
   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η  

 

της 9ης Νοεμβρίου 2011 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος   

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα    

 Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος       

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάμης Δημήτριος   

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. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Μερετούδης Δημήτριος 

 

 

 

 



   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών για το έτος 2012.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση απονομής διακρίσεως στους Σερραίους Αθλητές Special 

Olympics για τις διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους Αγώνες «Special 

Olympics ΑΘΗΝΑ 2011», και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

700,00  €. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση απονομής τίτλου Επίτιμου Δημότη της πόλης των Σερρών 

στον κ. Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικού, ακαδημαϊκού και μόνιμου 

συνεργάτη της ΝΑΣΑ και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

250,00 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπή-

ρων (2 Δεκεμβρίου) και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

5.200,00 €.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Στ. 

 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο πρώτο Συ-

νέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέ-

γαρο.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην «Διεθνή 

Έκθεση Τουρισμού 27η PHILOXENIA στις 18-20 Νοεμβρίου στην 

Δ.Ε.Θ.».  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων για χορήγηση δι-

καιώματος χρήσης της ένδειξης: «Όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευ-

σης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελ-

ληνικών οίνων. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση δράσεων με τίτλο «Ανοικτό Παράθυρο στην Παιδεία» και 

ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 3.500,00 €.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Σαρακενίδου – Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ    9ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Επιτροπή Οριστικών Διανο-

μών (Ε.Ο.Δ.).  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ   11ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου 2011 για 

τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικο-

νομικού έτους 2011.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της 

κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)». 

 Εισηγητής: O κ. Δήμου Ι. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της κοινωφελούς επιχείρη-

σης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών 

(Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)». 

 Εισηγητής: O κ. Δήμου Ι. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2011 

αποφάσεων του Δ.Σ. της «ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».  

Εισηγήτρια: Η αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Αποστολίδου Ρ. 

  

ΘΕΜΑ   15ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη αποζημιώσεων και εξόδων 

κίνησης: α) Δημοτικών Συμβούλων, β) Προέδρων Συμβουλίων Δημο-

τικών και Τοπικών Κοινοτήτων και γ) υπερωριακής εργασίας για ε-

ξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Αποδοχή του ποσού των 40.000,00 € από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά 

τέλος εγκατάστασης του νέου δικτύου της επιχείρησης. Αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   17ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονο-

μικού έτους 2011 που αφορά το υπόλοιπο της συμμετοχής του Δήμου 

στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ΑΑΕ και ψήφιση 

απαιτούμενης πίστωσης ύψους 110.259,37 €.  

 Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος. 

 

ΘΕΜΑ   18ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνω-

σης και διαχείρισης της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και του αποκατα-

στημένου Χ.Δ.Α. Δήμου Σερρών» για το έτος 2012, προϋπολογισμού 

120.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ   19ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-

2013 στον άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιό-

τητα Ζωής στην Π.Κ.Μ. στον κωδικό προτεραιότητας 75 – Υποδομές 

Εκπαίδευσης, Κατηγορία πράξης 7507 - Προμήθεια Εξοπλισμού ειδι-

κών Σχολείων και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 119/2011 μελέτης για την 

προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων 

ένταξης Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 379.482,06 € 

που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας.  

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Σαρακενίδου – Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ   20ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟ-

ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοι-

κτών Δημόσιων Χώρων στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 

5.000.000,00 € και ορισμός υπευθύνου της συγκεκριμένης πράξης κα-

θώς και αναπληρωτή αυτού. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   21ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δή-

μου μας έτους 2012», προϋπολογισμού 47.000,00 €, καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   22: Έγκριση μελέτης του έργου: «Μίσθωση grader για χωματουργικές ερ-

γασίες στις Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς», προϋπολογισμού 

15.000,00 € και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   23ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου 

Σερρών 2012», προϋπολογισμού 150.000,00 €, καθορισμός του τρό-

που εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   24ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίου 

του Δήμου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 €, καθορισμός του τρό-

που εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   25ο: Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 

ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών, ΑΕΠΟ 5151/17.06.2008: «Τροποποίηση της 

με αρ. πρωτ. 5945/19.07.2007 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουρ-

γία του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών Ν. Σερρών (Επέκταση – Έργα αποκα-

τάστασης)», προεκτιμώμενης αμοιβής ύψους 70.663,57 € (μη συμπε-

ριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Ν. 

3316/2005 και την λοιπή ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δή-

μου έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ   26ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για 

την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) του 

έργου: «Νέα κοιμητήρια στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   27ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για 

την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) του 

έργου: «Νέα κοιμητήρια στην Τ.Κ. Χριστός». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   28ο: Έγκριση οριστικής διακοπής διαδικασιών για την ανάθεση της μελέ-

της: «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. περιοχής διοικητικών ορίων Δήμου Λευ-

κώνα Σερρών – Αποτύπωση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Με-

λέτη Αναθεώρησης – Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής του Δήμου 

Λευκώνα», προϋπολογισμού 312.003,72 €, χωρίς Φ.Π.Α. από τον 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   29ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Δημιουργία δεν-

δροστοιχίας επί του οδικού άξονα [Ερμού – Βενιζέλου] της πόλης των 

Σερρών». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   30ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο ύψους 

167.000,00 €. Έγκριση της υπ’ αριθμ 38/2011 τεχνικής μελέτης της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Νομού Σερρών. 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας 

Τ.Δ. Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 167.000,00 €. Καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομι-

κού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   31ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο ύψους 

197.989,66 €. Έγκριση της υπ’ αριθμ 39/2011 τεχνικής μελέτης της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Νομού Σερρών. 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας 

Τ.Δ. Κάτω Καμήλας», προϋπολογισμού 197.989,66 €. Καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δή-

μου έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 

4 

 

 

 



   

ΘΕΜΑ   32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από 

Τ.Κ. Οινούσας προς Χιονοχώρι», προϋπολογισμού 12.220,00 ευρώ, 

δαπάνη εργασιών 10.449,52 €.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διανοί-

ξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής, έτους 2009», 

προϋπολογισμού 985.000,00 €, δαπάνη εργασιών 446.293,34 €.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Συντήρηση – ανακαίνιση WC στο νηπιαγωγείο του Τ.Κ. Ε-

λαιώνα», προϋπολογισμού 12.000,00 €, δαπάνη εργασιών 10.345,52 €.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά», προϋπολογισμού 100.000,00 €, δα-

πάνη εργασιών 81.754,82 €.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   36ο: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά», 

ως συνεχιζόμενο έργο της Δ.Ε. Κ. Μητρούση, προϋπολογισμού 

2.975,00 €. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έ-

τους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   37ο: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Επούλωση λάκκων οδο-

στρωμάτων Τ.Κ. Χριστός», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογι-

σμού 6.982,90 €. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   38ο: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Περίφραξη γηπέδου του 

Τ.Κ. Χριστός», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογισμού 

6.980,25 € με Φ.Π.Α. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   39ο: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Επούλωση λάκκων οδο-

στρωμάτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προ-

ϋπολογισμού 6.982,90 €. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δή-

μου οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ   40ο: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Συντήρηση αγροτικών 

δρόμων Τ.Κ. Χριστός προς τις περιοχές Σπήλαιο και Μπακιρτζίκ», 

του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογισμού 6.982,96 €. Αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   41ο: Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   42ο: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   43ο: Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Επταμύλων (Άγιος 

Ιωάννης). 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   44ο: Απόρριψη αίτησης τοποθέτησης μεταλλικών προκατασκευών σε παρ-

τέρια, εντός Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου, στην οδό Εμμανουήλ 

Ανδρόνικου, έμπροσθεν καταστήματος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ CAMEO» 

από την εταιρεία «ΑΡΓΥΡΙΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   45ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2011 πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότη-

σης επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων, σχετικά με εγκατάστασης 

περιπτέρου στην Δ.Κ. Άνω Μητρούση.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   46ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Σαρακενίδου – Μπιτζίδου Σ. 
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27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας.  

