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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ   1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Εμ-

μανουήλ Παπά», «Παπαλουκά» και «Αποθήκες Πυρομαχικών Λευ-

κώνα», σε εφαρμογή του Ν. 2745/1999.  

 Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2011 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότη-

τας του Δήμου μας, προϋπολογισμού 361.600,00€ συμπεριλαμβανο-

μένου και του ΦΠΑ, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών αποκομι-

δής απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων και 

σημείων του Δήμου Σερρών, όπως και των χώρων των λαϊκών αγορών 

για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και καθορι-

σμός του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού αυτού.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

 

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Υπάρχει ένα θέμα ε-

κτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με το κεντρικό πάρκο και επί του θέματος θα δώ-

σεις εξηγήσεις ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όπως γνωρίζετε έχει ε-

γκριθεί από το «Πράσινο Ταμείο», έχουν εγκριθεί δύο εκατομμύρια ευρώ για απαλ-

λοτριώσεις του κεντρικού πάρκου. Χθες το πρωί μας ήρθε ένα fax από το «Πράσινο 

Ταμείο» και ζητάει να καταθέσουμε μέχρι της 30 Οκτωβρίου δικαιολογητικά, προ-

κειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. Για το κεντρικό πάρκο, αυτό 

που έχω να πω, είναι ότι μέχρι τώρα έχουν αποζημιωθεί είκοσι ιδιοκτησίες και μέ-

νουν άλλες 10. Από αυτές τις 10 οι 8 βρίσκονται στα δικαστήρια και περιμένουμε δι-

καστικές αποφάσεις, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να αποζημιωθούν. Για 

δύο ιδιοκτησίες μπορούμε να πάρουμε απόφαση απαλλοτρίωσης, οι οποίες θέλουν 

τώρα, να συνεδριάσουμε την Δευτέρα, και προκειμένου αυτές τις δύο αποφάσεις να 

τις δώσουμε στο «Πράσινο Ταμείο» και παράλληλα να καταθέσουμε ένα υπόμνημα 

στο οποίο θα αναλύουμε όλη την κατάσταση με τα οικόπεδα, δηλαδή πόσα οικόπεδα 

αποζημιώθηκαν, πόσα έχουν μείνει τώρα, σε ποιο στάδιο βρίσκονται, οι διαδικασίες 

και θα ζητήσουμε την δέσμευση των δύο αυτών εκατομμυρίων για τα επόμενα δύο – 

τρία χρόνια, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι, 

οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες. Λοιπόν και για αυτόν τον λόγο, βάλαμε εκτός 

ημερήσιας διάταξης, διότι δεν γινόταν διαφορετικά, χθες ήρθε το έγγραφο και ζητάνε 

μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να απαντήσουμε. Για αυτό ζητάμε, εάν συμφωνείτε φυσικά, 

να ψηφίσουμε την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης σε αυτές τις δύο ιδιοκτησίες, και 

εν συνεχεία θα γίνει αυτό που σας προανέφερα.  

κ. Πρόεδρος: Κάποιες ερωτήσεις; Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. Αν θέλετε, ανοίξ-

τε και το μικρόφωνο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Περάσανε περίπου 90 χρόνια, όταν έγινε το σχέδιο πόλε-

ως το 1925, εκεί ήταν αυτοί κάτοικοι και κατοικούσαν, πέρασαν περίπου 90 χρόνια, 

και ποτέ, πέρασαν τέσσερεις γενιές, πέθανε ο παππούς και είναι τα δισέγγονα και α-

κόμη δεν έχει τακτοποιηθεί. Το έχουμε πει κατά επανάληψη, εκατό φορές. Χρόνια 

ολόκληρα φωνάζουμε τι πρέπει να γίνει.  
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Μόνο με κοινωνική συναίνεση, εάν εμείς χωρίσουμε ένα πολύγωνο, οικοδομικό πο-

λύγωνο, θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, έτσι δεν θα γίνει ποτέ, έτσι θα πάει 100, 200 

χρόνια και είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι βασανίζονται τόσο εκεί μέσα και να μην 

μπορούν να κτίσουν ένα σπίτι στα δικά τους τα οικόπεδα και είναι κρίμα. Σκεφτείτε 

καλά, να γίνει ένα πολύγωνο, να τελειώσει αυτή η ιστορία, το έχω πει 100 φορές, το 

έχω αναλύσει 100 φορές, μόνο έτσι θα γίνει, με κοινωνική συναίνεση. Ποιος θα βγά-

λει από εκεί μέσα την οικογένεια Μπόλαρη, ποιος; Με ποια λεφτά, ποιος θα πιστέψει 

τώρα τον Αγγελίδη, ότι έχει λεφτά… 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι αστεία πράγματα, εδώ 

είναι οικογένειες, εκατό χρόνια είναι εκεί μέσα. Στα 100 χρόνια αυτή η Δημοτική Αρ-

χή από το 1926 έδωσε οικόπεδα, το 30 το 40 το 50 και θα έρθουμε τώρα να κάνουμε 

απαλλοτρίωση. Οι άνθρωποι άτυχοι είναι, πολύ άτυχοι. Εγώ, οπωσδήποτε δεν συμ-

φωνώ σε καμιά περίπτωση.  

