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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η  

 

της 12ης Οκτωβρίου 2011 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)    

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος       

Αρναούτογλου Φωτεινή     

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας   

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

Δρίγκα Χρυσούλα Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος   

Ίντος Δημήτριος    

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 2. Νιζάμης Δημήτριος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης προς απόδοση τιμής στον α-

περχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-

μου κ. Παντελή Κουροπαλάτη και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

  

 

ΘΕΜΑ   2ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών σε δράσεις: «Ενθάρρυνση 

και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευ-

θύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1021/2008 απόφασης του Δ.Σ. με 

θέμα: «Απασχόληση σπουδαστών τμημάτων του Τ.Ε.Ι., για πραγμα-

τοποίηση της πρακτικής άσκησης».  

  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση νέων θέσεων εμπορικής διαφήμισης. 

  

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση εκποίησης ιστάμενης ξυλείας λεύκης στην Τ.Κ. Κουβουκλί-

ων του Δήμου Σερρών, και καθορισμός του τρόπου εκποίησης των 

προϊόντων υλοτομίας. 

  

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση απολογισμών των πρώην Δήμων: Σερρών, Σκουτάρεως, Κα-

πετάν Μητρούση και Λευκώνα, και των πρώην Κοινοτήτων Άνω Βρο-

ντούς και Ορεινής, οικονομικού έτους 2010. 

  

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση ακύρωσης της αριθ. 9/2002 απόφασης του Δ.Σ. του πρώην 

Δήμου Σκουτάρεως με θέμα: «Παραχώρηση χώρου πεζοδρομίου για 

την εγκατάσταση μηχανήματος ATM από την Τράπεζα Κύπρου». 

  

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών, ηχητικής κάλυψης παρε-

λάσεως και προμήθεια λαβάρων και σημαιών για τον σημαιοστολισμό 

του χώρου παρελάσεως για την 28η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Εθνικής 

Επετείου. Κόστος συνολικής δαπάνης 3.560,00 € με Φ.Π.Α. 

  

 

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Αίτημα για παραχώρηση κτιρίου κατά χρήση».  

  

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση δαπάνης για την επικάλυψη και συμπύκνωση πρανών αποκα-

ταστημένου τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, προϋπολογισμού 12.121,08 

€ με Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ   11ο:  Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτα-

σης. 

  

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης. 

  

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση υποβολής αίτησης – φακέλου για την επικαιροποίηση της 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Σερρών της 

περιόδου 2007-2013. 

  

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, ενίσχυσης και ψήφιση πίστωσης 

του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» για το έτος 2011, πο-

σού 880.684,76 €. 

  

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, ενίσχυσης και ψήφιση πίστωσης 

του έργου: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. 

Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφο-

ράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα» για το έτος 

2011, ποσού 168.341,08 €.  

  

 

ΘΕΜΑ   16ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τσιμεντο-

στρώσεις – Πλακοστρώσεις στα Τ.Δ. του Δήμου», πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως, συνολικής δαπάνης 20.399,35 € με Φ.Π.Α. 

  

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση οδικής σήμανσης του Δή-

μου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α., ψήφιση απαιτού-

μενης πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

  

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Εργασίες – ανακαινίσεις – συντηρήσεις στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. του 

Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 38.000,00 € και συμβατικής δαπά-

νης 29.933,27 €, που εκτελέστηκε το έτος 2008. 

  

 

ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της αρχιτεκτονικής, ειδικής αρχι-

τεκτονικής και στατικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και Κοινω-

νικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 

11.742,33 € με Φ.Π.Α., την εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δή-

μου έτους 2011 και την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

  

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των ερ-

γασιών του έργου: «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παρα-
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χώρηση εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 

του Δήμου Σερρών». 

  

 

ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της «Σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Σερρών στην 

κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2012-

2014». 

  

 

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών. 

  

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου στον κ. 

Μπογιαννίδη Νικόλαο του Αθανασίου στην Δ. Κ. Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών. 

   

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση εκμίσθωσης εκτάσεων αγροτεμαχίων οι οποίες δημοπρατού-

νται υπέρ του Δήμου και εκτάσεων σχολικών κλήρων οι οποίες δημο-

πρατούνται υπέρ των σχολικών επιτροπών. 

  

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου μας πρ/σμού 608.212,55 € συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ, η οποία αφορά την προμήθεια καυσίμων έτους 2012, καθορι-

σμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και συγκρότηση: 

1. Τριμελoύς Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρού 46 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ και  

2. Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ-

ΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  

 

ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επι-

σκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών». 

  

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικών φαρμά-

κων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας στον κ. Μανωλό-

πουλο Γεώργιο, ποσού 20.181,23 € με Φ.Π.Α. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Ν. 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Αλλαγή διαρρύθμισης αποδυτηρίων Γη-

πέδου Σκουτάρεως για την μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου 

Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α., εγγραφή του 

έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011, ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.  
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 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   29ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών και παραλαβή της προμήθειας του προς εξέλιξη διαγωνι-

σμού: «Προμήθεια φυτών και θάμνων για το Δήμο Σερρών» για το 

2011. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Έγκριση σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

«WIN BANK» με την Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς του 

Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   31ο: Έγκριση ένταξης του έργου «Κατασκευή περίφραξης σε πρώην ΧΑ-

ΔΑ του Δήμου» πρ/σμού 4.637,10 € στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 

2011 και αναμόρφωση του πρ/σμού με την εγγραφή της πίστωσης πο-

σού 4.637,10 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

 

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Πριν προχωρήσουμε 

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας, και αφορά 

την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Θα παρακα-

λούσα τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γαλάνη. 

Γαλάνης Στέργιος: Ναι, κύριε πρόεδρε, ένα κομμάτι αυτής της αλλαγής που είναι 

αναγκαία, όπως διαπιστώσαμε στο γραφείο διοίκησης. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

στο άρθρο 37 και στο άρθρο 39 για δύο θέσεις … (γίνεται παρεμβολή από κινητό τη-

λέφωνο). Και στο άρθρο 37 και στο άρθρο 39 θα πρέπει να έχουμε μία ακόμη θέση 

ΠΕ Οικονομικού, και μία ακόμη θέση ΔΕ χειριστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ιδιω-

τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, γιατί το σωστό είναι και στις δύο περιπτώσεις δύο, 

αυτή είναι μια αλλαγή που προτείνεται και έγινε διαπίστωση μετά την διαδικασία της 

κατάταξης των υπαλλήλων σύμφωνα με τον νέο οργανισμό. Άρα είμαστε αναγκα-

σμένοι στον νέο οργανισμό να τροποποιήσουμε το άρθρο 37 και το άρθρο 39 σε σχέ-

ση με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή υπηρετούν δύο υπάλληλοι ΠΕ οικονομικού 

και δύο υπάλληλοι ΔΕ χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και όχι ένας, ένα είναι 

αυτό που ήθελα να πω και επίσης σε συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί και με τον 

Γενικό Γραμματέα μέσα στις εξελίξεις που υπάρχουν στα θέματα που αφορούν την 

δια βίου μάθηση εισηγούμαι στο Σώμα, αυτό δεν το στείλαμε με e-mail, σήμερα προ-

έκυψε, το εισηγούμαι στο Σώμα για να κρίνει το συγκεκριμένο ζήτημα, την αναβάθ-

μιση του γραφείου, γιατί πρόκειται για γραφείο, σύμφωνα με τον Οργανισμό και ό-

πως έχει ψηφιστεί, κύριε Πρόεδρε, δια βίου μάθησης, σε τμήμα δια βίου μάθησης, 

γιατί για δύο λόγους αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει το θέμα της ευρύτητας του αντι-

κειμένου της διοικητικής και προγραμματικής υποστήριξης και σε άλλους δήμους, 

αλλά και εκ όσον φαίνεται θα περιέλθουν σε μας, θα γίνει μετάταξη των υπαλλήλων 

της πρώην ΝΕΛΕ της Νομαρχίας στον Δήμο Σερρών. Και έτσι θα παρακαλούσα το 

Σώμα να μας εξουσιοδοτήσει να προβούμε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του Οργα-

νισμού. Και στο άρθρο 23, εκεί που αναφέρονται αρμοδιότητες του γραφείου, θα 
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πρέπει να γίνουν αρμοδιότητες του τμήματος. Όπως επίσης θα πρέπει να εξουσιοδο-

τηθούμε να κάνω τυπικά τις αλλαγές και στην διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών 

του Δήμου, δηλαδή στο άρθρο ένα, στα άρθρα δηλαδή που αφορούν τα άρθρα που 

αφορούν τις Διευθύνσεις, συγκεκριμένα το άρθρο οκτώ και αναφέρεται γραφείο δια 

βίου μάθησης και με αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να γίνει τμήμα δια βίου μάθησης. 

Και οι αναγκαίες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν, για την συγκεκριμένη περίπτωση, και 

στο άρθρο, στο τέλος του Οργανισμού, στο άρθρο 41 που αφορά τον ορισμό των 

προϊσταμένων στα γραφεία ή στα τμήματα. Επομένως αυτές οι δύο αλλαγές, η μία 

αφορά δύο θέσεις στις οποίες υπηρετούν ήδη υπάλληλοί μας και η άλλη αφορά την 

αναβάθμιση ενός γραφείου σε τμήμα. Αυτό το γραφείο θα πρέπει να αναβαθμισθεί 

γιατί και θα πρέπει να διαχειριστεί θέματα που αφορούν και τους άλλους δήμους, αλ-

λά επίσης θα περιέλθουν σε μας, θα μεταφερθούν αρκετοί υπάλληλοι, έτσι ώστε το 

γραφείο δεν μπορεί να είναι πια γραφείο, θα πρέπει να γίνει τμήμα.  

κ. Πρόεδρος: Κάποιες ερωτήσεις από το Σώμα; Παρακαλώ κύριε Χρυσανθίδη, ναι 

και ο κύριος Αναστασιάδης. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Θα κάνω μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την 

τροποποίηση, επειδή ψηφίσαμε πρόσφατα τον Οργανισμό, έχει δημοσιευθεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα μπορούσαμε να κάνουμε την τροποποίηση, γιατί 

από ότι γνωρίζω μετά από ένα εξάμηνο μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση, δεν έ-

χουμε καμιά αντίρρηση, αλλά… 

Γαλάνης Στέργιος: Και ο κύριος Γενικός, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα, έδωσε 

αυτές, πρώτον προέκυψε αυτή η τροποποίηση με τους δύο υπαλλήλους σε σχέση, ε-

πειδή έχουν μόνιμες θέσεις, και είναι αυτό το e-mail που σας εστάλη για την πρώτη 

τροποποίηση του άρθρου 37 και αυτό που σας λέω αφορά τους υπαλλήλους της ΝΕ-

ΛΕ, οι οποίοι θα έρθουν, κύριε Πρόεδρε, στο γραφείο το συγκεκριμένο του δια βίου 

μάθησης, και θα πρέπει να γίνει τμήμα γιατί και πολλοί θα είναι οι υπάλληλοι και θα 

ασχολούνται με θέματα σχεδόν όλης της Περιφέρειας. Δηλαδή το άρθρο 37 και το 

άρθρο 39 και ο κύριος Γενικός, σε συνεργασία που είχα μαζί του, θεωρεί ότι είναι 

εφικτές αυτές οι αλλαγές, άλλωστε η πρώτη και επιτακτική, γιατί δεν θα μπορέσουμε 

να κατατάξουμε τους δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται στον Δήμο και ερ-

γάζονται.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τόσο σοβαρά θέματα δεν μπορεί να έρχονται επείγοντα, 

να έρθουν κανονικά σαν θέμα για να ξέρουμε και εμείς τι ψηφίζουμε. Διότι εσύ Γα-

λάνη το έχεις δει με τον Σοφοκλή και εντάξει, εμείς τι θα κάνουμε, πως θα ψηφίσου-

με, είναι σοβαρό θέμα και θαρθεί κανονικό θέμα. Όχι. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε…. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν,… 

Γαλάνης Στέργιος: ….Οφείλω να ενημερώσω το Σώμα ότι ο Οργανισμός του Δήμου 

Σερρών, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, από κει και πέρα εμείς σαν Διεύθυν-

ση Διοίκησης & Οικονομίας τουλάχιστον παρατηρήσαμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα σε 

σχέση με τους δύο υπαλλήλους ώστε να μπορέσουν να καταταγούν και να προβούμε 

στην τροποποίηση αυτή σαν Δημοτικό Συμβούλιο και το άλλο το θέμα σας ενημερώ-

νω το Σώμα ότι προέκυψε μετά από αυτή την εξέλιξη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι 

θα έρθουν από την ΝΕΛΕ στο γραφείο δια βίου μάθησης, επομένως και θα είναι με-

γάλος ο αριθμός τους και οι αρμοδιότητές τους θα καλύπτουν και τους γύρω δήμους 

επομένως θα πρέπει να προβούμε και σε αυτήν την αλλαγή.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Πόσα άτομα θα έχει αυτό το τμήμα, ξέρουμε; 

Γαλάνης Στέργιος: Είναι εδώ ο κύριος Γενικός και η κυρία Μπιτζίδου που μπορούν 

να δώσουν την απάντηση.  
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κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα τον κύριο Θεμιστοκλέους αν μπορεί ναρθεί. Βεβαίως 

και την κυρία Μπιτζίδου.  

Θεμιστοκλέους Σοφοκλής: Η ανάγκη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι οι υπάλλη-

λοι των ΝΕΛΕ, οι οποίοι είναι γνωστό ότι παρέμειναν στην Περιφέρεια, την πρώην 

δηλαδή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αυτή την στιγμή με τις αρμοδιότητες τις αυξημέ-

νες οι οποίες έρχονται και περιγράφονται από τις οδηγίες του Υπουργείου και από 

την περιγραφή των αρμοδιοτήτων ήδη κινούνται έχουν κάνει αιτήσεις μετατάξεως 

προς τον δήμο. Και πέραν του γεγονότος ότι αυτοί αναλαμβάνουν και την διοικητική 

υποστήριξη και την προγραμματική υποστήριξη όλων των δήμων αυτή τη στιγμή του 

νομού. Οπότε νομίζω, ότι είναι επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη να γίνουν αυ-

τές οι αλλαγές στο οργανόγραμμα. Τα άτομα τα οποία θα αποτελούν, τα στελέχη τα 

οποία θα αποτελούν το συγκεκριμένο τμήμα μας, σύμφωνα με τα πρότυπα υποδείγ-

ματα των Υπουργείων θα είναι τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Θα είναι δύο ή τρεις που 

θαρθούν από την ΝΕΛΕ και προφανώς ένας άλλος υπάλληλος του Δήμου Σερρών, ο 

οποίος θα δεθεί με αυτό το συγκεκριμένο τμήμα για να εκτελέσουν και να επιτελέ-

σουν καλύτερα το έργο τους. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται αυτή την στιγμή αυτή η 

προσπάθεια που κάνουμε και νομίζω ότι πρέπει να τύχει εγκρίσεως από το Σώμα.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κυρία Μπιτζίδου. Έχετε τον λόγο. 

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία: Εγώ θα ήθελα να πω πως ήδη, όπως γνωρίζετε 

υπάρχει το τμήμα της Παιδείας που περιλαμβάνει και τι δια βίου μάθηση, εξελίξεις 

όμως που τρέχουν γενικά από το Υπουργείο και οι αλλαγές που έρχονται πρέπει εμείς 

να τις προλάβουμε και να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες, ώστε να ανταποκρι-

θούμε σε όλα τα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν. Άρα το Υπουργείο Παιδείας, αυ-

τή την στιγμή, προγραμματίζει ένα πακέτο προγραμμάτων και τα οποία θα πρέπει να 

τρέξουν μέσα από τους δήμους. Υπάρχει θέληση από το προσωπικό να στελεχώσουν 

σωστά όλο τον εξοπλισμό που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σερρών που προερ-

χόταν από τα πρώην ΝΕΛΕ, άρα πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις και σε αυτό δεν 

ευθυνόμαστε εμείς αλλά οι συνεχείς αλλαγές που έρχονται και οι εξελίξεις που έχου-

με ακόμη και στον τομέα αυτό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Και ποια θα είναι η ευθύνη του Δήμου. Καινούργιους υ-

παλλήλους θα πάρει πάλι ο Δήμος; Ο Δήμος έχει τόσους υπαλλήλους, ποια θα είναι η 

ωφέλειά του από αυτήν την ενέργεια; 

κ. Πρόεδρος: Δώστε, μισό λεπτάκι, Δώστε μία απάντηση, κυρία Μπιτζίδου, η αντι-

δήμαρχος. 

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία: Κύριε Αναστασιάδη είναι ένας καινούργιος τομέ-

ας, ο οποίος τώρα στελεχώνεται και προσπαθούμε να προβλέψουμε τις πολύ μεγάλες 

ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν. Ο Καλλικράτης προβλέπει το τμήμα αυτό του δια 

βίου μάθησης και τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, εφόσον έρχεται ένα προ-

σωπικό με τεχνογνωσία να σταθούμε αξιοπρεπώς σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Ενδε-

χομένως ο Δήμος έχει προσωπικό, αλλά τα προγράμματα δια βίου μάθησης έτρεχαν 

μέσω της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., αυτή τη στιγμή όμως εφόσον, προωθούνται, θα προωθηθούν 

μέσω του Δήμου είμαστε υποχρεωμένοι να στελεχώσουμε και σωστά ένα τέτοιο γρα-

φείο, άρα ο τομέας θα πρέπει να στελεχωθεί σωστά. Για αυτό τον λόγο πρέπει να 

σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος κανείς;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν έδωσε απάντηση. 

κ. Πρόεδρος: Δεν ικανοποιηθήκατε από την απάντηση.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για ποιο λόγο να έρχονται αυτοί οι υπάλληλοι και να τους 

πληρώνει ο Σερραίος πολίτης, είπαμε ποια θα είναι ο ωφέλεια.  
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Θεμιστοκλέους Σοφοκλής: Μια απάντηση να δώσω;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Θεμιστοκλέους, παρακαλώ. 

Θεμιστοκλέους Σοφοκλής: Κύριε Αναστασιάδη, πρέπει να σας πω το εξής, ότι η 

ιστορία των ΝΕΛΕ και των υπαλλήλων που στελέχωναν την συγκεκριμένη υπηρεσία 

είναι προ, τουλάχιστον ενός οκταμήνου, όπου τις δινόταν η ευχέρεια, από τον Νόμο, 

ή να έρθουν με αιτήσεις μετατάξεως προς τον Δήμο ή να παραμείνουν στην Περιφέ-

ρεια, ή στην Νομαρχία, την πρώην Νομαρχία. Λοιπόν, κάναν την αρχική επιλογή, 

αλλά στην πορεία βλέποντας ότι τα προγράμματα, οι εκπαιδεύσεις, τα διάφορα προ-

γράμματα της διεύθυνσης δια βίου μάθησης που βγαίνουν αυτή την στιγμή από το 

Υπουργείο, κατάρτισης και τα λοιπά βαραίνουν τον Δήμο, οπότε αυτοί οι υπάλληλοι 

που αρχικώς επέλεξαν να παραμείνουν στην Περιφέρεια αυτή την στιγμή διαβλέπο-

ντας ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην Περιφέρεια, 

κάνουν λοιπόν αιτήσεις μετατάξεως και έρχονται στο Δήμο. Ένα απλό γραφείο που 

ήδη το έχουμε αποτυπωμένο εμείς στο οργανόγραμμα, το οποίο γνωστό είναι το γρα-

φείο έχει ένα με δύο άτομα, πρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός να είναι τουλάχιστον τρία 

με τέσσερα άτομα, τουλάχιστον. Με αυτή την λογική κατεβαίνει και νομίζω, θεωρώ 

ότι μπορείτε να το υπερψηφίσετε.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος, θέλει κάτι να ρωτήσει επί του θέματος; Το θέμα θα 

το βάλουμε σε ψηφοφορία.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Ναι, παρακαλώ,  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Δεν θα μιλήσουμε, δεν θα τοποθετηθούμε;  

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Κατιρτζόγλου έχετε τον λόγο. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Δυο κουβέντες θα πω, κύριε Πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, λίγο το μικρόφωνο κλείστε από κει, ευχαριστώ. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Πρώτον, να κάνω την εξής επισήμανση. Ασφαλώς και θα 

πρέπει οπωσδήποτε να κατατάξουμε τους δύο αυτούς υπαλλήλους, το πρόβλημα είναι 

όμως, ότι αυτοί οι υπάλληλοι υπηρετούσαν στον Δήμο Σερρών και όταν ακόμη ψηφί-

ζαμε τον κανονισμό, και πριν δηλαδή. Όφειλε, επομένως ο συντάκτης του κανονι-

σμού, έτσι, να φροντίσει να το προνοήσει αυτό το θέμα και να μην φαινόμαστε ως 

δημοτικό συμβούλιο ανακόλουθοι σε ένα τέτοιο πταίσμα, το οποίο είναι αδικαιολό-

γητο. Δεύτερο, και αυτό όφειλε να το είχε κάνει ο συντάκτης του κανονισμού, όπως 

μας είχε πει εδώ πέρα ότι είχε κάνει ενδελεχή έλεγχο, προετοιμασία, μελέτη και λοι-

πά, και λοιπά, αντί να ασχολείται με άρθρα τα οποία απαξιώνουν το δημοτικό συμ-

βούλιο, όφειλε αυτό το θέμα να το εντοπίσει. Δεύτερο, για το δεύτερο θέμα το οποίο 

συζητάτε, το οποίο θα πρέπει να γίνει τμήμα παιδείας, αυτό το είχαμε προτείνει εμείς, 

την εποχή εκείνη, λοιπόν, αυτό το είχαμε προτείνει τότε εμείς, και το είχατε απορρί-

ψει. Και εγώ και η παράταξή μου το είχαμε προτείνει ως πρόταση και είχε απορριφθεί 

από την πλειοψηφία με το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επί πλέον τμήμα-

τα, διευθύνσεις και λοιπά. Λοιπόν, χαιρόμαστε, τώρα, που εκ των πραγμάτων ανα-

γκάζεστε να έρθετε στα λόγια μας.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, μια απάντηση σύντομη όμως, κυρία Μπιτζίδου. 

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία: Κοιτάξτε, είχατε προτείνει διεύθυνση, όχι τμήμα, 

τμήμα υπήρχε στο οργανόγραμμα και θα παραμείνει τμήμα. Εκείνο το οποίο όμως 

προέκυψε, είναι ότι υπάρχει επιθυμία των υπαλλήλων να μεταταγούν, γιατί το αντι-

κείμενο έρχεται πλέον στους δήμους. Και επειδή είναι υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία 

και θέλουν να μπορούν να ασχοληθούν πάλι με το ίδιο αντικείμενο και να προσφέ-

ρουν πραγματικά έργο εκδήλωσαν την επιθυμία να μεταταγούν και να μπορέσουν να 

αναλάβουν τα προγράμματα και μπορούν να κατοχυρωθούν μέσω της παρουσίας 

τους στον Δήμο Σερρών. Για αυτό έγινε αυτή η αλλαγή, η οποία έγινε πρόσφατα. 
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Από κει και πέρα στο οργανόγραμμα είχαμε προβλέψει την στελέχωση του τμήματος, 

όμως αυτό προέκυψε τώρα με τα προγράμματα τα οποία ενημερώθηκαν οι συγκεκρι-

μένοι υπάλληλοι ότι θα τρέξουν μόνο στο Δήμο Σερρών. Για αυτό τον λόγο.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος κανείς τοποθέτηση, όχι. Παρακαλώ τοποθέτηση κύριε Στεργίου;  

Στεργίου Νικόλαος: Τα ΝΕΛΕ είναι ένας θεσμός που ανήκει στην Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκηση με μεγάλη προσφορά προς την κοινωνία. Πέρα από τα τμήματα τα οποία 

διέθετε δηλαδή για ζωγραφική, για φωτογραφία, είχε και τμήματα τα οποία μάθαιναν 

τα παιδιά computer, κατά παράβαση ο νομοθέτης με τον 3852 έβαλε να ΝΕΛΕ, ενώ 

ήταν πραγματικά αντικείμενο του Δήμο το πήγε στην Περιφέρεια. Και δεν έκανε μό-

νο αυτό το τραγικό σφάλμα έκανε και δεύτερο σφάλμα. Ότι έδωσε το κτίριο της ΝΕ-

ΛΕ που βρίσκετε εδώ κοντά, έδωσε το κτίριο στην Περιφέρεια, οι υπάλληλοι έδωσε 

την δυνατότητα να πάνε στην Περιφέρεια, την δε υλικοτεχνική υποδομή την έδωσε 

στον Δήμο. Αυτά μόνο στην χώρα μας γίνονται. Είναι τραγικά σφάλματα, και νομίζω 

τελικά ότι πρέπει τα ΝΕΛΕ αυτούσια με το προσωπικό, αλλά παράλληλα και το κτί-

ριο να επανέλθουν στον Δήμο. Αυτή ήταν η φυσική τους θέση, εδώ θα πρέπει να πα-

ρέχουν τις υπηρεσίες τους. Πέρασε μια διάταξη σε κάποιο νομοσχέδιο του Υπουργεί-

ου Παιδείας και έβαζε τους υπαλλήλους αυτούς στην Περιφέρεια, νομίζω ότι ο δρό-

μος, και εκεί πρέπει να σταθεί (ακούγονται χτύποι κουδουνιού) το Δημοτικό Συμβού-

λιο. Θα πρέπει να σταθεί εκεί, κύριε Πρόεδρε, να γυρίσουν και όλες οι δραστηριότη-

τες, και τα ΝΕΛΕ και οι υπάλληλοι στον φυσικό τους χώρο, που είναι ο Δήμος Σερ-

ρών. Γιατί μέσα από τον Δήμο Σερρών που αποτελεί τον Κεντρικό Δήμο του Νομού 

Σερρών θα είναι αυτοί που θα καθοδηγήσουν και θα προχωρήσουν τα προγράμματα 

των ΝΕΛΕ σε όλους τους άλλους Δήμους. Άρα επομένως, νομίζω ότι, είμαι της άπο-

ψης, ότι θα πρέπει να γυρίσουν στον Δήμο Σερρών και πρέπει το Δημοτικό Συμβού-

λιο να εγκρίνει την απόφαση αυτή.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι 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 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Ψηφίζουμε πρόβλεψη θέσεων αυτή τη στιγμή; 

κ. Πρόεδρος: Όχι, κύριε Χρυσανθίδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτό ψηφίζουμε. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι πρόβλεψη, μισό λεπτάκι. Έχουμε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος 

είναι η τροποποίηση του οργανισμού, όπως αναφέρθηκε από τον αντιδήμαρχο, σύμ-

φωνα, α και β, άρθρο 37 (εντάξει, κύριε Αναστασιάδη, μη με διακόπτεται, σας παρα-

καλώ), μία θέση ΠΕ Οικονομικού στο σωστό δύο, και β) άρθρο 39 από μία θέση ΔΕ 

χειριστού ηλεκτρονικού υπολογιστή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο σωστό 

δύο, αυτό είναι το ένα σκέλος, και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό το οποίο σας ανέφε-

ρε ο κύριος Γαλάνης, αν θέλετε κύριε Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Να το πω, κύριε Πρόεδρε. Το γραφείο του δια βίου μάθησης, το 

οποίο προτείνετε η αναβάθμισή του σε τμήμα δια βίου μάθησης και παρακαλώ το 

Σώμα όπως εξουσιοδοτήσει να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και στα άρθρα, για 

παράδειγμα οκτώ, γιατί, για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει και η διάρθρωση σωστά 

και η συγκεκριμένη αρίθμηση, και στο άρθρο 23, αλλά και στο άρθρο, στο τέλος του 

οργανισμού, 41, το οποίο αφορά τους προϊσταμένους υπηρεσιών, δηλαδή να γίνει 

σωστή και η αρίθμηση. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, ψηφίζουμε και κάνουμε τώρα επιχειρηματολο-

γία; Επιχειρηματολογούμε στην ψηφοφορία; Έχει γίνει ποτέ αυτό;  

κ. Πρόεδρος: Όχι επιχειρηματολογία, απλούστατα δίνονται κάποιες επεξηγήσεις 

στον κύριο Χρυσανθίδη, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας. Παρακαλώ, κύριε Χρυ-

σανθίδη, νομίζω ότι αναλύθηκαν ενδελεχώς όλα.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβα-

ρό και όπως ήρθε, ήρθε με μια προχειρότητα και πιστεύω ότι έχουμε κάθε επιφύλαξη 

αν θα περάσει από την Περιφέρεια η νομοθεσία, αν το επιτρέπει δηλαδή να γίνουν οι 

αλλαγές αυτές, διότι πολύ πρόσφατα ψηφίσαμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-

σίας, για αυτό προτείνουμε ναθρεί ως τακτικό θέμα, για αυτό ψηφίζουμε: Όχι 

κ. Πρόεδρος: Ναι εντάξει, η πρότασή σας είναι σεβαστή… και ο κύριος Αγοραστός;  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 
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Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι έχουμε, σας παρακαλώ λίγη ησυχία, (χτύ-

ποι κουδουνιού). Έχουμε δύο ερωτήσεις από προηγούμενα συμβούλια, σύμφωνα με 

το άρθρο 10, παράγραφος 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβου-

λίου. Η πρώτη ερώτηση έχει υποβληθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, κυρίους: 

Θεόδωρο Μηλίδη, Στέφανο Φωτιάδη, Παναγιώτη Κοτρώνη και Ερμοφύλη Σαραντί-

δου προς τον Δήμαρχο Σερρών, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς «Εμμανουήλ 

Παπά» και «Κολοκοτρώνη».  