Ο κύριος Αναστασιάδης θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Παρακαλώ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή βιώνουμε δύσκολες μέρες και ο λαός μας είναι 

οργισμένος και θυμωμένος πάρα πολύ με αυτά τα μέτρα που έχουμε δεχτεί, ιδιαίτερα 

για το χαράτσι για τα ακίνητα, σαν δημοτική αρχή, σαν δημοτικό συμβούλιο, να κά-

νουμε μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο κάτω και να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε, 

δεν δεχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτήν την ατίμωση, διότι δεν έχει λεφτά ο λαός να 

πληρώσει, δεν έχει το νερό να πληρώσει που θα βρει λεφτά να πληρώσει για τα σπί-

τια. Να κάνουμε παρακαλώ ένα κείμενο και να το στείλουμε. Πρέπει να κάνουμε δη-

μοτικό συμβούλιο, αν μπορούμε, αλλά ένα κείμενο πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε, 

γιατί πράγματι ο λαός είναι θυμωμένος, δεν μπορεί δεν έχει λεφτά, το πορτοφόλι του 

δεν έχει ούτε δεκάρα,… 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, πιο συγκεκριμένα. Η πρότασή σας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Βεβαίως, να κάνουμε ένα κείμενο και να το στείλουμε 

στο Υπουργείο κάτω και να πούμε ότι η πόλη των Σερρών δεν συμφωνεί με αυτά που 

λέτε, διότι είναι πολύ φτωχιά. Φτώχια υπάρχει και δυστυχία. Εγώ τι να σας πω, κύριε 

πρόεδρε, με συναντήσανε δέκα δημότες μας και λένε εγώ θέλω ξύλα για τα Χριστού-

γεννα, τι να σου πω εγώ. Τα ζούμε κάθε μέρα, ένα κείμενο θα πρέπει να το κάνουμε. 

Στεφτείτε το. Είναι σοβαρό το θέμα, δεν έχει λεφτά ο κόσμος να πληρώσει. Πιστέψε 

μου δεν έχει μεροκάματα να κάνει, δεν έχει να δουλέψει. Μόνο οι υπάλληλοι παίρ-

νουν λεφτά, καταλάβετε το, κανείς άλλος. Παρακαλώ θερμά το δημοτικό Συμβούλιο, 

ας σκεφτεί τι θα κάνει.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, η πρόταση είναι να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή και να 

γραφεί ένα κείμενο στο οποίο θα αναφέρετε ότι… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αδυνατεί η πόλη των Σερρών  και ο Δήμος των Σερρών 

συμμετέχει σε αυτό και παρακαλούμε να είναι πιο ήπια αυτά τα μέτρα. Είναι πολλά 

τα λεφτά που ζητάνε.  

κ. Πρόεδρος: Να είναι πιο… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να μην είναι τόσο επώδυνα.  

κ. Πρόεδρος: Να μην είναι επώδυνα τα μέτρα, τα οποία λαμβάνει η Κυβέρνηση. Γε-

νικότερα για όλα τα μέτρα που παίρνει.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για όλα ναι, ειδικά για τα σπίτια.  

κ. Πρόεδρος: Και ειδικά για τα; 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για τα σπίτια. 

κ. Πρόεδρος: Για τα νοικοκυριά εννοείται για την ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπά και λοιπά.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Για τα σπίτια, το χαράτσι που μπαίνει, το ειδικό τέλος α-

κινήτων.  

κ. Πρόεδρος: Το ειδικό τέλος αυτό, λοιπόν θα δώσω, μισό λεπτάκι κυρία Σαραντί-

δου, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο γιατί είχε συνάντηση με μια επιτροπή 

και δεν ξέρω μήπως, εκτός από αυτό το οποίο λέτε, μήπως κάτι περισσότερο θέλει να 

μας πει.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Πριν μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος, να πω και εγώ και μετά 

να απαντήσει συνολικά.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Προηγουμένως είχα μια συνάντηση με μια επιτροπή, η οποία αποτε-

λείται από εκπροσώπους διαφόρων φορέων του Νομού και μου ζήτησαν σχετικά με 

το ειδικό αυτό τέλος της ΔΕΗ να παραχωρήσει ο Δήμος έναν χώρο, ούτως ώστε αυτοί 

οι συμπολίτες μας οι οικονομικά ασθενέστεροι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να 



   

πληρώσουν αυτό το ειδικό τέλος θα έρχονται σε αυτόν τον χώρο, στον οποίο θα βρί-

σκονται κάποια μέλη της επιτροπής κάθε μέρα, εννοείτε ότι οι συμπολίτες μας αυτοί 

θα πληρώνουν το ρεύμα, τον λογαριασμό του ρεύματος, και αυτοί που δεν θα μπο-

ρούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος, θα έρχονται εκεί, θα μαζεύουν τριάντα, σαρά-

ντα, πενήντα τέτοιες περιπτώσεις και εν συνεχεία θα κάνουν εξώδικο μέσω δικηγό-

ρου στον Εισαγγελέα και θα ζητάνε από την ΔΕΗ να μην γίνει η διακοπή του ρεύμα-

τος. Τώρα το όλο διαδικαστικό θέμα θα δούμε πως έχει.   

Λοιπόν, ασφαλώς και απάντησα θετικά σε αυτήν την πρόταση για να τους παραχω-

ρήσουμε ένα χώρο και συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, δυστυχώς το Δημαρχείο μας, 

αν αυτό λέγετε Δημαρχείο, φυσικά δεν έχει χώρους και είπαμε να χρησιμοποιήσουν 

το γραφείο αυτό που χρησιμοποιεί και η αντιπολίτευση, θα τους δώσω κλειδιά για να 

πηγαίνουν κάθε μέρα και να συγκεντρώνουν αυτά τα αίτημα. Το αποδέχτηκαν με με-

γάλη χαρά αυτό που τους είπα και από κει και πέρα ο Δήμος σε τέτοιες ενέργειες που 

έχουν σαν στόχο να βρίσκεται κοντά στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες 

μας θα είναι πάντα αρωγός. Θα ξαναβρεθούμε, θα έρθουν αύριο να τους δώσουμε τα 

κλειδιά και από κει και πέρα θα υπάρχει μια συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα για να 

βοηθήσουμε τον κόσμο.  

κ. Πρόεδρος: Τα μέλη αυτής της επιτροπής, κύριε Αναστασιάδη, ήσασταν σαφέστα-

τος, ένα μέλος από την παράταξη του κυρίου Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ο κύριος Αναστασιάδης.  

κ. Πρόεδρος: Από την παράταξη του κυρίου Φωτιάδη. Για αυτό το ψήφισμα, για αυ-

τό το κείμενο το οποίο θα συντάξουμε αύριο και θα το αποστείλουμε στο Υπουργείο. 

κ. Δήμαρχος: Θα έρθουμε σε επαφή και με αυτήν την επιτροπή. Και από κοινού να 

συνταχθεί το κείμενο.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εγώ, κύριε πρόεδρε, όπως βλέπετε, έχω καταθέσει επερώ-

τηση για το συγκεκριμένο θέμα. 

κ. Πρόεδρος: Δεν την έχω διαβάσει ακόμη, κύριε Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Άρα είναι έτοιμος να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, να 

μην πάει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, θα την διαβάσουμε την επερώτηση μετά. Και για αυτήν την 

επιτροπή, συμφωνείτε;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι, όχι, διαφωνούμε.  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, κυρία Σαραντίδου, για αυτήν την επιτροπή;  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Εμείς μιλάμε για πλήρη άρνηση πληρωμής. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης πρότεινε κάτι συγκεκριμένο.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Προτείνω και εγώ κάτι συγκεκριμένο στον κύριο Δήμαρχο. 

Να παρακινήσει δηλαδή όλους τους δημότες να μην πληρώσει κανένας.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Νιζάμης, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. (χτύποι κουδου-

νιού). Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγο ησυχία.  

