι στην ουσία μια μετατροπή των 

χρηματοδοτήσεων που γινόταν τόσα χρόνια σε χρηματοδοτικό μηχανισμό 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Με άλλα λόγια, ενθαρρύνονται δημόσιοι φορείς, Τ.Α., Τράπεζες και ιδιώτες, 

να συμπράξουν και να δημιουργήσουν έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή έργα 

τα οποία θα έχουν έσοδα,  θα επιστρέφουν έσοδα για να μπορούν να επιστραφούν οι 

πόροι που έχουν δανειστεί.  

Το JESSICA όπως είπα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, μπορούν να γίνουν 

πάρα πολλά έργα μέσα σε κάποιον Δήμο και όχι μόνο και λαμβάνονται υπόψη τα 

παραπάνω ζητούμε την έγκριση της συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα και την 

προετοιμασία του φακέλου στην επικείμενη πρόταση που θα γίνει. Η ομάδα εργασίας 

θα αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους και προσωπικό του Δήμου, με ιδιαίτερες 

γνώσεις κυρίως στις οικονομοτεχνικές μελέτες. Εάν και εφόσον δεν υπάρξει τέτοιο 

αντίστοιχο προσωπικό τότε θα μπορεί να υποστηριχτεί από σύμβουλο ή εταιρεία 

συμβούλων η αμοιβή της οποίας δεν θα μπορεί να υπερβαίνει από ότι προβλέπει ο 

νόμος για απευθείας ανάθεση σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ποσό αυτό είναι 20.000.  

Ζητούμε λοιπόν την έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα και την έγκριση 

της υποβολής πρότασης όταν με το καλό έρθει η ώρα για να την υποβάλουμε.  

κ. Γκότσης: Εντάξει ζητάτε τη συμμετοχή, αυτό εξυπακούεται, αλλά εγώ δεν 

κατάλαβα, η χρηματοδότηση θα γίνεται εξ ολοκλήρου από το JESSICA;  

κ. Γρηγοριάδης: Ναι. Από ελληνική τράπεζα η οποία θα έχει από πίσω της 

τις τράπεζες που ανέφερα, Ευρωπαϊκή τράπεζα ανάπτυξης και Ευρωπαϊκή τράπεζα 

επενδύσεων.  

κ. Γκότσης: Οι υποχρεώσεις ποιες θα είναι;  

κ. Γρηγοριάδης: Κοιτάξτε, η σύμπραξη αυτή είναι τύπου ΣΔΥΚ, συμμετέχει 

ο Δήμος  αλλά  με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετέχει ο ιδιώτης. Αν δείτε την εισήγηση,  
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υπάρχουν μια σειρά έργα που έχουν προετοιμάσει άλλοι δήμοι έτσι ώστε να είναι 

έτοιμοι να κάνουν τις προτάσεις τους όταν δημοσιευτεί. Αν δείτε εδώ, έχει έργα από 1 

εκ. έως 300 εκ. και πλέον. Μπορώ να σας διαβάσω τι θα μπορούσαμε για παράδειγμα 

να προτείνουμε, αστικές υποδομές, μεταφορές, ύδρευση – αποχέτευση, διαχείριση 

αποβλήτων, ενέργεια στάθμευσης, χώροι ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για 

τουρισμό και άλλες δράσεις, πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 

ιατρικών, τεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, ενίσχυση 

ενεργειακής υποδομής, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ανταποδοτικά και να είναι 

αστικού χαρακτήρα.  

κ. Αναστασιάδης: Δηλαδή όπως η Δημοτική Αγορά, έχουμε ένα κτίριο το 

οποίο είναι εξαιρετικό, είναι καινούργιο, για 1000 και 5000 €, θέλουμε λίγα χρήματα 

να το τελειοποιήσουμε, μπορούμε να το πάρουμε και την άλλη μέρα να το 

νοικιάσουμε και να έχουμε τεράστια έσοδα. Κάπως έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει;  

κ. Γρηγοριάδης: Θα μπορούσε να είναι ένα πάρκιν για παράδειγμα 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προτάσεις θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή, δεν θα 

προτείνουμε έτσι εύκολα ένα πράγμα. Θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, θα 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου και η ικανότητα να δημιουργεί έσοδα. Θα 

εξεταστούν τα κοινωνικά οφέλη που θα προκύπτουν για τους Σερραίους. Η 

υλοποίηση του έργου δεν θα καθίσταται δυνατή αν δεν πάρουμε την χρηματοδότηση 

από το JESSICA.  

κ. Γάτσιος:  Σήμερα εμείς τι ψηφίζουμε;  

κ. Γρηγοριάδης: Την συμμετοχή.  

κ. Γάτσιος:  Για να ψηφίσει το Δ.Σ. κάτι, πρέπει να έχει κάτι χειροπιαστό στα 

χέρια του. Άρα λοιπόν δεν ψηφίζουμε. Σε πρώτη φάση να φτάσουμε σε μια συμφωνία 

ότι ναι μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια πρόταση στο JESSICA, να ετοιμαστεί από 

κάποιους και μετά να γίνει απόφαση του Δ.Σ. Πρέπει να προτείνετε κάτι, ότι θα 

κάνετε αυτό για παράδειγμα.  

κ. Γρηγοριάδης: Πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί οι χρόνοι θα είναι πάρα 

πολύ λίγοι και η προετοιμασία της πρότασης θέλει πάρα πολύ χρόνο, γιατί όπως 

βλέπετε πρόκειται για μεγάλες προτάσεις, για μεγάλα και σημαντικά έργα.  

κ. Γάτσιος: Γι’ αυτό λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένο θεματολόγιο 

εδώ, μια ατζέντα να υπάρχει, ότι προτείνεται δυο τρία πέντε πράγματα.  

κ. Γρηγοριάδης: Μα θα συσταθεί επιτροπή για να το κρίνει αυτό το πράγμα. 

Αυτοί θα αποφασίσουν από τις προτάσεις που θα έχουμε ποιες θα αξίζουν να μπουν 

στο JESSICA.  

κα Σαραντίδου:     … (δεν ακούγεται) … [Κρύβει πολλές παγίδες γιατί είναι 

γεγονός ότι τα κοινωνικά οφέλη δεν είναι και τόσο μεγάλα γιατί πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένα κέρδη για την εταιρεία που θα στήσει το έργο. Τα χρήματα της ΕΟΚ 

είναι δικά μας που μας τα επιστρέφουν μέσω επιχειρηματιών και καλούμαστε να τα 

αναπληρώσουμε. (μεγάλα τα ανταποδοτικά τέλη και όχι προς όφελος των δημοτών)] 

κ. Γρηγοριάδης:  Ποιος είπε για 10 €; Γι’ αυτό το πράγμα θα γίνει μελέτη και 

θα εξαρτηθεί. Μπορεί να είναι 0,50 € και να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, κυρία μου.  

κα Σαραντίδου: … (δεν ακούγεται)…  

κ. Γρηγοριάδης: Εσείς βλέπετε κ. Σαραντίδου μόνο τη μία πλευρά. Δείτε και 

την άλλη, ότι μπορεί να γίνουν έργα που θα ωφελήσουν το κοινό και δεν πρόκειται … 

(δεν ακούγεται) …  

Κατανοητό είναι το πνεύμα της παρέμβασης, έχει ξανασυζητηθεί, εγώ θα πάω 

από την άλλη πλευρά. Με το JESSICA μπορούν να γίνουν έργα που θα ωφελήσουν 

το κοινό, την  κοινωνία  μας τα οποία  κοστίζουν πολλά  εκατομμύρια  ΕΥΡΩ  και  σε  
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διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούμε να τα αγγίξουμε. Εάν και εφόσον τηρούνται 

κάποιες προϋποθέσεις θα γίνουν τέτοια έργα που θα είναι επ’ ωφελεία του Σερραϊκού 

λαού.  

