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Ηλιοπούλου Σταλακτή 
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Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 
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Νιζάμης Δημήτριος 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Σούζας Ζαχαρίας 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 Αποστολίδου Ραχήλ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Σερρών (Α΄ φάση). 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών και παραλαβής της προμήθειας του προς 

εξέλιξη διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της 

σχολής ασφαλούς οδήγησης και του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του 

Δήμου Σερρών», σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. σχετική με 

τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» και 

έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2011. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση διάθεσης και πώλησης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης στους 

τριτοπωλητές από τον Δήμο Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Σερρών και της εταιρείας: «Ι. 

ΜΠΕΝΤΕΣ – Δ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ο.Ε.» 

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Σερρών, διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 20.910,00 € και έγκριση της 

υπ’ αριθμ. 107/2011 μελέτης. 

 

ΘΕΜΑ   11ο: Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό, από την κ. 

Μπαΐρα Δημητρούλα. 

 

ΘΕΜΑ   12ο:  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα προϋπολογισμού δαπάνης 6.970,00 €, 

εργασιών περίφραξης τμήματος του ΧΥΤΑ Σερρών. 

 

 

2 



ΘΕΜΑ   13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Κοινωνικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών» 

προϋπολογισμού 207.600,00 €, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μακεδονία – 

Θράκη», ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης, εγγραφή της πράξης στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011 και την δημιουργία 

ξεχωριστής λογιστικής μερίδας.  

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του προγράμματος για την λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 

«Black sea Basin» 2007 - 2013. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας, ορισμός οργανωτικής επιτροπής, διάθεση σχετικής 

πίστωσης ύψους 3.080,00 €, έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου 

και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην τελική συνάντηση και στην 

συνάντηση σχολείων του έργου: «PIMMS TRANSFER». 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου 

Πολιτισμού – Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ύψους 257.750,00 € 

(συμμετοχή Δήμου Σερρών 200.000,00 € και ΥΠ.ΠΟ. 57.750,00 €). 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού – Δήμου Σερρών και 
ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

ΘΕΜΑ   18ο: Αλλαγή ονομασίας και ψήφιση πίστωσης 520.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6736.022 του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για τον 

«Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως». 

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου – Μιαούλη και Κομνηνών ύψους 

446,08 €. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών στον Δήμο 

Σερρών», τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, έγκριση 

της μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης, ύψους 24.384,75 € με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω 

Βροντούς», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης, ύψους 35.000,00 €. 
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ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση εξόφλησης 1ου και τελικού λογαριασμού της μελέτης γεωλογικής 

καταλληλότητας για το έργο: «Αθλητικό Κέντρο Λευκώνα», ύψους 

4.305,00 € με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση εξόφλησης 1ου και τελικού λογαριασμού της υδρογεωτεχνικής 

μελέτης και μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια 

Χριστός, ύψους 5.684,88 € με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Δημοτικό 

Μέγαρο Σερρών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποπεράτωση υδραυλικών εργασιών του 

Δήμου μας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 

17.500,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Χωματουργικές εργασίες και βελτίωση 

αγροτικών δρόμων του Δήμου Σερρών» και καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση δρόμων του Δήμου Σερρών» 

και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   29ο: Διοικητική αποβολή για κατάληψη δημοτικού δρόμου επί της οδού 

Απαμείας. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του αποφρακτικού μηχανήματος με 

αριθμό κυκλοφορίας ΙΥ 108842 του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση 

στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006).  

 

ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου, 

συνολικού ποσού 1.025,68 €. 

 

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Γιαννάκη 

Γεωργίου και της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς, υπαλλήλων του Δήμου, 

συμμετέχοντες σε πρόγραμμα, συνολικού ποσού 1.114,68 €. 

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου 

και εξωτερικών συνεργατών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα «PIMMS TRANSFER», συνολικού ποσού 1.794,39 €. 

 

ΘΕΜΑ   34ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, 

συνολικού ποσού 714,57 €. 
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ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη, συνολικού ποσού 389,52 €. 

 

  
ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση επέκτασης / συμπλήρωσης δικτύου Φ.Ο.Π. 

    

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

  

 

κ. Πρόεδρος: Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον 

θάνατο του πατέρα της συναδέλφου Αποστολίδου Ραχήλ.  

Ακολουθεί μία ανακοίνωση προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους από το λογιστήριο 

του Δήμου Σερρών. Έχω να σας αναφέρω το εξής. Για πολλοστή φορά έχω ενοχλήσει το 

λογιστήριο για τις πληρωμές των δημοτικών συμβούλων. Από ότι μου είπαν, χθες 

συγκεκριμένα, στα μέσα Οκτωβρίου θα πληρωθεί το πρώτο τρίμηνο. Κύριοι συνάδελφοι 

για δεύτερη φορά σας το αναφέρω ότι κάποιοι από σας δεν έχετε καταθέσει τα στοιχεία 

τα οποία σας ζήτησε το λογιστήριο. Παράκληση, όσοι δεν τα έχετε καταθέσει πάμε αύριο 

το πρωί διότι θα τα αποστείλουν την Παρασκευή, είναι η τελευταία προθεσμία, και θα τα 

στείλουν στην Αθήνα, διότι δεν είναι δυνατόν να περιμένει όλο το λογιστήριο εμάς.  

Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο ήρθε χθες στο γραφείο μου, αφορά γυναίκες δημοτικούς 

συμβούλους, πρόκειται για την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης 

«Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.» είναι τελικός 

δικαιούχος του έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών 

σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Οι δράσεις του έργου 

αυτού, είπα αφορά αποκλειστικά δημοτικούς συμβούλους, γυναίκες, οι οποίες έχουν 

εκλεγεί σε φορέα περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Έχω δώσει σε κάθε μία από σας ένα έγγραφο, μέσα θα δείτε μία ημερομηνία 31.08.2011, 

δεν ισχύει, όπως με πληροφόρησε ο διευθυντή του Δήμου. Το μόνο που ζητώ από σας 

είναι να μου παραδώσετε τα στοιχεία σας, συμπληρώνοντας το έντυπο που βρίσκετε 

βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του εγγράφου και να μου τα παραδώσετε στο τέλος του 

δημοτικού συμβουλίου. 

Επίσης να ευχηθούμε χρόνια πολλά την κ. Αγιαννίδου Σταυρούλα. (ακούγονται ευχές 

από το Σώμα), δεν έχουμε, νομίζω, άλλον συνάδελφο εδώ μέσα που να γιορτάζει.  

Έχουμε μία απάντηση σε ένα σκέλος της ερώτησης που είχε υποβάλλει ο κ. Κοτρώνης 

και μας ήρθε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – μεταφορικές υπηρεσίες επιβατών και 

φορτίου Α.Ε., από το Υπουργείο Μεταφορών ουσιαστικά με θέμα «Προσωρινή 

αναστολή κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών», αν θυμάστε κύριε Κοτρώνη είχατε υποβάλει 

μια σχετική ερώτηση. «Αναφερόμενοι στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, το οποίο μας 

διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Αναφορικά με τις σιδηροδρομικές συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με τις υπόλοιπες 

βαλκανικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξετάζει ήδη την 

δυνατότητα αποκατάστασης των διεθνών σιδηροδρομικών συνδέσεων.  
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Έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή, αρχικά προς τους τουρκικούς σιδηροδρόμους και 

θα ακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και προς τα υπόλοιπα όμορα 

σιδηροδρομικά δίκτυα. Επιπλέον, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συμμετάσχει σε διεθνή σύσκεψη των 

σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΝΑ Ευρώπης, στις αρχές Σεπτέμβρη, όπου μεταξύ 

άλλων θα συζητηθεί και το θέμα αυτό. 

2. Σε ότι αφορά το δρομολόγιο των νυκτερινών αμαξοστοιχιών 504/505 (κλινάμαξες), 

σημειώνουμε ότι είναι στην πρόθεση της Διοίκησης να εξετάσει την επανακυκλοφορία 

τους, εφόσον, μέσα στο 2012, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που το επιτρέπουν και 

συνεκτιμηθούν ανάλογα τα οικονομικά αποτελέσματα που θα εμφανίσει η εταιρεία το 

2011. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Ζηλιασκόπουλος. 

Σχετικά με μία ερώτηση από την κυρία Σαραντίδου «Καταγραφή και αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών». Απάντηση σε αυτό το ερώτημά σας κυρία 

Σαραντίδου, καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών, μια 

σύντομη απάντηση μπορεί να σας δώσει ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Καλαϊτζίδης, 

όμως όπως σας υποσχεθήκαμε την προηγούμενη φορά το αίτημά σας αυτό, δηλαδή να 

εξετασθεί σε κανονικό θέμα δημοτικού συμβουλίου θα είναι…, ισχύει. Μία σύντομη 

απάντηση δώστε κύριε Καλαϊτζίδη.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Μπορείτε να διαβάσετε πάλι την ερώτηση της κυρίας 

Σαραντίδου; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, ξαναδιαβάζω πάλι την ερώτηση που έκανε η κυρία 

Σαραντίδου. Το θέμα είναι «Καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου Σερρών».  

«Μετά την συζήτηση για τις αποφάσεις της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. στο τελευταίο Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών και 

μετά από δηλώσεις του προέδρου της κυρίου Καλαϊτζίδη ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση 

δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Σερρών θα θέλαμε να ενημερώσετε το Σώμα αλλά και 

το Σερραϊκό λαό για τα εξής: 

1. Έχει γίνει καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του πρώην Δήμου Σερρών και του νέου 

«Καλλικρατικού Δήμου»; 

2. Ποιες οι προτάσεις – θέσεις της Δημοτικής Αρχής 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 σοβαρά υπ΄ όψη τους ώστε να αποτελέσει 

θέμα συζήτησης σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στα θέματα ημερήσιας διάταξης, 

έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν τις θέσεις και προτάσεις τους για την 

«αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας». 

Παρακαλώ κύριε Καλαϊτζίδη. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:  Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε 

Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δυστυχώς επιλέξατε… 

κ. Πρόεδρος: Λίγο πιο δυνατά, για να ακούγεστε. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Ναι, ναι, δυστυχώς επιλέξατε και απομονώσατε ένα 

μέρος των και απομονώσατε ένα μέρος των δηλώσεών μου με αποτέλεσμα την 

παραποίηση και λάθος ερμηνεία των όσων ανέφερα…. 
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κ. Πρόεδρος: Δεν ακούγεται καθόλου, φωνάξτε λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεστε. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Τα μικρόφωνα, υπάρχει πρόβλημα με τα μικρόφωνα, 

δεν δουλεύουν, καθόλου δεν δουλεύουν. 

κ. Πρόεδρος: Να γίνει έλεγχος σε όλα, ένα – ένα. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Δυστυχώς επιλέξατε και απομονώσατε ένα μέρος των 

δηλώσεών μου με φυσικό αποτέλεσμα την παραποίηση και την λάθος ερμηνεία των 

όσων ανέφερα. Είναι δυνατόν να μην έχει σχέση η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με τον Δήμο Σερρών; 

την στιγμή που ο μόνος μέτοχος της εταιρείας κατά 100% είναι ο Δήμος Σερρών; 

Δήλωσα το αυτονόητο που δυστυχώς δεν έγινε αντιληπτό. 

Η λειτουργία της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. που αποτελείται από εννεαμελές Δ.Σ. το οποίο το όρισε 

το δημοτικό συμβούλιο δεν συνδέεται άμεσα με τον Δήμο Σερρών και κατά επέκταση με 

το δημοτικό συμβούλιο. Όπως άλλωστε ισχύει στα περισσότερα νομικά πρόσωπα. 

Κοινοποιεί τις αποφάσεις της στο δημοτικό συμβούλιο προς ενημέρωση και κοινοποιεί 

αποφάσεις προς έγκριση θέματα, όπως ο προϋπολογισμός, που ακολουθεί στην ημερήσια 

διάταξη, τροποποίηση καταστατικού και άλλα ανάλογα θέματα. Επίσης θα πρέπει να 

γνωρίζετε ότι η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. λειτουργεί όσον αφορά την ακίνητη περιουσία 

γνωμοδοτικά. Όργανο που αποφασίζει για την εκποίηση ή αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου είναι το δημοτικό συμβούλιο.  

Όσον αφορά την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας εξετάζετε κάθε πρώην δήμος και 

πρώην κοινότητα διαφορετικά, ξεχωριστά δηλαδή.  

Στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Σερρών υπάρχουν, κατά δήλωση, της κτηματικής 

υπηρεσίας του Δήμου Σερρών καταγεγραμμένη και χαρτογραφημένη η ακίνητη 

περιουσία του Δήμου σε ποσοστό που αγγίζει, ξεπερνά το 90%.  

Στους υπόλοιπους Δήμους, μετά από ενέργειες που έγιναν από τον αντιδήμαρχο τον 

κύριο Γαλάνη, ζητήθηκαν από τους συνενωμένους πρώην δήμους και κοινότητες 

καταστάσεις στις οποίες καταχωρήθηκε η ακίνητη περιουσία τους σε αγρούς, οικόπεδα, 

κτίρια και χάρτες, κτηματολογικούς πίνακες διανομών, αναδασμών κ.τ.λ. Αναζητήθηκαν 

οι διαπιστωτικές πράξεις του Νομάρχη με τις οποίες παραχωρήθηκαν στους πρώην 

Δήμους. Καταγράφονται όλοι οι φάκελοι των εκποιήσεων, εκτάσεων έτσι ώστε να 

συμπληρωθεί και αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση των ακινήτων. Στάλθηκαν έγγραφα 

στα υποθηκοφυλακεία Σερρών και Ηράκλειας με τα οποία ζητούνται στοιχεία για την 

μεταγραμμένη ακίνητη περιουσία των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων. Εφόσον λοιπόν 

ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, πιθανολογούμε μέσα στον Οκτώβριο, θα 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής όλης της ακίνητης περιουσίας στην κτηματική 

υπηρεσία του Δήμου Σερρών.  

Στοχεύουμε ως εταιρεία, αλλά και ως Δημοτική αρχή, εφόσον ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες να προχωρήσουμε συντονισμένα πλέον, στην εκπόνηση ενός στρατηγικού 

σχεδιασμού καταγραφής και συντονισμένης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. 

Επιγραμματικά θα αναφέρω κάποια σημεία, γιατί όπως ανέφερε και ο πρόεδρος θα 

συζητηθεί το θέμα σε τακτικό συμβούλιο, σαν θέμα ημερήσιας διάταξης.  

1. Τακτοποίηση όλων των ακινήτων με το Εθνικό κτηματολόγιο. 

2. Ταξινόμηση των ακινήτων σε επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα και μη επιχειρησιακά. 

3. Εντοπισμός των καταπατημένων και των αγροτεμαχίων και έλεγχος κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά από το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να κληθούν να επιστραφούν ή να 

αξιοποιηθούν. 
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4. Δημιουργία ψηφιακών και χαρτογραφικών υποβάθρων. 

Όσον αφορά την αξιοποίηση δεν θα ήθελα να επαναλάβω την θέση της Δημοτικής Αρχής 

για τα στρατόπεδα και την δημοτική αγορά. Νομίζω ότι είναι σε όλους γνωστή. Γίνονται 

προσπάθειες για την ανταλλαγή γης με τους ιδιοκτήτες του κεντρικού πάρκου της πόλης. 

Προσπάθειες που γίνονται ακόμη και σήμερα και ευελπιστούμε στην επίλυση αυτού του 

χρόνιου προβλήματος της πόλης μας.  

Έχουμε κάνει επαφές και συζητήσεις ως εταιρεία, ως Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. με φορείς του Νομού 

Σερρών που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση γης και προσανατολιζόμαστε 

αρχικά σε συνεργασία με το κέντρο έρευνας και τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών για την 

κατ΄ αρχή πιλοτική έρευνα και αξιοποίηση είκοσι έως τριάντα ελεύθερων ακινήτων.  

Προχωράμε με ένα πιλοτικό σχέδιο – πρόγραμμα συστηματικής αξιοποίησης, θα 

ακολουθήσουν, αν ευοδωθεί η συνεργασία αυτή, συγκεκριμένες προτάσεις στο δημοτικό 

συμβούλιο άμεσα υλοποιήσιμες τους επόμενους μήνες.  

Πάμε να αξιοποιήσουμε, αρχικά όσα ανέφερα νωρίτερα, παράλληλα με άλλες ενέργειες, 

νεκρά οικόπεδα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Δήμου μας. Παράλληλα στα 

τοπικά συμβούλια γίνεται αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που φυσικά δεν την 

προκαλούμε εμείς, απλά βοηθούμε τους υποψήφιος επενδυτές, είτε με εκμισθώσεις 

ακινήτων, είτε με εκποιήσεις μικρών τεμαχίων.  

Η ακίνητη περιουσία, φαντάζομαι να συμφωνείτε όλοι είναι ένα πολύ σημαντικό 

πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε με την δέουσα σοβαρότητα. Όπως ανέφερε ο 

πρόεδρος θα ακολουθήσει και θέμα ημερήσιας διάταξης και φυσικά περιμένουμε και τις 

δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Μία ερώτηση από τον συνδυασμό «ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ - 

Θεόδωρος Μηλίδης»  

«Προς τον κύριο Δήμαρχο, 

Κύριε Δήμαρχε πιθανόν να έχει υποπέσει στην αντίληψή σας ότι τα φρεάτια 

αποχέτευσης του δικτύου των όμβριων υδάτων είναι σε πολλά σημεία βουλωμένα από 

ξένες ύλες που έχουν συσσωρευτή.  

Ερωτάστε, κατόπιν τούτου, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να 

καθαριστούν και να συντηρηθούν όλα τα φρεάτια δεδομένου μάλιστα ότι εισερχόμαστε 

στην φθινοπωρινή περίοδο και πιθανή έντονη βροχόπτωση θα είχε απρόβλεπτες 

συνέπειες». 

Κύριε Δήμαρχε, θα δώσω τον λόγο στον κ. Αραμπατζή, παρακαλώ. 

Αραμπατζής Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Σχετικά με την συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης της πόλης των Σερρών 

και ειδικά με το δίκτυο των όμβριων υδάτων και φρεατίων. Το δίκτυο αποχέτευσης του 

Δήμου Σερρών, κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, 

ανέρχεται στα 180  χιλιόμετρα που χαρακτηρίζονται σε αγωγούς ακαθάρτων και 

όμβριων. Το σύνολο των φρεατίων που υπάρχουν μόνο στον πολεοδομικό ιστό της πόλης 

των Σερρών ανέρχεται, σύμφωνα με την πρόσφατη καταμέτρηση, στα 2.841 φρεάτια.  

Για τον καθαρισμό των δικτύων η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών διαθέτει έξι άτομα προσωπικό με 

τέσσερεις χειριστές και δύο εργάτες, και δύο αποφρακτικά μηχανήματα. Με το 

προσωπικό αυτό που είναι μόνιμο έχουν δημιουργηθεί δύο συνεργεία καθαρισμού των 

δικτύων.  
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Για τον καθαρισμό των δικτύων συντάσσεται καθημερινά πρόγραμμα καθαρισμού ανά 

περιοχή και ανά συνεργείο. Έχει αποδεχθεί ότι τα συνεργεία είναι σε θέση να περνούν 

από όλες τις περιοχές της πόλης τουλάχιστον μία φορά το έτος. Βέβαια εκτός των 

προγραμματισμένων  εργασιών τα συνεργεία ασχολούνται με έκτακτες αποφράξεις του 

δικτύου ή και ιδιωτικών παροχών με καθαρισμούς αγωγών προκειμένου να γίνει και σε 

αυτούς έργο. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά τους τελευταίους 

μήνες, που παρατηρείται καθημερινή ανάγκη εργασίες του ενός οχήματος, εκτός της 

πόλης των Σερρών στα νέα δημοτικά διαμερίσματα του νέου διευρυμένου Δήμου 

Σερρών. Εδώ και τρεις εβδομάδες με πρόσληψη ενός εργάτη με δίμηνη σύμβαση έχει 

δημιουργηθεί και τρίτο συνεργείο το οποίο εργάζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

απογευματινής βάρδιας 1:30 με 9:30 το βράδυ, καθημερινά πλην Σαββάτου και 

Κυριακής.  

Μελλοντικές ενέργειες άλλες, προβλέπεται η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ένα έως 

δύο άτομα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεργείο το οποίο θα καλύπτει και τα 

Σαββατοκύριακα. Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και το αποφρακτικό όχημα που θα 

παρακολουθεί μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από το Σώμα, και με αποτέλεσμα 

να αυξηθεί η δυναμικότητα των συνεργείων καθαρισμού. Όσον αφορά τα φρεάτια 

καθαρισμού, κ. Πρόεδρε, το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Είναι 

κάποια φρεάτια, ένας μεγάλος αριθμός φρεατίων, τα οποία έχουν τα λεγόμενα  «σιφών», 

τα οποία με τους θερινούς μήνες εξατμίζεται το νερό αλλά πιστεύω, εκεί κάποια βέβαια 

έχουν πρόβλημα τα οποία χρήζουν άμεσης επισκευής. Καθημερινά δεχόμαστε και από 

τους δημότες, οποιασδήποτε αιτήσεις γίνονται και ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο 

τρόπο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, ερωτήσεις μπορώ να υποβάλλω;  

κ. Πρόεδρος: Αυτή δεν είναι απάντηση;  

Μία άλλη ερώτηση από την κυρία Σαραντίδου με θέμα το «λευκό ταξί». Ο σύλλογος 

κινητικά αναπήρων εδώ και μήνες έχει αποκτήσει ένα λευκό ταξί, για να εξυπηρετείται η 

μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στο νομό Σερρών. Η αγορά του ταξί 

κρίθηκε αναγκαία γιατί η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να υπάρχουν μέσα μαζικής 

μεταφοράς ή άλλου είδους δομές που να μπορούν να εξυπηρετούν τη μετακίνηση 

ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Όμως από τη στιγμή που αποκτήθηκε το λευκό ταξί, σχεδόν ένα χρόνο, μένει σε 

ακινησία, καθώς ο σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα και τα μέσα για να μπορέσει να το 

λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας με σοβαρά κινητικά προβλήματα 

να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. 

Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση ζητά να συζητηθεί το θέμα, για να ικανοποιηθεί το αίτημα του 

συλλόγου, ο Δήμος Σερρών να αναλάβει τη λειτουργία του αυτοκινήτου, οδηγούς, 

λειτουργικά έξοδα, έξοδα συντήρησης κ.α. Ώστε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να 

μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν ή έστω με κάποιο συμβολικό κόμιστρο, στην 

περιφερειακή ενότητα Σερρών.  

Ένας σοφός είπε κάποτε, «κάθε κοινωνία κρίνεται, από το πώς μεταχειρίζεται τους πιο 

αδύναμους ανάμεσά της…» 

Ρωτάμε λοιπόν για πιο λόγο δεν δίνετε λύση σε ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό και 

ευαίσθητο ζήτημα; 
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Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο κυρία Σαραντίδου η απάντηση. 

Και από τον κ. Γκότση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της υπ΄ αριθμ. 721/2008 Α.Δ.Σ. που αφορά την πεζοδρόμηση της 

οδού Εμμ. Ανδρόνικου από την οδό Ν. Πλαστήρα έως την πλατεία Κρονίου» 

Κύριε Πρόεδρε, οι εξελίξεις και τα γεγονότα μας έχουν δυστυχώς προσπεράσει. Η οδός 

Εμμ. Ανδρόνικου λειτουργεί ως ένα κράμα πεζόδρομου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, 

με κίνδυνο ατυχημάτων από την άναρχη κατάσταση που επικρατεί. Και αυτό διότι δεν 

υλοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει αμέσως να 

υλοποιηθεί η απόφαση της πεζοδρόμησης για το κομμάτι από Β. Βασιλείου έως την 

Ερμού στην πρώτη φάση. Το κομμάτι από Ερμού έως την πλατεία Κρονίου ας μείνει ως 

έχει, διότι έχουμε σε εξέλιξη την πεζοδρόμηση της μεραρχίας και ως εκ τούτου θα 

προκύψει νέα ρύθμιση. 

Κύριε Πρόεδρε, τα Δημοτικά Συμβούλια είναι για να υλοποιούν τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται και όχι να τις πετάνε στις καλένδες. 

Απάντηση από τον κ. Δήμαρχο.  

κ. Δήμαρχος: Από την αρχή αυτής της Δημαρχιακής θητείας δηλώσαμε την 

πρόθεσή μας για την πεζοδρόμηση της Εμμ. Ανδρόνικου και της Μεραρχίας, γι  αυτό το 

λόγο από τις πρώτες ενέργειες που κάναμε ήταν η μελέτη εφαρμογής της πεζοδρόμησης 

της Μεραρχίας. Η μελέτη είναι έτοιμη αναζητούνται χρήματα για να υλοποιηθεί αυτό το 

έργο, θα δούμε, το έχουμε εντάξει τώρα και στο ΕΣΠΑ, στα ώριμα έργα του ΕΣΠΑ, 

αλλά και αν μας δοθεί ΣΑΤΑ και από την ΣΑΤΑ θα υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Λοιπόν 

τώρα όσον αφορά το κομμάτι αυτό της Εμμ. Ανδρόνικου, Βασιλέως Βασιλείου, Ερμού 

ξεκινάμε σε λίγο καιρό τις αστικές αναπλάσεις, και επειδή ξεκινάνε σε λίγο καιρό οι 

αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης θα δημιουργηθεί, ξέρετε, μεγάλο «κομφούζιο» 

θέλουμε να δούμε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν και αναλόγως την πεζοδρομούμε ή 

όχι αμέσως. Ότι θα πεζοδρομηθεί, ότι θα κλείσει θα κλείσει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν 

μπορώ να σας πω ακριβώς πότε, αυτή τη στιγμή, τον χρόνο έτσι.  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω δεν πρόλαβα να 

την κάνω γραπτά. Προέκυψε πρόσφατα. 

κ. Πρόεδρος: Έχετε δικαίωμα. Παρακαλώ. 

Γκότσης Ηλίας: Θέλω να πω κύριε πρόεδρε, με ενοχλήσανε πολίτες για τα 

παιδιά που δουλεύουν στο «Βοήθεια στο Σπίτι», εννιά μήνες λέει, στο Δήμο τον δικό μας 

έχουν να πληρωθούνε, ενώ σε άλλους Δήμους μικρότερος είναι ο χρόνος, δύο, τρεις και 

τέσσερεις μήνες που έχουν να πληρωθούν. Στο Δήμο των Σερρών, στο μεγάλο Δήμο, 

έχουν εννέα μήνες να πληρωθούν. Δέστε το σας παρακαλώ και ποιος μπορεί να δώσει 

μία απάντηση, ποιος φταίει δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή, γιατί 

δεν πληρώνονται τα χρήματα. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ, τον κ. Δήμου να δώσει μια 

σύντομη απάντηση επί του θέματος.  

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα 

μπορώ να σας πω το εξής … 

κ. Πρόεδρος: Πιο δυνατά, (ακούγονται και φωνές δημοτικών συμβούλων) 

Δήμου Ιωάννης: Λοιπόν, σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στον φάκελο που 

έχουμε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι σε δέκα μέρες από σήμερα θα 

έρθουν τα χρήματα.  
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Δεν ισχύει αυτό που έχετε πει κύριε Γκότση, κύριε πρόεδρε, διότι σε όλους τους δήμους 

πάνω – κάτω ο χρόνος αναμονής είναι ο ίδιος, με διαφορά ένα με δύο μήνες. Σκοπός μας 

είναι όλα αυτά τα χρήματα που θα έχουν έρθει, μέσα σε δέκα μέρες από σήμερα, ένα 

ύψος περίπου των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ, όλα αυτά να πάνε στις μισθοδοσίες, ώστε 

να μην έχουμε να οφείλουμε κανένα μήνα, ούτε στους μισθούς, ούτε στις ασφαλιστικές 

εισφορές. Θεωρούμε ότι το δύσκολο κομμάτι για μας, ως διοικητικό συμβούλιο, είναι ότι 

πρέπει να αναζητούμε και να βρούμε τρόπους και να δούμε τι θα κάνουμε να μπορούμε 

να πληρώνουμε κάθε μήνα τους εργαζόμενους, για αυτό το οποίο προσφέρουν πρέπει να 

αμείβονται, και ευελπιστώ ότι σε βάθος χρόνου θα το καταφέρουμε αυτό, είτε μέσα από 

προγράμματα είτε μέσα από συμπτύξεις των κοστολογίων που κάνουμε στις ΚΕΔΗΣ. 

Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Και περνάμε στα θέματα ….., ορίστε, ερώτηση επί του θέματος; 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Όχι, ερώτηση. 

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση, βεβαίως κύριε Χρυσανθίδη. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 

τον κανονισμό λειτουργίας, έχει το δικαίωμα να δίνει κατευθύνσεις γενικά για τη 

λειτουργία των οργάνων του, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, είτε 

γενικού ενδιαφέροντος, είτε της εν γένει λειτουργίας.  

Το ερώτημά μου λοιπόν είναι και έχει σχέση με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

στο οποίο σας είχα κάνει ένα ερώτημα για την χορήγηση εγγράφων από το νομικό 

πρόσωπο. Πράγματι απαντήσατε και εσείς και ο κύριος Δήμαρχος, ότι σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρέωση του νομικού προσώπου να μου τα χορηγήσει αυτά 

εγγράφως, εφόσον υπήρχε έγγραφο αίτημα.  

Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έχει το δικαίωμα ο εκάστοτε επικεφαλής δημοτικός 

σύμβουλος ενός νομικού προσώπου ή μιας επιχείρησης, ή ενός άλλου οργάνου του 

Δήμου να μην πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή στις υποδείξεις; 

Αυτό είναι το ερώτημά μου και το λέω αυτό γιατί κύριε πρόεδρε δυστυχώς τα έλαβα τα 

έγγραφα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας μετά από πενήντα έξι μέρες και δικαιώθηκα 

περίτρανα για τον λόγο τον οποίο δεν μου τα δίνανε, και επειδή το θέμα αφορά 

οικονομικά στοιχεία για μη σωστή διαχείριση και νομιμότητα και την απώλεια εσόδων 

από το νομικό πρόσωπο στο Δήμο, σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα 

στην Ελλάδα ζητούμε, ως παράταξη, το θέμα να συζητηθεί. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δούκα, ως πρόεδρος του νομικού προσώπου, δώστε μια 

απάντηση σε αυτά τα οποία σας καταγγέλλει επί της ουσίας ο κ. Χρυσανθίδης. 

Δούκας Γεώργιος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, 

και εγώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο απάντησα, νομίζω, στον κ. Χρυσανθίδη 

ότι τα έγγραφα είναι στο διπλανό γραφείο και μπορεί να τα πάρει ανά πάσα στιγμή. 

Απλά δεν πήγε να τα πάρει. Έφερε Εισαγγελική παραγγελία για να του δώσω τα έγγραφα 

εγώ, εγώ να του τα δώσω, ο ίδιος. Τώρα πήγε και τα πήρε ο ίδιος. Αυτό μας καταγγέλλει, 

ότι αναγκάστηκε ο ίδιος να πάει να πάρει τα έγγραφα. Μα πάντα μπορούσε να πάρει τα 

έγγραφα. Από την πρώτη στιγμή. Κανείς δεν είπε ότι δεν του δίνουμε τα έγγραφα. Απλά 

δεν πήγε να τα πάρει. Ευχαριστώ.  
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Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαμε, ως παράταξη να συζητηθεί 

το θέμα διότι υπάρχουν μη νόμιμες ενέργειες και υπάρχουν απώλειες, σύμφωνα με τα 

έγγραφα τα οποία έχουμε παραλάβει, απώλειες εσόδων από τις δύο συναυλίες που γίνανε 

της Μαρινέλας και του Χατζηγιάννη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να 

ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το τι ακριβώς έγινε.  

κ. Πρόεδρος: Καταγγέλλετε λοιπόν… 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία μου έχουν δώσει. 

κ. Πρόεδρος: Να απαντήσει ο κύριος Δούκας και πάλι. 

Δούκας Γεώργιος: Νομίζω κύριε Πρόεδρε, ότι θέματα που αφορούν το νομικό 

πρόσωπο πρέπει να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχουν συζητηθεί στο 

Νομικό Πρόσωπο; Αυτό δεν ξέρω.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν καλό θα ήταν βέβαια, τα θέματα αυτά να συζητούνται 

πρώτα στο Νομικό Πρόσωπο και εφόσον δεν προκύπτουν απαντήσεις, έτσι. Το 

συζητήσατε αυτό; Τώρα κάνουμε μία διαλογική συζήτηση εδώ. Το συζητήσατε το θέμα 

αυτό; Το θέσατε στο Νομικό Πρόσωπο, που είστε και μέλος; (απευθυνόμενος στον κ. 

Χρυσανθίδη, προφανώς)  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε η συναυλία του Χατζηγιάννη έγινε μία 

εβδόμου δεν λάβαμε καθόλου χρήματα, δεν έγινε εκκαθάριση, και δεν έχουμε 

ενημερωθεί μέχρι σήμερα εδώ και δυόμιση μήνες καθόλου. Άρα λοιπόν ενημερώθηκα 

την Δευτέρα που πήρα τα έγγραφα και διαπίστωσα πως δεν εισπραχθήκαν τα έσοδα αυτά 

και το λιγότερο ο πρόεδρος όφειλε να μας ενημερώσει. Για ποιο λόγο…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Χρυσανθίδη, προτείνω να γίνει μία καταρχήν συζήτηση στο 

νομικό πρόσωπο, αυτή τουλάχιστον είναι η σειρά, η διαδικασία. Εάν όντως δεν βγει 

πόρισμα εκεί και δεν είστε ικανοποιημένος, να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σας ευχαριστώ.  

Και περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με πρώτο θέμα το Σχέδιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Δήμου Σερρών, πρώτη φάση. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ 

κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. 

Σήμερα καταθέτουμε για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Α΄ 

φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου 

Σερρών. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί στην ουσία τη διαβούλευση με τις 

δημοτικές παρατάξεις και με τους δημοτικούς συμβούλους εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για τον Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Σερρών. Κάθε παράταξη, κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να καταθέσει 

τις δικές του προτάσεις και επισημάνσεις, παρατηρήσεις οι οποίες φυσικά θα 

ληφθούν υπόψη και εν συνεχεία μπορεί να ενσωματωθούν στη δεύτερη φάση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα έρθει σε λίγες μέρες, μέχρι τέλους του 

Σεπτέμβρη. Δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφοι λίγη ησυχία, σας παρακαλώ, (χτυπά το 

κουδούνι) 

κ. Δήμαρχος: …θα ολοκληρωθεί αφού ληφθούν υπόψη και οι δικές σας 

απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις μέσω κάποιου ερωτηματολογίου που θα 

πάρετε, αλλά και γενικότερα με την ανάγνωση και την μελέτη που θα κάνετε, 

σύμφωνα με αυτά που σας έχει δώσει η επιστημονική ομάδα. 
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Πρέπει να πω ότι πριν έρθει το θέμα αυτό της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, προηγήθηκε διαβούλευση με φορείς 

και πολίτες. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις οκτώ Ιουλίου του 2011, στάλθηκαν 

ερωτηματολόγια προς όλες τις διευθύνσεις υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθώς 

και στα νομικά πρόσωπα, επίσης στάλθηκαν στις Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες, σε όλους τους τοπικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς 

φορείς, ενώ στη συνέχεια αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο για να συμμετέχουν 

μεμονωμένα όλοι οι πολίτες του δήμου που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 

διαβούλευση. 

Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; 

Θα είμαι πολύ σύντομος στην εισήγησή μου. Εν συνεχεία τον λόγο θα πάρουν οι 

εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι υποβοήθησαν το έργο της διεπιστημονικής 

επιτροπής για να αναλύσουν με λεπτομέρειες το Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Επιχειρησιακού προγράμματος. 

Λοιπόν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής 

και οργανωτικής ανάπτυξης. Δηλαδή αφορά όχι μόνο έργα και δράσεις στο Δήμο 

αλλά και μέτρα για να βελτιώσουμε την υπάρχουσα οργάνωση και λειτουργία του 

Δήμου, ώστε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες για να βελτιώσουμε τη ζωή των 

πολιτών. 

Ουσιαστικά μέσα από την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-

2014 επιδιώκεται η δημιουργία και εγκατάσταση ενός μηχανισμού 

προγραμματισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων και των λειτουργιών του Δήμου. 

Βασικός σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών είναι η 

προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. 

Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση αυτή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο Στρατηγικός 

Σχεδιασμός.  

Στην πρώτη φάση αναλύεται, πρώτα – πρώτα το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, 

προκειμένου να καταγραφούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά 

προβλήματα που θα προκύψουν από τις αλλαγές ή εξελίξεις. 

Επίσης αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, προκειμένου να αξιοποιήσουμε 

τα πλεονεκτήματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αλλά να εντοπίσουμε και τις 

αδυναμίες που υπάρχουν στην οργάνωση και λειτουργία του νέου Δήμου τα οποία 

φυσικά πρέπει να ξεπεράσουμε, προκειμένου ο νέος Δήμος να ασκήσει αποτελεσματικά 

τον ρόλο του.  

Σε αυτή την πρώτη φάση περιλαμβάνεται επίσης η περιγραφή και αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. Επίσης 

περιλαμβάνεται το όραμα, οι αρχές του Δήμου μας, η στρατηγική και οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου δεδομένου τόσο των γενικότερων εθνικών οικονομικών 

συνθηκών, όσο και των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.  
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Στη δεύτερη φάση που θα ακολουθήσει θα καταγραφή ο επιχειρησιακός και ο 

οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου μας για την περίοδο 2011-2014. Οπότε οι 

στόχοι και οι δράσεις θα είναι και ιεραρχημένες και προγραμματισμένες για μία τριετία 

και θα προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Δηλαδή στη δεύτερη φάση 

τα πράγματα θα είναι πιο συγκεκριμένα. Θα μιλάμε για έργα και με ποιο τρόπο μπορεί να 

υλοποιηθούν.  

Τέλος, θα καταρτιστούν δείκτες αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του βαθμού επίτευξης των στόχων, καθώς επίσης και δείκτες υλοποίησης για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των σχεδιαζόμενων δράσεων 

του προγράμματος. 

Σε αυτή την πρώτη φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος σε πολύ αδρές γραμμές και σύντομα θα αναφερθώ στο όραμα, στις 

βασικές αξίες, στο αναπτυξιακό πρότυπο και στους στόχους του Δήμου Σερρών στα 

πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ όπως 

είπα και στην αρχή αναλυτική παρουσίαση θα κάνουν εκ μέρους της διεπιστημονικής 

ομάδας του έργου οι μελετητές εξωτερικοί συνεργάτες που υποστηρίζουν την 

διεπιστημονική ομάδα.  

Όραμα της Δημοτικής Αρχής, είναι η δημιουργία ενός Δήμου ισχυρού, κοντά στο 

δημότη. Με ετοιμότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, είναι εφικτό να δημιουργηθεί ο 

Δήμος που όλοι οραματιζόμαστε. Ένα Δήμο στον οποίο θα κατοικούν ευχάριστα οι 

δημότες του και θα επιθυμούν να τον επισκεφθούν ξένοι επισκέπτες, ένα Δήμο 

Ελκυστικό. Βασικές αξίες είναι η οικονομική εξυγίανση του Δήμου, η ανάδειξη της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προστασία του περιβάλλοντος, το πνεύμα 

συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και η ισότιμη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του 

Δήμου, η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου, η πολιτισμική 

πολυμορφία, η κινητοποίηση τοπικών πόρων και δυνατοτήτων. 

Το αναπτυξιακό μας πρότυπο βασίζεται στο τρίπτυχο: Οικονομική Άνθηση & 

Ανταγωνιστικότητα -Συνοχή- Ποιότητα. 

Οι γενικοί στόχοι της Τοπικής Ανάπτυξης διαμορφώνονται με βάση τις παρακάτω κύριες 

θεματικές ενότητες που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών 

αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου. Ποιοι είναι αυτοί οι γενικοί στόχοι Τοπικής 

ανάπτυξης;  

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Δραστηριότητες τις οποίες 

χρειάζεται ο Δήμος για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. 

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, κοινωνικές, πολιτιστικές, 

αθλητικές δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών του Δήμου και των 

κατοίκων. 

Τοπική οικονομία και απασχόληση. Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, 

οικονομική εξυγίανση. Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.  

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Πέντε είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι. 

Πρώτος Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας. 

Η υποστήριξη της τοπικής ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της απασχολησιμότητας 

μέσω της αναβάθμισης των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και της 

αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 
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Δεύτερος Στρατηγικός Στόχος: Αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση, ανάκτηση 

οικιστικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος - Διατήρηση της αγροτικής 

κληρονομιάς. 

Τρίτος Στρατηγικός Στόχος: Προώθηση αστικής συνοχής - Αποσυμφόρηση αστικού 

ιστού & διαμόρφωση υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο  

Τέταρτος Στρατηγικός Στόχος: Ανάδειξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας και 

εστιασμένη προβολή της πόλης και του Δήμου μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 

αλλά και των τοπικών προϊόντων- Ενίσχυση εξωστρέφειας του Δήμου Σερρών 

Πέμπτος Στρατηγικός Στόχος: Μεγέθυνση της δυναμικότητας και βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών και της διαχείρισης του έργου του Δήμου Σερρών 

Σε αυτή την πρώτη φάση, είπα και στην αρχή, περιλαμβάνονται γενικές αρχές, 

κατευθυντήριες αρχές, βασικές αξίες και γενικοί στόχοι.  

Στη δεύτερη φάση που θα ακολουθήσει εκεί θα υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις, έργα 

και τρόποι υλοποίησής των.  

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική γιατί 

συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου γεγονός που αποτελεί κύρια 

προτεραιότητα μας. Μαζί σχεδιάζουμε και μαζί πραγματοποιούμε για να γίνει πράξη το 

όραμα όλων μας, για έναν ομορφότερο και λειτουργικό Δήμο. 

Είμαι βέβαιος, ότι μέσα από τον στρατηγικό και επιχειρησιακό μας σχεδιασμό ο Δήμος 

μας θα αποκτήσει κατά την επικείμενη χρονική περίοδο 2011-2014 αλλά και 

μακροπρόθεσμα, ένα διαχειριστικό μέσο Διοίκησης και Στρατηγικής, το οποίο μετά από 

συνεχή διαβούλευση, συναίνεση, σύνθεση, συνεργασία, σε επιστημονικό αλλά και 

λειτουργικό επίπεδο, θα παρέχει την δυνατότητα στον Δήμο μας να προσφέρει κάθε 

φορά τις βέλτιστες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, έχοντας ως όραμα 

ένα «Πολιτιστικό – Οικονομικό- Οικολογικό και Κοινωνικά Αλληλέγγυο Προορισμό». 

Αυτά είχα να πω εγώ σε γενικές και αδρές γραμμές, θα ακολουθήσει η αναλυτική 

παρουσίαση από τους εξωτερικούς συνεργάτες, συμβούλους που υποβοήθησαν την 

διεπιστημονική ομάδα και εν συνεχεία μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις, τις προτάσεις, 

τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας. Καλά θα είναι οι προτάσεις σας μέσα στο 

τέλος της επόμενης εβδομάδας να κατατεθούν διότι και να ενσωματωθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διότι μετά από δύο εβδομάδες θα έρθει προς συζήτηση και 

ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ την επιστημονική ομάδα και τον εκπρόσωπο αυτής, 

όλη την επιστημονική ομάδα, ας έρθει, ας σηκωθεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος. 

Παρακαλώ έχετε τον λόγο, κύριε Βέρρο από σας θα ξεκινήσουμε, ανοίξτε το μικρόφωνό 

σας, ωραία.  

Βέρρος Κωνσταντίνος: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι επικεφαλής των 

συνδυασμών, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Σε συνέχεια της 

διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης του Δήμου Σερρών 

στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2011-2014 κρίθηκαν 

ανάδοχοι οι η ένωση «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» και η εταιρεία «Βέρος Κωνσταντίνος». Η 

εταιρεία «Ευρωσύμβουλοι» εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με διεθνή καριέρα και 

αναγνώριση και η εταιρεία «Βέρος Κωνσταντίνος» εδρεύει στον Νομό Σερρών έχοντας 

δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.  
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Ανάθεση και αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της διεπιστημονικής 

ομάδας έργου και την συγκέντρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των στοιχείων που 

αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση του Δήμου. Υποστήριξη για την σύνταξη του 

σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου που θα υποβληθεί στον Δήμαρχο και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση και ψήφιση, όπως αναφέρθηκε. Υποστήριξη των 

οικονομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να προσδιορίσουν και να 

περιγράψουν τους στόχους της προγραμματικής περιόδου. Υποστήριξη για τον τριετή 

προγραμματισμό των δράσεων και του οικονομικού προγραμματισμού εσόδων και 

δαπανών και φυσικά την σύνταξη του οριστικού επιχειρησιακού σχεδίου, όπως είπε και ο 

κύριος Δήμαρχος συγκεκριμένα με δράσεις και προϋπολογισμό.  

Η ομάδα εργασίας της ένωσης «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ» και «Βέρρος Κωνσταντίνος» 

απαρτίζεται από εννέα άτομα. Ο παρόν και ομιλών είναι αναπληρωτής υπεύθυνος έργου. 

Τα στελέχη είναι όλοι έμπειροι, είτε οικονομολόγοι, στατιστικολόγοι, τοπογράφοι, 

μηχανικοί, παρόντες σήμερα είμαστε τρεις από την ομάδα, καθώς επίσης και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κοκορότσικος, ο οποίος είναι και Σερραίος. Αυτά από 

μένα, κύριε Κυριάκο, έχετε τον λόγο. 

Κυριάκου Αλκιβιάδης: Καλησπέρα σας και από μένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ 

για την φιλοξενία, κατ΄ αρχήν. Είχαμε ετοιμάσει μια παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή, 

δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να την δούμε, αλλά έχετε όλοι μπροστά σας σε έντυπη 

μορφή την παρουσίαση. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμαρχος μας κάλυψε σε πάρα πολλά 

κομμάτια και έκανε μια πολύ αναλυτική και ακριβής παρουσίαση επί των διαδικασιών 

και του τι θα περιλαμβάνει το σχέδιο, οπότε εμείς θα σας πούμε ουσιαστικά τι έχουμε 

συμπεριλάβει στην Α΄ φάση του σχεδίου και θα καταλήξουμε ποια θα είναι τα επόμενα 

βήματα και το τι βοήθεια φυσικά θα χρειαστούμε από όλους σας. Αυτή η βοήθεια είναι 

απαραίτητη από όλους σας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το επιχειρησιακό 

σχέδιο εγκαίρως. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Σερρών είναι μια θεσμική 

υποχρέωση, έχει τονιστεί από όλους και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από πόση 

σημασία δίνει η Πολιτεία στην υλοποίησή του. Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος σκοπός 

της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου είναι εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 

λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα του Δήμου Σερρών. Η 

μεθολογία η οποία ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου ήταν η 

εξής.  

Αρχικά συγκροτήθηκε η επιστημονική ομάδα έργου, χωρίς την συμβουλή της δεν θα 

μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδίου. 

Διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις από την Δημοτική Αρχή. 

Συγκροτήθηκε η ομάδα έργου και η ομάδα έργου προσπαθήσαμε να περιλαμβάνει 

επιστήμονες και μηχανικούς για να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα της θεματολογίας που 

απαιτείται για το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Προχωρήσαμε στη σύνταξη των 

ερωτηματολογίων για την συγκέντρωση στοιχείων, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μας είχε 

πρόλαβε και είχε προωθήσει ήδη τα ερωτηματολόγια προς τους αρμόδιους φορείς, οπότε 

ουσιαστικά έχουμε την περιγραφή, την επεξεργασία όλων των στοιχείων και τη 

διενέργεια προσωπικών συναντήσεων με διάφορους φορείς, διευθυντές και υπαλλήλους 

του Δήμου για να προκύψει ουσιαστικά η αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

στο Δήμο.  
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Επίσης συλλέξαμε πρωτογενή στοιχεία από διάφορες πηγές για να ανατυπώσουμε 

το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί 

ουσιαστικά θα αποτυπώσει και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, κατά μια έννοια θα 

τεκμηριώσει τα προβλήματα αυτά. Προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος και τα 

οποία ουσιαστικά στο τέλος θα πρέπει να καλυφτούν στο επιχειρησιακό Σχέδιο. Δεν θα 

σας κουράσω πολύ με τα περιεχόμενα θα φροντίσω να είμαι σύντομος. 

Στην 1η ενότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού παρουσιάζονται γενικά στοιχεία της 

περιοχής. Συγκεκριμένα η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το ιστορικό συνένωσης του νέου 

Δήμου Σερρών, την θέση και την έκταση του Δήμου, την Διοικητική του διαίρεση σε 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τον πληθυσμό, τις πληθυσμιακές μεταβολές και την 

σύνθεση του πληθυσμού ανά φύλλο και ηλικία και ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα. 

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση και το επίπεδο 

εκπαίδευσης, σύμφωνα και με τις συγχωνεύσεις που διενεργήθηκαν βάσει του 

Ν.3852/2010, καθώς και στοιχεία για τα νοικοκυριά ανά Δημοτική και Τοπική 

Κοινότητα. Από την ενότητα αυτή δεν θα μπορούσε να παραληφθεί να παρουσιαστεί ο 

ρόλος του Δήμου τόσο στο Νομό όσο και στην Περιφέρεια, αλλά και η ιστορική 

φυσιογνωμία και παράδοση των Δημοτικών και Τοπικών ενοτήτων. Τέλος, περιγράφεται 

και η προέλευση του ονόματος των Σερρών. 

Η 2η ενότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού αναλύει το Περιβάλλον και την ποιότητα 

ζωής σε αυτό. Διακρίνεται δε σε τρεις υποενότητες: το Φυσικό Περιβάλλον, την 

Χωροταξική και Πολεοδομική Οργάνωση και διάρθρωση και τις Βασικές Υποδομές σε 

δίκτυα του Δήμου Σερρών. Αναφορικά με το Φυσικό Περιβάλλον αναλύεται το αστικό 

και περιαστικό πράσινο, το υδατικό δυναμικό, η χλωρίδα, η πανίδα και η βιοποικιλότητα 

της περιοχής, το κλίμα και οι προστατευόμενες περιοχές του Δήμου Σερρών καθώς και 

τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον από την οικιστική ανάπτυξη και τις οικονομικές 

δραστηριότητες. 

Στην 3η ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά: Οι υποδομές υγείας και κοινωνικής 

πρόνοιας με αναφορά σε Νοσοκομεία, Δημοτικά ιατρεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων 

και Γηροκομεία. Οι υποδομές παιδείας (Α/Βάθμια-Β/Βάθμια-Γ/Βάθμια Εκπαίδευση, 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και φορείς καινοτομιών) Οι πολιτιστικές υποδομές 

που περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία κ.α. Οι αθλητικές και 

τουριστικές υποδομές του Δήμου Σερρών. 

Η 4η ενότητα περιγράφει την διάρθρωση της Απασχόλησης και της Ανεργίας, τους 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, καθώς και τον κίνδυνο φτώχειας που διατρέχει ο 

Δήμος Σερρών. Επιπροσθέτως, γίνεται εκτενής αναφορά στην διάρθρωση της τοπικής 

οικονομίας και παρουσιάζονται δείκτες ευημερίας καθώς και η επιχειρηματικότητα στο 

Νομό. Τέλος, παρουσιάζεται και περιγράφεται η οικονομία διαρθρωμένη αφενός σε 

τομείς δραστηριότητας (Πρωτογενής, Δευτερογενής, Τριτογενής τομέας Παραγωγής) και 

αφετέρου σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, 

Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών) ενώ παραθέτονται και συμπεράσματα για την 

εξέλιξή τους. 

Η κυρία Μιχαλάκη θα συνεχίσει την παρουσίαση με την αξιολόγηση των δεδομένων της 

υπάρχουσας κατάστασης, των τάσεων και κατευθύνσεων της περιοχής του Δήμου 

Σερρών και τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης.  
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Μιχαλάκη Ελισάβετ: Για σας και από μένα. Στην ενότητα πέντε αναφέρονται οι 

θεματικοί τομείς, οι οποίοι είναι α) Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής, β) Κοινωνική 

Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός και γ) Τοπική Οικονομία & Απασχόληση.  

