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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό, έχει μοναδικό θέμα τον ορισμό, εκλογή 

εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμός 45 της 30ης Αυγούστου του 2011, παρακαλώ ησυχία, 

οι Δήμοι αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων έως την 9η Σεπτεμβρίου2011, και φυσικά καθορίζεται ο 

αριθμός των εκπροσώπων του Δήμου από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Για το Δήμο 

Σερρών είναι ένας (1) ο Δήμαρχος και επτά (7) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Από αυτούς οι 

τέσσερεις (4) από τη συμπολίτευση, τα 3/5 δηλαδή, και οι τρεις (3) από όλη μαζί την 

αντιπολίτευση, τα 2/5.  

Αν και δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο για το αν ψηφίζουν ή όχι οι ανεξάρτητοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, μετά από έρευνα, σήμερα το πρωί και από διευκρινιστικές 

ερωτήσεις σε Περιφέρεια και Υπουργείο οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν 

να ψηφίσουν, έχουν δικαίωμα ψήφου, στην κάλπη της αντιπολίτευσης.  

Λοιπόν, η ψηφοφορία είναι μυστική. 

Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους συμβούλους της 

πλειοψηφίας.  

Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας εκλέγονται, κατά συνδυασμούς, από τους συμβούλους 

της μειοψηφίας.  

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 

Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις 

τελευταίες δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον μία (1) έδρα στο δημοτικό 

συμβούλιο  

Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο 

δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.  

Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο, αυτός προέρχεται 

υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως, έχει 

καταρτίσει συνδυασμό.  

Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το συνολικό 

αριθμό των εκπροσώπων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4, αυξημένο κατά 1. 

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, όπως πράξατε, την οποία υπογράφουν 

όλοι οι υποψήφιοι. 

Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που 

εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, που καταρτίζουν το συνδυασμό για την 

ανάδειξη εκπροσώπων.  
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Από κάτω, όπως γράψατε πολύ ορθά, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα 

των υποψηφίων εκπροσώπων του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της οικείας 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. 

Η δήλωση κατατίθεται στο προεδρείο, όπως είναι γνωστό, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε 

συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με 

αλφαβητική σειρά.  

Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο 

ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. (Αυτά τα διαβάζω για να μην κάνουμε κάποιο λάθος 

στη διαδικασία)  

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους 

εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα, η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή όπως 

είπα η πλειοψηφία εκλέγει τέσσερεις (4), η μειοψηφία όλη μαζί εκλέγει τρεις (3). 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη το συνδυασμό που 

προτείνεται από την πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε 

άλλη κάλπη. Γι αυτό βλέπετε και δύο (2) κάλπες. 

Εδώ υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος δεν χρειάζεται να τον διαβάσω, λοιπόν, 

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι προς 

διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα 

αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, αρχίζοντας από το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο.  

Εάν το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσοτέρων συνδυασμών είναι ίσο, διενεργείται, 

μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

Οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά εκλογής, και αν δεν εκλεγούν με σταυρό 

προτίμησης, με αλφαβητική σειρά. 

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς, 

καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του 

δημοτικού συμβουλίου. 

Οι υπόλοιποι, κατά σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Γενική 

Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και καταλαμβάνουν τις θέσεις των 

τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθούν. 

Στην περίπτωση που σε δήμο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων για οποιονδήποτε λόγο, οι θέσεις παραμένουν κενές και 

δεν συμπληρώνονται. 

Λοιπόν, τέλος, ξεκινώντας την διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων θέλουμε τέσσερεις 

(4) εθελοντές ψηφολέκτες. Δύο (2) από τη συμπολίτευση και δύο (2) από την 

αντιπολίτευση. Οι μικτότεροι στην ηλικία. 

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Συγνώμη λίγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε την 

δυνατότητα να μιλήσουμε; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως και έχετε την δυνατότητα να μιλήσετε. Θα σας αναγνώσω 

και τα ψηφοδέλτια τα οποία μου καταθέσατε,  

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Μια διευκρινιστική ερώτηση. Παραβάν δεν υπάρχει; 
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κ. Πρόεδρος: Μυστική ψηφοφορία θα γίνει, θα παίρνετε τα ψηφοδέλτια το 

βάζετε σε φάκελο, είναι έτοιμα όλα αυτά τα ψηφοδέλτια, σταυρώνεται και το ρίχνετε 

στην ανάλογη κάλπη. Λοιπόν να διαβάσω λίγο τους συνδυασμούς κύριοι συνάδελφοι, 

κάντε λίγη ησυχία. 

Συνδυασμός «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων». Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη 

εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι οι εξής: ο κ. Αραμπατζής Θεόδωρος του Γεωργίου, ο κ. Γρηγοριάδης 

Παναγιώτης του Ευστρατίου, ο κ. Στεργίου Νικόλαος του Στεργίου, ο κ. Χράπας 

Παντελής του Κωνσταντίνου. 