κ. Κοτρώνης:  Ή εμείς ζούμε σε άλλον πλανήτη ή εσείς. Δεν μπορούμε να 

συνεννοηθούμε αντιπολίτευση με συμπολίτευση. Τώρα σ’ αυτό το θέμα δεν έπρεπε 

να υπάρχει πάλι γραπτή εισήγηση; Αυτή η εισήγηση είναι υπηρεσιακή, του 

Αντιδημάρχου; Δεν πρέπει να μας δώσει μια κατεύθυνση, ποια βασικά στοιχεία, τι 

υποστηρίζει, την εγκρίνει αυτή την εισήγηση την υπηρεσιακή η συμπολίτευση δια 

του Αντιδημάρχου; Τρία πραγματάκια είναι. Να τοποθετηθούμε λεπτομερώς. 

Κοιτάξτε, προκύπτει η ανάγκη που γίνονται τόσες διευκρινιστικές ερωτήσεις, από 

έναν έγινε και έγιναν 10 ανταπαντήσεις. Γιατί; Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα. 

Προηγουμένως είπε ο Πρόεδρος μια λέξη και την πήρε ο ένας στραβά, ο άλλος 

λάθος, ο άλλος δεν την τύπωσε και τώρα μας λέτε ότι τις εισηγήσεις του 

Αντιδημάρχου τις προφορικές πρέπει να τις κατανοούμε, να τις τυπώνουμε και να 

ανταπαντούμε. Δεν γίνεται. Εσείς δεν μας υπόσχεστε ότι θα φέρνετε απαντήσεις, λέτε 

ότι έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι γίνεται. Εσείς δεν μας υπόσχεστε ότι θα φέρνετε 

εισηγήσεις και λέτε ότι ¨έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι γίνεται¨. Εντάξει.  

Τώρα το συμπέρασμα επί της ουσίας  είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα και 

ας μας πείσει ο αντιδήμαρχος ότι είναι για το συμφέρον του Σερραϊκού λαού. Είναι 

ΣΔΥΠ, δηλαδή τα κέρδη θα τα παίρνει ο ιδιώτης και της ζημιές θα τις πληρώνουμε 

εμείς. Το είπε και την άλλη φορά ο κ. Φωτιάδης, όσον αφορά τα ΣΔΥΠ για την 

υπόθεση του ΧΥΤΑ, με τα ΣΔΥΠ τα έργα διπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται σε 

κόστος. Είναι μέθοδος η οποία έχει εδώ και  χρόνια εγκαταλειφθεί στη Βρετανία, από  

όπου ξεκίνησε, και σε άλλα κράτη, και μας την φέρνουν τώρα σε μας, τα κορόιδα, και 

εμείς κάνουμε τους σύγχρονους Ευρωπαίους και τα αποδεχόμαστε. 

Όχι, η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει κριτική, 

ούτε μπορούμε να πούμε ναι σε όλα ούτε όχι σε όλα.  

κ. Γρηγοριάδης: Θα πω αυτό που ξαναείπα, έχω πει ότι θα ξανασυσταθεί 

επιτροπή και από τα έργα που θα πέσουν στο τραπέζι θα αξιολογηθούν, θα 

συνεκτιμηθούν, θα δούμε τις προϋποθέσεις, θα δούμε αυτά που προανέφερα και μετά 

θα προτείνει η επιτροπή. Εάν ερχόμασταν τώρα και λέγαμε ¨αυτό το έργο κ.λπ. κλπ.¨, 

θα μας κατηγορούσατε γιατί το λέγαμε και δεν γίνεται διαβούλευση. Είπαμε, θα γίνει 

διαβούλευση θα πέσουν όλα στο τραπέζι και από εκεί και πέρα η επιτροπή θα κρίνει. 

Όποιο έργο γίνει και αν γίνει θα είναι προς όφελος όλων μας. Δεν θα είναι μόνο για 

μας. 

κ. Φωτιάδης:  Και από την εισήγηση την υπηρεσιακή θα ήθελα διευκρίνιση. 

Λέτε, ¨Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης¨. Η διατύπωση αυτή θα έπρεπε 

να έχει και ποσό και ποια είναι, για να ξέρουμε. Στην εισήγηση, στο 3ο φύλλο λέτε 

ποιες μπορεί να είναι ανά φάσεις, το αντικείμενο της Επιτροπής με ανίχνευση – 

διερεύνηση αρχικών προτάσεων και κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου των 

συγκεκριμένων έργων. Με άλλα λόγια δηλαδή, σήμερα μας ζητάτε, και η ερώτηση 

μου είναι συγκεκριμένη, θα προσλάβουμε δηλαδή κάποιον τεχνικό σύμβουλο; Γιατί 

αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, θα μπορούσατε να βάλετε ¨Σύσταση επιτροπής¨, έτσι 

μπορούσατε να το έχετε διατυπωμένο. Μη μας πείτε αύριο ότι ψηφίσαμε σήμερα 

ποσό και υποβολή και μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με κάποια 

συνεργασία έξω από τον Δήμο. Εμείς θα ψηφίσουμε Ναι, με την προϋπόθεση ότι η 

εσωτερική  αυτή  διαδικασία στην οποία  αναφέρεστε  εμμέσως,  θα  είναι η κυρίαρχη  
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διαδικασία, δεν θα χρειαστεί συμπλήρωμα έξωθεν, δεν θα πληρώσουμε δηλαδή για 

την ωρίμανση, ούτε για την συναξιολόγηση και την υποβολή. Θα γίνει δηλαδή 

εσωτερικά. Αλλιώς αν δεν είναι έτσι η κατάσταση, παρακαλούμε να διορθώσετε και 

τη διατύπωση στην εισήγηση και να μας πείτε και συγκεκριμένα αυτά που πρέπει.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Φωτιάδη, εάν διαβάσετε ολοκληρωμένα τον τίτλο της 

ημερήσιας, θα σας λυθεί κάθε απορία. Γράφει ¨Έγκριση συμμετοχής και υποβολής 

πρότασης, σε επικείμενη πρόσκληση της πρωτοβουλίας Jessica για την Ελλάδα¨. 

Αυτό νομίζω δείχνει ότι όταν θα γίνει πρόσκληση … 

κ. Φωτιάδης:  Ακριβώς γι’ αυτό το λέω, θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία 

προετοιμασίας για να είμαστε έτοιμοι γιατί τότε θα υποβληθούν πολλές προτάσεις. 

Νομίζω ότι ο Αντιδήμαρχος κατάλαβε πολύ καλά τι λέω. Παρακαλώ να διευκρινίσει.  

κ. Γρηγοριάδης: Βεβαίως, γι’ αυτό και θα απαντήσω. Σήμερα δεν ψηφίζουμε 

καμιά υποβοήθηση του έργου της ομάδας. Απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι, λέμε, 

εάν και εφόσον η ομάδα κρίνει ή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπάρχει 

και αυτή η δυνατότητα. Δεν ψηφίζουμε τίποτα ούτε εμμέσως αφήνω να αιωρείται 

τίποτα.  

κ. Φωτιάδης:  Τότε κ. Αντιδήμαρχε αυτό θα είναι μια πρώτη διερεύνηση 

σκοπιμότητας ένα έργο. Δεν θα είσαι έτοιμος να το υποβάλλεις. Για να είσαι έτοιμος 

θα πρέπει να το προεπιλέξεις, να κάνεις μία κατάταξη και να ωριμάσει σε ένα, δύο, 

τρία έργα και η ωρίμανση θέλει ωρίμανση. Για να υποβληθεί το πρόγραμμα, θα θέλει 

πλήρες τεχνικό δελτίο, θα θέλει δηλαδή ολοκληρωμένη μελέτη με όλες τις 

αδειοδοτήσεις, αν θα πας σε τεχνικό έργο.  Συνεπώς, όταν θα ανοίξει το JESSICA, 

δεν θα είσαι έτοιμος, θα έχεις μόνο ενδεχομένως έργα τα οποία θα λέει η επιτροπή ότι 

τα χρειαζόμαστε, δεν θα μπορείς να τα υποβάλλεις. Συγχώρα με που υποχρεώθηκα. 