Και διαβάζω όπως ακριβώς έχει γραφεί η ερώτηση. 

«Σύμφωνα με τον Ν. 2074/1920, (νόμος του Ελ. Βενιζέλου που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ Α 60/13.03.1920 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΓΑΙΩΝ»), οι γαίες που είχαν αφεθεί σε κοινή χρήση των κατοίκων των χωριών επί 

τουρκοκρατίας, περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της αντίστοιχης Κοινότη-

τας και επ΄ αυτές έπαψε να ισχύει το δικαίωμα του Δημοσίου.  

Οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν με βάση τον Οθωμανικό νόμο της 7ης Ραμαζάν 1856 και 

τον Ελληνικό νόμο 147/1914 που εισήγαγε τις ρυθμίσεις αυτές στο Ελληνικό δίκαιο 

κατ΄ επιταγή της συνθήκης ειρήνης που υπογράφηκε το 1913 μεταξύ των δύο κρα-

τών.  

Είναι γνωστό στους έχοντες γνώση του οθωμανικού δικαίου ότι οι Κοινότητες, με την 

έννοια της ολότητας των κατοίκων ενός χωριού, δεν μπορούσαν να αποκτήσουν στο 

όνομά τους ιδιοκτησία, διότι κατά το Οθωμανικό δίκαιο και τη διοικητική διάρθρωση 

των Οθωμανών οι Κοινότητες δεν ήταν νομικά πρόσωπα με ικανότητα απόκτησης 

περιουσιακών (Ν.Π. Ελευθεριάδη, Γνωμοδότηση για τις κοινόχρηστες γαίες «Με-

τρουκέ»). 

Μετά την απελευθέρωση των λεγόμενων Νέων Χωρών (Ήπειρος – Μακεδονία - νη-

σιά Αιγαίου, πλην Σάμου και Κρήτης) εκδόθηκε ο νόμος 2074/1920 (για τις κοινοτι-

κές γαίες των Νέων χωρών, ο οποίος αναγνώρισε ότι οι πρώην Κοινόχρηστες εκτά-

σεις – κατά το Τουρκικό Δίκαιο – γίνονται περιουσία των συνοικισμών, υπέρ των κα-

τοίκων των οποίων ήταν προορισμένες, και συνεπώς παραχωρούνται εφεξής στην 

πλήρη κυριότητα και κατοχή των Κοινοτήτων που αναγνωρίζονται πλέον ως νομικά 

πρόσωπα (άρθρα 1,2 και 8 του Ν. 2074/1920 Βλ. και κωδικοποίηση (άρθρ. 7) του Ν. 

Δ/τος 18-4-1926-ΦΕΚ Α -316). 

Άλλωστε και πριν από την έκδοση του Ν. 2074/1920, είχε οριστεί από το Νόμο 

ΔΝΖ/1912 (περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων) ότι η περιουσία κάθε χωριού 

(κατά ακριβολογία η ωφέλιμη χρήση των κοινοχρήστων γαιών), που αποτέλεσε ορ-
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γανωμένη ή ανοργάνωτη κοινότητα, γίνεται περιουσία του χωριού αυτού, που θα α-

ποτελέσει Κοινότητα. 

Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα θεωρούμε ότι ο Δήμος Σερρών απέκτησε από την 

αναγνώρισή του κατά τους όρους του Ελληνικού Δικαίου την κυριότητα και νομή 

όλων των περιουσιακών στοιχείων των οποίων τη χρήση και ωφέλεια απολάμβανε 

κατά τους χρόνους της κυριαρχίας τω Οθωμανών και συνεπώς των τριών πρώην 

στρατοπέδων (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ – ΕΜΜ ΠΑΠΑ), οι χώροι 

των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το 2001 από τον ελληνικό στρατό και συνεπώς 

δεν ανήκουν στο δημόσιο.  

Το Ελληνικό Δημόσιο ουδέποτε κατέβαλε αντίτιμο για χρήση του χώρου των στρα-

τοπέδων 

 Το Ελληνικό Δημόσιο οικειοποιήθηκε αμισθί τον δημοτικό χώρο των πρώην 

στρατοπέδων για συγκεκριμένες και έκτακτες ανάγκες που πλέον δεν υφίστα-

νται. 

 Οι χώροι των πρώην στρατοπέδων περιήλθαν στην κυριότητα του δήμου Σερ-

ρών από τις διατάξεις που ίσχυσαν αμέσως μετά την τουρκοκρατία. 

 Το δημόσιο δεν απαλλοτρίωσε ποτέ τις γαίες των στρατοπέδων αλλά τις χρη-

σιμοποίησε για «Κοινωφελές Έργο» που πλέον έπαψε να προσφέρεται. 

 Για σκοπό κοινής ωφέλειας πρέπει να αφεθεί και σήμερα όπως επιτάσσουν οι 

σημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.  

 Το στρατόπεδο «ΕΜΜ. ΠΑΠΑ» έχει συνολική έκταση 192.804τ.μ., τίτλοι 

κυριότητας για το Τ.ΕΘ.Α. δεν υφίστανται όπως προκύπτει και από Τεχνική 

Έκθεση του με ημερομηνία 29/11/1973: 

α. Έκταση 137.153τ.μ. ανήκει στο Ελλ. Δημόσιο (Υπ. Γεωργίας), αποτελεί δε το υπ΄ 

αριθμό 79 τεμάχιο οριστικής διανομής 1925. αγρόκτημα «Αγ. Ιωάννη Σερρών», κα-

τέχεται από την στρατιωτική Υπηρεσία άνευ διακατοχικής πράξεως.  

β. Έκταση 38.960τ.μ. ανήκει στο Δήμο Σερρών δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 4861/13-4-

1965 απόφασης του Νομάρχη Σερρών (ΦΕΚ 335/65). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος Σερρών ήδη απέκτησε την κυριότητα του πρώην 

στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» σύμφωνα με το από 5-02-2008 αντίγραφο κτηματο-

λογικού φύλλου του κτηματολογικού γραφείου Σερρών και το από 05-02-2008 από-

σπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του κτηματολογικού γραφείου Σερρών για το 

στρατόπεδο Παπαλουκά, το οποίο φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 441212524001/0/0. 

Σύμφωνα επίσης με τα παραπάνω θεωρούμε ότι και τα υπόλοιπα δύο πρώην στρατό-

πεδα «ΕΜΜ. ΠΑΠΑ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» είναι περιουσία του Δήμου και κακώς 

δεν υπεβλήθη Αρχική Δήλωση ιδιοκτησίας από την τότε δημοτική αρχή.  

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 178 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 

παράγραφος 1, αναφέρεται ότι: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, 

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επι-

μελή και αποδοτικό. 

 

Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Δήμαρχε: 

1. Γιατί δεν υποβάλλετε ΑΙΤΗΣΗ στον Κτηματολογικό Δικαστή, για υπαγωγή στην 

εκούσια διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3 του Ν. 2664/98 για το στρατόπε-

δο «ΕΜΜ. ΠΑΠΑ», δεδομένου ότι τα υπόλοιπα, εκτός των 40 περίπου στρεμμά-

των που ανήκουν στο Δήμο, εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιο-

κτήτη;  

2. Γιατί δεν καταθέτετε ΑΓΩΓΗ στον Κτηματολογικό Δικαστή, σύμφωνα με το άρ-

θρο 6 παράγραφος 2 του Ν. 2664/98, για να το διεκδικήσει ο Δήμος από το Δη-

μόσιο το οποίο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης;  
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Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό το διατηρεί ο Δήμος μέχρι το 2019. 

Με τιμή, οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι: Θεόδωρος Μηλίδης, Στέφανος 

Φωτιάδης, Παναγιώτης Κοτρώνης και Ερμοφύλη Σαραντίδου 

Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με δυο λόγια θα επανα-

λάβω την ερώτηση που κατατέθηκε από τους αρχηγούς  των συνδυασμών της αντιπο-

λίτευσης. Οι επικεφαλής των συνδυασμών ρωτάνε, λένε, ότι, μάλλον ισχυρίζονται, 

ότι σύμφωνα με τον νόμο 2074/1920, ο οποίος νόμος βασίστηκε στην 7η Ραμαζάν του 

1856 και τον Ελληνικό νόμο 147/1914 ότι τα τρία πρώην στρατόπεδα «Κολοκοτρώ-

νη», «Παπαλουκά» και «Εμμανουήλ Παπά» ανήκουν στον Δήμο Σερρών και ρωτάνε 

τον Δήμαρχο γιατί δεν κινείτε δικαστικά να πάρει το στρατόπεδο «Εμμανουήλ Πα-

πά».  

Λοιπόν η απάντηση που έχω να δώσω είναι η εξής: Σχετικά με το στρατόπεδο «Εμ-

μανουήλ Παπά» στην σελίδα δύο, στην παράγραφο α της ερώτησης λέτε ότι στο α 

μικρό, ότι, «έκταση 137.153τ.μ. ανήκει στο Ελλ. Δημόσιο (Υπ. Γεωργίας), αποτελεί 

δε το υπ΄ αριθμό 79 τεμάχιο οριστικής διανομής 1925. αγροκτήματος «Αγ. Ιωάννη 

Σερρών», κατέχεται από την στρατιωτική Υπηρεσία άνευ διακατοχικής πράξεως». 

Για το θέμα αυτό το ιδιοκτησιακό του στρατοπέδου «Εμμανουήλ Παπά» έχω να πω 

τα εξής: Πρώτον, υπάρχει ένα έγγραφο, το οποίο έχω καταθέσει φυσικά στο Σώμα, 

υπάρχει στο φάκελο, ένα έγγραφο από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, είναι το 

διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, τμήμα τοπογραφίας, εποικισμού 

και αναδασμού, να το πω πιο απλά, από το Υπουργείο Γεωργίας, δηλαδή, ένα έγγρα-

φο που λέει ότι το συγκεκριμένο αυτό, το υπ΄ αριθμ. 70 τεμάχιο με έκταση 

138.188τ.μ. φέρεται χαρακτηρισμένο ως «Περιοχή στρατώνων Ιππικού Δημοσίου», 

ως τέτοιο δεν είναι εποικιστική έκταση, δεν ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν διαχειρίζεται από την υπηρεσία μας. Ως 

εκ τούτου η Υπηρεσία μας δεν προβάλει επ΄ αυτού δικαιώματα κυριότητας. Δηλαδή 

το Υπουργείο Γεωργίας λέει ότι δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικιά μας αυτή η έκταση 

των 138.188τ.μ. του στρατοπέδου «Εμμανουήλ Παπά». Υπάρχει και ένα άλλο έγγρα-

φο επίσης από το Υπουργείο Οικονομικών με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου του 2004 

απευθυνόταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με το στρατόπεδο του «Εμμα-

νουήλ Παπά» και λέει ότι αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφερόμαστε, τα 138 χιλιάδες 

τετραγωνικά μέτρα διεγράφη βάση της αριθμ 50701α/23-2-1937 διαταγής Υπουργεί-

ου Οικονομικών διότι θεωρήθηκε ως στρατιωτικό ακίνητο εν ενεργεία, οπότε έπαψε 

να το διαχειρίζεται η υπηρεσία μας, δηλαδή και το Υπουργείο οικονομικών λέει ότι 

δεν ανήκει σε μας. Από την άλλη πλευρά έχουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 

συγκεκριμένα το Τ.ΕΘ.Α., το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο ανήκει η περιουσία 

του Στρατού που ισχυρίζεται και λέει ότι βάση του ιδρυτικού νόμου του 1929, 

4407/1929, ισχυρίζεται και λέει ότι τα στρατόπεδα όλα ανήκουν στο Στρατό. Και πως 

το ισχυρίζεται, πιο άρθρο επικαλείται. Αυτός ο νόμος 4407/1929, το άρθρο 4 «Τα εις 

την Αεροπορικής Άμυναν υπαγόμενα και υπό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας κατεχό-

μενα πάσης φύσεως ακίνητα περιέχονται εις την κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Α-

μύνης, εφόσον δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ήθελον διατεθεί δια 

άλλας οικοδομικάς ανάγκας του Δημοσίου». Λοιπόν, αυτά ισχυρίζεται το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας και λέει από τη δική του πλευρά, λέει ότι είναι δικά τους.  

Τώρα ερχόμαστε στο στρατόπεδο «Κολοκοτρώνη». Για το στρατόπεδο «Κολοκοτρώ-

νη» υπάρχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών με ημερομηνία 19-7-2011 

που λέει ότι το στρατόπεδο «Κολοκοτρώνη», αφού έγιναν δικαστήρια, και τα λοιπά 

ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε παρένθεση διαχείριση 

Υπουργείο Οικονομικών.  
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Όσον αφορά το στρατόπεδο «Παπαλουκά», για το στρατόπεδο «Παπαλουκά», επειδή 

είναι γραμμένο στο κτηματολογικό γραφείο και έχει ΚΑΕΚ υποστηρίζαμε, και όταν 

ήμασταν στην αντιπολίτευση, υποστηρίζουμε και τώρα ότι είναι δικό μας, όμως το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αμφισβητεί αυτό επικαλούμενο τον ιδρυτικό νόμο του 

Τ.ΕΘ.Α. του 1929 ότι είναι δικό του και έχει δικαίωμα να πάει στα δικαστήρια μέχρι 

το έτος 2019 και να ξεκαθαρίσει εκεί το θέμα.  

Μετά από όλα αυτά φυσικά, ζητήσαμε και την άποψη του νομικού συμβούλου του 

Δήμου Σερρών, του κυρίου Αμαξόπουλου, την οποία άποψη φυσικά, την έχουμε κα-

ταθέσει στον φάκελο, δεν χρειάζεται να τα διαβάσω όλα από την αρχή, απαντάει πά-

νω στην ερώτηση των αρχηγών της αντιπολίτευσης και στο τέλος κλείνει λέγοντας τα 

εξής και θα σας τα διαβάσω επί λέξει: «Ο νόμος 2074/1920, τον οποίο επικαλούνται 

οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αναφέρεται για το πώς περιήλθαν στην κυριότητα 

των Δήμων και Κοινοτήτων οι εγκαταλειμμένες κατά τον Οθωμανικό νόμο γαίες. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει η κυριότητα των ακι-

νήτων αυτών περί ων ο Νόμος αφού η προστασία των δημοτικών ακινήτων έναντι 

του θεσμού της χρησικτησίας εισήχθη το έτος 1968, με το ν.δ. 31/1968, με το οποίο 

επεκτάθηκε η προστασία των δημοσίων κτισμάτων και στην προστασία των Δημοτι-

κών ακινήτων. Όμως ο Στρατός εγκαταστάθηκε στην πόλη με τα στρατόπεδα μετά 

την δεκαετία του 1920 και εγκαταστάθηκε σε ελεύθερα γήπεδα πέριξ των πόλεων, 

προς ασφάλεια των κατοίκων, και η κυριότητά του στηρίζεται σε μεταγενέστερο χρό-

νο. Επακολούθησε και ο νόμος 4407/1929, του οποίου το άρθρο 4 ορίζει: Τα εις την 

Αεροπορικής Άμυναν υπαγόμενα και υπό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας κατεχόμενα 

πάσης φύσεως ακίνητα περιέχονται εις την κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Αμύνης, 

εφόσον δι αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ήθελον διατεθεί δια άλλας 

οικοδομικάς ανάγκας του Δημοσίου.  

Και ο κύριος Αμαξόπουλος, ο νομικός σύμβουλος, κλείνει ως εξής: Κατόπιν των α-

νωτέρω θεωρώ ότι η δικαστική εμπλοκή του Δήμου Σερρών με αντίδικο το Ελληνικό 

δημόσιο, συγκεκριμένα το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, θα είναι μακρά και το αποτέλε-

σμα αμφίβολο. Και δεν έχει νόημα, εάν υπάρχει δυνατότητα να διευθετηθεί η διαφο-

ρά εντός του πλαισίου της Δημόσιας διοίκησης και όχι στις αίθουσες των Δικαστηρί-

ων, αφού όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, είτε είναι Δήμος Σερρών, είτε είναι Ελληνικό 

Δημόσιο, είτε είναι Ελληνικός Στρατός έχουν ένα κοινό σκοπό, το κοινό όφελος. Εξ 

άλλου και την τακτική επιχορήγηση ο Δήμος Σερρών την λαμβάνει από το Ελληνικό 

Κράτος».  

Από όλα αυτά (διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη) 

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) Μην διακόπτεται, σας παρακαλώ πολύ. Ησυχία, 

σας παρακαλώ μη διακόπτεται, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Με όλα αυτά, φυσικά τα οποία έχουμε μελετήσει από πάρα πολύ και-

ρό, έχουμε συμπεράνει, ότι αν επιλέξουμε  την δικαστική οδό, όπως και άλλη φορά 

είπαμε, το θέμα θα παραταθεί για πάρα πολύ χρόνο με αμφίβολο αποτέλεσμα, όπως 

λέει και ο νομικός σύμβουλος. Για αυτό εμείς δεν επιλέγουμε την δικαστική οδό, αλ-

λά θα επιλύσουμε το θέμα δια της πολιτικής οδού με τον καλύτερο τρόπο προς όφε-

λος του Δήμου και των δημοτών.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 

στην ερώτηση ήρθε η απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο και κλείνει το θέμα εδώ. Και 

πάμε στην δεύτερη ερώτηση, η οποία έχει επιβληθεί από την «Λαϊκή Συσπείρωση» 

από την κυρία Σαραντίδου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Το Λευκό Ταξί». Ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων εδώ και ήνες έχει αποκτήσει ένα 

λευκό ταξί, για να εξυπηρετείται η μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα 
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στο νομό Σερρών. Η αγορά του ταξί κρίθηκε αναγκαία γιατί η πολιτεία δεν έχει μερι-

μνήσει να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς ή άλλου είδους δομές που να μπορούν 

να εξυπηρετήσουν 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 παραμέ-

νουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα. Η Λαϊκή 

Συσπείρωση ζητά να συζητηθεί το θέμα, για να ικανοποιηθεί το αίτημα του Συλλό-

γου, ο δήμος Σερρών να αναλάβει τη λειτουργία του αυτοκινήτου, οδηγούς, λειτουρ-

γικά έξοδα, έξοδα συντήρησης κ.α. Ώστε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπο-

ρούν να μετακινηθούν δωρεάν ή έστω με κάποιο συμβολικό κόμιστρο, στην περιφε-

ρειακή 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 ευαί-

σθητο ζήτημα. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό μας απασχόλησε 

από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η θητεία αυτή, η Δημαρχιακή θητεία. Και απα-

σχόλησε όχι μόνο τον δικό μας δήμο, αλλά όλους τους δήμους και την Περιφερειακή 

Ενότητα Σερρών βρεθήκαμε και με όλους τους Δημάρχους και με τον Αντιπεριφε-

ρειάρχη προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση και βλέπαμε ότι πουθενά δεν υπάρχει νο-

μοθεσία που να προβλέπει τέτοια αρμοδιότητα στους δήμους. Ακόμη – ακόμη και να 

υπήρχε τέτοια αρμοδιότητα σε ένα δήμο, ο δήμος που θα αναλάμβανε να κάνει αυτή 

την εξυπηρέτηση, διότι είναι μια εξυπηρέτηση για όλο τον νομό, δεν θα μπορούσε το 

ταξί αυτό να βγει έξω από τα χωρικά όρια του δήμου. Το θέμα όμως συνεχίσαμε να 

το ψάχνουμε, για να μην πολυλογώ, είδαμε και σε άλλους δήμους τι γινόταν, στο Δή-

μο Χανίων και Ρόδου το διαχειρίζονται μόνοι τους. Ο Σύλλογος το διαχειρίζεται μό-

νος του το ταξί αυτό. Όμως δεν σταματάμε εμείς σε αυτό, το ψάξαμε και είδαμε ότι 

μπορούμε να εντάξουμε τη λειτουργία του λευκού ταξί στις αρμοδιότητες της κοινω-

φελούς επιχείρησης, της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Οπότε μπορούμε να εντάξουμε το λευκό ταξί 

στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να περιγράψουμε τις δραστηριότητες του διετούς προγράμματος 

δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης που ετοιμάζετε στο προσεχές διάστημα, θα πε-

ράσει από το διοικητικό συμβούλιο και μετά δεν ξέρω, αν θάρθει και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, και μετά μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε αυτό το ταξί. Μέσω της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ταξί και να εξυπηρετήσουμε τους συ-

μπολίτες μας που έχουν μεγάλη ανάγκη από αυτό.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Στα όρια του Δήμου όμως.  

κ. Δήμαρχος: Νομίζω ότι μπορούμε και σε όλο τον νομό. Κύριε Γενικέ, Κύριε Θεμι-

στοκλέους σε όλο τον νομό ή μόνο στον Δήμο; Μόνο στον δικό μας δήμο, μάλιστα.  

Έστω στον δικό μας δήμο και βλέπουμε μετά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι 

αυτό και μετά βλέπουμε. Ρωτήθηκε και ο επίτροπος και είπε ότι μόνο έτσι μπορούμε 

να λειτουργήσουμε το ταξί αυτό. Με αυτόν τον τρόπο.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, και πάμε σε μία νέα ερώτηση από την πλευρά της Λαϊκής Συ-

σπείρωσης από την συνάδελφο την κυρία Σαραντίδου με θέμα: «Καθαρίστριες Σχο-

λικών Μονάδων»  

Γνωρίζουμε όλοι ότι στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας εκτός από τις καθαρί-

στριες με συμβάσεις αορίστου χρόνου απασχολούνται και καθαρίστριες οι οποίες μέ-

χρι την προηγούμενη χρονιά απασχολούνταν με συμβάσεις έργου και οι οποίες κάλυ-

πταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με τη νέα σχολική χρονιά το σύνολο των καθαρι-

στριών επέστρεψαν στα παλιά τους πόστα, και μάλιστα κάποιες σχολικές μονάδες 
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λειτουργούν μόνο με συμβασιούχες καθαρίστριες, μετά και από απαίτηση των διευ-

θυντών των σχολείων. 

 Έγινε πρόβλεψη για αυτές τις καθαρίστριες οι οποίες τονίζουμε ότι καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι απαραίτητες για την λειτουργία των 

σχολικών μονάδων όσο αφορά την καθαριότητα αυτών; 

 Έγιναν νέες συμβάσεις και αν με ποια μορφή. 

 Έγινε η πληρωμή τους για τον μήνα Σεπτέμβριο; 

Παρακαλούμε αν είναι δυνατόν να δοθούν άμεσα απαντήσεις σε ένα τόσο ευαίσθητο 

και σημαντικό ζήτημα.  

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Σαραντίδου, με όλα τα στοιχεία που υπάρ-

χουν θα δοθεί η απάντηση.  

κ. Δήμαρχος: Αν μπορεί να δοθεί και τώρα.  

κ. Πρόεδρος: Όχι, νομίζω ότι στο επόμενο, αν θέλει η κυρία Μπιτζίδου, ωραία. Πα-

ρακαλώ κυρία Μπιτζίδου δώστε την απάντηση στην ερώτηση της κυρίας Σαραντίδου.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Όπως γνωρίζετε ότι, το θέμα των συμβασιούχων 

καθαριστριών ρυθμίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότη-

τας είναι μια υπηρεσία που αυτή τη στιγμή είναι αμφιβόλου ρόλου. Παρόλα αυτά ό-

λες οι διαδικασίες έγιναν και η επικοινωνία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και εγ-

γράφως για να μας απαντήσουν με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε. Με πρωτοβουλία 

της αντιδημαρχίας, προσλάβαμε, και με συνεννόηση και των διευθυντών, προσλάβα-

με και καλέσαμε όλες τις συμβασιούχες καθαρίστριες να αναλάβουν τα καθήκοντά 

τους για το επείγον της κατάστασης και ότι προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο στα 

σχολεία. Οι κυρίες αυτές εργάζονται και μετά από συνεργασία που έχουμε με το Ε-

θνικό Ίδρυμα Νεότητας και με εγκύκλιο που ήρθε από το Υπουργείο μας είπαν ότι η 

διαδικασία σύμβασης θα γίνει ακριβώς με τον παλιό τρόπο, αλλά θα πρέπει να ανα-

μένετε τις καινούργιες διατάξεις και τις καινούργιες πληροφορίες τις οποίες θα σας 

αποστείλουμε για το πώς θα γίνει αυτή η μίσθωση έργου. Δηλαδή το ποσό, οι χώροι 

πως θα καθοριστούν και λοιπά. Παρόλα ότι είμαστε σε συνεχή προσπάθεια, καθημε-

ρινώς, να επικοινωνήσουμε με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ειλικρινά κάποιες καθα-

ρίστριες μπόρεσαν να βρουν την αρμόδια υπάλληλο, αλλά εγώ είχα την τύχη να μι-

λήσω μόνο μια φορά με την συγκεκριμένη και ενώ κάθε μέρα επικοινωνώ και προ-

σπαθώ να ξεκλειδώσω το θέμα και να μας στείλει εγγράφως την απάντηση και ώστε 

η σύμβαση η οποία θα γίνει να είναι έγκυρη, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερα. Δεν έ-

χουμε πάρει γραπτή απάντηση, οι συμβάσεις των καθαριστριών είναι έτοιμες, αλλά 

δεν θέλουμε να προβούμε στη διαδικασία υπογραφών γιατί ενδεχομένως να προβούν 

άκυρες. Άρα είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση του θέματος και οποιαδήποτε εξέλι-

ξη θα μπορώ να σας ενημερώσω άμεσα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και με τις 

εγκυκλίους και με τις όλες, εάν δεν έχει λήξει το θέμα, μπορώ να σας ενημερώσω πιο 

διεξοδικά.  