Νιζάμης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε, δύο λεπτά. Προτείνω το συγκεκριμένο ψήφι-

σμα, ή ανακοίνωση ή επιστολή να μορφοποιηθεί προκειμένου να καθορίσω την θέση 

μου αν δώσω θετική ή αρνητική ψήφο, πρώτον, δεύτερον υποστηρίζω ακράδαντα ότι 

η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι ένας συνδικαλιστικός χώρος διαπά-

λης, ούτε κομματική αντιπαράθεση. (διακόπτεται από την κυρία Σαραντίδου, την ο-

ποία κάνει συστάσεις ο πρόεδρος) και συνεχίζει, αντιπαρέρχομαι τις παρεμβάσεις της 

κυρίας Σαραντίδου, και προχωρώ λέγοντας ότι, ο κόσμος μας έστειλε εδώ για τα Δη-

μοτικά του προβλήματα και για τα Δημοτικά του ζητήματα. Ας σεβαστούμε τουλάχι-

στον τον πόνο που περνά σήμερα η χώρα μας και οι συμπολίτες μας με αυτήν την κα-



   

τάσταση που συμβαίνει. Ας σταθούμε όλοι γερά γιατί μέχρι χθες δεν στεκόμασταν 

γερά. Ο καθένας ξεχωριστά και συνολικά όλοι μαζί. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε… 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πρόεδρε, ήθελα να πω και εγώ δυο κουβέντες επί του 

θέματος.  

κ. Πρόεδρος: Όσο μπορείτε πιο σύντομα.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Πολύ σύντομος θα είμαι. Έχω την εντύπωση ότι θα α-

νοίξουμε τον ασκό του Αιόλου αν προχωρήσουμε σε διαδικασία, ως δημοτικό συμ-

βούλιο να προτρέψουμε τους πολίτες να μην πληρώσουν. Εγώ είμαι αντίθετος με το 

χαράτσι. Είμαι αντίθετος απόλυτα με το χαράτσι. Ένα ψήφισμα να στείλουμε, να κα-

ταδικάσουμε την απόφαση το εγκρίνω, αλλά το άλλο είναι πολύ επικίνδυνο. Για φα-

νταστείτε να μην πληρώσουν όλοι οι πολίτες. Μέσω της ΔΕΗ εισπράττονται και τα 

δημοτικά τέλη. Αν αύριο οι πολίτες διεκδικήσουν να μην πληρώσουν και τα δημοτικά 

τέλη εμείς τι θα πούμε;  

κ. Πρόεδρος: Η επιτροπή, κύριε Αναστασιάδη, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα 

συντάξει το κείμενο και θα αποσταλεί. Μάλιστα, Ωραία.  

Να πάμε σε απαντήσεις ερωτήσεων. Να δώσουμε απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις από 

την παράταξη του κυρίου Κοτρώνη, από τον ίδιο τον κύριο Κοτρώνη, το ένα θέμα 

είναι σχετικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα ήθελα να δώσω τον λόγο και να απα-

ντήσει στον κύριο Κοτρώνη ο κύριος Δήμου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ. Παρακαλώ, 

κύριε Δήμου.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Κύριε πρόεδρε, συγνώμη, έχω την γνώμη ότι πρέπει να δια-

βάσουμε την ερώτηση γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε την ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος: Σχετικά με την Δημοτική Βιβλιοθήκη, να την διαβάσω, … θέλετε να 

την πείτε με δυο λόγια, είναι αρκετά μακροσκελής.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ναι, με δυο λεπτά εγώ θα το πω. Επειδή έχω πληροφορηθεί 

στον τύπο και στα μέσα, και από πολίτες ότι η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθή-

κης που όπως ξέρετε στεγαζόταν στον παλιό χώρο της ΔΕΠΚΑ., έχει σταματήσει, τα 

δε βιβλία κάπου σαπίζουν. Οι πληροφορίες λένε σε κάποιο στρατόπεδο, σε κάποιο 

παλιό παιδικό, δεν ξέρω. Και ακριβώς αυτό ρωτάω, εάν αληθεύουν αυτά, εάν έχει 

σταματήσει, που βρίσκονται τα βιβλία και αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί έχω πληρο-

φορηθεί, δεν το ήξερα, λειτουργεί ένα κομμάτι βιβλιοθήκης στον παλιό Δήμο Λευ-

κώνα. Αν μπορεί να στεγαστεί εκεί.  

Δήμου Ιωάννης: Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη τον Αύγουστο του 2011 έπαψε να λειτουργεί. Και έπαψε να 

λειτουργεί γιατί σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο χώρο που 

στεγαζόταν στον 4ο όροφο της πρώην ΔΕΠΚΑ είχε πάρει απόφαση ουσιαστικά να 

διαμορφωθεί εκεί ο χώρος και να γίνει εκεί γυμναστήριο. Άρα λοιπόν, τα βιβλία με-

ταφέρθηκαν στην οικία Μάλλιου και βρίσκονται και μόνο εκεί. Λαμβάνοντας λοιπόν 

υπόψη ότι και οι δύο βιβλιοθηκονόμοι που εργαζόταν στην πρώην ΔΕΠΚΑ μετέπειτα 

ΚΕΠΑΣ έχουν προσέλθει, στον Δήμο και είναι εργαζόμενοι πλέον εκεί. Υπάρχει 

πραγματικά ένα πρόβλημα, όσον αφορά την ροή από τότε. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι, εμείς ως ΚΕΔΗΣ ακόμη και σήμερα, τυπικά δεν έχουμε πα-

ραλάβει τα πάγια της ΚΕΚΑΣ τα οποία τα βιβλία αυτά ανήκαν στην πρώην ΔΕΠΚΑ, 

η οποία μετατράπηκε σε πρώην ΚΕΚΑΣ, οπότε τυπικά δεν μπορεί σήμερα το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ να λάβει μια απόφαση για το τι μέλει γενέσθαι από τώρα 

και στο εξής με την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θέλω επίσης να τονίσω ότι ακόμη δεν κα-

ταθέσαμε το σχέδιο δράσης το οποίο ευελπιστώ ότι στο επόμενο Διοικητικό Συμβού-



   

λιο της ΚΕΔΗΣ, την επόμενη Τετάρτη, να κατατεθεί, έτσι ώστε να έρθει προς συζή-

τηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη, θα παρακαλούσα πολύ, όσοι θέ-

λουν να καταθέσουν τις προτάσεις και σκέψεις για τον μέλλον της Δημοτικής Βιβλιο-

θήκης είμαστε στη διάθεσή τους να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να συναποφασί-

σουμε. Άρα λοιπόν, για τους λόγους αυτούς, πραγματικά, τα βιβλία αυτά είναι στην 

οικία Μάλλιου, στεγάζονται εκεί φυλαγμένα, δεν μπορούμε αυτή την στιγμή να απο-

φασίσουμε, υπάρχει μια πρόταση από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη θα την συ-

ζητήσουμε αυτήν την πρόταση, όπως και όποια άλλη πρόταση που θα έλθει από συ-

νάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα σας ανακοινώσουμε τις αποφάσεις του 

Δ.Σ. εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν η άλλη ερώτηση αφορά την ένταξη του Δήμο Σερρών στο πρό-

γραμμα «το ποδήλατο στη ζωή μας». Αν θέλετε, κύριε Κοτρώνη με δυο λόγια, επειδή 

είναι και αυτό μακροσκελές κείμενο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ναι, είναι και αυτό ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο ε-

φαρμόστηκε σε τέσσερεις πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαμοθράκη και τα λοιπά εί-

ναι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά σχετικά, δωρεάν 

είναι όλα αυτά, με ποδηλατοθήκες, σταθμούς ενοικίασης που είναι δωρεάν με πιστω-

τική κάρτα θα μπαίνουμε θα παίρνουμε το ποδήλατο, θα το επαναφέρουμε μετά από 

δυο – τρεις ώρες, εν πάσει περιπτώσει, όταν θέλουμε. Και κυρίως το ένα, πραγματικά 

πρωτοποριακό στη Θεσσαλονίκη, εκεί από ότι κατάλαβα, δεν θα είναι κανονικό πο-

δήλατο, θα είναι από αυτά τα ποδήλατα που υπάρχουν στα γυμναστήρια, θα κάνουμε 

ποδήλατο, θα χάνουμε κιλά και θα παράγουμε ενέργεια, την οποία θα βλέπουμε στην 

οθόνη και φωτίζεται εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης.  