Γίνετε μια ανάλυση η οποία παρουσιάζει τα θετικά σημεία, τα κρίσιμα ζητήματα κάθε 

θεματικού τομέα , κατά άξονα, όπως σας ανέφερα, λίγο γρήγορα να πούμε κάποια 

πράγματα: 

Στον άξονα Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής τα θετικά σημεία είναι: 

Ο Δήμος είναι χωροθετημένος στο κεντρικότερο σημείο της Βορείου Ελλάδος, οπότε 

αποτελεί «πύλη» της Περιφέρειας προς τα Βαλκάνια. Έχει πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

με πληθώρα ρεμάτων και προστατευόμενες περιοχές. Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες 

για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Έχει 

πλούσιο ορυκτό πλούτο η περιοχή (ουράνιο, λιγνίτες, χρυσός, κ.α.). Έχει επεκτείνει το 

δίκτυο Φυσικού Αερίου και το προωθεί για βιομηχανική και οικιακή χρήση. Πολύ καλό 

επίπεδο δικτύου ύδρευσης και λειτουργία Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Αναβάθμιση της δικτυακής 

υποδομής με το Δακτύλιο Οπτικών Ινών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 

ειδικού ενδιαφέροντος Φορέων της πόλης (Νοσοκομείο, ΤΕΙ, κλπ) Χαμηλός δείκτης 

εγκληματικότητας συγκριτικά με αντίστοιχους Δήμους 

 

Στον άξονα Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής τα κρίσιμα ζητήματα είναι:  

Η ανάγκη εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής θέσης του Δήμου και 

αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

Η ανάγκη απορρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών από τη διάθεση λυμάτων 

παραγωγικών, κυρίως, δραστηριοτήτων (γεωργία, μεταποίηση) και αστικών λυμάτων.  

Η ανάγκη κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης και διακοπή αυθαίρετης δόμησης.  

Η ανάγκη δημιουργίας υπόγειων και περιφερειακών χώρων στάθμευσης.  

Η ανάγκη δημιουργίας νέων κοινόχρηστων χώρων και νέες αναπλάσεις σε όλους τους 

οικισμούς.  

Η ανάγκη συστηματικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης δημοτών σε ζητήματα, 

όπως π.χ. περιβάλλον, στάθμευση και κυκλοφορία, προστασία χώρων πρασίνου, κλπ.  

Η ορθολογική εκμετάλλευση και αξιοποίηση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών 

και τέλος  

Η ανάγκη ενίσχυσης Δημόσιας και Δημοτικής Αστυνομίας και έλεγχος παραβάσεων 

 

Στον άξονα Τοπική Οικονομία & Απασχόληση τα θετικά σημεία είναι:  

Αναπτυγμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα (τοπικά εντοπισμένη σε οικισμούς όπως τον 

Ελαιώνα, Μετόχι, Ξηρότοπο). 

Σημαντική παραγωγή δασικών και αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Νομού (ρύζι, 

βαμβάκι, σιτηρά, καπνός, καλαμπόκι, φρούτα κηπευτικά, κλπ).  

Κατάταξη της πόλης των Σερρών τρίτη στη σειρά (στην Ελλάδα) σε παραγωγή 

κοσμημάτων αργυροχρυσοχοϊας.  

Αύξηση της τάξης περίπου του 62,93% του αριθμού των τουριστικών καταλυμάτων (στο 

Νομό Σερρών) κατά την χρονική περίοδο 1996-2005.  

Ισχυρά αναπτυσσόμενος ο κλάδος των εναλλακτικών μορφών  τουρισμού (συμμετέχει 

κατά 3,5% στο ετήσιο ΑΕΠ του Νομού).  

Δυναμικότητα σε τοπικό ερευνητικό και επιστημονικό πληθυσμό. 
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Στον άξονα Τοπική Οικονομία & Απασχόληση τα κρίσιμα ζητήματα είναι:  

Ο αναπροσανατολισμός δραστηριοτήτων και παραγωγικών κατευθύνσεων / 

αναπτυξιακών αναζητήσεων.  

Η ανάγκη στήριξης και προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας και των τοπικών 

επενδύσεων.  

Η ανάγκη προώθησης καινοτομικών δράσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας καθώς και διασύνδεσή τους με τις παραγωγικές δραστηριότητες της 

περιοχής.  

Ενέργειες ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, ιδιαίτερα για ευαίσθητες ομάδες 

πληθυσμού (γυναίκες, νέοι, ΑΜΕΑ).  

Η ανάπτυξη τουριστικής κίνησης στη περιοχή, καθώς και   

Η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για έρευνα και τεχνολογία. 

 

Στον άξονα Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός τα θετικά σημεία 

είναι:  

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικό θρησκευτικό απόθεμα, 

Παραδοσιακούς Οικισμούς και τοπία ιδιαίτερης αξίας.  

Το σημαντικό οικιστικό απόθεμα με 45 κηρυγμένα μνημεία και διατηρητέα κτίρια, 

αρχοντικές κατοικίες, τον ιστορικό τόπο της Ακρόπολης καθώς και τα τρία διατηρητέα 

κτίρια του σταθμού.  

Η λειτουργία Αυτοκινητοδρομίου Σερρών (κατασκευή βάσει προδιαγραφών ασφαλείας 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIA)  – Πόλος έλξης αθλητικών διοργανώσεων.  

Ο σημαντικός αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων επαρκώς κατανεμημένων σε όλη τη 

χωρική έκταση του Δήμου (Αθλητικού Πάρκο Ομονοίας, Αυτοκινητοδρόμιο, Κέντρο 

κυκλοφοριακής αγωγής, κλπ).  

Ο υψηλός βαθμός ανάπτυξης μονάδων αναψυχής (ξενοδοχείων, εστιατορίων, 

καφετεριών, κλπ) που αυξάνει τη δυναμικότητα του Δήμου για την υποστήριξη και 

προώθηση εναλλακτικού και μη τουρισμού.  

 

Στον άξονα Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός τα κρίσιμα 

ζητήματα είναι:  

Η ανάγκη δημιουργίας πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου.  

Η ανάγκη δημιουργίας οργανωμένης υπηρεσίας για την παρακολούθηση όλων των 

τομέων της κοινωνικής ζωής.  

Η ανάγκη προώθησης κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής στον Δήμο.  

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του σχεδιασμού της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.  

Η ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας.  

Η ανάγκη δημιουργίας νέων ημερήσιων βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων. Η 

ανάγκη δημιουργίας υποδομών υποστήριξης και ανάδειξης μεγάλων αθλητικών 

διοργανώσεων.  

Η ανάγκη σχεδιασμού εστιασμένης στρατηγικής και δράσεων για την ενίσχυση του 

Τουρισμού, καθώς και 

Η ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των τοπικών πολιτιστικών φορέων 
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Στο 2ο μέρος της ενότητας 5 παρουσιάζεται συνθετικά η ανάλυση SWOT της πόλης των 

Σερρών και της λειτουργίας της ως διοικητικό κέντρο γενικότερα. Συγκεκριμένα 

αναφέρονται τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι περιορισμοί καθώς 

επίσης και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι 

κίνδυνοι που ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις επιταγές του παρόντος και του μέλλοντος και να αναδειχθεί σε κέντρο 

οικονομικό- κοινωνικό – πολιτιστικό. 

 Τώρα στην επόμενη ενότητα στην ενότητα 6 γίνετε περιγραφή και αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων.  

Γίνετε ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών και των Ν.Π. του Δήμου 

Σερρών σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών 

Υπηρεσιών. 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Δραστηριότητες Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης. 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Δραστηριότητες Οριζόντιων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες του ενιαίου Δήμου βάσει του Ο.Ε.Υ. διαρθρώνονται σε Κεντρικές και 

Αποκεντρωμένες. Στην ενότητα αυτή ομαδοποιούνται οι κάθετες και οριζόντιες και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του. 

Στην ενότητα 7 περιγράφεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Σερρών και 

των νομικών του προσώπων.  

Η ενότητα 7 περιγράφει αναλυτικά την οργάνωση και τις Συνεργασίες του Δήμου 

Σερρών και των Ν. Π. του, καθώς και τις Δραστηριότητες και τις Διαδικασίες του 

Δήμου, ομαδοποιημένες κατά θεματικούς άξονες:  

Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών.  

Δραστηριότητες Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, και  

 

Στην ενότητα 8 γίνετε αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών 

και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης.  

Η αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών και των Νομικών του 

Προσώπων έγινε στηριζόμενοι στο νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

και σε ερωτηματολόγια, όπως ορίζεται από τον οδηγό κατάρτισης του επιχειρησιακού 

σχεδίου. 

Θα προχωρήσει ο κύριος Βέρρος. 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

Βέρρος Κωνσταντίνος: Στη συνέχεια στις ενότητες 9 και 10 καταγράφεται το 

όραμα του Δήμου Σερρών, όπως διεξοδικά ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος στην εισήγησή 

του. Έχουμε τις κατευθυντήριες αρχές στρατηγικής και την αναπτυξιακή στρατηγική και 

τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Σερρών. Καταλήγοντας καταγράφονται άξονες 

προτεραιότητας (μέτρα) όπως είναι: α) Η Τοπική Ανάπτυξη, β) Η Διαχείριση 

Περιβάλλοντος, γ) Η Ποιότητα Ζωής, δ) Το Ανθρώπινο Δυναμικό – Τοπική Οικονομία 

& Απασχόληση, ε) Η Κοινωνική Συνοχή, στ) Παιδεία & Πολιτισμός, ζ) Εξωστρέφεια και 

η) Τεχνική Υποστήριξη.  
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Για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του στρατηγικού σχεδιασμού πρέπει να γίνουν 

οι παρακάτω ενέργειες:  

1 .Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας, 

όπως το site του Δήμου Σερρών. 

3. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από την Επιτροπή Διαβούλευσης.  

4. Ενδεχομένως κάποια διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, και 

5. Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των 

αρμόδιων υπηρεσιών. 

Έπεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάρτισης της δεύτερης φάσης.  

Είναι η κατάρτιση σχεδίων δράσης.  

Σκοπός του τελικού βήματος είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου σε 

συγκεκριμένους στόχους και εφικτές δράσεις από τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Νομικά 

του πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη του 

κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου, από την αρμόδια 

υπηρεσία. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει (ειδικότερους) στόχους και δράσεις. Οι 

στόχοι και οι δράσεις ενός σχεδίου δράσης προκύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών 

στρατηγικών επιλογών. Για παράδειγμα, η γενική πολιτική του Δήμου «Αύξηση των 

εσόδων από τέλη και τοπικούς φόρους», εξειδικεύεται για την υπηρεσία καθαριότητας 

ως «Αύξηση των τελών καθαριότητας».  

Ενέργειες για την διαδικασία κατάρτισης σχεδίων δράσης: 

Ενέργεια 1η : Κατάρτιση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους 

τοπικής ανάπτυξης, όπως είχε αναφέρει ο κύριος Δήμαρχος. 

Ενέργεια 2η : Κατάρτιση των δια-υπηρεσιακών σχεδίων δράσης (ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης). 

Ενέργεια 3η : Κατάρτιση των σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους εσωτερικής 

ανάπτυξης.  

Ενέργεια 4η : Προσδιορισμός των δράσεων διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας. 

Μετά έχουμε τον τετραετή προγραμματισμό των δράσεων  

Ενέργεια 1η : Ιεράρχηση των δράσεων & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων 

ενός σχεδίου δράσης από την αρμόδια υπηρεσία. 

Ενέργεια 2η :Ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση των δράσεων από την ομάδα 

έργου. 

Ενέργεια 3η :Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α΄ Προτεραιότητας από την 

αρμόδια υπηρεσία. 

Ενέργεια 4η :Έγκριση των σχεδίων δράσης από τα διοικητικά όργανα των νομικά 

πρόσωπα. του Δήμου. 

Και ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάρτισης με την δεύτερη φάση όπου έχουμε πλέον 

τον οικονομικό προγραμματισμό δράσεων και τους δείκτες, ήτοι:  

Την εκτίμηση εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης και επιμερισμός δαπανών ανά Δράση, 

την κατάρτιση Χρηματοδοτικών Πινάκων Προγράμματος και τον σχεδιασμό 

Συστημάτων Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  
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Και ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση με την εισήγηση & την έγκριση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, και κατόπιν της εγκρίσεως 

του Δημοτικού Συμβουλίου, την υποβολή Προγράμματος & Έκθεσης Απολογισμού στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α. και 

κατόπιν την δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από τον Δήμο.  

Να σας ευχαριστήσουμε για όλη την συνεργασία που είχαμε έως τώρα με την Δημοτική 

Αρχή και με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά πρόσωπα, ευχόμεθα να συνεχίσουμε 

με αυτό τον τρόπο, να παραλάβουμε τις παρατηρήσεις που έχετε επισημάνει, τις 

προτάσεις σας για τον τριετή σχεδιασμό, ούτως ώστε και αυτά να τα συμπεριλάβουμε 

στο τελικό σχέδιο δράσης. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε και εμείς. Μήπως ο συνάδελφός σας θέλει να πει 

κάτι; 

Κυριάκου Αλκιβιάδης: Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

για να μην αποτελέσει απλώς μια έκθεση ιδεών και να αποτελέσει ένα εργαλείο 

αναπτυξιακό για τον Δήμο θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή του, στην 

παρακολούθησή του  

κ. Αντιπρόεδρος: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρακαλώ τους κυρίους 

συναδέλφους αν έχουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, να τις κάνουν. Και να αρχίσω με 

σειρά προτεραιότητας από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Μηλίδης έχει τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Δήμαρχε ένα θέμα στον άξονα 

επτά είναι η εξωστρέφεια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πιστεύω όχι μόνο εμένα αλλά και 

όλους τους συνδημότες μας η ταυτότητα του Δήμου μας. Αναφέρεται λοιπόν εδώ η 

ανάπτυξη ταυτότητας του Δήμου πως νοείται αυτή; Παρότι μιλάμε για γενική φάση 

αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Το δεύτερο που ήθελα να 

ρωτήσω είναι επίσης, πάλι στους άξονες, στον άξονα προτεραιότητας ένα, τοπική 

ανάπτυξη. Ενώ στον πίνακα, το έχετε μπροστά σας κύριε Δήμαρχε; το έχετε. Πως 

εννοείτε αυτό που λέμε προσέλκυση επενδυτών, όπως αναφέρετε εδώ στην παράγραφο 

1.8 προσέλκυση επενδυτών. Πως το εννοείτε; Αυτές τις δύο ερωτήσεις υποβάλλουμε για 

την ώρα.  

κ. Αντιπρόεδρος: Άλλος συνάδελφος έχει να υποβάλλει ερώτηση; Ο κύριος 

Φωτιάδης έχει τον λόγο σαν αρχηγός παρατάξεως και μετά εσείς κύριε Γκότση. 

Φωτιάδης Στέφανος: Ήθελα να αναφερθώ στην ομάδα του έργου. Σήμερα 

έχουμε, το γράφει και η πρόσκληση και το κείμενο που διανεμήθηκε συζήτηση για τον 

στρατηγικό σχεδιασμό  

κ. Αντιπρόεδρος: Λίγο το μικρόφωνό σας. 

Φωτιάδης Στέφανος: Σήμερα λέω το θέμα έχει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, 

έτσι δεν είναι; Μιλούμε για επιχειρησιακό σχέδιο, πρόγραμμα. Θα ήθελα να μας 

εξηγήσετε για να τακτοποιήσουμε τι σημαίνει στρατηγικός σχεδιασμός, τι σημαίνει 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. Διότι από τους τρεις ομιλούντες δεν διευκρινίστηκε, θα ήθελα 

να διευκρινιστεί. Επίσης, προς τον κύριο Δήμαρχο κυρίως, αλλά και προς εσάς θα έλεγα, 

με βάση το κείμενο που μας δόθηκε στο πρώτο φύλλο στην δεύτερη σελίδα. 
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«Όραμα. Η περιοχή του Δήμου Σερρών, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε, διαθέτει 

τις προοπτικές και τη δυναμική για την ανάκτηση και βιώσιμη στήριξη της ενδογενούς 

και εξωστρεφούς ανάπτυξης, με βασική προϋπόθεση όμως την εμπεριστατωμένη 

σχεδίαση και την ορθολογική διαχείριση και εφαρμογή συνδυασμένων παρεμβάσεων σε 

όλους τους παραγωγικούς τομείς αλλά και τις Υπηρεσίες του Δήμου, προσαρμοσμένων 

πάντοτε στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες» Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς αυτή η 

παράγραφος τι θέλει να πει.  

Κύριε Δήμαρχε, η δεύτερη παράγραφος λέει, αυτό είναι το όραμά σας;  

«Όραμά μας είναι η δημιουργία, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, ενός Δήμου ισχυρού, κοντά 

στο δημότη. Με ετοιμότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε το Δήμο που οραματιζόμαστε. Ένα Δήμο στον οποίο θα κατοικούν 

ευχάριστα οι δημότες του και θα επιθυμούν να τον επισκεφθούν ξένοι επισκέπτες, ένα 

ΔΗΜΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ». Μόνον αυτό μας αρκεί; Ευχαριστώ. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης έχει τον λόγο. 

Γκότσης Ηλίας: Στην ομάδα θα ήθελα να απευθυνθώ. Δεν ξέρω ο κύριος Βέρος 

αν συμμετείχε στο προηγούμενο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο επί θητείας του 

κυρίου Βλάχου, αλλά σίγουρα οι Ευρωσύμβουλοι ήταν. Είχανε φτιάξει το 

Επιχειρησιακό. Θέλω να μου πείτε τι πετύχατε. Τι πέτυχε ο Δήμος, τι βγάλατε. Ποιο έργο 

υλοποιήθηκε. Κάποια λεφτά δαπανήθηκαν τότε, συν το Φ.Π.Α. κάπου 140 150 χιλιάδες 

(επικρατεί ολιγόλεπτη σιγή και ακούγονται μουρμουρητά από τον κύριο Αναστασιάδη).  

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Γκότση ολοκληρώσατε; 

Γκότσης Ηλίας: Ναι έχω ολοκληρώσει, ας μας πουν ένα έργο, μία πρόταση που 

ολοκληρώθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, βέβαια δεν έχει σχέση ναι, τώρα 

μπορεί να γίνει, αλλά ας μας πουν σαν Δήμος, σαν εμπειρία τι έχει γίνει στο Δήμο την 

προηγούμενη τετραετία.  

κ. Πρόεδρος: Ποιος θα απαντήσει για αυτό που ρωτάτε, στην απολογία της 

προηγούμενης Δημοτικής Αρχής θα μπορούσε να ειπωθεί αυτό το ερώτημα και είναι 

εύλογο. Αλλά οι Ευρωσύμβουλοι, οι επιστημονικοί αυτοί συνεργάτες τι να απαντήσουν, 

γιατί δεν υλοποίησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή…. 

Γκότσης Ηλίας: Όχι, τέλος πάντων, αν κάποιο στρατηγικό έργο έγινε την 

προηγούμενη τετραετία.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι, για να διευκολύνω τη συζήτηση, δεν νομίζω ότι είναι 

υπεύθυνοι, αν δεν υλοποιήθηκε έργο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Παρακαλώ 

να δώσετε απαντήσεις. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ναι κύριε Αναστασιάδη, άλλος και ο 

κύριος Νιζάμης, υπάρχει άλλος συνάδελφος για ερώτηση; Όχι. Κλείνουν οι ερωτήσεις 

εδώ. Ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Νιζάμης ακολουθεί.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Δεν ακούγεστε καθόλου, πιο δυνατά κύριε Αναστασιάδη, σας 

παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, Ένα πράγμα θέλω να πω, για αυτά 

όλα που έχετε γράψει υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθούν αυτά; Υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις εκείνες, δηλαδή ποια είναι η πόλη Σερρών που μπορεί να κάνει τους 

πολίτες να είναι χαρούμενοι ποια είναι τα στοιχεία που εσείς θα προωθήσετε για να 

φτάσουμε σε αυτήν την επιτυχία. Εμείς πρέπει να ξέρουμε. Ποια είναι;  
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Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Εγώ κύριε Βέρρο, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σας 

σέβομαι, απλά θέλω να μου εξηγήσετε πως θα μπορέσετε να κάνετε αυτούς τους πολίτες 

ευτυχισμένους. Μήπως έχουμε πετρελαιοπηγές, έχουμε χρυσό να βγάλουμε και δεν το 

ξέρουμε, υπάρχει κάτι άλλο; Τίποτε άλλο. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Νιζάμης. Κύριε Νιζάμη έχετε τον λόγο, σας 

παρακαλούμε. 

Νιζάμης Δημήτριος: Ήθελα να ρωτήσω σε ότι αφορά το θέμα που μας 

μοιράστηκε πριν δέκα λεπτά περίπου την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου το 

οποίο υπογράφει ο Βέρρος Κωνσταντίνος και συγκεκριμένα στη σελίδα, αν 

παρακολουθούν οι κύριοι, στη σελίδα έντεκα στην παράγραφο πέντε «Πλούσιος ορυκτός 

πλούτος της περιοχής (ουράνιο, λιγνίτες χρυσός κ.α.)» που αναφέρεται εκεί πέρα, αν 

αυτά τα στοιχεία που αναφέρεται προκύπτουν από μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν την 

ύπαρξη αυτών των ορυκτών και αν είναι εκμεταλλεύσιμα αυτά. Μία ερώτηση είναι αυτή. 

Δεύτερη ερώτηση στο ίδιο έντυπο στη σελίδα δέκα τρία στην δεύτερη παράγραφο 

«Σημαντική παραγωγή δασικών και αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Νομού (ρύζι, 

βαμβάκι, σιτηρά, καπνός, καλαμπόκι, φρούτα, κηπευτικά, κλπ)» εάν τα συγκρίσιμα 

στοιχεία που λάβατε υπόψη για την σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού, αν από τα 

στοιχεία που έχετε συλλέξει είναι τέτοια τα στοιχεία που δίνουν μια ώθηση ως Δήμος, 

Δήμος Σερρών εννοώ, ως Νομός μπορεί να έχει κάποια έννοια, γιατί η πορεία ιδιαίτερα 

του καπνού, των φρούτων κ.ά. είναι φθίνουσα, φαντάζομαι γνωρίζετε καλύτερα από 

μένα, και αν τα δασικά προϊόντα είναι τέτοια που μπορεί να επηρεάσουν οικονομικά τον 

Δήμο Σερρών. Γιατί εμείς μιλάμε για τον Δήμο Σερρών και όχι για τον Νομό Σερρών. 

Ευχαριστώ.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση; 

κ. Πρόεδρος: Κανονικά όχι κύριε Καλαϊτζίδη, κάντε την όμως για να μην 

νομίζετε ότι αδικήστε.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Θα ήθελα να ρωτήσω τους κυρίους συνεργάτες, όπως 

πολύ καλά γνωρίζουν ο Νομός Σερρών και ο Δήμος Σερρών τα τελευταία χρόνια  έχει 

πτωτική πορεία όσον αφορά τους δείκτες ανάπτυξης και ανοδική πορεία όσον αφορά 

τους δείκτες ανεργίας. Αν μπορούσε να δημιουργηθεί, δεν ξέρω αν είναι στα πλαίσια της 

συνεργασίας μας, μια θεματική ενότητα που να ανέλυε τους λόγους που φτάσαμε σε 

αυτό το σημείο. Όπως επίσης εννοείται, ότι θα λάβει υπόψη τις σημερινές 

κοινωοικονομικές συνθήκες που ζούμε όλοι μας. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν δώστε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των δημοτικών 

συμβούλων. 

Κυριάκου Αλκιβιάδης: Έχω σημειώσει όλες τις ερωτήσεις, αν δεν καλύψω 

κάποιον να γίνει διευκρίνιση. 

Τις δύο πρώτες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια και το τι είναι 

στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση και 

νομίζω ότι θα καλυφθεί ο άξονας αυτός. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο χαράσσει, αναδεικνύει 

αρχικά τα δεδομένα, σημειώνονται πρωτογενή στοιχεία. Με βάση αυτά τα στοιχεία 

προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να τα 

αντιστρέψουμε σε ευκαιρίες. Από αυτά προκύπτει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, δηλαδή το 

που θέλουμε να φτάσουμε. Το για το πώς θα φτάσουμε είναι Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.  
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Δηλαδή χωρίζουμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό σε άξονες όπου εκεί κουμπώνουν δράσεις, 

ενέργειες, έργα, αυτό είναι ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει και τον 

οικονομικό προγραμματισμό, δηλαδή λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους 

στόχους θα το πετύχουμε με αυτές τις δράσεις – έργα τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε 

από συγκεκριμένες πηγές. Είτε αυτές λέγονται προϋπολογισμός του Δήμου, είτε λέγετε 

ΕΣΠΑ, είτε λέγονται διάφορα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ή δανεισμός, αυτό είναι 

αντικείμενο του οικονομικού προγραμματισμού.  

Έτσι τα έργα που αφορούν την εξωστρέφεια εκεί θα κουμπώσουμε έργα και δράσεις που 

αφορούν την εξωστρέφεια. Το ποια είναι αυτά τα έργα, αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, δεν 

μπορώ να σας απαντήσω. Θα τα δούμε στη δεύτερη φάση, είναι αντικείμενο μελέτης 

όλης της ομάδας έργου και θα καταγραφούν στη δεύτερη φάση και φυσικά τα έργα αυτά 

τα οποία θα προταθούν από όλους θα πρέπει να τεθούν κάποιες προτεραιότητες. Οι 

προτεραιότητες αυτές θα τεθούν από την Δημοτική Αρχή και φυσικά από τις οικονομικές 

δυνατότητες του Δήμου.  

Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση αν υπάρχουν χρήματα. Νομίζω ότι έχω 

απαντήσει ήδη. Τα έργα θα προσπαθήσουμε να τα κουμπώσουμε με πηγές 

χρηματοδότησης. Σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε ένα μη ρεαλιστικό Επιχειρησιακό 

Σχέδιο, κανενός σκοπός δεν είναι αυτός, Η Δημοτική Αρχή θέλει τα έργα που θα 

προταθούν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο επειδή ακριβώς θα παρακολουθούνται να είναι 

ρεαλιστικά και να κουμπώσουν φυσικά με πηγές χρηματοδότησης.  

Αν μπορέσω να δώσω και μια σύντομη απάντηση για το θέμα του ορυκτού πλούτου που 

αναφέρατε. Όπως είπα τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι πρωτογενή 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ, (χτυπά το κουδούνι). 

Κυριάκου Αλκιβιάδης: Δεν έχουμε τέτοια μελέτη για να απαντήσουμε πόσο 

ουράνιο θα πάρουμε. Το θέτουμε, όμως, γιατί ίσως είναι μια πιθανή πηγή εσόδων αύριο 

για την περιοχή. Πρέπει να προγραμματιστεί.  

Μιχαλάκη Ελισάβετ: Ούτως ή άλλως το ΙΓΜΕ έχει κάνει τέτοιες μελέτες. Οπότε 

εκεί μπορείτε να δείτε αν είναι εξωρύξιμα ή όχι τα κοιτάσματα που υπάρχουν. Πάντως, 

όπως είπε και ο κύριος Κυριάκου, είναι πιθανές πηγές εσόδων.  

Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Μηλίδης καλύφθηκε ως προς το θέμα της ταυτότητας. 

Καλυφθήκατε; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Όχι, δεν καλύφθηκα. 

Μιχαλάκη Ελισάβετ: Ωραία, λοιπόν, η ερώτηση ήταν τι σημαίνει ανάπτυξη 

ταυτότητας του Δήμου, αν θυμάμαι καλά. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Τι να σας πω, ποια είναι αυτή η ταυτότητα και ποια είναι η 

άποψη της Δημοτικής αρχής. Δεν απευθύνομαι, κάνω πολιτική ερώτηση, δεν κάνω 

ερώτηση διευκρινιστική. 

Μιχαλάκη Ελισάβετ: Οπότε δεν περιμένετε απάντηση από μας; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. 

Μιχαλάκη Ελισάβετ: Λοιπόν, όταν λέμε ανάπτυξη ταυτότητας του Δήμου, 

μιλάμε ότι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και να προβάλουμε όχι μόνο τον Δήμο 

Σερρών, στην παρούσα φάση αρχικά μας ενδιαφέρει να προβάλουμε τον Δήμο Σερρών, 

Πανελλαδικά, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια.  
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Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, θα γίνει με αυτά που αναφέρονται μέσα στον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό, ότι είναι τα δυνατά σημεία της πόλης και που αναφέρονται σε 

πολιτισμό, σε κοινωνικές υποδομές, σε φυσικές ομορφιές,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όλα αυτά που λέτε είμαι μηδέν. 

Μιχαλάκη Ελισάβετ: Το να μηδενίζουμε δεν … 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, παρακαλώ πολύ, (χτυπά το κουδούνι). 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Βέρρο μην μας κοροϊδεύετε, τουλάχιστον, μην 

μας κοροϊδεύετε, κύριε πρόεδρε σε  παρακαλώ πάρα πολύ, δεν  

κ. Πρόεδρος: Δεν θέλω να διακόπτετε, παρακαλώ, κύριε Βέρρο. 

Βέρρος Κωνσταντίνος Καταγεγραμμένη είναι η ομορφιά του Δήμου, 

παραταύτα, σκοπός είναι να την αναδείξουμε, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια 

έλλειψη ταυτότητας του Δήμου, όπως ειπώθηκε, και πρέπει να συνθέσουμε μέσα από την 

καταγραφή και με διάφορες παρεμβάσεις την ταυτότητα του Δήμου.  

(ακολουθεί διάλογος χωρίς να ακούγονται καθαρά) 

κ. Πρόεδρος: (χτυπώντας το κουδούνι) Παρακαλώ να μην έναν κάνουμε διάλογο 

τώρα . 

Βέρρος Κωνσταντίνος (συνεχίζει) Καταγράφουμε τώρα και στην επόμενη φάση 

πρέπει να προσδιορίσουμε τρία – τέσσερα σημεία σαν ένα προωθητικό μίγμα marketing. 

Λείπει αυτό από τον Δήμο.  

κ. Πρόεδρος: Άλλες απαντήσεις υπάρχουν;  

Βέρρος Κωνσταντίνος Όραμα, που το ανέφερε ο κύριος Φωτιάδης, 

καταγράψαμε μια λιτή πραγματικότητα, κατόπιν διαλόγου και με τον κύριο Δήμαρχο, ο 

οποίος πρωτίστως έθεσε ως στόχο την εξυγίανση του Δήμου, και ο Δήμος θα πρέπει να 

είναι κοντά στον δημότη, αυτό μας λέει, να εξυγιανθεί ο Δήμος, να πληρώσει τις παλιές 

οφειλές, λέμε τώρα, όσον αφορά την εξυγίανση, τώρα από κει και πέρα για το όραμα 

είναι κάτι που το στίγμα του θα το δώσει ο κύριος Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά το όραμα περιγράφεται με δύο – τρεις λέξεις.   

κ. Πρόεδρος: Λίγο το μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Από κει και πέρα το όραμα αυτό πως θα γίνει πράξη θα το δείτε 

στους στόχους και στους άξονες προτεραιότητας που ακολουθούν. Στη δεύτερη φάση θα 

ακολουθήσουν και συγκεκριμένες προτάσεις με έργα και τρόπους υλοποίησής τους. Το 

όραμα αυτό με τον ισχυρό Δήμο κοντά στον δημότη και ένα δήμο στον οποίο θα 

κατοικούν ευχάριστα οι δημότες και θα θέλουν να τον επισκέπτονται και ξένοι 

επισκέπτες αναλύεται επίσης, με πολύ αναλυτικό τρόπο, και στο προεκλογικό 

πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Υπάρχει και στο προεκλογικό πρόγραμμα, δεν 

χρειάζεται τώρα να τα αναλύσω και να τα πω, και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο και εν 

συνεχεία αναφέρεται μέσα στους στόχους και στους άξονες προτεραιότητας και στη 

δεύτερη φάση θα πάρει πιο συγκεκριμένη μορφή.  

Όσον αφορά την ταυτότητα που είπε ο κύριος Μηλίδης. Κύριε Μηλίδη ταυτότητα, ένας 

Δήμος δεν χρειάζεται να έχει μόνο ένα πράγμα για να έχει ταυτότητα. Έχουμε τις 

φυσικές ομορφιές που μπορούμε να τις αναδείξουμε, και θα πει κάποιος ότι όταν έρχεται 

στο μυαλό του η εικόνα του Δήμου Σερρών, να έρχεται μπροστά του η εικόνα του Αγίου 

Ιωάννη, του Λαϊλιά, της κοιλάδας, του Κουλά, του Ελαιώνα, και κάποιες άλλες φυσικές 

ομορφιές.  

 

26 



 

Όταν λέει Δήμος Σερρών, πέρα από τις φυσικές ομορφιές, μπορεί να έρχεται στο μυαλό 

του κάποια αθλητικά γεγονότα, όπως του αυτοκινητοδρομίου, της κολύμβησης, το 

κολυμβητήριο, υπάρχει μια μεγάλη δυναμική, στόχος είναι και αυτός, πρόκειται να γίνει, 

μπορεί λέγοντας Σέρρες επίσης να έρχεται στο μυαλό του ο πολιτισμός η 

πανεπιστημιάδα και άλλες δράσεις , δηλαδή δράσεις, φυσικές ομορφιές, προϊόντα, να 

έρχεται στο μυαλό του το ρύζι Σερρών, η τομάτα Σκουτάρεως, το τυρί της Ορεινής, ο 

ακανές, όλα αυτά συνθέτουν την ταυτότητα ενός Δήμου. (ακούγονται ψίθυροι) 

κ. Πρόεδρος: (χτυπώντας το κουδούνι) Κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν τοποθετήσεις 

επί του θέματος κύριοι συνάδελφοι. Ας ανοίξουμε γραμματέα μια λίστα ονομάτων. Ο 

κύριος Μηλίδης, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Κοτρώνης, η κυρία Σαραντίδου, ο κύριος 

Κατιρτζόγλου, ο κύριος Γκότσης, ο κύριος Αναστασιάδης, η κυρία Μπιτζίδου. 

Παρακαλώ κύριε Μηλίδη, έχετε τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, αγαπητοί σύμβουλοι, καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ 

σύντομος στο χρόνο που έχω για να μην κουράζομαι και το ακροατήριο. Καλούμαστε 

λοιπόν σήμερα να ψηφίσουμε ένα σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου μας για 

την περίοδο 12-14, μια ιδιαίτερα κρίσιμη και αποφασιστική περίοδο. Γνωρίζοντας πάρα 

πολύ καλά και αναφέρετε και στην εισήγηση ότι μιλάμε για την πρώτη φάση και σίγουρα 

μιλάμε γενικά για έναν τέτοιο σχεδιασμό. Παρόλα αυτά όμως μελετώντας την εισήγηση 

διαπιστώνει κανείς ότι παρά είναι γενικό. Αυτή είναι μια πρώτη διαπίστωση. Ναι, 

βεβαίως είναι η πρώτη φάση και είναι γενικός ο σχεδιασμός, αλλά πιστεύω ότι δεν 

μπορεί να είναι τόσο γενικός. Και η αρχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι το ήμισυ 

του παντός. Σήμερα λοιπόν με τα νέα δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με τις 

πολλές παθογένειες του Καλλικράτη για να έχει επιτυχία ένα στρατηγικό σχέδιο πρέπει 

να αναζητάει κάτι καινούργιο, μια καινοτόμο δράση, θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και 

να είναι κοντά, να προσεγγίζει την πραγματικότητα. Δυστυχώς από αυτά που βλέπω στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Πιο συγκεκριμένα. Για την 

αναπτυξιακή στρατηγική, μιλάμε για οικονομική εξυγίανση, δεν φαίνεται πως θα 

μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Για το ΒΙΟΠΑ, που θα τονώσει την τοπική οικονομία. 

Μέχρι στιγμής είναι άσκηση επί χάρτου. Δεν βλέπω κάποια προοπτική, έστω και 

στρατηγικό σχέδιο, επαναλαμβάνω για να μην γίνει παρεξήγηση.  

Ακόμη ότι δεν διεκδικούνται προγράμματα από το ΟΑΕΔ, δεν αναφέρεται ο τρόπος πως 

μπορεί να γίνει, όταν και σήμερα ακόμη διαβάζουμε στον τύπο ότι η Κεντρική 

Μακεδονία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, πάνω του 20% και αυτό βέβαια με τα 

δεδομένα των υπηρεσιών, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ υψηλότερο.  

Μιλάμε για αξιοποίηση, προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας. Ούτε καν ειπώθηκε. Το αυτοκινητοδρόμιο είναι βασικός μοχλός 

ανάπτυξης με μια μοναδικότητα στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, αλλά και στα 

Βαλκάνια. Δεν βλέπω να προωθείτε, όπως θα έπρεπε, και το σχέδιο που έχουμε μπροστά 

μας αναφέρει γενικά και αόριστα, θα περίμενα να δω έναν Ευρωπαϊκό αγώνα, έναν 

Διεθνή αγώνα. Να έχει κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό, για να μπορέσουμε όλοι 

μας να είμαστε πιο ουσιώδεις σε αυτά που θα πούμε.  
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Για τους φυσικούς, ιστορικούς θησαυρούς Λαϊλιά, Άγιος Ιωάννης, Ιερά Μονή Τιμίου 

Προδρόμου, το Σπήλαιο των Επταμύλων, να μην τα απαριθμώ, που πραγματικά μπορεί 

να γίνουν ισχυροί πόλοι έλξης ξένου και εγχώριου τουρισμού. Είναι θησαυροί απείρου 

κάλλους αφενός αλλά και μεγάλου ενδιαφέροντος, τόσο ιστορικού όσο και τουριστικού. 

Δεν με αρέσει που γίνετε μια απλή αναφορά και όσοι είναι βέροι Σερραίοι, και ο Βέρρος 

είναι βέρος Σερραίος δεν είναι δυνατόν αυτά να αγνοούνται, ξέρει την εκτίμηση που 

τρέφω στο πρόσωπό του, έχουμε συνεργαστεί και σε άλλους τομείς, αλλά πιστεύω ότι 

δεν πρέπει να γίνετε μια απλή αναφορά. Αυτά έχουν σχέση με την ταυτότητα του Δήμου 

κυρία Μιχαλάκη. 

Για την ΒΙ.ΠΕ. ανήκει πλέον στον Δήμο, πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, 

παρά τις τεράστιες δυνατότητές της η ΒΙ.ΠΕ., η βιομηχανική περιοχή Σερρών, έχει 

εγκαταλειφθεί στην μοίρα της. Θα έπρεπε λόγω της γεωγραφικής θέσης να έχουμε έναν 

πιο συγκεκριμένο στόχο. Τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας είναι τόσο 

κοντά που αυτή η Βιομηχανική Περιοχή θα πρέπει να είναι ένα από τα επίκεντρα του 

σχεδιασμού μας. Θα μπορούσε να γίνει το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο των 

Βαλκανίων. Ούτε αυτό υπάρχει. Τώρα μια άλλη παράμετρος που αφορά το περιβάλλον 

δεν την κατάλαβα πολύ καλά την πρόταση δεν είδα κάτι συγκεκριμένο. Για τους 

στρατηγικούς στόχους δεν φαίνεται πουθενά τα πλεονεκτήματα του Δήμου μας. Είμαστε 

η κύρια πύλη εισόδου των Βαλκανικών και Ανατολικών χωρών. Για αυτό ανέφερα στην 

ερώτησή μου για την ανάδειξη της ταυτότητας, αυτό το νόημα είχε η ερώτησή μου για 

την ανάδειξη της ταυτότητας του Δήμου, και δεν περίμενα από τον κύριο Δήμαρχο να με 

απαντήσει πάλι γενικά για το ένα και το άλλο. Αυτά τα λόγια τα λέγαμε προεκλογικά στα 

μπαλκόνια, είναι άλλο τα μπαλκόνια άλλο εδώ πέρα. Για τους γενικούς στόχους που 

ανέπτυξε η ομάδα και ο κύριος Δήμαρχος για τον πρωτογενή τομέα που είναι ακόμη σε 

νηπιακή φάση δυστυχώς, ο τομέας της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι κάτι το 

ιδιαίτερο. Μετά από εννέα μήνες από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από την 

παράταξη του κυρίου Αγγελίδη, δεν έγινε, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό η 

αναδιάρθρωση που έπρεπε να γίνει. Μέχρι τώρα δεν έγινε και πέρασαν εννέα μήνες. Για 

την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της πόλης αναφέρουν στόχους, για ποιους 

στόχους μιλάνε; Για το μόνο που ενδιαφέρεται σήμερα η Δημοτική Αρχή είναι πώς να 

πολεοδομήσουμε το στρατόπεδο του Εμμανουήλ Παπά. Εάν αυτό θεωρούμε ότι είναι 

πράσινο και … λυπάμαι δεν έχω να πω τίποτε.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Πόσο χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος: Ένα λεπτό ακόμη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά. Οι στόχοι ενός 

στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τον Δήμο μας, για τον δικό μας Δήμο, από τους 

μεγαλύτερους της χώρας, νομίζω ότι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ταυτόχρονα φιλόδοξοι, 

τολμηροί και πρωτοποριακοί. Περιλαμβάνοντας πάντοτε μέσα το στοιχείο της 

καινοτόμου δράσης και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Να είναι επιτελικοί, με την 

καλή έννοια της λέξης, αφού προηγουμένως θα γνωρίζουμε και διαγνώσουμε όλες τις 

δυνατότητες. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που λείπει από αυτό το 

αναπτυξιακό σχέδιο.  
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Η Δημοτική Αρχή δεσμευόταν πριν από τις εκλογές ότι ήταν πανέτοιμη έχοντας 

όλες τις λύσεις. Από την πράξη αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι δεν είναι έτοιμη και τα 

εκχωρεί όλα σε συμβούλους. Εμείς πρέπει να δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές σας 

πολιτικοί, οι σύμβουλοι κάνουν την δουλειά τους. Κάνετε λοιπόν μόνο απλή διαχείριση, 

δεν ήταν έτοιμοι δυστυχώς η Δημοτική Αρχή. Για να συζητήσουμε λοιπόν, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι σοβαρά, για το νέο αυτό αναπτυξιακό σχέδιο, πρέπει να υπάρχει από 

την Δημοτική Αρχή μια ρεαλιστική στρατηγική πολιτική με συγκεκριμένες στοχεύσεις 

ώστε να υπάρξει επιτυχές τελικό αποτέλεσμα. Και να γίνω πιο σαφής. Οι Βαλκανικές 

χώρες είναι μια νέα δυναμική αγορά. Το κέντρο βάρους της βιομηχανικής και 

εξαγωγικής δραστηριότητας έχει μετατοπιστεί στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι 

το Βαλκανικό κέντρο. Ο Δήμος ο δικός μας, παρακείμενος δήμος, η μεγαλύτερη πόλη 

μετά την Θεσσαλονίκη, έχει άρτια συγκοινωνία με τα Βαλκάνια, έχει αυτή την 

γεωγραφική θέση, και μπορεί να υπάρχουν στρατηγικές ανάπτυξης, αυτό δεν διαφαίνεται 

μέσα από το σχέδιο και δεν το είδα στην εισήγηση του κυρίου Δημάρχου. Ο Δήμος 

πρέπει να είναι ο πραγματικός δορυφόρος για την βιομηχανική περιοχή, πρέπει να την 

δούμε αυτή την περιοχή, διότι αν πάτε θα δείτε ότι φθίνει και δεν τιμά κανένα από τους 

Σερραίους. Για το σπήλαιο Επταμύλων θα μπορούσε να είναι μια ελκυστική περιοχή, ως 

Αϊ Γιάννης, Σπήλαιο, Ιερά Μονή Προδρόμου, μια πολύ ελκυστική περιοχή θα περίμενα 

να δω, να ακούσω κάτι από τον κύριο Δήμαρχο πιο συγκεκριμένο για το σπήλαιο, 

τριάντα χρόνια συζητάμε το ίδιο πράγμα, κάτι πρέπει να αξιοποιηθεί. Τι είναι αυτό, 

συγκεκριμένα, τι ζητάμε. Είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό 

περίμενα να δω. Τώρα επίσης, αυτό δεν ξέρω πως έγινε, αλλά δεν αναφέρετε σχεδόν 

καθόλου, δεν γίνετε καθόλου αναφορά στους περιφερειακούς δήμους, δηλαδή στους 

πρώην Καποδιστριακούς δήμους. Κάναμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο μόνο για την πόλη 

των Σερρών, δεν είναι έτσι όμως, μιλάμε για ένα δήμο μεγάλο, σε έναν δήμο που έχουν 

αλλάξει τα όριά του με άλλες σχέσεις, άλλες δυνατότητες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

πιστεύω ακράδαντα ότι ένας στρατηγικός σχεδιασμός για το Δήμο μας χρειάζεται πρώτα 

από όλα να υπάρχει πολιτική έμπνευση. Ένα όραμα, ρεαλισμό, αλλά και ταυτόχρονα να 

υπάρχει μια επιθετική τάση. Το λέω με την καλή έννοια του όρου. Ώστε να δοθούν αυτές 

οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα αξιοποιήσει η μελετητική ομάδα. Δυστυχώς ο 

συνδυασμός δεν είναι αυτός που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δημοτών. Κύριε 

Δήμαρχε, στην εισήγησή σας, φάνηκε ο κύριος δήμαρχος ότι δεν πίστευε σε αυτά που 

έλεγε, δηλαδή δεν τα είχε κατανοήσει, δεν τα ήξερε σε βάθος, δεν ξέρω πάντως φαινόταν 

να μην τα ξέρει. Λυπούμαι για αυτό. Πιστεύω ότι παρότι είναι η πρώτη φορά και είναι η 

γενική, αναφέρεται γενικά, σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ γενική και πολύ αόριστη. 

Θα ήθελα να είναι πιο συγκεκριμένη, πιο συγκεκριμένες στοχεύσεις. Επιφυλασσόμεθα, 

δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό, στην πρώτη φάση, επιφυλασσόμεθα όμως ότι αν 

τροποποιηθεί με κάποιους στόχους συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς θα είμαστε στην 

ευχάριστη θέση και εμείς να είμαστε μαζί και μιλάμε ξεκάθαρα. Όμως αυτό είναι γενικό. 

Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη έχετε τον λόγο. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν η απουσία του Δημάρχου 

σηματοδοτεί κάτι. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έπρεπε να λείπει από την αίθουσα. 
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κ. Πρόεδρος: Δεν είμαι γνώστης αυτού που ζητάτε να απαντήσω, παρακαλώ να 

ειδοποιηθεί. 

Φωτιάδης Στέφανος: Είμαστε υποχρεωμένοι,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Νομάρχα, μην δίνετε πολύ σημασία στην 

απουσία του Δημάρχου. 

κ. Πρόεδρος: (χτυπώντας το κουδούνι) Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. Σας 

παρακαλώ πολύ.  

Φωτιάδης Στέφανος: Να τα πούμε έτσι απλά και από τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν να συντάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για να προχωρήσουμε σε ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του οποίου θα επιμερίζουμε ανά έτος, ως τεχνικό πρόγραμμα, 

και βεβαίως θα βλέπουμε κάθε χρόνο ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Αυτά είναι 

αναγκαία και για το σύγχρονο management που πρέπει να εισάγουμε αλλά και όπως είπα 

από τον Νόμο είμαστε υποχρεωμένοι. Συνεπώς εμείς ως παράταξη θα ψηφίσουμε, γιατί 

θεωρούμε ο Δήμος εφόσον το λέει ο Νόμος, θα πρέπει έχει το στρατηγικό του σχέδιο. 

Έκανα δύο ερωτήσεις, κύριε πρόεδρε, βεβαίως δεν απαντήθηκαν από την ομάδα. Σήμερα 

μιλούμε για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου. Τελεία – Παύλα. Πρώτη φάση. Όλα τα 

υπόλοιπα θα ακολουθήσουν και στη ν επιτροπή διαβούλευσης θα δοθούν δεδομένα και 

θα γίνει επεξεργασία και θα φτάσουμε στα επιμέρους για να φτάσουμε στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και στο τεχνικό. Είναι μία μίξη, δεν καταλαβαίνω γιατί, εκτός αν εγώ δεν τα 

ξέρω καλά. Στρατηγικό σχεδιασμό συζητάμε λοιπόν σήμερα και θα έπρεπε, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά που δώσαμε ως χώρα, ως ψυχή, κάθε παράταξη θα έπρεπε 

σήμερα σε αυτό το πόνημα να εμπεριέχονται. Τι άλλο θα έπρεπε να υπάρχει, Θα έπρεπε 

να υπάρχει, δεν ξέρω, κύριε Βέρρο σε σας έχω το θάρρος σε σας θα απευθυνθώ, δεν 

ξέρω αν έχει περάσει το στρατηγικό σχέδιο της πρώην νομαρχίας ή τροποποιήθηκε, να 

μην μπαίνουμε στην διαδικασία τώρα επικαιροποίησης από την ενότητα, και νομίζω ότι 

τα πράγματα εκεί έχουν … πολύ, καθώς όπως είπε και ο συνάδελφος από τον πρώην 

στρατηγικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σερρών. Συνεπώς θέλω να πω ότι 

έχουμε το γενικό πλαίσιο, έχουμε το ειδικό και πρέπει να αναζητήσουμε, όπως ορθά είπε 

ο συνάδελφος, τι γίνετε πλέον με την νέα διευρυμένη οντότητα που λέγετε νέος Δήμος 

Σερρών. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει χώρος για πολύ δουλειά, την οποία, εκτός αν την αδικώ 

κύριε Βέρρο, το υλικό δόθηκε το Σάββατο και δεν πρόλαβα, εκτιμώ και δεν θα πρόλαβαν 

πολύ συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, να μελετήσουν τόσο όγκο να βγάλουν στην άκρη αυτά 

τα οποία είναι στατιστικά και δεν είναι χρειαζούμενα, για τα φτάσουμε στην ουσία. 

Τριακόσιες εξήντα σελίδες δεν είναι όγκος που μπορεί κανείς να τον επεξεργαστεί τόσο 

σύντομα, για να φτάσεις στο ζητούμενο, που ζήτησε ο Δήμαρχος, των πολύ 

συγκεκριμένων προτάσεων, που όπως είπα αυτές οι προτάσεις είναι για . 

κ. Πρόεδρος: (Σεβαστείτε τον ομιλητή σας, παρακαλώ. 

Φωτιάδης Στέφανος: … Το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Είναι υστερότερη η 

δουλειά αυτή. Σήμερα μιλούμε λοιπόν για το στρατηγικό σχέδιο και νομίζω κύριοι του 

έργου ότι θα πρέπει να δουλέψετε εκεί, με όλο τον σεβασμό του πονήματος και της 

επιστήμη σας, εκεί θα φανεί καθαρά γιατί εμείς εξακολουθούμε να μην  καταλαβαίνουμε 

ποιος είναι αυτός ο στόχος που δίνετε για τον νέο δήμο που όλοι αγαπούμε και θέλουμε. 