κ. Πρόεδρος: Και περνάμε, κύριοι συνάδελφοι, … 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε  πρόεδρε, θα…. 

κ. Πρόεδρος: ….Επί του θέματος;…. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Όχι επί του θέματος, δεν έχω ερώτηση. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Επειδή υπάρχει ερώτημα, νομίζω ότι είναι επείγον, κατεπείγον, 

για αυτό. Έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι… 

κ. Πρόεδρος: …Η ερώτηση αυτή που απευθύνεται; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ερώτηση προς τον κύριο Δήμαρχο. 

κ. Πρόεδρος: Μπράβο. 
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Μηλίδης Θεόδωρος: Το Σάββατο έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο Σερρών όπου συμ-

μετείχαν ο Δήμαρχος και όλοι οι βουλευτές των Σερρών, με αντιδημάρχους και κά-

ποιους παράγοντες, υπαλλήλους.  

Ρωτάω λοιπόν, δεν θεωρεί ο κύριος δήμαρχος σκόπιμο ότι για το καυτό αυτό θέμα 

των στρατοπέδων, το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή, δεν θα έπρεπε να κληθούν τουλά-

χιστον και οι της αντιπολίτευσης, ώστε οι βουλευτές που έχουν σημαντικό λόγο στην 

κεντρική κυβέρνηση να ενημερωθούν από όλες τις πλευρές και τελικά από το σύνο-

λο, διότι εκπροσωπούμε το σύνολο του Σερραϊκού λαού, για το θέμα αυτό; Θεώρησε 

ότι δεν πρέπει να κληθούμε; Νομίζω αυτή είναι μια απαξιωτική στάση. 

Και το δεύτερο επί της ουσίας, το δεύτερο ερώτημα, ποιες ήταν οι τελικές αποφάσεις; 

Δηλαδή τι συμπέρασμα βγήκε, τι αποφάσεις και πως πάει παραπέρα το θέμα. Το λέω 

το θεωρώ κατεπείγον διότι έγινε το Σάββατο και σήμερα είναι μόλις Τετάρτη.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, μια σύντομη απάντηση. 

κ. Δήμαρχος: Κύριε Μηλίδη, η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της διαβούλευσης που 

κρατάει εδώ και πέντε μήνες. Από τον Ιούνιο, τέσσερις μήνες πόσοι είναι, γίνεται 

διαβούλευση για το θέμα των στρατοπέδων. Στο πλαίσιο αυτό της διαβούλευσης κά-

λεσα και τους βουλευτές και το επιμελητήριο, το προεδρείο της ομοσπονδίας επαγ-

γελματοβιοτεχνών και τον εμπορικό σύλλογο, για να τους ενημερώσω επί του θέμα-

τος. Γιατί δεν κάλεσα εσάς λέτε, μα εσάς και πριν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο βρεθήκαμε πολλές φορές, σας κάλεσα. Έγινε εδώ μια συζήτηση και ενημέρω-

ση επί του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από κει και πέρα, βρέθηκα και με το 

τεχνικό επιμελητήριο και με τους αρχιτέκτονες. Κάθε φορά που θα βρισκόμουν με 

ένα φορέα έπρεπε να σας καλώ; Είναι θεσμικά πρόσωπα. Να μην τους καλούσα δη-

λαδή; Κακώς τους κάλεσα;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Όλα τα ισοπεδώνουμε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν τα ισοπεδώνουμε, λέτε γιατί δεν σας κάλεσα και εσάς. Μα για το 

θέμα αυτό κληθήκατε τόσες φορές από μένα  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν το λέω προσωπικά, κύριε δήμαρχε, για όλη την αντιπολί-

τευση μιλάω. 

κ. Δήμαρχος: Για όλη την αντιπολίτευση, αυτό λέω. Για όλους τους αρχηγούς, μα για 

το θέμα αυτό κληθήκατε τόσες φορές, οι αρχηγοί και το συζητήσαμε. Ήρθε θέμα μο-

ναδικό συζήτηση και ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάλι για να ενημερωθεί-

τε. Από κει και πέρα συζητήθηκε το θέμα στην επιτροπή διαβούλευσης, συζητήθηκε 

το θέμα στο τοπικό συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Σερρών. Έκανα ενημέρωση 

στο τεχνικό επιμελητήριο, στο σύλλογο αρχιτεκτόνων, έπρεπε κάθε φορά να φωνάζω 

και εσάς; Δεν νομίζω ότι είχε νόημα να φωνάζω και εσάς, από την στιγμή που είχατε 

ενημερωθεί, το είχαμε συζητήσει εδώ διεξοδικά, και κάλεσα και τους βουλευτές και 

τον εμπορικό σύλλογο και την ομοσπονδία επαγγελματοβιοτεχνών και το επιμελητή-

ριο και τους ενημέρωσα.  

Λέτε πιο είναι το αποτέλεσμα. Εγώ τους ενημέρωσα και ζήτησα αυτή η τελευταία 

πρόταση, τελευταία εξέλιξη που έχουμε να την υποστηρίξουμε, εφόσον,…. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ούτε πιθαμή γη, ούτε πιθαμή γη,.. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, (χτύποι κουδουνιού). Σας παρα-

καλώ πάρα πολύ μη διακόπτεται. Σεβαστείτε το Σώμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Ολοκληρώσατε, κύριε Δήμαρχε; 

κ. Δήμαρχος: Ναι, ολοκληρώνω τώρα, ολοκληρώνω και ζήτησα να στηρίξουν αυτή 

την πρόταση. Κάποιοι βουλευτές, κάνα δυο ήταν που είπαν γιατί όχι να πάρουμε α-

κόμη περισσότερα, να ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ζή-

τησα από τους εκπροσώπους των κυβερνητικών βουλευτών, διότι έτυχε να έχουν α-

νειλημμένες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσαν να έρθουν οι ίδιοι, να κλείσουμε ένα ρα-



 19 

ντεβού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε 

καμιά εξέλιξη, εγώ αμέσως την ίδια μέρα πήρα τηλέφωνο στο γραφείο του Υπουργού 

και μετέφερα αυτή την πρόταση των βουλευτών, δεν υπάρχει απάντηση ακόμη. Και 

πρέπει να σας πω ότι εγώ τον Υπουργό προσπαθώ να τον συναντήσω εδώ και ενάμι-

ση μήνα και στέκεται αδύνατο διότι έχει πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα.  

Έτσι έχει το θέμα. Άλλωστε το θέμα την άλλη Πέμπτη έρχεται στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο για να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Δηλαδή, εσείς προτείνατε στους βουλευτές…. 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, κύριε Μηλίδη, κάνατε μια ερώτηση, σεβαστείτε 

τον κανονισμό. Γίνεται συζήτηση η οποία δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό, έτσι.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Μια εξήγηση ήθελα εάν η πρόταση προς τους βουλευτές ήταν 

να στηρίξουν την πρόταση του κυρίου δημάρχου. Αυτό ήθελα.  

κ. Δήμαρχος: Να επαναλάβω το τι είπα. Τους φώναξα για να τους ενημερώσω, τους 

είπα πως έχει το θέμα, τις τελευταίες εξελίξεις. Επειδή θεωρούμε εμείς ότι η τελευ-

ταία εξέλιξη είναι πάρα πολύ θετική για τον Δήμο, ζήτησα να την στηρίξουν. Κάποιοι 

συμφωνούν με τις τελευταίες εξελίξεις, κάποιοι είπαν γιατί όχι να πάρουμε και πε-

ρισσότερα και ζήτησαν συνάντηση με τον Υπουργό. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο 

αυτό που λέω.  

κ. Πρόεδρος: Και περνάμε κύριοι συνάδελφοι (διακόπτεται από δημοτικό σύμβου-

λο). Ερώτηση επί του θέματος; Παρακαλώ, κύριε Γκότση, να ακούσω την ερώτηση.  

Γκότσης Ηλίας: Εεε, Θα ήθελα να ρωτήσω τον δήμαρχο και την δημοτική αρχή, την 

οποία εκπροσωπεί, αν πρόθεσή της είναι να διαπραγματευτεί και άλλο το θέμα ή 

σταματάει σε αυτή την απάντηση, σε αυτή την πρόταση που πήρε από το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας. Αυτό θέλω.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Γκότση, μπαίνουμε επί τους ουσίας του θέματος πλέον και αρχί-

ζουμε και συζητάμε.  

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα πολύ, χωρίς σχόλια.  

κ. Δήμαρχος: Είπα και προηγουμένως,  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, σεβαστείτε και εσείς τον κανονισμό. 

κ. Δήμαρχος: Για να μην νομίζουν ότι υπεκφεύγω.  

κ. Πρόεδρος: Όχι, δεν υπάρχει υπεκφυγή, εξάλλου το θέμα θαρθεί, ως μοναδικό θέ-

μα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ και δέκα μήνες γίνεται διαπραγμάτευση, λοιπόν πιστεύουμε ότι η 

εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική και η πρόταση έρχεται προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ούτε πιθαμή γη, ούτε πιθαμή γη,.. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, μην διακόπτεται, κύριε Κοτρώνη. Κύριε Κοτρώ-

νη έχετε τον λόγο σας παρακαλώ, ερώτηση θέλετε να κάνετε; Πάλι και εσείς επί του 

θέματος; Ωραία. Παρακαλώ την ερώτηση. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Επειδή, κύριε Δήμαρχε, βλέπω ότι τώρα τελευταία χρησι-

μοποιείται για τις συνεδριάσεις σας, ως παράταξη, το Δημαρχείο και μάλιστα απρο-

κάλυπτα, παρακαλώ να μου απαντήσετε από ποιο νόμο ή εγκύκλιο ή διάταξη προ-

βλέπεται αυτό και αν μπορούμε και εμείς, ως «Διάβαση Πεζών» να μην ξοδευόμαστε 

και να ερχόμαστε να συνεδριάζουμε στον ίδιο χώρο. Γιατί δεν εφαρμόζετε για τις συ-

νεδριάσεις της «Δημοτικής Πρωτοβουλίας» το άρθρο 66 παράγραφος 7 του Καλλι-

κράτη που λέει ότι τα εξής: «Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρα-

τάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώ-

ρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη». Αυτό εσείς το διαστρεβλώσατε, δίνοντας 

έναν χώρο συνολικά στην αντιπολίτευση, κάτι όπως βλέπετε, δεν αναφέρετε πουθενά 

και χρησιμοποιείται, ως παράταξη, το Δημαρχείο.  
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Επίσης θέλω να δηλώσω κάτι σχετικά με κάποιες ιστορίες που έγιναν τελευταία, ότι 

ποτέ δεν δήλωσα ότι τα ξέρω όλα. Τώρα αν κάποιοι έφτασαν σε αυτό το συμπέρασμα 

είναι δικό τους πρόβλημα. Διευκρινίζω λοιπόν, παρόλο που είναι αυτονόητο ότι, δεν 

πρέπει να έχουμε την απαίτηση από έναν καθηγητή της θεολογίας να γνωρίζει και 

μάλιστα σε βάθος τα θέματα της φυσικής και των μαθηματικών, ή έναν υπάλληλο της 

καθαριότητας του Δήμου, παρόλο που θεωρείται δημοτικός υπάλληλος να γνωρίζει 

τα πάντα, για τα Ευρωπαϊκά, λόγω χάριν, προγράμματα. Δεν πρέπει, επίσης, να έχου-

με την απαίτηση από έναν κτηνίατρο να προβεί σε μεταμόσχευση σε άνθρωπο, ακρι-

βώς για τον ίδιο λόγο ένας εφοριακός δεν γνωρίζει να πάντα από την οικονομική επι-

στήμη. Μερικά παραδείγματα νομίζω θα σας πείσουν. Υπάρχουν, λόγω χάριν, εφο-

ριακοί,…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, η ερώτηση,… 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Είναι και δήλωση, έχω δικαίωμα, βάση του κανονισμού, να 

κάνω και δήλωση. 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, δύο λεπτά.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Δύο λεπτά.  

κ. Πρόεδρος: Το παρατείνατε.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Αρχίζετε από μένα, αλλά τους άλλους τους δίνετε δέκα λε-

πτά.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Αρχίστε από μένα, σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Σε ένα λεπτό 

θα τελειώσω.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, λιγότερο από ένα λεπτό. Ο κανονισμός λέει για δυο 

λεπτά και σεβαστείτε το σας παρακαλώ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Υπάρχουν λοιπόν, υπάλληλοι στην εφορία που ασχολού-

νται με την γραμματεία και το πρωτόκολλο. Αυτοί δεν ξέρουν ούτε από ισολογι-

σμούς, ούτε από προϋπολογισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι, που ασχολού-

νται με τις μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, αυτοκίνητα, ούτε και αυτοί 

ξέρουν, οι μόνοι που γνωρίζουν κάποια πράγματα είναι στο τμήμα ελέγχου. Το αντι-

κείμενο λοιπόν, το δικό μου, ήταν το μητρώο και για αυτό σας διαβεβαιώνω ότι είμαι 

ενημερωμένος πάνω από τον μέσο όρο. Αυτό μπορεί να σας το διαβεβαιώσει όποιος 

πολίτης ήρθε σε επαφή μαζί μου, επιχειρηματίας και κυρίως λογιστές. Για τα υπόλοι-

πα οικονομικά και φορολογικά θέματα, παρακαλώ να απευθύνεστε στους ειδικούς, 

όπως σε κάποιο συμβούλιο που πολύ σωστά, ο κύριος Γαλάνης, είπε…. 

κ. Πρόεδρος: Συνοψίστε σας παρακαλώ την ερώτησή σας. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: να απευθύνεστε στους νομικούς συμβούλους και όχι σε αυ-

τόν για τα νομικά θέματα. Συνεπώς για όλα τα οικονομικά θέματα ξεκινάμε από την 

ίδια αφετηρία. Εγώ, αν έμαθα κάτι παραπάνω, είναι επειδή αφιερώνω πάρα, μα πάρα 

πολλές ώρες, τον ελεύθερο χρόνο μου, για διάβασμα.  

Και ένα τελευταίο ερώτημα, ένα δευτερόλεπτο, πότε επιτέλους θα λειτουργήσει το 

κολυμβητήριο στην κοιλάδα;  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, θα παρακαλούσα οι ερωτήσεις του κυρίου Κοτρώνη, σε επό-

μενο δημοτικό συμβούλιο, όχι, όχι έχουμε ξεπεράσει την ώρα. Σεβόμενος τους συνα-

δέλφους, σας παρακαλώ, κύριε δήμαρχε. Σας παρακαλώ κύριε δήμαρχε. Σας παρακα-

λώ.  

κ. Δήμαρχος: Ένα λεπτό. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, εάν μέσα σε ένα λεπτό απαντήσετε,  

κ. Δήμαρχος: Μα σε ένα λεπτό, φυσικά. 

κ. Πρόεδρος: Καλώς, ένα λεπτό μόνο.  



 21 

κ. Δήμαρχος: Κύριε Κοτρώνη, η παράταξή μας συνεδριάζει στην Δ.Ε.Π.Κ.Α. Εγώ, 

ως δήμαρχος δεν έχω δικαίωμα τους συνεργάτες μου να τους φωνάξω και να κάνω 

σύσκεψη; Για όνομα του Θεού. Δεν μπορώ, δηλαδή, τους αντιδημάρχους μου, τους 

προέδρους, τους άλλους δημοτικούς συμβούλους που είναι σε επιτροπές να τους κα-

λέσω σε σύσκεψη μέσα στο Δημαρχείο; Η παράταξή μας συνεδριάζει πάντα στην 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. Άρα το θέμα είναι ξεκάθαρο.  

Όσον αφορά τα γραφεία που αναφέρατε, το γραφείο που αναφέρατε, δεν έχει καμιά 

σχέση το γραφείο με τις συνεδριάσεις της παράταξης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 

Σας παραχώρησε η Δημοτική Αρχή εκείνο το γραφείο, αυτό υπάρχει, αφού ξέρετε ότι 

υπάρχει έλλειψη χώρου. Εδώ τέθηκε το θέμα, μήπως μπορεί η τεχνική υπηρεσία να 

πάει στο Σκούταρι και τα λοιπά και έχουμε επαναστάσεις. Λοιπόν το ξέρετε πολύ κα-

λά. Δηλαδή υπάρχει χώρος και δεν δίνουμε καλύτερο χώρο, πολυτελέστερο χώρο 

στην αντιπολίτευση; Μακάρι να είχαμε και να τον δίναμε, ή υποδείξτε μας αν έχετε 

κανέναν, αν μας διαφεύγει κάτι το ψάξαμε.  

Τώρα όσον αφορά τα άλλα αυτά που είπατε αν τα ξέρω όλα, εγώ δεν ξέρω πως προέ-

κυψε αυτό το θέμα, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, για δε το κολυμβητήριο αν 

ανατρέξετε στο πρόγραμμά μας, κύριε Κοτρώνη, θα δείτε πολύ καλά, λέμε ότι το κο-

λυμβητήριο εκείνο θέλουμε να το ολοκληρώσουμε, εφόσον θα δίνανε τις τακτικές 

χρηματοδοτήσεις…(φωνές από το Σώμα όχι αυτό στον Οβά, στην κοιλάδα) …Α στην 

κοιλάδα. Ε, στην κοιλάδα ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται, τελειώνει τώρα. Θα λει-

τουργήσει τώρα, τελειώνει τώρα.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ.   

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 

πρώτο θέμα: την έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης προς απόδοση τιμής στον 

απερχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παντελή 

Κουροπαλάτη και ψήφιση σχετικής πίστωσης, οποίας το ποσό φτάνει τα 200,00 ευ-

ρώ. 

κ. Δήμαρχος: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Δεύτερο θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών σε δράσεις: 

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευ-

θύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». 

Από κάποιο προηγούμενο συμβούλιο είχαν ενδιαφερθεί οι συναδέλφισσες, η κυρία 

Παπαδοπούλου, η κυρία Αρναούτογλου, η κυρία Αγιαννίδου, η κυρία Μπιτζίδου και 

η κυρία Ηλιοπούλου. Λοιπόν, επειδή τρία μόνο άτομα μπορούν να συμμετάσχουν σε 

αυτό το πρόγραμμα, από την συμπολίτευση θα εκπροσωπηθεί με την κυρία Παπαδο-

πούλου Φωτεινή και την κυρία Αρναούτογλου Φωτεινή και από την αντιπολίτευση η 

κυρία Ηλιοπούλου Σταλακτή.  

κ. Δήμαρχος: Μήπως είναι καλά να προβλέψουμε και κάποια αναπληρωματική, αν 

κάποια δεν μπορέσει να πάει, να πάει η αναπληρωματική;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν μας είπατε τι πράγμα είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Τι 

θα κάνουν δηλαδή, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται εδώ μέσα. Πείτε μας, σας 

παρακαλώ, θέλω να μας εξηγήσετε.  

κ. Πρόεδρος: Να σας εξηγήσουμε για την Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετο-

χής των γυναικών… Κύριε Αναστασιάδη να κάνω το εξής σχόλιο. Δεν αφορά άνδρες, 

αφορά γυναίκες.  

κ. Δήμαρχος: Τα λέει η εισήγηση. 
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, και η εισήγηση, τα πήρατε τα θέματα, τα διαβάσατε. Θέλετε 

να σας διαβάσω την εισήγηση ολόκληρη! Σας παρακαλώ πολύ.  

Λοιπόν, οι κυρίες, οι συναδέλφισσες οι οποίες ενδιαφέρονται έχουν γνώση. Λοιπόν , 

πρόκειται για σεμινάρια τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο γυναίκες, συμβού-

λους, δημοτικούς συμβούλους για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όλες τις γυναίκες θα τις διαφωτίσουμε;  

κ. Δήμαρχος: Όχι, σεμινάρια είναι αυτά.  

κ. Πρόεδρος: Είναι σεμινάρια, κύριε Αναστασιάδη. Ναι, γίνονται αυτά τα σεμινάρια, 

βεβαίως, για να δώσουμε λόγο, βήμα και γνώση στις γυναίκες δημοτικούς συμβού-

λους. Με δύο λόγιας. Εντάξει;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, μέσα όμως αναφέρεται ότι δεν είναι υποχρεω-

τικό να είναι μόνο δημοτικοί σύμβουλοι γυναίκες , μπορεί και τοπικούς, κοινότητες, 

τα οποία δεν το έχουμε διερευνήσει, μήπως και άλλες κυρίες θέλουν, παραδείγματος 

χάριν από την δική μας Δημοτική Κοινότητα Σερρών η κυρία Κετσίογλου ήθελα να 

είναι. Παράδειγμα λέω.  

«Τρεις αιρετές γυναίκες από κάθε περιφέρεια ή δήμο. Οι αιρετές μπορεί να ανήκουν 

σε οποιαδήποτε βαθμίδα της αυτοδιοίκησης, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότη-

τα ή τοπική κοινότητα. Που το είδατε αυτό, κύριε πρόεδρε, Συγνώμη δηλαδή.  

κ. Πρόεδρος: Το ανακοίνωσα, το ανακοίνωσα την προηγούμενη φορά και τώρα κα-

ταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν θα πιάσω τον καθένα, κύριε Μηλίδη, έτσι, 

το ανακοίνωσα από αυτό το βήμα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εγώ σας διορθώνω σε αυτό που είπατε, κύριε πρόεδρε. προη-

γουμένως, είπατε ότι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, και λέω δεν είναι απαραιτήτως να 

είναι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αυτό εννοώ.  

κ. Πρόεδρος: Έχετε ένσταση επί του θέματος;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Όχι δεν έχω ένσταση επί του θέματος, κύριε πρόεδρε,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό σε παρακαλώ, εί-

ναι σοβαρά θέματα αυτά, μην τα περνάς ντούκου. Άφησε με να πω δυο κουβέντες. 

Απαγορεύεται; Θέλω, παρακαλώ να πω δυο κουβέντες. Και θα σας πω. Εμείς αγαπη-

τοί μου κύριοι, είμαστε οι κατά ανάγκη καλοί, όχι οι άριστοι. Αυτοί που έχουν την 

γνώση και την αρετή είναι έξω από μας. Για αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν θέ-

λεις να κάνεις κάτι σωστό να κοιτάξετε μέσα από τους Σερραίους ποιοι είναι οι ειδι-

κοί αυτοί που θα εκπαιδεύσουν τις κυρίες να διαλέξουμε αυτές όχι μέσα αποκλειστι-

κά από το δημοτικό συμβούλιο διότι είμαστε εδώ οι κατά ανάγκη καλοί όχι οι άρι-

στοι, πρέπει να το καταλάβαμε. Οι άριστοι που έχουν τις αρετές και την γνώση είναι 

έξω από δω.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, πάμε στο τρίτο θέμα: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 

1021/2008 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Απασχόληση σπουδαστών τμημάτων του 

Τ.Ε.Ι., για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης». Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. 

Γαλάνης Στ. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, α-

πλά προσθέτουμε 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Κύριε Πρόεδρε εγώ ήθελα να ρωτήσω, εκπαίδευση των 

φοιτητών, αλλά την δαπάνη την επιβαρύνεται ο Δήμος. Είδατε ότι υπάρχει μια δαπά-
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νη τεσσεράμισι χιλιάδες ευρώ περίπου. Είναι δυνατόν να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές 

και να επιβαρυνόμαστε εμείς με ένα τέτοιο κόστος;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, νομίζω 

ότι αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες που έχει ο Δήμος και συγχρόνως δηλαδή αυτόν 

τον εκπαιδευτικό ρόλο που έχει και την συνεργασία με τους φοιτητές του ΤΕΙ. Μέχρι 

τώρα μόνο έξι φοιτητές εργάζονται, αν δείτε το ποσό μηνιαίως είναι 178 περίπου ευ-

ρώ, δηλαδή ούτε 180 ευρώ μηνιαίως δεν παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μας 

βοηθούν αρκετά σε διάφορα τμήματα, όταν μάλιστα, κύριε πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, 

ούτε stage υπάρχουν ποια, δεν δουλεύουν στο Δήμο, έχουν φύγει και όλα τα stage 

που δούλευαν για αρκετό διάστημα στο δήμο Σερρών, επίσης όπως αντιλαμβάνεστε, 

πολύ σύντομα, με την μείωση των δαπανών και τον έλεγχο τον αυστηρό από το ελε-

γκτικό συνέδριο δεν θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε διμηνίτες, οπότε, όπως α-

ντιλαμβάνεστε, αυτή η δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος, να εκπαιδεύουμε συγχρό-

νως και να αξιοποιούμε αυτούς τους ανθρώπους σε διάφορα τμήματα του Δήμου 

Σερρών, νομίζω ότι είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την από-

φαση που είναι σωστή απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής και να την ενι-

σχύσουμε ακόμη περισσότερο. Έξι φοιτητές αυτή την στιγμή, ενημερώνω το Σώμα, 

εκπαιδεύονται στο Δήμο Σερρών, σε διάφορα τμήματα και προσφέρουν, όσο τουλά-

χιστον έχω μια σαφή εικόνα να μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση στον κύριο Γαλάνη. Κύριε Γα-

λάνη, για την εκπαίδευση των φοιτητών αυτών λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο η ε-

ντοπιότητα; Το βλέπουμε με αυτό το μάτι;  

Γαλάνης Στέργιος: Φυσικά και το βλέπουμε. Οι περισσότεροι είναι από δω, από τον 

Δήμο Σερρών.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Πιστεύω ότι αποκομίζοντας γνώση από δω και αργότερα θα 

την προσφέρουν εδώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Μα ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Από κάθε άποψη δηλαδή, πιστεύω 

ότι όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επιδοκιμάζουν όλες οι παρατά-

ξεις αυτού του είδος την συνεργασία, την συνεργασία με τους νέους αυτούς ανθρώ-

πους, οι οποίοι και μαθαίνουν πως λειτουργεί ο Δήμος, αλλά και βοηθούν αρκετά σε 

πάρα πολλά τμήματα, κύριε Πρόεδρε, και το κόστος νομίζω ότι είναι μηδαμινό, όπως 

και η ασφάλισή τους.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Γάτσιο, παρακαλώ. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Μόνο διευκρινιστικά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέ-

πει αυτοί που, οι σπουδαστές που θα κάνουν την πρακτική εδώ να είναι από τον Δήμο 

των Σερρών, άσχετα αν είναι από το ΤΕΙ των Σερρών ή όχι. Να είναι δημότες του 

Δήμου των Σερρών και η επιλογή βεβαίως να γίνει με κάποια κριτήρια.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Στεργίου Νικόλαος: Εγώ μια παρατήρηση θα κάνω. 

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

Στεργίου Νικόλαος: Σίγουρα θα πρέπει να προηγούνται οι δημότες των Σερρών, αλ-

λά αυτό ακούγεται λιγάκι ρατσιστικό. Από την μια μεριά θέλουμε να στήσουμε το 

ΤΕΙ εδώ πέρα και να το στηρίξουμε και από την άλλη πλευρά, και μας αρέσουν που 

στέλνουν εδώ πέρα οι γονείς τα παιδιά τους να αφήνουν τα χρήματά τους στην αγορά, 

αλλά τους αποκλείουμε από την αγορά εργασίας. Νομίζω να προηγούνται οι δημότες, 

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκλείσουμε και τα παιδιά που έρχονται τέσσερα 

χρόνια στα ΤΕΙ, αφήνουν το χρήμα τους στην πόλη, κάνουμε μια προσπάθεια ολό-

κληρη η Σερραϊκή κοινωνία να στηρίξουμε τα ΤΕΙ, έτσι, αυτό έχει το νόημα. Και νο-

μίζω, γιατί ακούστηκαν και κάποιες φωνές (ακούγονται ψίθυροι και χτύποι κουδου-
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νιού), ακούστηκαν και κάποιες φωνές, ήδη πάρα πολλές επιχειρήσεις στο νομό (πα-

ρέμβαση Σαραντίδου) 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Σταματήστε να ταυτίζετε τους φοιτητές με το χρήμα. 