κ. Δήμαρχος: Στο κεντρικό πάρκο υπάρχουν 70 στρέμματα, από τα 70 στρέμματα 

έχουν αποζημιωθεί όπως σας είπα, 20 ιδιοκτησίες, 56 στρέμματα, 56 και κάτι, και 

απομένουν οι άλλες 12. Το να χαρακτηριστεί κάποια έκταση, να αποχαρακτηριστεί 

για να κτίσουν, αυτό το ψάξαμε, το είδαμε, δεν γίνεται αποχαρακτηρισμός κεντρικού 

πάρκου και προπαντός χώρου πρασίνου, δεν επιτρέπεται να γίνει. Η μόνη οδός είναι 

αυτή και από την στιγμή που ήδη έχουν εγκριθεί τα δύο εκατομμύρια, προχωράμε 

προς αυτή τη λύση, άλλωστε όλες οι δημοτικές αρχές είχαν αυτήν την κατεύθυνση. 

Είναι δύο ιδιοκτησίες που καλούμαστε, αν θέλουμε φυσικά, να επανακηρύξουμε την 

απαλλοτρίωση, είναι οι ιδιοκτησίες Σαράντη Σμαρώ, Ιωαννίδη Κωνσταντίνο και Ιω-

αννίδη Νικόλαο και οι ιδιοκτησίες κληρονόμων Κοβανίδη Γεωργίου. Σας δόθηκαν 

εξηγήσεις για ποιο λόγο κατατέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα έχει έτσι α-

κριβώς.  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση, παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη. 

Φωτιάδης Στέφανος: Η ερώτησή μου είναι κύριε πρόεδρε, γιατί δεν λύνουμε το θέ-

μα σε ένα κανονικό συμβούλιο;  

κ. Πρόεδρος: Μα σας είπε ο Δήμαρχος ότι, χθες ήρθε με fax. 

Φωτιάδης Στέφανος: Έχει όμως ένα μήνα που ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι εμείς 

ενταχθήκαμε και θα χρηματοδοτηθούμε. Έτσι, σήμερα εμείς να αποφανθούμε, για 

μας, θα έπρεπε να έρθει στην τακτική συνεδρίαση, να γίνει μια συζήτηση, υπάρχουν 

άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, να μας εξηγήσει ο κύριος Δήμαρχος, πό-

σο είναι το ύψος των χρημάτων, είναι η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε, Πόσο είναι το 

ύψος των χρημάτων τα οποία πρέπει να καταβάλει ο Δήμος; έτσι, και βεβαίως το όλο 

θέμα νομίζω ότι θα έπρεπε να παραπεμθεί σε τακτική συνεδρίαση για να έχουμε την 

δυνατότητα να το αναλύσουμε. Τώρα, προ ημερήσιας διάταξης, τι να πούμε, να πού-

με ναι έτσι που το βάζετε έτσι που το βάζατε. Μπορούμε να πούμε πουθενά όχι; Όταν 

το βάζετε έτσι με τον αιφνιδιασμό, νομίζω ότι το όλο θέμα έπρεπε να το φέρετε, να το 

συζητήσουμε και εν πάσει περιπτώσει θεωρώ, ότι, όπως είπε και ο κύριος Αναστα-

σιάδης, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, να το βάλουμε γίνετε, δεν γίνετε, πως γίνετε. 

Και από το «Πράσινο Ταμείο» παραδείγματος χάριν, να γίνει μια αρχή των αποζη-

μιώσεων για να γίνει κατανοητό. Έτσι νομίζω ότι έπρεπε να το χειριστούμε το θέμα. 

Δεν μπορούμε να απαιτούμε ψήφο, αλλά όχι, δεν είναι αυτή η διαδικασία όμως,  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Συμφωνώ, θα πρέπει να το δούμε το θέμα ολοκληρωμένα. 
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 Να ξέρουμε, δηλαδή και να κατατεθούν όλα τα στοιχεία για το ποιες είναι οι ιδιο-

κτησίες εκεί, ποιες έχουν αποζημιωθεί, ποιες εκκρεμούν, τι εκκρεμούν, νομίζω ότι 

πραγματικά έρχεται αιφνιδιαστικά το θέμα χωρίς να το έχουμε δει ολοκληρωμένα. Το 

ζήτημα του κεντρικού πάρκου. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχο-

λεί την πόλη μας και ίσως θα έπρεπε να το δούμε σε άλλη συνεδρίαση, πιο ολοκλη-

ρωμένα και όχι έτσι.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε, άλλος ερώτηση, ο κύριος Γκό-

τσης, ο κύριος Μηλίδης,. Ο κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μηλί-

δη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ε, κύριε Πρόεδρε συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να κλείσει το 

θέμα που χρόνια μας ταλανίζει, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος 

Δήμαρχος, 30 Οκτωβρίου, τι είανι αυτό που μας πιέζει και θα πρέπει να πάρουμε α-

πόφαση σε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης που είναι εδώ ολόκληρος τόμος και δεν 

προλάβαμε ούτε καν να το δούμε. Να ρωτήσουμε και τις οικογένειες, να ρωτήσουμε 

και αυτούς που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ποιοι αποδέχονται, ποιοι δεν αποδέχο-

νται, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη, και εδώ βλέπω την ημερομηνία που 