Θέλει χτένισμα λοιπόν για μας όλοι αυτή η δουλειά και πρέπει να γίνει και πλέον 

συγκεκριμένη. Γιατί πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη αυτή η δουλειά; 
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 Έχει κάποιες γενικές αναφορές στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ όμως, 

όπως καλά γνωρίζουμε, είναι στην εκπνοή του για δυνατότητα ένταξης έργων. Συνεπώς 

εδώ θα πρέπει αυτό να εκτιμηθεί. Έργα έχουμε ήδη ενταγμένα, σήμερα δημοπρατήθηκε 

ένα, το σχολείο θα δημοπρατηθεί συντόμως, έχουμε τις ουρές επί του ουσίας από το 

ΠΕΠ. Άρα εδώ θα πρέπει αυτό το οποίο θα επεξεργαστούμε να μιλά για μετά ΕΣΠΑ ή 

στο τέλος του ΕΣΠΑ εποχής, για την μετά ΕΣΠΑ εποχή και να συναξιολογήσει αυτήν 

την περίοδο, την ιδιότυπη κρίση που βιώνουμε. Θα πρέπει δηλαδή να αξιοποιηθεί από 

την ομάδα, που είναι πολύ αξιόλογη στην επιστημοσύνη, εδώ θέλουμε την επιστημονική 

γνώση, την εμπειρία, για την μεταφορά της καινοτόμου αναζήτησης όπως την θέλει όλο 

το πρόγραμμα ιστορικά, εμείς θα πρέπει να την πάρουμε από την ομάδα, εδώ νομίζω, για 

αυτό πληρώνουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο κρίσης; Καλές οι 

επισημάνσεις. Τι θα κάνουμε τώρα που το ΕΣΠΑ σχεδόν οι δυνατότητες εξαντλήθηκαν; 

Ενδεικτικά και κλείνω κύριε Πρόεδρε, γιατί θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε 

και πάλι, όπως λέει και η εισαγωγή του θέματος. Στην σελίδα 18 και 19 εάν δούμε, σε 

αυτό το υλικό που μας δόθηκε με την πρόσκληση αναφέρομαι κύριε Πρόεδρε, έγκριση 

στρατηγικού σχεδιασμού 12-14, Α΄ φάση, το οποίο, μιλούμε εδώ ότι ο Νομός, ο Νομός, 

Δήμος πρέπει να στραφεί σε οικονομία προς τις υπηρεσίες και το εμπόριο, λέει στο μέσω 

της σελίδας. Λέει δηλαδή ότι ο Δήμος των Σερρών να στραφεί προς στις υπηρεσίες και 

στο εμπόριο …(ακούγεται ο χτύπος του κουδουνιού) … αυτό και μόνο αν το ακούσει 

κάποιος θα πει «απ΄ εδώ κάτι δεν προσμετρήθηκε σωστά». Στην δίπλα σελίδα μιλάει για 

καινοτομία, για νέες τεχνολογίες, για ανάπτυξη του εμπορίου, και παρακάτω λέει για νέο 

παραγωγικό ιστό της περιοχής, για εξαγωγικές δυνατότητες, και τα λοιπά, και τα λοιπά. 

Νομίζω ότι αυτό θέλει περαιτέρω δούλεμα, θέλει δουλειά, πρέπει να προσμετρηθεί αυτή 

η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να δούμε ακριβώς την μετά 

ΕΣΠΑ εποχή, πως θα την αντιμετωπίσουμε, που θα βάλουμε δηλαδή τα μεγάλα έργα, τα 

οποία εκ του πράγματος ήδη σκιαγραφούνται, πρέπει να δούμε και να συνεκτιμήσουμε 

αυτές τις προτάσεις που έκανε η ίδια εταιρεία προ πέρυσι, πέρυσι, και ορθά κάποιος 

αναζήτησε αυτά τα έργα τα οποία, γιατί το στρατηγικό σχέδιο, πέρασε και σε 

επιχειρησιακό πρόγραμμα έγινε πολύ συγκεκριμένο, εκείνα τα έργα τα έχει εντάξει, θα 

τα εντάξει, τα έχουμε ήδη οργανώσει όσα τυχόν μπορεί να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, στις 

ουρές του ΕΣΠΑ, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, ή αφήνουμε εκείνη τη δουλειά έτσι στα 

αζήτητα. Θεωρώ λοιπόν και κλείνω ότι σωστά, είπε ο Δήμαρχος, είναι υπόθεση όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των δημοτών. Εδώ πρέπει να καταθέσουμε όλοι το 

περίσσευμα της ψυχής μας, σήμερα είναι άκρως αναγκαίο. Εμείς, όπως είπα, θα 

ψηφίσουμε κύριε πρόεδρε, ως παράταξη περιμένουμε όμως επεξεργασία, 

συγκεκριμενοποίηση, συνυπολογισμό αυτών των δεδομένων που έθεσα ενδεικτικά, γιατί 

όπως είπα δεν είχαμε τον χρόνο να συμμετείχαμε στον διάλογο, θα θέλαμε να ορίσετε 

ομάδες επεξεργασίες όπου θα είναι δεκτές κατευθύνσεις που κάναμε στην σύνταξη του 

στρατηγικού σχεδίου της πρώην Νομαρχίας όπου εκεί γίνετε η καλή δουλειά και να μην 

βιαστούμε κύριε Δήμαρχε, να μην βιαστούμε… 

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. 

Φωτιάδης Στέφανος: Θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, ίσως. Εννοώ την 

διαβούλευση, να δουλέψουμε, αλλιώς εάν είναι να ψηφίσουμε κάτι για να υπάρχει, να το 

ψηφίσουμε να τελειώνουμε. Διότι σήμερα τα κάναμε λίγο έτσι. Να πούμε και την λέξη 

που λέει ο λαός. Στρατηγικό Σχέδιο. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 
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Τα κάναμε έτσι λίγο τουρλού, κύριε πρόεδρε, συγχωρήστε μου για την έκφραση, νομίζω 

όμως ότι πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο, να συνυπολογίσουμε και τις 

άλλες δουλειές που έγιναν για να φτάσουμε στο δια ταύτα. Ψηφίζουμε λοιπόν με αυτές 

τις προϋποθέσεις που σας έχουμε θέσει. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης έχει τον λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Είναι γνωστό ότι υποβάλετε κ. Δήμαρχε αυτό το Σχέδιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, επειδή είστε υποχρεωμένοι από μία σειρά Νόμων, 

Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων. Όμως όποιος κι αν είναι ο 

λόγος υποβολής, διαβάζοντας το κάποιος δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί αν πρόκειται 

για τραγική ειρωνεία ή για έκθεση ιδεών. Δεν αναφέρομαι στους εξωτερικούς 

συνεργάτες, αλλά για λόγους ευγένειας δεν θα τοποθετηθώ. Πάντως για έκθεση ιδεών 

ομολογώ ότι είναι αρκετά καλή. Όμως για όποιον γνωρίζει την πραγματικότητα στο 

Δήμο Σερρών (δηλαδή όλοι εμείς και όλοι οι δημότες), από την αρχή αντιλαμβάνεται ότι 

τίποτα από όλα αυτά δεν έχει έστω μία στοιχειώδη βάση για να πατήσει και να κάνει 

περαιτέρω προόδους. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο Δήμο Σερρών βρισκόμαστε όχι στο 

σημείο μηδέν αλλά κάτω από αυτό (όχι βεβαίως με δική σας ευθύνη, αντίθετα θα έλεγα 

ότι προς το παρόν έχετε το μικρότερο μερίδιο ευθύνης). Το επίπεδο του δήμου μας 

συγκρινόμενο όχι με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους (αν και υπάρχουν δήμοι όπως των 

Τρικάλων που μπορούν άνετα να συγκριθούν), το επίπεδο λοιπόν του δικού μας δήμου 

είναι πολύ χαμηλότερο από την συντριπτική πλειοψηφία των δήμων της Ελλάδας, 

ανεξαρτήτως μεγέθους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή οργάνωση, 

τεχνολογία, γνώσεις και κυρίως πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά 

Προγράμματα τα οποία είναι τα κύρια εργαλεία ανάπτυξης και μάλιστα σε μία περίοδο 

που οι δυνατότητες εξασφάλισης πόρων από το Εσωτερικό αντί να διευρύνονται 

δυστυχώς συρρικνώνονται. Και αυτό κύριε Πρόεδρε δεν αντιμετωπίζεται ούτε εύκολα 

ούτε γρήγορα. Αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν η απόσταση μεταξύ ημών και των 

άλλων ελληνικών δήμων θα διευρύνεται συνεχώς. Μια μεγάλη ώθηση σε τέτοια 

ζητήματα και όπου εν πάσει περιπτώσει συμφωνούμε θα μπορούσε να προκύψει αν όλοι 

μαζί συμπολίτευση και αντιπολίτευση, δρούσαμε από κοινού. Σεις όμως αντί να 

επιδιώκετε τη συναίνεση, από την αρχή της θητείας σας είτε υποβάλετε μηνύσεις μη 

αντέχοντας οποιαδήποτε κριτική έστω και κακοπροαίρετη (μίζερους και κακούς μας 

ανεβάζετε και μας κατεβάζετε). Παρεμπιπτόντως αν μπορούσα να διαλέξω εμένα βάλτε 

με στους κακούς, δεν αντέχω το μίζερος!!!!! Όχι μόνο δεν επιδιώκετε τη συναίνεση αλλά 

και εκεί όπου υπήρχε συμφωνία μέχρι κεραίας, όπως είναι η υπόθεση των στρατοπέδων, 

από την πρώτη στιγμή κάνατε στροφή 180 μοιρών. 

Επί του συγκεκριμένου τώρα Σχεδίου : 

Όσον αφορά στο όραμα και στις κατευθυντήριες γραμμές, είμαι σίγουρος ότι δεν 

πιστεύετε τίποτα απολύτως, γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να μιλάτε για όραμα αλλά απλά 

αν μπορέσετε, να βάλετε τουλάχιστον τα θεμέλια για τις επόμενες θητείες των όποιων 

δημοτικών αρχών θα ακολουθήσουν. Για αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα 

μπορούσαμε σοβαρά να μιλήσουμε αν με άριστα το 10 ο δήμος Σερρών βρισκόταν στο 8. 

Με προφανή βαθμολογία αυτή τη στιγμή κάτω από το μηδέν σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, 

δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώρια αισιοδοξίας. Δύο παραδείγματα μόνο αρκούν.  
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Αναφέρετε στις κατευθυντήριες γραμμές για : «Αναβάθμιση της εικόνας της πόλης με 

την υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους και στο κτιριακό 

απόθεμα, δημόσιο και ιδιωτικό». Με αυτή την εικόνα των πεζοδρόμων, πλατειών κλπ και 

με την επιμονή σας να κατεδαφίσετε τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, η οποία και κτιριακό 

απόθεμα είναι και στη διακριτή ταυτότητα της πόλης βοηθά, δεν νομίζετε ότι άλλα λέτε 

και άλλα έχετε κατά νου;  

Όσον αφορά στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, 

Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, μιλάτε για δημιουργία υποδομών και κινήτρων 

(ΒΙΟΠΑ), όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο Βιοτεχνικό Πάρκο είναι έρημο 

και ακατοίκητο, παρά το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία 

των απαιτούμενων υποδομών και περιμένει την εγκατάσταση των επιχειρήσεων. Μιλάτε 

επίσης για αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όταν όπως σας 

προανέφερα στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, βρισκόμαστε σε πρωτόγονη 

κατάσταση. Και αντί η πρώτη σας κίνηση μόλις αναλάβετε αν μπορούσατε στοιχειωδώς 

να αξιολογήσετε για το ποια είναι όχι η πρώτη σας αλλά η μοναδική θα έλεγα 

προτεραιότητά σας , αντί λοιπόν η πρώτη σας κίνηση να είναι η δημιουργία και άμεση 

στελέχωση Γραφείου με μοναδική αρμοδιότητα αναζήτηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, 

σεις σπεύσατε τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου να τους ορίσετε συμβούλους 

μισθοδοτούμενους. Λέτε για διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της 

απασχόλησης. Πως; Μέσω ΜΚΟ με ονόματα που θα ήταν για γέλια αν δεν ήμασταν για 

κλάματα, όπως : Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 150.000 ευρώ, - Κορμοράνος 54.600 ευρώ, - 

Φωτεινό Δωμάτιο 30.000 ευρώ, - Ομάδα Καλλιτεχνών Ούγκα Κλάρα 30.000 ευρώ, - 

Γηπαετός ο Πωγωνοφόρος 25.000 ευρώ, - Το Περιβόλι της Γιαγιάς 25.000, - Τόποι, 

Μύθοι, Άθλοι Ηρακλή 25.000 ευρώ, - Άπειρος 30.000 ευρώ, - Προστατεύω τον Εαυτό 

μου 25.000 ευρώ, κ.λ.π 

Αυτοί θα αποφασίσουν, κύριε Δήμαρχε, ποιους θα προσλάβουν οι δήμοι, έστω και για 

πέντε μήνες; Μιλάτε για δημιουργία πολιτιστικών, αθλητικών και εμπορικών θεσμών 

πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί κ. 

Δήμαρχε. Βάλτε απλούς και συγκεκριμένους στόχους, έστω και θεωρητικά. Αν 

προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα μαζί, είναι απολύτως βέβαιο ότι δε θα κάνουμε 

τίποτα. 

Αναφέρετε στους στρατηγικούς στόχους, για αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση, 

ανάκτηση, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος – Διατήρηση της Αγροτικής 

Κληρονομιάς. 

Άλλη μια ειρωνεία, γιατί έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρακτική των δημοτικών 

αρχών της τελευταίας 10ετίας αλλά και της δικής σας. 

Εδώ μιλάμε ότι καταστρέφετε την υπάρχουσα κληρονομιά όπως είναι το ΚΡΟΝΙΟ και η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ και υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάνετε κάτι για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ; 

Αναφέρετε ως στρατηγικό στόχο 3, την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού με 

αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, υπόγειους χώρους στάθμευσης κλπ Πως θα προχωρήσετε σε 

περαιτέρω αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις, τη στιγμή που δεν έχετε διασφαλίσει την 

απόδοση στους πολίτες των ήδη υπαρχόντων.  
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Ο κ. Αντιδήμαρχος από μέσα τώρα θα λέει, ο κ. Στεργίου. Εδώ αγωνιζόμαστε χρόνια για 

αυτό το αυτονόητο με αντιπάλους όχι μόνο κάποιους κακούς επαγγελματίες αλλά και 

τους ίδιους τους δημάρχους, δεν εννοώ εσάς προς το παρόν, τους προηγούμενους, οι 

οποίοι για να ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους, λειτουργούν σε βάρος όλης της 

κοινωνίας. 

Θα δημιουργήσετε υπόγειο χώρο στάθμευσης στη Δημοτική Αγορά, και αυτό το 

θεωρείτε ως προώθηση της Αστικής Συνοχής; 

Σήμερα δεν μπορεί η πόλη μας να αναπτύσσεται και αναδιαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο 

ώστε να εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα και όχι τους ανθρώπους που την κατοικούν. 

Την ίδια στιγμή που συζητάμε για πράσινες πόλεις, που όλη η Ευρώπη προσπαθεί να 

διώξει τα αυτοκίνητα από τα κέντρα των πόλεων και να δημιουργήσει περισσότερους 

χώρους για την κίνηση πεζών και ποδηλάτων, ο Δήμος σκέπτεται και πράττει το 

αντίθετο. 

Στην απόφαση A6-0199/01-04-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 

εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα και στα μέτρα που προτείνει η 

Ε.Ε. δεν αναφέρεται πουθενά ότι η δημιουργία χώρων στάθμευσης εντός των κέντρων 

των πόλεων είναι χρήσιμη στην ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Επισημαίνεται πως η 

κατασκευή υπόγειων γκαράζ στα κέντρα των πόλεων είναι μια αδιέξοδη λύση, κίνητρο 

για εντατικότερη χρήση του αυτοκινήτου. Τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο του 

κυκλοφοριακού κορεσμού με αποτέλεσμα περισσότερη ατμοσφαιρική ρύπανση με τις 

γνωστές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.  

Στα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, μιλάτε μεταξύ άλλων και για αθλητικές δράσεις για 

την βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών του δήμου και των κατοίκων 

Για πείτε λοιπόν ποιος Σερραίος Πολίτης, μπορεί να πάει κάπου και να αθληθεί αν δεν 

είναι μέλος Συλλόγου ή Σωματείου. Εκτός από την Κοιλάδα, την οποία δε νομίζω να 

θεωρείτε αθλητική εγκατάσταση, τίποτα άλλο δεν προσφέρει ο δήμος στους δημότες του. 

Όλα είναι κατειλημμένα από επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σωματεία. Δεν είμαστε 

αντίθετοι με τα σωματεία αυτά και κυρίως με τα ερασιτεχνικά, αλλά δεν πρέπει και όσοι 

πολίτες θέλουν να μπορούν να αθλούνται και μάλιστα ο δήμος να παρακινεί και άλλους 

να αθληθούν; Για πείτε μου που να πάνε : Το κολυμβητήριο στο Οβά εγκαταλείφθηκε 

οριστικά, 2-3 γήπεδα του Τένις που υπάρχουν εκεί, το ίδιο. 

Για ποιες αθλητικές δράσεις λοιπόν και μαζικό αθλητισμό να μιλήσουμε; 

Πιο κάτω βλέπουμε για Τοπική Οικονομία και Απασχόληση και αμέσως μου έρχεται στο 

μυαλό η αναφορά Κυριακάτικης Πανελλαδικής κυκλοφορίας για τις Σέρρες με 35% 

ανεργία (στους νέους και τις γυναίκες βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερη ) και στους 

οικοδόμους με 90%. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη στους εργασιακούς χώρους με τη 

«μαύρη εργασία» και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Κλείνουν οικογενειακές 

επιχειρήσεις και καταστήματα και παρατηρείται μετανάστευση σε Γερμανία, Σουηδία, 

Αγγλία και Ολλανδία. Το σκηνικό γίνεται ίδιο με τη 10ετία του 1960, μας λείπει μόνο ο 

Καζαντζίδης. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων : Ας δούμε πρώτα φίλες και φίλοι έναν 

ποδηλατόδρομο ενός χιλιομέτρου και μετά μιλάμε για δίκτυα. Γιατί με το ρυθμό που 

πάμε Δίκτυο δε γίνεται ούτε το 3.000 μ.χ. Χώρια που παραμένει ζητούμενο η διασφάλιση 

των όσων δημιουργούμε. Σταματήσατε κ. Δήμαρχε να περπατάτε με τα πόδια; Δε 

βλέπετε ότι άλλο κάνουμε και άλλο λειτουργεί; Κάναμε 20μέτρα ποδηλατόδρομο στη 

Βενιζέλου ο οποίος μονίμως είναι κατειλημμένος. Τι να τους κάνω λοιπόν τους 

ποδηλατόδρομους, ακόμα και στην ευτυχέστερη περίπτωση που γίνουν. Μετά μας 

περιμένει άλλος Γολγοθάς για να πετύχουμε το αυτονόητο, δηλαδή να τους 

λειτουργήσουμε. 

Ορθολογική Εκμετάλλευση και αξιοποίηση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών. 

Με ποια εχέγγυα κ. Δήμαρχε για να τους ξεπουλήσουμε μόλις φτάσουμε στο σημείο να 

είναι επικερδείς; (ακούγονται χτύποι κουδουνιού) Όλοι μαζί με μεγάλη ευκολία και 

περηφάνια ψηφίσατε επί Βλάχου το ξεπούλημα του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της 

Οινούσας. Αν είναι να τους πουλάμε ποιος ο λόγος να τους δημιουργούμε; Αφήστε 

απευθείας τη ΔΕΗ να ασχοληθεί με τέτοια θέματα κι εσείς καταπιαστείτε με κάτι άλλο, 

μη σπαταλάτε χρόνο και δυνάμεις χωρίς νόημα. Υπάρχουν άλλωστε πολλά που πρέπει να 

κάνετε. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, παρακαλώ ολοκληρώστε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κοινωνική Πολιτική. Ανάγκη δημιουργίας νέων 

ημερήσιων βρεφονηπιακών σταθμών. Εδώ δεν μπορέσατε να λειτουργήσετε τους 

υπάρχοντες. Από 498 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν μόνο 335. Δηλαδή 154 νήπια έμειναν απ’ 

έξω. Και ενώ πολλοί δήμοι κατήργησαν τα τροφεία εμείς τα πήγαμε  40, 80 και 100 

ευρώ. 

Ειδικοί Στόχοι κλπ Βλέπω μέσα τη Δημοτική Περιουσία και επί τη ευκαιρία εδώ και 

κάποιους μήνες ψηφίσαμε μία επιτροπή, τι έγινε πότε θα ξέρουμε επιτέλους ποια είναι η 

περιουσία του δήμου που θα έπρεπε θεωρητικά να ξέρουμε ήδη από 28 Φεβρουαρίου;  

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα : Τα περίφημα ΣΔΙΤ. Σε 

αυτά στηρίζεστε κ. Δήμαρχε για εξωστρέφεια και ανάπτυξη του Δήμου και μείωση της 

ανεργίας; Το έχετε ψάξει καθόλου; Πιστεύετε ότι αν προκηρυχθεί ένα οποιοδήποτε έργο 

(προκηρύχθηκε χθες ένα έργο, το μεγάλο των αναπλάσεων και το πήρε εταιρεία της 

Θεσσαλονίκης, τι να κάνουμε) με ΣΔΙΤ θα το πάρει Σερραϊκή εργοληπτική εταιρεία; Δεν 

έχετε ακούσει τίποτα για Μπόμπολα κλπ; Ποιο θα είναι το κέρδος για το Δήμο; Δεν 

ξέρετε ότι όπου έγιναν ή γίνονται έργα με ΣΔΙΤ το κόστος κατασκευής τριπλασιάζεται ή 

τετραπλασιάζεται; Με τα ΣΔΙΤ το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να πάτε την ανεργία 

στο δήμο μας στο 50%. 

Τελειώνοντας κ. Πρόεδρε θα έλεγα, ότι υπό την έννοια που παρουσιάζεται ο 

Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός οι προτάσεις μας ως «Διάβαση Πεζών» έχουν 

κατατεθεί και ισχύουν και με το μορφή του Προεκλογικού μας Προγράμματος, αλλά και 

με τις επί μέρους προτάσεις και θέσεις μας. 
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Διαφωνούμε με αρκετά σημεία του, όπως αντιληφθήκατε του επιχειρησιακού 

προγράμματος, όπως τα ανέλυσα, αλλά παρ’ όλα αυτά αν υλοποιήσετε από αυτό, 

συνδεδεμένα βέβαια και με τα προηγούμενα , σωστά το προανέφερε και ο κ. Φωτιάδης 

και ο κ. Γκότσης, εάν υλοποιήσετε το 3-5%, την επόμενη φορά θα είμαι υποψήφιος μαζί 

σας, αν βεβαίως με θέλετε. (ακούγονται χαμόγελα από το Σώμα) 

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου έχει τον λόγο.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Χωρίς να θέλω να προσβάλω κανένα αυτό που σήμερα 

ακούσαμε δεν είναι όραμα, είναι όνειρο θερινής νύκτας. Είστε όλοι σε ένα συννεφάκι, 

πρέπει να κατεβείτε να δείτε την πραγματικότητα. Ο κόσμος έξω βογκάει, ο Παπανδρέου 

ανακοινώνει πως ένας θα δουλεύει σε κάθε οικογένεια και οι άλλοι θα είναι άνεργοι, ο 

Παπανδρέου στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε τι θα γίνει αν χάσετε και το σπίτι σας, τα 

μαγαζιά κλείνουν γιατί δεν αντέχουν το 23% και εσείς μιλάτε για βιοτεχνικά πάρκα; Τι 

λέτε τώρα, και κατεβαίνει ένα κείμενο, καθαρά κυβερνητικό, για όσους έχουν απορία το 

τι σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την κεντρική εξουσία, εδώ σε αυτό το κείμενο 

φαίνεται καθαρά. Το πως επεμβαίνει η κεντρική εξουσία μέσα στο δήμο και περνά με 

ένα πρόγραμμα, πραγματικά συγχαρητήρια, αντιπατάρα του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, 

συγχαρητήρια, ας μην κοροϊδεύεται τον κόσμο τουλάχιστον και θέλετε να λέτε ότι είστε 

ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι. Είστε το καθαρό και βαθύ ΠΑΣΟΚ, το πιστό στις 

επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει στην σελίδα 323. Εγώ δεν έχω να 

κάνω με την ομάδα την επιστημονική, εγώ έχω να κάνω με τις πολιτικές που προωθείται 

εσείς εδώ μέσα. Και είναι καθαρά κυβερνητικό το κείμενο γιατί σε άλλο σημείο μιλάει 

και για τις παραγωγικές σχέσεις και τις σχέσεις παραγωγής και πως θα πρέπει να γίνουμε 

ανταγωνιστικοί, γιατί έχει χαμηλούς μισθούς η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και θα 

πρέπει και εμείς, που για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνετε το ΚΚΕ. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση όπως τη θέλετε έναν κρατικό μηχανισμό που θα περάσει την διάλυση των 

εργασιακών σχέσεων και θα έχει αντίχτυπο πρώτα στους δημοτικούς υπαλλήλους και θα 

πρέπει να έχουν τα αυτιά τους τεντωμένα γιατί αυτά που προωθείται πρώτα θα χτυπήσει 

αυτούς. Τον κατακερματισμό υπηρεσιών, κατακερματισμό των πάντων, πουθενά δεν 

αναφέρεται η κρατική χρηματοδότηση, άκουσα ΕΣΠΑ, δανεισμό, δεν ζητάμε από το 

κράτος λεφτά, γιατί μέσα εκτός από το ΕΣΠΑ και τον δανεισμό, αναφέρεται στην 

ανταποδοτικότητα, για το πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου μειώνοντας τα έξοδα, 

μειώνοντας τα έξοδα ξέρετε τι σημαίνει, ε; Εφεδρείες στους εργαζόμενους, απολύσεις 

στους εργαζόμενους, έτσι μειώνονται τα έξοδα και από την άλλη ο κόσμος θα πληρώνει 

διπλά και τριπλά για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος. Αναφέρεται μέσα στο 

Επιχειρησιακό Σχέδιο. Ο Δήμος λειτουργεί σαν επιχείρηση, ποιος σας είπε ότι ο Δήμος 

είναι επιχείρηση; Αυτό το οραματίζεται ένα βήμα επιχείρησης που θα έχει να κάνει 

αλεσβιρίσια με τις άλλες επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο της 

περιοχής μας; Μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Ποιο πρωτογενή τομέα; Αυτές οι πολιτικές 

που προωθήσατε εσείς, οι καθαρόαιμοι Πασόκοι και όχι ανεξάρτητοι, αυτές οι πολιτικές 

εξαφάνισαν την καλλιέργεια από την περιοχή. Ακούγεται τι γίνετε στον Προβατά, θα 

προωθήσουμε τα ρύζια παγκοσμίως, που είναι η τομάτα στο Σκούταρι, ποιο θα είναι το 

μέλλον της;  
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Είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένη και είναι αγανακτισμένος και ο κόσμος. Μη 

ζείτε σε συννεφάκια, μην μιλάτε για τέτοια πράγματα γιατί εδώ μέσα περνάτε μια 

πολιτική η οποία θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο σε υπαλλήλους, αλλά κύρια στους 

Σερραίους δημότες που θα πληρώνουν αδρά για κάθε υπηρεσία σας. Ακόμη και για την 

παιδεία, το κάθε τι θα το πληρώνουν. Και δεν έχουν να πληρώνουν.  

Μια ματιά που είδα λίγο στα στατιστικά, γιατί πραγματικά είχαμε πολύ λίγο χρόνο να το 

μελετήσουμε το πρόγραμμα. Μιλάτε για κίνδυνο της φτώχεια, καταλαβαίνεται ποια θα 

είναι η φτώχεια αύριο στο Δήμο μας; Πόσοι συνάδελφοι, συνάνθρωποι μας θα είναι όχι 

κάτω από τα όρια της φτώχεια, γιατί είναι ήδη πάρα πολύ κάτω από τα όρια της φτώχεια. 

Και εμείς μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και συνοχή, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι θα 

υπάρχει αντίδραση σε αυτές τις πολιτικές. Αναφέρεται κατευθύνσεις από πάνω, 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβέρνηση και κατεβαίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 

πολυδύναμη διακυβέρνηση, την διαβούλευση, δηλαδή θέλετε να κάνετε συνενόχους σας 

και τον λαό σε αυτή την πολιτική. Το όλο σχέδιο είναι καλά οργανωμένο και ξεκίνησε 

από τον Καποδίστρια. Με τον Καποδίστρια ακούγαμε τα όμορφα λόγια της ανάπτυξης 

και της ανταγωνιστικότητας αλλά είδαμε άλλα πράγματα. Είδαμε καλλιέργειες να 

εξαφανίζονται, είδαμε βιοτεχνίες να κλείνουν. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κυβερνήσεων που την ακολουθούν πιστά, αυτή την πολιτική κάνετε, 

εγώ εύχομαι να το καταλάβει γρήγορα ο λαός και να σας πετάξει μαζί με αυτούς στην 

φωτιά. Λυπάμαι πολύ, αυτό μόνο. (ακούγονται χαμηλόφωνα σχόλια) 

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ομιλητής, κύριε γραμματέα;  

κ. Γραμματέας: Ο κύριος Γκότσης.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να πω ότι έχω αμέριστη 

εμπιστοσύνη στην ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη λόγω εμπειρίας παρελθόντων χρόνων και 

πιστεύω ότι είναι ικανή να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 

όπως έκανε και στο παρελθόν, διότι είναι γνωστή η ομάδα αυτή που συνεργάζεται με τον 

Δήμο εδώ και χρόνια. Έκανα την ερώτηση την προηγούμενη, ποια έργα έχουν 

υλοποιηθεί, ήθελα να πω εάν οι αστικές αναπλάσεις είναι έργο δικό τους. Δεν ξέρω γι 

αυτό. (ακούγονται χαμηλόφωνα σχόλια) Εν πάσει περιπτώσει. Εδώ έχουμε από το ΠΕΠ 

την δομή την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα και κατά επέκταση ο Δήμος. Η 

πρώτη φάση είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, αυτά που είναι δηλαδή, γιατί έχω κάνει και 

εγώ όταν ήμουν πρόεδρος του συμβουλίου περιοχής της 10ης περιφέρειας , κύριε 

Νομάρχα, θυμάστε, είχαμε κάνει και εμείς μια καταγραφή όλης της περιοχής και όλων 

των σημείων που μπορούσαν να αναπτυχθούν. Γίνεται μια καταγραφή, η καταγραφή 

αυτή, την οποία κάνει η ομάδα, από πού παίρνει τα στοιχεία; Τα παίρνει από τις 

υπηρεσίες, τα παίρνει από φορείς, διότι αν το πρόγραμμα ένας Αθηναίος, ένας Αθηναίος, 

ήξερε στο Δήμο των Σερρών τι υπάρχει. Πως θα δούλευε αυτή η εταιρεία, γιατί έγινε 

δημοπρασία, πως θα δούλευε ο Αθηναίος, θα έπαιρνε στοιχεία από τις υπηρεσίες, από το 

επιμελητήριο, ξέρουν αυτοί έχουν την μεθολογία, έχουν τον άξονα πώς να εργαστούν. 

Αυτό έκανε και η επιστημονική ομάδα, και κάτι περισσότερο διότι υπάρχουν και 

Σερραίοι. Ο κύριος Κοκορότσιος, ο κ. Βέρρος, έγινε μια καταγραφή. Εγώ δεν περιμένω 

τίποτε άλλο, από αυτήν, στην πρώτη φάση, την οποία θα ψηφίσω, διαφοροποιούμαι από 

την ομάδα μου. Τον συνδυασμό.  
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Θα ψηφίσω, γιατί δεν περιμένω τίποτε περισσότερο, θα περιμένω όμως στη 

δεύτερη φάση τις προτάσεις, ποιες είναι οι προτάσεις που θα μας κάνουν, ποιες, ποια θα 

είναι η χρηματοδότηση, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός, ποια μπορεί να υλοποιηθούν. 

Τότε, ενδεχομένως, εάν δω πράγματα τα οποία είναι για αιθεροβάμονες, τότε δεν θα 

ψηφίσω. Όμως στην πρώτη φάση, η οποία αυτό λέει, λέει τρία βήματα, άρθρο πρώτο, 

άρθρο δεύτερο, Καταγραφή ΒΙΟΠΑ, Λαϊλιάς, όλα τα σημεία.  

κ. Πρόεδρος: Τελειώνετε κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Τελειώνω, τελείωσα. Θα ψηφίσω λοιπόν δεν περιμένω τίποτε 

άλλο, περιμένω όμως γιατί έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, τις προτάσεις και δίπλα την 

χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Αναστασιάδης. Παρακαλώ κύριε 

Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ ήθελα να παρακαλέσω την ομάδα ένα πράγμα να 

ξέρει, ότι η πόλη των Σερρών δεν έχει τίποτε για τον τουρισμό, τίποτε μηδέν. Για να 

κάνει τουρισμό κάποια πολιτεία πρέπει να έχει θάλασσα ή εκμεταλλεύσιμα βουνά, σαν 

τον Λαϊλιά υπάρχουν εκατομμύρια βουνά, αν σε πάω στην Δράμα θα δεις τι γίνετε. 

Λοιπόν ένα πράγμα να πω. Τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί αυτή η πολιτεία; Τα βασικά 

είναι η γεωργία, αν μπορέσουμε εμείς να βοηθήσουμε τους γεωργούς, μόνο από κει 

μπορεί να παράγουμε πλούτο. Μόνο από την γεωργία, από την κτηνοτροφία 

οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν τα βουνά που μπορούν να βοσκήσουν πολλά ζώα. Πουθενά 

αλλού, πουθενά αλλού. Έχουμε και μια βιομηχανική περιοχή την οποία πρέπει να 

αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχει αλλού πουθενά πλούτος, ούτε πετρέλαιο έχουμε, ούτε 

χρυσάφι έχουμε, ούτε ουράνιο, τίποτε δεν έχουμε. Μόνο η γεωργία μπορεί να μας δώσει 

πλούτο και η κτηνοτροφία μαζί, τίποτε άλλο, και μην κουράζεστε.  

Και ένα άλλο πράγμα κύριε Βέρρο, πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα, εγώ δεν θέλω να 

δώσω καμιά πληροφορία σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι είναι ανίκανος ο άνθρωπος αυτός 

.. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Βέρρο θα προσέχεις να συνδέσεις την πόλη των 

Σερρών, σιδηροδρομικώς, με το λιμάνι της Αμφιπόλεως, έτσι μονάχα θα μπορέσουμε να 

κάνουμε και εμπόριο με την Βουλγαρία και να βγούμε στη θάλασσα. Μόνο έτσι αυτή η 

πόλη μπορεί να δεχτεί ξένους. Ενώ εμείς προσπαθούσαμε και αγωνιούσαμε να κάνουμε 

μηχανοκίνητο αθλητισμό και μας κυνηγούσαν όπου και αν πηγαίναμε, σαν τον διάολο 

μας κυνηγούσαν, αλλά εμείς καταφέραμε και κάναμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, 

πετύχαμε και από κει έρχονται πέντε ξένοι άνθρωποι στην πόλη μας. Αυτά είχα να σας 

πω και να τα έχετε σοβαρά υπόψη. Κτηνοτροφία, γεωργία, να μπορέσουμε να 

συνδέσουμε την πόλη με το λιμάνι της Αμφιπόλεως και την Βιομηχανική περιοχή, τίποτε 

άλλο. Προσέξτε βασικά αυτά τα πράγματα. Είναι η αρχή για την ανάπτυξη αυτής της 

πόλης.   

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ασφαλώς και…, 

γνωρίζω κύριε πρόεδρε θα είμαι σύντομος, θα αποτυπώσω δυο τρεις σκέψεις. Το θέμα 

που μας απασχολεί είναι αρκετά σημαντικό.  
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Ασφαλώς και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι εδώ συζητάμε σήμερα την πρώτη 

φάση αυτού του προγράμματος στρατηγικού σχεδιασμού η οποία περιλαμβάνει την 

καταγραφή. Κατά την δική μου γνώμη και αυτή η πρώτη φάση είναι ελλιπής. Είναι 

εγνωσμένο το κύρος και η επιστημοσύνη των ανθρώπων αυτών, έχουν συνεργαστεί κατά 

επανάληψη με τον Δήμο Σερρών με λαμπρά αποτελέσματα. Η μομφή είναι πολιτική και 

αφορά την δημοτική αρχή, η οποία προεκλογικά έλεγε, αλλά και πολύ πριν ότι έχει τις 

λύσεις, έχει το όραμα, έχει τους τρόπους να αλλάξει αυτή την πόλη. Το κείμενο που 

έχουμε μπροστά μας θα μπορούσε άνετα να πει κανείς, ειπώθηκε από ορισμένους, ότι 

αποτελεί μια έκθεση ιδεών. Ίσως στη φάση αυτή πράγματι έτσι να είναι. Πέρα από αυτό 

όμως θα μπορούσε κανείς περαιτέρω να πει ότι το κείμενο αυτό αποτελεί ουσιαστικά 

επιλεκτική καταγραφή των προεκλογικών προγραμμάτων των συνδυασμών που έλαβαν 

μέρος στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Λίγο πολύ δηλαδή αυτά που 

διατυπώνονται μέσα, λίγο πολύ όλοι μας τα γνωρίζουμε, λίγο πολύ όλοι μας τα 

αναμασάμε στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας ή και οι ίδιοι οι δημότες μας τα ίδια 

πάνω κάτω τέλος πάντων, σκέφτονται και ζητούν από μας. Θα περιμέναμε λοιπόν μια πιο 

συγκεκριμένη, μια πιο σαφή, μια πιο ξεκάθαρη, οραματική πνοή για το νέο στρατηγικό 

σχεδιασμό του Δήμου Σερρών. Για παράδειγμα, μπορούμε ή δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε εδώ όλοι μαζί σε πιο επίπεδο θέλουμε να αναδείξουμε την πόλη μας. 

Πως τη βλέπουμε την πόλη μας στο πλαίσιο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πως τη βλέπουμε, παράδειγμα, ως δορυφόρο της Θεσσαλονίκης, ως αστικό κέντρο στην 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πως θα μπορέσει η πόλη μας να αποτελέσει 

συμπληρωματικό αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακούω για παράδειγμα, και 

πληροφορούμαι ότι η Χαλκίδα, η οποία είναι κοντά στην Αθήνα έχει καταφέρει να 

καταστεί προάστιο των Αθηνών με μόνη τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου 

που συνδέει την Χαλκίδα με την Αθήνα. Δεύτερο το οποίο θα ήθελα να δώσω στο σχέδιο 

αυτό το οποίο δεν το βλέπω είναι πως οραματιζόμαστε και πως βλέπουμε την πόλη μας 

σε σχέση με το Βαλκανικό περιβάλλον. Ήδη έχουμε δύο χώρες γειτονικές οι οποίες μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, δεν ξέρω αν θα είμαστε και για πόσα χρόνια θα 

είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς, διότι βλέπω ότι η πολιτική που ασκούν οι 

σημερινοί κυβερνώντες μάλλον προς τα έξω μας οδηγεί παρά προς τα μέσα, αν εν πάσει 

περιπτώσει με τα σημερινά δεδομένα έχουμε δύο χώρες οι οποίες είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίκεινται να μπουν και άλλες θα μπει και η Σερβία, θα μπει και η 

Κροατία, πιθανώς 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κατιρτζόγλου ένα λεπτό ακόμη. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Ναι κύριε Πρόεδρε τελειώνω. Λοιπόν εμείς πως 

βλέπουμε την πόλη μας σε αυτό το νέο περιβάλλον ότι η δική μας οικονομική ενδοχώρα 

είναι τα Βαλκάνια; Πως μπορούμε αυτό να το αναλύσουμε. Καμία αναφορά δεν υπάρχει 

για αυτό το ζήτημα. Με λίγα λόγια λοιπόν, θα έλεγα, και να κλείσω κύριε Πρόεδρε, ότι 

απουσιάζει η έμπνευση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορούμε στην παρούσα 

φάση να δώσουμε θετική ψήφο, σε αυτή την πρώτη φάση του προγράμματος, θα 

περιμένουμε να δούμε την επόμενη φάση, θα περιμένουμε να δούμε ποιο συγκεκριμένες 

προτάσεις, οι οποίες θα είναι ρεαλιστικές, οι οποίες θα είναι εφαρμόσιμες, να 

συνυπολογίζουν την σημερινή συγκυρία στην οποία ζούμε, να συνυπολογίζουν όλους 

τους  παραμέτρους που έχει  η γεωγραφική  μας  θέση  και  κατάσταση  και  εφόσον είναι  
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προς την σωστή κατεύθυνση εδώ είμαστε όλοι μας και πρέπει αυτό το πρόγραμμα το 

οποίο θα εκπονηθεί στο τέλος να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Διότι στο 

τέλος, τα περισσότερα…  

κ. Πρόεδρος: Τελειώνετε κύριε Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Ναι κύριε Πρόεδρε τελειώνω. Τελευταία φράση. Τα 

περισσότερα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε θα κληθεί να τα υλοποιήσει η 

επόμενη Δημοτική Αρχή και όχι η παρούσα, γι αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει 

συναίνεση.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Μπιτζίδου έχει τον λόγο. 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Θα είμαι σύντομη κύριε πρόεδρε. Κύριε 

Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι ξεκινά μια πολύ 

αξιόλογη προσπάθεια και έτσι πρέπει να πορευτεί ένας δήμος, οργανωμένα με ένα σχέδιο 

στρατηγικό, ένα σχέδιο επιχειρησιακό, για να υπάρχει μέλλον. Επίσης υποχρέωση όλων 

μας είναι να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και όχι να μηδενίζουμε προσπάθειες ή να 

αναιρούμε. Αυτό το χρεώσει … και θα πρέπει για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά και 

γενικότερα η χώρα μπροστά να συστρατευτούμε όλοι μαζί. Αυτό δυστυχώς δεν το 

έχουμε δει ποτέ. Αυτό είναι το παράπονό μου. Εγώ ενδεχομένως, να επαναλάβω γιατί 

ειπώθηκαν όντως πολύ αξιόλογες προτάσεις απλώς θα πω δυο λόγια και θα αναφέρω 

σημαντικά σημεία που πιστεύω , κατά την γνώμη μου. 

Το πρώτο, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να αναδείξει και να βοηθήσει την περιοχή μας 

είναι Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος ακόμη. Αυτό δίνει προώθηση και 

μεγάλη ανάπτυξη σε όσες χώρε έχει υλοποιηθεί. Βλέπουμε ότι και η Βουλγαρία αλλά και 

άλλες ανατολικές χώρες όπου έχουν ιδρύσει αγγλόφωνα τμήματα είτε κολλέγια, είτε 

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Άρα πιστεύω ότι και οι 

πρωτοβουλίες του Δήμου, γιατί όχι, να πορευτούν προς αυτή την κατεύθυνση για να 

μπορέσουμε μέσω της πανεπιστημιακής κοινότητας ή τεχνολογικής και ακόμη 

παραπέρα, να κατορθώσουμε, να κάνουμε μια αρχή. Άσχετα εάν δεν υλοποιηθούν από 

μας πιστεύω ότι μπορούμε δυναμικά να διεκδικήσουμε. Η σιδηροδρομική σύνδεση της 

πόλης μας, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, με το λιμάνι της Αμφίπολης, αλλά και με τις 

υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, πιστεύω ότι θα είναι ένας τρόπος εύκολης μεταφοράς και 

προώθησης κάποιων τουριστικών περιοχών που έχουμε και πιστεύω ότι ο Δήμος Σερρών 

έχει πάρα να δείξει και να αναδείξει. Θα τονίσω στα πλαίσια της ανάπτυξης του 

μηχανοκίνητου αθλητισμού και των υποδομών που διαθέτουμε τον ιππικό όμιλο καθώς 

και την θεραπευτική ιππασία που γίνεται και είναι πρωτόγνωρα στη χώρα μας. Αυτά εδώ 

είναι δομές οι οποίες δεν έχουν προωθηθεί και μπορούμε να τις προωθήσουμε  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κυρία αντιδήμαρχος.  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία: Και τέλος συμφωνώ ότι η πόλη και ο Δήμος 

και ο Νομός των Σερρών ανθούσε όταν είχαμε ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία. 

Αυτά εδώ είναι ο πρωτογενής πλούτος, ο οποίος μπορεί να δώσει οικονομική ώθηση 

στην περιοχή μας. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να τον στηρίξουμε, να βρούμε τρόπους 

προώθησης, με επιδοτήσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να ξεκινήσει κάτι πιο 

οργανωμένα και πιο σωστά. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα την ομάδα εάν έχει κάτι επί πλέον να πει. Όχι. 

Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. 
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Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, να πω δυο λόγια.  

κ. Πρόεδρος: Δύο λεπτά. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν, Ως δημοτική παράταξη δεν απευθύνομαι στην 

ομάδα. Η ομάδα, βεβαίως τους γνωρίζω τους ανθρώπους είναι αξιόλογοι και έκανε μια 

δουλειά. Εγώ αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η σύνταξη του σχεδίου είναι ελλιπής και σε 

αυτό φέρει ευθύνη η Δημοτική Αρχή. Το δεύτερο, αναφέρατε ότι υπάρχει καταληκτική 

ημερομηνία, νομίζω όταν μιλούσε ο κύριος Φωτιάδης ή κάποιος άλλος, και λέω γιατί να 

φτάσουμε εδώ. Είμαστε εννέα μήνες δημοτική αρχή, εννέα μήνες γιατί να φτάσουμε στο 

τέλος και να μας πιέζουν οι ημερομηνίες και να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε το 

σωστό για την ανάπτυξη του τόπου μας. Θα πρέπει όλα να γίνονται με την ψυχή στο 

στόμα; Εν πάσει περιπτώσει το πόνημα το οποίο εκπόνησε αυτή η επιστημονική ομάδα 

ως κίνητρο, ως στίγμα δεν υπήρχε το πολιτικό κίνητρο.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Ολοκληρώστε επί του θέματος.  

κ. Δήμαρχος: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αυτά που είχα να πω τα είπα στην 

τοποθέτησή μου και έδωσα απαντήσεις νομίζω σε ερωτήματα που ειπώθηκαν. Ίσως δεν 

χρειαζόταν απορίες και να καταθέσουν κάποιες παρατηρήσεις, αν άκουγαν προσεκτικά 

αυτά που είπα. Ο δήμος δεν είναι μόνος του στην ανάπτυξη της περιοχής. (ακούγονται 

χτύποι κουδουνιού) Υπάρχει περιφερειακή ενότητα, υπάρχει το επιμελητήριο, υπάρχουν 

και άλλοι φορείς. Δεν έχει την πλειοψηφία, δεν κάνει ότι θέλει ο Δήμος Σερρών στο 

ΒΙΟΠΑ. Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα καλά και μετά να τα μελετούμε 

και μετά να μιλάμε. Όσον αφορά το γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης 

οφείλω να σας πω ότι υπάρχει γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δήμο Σερρών, 

από τα καλύτερα της Ελλάδος που δουλεύουν πάρα πολύ καλά εκεί τα παιδιά και 

προστέθηκε και ένας υπάλληλος ακόμη σε αυτό το γραφείο. Μακάρι να μπορούσαμε να 

κάνουμε προσλήψεις, δεν γνωρίζετε ότι προσλήψεις δεν γίνονται; Γιατί και άλλες φορές 

άκουσα και σε άλλα δημοτικά συμβούλια, κάντε προσλήψεις, μα δεν ξέρετε ότι δεν 

μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις;  

(ακούγονται ψίθυροι) 

κ. Πρόεδρος: Χωρίς παρεμβάσεις, παρακαλώ. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη φάση που λέγετε στρατηγικός 

σχεδιασμός, το είπα και στην αρχή, έχουν κατατεθεί γενικές αρχές, κατευθύνσεις, στόχοι 

και άξονες προτεραιοτήτων, γενικές αρχές και είπαμε στη δεύτερη φάση θα έρθουν 

συγκεκριμένες προτάσεις με τρόπους υλοποίησης αυτών των προτάσεων, δηλαδή είναι 

τόσο ξεκάθαρο, το είπαν και οι εξωτερικοί συνεργάτες, και να επιμένουμε πάνω σε αυτό 

και να λέμε, θέλω συγκεκριμένες προτάσεις, θέλω χρηματοδοτήσεις, μα δεν είναι της 

παρούσας φάσης αυτά. Είναι κατευθυντήριες αρχές, αξίες, στόχοι, προτεραιότητες, 

άξονες, πιο καθαρά δεν μπορεί να τα πει κανένας. Από την πρώτη στιγμή τα είπαμε ότι 

αυτό συζητάμε τώρα και στο κάτω-κάτω δεν μπορούν να καταγγέλλουν, προτάσεις δεν 

ακούστηκαν, μια πρόταση δεν άκουσα. Έχετε τον χρόνο φυσικά να καταθέσετε 

προτάσεις. Τώρα είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, διαβούλευση κάνουμε. Η 

διαβούλευση ξεκίνησε τον Ιούλιο, κατατέθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο σε όλους τους 

φορείς, στο διαδίκτυο, κατατέθηκε στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τώρα, βάσει 

της νομοθεσίας, βάσει του Καλλικράτη, ήρθε η ώρα να τεθεί σε διαβούλευση και εδώ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
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Φέρτε προτάσεις, να τις ενσωματώσουμε, δεν θα πούμε όχι στις προτάσεις που θα 

φέρετε. Κάποιος είπε δεν πήρατε υπόψη σας τα προγράμματα τα προεκλογικά για να τα 

βάλετε, κάποιος άλλος είπε ότι αυτό που κάνατε ήταν μια συρραφή των προεκλογικών 

μας προγραμμάτων. Ε ποια τι ισχύει. Όλα τα έλαβαν υπόψη τους. Η διεπιστημονική 

ομάδα τα έλαβε όλα υπόψη της και θέλει και άλλες προτάσεις, προτάσεις θέλει. Κάντε, 

καταθέστε προτάσεις. Λοιπόν, δεν αργήσαμε, για πείτε μου υπάρχει κανένας άλλος 

δήμος που συζητά επιχειρησιακό πρόγραμμα; Πάρετε τον Νομό μας, κανένας. Οι πρώτοι 

είμαστε που συζητάμε. Πόσες μέρες θέλετε, δηλαδή, για να τον μελετήσετε και να 

καταθέσετε προτάσεις; Δεν σας φτάνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Πόσο θέλετε; Ειλικρινά 

δηλαδή απορώ με κάποια πράγματα. Και λέγονται κατά κόρον εδώ μέσα. Εμείς ήμασταν 

πολύ σαφείς στον Σερραϊκό λαό προεκλογικά. Με μεγάλη ειλικρίνεια. Είπαμε έχουμε 

ένα όραμα, το καταθέσαμε στο πρόγραμμά μας και από κει και πέρα τους είπαμε 

ξεκάθαρα αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια τετραετία και δώσαμε δέκα έξι 

προτεραιότητες. Ένα φυλλάδιο και γι αυτό κατηγορηθήκαμε. Ήμασταν τόσο ξεκάθαροι 

και αυτές οι δέκα έξι προτεραιότητες μέσα σε αυτό το διάστημα των εννέα μηνών τις 

έχουμε ξεκινήσει όλες. Έχουμε πιάσει όλα τα μεγάλα θέματα, τα ανοίξαμε, και όχι μόνο 

τα μεγάλα θέματα, αλλά και τα θέματα της καθημερινότητας.  

Η Δημοτική Αρχή έχει διάθεση για δουλειά, έχει μεράκι, το δείχνει καθημερινά, έχει 

βούληση, έχει όραμα, έχει αποφασιστικότητα και μέσα από αυτές τις πολύ δύσκολες 

συνθήκες που περνάει η χώρα και ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνει, να είστε 

βέβαιοι γι αυτό, το καλύτερο δυνατό για τους δημότες και για όλο τον Δήμο. Ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε 

ψηφοφορία. Παρακαλώ.  

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 
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Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Απών 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:              Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Η ψήφος μετράει εάν ο Δημοτικός σύμβουλος είναι παρών κατά 

την διάρκεια της ψηφοφορίας. Όσοι είναι παρόντες. Αυτό είναι σαφέστατο.  

Τελείωσε η ψηφοφορία κύριε Δήμαρχε. 

Παρακαλώ την γραμματέα να καταγράψει… 
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κ. Γραμματέας: Να καταγραφούν οι απόντες ο κύριος Κατιρτζόγλου  

κ. Πρόεδρος: Έχετε καταγράψει γραμματέα. Σας παρακαλώ κάντε λίγο ησυχία.  

(Γίνονται συζητήσεις και εγείρονται απορίες για την διαδικασία της ψηφοφορίας, όσον 

αφορά τους απόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας).  

κ. Πρόεδρος: Σεβαστείτε το Σώμα και τους κανονισμούς. Τελείωσε η 

ψηφοφορία, κανένα σχόλιο από κει και πέρα. Τα σχόλια είναι περιττά, σας παρακαλώ 

πολύ.  