Στεργίου Νικόλαος: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, και επειδή πάρα πολλές επιχει-

ρήσεις το κάνουν αυτό νομίζω, ότι οφείλει ο Δήμος, παρά πολλές ιδιωτικές επιχειρή-

σεις απασχολούν και μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα με τους φοιτητές, πρέπει ο Δή-

μος να είναι πρωτοπόρος και να αυξήσει τις θέσεις αυτές.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Το τέταρτο θέμα αναβάλλεται 

 

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη για το μικρόφωνο που έχω κλειστό. πέμπτο θέμα: «Έγκριση 

εκποίησης ιστάμενης ξυλείας λεύκης στην Τ.Κ. Κουβουκλίων του Δήμου Σερρών, 

και καθορισμός του τρόπου εκποίησης των προϊόντων υλοτομίας». Όπως γνωρίζετε 

πάντα γίνετε με δημοπρασία. 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πρόεδρε, εδώ ήθελα να πω ότι, πρέπει στην δημοπρασία 

να είναι υποχρεωτική η εκρίζωση και η αποκατάσταση των βλαβών. Γιατί συνήθως 

γίνεται ξύλευση μόνο επιφανειακά, μένουν τα κούτσουρα, οι ρίζες εκεί και δημιουρ-

γούνται τεράστια προβλήματα.  

κ. Πρόεδρος: Σωστή η παρατήρηση. 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πρέπει να προβλεφθεί να γίνει εκρίζωση των δένδρων 

και αποκατάσταση των βλαβών που θα προξενηθούν.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο έκτο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, το οποίο σύμφωνα με το 

άρθρο 163, παράγραφος 4 του Ν. 3463/2006, εκ παραδρομής μπήκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, χρειάζεται ειδική συνεδρίαση και αποσύρεται. 

Στο έβδομο θέμα: «Έγκριση ακύρωσης της αριθ. 9/2002 απόφασης του Δ.Σ. του 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως με θέμα, λίγη ησυχία, σας παρακαλώ,: «Παραχώρηση 

χώρου πεζοδρομίου για την εγκατάσταση μηχανήματος ATM από την Τράπεζα Κύ-

πρου». Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ακύρωση. Ζήτησε το συγκεκριμέ-

νο πιστωτικό ίδρυμα, αυτή η συμφωνία που έχει, το ιδιωτικό συμφωνητικό, γνωρίζει 

ο κύριος Δήμαρχος από την θητεία του, (διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη). 

Κύριε Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε… 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, μην διακόπτεται.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν ακούμε… 

κ. Πρόεδρος: Εάν κάνετε ησυχία θα ακούσετε.  

Γαλάνης Στέργιος: Μιλάω στο μικρόφωνο, κύριε Πρόεδρε  

κ. Πρόεδρος: Δεν ακούτε. Πιο δυνατά, κύριε Γαλάνη. 

Γαλάνης Στέργιος: Εντάξει, μάλλον πρέπει να φωνάζουμε εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Να ακούει ο κύριος Αναστασιάδης. 

Γαλάνης Στέργιος: Ναι, λέω ότι πρόκειται για την ακύρωση… 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Λίγη ησυχία, για να ακούει ο κύριος Αναστασιά-

δης. 

Γκότσης Ηλίας: Όλοι να ακούμε, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση, μην μιλάτε, σας παρακαλώ. 
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Γαλάνης Στέργιος: Το θέμα αυτό το χειρίστηκε ο διευθυντής του Δήμου, ο αναπλη-

ρωτής διευθυντής του δήμου, ο κύριος Αλεξούδης, το γνωρίζει και ο κύριος δήμαρ-

χος, ο κύριος Τατούδης, που επί θητείας του έγινε αυτή η σύμβαση. Έγινε η απόφαση 

η 9/2002, κύριε Πρόεδρε, του Δήμου Σκουτάρεως, για την τοποθέτηση ενός μηχανή-

ματος ATM που υπήρχε στην Δημοτική Ενότητα δεν επιθυμεί άλλο το συγκεκριμένο 

τραπεζικό ίδρυμα να έχει αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα και ζητά από μας ουσια-

στικά να λύσουμε αυτή τη συμφωνία που έχουμε μεταξύ μας. Την παλιά αυτή από-

φαση, δηλαδή, που είχε πάρει ο Δήμος Σκουτάρεως.  

Αν χρειάζεστε κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις είναι εδώ και ο κύριος δήμαρχος που το 

γνωρίζει το θέμα. Αυτό, πρόκειται για ακύρωση, κύριε Πρόεδρε, της απόφασης  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο όγδοο θέμα: «Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών, 

ηχητικής κάλυψης παρελάσεως και προμήθεια λαβάρων και σημαιών για τον σημαι-

οστολισμό του χώρου παρελάσεως για την 28η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Εθνικής Επε-

τείου. Κόστος συνολικής δαπάνης 3.560,00 € με Φ.Π.Α. 

Γκότσης Ηλίας: Εδώ θέλω να πω κάτι, δεν πιστεύω να μας έρθει πάλι για την εκφώ-

νηση κάνα χιλιάρικο, λέω.  

κ. Πρόεδρος: Διαβάσατε την εισήγηση;  

Γκότσης Ηλίας: Εγώ λέω, εντάξει. 

κ. Πρόεδρος: Διαβάσατε την εισήγηση, κύριε Γκότση;  

Γκότσης Ηλίας: Εντάξει. 

κ. Πρόεδρος: Δεν θα έπρεπε να έχετε αυτή την απορία. 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Και μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω…  

Γκότσης Ηλίας: Ομιλώ από προηγούμενες καταστάσεις.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εισήγηση στο πρωτοσέλιδό της, ότι για 

την ηχητική κάλυψη της παρέλασης υπάρχει ποσό συγκεκριμένο 550,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.  

Παρακαλώ τον γραμματέα.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Και μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. έχω μια πληροφορία ότι 

οι τοπικές κοινότητες και οι δημοτικές κοινότητες η δημοτική αρχή θα τους δώσει 

από 50,00 ευρώ για τα έξοδα της ημέρας αυτής της Εθνικής εορτής. Εάν αληθεύει, 

θεωρώ ότι, είναι ένα αστείο ποσό και θα παρακαλούσα όλους τους προέδρους των 

τοπικών διαμερισμάτων να μην το πάρουν το πενηντάρικο και να πληρώσουν από 

την τσέπη τους, αν χρειαστεί, και το στεφάνι που θα καταθέσουν οι ίδιοι και το στε-

φάνι που θα καταθέσουν για την Εθνική Αντίσταση.  

κ. Πρόεδρος: Τον κύριο Γαλάνη, εάν έχει να δώσει μια απάντηση.  

Γαλάνης Στέργιος: Εγώ έχω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρώτοι εμείς στον νομό δώ-

σαμε την δυνατότητα και τηρήσαμε τον νόμο για την πάγια προκαταβολή, σεβόμενοι 

τον ρόλο τον θεσμικό των προέδρων, των τοπικών και των δημοτικών κοινοτήτων, 

διαθέσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως όριζες ο νόμος την πάγια προκαταβολή 

μετά από μια επίπονη διαδικασία, γιατί πρώτη φορά ουσιαστικά μπήκε σε εφαρμογή 

η πάγια προκαταβολή με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ενημερώσει τους προέδρους με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού τους φωνάξαμε στο Δημαρχείο και ουσιαστικά 

τους δίνουμε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις, σε συνεργασία και με το λογιστήριο 

και με τον κύριο επίτροπο, άρα θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν από χίλια, 

δυο χιλιάδες, τρις χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το αν κανείς είναι σε τοπική ή δημοτική 

κοινότητα, δηλαδή έχουν χρήματα να διαθέσουν για κάποιες επείγουσες ανάγκες, 

όπως για καθαρισμό πλατειών, για ύδρευση, για ηλεκτροφωτισμό, και για άλλες τέ-
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τοιες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και να η Δημοτική Αρχή, έχει πάρει από-

φαση, γιατί αυτό ακριβώς όπως το όρισε ο κύριος γραμματέας, έχει πάρει μια τέτοια 

απόφαση, νομίζω ότι θα έρθει όποιο ποσό διαθέσει τελικά η Δημοτική Αρχή προς 

τους προέδρους, κύριε γραμματέα, θα είναι προς ενίσχυση αυτών των ποσών που έ-

χουν πάρει ως πάγια προκαταβολή και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνα-

τότητες του δήμου. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός μας εδώ είναι όπως σας 

είπα να καλύψουμε τις λειτουργικές μας δαπάνες, να πληρώσουμε τα χρήματα που 

οφείλουμε στην αγορά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μέσα στο πνεύμα της επο-

χής και ,έσα από τις δυνατότητές μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όποιο πο-

σό δοθεί, θα δοθεί επικουρικά και συμπληρωματικά από την πάγια προκαταβολή, η 

οποία έχει την δυνατότητα της ανακύκλωσης, αλλά και νομίζω ότι δείχνει τον σεβα-

σμό που έχει η Δημοτική Αρχή στα θεσμικά πρόσωπα των προέδρων των τοπικών 

και δημοτικών κοινοτήτων.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης ζήτησε τον λόγο. Μετά κύριε Γάτσιο εσείς και ο 

πρόεδρος του Προβατά μετά. Παρακαλώ, κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν πρέπει αυτοί που θα μιλάν 

στα μεγάφωνα, δεν ξέρω πως λέγονται αυτοί, να μην είναι αιρετοί.  

κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία η παρατήρηση. Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Είπε 

κάτι ο κύριος Κοτρώνης, δεν χρειάζεται ερωτήσεις και απαντήσεις.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Νομίζω ότι τουλάχιστον απρεπές να σταματήσουμε κάποιες 

συνήθειες των τοπικών κοινοτήτων τόσων ετών. Τα πενήντα ευρώ, που δεν τρώγο-

νται, ο κύριος αντιδήμαρχος είπε για την πάγια προκαταβολή των προέδρων δεν έ-

χουν δικαίωμα να πάρουν από αυτά τα χρήματα, να τα καταναλώσουν για αυτά. Από 

τον νόμο προκύπτει για έκτακτες ανάγκες, αυτή δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη.  

Γαλάνης Στέργιος: Η καθαριότητα δεν είναι; 

Γάτσιος Αθανάσιος: Μα δεν είναι θέμα καθαριότητας, νομίζω ότι κάποιες συνήθειες 

τέτοιες, αυτές οι μέρες για τις τοπικές κοινότητες θεωρώ ότι είναι μέρες γιορτής. Εί-

ναι όπως γίνεται μια εκδήλωση εδώ. Όπως κάνουμε μια εκδήλωση πολύ σωστά στην 

πόλη των Σερρών, εθνικής ανάτασης, κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνουμε και στις 

τοπικές κοινότητες και να τις ενισχύσουμε με κάθε τρόπο. Γιατί μέρα με την μέρα οι 

τοπικές κοινότητες χάνουν πολλά από τα δικαιώματα που είχαν και αυτό είναι εις βά-

ρος όλων μας.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, και ο πρόεδρος της κοινότητας Προβατά, παρακαλώ. 

κ. Πρόεδρος κοινότητας Προβατά: Από τις 25 Μαρτίου μας τάξατε εκατό ευρώ, τα 

οποία τα οποία τα πληρώσαμε εμείς από την τσέπη μας. Για τα κούλουμα έχουμε πε-

ντακόσια ευρώ πάλι από την τσέπη μας, τώρα ο κύριος Γαλάνης μας λέει έχουμε τέ-

τοια, τι θα γίνει; Αυτό, σας καραμέλα, έχετε πάρει την πάγια προκαταβολή και πλη-

ρώστε από κει, πως θα πληρώσουμε και πως θα γίνει δεν λέτε, τώρα μας λέτε πενή-

ντα ευρώ, τι να πληρώσουμε με τα πενήντα ευρώ;  

κ. Πρόεδρος: Ίσως έγινε κάποια παρανόηση. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γαλάνη να 

επαναλάβει, έτσι, με δύο λόγια αυτό το οποίο είπε.  

Γαλάνης Στέργιος: Με παρεξήγηση ο αγαπητός πρόεδρος, δεν συνδύασα σε καμιά 

περίπτωση την πάγια προκαταβολή με αυτά τα χρήματα. Αν αναφέρεστε, κύριε πρόε-

δρε, σε αυτές τις παλιές υποχρεώσεις, νομίζω ότι, έχετε συνεννοηθεί με τον κύριο 

Δήμαρχο πως ακριβώς θα τις διευθετήσετε, αλλά μου λέτε, τέθηκε ένα θέμα από τον 

κύριο Γραμματέα, και εφόσον είναι και ο κύριος Δήμαρχος εδώ, για το πώς θα συ-

νεργαστούμε με τις κοινότητες, τις δημοτικές και τοπικές, τους πρώην δήμους σε 

σχέση με την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, άλλωστε πολλές από αυτές τις δράσεις, 

όπως αντιλαμβάνεστε περνάνε μέσα και από την κοινωφελή επιχείρηση. (Διακόπτε-
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ται από τον κύριο Γάτσιο, χωρίς να ακούγεται τι λέει), και τον κύριο Δήμαρχο λέω, 

προσπαθώ να βοηθήσω το Σώμα.  

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) Κύριε Γάτσιο, μην κάνετε διάλογο. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Συγνώμη. 

Γαλάνης Στέργιος: Θα ήθελα να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Δήμαρχο, 

να δώσει κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, αν υπάρχει δυνατότητα, (διακόπτεται από τον 

κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος διαμαρτύρεται για κάτι που δεν ακούγεται στον πρόε-

δρο)  

κ. Πρόεδρος: Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Αναστασιάδη, μην ανησυχείτε.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, από ότι θυμάμαι από την Εθνική Εορτή της; 25ης Μαρτίου, 

υπήρχε πρόβλημα με τον επίτροπο, δεν ενέκρινε περισσότερες δαπάνες για τις γιορ-

τές, να το δούμε αυτό, αν μπορούμε, έτσι, με κάποιο άλλο τρόπο να δώσουμε περισ-

σότερα χρήματα δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, να το δούμε. Αν θέλετε, (κάποιος λέει 

ότι υπάρχουν περιορισμοί), ξέρω ότι υπάρχουν περιορισμοί, συνεχίζει ο δήμαρχος, 

αυτό πρέπει να το δείτε, τα κόβει ο επίτροπος, επιτρέπει μόνο ένα στεφάνι και τίποτε 

άλλο. (διακόπτεται από τον γραμματέα, που λέει κύριε Δήμαρχε), Άλλα…. 

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Κύριε 

γραμματέα, σε παρακαλώ. Μην διακόπτεις.  

κ. Δήμαρχος: …Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Αν θέλετε από κάθε πα-

ράταξη, αύριο κιόλας, και όποιοι πρόεδροι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων θέ-

λουν ναρθούνε σε επαφή με τον αντιδήμαρχο διοίκησης - οικονομίας και να δείτε αν 

υπάρχει δυνατότητα κα τρόπος να δώσουμε κάτι παραπάνω, να το δώσουμε.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Κύριε Πρόεδρε, η ίδια δυνατότητα που υπάρχει για την πό-

λη των Σερρών, η ίδια δυνατότητα να υπάρχει και για όλους.  

κ. Πρόεδρος: Εξυπακούεται.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Ξεκάθαρο είναι.  

κ. Πρόεδρος: Εξυπακούεται. Ο Δήμος Σερρών είναι όλος ο Καλλικρατικός Δήμος. 

Ότι ισχύει για την πόλη των Σερρών ισχύει και για όλα τα χωριά. Συγγνώμη πρόεδρε 

του Χριστός, ωραία, σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είναι μια Εθνική εορτή, και για κάθε κοινότητα αυτό εί-

ναι ένα πανηγύρι. Είναι ένα Εθνικό πανηγύρι. Και θα πρέπει πολύ πιο πολλά λεφτά 

να παίρνουν από μας οι κοινότητες, διότι σπάνια έχουν τέτοιες γιορτές, έχουν μια 

φορά, την 25ην Μαρτίου, την 28ην Οκτωβρίου. Θυμάμαι εγώ ότι πάντα τέτοιες μέρες 

είχαν, όταν ήταν κοινότητες, έφτιαχναν πολύ πλούσιο πανηγύρι και σήμερα τους θέ-

λουν πενήντα ευρώ, τι είναι; Ζητιάνοι είναι; Να μην τα πάρετε, κύριε πρόεδρε, μην 

τα παίρνετε, ντροπή.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ το πρόεδρο της κοινότητας Χριστός, τον κύριο Μεταλλίδη. 

κ. Πρόεδρος κοινότητας Χριστός: Καλησπέρα σας, εγώ ήθελα να κάνω μία πρότα-

ση, σχετικά με τα πενήντα ευρώ. Κατ΄ αρχάς τα πενήντα ευρώ του Μαρτίου δεν εξο-

φληθήκαν, τα χρωστάμε εμείς. Και λέω να συσταθεί μία επιτροπή, η οποία θα κάνει 

όλες τις αγορές και ας μας στείλει στα χωριά μας, πληθυσμιακά, ότι μας αναλογεί. 

Να μην έχουμε εμείς καμία εμπλοκή, να πάμε να ζητιανεύουμε, να πάρουμε για ένα 

πενηντάρικο λουκούμια, ή για τριάντα ευρώ λουκούμια, για είκοσι καραμέλες. Αυτή 

είναι η πρότασή μου.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, να πάρουμε μια πρωτοβουλία, γιατί υπάρχει, νο-

μίζω καλή διάθεση, άλλωστε πρόκειται για Εθνική εορτή, και δέχομαι καλοπροαίρε-

τα, τις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι υπάρχει η καλή διάθεση να κά-

νουμε το καλύτερο δυνατό.  
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κ. Πρόεδρος: Από την παράταξή σας, κύριε Μηλίδη, έναν εκπρόσωπο. Ο κύριος 

Γκότσης.  

Από την παράταξη του κυρίου Φωτιάδη, μία διαπαραταξιακή επιτροπή για να δούμε 

τι δυνατότητες υπάρχουν για περισσότερα, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο διοί-

κησης.  

Φωτιάδης Στέφανος: Πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό τώρα. Τόση ώρα συζητού-

με για το αυτονόητο. Τι μια φορά μας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για την πάγια προ-

καταβολή, τώρα κάνουμε επιτροπή για να δώσουμε την στοιχειώδη αξιοπρέπεια; Κά-

ντε μια επιτροπή από υπαλλήλους να τελειώνουμε, δηλαδή να καταναλώσουμε χρό-

νο….  

κ. Πρόεδρος: Δεν θέλετε, εντάξει, σεβαστό κύριε Φωτιάδη.  

Ωραία, δίνετε την εξουσιοδότηση στον κύριο Γαλάνη… (διακόπτεται από τον κύριο 

Φωτιάδη, ο οποίος ακούγεται να διαμαρτύρεται για την όλη διαδικασία του θέματος)  

Σεβαστή η πρότασή σας. Ωραία. Λοιπόν, κύριε αντιδήμαρχε,  

Γαλάνης Στέργιος: Μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας θα κινηθώ για το καλύτερο 

δυνατό, τώρα από κει και πέρα.  

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο ένατο θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2011 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: «Αίτημα για παραχώρηση κτιρίου κατά χρήση».  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ι. 

Έχετε κάτι να ρωτήσετε; Όχι. Δέκατο θέμα…. (ακούγονται φωνασκίες)  

Παρακαλώ, κύριε Δήμου, έχετε τον λόγο.  

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το 
αίτημα το οποίο έρχεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σύμφωνο με το 

άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, που αναφέρεται στη Δωρεάν Παραχώρηση Κυριότητας 

και Χρήσης Δημοτικών και Κοινοτικών Ακινήτων, καθώς και με το άρθρο 272 του 

Ν. 3852/2010, που αναφέρεται σε μεταβατικές διατάξεις.  

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε αυτή τη στιγμή η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι εγκατεστημένη στο 

πρώην κτίριο της Δ.Ε.Π.Κ.Α. και πρέπει να γίνει κατά χρήση προς την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

από τον Δήμο των Σερρών, έτσι ώστε εμείς, να μπορέσουμε να δηλώσουμε ως έδρα 

της επιχείρησης το πρώην κτίριο της Δ.Ε.Π.Κ.Α. και στο Υπουργείο, σε διάφορες 

υπηρεσίες και σε άλλους φορείς. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. 

κ. Πρόεδρος: Κάποιες ερωτήσεις από το Σώμα; Ο κύριος Αναστασιάδης θέλει κάτι 

να ρωτήσει.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Και όχι, όχι, όχι, ντροπή σας. Η Δ.Ε.Π.Κ.Α. έγινε για πο-

λιτισμό, δεν έγινε για αυτά που κάνετε εσείς.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι;… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Η Δ.Ε.Π.Κ.Α. έγινε για πολιτισμό, δεν έγινε για αυτά που 

κάνετε εσείς.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, παρακαλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ερώτηση. Αυτή την στιγμή φαίνεται να είναι έδρα το Αθλητι-

κό Πάρκο Ομόνοιας, λέει εδώ πέρα. Αυτό δεν εξυπηρετεί την κατάσταση, αυτή τη 

στιγμή;  Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται, γιατί κάποτε που είχα επισκεφτεί το χώρο, είχε 

κάτι αίθουσες αρκετά έτσι μεγάλες, για να εκπαιδεύονται τα Κ.Ε.Κ., και τα λοιπά. 

Δεν εξυπηρετεί ή είναι άλλοι λόγοι; Ερώτηση κάνω.  

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε, κύριε Δήμου.  

Δήμου Ιωάννης: Σε αυτό που αναφέρεται ο κύριος Μηλίδης, αφορά το πρώην 

Κ.Ε.Κ. το οποίο ουσιαστικά είναι το κτίριο στην Ομόνοια, δεν εξυπηρετεί πραγματι-
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κά, γιατί έχει εγκατασταθεί όλη η υπηρεσία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., έχει εγκατασταθεί στο 

πρώην κτίριο της Δ.Ε.Κ.Π.Α. Αυτή τη στιγμή γίνεται παραχώρηση κατά χρήση από 

τον Δήμο, έχουν γίνει και άλλες παραχωρήσεις κατά χρήση από τον Δήμο Σερρών σε 

διάφορα νομικά πρόσωπα, ουσιαστικά είναι ένα θέμα, διαδικαστικό θα έλεγα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, έρχεται το στηρίζουμε, το ψηφίζουμε, αλλά 

δεν νομίζω ότι είναι διαδικαστικό. Η μετεγκατάσταση εδώ, ολόκληρο, έτσι λέει ο κύ-

ριος Δήμου. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να μας απαντήσετε παρακαλώ γιατί λέγετε Δ.Ε.Π.Κ.Α, 

να μας απαντήσετε εδώ μέσα.   

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακα-

λώ.  

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 
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Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

κ. Πρόεδρος: Και προχωράμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, δέκατο θέμα: 

«Έγκριση δαπάνης για την επικάλυψη και συμπύκνωση πρανών αποκαταστημένου 

τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, προϋπολογισμού 12.121,08 € με Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

Χράπας Παντελής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλούμαστε να ψηφίσουμε το 

παρόν θέμα που αφορά την επικάλυψη και την συμπύκνωση των πρανών του ενεργού 

Χ.Υ.Τ.Α., όχι αποκατεστημένου και των αδρανών, το επόμενο μέτωπο είναι των α-

δρανών, που χρόνια ρίχνουμε εκεί τα αδρανή. Πρόκειται για μια δαπάνη αξίας 

12.121,08 € η οποία θα δοθεί απευθείας ανάθεση σε εργολάβο της πόλης μας και θα 

πληρωθεί από ιδίους πόρους. Πρόκειται για επικάλυψη με χώμα των μετώπων των 

πρανών, δημιουργία του διαδρόμου απόθεσης των απορριμματοφόρων πάνω στον 

ενεργό Χ.Υ.Τ.Α. και την συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας του Χ.Υ.Τ.Α. Και 

πριν συνεχίσω θέλω να σας κάνω μια αναδρομή λιγάκι στο παρελθόν που αφορά την 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. των Σερρών το τελευταίο τετράμηνο που είμαστε και γνώ-

στες και έχουμε και την αυτοδιαχείριση.  

Όπως γνωρίζετε από μία Ιουνίου έχουμε την αυτοδιαχείριση του Χ.Υ.Τ.Α. με υπαλ-

λήλους του Δήμου Σερρών, αυτή την στιγμή, όταν ξεκινήσαμε την διαχείριση του 

Χ.Υ.Τ.Α. δεν είχαμε ούτε καν προσωπικό, με διμηνίτες προσπαθήσαμε εκεί πέρα να 

το λειτουργήσουμε, προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινή λειτουργία 

και όχι στην αποκατάσταση.  

Όπως γνωρίζετε ο εργολάβος εκεί που εργαζόταν επιχωμάτωνε τα απορρίμματα γύρω 

στους τριάντα πόντους με χώμα, βέβαια αυτή ήταν και η οδηγία, φυσικά, για να μην 

γεμίσει με χώμα ο Χ.Υ.Τ.Α., αντί για απορρίμματα, υπήρχαν βέβαια κάποιες ελλεί-

ψεις του εργολάβου μέσα στον Χ.Υ.Τ.Α., οι οποίες από τον υπεύθυνο παραλαβής, 

τον κύριο Παπαδίκη, εντοπίστηκαν, ήρθαν σε συνεννόηση με τον εργολάβο ήρθε 

στον Χ.Υ.Τ.Α. Οι υποδείξεις του υπεύθυνου δημοτικού υπαλλήλου μας προς τον ερ-

γολάβο γίνανε κανονικά και αποκαταστάθηκε όπως υποδείχθηκε από μας βέβαια, τον 

υπεύθυνο, στην συνέχεια είχαμε την επίσκεψη των επιθεωρητών περιβάλλοντος σε 
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αυτόν τον χώρο, όπου είχαμε κάποιες παρατηρήσεις, άλλες ήταν διαδικαστικές, από 

έγγραφα και αδειοδοτήσεις και κάποιες άλλες ήταν παρατηρήσεις όσον αφορά ελλεί-

ψεις της λειτουργίας και του χώρου γενικότερα του Χ.Υ.Τ.Α. Μία από αυτές τις ελ-

λείψεις ήταν και η επικάλυψη και η επιχωμάτωση των μετώπων που έχουμε, δηλαδή 

των πρανών σε ένα σημείο που είναι γύρω στα 20μέτρα πρανές και από την άλλη 

πλευρά των αδρανών, όπου φαίνονται οπτικά δηλαδή τα απορρίμματα και δεν είναι, 

ας πούμε, και η καλύτερη εικόνα. Εκεί είχαμε παρατηρήσεις από τους επιθεωρητές 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μας υπέδειξαν ότι θα πρέπει να επιχωματώσουμε 

όλο το πρανές, πάχους γύρω στα τριάντα εκατοστά, βέβαια σε αυτό το ύψος που έ-

χουμε, γύρω στα 20μέτρα, 30εκατοστά που θέλαμε να πιάσουμε το ύψος πάνω, κάτω 

θα μας έφτανε γύρω στο 1,5 με 2μέτρα το πάχος του χώματος, γιατί το χώμα κατρα-

κυλάει, ήταν πολύ κοίλο.  