Για αυτό επειδή έληξε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα και επειδή τώρα με αφορμή μια 

ερώτηση του Σταϊκούρα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Φθιώτιδας, 

τέθηκε ότι μπορούν πλέον να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα το πιλοτικό και άλλοι 

Δήμοι, με την ευκαιρία λοιπόν, ρωτάω εάν το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή και εάν 

προτίθεται να ενταχθεί με αίτησή της σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ευχαρι-

στώ.  

κ. Πρόεδρος: Στην ερώτησή σας, κύριε Κοτρώνη, θα απαντήσει ο κύριος Γρηγοριά-

δης. Παρακαλώ, κύριε Γρηγοριάδη έχετε τον λόγο.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι 

Σχετικά με την επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Παναγιώτη Κοτρώνη, σας 

ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Το πρόγραμμα «δρόμοι άθλησης, ποιότητα ζωής- το ποδήλατο στη ζωή μας» του Υ-

πουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιήθηκε σε πιλοτική μορφή σε 4 

δήμους. Η επιλογή των συμμετεχόντων δήμων έγινε από το ίδιο το Υπουργείο με τα 

εξής κριτήρια: 2 αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ένα ορεινό οικισμό (Αρχάγ-

γελος Πέλλας) και ένα ακριτικό νησί (Σαμοθράκη). 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο αποφασίσει, κατόπιν θετικών αποτελεσμάτων από 

την υλοποίηση του πιλοτικού, να χρηματοδοτήσει την επέκταση του συγκεκριμένου 

προγράμματος και σε άλλους Δήμους της χώρας, ο Δήμος Σερρών είναι διατεθειμέ-

νος να υποβάλει σχετική αίτηση, αφού διαθέτει κατάλληλη ωριμότητα και ετοιμότητα 

στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας και δη του ποδηλάτου. Η αίτησή θα συνο-

δεύεται από όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη στήριξη και την προώθηση 

του ποδηλάτου από το Δήμο Σερρών: 



   

Σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Σερρών 

Δράσεις που υλοποιούνται:  

1. Περιγραφή του έργου PIMMS TRANSFER μέσα από το οποίο διανεμήθηκαν 50 

ποδήλατα σε υπαλλήλους του Δήμους για την καθημερινή τους προσέλευση στη 

δουλειά αλλά και στις διάφορες υπηρεσίες 

2. Περιγραφή του έργου ACTIVE TRAVEL NETWORK μέσα από το οποίο δη-

μιουργήθηκε Τοπική Ομάδα Στήριξης του Δήμου για την προώθηση της πεζή με-

τακίνησης και της χρήσης ποδηλάτου και προετοιμάζεται εκστρατεία προώθησης 

της πεζή μετακίνησης και του ποδηλάτου 

3. Απόφαση υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες αστικών αναπλάσεων οδικών 

αξόνων του Δήμου Σερρών» η οποία περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο (Ε.Π. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ) 

Δράσεις που έχουν προταθεί και αναμένεται χρηματοδότηση  

1. Αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για δημιουργία ποδηλατο-

δρόμων μήκους 3,7km (Αύγουστος 2009) 

2. Αίτηση χρηματοδότησης της πράξης CYCLO στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδα-

φικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο οποίο προτάθηκε η χρηματοδό-

τηση δημιουργίας ποδηλατοδρόμου καθώς και η προμήθεια σταθμού ενοικίασης 

ποδηλάτων (σε αυτό ήδη έχουμε πάρει και προέγκριση) 

3. Αίτηση χρηματοδότησης της πράξης MOUNT-EN στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, όπου ανάμεσα σε άλλες δρά-

σεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στον ορεινό όγκο του Λαϊλιά, προτάθη-

κε και η χρηματοδότηση δημιουργίας αφετηρίας αγώνων με ποδήλατα βουνού. 

Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, 

κ. Πρόεδρος: Ναι 

Γκότσης Ηλίας: Σε αυτό μια παρατήρηση. Όχι ο Δήμος είναι διατεθειμένος. Ο Δή-

μος θα είναι έτοιμος. Το διατεθειμένος είναι μια ευρεία έννοια. Θα είναι έτοιμος.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Θα είναι έτοιμος, θα είναι.  

Γκότσης Ηλίας: Να το διορθώσετε, παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στα θέματα της…  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πρόεδρε, ένα λεπτό, μην βιάζεσαι.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, όχι επί του θέματος, όχι, θέλω να κάνω μια πο-

λύ επίκαιρη ερώτηση (διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη και ακολουθεί διάλο-

γος μεταξύ τους)  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι δεν θα κάνω τίποτε, απλά να συμπληρώσω ότι, για την 

ωριμότητα που έχει ο Δήμος Σερρών, σωστά συμφωνώ με τον κύριο αντιδήμαρχο, να 

προσθέσει και το σημερινό θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα για ποδηλατόδρο-

μο στην Δυτικής Θράκης, να το βάλετε και αυτό μέσα για να δείξουμε την ωριμότητα 

του Δήμου.  

κ. Πρόεδρος: Εξυπακούεται. Οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται δεν γίνονται για να πά-

ρετε μια απάντηση και κλείσαμε εκεί και τέλειωσε το θέμα. Έχουμε βαρύτητα, νομί-

ζω.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Και επίσης για να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις, πριν πάμε 

στην ημερήσια διάταξη, κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, επειδή το θέμα το θέσατε εσείς ο 



   

ίδιος, νομίζω ότι είναι σε θέση να απαντήσει ο Δήμαρχος αυτή την στιγμή για την 

ερώτηση που κάνω εγώ, στην ερώτηση για το χαράτσι, λέω συγκεκριμένα,… 

κ. Πρόεδρος: Της ΔΕΗ συγκεκριμένα. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Της ΔΕΗ ναι, για ένα χαράτσι και για αυτούς που δεν έ-

χουν την δυνατότητα, που αδυνατούν να πληρώσουν. Επειδή, ήδη διευρύνεται αυτός 

ο κύκλος, ανεξάρτητα από κομματικές προελεύσεις δημάρχων, μπορεί να μας απα-

ντήσει αυτή την στιγμή ο Δήμαρχος, εάν προτίθεται διαθέσει αυτή την τέτοια, ως ένα 

μέρος, βέβαια, το είπε προηγουμένως, αλλά να διαθέσει τους νομικούς συμβούλους 

και τον τρόπο για αυτούς που αδυνατούν. Να μας απαντήσει σήμερα.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω, ότι, απάντησε ο κύριος Δήμαρχος, χωρίς να γνωρίζουμε καν 

την ερώτηση την οποία υποβάλετε.  

κ. Δήμαρχος: Μα το απάντησα, ξεκάθαρα. Είπα ότι μου ζήτησαν έναν χώρο, τον δί-

νουμε αυτόν τον χώρο, και από κει και πέρα το όλο διαδικαστικό, ότι χρειαστεί να 

βοηθήσουμε στο όλο διαδικαστικό θα έχουμε συνεχώς επαφή με την επιτροπή αυτή 

και θα βοηθάμε.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Έχω τον λόγο, κύριε πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος: Ναι, παρακαλώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε θέλω να θέσω ένα θέμα που δημιουργήθηκε την 

28η Οκτωβρίου σε μερικά Τοπικά Διαμερίσματα. Στο Δήμο Καπετάν Μητρούση και 

στο χωριό του ήρωα Καπετάν Μητρούση παρόλο που ψηφίσαμε μια δαπάνη 3.600,00 

ευρώ δεν υπήρξαν στεφάνια να καταθέσουν. Οπότε ακυρώθηκε και η γιορτή. Θα ή-

θελα να ρωτήσω γιατί έγινε αυτό, αν διερευνήθηκε, σε ένα τέτοιο χωριό, όπου τιμάμε 

και τον Καπετάν Μητρούση, και αν αυτό έγινε και σε άλλα χωριά, και βεβαίως με την 

παράκληση να μην ξανά επαναληφθεί, αλλά εν πάσει περιπτώσει, έκανε πολύ αλγεινή 

εντύπωση σε όλους τους κατοίκους, δεν ξέρω να έγινε και σε άλλα Τοπικά Διαμερί-

σματα. Νομίζω μπορεί να απαντήσει, το λέω γιατί είναι επίκαιρο, δεν νομίζω ότι θα 

το ξανά συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα σύντομα.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμου να απαντήσει. 