Από τον συνδυασμό «Εποχή δημιουργίας – Θεόδωρος Μηλίδης» οι υποψήφιοιείναι: ο κ. 

Γκότσης Ηλίας του Ιωάννη, ο κ. Μηλίδης Θεόδωρος του Ιωάννη και ο κ. Μοσχολιός 

Ζωγράφος του Δημητρίου. 

Από τον συνδυασμό «Δυναμική πορεία ανάπτυξης – Στέφανος Φωτιάδης» είναι 

υποψήφιοι: ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος του Ζαχαρία και ο κ. Φωτιάδης Στέφανος του 

Κωνσταντίνου. 

Ο υποψήφιος από τον συνδυασμό «Διάβαση Πεζών του Δήμου Σερρών» είναι ο κ. 

Κοτρώνης Παναγιώτης του Δημητρίου και η υποψήφια από τον συνδυασμό «Λαϊκή 

Συσπείρωση του Δήμου Σερρών» είναι η κ. Σαραντίδου Ερμοφύλη του Χαραλάμπους. 

Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι αν υπάρχουν ερωτήσεις ή μπαίνουμε στην διαδικασία της 

ψηφοφορίας, αν δεν υπάρχουν.  

Τοποθετήσεις, βεβαίως μπορείτε να κάνετε.  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι. Τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ναι κύριε Κοτρώνη. Ερώτηση ο κ. 

Δούκας. Συγνώμη κύριε Κοτρώνη.  

κ. Δούκας Γεώργιος: Μας είπατε για αυτούς που εκλέγονται, αναπληρωματικοί 

δεν χρειάζονται;  

κ. Πρόεδρος: Δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση; Προχωράμε στις 

τοποθετήσεις. Κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί; Παρακαλώ κύριε Κοτρώνη. 

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. 

Είναι πλέον πασιφανές ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που τα κοινωνικά προβλήματα 

έχουν αποκτήσει εκρηκτικές διαστάσεις. Η ανεργία η φτώχεια, η ανασφάλεια κρέμονται 

πάνω από κάθε ελληνική οικογένεια. Ξεπουλιέται η χώρα με δόσεις και σε τιμή 

ευκαιρίας ενώ παράλληλα ναρκοθετείται και η μόρφωση με βάση το τελευταίο νόμο. 

Μεταφέρθηκε ένα μεγάλο κομμάτι αρμοδιοτήτων που αφορά τα σχολεία στους Δήμους 

κ. Πρόεδρε, αλλά με τι πόρους; Ήδη μέσα σε ένα χρόνο πήγαμε σύμφωνα και με τα 

συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών στο 1946. (διακόπτεται από τον Δ.Σ. 

Χασαπίδη Κωνσταντίνο 

κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πρόεδρε συγνώμη, επί της διαδικασίας, έχουν 

καμιά σχέση όλα αυτά με την ημερήσια διάταξη; Καμία. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη… 

κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Δεν έχουν σχέση με την ημερήσια διάταξη, κύριε 

Πρόεδρε.  

(ακούγονται φωνές) 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην διακόπτετε.  

κ. Αγοραστός Αγοραστός: Επιτίθεται φραστικά στον Δ.Σ. Χασαπίδη 

Κωνσταντίνο για την διακοπή που έκανε στον Δ.Σ. Κοτρώνη Παναγιώτη. 
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κ. Πρόεδρος: (χτυπώντας το κουδούνι προσπαθεί να ησυχάσει το Σώμα) Κύριε 

Κοτρώνη έχετε τον λόγο και συνεχίζεται. 

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Ούτε και ο πιο απαισιόδοξος θα πίστευε, ότι εν έτει 

2011 τα μαθήματα στα σχολεία θα γινόταν με DVD και φωτοτυπίες. 

Η γενικότερη κατάσταση έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

(Πιστεύω να έχει κάποια σχέση τώρα) Στο οκτάμηνο διάστημα της «καλλικρατικής 

περιόδου» επιβεβαιώθηκε πλήρως η εκτίμησή μας.  

Είχαμε έγκαιρα προβλέψει ότι ο Καλλικράτης θα είναι όχι μεταρρύθμιση αλλά 

απορρύθμιση για τους δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποδεικνύεται ότι οι 

εξελίξεις προσπερνάνε κατά πολύ τις προβλέψεις μας. Δεν είναι μόνο απορρύθμιση, 

φαίνεται ότι τείνει να γίνει και η ταφόπλακα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Αρμοδιότητες δίχως πόρους, ένα μνημόνιο στην αυτοδιοίκηση που στραγγαλίζει όποιες 

δυνατότητες λιγοστές υπήρχαν και υπάρχουν για κοινωνική ανταποδοτικότητα από την 

πλευρά των δήμων, αφού ουσιαστικά καταργούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες. Σε λίγο, 

ακόμα και για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των δήμων, 

της μισθοδοσίας δηλαδή, θα αναγκάζονται να αυξάνουν την τοπική φορολογία, δηλαδή 

τα δημοτικά τέλη. 