Αυτές οι εργασίες που μας πρότεινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος τις είχαμε προ-

βλέψει στην μελέτη της αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α., όταν θα αποκατασταθεί ο 

Χ.Υ.Τ.Α., γιατί όπως σας είπα και πριν δεν θέλαμε να γεμίσουμε τον Χ.Υ.Τ.Α. με 

χώμα, απλά με απορρίμματα και βάζαμε το χώμα που προέβλεπε και η μελέτη, βέ-

βαια και παλαιότερα και οι συμβάσεις που είχαν με τους διαχειριστές.  

Για να κάνουμε αυτές τις εργασίες που μας προτείνανε οι επιθεωρητές, εμείς προ-

σπαθήσαμε με μηχανήματα του Δήμου, να γλυτώσουμε χρήματα, με τα μηχανήματα 

του Δήμου, για να μην φορτώσουμε τον Δήμο με extra έξοδα, βέβαια, όπως γνωρίζε-

τε και εσείς, είμαστε σε μια διαδικασία, όπου δεν μπορούμε να πάρουμε ανταλλακτι-

κά, καθημερινά είχαμε βλάβες με αυτοκίνητα, φορτηγά, η λειτουργία ήταν από δύ-

σκολη έως αδύνατη σε κάποιες μέρες, μέχρι που φτάσαμε σε σημείο να ζητήσουμε 

την βοήθεια την Περιφερειακής Ενότητας, η οποία ανταποκρίθηκε και μας ενίσχυσε 

με τρία μηχανήματα. Μία μπουλντόζα, ένα φορτωτή και ένα φορτηγό. (Διακόπτεται 

από τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος ρωτάει, χωρίς χρήματα ή τα νοικιάσατε; Αυτά 

έχουν αντίτιμο, ακούγονται χτύποι κουδουνιού) και συνεχίζει, τέλος πάντων, από αυ-

τά τα μηχανήματα που πήραμε, μόνο ο φορτωτής λειτουργεί κανονικά, η μπουλντόζα 

χάλασε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο που δούλεψε πάνω, είχε μια βλάβη σοβαρή, γιατί 

ήταν η βλάβη ηλεκτρονική, και το φορτηγό που παραλάβαμε, ακόμη δεν έχει λει-

τουργήσει λόγω βλάβης της ανατροπής, χρειάζεται εξειδικευμένο συνεργείο, δεν έ-

χουν τελειώσει, όπως γνωρίζετε ακόμη, οι δημοπρασίες ανταλλακτικών και δεν μπο-

ρούμε να εφοδιαστούμε, προς το παρόν, τίποτε.  

Για ένα χρονικό διάστημα, γύρω στις τρεις εβδομάδες, εργάστηκαν στο Χ.Υ.Τ.Α. των 

Σερρών όλα τα μηχανήματα του Δήμου Σερρών μετά την εντολή από τον κύριο Δή-

μαρχο.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Αντιδήμαρχε, τελείωσε ο χρόνος.  

Χράπας Παντελής: Θα είμαι πολύ σύντομος, ευχαριστώ. Αυτές τις τρεις εβδομάδες 

που εργάστηκαν όλα τα μηχανήματα στο Χ.Υ.Τ.Α., μείνανε πίσω όλες οι εργασίες 

της τεχνικής Υπηρεσίας στο νέο Δήμο Σερρών. Δεν μπόρεσε να λειτουργήσει πουθε-

νά και τίποτε μέσα στην πόλη, ούτε ένα φορτηγό μπορούσε να λειτουργήσει. Όλοι 

δούλευαν πυρετωδώς στον Χ.Υ.Τ.Α. Το πρόβλημα δεν ήταν αυτό όμως, το πρόβλημα 

ήταν ότι δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά από τόση εργασία το αποτέλε-

σμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε στις τρεις εβδομάδες. Που σημαίνει ότι πηγαίνα-

με με πολύ αργούς ρυθμούς. Είχαμε και το πρόβλημα του ελέγχου από τους επιθεω-

ρητές Περιβάλλοντος, που το αναμέναμε από μέρα σε μέρα, δεν ξέραμε πότε θα μας 

έρθουν για επανέλεγχο, κινδυνεύαμε να τιμωρηθούμε με πρόστιμο 30.000,00 ευρώ 

ημερησίως, λόγω των ελλείψεων που δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε μέσα σε ένα λο-

γικό διάστημα, (ζητώ παράταση χρόνου, κύριε πρόεδρε, αν είναι δυνατόν)  

κ. Πρόεδρος: Ένα λεπτό κύριε Αντιδήμαρχε.  
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Χράπας Παντελής: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στη συνέχεια είχαμε την επίσκεψη 

πάλι των επιθεωρητών στους ΧΑΔΑ του Δήμου μας, του Δήμου Σκουτάρεως, του 

Δήμου Καπετάν Μητρούση, του πρώην Δήμου Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση και 

Βροντούς. Εκεί πάλι είχαμε νέες παρατηρήσεις, οι περισσότερες βέβαια ήταν στον 

ΧΑΔΑ του Σκουτάρεως, όπου υπήρχε ένα πρόβλημα στην περίφραξη εξωτερικά, αλ-

λά το σοβαρότερο είναι ότι εκτός του ΧΑΔΑ και σε παραπλήσιο δημοτικό οικόπεδο 

δημιουργήθηκε ένας νέος ΧΑΔΑ, βέβαια δεν ήταν απορρίμματα οικιακά, ήταν αδρα-

νή, αλλά δεν έχει σημασία, είναι κάτι που παρακολουθούνταν και φαίνονταν. Εκεί 

είχαμε το σοβαρότερο πρόβλημα της αποκατάστασης, όπου αμέσως, με την παρατή-

ρηση αυτή των επιθεωρητών περιβάλλοντος, αποδεσμεύσαμε τα οχήματα από τον 

Χ.Υ.Τ.Α. και αρχίσαμε την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου, Λευκώνα 

και στη συνέχεια, αν θυμάμαι καλά, κύριε αντιδήμαρχε, είχατε προγραμματίσει για 

Βροντού, και κάποιες άλλες εργασίες τεχνικής φύσεως.  

Επειδή θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ βιαστικό και μας καίει και θα πρέπει 

σύντομα να αποκαταστήσουμε και να επιχωματώσουμε τα δύο τμήματα των πρανών 

του ΧΥΤΑ και του παλιού, και των αδρανών και την εσωτερική οδοποιία και τον χώ-

ρο που αποθέτουν τα απορριμματοφόρα για αυτό προτείνουμε στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο να ψηφίσουμε το θέμα αυτό και να το δώσουμε απευθείας ανάθεση σε εργο-

λάβο της πόλης των Σερρών.  

Αν έχει κάποιος συνάδελφος κάποια ερώτηση μπορώ να απαντήσω, ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Γκότση.   

Γκότσης Ηλίας: Κατ΄ αρχήν, κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Να ανοίξουμε τον κατάλογο των ερωτήσεων, κύριε γραμματέα. Θα 

ανοίξουμε κύκλο ερωτήσεων και μετά. (Μισό λεπτάκι, κύριε Γκότση). Ο κύριος Γκό-

τσης, (να σημειωθούν τα ονόματα που θα υποβάλουν ερωτήσεις), ο κύριος Γάτσιος, 

άλλος κανείς; Ο κύριος Αναστασιάδης. Τρεις, αυτοί. Έχετε τον λόγο κύριε Γκότση.  

Γκότσης Ηλίας: Κατ΄ αρχήν, κύριε πρόεδρε, όταν λέγονται χρήσιμα και ωφέλιμα 

πράγματα και μαθαίνουμε δεν πρέπει να κόβουμε τον ομιλητή. Πρώτον.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ δεν χρειάζεται να παρεμβαίνετε στην δικιά μου δουλεία, 

έτσι. Εγώ σας σέβομαι, σεβαστείτε όμως και τον κανονισμό λειτουργίας. Αυτό ισχύει 

όχι μόνο για τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και για τους εισηγητές. Θα σεβόμα-

στε τον χρόνο. Εντάξει; Παρακαλώ, κύριε Γκότση, ερώτηση.  

Γκότσης Ηλίας: Ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, ο οποίος με άρεσε πάρα πολύ 

στην τοποθέτησή του και με κάλυψε και με ενημέρωσε σωστά. Τώρα με την διαχεί-

ριση που την πήρε ο Δήμος στα χέρια, πάμε καλά; ή έχουμε προβλήματα. Θα μπορέ-

σουμε δηλαδή στη διάρκεια, στο βάθος του χρόνου να λειτουργούμε σωστά με τις 

υπηρεσίες του Δήμου ή σε κάποια φάση θα μας πείτε δεν πάει άλλο πρέπει να δώ-

σουμε σε εργολάβο.  

κ. Πρόεδρος: Δώστε απάντηση, κύριε αντιδήμαρχε.  

Χράπας Παντελής: Αυτή τη στιγμή, σας είπα και πριν ότι είμαστε στο πρώτο τετρά-

μηνο, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις σήμερα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι εί-

μαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, κάποιες εργασίες που δεν μπορεί να γίνουν με τους 

τρεις διμηνίτες που έχουμε στο Χ.Υ.Τ.Α. αυτή την στιγμή, οι οποίοι είναι χειριστές 

μηχανημάτων και δουλεύουν καθημερινά στην επικάλυψη και την συμπύκνωση των 

καθημερινών απορριμμάτων και όταν βρίσκουμε ευκαιρία ανεβαίνουμε και πάνω στα 

αδρανή γιατί και εκεί πέρα έχουμε στα αδρανή πάρα πολλά αυτοκίνητα που έρχονται 

και αδειάζουν και θα πρέπει να την διατηρούμε σε μια καλή κατάσταση. Με αυτά τα 

άτομα τα συγκεκριμένα που έχουμε δεν νομίζω να έχουμε πολλές εναλλακτικές λύ-

σεις για να τελειώσουμε δουλειές που πρέπει να γίνουν σύντομα.  
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Όπως σας είπα και πριν το βίο αέριο, τον έλεγχο δηλαδή τον περιβαλλοντικό, το κά-

ναμε 20.000,00 ευρώ σε παλαιότερο συμβούλιο δημοπράτηση, δεν έχουμε υπάλληλο 

εκεί. Έτσι, δίνουμε τώρα δημοπράτηση την επικάλυψη, την περίφραξη την δώσαμε, 

μάλλον προμήθεια κάναμε δεν δώσαμε σε εργολάβο, με δικά μας άτομα θα κάνουμε 

την περίφραξη. Εκεί καθυστερούμε, έχουμε βάλει τους πασσάλους το σύρμα ακόμη 

δεν έχει μπει, καθυστερούμε εντάξει γιατί δεν έχουμε προσωπικό, αν τελειώσουμε με 

την επικάλυψη δηλαδή αυτά τα χρόνια προβλήματα και καλυφθούν τα μέτωπα και 

μετά έχουμε μόνο την καθημερινότητα, εγώ νομίζω ότι με τα άτομα που έχουμε μπο-

ρούμε την καθημερινότητα να την προλάβουμε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, να προσθέσω και εγώ πάνω σε αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Να προσθέσω και εγώ πάνω σε αυτό και να πω ότι σχεδόν καθημερι-

νά, κύριε Γκότση, ανεβαίνουμε στον ΧΥΤΑ και με τον υπεύθυνο, τον κύριο Παπαδί-

κη, ή και με τον κύριο Αντιδήμαρχο, λοιπόν, αρχίζει να πηγαίνει καλά το πράγμα και 

πιστεύω, αν υπάρξει ένας συνδυασμός των μέσων και των υπαλλήλων που διαθέτει ο 

Δήμος με κάποιες εργολαβίες ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλά, δηλαδή, 

χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποια υποστήριξη και από έξω. Δεν επαρκεί το προσω-

πικό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι καθημερινά φεύγουν στην σύνταξη, έχουμε τε-

ράστιο πρόβλημα, τα μηχανήματα είναι λίγα, είναι παλιά, χαλάνε, αν υπάρξει αυτός ο 

συνδυασμός νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά ήδη άρχισε να φαίνεται, 

μέχρι πρότινος είχα πολύ μεγάλο άγχος και πολλές φορές έτσι συγκρουστήκαμε με 

καλή διάθεση με τον κύριο Παπαδίκη, πιέζοντας τον, αυτό εννοώ, όχι σύγκρουση, 

τον πίεζα και άρχισε να παίρνει μια μορφή καλή, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να πάει 

καλά με έναν τέτοιο συνδυασμό, δήμου και κάποια υποστήριξη από έξω.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος… 

κ. Γραμματέας: Ο κύριος Γάτσιος 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γάτσιος έχει τον λόγο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κατά αρχάς να πούμε ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλα αυτά 

που ακούμε, αν και είναι εκτός θέματος όλα αυτά, γιατί γινόταν μάχες τότε αν πρέπει 

να αποδοθούν κάποιες ευθύνες για τον ΧΥΤΑ και το κόστος θα είναι πολύ πάρα πο-

λύ μικρότερο. Είμαστε όμως εκτός θέματος και αυτά που είπα εγώ είναι εκτός θέμα-

τος, έχω μπερδευτεί, κύριε πρόεδρε. Το θέμα μας είναι συμπύκνωση πρανών αποκα-

τεστημένου τμήματος του ΧΥΤΑ και από την εισήγηση του κυρίου αντιδημάρχου 

ξεφύγαμε και από τα ερωτήματα. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Ο εργολάβος, 

κατά αρχάς έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να λέμε και τον εργολάβο εδώ, όταν κά-

νουμε αναθέσεις λέμε ποιος είναι ο εργολάβος, και το είπατε και εσείς, κύριε πρόε-

δρε, προς τιμήν σας, αλλά δεν το ακούσαμε εδώ, κακώς γίνετε το ερώτημα, ποιος εί-

ναι ο εργολάβος το πρώτο, το δεύτερο είναι εάν ο εργολάβος ήδη είναι εγκατεστημέ-

νος ή θα εγκατασταθεί από δω και πέρα, δηλαδή αν αναθέτουμε πριν την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα τρίτο το οποίο είναι το πιο σοβαρό για μας βλέ-

πουμε ότι από την επίσκεψη του κλιμακίου προέκυψε η ανάγκη αυτή, αυτό σημαίνει 

ότι αυτή η ανάγκη για επιχωμάτωση, μάλλον υποχρέωση, προφανώς, μήπως και είναι 

του προηγούμενου εργολάβου και δεν είναι του Δήμου των Σερρών. Αυτά στην ερώ-

τησή μας και μετά θα κάνουμε τοποθέτηση.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον κύριο αντιδήμαρχο να απαντήσει.  

Χράπας Παντελής: Κύριε Γάτσιο, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι μας βασικά 

αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τον ΧΥΤΑ από τις 01.06.2011 και μετά, μέχρι πριν 

τον Ιούνιο δεν γνωρίζαμε καν πως λειτουργεί ο ΧΥΤΑ. Καλώς ή κακώς θα δούμε 

βέβαια στο μέλλον, εγώ νομίζω ότι καλύτερα είμαστε έτσι, τέλος πάντων αυτά είναι 

διαδικασίες. Όσον αφορά την υποχρέωση του εργολάβου, όπως σας είπα και πριν 
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στην εισήγησή μου η υποχρέωση του εργολάβου είναι να επικαλύπτει τα απορρίμμα-

τα και αυτή η εργασία που θέλουμε να κάνουμε εμείς αύριο, που έπρεπε να την κά-

νουμε χθες εντάσσετε στις εργασίες αποκατάστασης του ΧΥΤΑ. Αποκατάσταση ό-

ταν γίνεται στον ΧΥΤΑ, όπως γνωρίζετε, μπαίνει ένα αργιλικό στρώμα αρχικά και 

από πάνω μετά μπαίνει το στρώμα με το καλό χώμα και να σπαρθούν και κάποια 

δένδρα που μπορεί να αναπτυχθούν σε αυτά τα πρανή. Αυτό το στόχο είχαμε εμείς, 

όταν θα αποκαταστήσουμε, τότε να επιχωματώσουμε καταλάβατε και δεν είναι στην 

ουσιαστική υποχρέωση του εργολάβου κατά την άποψή μας, γιατί ο εργολάβος επι-

χωμάτωνε μεν, αλλά ξέρετε, όταν βλέπετε σε ένα πρανές, σε μια πλαγιά μια μπλε σα-

κούλα, μια κόκκινη σακούλα, μια κίτρινη σακούλα φαίνεται σκουπίδι το βλέπει αυτό 

ο επιθεωρητής περιβάλλοντος και λέει αποκατάστησε το, γέμισε το πρανές, καταλά-

βατε. Το πρανές αυτό όμως για να γεμίσει χρειάζεται 200, 300 ίσως και 500 φορτηγά 

χώμα. Δεν θέλαμε εμείς σε αυτή τη φάση να γεμίσουμε τον ΧΥΤΑ με χώμα, γιατί δεν 

έχουμε τελειώσει σε αυτό το σημείο, ενδεχομένως να πέσουν και άλλα απορρίμματα, 

αλλά παρόλα αυτά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και να συμμορφω-

θούμε με τις παρατηρήσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος, δεν ξέρω αν σας κάλυ-

ψε η απάντησή μου. Εργολάβος είναι ο κύριος Πατσιαλάς Ιωάννης.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος συνάδελφος… 

κ. Γραμματέας: Ο κύριος Αναστασιάδης 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης έχει τον λόγο.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πατσιαλάς, τέλος πάντων, δεν σχολιάζω. Εγώ πάντα φώ-

ναζα και έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε αυτοδιαχείριση. Πάντα το έλεγα αυτό το 

πράγμα γιατί ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Εγώ θέλω να σας βοηθήσω, κύριε αντιδή-

μαρχε, πραγματικά δηλαδή. Η λειτουργία του είναι πάρα πολύ απλή. Χρειάζεται 

φρεάτια, χρειάζεται λίγα σκύρα και σωληνώσεις για να πάρουνε το βίο αέριο και να 

το μετά να το κάψουνε. Όσο για τα λύματα υπάρχει το γαιόπανο, υπάρχει η μεμβρά-

νη, δημιουργούμε ένα φρεάτιο και οδηγούμε εκεί τα λύματα. Αυτά είναι απλά πράγ-

ματα. Εάν αφήσετε τον κύριο Παπαδίκη μόνο θα τη λειτουργήσετε μια χαρά και δεν 

χρειάζονταν να πάρουμε κανέναν εργολάβο. Έχουμε φορτωτή ολοκαίνουργιο, ολο-

καίνουργιο φορτωτή. Πήγατε από την Νομαρχία και νοικιάσατε μηχανήματα. Δεν 

χρειάζονταν. Έχουμε φορτηγά, εγώ θέλω να σας βοηθήσω, πιστέψε μου. Έχουμε 

φορτηγά μπορούμε άνετα, και χώμα, πάρα πολύ χώμα. Εγώ στην Αγία Βαρβάρα για 

να κάνουμε το δάσος έφερε πάνω από 6.000 κυβικά χώμα. Έσκαβα και έβαζα χώμα 

στα δένδρα που ήταν εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα πιστέψε μου. Να συνεργαστούμε 

με τον κύριο αντιδήμαρχο να δούμε τι χρειάζεται να γίνει δεν χρειάζεται εργολαβία. 

Την κάνατε, καλά την κάνατε δεν θα σας πω όχι. Η λειτουργία είναι απλή και αν θέ-

λετε καμιά φορά πάρτε με και μένα να σας πω, έχω γνώση, εγώ θέλω να βοηθήσω, 

την πόλη μου βοηθάω. Καταλάβατε. Είναι απλή η λειτουργία, πάρα πολύ απλή. Μην 

δηλαδή βάλατε μέσα εργολάβο, καλά κάνατε και τον βάλατε, αλλά εγώ επαναλαμβά-

νω εμείς μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε αυτοδιαχείριση, αν αφήσετε τον κύριο Πα-

παδίκη θα την κάνουμε, πιστέψε μου.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος συνάδελφος, δεν έχουμε άλλο. Τοποθετήσεις. Κύκλος το-

ποθετήσεων. Να γραφούν τα ονόματα γραμματέα. Ο κύριος Μηλίδης, η κυρία Σαρα-

ντίδου, ο κύριος Κοτρώνης, ο κύριος Γάτσιος, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γαλάνης, ο 

κύριος Στεργίου, άλλος, .., αυτοί  

Μηλίδης Θεόδωρος: Η αλήθεια είναι ότι (ακούγεται χαμηλόφωνα η φωνή του κ. 

Αναστασιάδη που λέει κύριε, και εγώ θα μιλήσω) ο ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί όπως θα 

έπρεπε, εξάλλου αυτό υπαινίχθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Χράπας 

ότι θα πρέπει να μπει σε πιο σταθερή βάση η λειτουργία. Αποφασίσαμε όλοι την αυ-

τοδιαχείριση και νομίζω ότι καλώς πράξαμε, γιατί ήταν και ένα αίτημα όλων των κα-



 35 

τοίκων. Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, μεγάλος δήμος είμαστε να τον αυτοδιαχειριζό-

μαστε. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι με την πρώτη επίσκεψη των ελεγκτών αρχί-

ζουν οι παρατηρήσεις οι οποίες βέβαια έχουν και κόστος. Θα ήθελα να διατυπώσω 

την άποψη ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις, την τεχνογνωσία όσων 

γνωρίζουν επί του θέματος για να σταματήσει επιτέλους αυτός ο συνεχείς έλεγχος ο 

οποίος θα σημαίνει και εις βάρος του δήμου οικονομική επιβάρυνση. Γιατί θέλω να 

πιστεύω ότι σε λίγο καιρό πάλι θα έρθουν οι ελεγκτές, πάλι θα βρουν κάτι στο πρα-

νές, όπως λέει ο κύριος Χράπας μια σακούλα ή δεν ξέρω μπλε, κόκκινη, κίτρινη και 

θα αρχίσει πάλι επιχωμάτωση, πάλι το ίδιο. Έθεσε ένα θέμα ο κύριος Αναστασιάδης, 

είπε ότι εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα, θα πρέπει λοιπόν να συμβουλευτούμε όσους 

έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο και το γνωρίζουν να βάλουν κάτω τις γνώσεις 

τους για να τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί ο Δήμος σε αυτή την οικονομική κα-

τάσταση που βρισκόμαστε συνεχώς να πληρώνουμε τέτοιου είδους, γιατί χαράτσι το 

θεωρώ, κάθε λίγο και λιγάκι είναι βέβαιο ότι θα έρχονται. Δεν συμφωνώ όμως με την 

φράση, δεν ξέρω πως την είπε ο κύριος Χράπας, εν τη ρήμι του λόγου του, δεν συμ-

φωνώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι λέει δεν γνωρίζαμε, τώρα μαθαίνουμε. 

Προεκλογικά άλλα έλεγαν, ότι τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα του Δή-

μου. Ο κύριος Δήμαρχος έλεγε είμαστε έτοιμοι για όλα, για την επόμενη μέρα. Δεν 

μπορώ μετά από οκτώ μήνες να ακούω τέτοιες φράσεις. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι το 

πρώτο που πρέπει να κάνετε να εκμεταλλευτείτε όλους όσους γνωρίζουν το αντικεί-

μενο, ούτως ώστε να μην χρειάζονται να έρχονται συνεχώς τέτοιες οικονομικές επι-

βαρύνσεις. Είναι αρκετά σημαντικές όταν για ένα προηγούμενο θέμα συζητούσαμε 

για 50 ευρώ στεφάνια σε χωριά. Εδώ μιλάμε δώδεκα χιλιάδες τριακόσια τόσα  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Από τη μια βέβαια τώρα λίγο ξεφεύγουμε, ξεφεύγουμε λό-

γω της εισήγησης του κυρίου αντιδημάρχου από το συγκεκριμένο θέμα που αφορά 

την επικάλυψη. Από την εισήγηση λοιπόν, που ακούσαμε, από την μια μου άφηνε 

εμένα την αίσθηση ότι δεν κάναμε καλά που έφυγε ο εργολάβος γιατί δεν μπορούσα-

με, στην αρχή δυσκολευτήκαμε πολύ, σταμάτησαν οι δουλειές της τεχνικής υπηρεσί-

ας, δεν την παλεύαμε, δεν κάναμε, ήταν δύσκολα, δηλαδή σαν να λέμε τι τον μπελιά-

μα μας θέλαμε μια χαρά τα κατάφερνε ο εργολάβος, μπορεί να είναι και αίσθηση δι-

κιά μου ότι το ένοιωσα έτσι. Από την άλλη όμως με αυτό και μόνο φαίνονται οι ελ-

λείψεις του εργολάβου που είχε πάνω στον ΧΥΤΑ. Δηλαδή δεν δούλεψε πολλά 

πράγματα και πραγματικά σίγουρα είναι ότι από τον Ιούνιο που αναλάβαμε εμείς την 

αυτοδιαχείριση θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε να καλύψουμε τις ελλείψεις που ά-

φησε πίσω ο εργολάβος. Δηλαδή δεν φτάνει που τον πληρώναμε και χρυσάφι τρέ-

χουμε να καλύψουμε και τις ζημίες που έκανε πάνω ή τις παραλείψεις που άφησε πά-

νω ο εργολάβος. Αυτά προς γνώση για το μέλλον ή για οτιδήποτε άλλο που μπορεί 

να συμβεί και γιατί επιμένουμε εμείς πάντοτε ότι πραγματικά πρέπει να εξοπλιστεί ο 

δήμος με υπαλλήλους, με μόνιμο προσωπικό και να βγαίνουν έργα μέσα από τον δή-

μο, μέσα από το προσωπικό του δήμου. Είναι σαφώς καλύτερα, οποιαδήποτε έργα 

γινόταν με αυτεπιστασία, με επίβλεψη μέσα από τους υπαλλήλους του δήμου γινότα-

νε άριστα. Αυτό δείχνει η εμπειρία των τόσων χρόνων τουλάχιστον ενασχόλησης με 

τα δημοτικά γενικότερα και με τα έργα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι να μην 

κάνουμε ότι είχαμε έναν εργολάβο και να σπάσουμε τα έργα σε πάρα πολλούς μι-

κρούς εργολάβους. Είπαμε ότι είναι μια μεταβατική περίοδο από τον εργολάβο στην 

αυτοδιαχείριση, θα πρέπει να το δούμε πως θα πρέπει να εξοπλιστεί η υπηρεσία γενι-

κότερα με μηχανήματα, με μόνιμο προσωπικό, να δούμε δηλαδή να δουλέψουμε προς 

αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς ή με την καινούργια χρο-

νιά να πούμε ότι έχουμε πλήρη τον ΧΥΤΑ επάνω και από προσωπικό και από μηχα-
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νήματα και τώρα πραγματικά μπορούμε να τον δουλέψουμε και μπορούμε να δε-

χτούμε και οποιονδήποτε έλεγχο και από το ΥΠΕΡΑ και από αλλού. Αυτά ήθελα να 

πω, νομίζω ότι, συμφωνούμε βέβαια με το θέμα για τα πρανή, σας είπα να είναι από 

τις τελευταίες εργολαβίες, να μην σπάσουμε την μία εργολαβία σε πολλές μικρότερες 

και μας βγει και το ποσό το ίδιο στην τελική. Να δούμε πως μπορούμε πραγματικά να 

εξοπλίσουμε τον δήμο μας έτσι ώστε να μπορούμε να τον διαχειριστούμε πλήρως. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε γραμματέα, ο επόμενος; Ο κύριος Κοτρώνης. Παρακαλώ κύριε 

Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε είναι η Τρίτη τακτική συνεδρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου που απασχολείτε με το θέμα του ΧΥΤΑ και είναι το τέταρτο 

θέμα. Τα γεγονότα αποδεικνύουν την πλημμελή λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο από τον 

εργολάβο. Για αυτό πρέπει κάποιοι να δίνουν συνεχώς εξηγήσεις. Συνεπώς δεν τίθε-

ται καν το ερώτημα έτσι όπως το έβαλε ο κύριος Γκότσης, τουλάχιστον αυτή τη 

στιγμή, να κάνουμε συγκρίσεις ότι στο μέλλον μπορεί να γυρίσουμε σε τέτοιες κατα-

στάσεις. Μια μικρή λεπτομέρεια που παρατηρώ και γιατί δεν μας την είπατε, θέλω να 

μας την εξηγήσει κάποιος, πως καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα. Στο θέμα δέκα, 

σε αυτό που συζητάμε, όταν μας ήρθε η εισήγηση έλεγε κάπου στη μέση: «Η παρα-

πάνω εργασία αποτελούσε υποχρέωση του μέχρι 30.05.2011 διαχειριστή ΧΥΤΑ Σερ-

ρών και προέκυψε ως απαίτηση μετά την επίσκεψη του κλιμακίου επιθεωρητών πε-

ριβάλλοντος Βορείου Ελλάδος της 27.06.2011» Και στην ορθή επανάληψη εδώ που 

μας δίνετε, βγάζετε ότι η παραπάνω εργασία αποτελούσε υποχρέωση του εργολάβου 

και μας λέτε ότι η παραπάνω εργασία προέκυψε ως απαίτηση μετά την επίσκεψη του 

κλιμακίου επιθεωρητών περιβάλλοντος. Πως καταλήξαμε λοιπόν, κάνατε λάθος εδώ 

ή προσπαθείτε πάλι να ελαφρύνετε τη θέση του εργολάβου διότι η θέση σας μέχρι 

πριν από λίγο ήταν η συνέχιση της εργολαβίας. Και πολύ σωστά παρατηρούν κάποιοι 

ότι πληρώνουμε χρήματα, δεν είναι μονάχα, α εντάξει, δεν βαριέσαι, ας ελαφρύνουμε 

την θέση του εργολάβου. Εάν αυτά ήταν υποχρεώσεις του εργολάβου δεν είχε την 

δυνατότητα ο δήμος να καταλογίσει στον εργολάβο αυτά τα χρήματα; Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και εγώ για τον χρόνο που τηρείται. Ο κύριος Γάτσιος έχει τον λόγο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε πρόεδρε, είπα και προηγουμένως στο ερώτημά μου έγι-

νε, και η φιλότιμη προσπάθεια από τον κύριο αντιδήμαρχο, στην εισήγησή του κατα-

δεικνύει περίτρανα ότι εδώ υπάρχει συγκεκριμένο και σοβαρότερο θέμα. Για μας δεν 

είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα επαναλάβω δυστυχώς και αυτά που είπε ο Κοτρώ-

νης. Το κλιμάκιο έχει έρθει όταν έχουμε αναλάβει εμείς την διαχείριση, κάνει τις πα-

ρατηρήσεις για τον χρόνο τον οποίο έχει από τις προδιαγραφές ο ίδιος ο εργολάβος, ο 

οποίος προγενέστερα διαχειριζόταν, εμείς πάμε να αποκαταστήσουμε χώρο τον οποίο 

τον διαχειριζόταν ο εργολάβος θεωρώ κρίσιμο, ότι πρέπει να αναζητηθούν, το έχουμε 

πει και άλλη φορά, αλλά σιγά – σιγά προκύπτει και τμηματικά, πρέπει να αναζητη-

θούν από τον εργολάβο ευθύνες ή πρέπει να γίνουν περικοπές των χρημάτων. Βεβαί-

ως να γίνει η εργολαβία, αλλά με την προϋπόθεση να γίνει η περικοπή από τον εργο-

λάβο. Σε διαφορετική περίπτωση, δυστυχώς, εμείς δεν θα μπορούμε να ψηφίσουμε. 