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έ-

γκαιρα εμείς ως διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ πήραμε απόφαση έτσι ώστε να 

χρηματοδοτήσουμε για την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου με χρηματικά ποσά τα οποία, 

αν θυμάμαι καλά για το συγκεκριμένο που μου αναφέρεται, κύριε Μηλίδη, ήταν 

300,00 ευρώ, άρα λοιπόν δώσαμε 300,00 ευρώ σε όλες τις πρώην Δημοτικές ενότη-

τες, στις πρώην πρωτεύουσες των παλιών δήμων, και 150,00 ευρώ στις Τοπικές Κοι-

νότητες. Άρα λοιπόν εμείς, ως οφείλαμε να πάρουμε μια απόφαση για να χρηματοδο-

τήσουμε την ημέρα εκείνη το κάναμε έγκαιρα. Από κει και πέρα δεν ξέρω για πιο λό-

γο , πραγματικά δεν ξέρω, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το θέμα και δεν έχω λόγο να 

μην το δεχτώ, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Συγνώμη, το διερευνήσατε; Επειδή έγινε θέμα και το έπαιξαν 

και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Δήμου Ιωάννης: Θα διερευνηθεί αυτό το θέμα άμεσα και στο επόμενο αν θέλετε, 

μπορεί να σας απαντήσω. Ευχαριστώ.  



   

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, θέλετε να δώσετε απάντηση στον κύριο Μηλίδη; Πα-

ρακαλώ.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Εγώ θέλω να βοηθήσω γιατί μόνο 250,00 ευρώ δώσαμε στο 

Μητρούση, Άνω και Κάτω Μητρούση. Τα στεφάνια ήταν από τον Δήμο, δεν ξέρω για 

πιο λόγο δεν κατατέθηκαν. Συγκεκριμένα, πριν από δύο μέρες συνάντησα τον Πρόε-

δρο του Μητρουσίου, είχαμε μια συζήτηση για την 28η. Ο Πρόεδρος δεν γνώριζε ότι 

από την ΚΕΔΗΣ παίρνουν 250,00 ευρώ γιατί λέει ότι δεν είχαν καμιά ενημέρωση. 

Στη συνάντηση των προέδρων δεν ήταν εκείνη την ημέρα, δεν είχα λέει, καμιά ενη-

μέρωση.  

Δήμου Ιωάννης: Αν μου επιτρέπεται, λίγο μια απάντηση πάνω σε αυτό. Εμείς κάνα-

με ως ΚΕΔΗΣ, ραντεβού, σύσκεψη μάλλον, με όλους τους προέδρους, συγκεντρωθή-

καμε την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στην ΚΕΔΗΣ, τους ενημερώσαμε το πόσα 

πρέπει να έχουν για να ξοδέψουν για την συγκεκριμένη ημέρα, τώρα αν ο συγκεκρι-

μένος πρόεδρος επειδή δεν ήταν εκεί, δεν ήξερε, τι να πω.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Είχε κάποιο σοβαρό λόγο. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριε Μηλίδη για να ρίξουμε περισσότερο φως, σας παρακα-

λώ λίγη ησυχία, συνάδελφοι. Επειδή με το θέμα αυτό ασχολήθηκε ο εκπρόσωπος τύ-

που θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο τύπου δύο λόγια επί του θέματος, για να κλεί-

σουμε το θέμα, έτσι.  

Ξυλογιάννης Γεώργιος: Εγώ ασχολήθηκα από την ώρα που ανέκυψε το θέμα, το ο-

ποίο εκ των υστέρων ήρθε σαν αίτημα, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της γιορτής 

και τα στεφάνια και λοιπά. Το Κάτω Μητρούσι δεν έχει σχολείο, δεν έγινε εκδήλωση 

και ως εκ τούτου δεν ήταν στον προγραμματισμό να αγοραστεί κάποιο στεφάνι για να 

κατατεθεί. Αυτό που αποφασίστηκε ήταν για το Άνω Μητρούσι που υπήρχε εκεί κοι-

νοτάρχης και θα γινόταν η όλη διαδικασία της κατάθεσης στεφανιών και μια ολοκλη-

ρωμένη γιορτή, όπως γίνετε κάθε χρόνο. Και για αυτό, εκ των υστέρων λοιπόν, ήρθε 

το αίτημα αλλά θα μπορούσαμε πριν όταν συναποφασίζονταν για το ποια στεφάνια 

θα κατατεθούν, να υπάρχει τέτοιο αίτημα, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για ποια 

στεφάνια θα αγοραστούν οπότε θα μπορούσε να διατεθεί και ένα στεφάνι για το Κά-

τω Μητρούσι. Αλλά, επειδή δεν υπήρχε σχολείο, δεν υπήρχε εκδήλωση, δεν υπήρχε 

κατάθεση για αυτό και δεν έγινε πρόβλεψη για στεφάνι, γιατί δεν υπήρχε προηγούμε-

νο αίτημα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Ξυλογιάννη, ξέρετε τι λέτε τώρα; Δηλαδή μιλάτε για την 

γενέτειρα του Καπετάν Μητρούση; Αντιλαμβάνεστε τι λέτε;  

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού). Κύριε Μηλίδη, νομίζω ότι πήρατε την απάντη-

ση.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Δήμαρχε, συνηγορείτε και εσείς επί αυτού;  

κ. Δήμαρχος: Αφού λέει ότι δεν υπήρξε αίτημα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Αίτημα δεν υπήρξε; Είχαμε ψηφίσει για όλα τα χωριά.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι δόθηκε απάντηση, και πρέπει να κλείσει το θέμα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Μιλάμε για την γενέτειρα του Καπετάν Μητρούση, το έχετε 

αντιληφθεί γιατί μιλάμε;  

κ. Δήμαρχος: Μα δεν υπήρξε αίτημα. 

Ξυλογιάννης Γεώργιος: Το Κάτω Μητρούση δεν είναι κοινότητα. 



   

κ. Πρόεδρος: Ένα στεφάνι δικαιούνταν, ένα πήραν. Έτσι. Να μην είναι επί του θέμα-

τος, κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ πολύ. Όχι επί του θέματος, εάν έχετε άλλη 

ερώτηση να κάνετε, ναι την σέβομαι. Ο κύριος Φωτιάδης ερώτηση; Όχι επί του θέμα-

τος όμως.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε πρόεδρε, παρακαλώ να κρατήσετε την διαδικασία, ο 

κύριος που μίλησε, ως τι μίλησε; 

κ. Δήμαρχος: Εκπρόσωπος τύπου. 

Φωτιάδης Στέφανος: Που είναι ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος; Θα φέρουμε ποιον, τον 

εκπρόσωπο τύπου να μας πει γιατί δεν κατέθεσαν στεφάνι την 28η;  

κ. Πρόεδρος: Επειδή, κύριε … 

κ. Δήμαρχος: Έχει σχέση με το γραφείο τύπου η όλη αυτή διαδικασία. Στην υλοποί-

ηση αυτής της διαδικασίας εμπλέκεται το γραφείο τύπου. Στην υλοποίηση αυτής της 

απόφασης, για αυτό και ο εκπρόσωπος τύπου το γνωρίζει πολύ καλύτερα.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι γίνανε οι σχετικές διευκρινήσεις και ας περάσουμε, κύριοι 

συνάδελφοι στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι συνά-

δελφοι, (χτύποι κουδουνιού). Μπαίνουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

(διακόπτεται από τον κ. Αναστασιάδη, που κάτι λέει). Κύριε Αναστασιάδη, σας πα-

ρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 

Σερρών για το έτος 2012».(χτύποι κουδουνιού). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος 

Μυστακίδης. Παρακαλώ, κύριε Μυστακίδη, έχετε τον λόγο.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι, το τεχνικό πρόγραμμα του 2012 του Δήμου μας συντάχθηκε από την τεχνική υ-

πηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία και αφού έλαβε υπό-

ψη τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, των τοπικών κοινοτήτων και των τοπι-

κών ενοτήτων και με τις δικές μου τις παρατηρήσεις.  