έχει επάνω αυτό το έγγραφο 11 Οκτωβρίου γράφει επάνω, δεν το έχουμε χθες, προ-

χθές, άρα τι είναι αυτό που μας πιέζει μέχρι τις 30 να απαντήσουμε; Που δεν μπορεί 

να γίνει σε κάποια άλλη συνεδρίαση; Να το βάλουμε το θέμα να απαντήσουμε ή να 

πάρουμε θέση για αυτό όλο εδώ το σύγγραμμα. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, άλλος, ο κύριος Γκότσης. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό έχει χρόνια, το εξετάσαμε όλες οι δη-

μοτικές αρχές, από τον κύριο Ανδρέου και λοιπά. Οι αδελφοί Σιδηρόπουλοι είναι στα 

δικαστήρια και στείλαμε από την Οικονομική Επιτροπή, περάσαμε το θέμα να παρα-

βρεθεί ο δικηγόρος. Έχουν κατατεθεί τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων από τον κύριο Ανδρέου ακόμη. Σίγουρα θα πρέπει να λήξει το θέμα, αλλά 

πιστεύω ότι για να λήξει το θέμα, επειδή αυτό είναι χαρακτηρισμένο σαν κεντρικό 

πάρκο, νομίζω ότι ο μονόδρομος, η μόνη οδός είναι η απαλλοτρίωση αυτών των οι-

κοπέδων. Τώρα το ότι έρχεται αιφνιδίως, δεν ξέρω αν φταίει η δημοτική αρχή, ή αν η 

γραφειοκρατία, των υπουργείων, των υπηρεσιών, στέλνουν ένα έγγραφο χθες και σου 

λένε σε τρεις μέρες να απαντήσεις, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά επειδή το θέμα 

το ξέρουμε όσοι έχουμε χρόνια, ότι έτσι, αυτή είναι η οδός, και ο κύριος Μωϋσιάδης, 

πήρε και μάλιστα δάνειο, έχει απαλλοτριώσει, τον Ρουστάνη, αν θυμάμαι, κύριε Δή-

μαρχε;  

Κ. Δήμαρχος: Σωστά, του Ρουστάνη. 

Γκότσης Ηλίας: Του Ρουστάνη και λοιπά. Άρα μονόδρομος είναι αυτό, η απαλλο-

τρίωση. Εάν υπήρχε άλλος δρόμος, πολύ ευχαρίστως όλοι εμείς είμαστε κοντά στους 

Σερραίους πολίτες, κοντά σε αυτούς, αν υπήρχε να το κάναμε, υπάρχει όμως;. Εδώ 

είναι το ερώτημα, υπάρχει, μπορούμε να το κάνουμε, νομίζω ότι σύμφωνα με το προ-

εδρικό διάταγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα είναι μονόδρομος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

κ. Πρόεδρος: Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο, παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σας πληροφορώ ότι, οι άνθρωποι αυτοί ψεύδονται, διότι, 

ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο, είναι χώρος του 

πάρκου, το δημοτικό σχολείο δίπλα του, είναι χώρος του πάρκου.  
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Δηλαδή το κράτος, συνέχεια που εδρεύει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκεί 

ήταν πάρκο, κοινόχρηστη έκταση, και έγινε σχολείο, δηλαδή το κράτος μπορεί να 

λέει και να κάνει ότι θέλει στο κεντρικό πάρκο, και αυτοί οι άνθρωποι μετά από 100 

χρόνια δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους; Είναι συμπεριφορές αυτές; 

Και μου λέτε ότι είναι μονόδρομος; Για το κράτος δεν υπάρχει μονόδρομος; Ε, τι εί-

ναι το κράτος; Μπορεί το κράτος να παρανομεί συνεχώς και δεν μπορούν οι πολίτες; 

Είναι ντροπή! Επαναλαμβάνω, κύριε πρόεδρε, είναι σοβαρό το θέμα, σε παρακαλώ, 

ένα πολύγωνο μπορεί να γίνει, να κλείσει αυτή η ιστορία, είναι κρίμα. 100 χρόνια πε-

ριμένουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι πρόσφυγες, ήταν πρόσφυγες και ήρθαν το 22 

εδώ, και το κράτος ανταλλάξιμα τους έδωσε από ένα οικοπεδάκι, 200, 300μέτρα, που 

αυτή ήταν η περιουσία στην πατρίδα τους και όμως αυτά τα 100, 200μέτρα δεν μπο-

ρούν να τα αξιοποιήσουν. Είναι ντροπή για μας. Πιστέψε μου, κύριοι σύμβουλοι, δη-

λαδή σπουδαίο πράγμα είναι να κάνουμε ένα πολύγωνο; Πέστε μου σας παρακαλώ, 

χρόνια φωνάζω, μόνο έτσι θα λυθεί, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει πάρκο, είναι 

περίπου 70 στρέμματα, να δώσουμε 10 στρέμματα να κλείσει αυτή η ιστορία. Που θα 

βρεις 50 εκατομμύρια για να αποζημιώσεις. Που θα τα βρεις. Κρίμα, για αυτό σας 

λέω ότι το Κράτος παρανομεί, έχει κάνει γήπεδα, έχει κάνει σχολεία, έχει κάνει κτίρια 

τεράστια, μέσα στο κεντρικό πάρκο, και δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει ένα σπιτά-