Δεν θα μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει κάποιο 

θέμα. Και ένα δεύτερο σκέλος στην τοποθέτησή μου που έχει συμβεί κατά κόρον, 

είναι τουλάχιστον άδικο απέναντι στους συναδέλφους, υπάρχουν νομοθεσίες συγκε-

κριμένες και εσείς έχετε πει χίλιες φορές ότι εφαρμόζετε τον νόμο. Πότε εφαρμόζετε 

τον νόμο όταν ο εργολάβος εδώ και καιρό εργάζεται και έρχεται σήμερα στο δημοτι-

κό συμβούλιο για να κάνουμε έγκριση, για να κάνουμε ανάθεση; Και δεν είναι η 

πρώτη φορά που συμβαίνει, κύριε πρόεδρε.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, με όλες αυτές τις επισημάνσεις που γίνονται με 

αφορμή αυτό το θέμα από τους συναδέλφους στο δημοτικό συμβούλιο, θα ήθελα κά-
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ποια στιγμή ο κύριος αντιδήμαρχος, γιατί αυτό το διάστημα είναι μεταβατικό, να μας 

δώσει μαζί με τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ μια πλήρη εικόνα για πιο πραγματικά είναι 

το κόστος της αυτοδιαχείρισης. Γιατί εδώ υπάρχει βέβαια η καλή θέληση και η διά-

θεση όλων να αυτοδιαχειριστούμε σε αυτή την περίπτωση το συγκεκριμένο έργο το 

οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να έ-

χουμε πραγματικά την εικόνα, από τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ και σε συνεργασία με 

τον κύριο αντιδήμαρχο, όταν αυτό φυσικά είναι εφικτό, για να διαμορφώσει το δημο-

τικό συμβούλιο μια γνώμη για το πώς ακριβώς πορευόμαστε και αν τελικά, ήταν σω-

στή η απόφαση που πήραμε. Γιατί νομίζω ότι σε λίγο, με όλες αυτές τις εξελίξεις που 

έχουμε και κάθε τόσο με τις παρατηρήσεις που έρχονται από τους ελεγκτές οι οποίοι 

νομίζω ότι πρώτη φορά ήρθαν όταν εμείς αναλάβαμε την διαχείριση του ΧΥΤΑ, 

βλέπετε συνεχώς έρχονται θέματα με κάποιες υποχρεώσεις εδώ, κάποιων εργολα-

βιών, τις οποίες δεν μπορεί να τις φέρει σε πέρας ο δήμος γιατί δεν έχει ούτε την τε-

χνογνωσία, ούτε το προσωπικό, ούτε τα μηχανήματα και πραγματικά θα ήθελα, νομί-

ζω όλο το δημοτικό συμβούλιο, θα ήθελε να ξέρει και από τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ 

και τον κύριο αντιδήμαρχο, όταν αυτό είναι εφικτό και υπάρχουν τα στοιχεία, ποιο 

είναι το πραγματικό κόστος. Γιατί διαθέτουμε εκεί και προσωπικό και μηχανήματα 

και παίρνουμε αποφάσεις για κάποιες αναθέσεις. Ποιο είναι πραγματικά το κόστος 

για να δούμε σε σύγκριση και με τον παρελθόν τι συνέβαινε. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, Ο κύριος Στεργίου.  

Στεργίου Νικόλαος: Κύριε Πρόεδρε εγώ συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση που 

έκανε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Χράπας. Πήρα τον λόγο μόνο και μόνο γιατί θέλω να 

υπερασπίσω, όταν βάζω την υπογραφή σε κάποιο έγγραφο την υπερασπίζομαι κιό-

λας. Ζήτησα από την Περιφέρεια τα τρία μηχανήματα με την δική μου υπογραφή με 

την εισήγηση του κυρίου Παπαδίκη και νομίζω ότι το κόστος μιας μπουλντόζας, ενός 

φορτωτή και ενός αυτοκινήτου, γιατί μπήκε ένα θέμα από τον κύριο Αναστασιάδη 

ότι ξοδεύουμε χρήματα, δεν καλύπτει ούτε την απόσβεση, (ακούγονται παρεμβάσεις 

από τον κ. Αναστασιάδη), (σας παρακαλώ λέει ο κ. Στεργίου,) (χτύποι κουδουνιού) 

(εγώ δεν σας διέκοψα κύριε Αναστασιάδη)  

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) Μην διακόπτεται. 

Στεργίου Νικόλαος: Άφησε να εννοηθεί ότι σπαταλούνται χρήματα  

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) Μην διακόπτεται, κύριε Αναστασιάδη, κάντε 

μου την χάρη. 

Στεργίου Νικόλαος: Λοιπόν, εγώ δεν έχω διακόψει κανέναν στο δημοτικό συμβού-

λιο, η πρότασή μου προς την περιφέρεια, γιατί φάνηκε εντελώς αντίθετο, ότι ξοδεύει 

χρήματα ο δήμος και ουσιαστικά παίρνει κάποια λεφτά η περιφέρεια, νομίζω ότι αυ-

τά δεν στέκουν γιατί τρία μηχανήματα έργων όπως είναι μια μπουλντόζα, ένας φορ-

τωτής και ένα φορτηγό επί ένα ολόκληρο χρόνο αντί 24.000,00 ευρώ που ζητάει η 

περιφέρεια, νομίζω ότι δεν στέκουν,. Γνωρίζετε ότι τα μηχανήματα έργου μισθώνο-

νται με την ώρα, έτσι δουλεύουν, και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος απόσβεσης για 

να μην λέμε τελικά ότι η περιφέρεια βγάζει και χρήματα από κει. Για την αποκατά-

σταση και μόνο της αλήθειας, ουσιαστικά τρία μηχανήματα που έδωσε η περιφέρεια 

είναι δωρεάν για τον δήμο.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, κύριε γραμματέα. 

κ. Γραμματέας: Ο κύριος Αναστασιάδης ζήτησε εκ των υστέρων τον λόγο, δεν ξέ-

ρω.   

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να σεβόμαστε τον κανονισμό. Όχι 

δεν γίνεται, αυτό είναι υπέρβαση του κανονισμού κύριοι συνάδελφοι. Έχει τελειώσει 

το θέμα των ερωτήσεων. Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει…. (διακό-

πτεται από συμβούλους που κάτι ζητάνε) Μισό λεπτό, δεν έχετε τον λόγο … (γίνο-
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νται και άλλες παρεμβάσεις από συμβούλους, ακούγεται και η φωνή της κυρίας Σα-

ραντίδου). Εφόσον έχω και την σύμφωνη γνώμη, δεν θέλω να στερήσω τον λόγο από 

τον κύριο Αναστασιάδη και εφόσον το επιβεβαιώνει η κυρία Σαραντίδου, έχετε τον 

λόγο.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ήθελα να πω δυο λόγια παρορμητικά. (ακούγονται συζη-

τήσεις, παύση) Εγώ ήθελα να πω δυο λόγια παρορμητικά. Με ακούτε. Είπα ότι αν ο 

αντιδήμαρχος συνεργαστεί με τον αντιδήμαρχο έργων, θα δείτε ότι δεν χρειάζεται 

τίποτε να νοικιάσετε, τίποτε. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, δηλαδή μπορεί άνετα. 

(σταματάει καις χολιάζει, άμα τελειώσετε την συζήτηση) 

κ. Πρόεδρος: Καταγράφεται ότι λέτε κύριε Αναστασιάδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Οι άλλοι μιλάνε, εγώ δεν μιλάω. Λοιπόν, εάν συνεργα-

στούν οι δύο αντιδήμαρχοι θα παραχθεί πραγματικό έργο, και δεν χρειάζεται να ξο-

δευτούν λεφτά πουθενά. Έχουμε φορτωτές, με ακούτε, φορτωτή καινούργιο, ολοκαί-

νουργιο, έχουμε τσαπάκι, έχουμε grader, έχουμε φορτηγά, από όλα έχουμε. Απλώς 

για να παραχθε4ί ένα έργο πρέπει να υπάρχει γνώση, ικανότητα και ισχυρή θέληση. 

Έτσι μόνο παράγεται έργο. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, παράδειγμα, εγώ έχω βάλει 

μοναχός, τα δένδρα, εκεί που δεν φύτρωνε ούτε αγκάθι, στην Αγία Βαρβάρα, αλλά το 

έκανα και σήμερα υπάρχει ένα δασύλλιο, ακούτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και μην 

υποτιμάτε, μην υποτιμάτε αυτά που σας λέω εγώ διότι δεν έχετε την γνώση, για αυτό. 

Είπε πολύ σωστά ο Κοτρώνης ότι πρέπει να έχεις την γνώση για να κάνεις κάτι. Εσύ 

κτηνίατρος, ο άλλος γιατρός τι ξέρετε από αυτά τα πράγματα. Είπα εγώ, παρακάλεσε 

να συνεργαστούν ο κύριος αντιδήμαρχος με τον κύριο αντιδήμαρχο των έργων και να 

δείτε τι όμορφο πράγμα που θα γίνει. Αφήστε τον κύριο Παπαδίκη, ξέρει αυτός τι 

πρέπει να κάνει. Τι νομίζετε ότι είναι, είναι το βιοαέριο, είναι τα λύματα, τα οποία 

οδηγούνται σε ένα φρεάτιο, και από κει πάνε στον βιολογικό καθαρισμό, τι είναι το 

δύσκολο, αφήστε τον άνθρωπο να δουλέψει. Δεν με αφήνετε να συνεργαστούμε, με 

ευθύνη του δημάρχου.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν 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 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 
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Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι, με την προϋπόθεση οι χώροι, η έ-

κταση η οποία έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 30.05.2011 να αναζητηθεί από τον εργολά-

βο.  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι, με την προϋπόθεση οι χώροι, η έ-

κταση η οποία έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 30.05.2011 να αναζητηθεί από τον εργολά-

βο.  

κ. Πρόεδρος: Να καταγραφεί η πρόταση της παράταξης του κυρίου Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι, με την προϋπόθεση οι χώροι, η έ-

κταση η οποία έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 30.05.2011 να αναζητηθεί από τον εργολά-

βο. 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι, με την προϋπόθεση οι χώροι, η έ-

κταση η οποία έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 30.05.2011 να αναζητηθεί από τον εργολά-

βο. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι, με την προϋπόθεση οι χώροι, η έ-

κταση η οποία έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 30.05.2011 να αναζητηθεί από τον εργολά-

βο. 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι, γιατί πρέπει να πληρωθεί από τον 

εργολάβο. 

κ. Πρόεδρος: Να καταγραφεί η πρόταση και του κυρίου Κοτρώνη.  

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι, με την προϋπόθεση οι χώροι, η έ-

κταση η οποία έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 30.05.2011 να αναζητηθεί από τον εργολά-

βο. 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 
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- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

κ. Γραμματέας: Κύριε πρόεδρε, δέκα λεπτά διάλλειμα να κάνουμε. 

κ. Πρόεδρος: Για ποιο λόγο. 

κ. Γραμματέας: Και μετά να δείτε πως θα τρέχουν τα θέματα. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, δεν έχουμε συμπληρώσει τον χρόνο. Λοιπόν, 

πάμε, κύριοι συνάδελφοι στο εντέκατο θέμα: «Έγκριση απ’ ευθείας εκποίηση (διορ-

θώστε σας παρακαλώ, στην πρόσκληση γράφει εκμίσθωση, δεν είναι εκμίσθωση εί-

ναι εκποίηση) προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης». Υπάρχει κάποια ερώτηση, προ-

χωρούμε στο επόμενο.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Δωδέκατο θέμα: «Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενης 

έκτασης, ποσού 5.922,00 ευρώ».  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο τρίτο θέμα: «Έγκριση υποβολής αίτησης – φακέλου και εδώ 

υπήρξε κάτι που παρέλειψε το τυπογραφείο, στην ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση της επιβεβαίωσης της 

διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Σερρών της περιόδου 2007-2013».  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Προχωράμε στο επόμενο Δέκατο τέταρτο θέμα: [Έγκριση αποδοχής 

χρηματοδότησης, ενίσχυσης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» 

για το έτος 2011, ποσού 880.684,76 €].  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο Δέκατο πέμπτο θέμα: [Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, 

ενίσχυσης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, 

Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (με-

ταφοράς) από τις πηγές έως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα» για το έτος 2011, 

ποσού 168.341,08 €].  

Ναι κύριε Αναστασιάδη, ερώτηση; 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Έχεις ευθύνη, έχεις ευθύνη για αυτή την πόλη. Σε έχω πει 

πάρα πολλές φορές να βγάλεις τα κακόηχα ονόματα.  

κ. Πρόεδρος: Τα…  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τα κακόηχα.  

κ. Πρόεδρος: Τα κακόηχα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κακόηχα ναι,   

κ. Πρόεδρος: Εγώ σέβομαι αυτό που λέτε  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γιατί δεν κάνετε μια επιτροπή ονομασίας, γιατί δεν συ-

γκαλείται μια επιτροπή ονομασίας να βάλουμε Ελληνικά ονόματα. Ελλάδα είναι εδώ 

βρε. Δεν είναι Τουρκία, δεν είναι Τουρκία εδώ. Ελλάδα είναι. Γιατί δεν το κάνεις σε 

παρακαλώ.  
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κ. Πρόεδρος: Μία απάντηση από τον αντιδήμαρχο που είναι εισηγητής.   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι, εσύ είσαι πρόεδρος. Εσύ έχεις ευθύνη. Ακούτε. Δεύ-

τερος στην τάξη είστε, εσείς. Να γίνει επιτροπή. Είσαι δεύτερος στην τάξη εδώ μέσα. 

Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι το ζήτη-

μα αυτό είναι από την προηγούμενη δημοτική αρχή, είναι ένα έργο το οποίο έχει ένα 

συγκεκριμένο τίτλο,  

κ. Πρόεδρος: Δώστε μια απάντηση για την ονομασία και μόνο. 

Μυστακίδης Παύλος: Μα αυτό λέω, αυτό λέω, είναι ο τίτλος του έργου, δεν μπορεί 

να αλλάξει ο τίτλος του έργου τώρα, αυτή τη  στιγμή, δεν υπάρχουν διαδικασίες που 

να μπορούν να αλλάξουν έναν τίτλο ενός έργου. (διακόπτεται και ακούγονται διάφο-

ρες φωνές) 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν πάμε στο Δέκατο έκτο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: [Έγκριση 

του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις 

στα Τ.Δ. του Δήμου», πρώην Δήμου Σκουτάρεως, συνολικής δαπάνης 20.399,35 € με 

Φ.Π.Α.].  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο έβδομο θέμα: [Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση οδι-

κής σήμανσης του Δήμου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α., ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.].  

Ο κύριος Μυστακίδης. Με μειοδοτικό διαγωνισμό, κύριε Μυστακίδη; 

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως με μειοδοτικό διαγωνισμό. Το έργο αυτό αφορά την 

προμήθεια κάποιων σημάτων και φυσικά έχουμε πάρει προσφορές από τους προμη-

θευτές και επιλέγουμε τον φτηνότερο προμηθευτή. Είναι επιλογή δηλαδή από τις 

προσφορές. Βεβαίως με την διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε, δεν είναι μειοδοτικός διαγωνισμός αυτό 

που μας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι απευθείας ανάθεση. 

Μυστακίδης Παύλος: Είναι, είπαμε με την αξιολόγηση των προσφορών  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Έχει αναρτηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος, έχει αναρτη-

θεί;  

Μυστακίδης Παύλος: Έχουμε κοινοποιήσει στο διαδίκτυο, έχουμε κοινοποιήσει την 

πρόθεσή μας ηλεκτρονικά και έχουν έρθει διάφοροι προμηθευτές και μας δώσανε 

προσφορές για τα συγκεκριμένα είδη. Είναι επιλογή με την φτηνότερη προσφορά.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ερώτηση, ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Σαν να μην το βλέπω και τόσο σωστό, κύριε πρόεδρε. Λέει 

ο κύριος αντιδήμαρχος ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διαύγεια πρόσκληση 

ενδιαφέροντος; Δεν έπρεπε να προηγηθεί η απόφασή μας σήμερα; Γιατί εδώ βλέπω 

ότι έστω και θεωρητικά μας προτείνετε και άλλη λύση, λέει γνώμη μας είναι ότι το 

έργο αυτό μπορεί να εκτελεστεί με εργολαβία μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, αλλά 

από κάτω λέει σε περίπτωση όμως που αποφασιστεί η εκτέλεση του έργου με αυτεπι-

στασία παρακαλούμε και τα λοιπά. Πως αναρτάται λοιπόν πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην διαύγεια.  

Γαλάνης Στέργιος: Όχι στην διαύγεια, στο διαδίκτυο, στο site του Δήμου.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Και εάν εμείς αποφασίσουμε αυτεπιστασία; Πως θα γίνει 

δηλαδή, δεν είναι ανάποδα λίγο; 
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κ. Πρόεδρος: Να απαντήσει ο κύριος αντιδήμαρχος.  

Μυστακίδης Παύλος: Γνώμη μας, να απαντήσω, γνώμη μας είναι ότι το έργο αυτό 

πρέπει να εκτελεστεί με εργολαβία μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και της διαρκής κωδικοποίησης της διαδικα-

σίας κατασκευής δημοσίων έργων. Σε περίπτωση που αποφασιστεί το έργο με αυτε-

πιστασία παρακαλούμε να εγκριθεί το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα και ο κατα-

σκευαστικός προϋπολογισμός που υποβάλλετε. Κατ΄ εμέ αυτό το θέμα της αυτεπι-

στασίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι δεν μπορούμε εμείς να κατασκευάσουμε τις 

πινακίδες, απλώς θα τις προμηθευτούμε, άρα θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εγώ κατεβάζω πρόταση για αυτεπιστασία.  

Μυστακίδης Παύλος: Κάντε την πρόταση, εμείς θα σας απαντήσουμε ότι δεν υπάρ-

χει δυνατότητα, μπορούμε εμείς να κατασκευάσουμε πινακίδες; Μπορούμε να κατα-

σκευάσουμε ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο; Μπορούμε να κάνουμε και αυτή την 

πρόταση.  
Μηλίδης Θεόδωρος: μα εσείς το λέτε, στην εισήγησή σας.  
Μυστακίδης Παύλος: Μα η διακήρυξη έγινε, αυτός ο μειοδοτικός διαγωνισμός που 

αναφέρουμε…  
Γάτσιος Αθανάσιος: Χωρίς την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πως έγινε δια-

κήρυξη;  

Μυστακίδης Παύλος: Αναρτήθηκε σας λέω στο διαδίκτυο, ότι ζητάμε προσφορές  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Πως αναρτήθηκε, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση.  

Μυστακίδης Παύλος: Οι προσφορές έχουν δοθεί.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, μπορώ;  
κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  
Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα 

στο δημοτικό συμβούλιο, σας παρακαλώ, εδώ φαίνεται ότι ο κύριος αντιδήμαρχος τα 

έχει μπερδέψει. Έτσι, είναι απευθείας ανάθεση να την ψηφίσουμε να προχωρήσουμε, 

θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αυτά που λέγονται τον εκθέτουν και σας εκθέ-

τουν, να ψηφίσουμε να τελειώσουμε, είναι κρίμα να λέγονται τώρα αυτά. Ότι τα α-

ναρτήσαμε, ότι πήραμε προσφορές, είναι μειοδοτικός, ότι είναι  
Μυστακίδης Παύλος: Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές με τον Καλλικράτη.  
Φωτιάδης Στέφανος: Πέστε στον κύριο αντιδήμαρχο να το ψηφίσουμε να τελειώ-

νουμε. Τρεις φορές μας τα είπαμε, έτσι αλλιώς,  
Μυστακίδης Παύλος: Σας είπα ότι ζητήσαμε προσφορές και δίνουμε την δουλειά σε 

αυτό που έχει δώσει την φτηνότερη προσφορά.  
Φωτιάδης Στέφανος: Πέστε το να τελειώνουμε, ότι το κάνετε με προσφορές. Δεν 

ταιριάζει τώρα να τα λέμε είστε και μηχανικός.  
Μυστακίδης Παύλος: Η εισήγηση της υπηρεσίας λέει για μειοδοτικό διαγωνισμό 

και προσπαθώ να εξηγήσω τι σημαίνει μειοδοτικός διαγωνισμός.  
Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, είναι κρίμα να λέγονται αυτά τα πράγματα 

εδώ.  
Κοτρώνης Παναγιώτης: Με βάση την εισήγηση εσείς κάνετε ανάθεση; Εισήγηση, 

απόφαση πάρθηκε;  

κ. Πρόεδρος: Εδώ θα την πάρουμε την απόφαση.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ε, τότε πως στην ιστοσελίδα αναρτήθηκε  

κ. Πρόεδρος: Η πρόταση είναι αυτή που κάνει ο κύριος αντιδήμαρχος και την βά-

ζουμε σε ψηφοφορία.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Να περιμένει να αποφασιστεί εδώ στο δημοτικό συμβούλιο 

και μετά να προχωράει. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν η πρόταση μπαίνει σε ψηφοφορία.  
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Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

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 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 
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Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο όγδοο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: [Έγκριση πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες – ανακαινίσεις – συ-

ντηρήσεις στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 38.000,00 € και 

συμβατικής δαπάνης 29.933,27 €, που εκτελέστηκε το έτος 2008].  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Δέκατο ένατο θέμα: [Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της αρχιτε-

κτονικής, ειδικής αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και 

Κοινωνικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 11.742,33 € με 

Φ.Π.Α., την εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011 και την ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης].  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό θέμα: [Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας πε-

ραίωσης των εργασιών του έργου: «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και πα-

ραχώρηση εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου 

Σερρών»].  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
Είναι για δώδεκα μήνες αυτή η παράταση χρόνου που δίνεται.  

 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό πρώτο θέμα: [Έγκριση παράτασης της προθεσμίας ολοκλή-

ρωσης της «Σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Σερ-

ρών στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2012-2014»].  

Και η περίοδος αυτή είναι μέχρι 31.10.2011, όπως έχετε δει και μέσα στην εισήγηση.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν θα μας εξηγήσετε τι είναι αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, αν είχατε διαβάσει την εισήγηση, παρακαλώ ο κύριος Γρη-

γοριάδης, εισηγητής του θέματος. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Βάσει της σύμβασης μεταξύ και της Ένωσης Ευρωσύμ-

βουλοι Α.Ε. και Βέρος Κωνσταντίνος επρόκειτο να ολοκληρωθεί το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα από αυτούς στις 30 Σεπτεμβρίου. Δεδομένου ότι δόθηκε παράταση για 

όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για όλους τους δήμους σε όλη της Ελλάδα μέχρι 

τις 30 Νοεμβρίου, η συγκεκριμένη ένωση, Ευρωσύμβουλοι και Βέρος ζητάνε παρά-

ταση έως τις 31 Οκτωβρίου για να μας το καταθέσουν. Όπως βλέπετε την εισήγηση 

την κάνει η επιτροπή παρακολούθησης και εμείς εισηγούμαστε να δοθεί αυτή η πα-

ράταση γιατί έτσι και αλλιώς μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουμε πολύ καιρό και οι άν-

θρωποι θέλουν να είναι εντάξει. Αυτό είναι όλο.  
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Να ψηφίσουμε. 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Παρών 

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 
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Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό δεύτερο θέμα: «Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτρο-

πών».  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό τρίτο θέμα: «Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρε-

σιών Διαδικτύου στον κ. Μπογιαννίδη Νικόλαο του Αθανασίου στην Δ. Κ. Σκουτά-

ρεως του Δήμου Σερρών».  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 

 
κ. Πρόεδρος: Εικοστό τέταρτο θέμα: «Έγκριση εκμίσθωσης εκτάσεων αγροτεμα-

χίων οι οποίες δημοπρατούνται υπέρ του Δήμου και εκτάσεων σχολικών κλήρων οι 

οποίες δημοπρατούνται υπέρ των σχολικών επιτροπών».  