Λοιπόν με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, επειδή ο κύριος Δήμαρχος πρέπει να φύγει 

ξημερώματα για Αθήνα, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ το 16ο το 17ο και το 9ο να 

έχουν σειρά προτεραιότητας ως 2ο, 3ο και 4ο θέμα. Συμφωνεί το Σώμα; Ωραία.  

Λοιπόν πάμε στο 16ο θέμα κύριοι συνάδελφοι  

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού – 

Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ύψους 257.750,00 € (συμμετοχή Δήμου Σερρών 

200.000,00 € και ΥΠ.ΠΟ. 57.750,00 €)». Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. παρακαλώ 

κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 

κ. Δήμαρχος: Είναι η νέα προγραμματική σύμβαση βάσει του Καλλικράτη. 

Λοιπόν, είχε στείλει το Υπουργείο σε όλους μία προγραμματική σύμβαση δεν ήταν 

προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα του Καλλικράτη και τώρα ερχόμαστε να ψηφίσουμε 

την προγραμματική σύμβαση που είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα του Καλλικράτη. 

Αυτό έχω να πω. Είναι προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 

Υπουργείου Πολιτισμού.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι κάποιες ερωτήσεις επί του θέματος;  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Σε παλαιότερες προγραμματικές συμβάσεις η 

συμμετοχή του Δήμου ποια ήταν. Έχει μετατραπεί η συμμετοχή του Δήμου;  

κ. Δήμαρχος: Ήταν μεγαλύτερη και έχει μειωθεί. Εδώ και δύο χρόνια έχει 

μειωθεί. Όσα λεφτά έδινε ο Δήμος, άλλα τόσα έδινε και το Υπουργείο Πολιτισμού, και 

τώρα έπεσε το ένα τρίτο.  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι με αυτό το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. γίνετε κατασπατάληση χρήματος, να έχουμε καλλιτεχνικούς διευθυντές και 

παραμυθάδες να κατασπαταλούν τα χρήματα του Σερραϊκού λαού. Τι πράγματα είναι 

αυτά; Παίρνουν υπέρογκες αμοιβές, τι μας νοιάζει να διαλυθεί αυτό το πράγμα. 

Δημοτικό Θέατρο, πείτε μας μια παράσταση που ανέβασε. Κατασπατάληση του 

Δημοσίου χρήματος.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος, παρακαλώ ερώτηση. Ο κύριος Κοτρώνης.   

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το φέραμε τώρα…. 

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι λίγη 

ησυχία.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Θέλω να ξέρω, επειδή ήταν παρόντες οι άνθρωποι και 

έφυγαν, θέλω να ξέρω πόσα λεφτά δώσαμε για το σχέδιο αυτό που όπως είπατε μας 

επιβάλλετε τα το κάνουμε , τουλάχιστον να μην πληρώνουμε. Κάνουμε έναν στρατηγικό 

σχεδιασμό  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτό, κύριε Κοτρώνη, το πρώτο θέμα έχει λήξει. Μιλάμε 

για το δεύτερο θέμα.  
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Κοτρώνης Παναγιώτης: Για το δεύτερο, αυτό λέω, το συνδέω τώρα. Μα δεν 

λέγαμε ανάπτυξη, πολιτισμός και το ένα και το άλλο και τώρα εδώ και τρία χρόνια η 

συμμετοχή του κράτους πήγε στο ένα τρίτο, τι πληρώνουμε παραπάνω, τζάμπα λεφτά να 

δίνουμε; Δεν κάναμε ένα μόνοι μας, δώσαμε εξήντα χιλιάδες στον στρατηγικό 

σχεδιασμό, γιατί, για να κοροϊδευόμαστε;  

κ. Δήμαρχος: Μα είμαστε υποχρεωμένοι. (Ακούγονται διαμαρτυρίες και άρνηση 

για το ποσό της συμμετοχής του Δήμου) 

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, το 

πρώτο θέμα έχει λήξει. Επί του 16ου θέματος το οποίο ήρθε 2ο παρακαλώ κάντε 

ερωτήσεις αν έχετε. Συγνώμη. Κύριε Κοτρώνη, είστε εκτός θέματος, σας παρακαλώ 

πάρα πολύ.  

Άλλος συνάδελφος ερώτηση έχει να κάνει; Όχι. Τοποθετήσεις επί του θέματος; Κανείς;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να κάνω μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις κύριε… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι μην κάνεις τέτοια πράγματα, ας κάνουμε καμιά 

ερωτησούλα. Σε παρακαλώ παρά πολύ. Ερώτηση θα κάνουμε. Θέλω να μου πει ο 

πρόεδρος του θεάτρου, με ακούτε; Τι σημαίνει πολιτισμός. Ο πρόεδρος να απαντήσει τι 

σημαίνει πολιτισμός. Αν ξέρει τι σημαίνει πολιτισμός να μας απαντήσει.  

κ. Δήμαρχος: Δεν ξέρω για αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, έχει κανείς να κάνει τοποθέτηση επί του θέματος; 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να απαντήσει.  

κ. Δήμαρχος: Δεν ξέρω.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν ξέρεις τι σημαίνει πολιτισμός, να καταγραφεί. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει 

τοποθέτηση; 

(Ακούγονται ειρωνικά σχόλια από τον Δ.Σ. Αναστασιάδη Αντώνιο, το κοροΐδο κάνεις, 

κύριε Πρόεδρε, ε). Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα κύριοι συνάδελφοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 
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Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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Πάμε στο 17ο θέμα κύριοι συνάδελφοι. «Ορισμός μέλους για την επιτροπή 

παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού – 

Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ». 

Υπάρχει μια τριμελής επιτροπή. Ως τακτικό μέλος από τον Δήμο μπαίνει ο κ. Δήμαρχος, 

ο κύριος Πέτρος Αγγελίδης και ως αναπληρωματικό η κυρία Αποστολίδου Ραχήλ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ψηφοφορία δεν θα έχει κύριε πρόεδρε, τι είναι αυτά 

τα πράγματα.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Παρών 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 
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Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:            Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα, όπως ανέφερα, το θέμα 9, κύριοι 

συνάδελφοι: «Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Σερρών και της εταιρείας: «Ι. 

ΜΠΕΝΤΕΣ – Δ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ο.Ε.». Εισηγητής ο κύριος Γαλάνης, παρακαλώ κύριε 

Γαλάνη, έχετε τον λόγο. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Το συγκεκριμένο θέμα έρχεται με αφορμή δύο διατάξεις του Καλλικράτη 

του 3852/2010, έρχεται δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

65 του συγκεκριμένου νόμου και σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του 

ίδιου νόμου, τον 3852/2010. Πρόκειται περί ενός εξωδίκου που μας έχει στείλει η 

συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο το έχετε λάβει, θέλω να πιστεύω όλοι, με ημερομηνία 

28/6/2011 και σύμφωνα με τα άρθρα που ανέφερα του 3852/2010 υπάρχει η δυνατότητα 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, μας δίνει την δυνατότητα, αφού πρώτα υπάρχει 

προηγούμενη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου να προβούμε σε 

εξωδικαστικό συμβιβασμό. Τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στην εξώδικη επιστολή και 

αναφέρονται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα δεν τα αναφέρω γιατί όλοι οι συνάδελφοι 

έχουν την εξώδικη όχληση και οι απαντήσεις δίνονται από την συνάδελφο την κυρία 

Τσινίκα, η οποία είναι η νομική σύμβουλος του Δήμου Σερρών. (ακούγονται χτύποι του 

κουδουνιού).  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κατιρτζόγλου, σας παρακαλώ παρά πολύ, ακούγεστε μέχρι 

εδώ, σταματήστε.  
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Γαλάνης Στέργιος: Με βάση αυτά τα δεδομένα, κύριε πρόεδρε, καλούμαστε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε για τρία θέματα, έτσι όπως ακριβώς αναφέρονται 

και στην γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου και στο εξώδικο της εταιρείας. Το ένα 

θέμα είναι η διαγραφή των μισθωμάτων για τα έτη 2008, 2009, και 2010 που δεν έχουν 

καταβληθεί διότι ήταν κλειστό το συγκεκριμένο αναψυκτήριο, δεν λειτουργούσε δηλαδή, 

ενώ έχουν καταβληθεί τα μισθώματα του 2006 και του 2007 και επίσης παράλληλα το 

δεύτερο αίτημα είναι να προβούμε στην μείωση του ενοικίου (ακούγονται χτύποι του 

κουδουνιού) διότι… 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δημητρίου, σεβαστείτε σας παρακαλώ τον εισηγητή.  

Γαλάνης Στέργιος: …διότι… 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ με τον κύριο Αγοραστό συζήτηση κάνετε.  

Γαλάνης Στέργιος: …διότι από την πλευρά της εταιρείας και ουσιαστικά 

γνωμοδοτείτε από την κυρία Τσινίκα ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή μία μείωση του 

μισθώματος, διότι υπάρχουν από την μια απαιτήσεις της εταιρείας, δηλαδή αξιώσεις που 

έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις και άλλους λόγους που αναφέρονται και στην 

εξώδικη, αλλά και στην γνωμοδότηση και από την άλλη υπάρχουν κάποια θέματα που 

αφορούν την οικονομική κατάσταση και έτσι όπως γίνονται οι μειώσεις 20 και 30% και 

από τα δικαστήρια, αλλά και από άλλους δήμους αν θα δει κανείς διάφορες αποφάσεις 

που είναι αναρτημένες στο διαύγεια και το τρίτο θέμα που αφορά το συγκεκριμένο 

εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι το αίτημα της εταιρείας που γίνεται δεκτό και από την 

γνωμοδότησης της κυρίας Τσινίκα για την παράταση της μίσθωσης που έληξε την φετινή 

χρονιά.  

Αυτό που έχω να παρατηρήσω και να πω με σαφήνεια είναι ότι το θέμα όπως ακριβώς 

είχε την δυνατότητα, σύμφωνα με τον νόμο, έχει έρθει στο δημοτικό συμβούλιο και το 

δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει, δεν θα μπορούσε δηλαδή να ακολουθηθεί 

μια άλλη διαδικασία παρά μόνο αυτή. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το θέμα. Ο νόμος 

προβλέπει ότι να προχωρούν οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, όπως γίνεται με το εξώδικο, 

και υπάρχει προηγούμενη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου, γιατί αν δεν 

υπάρχει υφίσταται θέμα ακυρότητας, έρχεται το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και το 

δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει, κατά περίπτωση. Μάλιστα εγώ θα 

ήθελα να επισημάνω, ότι, έτσι όπως μπαίνει το θέμα και από την εταιρεία, αλλά και από 

την νομική μας σύμβουλο όλες τις αποφάσεις που θα πάρουμε και για τα τρία ζητήματα 

έχουν μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι ότι σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα 

παραιτηθεί από κάθε αστική της αξίωση κατά του Δήμου, οποιαδήποτε 

αποζημίωση, οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει κατά του Δήμου και σε κάθε 

περίπτωση σε ότι αφορά το γενικό κομμάτι της υπόθεσης. Επομένως, το λέω αυτό 

γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, με βάση αυτά τα δεδομένα, γιατί νομίζω κανείς μας 

εδώ πέρα δεν θα υποκαταστήσει εδώ πέρα, όποιο και αν είναι το γνωστικό του 

αντικείμενο, την νομική σύμβουλο του Δήμου και θεωρώ ότι για αυτό ακριβώς υπάρχει 

αυτός ο άνθρωπος στο Δήμο για να γνωμοδοτεί και σύμφωνα με τον νόμο είναι 

υποχρεωμένη να γνωμοδοτήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έρχεται η απάντηση της 

νομικής συμβούλου και λέει ρητά και εγγράφως ότι και για το θέμα της διαγραφής των 

μισθωμάτων των τριών ετών και για το θέμα της παράτασης της μίσθωσης, να παραταθεί 

η μίσθωση στα δώδεκα έτη, σύνολο δώδεκα έτη, αλλά και για το θέμα …  
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Γκότσης Ηλίας: Δώδεκα έτη με τα προηγούμενα 

Γαλάνης Στέργιος: Ναι, δώδεκα έτη στο σύνολο. 

Τατούδης Παναγιώτης: Για άλλα επτά μιλάμε τώρα, για άλλα επτά;  

Γαλάνης Στέργιος: Η νομική μας σύμβουλος αναφέρει, στην γνωμοδότηση… 

Τατούδης Παναγιώτης: Η παράταση της μίσθωσης για πόσο χρόνια θα γίνει; 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Κάνει την εισήγηση ο εισηγητής, 

μετά τις ερωτήσεις. 

Γαλάνης Στέργιος: Θα πρέπει να απαντήσω γιατί θα ήταν καλό σε αυτό το θέμα 

και νομίζω ότι, επειδή έχει πολύ λεπτά ζητήματα, θα έπρεπε να είχαμε διαβάσει όλοι και 

το εξώδικο και την γνωμοδότηση.  

Για το συγκεκριμένο θέμα, το 3ο θέμα δηλαδή, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της κυρίας 

Τσινίκα, η παράταση της μίσθωσης, λέει ότι αναφέρονται στις διατάξεις του Προεδρικού 

Διατάγματος για τις μισθώσεις 34/1995, επομένως θεωρεί η ίδια ότι μπορεί να 

παραταθεί, και μάλιστα αναγκαστικά,  για δώδεκα έτη, στο σύνολό της δηλαδή. 

Επομένως και αυτό το αποσαφηνίζει. Όσον αφορά το θέμα της διαγραφής μισθωμάτων 

είναι και για αυτό ξεκάθαρη διότι είναι εφικτό το δημοτικό συμβούλιο να προβεί στην 

διαγραφή των μισθωμάτων που δεν πληρώθηκαν, όσο ήταν κλειστό το αναψυκτήριο. Και 

επίσης για το τρίτο θέμα της μείωσης του μισθώματος λέει ότι μπορεί να γίνει μείωση 

μισθώματος. Άρα λοιπόν καλούμεθα να πάρουμε μια απόφαση για αυτά τα τρία θέματα. 

Μάλιστα η ίδια νομική σύμβουλος διαβεβαιώνει ότι, ειδικά για το θέμα, παράταση της 

μίσθωσης αναγκαστικά παρατείνεται η μίσθωση με συνολική διάρκεια τα δώδεκα έτη. 

Επομένως ένα θέμα είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σύμφωνα με την 

γνωμοδότηση της συμβούλου. Της νομικής μας συμβούλου. Το πρώτο θέμα που πρέπει 

να αποφασίσουμε για την διαγραφή των ωφελουμένων μισθωμάτων που για αυτό λέει ότι 

μπορούμε να πάρουμε την απόφαση έχω την γνώμη ότι αυτά….  

Τατούδης Παναγιώτης: Για ποιο λόγο να γίνει διαγραφή μισθωμάτων; 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, γιατί διακόπτεται συνεχώς, σεβαστείτε τον 

εισηγητή,  

(ακούγονται φωνές και διαμαρτυρίες από τον Δ.Σ. Τατούδη) σας παρακαλώ πολύ δεν 

έχετε κανένα δικαίωμα να διακόπτεται.  

Τατούδης Παναγιώτης: Εεε, δεν έχουμε, εντάξει. Να μην μάθουμε τίποτε 

δηλαδή. 

κ. Πρόεδρος: Σεβαστείτε τον εισηγητή, μετά θα έχετε τον λόγο. Συνεχίστε κύριε 

Γαλάνη. 

Γαλάνης Στέργιος: Πρέπει, κύριε πρόεδρε, να διαβάζουμε καλά τα θέματα. Η 

γνωμοδότηση και το εξώδικο και το διαβιβαστικό πιστεύω ότι υπάρχουν, και είναι στη 

διάθεση πιστεύω όλων των συμβούλων, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβάζουμε καλά. 

Άρα το θέμα του μισθώματος, η μείωση του μισθώματος, κύριε πρόεδρε, η εταιρεία έχει 

θέση ένα θέμα, να μειωθεί το μίσθωμα στις τρεις χιλιάδες ευρώ, γιατί έχει αρχικές 

αξιώσεις που κοντεύουν…..  

Τατούδης Παναγιώτης: Πόσο ήταν..  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται, σας παρακαλώ πολύ κύριε συνάδελφε. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, θα με προστατεύσετε, σας παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος: Επιτέλους δηλαδή… 
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Τατούδης Παναγιώτης: Δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος πόσο ήταν το ενοίκιο και 

πόσο το κάνετε;   

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, είστε πρώην δήμαρχος και δεν μάθατε τις 

διαδικασίες ακόμη; 

Τατούδης Παναγιώτης: Γιατί αμφιβάλλεις που ήμουν δήμαρχος; Σας παρακαλώ 

θέλουμε απάντηση.  

κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να διακόπτεται. 

Τατούδης Παναγιώτης: Ρωτάμε και θέλουμε να μάθουμε. 

κ. Πρόεδρος: Όταν θα έρθει η ώρα…. 

ατούδης Παναγιώτης: Φοβάστε τις ερωτήσεις; Φοβάστε τις ερωτήσεις;  

κ. Πρόεδρος: Δεν ξέρετε τη διαδικασία, λυπάμαι που…  

Τατούδης Παναγιώτης: Γιατί φοβάστε; Γιατί φοβάστε; Ρώτησε ο συνάδελφος 

πόσο ήταν το ενοίκιο, πόσο θα γίνει. Απλά πράγματα. 

κ. Πρόεδρος: Λυπάμαι πολύ ένα ήρεμο κλίμα δυστυχώς το δυναμιτίζεται. Όταν 

θα φτάσουμε στον κύκλο των ερωτήσεων τότε θα ρωτήσετε. Να έχετε πέντε λεπτά 

υπομονή να ολοκληρώσει ο εισηγητής. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ Δεν ξέρετε τη 

διαδικασία, λυπάμαι που…  

Τατούδης Παναγιώτης: Εγώ το ξέρω, δεν θα πει τίποτε. 

κ. Πρόεδρος: Αυτό είναι δικό σας. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ Επιτέλους 

σταματήστε. 

Τατούδης Παναγιώτης: Τίποτε δεν θα πει. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Γαλάνη, χωρίς πρόλογο. 

Γαλάνης Στέργιος: Τους σέβομαι…. 

Τατούδης Παναγιώτης: Είναι ντροπή…. 

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι και ανακοινώνει στο Σώμα τρία λεπτά 

διάλειμμα) 

(Όλα τα παραπάνω έλαβαν χώρα σε έντονους διαλόγους μεταξύ του προέδρου και του 

Δ.Σ. Τατούδη Παναγιώτη)  

Τατούδης Παναγιώτης: Ο Σερραϊκός λαός πρέπει να ξέρει, αυτό είναι 

ντροπή…. 

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Επιτέλους. Δέκα λεπτά διακόπτω το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σας παρακαλώ πολύ κύριοι, επιτέλους (με φωνή αγανάκτησης για την 

έκβαση του θέματος και την μη συμμόρφωση με τον κανονισμό από τον Δ.Σ. Τατούδη 

Παναγιώτη). Δέκα λεπτά διάλειμμα.  

(Διακόπτεται η συνεδρίαση του Σώματος για δέκα λεπτά. Μετά την παρέλευση των δέκα 

λεπτών συνεχίζεται)  

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μπορούμε να 

συνεχίσουμε από κει που σταματήσαμε. Τον λόγο έχει ο εισηγητής αντιδήμαρχος, ο 

κύριος Γαλάνης. 

Γαλάνης Στέργιος: Θα ήθελα να επισημάνω κύριε πρόεδρε, αν και δεν 

χρειάζεται, είναι αυτονόητο, ότι μόλις ολοκληρώσω την εισήγησή μου και πω την 

πρόταση της Δημοτικής Αρχής, μπορώ να δεχτώ και να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις 

των συναδέλφων, είναι αυτονόητο.  
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Επίσης θέλω να επισημάνω εδώ, προς τους συναδέλφους, κ. Πρόεδρε, ότι, όπως το είπα 

και από την αρχή. Εδώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, το εξώδικο είναι 

συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο, η γνωμοδότηση της νομ. συμβούλου είναι και αυτή 

πάρα πολύ συγκεκριμένη και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς εδώ την νομικό 

σύμβουλο του Δήμου, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τις διαδικασίες 

που προβλέπει ό νόμος. Όσον αφορά, για να ολοκληρώσω και να πω την άποψη της Δημ. 

Αρχής. Η θέση της Δ. Αρχής δεν μπορούσε να είναι διαφορετική από αυτή της θέσης της 

γνωμοδότησης. Γιατί η νομική σύμβουλος είναι αυτή η οποία σε κάθε περίπτωση 

συμβουλεύει το όργανο, το Δημ. Συμβούλιο, το οποίο παίρνει την απόφαση. Και 

εξηγούμαι. Για το θέμα της διαγραφής των μισθωμάτων, νομίζω ότι συμφωνούμε για τα 

τρία χρόνια, εφόσον έμεινε κλειστό, υπήρχαν διάφορα έγγραφα τα οποία είχαν μέσα τους 

παλινωδίες για το αν θα μπορεί το αναψυκτήριο να λειτουργήσει ή αν δεν θα μπορεί, 

μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να στείλουμε ένα έγγραφο φέτος στην εταιρία μετά από 

γνωμοδότηση και του νομικού μας συμβούλου ότι υπάρχουν κάποια ισχυρά δεδομένα, 

σύμφωνα με τα οποία μπορεί να λειτουργήσει το αναψυκτήριο και λειτούργησε, 

επομένως ένα είναι αυτό, ξεκάθαρο. Για το θέμα το 3ο που αναφέρεται στην παράταση 

της μίσθωσης, όπως λέει η κα Τσινίκα παρατείνεται αναγκαστικά, σύμφωνα και με το Π. 

Δ. 34/1995, και για το θέμα της μείωσης του μισθώματος, αν διαβάσει κανείς όσα 

αναφέρονται και στο εξώδικο και στην γνωμοδότηση, ακόμη και η κα Τσινίκα λέει ότι 

θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθεί το μίσθωμα διότι υπάρχει από την άλλη πλευρά αυτή η 

διεκδίκηση της αποζημίωσης. Όμως η Δ. Αρχή, κ. πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, 

θεωρεί ότι η μείωση του μισθώματος θα πρέπει να γίνει σε ένα ποσοστό το οποίο θα 

μπορεί να είναι τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, στο πως έχουν τα 

πράγματα, να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει αυτόν τον εξωδικαστικό 

συμβιβασμό. Η Δημοτική Αρχή προτείνει στο Σώμα, για το τρίτο θέμα τη μείωση του 

μισθώματος, και για να κλείσει οριστικά το θέμα και να παραιτηθεί η εταιρεία από τις 

οικονομικές της αξιώσεις και όποιες άλλες ενέργειες κάνει, να μειωθεί το μίσθωμα στο 

ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει η Δημοτική Αρχή, είμαι 

στην διάθεση, κύριε πρόεδρε, των συναδέλφων και για ερωτήσεις και για όποιο άλλο 

θέμα τεθεί, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. 

κ. Πρόεδρος: Να ανοίξει ένας κύκλος ερωτήσεων. Παρακαλώ τον γραμματέα 

μου να καταγράψει τους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Ο κ. 

Γκότσης, ο κ. Τατούδης, ο οποίος ανησύχησε τόσο πολύ και θέλει να υποβάλει 

ερωτήσεις. Θέλετε να κάνετε ερώτηση κύριε Τατούδη; 

Τατούδης Παναγιώτης: Μετά, μετά… 

κ. Πρόεδρος: Ή τώρα, ή ποτέ. Πρέπει να γραφτείτε στη λίστα αυτών που κάνουν 

ερωτήσεις. Γράψτε και τον κ. Τατούδη, ο κ. Νιζάμης, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. 

Κοτρώνης, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Δινάκης, αν δεν καλυφτεί από τους άλλους 

συναδέλφους, άλλος κανείς; Και ξεκινάμε από τον κ. Μηλίδη.   

Μηλίδης Θεόδωρος: κ. Αντιδήμαρχε, κ. Γαλάνη, υπάρχουν έγγραφα στον όλο 

φάκελο από τον Δήμο ότι παρακωλύετο η εργασία του αναψυκτηρίου; Δηλαδή να 

σταματήσει να λειτουργεί, αν υπάρχει επίσημη αλληλογραφία, και δεύτερον για το 

μίσθωμα που λέτε και αναφέρατε τις δέκα χιλιάδες, αυτό συνάδει και με τον νόμο περί 

μισθώσεων και με τα διάφορα διατάγματα που υπάρχουν για τις μειώσεις ή είναι μόνο 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι σύννομη; Το ποσό.  
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κ. Πρόεδρος: Θέλετε να γίνουν συνολικά οι ερωτήσεις. Κύριε Φωτιάδη έχτε τον 

λόγο για ερώτηση.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ το μικρόφωνο. 

Φωτιάδης Στέφανος: Έχουμε, κύριε εισηγητά, κάποια θέματα τα οποία θα 

περίμενε κανείς ότι θα έπρεπε εσείς να τα απαντήσετε, παραδείγματος χάριν, μάλλον 

όπως, πρώτον έχω εδώ μία απόφαση στην οποία είχατε προσφύγει και εσείς, στον 

Γραμματέα, στον κύριο Τσιώτρα, ως Δημοτική Πρωτοβουλία, έχει σημασία όμως να 

δούμε τι λέει. Λέει λοιπόν ότι εκεί το έτος εννέα, για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν είχε 

γνωματεύσει η συγκεκριμένη νομική σύμβουλος, γιατί δεν είχε γνωματεύσει τότε και θα 

πρέπει να γνωματεύσει τώρα; Υπάρχουν σημεία που όσο και αν σας ξενίζει. Όλοι εμείς 

από την διαδρομή μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλοι γνωρίζουμε ότι οι συμβάσεις της 

Αυτοδιοίκησης είναι συγκεκριμένες ορίζονται και δεν πάνε με βάση τον κώδικα των 

μισθώσεων. Όταν δημοπρατούμε για τόσο διάστημα εννοούμε τόσο διάστημα ακριβώς, 

και καμία, έτσι δεν είναι κύριε συνάδελφοι, γι αυτό και είστε… 

Τατούδης Παναγιώτης: Έτσι ακριβώς.  

Φωτιάδης Στέφανος: …ενοχλημένος. Επίσης υπάρχουν θέματα τα οποία και 

στην δεύτερη συνεδρίαση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, είχα ρωτήσει τον κύριο Δήμαρχο 

υπάρχει κάτι νεότερο το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να ανοίξουμε το δημοτικό 

αναψυκτήριο; Μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα και είπε ο δήμαρχος όχι. Τι ήταν αυτό 

που κώλυε, ενοχλούσε, δεν μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει αυτή η ομάδα των 

επιχειρηματιών εκεί με βάση, κουνάς το κεφάλι, κύριε αντιδήμαρχε… 

Γαλάνης Στέργιος: Όχι….  

Φωτιάδης Στέφανος: …Θα πρέπει να τα πούμε όλα αυτά, να γίνει ξεκάθαρο για 

να τελειώνουμε άπαξ δια παντός. Εδώ όμως έρχεται. Είναι τρεις ερωτήσεις δηλαδή. Γιατί 

σταμάτησε η δραστηριότητα, τι δηλαδή προέκυψε ως κώλυμα; Και αν αυτό το κώλυμα 

έχει αρθεί, που σταμάτησε δηλαδή, την δραστηριότητα αυτής της ομάδας των 

επιχειρηματιών και έκλεισε το αναψυκτήριο. Το δεύτερο αν πραγματικά γνωρίζετε, γιατί 

τότε η κυρία Τσινίκα δεν γνωμάτευσε, ενώ όφειλε, και σωστά είπατε, ότι όφειλε να το 

κάνει, και ήταν βασικό σημείο για να ανατραπεί τότε η προσπάθεια και είπα ότι το θέμα 

το θέσατε και εσείς ως παράταξη και επίσης ερώτησα αν η παράταση της μίσθωσης 

μπορεί να συμβαίνει, όπως ζήτησε, σήμερα με αυτή την εξώδικη παρέμβαση που έκανε 

και έχω εδώ μπροστά μου, εξώδικη όχληση γράφετε, αυτή που μας δώσατε δηλαδή, και 

βεβαίως πρέπει να ακουστεί και ο κύριος Τατούδης, έχει βέβαια τον λόγο του, αλλά 

νομίζω και εσείς δεν έχετε κανέναν λόγο. Ήταν τριάντα τρεις χιλιάδες το ετήσιο μίσθωμα 

το οποίο προσαυξάνεται ανά έτος 15% επί του προηγούμενου μισθώματος. Δηλαδή 

έχουμε μια προσαύξηση περίπου πέντε και, ανά έτος. Άρα είναι τριάντα τρία συν και, 

αντιλαμβάνεστε πόσο αθροίζεται και τι προκύπτει. Συνεπώς αυτά τα τέσσερα είναι τα 

ερωτήματά μου και νομίζω ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό κάθε συναδέλφου και πρέπει να 

τα απαντήσει ο κύριος εισηγητής.  

Γαλάνης Στέργιος: Ποιο ακριβώς είναι το δεύτερο ερώτημα; 

Φωτιάδης Στέφανος: Το δεύτερο αφορά το μίσθωμα, αν μπορεί να μειωθεί 

τόσο, όταν αυτό καθορίζεται από την προκήρυξη.  
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κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης, ως επικεφαλής παράταξης. Παρακαλώ. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Δύο ερωτήσεις έχουμε, αν και τα είπαμε, αλλά θέλω 

λίγο να γίνουν καθαρά, κωδικοποιημένα. Μέχρι πότε θα πάει τώρα αυτή η μίσθωση; 

Μέχρι το 16, το 15, ας αφήσουμε τα δέκα συν δύο και με ποιο μίσθωμα, συγκεκριμένα. 

Συν, πλην, δια, κατά δεν ξέρω. Από τώρα και στο εξής μέχρι το 16 θα παίρνουμε δέκα 

χιλιάδες, οκτώ χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, τον μήνα, τον χρόνο, δεν ξέρω, πόσο;  

κ. Πρόεδρος: Επόμενος είναι ο κύριος Γκότσης; Ναι. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, κατά αρχή τα δύο την παράταση, ότι 

παρατείνεται ο χρόνος και λοιπά, σύμφωνα με προεδρικά διατάγματα και το λέει και η 

νομική σύμβουλος, όπως και για τα χρόνια που ήταν κλειστό, εγώ προσωπικά συμφωνώ, 

γιατί νομίζω δεν θα υπάρχει κάποιος που να μην συμφωνεί. Στο θέμα του μισθώματος 

λέει με το δεδομένο αυτό έχω την γνώμη, δηλαδή δεν το υποστηρίζει καλά, δυνατά, με το 

δεδομένο αυτό έχω την γνώμη ότι είναι εύλογο το αίτημά τους για την μείωση του 

μισθώματος στο ποσό των τριών χιλιάδων ετησίως. Και λέω εδώ τώρα, κύριε 

αντιδήμαρχε, που θα απαντήσετε. Έγινε το οκτώ, πλειοδοτικός, το έξι συγνώμη, 

πλειοδοτικός διαγωνισμός, πήγαν εκεί, εκτός από τους επιχειρηματίες και άλλοι, 

παρατείνεται με την ίδια σύμβαση, με τον ίδιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Πόσο νόμιμοι 

είμαστε και εμείς να κάνουμε μία μείωση έξω από τον νόμο, που λέει 30%, 40%, μήπως 

βρεθούμε ενώπιον του εισαγγελέως; Αυτό ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Επόμενος είναι ο κύριος Τατούδης. Παρακαλώ κύριε Τατούδη. 

Τατούδης Παναγιώτης: Καλύφτηκα εγώ με τους προλαλίσαντες, αλλά θέλω να 

πω το εξής, Με ποιο δεδομένο ο Δήμος ένα ενοίκιο τριάντα, τριάντα τριών χιλιάδων το 

χρόνο με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, με ποιο σκεπτικό, θέλει να κάνει συμβιβασμό 

στις τρεις χιλιάδες τον χρόνο; Αυτό είναι πολλά λεφτά που χάνονται για τον Δήμο,  

κ. Πρόεδρος: Η πρόταση είναι για δέκα χιλιάδες.  

Τατούδης Παναγιώτης: Έστω και δέκα χιλιάδες. Πρέπει να δούμε το ιστορικό, 

πόσο νοικιαζόταν αυτό πριν, πιο πριν , πολύ ποιο πριν, ποια μπορεί να είναι τα έσοδα του 

Δήμου, αν τα λεφτά αυτά είναι καλά, έχει καλώς, αν όμως δεν είναι πρέπει να γίνει ξανά 

διαγωνισμός. Μπορεί να πάει τριάντα χιλιάδες, μπορεί να πάει σαράντα χιλιάδες, μπορεί 

να πάει πενήντα χιλιάδες. Γιατί εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε παράταση στους 

ίδιος, που υπήρχε κάποιο πρόβλημα, τώρα ποιο ήταν το πρόβλημα δεν μας έγινε 

αναλυτικό από τον εισηγητή, δεν μας είπε ποιος φταίει, και όταν σταμάτησε να 

λειτουργεί το αναψυκτήριο δεν μας είπαν γιατί δεν έγινε διάλυση της σύμβασης και να 

ξανακάνουμε δημοπρασία, να ξαναλειτουργήσει το αναψυκτήριο, όμορφα, νόμιμα και 

ωραία. Όχι αναλαμβάνω εγώ και λέω πάρε εσύ, ρωτάς με τόσο χαμηλό μίσθωμα 

σημαίνει ότι χάνουμε λεφτά για τον Δήμο. Και αυτά μπορεί να είναι και παράνομα.   

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Νιζάμης. Παρακαλώ κύριε Νιζάμη. 

Νιζάμης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε θέλω να ρωτήσω στον εισηγητή τον κύριο 

Γαλάνη και ως αντιδήμαρχο και ως νομικό. Επειδή το συμφέρον των πολιτών είναι η 

τήρηση των νόμων και επειδή σε ότι αφορά την παράταση της μίσθωσης από 

πλειοδοτικό διαγωνισμό προβλέπει τόσο ο νόμος 3463, όσο και ο νόμος 3852, επειδή 

στην διαγραφή για τον χρόνο που δεν λειτουργούσε το κατάστημα, χωρίς δική του 

υπαιτιότητα, ήθελα να ρωτήσω αν σε περίπτωση πλειοδοτικών διαγωνισμών μπορεί να 

συμβεί, μπορεί να γίνει, αν προβλέπεται από κάπου μείωση μισθώματος. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Δινάκης. Έχει καλυφθεί.  

54 



Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ πότε θα μιλήσω; 

κ. Πρόεδρος: Δεν το σημειώσατε, Κύριε Αναστασιάδη συγνώμη. Έχετε τον 

λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Γαλάνη, εδώ βλέπουμε στην εισήγηση ο 

υπεύθυνος, ο κύριος Βασίλης, των προμηθειών δεν λέει ούτε μια λέξη, τίποτε, μηδέν, για 

ποιο λόγο, εισηγητής είναι, και δεν λέει ούτε μια κουβέντα. Και μας αναλύσεις μια ώρα 

τι λέει η κυρία Τσινίκα και που είναι η κυρία Τσινίκα; Δεν έπρεπε να είναι εδώ, 

περίμενε, κύριε Γαλάνη, δεν έπρεπε να είναι εδώ, διότι αυτοί μας λένε ούτε λίγο, ούτε 

πολύ, να πληρώσουμε στην εν λόγω εταιρία πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ; Δεν 

έπρεπε να μας εξηγήσει για ποιο λόγο, ποια είναι αυτά τα έγγραφα που άφησαν το 

μαγαζί; Για ποιο λόγο; Δεύτερον όταν γίνατε Δημοτική Αρχή εγώ είχα παρακαλέσει να 

μειωθούν τα μισθώματα και εσύ έλεγες να αυξηθούν και σήμερα μιλάς, έρχεσαι εσύ εδώ 

Γαλάνη και μας λες εδώ πρέπει να τα μειώσουμε, ε; Τι αντίφαση είναι αυτή, τι πράγματα 

είναι αυτά; Πριν από λίγους μήνες μας λέγατε ότι θα αυξηθούν τα μισθώματα δεν τα 

αυξήσατε και σήμερα μας λέτε να μειωθούν. Τι να εμπιστευτούμε από σένα, πες μου σας 

παρακαλώ. Και κάτι άλλο. Είναι γεγονός αγαπητοί μου σύμβουλοι για να μην σας λένε 

ότι το λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι βεβαιωθέντα χρέη μπορούν να διαγραφούν, τίποτε 

άλλο. Είστε νομικός και δεν μας τα λέτε καλά. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, αλλά ξέρουμε 

πέντε πράγματα. Μόνο βεβαιωθέντα χρέη μπορούμε να σβήσουμε, το ξέρετε αυτό το 

πράγμα; Γιατί δεν το λέτε, δεν μας καλύπτει τουλάχιστον. Γιατί, γιατί μπορεί να 

οδηγηθούμε στον Εισαγγελέα για αυτό, το ξέρετε; Θέλω ακόμη να πω, για να ξέρετε 

αγαπητοί σύμβουλοι, όταν έγινε, πριν από ένα χρόνο, όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή, του 

κυρίου Βλάχου, προσπάθησε εκείνη η Δημοτική Αρχή να κάνει μονομερώς, να λύσει την 

σύμβαση, εμείς παρακαλούσαμε την εταιρία και εγώ και ο κύριος Σαμπάνης, ο κύριος 

Σαουλίδης, ο κύριος Παπαδόπουλος τους παρακαλούσαμε και τους λέγαμε κύριοι, αν 

θυμάστε καλά, παρακαλούμε πολύ να γίνει, κοινή συναινέσει για να μην χαθεί η υπόθεση 

και όμως αυτοί είπαν όχι προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τις νομικές τους αυτές, να 

κάνουν δικαστήρια και ο Δήμος πήρε απόφαση, εγώ όμως έκανα έφεση, κύριε Αλέκο 

δώσε την στον κύριο Πρόεδρο, υπάρχει έφεση και στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτό που 

πήγε να κάνει ο Βλάχος, πάτε να κάνετε εσείς τώρα. Να ενημερώσετε καλά τους 

συμβούλους σας. Είναι απόφαση από την Περιφέρεια, ότι, δεν ενέκρινε την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου αυτό το ξέρετε, ασφαλώς, δώστ6ην στον κύριο Πρόεδρο, κύριε 

Αλέκο. 

Κύριε Γαλάνη οφείλετε να μας καλύπτεται σε νομικά θέματα, διότι εμείς δεν 

είμαστε νομικοί δεν ξέρουμε από νομικά. Αυτά κύριε πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν,  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Μια διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω; Τι 

μισθώσαμε καφέ – μπαρ, αναψυκτήριο; Θα πρέπει να διευκρινιστεί. Τι μισθώνουμε 

ακριβώς.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αναψυκτήριο. 

κ. Πρόεδρος: Αναψυκτήριο, αν θυμάμαι καλά. Έχει ολοκληρωθεί, νομίζω, 

κύριοι συνάδελφοι, ο κύκλος ερωτήσεων., παρακαλώ τον αντιδήμαρχο τον κύριο Γαλάνη 

να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από Σώμα.  
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε, Θα πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν 

μας καλύπτει νομικά, ενώ είναι νομικός. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, μου φαίνεται μερικοί δεν θέλουν να 

ακούσουν, ο δικός μου ρόλος, όλων μας δηλαδή και όχι μόνο ο δικός μου, είναι να 

ψηφίσουμε τα θέματα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις και έτσι όπως κρίνουν σε συνεργασία 

με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, σε καμιά περίπτωση ο δικός μου ρόλος 

εδώ δεν είναι ο νομικός σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομικό Σύμβουλο 

έχουμε, σύμφωνα με αυτά που λέει ο νόμος. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι κύριε Γαλάνη  

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, σε παρακαλώ (χτύπημα κουδουνιού). Μην 

διακόπτετε τον εισηγητή.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, δεν θα είμαι ο νομικός σύμβουλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, του καθενός το επαγγελματικό αντικείμενο σεβαστό, είναι 

παρακαταθήκη για τον καθένα να είναι εδώ και να λέει την γνώμη του, όμως εγώ δεν θα 

αποδείξω στο Δημοτικό Συμβούλιο τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Υπάρχουν 

υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάρχει η νομική σύμβουλος του Δήμου Σερρών που 

πληρώνεται, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Σερρών για να γνωμοδοτεί 

για τέτοια θέματα και τι προβλέπει ο νόμος.  

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Σας παρακαλώ μη διακόπτετε και μην μιλάτε 

μεταξύ σας.  

Γαλάνης Στέργιος: Έγινε πάρα πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε, επομένως το 

διαβιβαστικό και η εισήγηση από το τμήμα προσόδων προς το Δημοτικό Συμβούλιο… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν έγινε τίποτε. Κύριε Γαλάνη…. 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε .. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Παρακαλώ, ψέματα λέει, δεν υπάρχει …. 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, κάντε υπομονή. Υπάρχει… Σε παρακαλώ, γιατί 

διακόπτεται;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γιατί να μας λέει ψέματα  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ, θα πάρετε τον λόγο μετά, κάντε υπομονή, 

κύριε Αναστασιάδη. Σεβαστείτε λίγο την διαδικασία. Βοηθήστε ώστε το θέμα να φτάσει 

στο τέλος του. Σας παρακαλώ. Κύριε Γαλάνη, ξεκινήστε με τις απαντήσεις. 

Γαλάνης Στέργιος: Λοιπόν, ξαναλέω, επομένως. Ούτε νομικός σύμβουλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου είμαι εγώ, ούτε ο κύριος Κατιρτζόγλου. Ο ρόλος μας είναι 

καθαρά πολιτικός όλων μας, επομένως δεν μπορώ εγώ να σας καλύψω…. 

κ. Πρόεδρος: Σταματήστε να επαναλαμβάνεται και παρακαλώ να δώσετε τις 

απαντήσεις (χτύποι κουδουνιού και ψίθυροι)  

Γαλάνης Στέργιος: Είναι βέβαιο ότι η εισήγηση έγινε όπως ακριβώς έπρεπε να 

γίνει, σύμφωνα με τον νόμο, υπάρχει η γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου, έχετε το 

εξώδικο και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνουμε εμείς εδώ αν θα προβούμε σε 

εξωδικαστικό συμβιβασμό, κύριε πρόεδρε. Είναι καθαρά απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, αν προχωρήσει ή όχι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, δεν μας έπιασε 

κανένας από τον λαιμό.  
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Επομένως αν θέλω να κάνω την αναδρομή και να δίνω απαντήσεις σε όλα αυτά 

που μου λέτε εδώ υπάρχουν διαφορετικές ευθύνες, κύριε πρόεδρε, γιατί πρέπει να τα 

πούμε όλα, υπάρχουν διαφορετικές ευθύνες από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο κύριος 

Μωϋσιάδης και την εποχή που ήταν δήμαρχος ο κύριος Βλάχος μέχρι που φτάσαμε 

σήμερα να λειτουργήσει επιτέλους το αναψυκτήριο προς όφελος όλων των Σερραίων 

πολιτών. Δεν νομίζω να το αμφισβητεί αυτό κανένας. Ότι είναι επιτυχία αυτής της 

Δημοτικής Αρχής που το έχει λειτουργήσει σε συνεργασία με την εταιρία. Αν δούμε πως 

ακριβώς έγινε και αρχίζω να απαντώ τα ερωτήματα ο συγκεκριμένος διαγωνισμός και το 

τι ακριβώς αφορούσε ναι, απαντώ στον κύριο Φωτιάδη, θεωρείται ότι προβλέπει την 

μίσθωση αναψυκτηρίου, αλλά εδώ είμαστε όλοι, έχουμε καλή μνήμη ότι αυτό 

λειτούργησε σαν μπαρ και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια έτσι λειτούργησε. Το ανεχόταν 

η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μωϋσιάδη και δεν αντιδρούσε καθόλου, και από ότι λένε 

και οι ίδιοι επιχειρηματίες στο εξώδικό τους και σε σωρεία εγγράφων που κάνουν από το 

οκτώ και μετά, και θα αναφερθώ και στα προβλήματα που υπήρχαν, λένε ακριβώς αυτό 

το πράγμα, ότι είχαν μισθώσει έναν μεγάλο χώρο με πολλά στρέμματα και ήθελαν εκεί 

πέρα να αναπτύξουν όλες τις δραστηριότητές τους. Και είχαν ξεκινήσει, είναι αυτό που 

σας λέω, είχαν κάνει το καφέ – μπαρ, το θυμάστε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί είχε 

μεγάλη επιτυχία, είχε πάρα πολύ κόσμο, και η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτε να το 

σταματήσει για να λειτουργεί όπως ακριβώς αναφέρουν. Άρα ένα θέμα ήταν αυτό, διότι 

λειτουργούσε σε αυτή την μορφή παρότι ήταν μισθωμένο σαν αναψυκτήριο. Ένα 

δεύτεροι θέμα είναι ότι από το οκτώ και μετά σε σωρεία εγγράφων που υπάρχουν στις 

υπηρεσίες είχαν δημιουργηθεί ζητήματα που αφορούσαν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της περιοχής, ένα κομμάτι δηλαδή από όλη την έκταση που μισθώθηκε, δηλαδή από όλα 

τα στρέμματα που μισθώθηκαν ένα κομμάτι το διεκδικούσαν και κάποιοι ιδιώτες. 

Επομένως υπήρχε η δυνατότητα να προβούν σε εξώσεις για τις δραστηριότητές τους, 

ένας άλλος λόγος, αυτός που δημιούργησε πρόβλημα στην λειτουργία του το 2008, είναι 

ότι τέθηκαν κάποια ζητήματα για το αν είναι δασική περιοχή, αν είναι σε κοίτη του 

ρέματος, ένα σωρό τέτοια ζητήματα τα οποία με διάφορα έγγραφα, τα οποία 

αποστέλλονταν προς το Δήμο, ο Δήμος απαντούσε ότι μπορεί να λειτουργήσει, όμως 

συγχρόνως δεν έδινε απαντήσεις σαφείς προς την εταιρία. Όλα αυτά δημιουργούσαν 

αυτές τις παλινδρομήσεις που σας λέω και μέσα στο 2008 αναγκάστηκαν να μην 

μπορούν να το λειτουργήσουν, γιατί κανείς δεν τους έδωνε σαφή απάντηση, ο Δήμος 

δηλαδή συγκεκριμένα, ότι μπορούν να το λειτουργήσουν. Πρώτη φορά που εστάλη 

έγγραφο προς την εταιρεία με σαφή απάντηση και γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου 

του Δήμου ότι υπάρχουν έγγραφα, συγκεκριμένα, εν ισχύ, σύμφωνα με τα οποία μπορεί 

να λειτουργήσει το αναψυκτήριο είναι το έγγραφο 29/3/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 

15238 που λέει ο κύριος Αμαξόπουλος ότι τα έγγραφα της πολεοδομίας του Δήμου 

Σερρών έγγραφο του 2011, το έγγραφο με το οποίο δίνει απάντηση το Δασαρχείο 

Σερρών, το έγγραφο του 2008, η επιστολή γνωμάτευση του κυρίου Διευθυντού του 

Δήμου Σερρών, του 2009, του κυρίου Υψηλάντη, η γνωμάτευση της νομικού συμβούλου 

του Δήμου Σερρών της κυρίας Τσινίκα, σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα που σας αναφέρω 

μπορεί να λειτουργήσει το αναψυκτήριο. Και στείλαμε προς την εταιρεία αυτό που σας 

λέω, δηλαδή γνωμοδότηση ο κύριος Αμαξόπουλος, ότι αυτά τα έγγραφα είναι σε ισχύ 

και ότι μπορεί να λειτουργήσει επομένως το αναψυκτήριο και για αυτό και λειτούργησε.  
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Δεν κάναμε κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτά τα έγγραφα που σας αναφέρω. Δεν 

ενεργήσαμε δηλαδή παράτυπα ή παράνομα και έξω από συγκεκριμένα έγγραφα. 

Μάλιστα το Δασαρχείο λέει στο τελευταίο έγγραφο που είχε στείλει, το πιο σημαντικό το 

2008 ότι στην περιοχή αυτή δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο και θα έπρεπε όπως 

ζήτησαν να γκρεμιστούν, εκτός από το οίκημα το οποίο είχε την άδεια και λειτουργεί 

κανονικά, η άδεια είναι εν ισχύ και η οικοδομική άδεια και η άδεια λειτουργίας, 

λειτουργεί κανονικά το δημοτικό αναψυκτήριο. Και έτσι δηλαδή το Δασαρχείο 

διαβεβαιώνει αυτό το πράγμα που σας λέω. Άρα δηλαδή μπήκαν σε αυτή την περιπέτεια 

οι επιχειρηματίες από το 2008 και μετά και οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να το 

λειτουργήσουν, ζητούσαν από τον Δήμο να τους βρει μια λύση, να απαντήσω στο 

δεύτερο ερώτημα του κυρίου Φωτιάδη, γιατί η τότε Δημοτική Αρχή, όλο κωλυσιεργούσε, 

ενώ η Δημοτική Αρχή του κυρίου Βλάχου έφερε το θέμα μονομερώς της λύσης της 

σύμβασης, όπως το Προεδρικό Διάταγμα 715/1979 παράγραφος 1 του άρθρου 46, 

πράγμα το οποίο το αναφέρει και η απόφαση της Περιφέρειας στην προσφυγή που έγινε 

από την αντιπολίτευση, λέει ακριβώς ότι μονομερής λύση της μίσθωσης, δεν μπορεί να 

προβεί ο Δήμος σε μονομερή λύση της μίσθωσης. Εμείς και τα θέλαμε δηλαδή, και 

σήμερα που συζητάμε, δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μονομερή λύση της μίσθωσης. 

Επιπρόσθετα πολύ σωστά αναφέρεται κύριε Φωτιάδη, δεν υπήρχε και η γνωμοδότηση 

τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν είχε έρθει το θέμα, δεν είμαι ο αρμόδιος να 

απαντήσω γιατί δεν υπήρχε. Θα έπρεπε να υπάρχει το σωστό αυτό ήταν. Θα έπρεπε να 

υπάρχει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων το προέβλεπε για τέτοιες αποφάσεις. 

Επομένως αυτά τα τρία χρόνια που έμεινε κλειστό το αναψυκτήριο  

κ. Δήμαρχος: Υπήρχε.  

Γαλάνης Στέργιος: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου.  

Δήμαρχος: Βεβαίως, νάτην.  

Γαλάνης Στέργιος: Δεν θυμάμαι κύριε Δήμαρχε, αν … 

κ. Δήμαρχος: Γνωμοδότηση που λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει. 

Φωτιάδης Στέφανος: Η απόφαση όμως του Περιφερειάρχη λέει ότι δεν υπήρχε.  

Γαλάνης Στέργιος: Με συγχωρήτε, αν μου επιτρέπεται. Ο κύριος Δήμαρχος έχει 

σωστά και δίκαιο ότι υπήρχε γνωμοδότηση αυτή της κυρίας Τσινίκα που στέλνουμε στην 

εταιρία φέτος. Είναι η γνωμοδότηση κύριε Δήμαρχε του 2008; 

κ. Δήμαρχος: Του 2008, ναι 

Γαλάνης Στέργιος: Η γνωμοδότηση κύριε Δήμαρχε, όμως του 2008 δεν 

αναφέρεται στο θέμα της μίσθωσης, της μονομερούς μίσθωσης, δηλαδή μπορεί η 

Δημοτική Αρχή να είχε αυτή την γνωμοδότηση που έλεγε μπορεί το αναψυκτήριο να 

λειτουργεί, όμως δεν υπήρχε, κύριε Φωτιάδη, γνωμοδότηση, σωστά το λέει ο κύριος 

Δήμαρχος, όμως δεν είχε, δεν υπήρξε γνωμοδότηση για την δυνατότητα αν μπορεί να 

λυθεί μονομερώς η μίσθωση και… 

κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε για να διευκολύνω, αυτή η απάντηση, η γνωμοδότηση 

αυτό έλεγε, ότι δεν χρειάζεται να λυθεί η σύμβαση μπορείτε να λειτουργήσετε.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Λοιπόν αφήστε να ολοκληρώσει ο εισηγητής, 

συνεχίστε κύριε Γαλάνη. 