Πολλές φορές το επικαλείστε δεν θέλετε όμως να πείτε την αλήθεια. Το επικαλείστε όταν 

σας συμφέρει, διότι δεν παράγεται έργο, δεν γίνεται τίποτε, διότι δεν υπάρχουν 

χρηματοδοτήσεις. Όταν όμως είναι να πείτε την αλήθεια, στο δια ταύτα, φοβάστε να μην 

στεναχωρήσετε κάποιον. 

Όσον αφορά τώρα στη ΣΥΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ΟΡΓΑΝΩΝ της 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, όπως είναι γνωστό  

Τα όργανα της Αυτοδιοίκησης 

ΠΡΩΤΟΝ : Έχουν Δισυπόστατη λειτουργία. Συνδικαλιστική και Θεσμική. 

Μην ξεχνάμε ότι οι μετέχοντες στα όργανα (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΕΝΑΕ) ασκούν εξουσία, 

διοικούν με ότι αυτό συνεπάγεται, σε αντίθεση βέβαια με τα άλλα συνδικαλιστικά 

όργανα (ΑΔΕΔΥ, ΤΕΕ, ΓΣΕΕ). 

Άρα οι μετέχοντες στα όργανα και ασκούντες διοίκηση πρέπει να ενδιαφέρονται για την 

θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα στα οικονομικά, των θεμάτων της Αυτοδιοίκησης γιατί αυτό θα 

έχει ευνοϊκό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες έχουν την πολιτική εντολή 

και νομιμοποίηση παρά τα όποια κομματικά χρίσματα. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Η ΚΕΔΚΕ και οι ΤΕΔΚ είχαν πάντα σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία, 

διαμόρφωση και προβολή προτάσεων για την Αυτοδιοίκηση, μικρή όμως διεκδικητική 

δράση.  

ΤΡΙΤΟΝ : Σημερινή κατάσταση και προοπτικές. 

Εξαιρετικά σημαντικό για μας είναι η εκλογή των νέων οργάνων της Αυτοδιοίκησης. 

Αυτό γιατί: Η οικονομική κατάσταση είναι τραγική και για τους Δήμους, Οι κοινωνικές 

ανάγκες είναι τεράστιες και οι απαιτήσεις των πολιτών πιεστικές και δίκαιες, Ο ρόλος 

των 325 ΟΤΑ, πέραν κυβερνητικών προθέσεων, πολιτικά θα είναι εξαιρετικά 

σημαντικός. 

Άρα οι δυνατότητες διαμόρφωσης διεκδικητικού κινήματος από την κοινωνία, 

δημοτικούς συμβούλους και άλλους παράγοντες υπό προϋποθέσεις είναι υπαρκτές. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Τρόπος ανάδειξης των οργάνων. 
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Ως γνωστόν μέχρι σήμερα οι εκάστοτε κυβερνήσεις καθόριζαν τον τρόπο ανάδειξης των 

εκπροσώπων – δημοτικών συμβούλων από τους δήμους πάντα μετά τις αυτοδιοικητικές 

εκλογές με σκοπό τον έλεγχο των οργάνων (τοπικές ενώσεις, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ) από την 

παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Γι’ αυτό και οι διοικήσεις ήταν πάντα 

φιλικές είτε κατ’ απόλυτη πλειοψηφία (2006-2011), είτε κατά σχετική πλειοψηφία στο 

κόμμα που κυβερνούσε (1998-2006). Οι δυνάμεις πέραν του δικομματισμού ή ήταν 

ανύπαρκτες στα όργανα ή είχαν μικρή, μερικές φορές όμως καθοριστική για τη 

διαμόρφωση πλειοψηφίας, παρουσία.  

Στο σημείο αυτό κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή θα σας θυμίσω ότι αρχές του 

2007 είχε ξεσπάσει μεγάλη κόντρα μεταξύ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – 

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ δηλαδή μεταξύ κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης και 

ΚΕΔΚΕ της οποίας Πρόεδρος ήταν τότε ο κ. Κουκουλόπουλος, με αφορμή την απόφαση 

της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε παράνομη η 

βασική διάταξη Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αλλαγή 

του τρόπου εκλογής των νέων διοικήσεων στις Τοπικές Ενώσεις και στην ΚΕΔΚΕ. 

 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση του ΣτΕ 

«κόλαφο για την κυβέρνηση», καλώντας τον υπουργό Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο «να 

σταματήσει το όργιο των εκβιασμών που ασκούν οι περιφερειάρχες σε όλη τη χώρα για 

τον επηρεασμό των αιρετών και να αφήσει ανεμπόδιστη την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά 

την ανάδειξη των συλλογικών της οργάνων, να διαμορφώσει το δικό της εκλογικό 

σύστημα, με βασική αρχή την απλή αναλογική». 