Κύριοι συνάδελφοι το θέμα αυτό αναβάλλεται, διότι προέκυψαν κάποια στοιχεία τα 

οποία υπήρχαν στην εισήγηση και πιο συγκεκριμένα από την Τοπική Κοινότητας 

Χριστός, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Πρόεδρος,  

κ. Πρόεδρος Λευκώνα: Επειδή θα αργήσουμε πολύ για το επόμενο συμβούλιο, προ-

τείνω να περάσει το θέμα σήμερα και αν χρειαστεί κάποια διορθωτική απόφαση να 

το κάνουμε, να το διορθώσουμε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν,… 

κ. Πρόεδρος Λευκώνα: Για να προλάβουμε την καλλιέργεια. Αυτοί που θα φυτέ-

ψουν με τα στάρια θα έχουμε πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος: Εγώ έχω να κάνω μια άλλη πρόταση μια και είστε παρόντες οι δύο 

πρόεδροι από την Τοπική Ενότητα Λευκώνα και ο Πρόεδρος του Χριστός, έχω να 

κάνω την εξής πρόταση: «Επειδή το επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα είναι σε μια 

εβδομάδα θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο, ειδικά της Κοινότητας Χριστός, τον κύριο 

Μεταλλίδη, αύριο το πρωί, επειδή πρέπει να βγάλω την ημερήσια για το επόμενο δη-

μοτικό συμβούλιο την Παρασκευή, αύριο το πρωί, μέχρι το μεσημέρι, θα σας παρα-

καλούσα να τα φέρουμε όλα τακτοποιημένα τα έγγραφα αυτά, με την γραμματέα, με 

τον υπηρεσιακό παράγοντα, έτσι ώστε, στο επόμενο συμβούλιο, το οποίο θα είναι 

στις 20 του μηνός, σας το ανακοινώνω, να περάσουμε και αυτό το θέμα»  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι, τον κύριο Μεταλλίδη, αν μου 

επιτρέπεται.  

κ. Πρόεδρος: Ρωτήστε.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, είναι καθαρά τεχνικά τα ζητήματα, δηλαδή είναι 

θέμα στοιχείων, τα οποία πρέπει να τα βάλουμε μέσα στην εισήγηση; Ή είναι πιο σο-

βαρά τα θέματα για να….  

κ. Πρόεδρος: Εγώ θα δώσω στον κύριο Μεταλλίδη τι ακριβώς χρειάζεται. 
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κ. Πρόεδρος Χριστός: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρά τα θέματα που λείπουν για 

να αναβάλουμε το θέμα.  

Γαλάνης Στέργιος: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω.  

κ. Πρόεδρος Χριστός: Δεν είναι σπουδαία, διότι εάν, δεν είναι πρόβλημα και ευθύνη 

του Τοπικού Συμβουλίου.  

κ. Πρόεδρος: Δεν απέρριψα ευθύνες στο Τοπικό Συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος Χριστός: Έτσι ειπώθηκε, ότι υπάρχει ευθύνη του Τοπικού Συμβουλίου.  

κ. Πρόεδρος: Ποιος σας είπε ότι έχετε ευθύνη, κύριε Μεταλλίδη. 

κ. Πρόεδρος Χριστός: Έτσι, συγνώμη κύριε πρόεδρε, και αύριο και μεθαύριο, εγώ 

θα σας φέρω την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, την οποία την έχετε, απλά διευ-

κρινίζω και ενημερώνω ότι ο υπάλληλος ο οποίος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα δεν 

είχε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου για αυτό προέκυψε αυτό το μπέρδεμα. 

Δεν είναι τίποτε. Και ενημερώνω εγώ το Σώμα….  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, με την σύμφωνη και την ομόφωνη γνώμη του Σώματος,  

Το Σώμα: Δηλαδή να μην πάρει αναβολή; 

κ. Πρόεδρος Χριστός: Όχι, να ψηφιστεί, διότι δεν μας παίρνουν τα χρονικά περιθώ-

ρια.  

κ. Πρόεδρος: Να ψηφιστεί από το Σώμα, ομόφωνα όμως, έτσι.  

κ. Πρόεδρος Χριστός: Ενημερώνω επίσης το Σώμα, ότι σε όλη την υπόθεση μέσα, 

είναι ένα τεμάχιο 20 στρεμμάτων, το οποίο εκποιήθηκε από την προηγούμενη δημο-

τική αρχή, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα  

κ. Πρόεδρος: Κανένα πρόβλημα, κύριε Μεταλλίδη υπάρχει καλή διάθεση και από το 

Προεδρείο και από το Σώμα, λοιπόν το θέτω σε ψηφοφορία  

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 
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Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

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 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ναι, λοιπόν, δεν αποσύρεται ψηφίζεται το θέμα ομόφωνα.   

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάτι να διευκρινίσουμε. Κύριε αντι-

δήμαρχε, εσείς παίρνετε την ευθύνη. Υπάρχουν εισηγήσεις από τα Τοπικά Συμβούλια 

που δηλώνουν, νομίζω ότι το έχετε προσέξει, ότι οι όροι της δημοπρασίας, εκεί θα 

πρέπει να δεχτείτε τους όρους της δημοπρασίας που ήρθαν από κάθε τοπικό διαμέρι-

σμα.  

κ. Πρόεδρος: Είναι με φανερή…. 

Φωτιάδης Στέφανος: Όχι, όχι, έχει και άλλους όρους, να μην χάνουμε χρόνο τώρα. 

Λέω τώρα το περνάμε με αυτήν την δέσμευση, να σεβαστούμε τις αποφάσεις των 

Τοπικών Συμβουλίων και να προχωρήσουμε, αργήσαμε, κύριε Πρόεδρε, έπρεπε από 

τον Αύγουστο να είχαμε κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν το χρεώνω σε κανέναν, αλλά 

αργήσαμε. Μην αφήνουμε τον χρόνο να περνάει, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα 

καλλιέργειας. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ δράττουμε της ευκαιρίας να αναφέρω στο Σώμα ότι εκκρεμότητες 

θεμάτων για το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν, ίσως είναι μια πρωτοπορία που 

δεν συνέβη ποτέ στα χρονικά, έτσι δεν έχουμε σε εκκρεμότητα, σχεδόν τίποτε. Κανέ-

να θέμα δεν υπάρχει σε εκκρεμότητα. Έτσι, και αυτό προκύπτει, δεν ευλογώ τα γένια 

μου, βεβαίως βοηθούν όλοι σε αυτό, αλλοίμονο. Και αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι 

πυρετωδώς η γραμματεία λειτουργεί με φουλ ωράριο, ακόμη και με δουλειά στο σπί-

τι. Έτσι, οφείλω να το πω αυτό το πράγμα.  
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Γάτσιος Αθανάσιος: Πολύ ωραίες εισηγήσεις, αρχίσατε να κάνετε, να σας συγχα-

ρούμε γι αυτό, πολύ ωραίες εισηγήσεις αρχίσατε να κάνετε  

κ. Πρόεδρος: Σας ευχαριστώ. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 

 
κ. Πρόεδρος: Εικοστό πέμπτο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 

116/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας προϋπολογισμού 

608.212,55 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, η οποία αφορά την προμήθεια 

καυσίμων έτους 2012, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και συ-

γκρότηση: 

1. Τριμελoύς Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 46 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ 

και  

2. Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-

ΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με τις διατάξεις 

του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ».  

Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή τον αντιδήμαρχο, κύριο Γαλάνη, να αναφέρω να 

ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, δηλαδή,  

Για την πρώτη τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για 

την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, τα-

κτικά μέλη ορίζονται: Η κυρία Νεράντζη Τάνια, η κυρία Δόλκα Βαϊα και η κυρία 

Χατζή Μαρία, και αναπληρωματικά αντίστοιχα: Ο κύριος Γιαννάκης Γεώργιος, ο κύ-

ριος Τσακιρίδης Γεώργιος και η κυρία Βασιλοπούλου Ειρήνη.  

Για την τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 

2012 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με τις διατάξεις του άρθ5ρου 28 του ΕΚ-

ΠΟΤΑ τακτικά μέλη ορίζονται: Ο κύριος Λεμονής Ιορδάνης, ο κύριος Σιώσης Βασί-

λειος και ο κύριος Πανάγος Μιλτιάδης, ενώ αναπληρωματικά αντίστοιχα: Ο κύριος 

Σουλιώτης Μιχαήλ, ο κύριος Πενολίδης Βασίλειος και ο κύριος Παπαευαγγέλου Δη-

μήτριος.  

Παρακαλώ, αν υπάρχουν ερωτήσεις, όχι, έτσι. Λοιπόν.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι όσο γίνετε σύντομος.  

κ. Πρόεδρος: Πολύ σύντομος.  

Γαλάνης Στέργιος: Από τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την λειτουργία του 

δήμου μας. Και είναι από τις εντολές που έχει δώσει ο Δήμαρχος Σερρών για ζητήμα-

τα που αφορούν την καθημερινότητα του Δήμου. Προλαμβάνουμε και προβαίνουμε 

στον απαραίτητο διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, βλέπετε 

και την μελέτη, και η συγγραφή των υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστό τμήμα 

για το πώς ακριβώς θα εξασφαλίσουμε την λειτουργία του Δήμου σε σχέση με την 

προμήθεια των καυσίμων. Εδώ ερχόμαστε απλά για να εγκρίνουμε την μελέτη και για 

να ορίσουμε τις δύο επιτροπές, όπως λένε ρητά στην εισήγηση οι υπηρεσιακοί παρά-

γοντες ο κύριος Πάλας και η κυρία Νεράντζη. Έχει να κάνει, φυσικά με επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού του 2012, δεν έχει να κάνει με αυτόν τον προϋπολογισμό, κύριε 

Πρόεδρε, γιατί όπως γνωρίζετε η σύμβαση που έχουμε για την προμήθεια καυσίμων 

διαρκεί και για την επόμενη χρονιά, τους πρώτους τουλάχιστον μήνες με δικαίωμα 

παράτασης ορισμένων μηνών. Άρα αυτός ο συγκεκριμένος διεθνής διαγωνισμός ο 

οποίος θα κρατήσει αρκετό καιρό, θα διενεργηθεί με στόχο να είμαστε εξασφαλισμέ-

νοι από την άποψη των καυσίμων και για τον επόμενο χρόνο, αυ5τό είναι το κόστος. 

Μέσα στην συγγραφή των υποχρεώσεων, αν το προσέξατε, αναφέρονται και οι χώ-
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ροι, σύμφωνα με τον νόμο, που έχουμε δικαίωμα, προμηθευόμαστε καύσιμα για αυ-

τούς τους χώρους, αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ 

προσεκτική δουλειά από το  τμήμα προμηθειών, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη 

χρονιά για να εξασφαλίσουμε τα καύσιμα του Δήμου Σερρών. Το ποσό είναι, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 608.212,55 ευρώ δεν ξέρω αν θέλει κάποιος….  

κ. Πρόεδρος: Εγώ θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, να προσθέσω κάτι. Ότι στην πέ-

μπτη σελίδα σας έχει κοινοποιηθεί ήδη η ορθή επανάληψη, αυτής της 116/2011 μελέ-

της, προστέθηκε, και θέλω να το πω στο Σώμα, στην πέμπτη σελίδα, έτσι, το κτίριο 

της ΤΥΔΚ για την θέρμανση της οποίας υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Ο Δήμος Σερρών, 

έτσι. Προστέθηκε δηλαδή, και το κτίριο της ΤΥΔΚ, το οποίο φέρει αριθμό 10. Αν 

δείτε δηλαδή, στην σελίδα πέντε, στην συγγραφή των υποχρεώσεων, στην μελέτη, 

στη σελίδα πέντε της μελέτης, κύριε Μηλίδη, δείτε το λιγάκι, δεν υπήρχε στην πρώτη 

εισήγηση, και προστέθηκε το κτίριο της ΤΥΔΚ ακριβώς στον αριθμό 10, εκεί που 

γράφει Δημοτική Ενότητα Σερρών, το βρήκατε;  

Δεν έχετε την μελέτη;  

Γαλάνης Στέργιος: Με συγχωρείτε αυτό εδώ το κείμενο δεν εστάλη από τον κύριο 

Πρόεδρο;  

κ. Πρόεδρος: Γραμματέα δεν έχει πάει η μελέτη, είναι δυνατόν! Αυτό το στείλανε 

και στο site το δικό σας, όσοι μου έχετε δώσει τ6ο e-mail σας. Δεν το έχετε στα χέρια 

σας, απλούστατα σας λέω, δεχτείτε το όπως σας το λέω, προστέθηκε και το κτίριο 

της ΤΥΔΚ, έτσι, για την θέρμανσή του. Λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Είπατε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα κρατήσει ο διαγω-

νισμός, μήπως μπορείτε να μας πείτε πόσο θα διαρκέσει; 

Γαλάνης Στέργιος: Με την κυρία Νεράντζη που μιλούσα και σήμερα το μεσημέρι, 

μου είπε ότι αυτοί οι διαγωνισμοί κρατούν μέχρι τέσσερις με πέντε μήνες. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Συνεχίζω την ερώτηση, μέχρι τότε υπάρχει η δυνατότητα κά-

λυψης; Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι την περυσινή χρονιά, μόλις είχατε ανα-

λάβει, κύριε Δήμαρχε, θυμάστε ότι είχαμε πρόβλημα. Μπορεί σήμερα να ψηφίζουμε 

τις επιτροπές, αλλά λίγο το επεκτείνω επειδή δημιουργείται σοβαρό, σοβαρότατο 

πρόβλημα, δεν είχαν τα σχολεία, δεν είχε το κολυμβητήριο, θυμάστε.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα κτίρια τα οποία 

θα θερμανθούν είναι συγκεκριμένα και αναφέρονται στην συγγραφή των υποχρεώ-

σεων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης που ψηφίζουμε, εγκρίνουμε σή-

μερα. Άρα να μην λέμε για κτίρια τα οποία δεν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να τα θερ-

μάνουμε, ανήκουν είτε στο Νομικό Πρόσωπο είτε στην Κοινωφελή Επιχείρηση, και 

αυτό που έχω να πω είναι ότι έως τον Φεβρουάριο, όπως συζητούσα και σήμερα με 

την κυρία Νεράντζη, η σύμβαση η προηγούμενη ισχύει με την δυνατότητα παράτα-

σης για δύο με τρεις μήνες, άρα είμαστε καλυμμένοι και για την επόμενη χρονιά, αλ-

λά από νωρίς προλαμβάνουμε, παίρνουμε να απαραίτητα μέτρα ψηφίζοντας αυτή την 

μελέτη για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι του χρόνου.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, η ΤΥΔΚ είναι υπάλληλοι του Δήμου, 

έτσι, και προσφέρουν υπηρεσίες σε όλο τον Νομό Σερρών. Με ποιο δικαίωμα, εσύ 

έχεις ποιο δικαίωμα, να πληρώνουν οι φτωχοί Σερραίοι και να απολαμβάνουν οι άλ-

λοι Δήμοι. Με ποιο δικαίωμα, εγώ θα σε κάνω ένσταση, να το ξέρεις.  

κ. Δήμαρχος: Ο Καλλικράτης. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ποιος Καλλικράτης, τη δουλειά έχει ο Καλλικράτης; Ε-

μείς πληρώνουμε τους φόρους, ακούτε! Δεν πληρώνει η Σιντική, δεν πληρώνει η Νι-

γρίτα, εμείς τα πληρώνουμε οι Σερραίοι, και τόσα πολλά λεφτά έχουν οι Σερραίοι; 

Για να πληρώσει της ΤΥΔΚ τους υπαλλήλους για να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλο 

τον Νομό; Τι γίνετε δηλαδή.  
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Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο οργανισμός του Δή-

μου Σερρών, πήρε ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

ο Οργανισμός του Δήμου Σερρών, και η ΤΥΔΚ, και οι υπάλληλοί της αποτελούν, 

σύμφωνα με αυτό, υπηρεσία του Δήμου Σερρών. Αν τώρα, σύμφωνα με τις μεταβα-

τικές διατάξεις του Καλλικράτη, σύμφωνα με τον νόμο, οι άνθρωποι αυτοί ακούν κα-

θήκοντα που έχουν να κάνουν ευρύτερα με τον Νομό Σερρών αυτό είναι ένα άλλο 

θέμα. Οι υπάλληλοι οργανικά ανήκουν σαν τμήμα στον Δήμο Σερρών, οπότε αυτούς 

τους ανθρώπους πρέπει εμείς να τους ζεστάνουμε.  

κ. Πρόεδρος: Έγινε κατανοητό. Κύριε Αναστασιάδη, εγώ σέβομαι την άποψή σας 

και καταγράφεται. Έχει καταγραφή η άποψή σας. Ωραία. 

Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ κύριε Χράπα. 

Χράπας Παντελής: Εκεί που πρέπει να σταθούμε όλοι μας είναι, γιατί τα μηνύματα 

φέτος τα έχουμε πάρει όλοι και εμείς και εσείς, αυτά που ζήσαμε φέτος από τον Γε-

νάρη και μετά, να μην τα ζήσουμε του χρόνου, όσον αφορά την δημοπρασία των 

καυσίμων γι αυτό το φέρνουμε εγκαίρως για να μπορούμε να προλάβουμε τις ημερο-

μηνίες και να μην εκτεθούμε. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, 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 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    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 
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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 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, εικοστό έκτο θέμα,: 

[Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορι-

κών μέσων του Δήμου Σερρών]  

Εισηγητής είναι ο κύριος Χράπας. Εάν θέλετε, δυο λόγια κύριε Χράπα.  

Χράπας Παντελής: Χρειάζεται να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Είναι η μια από 

τις επτά δημοπρασίες που είχαμε των ανταλλακτικών, είχαμε την παροχή υπηρεσιών 

για την προμήθεια ανταλλακτικών, συνεργεία εξωτερικά. Στις δύο διακηρύξεις δεν 

προσήλθε κανείς ιδιώτης να δώσει προσφορά και φτάνουμε σε σημείο, σύμφωνα με 

τον νόμο, να το δώσουμε απευθείας ανάθεση. Δεν είναι μια εργασία να την δώσουμε 

σε έναν, είναι πολλές εργασίες, πολλά εξειδικευμένα συνεργεία και θα δοθούν σε 

πολλά. Όπως είναι η παροχή υπηρεσιών για την αλλαγή στις σούστες τα οχήματα, η 

παροχή υπηρεσιών για τις υπερκατασκευές των αυτοκινήτων των απορριμματοφό-

ρων, που είναι οι πάτοι, συγκόλληση και τα λοιπά, είναι διάφορες εργασίες.  

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις υπάρχουν επί του θέματος; Τοποθέτηση, βεβαίως.  

κύριος Χράπας. Εάν θέλετε, δυο λόγια κύριε Χράπα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν, εγώ για το μόνο θέμα το οποίο θα τοποθετηθώ είναι 

ότι εδώ στην εισήγηση υπάρχει μια, από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής ο-

χημάτων, μια ουσιαστικά κραυγή. Και λέει, ότι η αρμόδια υπηρεσία μαζί με την επι-

τροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων διερευνά τον τρόπο προσέλκυσης ενδια-

φερομένων ιδιωτικών συνεργείων για συνεργασία με τον Δήμο. Η στελέχωση και η 

οργάνωση του τμήματος κινήσεως οχημάτων θα πρέπει να είναι από τις πρώτες προ-

τεραιότητες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό του εν λόγω τμήματος ε-

γκαίρως να ελέγχει και να προγραμματίζει την επισκευή και συντήρησης των οχημά-
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των του Δήμου, καθώς επίσης εξετάζει και άλλες παραμέτρους για μείωση του κό-

στους, όπως παραδείγματος χάριν, απόσυρση παλιών οχημάτων, αντικατάσταση αυ-

τών με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, εξέταση μετατροπής των συστημάτων καύσης 

των οχημάτων, και τα λοιπά, και βέβαια, το δεύτερον η επιτάχυνση του χρόνου εξό-

φλησης των προμηθευτών, που κατά την άποψή μας είναι σημαντικός λόγος για την 

μη προσέλευση ενδιαφερομένων. Για αυτό υπάρχει απροθυμία σαφώς, για τις εργα-

σίες των οχημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία με την κατάθεση προσφορών, προκειμένου 

να έχουμε ανταγωνισμό. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει η αρμόδια υπηρε-

σία και η επιτροπή συντήρησης και επισκευής. 

Γνωρίζω ότι το συνεργείο μας έχει καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και μπορεί κάποια 

στιγμή αυτά που λένε να εφαρμοστούν. Δηλαδή, θα πρέπει, δεν ξέρω που αλλού, υ-

πηρετούν τεχνικοί, τεχνίτες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, θα απαντήσετε, κύριε 

Γαλάνη, θα απαντήσετε, εσείς ήσασταν εισηγητής; Α ο κύριος Χράπας, συγνώμη, 

εντάξει. Λοιπόν, όμως για μένα, αυτή είναι μια φωνή, μια κραυγή είναι από το συ-

νεργείο, από την υπηρεσία και από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημά-

των, πιστεύω ότι είναι οι πιο ειδικοί.  

Δηλαδή θα πρέπει να το οργανώσουμε έτσι, ώστε να σταματήσει αυτή, γιατί και 

προηγούμενα θέματα, για το ΧΥΤΑ, και άλλα θέματα, φτάνει πλέον για τις απευθείας 

αναθέσεις. Φτάνει. Ειλικρινά σας λέω υπηρετώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 

1998, έχω κουραστεί να ακούω συνέχεια για απευθείας αναθέσεις. Βεβαίως το κάνε-

τε, κύριε αντιδήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, εξ ανάγκης αυτή την στιγμή. Αλλά θα 

πρέπει να το βάλουμε το θέμα στην σοβαρή του υπόσταση.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ μην διακόπτεται, μην διακόπτεται.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σας διάβασα επί λέξει τι λένε. 

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Και βέβαια τώρα για το χρόνο εξόφλησης των προμηθευτών, 

νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Ότι 

δεν μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι, όποιους προμηθευτές έχουμε να τα παίρνουν με-

τά από πέντε και δέκα χρόνια, να τα πληρώνονται. Έχει χάσει την αξία του, έχει χά-

σει τα πάντα. Αυτά ήθελα να πω και δεν νομίζω ότι διαφοροποιούμαι από την πρότα-

ση της υπηρεσίας και της επιτροπής.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση επί του θέματος; Ο κύριος Κοτρώνης 

και ο κύριος Γαλάνης.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Επειδή κύριε Πρόεδρε, πραγματικά βλέπω και στο επόμενο 

θέμα με απευθείας ανάθεση, αλλά πράγματι εξ ανάγκης, δηλαδή επειδή έχουν αποβεί 

άκαρποι οι διαγωνισμοί, αναγκάζεστε, όμως αντικειμενικά θέλω, χωρίς να επιρρίπτω 

ευθύνες, αυτή τη στιγμή σε σας, ότι οδηγούμαστε σε απευθείας αναθέσεις οι οποίες 

δεν είναι σωστές, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μηλίδη, αλλά αντικειμενικά επι-

βαρύνουν τον Δήμο, οι απευθείας αναθέσεις, και αυτό γιατί γίνετε, γιατί έχει χαθεί, 

μέχρι τώρα εννοώ, η αξιοπιστία του Δήμου, για αυτό μάλλον δεν προσέρχονται να 

καταθέσουν προσφορές. Άρα η μη σωστή λειτουργία του Δήμου, επιβαρύνει οικονο-

μικά τον Δήμο και κατ΄ επέκταση τους δημότες. Εδώ θέλω να τονίσω, ότι εμείς θα 

συμφωνήσουμε, θα ψηφίσουμε ναι και στο επόμενο θέμα και σε αυτό, όμως επειδή 

πολλές φορές, τώρα τελευταία ακούω από τον κύριο Δήμαρχο και από άλλους και 

επειδή δεν μας το έχει πει, κάποια στιγμή ας μας το πουν, το αναγνωρίζουμε και εμείς 

ότι έχουν εξοφληθεί περίπου με 2,5 εκατομμύρια κάποιοι συμπολίτες μας επιχειρη-

ματίες, πως έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό, είναι θετικό βεβαίως, όχι τώρα δεν λέω τώ-

ρα, όχι τώρα, για κάποια άλλη στιγμή να ξέρουμε και εμείς ότι πράγματι αυτό που 

έγινε είναι θετικό. Μέσα στους 10 μήνες να έχουν πάρει κάποια χρήματα, 2,5 εκα-

τομμύρια, γιατί μου φαίνεται μεγάλο το ποσό. Ευχαριστώ. ΄ 
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κ. Πρόεδρος: Μην δώσετε απάντηση σε αυτό το τελευταίο.  

Γαλάνης Θεόδωρος: Εννοείτε ότι, εκ του νόμου, γιατί αυτές τις εισηγήσεις τις ειση-

γούνται οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αλλά εκπορεύονται από το τμήμα προμηθειών. 

Επομένως, επειδή έχω εικόνα, γιατί θυμόσαστε καλά και στην Οικονομική Επιτροπή, 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι συνολικά, γιατί αντιληφθήκαμε πως πρέπει να κι-

νούμαστε, προβήκαμε σε ομαδοποιημένες προμήθειες για να γλυτώσει, να μειώσει 

τις δαπάνες ο Δήμος, και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε όλους αυτούς τους το-

μείς, ανταλλακτικών, ελαστικών και ότι άλλο αφορά την λειτουργία του Δήμου. Θέ-

λω να πω εδώ ότι ακριβώς με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε οικονομία. Το γεγονός 

ότι δεν έρχονται, φτάνει δηλαδή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δεν έρχο-

νται εννοώ στους διαγωνισμούς, δείχνει το πρόβλημα που υπήρχε σε βάθος χρόνου, 

αυτό που είπατε, κύριε Κοτρώνη, της αξιοπιστίας. Προσπαθούμε και είναι εντολή και 

του Δημάρχου αυτή, και πιστεύω συνολικά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο την αγκα-

λιάζει αυτή την προσπάθεια να πληρώσουμε από τα χρηματικά μας διαθέσιμα και 

από τα έσοδα που έχει ο Δήμος τους ανθρώπους που λειτουργούν ουσιαστικά τον 

Δήμο, και τις παλιές οφειλές σιγά – σιγά αλλά και αυτά που αντιμετωπίζουμε καθη-

μερινά, έτσι ώστε να ανακτήσουμε αυτή την αξιοπιστία, να σταματήσει δηλαδή, ο 

Δήμος να είναι αφερέγγυος και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους αν-

θρώπους βήμα – βήμα, ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερες τιμές. Σε συνερ-

γασία που είχα σήμερα με την κυρία Νεράντζη, που είπε ότι να είστε σίγουροι ότι και 

του χρόνου που θα προβούμε πάλι σε παρόμοια ίδια διαδικασία σιγά – σιγά να βελ-

τιώσουμε την εικόνα του Δήμου στον τομέα αυτό και θα μειώσουμε πάρα πολύ τις 

δαπάνες. Το τονίζω αυτό, μου το επεσήμανε και η κυρία προϊσταμένη ότι με αυτόν 

τον τρόπο μόνο μπορούμε να μειώσουμε τις δαπάνες. Και τα 2,5 εκατομμύρια που 

αναφέρεται, που είναι ένα σωστό μέγεθος, πραγματικά, συνολικά εγώ μπορώ να το 

πω, ότι είναι μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής, κύριε Πρόεδρε, να πληρώσει, κάνει 

επιλογή πολιτική, να πληρώσει τις παλιές οφειλές και είναι νομίζω προς την σωστή 

κατεύθυνση, και πιστέψε με ότι με αυτόν τον τρόπο και κλείνω ανακτούμε την αξιο-

πιστία μας, ρίχνουμε ζεστό χρήμα στην αγορά, ξέρετε, σε μια εποχή, που η ρευστό-

τητα έχει πάει στο μηδέν. Σίγουρα θα σας κάνω και μια μεγαλύτερη ανάλυση όταν θα 

έρθουν και οι προϋπολογισμοί και ο ενοποιημένος ισολογισμός, απλά σας δίνω αυτά 

τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο που κινούμαστε.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Χράπα.  