(ακούγονται θόρυβοι – ψίθυροι, κάποιος λέει, μάλλον ο κ. Αναστασιάδης, να διακοπεί η 

συνεδρίαση). 

 

58 



Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, είναι συγκεκριμένη η απόφαση…. 

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι κατά επανάληψη για να γίνει ησυχία στο 

Σώμα)  

Γαλάνης Στέργιος: … είναι συγκεκριμένη η απόφαση, εδώ την έχω…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι μην μιλάτε μεταξύ σας., σας παρακαλώ πολύ. 

Αφήστε να ολοκληρώσει ο εισηγητής.  

Γαλάνης Στέργιος: … οι διατάξεις που αναφέρονται, και είναι αυτή η διάταξη 

που ανέφερα, δεν προβλέπει την δυνατότητα στους ΟΤΑ να λύνουν μονομερώς με 

έκδοση ειδικής πράξης την σύμβαση μισθωμάτων, για αυτό απορρίφθηκε και η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, για να προχωρήσω στα υπόλοιπα….  

κ. Πρόεδρος: Κάντε ησυχία σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας. 

Γαλάνης Στέργιος: … σας λέω ότι, αποδεικνύεται με έγγραφα, η επιχείρηση 

αυτή δεν είχε κάτι ξεκάθαρο κάτι στα χέρια της, δεν είχε σταλεί ένα έγγραφο προς την 

εταιρία, διότι έρχονταν έγγραφα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προς άλλες υπηρεσίες 

αλλά όχι προς την εταιρία. Η πρώτη φορά που εστάλησαν έγγραφα προς την εταιρία 

είναι από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Που με 4-5 έγγραφα που έλαβε υπόψη του ο 

νομικός σύμβουλος ο κ. Αμαξόπουλος, στείλαμε ένα έγγραφο, και αυτά τα έγγραφα είναι 

ισχυρά και έτσι λειτούργησε.  

Τώρα για το θέμα που βλέπω εδώ, για την παράταση της μίσθωσης. Δεν το λέω εγώ, το 

λέει η κυρία Τσινίκα ότι εφόσον ναι μεν έληξε η μίσθωση φέτος, αλλά λέει ότι 

παρατείνεται, το λέει η κυρία Τσινίκα στη συγκεκριμένη εισήγηση, παρατείνεται 

αναγκαστικά. Επομένως, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, όταν το λέει η νομική σύμβουλος 

του Δήμου και είναι δύο οι νομικοί σύμβουλοι που έχουμε στο Δήμο, ένας από αυτούς 

λέει αυτό, δεν μπορεί ο Δημοτικός Σύμβουλος, η Δημοτική Αρχή, όλες οι άλλες 

παρατάξεις να το αμφισβητήσουν τουλάχιστον έτσι όπως ρητά το αναφέρει. Αν θέλει να 

ψηφίσει κάποιος κάτι διαφορετικό είναι δικαίωμά του, εγώ θα πρέπει να αναφερθώ στη 

γνωμοδότηση. Για το θέμα επομένως της παράτασης έχω να πω αυτό.  

Για το θέμα της διάρκειας της μίσθωσης, η μίσθωση ξεκίνησε στις 23-5-2006, άρα θα 

πρέπει να μετρήσουμε τα δώδεκα χρόνια, έχουν περάσει ήδη πέντε θα είναι άλλα επτά 

χρόνια, δηλαδή από την στιγμή που ξεκίνησε η μίσθωση. 23-5-2006, στη Δημαρχική 

Θητεία του κυρίου Μωϋσιάδη ξεκίνησε η μίσθωση. Από τότε έγινε δηλαδή η 

συγκεκριμένη μίσθωση του αναψυκτηρίου. Άρα έτσι υπολογίζουμε την δωδεκαετία.  

Το θέμα που μπαίνει για το μίσθωμα τώρα, και τα άλλα θέματα, νομίζω θα τα απαντήσω 

όλα, το θέμα που μπαίνει για το μίσθωμα, εδώ η κυρία Τσινίκα μας κάνει μια ανάλυση, 

σύμφωνα με το εξώδικο, αναφέρει και την σωρεία εγγράφων που διανεμήθηκαν στις 

υπηρεσίες, λέει ότι με όλα αυτά που βλέπω, κρίνω ότι θα πρέπει ότι εφόσον υπάρχουν 

αυτές οι αξιώσεις από την εταιρεία, ότι κρίνω, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί και 

δύναται να πάρει αυτή την απόφαση για μείωση του μισθώματος. Εμείς εδώ είμαστε το 

αποφασιστικό όργανο που θα αποφασίσει πόσο θα μειωθεί το μίσθωμα σε ποιο ποσό. 

Εγώ σας έκανα μία πρόταση και είμαστε εδώ ανοικτοί να την συζητήσουμε. Η κυρία 

Τσινίκα συμφωνεί με αυτή την μείωση που αναφέρει στον εξώδικό της η εταιρία. Η 

Δημοτική Αρχή έχει μια άλλη άποψη, νομίζω ότι εδώ είμαστε αποφασιστικό όργανο 

είμαστε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Είμαστε, νομίζω εμείς αυτοί που θα 

αποφασίσουν.  
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Επομένως και για το θέμα του ύψους του μισθώματος μπαίνει αυτή η λογική, σύμφωνα 

με τα όσα λέει η κυρία Τσινίκα, και μάλιστα το λέω ξανά και το επισημαίνω, ότι με 

αυτόν τον τρόπο, αν λυθεί εξωδικαστικά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, που έχει 

δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, από την εποχή του κυρίου Μωϋσιάδη, του κυρίου 

Βλάχου και νομίζω ότι φτάνει μέχρι σήμερα θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα παραιτηθεί η 

εταιρία, με αυτή την προϋπόθεση θα πάρουμε την απόφαση, όποια απόφαση πάρουμε, θα 

δεσμευτεί η εταιρεία, θα παραιτηθεί από το δικαίωμα οποιασδήποτε αστικής 

αξίωσης, οποιασδήποτε αποζημίωσης…. (παρέμβαση, χωρίς να έχει το δικαίωμα, του 

κυρίου Αναστασιάδη, κάτι λέει για δικαστήρια) 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού, κατά επανάληψη)  

Γαλάνης Στέργιος: … Κύριε πρόεδρε, (ξανά ψίθυροι, ξανά χτύποι κουδουνιού) 

…Το γράφει η γνωμοδότηση της κυρίας Τσινίκα, ρητά και κατηγορικά ότι όποια 

απόφαση πάρουμε, θα είναι με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθεί η εταιρεία από τις 

αστικές αξιώσεις, αλλά και από οποιανδήποτε άλλη δίωξη ποινική. Επομένως και για 

αυτό το ζήτημα, νομίζω, ότι το ξεκαθαρίζω.  

Τώρα για όποιο άλλο θέμα, δεν ξέρω τέθηκε και ένα άλλο θέμα για το θέμα της 

διαγραφής. Εδώ και πάλι, θα πρέπει να ανατρέξω, είμαι υποχρεωμένος να ανατρέξω στην 

γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου. Λέει ρητά για αυτό το θέμα ότι είναι νόμιμο. Το 

λέει συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται να το διαβάσω όλο, το λέει συγκεκριμένα ότι είναι 

νόμιμο να προβούμε στην διαγραφή. Το λέει η ίδια. Το λέει έχω την γνώμη……(πάλι 

διακοπή και φωνές από τον κύριο Αναστασιάδη, ακούγονται…έχει την γνώμη κύριε 

Γαλάνη) …επομένως βάση των παραπάνω θεωρώ το αίτημα νόμιμο, βάση τον 

κανονισμό. Δεν μπορώ εγώ να έρθω σε σύγκρουση με αυτά που λέει η νομικός 

σύμβουλος του Δήμου. Αυτά λέει η κυρία Τσινίκα. Αν υπάρχει… (πάλι διακοπές και 

φωνές από τον κύριο Αναστασιάδη) …λίγο κύριε πρόεδρε, αν μου επιτρέπεται να 

συνεχίσω...  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Παρακαλώ. 

Γαλάνης Στέργιος: … Επομένως, κύριε πρόεδρε, το όλο θέμα του αναψυκτηρίου 

είναι ένα θέμα που ταλανίζει αυτή την πόλη, το ξέρω ότι είστε όλοι καλοδιάθετοι και 

καλοπροαίρετοι να επιλυθεί χωρίς να έχουμε ζητήματα και προβλήματα, είμαι βέβαιος 

για αυτό, την βλέπω την αγωνία σας, αλλά σας το λέω ειλικρινά ότι ο νόμιμος τρόπος 

που λειτουργήσαμε και φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτός.  

Σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της νομικού 

συμβούλου φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί πρόκειται για ένα ποσό άνω 

των τριάντα χιλιάδων ευρώ, αν είδατε στον «Καλλικράτη», αλλιώς το θέμα έπρεπε να 

μπει στην Οικονομική Επιτροπή. Επειδή ακριβώς το αντικείμενο είναι μεγάλο, τέθηκε το 

θέμα και σας το λέω ειλικρινά ότι, αν πάρουμε μια τέτοια απόφαση να κλείσει και το 

κομμάτι των αστικών αξιώσεων της εταιρείας, θα κλείσει το θέμα οριστικά, θα τελειώσει 

το θέμα της ποινικής δίωξης, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το αναψυκτήριο, έτσι 

όπως πιστεύω θέλουμε όλοι να λειτουργήσει, και το θέλουν και οι πολίτες και νομίζω ότι 

αυτό το θέμα αυτό έχει σίγουρα μια πτυχή πολιτική, και νομικές πτυχές για τις οποίες 

απαντά η νομικός σύμβουλος.  
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Αν μη τι άλλο, κύριε πρόεδρε, θα ήταν ατόπημα, όχι μόνο δικό μου, αλλά και όλων των 

άλλων συμβούλων να παραβλέψουμε την γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου και να 

έχει αυθαίρετα ο καθένας όποια κοινωνική προσέγγιση επιθυμούμε, σεβαστές όλες οι 

απόψεις, δεν λέω, αλλά δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου, ούτε νομίζω, μπορεί να το 

κάνει κανείς, να μπορεί να λέει ότι επιθυμεί πάνω στα θέματα τα οποία γνωμοδοτεί η 

νομική σύμβουλος.  

Το τι θα αποφασίσουμε είναι καθαρά δικό μας έργο, αλλά νομίζω ότι δεν γίνονταν τα το 

φέρουμε αλλιώς το θέμα, έπρεπε να ακολουθηθεί ο σωστός, ο ενδεδειγμένος τρόπος, 

αυτή η νόμιμη διαδικασία και έτσι το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, κύριε 

πρόεδρε, είναι το θέμα του αναψυκτηρίου και νομίζω απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. 

Ευχαριστώ πολύ. (παρεμβαίνουν δημοτικοί σύμβουλοι που θέλουν να ρωτήσουν κάτι) 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι. Ο κύκλος ερωτήσεων… (ακούγεται ο κύριος 

Αναστασιάδης σε έντονο ύφος να διαμαρτύρεται γιατί ο κύριος Γαλάνης δεν απάντηση 

στην ερώτησή του). Κάποιος ρωτάει αν μπορεί να κάνει τοποθέτηση, ο πρόεδρος λέει ότι 

τοποθέτηση μπορείτε να κάνετε αλλά δεν άνοιξε ακόμη ο κύκλος των τοποθετήσεων) 

Αναστασιάδης Αντώνιος: (Παίρνει μόνος του τον λόγο) Είπαμε ότι δεν μπορεί 

να διαγραφεί κανένα χρέος αν δεν είναι βεβαιωθέντα, γιατί δεν με απαντάει.  

(κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι λένε απάντησε. Ο κύριος Αναστασιάδης απορεί, πότε;)  

κ. Πρόεδρος: Δώσε ξανά την απάντηση για να ικανοποιηθεί ο κύριος 

Αναστασιάδης, κύριε Γαλάνη. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, να σας πω κάτι.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Απάντηση δεν πήρα. Απάντησε στο ερώτημα  

Γαλάνης Στέργιος: Όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε 

περάσει και δύσκολες στιγμές και θα έρθουν στιγμές για ζητήματα που είναι πολλές 

φορές λεπτά και είναι νομικά, ξανά θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν το 

Δημοτικό Συμβούλιο φτάσει σε μια απόφαση θα την πάρει και μόνο γιατί ακολουθεί 

αυτή τη διαδικασία και μόνο…  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε δεν απαντάει. 

Γαλάνης Στέργιος: Και πάλι…. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: ..Δεν απαντά... 

Γαλάνης Στέργιος: … Θεωρώ πως δεν είναι πρέπον, κύριε πρόεδρε… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: ..Δεν απαντά... 

Γαλάνης Στέργιος: … Υπάρχει πάντα έλεγχος για την νομιμότητα της απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου και από την Περιφέρεια και από όποιον άλλο, νομίζω, έχει 

νόμιμο δικαίωμα, όμως να υπήρχε, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», (ακούγονται φωνές 

και δημιουργείται οχλαγωγία, χωρίς να γίνεται αντιληπτό το τι ακριβώς λέγετε, 

ακούγονται επίσης και χτύποι του κουδουνιού), παρόλα αυτά, συνεχίζει ο κ. Γαλάνης: θα 

το θεωρούσα ανέντιμο και από πλευράς Δημοτικής Αρχής, και προς τους συναδέλφους 

του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι, όταν τίθεται ένα θέμα από ανθρώπους που 

λειτουργούν τόσα ….. 

κ. Πρόεδρος: Χτυπά το κουδούνι και παρακαλεί να ησυχάσει το Σώμα.  

Γαλάνης Στέργιος: … χρόνια στην πόλη μας, μας πλήρωσαν το 2006 και 2007 

τα μισθώματα μέχρι που δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα που ανέφερα. Ήταν 

εντάξει απέναντί μας.  
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Το θεωρώ αδιανόητο και ανεπίτρεπτο, για όλους μας ισχύει αυτό, όταν προβαίνουν σε 

ένα εξώδικο, τέτοιου είδους, να μην θέλουν, μετά την γνωμοδότηση της νομικού 

συμβούλου, να μην φέρουν, κύριε πρόεδρε, γιατί είναι δική σας ευθύνη, το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

Αυτά τα λέω, μετά λόγου γνώσεως, γιατί θα υπάρξουν παρεξηγήσεις, από ότι 

αντιλαμβάνομαι, δεν έχω την ευθύνη της νομικής καθοδήγησης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, το ξεκαθαρίζω, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Κατιρτζόγλου, σας παρακαλώ πολύ 

να ακολουθήσουμε την διαδικασία και να διαβάσουμε καλά τα έγγραφα που 

αποστέλλονται, ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, μπαίνουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων, και ενώ τα λέει 

αυτά, διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος φωνάζοντας λέει ότι δεν 

απάντησε στο ερώτημά του. 

Αγοραστός Αγοραστός: (Παίρνει τον λόγο από μόνος του και λέει): Εγώ άλλο 

ήθελα να ρωτήσω. Εδώ πέρα λέει για μείωση στις τρεις χιλιάδες ευρώ, για να 

παραιτηθούν από τις αξιώσεις προς το Δήμο Σερρών, με δέκα χιλιάδες θα παραιτηθούν; 

Γαλάνης Στέργιος: Η απόφασή η δική μας, όποια και αν είναι αυτή που θα 

πάρουμε, κύριε συνάδελφε, θα είναι με την προϋπόθεση, κύριε συνάδελφε, να δεχτούν, 

με την απόφαση που θα πάρουμε, αν είναι τα δέκα ή κάτι άλλο, με την απόφαση που θα 

πάρουμε είναι με την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από αυτές τις αξιώσεις. 

Αγοραστός Αγοραστός: Δηλαδή μπορεί να ξαναέρθει το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Γαλάνης Στέργιος: Αν δεν τηρήσουν την απόφασή μας και δεν παραιτηθούν, 

τότε δεν ισχύει η απόφαση. Και να πω κάτι άλλο, με συχωρείται μου διέφυγε από τον 

μεγάλο όγκο των εγγράφων, κύριε πρόεδρε, ήδη βλέπω αποφάσεις, γιατί πρέπει να 

απαντήσω και στον κύριο Γκότση, αποφάσεις άλλων δήμων, εδώ έχω την απόφαση του 

δήμου Ερέτριας, που πήρε απόφαση για παρόμοιο θέμα με τέτοιου είδους προβλήματα 

σαν το αναψυκτήριο, να μειώσει με απόφαση, κατά πλειοψηφία, την μείωση του 

μισθώματος κατά 30%, πέραν της εγκυκλίου του Υπουργείου που έλεγε για μειώσεις το 

2010, θυμάστε τότε κύριε πρόεδρε, που έλεγε για μείωση 20%, Αυτή η απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για μείωση ενοικίου, (πάλι ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας από 

τον κύριο Αναστασιάδη, γιατί δεν απαντά στην ερώτησή του, και χτύποι κουδουνιού) 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη ολοκληρώσατε; 

Γαλάνης Στέργιος: Ναι, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ανοίγουμε κύκλο τοποθετήσεων, κύριοι 

συνάδελφοι, παρακαλώ ο γραμματέας να καταγράψει τα ονόματα. Ο κύριος Δινάκης, ο 

κύριος Κατιρτζόγλου, ο κύριος Τατούδης, ο κύριος Κοτρώνης, ο κύριος Φωτιάδης, η 

κυρία Σαραντίδου, ο κύριος Χασαπίδης, άλλος; ο κύριος Μηλίδης και ο κύριος 

Αναστασιάδης. Τον είπα τον κύριο Τατούδη. Και ξεκινάμε από τον κύριο Μηλίδη, 

λοιπόν ξεκινάμε από σας κύριε Μηλίδη. Παρακαλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό είναι, όπως όλοι το 

αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ σοβαρό θα πρέπει κάποτε να δοθεί μία λύση. Πολλά χρόνια 

ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας, όλοι μας οφείλουμε να δώσουμε μια λύση. 

Κάνοντας μια ερώτηση προηγουμένως δεν πήρα απάντηση από τον κύριο αντιδήμαρχο, 

για το ποσό που προτείνει κατά πόσο είναι αυτό αυθαίρετο ή αν είναι… (διακόπτεται από 

τον κύριο Γαλάνη, δεν ακούγεται τι του λέει) το είπατε δέκα χιλιάδες.  
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Η ερώτηση ήταν κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο, μπορεί να γίνει και τα λοιπά, και 

όσον αφορά το παράδειγμα, το δικό μας δεν είναι στο 30%. Άρα λοιπόν η ερώτηση ήταν 

αυτή. Εκείνο που έχω να πω, βεβαίως η νομική σύμβουλος του δήμου είναι αυτή η οποία 

(δεν ακούγεται καθαρά). Λοιπόν εκείνο που θέλω να πω από τα τρία ζητήματα που 

τέθηκαν, νομίζω ότι σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, από ότι ξέρω, 

μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της μίσθωσης μέχρι τα δώδεκα χρόνια, για αυτό και 

κάποιοι που έχουν νοικιάσει κάποια εμπορικά καταστήματα και να θέλουν να κάνουν 

έξωση δεν μπορούν, άρα δηλαδή αυτό είναι νόμιμο.  

Επίσης για το μίσθωμα, σύμφωνα με την φιλοσοφία του νόμου, μπορεί να γίνει μείωση. 

Ήθελα όμως, περίμενα από τον εισηγητή μια πιο σαφή απάντηση, το πόσο μπορεί να 

είναι αυτό, γιατί είχαμε μια πρόταση για τρεις χιλιάδες, αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό, 

πολύ μεγάλη διαφορά, και μια άλλη πρόταση που φέρνει τώρα ο κύριος Γαλάνης για 

δέκα χιλιάδες. Βέβαια το αν συμφωνήσουμε ή όχι είναι άλλο θέμα, εγώ πιστεύω ότι θα 

συμφωνήσουμε, γιατί και αυτοί έχουν και οι ίδιοι ταλαιπωρηθεί, έχουν χάσει και αυτοί 

λεφτά;, πρέπει να το ομολογήσουμε, πώς να το κάνουμε δηλαδή, έχουν ταλαιπωρηθεί δεν 

δούλεψαν για τρία χρόνια.  

Αναφέρει η κυρία Τσινίκα ότι ο δήμος ήταν υπεύθυνος και οι υπηρεσίες του, το 

Δασαρχείο, άρα δηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να 

γίνει αποδεκτή από όλους, να σταματήσουν όλες οι συζητήσεις, που μιλάνε όλοι για όλα, 

εξώδικα κατά υπηρεσιών, κατά προσώπων, κατά του Δήμου. Εκείνο που θα πρέπει να 

συζητήσουμε σοβαρά και θα ήθελα την γνώμη εδώ και του κυρίου Δημάρχου, την δικιά 

σας πρόταση, ο Αντιδήμαρχος έκανε μία πρόταση, αλλά και εσείς, φαντάζομαι, σαν 

Δήμαρχος θα έχετε και εσείς φαντάζομαι, μία πρόταση.... 

κ. Δήμαρχος: Η ίδια είναι 

Μηλίδης Θεόδωρος: Αυτή είναι η πρότασή σας. Λοιπόν εγώ νομίζω…. 

κ. Δήμαρχος: Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: …Τώρα για τα χρέη των προηγουμένων ετών, δεν 

απαντήθηκε η ερώτηση του κυρίου Αναστασιάδη Πραγματικά είναι σημαντική η 

ερώτηση του κυρίου Αναστασιάδη, αν μπορούμε να διαγράψουμε τέτοια χρέη μη 

βεβαιωθέντα. Βεβαίως αν μπορούμε είναι θεμιτό, έχασαν χρήματα πρέπει να τα 

διαγράψουμε. Νομίζω κατά την λαϊκή ρύση «από την ζημιά δεν βγαίνει κέρδος κανένα», 

αν θέλουμε τα το πούμε έτσι απλά, λαϊκά δεν βγαίνει κέρδος από την ζημιά. Άρα πρέπει 

να βρεθεί λύση εδώ και τώρα. Επομένως το μόνο που επιφυλάσσομαι είναι για το ποσό, 

νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και μέσα στα πλαίσια που θέτει ο νόμος. Δεν μπορούμε να 

είμαστε ας πούμε, να λέμε αυτό.   

κ. Πρόεδρος: Έχετε πρόταση συγκεκριμένη κύριε Μηλίδη; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Το 40% του μισθώματος είναι νομίζω το ανώτερο που 

μπορεί να γίνει. 40% μείον. 

κ. Πρόεδρος: Λέτε δώδεκα χιλιάδες… 

Γκότσης Ηλίας: Όχι δώδεκα μείον. 

κ. Πρόεδρος: Άρα δέκα οκτώ χιλιάδες προτείνετε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι το αναψυκτήριο φέτος 

δούλεψε πάρα πολύ καλά προς τέρψη όλων των Σερραίων. Η αλήθεια είναι ότι το 

χαρήκαμε όλοι και έτσι για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγάλουν την χασούρα τους.  
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Θα περιμένω βέβαια και άλλες προτάσεις. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Θα 

περιμένω. Θα πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή. Είμαι ανοικτός να βρούμε την χρυσή 

τομή και να τελειώσει το θέμα αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Φωτιάδης, ….  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, μια διευκρίνιση θέλω να κάνω για το θέμα 

της μίσθωσης, που ξέχασα, γιατί είναι τόσος ο όγκος των εγγράφων, που πραγματικά και 

ο εισηγητής ξεχνά από αυτά που σημείωσε και θέλει να πει. Υπάρχει ένα άρθρο, το 

οποίο, ξέρω θα βοηθήσει, λέει ότι ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή ούτε για 

επιστροφή μισθώματος, ή και λύση της σύμβασης, αν υπάρχει αποχρών λόγος. Δηλαδή 

μας δίνετε, επειδή υπάρχει λόγος αποχρών, και αυτό προκύπτει και από το εξώδικο και 

από την γνωμάτευση της νομικού συμβούλου, θεωρώ ότι μπορούμε, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 και της μίσθωσης, θα μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση μείωσης της 

μισθώσεως.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη έχει κατανοήσει το Σώμα, νομίζω ότι πρέπει να 

προχωρήσουμε. Ο κύριος Φωτιάδης, παρακαλώ.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, ο κύριος εισηγητής έκανε προσπάθεια 

αλλά δεν διαφώτισε το Σώμα. Ομολογώ ότι, έχω μπροστά μου την εισήγηση που μας 

στείλατε και την απόφαση την απορριπτική της Περιφέρειας,. Να γίνω πιο 

συγκεκριμένος 2006-2007 λειτουργεί το αναψυκτήριο. Τι συμβαίνει και δεν έχει τις 

προϋποθέσεις να λειτουργήσει το 2008; Με βάση εδώ την εισήγηση, διαβάζουμε στο 

τέλος της πρώτης σελίδας έπρεπε αισθητικά να διαχειριστούμε την οικοδομική άδεια του 

τμήματος πολεοδομίας του Δήμου Σερρών. Το λέει, σήμερα το μοιράσατε, κύριε 

εισηγητά, το έγγραφο. Το οκτώ λοιπόν, λένε ότι με παρέμβαση του Δήμου δεν μπορεί να 

λειτουργήσει το αναψυκτήριο. Έξι, επτά λειτούργησε. Και του λέμε, ότι με βάση αυτά 

που έχουμε όλοι μπροστά μας, τον επιχειρηματία, ότι είσαι μέσα στο ρέμα, ότι είσαι σε 

δασική περιοχή, εμείς που εκδώσαμε την άδεια. Εμείς που την διατηρούμε σε ισχύ, 

σύμφωνα με την εισήγηση, και σήμερα. Θα τρελαθούμε δηλαδή, εδώ θα τρελαθούμε. 

Και δεν ξέρω πως μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς όλοι με αυτά τα δεδομένα. Διότι το 

μόνο νέο που έχουμε είναι η εισήγηση της νομικής συμβούλου. Η ερώτησή μου είναι δεν 

υπήρχε η κυρία αυτή, καθ’ όλα σεβαστεί τότε; Υπήρχε. Τίποτε άλλο δεν άλλαξε κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι. Τι συνέβαινε τότε λοιπόν. Υπήρχε ο λόγος αυτόν τον οποίο 

ανέφερε ο κύριος Γαλάνης; Ο αποχρών λόγος, ο ιδιαίτερος λόγος. Βεβαίως και υπήρχε, 

τον είπαμε ήδη, ήταν μέσα στην κοίτη και μέσα στα δάση. Και τότε λοιπόν η Δημοτική 

Αρχή του κυρίου Βλάχου πήρε μια απόφαση. Και τι έλεγε; Διακόπτω την σύμβαση. Διότι 

υπάρχει λόγος. Το αν δεν την έγραψε καλά ή δεν την έκανε όπως αποφαίνεται εδώ η 

επιτροπή, στο λαμβάνοντας υπόψη στο σημείο, στο τρίτο φύλλο, στο μέσο λέει 

ξεκάθαρα, το δέκα τρία σημείο, επειδή από τον όρο που τέθηκε στο άρθρο 9 της 

διακήρυξης για την μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου ο Δήμος δεν υποχρεούται στη 

μείωση του μισθώματος άνευ αποχρώντος λόγου. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο λόγος. Και 

ήταν ο Δήμος που τον επικαιροποίησε και τους είπε stop το οκτώ δεν μπορείτε να 

δραστηριοποιηθείτε. Τότε εσείς, ως Δημοτική Πρωτοβουλία, είχατε άλλη άποψη κύριε 

Γαλάνη.  
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Τότε κάνατε παρέμβαση και όχι μόνο δεν δεχτήκατε αυτόν τον λόγο τον υπαρκτό, 

αλλά ακυρώσατε αυτήν την προσπάθεια που τότε προσπάθησε η Δημοτική Αρχή και οι 

επιχειρηματίες να κάνουν έξοδο από αυτόν τον γόρδιο δεσμό. Σήμερα αλλάζετε την 

άποψή σας. (ακούγονται ψίθυροι από τον κύριο Γαλάνη: δεν αλλάζουμε τίποτε). Το μόνο 

που είναι πρόσθετο, παρακαλώ επιτρέψτε μου, το μόνο που είναι πρόσθετο είναι η 

εισήγηση, παρακαλώ επιτρέψτε μου, το μόνο είναι η εισήγηση, διότι στο προηγούμενο 

συμβούλιο η κυρία Δρίγκα και εγώ ρώτησα στον Δήμαρχο άλλο έγγραφο του έντεκα από 

κάποια υπηρεσία έχετε για να ανοίξει το αναψυκτήριο; Και ο Δήμαρχος είπε όχι. Το 

ηχητικό υπάρχει, (ακούγεται σχολιασμός του κ. Δημάρχου: Βεβαίως, βεβαίως), όχι είπε. 

Άρα ότι υπήρχε, υπήρχε από το οκτώ και από το εννέα, που είναι αυτή η απόφαση του 

Δήμου Σερρών. Αλλάξατε λοιπόν, ως Δημοτική Πρωτοβουλία, την στάση σας. Δεν 

πειράζει, πάμε όμως στην ουσία. Ποια είναι η ουσία, ότι αυτούς τους επιχειρηματίες το 

οκτώ δεν τους επιτρέπουμε να λειτουργήσουν. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι, όχι, λάθος κύριε νομάρχη. Υπάρχει απόφαση που 

λέει ότι είναι …….  

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Σας παρακαλώ. Μην αρχίζετε πάλι, σας 

παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  Όχι, εγώ σε παρακαλώ. 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος: Εγώ διαβάζω τα έγγραφα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σε παρακαλώ δεν είναι έτσι. 

Φωτιάδης Στέφανος: Λοιπόν.. 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κύριε Φωτιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να πάμε μαζί στην κυρία Τσινίκα, που είπε…  

Φωτιάδης Στέφανος: Τι είπε η κυρία Τσινίκα; 

κ. Πρόεδρος: (χτυπά το κουδούνι) Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. 

(ακολουθεί ολιγόλεπτος αδιευκρίνιστος διάλογος μεταξύ Αναστασιάδη και Φωτιάδη, που 

καταλήγει με την εξής διατύπωση του Φωτιάδη, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να 

διευκρινιστεί θα το δεχτώ, που πιθανόν να μην έπεσε στην αντίληψή μου, για αυτό και 

κάνω τον διάλογο)  

Φωτιάδης Στέφανος: Άρα λοιπόν σήμερα, ερχόμαστε συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες και προσέξτε το αυτό, δεν έχουμε κάτι νεότερο, έχουμε μια άποψη, μια 

συμβουλή και τίποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά έχουμε έγγραφα τα οποία είναι 

καθοριστικά και ισχυρότατα. Είναι κοίτη, όλο το κτίσμα είναι μέσα στην κοίτη, είναι 

μέσα στο δάσος. Και εμείς ως Δήμος, ανεξαρτήτου Δημάρχου και Δημοτικής Αρχής, 

είμαστε αυτοί οι οποίοι, τότε το οκτώ κάνουμε παρέμβαση. Θα πρέπει εδώ μερικά 

πράγματα να τα πούμε με το όνομά τους, αν θέλετε να λύσουμε αυτόν τον γόρδιο δεσμό. 

Δεν τα λέμε κύριε Γαλάνη έτσι, αλλιώς ή παρά αλλιώς, καθαρά. Καθαρά να τα πούμε, 

πολύ καθαρά. (ακούγονται ψίθυροι από τον κύριο Γαλάνη: Καθαρά τα λέμε). Δεν τα λέτε 

καθαρά, τα γυρίζετε από δω και από κει.  

Γαλάνης Στέργιος: Μπορώ να έχω τον λόγο, επί προσωπικού, κύριε πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Φωτιάδης Στέφανος: Λοιπόν, εδώ μπαίνουν θέματα, αλλά και κάτι, έχουμε κάτι 

ως δεδομένου για να διατηρήσουμε την άδεια;  
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Μόνο η εισήγηση της κυρίας Τσινίκα, εγώ διερωτώμαι γιατί δεν την έκανε αυτήν το 

οκτώ, που έπρεπε να την κάνει, γιατί δεν την έκανε το εννέα, το δέκα, το αφήνω ως 

ερώτημα το οποίο νομίζω, ούτως ή άλλως πλανάτε. Εξήγησα την στάση λοιπόν και 

ερχόμαστε στο δια ταύτα. Πως θα αποφασίσουμε εμείς τώρα όταν γνωρίζουμε αυτά τα 

δεδομένα, όταν μας λέτε εσείς ότι είναι ισχυρά όλα τα έγγραφα, ποιο έγγραφο είναι 

ισχυρό; Είναι ισχυρό το ότι έχει άδεια, είναι ισχυρό ότι λέει το Δασαρχείο ότι είναι μέσα 

στην κοίτη, είναι ισχυρό ότι είναι δασική έκταση, αυτά έχουν αρθεί κύριε Γαλάνη; 

Ερώτηση κάνω πρόεδρε, και νομίζω, ότι πρέπει να απαντηθεί. Εάν όλα αυτά 

συμβαίνουν, όλα μαζί δεν μπορεί να συμβαίνουν, δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα μαζί! 

Πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα μαζί! Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια τακτοποίηση, 

να τακτοποιήσουμε κάτι, πρώτα μέσα στο Δήμο και να μην επικαλούμαστε αυτά τα 

έγγραφα, κάποιοι άνθρωποι μας τα είπαν αλλιώς και μετά ολότελα διαφορετικά. Τι 

συνέβη λοιπόν από το δέκα στο έντεκα; Τι άλλαξε, μόνον, μόνο η νομική σύμβουλος;  

Εμείς δεχόμαστε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να λύσει έναν γόρδιο δεσμό, έτσι 

θα τον πω. Με ποιους όρους όμως, μόνο με αυτήν την νομική συμβουλή; Όλοι είμαστε 

εδώ εκτεθειμένοι. Εγώ κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν άκουσα μία 

εισήγηση, διότι μας δόθηκαν εισηγήσεις, οι απόψεις της πλευράς της μιας και δεν μας 

δόθηκε όλο το υλικό. Και δικαίως ο κύριος Αγοραστός διαμαρτυρήθηκε. Ποια είναι η 

πρόταση; Η πολιτική πρόταση της παράταξης. Μας τα είπατε τώρα και δεν μας είπατε 

ούτε το ποσό.  

Εγώ προτείνω, σας το λέω ευθέως κύριε πρόεδρε, να αφήσουμε τα θέματα στην 

δικαιοσύνη.  

κ. Πρόεδρος: Το ποσό ειπώθηκε……να μειωθεί σε δέκα χιλιάδες, το ακούσατε; 

(όλο το Σώμα λέει ναι) 

Φωτιάδης Στέφανος: Συγνώμη, Ειπώθηκε δέκα χιλιάδες, δεν το άκουσα, ζητώ 

συγνώμη, λοιπόν να πάμε εκεί, να δούμε τι έχασε η συγκεκριμένη ομάδα των 

επιχειρηματιών, να δούμε τι συμβαίνει, εκτός αν ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να 

διαβεβαιώσει ότι η άδεια έχει καλώς, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρώτο που 

πρέπει να μας διαβεβαιώσει ο Δήμαρχος, γιατί αυτός είναι ο προϊστάμενος όλων των 

υπηρεσιών, να μας πει ότι εγώ, από την στιγμή που έγινα Δήμαρχος αλλάζω άποψη, και 

εγγυώμαι και διαβεβαιώνω ότι σήμερα έχει καλώς η άδεια είναι ενεργή. Μετά θα πάμε 

στα υπόλοιπα, κύριε πρόεδρε. Μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, αν έχουμε το δικαίωμα να 

κάνουμε παράταση, μετά θα πάμε εάν μπορούμε να μειώσουμε το μίσθωμα, και μετά θα 

πάμε να δούμε αν όλα αυτά μπορεί να γίνουν και η πρόταση της άλλης πλευράς έχει ένα 

ποσό, θα πρέπει να οριστεί μια ουδέτερη, ανεξάρτητη ομάδα για να εκτιμήσει την 

πρόταση, αν μπορούμε στη συνέχεια να συμφωνήσουμε. Πρέπει λοιπόν πρώτα να 

υπάρξει αυτή η δέσμευση ή επεξήγηση από τον Δήμαρχο. Δεν μπορεί ο  εισηγητής να 

δώσει αυτή την διαβεβαίωση, ο Δήμαρχος είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών. 

Εάν ο Δήμαρχος, λοιπόν, εγγυηθεί, είναι δική του η ευθύνη, και μόνο δική του και να 

απαλλάξει το Σώμα, (ακούγονται αδιευκρίνιστοι ψίθυροι, και ο κύριος Φωτιάδης λέει: 

δεν θα συμβεί αυτό, θα συμβεί αυτό), αλλά θα πάρει την ευθύνη, διότι εδώ δεν 

καταλαβαίνω τι άλλαξε και πάμε σε άλλη αντιμετώπιση του θέματος. Έκλεισα, κύριε 

Πρόεδρε, περιμένουμε να υπάρχουν αυτές οι διευκρινίσεις και βεβαίως και ο…. 

κ. Πρόεδρος: Η πρόταση είναι δικαστική οδός; 
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Φωτιάδης Στέφανος: Όχι, εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι θα έχω την 

δυνατότητα να δευτερολογήσω.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως έχετε δικαίωμα να δευτερολογήσετε.  

Φωτιάδης Στέφανος: Εδώ είπατε, προηγουμένως ότι παλεύουμε για το 

συμφέρον του Δήμου, πρωτίστως. Έτσι δεν είναι; 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν τον λόγο έχει ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο νέο, πιο θέλετε 

πρώτα. 

κ. Πρόεδρος: Θέλω να ζητήσω επίσης την άδεια από το Σώμα, διότι πλησιάσαμε 

τις τέσσερεις ώρες, εάν το Σώμα συμφωνεί να παραταθεί το δημοτικό Συμβούλιο κατά 

μία ώρα. (το σώμα συμφώνησε) Ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Λοιπόν επιμένετε εσείς να μην μας δίνετε εξηγήσεις. 

Αφού επιμένετε εσείς, θα επιμένουμε και εμείς. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά και να σας 

πω ένα πρόβλημα πραγματικό, διότι και εσείς είστε παράταξη που λειτουργείτε 

συλλογικά και δημιουργείτε σε μένα τώρα  πρόβλημα. Λοιπόν, λέτε ότι την εισήγηση την 

έχετε κρυφή, μας θεωρείτε εχθρούς. Εσείς είπατε κύριε πρόεδρε, εχθροί γίνονται τα 

προβλήματα, είμαστε σύμμαχοι όλοι μας μαζί για τα προβλήματα, τέλος πάντων. Τι 

πρόβλημα μου δημιουργείται, δεν υπάρχει εισήγηση, πολιτική από σας, υπάρχουν αυτά 

εδώ οι γνωματεύσεις και τίποτε άλλο, φαίνεται συναίνεση της παράταξης, τα μυστικά 

δεν τα ξέρω εγώ δεν είμαι μάγος αποφασίζουμε, συμφωνούμε σε όλα θα τα αναλύσω και 

έχουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις για τα τρεις χιλιάδες, τρεις χιλιάδες λέει μέσα, και 

παίρνω από κει εγώ εντολή, από την παράταξή μου, πες αυτό και αυτό, δηλαδή σας ήταν 

τόσο μεγάλη ζημιά να έχετε μια σελίδα, μια εισήγηση, εάν, δύο, τρία δέκα χιλιάδες εμείς 

προτείνουμε παρά τις τρεις χιλιάδες της κυρίας Τσινίκα, και εγώ θα πρέπει να 

αποφασίσω στην παράταξή μου χθες με τις δέκα χιλιάδες, τέλος πάντων.  

Αν νομίζετε ότι είναι παράλογο, μπράβο σας. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να 

κάνετε μια εισήγηση, εκτός αν φοβάστε, μη φοβάστε. Εγώ θέλω να κάνω μια 

τοποθέτηση που πραγματικά ελπίζω να μην είναι το μοναδικό θέμα που να είστε 

ασυνεπής και ως αντιπολίτευση και ως αυτή την στιγμή. Το θέμα να το δούμε συνολικά, 

γιατί είναι πρωτίστως πολιτικό το θέμα.  

Να αναφέρω λοιπόν διαχρονικά πως ήταν η σύμβαση για να έχουν μια εικόνα όλοι οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και όσοι μας ακούν. Γιατί ξέχασε ο κύριος αντιδήμαρχος να μας το 

αναφέρει. Πως ήταν λοιπόν η σύμβαση πριν από τον κύριο Μωϋσιάδη. Όταν 

λειτουργούσε ως αναψυκτήριο, όχι ως μπαρ. Πέντε χιλιάδες ευρώ, έρχεται λοιπόν και 

κάνει μια σύμβαση, ο Μωϋσιάδης, με τριάντα τρεις χιλιάδες, εμείς από έξω οι 

μπουνταλάδες δεν τα ξέραμε, ενώ αυτός ο μέγας επιχειρηματίας το ήξερε, τον λέμε το 

τριάντα τρεις χιλιάδες παραπέμπει, κύριε δήμαρχε σε μπαρ. Α εσείς δεν ξέρετε εσείς 

είστε δημόσιοι υπάλληλοι της πλάκας, εμείς είμαστε επιχειρηματίες επιτυχημένοι θα 

βγάλουμε και λεφτά με τα τριάντα τρεις χιλιάδες. Ξεκινάει λοιπόν μετά από μια βδομάδα 

οκτώ η μπύρα, δέκα οκτώ το ένα, επτά ο καφές, τα ξέρουμε. Από την πρώτη στιγμή, με 

θράσος, είναι αλήθεια, λοιπόν, διότι είχαν συνεννοηθεί, από ότι φαίνεται, όχι από ότι 

φαίνεται είναι σίγουρο, έγγραφο μόνο δεν έχουμε, να το λειτουργήσουν ως μπαρ. 
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Λοιπόν, μια από τις βασικές επιδιώξεις της «διάβασης πεζών» ήταν η επαναλειτουργία 

του Δημοτικού Αναψυκτηρίου. Οι λανθασμένες αποφάσεις των προηγούμενων 

δημοτικών αρχών στέρησαν από τους Σερραίους για τρία περίπου χρόνια από ένα χώρο 

αναψυχής, τον οποίο τόσο είχαν ανάγκη κάτι που φάνηκε από τον τρόπο που αγκάλιασαν 

την επαναλειτουργία του. Όταν λοιπόν κανείς δεν αγωνιζόταν αλλά ούτε καν πίστευε ότι 

θα βρεθεί λύση, τα ρεπορτάζ γινόταν το ένα πίσω από το άλλο, θυμάστε πως ήταν 

εκείνος ο χώρος, εμείς διεκδικούσαμε με όλους τους τρόπους σε όλα τα επίπεδα 

(κινηματικό, θεσμικό, οργανωτικό), για να κρατήσουμε το θέμα ζωντανό. Και τελικά 

προς το τέλος της θητείας του κ. Βλάχου διαφάνηκε, πράγματι, αμυδρά η προοπτική μίας 

λύσης η οποία υλοποιήθηκε είναι αλήθεια από τη νέα δημοτική αρχή με τη δική μας 

συμβολή και την καλή διάθεση όλων των μερών. Βεβαίως, αν ήθελε δεν την υλοποιούσε, 

την υλοποίησε όμως. Είναι κι αυτό μία απόδειξη ότι όταν υπάρχει θέληση, καλή διάθεση 

και κυρίως πολιτική βούληση όλα γίνονται. Μπράβο, λοιπόν, στη δημοτική αρχή και 

κυρίως μπράβο στους επιχειρηματίες οι οποίοι πράγματι, με πολύ μεράκι και κυρίως με 

σεβασμό στο περιβάλλον, δημιούργησαν ένα αναψυκτήριο πολύ καλύτερο από το 

προηγούμενο και με τιμές απόλυτα προσιτές, τις έχουμε δοκιμάσει όλοι. Τελικά ήταν 

τόσο απλό και αυτονόητο. 

Λοιπόν, μετά από όσα ανέφερα, βεβαίως, είναι προφανές ότι θα συμφωνήσουμε στο 

εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της επιχείρησης και του δήμου, θεωρώντας τα 

αιτήματα και τα στοιχεία συμβατά με τη λογική αλλά και την οικονομική 

πραγματικότητα της περιόδου που διανύουμε. 

Έχω εδώ μια ερώτηση για τα τρεις χιλιάδες, τώρα διευκρινίζεται, βεβαίως. Μετά από όλα 

αυτά, νομίζω ότι πρέπει να αναδιαμορφώσετε, κύριε πρόεδρε, την πρόταση και να πείτε 

ψηφίζουμε υπέρ του εξωδικαστικού συμβιβασμού με ένα, δύο, τρία, μέχρι τότε, δέκα 

χιλιάδες, δώδεκα χιλιάδες, διότι στην μείωση θα ήταν δίκαιο όλοι και πρώτα εμείς να 

ζητάμε μια μείωση στοιχειώδη, το πρόβλημα είναι η αύξηση από τις τριάντα τρεις 

χιλιάδες ευρώ, αν λειτουργούσε όμως ως αναψυκτήριο, όταν λειτουργούσε τότε ως μπαρ 

και τώρα λέμε δέκα χιλιάδες, εμείς συζητούσαμε και με βάση τις τρεις χιλιάδες, για αυτό 

σας λέω ότι το προηγούμενο συμβόλαιο ήταν πέντε χιλιάδες  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται, κύριε Γκότση. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Άρα θα συμφωνούσαμε να δούμε και πέντε και με έξι. 

Με το δέκα συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος. Η κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Κατ΄ αρχήν να ξεκινήσω με το εξής. Όταν κατεβάζατε 

ένα τέτοιο ζήτημα, θα προκαλέσει πολλά ερωτηματικά και το ξέρετε, δεν αρκούν μόνο το 

εξώδικο και η γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου. Ο φάκελος αυτός σε αυτήν την 

υπόθεση για να είναι ολοκληρωμένος θα έπρεπε να έχει μέσα όχι μόνο την γνωμάτευση 

και το εξώδικο. Που είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Αμαξόπουλος έβγαλε 

γνωμοδότηση ότι μπορεί να λειτουργήσει για να ξέρουμε και εμείς τι γίνετε, γιατί 

πραγματικά μας προκαλεί εντύπωση πως από κει που ήταν ρέμα, ξαφνικά δεν υπάρχει 

ρέμα και μπορούν να το λειτουργήσουν, οπότε έπρεπε να πάρουμε και αυτά τα χαρτιά 

για να βγάλουμε και πιο ολοκληρωμένη απόφαση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι 

κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την γνωμάτευση της νομικού συμβούλου. Εγώ 

αύριο αν πληρώσω πέντε δικηγόρους ο καθένας θα με βγάλει ότι γνωμάτευση θέλω.  
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Ο ένας θα με βγάλει ότι αυτό είναι κόκκινο, ο άλλος πράσινο, ο άλλος μωβ, και 

εμπεριστατωμένα κιόλας, εμπεριστατωμένα κιόλας. Δεν είναι δικαστική υπόθεση της 

νομικής συμβούλου, θεωρεί, πιστεύει είναι γνώμη της. Δεν νομοθετεί. Ααα γνωμοδοτεί. 

Ναι γνωμοδοτεί, άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτή την 

γνωμοδότηση και δεν είμαστε όλοι εμείς δικηγόροι να την αμφισβητήσουμε, μην μας 

υποτιμάτε κιόλας, όχι την αμφισβητούμε. Και το τρίτο που ακούστηκε στην τοποθέτησή 

σας και πραγματικά θα ήθελα να το τονίσω και να μην το ξαναπείτε, είναι ότι δεν είμαι 

εγώ υπεύθυνος για να σας πω ότι αυτό που σας κατεβάζω στην εισήγηση είναι νόμιμο ή 

παράνομο. Δηλαδή αν κατεβούν από τους υπηρεσιακούς θα φταίνε αυτοί και δεν θα 

είστε εσείς οι υπεύθυνοι, αν είναι νόμιμα ή παράνομα; Τέλος πάντων δεν είναι εκεί το 

θέμα, να μην ακούγονται αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τιμούν κανέναν.  

Εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα δεν ξέρω αν θα είναι πέντε, αν θα είναι 

δέκα, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια ζημιά για τους επιχειρηματίες εκεί και θα 

πρέπει κάπου να αποδοθούν ευθύνες, τις ευθύνες τις έχει ο δήμαρχος ο προηγούμενος, ο 

κύριος Μωϋσιάδης, που από αναψυκτήριο λαϊκό το άφησε να γίνει μπαρ. Η πόλη μας δεν 

είχε ανάγκη από μπαρ, έχει πολλά μπαρ. Η πόλη μας είχε ανάγκη από ένα λαϊκό 

αναψυκτήριο. Ήταν σφάλμα και πραγματικά εδώ πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Όπως θα 

αναζητηθούν ευθύνες αύριο, όταν θα πλημμυρίσει το ποτάμι, όπως είχε γίνει πριν από 

τρία χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, που παρέσυρε όλα τα τραπεζάκια και τις 

καρέκλες εκεί. Θα ζητηθούν ευθύνες αν γίνει αυτό ξανά και μάλιστα θυμάστε χωρίς 

σταγόνα νερό μέσα στην πόλη. Το νερό κατέβητε από πάνω, (ακούγονται ψίθυροι) 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού). Σας παρακαλώ μην διακόπτεται.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Άρα και απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους να 

πάρουμε εμείς την ευθύνη, αν συμβεί κάτι τέτοιο αύριο; Και αν έχουμε απώλεια ζωών, 

σε ποιον, γιατί πραγματικά λειτουργεί σαν δημοτικό αναψυκτήριο, θα βγούμε αύριο και 

θα πούμε δεν έχουμε εμείς την ευθύνη. Δεν είναι η ανάγκη για τα 4-5 χιλιάρικα. Εκείνα 

θα βρεθούν, το θέμα είναι να βρεθεί το αν είναι ρέμα, αν είναι ρέμα, όπως ισχυρίζεστε, τι 

είναι αυτό που το άλλαξε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτό πρέπει να το δούμε, 

να δούμε όλα τα ρέματα και να δούμε τι γίνετε και να αρχίσουμε να κτίζουμε μέσα στα 

ρέματα. Να εξαλείφονται τόσο εύκολα οι λόγοι που ένα ρέμα παύει να είναι ρέμα; Αυτό 

είναι το σημαντικότερο και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια σοβαρή 

απόφαση για να συνεχιστεί αν πραγματικά αυτό το κτίριο είναι μέσα στο ρέμα και θα 

έχουμε χάσιμο, μπορεί α έχουμε και απώλεια ζωών, μπορεί να έχουμε και πολύ 

χειρότερα και να βγουν οι επιχειρηματίες να αρχίσουν να διχάζουν πάλι διότι είναι πολλά 

τα προβλήματα. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κατιρτζόγλου και μετά ο κύριος Αναστασιάδης.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Παρακαλώ συνάδελφοι λίγο ησυχία.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Λοιπόν το θέμα αυτό ήθελα να το εξής. Το θέμα αυτό, 

κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή διότι έχει ασφαλώς 

πολλές νομικές προεκτάσεις. Ασφαλώς, κύριε αντιδήμαρχε δεν είμαστε ούτε εγώ, ούτε 

εσείς αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν την νομική συμβουλή του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 

καθένας έχει την κρίση για να μπορεί να αξιολογήσει ορισμένα πράγματα. Εμείς ως 

νομικοί αμφότεροι, έχουμε μια βαρύνουσα άποψη την οποία και οφείλουμε να την 

εκθέσουμε.  
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Οπωσδήποτε, βαρύνουσα άποψη έχει και η καθ’ όλα έγκριτη νομικός του Δήμου 

και ο άλλος νομικός του Δήμου, εκλεκτοί συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί την εκθέτουν 

μετά λόγου γνώσεως και παρρησίας. Όπως γνωρίζετε όλοι σας πάρα πολύ καλά, ότι 

πολλές φορές και τα δικαστήρια ακόμη μεταξύ τους είναι δυνατόν να διαμορφώσουν 

απόψεις διαφορετικές για το ίδιο ζήτημα. Πόσο μάλλον, όπως ανάφερε η κυρία 

Σαραντίδου, δύο, τρεις, πέντε δικηγόροι μεταξύ τους. 

Λοιπόν να τα πάρουμε, κατ΄ αρχήν τα θέματα ένα – ένα και με τη σειρά.  