κι; Παρακαλώ πάρα πολύ, σκεφτείτε το σοβαρά. Δεν είναι απλό θέμα. Πιστέψε το.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Σταυρόπουλος.  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Θέλω να απαντήσω, λίγο τεχνικά, λοιπόν, πολύγωνο, 

το ελέγξαμε, πολύγωνο ατόφιο σε πάρκο δεν μπορεί να γίνει. (ακούγεται ο κ. Ανα-

στασιάδης να λέει και πως κάναμε σχολεία) 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Παλιά αν ίσχυε, αυτό είναι άλλο θέμα, λοιπόν, σήμε-

ρα ο νόμος τι λέει, θα πρέπει να συμφωνούμε με τον νόμο. Λοιπόν, σήμερα ο νόμος 

δεν επιτρέπει, μέσα στο κεντρικό πάρκο να γίνει πολύγωνο, προσέξτε, πολύγωνο  ε-

νιαίο. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Σταυρόπουλε, σας παρακαλώ να απευθύνεστε στο Προεδρείο. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Επιτρέπεται όμως, εδώ είναι το θέμα, εάν κάποια 

στιγμή, έχουν δίκαιο και οι σύμφωνα με …. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θα φύγουν από μόνοι τους, τι,.. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Λοιπόν, να κτίσουν να βγάλουν απόφαση από το δι-

καστήριο μετά από διευκρινή απαλλοτρίωση, στα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται είναι 

δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απαλλοτριωθεί το πάρκο, για αυτό πρέπει να 

προσπαθήσουμε να αποζημιώσουμε, εμείς ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, βρεθήκαμε 

μεταξύ τους, αλλά δεν είναι και εύκολο. Διότι βγάζουμε μια τιμή μονάδος, θέλουν μια 

άλλη μονάδα, βγάλαμε κάποια οικόπεδα να βρεθούμε σε επαφή να πάνε, υπάρχει μια 

διαδικασία, για αυτό δεν μπορεί να γίνει πολύγωνο. Τεχνικά, δεν μπορεί να γίνει πο-

λύγωνο. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το άλλο που είπα, αλλά δεν γίνετε μέσα στο 

πάρκο να έχει τα σπίτια διάσπαρτα. Για αυτό προσπαθούμε, πάσει θυσία, να προσπα-

θήσουμε να αποζημιώσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. 

Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σήμερα, ξέρετε το κεντρικό πάρκο θα το κάνουμε 

πολύγωνο, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας εδώ μέσα να πάρει αυτή την ευθύνη. Τους 

καλούμε, έχουμε οικόπεδα περιμετρικά, να τους δώσουμε, εάν συμφωνήσουν έχει 

καλώς, εάν δεν συμφωνήσουν θα βγει κάποια τιμή μονάδος, μέσω του «Πράσινου 

Ταμείου» πιθανόν να βρεθούν τα λεφτά, και προχωράμε στην αναγκαστική απαλλο-

τρίωση. Δίκαιο έχουν απόλυτο οι κύριοι, έτσι είναι όμως ο νόμος.  
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κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις 

των συναδέλφων.  

κ. Δήμαρχος: Το γιατί έρχεται εκτός ημερήσιας, νομίζω ότι η απορία σας δεν θα υ-

πήρχε, άμα διαβάζατε το έγγραφο του «Πράσινου Ταμείου» που ήρθε από τον πρόε-

δρο του «Πράσινου Ταμείου». Το έγγραφο αυτό ήρθε χθες με fax. Όπως γνωρίζετε 

τον Ιούλιο στο διοικητικό συμβούλιο του «Πράσινου Ταμείου» πήρε μια απόφαση 

και μοίρασε κάποια χρήματα σε κάποιους δήμους. Μεταξύ αυτών των δήμων ήταν 

και ο Δήμος Σερρών. Του έδωσε δύο εκατομμύρια. Και σε κείνη την απόφαση έλεγε, 

εν συνεχεία, κάποια στιγμή, δεν όριζε πότε, θα βγει μια απόφαση που θα ζητάει τα 

δικαιολογητικά από τον κάθε δήμο για να ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. 

Χθες αιφνιδιαστικά, αυτό φαίνεται άλλωστε από το fax, φαίνεται από το fax, χθες μας 

έστειλαν αυτό το έγγραφο και λένε μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να μας στείλετε τα δικαι-

ολογητικά. Λοιπόν και σας είπα προηγουμένως τι ακριβώς συμβαίνει για τα οικόπεδα 

και τις ιδιοκτησίες που μπορούμε να πάρουμε απόφαση αυτή την στιγμή είναι δύο. 

Αυτές οι δύο που παίρνουμε. Για τα υπόλοιπα, υπάρχει ένα υπόμνημα που τους εξη-

γούμε σε πιο στάδιο βρίσκεται το κάθε οικόπεδο και θα ζητήσουμε, δεν ξέρω αν θα 

γίνει αποδεκτό, θα ζητήσουμε αυτά τα δύο εκατομμύρια να τα δεσμεύσουν για τα οι-

κόπεδα, δύο τρία χρόνια, διότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, είναι μεγάλη, 

προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτησίες, διότι 

αυτές οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις. 