Για να δείτε λοιπόν την πολιτική ανυποληψία αυτών των ανθρώπων, από μία ειρωνεία 

της τύχης είναι ο ίδιος ο κ. Κουκουλόπουλος με άλλο ρόλο βεβαίως τώρα αυτόν του 

υφυπουργού Εσωτερικών, ο οποίος υπογράφει και διαχειρίζεται την εκλογή των 

εκπροσώπων στη νέα ΚΕΔΕ με ένα τερατώδες πλειοψηφικό σύστημα, επιδιώκοντας όχι 

μόνο τον ασφυκτικό έλεγχο των αυτοδιοικητικών οργάνων, αλλά ταυτόχρονα και τον 

αφανισμό όλων των μικρότερων παρατάξεων, αλλοιώνοντας έτσι ουσιαστικά τη λαϊκή 

ετυμηγορία. 

Δυστυχώς το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει ένα άθλιο σύστημα εκλογής, χειρότερο 

από το προηγούμενο, προωθεί ουσιαστικά όργανα δικομματικά μπορεί και 

μονοκομματικά. 

Στερεί από αυτά τα όργανα το οξυγόνο της δημοκρατίας που είναι οι μικρότερες 

ανεξάρτητες φωνές ακόμα και ως αντιπολίτευση και στο τέλος θα μας λένε και πάλι 

«μαζί τα φάγαμε» και «όλοι ευθυνόμαστε». Δεν είναι όμως και πολύ μακριά ο χρόνος 

που ο λαός μέσα στον τάφο που ανοίγετε για τους άλλους θα ρίξει εσάς μέσα. Και θα σας 

ρίξει οριστικά και αμετάκλητα, χαρείτε λοιπόν ακόμα λίγο. Η μείωση του αριθμού των 

σωμάτων και η καθολική εκπροσώπηση των Δημάρχων, πράγμα που δεν συνέβαινε 

παλιά, ουσιαστικά αποκλείει τις μικρότερες παρατάξεις. 

Η «διάβαση πεζών» επιμένει ότι μόνο με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, τον 

υπερδιπλασιασμό τουλάχιστον των μελών των περιφερειακών σωμάτων αλλάζει ο 

χαρακτήρας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και από συγκεντρωτικός – 

δημαρχοκεντρικός μετατρέπεται σε πλουραλιστικό και συμμετοχικό. 

Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα των ΜΚΟ.  
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κ. Πρόεδρος: Μην πάμε σε άλλο θέμα, παρακαλώ. Πολύ. Κύριε Κοτρώνη 

σέβομαι αυτά που θέλετε να πείτε, αλλά σας παρακαλώ πολύ να μην ξεφύγουμε από το 

σημερινό μοναδικό θέμα. Ήσασταν σαφής. Τοποθετηθήκαμε επί του θέματος. Μην 

μιλάτε κύριοι συνάδελφοι (χτυπά και το κουδούνι και καλεί το Σώμα να ησυχάσει) 

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα, εμείς θα 

αγωνιστούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο μαζί με τις 

άλλες παρατάξεις, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον σε βάθος χρόνου, γιατί πρέπει να 

διαμορφώσουμε ένα αντίβαρο στην Κυβερνητική Πολιτική. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα, τώρα ξεκινά η διαδικασία 

της ψηφοφορίας. Παρακαλώ θα έχετε τον λόγο. Συγνώμη είπα προηγουμένως αν θέλει 

κάποιος να τοποθετηθεί και ζήτησε τον λόγο μόνο ο κύριος Κοτρώνης, τώρα τι θέλετε 

κυρία Σαραντίδου; Να σηκώνεται το χέρι διότι ο γραμματέας καταγράφει αυτούς που 

θέλουν να υποβάλουν ερώτηση ή να κάνουν τοποθέτηση. 

κ. Αγοραστός Αγοραστός: Κύριε Πρόεδρε δεν θα υπάρξει κάποια προφορική 

σύσταση στον κ. Χασαπίδη Κωνσταντίνο που διέκοψε πριν, (ακολουθεί διάλογος μεταξύ 

δημοτικών συμβούλων χωρίς μικρόφωνα) 

κ. Πρόεδρος: (Χτυπώντας το κουδούνι προσπαθεί να επιβάλει την τάξη). Κύριοι 

συνάδελφοι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να κάνω την δουλειά μου. Αφήστε με 

να κάνω την δουλειά μου. Διέκοψα τον κ. Χασαπίδη ενώπιον όλων σας. Σας παρακαλώ 

πολύ. (ακούγεται πάλι ο κ. Αγοραστός). Κυρία Σαραντίδου έχετε τον λόγο.  