Πρώτον για το ζήτημα το πιο απλό από όλα, το πιο εύκολο, για το ζήτημα της παράτασης 

της χρονικής διάρκειας της μισθώσεως. Πράγματι, υπάρχει, νομίζω μια γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία λέει για αυτές τις περιπτώσεις που 

έχουμε μίσθωση με δημοπρασία ισχύει η διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων ου είναι τα 

δώδεκα έτη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε καν η δική μας απόφαση, μπορούν να 

παραμείνουν για δώδεκα χρόνια μέσα στο μίσθιο.  

Τα άλλα δύο που είναι και τα πιο φλέγοντα ζητήματα. Κατά την γνώμη μου πρέπει να 

διερευνηθεί αν υπάρχει αποχρών λόγος ο οποίος οδήγησε τους επιχειρηματίες να 

διακόψουν την λειτουργία του αναψυκτηρίου. Δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα του 

παραλόγου, όπου συμβαίνει, κύριε Φωτιάδη, όπως το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, 

και άδεια υπήρχε, υπάρχει ακόμη για το κτίριο, και άδεια λειτουργίας υπήρχε και 

υπάρχει ακόμη, ταυτοχρόνως όμως είναι εντός δασικής περιοχής και εντός της κοίτης 

του ποταμού. Συμβαίνουν αυτά τα δύο αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους. Πως θα δοθεί 

λύσει σε αυτό;  

Ένας τρόπος θα ήταν εάν ερχόταν η Δημοτική Αρχή η προηγούμενη, ας τη δούμε όμως 

ως μια ενιαία έννοια την Δημοτική Αρχή. Και ερχόταν και έλεγε ότι ανακαλώ την άδεια 

λειτουργίας ή κρίνω το κτίσμα αυτό αυθαίρετο και ανακαλώ την οικοδομική άδεια. 

Τέτοιο πράγμα δεν έγινε, όπως καλά γνωρίζετε, ποτέ. Που σημαίνει τι αυτό; Ότι ποτέ δεν 

έπαψε να είναι νόμιμο το κτίσμα και ποτέ δεν έπαψε να είναι νόμιμη η λειτουργία του 

χώρου αυτού. Ακόμη και αν υπήρξαν κάποια έγγραφα του Δήμου Σερρών, τα οποία 

εξέφραζαν κάποια άποψη, ή τέλος πάντων θεώρησαν οι επιχειρηματίες ότι τίθενται 

κάποια εμπόδια, στην πραγματικότητα πράξη εκτελεστεί της Διοίκησης, πράξη 

εκτελεστεί του Δήμου Σερρών ποτέ δεν υπήρξε ώστε να τους εμποδίζει να ασκήσουν την 

δραστηριότητα αυτή. Άρα πάντα μπορούσαν να ασκούν την δραστηριότητα που σήμερα 

ασκούν και τότε άσκησαν και κακώς διέκοψαν την λειτουργία της, τα δύο – τρία 

προηγούμενα χρόνια που την διέκοψαν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, άρα αφού 

αυτός την διέκοψε την λειτουργία αυτή, κακώς ζητούν σήμερα να μην πληρώσουν τα 

μισθώματα εκείνα. Είναι και δική τους, αν δεν θεωρήσουμε αποκλειστικά. Εγώ θεωρώ 

ότι είναι δική τους, για να αναλάβει ο Δήμος να τους χαρίσει τα μισθώματα, αλλά σε 

κάθε περίπτωση, ήταν και δική τους ευθύνη. Η ευθύνη του Δήμου θα ήταν μονάχα, αν ο 

Δήμος με πράξη εκτελεστεί ή παράνομη τους αφαιρούσε την δυνατότητα να 

λειτουργούν. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Υπήρξαν όμως, όπως πολύ καλά αναφέρατε και 

εσείς, κύριε αντιδήμαρχε, κάποιες παλινωδίες και κάποιες απόψεις που εκφράστηκαν 

από παράγοντες του Δήμου για επιμέρους θέματα, ποτέ όμως και αυτό είναι ξεκάθαρο, 

δεν υπήρξε ρητή απαγόρευση της λειτουργίας του αναψυκτηρίου.  
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Τώρα, στη συνέχεια, η πρώτη φορά που ο Δήμος επιχειρεί να διακόψει την λειτουργία 

του αναψυκτηρίου είναι η απόφαση που λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο περί διακοπής 

της μισθοδοτικής σχέσης, η οποία με την δική σας προσφυγή και την προσφυγή του 

κυρίου Αναστασιάδη, ακυρώθηκε. Στην απόφαση εκείνη της Περιφέρειας λέει τα εξής: 

Και είναι αυτός όρος της σύμβασης που υπογράφτηκε με τους επιχειρηματίες. Δεν 

ευθύνεται, λέει ο Δήμος είτε αν και λοιπά. Δεν υπήρχε λοιπόν , επομένως, ακόμη και αν 

εκδόθηκαν έγγραφα από παράγοντες του δήμου υπηρεσιακούς, δεν υπήρχε ούτε ευθύνη 

του Δήμου, αν τυχόν για λόγους ασφαλείας διακόπτονταν η σύμβαση, η λειτουργία του 

αναψυκτηρίου. Άρα είναι καλυμμένος ο Δήμος, ήταν καλυμμένος ο Δήμος. Και σε 

τελική ανάλυση, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι δυνατόν τώρα εμείς να 

πούμε ότι ευθύνεται ο δήμος και να καταλογίσουμε ευθύνες από μόνοι μας στον εαυτό 

μας, χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Δεν είναι δυνατόν, και νομίζω, εξ ορισμού 

και εξ αρχής είναι λάθος να καλούμαστε να κάνουμε ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό 

αποφαινόμενοι επί ενός εξωδίκου, το οποίο αποστέλλεται για να είναι σε ισχύ μια 

μελλοντική τους αγωγή. Δεν υπάρχει ούτε καν αγωγή και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει 

δικαστική απόφαση. Νομίζω ότι ακόμη και αν οδηγηθεί το θέμα στο Δικαστήριο οι 

πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση ο Δήμος, για τους λόγους που σας ανέφερα, είναι 

πάρα πολλές. Προσωπικά εγώ λοιπόν, δεν συμφωνώ να υπάρξει αυτή η άφεση του 

χρέους, γιατί περί αυτού πρόκειται, να τους χαρίσουμε δηλαδή τα μισθώματα των 

προηγούμενων ετών, και να περάσω και στο τελευταίο ζήτημα και να κλείσω.  

Είναι αθέμιτο, γιατί όπως και να το κάνουμε το πράγμα, αυτοί, οι επιχειρηματίες, οι 

συγκεκριμένοι ήρθαν σε μια δημοπρασία, στην οποία ήταν και άλλοι υποψήφιοι, και 

έδωσαν μια συγκεκριμένη τιμή. Είναι αθέμιτο απέναντι στους άλλους συνυποψήφιους 

στην δημοπρασία εκείνη, οι οποίοι έδωσαν χαμηλότερες προσφορές, να ερχόμαστε 

σήμερα και να μειώνουμε εμείς την τιμή, την οποία είχαν προσφέρει τότε αυτοί. Σε κάθε 

περίπτωση, επειδή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια θεμελιώδης μεταβολή των 

περιστάσεων, με την έννοια ότι έχει μεσολαβήσει η οικονομική κρίση, έχει πέσει η 

ζήτηση και όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε να συζητήσουμε για μια μείωση του 

μισθώματος, αλλά να είναι σε ένα λογικό πλαίσιο, από πού ως που ακούστηκε ότι 

μπορούμε να κάνουμε τόσο μεγάλες μειώσεις. Σε ένα λογικό πλαίσιο που δεν νομίζω να 

υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, από τις μέχρι τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων, το 20% 

- 30%. Για τέτοια μείωση να το συζητήσουμε, αλλά για μείωση που να φτάνει στις δέκα 

χιλιάδες ευρώ νομίζω ότι δεν πρέπει να το συζητάμε.  

Κλείνοντας και ανακεφαλαιώνοντας.  

Θεωρώ ότι η θέση του Δήμου είναι νομικά ισχυρή. Οι λόγοι για τους οποίους 

λειτουργούσε το αναψυκτήριο το 2006 και το 2007, οι ίδιοι λόγοι εξακολουθούσαν να 

υπάρχουν και τα επόμενα χρόνια και οι ίδιοι λόγοι υπήρχαν και υπάρχουν και φέτος που 

λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί για τα επόμενα χρόνια. Άρα νομικά έχουμε 

ισχυρά επιχειρήματα, εάν η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια θεωρώ ότι το πιθανότερο 

είναι να κερδισθεί από τον Δήμο Σερρών, και άρα δεν συντρέχει κανένας λόγος, δεν 

υπάρχει αποχρών λόγος για να διαγραφούν τα μισθώματα των τριών προηγούμενων 

ετών. Σε ότι αφορά δε την μείωση, η δική μου σκέψη είναι ότι δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει αυτή το 20% με 30% στην χειρότερη περίπτωση.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή ήμουν μάρτυρας όταν έγινε η δημοπρασία… 

71 



 

 

κ. Πρόεδρος: Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: …και παρακάλεσα την εταιρία αυτή, λέω τι κάνετε 

βρε παιδιά, που πάτε δηλαδή, που πάτε δηλαδή με αυτό το φανταστικό ποσό; Πού πάτε; 

Μου απάντησαν: «Εσύ να κάνεις την δουλειά σου. Επειδή ήμουν επιτροπή. Έδωσαν την 

προσφορά τους, έγινε μετά η σύμβαση με τον Δήμο, ενώ ήταν έξι - επτά οι 

ενδιαφερόμενοι, έδωσαν τρεις ενδιαφερόμενοι και ο τέταρτος πήρε το αναψυκτήριο. 

Λειτούργησε κανονικά, αντί να γίνει δημοτικό αναψυκτήριο, έγινε μπαρ, να το ξέρετε 

όλοι αυτό το πράγμα. Πουλούσαν πάρα πολύ ακριβά, ο κόσμος κάθε μέρα φώναζε και 

διαμαρτύρονταν, αλλά κανείς δεν τους άκουγε. Εμείς φωνάζαμε και λέγαμε να μην 

χαλάσει το αναψυκτήριο, να μείνει δημοτικό, δυστυχώς όμως αυτοί έκαναν τη δουλειά 

τους. Επειδή, όμως η αστυνομία, από ότι φαίνεται, τους ενοχλούσε πάρα πολύ και δεν 

τους άφηνε να το λειτουργήσουν το μαγαζί, σκέφτηκαν αυτοί ότι μπορούν να πάρουν 

από τον δήμαρχο αποζημίωση. (ακούγονται ψίθυροι) …  

κ. Πρόεδρος: Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: …ανάγωγοι…Επειδή, με τον δικηγόρο της 

επιχείρησης, σκέφτηκαν ότι μπορούν να πάρουν χρήματα από τον Δήμο πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ, πήγαν στο Δασαρχείο και είπαν «αυτό το κτίριο δεν είναι μέσα στο 

ρέμα;» πως έχει άδεια; και ξεκίνησαν αυτοί όλοι την διαδικασία αυτή, κανείς δεν τους 

είπε ποτέ ούτε μια κουβέντα γιατί δεν το λειτουργούν, εμείς λέγαμε για ποιο λόγο δεν το 

λειτουργείται; και αφού έκαναν όλη αυτή την διαδικασία και όλη αυτή την έρευνα και 

νόμιζαν ότι θα πάρουν από τον δήμο, πολύ εύκολα, αυτά τα πεντακόσια χιλιάρικα 

προχώρησαν σε αυτά τα διαδικαστικά και έκλεισαν όχι γιατί ο δήμος έκανε κάτι, 

απεναντίας τους παρακαλούσε, αλλά από ότι φαίνεται η αστυνομία τους σταματούσε, δεν 

τους άφηνε. Στη συνέχεια εγώ στο συμβούλιο που είχε γίνει, και εγώ και ο κύριος 

Σαουλίδης και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Σαμπάνης παρακαλέσαμε και 

είπαμε την εταιρία «Παιδιά είστε Σερραίοι, εμείς δεν θέλουμε να πάθετε κακό, σας 

παρακαλούμε πάρα πολύ, ελάτε να συνεννοηθούμε με τον Δήμο να μην πάθετε καμία 

ζημιά εσείς, ούτε ο Δήμος να πάθει, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων 

να πράττουμε και σωστά και τα δέοντα, πρέπει να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα του 

Δήμου, αυτή είναι η αποστολή μας», παρακαλέσαμε αυτούς τους κυρίους να έρθουν και 

να συμφωνήσουν με τον Δήμο, αυτοί δεν συμφωνούσαν, «όχι εμείς δεν συμφωνούμε», 

«εμείς θα προχωρήσουμε στα δικαστήρια» έλεγαν, έτσι έγινε και το έκλεισαν το μαγαζί 

και το άφησαν έτσι. Βλέποντας ότι αποτυγχάνουν, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος 

Κατιρτζόγλου, ο Δήμος έχει ισχυρά χαρτιά, και εγώ λυπάμαι γιατί ο κύριος Γαλάνης 

πήρε το μέρος της εταιρίας, ακόμη και η δικηγόρος του Δήμου, την οποία εμείς την 

πληρώνουμε, φτωχοί άνθρωποι την πληρώνουμε για να δίνει σωστές νομικές συμβουλές, 

διότι, παρακαλώ, υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε ψωμί στην πόλη, 

αυτήν όμως την πληρώνουμε κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι; Αντί να προφυλάξει τον Δήμο 

και έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και παρακάλεσα από την πρώτη στιγμή. Να έρθει η 

νομικός σύμβουλος εδώ και να μας εξηγήσει…..,    

κ. Πρόεδρος: Τελειώνετε, κύριε Αναστασιάδη, την τοποθέτηση. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: …Τελειώνω κύριε πρόεδρε, είναι σοβαρό θέμα αυτό, 

σε παρακαλώ, μπορεί να φτάσουμε στον εισαγγελέα, το ξέρετε;  
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Για ποιο λόγο, τι έλεγε εγώ, παρακαλούσα και έλεγα, παιδιά συμφωνήστε με τον Δήμο. 

Μην το συνεχίζετε το πράγμα. Παρακαλούσα, δεν τους εκβίαζα. Και αυτοί τα βρήκαν με 

τον κύριο Βλάχο, έκαναν ένα συμβούλιο κανονικά, έκανα εγώ την ένσταση και η 

περιφέρεια ακύρωσε την απόφαση. Να το ξέρετε ότι η περιφέρεια δύσκολα απορρίπτει 

μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου, σπάνια, και όμως είχαμε δίκαιο, δεν είχε δικαίωμα 

να κάνει αυτό το πράγμα η δημοτική αρχή του Βλάχου. 

Αποδείχτηκε, εκ των πραγμάτων, όπως είπε και ο κύριος Κατιρτζόγλου, που είναι 

νομικός, ότι ο Δήμος έχει ισχυρά χαρτιά. Εμείς θέλουμε τώρα να βοηθήσουμε, να 

βοηθήσουμε αλλά όχι να μας κοροϊδεύετε. Και βέβαια να βοηθήσουμε την εταιρία, όπως 

και όλους τους Σερραίους, αλλά μην μας κοροϊδεύετε. Η κοροϊδία είναι κακό πράγμα και 

ειδικά όταν έγινε η δημοπρασία και οι άλλοι άνθρωποι έλεγαν τι κάνετε, που πάτε, που 

είναι το δίκαιο, που είναι η δικαιοσύνη. Εσείς να μου πείτε, δηλαδή οι άλλοι 

επιχειρηματίες που ήθελαν το αναψυκτήριο που θα βρουν το δίκαιό τους; Τόσα χρόνια 

δούλευαν, πότε ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και όμως αυτή η γυναίκα έκανε 

άλλο μαγαζί, ωφελούνται αυτοί σήμερα και η άλλη υποφέρει. Σερραία αυτή είναι.  

Παρόλα αυτά όμως, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να ζημιώσει κανείς άνθρωπος, να 

βοηθήσουμε, αλλά μέσα στα πλαίσια του νόμου, να μην μας πιάσει ο νόμος. Έτσι 

παρακαλώ, να μην μας πιάσει ο νόμος. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Γαλάνη, που όλη σας 

η ομιλία ήταν…. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Αναστασιάδη,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: …Σε παρακαλώ, τελειώνω…ότι βασιστήκατε στην 

κυρία Τσινίκα. Και γιατί δεν βάλατε τον κύριο Αμαξόπουλο να είναι ο νομικός αυτής της 

υποθέσεως και βάλατε την κυρία Τσινίκα; Ε; Για ποιο λόγο; Εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Ε; 

για ποιο λόγο;  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Τατούδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για να πω …. 

κ. Πρόεδρος: Σε παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: …Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε… 

κ. Πρόεδρος: Ωραία.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: …τους επιχειρηματίες, αλλά να μην μας κοροϊδεύουν.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Τατούδης έχει τον λόγο.  

Τατούδης Παναγιώτης: Αν άκουσα καλά, είπε ο δήμαρχος ότι υπάρχει χαρτί της 

νομικού συμβούλου που λέει ότι το 2008 μπορούσε να λειτουργήσει το αναψυκτήριο. 

Και για ποιο λόγο τότε σταμάτησε η λειτουργία του αναψυκτηρίου; Ποιος φταίει, να μας 

ενημερώσετε για να ξέρουμε, δεν πρέπει να ξέρουμε; Και αν έκλεισε η εταιρία τότε γιατί 

να την αποζημιώσουμε;  

κ. Πρόεδρος: Αυτή ήταν ερώτηση, κύριε Τατούδη, δεν ήταν τοποθέτηση, πάμε 

παρακάτω στον επόμενο ομιλητή. Ο κύριος Χασαπίδης.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε ακούστηκαν πάρα 

πολλά για το θέμα του αναψυκτηρίου. Εμένα μου φαίνεται ότι η ενέργεια, πρώτα από 

όλα δεν πείστηκα αν για το σταμάτημα της λειτουργίας ευθύνεται ο Δήμος, δεν 

πείστηκα. Πιστεύω ότι την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η ίδια η εταιρία γιατί άλλη 

σύμβαση υπέγραψε και άλλη σύμβαση πήγε να υλοποιήσει. Νομικά δηλαδή, όπως είπε 

και ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Κατιρτζόγλου, νομικά νομίζω ότι δεν στέκει ούτε 

η εξώδικος την οποία στείλανε και νομίζω ότι έχει έναν εκβιαστικό χαρακτήρα.  
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Δηλαδή, προσπαθεί, έβαλαν ένα ποσό ιλιγγιώδες, κατά την άποψή μου, γιατί δεν 

έγινε ποτέ απολογισμός, τι κέρδισαν  για την μια χρονιά να διεκδικήσουν αυτό το ποσό 

απολογιστικά, δεν έγινε, δεν ξέρουμε αν αυτό το ποσό που λέτε είναι αυθαίρετο, και όλα 

αυτά που εμείς προσπαθούμε να συμβιβάσουμε έχω την αίσθηση ότι θα καλύψουμε το 

ποσό που αυτοί επιθυμούν. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να αποδεχόμαστε την ευθύνη του 

Δήμου για την ζημιά της εταιρείας και λέμε ότι θα σας κάνουμε την χάρη με άλλον 

τρόπο να καλύψουμε τις ζημιές που εσείς έχετε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την 

διαδικασία, εγώ νομίζω ότι το δίκαιο είναι με το μέρος του Δήμου, οι επιχειρηματίες 

είχαν τις ευθύνες τους και έχω την αίσθηση ότι και αυτό που είπε ο κύριος Φωτιάδης 

είναι σωστό, ότι οι συμβάσεις που υπογράφονται από τα δημοτικά συμβούλια, 

ανανεώνονται με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, δεν ανανεώνονται αυτόματα, δεν 

ξέρω, ο κύριος Κατιρτζόγλου επικαλέστηκε γνωμοδότηση, δεν το ξέρω, εγώ νομίζω ότι 

ανανεώνονται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, δεν μπορεί εμείς να 

ανανεώσουμε μία σύμβαση η οποία τρέχει με ετήσια αύξηση 15% και να λέμε ότι θα την 

μειώσουμε κατά 30-40%, νομίζω ότι είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, εγώ δεν θα 

ψηφίσω αυτήν την διαδικασία, αυτόν τον τρόπο λύσης που προτείνετε. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Στεργίου. 

Στεργίου Νικόλαος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, θέλω να 

τονίσω ότι εδώ κάνουμε ένα λάθος, μεγάλο λάθος, παρά πολύ μεγάλο λάθος, θα έπρεπε 

από την αρχή να το βάλουμε το ζήτημα, εγώ νομίζω ότι την βασική ευθύνη για την μη 

λειτουργία του αναψυκτηρίου την έχει με συγκεκριμένες ενέργειες ο Δήμος. Και αυτό 

φαίνεται και από την εισήγηση που κάνει η νομική σύμβουλος. Και πρέπει όταν παίρνει 

το Δημοτικό Συμβούλιο μια συγκεκριμένη απόφαση ποτέ δεν πρέπει να αγνοεί την 

νομική σύμβουλο. Ποτέ, γιατί τότε αν πάρουμε μια συγκεκριμένη απόφαση και είναι 

προς υπαιτιότητα του Δήμου, θα έχουμε και ευθύνες, μεγάλες ευθύνες, αν τελικά ο 

Δήμος υποστεί ζημία. Από την εταιρία, δεν είναι τυχαία η πρόταση που κάνει. Έχει 

μελέτη οικονομική και δείχνει τα διαφυγόντα κέρδη που έχασε την τριετία που δεν 

λειτούργησε. (διακόπτεται από τον κύριο Αγοραστό). Ζητάει πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αγοραστέ, μην διακόπτεται. (χτύποι κουδουνιού) 

Στεργίου Νικόλαος: … Ζητάει, με την μελέτη που έχει κάνει και τις αποδείξεις 

και όλη την κίνηση που έκανε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έξι και του επτά που 

λειτούργησε… (ακούγονται φωνές που λένε: «Σαν μπαρ», «σαν μπαρ»… και διάφοροι 

σχολιασμοί) 

κ. Πρόεδρος: (Ακούγονται χτύποι κουδουνιού) Μην διακόπτεται, κύριε 

Αγοραστέ. Αφήστε τον ομιλητή να συνεχίσει. Κύριο Στεργίου συνεχίστε, σας παρακαλώ. 

Στεργίου Νικόλαος: Λοιπόν αν ήταν παράνομο ή όχι θα έπρεπε να το 

σταματήσει η τότε Δημοτική Αρχή και δεν το έκανε, και δεν το έκανε. Και εγώ διαφωνώ 

με την λειτουργία σαν μπαρ και πρέπει όταν λέμε δημοτικό αναψυκτήριο, να λειτουργεί 

σαν δημοτικό αναψυκτήριο γιατί πρέπει να αναλογιστούμε και τον κοινωνικό χαρακτήρα 

αυτού. Και εγώ διαφωνώ για μπαρ. Το λειτούργησε όμως; Τους άφησαν να 

λειτουργήσουν; Και ποιος που λέει εμένα όταν χτυπούσαν την δημοπρασία δεν έκλεινε 

πονηρά το μάτι, η τότε δημοτική αρχή, ότι μπορεί να το κάνει μπαρ. (κάποιος λέει, χίλια 

τα εκατό), μπορεί να το κάνει μπαρ.  
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Αυτό έγινε και εδώ πρέπει να δούμε, ότι, με περισσότερη προσοχή από όλους μας, ότι 

πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτήν την γνωμοδοτική απόφαση της νομικής μας 

συμβούλου, την οποία πληρώνουμε για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου. 

Πρέπει, για μένα, και γιατί μπήκε και ένα ζήτημα όσον αφορά τις πλημμύρες ή όχι. Το 

νερό, κυρία Σαραντίδου, δεν πήγε μόνο στην κοιλάδα, πέρασε μέσα από ολόκληρη την 

πόλη και θα μπορούσαν να είχαν πνιγεί και άλλα άτομα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι 

ένα πλημμυρικό φαινόμενο που έγινε πριν δέκα χρόνια να κλείσουμε το δημοτικό 

αναψυκτήριο. Εγώ νομίζω ότι η ενέργεια της Δημοτικής Αρχής που άνοιξε το 

αναψυκτήριο, και γιατί άνοιξε, γιατί βεβαίωσε η ίδια Δημοτική Αρχή, με έγγραφα, ότι 

πραγματικά είναι νόμιμο το αναψυκτήριο και μπορεί να λειτουργήσει. Και η λειτουργία 

που έγινε αυτό το χρόνο, απέδειξε πραγματικά ότι, και ο κόσμος το δέχτηκε και οι τιμές 

ήταν προσιτές και μπορεί να λειτουργήσει. Και εδώ θα απευθύνω και ένα άλλο 

παράδειγμα γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Μωϋσιάδη δεν δημιούργησε 

μόνο πρόβλημα στο αναψυκτήριο της κοιλάδας, έκλεισε και το αναψυκτήριο του Αγίου 

Ιωάννη. Και από τότε που η τότε κοινότητα των Επταμύλων έδωσε στην δημοτική αρχή 

το αναψυκτήριο, μέσα από τέτοιες δημοπρασίες και αστρονομικά ποσά, κατόρθωσαν να 

το κλείσουν το δημοτικό αναψυκτήριο του Αγίου Ιωάννη και δεν λειτουργεί μέχρι 

σήμερα. Και για αυτό κάνω έκλυση, κύριε Δήμαρχε, να ξαναγίνει δημοπρασία για να 

μπορέσει να λειτουργήσει ξανά το αναψυκτήριο στον Άγιο Ιωάννη. Αυτές ήταν οι 

λειτουργίες των δημοτικών αρχών και τελικά νομίζω, ότι η πρόταση την οποία κάνει η 

Δημοτική Αρχή για δέκα χιλιάδες είναι κανονικό ποσό και νομίζω ότι εκεί πρέπει να 

πάμε γιατί κάνουμε υπέρβαση από αυτό που λέει η νομική σύμβουλος για τα τρία 

χιλιάρικα. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να διασφαλίσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του 

αναψυκτηρίου. Αυτός είναι ο κυρίαρχος σκοπός και όχι να κερδοσκοπήσουμε μέσα από 

ένα τέτοιο γεγονός. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Δινάκης.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, 

ένα τέτοιο θέμα είναι γεγονός ότι προβληματίζει όλους τους συμπολίτες μας, όλο τον 

Δήμο Σερρών, τον διευρυμένο Δήμο. Αυτή την στιγμή καλούμαστε εμείς εδώ να 

πάρουμε μια απόφαση, η οποία να θέλετε, γιατί όχι να μην έχει και ένα ρίσκο κάποιας 

ευθύνης. Άλλωστε για αυτό μας ψήφισε ο λαός να έχουμε και κάποιες ευθύνες. Εμείς 

όμως δεν θα κάνουμε τίποτε επί σκοπού πονηρού, θα κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει ως 

σκοπό την λύση ενός προβλήματος. Έχω λοιπόν την γνώμη, ως δημοτικός σύμβουλος, 

ότι πρέπει να στηριχτούμε πίσω από μια πρόταση. Η πρόταση που κατατέθηκε στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εδώ πέρα, της Δημοτικής Αρχής, είναι μια πρόταση 

ρεαλιστική, θα πρέπει να την στηρίξουμε ούτως ώστε να λύσουμε το θέμα αυτό και 

σαφές είναι, εγώ πιστεύω ότι θα το έχουν δει ότι αν υπήρχαν διαφυγόντα έσοδα στο 

ταμείο του δήμου και αυτό θα το ελάμβαναν υπ΄ όψη. Εμείς λοιπόν έτσι, διεξοδικά, 

πρέπει να συμφωνήσουμε και να πούμε ένα μεγάλο ναι, ούτως ώστε να προχωρήσουμε 

μπροστά και πιστεύω ότι θα δοθεί η λύση που χρειάζεται. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη, πολύ σύντομα, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε, 

σε δύο λεπτά, ότι έχετε να πείτε σε δύο λεπτά θέλω να ολοκληρώσετε για να κλείσουμε 

το θέμα. (4:48:14). 
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Γαλάνης Στέργιος: Όσον πιο σύντομα μπορώ. Ήθελα να πω το εξής να 

ευχαριστήσω όλους τους συμβούλους γιατί πραγματικά όλες οι παρατηρήσεις και όλες οι 

σκέψεις πιο εύκολα θα μας οδηγήσουν στο δια ταύτα και στο συμπέρασμα για το τι 

τελικά απόφαση θα πάρουμε. Και το λέω αυτό καλοπροαίρετα.  

Αν δει κανείς την σωρεία των εγγράφων για αυτό το θέμα και ειδικά τα έγγραφα που 

εστάλησαν από την Δημοτική Αρχή το 2011, κύριε πρόεδρε. Υπάρχει έγγραφο του 2011 

από την πολεοδομία, το επεσήμανα, που αναφέρετε στην οικοδομική άδεια. Και η 

οικοδομική άδεια, εδώ την έχω, ισχύει, ίσχυε και θα ισχύει. Και η οικοδομική άδεια 

ίσχυε και ισχύει, και η άδεια λειτουργίας ίσχυε και ισχύει. Αυτά λέει η πολεοδομία με 

έγγραφό της στις 17-1-2011. Όσον αφορά για το έγγραφο , που αναφέρθηκαν ορισμένοι 

συνάδελφοι, το έγγραφο στις 17-12-2008 , εγώ θέλω να δείξω την ανακολουθία, την 

παλινωδία που υπήρχε σε αυτά τα έγγραφα, ενώ στο πρώτο έγγραφο από το Δασαρχείο, 

άφηνε να διαφανεί το δασαρχείο ότι το Δημοτικό Αναψυκτήριο αναφέρει ότι θα πρέπει 

να γκρεμιστεί οποιαδήποτε κατασκευή, εκτός από εκείνες που είναι νόμιμες από τον 

Δήμο Σερρών. (ακούγονται χτύποι κουδουνιού). Δηλαδή αν εγώ ήμουν επιχειρηματίας ή 

κάποιος από μας ήταν επιχειρηματίας, και έβλεπε όλα αυτά τα έγγραφα δεν θα 

καταλάβαινε πιο είναι το σωστό και πιο το λάθος. Πράγματι, η Δημοτική Αρχή, και σαν 

θέση είχε και συνεχίζει να έχει την λειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου και εδώ θα 

πω ότι η απόφαση που πήραμε μαζί με τους άλλους και τον κύριο Αναστασιάδη, για την 

ένσταση ήταν να μην ήταν μονομερώς η μίσθωση. Άλλο αυτό το θέμα και άλλο το θέμα 

αν μπορεί να λειτουργεί ή όχι. Ήθελα να τονίσω πιο ήταν το θέμα της προσφυγής, δεν 

ήταν το θέμα της λειτουργίας του αναψυκτηρίου ή όχι.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Επίσης θέλω να πω ότι η παλινωδία της δημοτικής αρχής, ότι 

στο παρελθόν η δημοτική αρχή του κυρίου Μωϋσιάδη, έπαιρνε συνεχώς αποφάσεις, όχι 

μόνο για το θέμα του αναψυκτηρίου, αλλά και για των παρεμβάσεων, το θυμάται ο 

κύριος Κοτρώνης. Και αυτό έγινε δυο - τρεις φορές. Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια ότι 

πράγματι δημιουργήθηκε σύγχυση, και το γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχει 

κατατεθεί αγωγή, αυτό δεν λέει τίποτε, φυσικά μας ήρθε εξωδίκως, δηλαδή τι θα έπρεπε 

να ακολουθήσουν; Να ακολουθήσουν την τακτική της αγωγής; Ήρθαν με ένα εξώδικο 

για να δουν αν μπορέσουν να συμβιβαστούν μαζί μας. Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, 

νομίζω ότι είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε. Αν θέλουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα 

που ταλανίζει όλους από την εποχή του κυρίου Μωϋσιάδη, το 2005, το θέμα, οι 

προτάσεις τους ήταν πολύ σαφείς.  

κ. Πρόεδρος: Κάντε την πρόταση, κύριε Γαλάνη και ολοκληρώστε. Κάντε την 

πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Επαναλάβετε με σαφήνεια την πρόταση της Δημοτικής 

Αρχής.  

Γαλάνης Στέργιος: Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, κύριε Πρόεδρε… 

κ. Πρόεδρος: Ένα, δύο, τρία, 

Γαλάνης Στέργιος: Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, κύριε Πρόεδρε ακολουθεί 

αυτό που λέει η κυρία Τσινίκα, δηλαδή: α) Την διαγραφή των μισθωμάτων που ήταν 

κλειστό το αναψυκτήριο, τα τρία έτη δηλαδή. 

κ. Πρόεδρος: Ένα. 

Γαλάνης Στέργιος: Το δεύτερο θέμα για την παράταση της μίσθωσης, νομίζω ότι 

όλοι συμφωνούμε, όπως ακούστηκε και εδώ από πολλούς…. 
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κ. Πρόεδρος: Δύο. 

Γαλάνης Στέργιος: Και το τρίτο θέμα είναι η πρόταση η δική μας να μειωθεί το 

ενοίκιο στο ποσό των 10.000,00 ευρώ. 

κ. Πρόεδρος: Τελειώσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. (ακολουθεί, εκτός 

πρωτοκόλλου, συζήτηση – κατάθεση αποριών με έντονη οχλαγωγία)  

Κύριοι, για να κλείσουμε το θέμα, …ακούστε λίγο. Ολοκληρώνει ο κύριος Δήμαρχος και 

θα δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος. Σας 

παρακαλώ πολύ, ολοκληρώνει ο Δήμαρχος και μετά είναι η ψηφοφορία. Αυτή είναι η 

διαδικασία. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. 

κ. Πρόεδρος: Πολύ σύντομος σας παρακαλώ πολύ.  

κ. Δήμαρχος: Θα πρέπει να δώσω όμως και κάποιες απαντήσεις, γιατί 

περιμένουν απαντήσεις. Το θέμα το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Κοτρώνης. Γιατί το 

παρακολουθούσαν και σαν δημοτική κίνηση από την πρώτη στιγμή. Και τα πράγματα 

είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπα. Λοιπόν, γιατί σταμάτησε να λειτουργεί, έτσι. Το 

δημοτικό αναψυκτήριο το 2006 νοικιάστηκε για δημοτικό αναψυκτήριο, όμως στην 

πράξη είδαμε ότι μόνο ως δημοτικό αναψυκτήριο δεν θα λειτουργούσε εκεί, με τις 

διάφορες κατασκευές που είχαν αρχίσει να γίνονται. Είχαν έρθει στο δημοτικό 

Συμβούλιο και τότε, πάλι επικαλούμαι τον κύριο Κοτρώνη, γιατί τα ξέρει, για να 

αποδείξω την συνέπεια της δημοτικής αρχής, βγήκαμε και είπαμε όχι μπαρ, δημοτικό 

αναψυκτήριο με λαϊκό και οικογενειακό χαρακτήρα Είχα πει τότε, εμείς θα κάνουμε 

ότι διαμορφώσεις θέλουμε, το βγάζουμε στη δημοπρασία και όποιος θέλει ας το πάρει. 

Με αυτό το χαρακτήρα, αυτή ήταν η θέση μας. Λοιπόν, έγιναν κάποιες διαμορφώσεις, 

έγινε χαμός στο δημοτικό συμβούλιο, ψηφίστηκαν οι κατασκευές, έγιναν και άρχισε να 

λειτουργεί σαν μπαρ. Πάμε στις εκλογές και μετά τις εκλογές ξαναέρχεται θέμα στο 

δημοτικό συμβούλιο και για άλλες κατασκευές. Ξανά ξεσηκωμός και χαμός. Και αμέσως 

το τράβηξε πίσω η δημοτική αρχή. Εδώ κοιτάξτε, το ότι δεν λειτούργησε, και μετά, μετά 

σταμάτησαν, μόλις δεν μπόρεσαν να κάνουν τις κατασκευές που ήθελαν, δεν ξέρω το 

πήραν πεισματικά, τι έγινε, σταμάτησαν. Σταμάτησαν την λειτουργία του. Υπήρχαν 

λανθασμένοι πολιτικοί χειρισμοί. Η διακοπή λειτουργίας του δημοτικού αναψυκτηρίου 

οφείλεται σε λανθασμένους πολιτικούς χειρισμούς. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα 

πολύ καλά τι εννοώ. Διότι δεν έρχονται τέτοια θέματα στο δημοτικό συμβούλιο, μετά τις 

εκλογές να κάνουν και άλλες διαμορφώσεις, και όταν βλέπουμε τις αντιδράσεις το 

παίρνουμε πίσω. Και σταματάει η λειτουργία. Και ξαφνικά αρχίζουν να διεκδικούν, μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα που σταμάτησε η λειτουργία, να διεκδικούν αποζημιώσεις, 

διαφυγόντα κέρδη, και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, 

το φέρνει ….(διακόπτεται από τον κύριο Τατούδη) 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Μην διακόπτεται, κύριε Τατούδη, σας 

παρακαλώ πολύ. Μην διακόπτεται, σας παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Επιτέλους θα μάθετε να λειτουργείται εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Επιτέλους, να μάθουμε να λειτουργούμε. Μετά διαμαρτύρεστε 

γιατί καθυστερούμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ήταν λανθασμένοι πολιτικοί χειρισμοί, 

διότι ίσως άλλα άκουσαν προεκλογικά, άλλα έγιναν μετεκλογικά. Έτσι είναι τα 

πράγματα.  
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Λοιπόν, σταματάνε την λειτουργία, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 

διεκδικούν αποζημιώσεις και έρχεται το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για λήξη 

μίσθωσης. Μονομερή μίσθωση. Να λυθεί η μίσθωση μονομερώς. Και λέμε τότε εμείς, 

ήμασταν στην αντιπολίτευση, όλη αντιπολίτευση, λέμε λάθος είναι αυτό. Διότι, εάν εσείς 

παραδεχτείτε ότι εξ αιτίας σας σταμάτησε η λειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου και 

θέλουμε να λύσουμε την μίσθωση ανοίγει ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Θα πάνε να 

διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Και θα πληρώνει ο Δήμος αποζημιώσεις. Όχι στην λύση 

της μίσθωσης είπαμε τότε. Μπορεί να λειτουργήσει το αναψυκτήριο. Και υπήρχαν 

αυτά τα έγγραφα που προσκομίστηκαν τότε στο δημοτικό συμβούλιο και τα ίδια 

έγγραφα, δηλαδή αυτά λέγαμε τότε, αυτά λέμε και τώρα, ναι μπορεί να λειτουργήσει το 

δημοτικό αναψυκτήριο. Επικαλούμενοι έγγραφα, τα οποία έγγραφα αυτά τα πήραμε 

εμείς, ήταν όλα προ του έντεκα και τα δώσαμε στον κύριο Αμαξόπουλο και του λέμε για 

δες μπορεί να λειτουργήσει το αναψυκτήριο ή δεν μπορεί; Και λέει ο κύριος 

Αμαξόπουλος είναι ισχυρά τα έγγραφα. Λοιπόν, τι έγγραφα τότε προσκομίσαμε και 

λέγαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει το δημοτικό αναψυκτήριο. Πρώτον υπάρχει το 

έγγραφο της κυρίας Τσινίκα, της νομικής συμβούλου που λέει είναι νόμιμη η συνέχιση 

λειτουργίας, αν θέλετε να σας το διαβάσω και όλο, δεν είναι βάρος, για να μην σας 

ταλαιπωρώ.  

 

Υπάρχει η εισήγηση του κυρίου Υψηλάντη που λέει, ότι όπως λειτουργούσε μέχρι 

σήμερα μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί μέχρι λήξεως της μισθοδοτικής σχέσεως.  

Υπάρχει οικοδομική άδεια. 

Υπάρχει άδεια λειτουργίας.  

 

Υπάρχει και το έγγραφο του Δασαρχείου, το οποίο λέει το έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι 

με βάση την βεβαίωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Σερρών, και τα λοιπά, το τεμάχιο τάδε, του αγροκτήματος Σερρών έχει χαρακτηριστεί 

τελεσίδικα από την επιτροπή οριστικών διανομών Νομού Σερρών ως ρέμα κοινό, όπως 

φαίνεται στον κτηματολογικό πίνακα της οριστικής διανομής του 36, έχει μεταβιβαστεί 

στον Δήμο με την τάδε απόφαση Νομάρχη, επί πλέον με την πράξη μας του 2008 μέρος 

του τάδε αγροτεμαχίου, όπου και εγκαταστάθηκε το αναψυκτήριο, έκτασης 3.700μ2 έχει 

χαρακτηριστεί ως δάσος. Μετά τα προαναφερόμενα και προκειμένου να έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις της Αστικής Νομοθεσίας, καθώς και οι οδηγίες της Εισαγγελίας του Αρείου 

Πάγου παρακαλούμε να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι πρόσθετες 

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

χαρακτηρισμού, εκτός αυτής για την οποία υπάρχει η σχετική άδεια της πολεοδομίας 

του Δήμου, δηλαδή του αναψυκτηρίου. 

Μετά από όλα αυτά τα έγγραφα: α) Οικοδομική άδεια, β) Άδεια λειτουργίας, γ) 

Εισήγηση του Διευθυντή, δ) Εισήγηση της νομικής συμβούλου και ε) Το χαρτί αυτό από 

τον Δασάρχη που λέει ότι εκείνο δεν πρέπει να γκρεμιστεί διότι έχει άδεια λειτουργίας 

ήταν δυνατόν να πούμε εμείς τότε ότι πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του δημοτικού 

αναψυκτηρίου; Για αυτό κάναμε ένσταση.  
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Και ερχόμαστε μετά, ως Δημοτική Αρχή, παίρνουμε πάλι αυτά τα έγγραφα, τα οποία 

όταν μου ετέθη μια ερώτηση, δεν ξέρω από πού, πριν από καιρό, σας τα είπα. Μην 

κάνετε ότι δεν ξέρετε. Σας τα είπα, αυτά, και αυτά, και αυτά. Τα δώσαμε στον κ.  

Αμαξόπουλο, ο κύριος Αμαξόπουλος παίρνοντας όλα αυτά τα έγγραφα είπε: «Επί του γ 

σχετικού εγγράφου, η γνώμη μου είναι ότι είναι ισχυρά τα έγγραφα που μου αποστείλατε 

συνημμένα», δηλαδή όλα αυτά τα έγγραφα που σας ανέφερα προηγουμένως και είναι 

στη διάθεσή σας όλα αυτά τα έγγραφα και μπορείτε να τα ξαναδείτε.  

Λοιπόν, τώρα, εγώ δεν έχω, κύριε Κατιρτζόγλου, μπορεί να έχετε δίκαιο, αν πάμε στα 

δικαστήρια μπορεί να το κερδίσουμε, έτσι, εγώ σας λέω άντε και το κερδίσαμε, θα 

λειτουργεί εκείνο το αναψυκτήριο; Καλούμαστε να πάρουμε μια πολιτική απόφαση. 

Νόμιμα, βάση νόμου, αυτό λέει ο Καλλικράτης, έτσι, αν είναι γνωμοδότηση νομικού 

συμβούλου και το ποσό είναι πάνω από τριάντα χιλιάδες, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί 

να πάρει την απόφαση και να διαγράψει ή όχι τα χρέη. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στα 

δικαστήρια ή να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα και να απολαμβάνει ο κόσμος το 

αναψυκτήριο. Και να πει μπράβο σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στα 

δικαστήρια και να τους σταματήσουμε ή να δώσουμε μια πολιτική λύση στο θέμα αυτό; 

Με μια πολιτική απόφασή μας.  

Λοιπόν, η νομική σύμβουλος, τώρα, νομικά μας καλύπτει, αν λέει ψέματα ή όχι τι να σας 

πω δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποδείξω αν λέει ψέματα ή όχι. Αν εσείς μπορείτε να 

αποδείξετε ότι λέει ψέματα, εδώ είμαστε να μας το πείτε και γιατί όχι, αν πειστούμε 

(διακόπτεται από τον κύριο Κατιρτζόγλου, ο οποίος λέει, συγνώμη κύριε Δήμαρχε, από 

κανέναν δεν ειπώθηκε ότι λέει ψέματα) Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζει λέγοντας ότι δεν 

απευθύνομαι σε σένα.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Γιατί διακόπτεται;  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Κατιρτζόγλου, δεν απευθύνομαι σε σας. Εγώ λέω αν 

κάποιος, διότι και να πάρουμε μια απόφαση εμείς, ο δημοτικός σύμβουλος για να πάρει 

μια απόφαση πρέπει κάπου να ακουμπήσει. Κάπου να βασιστεί. Υπάρχουν αυτά τα 

έγγραφα που σας είπα και όλο το ιστορικό. Υπάρχει η γνωμοδότηση της νομικού 

συμβούλου που λέει ότι στο χέρι σας είναι να δώσετε συμβιβαστική λύση. Στο χέρι σας 

είναι να δώσετε παράταση της σύμβασης., της μίσθωσης. Στο χέρι σας είναι να 

κατεβάσετε, κατά πόσο θα το κατεβάσετε, δικό σας θέμα είναι, το ενοίκιο. Λοιπόν, εμείς 

ως Δημοτική Αρχή ερχόμαστε και κάνουμε την πρότασή μας. Και λέμε ναι πρέπει να 

δώσουμε λύση στο θέμα, συμφωνούμε στο πρώτο να διαγραφούνε εκείνα τα τρία χρόνια 

που δεν λειτουργούσαν και να μην τα πληρώσουν, λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο 

κύριος Μηλίδης, ότι «τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του». Εσείς δεν το είπατε 

αυτό; Ακριβώς, «από την ζημιά κέρδος δεν βγαίνει». Και δεν θα το δούμε έτσι θα 

κερδίσουμε πέντε πάνω, πέντε κάτω, το θέμα είναι τα δώσουμε κάτι που ο λαός το 

χαίρετε και το απολαμβάνει.  

Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε για το κατέβασμα του ενοικίου υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα 

ότι λειτουργεί σαν αναψυκτήριο, δεν λειτουργεί σαν μπαρ. Έτσι, λειτουργεί σαν 

αναψυκτήριο, έχει καλές τιμές, ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται, λοιπόν, και με αυτό το 

σκεπτικό εμείς συμφωνούμε στο να διαγραφούν τα χρέη των τριών ετών, εφόσον η 

νομική σύμβουλος μας καλύπτει με αυτά που λέει, να παραταθεί η σύμβαση για τα 

δώδεκα χρόνια και κάναμε την πρόταση για δέκα χιλιάδες.  
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κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το θέμα. (επικρατεί οχλαγωγία) 

(Χτύποι κουδουνιού) (ακούγονται φωνές: ψηφοφορία, ψηφοφορία) Σας παρακαλώ 

κύριοι συνάδελφοι. (Ξανά χτύποι κουδουνιού).  

Εγώ θέλω να ρωτήσω το Σώμα, τις παρατάξεις, τους δημοτικούς συμβούλους, υπάρχει 

άλλη πρόταση; Πάνω σε αυτήν την οποία, δηλαδή εδώ πρέπει να βγει μια κοινή 

συνισταμένη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ζητώ την γνώμη του κυρίου Γενικού Διευθυντού να 

μας πει αν μπορούμε να διαγράψουμε τα χρέη. Σας παρακαλώ, κύριε Σοφοκλή,… 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, … 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να μας πείτε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, ο κύριος Μηλίδης 

έχει κάνει μια πρόταση. Κύριε Μηλίδη, (ακούγονται παρεμβάσεις από τον κύριο 

Αναστασιάδη). Σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ σε παρακαλώ. Θέλω να μας πει ο Σοφοκλής 

Θεμιστοκλέους, αν μπορούμε. 

κ. Πρόεδρος: Αφήστε να προχωρήσει η διαδικασία. Σας παρακαλώ. Κύριε 

Μηλίδη. (Ο κύριος Αναστασιάδης εξακολουθεί και κάνει παρεμβάσεις, χωρίς να έχει τον 

λόγο). Κύριε Αναστασιάδη έχετε δικαίωμα να κάνετε ένσταση. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Φυσικά και θα κάνω.  

κ. Πρόεδρος: Η απόφαση η σημερινή θα πάει στην Περιφέρεια και από κει 

μπορεί να απορριφθεί. Βεβαίως όλα είναι πιθανά. Κύριε Μηλίδη έχετε διαφορετική 

πρόταση από αυτή εδώ;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, πιστεύω ότι, αυτό που είπατε, πρέπει να 

βρεθεί μια συνισταμένη. 

κ. Πρόεδρος: Έτσι, αυτή είναι η νοοτροπία…. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Είπαμε μια κουβέντα, «από την ζημιά κέρδος δεν βγαίνει» 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έκανα ένα ερώτημα στον κύριο 

Δήμαρχο και ζήτησα μια διαβεβαίωση. Έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία θα έπρεπε να 

έχουμε την δυνατότητα να δευτερολογήσουμε.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, ναι κύριε Φωτιάδη, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ 

σοβαρό Λοιπόν, παρατύπως από τον κανονισμό θα δευτερολογήσετε. Δεκτό.  

Φωτιάδης Στέφανος: Ο Δήμαρχος είπε στην επεξήγησή του, ότι ο πρώην 

διευθυντής στην εισήγησή του, είπε μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης, της 

μίσθωσης, δεν έδωσε αυτήν την διάσταση κάτι το οποίο εγώ επισημαίνω.  

κ. Δήμαρχος: Έτσι ακριβώς. 

Φωτιάδης Στέφανος: Δηλαδή εκπνέει πότε, κύριε Δήμαρχε;  

κ. Πρόεδρος: Το 2011,…  

κ. Δήμαρχος: ..που νόμιμα μπορεί να παραταθεί. 

Φωτιάδης Στέφανος: Να μας διαβάσετε ακριβώς τι λέει ο διευθυντής.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν να σας διαβάσω ακριβώς τι λέει ο κ. Υψηλάντης, «Σας 

υποβάλλουμε την από τάδε την εταιρεία Μπεντές – Κηπουρός και τα λοιπά με μισθώτρια 

το δημοτικό αναψυκτήριο της οδού Εξοχών με την οποία ζητάτε αν μπορεί να συνεχίσει 

ή όχι η μίσθωση του αναψυκτηρίου και παρακαλούμε να το θέσετε υπόψη του δημοτικού 

συμβουλίου για την λήψη της σχετικής απόφασης.  
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Κατά την άποψή μας το αναψυκτήριο, όπως λειτούργησε τα τελευταία χρόνια 

μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί μέχρι λήξεως της μισθοδοτικής του σχέσης».  

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη, Δήμαρχε, εδώ έχουμε δύο νομικούς οι οποίοι μπορούν 

να διαφωτίσουν το θέμα, να ρίξουν φως.  

Φωτιάδης Στέφανος: Να μην χάνουμε χρόνο, είμαστε καλοπροαίρετοι. 

(επικρατεί οχλαγωγία και ακούγονται σχόλια για το καλοπροαίρετοι, ακούγεται το όνομα 

του κυρίου Δημητρίου από τον κύριο Φωτιάδη και άλλα αδιευκρίνιστα)  

Μπαίνει το άλλο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν είμαι νομικός και αυτή την νομική 

άποψη, το κρέας μπορεί να το λένε στο Άγιο Όρος ψάρι, το ευλογούνε και το λένε ψάρι. 

Το αν κάποτε δόθηκε μια άδεια παράνομη και κάποιοι ενδεχομένως θα έπρεπε να 

κληθούν.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Όχι, κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ πάρα 

πολύ.  

Φωτιάδης Στέφανος: Ένα λεπτό, ξέρω εγώ τι λέω και έχω την ευθύνη των όσο 

λέω. Όχι ένα λεπτό και εμείς λειτουργήσαμε και έχουμε άποψη. Ένα λεπτό, κύριε 

πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο, ότι μέσα στο ρέμα δεν κτίζεις. Δόθηκε κάποτε μια άδεια, όπως 

ακριβώς το λέω, κύριε Γαλάνη, να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί κάποιοι ήταν στο ρέμα 

και δεν μπόρεσαν να το νομιμοποιήσουν ποτέ. Λοιπόν, ισχύει αυτό, θα έλεγε επί αυτού, 

κύ5ριε Δήμαρχε, εφόσον εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την άδεια  να κάνετε, έχετε τον 

αντιδήμαρχο, να κάνετε μια διευθέτηση της κοίτης.  

κ. Πρόεδρος: Γίνετε ήδη..  