Εγώ το λέω από ενδιαφέρον γιατί το JESSICA κάποιοι το χαιρετήσαν ως το επόμενο 

Ταμείο Συνοχής. Θα έχει μέσα και ιδιώτες. Αν λοιπόν, πάμε σ’ αυτή τη λογική, θα 

πρέπει να το επεξεργαστείτε και θα πρέπει να γίνει ο διάλογος, να το ξαναφέρεις, αν 

θα χρειαστείς τεχνική βοήθεια να είναι πάρα πολύ καλό και θα πρέπει να ωριμάσεις 

τα έργα τα οποία ο διάλογος θα φέρει ως 1ο, 2ο, 3ο. Αλλιώς δεν μπορείς να τα  

υποβάλλεις. Δεν υποβάλλουμε στη διαχειριστική αρχή σκοπιμότητα, θέλουμε πλήρες 

τεχνικό δελτίο. Έκανα αυτή τη διευκρίνιση.  

κ. Πρόεδρος: Πολύ σωστά. διευκρινιστικά ήταν όλα αυτά. Το θέμα μπαίνει 

σε ψηφοφορία.           

         

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Όχι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   
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κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Ναι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι   

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Όχι 

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ.  

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 748/2007 απόφασης Δημ. 

Συμβουλίου σχετικά με τις επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ. 

 

κ. Μυστακίδης:  Να αναφερθούμε λίγο στο ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Το 

1991 είχε παρθεί ΑΔΣ όπου έλεγε ότι οι διεργασίες επέκτασης του δικτύου ύδρευσης 

και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω στις κολώνες της ΔΕΗ ήταν υποχρέωση των 

ενδιαφερομένων και στη συνέχεια αυτά τα δίκτυα γινόντουσαν κοινόχρηστα. Τίθεντο 

σε κοινή χρήση και θεωρούνταν δημοτικά. Το 2007, με την απόφαση 748, 

τροποποιήθηκε αυτή η απόφαση η προαναφερθείσα και ορίστηκε ότι οι διεργασίες 

επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σε περιοχές εκτός σχεδίου της πόλης των 

Σερρών θα εξετάζονται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση.  

Να πάμε στα οικονομικά δεδομένα. Από την έρευνα που έγινε την τελευταία 

5ετία, διαπιστώθηκε ότι 311.500 € διατίθενται για τον ηλεκτροφωτισμό. Από αυτά τα 

χρήματα τα 204.000 αφορούσαν ενταλματοποιημένες δαπάνες για ηλεκτροφωτισμό 

σε εκτός σχεδίου περιοχές. Δηλαδή το 65,5% περίπου αφορούσε ηλεκτροφωτισμό 

εκτός σχεδίου. Λαμβάνοντας υπόψη τρία πράγματα, 1ον την αναγκαιότητα θέσπισης 

αντικειμενικών κανόνων αξιολόγησης των αιτημάτων επέκτασης του δικτύου για 

δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, 2ον τη σημαντική μεγέθυνση της έκτασης του νέου Δήμου 

Σερρών μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και 3ον τη δυνατότητα εξοικονόμησης 

πόρων μέσω της ορθολογικοποίησης των σχετικών δαπανών, και εδώ μιλάμε για 

50.000  €  περίπου  ετησίως,  ζητάμε  από  το  Δ.Σ. να εισηγηθεί τη μη συμμετοχή του  
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Δήμου σε αντίστοιχες δαπάνες ηλεκτροδότησης εκτός σχεδίου των ορίων των 

συνοικισμών και των επεκτάσεων των συνοικισμών. Ενώ κατά τα άλλα στα εντός 

σχεδίου παραμένει ότι ίσχυε και ισχύει ότι ίσχυε. Ευχαριστώ. 

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι 

οποίοι μπορούν να χτίσουν εκτός σχεδίου πόλεως όταν έχουν ορισμένα μέτρα. Και 

επειδή αυτοί οι άνθρωποι έτυχε να έχουν κοντά στον οικισμό ένα χωράφι, και το 

χωράφι ήταν εκτός σχεδίου για 100 μ. ή 200 μ., αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο 

άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και να κτίσει ένα σπίτι μέσα στο 

σχέδιο πόλεως δεν πρέπει να πάρει ρεύμα. Είχε λίγες οικονομίες, πήγε στο χωράφι 

του και έφτιαξε ένα σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρε ρεύμα. Τα εκτός 

σχεδίου υπάρχουν επειδή πολλοί άνθρωποι χτίσαν χωρίς οικοδομική άδεια. για ποιο 

λόγο να μην πάρει ρεύμα ο Δήμος; Θα πληρώσουν. Γιατί να το κόψουν.  

κ. Μυστακίδης: κ. Αναστασιάδη δεν λέμε ότι δεν θα πάρει ρεύμα, απλώς 

αναφερόμαστε στο ποιος θα πληρώσει τη δαπάνη.  

κ. Αναστασιάδης: Αυτός που έκανε πάνω σε ένα χωράφι σπίτι πάει να πει ότι 

δεν έχει λεφτά. Διαφωνώ ριζικά.  

κ. Γκότσης:  Στην εισήγηση της υπηρεσίας δύο θέματα υπάρχουν κ. 

Αντιδήμαρχε, το ένα είναι ότι περνάμε στο καθεστώς του 1991, δηλαδή ότι ο Δήμος 

δεν θα πληρώνει τις κολώνες, το ρεύμα, για τα εκτός σχεδίου πόλεως. Το 2ο θέμα, το 

οποίο δεν το διευκρινίσατε, είναι ότι και στα εντός σχεδίου πόλεως πάλι θα 

υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να πληρώσει την κολώνα στη ΔΕΗ ή εκτός αν φέρει από τη 

ΔΕΗ ότι έχει πάρει το ρεύμα. Π.χ. στον οικισμό Σιγής που μπήκε στο εντός σχεδίου 

πόλεως, θα πληρώνουν και αυτοί. Αυτό εσείς το δέχεστε;  

κ. Δήμαρχος: Ισχύει για τα εντός, ότι ίσχυε μέχρι τώρα.  

κ. Κατιρτζόγλου:   κ. Πρόεδρε, έγινε προηγουμένως λόγος ότι το 65,5% της 

δαπάνης που γινόταν μέχρι τώρα για τις επεκτάσεις του δικτύου ΦΟΠ αφορούσε 

εκτός σχεδίου. Μα αυτό είναι αυτονόητο και είναι λογικό. Τα εκτός σχεδίου είναι που 

έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και έχουν και μεγαλύτερο θέμα και ασφάλειας κ.λπ. Και 

γιατί δηλαδή να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό σε ότι ίσχυε μέχρι τώρα; Το 

προσδοκόμενο οικονομικό όφελος, που λέτε 50.000 €, δεν είναι τόσο τραγικά μεγάλο 

το ποσό. Υπάρχουν συνδημότες μας και είναι πολλοί, και υπάρχουν και στην πόλη 

των Σερρών και σε οικισμούς του νέου μεγάλου Δήμου, οι οποίοι πραγματικά έχουν 

ανάγκη από αυτό το πράγμα. Αυτή η κίνηση, νομίζω το προσδοκόμενο όφελος στο 

οποίο στοχεύετε είναι πολύ  μικρό για να δημιουργήσετε πρόβλημα σε όλον αυτόν 

τον κόσμο που ζει στις εκτός σχεδίου περιοχές. Και δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε το 

θέατρο του παραλόγου, γιατί η έννοια της εντός σχεδίου δόμησης υπάρχει μόνο εδώ, 

δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Καλώς ή κακώς υπάρχει αυτή η παγιωμένη κατάσταση. 