κα Σαραντίδου Ερμοφύλη: Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ στα γενικότερα ζητήματα 

που πραγματικά έχουν σχέση και τις Περιφερειακές Ενώσεις των Δήμων, γενικότερα η 

πολιτική της Κυβέρνησης και που οδηγείται η χώρα, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι 

αλλά προσπαθείτε  εντέχνως να το αποφύγετε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας 

μηχανισμός αυτού του Κράτους που πραγματικά μέσα από αυτή περνάει η αντιλαϊκή 

πολιτική προς τα κάτω και αυτό με τον «Καλλικράτη» έχει γίνει ακόμη πιο έντονο και 

νομίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Μεταφέρεται λοιπόν αυτός ο ρόλος μέσα από 

τις μεγάλες ενώσεις όπου εκεί τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και είναι πλέον παραταξιακά, 

δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αναδειχθεί, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι παιχνίδια παίζονται 

σε αυτές τις ενώσεις, η προηγούμενη ΚΕΔΚΕ δηλαδή, τώρα θα παίξουν αυτές οι 

ενώσεις. Ο ρόλος τους είναι πραγματικά να μεταφέρουν αντιλαϊκή πολιτική. Θέλω να 

κάνω μια διόρθωση ότι ο κ. Κουκουλόπουλος όχι από ειρωνεία της τύχης μεταφέρθηκε 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από την ΚΕΔΚΕ υπηρέτησε πάρα πολύ καλά την 

πολιτική τους, γι  αυτό και μετατέθηκε δεν ήταν τύχη. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση πλέον ως μηχανισμός αυτού του Κράτους, δεν είναι ο γνωστός 

μου και ο φίλος μου, έχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό που οδηγεί τις ιδιωτικοποιήσεις 

και την ανταποδοτικότητα, και τελικά θα πλήξει ακόμη περισσότερο το λαό μαζί με την 

κυβερνητική πολιτική, εδώ λοιπόν ερχόμαστε, δεν χρειάζεται να πω το πόσο 

αντιδημοκρατική είναι αυτή η ψηφοφορία, έτσι όπως γίνεται μέσα από το Προεδρικό 

Διάταγμα, αυτό που βγήκε. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το να ψηφίσει η συμπολίτευση 

μόνο τη συμπολίτευση και η αντιπολίτευση μόνη την αντιπολίτευση, δηλαδή χωριστά 

είναι νομίζω ότι πιο απαράδεκτο υπάρχει. Δεν χρειάζεται να πούμε το καταλαβαίνετε 

όλοι ότι δεν έχει τίποτε από δημοκρατικότητα το συγκεκριμένο.  
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Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να αναλογιστούν σοβαρά ότι μέσα σε αυτές τις 

Περιφερειακές Ενώσεις μέσα στην Κ.Ε.Δ. αύριο πρέπει να ακουστούν φωνές που 

πραγματικά θα εναντιωθούν σε όλα αυτά. Νομίζω ότι αν η ψηφοφορία γινόταν από όλο 

το Σώμα θα το καταλάβαιναν πραγματικά και θα γινόταν η ψηφοφορία ακόμη πιο 

ανοικτή, αλλά ο νομοθέτης, αυτή είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί συνέχεια ο κ. 

Φωτιάδης, πήρε πραγματικά τις ασφαλιστικές του δικλίδες. (ακούγονται ψίθυροι) 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ. 

κ. Σαραντίδου Ερμοφύλη: Τις έβαλε αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε 

να μην μπορεί κανείς να αντιδράσει. Νομίζω ότι αυτή την αντίδρασή σας και εσείς σαν 

σύμβουλοι της συμπολίτευσης πρέπει να την δείξετε μην  ψηφίζοντας ή αντιδρώντας 

δείχνοντας τον τρόπο σας στην ψηφοφορία. Είναι αντιδημοκρατικό, έρχονται νέα μέτρα 

τα οποία θα καλεστείτε να εφαρμόσετε και μέχρι τώρα φάνηκε ότι την εφαρμόζετε πολύ 

καλά αυτή την πολιτική άσχετα αν λένε κάποιοι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει 

καμία απολύτως σχέση με την γενικότερη πολιτική. Δείξτε αντίδραση με την ψήφο σας. 

Δείξτε ότι αντιδράτε σε αυτό που πάει να γίνει. 

κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση κύριε Αναστασιάδη; 

κ. Αναστασιάδης Αντώνιος: Ναι. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, επί του θέματος σας παρακαλώ. 

κ. Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτό γιατί το λες μόνο σε μένα; Δεν το λες και 

στους άλλους; 

κ. Πρόεδρος: Σε όλους το έχω πει, εννοείται.  

κ. Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ είμαι ο μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος, 

θυμάστε οι παλιοί, που είπα όχι στον «Καλλικράτη». Και ρωτώ την συντρόφισσα Φιλιώ, 

γιατί ψήφισε τον «Καλλικράτη»; 

κα Σαραντίδου Ερμοφύλη: Ποιος τον ψήφισε; 

κ. Αναστασιάδης Αντώνιος: Όταν έγινε…. 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη σας 

παρακαλώ τοποθετηθείτε.  