Χράπας Παντελής: Ο κύριος Μηλίδης αυτό που ανάγνωσε είναι όντως μια κραυγή 

αγωνίας, συμφωνούμε απολύτως. Το τμήμα κίνησης οχημάτων έχει ένα άτομο. Ένας. 

Συνεργείο είναι τρία άτομα, το συνεργείο, τρεις τεχνίτες, τρεις μείνανε. Φυσικά 

χρειάζεται επάνδρωση, δεν το συζητάμε. Φεύγουν συνεχώς σε σύνταξη και νέες 

προσλήψεις δεν γίνονται. Προσωπικό καινούργιο να προσλάβουμε δεν μπορούμε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι δεν έχω το δικαίωμα, αυτή 

την ώρα, μήπως με αναδιάρθρωση υπάρχουν και στους πρώην δήμους κάποιοι άν-

θρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν;  

Χράπας Παντελής: Βεβαίως θα σας απαντήσω, φυσικά θα σας απαντήσω. Οπωσδή-

ποτε. Είπατε για την απευθείας ανάθεση, μα σας είπα, σας εξήγησα, όταν δύο φορές 

ο διαγωνισμός βγήκε σε δημοπρασία, όπως λέει ο νόμος, δεν ήρθε κανείς, βεβαίως 

έπρεπε να βάλουμε ένα μεγαλύτερο ποσό για να γίνει πιο ελκυστικός, δεν βάλαμε, 

αυτό είναι το ποσό που εισηγήθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες μας είπαν 84.000,00 ευρώ, αυτό είναι το ποσό για παροχή υπηρεσιών , 

αφού λένε αυτό, αυτό θα βάλουμε. Αξιοπιστία στην αγορά, δεν υπάρχει όντως. Υ-

πάρχουν προμηθευτές που έχουν να πληρωθούν τιμολόγια έτη πολλά. Το γνωρίζει η 

Δημοτική Αρχή, ο κύριος αντιδήμαρχος οικονομικών, προσπαθούμε να πληρώσουμε 
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τα τιμολόγια, πρώτα των προμηθευτών και των συνεργατών, αυτός είναι ο στόχος 

μας και αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά τα λεφτά είναι πάρα 

πολλά που πρέπει να πληρώσουμε, το ποσό που διαθέτουμε είναι ελάχιστο. Είναι συ-

γκεκριμένο και πρέπει να κρατήσουμε και κάποια χρήματα για τις άμεσες ανάγκες. 

Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Υπάρχει και η ανάγκη λειτουργίας, απλώς επεσήμανα κάποια 

πράγματα, δεν είπαμε ότι δεν είναι καλή η διαδικασία.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία πολύ καλά, πολύ σωστά. Επί του θέματος, σας παρακαλώ, κύριε 

Αναστασιάδη. Δεν γίνετε επί του θέματος θα μιλάτε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θα λέτε την αλήθεια. 

κ. Πρόεδρος: Την αλήθεια, αλλά πάντα επί του θέματος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

(κάτι λέει ο κύριος Αναστασιάδης και απαντά ο κύριος Γαλάνης) 

Γαλάνης Στέργιος: Στον ενοποιημένο ισολογισμό θα τα παρουσιάσω.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γαλάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

(συνεχίζει να μιλάει ο κύριος Αναστασιάδης, χωρίς μικρόφωνο, αλλά δεν ακούγεται 

ευκρινώς) 

Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Παρών 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 
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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 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, εικοστό έβδομο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: [Έγκριση απ’ ευ-

θείας ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκο-

μείο του Δήμου μας στον κ. Μανωλόπουλο Γεώργιο, ποσού 20.181,23 € με Φ.Π.Α.]  

Ο κύριος Στεργίου είναι εισηγητής του θέματος.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δύο θέματα, ένα είναι γιατί έγινε άγονος και αν και τα προη-

γούμενα χρόνια έγινε άγονος και έγινε πάλι απευθείας ανάθεση και αν είναι ο ίδιος.  

Στεργίου Νικόλαος: Λοιπόν, έγιναν δύο διαγωνισμοί, ένας διαγωνισμός κηρύχθηκε 

άγονος, είναι ο δεύτερος κηρύχθηκε άγονος. Στον δεύτερο διαγωνισμό μπήκα στην 

διαδικασία ό ίδιος και πήρα όλους τους επιχειρηματίες, κανείς δεν δέχεται, γιατί 

πραγματικά, όπως συζητήσαμε και προηγούμενα, ο Δήμος έχει χάσει την αξιοπιστία 

του. Υπήρξε ένα πρόγραμμα που παίρναμε τα λεφτά από το Υπουργείο και παρόλα 

αυτά, ξέρετε με βάση του 2003, ήταν ένα ποσό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Δή-

μος καθυστέρησε να τους πληρώσει τα λεφτά και δεν δέχεται κανείς. Οι τιμές των 

φαρμάκων ήταν στο επίπεδο του 2005, είπαν δεν μπορούμε να μπούμε στον διαγωνι-

σμό, δεν μας συμφέρει και δεν έχει την αξιοπιστία ο Δήμος για να μπει, και υπήρξε ο 

κύριος Μανωλόπουλος, ο οποίος δέχτηκε με παράκληση δική μας να τα πάρει, είναι 

Σερραίος. Τα είχε πάρει πέρυσι ο ίδιος, και την προηγούμενη φορά.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα βαρεθείτε να διαβάζετε απευθείας ανάθεση, απευθείας α-

νάθεση, αυτό θέλω να πω, δεν θα λειτουργήσει έτσι ο Δήμος.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
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κ. Πρόεδρος: Εικοστό όγδοο θέμα: [Έγκριση μελέτης του έργου: «Αλλαγή διαρ-

ρύθμισης αποδυτηρίων Γηπέδου Σκουτάρεως για την μεταστέγαση του Δημοτικού 

Σχολείου Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α., εγγραφή του έργου 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011, ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του]  

Κάποιες ερωτήσεις από το Σώμα. Εισηγητής είναι ο κύριος Μυστακίδης. Παρακαλώ 

κύριε Μυστακίδη, συγνώμη η κυρία Μπιτζίδου, συγνώμη, αλλαγή του εισηγητή, ει-

σηγήτρια είναι η κυρία Μπιτζίδου. Αν θέλει και ο κύριος Μυστακίδης, επειδή μου το 

ζήτησε η κυρία Μπιτζίδου, για αυτό, αν θέλει και ο κύριος Μυστακίδης μπορεί βε-

βαίως μετά να πάρει τον λόγο. Κυρία Μπιτζίδου έχετε τον λόγο.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Είναι γεγονός ότι αυτό εδώ το έργο έχει υλοποι-

ηθεί, είναι ακριβώς όπως λέει και η εισήγηση. Έγινε η διαμόρφωση του σχολείου στο 

Σκούταρι για να μεταγκατασταθεί προσωρινά, μέχρι να κατασκευαστεί το καινούρ-

γιο. Η διαδικασία εύρεσης αποπληρωμής του έργου, ειλικρινά ταλαιπώρησε την υπη-

ρεσία, γιατί η ΣΑΤΑ Σχολείων δεν έχει έρθει και η ΣΑΤΑ κανονικά που θα έπρεπε 

να ενταχθεί το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, όμως λόγω του ότι έχει ξοδευτεί, λόγω 

όμως του ότι υπάρχει αυτό το ποσό και μπορούμε να το εντάξουμε αυτό το έργο, ε-

πειδή πρόκειται για σχολείο, και οι χώροι έχουν διαμορφωθεί ανάλογα για αυτόν τον 

σκοπό, για αυτό και προτείνουμε την έγκριση του έργου αυτού, μέσω της δαπάνης 

του υπαρκτού ποσού το οποίο υπάρχει και μπορεί να πληρώσει όλους τους προμη-

θευτές που έχουν υλοποιήσει. Το έργο έχει γίνει με αυτεπιστασία και αυτή τη στιγμή 

με την Τοπική Κοινωνία που ήταν απόφαση στο να μεταγκατασταθεί εκεί το σχολείο 

βαίνουν όλα καλώς.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κυρία αντιδήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Το έργο υλοποιήθηκε, 

έτσι δεν είπατε;  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Ναι. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Προς τι τότε,  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Έχει υλοποιηθεί.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Έχει υλοποιηθεί, και εγώ το γνωρίζω.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Υπήρχε άμεση ανάγκη να γίνει, τρέξαμε, προλά-

βαμε και όμως οι διαδικασίες αποπληρωμής της δαπάνης ήταν χρονοβόρες. Το ιστο-

ρικό της υπόθεσης λέει ότι είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως απορρίφ-

θηκε από την Περιφέρεια γιατί η πηγή χρηματοδότησης ήταν διαφορετική ήταν η 

ΣΑΤΑ Σχολείων, όμως ΣΑΤΑ Σχολείων δεν έχει έρθει και υπήρξε πρόβλημα για αυ-

τό έρχεται με αυτήν εδώ την εισήγηση.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι εντάξει, ωραία, καλό είναι έπρεπε να γίνει το έργο, αφού 

υπήρχε πρόβλημα. Είναι επειδή θα γίνει το δωδεκαθέσιο σχολείο στο Σκούταρι, αλλά 

απορώ με την εισήγηση, λέει για αυτό γνώμη μας είναι να εκτελεστεί με εργολαβία ή 

με αυτεπιστασία και τώρα τι δουλευόμαστε τώρα δηλαδή;  

κ. Δήμαρχος: Είχε περάσει το θέμα αλλά έλεγε από ΣΑΤΑ Σχολείων.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Αυτά τα χρήματα είναι μόνο για την προμήθεια των υλικών, 

γιατί μας είπε η κυρία αντιδήμαρχος ότι είναι με αυτεπιστασία, δηλαδή αυτά τα δέκα 

επτά μισό είναι για προμήθεια υλικών; Επειδή έχω την ενημέρωση ότι υπάρχουν δω-

ρεές στην προμήθεια υλικών. Λέω μήπως. Η Fibran δεν έχει κάνει δωρεάν στο συ-

γκεκριμένο χώρο;  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Κύριε Γάτσιο, η δωρεά είναι ένα πολύ μικρό 

κομμάτι, γυψοσανίδες από ότι ξέρω. Το έργο απαιτούσε πάρα πολλά υλικά, όπως 

βλέπετε στους πίνακες, και όλα αυτά χρειάστηκε να αγοραστούν  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις επί του θέματος, όχι έτσι. Να το βάλουμε 

σε ψηφοφορία.  
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Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

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 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 
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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 ένατο: 

[Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών 

και παραλαβή της προμήθειας του προς εξέλιξη διαγωνισμού: «Προμήθεια φυτών και 

θάμνων για το Δήμο Σερρών» για το 2011].  

Ορίζουμε αυτήν την τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία τακτικά και τρία 

αναπληρωματικά μέλη. 

Τα τρία τακτικά μέλη είναι: Η κυρία Χατζητόλιου Θωμαή, ο κύριος Τζουράκης Σο-

φοκλής και ο κύριος Χατζητόλιος Πέτρος, και  

Αναπληρωματικά αντίστοιχα: η κυρία Δόλκα Βαϊα, η κυρία Σινάνη Μαρία και η κυ-

ρία Χατζή Μαρία.  

Ναι κύριε Χρυσανθίδη. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Γράφετε στο θέμα «προς εξέλιξη διαγωνισμός». Δεν υπάρ-

χει κανένας διαγωνισμός για το συγκεκριμένο θέμα γιατί ήταν απευθείας ανάθεση, 

δεν ήταν διαγωνισμός. Δεν ήταν διαγωνισμός, ήταν απευθείας ανάθεση. Στην Οικο-

νομική Επιτροπή το ψηφίσαμε ως απευθείας ανάθεση, για αυτό και γνωρίζω το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη, είστε εισηγητής του θέματος, παρακαλώ έχετε τον 

λόγο.  

Μυστακίδης Παύλος: Το θέμα αυτό αφορά τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής. 

Κάθε χρονιά ο Δήμος προμηθεύεται φυτά και θάμνους για διάφορες ανάγκες που έ-

χει. Αυτή την στιγμή ορίζουμε μια επιτροπή που είναι γνώστες όλοι, ειδικοί, όταν θα 

προκύψει η προμήθεια να είναι η επιτροπή αυτή που θα κάνει την κρίση.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, ορισμός τριμελούς επιτροπής. Όταν θα προκύψει 

διαγωνισμός δεν πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή, κύριοι συνάδελφοι;  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή με θέμα προ-

μήθεια, 10.000,00 ευρώ με απευθείας ανάθεση.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Έχει περάσει. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία, δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή τώρα για την τριμελή επιτροπή 

δεν καταλαβαίνω την άρνησή σας.  

Μυστακίδης Παύλος: Έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή δεν έγινε ο δια-

γωνισμός όμως.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Ο διαγωνισμός 

δεν έχει γίνει ακόμη, κύριε Χρυσανθίδη. Εδώ ορίζουμε τριμελή επιτροπή. Έτσι. 

Παρακαλώ, κύριε Γκότση.  

Γκότσης Ηλίας: Να βοηθήσω λιγάκι. Επειδή περίεργα συμβαίνουν σε αυτό το θέμα, 

καταρχήν ήρθε για απευθείας ανάθεση, αλλά μετά, κύριε Χρυσανθίδη, δεν ξέρω, έγι-

νε ξανά, μας πήραν τηλέφωνο, και είπαν συμφωνείτε να γίνει διαγωνισμός. Και λέω 

βεβαίως, αυτό είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Δεν ξέρω 

αν πήραν και τον κύριο Χρυσανθίδη. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Εγώ δεν ειδοποιήθηκα από κανέναν. 
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Γκότσης Ηλίας: Κύριε Χρυσανθίδη, λοιπόν, να τελειώσω. Η γραμματέας της Οικο-

νομικής Επιτροπής με πήρε μένα τηλέφωνο, κύριε Χρυσανθίδη, σας πήρε εσάς τηλέ-

φωνο; Τώρα αν δεν ενημερώθηκε ο κύριος Χρυσανθίδης έχει δίκαιο, αλλά δεν φταίω 

εγώ αν δεν ενημερώθηκε. Πάντως είναι διαγωνισμός. Και μάλιστα εγώ είπα, βεβαίως 

είναι καλύτερος τρόπος.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος: Κύριε πρόεδρε, επειδή σήμερα ήμουν στην υπηρεσία, και 

με ενημέρωσαν ότι το θέμα αυτό, που λέει ο κύριος Γκότσης, θα επανέλθει στην Οι-

κονομική Επιτροπή διότι το ποσό άλλαξε και από 10.000,00 είναι 3.300,00. Αυτήν 

την πληροφόρηση έχω από την αρμόδια υπηρεσία. Όσον αφορά αυτήν την επιτροπή 

καμία αντίρρηση.  

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος κύριοι συνάδελφοι.  

Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία για την επιτροπή, έτσι. 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 
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Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το επόμενο θέμα Τριακοστό: [Έγκριση σύμβασης χρήσης του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «WIN BANK» με την Τράπεζα Πειραιώς για 

τους λογαριασμούς του Δήμου Σερρών]  

Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, να τονίσουμε, εισηγητής είναι ο κύριος Γαλάνης, να πούμε 

ότι η έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου Σερρών δίνεται στον ταμία, τον κύριο Θεο-

δωρίδη Θεόφιλο, με απόρρητο προσωπικό κωδικό. Έτσι. Όχι το διευκρινίζω.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό πρώτο θέμα: [Έγκριση ένταξης του έργου «Κατασκευή 

περίφραξης σε πρώην ΧΑΔΑ του Δήμου» πρ/σμού 4.637,10 € στο τεχνικό πρόγραμ-

μα του έτους 2011 και αναμόρφωση του πρ/σμού με την εγγραφή της πίστωσης πο-

σού 4.637,10 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]  

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

Πριν φύγετε, κύριοι συνάδελφοι, για το δεύτερο θέμα, επειδή έκανε μια νύξη και ο 

κύριος Μηλίδης και είναι σεβαστή. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να βάλουμε και δύο 

αναπληρωματικά μέλη από τις γυναίκες. Μπορεί να μπει και από την αντιπολίτευση 

κάποιο αναπληρωματικό μέλος, έτσι,  

Την κυρία Κετσίογλου, την κυρία Αγιαννίδου και την κυρία Αποστολίδου, έτσι, ως 

τρία αναπληρωματικά μέλη.  

 

Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Τέλος συνεδρίασης.  

 

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

ξε την λήξη της συνεδρίασης. 

 



 62 

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

αποφάσεις: 

 

812/2011 Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 

 

Πρ. 1/25/2011 Σχετικά με ερώτηση των κ.κ. Θεοδώρου Μηλίδη, Στεφάνου Φωτιάδη, 

Παναγιώτη Κοτρώνη και Ερμοφύλης Σαραντίδου για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά» και «Κολοκοτρώ-

νη». 

 

Πρ. 2/25/2011 Σχετικά με ερώτηση της κυρίας Ερμοφύλης Σαραντίδου για το «λευκό 

ταξί». 

 

Πρ. 3/25/2011 Σχετικά με ερώτηση της κυρίας Ερμοφύλης Σαραντίδου για τις καθα-

ρίστριες Σχολικών Μονάδων. 

 

813/2011 Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης προς απόδοση τιμής στον α-

περχόμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-

μου κ. Παντελή Κουροπαλάτη και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 

 

814/2011 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών σε δράσεις: «Ενθάρρυνση 

και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευ-

θύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». 

 

815/2011 Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1021/2008 απόφασης του Δ.Σ. με 

θέμα: «Απασχόληση σπουδαστών τμημάτων του Τ.Ε.Ι., για πραγμα-

τοποίηση της πρακτικής άσκησης».  

 

816/2011 Αναβολή του θέματος σχετικά με έγκριση νέων θέσεων εμπορικής 

διαφήμισης. 

 

817/2011 Έγκριση εκποίησης ιστάμενης ξυλείας λεύκης στην Τ.Κ. Κουβουκλί-

ων του Δήμου Σερρών, και καθορισμός του τρόπου εκποίησης των 

προϊόντων υλοτομίας. 

 

Πρ. 4/25/2011 Αναβολή του θέματος σχετικά με έγκριση απολογισμών των πρώην 

Δήμων: Σερρών, Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση και Λευκώνα, και 

των πρώην Κοινοτήτων Άνω Βροντούς και Ορεινής, οικονομικού έ-

τους 2010. 

 

818/2011 Έγκριση ανάκλησης της αριθ. 9/2002 απόφασης του Δ.Σ. του πρώην 

Δήμου Σκουτάρεως με θέμα: «Παραχώρηση χώρου πεζοδρομίου για 

την εγκατάσταση μηχανήματος ATM από την Τράπεζα Κύπρου». 

 

819/2011 Έγκριση προμήθειας δάφνινων στεφανιών, ηχητικής κάλυψης παρε-

λάσεως και προμήθεια λαβάρων και σημαιών για τον σημαιοστολισμό 

του χώρου παρελάσεως για την 28η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Εθνικής 

Επετείου. Κόστος συνολικής δαπάνης 3.560,00 € με Φ.Π.Α. 

 



 63 

820/2011 Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Αίτημα για παραχώρηση κτιρίου κατά χρήση».  

 

821/2011 Έγκριση δαπάνης για την επικάλυψη και συμπύκνωση πρανών αποκα-

ταστημένου τμήματος Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών, προϋπολογισμού 12.121,08 

€ με Φ.Π.Α. 

 

822/2011  Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτα-

σης. 

 

823/2011 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης. 

 

824/2011 Έγκριση υποβολής αίτησης – φακέλου για την επικαιροποίηση της 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Σερρών της 

περιόδου 2007-2013. 

 

825/2011 Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, ενίσχυσης και ψήφιση πίστωσης 

του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» για το έτος 2011, πο-

σού 880.684,76 €. 

 

826/2011 Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, ενίσχυσης και ψήφιση πίστωσης 

του έργου: «Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. 

Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφο-

ράς) από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα» για το έτος 

2011, ποσού 168.341,08 €.  

 

827/2011 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τσιμεντο-

στρώσεις – Πλακοστρώσεις στα Τ.Δ. του Δήμου», πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως, συνολικής δαπάνης 20.399,35 € με Φ.Π.Α. 

 

828/2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση οδικής σήμανσης του Δή-

μου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α., ψήφιση απαιτού-

μενης πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

829/2011 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Εργασίες – ανακαινίσεις – συντηρήσεις στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. του 

Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 38.000,00 € και συμβατικής δαπά-

νης 29.933,27 €, που εκτελέστηκε το έτος 2008. 

 

830/2011 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της αρχιτεκτονικής, ειδικής αρχι-

τεκτονικής και στατικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και Κοινω-

νικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως, προϋπολογισμού 

11.742,33 € με Φ.Π.Α., την εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δή-

μου έτους 2011 και την ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

831/2011 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των ερ-

γασιών του έργου: «Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παρα-

χώρηση εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 

του Δήμου Σερρών». 
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832/2011 Έγκριση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της «Σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Σερρών στην 

κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2012-

2014». 

 

833/2011 Έγκριση του απολογισμού της «2ης Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασί-

ου Σερρών – 2ου Λυκείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

834/2011 Έγκριση του απολογισμού της «4ης Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασί-

ου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

835/2011 Έγκριση του απολογισμού της «13ης Σχολικής Επιτροπής 2ου και 22ου 

Δημοτικών Σχολείων Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

836/2011 Έγκριση του απολογισμού της «20ης Σχολικής Επιτροπής 11ου Δημο-

τικού Σχολείου και του 9ου Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ 

εξάμηνο. 

 

837/2011 Έγκριση του απολογισμού της «26ης Σχολικής Επιτροπής 18ου Δημο-

τικού Σχολείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

838/2011 Έγκριση του απολογισμού της «30ης Σχολικής Επιτροπής 4ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

839/2011 Έγκριση του απολογισμού της «31ης Σχολικής Επιτροπής 6ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

840/2011 Έγκριση του απολογισμού της «35ης Σχολικής Επιτροπής 12ου και 21ου 

Νηπιαγωγείων Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

841/2011 Έγκριση του απολογισμού της «38ης Σχολικής Επιτροπής 16ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

842/2011 Έγκριση του απολογισμού της «39ης Σχολικής Επιτροπής 18ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

843/2011 Έγκριση του απολογισμού της «41ης Σχολικής Επιτροπής 22ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

844/2011 Έγκριση του απολογισμού της «42ης Σχολικής Επιτροπής 26ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

845/2011 Έγκριση του απολογισμού της «46ης Σχολικής Επιτροπής 28ου και 32ου 

Νηπιαγωγείων Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

846/2011 Έγκριση του απολογισμού της «52ης Σχολικής Επιτροπής 2ου ΕΠΑΛ 

Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 
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847/2011 Έγκριση του απολογισμού της «56ης Σχολικής Επιτροπής 33ου Νηπια-

γωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

848/2011 Έγκριση του απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχο-

λείου - Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα», έτους 

2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

849/2011 Έγκριση του απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – 

Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως», έτους 2011, Α΄ ε-

ξάμηνο. 

 

850/2011 Έγκριση του απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου 

της Τοπικής Κοινότητας Προβατά», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

851/2011 Έγκριση του απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχο-

λείου - Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως», έτους 

2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

852/2011 Έγκριση του απολογισμού της «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχο-

λείου - Νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ελένης», έτους 

2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

853/2011 Έγκριση του απολογισμού της «67ης Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Δη-

μοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξά-

μηνο. 

 

854/2011 Έγκριση του απολογισμού της «43ης Σχολικής Επιτροπής του 29ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών», έτους 2011, Α΄ εξάμηνο. 

 

855/2011 Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου στον κ. 

Μπογιαννίδη Νικόλαο του Αθανασίου στην Δ. Κ. Σκουτάρεως του 

Δήμου Σερρών. 

 

856/2011 Έγκριση εκμίσθωσης εκτάσεων αγροτεμαχίων οι οποίες δημοπρατού-

νται υπέρ του Δήμου και εκτάσεων σχολικών κλήρων οι οποίες δημο-

πρατούνται υπέρ των σχολικών επιτροπών. 

 

857/2011 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου μας πρ/σμού 608.212,55 € συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ, η οποία αφορά την προμήθεια καυσίμων έτους 2012, καθορι-

σμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και συγκρότηση: 

1. Τριμελoύς Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρού 46 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ και  

2. Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ-

ΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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858/2011 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της εργασίας: «Συντήρηση και επι-

σκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών». 

 

859/2011 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικών φαρμά-

κων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας στον κ. Μανωλό-

πουλο Γεώργιο, ποσού 20.181,23 € με Φ.Π.Α. 

 

860/2011 Έγκριση μελέτης του έργου: «Αλλαγή διαρρύθμισης αποδυτηρίων Γη-

πέδου Σκουτάρεως για την μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου 

Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 17.500,00 € με Φ.Π.Α., εγγραφή του 

έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011, ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.  

 

861/2011 Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών και παραλαβή της προμήθειας του προς εξέλιξη διαγωνι-

σμού: «Προμήθεια φυτών και θάμνων για το Δήμο Σερρών» για το 

2011. 

 

862/2011 Έγκριση σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

«WIN BANK» με την Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς του 

Δήμου Σερρών. 

 

863/2011 Έγκριση ένταξης του έργου «Κατασκευή περίφραξης σε πρώην ΧΑ-

ΔΑ του Δήμου» πρ/σμού 4.637,10 € στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 

2011 και αναμόρφωση του πρ/σμού με την εγγραφή της πίστωσης πο-

σού 4.637,10 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1) Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

2) Αγοραστός Αγοραστός 

3) Αναστασιάδης Αντώνιος 

4) Αποστολίδου Ραχήλ 

5) Αραμπατζής Θεόδωρος 

6) Αρναούτογλου Φωτεινή 

7) Βαλτσάνης Δημήτριος 

8) Γαλάνης Στέργιος 

9) Γάτσιος Αθανάσιος 

10) Γκότσης Ηλίας 

11) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

12) Δημητρίου Ευστράτιος 

13) Δήμου Ιωάννης 

14) Δινάκης Κωνσταντίνος 

15) Δούκας Γεώργιος 

16) Δρίγκα Χρυσούλα 
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17) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

18) Θεοχάρης Μιχαήλ 

19) Ίντος Δημήτριος 

20) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21) Κοτρώνης Παναγιώτης 

22) Μερετούδης Δημήτριος 

23) Μηλίδης Θεόδωρος 

24) Μοσχολιός Ζωγράφος 

25) Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

26) Μυστακίδης Παύλος 

27) Παπαβασιλείου Βασίλειος 

28) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

30) Σούζας Ζαχαρίας 

31) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

32) Στεργίου Νικόλαος 

33) Τατούδης Παναγιώτης 
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34) Φωτιάδης Στέφανος 

35) Χασαπίδης Κων/νος 

36) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

37) Χουρουζίδης Νικόλαος 

38) Χράπας Παντελής 

39) Χρυσανθίδης Βασίλειος 