Τώρα μπορούμε την Δευτέρα να συνεδριάσουμε, θέλετε να συνεδριάσουμε την Δευ-

τέρα; Γιατί το θέμα είναι τόσο απλό, αυτές οι δύο αποφάσεις, για αυτές τις δύο ιδιο-

κτησίες, υπάρχει δικαστική απόφαση που έχει αρθεί η απαλλοτρίωση και από κει και 

πέρα έρχεται ο Δήμος και κάνει επανακήρυξη απαλλοτρίωσης, αυτό έχει γίνει και σε 

άλλες περιπτώσεις. Θέλετε δηλαδή να μείνει μετέωρο, ποιος θα πάρει αυτή την ευθύ-

νη και να μην επανακηρύξει την απαλλοτρίωση και να αρθεί η απαλλοτρίωση; Είναι 

τόσο απλό και καθαρό το θέμα. Από κει και πέρα, δικαίωμα του καθενός φυσικά εί-

ναι, να έχει την άποψή του και να ενεργήσει όπως θέλει.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη, είπατε να κάνουμε την Δευτέρα, την 

Δευτέρα είναι αυτή είναι 31 Οκτωβρίου.  

κ. Δήμαρχος: Τι να κάνουμε; Μα σας λέω είναι τόσο καθαρό το θέμα, εδώ σε αυτό 

το έγγραφο που σας δώσαμε, φαίνεται το fax, ήρθε χθες, Και μάλιστα τους πήρα τη-

λέφωνο και τους λέω, καλά είναι δυνατόν να στέλνετε fax στις 24 και να ζητάτε στις 

30 και μάλιστα έχουμε και αργίες; Λοιπόν αυτό είναι το θέμα και πιστεύω ότι δεν θα 

υπάρξει πρόβλημα. Αλλά είναι πολύ απλό και καθαρό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε, το θέμα τίθεται σε ψη-

φοφορία. (κάποιος ακούγεται να λέει, για να πάει την Δευτέρα; και απαντά ο πρόε-

δρος όχι όπως είναι) 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 
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Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι, να γίνει πολύγωνο. 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι, τελευταία φορά σας το δηλώνουμε 

δεν θα ψηφίσουμε θέμα με αυτή την δια-

δικασία.  

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 
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-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, 

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ένα κατεπείγον, προ ημερησίας. Από πληροφορίες έγκριτες 

που έχω υπάρχει σοβαρότατο θέμα με τα νεκροταφεία του Μητρουσίου, Προβατά και 

του Κουβουκλίου, ειδικά στον Προβατά, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ενταφιασμού, 

από ότι με έχει ενημερώσει ο κύριος Μοσχολιός και θα ήθελα να δω τι μπορούμε να 

κάνουμε. Ξέρω ότι υπάρχει κανονισμός λειτουργίας και τα λοιπά, αλλά υπάρχει σο-

βαρότατο πρόβλημα. Και ένα δεύτερο το οποίο μου αναφέρθηκε, σε μερικά χωριά, 

όπως το Κουβούκλιο, δεν μπορούν,… 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Κύριοι συνάδελφοι, μη μιλάτε μεταξύ σας, παρα-

καλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: …Δεν μπορούν καν να μπουν μέσα, να πάνε στους δικούς τους 

ανθρώπους να ανάψουν ένα κερί. Μας είπαν για το Κουβούκλιο, δεν ξέρω αν αυτή 

την εβδομάδα έγινε κάτι, από τα χόρτα, αν είναι δυνατόν, που έχουμε φτάσει. Τώρα 

για το θέμα αν έχουν να συμπληρώσουν κάτι ο κύριος Μοσχολιός ή οπ κύριος Χρά-

πας, επειδή αναφέρουμε σε δική τους περιοχή.  

κ. Πρόεδρος: Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Χράπα, επί του θέματος;  

Χράπας Παντελής: Είναι ένα θέμα για το οποίο έχει ενημερωθεί ο κύριος Γαλάνης, 

σε συνεννόηση με τον κύριο Μυστακίδη πρόκειται να γίνουν κάποιες εργασίες στο 

Μητρούση, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ίσως σύντομα, πάντως όντως 

υπάρχει πρόβλημα και στα νεκροταφεία του Προβατά και του Μητρουσίου, λόγω της 

πληθώρας του ενταφιασμού και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σημειώνω, κύριε Χράπα, αν μου επιτρέπεις, σημειώνω ότι, από 

ότι γνωρίζω στο Μητρούση υπάρχει χωράφι που θα μπορούσε να αγοραστεί, σε χα-

μηλή, πολύ χαμηλή τιμή, ξέρω εγώ ένα στρέμμα και να λυθεί το πρόβλημα για τα υ-

πόλοιπα χρόνια.  