Έτσι στο τεχνικό πρόγραμμα κατανέμονται πιστώσεις για εννιά κατηγορίες. Δηλαδή: 

1. Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες από την ΣΑΤΑ του 2012 που είναι, μέχρι 

στιγμής που έχει δοθεί ΣΑΤΑ 472 περίπου χιλιάδες. 

2. Έργα και επενδύσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 

3756/2009, δηλαδή από τους Κεντρικούς αυτοτελής πόρους.  

3. Έργα και επενδύσεις για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 

Σχολείων. 

4. Έργα και μελέτες προμήθειες που χρηματοδοτούνται από Δημοτικούς πόρους. 

5. Έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ –ΕΠΤΑ. 

6. Έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ και τώρα ΠΡΑ-

ΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

7. Έργα  που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία και οργανισμούς  

8. Έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Κ. Μακεδονίας. 

9. Έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται από το INTERREG & Ευρωπαϊκά προ-

γράμματα. 

Το τεχνικό πρόγραμμα αναπτύσσεται κατά πηγή χρηματοδότησης, ως εξής:  

1. Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες από την ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με τις οδηγί-

ες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης η χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2010 θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την χρημα-

τοδότηση ΣΑΤΑ 2009, έτσι συντάχθηκε και το τεχνικό πρόγραμμα του 2010, η 

κατανομή όμως των πιστώσεων κάλυψε μικρό ποσοστό των προϋπολογισθέντων 

πιστώσεων, διότι όπως γνωρίζετε δεν ήρθε όλη η ΣΑΤΑ 2010. Έτσι προκύψαν 



   

έργα τελειωμένα  που δεν πληρώθηκαν και μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά στο 2011 

ως συνεχιζόμενα, επίσης είχαμε τα έργα σε εξέλιξη που επίσης μεταφέρθηκαν και 

αυτά από το προηγούμενο οικονομικό έτος με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού 

τους. Από την κατηγορία αυτή των έργων εξοφλήθηκαν ορισμένα εν μέρει ή εξ’ 

ολοκλήρου από τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2011, ή από τις πιστώσεις του 50% των 

ΚΑΠ του 2011. Όπως προκύπτει από την κοινή απόφαση των ΥΠ.ΕΣ. – ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 

στους Δήμους θα κατανεμηθούν για το 2011 τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ, από 

τα οποία κατανεμήθηκαν ήδη μόνο τα εβδομήντα επτά εκατομμύρια. Η αντιστοι-

χία που υπάρχει για τον Δήμο μας στα τετρακόσια εκατομμύρια ήταν δύο εκα-

τομμύρια τετρακόσια πενήντα δύο περίπου (2.452.000,00 ευρώ για τον Δήμο 

Σερρών), εάν παίρναμε τα τετρακόσια εκατομμύρια. Αν μοιράζονταν όλα. Τώρα 

όμως που μοιράστηκαν μόνο τα εβδομήντα επτά μας αντιστοιχούν 472 περίπου 

χιλιάδες ευρώ. Με βάση τα παραπάνω και καθώς τα έσοδα από πιστώσεις ΣΑΤΑ 

του 2012 θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα του 2011, μπορούν να καλυφθούν οι α-

νειλημμένες υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να 

προβλεφθούν έργα συντηρήσεων που είναι επείγοντα, απαραίτητα, και από νομο-

θετικές διατάξεις υποχρεωτικά να εκτελεστούν. Σ’ αυτή την κατεύθυνση και προ-

κειμένου να περιορίσουμε κατά το δυνατόν, τις οικονομικές υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την εκτέλεση των έργων που είχαν ενταχθεί σε τεχνικά προ-

γράμματα παρελθόντων ετών, αλλά κυρίως στον προϋπολογισμό του 2010, έχου-

με προβεί σε προσωρινές διακοπές εργασιών και μελετών. Θεωρούμε ότι θα υ-

πάρξει ακόμη μία δόση ΣΑΤΑ, δηλαδή άλλα 472 χιλιάρικα που μπορούν να κα-

τανεμηθούν. Δηλαδή σύνολο περίπου 944 χιλιάδες από ΣΑΤΑ του 2012. και προ-

τείνουμε σε αυτά: Την ένταξη ολοκληρωμένων, συνεχιζόμενων έργων - μελετών 

–υπηρεσιών, καθώς και την ένταξη νέων έργων που αφορούν αποκλειστικά συ-

ντηρήσεις, και επειγουσών αναγκών, τώρα πάμε  

κ. Πρόεδρος: Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε.  

Μυστακίδης Παύλος:  
2. Έργα και επενδύσεις από Κ.Α.Π. Οι πιστώσεις αυτές είναι οφειλές του Ελληνι-

κού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 

του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009. Η κατανομή ποσοστού 50% 

της δόσης έτους 2011 προς τον Δήμο Σερρών ανήλθε σε  669 περίπου χιλιάδων 

ευρώ. Ως εκ τούτου οι πιστώσεις που μπορούν μέχρι σήμερα να κατανεμηθούν 

από αυτούς τους πόρους είναι 669 χιλιάδες ευρώ και  προτείνουμε: Την ένταξη 

ολοκληρωμένων έργων με εκκρεμείς πιστοποιήσεις και πληρωμές, την ένταξη 

νέων έργων τα οποία κρίθηκαν αναγκαία μετά από προτάσεις των Τοπικών Συμ-

βουλίων και αξιολογήθηκαν από την υπηρεσία. Συνοπτικά παραθέτουμε ένα πί-

νακα στον οποίο φαίνεται αυτό το ποσό, δηλαδή οι δύο δόσεις της ΣΑΤΑ, συν το 

50% των ΚΑΠ που ανέρχεται στο ποσό του 1.612 χιλιάδων, 1.613 χιλιάδων περί-

που. Από αυτό το ποσό το 20% που είανι 322 και μισό χιλιάδες θα διατεθεί για 

έργα σε όλο τον Δήμο. Το υπόλοιπο 80% κατανέμεται, σύμφωνα με τα ποσοστά 

που βγήκαν για κάθε δημοτική ενότητα σε σύγκριση με την ΣΑΤΑ που πήρε κάθε 

ενότητα σε σχέση με την συνολική ΣΑΤΑ και αντιστοιχούν στην Δημοτική Ενό-

τητα Σερρών 813 χιλιάδες περίπου, στην Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως 126 χι-

λιάδες περίπου, στην Δημοτική Ενότητα Λευκώνα 119 χιλιάδες περίπου, στην 

Δημοτική Ενότητα Κ. Μητρούση 175 χιλιάδες περίπου, στην Τοπική Κοινότητα 

Ορεινής 40 χιλιάδες περίπου και στην Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς 16 χι-

λιάδες περίπου. Στη συνέχεια έχουμε εξειδικευμένους πίνακες στους οποίους φαί-

νεται η κατανομή πιστώσεων που αναλογούν σε κάθε δημοτική ενότητα και έχει 



   

σχέση με τον πληθυσμό και υπάρχει κατανομή ανά άτομο και το σύνολο της κα-

τανομής. Στον επόμενο πίνακα έχουμε την κατανομή ανά δημοτική και τοπική 

κοινότητα. Λοιπόν, παραθέτουμε ένα πίνακα, ο οποίος πίνακας αφορά τα έσοδα 

που είναι από ΣΑΤΑ και από ΚΑΠ, δημοτικούς πόρους παρελθόντων ετών. Δη-

λαδή ο πίνακας που ξεκινά από την σελίδα 4 και καταλήγει στην σελίδα επτά στη 

μέση αφορά ποσά παρελθόντων ετών. Βγαίνει ένα σύνολο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 

Πάμε τώρα στη ΣΑΤΑ του 2012, δηλαδή αυτά τα 1,6 εκατομμύρια που λέμε ότι 

θα κατανεμηθούν από την ΣΑΤΑ του 2012. Στο κάτω μέρος της σελίδας επτά υ-

πάρχουν νέα έργα και μελέτες του Δήμου Σερρών από το 20% των εσόδων της 

ΣΑΤΑ που είναι δηλαδή για όλο τον Δήμο. Και έχουμε εννιά – δέκα έργα. Στη 

συνέχεια έχουμε έναν πίνακα, ο οποίος αφορά συνεχιζόμενα έργα της Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών από το 80% και ούτω καθεξής, είναι έργα συνεχιζόμενα για ό-