Φωτιάδης Στέφανος: …να κάνετε από την άλλη μεριά, λοιπόν να τελειώνει 

αυτή η διαδικασία και βεβαίως το Δασαρχείο θα πρέπει τώρα, ίσως θα έπρεπε να είχατε 

πάρει μια επίκαιρη άποψη του Δασαρχείου, και σήμερα κύριε Πρόεδρε να την έχουμε, 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι, ώστε να ξέρουμε ότι και το έντεκα το δασαρχείο έχει την ίδια 

άποψη με αυτή που είχε το οκτώ. Για να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα, για να 

διαφυλαχτεί το συμβούλιο. Εάν λοιπόν αυτά τα δύο τα εξασφαλίσετε και εμείς 

δεχόμαστε και συντασσόμαστε για να διευκολύνουμε την διαδικασία, για να κάνουμε 

απαγκίστρωση από αυτό το πρόβλημα, για να τελειώνουμε. Δείτε όμως και τα δύο αυτά 

θέματα. Διότι δεν ακούγεται καλά να υπάρχει κτίσμα του Δήμου μέσα στο ρέμα και το 

ίδιο πρόσωπο, ο υπογράφων διευθυντής, να λέει κάτι άλλο στον πολίτη. Εμείς θα πρέπει 

να είμαστε οι πρώτοι αυτοί που θα διαφυλάξουμε την ισονομία. Κατά αυτήν την έννοια 

λοιπόν λέω τακτοποιήστε με την διευθέτηση της κοίτης.  

κ. Πρόεδρος: (ακούγονται ομιλίες) Σας παρακαλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, πριν την ψηφοφορία, θέλω να πω κάτι, 

απευθύνομαι στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γαλάνη. Πρέπει επιτέλους, όταν έρχονται 

εισηγήσεις να είναι αποσαφηνισμένες , δεν είναι δυνατόν…  

κ. Πρόεδρος: Δεκτό.  

Μηλίδης Θεόδωρος: .. Δεν είναι δυνατόν να λέει τρεις χιλιάδες και εδώ να λέμε 

δέκα χιλιάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη η διαφορά  

κ. Πρόεδρος: Σεβαστό, κύριε Μηλίδη. Παρακαλώ. Χτύποι κουδουνιού) 

επικρατεί οχλαγωγία λίγο πριν την ψηφοφορία). Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε 

Σταυρόπουλε. Σας παρακαλώ πολύ σταματήστε. Θα μπούμε στην ψηφοφορία. Τελευταία 

φορά, κύριε Αναστασιάδη. Ένα λεπτό. 
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Μισό λεπτό, ούτε ένα. Δεν είπε την αλήθεια ο 

Δήμαρχος.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, εντάξει. Εδώ θα σας διακόψω, κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Περίμενε πρόεδρε, εγώ έκανα αγώνα για να μην 

προχωρήσει αυτό το πράγμα. (Ακούγονται ειρωνικά σχόλια, μάλλον από τον κύριο 

Σταυρόπουλο και τα πνεύματα οξύνονται μεταξύ κυρίων Αναστασιάδη και 

Σταυρόπουλο) 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε 

Αναστασιάδη είναι σεβαστό αυτό που είπατε, έχει καταγραφεί. Λοιπόν μπαίνει το θέμα 

σε ψηφοφορία. (Παρεμβαίνει η γραμματέας του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία 

διευκρινίζει ότι πρέπει η ψηφοφορία να έχει τρία σκέλη, δηλαδή: α) διαγραφή, β) 

παράταση και γ) μείωση μισθώματος). Ο πρόεδρος λέει όλο το θέμα, και τα τρία μαζί. Η 

γραμματέας επισημαίνει ότι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις; (Ακολουθεί έντονη 

οχλαγωγία)  

Ξεκινάει η ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Όχι, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν διαφοροποιήσεις.  

κ. Πρόεδρος: Διαφοροποιηθείτε την ώρα που ψηφίζετε. Γιατί δεν σέβεστε την 

διαδικασία;  

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι σε όλα 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Διαφωνώ στην διαγραφή, γιατί δεν 

διαφαίνεται να είναι υπαιτιότητα του Δήμου, εάν προβλέπεται από κάποιο νόμο να γίνει 

αυτή η μείωση, ναι στην παράταση, όχι στην διαγραφή, μείωση του μισθίου ναι, αν 

προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, αν δεν προβλέπεται όχι. 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 
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Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι στην παράταση, Όχι στην διαγραφή των 

χρεών και μείωση του μισθώματος έως 30%. 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι σε όλα 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι στην διαγραφή του χρέους, γιατί δεν               

είναι νόμιμη,  

                                                                        Ναι στην παράταση,             

                                                                         Όχι, ότι προβλέπει η Υπουργική απόφαση 

για την μείωση μισθώματος. 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι στην παράταση, όχι στα άλλα 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Ναι και με την επιφύλαξη για την παράταση 

γιατί εγώ δεν έχω προσωπικά πεισθεί, γιατί 

είναι ρέμα όλα τα άλλα, εκτός από το 

συγκεκριμένο κτίριο. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι, αρκεί να είναι σύννομα 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι στην παράταση, γιατί πραγματικά αυτοί 

οι επιχειρηματίες δεν λειτούργησαν αυτά τα τρία χρόνια, υπαιτιότητα του Δήμου, ναι 

στην διαγραφή, γιατί είναι άδικο, αφού δεν δούλευαν οι επιχειρηματίες, διαφωνώ κάθετα 

στην τόσο μεγάλη μείωση γιατί θα δημιουργήσουμε αθέμιτο ανταγωνισμό σε όλες τις 

άλλες επιχειρήσεις και προτείνει μείωση 30% του μισθώματος.  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 
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- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: κ.κ. συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να μεταφέρουμε στην αυριανή 

μέρα τα επόμενα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου (ακούγονται διαμαρτυρίες και 

φωνές) (χτύποι κουδουνιού). κ.κ. συνάδελφοι αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα. 

Επαναλαμβάνω την ώρα 9 η ώρα αύριο το βράδυ.  

Λύεται η συνεδρίαση για αύριο στις 9 το βράδυ.  

  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15.09.2011 ΩΡΑ 9μμ 

 

κ. Πρόεδρος: κ.κ. συνάδελφοι, συνεχίζουμε την χθεσινή συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε στο δεύτερο θέμα: «Αντικατάσταση μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών».  

Δύο μέλη διευθυντές τοποθετούνται, ως τακτικά μέλη, ο κ. Κιοσσές Κων/νος, από το 

Ειδικό Σχολείο και ο κ. Σιαμάγκας Δημήτριος από το 18ο Δημοτικό Σχολείο. 

Αναπληρωματικά μέλη αυτών των κυρίων είναι: Η κα Αναστασιάδου Δήμητρα από το 1ο 

Δημοτικό Σχολείο και ο κ. Βρακόπουλος Σταύρος από το Δημοτικό Σχολείο Άνω 

Μητρουσίου. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. 

 

Τρίτο θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών και παραλαβής της προμήθειας του προς εξέλιξη διαγωνισμού: 

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της σχολής ασφαλούς οδήγησης και του 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών», σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 

ΕΚΠΟΤΑ». 

Αυτή ξέρετε από τον κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 46, όπως ανέφερα, παράγραφος 

3 ΕΚΠΟΤΑ, είναι υπάλληλοι του Δήμου Σερρών. Είναι τρία τακτικά και τρία 

αναπληρωματικά μέλη. Ο κ. Παπαδίκης, ως  τακτικό μέλος, ο κ. Πουρπούρης και η κ. 

Κοκκινίδου, ενώ ως αναπληρωματικά, αντίστοιχα του καθενός, Βαδιάκας Πολυχρόνης, 

Παπακωνσταντίνου Μαρία και Βαρναλίδου Ελένη.  

 

Πάμε στο τέταρτο θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2011 απόφασης του Δ.Σ. 

του Ν.Π. σχετική με τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» και έγκριση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.». 

Αυτό, όπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομικό Πρόσωπο 

είναι επί της ουσίας και σχετικό και νομικό το κομμάτι, ας πούμε και φυσικά αυτή η 

απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου θα περάσει και από έλεγχο νομιμότητας. 

Παρακαλώ. Εισηγητής είναι ο κύριος Δούκας, παρακαλώ, κύριε Δούκα, έχετε τον λόγο.  

Δούκας Γεώργιος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου 

επιμελήθηκε και συνέταξε ο έμπειρος συνεργάτης και ειδικός σύμβουλος του Δήμου κ. 

Πάσχος  Γεώργιος, υπό  την  εποπτεία μου. Είναι αυτός που συνέταξε και τον Οργανισμό  

Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών. Συνεργάστηκε με τα τμήματα της 

προσχολικής Αγωγής, του Αθλητισμού και εκπροσώπων των εργαζομένων. 
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 Χρησιμοποίησε όχι μόνο τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του, αλλά και όλες τις οδηγίες 

των Υπουργείων και της ΕΕΤΑΑ. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

δημιουργούνται δύο Διευθύνσεις. Μία της Προσχολικής Αγωγής που είναι το 

μεγαλύτερο κομμάτι του Νομικού Προσώπου, απασχολεί 80 άτομα περίπου, και δεν θα 

μπορούσε αυτό το κομμάτι να μην έχει την διεύθυνσή του. Έτσι δημιουργούνται πέντε 

τμήματα από τους 14 βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχει. Η άλλη Διεύθυνση είναι της 

Διοικητικής Υποστήριξης, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος. Εδώ προσδιορίστηκε το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από 108 

άτομα, υπάρχον προσωπικό, όπου οι προτεινόμενες τακτικές θέσεις είναι 99. Και έτσι το 

συνολικό προσωπικό γίνεται 207 για να καλύψει και να λειτουργεί το Νομικό Πρόσωπο 

όσο γίνεται καλύτερα όταν θα έχει στη διάθεσή του και το χρήμα και το προσωπικό. 

Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει βέβαια, θα μειωθεί, από ότι φαντάζομαι, οι 

καιροί σήμερα δεν θα το επιτρέψουν, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το 

προβλέψουμε όπως έχουμε προβλέψει και άλλα 193 άτομα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. Άτομα, που αν δεν υπάρχουν τακτικοί και μόνιμοι υπάλληλοι, θα μπορούν με 

αυτό το προσωπικό να το λειτουργήσουμε και οι θέσεις αυτές θα καταργούνται μόλις θα 

λήγει ο χρόνος αυτών των ανθρώπων. Το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

σε συνεδρίασή του ενημερώθηκε λεπτομερέστατα από τον κύριο Πάσχο, συζήτησε 

διεξοδικά για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον ψήφισε ομόφωνα. Το 

φέρνουμε δε σήμερα εδώ για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε 

Πρόεδρε, αν υπάρξει κάτι, καμιά ερώτηση, αναλυτική και λοιπά είανι εδώ, πιστεύω, ο 

κύριος Πάσχος, ο οποίος μπορεί να δώσει και εξηγήσεις. Να μην ξεχάσω, όμως να 

ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πάσχο γιατί έφαγε πολύ χρόνο στους καλοκαιρινούς 

μήνες για να μπορέσει να συντάξει αυτόν τον οργανισμό. Είναι ένας οργανισμός, ο 

οποίος από όλη την Ελλάδα παίρνουν τηλέφωνο για να ενημερωθούν. Για το πώς έγινε ο 

οργανισμός. Τι περιλαμβάνει μέσα και πως συντάχθηκε. Ο Καλλικρατικός Δήμος 

Σερρών είναι ο πρώτος στην Περιφέρεια. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ ερωτήσεις; Ναι κύριε Γάτσιο, έχετε τον λόγο.  

Γιάτσιος Αθανάσιος: Επειδή είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι τον φέραν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση, δεν είναι υποχρεωτικό ναρθεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ο Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας;  

Δούκας Γεώργιος: Υποχρεωτικό είναι για την σύμφωνη γνώμη.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Μηλίδης. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε κάποια άλλη 

φορά το θέμα, το έχουμε συζητήσει κατ΄ ιδίαν. Επειδή γίνομαι δέκτης πολλών 

παραπόνων από το ΚΑΠΗ, θα το ξέρετε και προσωπικά, ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο 

τον κύριο Δούκα, αν προβλέπεται, το ξέρετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, κάποια θέση 

γιατρού στο ΚΑΠΗ, γιατί μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΠΗ, ξέρετε 

πάρα πολύ καλά και σαν γιατρός του ΙΚΑ, τώρα μπορεί να μην δουλεύεται, υπάρχει 

μεγάλη δυσκολία στην συνταγογράφηση των γερόντων. Βλέπω εδώ τον οργανισμό, το 

έχω πει στον κύριο Δούκα φυσικά, έχει αθλιάτρο, παιδίατρο, τουλάχιστον έναν, κύριε 

πρόεδρε, να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των γερόντων για συνταγογράφηση, οι 

οποίοι ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Ούτε το Νοσοκομείο μπορεί να εξυπηρετήσει. Δεν 

μπορεί να περιμένουν  πέντε και έξι ώρες. Υπήρχε, με σύμβαση ήταν. 

Δούκας Γεώργιος: Το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ήταν.  
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Μηλίδης Θεόδωρος: Από κει και πέρα δεν υπάρχει.  

Δούκας Γεώργιος: Όχι δεν υπάρχει.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εγώ το λέω να το λάβει σοβαρά υπόψη το θέμα, γιατί 

γίνομαι πραγματικά δέκτης παρά μα πάρα πολλών παραπόνων. Δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν. Είναι μια ανάγκη καθημερινή, παλιότερα ήμουν στο Δ/κό Συμβούλιο 

του ΚΑΠΗ και το γνώριζα πολύ καλά. Για αυτό θα παρακαλούσα, τουλάχιστον ένα να 

προβλέπεται. Ένας με χαμηλό μίσθωμα, κάποιες ώρες τουλάχιστον. Τραγικό, τεράστιο 

το πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε, κύριε Δούκα. 

Δούκας Γεώργιος: Ήδη έχω κάνει έγγραφο στον ιατρικό σύλλογο, να δει πως 

μπορούμε να κάνουμε σύμβαση σε έναν γιατρό για κάποιες ώρες Α΄ ,Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ να 

πηγαίνει τουλάχιστον να συνταγογραφεί. Τουλάχιστον αυτό. Πέρα από αυτό όμως είχαμε 

κάνει έγγραφο και στο ΙΚΑ για να μας στείλει και το ΙΚΑ. Μας είπαν ότι υπάρχει 

δυσκολία, αλλά θα πάω ο ίδιος εκεί για να το συζητήσω το θέμα, αν μπορούν και αυτοί 

από το ΙΚΑ να στείλουν γιατρό. 

κ. Πρόεδρος: Αν το καταφέρετε θα είναι άθλος. 

Δούκας Γεώργιος: Ήδη το θέμα το προχωρούμε με τον ιατρικό σύλλογο.  

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Νιζάμης, ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ κ. Νιζάμη έχετε τον 

λόγο. 

Νιζάμης Δημήτριος: Ερώτηση. Τι προσωπικό απασχολεί το Νομικό Πρόσωπο 

αυτή την στιγμή ένα, δύο ποιο είναι το προσωπικό των κυλικείων στα ΚΑΠΗ, τρία η 

οικονομική διαχείριση σε ποια διεύθυνση και ποιο τμήμα την ασκεί. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε πρόεδρε απαντήστε. 

Δούκας Γεώργιος: Το προσωπικό στο Ν.Π. σήμερα είναι 108 άτομα συνολικά. 

Το καθεστώς που επικρατεί στα κυλικεία των ΚΑΠΗ είναι αυτό που επικρατούς επί 

σειρά ετών, δεν άλλαξε τίποτε, και το άλλο δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση; 

Νιζάμης Δημήτριος: Την οικονομική διαχείριση ποιο τμήμα την ασκεί.  

Δούκας Γεώργιος: Το τμήμα διοικητικής υποστήριξης, στη δεύτερη διεύθυνση.  

κ. Πρόεδρος: Είστε ικανοποιημένος, κύριε Νιζάμη; απάντησε. Έχει έρθει και ο 

κύριος Πάσχος, ο οποίος εκπόνησε όλη αυτή την δουλειά. Κύριε Πάσχο σας 

καλωσορίζουμε. Ο κύριος Δούκας, ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, σας έδωσε να 

εύσημα, αλλά νομίζω, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να σας συγχαρεί και να 

σας ευχαριστήσει για αυτήν την πολύ καλή δουλειά την οποία κάνατε.  

Πάσχος Γεώργιος: Να ρωτήσω κάτι ψηφίστηκε ή όχι ακόμη; 

κ. Πρόεδρος: Είμαστε στη φάση των ερωτήσεων. Λοιπόν, όποιος θέλει από το 

Σώμα μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Πάσχο. Είμαστε ακόμη στον κύκλο των ερωτήσεων. 

Παρακαλώ τον κύριο Χράπα.  

Χράπας Παντελής: Εγώ θα ήθελα, κύριε πρόεδρε, βασικά, σε αυτό που είπατε 

πριν για την θέση του γιατρού να επεκταθεί σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, να είναι 

γιατρός πλήρους απασχόλησης, να επεκταθεί η αρμοδιότητά του σε όλα τα ΚΑΠΗ του 

Δήμου μας μιας και όλοι από τους υπερήλικες που έχουμε είναι ανήμποροι, έχουν 

κινητικά προβλήματα, δεν έχουν μέσο μεταφοράς, δεν μπορούν να κινηθούν να πάνε 

στους γιατρούς ίσως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα που μπορούμε να κάνουμε εμείς, αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσουμε μια τέτοια ενέργεια, τέτοιες θέσεις, οι οποίες 

είναι κοινωνικού χαρακτήρα και είναι απαραίτητες. Ευχαριστώ.  
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κ. Πρόεδρος: Δώστε μια απάντηση. 

Δούκας Γεώργιος: Οι θέσεις, κύριε πρόεδρε, προβλέπονται μέσα στον 

οργανισμό να υπάρχουν. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα, θα ήταν ευχής έργου να μπορούσαμε 

να το καταφέρουμε αυτό. Θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν νομίζω να το καταφέρουμε. 

Απαισιόδοξος είμαι σε αυτό. Τα οικονομικά δεν θα το επιτρέψουν. Ούτε του Κράτους, 

ούτε του Νομικού Προσώπου.  

κ. Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση; Κύριε Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Ναι, κύριε πρόεδρε, άκουσα ότι γίνονται δύο 

διευθύνσεις, μία είναι για τους βρεφονηπιακούς, προσχολικής αγωγής και η άλλη 

περιλαμβάνει ένα πλήθος αντικειμένων, δεν νομίζετε ότι είναι λίγο ετερόκλητα τα 

αντικείμενα της δεύτερης διεύθυνσης; Και πολιτισμό και αθλητισμό και το μουσείο και 

διοικητικής υποστήριξης; Αυτά όλα μαζί, νομίζω ότι έπρεπε να χωρίσουν τα αντικείμενα. 

Να υπήρχε ακόμη μια διεύθυνση δηλαδή που να υποστηρίζει τον αθλητισμό και πιθανώς 

μαζί να συμπεριλάβει και τον πολιτισμό και την πρόνοια.  

Δούκας Γεώργιος: Σε αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσε ένα απαντήσει καλύτερα ο 

κύριος Πάσχος.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Πάσχο, έχετε τον λόγο. Μπορείτε να έρθετε από 

δω για να καταγράφεται.  

Πάσχος Γεώργιος: Καλά θα είναι αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις να 

απαντήσω συνολικά.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, θέλετε να υποβάλλετε, κύριοι συνάδελφοι, άλλες 

ερωτήσεις; Απαντήστε, κύριε Πάσχο.  

Πάσχος Γεώργιος: Η ερώτηση έχει βάση όσον αφορά την κοινωνική μέριμνα. 

Ωστόσο επιβάλλετε να επιδείξουμε πνεύμα οικονομίας και το δεύτερο δεν υπάρχει 

δυνατότητα να χωρίσουμε κάποια άλλη διεύθυνση, μια τρίτη διεύθυνση. Θα έλεγα 

υποχρεώθηκα να σταθμίσω το μέγεθος των αντικειμένων, την οικονομική δυνατότητα 

του Νομικού Προσώπου και αν θα ήταν τα διοικητικά ή άλλα θέματα της υποστήριξης 

δηλαδή του Νομικού Προσώπου, θα έλεγε ότι το περιβάλλον της υποστήριξης του 

μουσείου και τα ΚΑΠΗ θα μπορούσαν να στεγαστούν κάτω από μία διεύθυνση. 

Πρότασή μου είναι, ψηφίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, 

να μην δημιουργηθεί άλλη διεύθυνση στη φάση αυτή, θα ήταν κρίμα και θα έλεγε και 

πολυτέλεια, γιατί εγώ σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να λογοδοτήσουμε στον Σερραϊκό κόσμο, 

ένα νομικό πρόσωπο να δημιουργεί πολλές διευθύνσεις, πράγματι όμως (διακόπτεται από 

το Σώμα με αδιευκρίνιστο ερώτημα) και συνεχίζει λέγοντας, η βάση, το κριτήριο. (κάτι 

ρωτάει ο κ. Κατιρτζόγλου) 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε όμως διάλογο σας παρακαλώ. 

Πάσχος Γεώργιος: Η διεύθυνση, τα τμήματα και τις λειτουργίες. Και μια ακόμη 

εκδοχή μου που έψαχνα στην αρχή, ήταν να κάνω μία διεύθυνση σε όλο το Νομικό 

Πρόσωπο. Που σημαίνει αυτό ότι ο διευθυντής εκεί θα είχε την ευθύνη να διευθύνει 

τμήματα με πολλά ετερόκλιτα αντικείμενα. Αλλά οι εμπειρίες σας και οι δικές σας από 

τους οργανισμούς, όπως και η δική μου και στην θεωρεία και στην πράξη και με αφορμή 

ότι η προσχολική λειτουργία έχει τέτοιο μέγεθος, τέτοια ευαισθησία, τέτοιο πλήθος 

μαθητών, τέτοια κατάσταση που απαιτεί ξέχωρη διεύθυνση. 
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 Μου είπαν, μου συμβούλευσαν και από την ΕΕΤΑΑ με 80 τόσα άτομα, 

εκατοντάδες παιδιά, με άμεση σχέση με τους γονείς είναι απαραίτητη η διεύθυνση 

προσχολικής. Έτσι γεννήθηκε αυτόματα, εκ της αφαιρέσεως δηλαδή η άλλη διεύθυνση.  

Μοσχολιός Ζωγράφος: Αναφέρατε για τους παιδικούς σταθμούς, έχουμε ένα 

πρόβλημα με την μαγείρισσα του παιδικού σταθμού, και θέλω να κάνω μια πρόταση εγώ 

αν είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται όλες οι μαγείρισσες σε ένα σημείο και να 

μαγειρεύουν τα φαγητά και να πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς από ένα σημείο σε 

όλους. Η τεχνολογία τώρα έχει αλλάξει, θα έχουμε και οικονομία και όλες τις 

μαγείρισσες μαζί και στις αγορές θα έχουμε καλύτερες τιμές.  

κ. Πρόεδρος: Να ληφθεί υπόψη αυτό κύριε πρόεδρε.  

Δούκας Γεώργιος: Ήδη αυτό σαν σκέψη προχωράει να δούμε πως θα γίνει 

εφαρμογή.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν τοποθετήσεις επί του θέματος κύριοι συνάδελφοι; Να 

ανοίξουμε κύκλο τοποθετήσεων; Αν και νομίζω ότι το θέμα, επειδή έχει εξαντληθεί στο 

νομικό πρόσωπο, και ψηφίστηκε ομόφωνα, περισσότερο ερωτήσεις. (κάποιος λέει: Και 

παρατηρήσεις έχουμε κύριε πρόεδρε για αλλαγές). Λοιπόν, συνεχίζουμε, τοποθετήσεις, 

παρακαλώ τον γραμματέα, ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Γάτσιος, άλλος, αυτοί οι δύο, 

ωραία.   

Πάσχος Γεώργιος: Μήπως, κύριε Πρόεδρε, πριν γίνουν τοποθετήσεις να κάνω 

μια νομική διευκρίνιση πάνω εδώ σε αυτό το θέμα; Ο νόμος ορίζει και λέει… 

κ. Πρόεδρος: Εάν θέλετε καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο, κύριε Πάσχο, δεν 

ακούγεστε.  

Πάσχος Γεώργιος: Να γίνουν οι προτάσεις και όταν είναι σε ένα πλαίσιο του 

τυπικού, της τυπικής οργάνωσης αυτού του οργανισμού που τον ενέκρινε, το αποφάσισε 

το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου. Αν είναι οποιαδήποτε πρόταση 

νομικού χαρακτήρα επίσης θα είναι επιθυμητή οποιαδήποτε πρόταση. Ωστόσο θα πρέπει 

να ξέρει όμως και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι, έρχεται μόνο και μόνο για την σύμφωνη 

γνώμη και όχι για να καταρτίσει, παρόλα αυτά αν είναι κάτι που αφορά την τυπική 

οργάνωση που φαίνεται ότι είναι κάτι οξύμωρο ή ότι θέλει να λειτουργήσει άλλη μία 

διεύθυνση ή να πάψει να υπάρχει μια διεύθυνση και δεν συμφωνεί με την άποψη, εκεί οι 

προτάσεις θα έχουν βάση.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως 

είναι ένα πόνημα επεξεργασμένο που φαίνεται ότι έχει δουλευθεί και σε γενικές γραμμές 

είναι καλό και εμείς θα το ψηφίσουμε, όμως θα διαφωνήσω κύριε Πάσχο, είπατε να 

δούμε αν υπάρχουν προτάσεις και τα λοιπά. Εδώ θα πρέπει το μεγαλύτερο όργανο, που 

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες προτάσεις που έχουμε να λαμβάνονται υπόψη αν 

είναι σωστές και στον σωστό δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο να πούμε α εδώ δεν ισχύει 

και τα λοιπά, ούτε συμφωνώ μαζί σας, κύριε πρόεδρε, που λέτε ότι ήρθαμε να το 

ψηφίσουμε αυτό ξερά. Επισημαίνουμε, εδώ είναι και ο πρόεδρος, εδώ είναι και ο 

εισηγητής και άλλα μέλη του συμβουλίου, κάποια ζητήματα, δεν είναι τυχαίο που, δεν θα 

κάνω καμιά συνεννόηση με τον κύριο Χράπα ή με οποιοδήποτε άλλο, για ένα θέμα που 

το ζω και το ξέρω. Το επισημαίνω γιατί αυτός είναι ο οργανισμός, και επειδή κύριε 

Δούκα, εδώ αναφερθήκατε για γιατρούς, σας λέω λοιπόν ότι ούτε από το ΙΚΑ θα 

μπορέσετε  να  πάρετε,  ξέρει  και  ο κ.  Πρόεδρος  είναι  γιατρός  του  ΙΚΑ,  ούτε  από το 
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 Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο ασκεί δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, δεν είναι για να 

συνταγογραφεί. Δεν είναι ένας διευθυντής του Νοσοκομείου να συνταγογραφεί, κάνει 

άλλη δουλεία, πιο σοβαρή δουλειά. Για αυτό λέω, μπορούμε να κάνουμε από κάπου 

αλλού μια περικοπή και να κάνουμε ένα απλό συμφωνητικό με έναν γιατρό, με έναν 

χαμηλό μισθό, χαμηλό, αλλά να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Εσείς θα το βρείτε 

μπροστά σας. Αυτό ήθελα να πω, για αυτό δεν κολλάω μόνο στο τυπικό μέρος του 

νόμου. Είναι σωστό αυτό που λέει ότι είναι θέμα διοικητικού συμβουλίου, εγώ όμως δεν 

είμαι στο διοικητικό συμβούλιο, δεν πρέπει να το αναφέρω εδώ μέσα;  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει εκπρόσωπός σας στο διοικητικό συμβούλιο, στο νομικό 

πρόσωπο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δηλαδή, να μην αναφέρουμε τίποτε;  

κ. Πρόεδρος: Κοιτάξτε, υπάρχει από τον νόμο, σχηματίστηκε αυτό το νομικό 

πρόσωπο διαπαραταξιακά. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, καταλάβατε; Θέλω 

δηλαδή να πω, για να μην χρονοτριβούμε και λοιπά δεν μπορούμε να αναδεικνύουμε εδώ 

τα προβλήματα, την στιγμή που έχετε εκπροσώπηση, όλοι οι συνδυασμοί, υπάρχει 

εκπρόσωπός σας, διαμέσου του εκπροσώπου σας θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει στο 

Νομικό Πρόσωπο. Καταλάβατε;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν το ψηφίζουμε, συγχαίρω τον κύριο Πάσχο για την 

δουλειά που έκανε, εγώ έτσι έκρινα ότι έπρεπε να το πω. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γάτσιο, έχετε τον λόγο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Επειδή μιλάτε, κύριε πρόεδρε, ότι έχουμε εκπροσώπηση 

όλες οι παρατάξεις στο Νομικό Πρόσωπο, πρέπει να γνωρίζει το Σώμα, ότι ο οργανισμός 

εσωτερικής υπηρεσίας την ίδια μέρα πήγε στους εκπροσώπους των παρατάξεων για τον 

ψηφίσουν και δεσμεύτηκαν εκεί ότι θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε 

τις παρατηρήσεις μας εδώ. Τώρα αυτά που μας λέει ο κύριος Πάσχος, ότι δεν έχει 

αποφασιστικό χαρακτήρα και έχει μόνο γνωμοδοτικό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά πρέπει 

οι παρατηρήσεις που ενδεχομένως να γίνουν για το καλό του οργανισμού, όπως θα 

αποφασίσει το Σώμα, να συμπεριληφθούν. Και τον ψηφίσαμε, κύριε πρόεδρε, ακριβώς 

για τον λόγο, που πολλές φορές θεωρείται εσείς ότι κάνουμε στείρα αντιπολίτευση για 

την αντιπολίτευση. Για να προχωρήσουν οι ημερομηνίες, ενώ δεν τον είχαμε διαβάσει. 

Γιατί σας είπα ότι τον δώσανε στον εκπρόσωπό μας την ίδια μέρα. Δεν μπορεί ένας 

οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας να δίνετε την ίδια μέρα και να μπορεί να κάνει 

παρατηρήσεις εκεί και να λέμε ότι, αφού ψηφίστηκε στο Νομικό Πρόσωπο εδώ δεν 

έχουμε κανέναν λόγο. Εκτιμώ ότι έχει το δημοτικό Συμβούλιο λόγο, και πρέπει να 

ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις, αν υπάρχουν, για το καλό του νομικού 

προσώπου.. Γιατί ο οργανισμός δεν γίνετε για μια μέρα, γίνετε για πάντα. Εντάξει, 

μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις μετά.  

Εμείς θεωρούμε ότι, όπως έχει σχεδιαστεί ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του 

Νομικού Προσώπου δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα ως προς το κόστος. 

Όταν προβλέπει την δημιουργία δέκα τμημάτων και δύο γραφεία αυτοτελή του 

προέδρου. Την πρόσληψη 99 επιπλέον τακτικών υπαλλήλων, όπου σε σύνολο θα 

υπηρετούν, εφόσον βέβαια, γίνουν οι προσλήψεις, 207 τακτικών υπαλλήλων και 193 

υπαλλήλων, δηλαδή θα πάμε γύρω στα 500 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι 

ανέφικτο να γίνει.  
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Και όταν είναι κάτι ανέφικτο, 107 υπηρετούν, εμείς πηγαίνουμε στα 400 με τον 

καινούργιο οργανισμό. Ποιος είναι ο λόγος να βάλουμε τόσα πολλά, σίγουρα κάποια θα 

πρέπει να βάλουμε περισσότερα, αλλά θεωρώ ότι καταρχάς είναι πάρα πολλά τα άτομα 

τα οποία έχουν μπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Σίγουρα θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην οικονομία της χώρας.  

Επίσης θα θέλαμε να κάνουμε και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Στην εφαρμογή θα 

δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τις αρμοδιότητες των διευθυντών. Όπου στον ένα 

δίνονται αρμοδιότητες και δεν δίνονται στον άλλο για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες 

του προσωπικού του. Συγκεκριμένα δεν μπορεί ο ένας διευθυντής της προσχολικής 

αγωγής να εισηγείται στον άλλον διευθυντή τις ανάγκες σε προσωπικό της διεύθυνσής 

τους και λοιπά. Στον άλλο διευθυντή και περιλαμβάνονται αυτά στην σελίδα 6, 

περίπτωση 5, δεν μπορεί ο διευθυντής να μην έχει δικαίωμα να υπογράφει τις τυχόν 

εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού του και να πρέπει να έχει την έγκριση του 

άλλου διευθυντή. Όπως επίσης και για τις άδειες, αναφέρονται στην σελίδα 7, ή τις 

πράξεις των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.  

Για αυτό λοιπόν , προτείνουμε για την καλή λειτουργία των διευθυντών να 

επαναπροσδιοριστούν σε κάποια σημεία, ώστε ο καθένας να έχει την αυτοτέλειά του. 

Δεν ξέρω αν γίνει κατανοητό, ο ένας διευθυντής πρέπει να ρωτάει τον άλλον, ενώ είναι 

διευθυντές και οι δύο. Δεν μπορεί να είναι ένας διευθυντής ανώτερος από έναν άλλον 

διευθυντή. Ως προς την ύπαρξη των αυτοτελών γραφείων του προέδρου. Διαφωνούμε με 

την ύπαρξη αυτών των γραφείων. Κάτω από τον πρόεδρο υπάρχουν δύο αυτοτελή 

γραφεία, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να ενταχθούν στο διοικητικό τμήμα, δηλαδή να 

φύγουν εκεί και να ενταχθούν στο διοικητικό τμήμα. Πιστεύουμε ότι το τμήμα 

πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος η στελέχωση σε προσωπικό θα είναι 

δύσκολη, έως αδύνατη, που πιθανόν να έχουμε προϊστάμενο σε ένα τμήμα δίχως 

υπαλλήλους. Για αυτό προτείνουμε την μετατροπή του σε αυτοτελές γραφείο πολιτισμού 

και αθλητισμού. Αντί για τμήμα να γίνει αυτοτελές γραφείο πολιτισμού και αθλητισμού. 

Πιστεύουμε ότι σε μια υπηρεσία με διαχείριση χρημάτων πάνω από τέσσερα 

εκατομμύρια ευρώ, όπως είναι το δικό μας το Νομικό Πρόσωπο, με προσωπικό πάνω 

από 100 υπαλλήλους, θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα της οικονομικής διοίκησης, 

οικονομικό και διοικητικό. Τώρα είναι ένα, Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουν και να 

γίνει ένα οικονομικό και ένα διοικητικό, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη η λειτουργία του 

μόνο με έναν τμηματάρχη. Η επιλογή των διευθυντών θα πρέπει να γίνει από όλες τις 

ειδικότητες υπηρετούντων υπαλλήλων Π.Ε. ή Τ.Ε., χωρίς αποκλεισμό καμιάς 

ειδικότητας, όπως επίσης και η ειδικότητα ΠΕ διοικητικού οργάνωση επιχειρήσεων να 

υπάρχει και στις δύο διευθύνσεις γιατί κάποιες στις μία από τις δύο δεν υπάρχουν. Να 

μην αποκλείεται από την διεύθυνση της προσχολικής αγωγής, αυτά αναφέρονται στην 

σελίδα 21, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να γίνει διευθυντής αυτός που έχει 

σπουδάσει στο πανεπιστήμιο με ειδικότητα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και 

να τον αποκλείουμε εμείς.  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. (χτύποι κουδουνιού). Μην 

κάνετε διάλογο, συνεχίστε κύριε Γάτσιο. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε εξειδικευμένο προσωπικό 

για το αντικείμενο, καθώς η παραπάνω ειδικότητα είναι η καταλληλότερη σε θέματα 

διοικητικά και οργανωτικά. Η καταλληλότερη από όλες είναι αυτή πραγματικά. 
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Τέλος, δεν μπορεί να αποκλείεται από την πρώτη διεύθυνση η ειδικότητα του ΠΕ 

νηπιαγωγών ή ΤΕ νηπιαγωγών ή βρεφονηπιοκόμο. Αποκλείεται να γίνουν όλοι 

διευθυντές, καθώς ο κύριος όγκος του νομικού προσώπου… 

κ. Πρόεδρος: …Ένα λεπτό, κύριε Γάτσιο. 

Γάτσιος Αθανάσιος: ...Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, προέρχεται από την 

προσχολική αγωγή και με αυτές τις ειδικότητες διαχειριζόταν μέχρι σήμερα και τα 

διοικητικά και τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν στην λειτουργία του. Αυτές είναι οι 

παρατηρήσεις μας στον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.   

Πάσχος Γεώργιος: Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα τις τοποθετήσεις σας 

και θα δώσω τις διευκρινήσεις. Δεοντολογικά πληθώρα διατάξεων επιμένουν και λένε ότι 

οι προϊστάμενοι μονάδων οργανικών μονάδων επιλέγονται με συνάφεια, το διαβάζω, 

πολλές διατάξεις το επαναλαμβάνουν,. Προϊστάμενοι στους οργανισμούς των ιδίων 

υπηρεσιών όπου καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ των οποίων οι κλάδοι, των κατά 

περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα κλάδου και το αντικείμενο 

των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το ξεπεράσω. 

Φαντάζομαι ούτε και όσοι έχετε εμπειρίες από τέτοια θέματα, σε οργανισμούς, συμβαίνει 

αυτό που λέτε, δηλαδή, εγώ επιμέρισα, λόγω συνάφειας της σχέσης προϊστάμενοι 

τμημάτων να προέρχονται μέσα από το δυναμικό που έχει σχέση. Να έχουν τους 

βαθμούς που λένε οι διατάξεις Α, Β, και τα λοιπά, και να είναι συναφείς. Αυτό 

εφαρμόσαμε, και έτσι διευθυντές θα μπορούν να γίνουν μέσα από το προσωπικό των 

διευθύνσεων, των τμημάτων και μόνο. Από τα τμήματα μέσα της κάθε διεύθυνσης. Για 

αυτό δεν βλέπετε διοικητικών λειτουργιών ή ΤΕ ή ΠΕ ή ΔΕ, για διευθυντές δεν υπάρχει 

ΔΕ, να γίνει στη δεύτερη διεύθυνση ή και το ανάποδο να γίνει από τη διεύθυνση 

προσχολικής αγωγής, να γίνει διευθύντρια των διοικητικών οικονομικών, με αυτή την 

διάταξη η οποία εφαρμόζεται.  

Το δεύτερο ένα άλλο θέμα που θίξατε καλό και θα αναφερθούμε είναι οι 

αρμοδιότητες. Είπατε κάτι ότι, μπορεί η διευθύντρια, για παράδειγμα, της προσχολικής 

αγωγής να μην μπορεί να δίνει άδεια στο προσωπικό και μόνο να μονογράφει. Κοιτάξτε, 

δεν πρόκειται για ανώτερο ή κατώτερο διευθυντή. Πρόκειται για καθ΄ ύλην αρμοδιότητα. 

Ο διευθυντής προσωπικού που είναι ο ένας από τους δύο σαφώς και ασχολείται και με 

τις άδειες και με τις προσλήψεις, με τις προαγωγές, με όλα τα ζητήματα του προσωπικού, 

βεβαίως ο προϊστάμενος έχει την ευθύνη εποπτείας για αυτούς και μονογράφει. Ο 

διευθυντής θα ασχοληθεί πραγματικά. (διακόπτεται από τον κ. Γάτσιο που κάτι ρωτάει αι 

συνεχίζει). Έχουμε αφαιρέσει όλες τις υποθέσεις προσωπικού από τον άλλον διευθυντή 

για όλο το Νομικό Πρόσωπο, να μην δώσω στον διευθυντή της προσχολικής αγωγής την 

αρμοδιότητα όλων των θεμάτων προσωπικού. Δεν μπορεί να την πάρει, άλλωστε και 

στους οργανισμούς της Νομαρχίας και των Δήμων, ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών τι 

είναι; Είναι υπεύθυνος να εποπτεύει το προσωπικό του, αλλά δεν μπορεί να δίνει άδειες, 

ο διευθυντής προσωπικού είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού. Χειρίζεται θέματα 

τοποθετήσεων, μεταθέσεων, μετακινήσεων, και λοιπά. Βεβαίως και ο διευθυντής 

τεχνικών υπηρεσιών ελέγχει το προσωπικό του, βεβαίως η συνεργασία των διευθυντών 

είναι νόμος δεοντολογίας. 
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Ο οργανισμός στήθηκε για να δώσει μια εικόνα εξυπηρέτησης με αυτές τις 

λειτουργίες που είανι βασικά τρεις στον αριθμό, τις εστιάζω, προσχολική δραστηριότητα, 

και οι ανάγκες παρά πολλές, ειδικότητες πάρα πολλές, όταν θα έχει την δυνατότητα το 

διοικητικό συμβούλιο ας το κάνει, τα ΚΑΠΗ άλλη δραστηριότητα υποστήριξης αυτής 

της κοινωνικής ομάδας, και η άλλη δραστηριότητα που είναι πολιτισμός, αθλητισμός και 

περιβάλλον μαζί. Αυτή η Τρίτη δραστηριότητα, το περιβάλλον, το θεωρώ πολύ ισχυρό 

χαρτί του νομικού προσώπου και κατ΄ επέκταση του Δήμου Σερρών. Έμεινε πίσω, δεν 

υπάρχει προσωπικό να το λειτουργήσει και δεν υπάρχει ειδικότητα ατόμων να το βγάλει 

προς τα έξω. Χάνει τεράστια ποσά ο Δήμος, ενώ οι άλλες πόλεις που είδα έχουν μεγάλη 

δραστηριότητα στο θέμα του περιβάλλοντος, μουσείου φυσικής ιστορίας. Καλά το 

ξεκινήσατε, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, έχει σπουδαιότατη υποδομή και μένει 

τώρα από δω και πέρα με τις ειδικότητες που θα το στελεχώσει, ότι προσωπικό υπάρχει 

σε σχέση μόνιμου τακτικού προσωπικού. Είναι πρόβλεψη. Πρόβλεψη και για τις 

αποχωρήσεις να υπάρχει πρόβλεψη, και να προσλαμβάνονται σταδιακά, δεν μπορεί να 

προσληφθούν 100 προτεινόμενα άτομα αύριο. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, και για 

αυτό στον οργανισμό υπάρχει ρητή στο τέλος αναφορά ότι οι προσλήψεις του 

προσωπικού γίνονται με βάση τις οικονομικές δυνατότητες. Για τα επόμενα έτη δεν 

μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, εκτιμάται όμως ότι θα προκαλείται ετήσια δαπάνη 

ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες. Ήταν είναι αναπόφευκτη 

η στελέχωση. Στήνονται Νομικά Πρόσωπα και να μην έχουν ούτε έναν διοικητικό 

υπάλληλο, ούτε ΤΕ, έφτασα να κάνω πρόσληψη. Αδιάφορα ποιους θα προσλάβει και 

αδιάφορα αν θέλουμε έναν οργανισμό να δουλέψει έτσι. Έκανα όμως μεγάλη υπομονή 

και θα μπορούσα να πω εδώ, ειδικά για το προσωπικό που το ανέφερα και θα σας 

ενδιέφερε εσάς πάρα πολύ, ένα λεπτό. Λοιπόν ακούστε ενδεικτικά, ειδικότητες. 

Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητική Οργάνωση, Διοίκηση Αθλητισμού, Πολιτικών 

Επιστημών, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι, Διοικητικού – Λογιστικού, Καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, για το φυσικό 

μουσείο, Παιδοψυχολόγο, Αθλίατρο, καλών τεχνών και τα λοιπά. Κανείς στο Νομικό 

πρόσωπο δεν υπήρχε σήμερα. Μηδέν, υποχρεώθηκα να συστήνω θέσεις. Ειδάλλως δεν 

καταλάβαινα γιατί πρέπει να στήσω έναν τέτοιο οργανισμό. Τα έκανα όμως με πολύ 

πνεύμα οικονομίας για αυτό θα δείτε μία θέση, μία δύο θέσεις αντίστοιχα στις 

ελλείπουσες ειδικότητες. Και όπως είπα οι θέσεις αυτές είναι πρόβλεψη, έχουν μια 

δυναμική που καλύπτουν αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, 

εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να κατηγορηθώ, ως σχεδιαστής, και το νομικό πρόσωπο θα 

ελέγχεται και εσείς που σήμερα συμφωνείτε, θα τον εγκρίνεται εν πάσει περιπτώσει με 

όποιες παρατηρήσεις, γιατί δεν θα υπάρχει πρόβλεψη. Αυτά σε ότι έχει να κάνει με τις 

επισημάνσεις. Αν παρέλειψα κάτι είμαι στη διάθεσή σας.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Τα δύο γραφεία…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γάτσιο δεν σας ακούμε. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Άλλη μία ήταν η παρατήρησή μου, κύριε Πρόεδρε, η οποία 

έλεγε να καταργηθούν το γραφείο γραμματείας, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και 

το γραφείο προγραμματισμού και οργάνωσης και να μεταφερθούν στο τμήμα της 

διοίκησης. Γιατί νομίζω ότι είναι δύο γραφεία τα οποία δεν είναι απαραίτητα για το 

νομικό πρόσωπο.  
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Πάσχος Γεώργιος: Εγώ δεν ψηφίζω, μόνο εισηγούμαι, αποδέχτηκε το διοικητικό 

συμβούλιο που πρότεινα. Είδα και άλλους παρόμοιους, την καβάλα, την Θεσσαλονίκη. 

Μπορείτε να τα κρατήσετε έτσι, ως αυτοτελή, τα οποία δεν εμπλέκονται με άλλες 

υπηρεσίες, δεν δίνουν αναφορά στις διευθύνσεις, αλλά εργάζονται με επιτελικό, 

στρατηγικό σκοπό, στην πραγματικότητα θα είναι τώρα δικοί μας άνθρωποι, αλλά αυτό 

δεν θα πείραζε να τα εντάξετε και στη διεύθυνση διοικητικού, προσωπικά εκτιμώ δεν θα 

πείραζε, αλλά ο λόγος που είναι χωριστά είναι ακριβώς για να μπορεί να εισηγείται και 

να ερευνά πράγματα, αδιάφορα τι αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού 

προσώπου. Για αυτό σας καταθέτω την εισήγηση. Το ένα γραφείο είναι ουσιαστικά η 

γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου και κάνει τις δημόσιες σχέσεις του νομικού 

προσώπου. Αν θέλετε εντάσσεται στη διεύθυνση διοικητικού, όπως παρατηρήσατε.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Και για το διοικητικό – οικονομικό που το έχετε σε ένα 

τμήμα, να γίνουν δύο τμήματα.  

Πάσχος Γεώργιος: Οι σημερινές ανάγκες με βάση διοικητικές πράξεις, με το 

σύνολο του δυναμικού που έχει δεν δικαιολογούσαν να έχει μια αυτοτέλεια.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Δικαιολογούνται τμήματα κάτω από τον πρόεδρο. 

Πάσχος Γεώργιος: Είναι γραφεία, δεν τμήματα με προϊσταμένους. (Κάτι λέει 

χωρίς να ακούγεται ευκρινώς). 

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το θέμα, μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι 

συνάδελφοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:     Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 
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Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ναι, με τις αλλαγές τις οποίες έχουμε 

επισημάνει. 

κ. Πρόεδρος: Με τις αλλαγές τις οποίες θα παρακαλούσα, κύριε Γάτσιο, να τις δώσετε 

εγγράφως στην γραμματεία, για να 

καταγραφούν.  

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι, με τις αλλαγές τις οποίες έχουμε 

επισημάνει. 

Δρίγκα Χρυσούλα: Ναι, με τις αλλαγές τις οποίες έχουμε 

επισημάνει. 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Ναι, με τις αλλαγές τις οποίες έχουμε 

επισημάνει. 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε, κύριοι συνάδελφοι στο επόμενο θέμα, το πέμπτο θέμα: 

«Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2011». 

Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πάσχο για όλη την δουλειά που έκανε, τα είπαμε και 

προηγουμένως, να είστε καλά.  

Αγοραστός Αγοραστός: Γιατί πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, ξανά και ξανά. 

κ. Πρόεδρος: Οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε, κύριε Αγοραστέ. 

Αγοραστός Αγοραστός: Δεν πληρώνεται, συγνώμη δηλαδή, δεν πληρώνεται για 

ότι έκανε. 

κ. Πρόεδρος: Αν θέλετε την αλήθεια δεν πληρώνεται.  

Αγοραστός Αγοραστός: Δεν πληρώνεται; 

κ. Πρόεδρος: Όχι. Το δηλώνω δημοσίως, ο κύριος Πάσχος δεν πληρώνεται.  

Αγοραστός Αγοραστός: Για άλλο λόγο, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι 

πληρώνεται, για αυτό.  
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κ. Πρόεδρος: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. «Έγκριση προϋπολογισμού, λοιπόν, της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2011». Εισηγητής ο κύριος Καλαϊτζίδης. Παρακαλώ, 

κύριοι συνάδελφοι ησυχία. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι ο 

πρώτος προϋπολογισμός της εταιρείας , είναι σχετικά απλός, όσον αφορά τα έσοδα 

προκύπτουν μόνο από τους τόκους από τα διαθέσιμα της εταιρείας, οι δαπάνες έχουν 

προϋπολογιστεί συνολικά σε 65.464,00 ευρώ. Όσον αφορά το πλάνο για την αξιοποίηση 

των διαθεσίμων έγινε περιγραφή σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Εδώ 

προϋπολογίζονται οι στόχοι σε οικονομικά μεγέθη, η ΔΑΕΚΑΣ δεν έχει προσωπικό, 

είμαστε εγκατεστημένοι στην δημοτική κοινότητα του Μητρουσίου, τα έσοδα την 

επόμενη χρονιά, αν παραμείνουν έτσι, θα είναι περίπου τις δέκα χιλιάδες επιπλέον, όσον 

αφορά τις δαπάνες, ο μόνος κωδικός, που βρισκόμαστε τρεις μήνες πριν από το κλείσιμο 

της χρήσης, ο μόνος κωδικός που έχει ενεργοποιηθεί είναι αυτός που έχει να κάνει με τις 

δημοσιεύσεις ισολογισμών, καταστατικού και τα λοιπά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι 

άλλο, αν θέλετε μπορώ να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις.  

κ. Πρόεδρος: Κύκλος ερωτήσεων; Ο κύριος Νιζάμης, ο κύριος Κατιρτζόγλου, οι 

δύο. Παρακαλώ κύριε Νιζάμη. 

Νιζάμης Δημήτριος: Μία ερώτηση έχω να κάνω σε ότι αφορά την λειτουργία 

της ΔΑΕΚΑΣ. Όπως ανέφερε ο κύριος πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας της 

δημοτικής, δεν υπάρχει προσωπικό αυτή την στιγμή στην εταιρεία. Πως λειτουργεί, 

γραμματειακή υποστήριξη, ποια είναι η δαπάνη που δημιουργείται, πως γίνονται οι 

συνεδριάσεις, ποιος τις συγκαλεί, πως γίνονται οι δημοσιεύσεις, ποιος τις κάνει; Πως 

γίνονται αυτά τα πράγματα διαδικαστικά, εν πάσει περιπτώσει.  

κ. Πρόεδρος: Δώστε απάντηση, κύριε Καλαϊτζίδη. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Να απαντήσω και στο επόμενο.  

κ. Πρόεδρος: Α, παρακαλώ, κύριε Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου  Βασίλειος: Με βάση τον προϋπολογισμό και με βάση την 

εισήγηση που ακούσαμε πρόκειται για μια εταιρεία η οποία δεν λειτουργεί. Έτσι. Ισχύει 

αυτό, δεν ισχύει, για ποιο λόγο δεν ισχύει, εν πάσει περιπτώσει, αν δεν ισχύει. Πιστεύω 

ότι είναι μια τοποθέτηση. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Όχι η εταιρεία λειτουργεί, απλά βρισκόμαστε ακόμη 

στο στάδιο της συγκρότησης. Μόλις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε 

και η έδρα της εταιρείας, δυστυχώς υπήρξε προσωπικό, ως ΚΑΔ, αλλά έχει μεταφερθεί 

στο προσωπικό του Δήμου Σερρών. 9μελές είναι το Δ.Σ. της εταιρείας στο οποίο 

συμμετέχουν και οικονομολόγοι και πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι βοηθήσαμε όλοι μαζί 

στην σύνταξη του προϋπολογισμού. Όσον αφορά για γραμματειακή υποστήριξη, έχουμε 

την βοήθεια του πρώην υπαλλήλου της ΚΑΔ, του κυρίου Μανάφη, και τώρα με την 

μετεγκατάσταση στο Μητρούσι, έχουμε την βοήθεια, γιατί περί βοήθειας πρόκειται, μιας 

δημοτικής υπαλλήλου, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να στελεχωθούμε, 

έχουμε απευθυνθεί και στην ΑΝΕΣΕΡ για να μας παρέχει υποστήριξη, γιατί όπως 

καταλαβαίνετε τους μήνες αυτούς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλοι μας, το 

Δ.Σ., κάναμε το καταστατικό, κάναμε τον προϋπολογισμό, κάναμε τα πάντα.  