Υπάρχουν πολλοί συνδημότες μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Δήμου μας οι 

οποίοι έχουν κτίσει με οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή; 

Θα τους βάλουμε σε δεύτερη κατηγορία;  

Να δεχθώ εγώ να υπάρχει κάποια δυνατότητα συμμετοχής οικονομικής και 

στα εντός και στα εκτός σχεδίου, αλλά αυτοί που έχουν τα εκτός σχεδίου έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη από τέτοιου είδους λάμπες ηλεκτροφωτισμού. Αυτοί είναι που 

έχουν το θέμα της ασφάλειας, αυτοί είναι που έχουν την ανάγκη να πηγαίνουν με 

ανθρώπινες συνθήκες στα σπίτια τους. Νομίζω ότι κάνετε πολύ μεγάλο λάθος με την 

τροποποίηση που φέρνετε.  

κ. Χασαπίδης: Εγώ θέλω να πω ότι στα εντός σχεδίου πόλεως, στις 

επεκτάσεις των δικτύων, όλων των δικτύων γενικά, είναι υποχρέωση του Δήμου. Από 

την πλευρά του Δήμου πρέπει να γίνουν.  
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Όπως για να αναπτυχθεί μια περιοχή οικιστικά, όπως πάμε το νερό, όπως 

κάνουμε τους δρόμους, οφείλουμε και να φωτίσουμε μια περιοχή. Να δώσουμε ρεύμα 

στην περιοχή. Για τα εκτός σχεδίου συμφωνώ ότι πρέπει να επιβαρύνεται ο ιδιώτης 

γιατί μπορεί ο κάθε ένας ιδιώτης μπορεί να κάνει μια αγροικία σε μια περιοχή πολύ 

απομακρυσμένη και δεν μπορεί να πληρώνει το κόστος της μεταφοράς του ρεύματος 

ο Δήμος. Αλλά στα εντός σχεδίου πρέπει το κόστος να το αναλαμβάνει ο Δήμος.  

κ. Τατούδης: Φως, νερό και οδοποιία παντού και ανοιχτά σε όλους τους 

δημότες.  

κα Σαραντίδου: … (δεν ακούγεται) … [σε φτωχές γειτονιές πρέπει να 

προσφέρει ο Δήμος αυτή τη δυνατότητα].     

κ. Γαλάνης: Βασικά νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πολύ βασικό 

πράγμα. Ότι δεν μιλάμε για ηλεκτροδότηση οικίας. Δηλαδή δεν πιστεύω οι 

συνάδελφοι εδώ να νομίζουν ότι μιλάμε για ηλεκτροδότηση οικίας. Και η ΔΕΗ έχει 

αποσαφηνίσει ότι η ηλεκτροδότηση οικίας είναι καθαρά υποχρέωση της ΔΕΗ και ο 

πολίτης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στη ΔΕΗ, να υποβάλλει το σχέδιο του και 

έτσι να παίρνει ρεύμα.  

Τι γινόταν στα εκτός σχεδίου πόλεως, όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε. Με 

πρόσχημα τον ηλεκτροφωτισμό μιας περιοχής, ουσιαστικά ηλεκτροδοτούσαμε την 

οικία κάποιου συμπολίτη μας. Αυτό νομίζω πάει να αποτρέψει το Δ.Σ. εφόσον 

λάβουμε αυτή την απόφαση σήμερα και είναι νομίζω μέσα στα πλαίσια του σχεδίου 

της εξοικονόμησης που ήθελε να παρουσιάσει εδώ.  

κ. …:    Αν είναι αυτός ο σκοπός μπορούμε να το διευκρινίσουμε πολύ απλά, 

εκεί που υπάρχουν κολώνες εκεί μόνο να μπαίνει ΦΟΠ. Να μην κάνουμε εμείς τις 

κολώνες. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι.  

κ. Γαλάνης: Μα αυτό πάω να εξηγήσω κ. Συνάδελφε, επειδή κατάλαβα την 

παρέμβαση σας, αυτό ακριβώς είναι. Ουσιαστικά η διευκρίνιση που κάνω έχει αυτό 

το νόημα. Ότι μέχρι τώρα υπήρχε μια τακτική η οποία ακολουθούσε αυτή τη λογική, 

η οποία κατά την άποψη μου είναι απαράδεκτη, αν θέλει κανείς να προστατέψει και 

τα οικονομικά του Δήμου. Πολύ σωστά αποδεχόμαστε σαν Δ.Α. την εισήγηση που 

κάνει η Τεχνική Διεύθυνση και μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύω θα βάλουμε ένα τέρμα σ’ 

αυτή όλη την τακτική που επικρατούσε και κατά την άποψη μου ήταν και επιζήμια 

για τα οικονομικά του Δήμου. Και πιστεύω ότι λειτουργούσε ευνοϊκά για κάποιους 

συμπολίτες μας και για κάποιους όχι. Τι να πρωτοπληρώσει κανείς; Τόσα εκτός 

σχεδίου πόλεως τι θα μπορούσε να πρωτοπληρώσει κανείς; 

κ. Στεργίου: Εγώ ακούω εδώ μέσα για τη συμμετοχή του Δήμου και για τα 

εντός και για τα εκτός. Δεν βλέπω πουθενά τη συμμετοχή της ΔΕΗ, γιατί βασικά 

αυτός που πουλάει την ενέργεια είναι η ΔΕΗ. Ποια είναι η συμμετοχή της; Μηδέν. 

Δηλαδή ο Δήμος θα πληρώσει τις κολώνες, θα πληρώσει τον φωτισμό, θα πληρώσει 

τα πάντα και η ΔΕΗ θα εισπράττει. Και εμείς θα εισπράττουμε τα ανταποδοτικά του 

ΦΟΠ. Εδώ πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον κ. Εμμανουηλίδη να μας πει ποια είναι 

η συμμετοχή της. Γιατί εγώ νομίζω ότι μια εταιρεία η οποία θέλει να πουλήσει, είναι 

υποχρεωμένη να φέρει ρεύμα στον δημότη και να μην επιβαρύνεται ο Δήμος με αυτό 

το κόστος. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί εμείς, τουλάχιστον στον ΟΤΕ, υπήρχαν 

τουλάχιστον 8 εκτός σχεδίου από΄250 μ., γιατί το κάνει αυτό η ΔΕΗ και τελικά 

πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο ώστε η ΔΕΗ που είναι η παραγωγός και θα 

κονομάει από αυτή την ιστορία, να πάρει το κόστος. Να μην το πάρει ο Δήμος. Και 

συμφωνώ και με την πρόταση που έγινε, όπου υπάρχουν κολώνες θα βάζουμε ΦΟΠ, 

όπου δεν υπάρχουν κολώνες δεν βάζουμε. Πρέπει η ΔΕΗ να κληθεί να αναλάβει τις 

ευθύνες της και να μη ζητάει από τους δημότες της 5-6.000 για ρεύμα.  
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κ. …:  Όπου υπάρχουν κολώνες να μπει ΦΟΠ, αν δεν υπάρχουν κολώνες … 

…(δεν ακούγεται)… 

κ. Φωτιάδης:  Εμείς ως παράταξη δεχόμαστε την πρόταση του κ. Στεργίου 

να την αποτυπώσετε σε μια παράγραφο, με διατύπωση και με νομική υποστήριξη. 

Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να μπει το θέμα αυτό, διότι άλλαξε το καθεστώς της 

ΔΕΗ, μπαίνουν ιδιώτες, ο νόμος εξελίσσεται και πρέπει να αρχίσει η ΔΕΗ να 

συζητάει εσωτερικά για να αναπτυχθούν τα δίκτυα. Διότι δεν θα πληρώνουν οι δήμοι 

για την ανάπτυξη των δικτύων να πουλάνε μετά οι ιδιώτες ρεύμα. Γιατί μετά θα πάει 

ο ιδιώτης, θα πάρει το δίκτυο και θα πουλάει ρεύμα. Είναι σημαντικό αυτό και θα 

πρέπει να το βάλουμε. Μέχρι τώρα μπορούσε η ΔΕΗ και το έκανε στο αγροτικό 

ρεύμα. Το 1/3 ήταν δική της συμμετοχή, το άλλο ήταν του Κράτους και ο ιδιώτης. 