κ. Αναστασιάδης Αντώνιος: Όταν έγινε δηλαδή ο «Καλλικράτης» ήμουν ο 

μοναδικός που ήξερα τι κακό πράγμα είναι αυτό στην Ελλάδα. Ενώ διανύουμε μία 

περίοδο χρεοκοπίας η πολυτέλεια χαρακτηρίζει το Δήμο, και βλέπουμε πούλμαν από τα 

Κ.Α.Π.Η. να πηγαίνουν στην Βουλγαρία, να κάνουν τι δηλαδή…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη παρακαλώ πολύ είστε εκτός θέματος. 

κ. Αναστασιάδης Αντώνιος: Πολύ ωραία. Έχουμε σε λίγο χρεοκοπία και εσείς 

στέλνετε τα Κ.Α.Π.Η. στην Βουλγαρία. 

κ. Πρόεδρος: Άλλος, να μην καταγράφονται αυτά, σας παρακαλώ, είναι εκτός 

θέματος. Τοποθέτηση επί του θέματος. Σας παρακαλώ και επαναλαμβάνω βοηθήστε να 

είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί. (ακούγονται διαμαρτυρίες, μάλλον από τον κ. 

Αγοραστό). Κύριε Αγοραστέ, παρακαλώ, παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ 

πολύ.  

κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Την ώρα που μιλούσε ο συνάδελφος ο 

Παναγιώτης θέλω να πω ότι… 

κ. Αγοραστός Αγοραστός: Κοτρώνης λέγετε κύριε, έχει επίθετο…. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριε Αγοραστέ μην διακόπτεται.  

κ. Αγοραστός Αγοραστός: (Συνεχίζει να διαμαρτύρεται). 

8 



κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, τι προσπαθείτε να κάνετε δηλαδή, 

(ακούγονται χτύποι από το κουδούνι). Έχετε τον λόγο. Στο προεδρείο να απευθύνεστε. 

Σας παρακαλώ. 

κ. Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας της τοποθέτησης 

και του κ. Κοτρώνη και της κ. Σαραντίδου δεν έχω να παραθέσω επιχειρήματα, με 

πείσανε. Η διαφωνία μου ήταν στον τρόπο που χειρίστηκε την τοποθέτησή του ο κ. 

Κοτρώνης όταν προσπάθησε να τεκμηριώσει τον λόγο του, ασκώντας επίθεση προς την 

Κυβερνητική πολιτική. Δεν διαφωνώ επί τους ουσίας για το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί; Έχετε τον λόγο κύριε 

Μηλίδη.  

κ. Μηλίδης Θεόδωρος Επειδή τα όργανα που θα βγάλουμε έχουν παρά πολύ 

σημαντικό έργο, νομίζω ότι με το Προεδρικό αυτό διάταγμα γίνεται μια αδικία στην 

περιφέρεια ως στο προς το Κέντρο. Δηλαδή πάλι δημιουργούμε ένα μοντέλο 

Αθηνοκεντρικό. Εάν δείτε την εκπροσώπηση θα δείτε ότι, μπορεί να είναι πληθυσμιακά 

μεγάλη η Αθήνα, όμως αυτό δεν αντιπροσωπεύει όλο τον Ελληνικό λαό και κατ΄ 

επέκταση δεν αντιπροσωπείται και στα όργανά μας. Είτε εδώ για τις Π.Ε.Δ. και κυρίως 

για την Κ.Ε.Δ. Λοιπόν αυτό το καταγράφω και λέω ότι είναι πάρα πολύ άδικο για μας 

που είμαστε η Περιφέρεια. Νομίζω ότι θα πρέπει το πρώτο συμβούλιο που θα κάνουν 

κατ΄ αρχή οι Π.Ε.Δ. και στην συνέχεια η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα πρέπει 

επιτέλους να διορθωθεί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε ότι η Ελληνική επαρχία 

έχει υποστεί αφαίμαξη. Έχουμε κάνει ένα Αθηνοκεντρικό δύσκαμπτο κράτος που δεν 

λειτουργεί και επειδή πιστεύω ότι τα περισσότερα προβλήματα επειδή η Κυβέρνηση, 

γενικότερα η κεντρική εξουσία αδυνατεί να τα λύσει, λύνονται με προτάσεις που 

γίνονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως είναι στην Ευρώπη. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία γνωρίζει τα προβλήματα τα τοπικά, τα μεταφέρει στην 

κεντρική εξουσία, τα διεκδικεί κυρίως και τα επιτυγχάνει. Λοιπόν επισημαίνω ότι είναι 

παρά μα πάρα πολύ άδικο το μέτρο, η απόφαση αυτή, η εγκύκλιος και καλώ όλους του 

συναδέλφους ανεξαρτήτως παρατάξεων, από οποιανδήποτε κομματικό ή πολιτικό χώρο, 

θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δεμένοι ως προς το θέμα της εκπροσώπησης της 

Αυτοδιοίκησης. Πάλι κύριοι συνάδελφοι είναι Αθηνοκεντρικό, αν δείτε τα νούμερα η 

Περιφέρεια θα εκπροσωπείται στην Κεντρική Ένωση με ποσοστά ασήμαντα, τελείως 

ασήμαντα. Αυτό θέλω μόνο να επισημάνω και νομίζω ότι θα το εκτιμήσετε όλοι, από κει 

και πέρα εύχομαι να έχουμε μια ομαλή καλή εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος; 

κ. Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να πω τίποτε, νομίζω όμως ότι 

δεν ακούγονται σοβαρά και σωστά πράγματα. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

κ. Γάτσιος Αθανάσιος: Δεν βγαίνουν σωστά συμπεράσματα. 