λες τις Δημοτικές Ενότητες. Επίσης σε όσες ενότητες, πράγμα το οποίο συνέβη 

παντού, εκτός από την ενότητα Σκουτάρεως, όπου τα συνεχιζόμενα έργα κάλυψαν 

το ποσό που της αντιστοιχούσε, αν δείτε δηλαδή, σε κάθε ενότητα, το ποσό που 

τους αντιστοιχεί ταυτίζεται με το ποσό που έχει υπολογιστεί στη σελίδα δύο. Λοι-

πόν, εκτός από την ενότητα Σκουτάρεως που καλύφθηκαν από τα συνεχιζόμενα 

έργα, σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες και στις τοπικές κοινότητες υπάρχουν και-

νούργια έργα. Εδώ κλείνουμε με την ΣΑΤΑ του 2012 στη σελίδα 11 και στο κάτω 

μέρος αναφέρουμε:  

3. Έργα και επενδύσεις για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

ΣΑΤΑ Σχολείων. Οι πιστώσεις αυτές διατίθενται αποκλειστικά σε συντηρήσεις 

διδακτηρίων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και  σε επιχορηγήσεις των 

σχολικών επιτροπών. Μέχρι σήμερα δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολεί-

ων και για τον λόγο αυτό δεν προτείνεται κανένα έργο, αλλά μόνον τα συνεχιζό-

μενα, υπάρχει και ένας πίνακας των συνεχιζόμενων έργων. Επίσης πάμε στη σε-

λίδα 12, που έχουμε την παράγραφο 4 για τα:  

4. Έργα και μελέτες προμήθειες που χρηματοδοτούνται από Δημοτικούς πό-

ρους. Λόγω μη διάθεσης πιστώσεων δεν προτείνεται κανένα νέο έργο για χρημα-

τοδότηση από Δημοτικούς πόρους. 

5. Έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ –ΕΠΤΑ.  

6. Έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ και τώρα 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Οι πιστώσεις αυτές προέρχονται από προγράμματα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και ΥΠΕΚΑ και διατίθενται αποκλειστικά σε έργα 

και μελέτες που είναι ενταγμένα στα παραπάνω προγράμματα των παρελθόντων 

ετών. Αφορούν κυρίως οφειλές παρελθόντων ετών που οι πιστώσεις είτε δεν έ-

χουν έλθει ακόμη στον Δήμο, είτε δεν έκλεισαν λογαριασμοί των αναδόχων. Έ-

χουμε ένα πίνακα στη  σελίδα 13 όπου είναι τα έσοδα προγραμμάτων ΘΗΣΕΑΣ – 

ΕΠΤΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και τα έργα που αντιστοιχούν στο Δήμο από 

αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή το ΘΗΣΕΑ, ΕΠΤΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Ε-

πίσης στο μέσον της σελίδας 13 την παράγραφο που αφορά  

7. Έργα που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία και Οργανισμούς. Οι πιστώσεις 

αυτές προέρχονται από προγράμματα διαφόρων Υπουργείων και διατίθενται απο-

κλειστικά σε έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από συγκεκριμένη ΣΑΕ του κάθε 

υπουργείου ή Οργανισμού, και έχουμε έναν πίνακα με αυτά τα έργα από τα Υ-

πουργεία και τους Οργανισμούς.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε αντιδήμαρχε. 

Μυστακίδης Παύλος: Δύο λεπτά. 

κ. Πρόεδρος: Όχι και δύο λεπτά. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο σας. Παρα-

καλώ πολύ.  



   

Μυστακίδης Παύλος: Στη σελίδα 14 έχουμε: 

8. Έργα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Κ. Μακεδονίας, από το IN-

TER & Ευρωπαϊκά προγράμματα. Και εκεί παρατίθεται ένας πίνακας με όλα αυτά 

τα έργα. Και εδώ κλείνουμε με αυτόν τον πίνακα κλείνει το τεχνικό πρόγραμμα 

και προτείνω την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

κ. Πρόεδρος: Κύκλος ερωτήσεων. Παρακαλώ τον γραμματέα να σημειώσει τα ονό-

ματα. Ερωτήσεις από τον κύριο Γάτσιο, τον κύριο Μηλίδη, τον κύριο Αναστασιάδη, 

άλλος κανείς; όχι. Ο κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να ρω-

τήσω εκεί που ανέφερε ο κύριος αντιδήμαρχος, στην σελίδα 2, θεωρούμε ότι θα υ-

πάρξει τουλάχιστον άλλη μια ισόποση κατανομή, παρόλο ότι είναι κουτσουρεμένη, 

έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι θα πάρουμε αυτήν την δεύτερη κατανομή που είναι άλ-

λα 471 χιλιάδες και τα λοιπά γιατί αν δεν την πάρουμε τι γίνεται από κει και πέρα. 

Αυτό ήθελα να ρωτήσω  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γάτσιος ερώτηση. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Στη σελίδα 7, κύριε αντιδήμαρχε, λέει για σύνολο συνεχιζόμε-

νων έργων - δράσεων με υπάρχουσες πιστώσεις παρελθόντων ετών 1.514, όταν λέει 

υπάρχουσες πιστώσεις παρελθόντων ετών, υπάρχουν οι πιστώσεις;  

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως υπάρχουν οι πιστώσεις του 9 του 10  

Γάτσιος Αθανάσιος: Μερικά έργα έχουν υλοποιηθεί, γιατί ξαναμπαίνουν στο νέο 

πρόγραμμα;  

Μυστακίδης Παύλος: Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποια υπόλοιπα.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Δεν έχουν πληρωθεί, αλλά ίσως μπορεί και να πληρωθούν μέ-

χρι τέλος.  

Μυστακίδης Παύλος: Ναι.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Και ορισμένα άλλα έργα είναι από ανταποδοτικούς πόρους, 

γιατί ξοδεύουμε την ΣΑΤΑ σε αυτά τα έργα, ενώ θα μπορούσε να γίνονταν από ειδι-

κούς ανταποδοτικούς πόρους, παραδείγματος χάριν, να πω για να γίνω πιο σαφής, 

κάποιοι δημότες πληρώνουν τέλη νεκροταφείων και εμείς από την ΣΑΤΑ ξοδεύουμε 

για να κάνουμε ένα έργο σε κάποιο κοιμητήριο, δεν υπάρχει λόγος, εφόσον υπάρχει 

ανταποδοτικός πόρος.  

Μυστακίδης Παύλος: Ναι, αφενός νομίζω ότι δεν επαρκούν… 

κ. Πρόεδρος: Θα απαντήσετε συνολικά.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Και ακόμη μια ερώτηση, πως μπήκαν οι προτεραιότητες σε 

σχέση με τις περυσινές υποχρεώσεις; Γιατί βλέπω σε ορισμένες δημοτικές ενότητες 

πληρώνουμε μόνο υποχρεώσεις και  έχουμε ένα έργο, σε ορισμένες δημοτικές ενότη-

τες, που ξέρω ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, μισά νέα έργα, μισές υποχρεώσεις. Άλλες 

υποχρεώσεις σε εκείνες τις δημοτικές ενότητες υπάρχουν; Παρελθόντων οικονομικών 

ετών μιλάω.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ ήθελα να πω ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα έπρεπε 

να γίνει μόνο του μια συνεδρίαση. Δεν μπορούμε να έχουμε 45 θέματα και να έχουμε 

το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε. , τι τώρα, μπορούμε να μιλήσουμε δεν αφήνεις τον 

άνθρωπο να ολοκληρώσει. 

κ. Πρόεδρος: Θα μας κατηγορήσουν πολλαπλά αν το φέρουμε ως μόνο θέμα. 