Τριμερής χρηματοδότηση. Να μπει και η ΔΕΗ. Μπορούμε να το διατυπώσουμε με το 

μοντέλο της ηλεκτροδότησης των αγροτικών παροχών, να είναι τριμερής. Να μπει η 

ΔΕΗ με ένα ποσοστό.  

Να το ψάξετε κ. Γαλάνη και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε μια 

πρωτοπορία. Μπήκαν κάποτε στην ΚΕΔΚΕ όμως τότε το καθεστώς ήταν 

διαφορετικό. Τώρα, ανοίγει αυτό το θέμα, έσπασε η ΔΕΗ σε 3 εταιρείες, μπαίνουν οι 

ιδιώτες στην πώληση του ρεύματος και νομίζω ότι είναι … (δεν ακούγεται) … 

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή τα εντός σχεδίου πόλεως δεν τα συζητάμε, όπου 

έχει γίνει πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής, οι ιδιώτες πλήρωσαν εισφορά 

σε χρήμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Πληρώνουν εισφορά για να γίνει δρόμος, 

ύδρευση, φωτισμός. Μιλάμε για τα εκτός σχεδίου. Και επαναλαμβάνω, έτσι όπως 

πάτε εσείς, θέλετε οι πλούσιοι μόνο να έχουν ρεύμα και ασφάλεια, οι δε φτωχοί να 

πεθάνουν. Αυτό θέλετε. Είστε και σοσιαλιστές! Να ντρέπεστε! 

κ. Πρόεδρος: κ.κ. Συνάδελφοι, επαναλαμβάνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων, 

για τα εντός σχεδίου ότι ίσχυε και για τα εκτός σχεδίου την εισήγηση της υπηρεσίας.  

Για το β) σκέλος, των εκτός σχεδίου, είπαμε ότι εισηγείται η υπηρεσία.  

κ. Κατιρτζόγλου: Όπου υπάρχει κολώνα.  

κ. Πρόεδρος:  Μα αυτό εξυπακούεται, όπου υπάρχει κολώνα, εκεί δεν είναι 

το κόστος, εκεί το κόστος είναι μηδαμινό, 50 € κοστίζει ένα μπράτσο στην κολώνα. 

Εκείνα είμαστε υποχρεωμένοι να τα βάζουμε.  

   
κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Όχι   
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κ. Τατούδης:     Όχι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Όχι     

κ. Γκότσης:      Όχι  

κ. Αναστασιάδης:   Όχι      

κ. Ίντος:      Όχι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι   

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Ναι 

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ.  

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτά τα δίμηνα που έχετε μπροστά σας αφορούν όλη την 

περίοδο μέχρι 31/12.  

Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   
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κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Όχι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι   

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Όχι 

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα Νεκροταφεία του Δήμου 

Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:  Αφορά όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. Μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  
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κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Ναι   

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Όχι   

κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Όχι 

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε κτίριο του 

αμαξοστασίου του Δήμου Σερρών¨ και  ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης πρ/σμού 17.000,00 €. 

 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι νομίζω ότι είναι ένα από τα 

σημαντικά θέματα που αφορούν το Δ.Σ. Μπορεί ο τίτλος να μην προδίδει που 

ακριβώς αναφέρεται και τη σοβαρότητα του θέματος, όμως όπως αντιλαμβάνεστε 

όλοι που έχετε διαβάσει το θέμα, πρόκειται για τη δημιουργία των αποθηκών, δηλαδή 

ουσιαστικά από όλο αυτό το διάστημα που είδαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου και το 

πώς πρέπει και που να είναι εγκατεστημένες οι αποθήκες του Δήμου Σερρών για να 

λειτουργούν με έναν συντεταγμένο και συστηματικό τρόπο, φέρνουμε αυτή τη 

μελέτη, μελέτη την οποία εκπόνησε η Τεχνική Διεύθυνση του Δήμου Σερρών και 

έχουμε προσδιορίσει και σε συνεργασία και με τους Αντιδημάρχους και τον κ. 

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Διεύθυνσης αλλά και με τον Αντιδήμαρχο τον κ. Χράπα ο 

οποίος είναι εκεί στο Αμαξοστάσιο, έχουμε προσδιορίσει τον χώρο, ένας χώρος ο 

οποίος ήδη λειτουργεί υποτυπωδώς σαν αποθήκη, όμως πιστεύω μ’ αυτόν τον τρόπο 

συγκεκριμένα θα ρθούμε να βάλουμε αυτή τη λογική που όλες οι παρατάξεις πιστεύω 

και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά επιθυμούν, να λειτουργήσουμε τις αποθήκες 

του Δήμου Σερρών. Οι πληροφορίες μου από τη SINGULAR που συνεργάζεται με 

τον Δήμο Σερρών, είναι ότι πολύ λίγοι δήμοι σε όλοι την Ελλάδα, νομίζω 5, 

λειτουργούν αποθήκη συστηματικά, δηλαδή έχουν προσδιορισμένο τον χώρο των 

αποθηκών, έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί έναν υπολογιστή και έχει δελτίο 

εισόδου  και εξόδου,  συγχρόνως  έχει την ενημέρωση  στο Λογιστήριο και το  Τμήμα  
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Προμηθειών, είστε νομίζω γνώστες και του γεγονότος ότι ήδη για πρώτη φορά στον 

Δήμο Σερρών λειτουργούμε στο Τμήμα Προμηθειών ομαδοποιημένες προμήθειες, γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι έρχεται και συνοδευτικά αυτό το θέμα της 

λειτουργίας των αποθηκών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται αυτό το θέμα. έχουμε 

βρει τα φυσικά πρόσωπα, έχουμε βρει τον φυσικό χώρο, θα στήσουμε την αποθήκη 

του Δήμου Σερρών και μέσα από εκεί και σε συνεργασία με τη SINGULAR έχουμε 

μιλήσει με τον κ. Μανιάτη, και σε συνεργασία με τον σύλλογο εργαζομένων οι οποίοι 

ως πάγιο αίτημα τους έχουν θέσει εδώ και πολύ καιρό αυτό το θέμα και είναι ένα 

καθολικό αίτημα αυτό, να λειτουργήσουν οι αποθήκες του Δήμου Σερρών, φέρνουμε 

αυτό το θέμα προς ψήφιση.  

Μη σας ξεγελά αυτό το νούμερο, είναι η μελέτη που έπρεπε έτσι να γίνει και 

να αναφέρονται όλες οι δαπάνες που πρέπει να κοστολογηθούν, θα γίνει με 

αυτεπιστασία, δηλαδή ουσιαστικά τα έξοδα που θα χρειαστούν θα είναι τα 5.200 €, 

δηλαδή μόνη της η υπηρεσία θα στήσει αυτές τις αποθήκες, θα προμηθευτούμε τα 

υλικά και θα μπορέσουμε να κάνουμε τις αποθήκες από μόνοι μας. Απλά χρειαζόταν 

να ψηφιστεί έτσι το θέμα, με τη μελέτη, έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Είμαι στη διάθεση 

σας, όλο αυτό το διάστημα, τους τελευταίους 4-5 μήνες, συνεργάστηκα και με τους 

άλλους αντιδημάρχους, και με το σύλλογο εργαζομένων, και με τους υπαλλήλους για 

να αναζητήσω τα φυσικά πρόσωπα που θα λειτουργήσουν την αποθήκη. Έχουμε βρει 

έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε για 10 χρόνια σε αποθήκες σε ιδιωτική επιχείρηση 

και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, να στήσουμε την αποθήκη όπως 

ακριβώς προβλέπεται από τη μελέτη και να λειτουργήσουμε επιτέλους με έναν τρόπο 

πολύ ορθολογικό.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα.  