κ. Πρόεδρος: Αυτό σας παρακαλώ να το αφήσετε στην δικιά μου…. 

κ. Γάτσιος Αθανάσιος: Δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι έτσι που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, αν έχετε τοποθέτηση κύριε Γάτσιο. Δεν είναι καλό να 

σχολιάζετε ένα συνάδελφο για την τοποθέτησή του. Τοποθετείται και επί των 

τοποθετήσεων κρίνεται. Παρακαλώ. 
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κ. Γάτσιος Αθανάσιος: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Η Περιφέρεια 

Αττικής στην γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ. έχει 126 άτομα και μέχρι τα 500 είναι στις 

Περιφέρειες όλης της χώρας, δεν μπορεί λοιπόν να λέγετε ότι η Αττική μόνο, ή το 

Αθηνοκεντρικό κράτος εκπροσωπείται, πρώτον, δεύτερον προηγουμένως που ακούστηκε 

για συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα πρέπει να γνωρίζουν οι 

συνάδελφοι ότι έχουν φέρει πάρα πολλούς πόρους στην Περιφέρεια και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση γενικότερα, και αναφέρουμε συγκεκριμένα στον κ. Κουκουλόπουλο ο 

οποίος, επί των ημερών του έγιναν πολλά επιτεύγματα και πολλές καινοτόμες πράξεις, 

και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που μιλάνε για 

την αντιπροσωπευτικότατα αλλά πρέπει να γνωρίζουν μερικοί ότι η πρόταση της 

ΚΕΔΚΕ ήταν εντελώς, δυστυχώς, εντελώς έξω τα μικρά κόμματα και συνδυασμοί. 

Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκότση έχετε τον λόγο για την τοποθέτησή 

σας.  

κ. Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι εγώ θα ήθελα να πω ότι 

σε αυτό το όργανο, οπωσδήποτε, την Π.Ε.Δ. κατ΄ αρχήν, θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από 

μέλη, συμβούλους εδώ του Δήμου Σερρών, διότι εκεί είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων 

και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε εκπροσώπους, μένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο κ. 

Κοτρώνης, αν είναι ο κ. Φωτιάδης, με ενδιαφέρει να είναι από τον Δήμο Σερρών σε 

οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο και αν είναι, διότι θα προωθήσει τα προβλήματα του Δήμου 

Σερρών. Αυτό θέλω να επισημάνω, ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις και 

μπαίνουμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ δύο άτομα από τη συμπολίτευση εθελοντικά, ως 

ψηφολέκτες και δύο από την αντιπολίτευση. Οι νεώτεροι, ως συνήθως. Ο κ. 

Χατζημαργαρίτης και ο κ. Καλαϊτζίδης, παρακαλώ σηκωθείτε, αφού δεν θέλετε 

εθελοντικά, και δύο άτομα από την αντιπολίτευση. Η κ. Ηλιοπούλου και ο κ. Αγοραστός. 

Παρακαλώ κατά αλφαβητική σειρά θα ψηφίσετε κύριοι συνάδελφοι. Ταυτόχρονα θα 

ψηφίζετε, και η αντιπολίτευση στην κάλπη εκείνη και η συμπολίτευση σε αυτή την 

πρώτη κάλπη.  

(ακούγονται συζητήσεις και ψίθυροι). 

Ας ξεκινήσει η διαδικασία, υπάρχουν τα ψηφοδέλτια της αντιπολίτευσης εκεί στον κ. 

Γιαβρούδη, πηγαίνετε ένας – ένας παίρνετε τα ψηφοδέλτια και ψηφίζεται.  

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Αυτό είναι σωστό που γίνεται; Μπορεί ένας 

σύμβουλος της πλειοψηφίας για λόγους διαμαρτυρίας να ψηφίσει ένα της μειοψηφίας. 

κ. Πρόεδρος: Δεν γίνεται αυτό. Δεν επιτρέπεται.  

κ. Κοτρώνης Παναγιώτης: Είναι, το λέει μέσα. 

κ. Πρόεδρος: Ναι το λέει σαφέστατα. Είναι μυστική η ψηφοφορία, χωριστά η 

συμπολίτευση, χωριστά η αντιπολίτευση. (χτυπά το κουδούνι και ζητάει από το Σώμα να 

κάνει ησυχία). Ξεκινάει η ψηφοφορία με αλφαβητική σειρά. Τα ψηφοδέλτια θα τα 

παίρνετε για την αντιπολίτευση από τον κ. Γιαβρούδη. Θα ψηφίσετε κατά παράταξη 

χωριστά. Ξεκινάμε από του κ. Μηλίδη, κατά αλφαβητική σειρά, ακολουθεί του κ. 