Γκότσης Ηλίας: Αυτή η δημοτική υπάλληλος, τι είναι, που στεγάζεται, που;  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Στεγάζεται στο Μητρούσι. Είναι υπάλληλος του Δήμου 

που έχει έδρα το Μητρούσι, την Κοινότητα Μητρουσίου.  
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Γκότσης Ηλίας: Άλλο ρωτάω, ποιο είναι το αντικείμενό της; 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Υδρονομέας. 

Γαλάνης Στέργιος: Είναι υδρονομέας, έχει όμως ασχοληθεί και με διοικητικά 

θέμα και βοηθάει την ΔΑΕΚΑΣ. Και αν χρειάζεται κάποια απογεύματα, επίσης βοηθάει. 

Μέχρι στιγμής αυτή ήταν η πρώτη συνεδρίαση που έκανε η εταιρεία και είχε την κάλυψη 

της υπαλλήλου σε διοικητικά θέματα.  

κ. Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση δεν υπάρχει, μπαίνουμε στις τοποθετήσεις. Ποιος 

θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; Ο γραμματέας, άλλος κανείς; Όχι.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Άκουσα με προσοχή τον πρόεδρο της ΔΑΕΚΑΣ. Όσον 

αφορά το πρώτο σκέλος τα έσοδα τα προϋπολογίζουμε στα 30.000,00 ευρώ είναι από 

τους τόκους και στο σκέλος των εξόδων αναφέρεται ένα ποσό 65.000,00 ευρώ, κύριε 

πρόεδρε, επειδή σας εμπιστεύομαι θα συμφωνήσουμε και στο σκέλος των εξόδων, αλλά 

η παράταξή μας είναι αδύνατο να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό που δεν είναι 

ισοσκελισμένος, και όχι μόνο δεν είναι ισοσκελισμένος αλλά έχει και μια απόκλιση της 

τάξεως του 110%. Αντιλαμβάνεστε ότι, μας είναι αδύνατον να ψηφίσουμε έναν 

προϋπολογισμός της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης του 

Δήμου Σερρών. Ευχαριστώ.  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Να απαντήσω; 

κ. Πρόεδρος: Ναι, απαντήστε κύριε Καλαϊτζίδη. 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος: Όπως ανέφερε νωρίτερα, ο μόνος κωδικός που έχει 

ενεργοποιηθεί είναι ο κωδικός των δημοσιεύσεων, όπως επιβάλει ο νόμος για τις 

ανώνυμες εταιρείες. Ήθελα να πω ότι δεν είναι δεσμευτικός ο συγκεκριμένος 

προϋπολογισμός, πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία δεν είναι υποχρεωτικό να είναι 

ισοσκελισμένος. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν είμαστε 

αναγκασμένοι να τον τροποποιήσουμε. Προσωπικά εγώ δεν πείθουμε για τον λόγο που 

δεν θα τον ψηφίσετε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 
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Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος: Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος: Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα: Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Παρών 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, έκτο θέμα: 

«Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου)». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Έβδομο θέμα: «Έγκριση διάθεσης και πώλησης καρτών 

ελεγχόμενης στάθμευσης στους τριτοπωλητές από τον Δήμο Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Όγδοο θέμα: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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κ. Πρόεδρος: Το ένατο θέμα ήτα το θέμα που συζητήσαμε χθες. Δέκατο θέμα: 

«Έγκριση προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, 

διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 20.910,00 € και έγκριση της υπ’ αριθμ. 107/2011 

μελέτης». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος:  Το ενδέκατο θέμα: «Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά 

από συμψηφισμό, από την κ. Μπαΐρα Δημητρούλα». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος:  Δωδέκατο θέμα: «Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα 

προϋπολογισμού δαπάνης 6.970,00 €, εργασιών περίφραξης τμήματος του ΧΥΤΑ 

Σερρών». 

Ο κύριος Κοτρώνης, θέλετε…. 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Τοποθέτηση. 

κ. Πρόεδρος:  Μισό λεπτάκι, έχουμε τον κύριο Χράπα, ο οποίος είναι ο 

εισηγητής. Ας προηγηθεί, κύριε Κοτρώνη, και μετά κάνετε την τοποθέτηση. Παρακαλώ, 

κύριε Χράπα.  

Χράπας Παντελής:  Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουμε τον 

προϋπολογιστικό πίνακα, προϋπολογιστικής δαπάνης 6.970,00 ευρώ, για εργασίες 

περίφραξης στο βόρειο, βορειοανατολικό τμήμα του ΧΥΤΑ Σερρών. Όπως αναφέρει και 

η τεχνική έκθεση πρόκειται για μια περίφραξη συνολικού μήκους 650μέτρων. Το έργο 

θα γίνει από συνεργεία του Δήμου και η εκσκαφή, τοποθέτηση πασάλων και του 

σύρματος πρέπει να γίνει, επιβάλλεται να γίνει γιατί 1ον αποτρέπει να φέρει πίσω 

κάποιων ανθρώπων που δεν πρέπει να έχουν παρουσία μέσα στον ΧΥΤΑ και 2ον γιατί 

επιβάλλεται από συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Επίσης απαιτείται και 

τροποποίηση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση. Αν θέλετε συγκεκριμένα να σας πω 

και κωδικούς, νομίζω όμως ότι τα έχουν οι αρχηγοί των παρατάξεων, δεν έχω να πω κάτι 

άλλο. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, έχετε τον λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Κύριε Πρόεδρε, εξαρχής θέλω να καταθέσω ότι θα 

ψηφίσουμε θετικά. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να κάνω κάποιες 

παρατηρήσεις, πιστεύω χρήσιμες για το μέλλον σε παρόμοιες περιπτώσεις. Όπως 

θυμάστε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ψηφίσαμε δ΄6υο παρόμοια θέματα που 

αφορούσαν την λειτουργία του ΧΥΤΑ. Το ένα ήταν ανάπτυξη νέων δικτύων , το δεύτερο 

κατασκευή δικτύου κυκλοφορίας πάλι και έρχεται λοιπόν το τρίτο αυτό θέμα για την 

περίφραξη ενός τμήματος του ΧΥΤΑ Σερρών 6.970,00 και συμπληρώνεται. Πιστεύω ότι 

η λειτουργία του ΧΥΤΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2011 αποτελεί σκάνδαλο όσο και σκληρός 

και αν είναι ο χαρακτηρισμός από τον κύριο Δήμαρχο και όσο και αν διαρρηγνύει τα 

ιμάτιά του με τις πρώτες μας τοποθετήσεις. Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις της δημοτικής 

αρχής αποδεικνύει ότι δεν λειτουργούσε σωστά ο ΧΥΤΑ από τους περίφημους ιδιώτες 

που  τα  ξέρουν  όλα  και  τα  κάνουν  όλα καλά.  Και δεν λειτουργούσε,  με συμφέρον σε  
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βάρος του Δήμου, αλλά και το πιο σημαντικό μάλλον δεν τηρούσε τους 

περιβαλλοντικούς όρους. Τώρα που λέει ο κύριος αντιδήμαρχος που πρέπει να υπήρχε, 

σαν προϋπόθεση, τώρα δημιουργήθηκε η προϋπόθεση; Δεν υπήρχε πριν; Αυτές τις 

παρεμβάσεις που τώρα κάνουμε, αμέσως μόλις ανέλαβε ο Δήμος την διαχείριση είναι 

απαραίτητες, μάλλον από ότι καταλαβαίνουμε για την λειτουργία του ΧΥΤΑ, δεν 

γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε πριν τέτοιο θέμα, ελλείψεις δηλαδή, τις οποίες τμηματικά 

φέρνετε για να μην αντιληφθούμε την ελλιπή λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του ΧΥΤΑ. 

Γιατί δεν τα φέρατε αυτά τα θέματα σε μια συνεδρίαση και έρχονται ξεχωριστά; Για να 

μην καταλάβουμε ότι κάτι δεν λειτουργούσε καλά; Εν πάσει περιπτώσει, εγώ θέλω να 

απονείμω τα εύσημα σε όσους συνέβαλαν στην αλλαγή πλεύσης της Δημοτικής Αρχής 

που είναι κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να αναφέρω ονόματα, οι σύμβουλοι της 

πλειοψηφίας αλλά και της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή 

οι οποίοι, από ότι γνωρίζω καταψήφισαν την συνέχιση της εργολαβίας και προ του 

κινδύνου ο Δήμαρχος να εκτεθεί ανεπανόρθωτα, συμφώνησε και αυτός. Θέλω επίσης να 

δηλώσω την ικανοποίησή μου γιατί μέχρι τώρα η λειτουργία του ΧΥΤΑ από τους 

υπαλλήλους του Δήμου, κυρίως από τον κύριο Παπαδίκη, οι οποίοι, παρά την απότομη 

και απροειδοποίητη παραίτηση του εργολάβου, μέχρι τώρα τουλάχιστον τα καταφέρνουν 

και μηδαμινό κόστος το ίδιο καλά και μάλλον καλύτερα. Εμείς θα είμαστε σε κάθε 

περίπτωση στο πλευρό τους, θεωρώντας ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης, και μάλιστα 

χθες το μεσημέρι με άλλα δύο μέλη της Διάβασης κάναμε επί τόπου παρουσία 

υπαλλήλων, έλεγχο και πως λειτουργεί. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία 

αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θα τα πούμε εν καιρό. Αλλά είναι μια απόδειξη 

ακόμη μετά το χθεσινό με το αναψυκτήριο που στηρίχθηκε από την αντιπολίτευση. Μην 

θεωρείται την στάση μας κακόψυχη θέση, μίζερη και κακή. Το αποδεικνύεται με τις 

πράξεις σας, γιατί ντροπή είναι δηλαδή; Σας είπα να μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη 

σας, ως αντιπολίτευση που δεν το φέρατε το θέμα και μάλιστα όταν το φέρναμε εμείς 

μας κατηγορούσατε, δεν μπορείτε να λέτε όχι. Κοιτάξτε ότι εμείς είμαστε θετικοί, 

θέλουμε να συμβάλλουμε, μπορείτε να πείτε ότι ήταν μια θέση την αλλάζουμε και 

συνεχίζουμε. 800 χιλιάδες ή 500 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο; Και μελάτη δήθεν, που μας 

έφερε την άλλη φορά, ποιος μας έφερε, για να καταλάβουμε εμείς εδώ ότι το κόστος 

είναι τεράστιο είναι μεγάλο, ότι δεν συμφέρει η λειτουργία, η αυτοδιαχείριση, πρέπει να 

συνεχίσει ο εργολάβος. Να μην κάνουμε συγκρίσεις, με πόσα άτομα λειτουργούσε μέχρι 

τώρα, δεν θέλω να συνεχίσω. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Μια απάντηση κύριε αντιδήμαρχε. 

Χράπας Παντελής:  Από ότι καταλαβαίνετε όλοι, εμείς βρήκαμε μια κατάσταση 

ως δημοτικό συμβούλιο, όλοι μαζί, όπως γνωρίζετε και εσείς, οι διαπιστώσεις μας δεν 

ήταν καλές. Στόχος είναι να λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου αλλά μέχρι να 

γίνει αυτό πρέπει να συντηρούμαι και να λειτουργούμε τον ΧΥΤΑ Σερρών. Τώρα όσον 

αφορά το πόσα άτομα απασχολούνται, ο κύριος Κοτρώνης αφού ήρθε και ..,.. είχε έναν 

οργασμό εργασιών εκεί …..δύο μπουλντόζες, ένας φορτωτής, και γίνονταν πάρα, πάρα 

πολλές εργασίες. Αυτά που σας λέω όταν έφυγα εγώ στις έντεκα παρά δέκα. Γνωρίζετε 

ότι το προσωπικό τις καθαριότητας δουλεύει έξι ώρες .. (ακολουθεί αδιευκρίνιστος 

διάλογος μεταξύ Χράπα και Κοτρώνη). 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Μυστακίδης. 
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Μυστακίδης Παύλος:  Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι ο κύριος Κοτρώνης 

αφού πήγε επάνω στον ΧΥΤΑ να μας πει τι βλέπει, πόσα μηχανήματα από την τεχνική 

Υπηρεσία ήταν εκεί πάνω, εάν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται με αυτό, δηλαδή, όλα τα 

μηχανήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας απασχολούνται πάνω και ένουν πίσω όλες οι άλλες 

δουλειές του Δήμου.  

κ. Πρόεδρος: Δεν χρειάζεται να δώσετε απάντηση. Κύριε Κοτρώνη, παρακαλώ. 

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος: Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος: Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα: Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Παρών 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 
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Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, δέκατο τρίτο 

θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Κοινωνικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 

207.600,00 €, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη», ψήφιση της αντίστοιχης 

πίστωσης, εγγραφή της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011 και την 

δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής μερίδας». 

Εισηγητής ο κύριος Γρηγοριάδης. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, δέκατο τέταρτο 

θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του προγράμματος για την λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας «Black sea 

Basin» 2007 – 2013». 

Εισηγητής ο κύριος Γρηγοριάδης. Δύο λόγια. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Πρόκειται για ένα καινούργιο πρόγραμμα, στο 

πρόγραμμα «Μαύρη Θάλασσα» για την προώθηση του τουρισμού και των αγροτικών 

προϊόντων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δίκτυο, 

το οποίο αγκαλιάζει σταθερές συνεργασίες μεταξύ των χωρών που είναι εμπλεκόμενες 

στο πρόγραμμα, πρόκειται για διακρατικές εισροές, προώθηση χαρακτηρισμένων 

τοπικών προϊόντων της κάθε περιοχής και εν τέλει την ανάδειξη και προβολή της κοινής 

περιοχής όλων αυτών των κρατών που θα συμμετέχουν. Το γενικό σχέδιο είναι η 

ανάπτυξη της των χωρών που συμμετέχουν και η προβολή  τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, η δημιουργία μεταξύ τους, η 

προβολή και τουριστική ανάδειξη ενιαίου συνόλου μέσα από την δικτύωση και την 

εξασφάλιση συνεργιών. Οι εταίροι του έργου, πρέπει να τους αναφέρω, είναι ο Δήμος 

Σερρών, η ΑΝΕΣΕΡ Σερρών, Ο δήμος _____ από την Ουκρανία, τα επιμελητήρια της 

Αρμενίας, τα επιμελητήρια της Μολδαβίας, ένας εταίρος από την Βουλγαρία και ένας 

εταίρος από την Ρουμανία. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 663.000,00 ευρώ, ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Σερρών είναι 120.000,00 ευρώ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης:  663.000,00 ευρώ ή 650.000,00 ευρώ. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  663.000,00 ευρώ. 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  650.000,00 ευρώ γράφεται εδώ.  
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης:  Το ξέρω, δεν έχετε και άλλα από την εισήγηση, 

όταν πήρατε τις εισηγήσεις, κύριε Κοτρώνη, δουλευόταν το πρόγραμμα, δεν είχε 

ολοκληρώσει ακόμη, όπως και τώρα ακόμη δεν έχουμε τον εταίρο της Βουλγαρίας και 

της Ρουμανίας, όπως σας είπα. Δουλεύεται, μέχρι 30 του μηνός πρέπει να καταθέσουμε 

την πρόταση, για αυτό και υπήρχε αυτή η αλλαγή. Επικεφαλής εταίρος είναι η ΑΝΕΣΕΡ. 

Το ποσό των 120.000,00 ευρώ αντιστοιχεί σε μας, να πάρουμε αλλά όχι χρήμα, αυτά θα 

τα δαπανήσουμε για την προβολή των προϊόντων και παρόμοια. 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, δέκατο πέμπτο 

θέμα: «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας, ορισμός οργανωτικής επιτροπής, διάθεση σχετικής πίστωσης ύψους 

3.080,00 €, έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου και της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην τελική συνάντηση και στην συνάντηση σχολείων του έργου: «PIMMS 

TRANSFER». 

Λοιπόν, Εισηγητής ο κύριος Γρηγοριάδης.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Ο Δήμος Σερρών μέσω του προγράμματος αυτού, 

θα έχουμε στην πόλη μας την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μέσα σε αυτήν την 

εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες δράσεις, οι οποίες είναι, βράβευση 

του σχολείου που πρώτευσε κατά την διάρκεια της δράσης πρόκρισης σχολείων, 

υπαίθρια έκθεση στην πλατεία Ελευθερίας που θα παρουσιαστούν διάφορες δράσεις 

μέσω του προγράμματος, κλείσιμο τμήματος της Μεραρχίας όπου θα πραγματοποιηθούν 

εκδηλώσεις από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, βραδινή ποδηλατοδρομία 

σε συνεργασία με την ποδηλατοδρομία που γίνεται κάθε Πέμπτη εδώ, στις Σέρρες, και 

πρόταση προς το ΚΤΕΑΛ για δωρεάν μεταφορά στις 21 Σεπτεμβρίου όποιου μετακινηθεί 

στην πόλη.  

Και το δεύτερο σκέλος είναι η συμμετοχή του Δήμου στο Λονδίνο για την τελική φάση 

του προγράμματος. Να αναφέρω ποιοι προτείνονται για να μεταβούν;  

κ. Πρόεδρος: Θα αναφέρω εγώ, κ. Γρηγοριάδη, συγνώμη. Από τους αιρετούς θα 

συμμετάσχει ο κ. Δήμαρχος, και ένας αντιδήμαρχος, ο κ. Γαλάνης, ένας δημοτικός 

σύμβουλος από την αντιπολίτευση, πριν ξεκινήσουμε, είχαμε πει για τον κ. Αγοραστό, 

συμφωνεί το Σώμα, ωραία. Καταγράφεται ο κύριος Αγοραστός. Οι υπάλληλοι του Δήμου 

οι οποίοι θα συμμετάσχουν είναι ο προϊστάμενος του κυκλοφοριακού σχεδιασμού ο κ. 

Παπαδίκης Νικόλαος, ο προϊστάμενος του τμήματος έργων, ο κ. Δασκαλόπουλος 

Πέτρος, η διαχειρίστρια του έργου η κα Ιωαννίδου Παρασκευή, η υπάλληλος του 

τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού, με ένα ερωτηματικό για το εάν θα συμμετάσχει, η 

κα Μίκηκη Φωτεινή, που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, ο υπάλληλος του τμήματος έργων, 

ο κ. Φιλταντζής Αθανάσιος, και από το τρίτο σκέλος όπου υπάρχει από τα σχολεία 

συμμετοχή εκπαιδευτικών σχολείων που συμμετείχαν στη δράση πρόκρισης σχολείων, 

αυτή ήταν η δράση, στη συνάντηση σχολείων στο Λονδίνο, για τις ημερομηνίες που 

προαναφέραμε, τρία άτομα θα συμμετάσχουν, ένας διευθυντής, και δύο δάσκαλοι. 

Συγκεκριμένα, αυτοί θα προέρχονται ή από το πειραματικό, ή από το 15ο, ή από το 21ο, 

περιμένουμε βέβαια, δεν έχουμε ακόμη τα ονόματα των εκπαιδευτικών αυτών των 

δασκάλων, περιμένουμε απάντηση από την πρωτοβάθμια.  
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Όπως γνωρίζεται αυτό το «PIMMS TRANSFER» κλείνει ουσιαστικά, υπόσχεση του 

κυρίου Κουκολόπουλου, ότι θα χρηματοδοτηθεί, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θα 

συμμετάσχουν, έχει βγει μια υπουργική απόφαση, την οποία και αναμένουμε, και 

πιθανόν οι συμμετέχοντες στο «PIMMS TRANSFER» να χρηματοδοτηθούν από το έργο, 

όπως προβλέπεται.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Η απόφαση είναι 44/10.08.2011. 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά στο θέμα, 

επειδή η αντιδημαρχεία Παιδείας συμμετείχε στο πρόγραμμα «PIMMS TRANSFER», 

λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα 

κινητικότητας, η αντιδημαρχεία Παιδείας, θα το αναλάβουν οι άλλοι αντιδήμαρχοι, ο 

κύριος Γρηγοριάδης και ενδεχομένως και άλλοι αντιδήμαρχοι, και ο κύριος Δήμαρχος, 

στη βράβευση η οποία θα γίνει στις 26 του μήνα, θα γίνει συστηματικά από την 

αντιδημαρχεία Παιδείας σε συνεργασία με όλα τα σχολεία, γιατί έχουμε κάνει πολλές 

δράσεις με τα σχολεία και παρακολουθήσαμε όλο το «PIMMS TRANSFER» και την 

πρόκριση των σχολείων, είχα πάρα πολλά καλά αποτελέσματα και τα δικά μας τα 

θεματικά και τα αποτελέσματα καταγράφηκαν και θα προβληθούν στο συνέδριο στο 

Λονδίνο.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γάτσιο, παρακαλώ. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή και αυτό το θέμα, αλλά και για 

το προηγούμενο θα ήθελα να θέσω το εξής: Ποιος προετοιμάζει αυτές τις προτάσεις;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Το τμήμα προγραμματισμού και για το 

προηγούμενο, σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ.  

κ. Πρόεδρος: Μπαίνει σε ψηφοφορία, α, παρακαλώ κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης:  Κύριε Πρόεδρε, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που 

έχουμε σε αυτό το θέμα θα ψηφίσουμε ναι, όμως θέλω να κάνω σαφές με τον ποιο 

κατηγορηματικό τρόπο ότι από κανέναν συγκεκριμένο στοιχείο δεν αποδεικνύονται αυτά 

που αναφέρονται μέσα. Λόγω χάρη ότι είναι δεδομένη η προτεραιότητα του Δήμου στα 

θέματα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την βιώσιμη μετακίνηση, τουναντίον 

μάλιστα, δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται γενικά στην πολιτική στη 

χώρα μας, δεν απαλλάσσονται και οι Δήμοι. Κατά κόρον ακούω να λένε πόσο αγαπούν 

τον πολιτισμό, το περιβάλλον, στην προκειμένη όμως περίπτωση την βιώσιμη 

κινητικότητα, στην πράξη δε σπάνια το αποδεικνύουν. Θέλετε μερικά παραδείγματα; 

Τέθηκε και χθες νομίζω, ως ερώτηση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατεξοχήν είναι 

δείκτες ότι υπάρχει ευαισθησία σε έναν τομέα, είναι αποκλεισμένα από κάθε 

δραστηριότητα στην πόλη, το δε λευκό ταξί για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί ακόμη. 

Πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, πεζόδρομοι λίγες μόνο υπάρχουν στις Σέρρες. Θα μου 

πείτε τώρα ότι και εσείς θέλετε μια πίστωση χρόνου, γιατί τέτοια θέματα δεν 

αντιμετωπίζονται από την μια στιγμή στην άλλη, αλλά αν συνυπολογίσουμε τις 

πιστώσεις χρόνου που θέλουν όλες οι δημοτικές αρχές, μιλάμε για πίστωση αιώνα, δεν 

μιλάμε για πίστωση χρόνου. Εν πάσει περιπτώσει κανείς δεν ζητάει θαύματα, από 

κανέναν, ζητάμε να γίνουν βήματα, αλλά βήματα μπροστά και όχι προς τα πίσω. Δεν 

πειράζει να τα εξειδικεύσω αυτά τα βήματα, τα βλέπουν και τα θέλουν όλοι οι Σερραίοι, 

όλοι οι πολίτες μας ακούν και έχουν επίγνωση της πραγματικότητας.  
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Όσο για την ποδηλατοδρομία, που θα συνδιοργανώσετε και εσείς πολύ καλά θα 

κάνετε και εμείς συμμετέχουμε. Αν δεν κάνω λάθος όμως, έχουν σταματήσει οι 

ποδηλατοπορείες, από την επόμενη Πέμπτη που φαίνεται ότι δεν θα γίνονται, διότι 

είχαμε τραυματισμούς και πήγαν παιδιά στα νοσοκομεία. Συνεπώς μια κίνηση που 

υποτίθεται πήγε να βοηθήσει το ποδήλατο, ακούω κάποιες φορές από κάποιους γονείς 

ότι θα τα αποτρέψουν τα παιδιά. Λοιπόν δεν πάμε σε μια ποδηλατάδα και σε ένα 

ποδηλατοδρόμιο χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τις υποδομές. Το ζητούμενο, κύριε 

Πρόεδρε, δεν είναι κάθε φορά να συμμετέχουμε σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, το λέμε ότι 

υποστηρίζουμε το ποδήλατο και να έχουμε είκοσι μέτρα ποδηλατόδρομο στη Βενιζέλου, 

νομίζω ότι λέγετε κοροϊδία. Αν στο τέλος της θητείας σας αφήσετε τρία χιλιόμετρα, εγώ 

δεν θέλω παραπάνω, τρία χιλιόμετρα και εξαφανίσετε τα δίκυκλα από τους πεζόδρομους, 

τα αυτοκίνητα και τα τραπεζοκαθίσματα τότε θα έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι κάνατε 

μια αρχή. Κάνουμε λοιπόν μια εξαίρεση και ψηφίζουμε αυτό το θέμα, ξανά εκφράζουμε 

την διαφωνία μας, γίναμε δυσάρεστη και στους υπαλλήλους για αυτό το πρόγραμμα το 

«PIMMS TRANSFER», όμως θέλουμε εν καιρώ, όχι μονάχα σε αυτό το θέμα, και σε όλα, 

πολλές φορές ζητάει ο κύριος Γκότσης, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο, όχι για 

να λειτουργήσουμε στην λογική του μάνατζερ, και του μάνατζμεντ, λες και εφαρμόζουμε 

κανόνες μιας εταιρείας, όμως για κάθε ένα τέτοιο πρόγραμμα θέλουμε αποτέλεσμα. Να 

δώσουμε μια πίστωση από πότε λειτουργεί το «PIMMS TRANSFER»; Είπαμε πέντε – έξι 

χρόνια, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι κερδίσαμε; Ρώτησα υπάλληλο και μου είπε ότι δεν 

ψηφίζω την άλλη φορά, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Να πει, ακόμη και εκείνο το τάδε, 

είναι αποτέλεσμα του «PIMMS TRANSFER». Με συγχωρείτε αν είναι για δέκα χρόνια να 

πληρώνουμε αυτά τα λίγα χρήματα και το αποτέλεσμα να είναι από αυτό το πρόγραμμα 

ένα τίποτε αυτά μπορούσαμε να τα σκεφτούμε και μόνοι μας δεν ήταν ανάγκη να 

κάνουμε δέκα χρόνια πρόγραμμα «PIMMS TRANSFER». 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα, κύριοι συνάδελφοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 
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Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα: Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:            Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Το δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, 

συζητήθηκαν χθες, πάμε στο δέκατο όγδοο: «Αλλαγή ονομασίας και ψήφιση πίστωσης 

520.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6736.022 του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για 

τον [Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου 

Σερρών]». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Προχωρώ στο επόμενο δέκατο ένατο: «Έγκριση 2ης παράτασης 

εργασιών του έργου: [Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. 

Σκουτάρεως]». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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κ. Πρόεδρος: Εικοστό θέμα: «Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον 

κυκλικό κόμβο στην διασταύρωση των οδών Βενιζέλου – Μιαούλη και Κομνηνών ύψους 

446,08€». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό πρώτο θέμα: «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 

εγγραφή της παροχής υπηρεσιών: [Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών στον 

Δήμο Σερρών], τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, έγκριση της 

μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης, 

ύψους 24.384,75 € με Φ.Π.Α.». 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μια ερώτηση έχω να κάνω, κύριε Πρόεδρε, Επειδή θεωρώ 

ότι είναι αρκετά σοβαρό θέμα γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα; 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, είχαμε βρεθεί, νομίζω στο γραφείο, είναι άλλο 

θέμα, εντάξει;  Ο τρόπος εκτέλεσης; Παρακαλώ τον κύριο Μυστακίδη, ποιος θα είναι ο 

τρόπος εκτέλεσης; 

Μυστακίδης Παύλος: Με απ΄ ευθείας ανάθεση. 

κ. Πρόεδρος: Με απ΄ ευθείας ανάθεση και να καταγραφεί.  

Δημοτικός Σύμβουλος: Κύριε πρόεδρε, συγνώμη που παρεμβαίνω, έχει δίκαιο η 

γραμματέας, όταν είναι με απ΄ ευθείας ανάθεση πρέπει να πούμε και το όνομα του 

εργολάβου.  

κ. Πρόεδρος: και το όνομα του εργολάβου. 

Μυστακίδης Παύλος: Με απ΄ ευθείας ανάθεση. Στους Τασκούδη και Γκατζιό. 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο θέμα το Εικοστό δεύτερο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: 

«Έγκριση μελέτης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω Βροντούς», 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης, ύψους 

35.000,00€». 

Γάτσιος Αθανάσιος: Συγνώμη λίγο, για αυτό το θέμα, μία διευκρίνιση, κύριε 

Πρόεδρε. Η χρηματοδότηση είναι 35.000,00 ευρώ, και στην αιτιολογική έκθεση που 

κάνει η οικονομική υπηρεσία βάζει 32.422, 00 ευρώ, γιατί προκύπτει αυτό, μήπως κάτι, 

δεν ξέρω. Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης είναι 35.000,00 

ευρώ, η έκθεση που κάνει το λογιστήριο είανι 32.422,00 ευρώ, 2και ½ χιλιάρικα που 

πάνε; (ψάχνουν το θέμα και ακούγεται να λέει κάποιος να το δείτε) 

Μυστακίδης Παύλος: Θα το δούμε και θα απαντήσουμε στο επόμενο 

συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Να δηλώσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, κύριε Μυστακίδη. 

Μυστακίδης Παύλος: Είναι μειοδοτικός διαγωνισμός, αν θέλετε μπορούμε να 

πούμε μερικά πράγματα.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο Εικοστό τρίτο θέμα: «Έγκριση εξόφλησης 1ου 

και τελικού λογαριασμού της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για το έργο: 

[Αθλητικό Κέντρο Λευκώνα], ύψους 4.305,00 € με Φ.Π.Α.» 

Αυτό είναι από την ΣΑΤΑ. 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πρόεδρε, μισό λεπτό, αυτά είναι τα γήπεδα του 

Πανσερραϊκού;  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Μυστακίδης έχει τον λόγο. 

Μυστακίδης Παύλος: Για να δοθεί εκείνη η έκταση στον Πανσερραϊκό έγιναν 

κάποιες μελέτες, τοπογραφική μελέτη και γεωλογική μελέτη και καταλληλότητας για να 

μπορεί να δοθεί για την συγκεκριμένη χρήση, ως γηπέδου του Πανσερραϊκού. Αυτό 

αφορά αυτή η μελέτη.   

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Η σύμβαση που υπογράφτηκε για την παραχώρηση 

αυτή η υποχρέωση δεν ήταν του δήμου. Διαβάζω την παράγραφο 4 του ιδιωτικού 

συμφωνητικού παραχώρησης. «Ο Δήμος Λευκώνα υποχρεούται να είναι αρωγός με τις 

υπηρεσίες που διαθέτει στην αρχική διαμόρφωση του χώρου, ώστε να γίνει κατάλληλος, 

και τις διάφορες μελέτες. Όπου απαιτούνται εξωτερικοί συνεργάτες αυτοί θα 

προσλαμβάνονται από την ΠΑΕ Πανσερραϊκός με δικά της έξοδα, δίχως καμιά 

συμμετοχή του Δήμου». Εγώ νομίζω, ότι έξω συμβατική αυτή η δράση και εγώ δεν θα 

ψηφίσω αυτή την δαπάνη.  

Μυστακίδης Παύλος: Αυτή η μελέτη προηγήθηκε της σύμβασης. Ήταν 

προϋπόθεση για να μπορεί να δοθεί για την συγκεκριμένη χρήση. Εάν δεν ήταν 

κατάλληλο το έδαφος για χρήση γηπέδου δεν θα δινόταν, δεν θα το ήθελε ο 

Πανσερραϊκός. Καταλάβατε. Προηγήθηκε της σύμβασης. Αυτά που λέει η σύμβαση 

έπονται. Και είναι από το 2008.   

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι, 

(ακούγονται ομιλίες, χτύποι κουδουνιού). Ναι κύριε Φωτιάδη, παρακαλώ, μη μιλάτε. 

Φωτιάδης Στέφανος: Όταν έγινε η έρευνα από πλευράς ΑΝΕΣΕΡ και 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κάποιους δήμους, αναγκαία προϋπόθεση ήταν το 

τοπογραφικό και αυτή η μελέτη για να είναι υποψήφιος ο δήμος, διευκρινίζω για να μην 

υπάρχουν κενά.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Είχα την αίσθηση ότι ήταν μετά την σύμβαση.  

Φωτιάδης Στέφανος: δεν θα μπορούσε η ΑΝΕΣΕΡ να αξιολογήσει κομμάτια 

γης, αν δεν είχε από πριν και το τοπογραφικό αλλά και αυτή την μελέτη.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι. 

Δημοτικός σύμβουλος: Ημερομηνίες είχε; 

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως, εδώ μιλάμε το 2010 είναι η έγκριση της μελέτης 

γεωλογικής καταλληλότητας, αλλά αυτές έγιναν το 2008 και η τοπογραφική μελέτη και η 

γεωλογική μελέτη.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα. 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι 
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα: Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:            Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο θέμα Εικοστό τέταρτο: «Έγκριση 

εξόφλησης 1ου και τελικού λογαριασμού της υδρογεωτεχνικής μελέτης και μελέτης 

γεωλογικής καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια Χριστός, ύψους 5.684,88 € με Φ.Π.Α.» 

Από ΣΑΤΑ και αυτό. 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό πέμπτο θέμα: «Έγκριση μελέτης του έργου: «Εσωτερικές 

διαρρυθμίσεις στο Δημοτικό Μέγαρο Σερρών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής 

του, προϋπολογισμού 17.500,00 €.» 

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι επί αυτού, κύριε Μυστακίδη, δώστε τις απαντήσεις στις 

ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μιλάμε για διαρρυθμίσεις. Κατά επανάληψη ζητήσαμε 

χώρο για την στέγασή μας, νομίζω το ίδιο και η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη, και δεν 

κάνατε τίποτε, τον χώρο που μας παραχωρήσατε είναι απαράδεκτος. Μια που συζητάμε 

για διαρρυθμίσεις τώρα είναι ευκαιρία. 

κ. Πρόεδρος: Για να μην είμαστε εκτός θέματος θα σας δώσω απάντηση στο 

τέλος, μόλις τελειώσουμε, κύριε Μηλίδη, έτσι. 

Λοιπόν, υπάρχει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα;  

Νιζάμης Δημήτριος: Η ερώτησή μου κύριε πρόεδρε, επί τη ευκαιρία, είναι 

μήπως υπάρχουν κτίρια, γενικότερα κτίρια, όπου μπορούν να εγκατασταθούν υπηρεσίες 

του Δήμου; Έτοιμα κτίρια. Καθαρά κτίρια. Μόνο ένα καθάρισμα ίσως να θέλουν.  

κ. Πρόεδρος: Έχετε να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο, κύριε Νιζάμη; Μιλάτε για 

τα πρώην δημαρχεία, κοινότητες και λοιπά;  

Νιζάμης Δημήτριος: Όχι εντός της πόλης των Σερρών.  

κ. Πρόεδρος: Εντός της πόλης; Γιατί δεν το είπατε, κ. Νιζάμη, έχουμε αυτό, 

έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Δεν ακούστηκε, δηλαδή, να γίνετε μια πρόταση. Λοιπόν 

ερώτηση πρώτα και μετά τοποθέτηση. Κάνατε μια ερώτηση, έχετε να προτείνετε κάτι; 

Θέλετε μια απάντηση;  

Νιζάμης Δημήτριος: Κύριε Πρόεδρε, έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, παρακαλώ τον κύριο αντιδήμαρχο να απαντήσει.  

Μυστακίδης Παύλος:κ. Νιζάμη, ο Δήμος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει όλα τα 

δημοτικά κτίρια, αυτή την στιγμή δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο κτίριο σε αυτήν την 

κατάσταση που περιγράφεται. Καλό θα είναι αν το ξέρετε να μας το πείτε για να το 

αξιοποιήσουμε. Εάν βεβαίως, επιτρέπει και η θέση του να πάει κάποια υπηρεσία και να 

είναι λειτουργική.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Μιλάω για την διαρρύθμιση της πρώην αίθουσας του δημοτικού 

συμβουλίου. Είναι σαν να είναι φυλακισμένοι μέσα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω 

ποιοι κάναν αυτή την διαρρύθμιση δεν είναι το ποσό, αλλά μπαίνοντας μέσα εκεί 

νομίζεις ότι μπαίνεις σε κελιά μέσα. Δηλαδή δεν μπορούσαν κάπως ανθρώπινα να 

κάνουν την διαρρύθμιση; Αυτό μόνο και τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Υπάλληλοι του Δήμου την έκαναν, αρχιτέκτονας, για να μην 

κάνουμε συζήτηση επί του θέματος, σας παρακαλώ, να μην κάνουμε κουβέντα εδώ 

μέσα,. Κύριοι συνάδελφοι, άλλος θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; Ο κ. Γάτσιος. 
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Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε πρόεδρε, μια που το έφερε και η κουβέντα, νομίζω 

ότι αυτή την στιγμή, εδώ και τώρα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει εξοικονόμηση 

των πόρων αλλά και για την καλύτερη λειτουργία των υπαλλήλων και των υπηρεσιών 

του Δήμου να αξιοποιηθούν πάραυτα όλα τα δημαρχεία, όλα τα δημοτικά κτίρια. Νομίζω 

ότι κακώς κωλυσιεργούμε, νομίζω ότι κακώς ψάχνουμε ακόμη και για την ΔΕΥΑ να 

πληρώσουμε ένα σωρό λεφτά, υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν υποδομές έτοιμες στις 

οποίες μπορούν αύριο να περάσουν υπηρεσίες του δήμου.  

κ. Πρόεδρος: Ο τρόπος εκτέλεσης, κύριε Μυστακίδη;  

Μυστακίδης Παύλος: Ο τρόπος εκτέλεσης με αυτεπιστασία.  

κ. Πρόεδρος: Με αυτεπιστασία με υπαλλήλους του δήμου και επιβλέποντες 

μηχανικούς του δήμου. Λοιπόν το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα: Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 
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Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι εικοστό έκτο: 

«Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποπεράτωση υδραυλικών εργασιών του Δήμου μας» και 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 17.500,00 €.» 

Και αυτό με αυτεπιστασία, κύριε Μυστακίδη, έτσι δεν είναι; 

Μυστακίδης Παύλος: Στην ουσία το έργο αφορά προμήθειες διαφόρων 

εξαρτημάτων για υδραυλικές εργασίες, οι οποίες γίνονται από τα συνεργεία του Δήμου. 

Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια παρακαταθήκη ανταλλακτικών και υλικών για να 

κάνουν τις βλάβες και κάποιες παροχές και τα λοιπά.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό έβδομο θέμα: «Έγκριση μελέτης του έργου: 

[Χωματουργικές εργασίες και βελτίωση αγροτικών δρόμων του Δήμου Σερρών] και 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 17.500,00 €.» 

Και εδώ με αυτεπιστασία.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: να ρωτήσω κάτι. Που έχουν γίνει αυτά, γιατί και το 

επόμενο θέμα το 28ο αναφέρεται στην συντήρηση των δρόμων του Δήμου Σερρών. Θέλω 

να ρωτήσω που έχουν γίνει;  

Μυστακίδης Παύλος: Θα πούμε πρώτα το 27ο θέμα πρώτα και μετά. Αφορά την 

προμήθεια τρία άλφα που ρίξαμε σε διάφορους δρόμους του Δήμου και έχουμε ακόμη 

κάποια περιθώρια να πάρουμε και άλλο τρία άλφα, ενώ το επόμενο θέμα το 28ο που 

μιλάει για την συντήρηση δρόμων είναι όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται για την 

επούλωση των λάκκων. Δηλαδή προμήθεια πίσσας σε σακουλάκια όλο τον χειμώνα και 

διάφορα, αρκετά κυβικά σε υλικά  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Δηλαδή τα έργα στο 27ο και στο 28ο έχουν γίνει. 

Μυστακίδης Παύλος: Έχουν γίνει μερικώς.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Το ποσό αυτό των 17.500,00 ευρώ το πρώτο το 27ο 

θέμα για τα χωματουργικά που λέει και το 28ο θέμα αυτό της επούλωσης των λακκουβών 

έχουν γίνει.  
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Μυστακίδης Παύλος: Είναι έργα τα οποία μας δίνουν το περιθώριο να 

προμηθευτούμε κάποια υλικά, προμηθευτήκαμε υλικά και δεν έχουν ακόμη τελειώσει, 

υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις ακόμη που δεν τελείωσαν και γίνονται με δικό μας 

προσωπικό και εργαλεία.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Μια ερώτηση πάνω σε αυτά τα θέματα; 

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Γάτσιο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Είναι με αυτεπιστασία αυτά τα έργα και από ότι 

αντιλαμβάνομαι είναι μόνο προμήθεια υλικών. Δεν γίνεται με τον ΕΚΠΟΤΑ αυτή η 

προμήθεια;  

κ. Πρόεδρος: Είναι έργο  

Γάτσιος Αθανάσιος: Δηλαδή,…. 

Μυστακίδης Παύλος: Δεν είναι προμήθεια, υλικών είναι έργο. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Από ποιον γίνεται, πως γίνεται η επιλογή; 

Μυστακίδης Παύλος: Η επιλογή του προμηθευτή; 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ναι 

Μυστακίδης Παύλος: Αναρτάται στο διαύγεια, παίρνουμε προσφορές και 

όποιος έχει την χαμηλότερη προσφορά από αυτόν προμηθευόμαστε.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Το εφαρμόζεται αυτό; 

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο εικοστό όγδοο θέμα: «Έγκριση μελέτης του έργου: 

[Συντήρηση δρόμων του Δήμου Σερρών] και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

προϋπολογισμού 17.500,00 €» 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Συγνώμη λίγο, μια διευκρινιστική ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος: Για το εικοστό όγδοο; 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Για το 28ο, ναι. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εδώ, δεν το καθορίζει αυτεπιστασία, ρωτάει.  

κ. Πρόεδρος: Με αυτεπιστασία, το είπαμε. Τον τρόπο εκτέλεσης πρέπει να τον 

ορίσουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Λίγο πιο πάνω λέει, γνώμη μας είναι ότι το έργο αυτό 

πρέπει να εκτελεστεί με εργολαβία μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου τάδε, τάδε, και από κάτω, σε περίπτωση που αποφασιστεί η 

εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία … 

κ. Πρόεδρος: Τώρα αποφασίζουμε να κατασκευαστεί με αυτεπιστασία. 

Διαφωνείτε με αυτή την αυτεπιστασία;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι. 

κ. Πρόεδρος: Αν διαφωνείται, το βάζω σε ψηφοφορία. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι, (ακολουθεί διάλογος με ανταλλαγή απόψεων και 

διευκρινήσεων μεταξύ των μελών του Σώματος). 
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κ. Πρόεδρος: Εικοστό ένατο θέμα: «Διοικητική αποβολή για κατάληψη 

δημοτικού δρόμου επί της οδού Απαμείας». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του 

αποφρακτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥ 108842 του πρώην Δήμου 

Καπετάν Μητρούση στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό πρώτο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου, συνολικού ποσού 1.025,68 €». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό δεύτερο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας του κ. Γιαννάκη Γεωργίου και της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς, υπαλλήλων του 

Δήμου, συμμετέχοντες σε πρόγραμμα, συνολικού ποσού 1.114,68 €». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό τρίτο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου και εξωτερικών συνεργατών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «PIMMS TRANSFER», συνολικού ποσού 

1.794,39€». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό τέταρτο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, συνολικού ποσού 714,57 €». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό πέμπτο θέμα: «Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης 

εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, συνολικού ποσού 389,52 €». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό έκτο θέμα: «Έγκριση επέκτασης / συμπλήρωσης 

δικτύου Φ.Ο.Π.». 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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κ. Πρόεδρος: Τελειώσαμε, κύριοι συνάδελφοι, λήξη της συνεδρίασης. Καλό 

βράδυ σε όλους. 

  

 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: 

 

Πρ. 1/23/2011 Σχετικά με ερώτηση του κυρίου Παναγιώτη Κοτρώνη για την 

«Προσωρινή αναστολή κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών». 

 

Πρ. 2/23/2011 Σχετικά με ερώτηση της κυρίας Ερμοφύλης Σαραντίδου για την 

«Καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

Σερρών». 

 

750 / 2011  Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Σερρών (Α΄ φάση). 

 

751 / 2011 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου 

Πολιτισμού – Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ύψους 257.750,00 € 

(συμμετοχή Δήμου Σερρών 200.000,00 € και ΥΠ.ΠΟ. 57.750,00 €). 

 

752 / 2011 Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού – Δήμου Σερρών και 
ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

753 / 2011 Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Σερρών και της εταιρείας: «Ι. 

ΜΠΕΝΤΕΣ – Δ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ο.Ε.» 

 

754 / 2011 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

 

755 / 2011 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών και παραλαβής της προμήθειας του προς 

εξέλιξη διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της 

σχολής ασφαλούς οδήγησης και του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του 

Δήμου Σερρών», σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ. 

 

756 / 2011 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. σχετική με 

τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής 

Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών» και 

έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. 

 

757 / 2011 Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2011. 
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758 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 64ης Σχολικής Επιτροπής 34ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

759 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 23ης Σχολικής Επιτροπής 14ου Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

760 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 27ης Σχολικής Επιτροπής 1ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

761 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 33ης Σχολικής Επιτροπής 8ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

762 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 47ης Σχολικής Επιτροπής 6ου Γυμνασίου 

Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

763 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου - 

Νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, έτους 2011 (Α΄ 

εξαμήνου). 

 

764 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 65ης Σχολικής Επιτροπής 30ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

765 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 40ης Σχολικής Επιτροπής 19ου Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

766 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 32ης Σχολικής Επιτροπής 7ου και 10ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

767 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 61ης Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου 

Ελαιώνα Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

768 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 63ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Λυκείου 

Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

768α / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 28ης Σχολικής Επιτροπής 2ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

769 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 

της Τοπικής Κοινότητας Προβατά, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

770 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 48ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Γυμνασίου, 

Εσπερινού Γυμνασίου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 

 

771 / 2011 Έγκριση του απολογισμού της 34ης Σχολικής Επιτροπής 10ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών, έτους 2011 (Α΄ εξαμήνου). 
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772 / 2011 Έγκριση διάθεσης και πώλησης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης στους 

τριτοπωλητές από τον Δήμο Σερρών. 

 

773 / 2011 Επιστροφή χρημάτων στην κα Κουκουβάτσιου Ουρανία του Πέτρου, από 

εισφορά σε γη οικοπέδων στην περιοχή Σιγής-Κηφισιάς, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων. 

 

774 / 2011 Επιστροφή χρημάτων στην κα Κουκουβάτσιου Γεωργία του Πέτρου, από 

εισφορά σε γη οικοπέδων στην περιοχή Σιγής-Κηφισιάς, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων. 

 

775 / 2011 Έγκριση προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Σερρών, διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 20.910,00 € και έγκριση της 

υπ’ αριθμ. 107/2011 μελέτης. 

 

776 / 2011 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό, από την κ. 

Μπαΐρα Δημητρούλα. 

 

777 / 2011  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα προϋπολογισμού δαπάνης 6.970,00 €, 

εργασιών περίφραξης τμήματος του ΧΥΤΑ Σερρών. 

 

778 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Κοινωνικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών» 

προϋπολογισμού 207.600,00 €, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μακεδονία – 

Θράκη», ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης, εγγραφή της πράξης στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011 και την δημιουργία 

ξεχωριστής λογιστικής μερίδας.  

 

779 / 2011 Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του προγράμματος για την λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 

«Black sea Basin» 2007 - 2013. 

 

780 / 2011 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας, ορισμός οργανωτικής επιτροπής, διάθεση σχετικής 

πίστωσης ύψους 3.080,00 €, έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου 

και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην τελική συνάντηση και στην 

συνάντηση σχολείων του έργου: «PIMMS TRANSFER». 

 

781 / 2011 Αλλαγή ονομασίας και ψήφιση πίστωσης 520.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

00.6736.022 του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για τον 

«Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών». 

 

782 / 2011 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου 

χώρου βρεφονηπιακού Σταθμού Τ.Δ. Σκουτάρεως». 
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783 / 2011 Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου – Μιαούλη και Κομνηνών ύψους 

446,08 €. 

 

784 / 2011 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών στον Δήμο 

Σερρών», τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, έγκριση 

της μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης, ύψους 24.384,75 € με Φ.Π.Α. 

 

785 / 2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Αρδευτικά έργα Κοινότητας Άνω 

Βροντούς», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης, ύψους 35.000,00 €. 

 

786 / 2011 Έγκριση εξόφλησης 1ου και τελικού λογαριασμού της μελέτης γεωλογικής 

καταλληλότητας για το έργο: «Αθλητικό Κέντρο Λευκώνα», ύψους 

4.305,00 € με Φ.Π.Α. 

 

787 / 2011 Έγκριση εξόφλησης 1ου και τελικού λογαριασμού της υδρογεωτεχνικής 

μελέτης και μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια 

Χριστός, ύψους 5.684,88 € με Φ.Π.Α. 

 

788 / 2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Δημοτικό 

Μέγαρο Σερρών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

789 / 2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποπεράτωση υδραυλικών εργασιών του 

Δήμου μας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 

17.500,00 €. 

 

790 / 2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Χωματουργικές εργασίες και βελτίωση 

αγροτικών δρόμων του Δήμου Σερρών» και καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

791 / 2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση δρόμων του Δήμου Σερρών» 

και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

792 / 2011 Διοικητική αποβολή για κατάληψη δημοτικού δρόμου επί της οδού 

Απαμείας. 

 

793/2011: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του αποφρακτικού μηχανήματος με 

αριθμό κυκλοφορίας ΙΥ 108842 του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση 

στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006).  
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794 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου, 

συνολικού ποσού 1.025,68 €. 

 

795 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Γιαννάκη 

Γεωργίου και της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς, υπαλλήλων του Δήμου, 

συμμετέχοντες σε πρόγραμμα, συνολικού ποσού 1.114,68 €. 

 

796 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου 

και εξωτερικών συνεργατών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα «PIMMS TRANSFER», συνολικού ποσού 1.794,39 €. 

 

797 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τις 

23 Ιουνίου 2011. 
 

798 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, από 

17-18 Μαΐου 2011. 

 

799 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη. 
 

800 / 2011 Έγκριση καταβολής στην Δ.Ε.Η. ποσού 290,71 € για την εκτέλεση 

εργασιών ηλεκτροδότησης της επαρχιακής οδού Προβατά-Ν. Τυρολόη 

του Δ. Σέρρες. 
 

801 / 2011 Έγκριση καταβολής στην Δ.Ε.Η. ποσού 5.526,43 € για την εκτέλεση 

εργασιών μετατόπισης του δικτύου της ΧΤ/ΜΤ στην Άνω Βροντού. 
 

802 / 2011 Έγκριση καταβολής στην Δ.Ε.Η. ποσού 9.048,45 € για την εκτέλεση 

εργασιών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ κατά οκτώ στύλους και τοποθέτησης 

οκτώ φωτιστικών σωμάτων στην Τοπ. Κοινότητας Άνω Καμήλας. 

 

803 / 2011 Έγκριση υποβολής πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» της πράξης 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 

450.180,00 €. 

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 
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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 

                 