 

 

κ. Δινάκης:      Ναι 

κ. Γαλάνης:      Ναι 

κ. Μυστακίδης:     Ναι 

κ. Γρηγοριάδης:     Ναι  

κ. Στεργίου:      Ναι  

κ. Αραμπατζής:     Ναι  

κ. Σταυρόπουλος:     Ναι  

κ. Αρναούτογλου:    Ναι   

κ. Καλαϊτζίδης:     Ναι  

κ. Χατζημαργαρίτης:    Ναι  

κ. Χασαπίδης:     Ναι  

κ. Σούζας:      Ναι  

κ. Θεοχάρης:     Ναι  

κ. Δούκας:      Ναι  

κ. Νιτζάμης:      Ναι   

κ. Βαλτσάνης:     Ναι   

κ. Μοσχολιός:     Ναι   

κ. Τατούδης:     Ναι  

κ. Κατιρτζόγλου:     Ναι     

κ. Γκότσης:      Ναι  

κ. Αναστασιάδης:   Ναι      

κ. Ίντος:      Ναι  

κ. Σαραντίδου:   Ναι    
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κ. Χρυσανθίδης:     Ναι   

κ. Γάτσιος:    Ναι  

κ. Φωτιάδης:   Ναι   

κ. Δρίγκα:      Ναι   

κ. Ηλιοπούλου:     Ναι  

κ. Κοτρώνης:    Ναι 

κ. Αγοραστός:     Ναι  

κ. Δημητρίου:     Ναι  

κ. Δήμου:      Ναι  

κ. Μερετούδης:     Ναι  

κ. Αποστολίδου:     Ναι  

κ. Αγιαννίδου:     Ναι  

κ. Χράπας:      Ναι  

κ. Μπιτζίδου:     Ναι  

κ. Χουρουζίδης:     Ναι  

κ. Παπαβασιλείου:     Ναι  

 

- Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ. 

      
ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 18/2011 απόφασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός σχετικά με ¨εκμίσθωση 

δημοτικών χωραφιών (πρώην κοινοτικών της Τ.Κ. Χριστός) στο Δήμο 

Σερρών¨. 

 

κ. Χασαπίδης: Μόνο μία παρατήρηση. Αν είναι δυνατόν, επειδή ένα κομμάτι 

εξαιρέθηκε με πρόταση του τοπικού συμβουλίου, εκεί που είναι οι υδρευτικές 

γεωτρήσεις, αν μπορέσουμε εκείνη την περιοχή να την δεντροφυτεύσουμε. Να 

κάνουμε λευκοκαλλιέργεια.  

Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου:  … (δεν ακούγεται) …   

                      

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, σχετικά με ¨συζήτηση 

αιτήματος για χορήγηση άδειας ανασκαφής για την ανεύρεση 

κρυμμένου θησαυρού στην Τοπική Κοινότητα Χριστός του Δήμου 

Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακιάς, σχετικά με 

¨εκμίσθωση δια δημοπρασίας κοινοτικής έκτασης 9.178,85 τ.μ. για 

χρονικό διάστημα 30 ετών έναντι ολικού μισθώματος 55.073,10 € για 

την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού και κατασκευή 

επαρκούς οδοποιίας προς τις εγκαταστάσεις του σταθμού¨. 
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κ. Γαλάνης: Αυτό το κομμάτι γης χρειάζεται για την κατασκευή επαρκούς 

οδοποιίας προς τις εγκαταστάσεις του σταθμού. Εδώ έρχεται η εισήγηση με την 

σύμφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας και με την εισήγηση της εκτιμητικής 

επιτροπής και το θέμα πηγαίνει προς την Ο.Ε. για να βάλει τους όρους γιατί αυτή η 

τιμή, που από ότι ήλεγξα πρόκειται για τιμή πολύ μεγαλύτερη από τις φυσιολογικές 

τιμές, με τη λογική ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που γίνεται εκεί, οπότε εμείς 

ευχόμαστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό μίσθωμα από εκεί. Και έρχεται το θέμα 

στην Ο.Ε., μετά από απόφαση για να ορίσει τους όρους της δημοπρασίας. Αυτή η 

τιμή είναι η αρχική, η τιμή με την οποία θα αρχίσει η δημοπρασία και για να είναι 

πολύ διάφανο το θέμα είναι και μέλη της εκτιμητικής αρχής εδώ. Έρχεται το θέμα 

μετά από απόφαση της Τοπικής Κοινότητας, γνώμη της εκτιμητικής επιτροπής, και 

πάει Ο.Ε.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ συμφωνώ, αλλά θα πρέπει μια παράκληση στον 

εργολάβο, η κοινότητα Βαμβακιάς στους κοινόχρηστους χώρους που έχει τις λάμπες, 

να μην πληρώνει φως και το κοινοτικό κατάστημα. Αυτό να μπει σαν όρος. Εφόσον 

παίρνει από την κοινότητα το ρεύμα, να μην πληρώνει η κοινότητα για τους 20-30 

λαμπτήρες που έχει έξω στους κοινόχρηστους χώρους και το κεντρικό κατάστημα να 

μην πληρώνουν ρεύμα.  

    

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 10/2011 απόφασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής, σχετικά με ¨την 

εκμίσθωση δια δημοπρασίας κοινοτικής έκτασης 10.000,00 τ.μ. για 

χρονικό διάστημα 25 ετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής 

μονάδας¨. 

 

κ. Αναστασιάδης: Το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ. Να έχουμε τη γνώση ότι ο 

Δήμος μπορεί να κάνει χωρίς να πληρώσει μία δεκάρα όσα … μπορεί. Παίρνει ένα 

δάνειο από την τράπεζα, η απόσβεση γίνεται περίπου στα 4-5 χρόνια και τα υπόλοιπα 

όλα χρόνια είναι δωρεάν για τον Δήμο. Θα πρέπει όμως αυτή η εταιρεία, πάλι για την 

Κοινότητα Ορεινής πάλι να μην πληρώνει σε κοινόχρηστους χώρους το ρεύμα. Να 

πηγαίνει δωρεάν. Το ρεύμα που θα πληρώνει η κοινότητα και ο οικισμός να το 

πληρώνει ο εργολάβος.  

κ. Γάτσιος: Στο συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει η Υπηρεσία να δει γιατί στη 

συγκεκριμένη έκταση, γιατί έχει δοθεί με απόφαση σε προηγούμενο ιδιώτη επενδυτή. 

Βέβαια ο προηγούμενος πλήρωσε τις πρώτες δόσεις και στη συνέχεια δεν πλήρωσε. 

Πρέπει να δει η υπηρεσία για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα γιατί υπάρχει 

απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου. Το τοπογραφικό έχει δοθεί αλλού.  

κ. …:      Η σύμβαση είναι σε ισχύ;  

κ. Γάτσιος: Πρέπει να το δούμε. Απλά ρώτησα τον χώρο στον Πρόεδρο, αν 

είναι αυτός και του είπα ότι τον έχουμε δώσει σε άλλον. Να μην έχουμε μπέρδεμα.  

κ. Μυστακίδης:   Σ’ αυτήν την απόφαση του Δ.Σ. που πιστεύω ότι είναι 

αντίγραφο της παλιάς ή ήταν με εκείνο το πλάνο φτιαγμένη, λέει στις τελευταίες 

σειρές ¨… η ανωτέρα έκταση αυτοδίκαια περιέρχεται …¨. Θα το ερευνήσουμε όμως.  

κ. Γάτσιος: Και κάτι άλλο, ενεργοποιείστε παρακαλώ λίγο τις υπηρεσίες. 