Χράπας Παντελής: Στο Μητρούση θα πρέπει να γίνει μια διαρρύθμιση εντός των 

νεκροταφείων, διαδρόμους, είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει από την τεχνική 

υπηρεσία. Νομίζω ότι ο κύριος αντιδήμαρχος θα σας εξηγήσει περισσότερο, γιατί εί-

ναι και γνώστης του θέματος.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη, δώστε μια απάντηση.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι ετέθη το 

θέμα από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου και το ξεκινήσαμε, πε-

ριμένουμε σε λίγες μέρες κάποια μηχανήματα να διορθωθούν και να ετοιμάσουμε 

κάποιους τεχνίτες να στείλουμε να κάνουν τους διαδρόμους. Έχει γίνει κάποια προ-

εργασία και θα συνεχιστεί αυτές τις ημέρες. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Για το θέμα των χόρτων στο Κουβούκλιο; 

Μυστακίδης Παύλος: Για το θέμα των χόρτων εκεί υπάρχει μια πρόεδρος, με την 

οποία έχουμε καθημερινή επικοινωνία, συνεργαζόμαστε μέχρι και σήμερα ακόμη εί-

χαμε κάποια συνεργασία και δεν μου ανέφερε κάτι τέτοιο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν μου το ανέφερε η πρόεδρος, κύριε Μυστακίδη, πολίτης 

μου το ανέφερε. Πολίτης, όχι πρόεδρος. Είπε ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να μπούμε 

μέσα.  
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Μυστακίδης Παύλος: Ωραία, επειδή είναι αδύνατο εμείς να εποπτεύουμε όλο τον 

Δήμο. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στελέχη που εντοπίζουν τα προβλήματα και τα 

αναφέρουν. Τα βάζουν στους αρμόδιους. Κάτι τέτοιο δεν μου αναφέρθηκε, αλλά δεν 

υπάρχει θέμα  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σας το μεταφέρω εγώ, το ίδιο δεν είναι;  

Μυστακίδης Παύλος: Ωραία, ισχύει αυτό που λέτε και θα μεριμνήσουμε, εννοώ ότι 

δεν αδιαφορήσαμε, γιατί δεν το ξέραμε.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία και προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύο τον 

αριθμό με πρώτο θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέ-

δων «Εμμανουήλ Παπά», «Παπαλουκά» και «Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα», σε 

εφαρμογή του Ν. 2745/1999». 

Πρόεδρος εργαζομένων: Κύριε πρόεδρε, αν είναι δυνατόν το θέμα που μας αφορά, η 

εργολαβία; 

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, α, θέλετε να προηγηθεί το δεύτερο θέμα; Να συζητηθεί 

πρώτο. Ναι αυτό θα πρέπει να το θέσω στο Σώμα και εφόσον είναι αποδεκτό από το 

Σώμα, μόνο τότε μπορεί να συζητηθεί.  

Λοιπόν το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, εάν δηλαδή η πρόταση από τον πρόεδρο των 

εργαζομένων να συζητηθεί πρώτο.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 
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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: Συμφωνούμε όλοι να συζητηθεί πρώτο.  

Λοιπόν ακούστε το θέμα πρώτα και μετά θα έχετε τον λόγο όταν θα σας τον δώσω, 

εντάξει κύριε πρόεδρε; Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2011 μελέτης της Διεύ-

θυνσης Καθαριότητας του Δήμου μας, προϋπολογισμού 361.600,00€ συμπεριλαμβα-

νομένου και του ΦΠΑ, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμ-

μάτων Δημοτικών Ενοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων και σημείων του Δήμου Σερρών, 

όπως και των χώρων των λαϊκών αγορών για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή 

της σύμβασης και καθορισμός του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού αυτού». Ει-

σηγητής είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Χράπας. Σε σας τον λόγο κύριε 

αντιδήμαρχε. 

Πρόεδρος εργαζομένων: Κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν, εμείς σαν σύλλογος ερ-

γαζομένων ζητάμε την αναβολή του θέματος και αν έχετε την καλοσύνη σε ένα λεπτό 

θα εξηγήσουμε γιατί ζητάμε αναβολή. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. παρακαλώ τον 

κύριο αντιδήμαρχο, ως εισηγητή του θέματος έχετε τον λόγο.  

Χράπας Παντελής: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη: Ότι οι Καποδιστριακοί Δήμοι και Κοινότητες που συνενωθή-

καν με τον Δήμο Σερρών δεν είχαν μόνιμο προσωπικό και για την αποκομιδή των α-

πορριμμάτων και την αποκομιδή την κάνανε ιδιώτες εργολάβοι. Την πρόθεση και την 

ενημέρωση του επιτρόπου ότι δεν θα εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του προ-

σωπικού της καθαριότητας.  
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Επίσης την πρόθεση του να μην επιτρέψει την επαναπρόσληψη συμβασιούχων για 

ορισμένο χρόνο. Την παύση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και την μείωση 

του υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού, καθημερινά, έχουμε βρεθεί σε αυτήν την θέση 

να προτείνουμε στο Σώμα την έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης παροχής υπηρε-

σιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Σερρών». 

Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερα που αφορά την μείωση του υπάρχοντος 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, θανάτων και μετατάξεων. Πριν από μια 10ετία 

περίπου στην αποκομιδή δούλευαν 80 εργαζόμενοι. Σήμερα δουλεύουν 51 στην απο-

κομιδή, οι οποίοι 15 οδηγοί σε 14 περιοχές. Το προσωπικό είναι αισθητά μειωμένο σε 

τόσο δραματικό βαθμό που ίσα – ίσα λειτουργεί αυτήν την στιγμή αυτές τις περιοχές. 

Θέλω να προσθέσω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε 18 θα-

νάτους υπαλλήλων στη διεύθυνση καθαριότητας και γύρω στους 14 έχουν κάνει με-

τάταξη στην τελευταία 12ετία. Σας ανέφερα την παύση των προσλήψεων του νόμιμου 

προσωπικού, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η πρόσληψη νόμιμου προσωπικού. 