Φωτιάδη, του κ. Κοτρώνη και της κ. Σαραντίδου, και από την συμπολίτευση από εδώ 

μπροστά.  
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Διενεργείται η ψηφοφορία όπως την όρισε το προεδρείο.  

  

κ. Πρόεδρος: Ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

 

Από την συμπολίτευση: Είναι οι τέσσερεις που ήταν υποψήφιοι, εκλέγονται και οι 

τέσσερεις. Επί 23 παρόντων, γιατί υπήρχε και ένας απών, ψήφισαν: 22 τον κ. 

Γρηγοριάδη, 22 τον κ. Στεργίου, 22 τον κ. Χράπα, 21 άτομα, συνάδελφοι τον κ. 

Αραμπατζή και είχαμε ένα λευκό.  

(ακούγονται φωνές που επισημαίνουν στον Πρόεδρο ότι δεν είχαμε λευκό). 

Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω: Η παράταξη πήρε 23, έχουμε 22 ο κ Γρηγοριάδης, 22 ο κ. 

Στεργίου, 22 ο κ. Χράπας, 21 ο κ. Αραμπατζής, εντάξει; 

 

Από την αντιπολίτευση:  

Λοιπόν από την παράταξη του κ. Μηλίδη, όπου με τον μαθηματικό τύπο βγαίνουν δύο 

(2) εκπρόσωποι. Είναι ο κ. Μηλίδης που πήρε οκτώ (8) ψήφους και ο κ. Γκότσης 

(κλείστε τα κινητά σας) που πήρε έξι (6) ψήφους. Ο κ. Μοσχολιός πήρε πέντε (5) 

ψήφους. Θα γίνει κλήρωση στην παράταξη του κ. Φωτιάδη, σύμφωνα με τον μαθηματικό 

τύπο, διότι εκλέγει έναν. Πήρε έξι (6) ψήφους ο κ. Φωτιάδης, έξι (6) ψήφους ο κ. 

Γάτσιος. 

 

κ. Γάτσιος Αθανάσιος: Δεν χρειάζεται να γίνει κλήρωση, εγώ παραιτούμαι.  

κ. Πρόεδρος: Παραιτείται ο κ. Γάτσιος υπέρ του κ. Φωτιάδη. Για να 

ολοκληρώσουμε την διαδικασία πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κ. Κοτρώνης πήρε δύο (2) 

ψήφους και η κ. Σαραντίδου έναν (1) ψήφο, μία (1) ψήφο.  

Είναι αποδεκτή η παραίτηση του κ. Γάτσιου υπέρ του κ. Φωτιάδη.  

Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, εύχομαι ολόψυχα, όπως ανέφερε και ο κ. 

Γκότσης ένα σώμα, μια ψυχή να εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να 

είμαστε διεκδικητικοί στην Π.Ε.Δ. και ακόμη περισσότερο στην Κ.Ε.Δ.Ε.  

Έχετε κάτι να πείτε κ. Μηλίδη; 

κ. Μηλίδης Θεόδωρος: Να αναφερθεί, επί της διαδικασίας, στο Σώμα ότι από τη 

δικιά μας παράταξη αναπληρωματικός είναι ο κ. Μοσχολιός. Υπάρχει μια διαδικασία για 

το αναπληρωματικό μέλος. Δεν ξέρω αυτό του κ. Φωτιάδη λέει ότι παραιτείται υπέρ του 

κ. Φωτιάδη, αλλά κρατά τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, έτσι δεν είναι;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως την κρατά τη θέση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν 

σημαίνει ότι ο κ. Γάτσιος παραιτείται από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, αλλά 

από την διαδικασία της κλήρωσης υπέρ του κ. Φωτιάδη. Είναι λογικό αυτό και είναι 

αναπληρωματικό μέλος.  

κ. Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε ξέρω ότι είναι διαδικαστικό, αλλά όταν 

κάτι πρέπει να γραφτεί επίσημα στα πρακτικά το λογικό είναι ότι πρέπει να ειπωθεί.  

κ. Πρόεδρος: Έτσι θα το γράψουμε κ. Μηλίδη. Όλα τα υπόλοιπα μέλη τα οποία 

συμμετείχαν, ο κ. Κοτρώνης, η κ. Σαραντίδου, είναι αναπληρωματικά μέλη αυτού του 

συμβουλίου, πώς να το κάνουμε δηλαδή, είναι και αυτοί αναπληρωματικά μέλη.  
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Νομίζω ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, έληξε η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό 

σας βράδυ. 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε 

την λήξη της συνεδρίασης. 

 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

 

 

 

 

749 / 2011 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην Περιφερειακή Ένωση 

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12 



 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

  

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

 Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης  Βασίλειος 

                 

 