Έχει δύο μήνες που έχει γίνει η δημοπρασία για την άλλη εταιρεία που δώσαμε τα 

130 στρ. περίπου για τα φωτοβολταϊκά, η εταιρεία θέλει να κάνει συμβόλαιο για να 

πληρώσει στον Δήμο 25.000 €, και ο Δήμος κωλυσιεργεί.  
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κ. Πρόεδρος:   Πείτε κάτι συγκεκριμένο.  

κ. Γάτσιος: Έχει σταλεί η απόφαση εδώ, ήταν ελλιπής, τη γύρισα στον Δήμο 

εγώ, συμπλήρωσα στοιχεία, ξανά έχει πρόβλημα, με το Δασαρχείο είχαμε κάνει 

αίτημα για να κάνει πράξη χαρακτηρισμού αλλά αφού έγινε ο Καλλικράτης ζήτησε 

ξανά από τον Δήμο να κάνει ο Δήμος νέο έγγραφο αν ο νέος Δήμος επιθυμεί να γίνει 

πράξη χαρακτηρισμού, η πράξη χαρακτηρισμού ακόμα δεν έχει γίνει. Να ασχοληθεί 

λίγο η υπηρεσία πιο έντονα και να περπατήσει γιατί οι πλειοδότες θέλουν να έρθουν 

να πληρώσουν γιατί μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να καταθέσουν στην … 

πρόταση για να κάνουν τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση τους.  

        

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων έτους 

2009¨, πρ/σμού 9.700,00 €, δαπάνη εργασιών 7.042,20 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨, πρ/σμού 460.000,00 €, 

δαπάνη εργασιών 363.172,33 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   34ο: Έγκριση της με αρ. πρωτ. 43048/2011 απόφασης της Δ/νσης 

Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ σχετικά με την διάλυση της 

σύμβασης του έργου ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. 

Σκουτάρεως¨ Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση της με αρ. πρωτ. 23670/2011 απόφασης της Δ/νσης 

Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ σχετικά με την διάλυση της 

σύμβασης του έργου ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κ. 

Καμήλας¨ Δήμου Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:   Και στο 34ο και στο 35ο συνάδελφοι, διορθώστε, δεν είναι 

¨Έγκριση¨, ¨Ενημέρωση¨ είναι.  

Ενημέρωση από τον κ. Μυστακίδη.  

κ. Μυστακίδης:  Είναι δύο έργα που ξεκίνησαν, δεν υπήρχαν τα χρήματα και 

οι εργολάβοι ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία κάναν κάποιους 

μικρούς λογαριασμούς της τάξης των 2.000 για να δουν αν έστω γι’ αυτά τα δύο ποσά  

υπάρχουν χρήματα και τελικά είδαν ότι δεν υπάρχει χρήμα και τηρώντας τις 

ημερομηνίες, αφού καταθέσαν τους λογαριασμούς οι οποίοι δεν ευοδώθηκαν και 

πέρασαν οι ημερομηνίες που ορίζει ο νόμος, είχαν το δικαίωμα να κάνουν αυτή τη 

διάλυση.  

κ. Τατούδης: Ποιος σας είπε εσάς ότι δεν υπάρχουν χρήματα; Εδώ υπάρχουν 

εγκρίσεις, η μία λέει 200.000 και η άλλη λέει 180.000. Εδώ λέει Ειδικό Ταμείο 

Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Είναι ένα Τμήμα του 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  
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Όσες φορές ήμουν Δήμαρχος και πήγαινα μου λέγανε ¨ναι, θα 

χρηματοδοτηθείτε¨. Και επί ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι έγινε και δεν χρηματοδοτούνται; Πήγε 

καμιά φορά ο δήμαρχος στο …; Πήγατε; Τι σας είπαν εκεί; Τι έγινε; Γιατί αυτά τα 

λεφτά εγκρίθηκαν και είναι κρίμα αυτά τα λεφτά να χαθούν. Όχι δεν υπάρχουν λεφτά, 

υπάρχουν. Υπάρχουν εγκρίσεις από τον Υπουργό. Και η δέσμευση της Κυβέρνησης 

ήταν όσα έργα ξεκίνησαν θα τελειώσουν. Έτσι μου λέγανε τουλάχιστον.  

κ. Δήμαρχος:   Αυτά τα έργα εγκρίθηκαν από το 2009, δημοπρατήθηκαν, 

λεφτά δεν δόθηκαν όμως. Και γι’ αυτό, επειδή δεν δόθηκαν λεφτά και δεν 

πληρωνόντουσαν οι εργολάβοι, η υπηρεσία, η πρώην ΤΥΔΚΕ δηλαδή, ο κ. 

Λογοθετίδης, εκτελώντας αυτά που λέει ο νόμος, διέλυσε τη σύμβαση. Ήταν 

υποχρεωμένος να τη διαλύσει, χωρίς καν να μας ρωτήσει. Εμείς θέλαμε να τη 

συνεχίσουμε. Και οι εργολάβοι φυσικά δεν θέλαν να συνεχίσουν διότι δεν 

πληρωνόντουσαν. Από το 2009 μέχρι τώρα οι τιμές άλλαξαν, εγώ ήρθα σε επαφή με 

τον εργολάβο, τον παρακάλεσα αν είναι δυνατόν να συνεχίσει και μου λέει ¨δεν με 

συμφέρει, έχουν αλλάξει οι τιμές, δεν με συμφέρει να συνεχίσω με εκείνες τις τιμές¨, 

αλλά πέραν αυτού δεν είχαν δώσει ούτε ένα € μέχρι το 2010. 

κ. Τατούδης: Ένας λογαριασμός από ένα έργο πληρώθηκε.  

κ. Δήμαρχος: Στο Σκούταρι, ένα πολύ μικρό ποσό. Πάρα πολύ μικρό. Από το 

2009 μέχρι το 2010 πληρώθηκε ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Δεν δίναν λεφτά. Εν 

συνεχεία το 2011, το πρώην ΕΤΕΡΠΣ μετατράπηκε σε Πράσινο Ταμείο, και το 

Πράσινο Ταμείο το πρώτο Διοικητικό του Συμβούλιο ανέλαβε τον Ιούνιο, με τον 

νεοδιορισθέντα πρόεδρο. Εγώ πήγα πάρα πολλές φορές στο πρώην ΕΤΕΡΠΣ, στο 

Πράσινο Ταμείο, μου είχαν πει ότι τον Ιούνιο θα δουν για το μέλλον αυτών των 

έργων, τον Ιούνιο που πήγα μου είπαν ότι εγκρίθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης 

και εκεί που χαρήκαμε και λέγαμε ότι μήπως πάρουμε, μήπως δώσουν λεφτά, έρχεται 

αυτό το έγγραφο από τον κ. Λογοθετίδη που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί 

η σύμβαση. Μάλιστα στην Ο.Ε. εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να μη διαλυθεί η 

σύμβαση. Έρχεται ο κ. Λογοθετίδης εφαρμόζοντας τον Νόμο, διαλύει τη σύμβαση, 

δεν μπορούμε εμείς καν να πάρουμε απόφαση εδώ. Γι’ αυτό και κάνουμε ενημέρωση, 

μπορούσε να μην έρθει καν το θέμα. Κάναμε αμέσως, στείλαμε έγγραφο στο Πράσινο 

Ταμείο και ζητάμε την επαναδημοπράτηση αυτών των δύο έργων, και την Πέμπτη 

που θα πάω στην Αθήνα θα πάω και ο ίδιος εκεί, γιατί προσπαθώ τηλεφωνικό να 

έρθω σε επαφή με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου και είναι αδύνατον. Θα δω 

εκεί με τους διευθυντές, θα προσπαθήσω να συναντηθώ και με τον Πρόεδρο για την 

επαναδημοπράτηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα ασκηθούν πολιτικές πιέσεις για την 

επαναδημοπράτηση των έργων.  

κ. Αναστασιάδης:  κ. Πρόεδρε κινδυνεύει το έργο να χαθεί. Μη διαλύετε τη 

σύμβαση γιατί είναι εις βάρος του Δήμου. Αφήστε τα άλλα που ξέρετε.  