Οι προσπάθειες που γίνονται όμως, μέσω της ΚΕΔ, και ασκούνται πιέσεις για την 

άρση αυτού του περιορισμού το 2012, τουλάχιστον για τον τομέα της καθαριότητας. 

Τελευταία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού έγινε το 2001.  

Στις αρχικές μας προθέσεις δεν ήταν να δώσουμε την αποκομιδή της λαϊκής των Σερ-

ρών την Τρίτη και το Σαββατοκύριακο σε ιδιώτες. Αυτό προέκυψε από την πρόσφατη 

αρνητική γνωμοδότηση του επιτρόπου να μην εγκρίνει τις υπερωρίες των εργαζομέ-

νων. Όπως γνωρίζετε οι εργαζόμενοι που δούλευαν στην λαϊκή την Τρίτη και τα 

Σαββατοκύριακα πληρώνονται υπερωρίες. Εμείς από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε 

να υποχρεώσουμε τους εργαζόμενους να εργαστούν πέραν του ωραρίου τους χωρίς 

αμοιβή. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Για αυτό τον λόγο 

δίνουμε την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτη. Σαν να μην έφταναν όλα 

αυτά ενημερωθήκαμε πρόσφατα από τον επίτροπο ότι δεν προτίθεται να εγκρίνει τις 

νέες προσλήψεις συμβασιούχων, οι οποίοι ήδη εργάζονται στην αποκομιδή και μάλι-

στα των Δημοτικών Ενοτήτων. 

Δεν σας καθυστερήσω πολύ, τελειώνοντας ήθελα να πω ότι οι Καποδιστριακοί Δήμοι 

και οι Κοινότητες δεν είχαν μόνιμο προσωπικό για την αποκομιδή. Την αποκομιδή 

την έδιναν σε εργολάβους. Ουσιαστικά, δηλαδή, εμείς αυτή την στιγμή συνεχίζουμε 

αυτό που έκαναν οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι. Όπως ήταν δηλαδή μέχρι πέρσι με 

ιδιώτη και βασικό είναι χωρίς να θίγονται εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, 

για αυτούς τους λόγους προτείνουμε στο Σώμα την έγκριση της μελέτης, την διακή-

ρυξη για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Σερ-

ρών, όπως έχει, και συγκεκριμένα: την αποκομιδή απορριμμάτων όλων των δημοτι-

κών και τοπικών κοινοτήτων του νέου Δήμου Σερρών με οχήματα της υπηρεσίας μας 

και καύσιμα και λιπαντικά που βαρύνουν τον ανάδοχο. Δεύτερον, την αποκομιδή των 

τριών λαϊκών του δήμου μας Σκουτάρεως, Προβατά και Σερρών την Τρίτη και την 

αποκομιδή το Σαββατοκύριακο. Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί 

συγκεκριμένα, διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισμού: 320.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

41.600,00 ευρώ, σύνολο: 361.600,00 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Να ανοίξουμε έναν κατάλογο με 

ερωτήσεις. Κύριος Αναστασιάδης, άλλος; ο κύριος Δινάκης, ο κύριος Φωτιάδης, ο 

κύριος Μηλίδης, ο κύριος Χασαπίδης. Και ξεκινάμε από σας κύριε Μηλίδη, έχετε τον 

λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε αντιδήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε διαβάσει αυτό 

το υπόμνημα που έχουν υποβάλλει ο σύλλογος των δημοτικών υπαλλήλων, όπου α-

ναφέρει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε οκτάμηνα.  
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Ρωτάω εάν μπορείτε να μου απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε οκτάμηνα; Δεύτερον, τι 

χρονοδιάγραμμα υπάρχει για αυτά τα πεντάμηνα, αν θα έρθουν και πότε; Επειδή έ-

χουν καθυστερήσει λόγω αυτών των μη κυβερνητικών, έγινε κάποιο μπέρδεμα εκεί, 

το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι τι ποσό πλήρωναν οι πρώην Καποδιστριακοί Δή-

μοι στις εργολαβίες, συνολικά. Αν έχετε κάποια εικόνα ακριβώς πόσα πλήρωναν, για 

να μπορέσουμε να ψηφίσουμε θετικά. Αυτά από μένα.  

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε, κύριε αντιδήμαρχε.  

Χράπας Παντελής: Έναν – έναν θα απαντώ;  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, θα απαντηθούν στο σύνολο. Ο κύριος Φωτιάδης έχει τον λόγο.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, κύριε εισηγητά η ερώτησή μου. 

κ. Πρόεδρος: Το μικρόφωνό σας. 

Φωτιάδης Στέφανος: Εμείς εδώ ως Σώμα, κύριε πρόεδρε, ψηφίσαμε ότι μας ήρθε. 

Θεωρούμε ότι το θέμα της καθαριότητας, της αποκομιδής και εν γένει της καθαριότη-

τας των κοινοχρήστων χώρων δεν είναι θέμα ούτε καν να συζητούμε, θα έπρεπε να το 

υπηρετήσουμε ακριβώς γιατί το πληρώνουν και οι δημότες μας. Για να τα λέμε τα 

πράγματα με το όνομά τους.  

Λοιπόν, ψηφίσαμε για τις οκτάμηνες συμβάσεις 42 είναι νομίζω, κύριε Χράπα, και 

στη συνέχεια η ερώτησή μου είναι, (κάποιος λέει δίμηνες) όχι ξέρω τι λέω ψηφίσαμε 

και ψηφίσαμε οκτάμηνες, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν. Ενώ όλοι οι δήμοι, στο 

σύνολο, πανελλαδικά, δούλεψαν με οκτάμηνες. Εμείς πήγαμε στις δίμηνες συμβάσεις 

οι οποίες είναι με απόφαση του Δημάρχου. Οι συλλογισμοί είναι ελεύθεροι. Ο Δή-

μαρχος παίρνει όποιους θέλει με δίμηνη σύμβαση. Πόσους διμηνίτες, κύριε εισηγητά, 

προσλάβαμε για την καθαριότητα αυτό το διάστημα; Και κάτι επίσης, που είναι ιδιαί-

τερα σημαντικό, διότι αναδείχθηκε, το δεύτερο ερώτημά μου, και από το υπόμνημα 

που μας έδωσαν οι εργαζόμενοι. Συνεργαστήκατε με τον σύλλογο και του ζητήσατε, 

επειδή το θέμα που βάζουν είναι να μην μπει εργολάβος μέσα στην πόλη. Στον παλιό 

δήμο δηλαδή, τον παλιό δήμο των Σερρών. Συνεργαστήκατε μαζί τους για να βρείτε 

έναν τρόπο να γίνει αυτή η εργασία που θέλουμε το Σαββατοκύριακο και στην λαϊκή 

από τους ίδιους τους εργαζόμενους, διότι μας είπατε ότι εργάζονται 51 εγώ ξέρω ότι 

είανι 63. Μας είπατε ότι είναι 15 οδηγοί και εκπλήσσομαι αν με 15 οδηγούς δεν μπο-

ρούμε να κάνουμε την δουλειά στον παλιό δήμο των Σερρών, να το διευκρινίσω. Εί-

ναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα; Πως είναι οι εργαζόμενοι; Είναι τελι-

κά όλοι όσοι πληρώνονται και έχουν χρεωθεί στην υπηρεσία καθαριότητας και εργά-

ζονται, αφήστε έξω τους πρώην Καποδιστριακούς. Εφόσον το βάλατε και εσείς έτσι, 

αφήστε τους από έξω. Τι γινόταν, ο δήμος δηλαδή των Σερρών δεν είχε αυτήν την 

ικανότητα να διαχειριστεί να απορρίμματά του; Εγώ ξέρω ότι η υπηρεσία ήταν άψο-

γη. Στελεχωμένη και υπήρχε και εξοπλισμός. Δουλέψατε λοιπόν, με το σύλλογο; Και 

αν σήμερα κύριε πρόεδρε, επειδή ξέρω ότι θα ζητήσετε τον λόγο, αν μπορείτε να α-

ναλάβετε αυτή την ευθύνη θα είναι νομίζω για μας θα είναι είδηση και για τον δή-

μαρχο. Επειδή βάλατε ____ διότι εδώ είναι και ένα θέμα, πρέπει επιτέλους να δούμε 

ποια είναι και ικανότητα των εργαζομένων, της υπηρεσίας, μπορείτε να τα δείτε σε 

αυτήν την πρόθεση; Ναι ή όχι. Δύο ερωτήσεις. (57:32) 

  

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

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

αποφάσεις: 

 

864/2011 Διατύπωση   γνώμης   σχετικά   με  την  άρση   απαλλοτρίωσης της 

 ιδιοκτησίας των κληρονόμων κ. Κοβανίδη Γεωργίου.  

 

865/2011 Διατύπωση γνώμης σχετικά με την άρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτη-

σίας  των κ.κ.  Σαράντη Σμαρώς, Μπαλικτσή Ελένης, Τόλιου Εμμα-

νουήλ, Ιωαννίδη Κωνσταντίνου, Ιωαννίδη Νικολάου  

 

866/2011 Σχετικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά», 

«Παπαλουκά» και «Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα», σε εφαρμογή 

του Ν. 2745/1999.  

   

867/2011   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών  με τίτλο:  “Αποκομιδή απορ-

ριμμάτων του Δήμου Σερρών”.  

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

 

 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 
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12) Δημητρίου Ευστράτιος 

13) Δήμου Ιωάννης 

14) Δινάκης Κωνσταντίνος 

15) Δούκας Γεώργιος 

16) Δρίγκα Χρυσούλα 

17) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

18) Θεοχάρης Μιχαήλ 

19) Ίντος Δημήτριος 

20) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

21) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

22) Κοτρώνης Παναγιώτης 

23) Μερετούδης Δημήτριος 

24) Μηλίδης Θεόδωρος 

25) Μοσχολιός Ζωγράφος 

26) Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

27) Μυστακίδης Παύλος 

28) Νιζάμης Δημήτριος 

29) Παπαβασιλείου Βασίλειος 

30) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

31) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

32) Σούζας Ζαχαρίας 

33) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

34) Στεργίου Νικόλαος 

35) Φωτιάδης Στέφανος 
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36) Χασαπίδης Κων/νος 

37) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

38) Χουρουζίδης Νικόλαος 

39) Χράπας Παντελής 

40) Χρυσανθίδης Βασίλειος 