κ. Πρόεδρος:  Λύεται η συνεδρίαση.  

   

- Εγκρίνεται.  

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

Πρ 1/21/ 2011: Σχετικά με ερώτηση του κ. Κοτρώνη με θέμα: «Κίνδυνος εκποίησης 

της δημοτικής περιουσίας μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και 

του Εφαρμοστικού Νόμου». 
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Πρ 2/21/ 2011: Σχετικά με ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον έλεγχο 

διαχείρισης του ΧΥΤΑ και τη μείωση του λειτουργικού κόστους από 

ανάδοχο εταιρεία.  

 

711 / 2011:  Έγκριση αναμόρφωσης πρ/σμού για την μεταφορά μαθητών 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

 

712 / 2011:  Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 76η Δ.Ε.Θ. 2011. 

 

713 / 2011:  Έγκριση πρόσληψης δύο (2) Κοινωνικών Λειτουργών με 2μηνη 

σύμβαση εργασίας.  

 

714 / 2011:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα ποσού 6.970,00 €  για την 

προμήθεια υλικών σχετικά με την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης νέου 

δικτύου συλλογής βιοαερίου ΧΥΤΑ Σερρών.  

 

715 / 2011:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα ποσού 6.970,00 €  για την 

προμήθεια υλικών σχετικά με την εκτέλεση εργασιών κατασκευής 

δικτύου επανακυκλοφορίας  διασταλαζόντων  ΧΥΤΑ Σερρών.  

 

 Πρ 3/21/ 2011: Αναβάλλεται το θέμα: «Απονομή τίτλου επίτιμού δημότης της 

πόλεως των Σερρών κ. Σταμάτη Κριμιζή.  

 

Πρ 4/21/ 2011: Αναβάλλεται το θέμα: «Απονομή διακρίσεως στους Σερραίους 

αθλητές Special Olympics  για τις διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους 

Αγώνες  SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011. 

 

716 / 2011:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτου (ROM). 

 

717 / 2011:  Έγκριση της υπ΄   αριθμ. 64/2011 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. με θέμα: 

«Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) βοηθών  

βρεφονηπιοκόμων».  

 

718 / 2011:  Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως χώρου για 

ανέγερση αίθουσας πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων με 

δημοτικό ακίνητο ίσης αξίας.  

 

719 / 2011:  Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το 

Κυνοκομείο του Δήμου μας.  

 

720 / 2011:  Έγκριση μελέτης προμήθειας ανταλλακτικών των εργαλείων 

κηποτεχνικών εφαρμογών.  

  

721 / 2011:  Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλεως  στα Ο.Π. 39-40 της 

Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως. 
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722 / 2011:  Καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό στους  κ.κ. 

Μανώλογλου Αλεξάνδρα και Κεχλιμπάρη Συμεών. 

  
723 / 2011:  Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό, μετά 

από συμψηφισμό από τον κ. Μπαΐρα Χρήστο. 

 

724 / 2011:  Ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης  ύψους 60.000,00 € για την 

συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 

ΕΣΑΝΣ.  

 

725 / 2011:  Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 1ης εντολής κατανομής ΣΑΤΑ/2011 

ύψους 471.981,00 €.  

 

726 / 2011:  Δημιουργία πίστωσης για προμήθειες που αφορούν την συντήρηση 

των μηχανογραφικών συστημάτων του Δήμου και ψήφιση σχετικής 

πίστωσης ποσού 15.000,00 €. 

 

727 / 2011:  Έγκριση εκτέλεσης της τεχνικής μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (6ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών)» προϋπολογισμού 4.045.000,00 €. 

 

728 / 2011:  Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΩΝΑ». 

 

729 / 2011:  Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΠΑΤΑΝΙΩΝ, ΜΟΡΑΜΟΡ ΣΤΟ Τ.Δ. 

ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΩΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ Τ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ». 

 

730 / 2011:  Έγκριση και παραλαβή μελέτης δασικής οδοποιίας για την 

αντιπλημμυρική προστασία (τεχνικά έργα) του δασικού δρόμου 

κοιλάδας Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών.   

 

731 / 2011:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, 

για την 1η  Ιουνίου 2011.  

 

732 / 2011:  Ομοίως για την 5η  Μαίου 2011.  

 

733 / 2011:  Ομοίως για το διάστημα από 12-13 Μαίου 2011.  

 

734 / 2011:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία, Νομικού Συμβούλου του Δήμου. 

 

735 / 2011:  Ομοίως της δικηγόρου κας Πολύζου Μαρίνας.   
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736 / 2011:  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών ακινήτων – δωρεάν 

παραχώρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Δημοτικής Κοινότητας 

Κ. Μητρούση για την εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΕΣΑΝΣ και 

της ΔΑΕΚΑΣ, εταιρειών ΟΤΑ. 

 

737 / 2011:  Έγκριση τροποποίησης αρδευτικής περιόδου για τη διανομή νερού  

στα δίκτυα  άρδευσης της Τ. Ενότητας Άνω Βροντούς.  

 

738 / 2011:  Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης σε επικείμενη 

πρόσκληση της Πρωτοβουλίας JESSICA για την Ελλάδα.  

 

739 / 2011:  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 748/2007 απόφασης Δημ. 

Συμβουλίου σχετικά με τις επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ. 

 

740 / 2011:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

741 / 2011:  Ομοίως για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα Νεκροταφεία 

του Δήμου Σερρών. 

 

742 / 2011:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε κτίριο του 

αμαξοστασίου του Δήμου Σερρών¨ και  ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης.                                 

 

743 / 2011:  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών  της Τοπικής Κοινότητας  

Χριστός του Δήμου Σερρών. 

 

744 / 2011:  Έγκριση της  υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Χριστός 

σχετικά με χορήγηση άδειας ανασκαφής για την ανεύρεση κρυμμένου 

θησαυρού  στην Τ.Κ. Χριστός του Δήμου Σερρών.  

      
745 / 2011:  Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας 

Βαμβακιάς, σχετικά με ¨εκμίσθωση δια δημοπρασίας κοινοτικής 

έκτασης 9.178,85 τ.μ. για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού 

σταθμού και κατασκευή επαρκούς οδοποιίας προς τις εγκαταστάσεις 

του σταθμού.   

 

746 / 2011:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου 

της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής, σχετικά με ¨την εκμίσθωση δια 

δημοπρασίας κοινοτικής έκτασης 10.000,00 τ.μ. για την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκής μονάδας¨.    

 

747 / 2011:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων έτους 

2009¨.                                                                
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748 / 2011:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨.                               

 

 

Πρ 5/21/ 2011: Ενημέρωση σχετικά με την αρ. πρωτ. 43048/2011 απόφαση της 

Δ/νσης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ που αφορά την 

διάλυση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής 

Πλατείας  Τ.Δ. Σκουτάρεως».  

 

Πρ 6/21/ 2011:    Ομοίως για την διάλυση της σύμβασης του έργου:  «Διαμόρφωση 

πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας Δήμου Σερρών».  

 

 

  

 

   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) Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

7)  Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

8) Γαλάνης Στέργιος 

 

9) Γάτσιος Αθανάσιος 

 

10) Γκότσης Ηλίας 

 

11) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

12) Δημητρίου Ευστράτιος 

 

13) Δήμου Ιωάννης 

 

14) Δινάκης Κωνστανίνος 

 

15) Δούκας Γεώργιος 

 

16) Δρίγκα Χρυσούλα 

 

17) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

18) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

19) Ίντος Δημήτριος 

 

20) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

21) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

22) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

23) Μερετούδης Δημήτριος 
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24) Μηλίδης Θεόδωρος 

  

25) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

26) Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

27) Μυστακίδης Παύλος 

 

28) Νιζάμης Δημήτριος  

 

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 

                 

 

 

 

 

 