   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν παίρνουμε 

χρήματα, μήπως πληρώθηκε κανένας σύμβουλος ακόμη; Δεν παίρνουμε χρήματα.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι εάν κάποιος το έχει διαβάσει, το έχει μελετήσει το θέμα  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τα χρήματα, κύριε Πρόεδρε, 

δεν θέλουμε χρήματα, να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση μόνο με αυτό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δώστε απαντήσεις, κύριε Μυστακίδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Μυστακίδη, δεν μας είπατε τίποτε για το πρόγραμ-

μα! Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα που το κάνατε εσείς, σας παρακαλώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη μπορείτε να δώσετε, να ξεκινήσετε τις απαντήσεις.   

Μυστακίδης Παύλος: Να απαντήσω πρώτα, ανάποδα, στον κύριο Γάτσιο, (ακούγε-

ται στο βάθος ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος φωνάζει ότι αυτό δεν είναι πρόγραμμα 

που μας δώσατε). Κύριε Γάτσιο, σχετικά με τα έργα που είπατε για τα ανταποδοτικά 

έσοδα, αυτά που βάλαμε για τα νεκροταφεία είναι γιατί τα ζήτησαν οι τοπικές κοινό-

τητες και τα ιεράρχησαν σύμφωνα με την αναγκαιότητα και το επείγον του θέματος, 

για αυτό και τα βάλαμε και δεν ξέρω αν επαρκούν οι πόροι αυτοί, τα έσοδα από α-

νταποδοτικά για να γίνουν αυτά τα έργα. Για κάποια έργα είπατε που δεν υπάρχουν; 

Την δεύτερη ερώτηση. Ναι απάντησα σε αυτό. Κοιτάξτε, ήμασταν υποχρεωμένοι να 

βάλουμε όλα τα συνεχιζόμενα έργα με βάση τον Καλλικράτη, πρέπει να πληρωθούν 

ότι προηγούμενες οφειλές έχουμε. Μπαίνουν αυτά τα συνεχιζόμενα με τα υπόλοιπά 

τους, όπως σας είπα, είτε γιατί συνεχίζονται τα έργα, είτε γιατί τελείωσαν, αλλά δεν 

πληρώθηκαν ακόμη, τα πληρώνουμε, τα ξοφλάμε και εφόσον περισσεύουν κάποια 

κονδύλια που αντιστοιχούν στην τοπική ή δημοτική κοινότητα τότε βάζουμε αυτά τα 

νέα έργα, τα οποία μας τα ζήτησαν οι πρόεδροι με σειρά προτεραιότητας. Προφανώς 

άλλες οφειλές δεν υπάρχουν. Μα αυτό λέμε ότι οφειλή υπήρχε τη βάζαμε ως συνεχι-

ζόμενο έργο, ως συνεχιζόμενα.  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχουν, πως δεν υπάρχουν οφειλές! 

Μυστακίδης Παύλος: Οι οφειλές που υπάρχουν δεν αφορούν τη ΣΑΤΑ. Οι άλλες 

οφειλές δεν αφορούν την ΣΑΤΑ. Εμείς, σε συνεργασία με το λογιστήριο, ότι οφειλές 

υπήρχαν από ΣΑΤΑ τις βάλαμε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύκλος τοποθετήσεων.  

κ. Δήμαρχος: Θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω στο ερώτημα γιατί εξαντλούμε την 

ΣΑΤΑ και δεν βάζουμε από ιδίους πόρους, δηλαδή κάνουμε κάποια έργα. Αν το κά-

ναμε αυτό θα ήταν πλασματικό το τεχνικό πρόγραμμα, όπως γινόταν έτσι επί χρόνια. 

Ιδίους πόρους, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν οι δήμοι. Τα χρήματα που παίρνουμε από 

τους ιδίους πόρους ίσα – ίσα φτάνουν για την λειτουργία του δήμου. Δηλαδή για να 

μαζέψουμε τα σκουπίδια, για το πράσινο, για κάποιες εκδηλώσεις, για τον φωτισμό, 

και τα λοιπά, και δεν φτάνουν, έτσι. Αν βάζαμε έργα από ιδίους πόρους θα ήταν ένα 

πλασματικό τεχνικό πρόγραμμα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, συνάδελφοι, τοποθετήσεις. Ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Γά-

τσιος, άλλος τοποθέτηση, ο κύριος Κοτρώνης, η κυρία Σαραντίδου και ο κύριος Ανα-

στασιάδης. Έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας την 

εισήγηση του κυρίου αντιδημάρχου για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου μας διαπι-

στώνει κανείς ότι γίνεται μια απλή ανάγνωση του προγράμματος όπως έχει κατατεθεί 



   

από τις διάφορες υπηρεσίες, χωρίς μέσα να έχει αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να 

υπάρχει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή η πολιτική χροιά, οι στόχοι. Δεν το είδα 

αυτό στην εισήγηση. Βλέποντας λοιπόν αυτό το πρόγραμμα διαπιστώνω ότι δεν έχει 

οραματική προοπτική. Είναι φτωχό, γενικώς, χωρίς τους στόχους εκείνους που χρειά-

ζονται για να αναδειχθεί ο δήμος μας. Βεβαίως θα μου πείτε ότι στην κρισιμότητα της 

καταστάσεως γίνονται αντιληπτά πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι. 

Αλλά, παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ένα τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει και ένα 

όραμα, μια προοπτική, και βέβαια να πολεμήσουμε, (γιατί γελάτε κύριε Στεργίου, δεν 

σας αρέσουν αυτά που λέω, να τα πείτε εσείς αν θέλετε),  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Κύριε Μηλίδη παρακαλώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Βλέπω γελάτε, αστεία σας φαίνονται; 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, σας παρακαλώ, συνεχίστε, έχετε τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Καλά, θα κάνω και εγώ το ίδιο, αν είναι έτσι, αν σας αρέσεις. 

Λοιπόν, εν πάσει περιπτώσει, λοιπόν, πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει, θα πρέπει να 

υπάρχει μια πολιτική έμπνευση, την οποία δεν την βλέπω στο τεχνικό πρόγραμμα, το 

βλέπω ότι είναι έτσι ένα πρόγραμμα διαχειριστικό.  

Έκανα μια ερώτηση, δεν πήρα απάντηση, ίσως του διέφυγε του κυρίου αντιδημάρ-

χου, ότι σύμφωνα με την ΣΑΤΑ του 2011 και με αυτά που εξαγγέλθηκαν από την κε-

ντρική εξουσία, για τον δήμο μας ήταν να έρθει το ποσό των 2.451 χιλιάδες ευρώ, 

βεβαίως αυτό θεωρώ ότι είναι μάλλον, όχι μάλλον είναι ανέφικτο από ότι βλέπω, και 

ήρθαν μόνο 471 χιλιάδες και κάτι. Περιμένουμε την δεύτερη δόση, την ισόποση, την 

οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολο αν θα έρθει, και αν δεν έρθει η κατανομή 

που γίνεται στο τεχνικό πρόγραμμα δυστυχώς πάει στον αέρα, δεν μπορεί να υλοποι-

ηθεί, είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσό των 471 χιλιάδων και δεν άκουσα από τον κύ-

ριο εισηγητή κάποια εναλλακτική πρόταση, κάτι διαφορετικό ή πως θα γίνει.  

Επίσης οι οφειλές από το δημόσιο, σύμφωνα με τον νόμο του 89 και του 2007, είναι 

λίγες, και αυτές δεν ξέρω, πήραμε μόνο το 50%, αν κατάλαβα καλά, δεν πιστεύω ότι 

θα έρθουν άλλα λεφτά, σίγουρα υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν και 

αυτά νομίζω θα πρέπει, δεν ξέρω με τι τρόπο, αλλά νομίζω ότι μέσω των συλλογικών 

οργάνων θα πρέπει να γίνει έντονη διεκδίκηση γιατί μιλάμε για τα τελείως απαραίτη-

τα. Δεν μιλάμε για πλεονασμούς, δεν μιλάμε για περιττές δαπάνες. Μιλάμε απλώς για 

αυτά που απαιτούνται, τα στοιχειώδη σε έναν δήμο. Σήμερα, τώρα δεν έχουμε πλέον 

κάποια δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε μεμονωμένα σαν δήμος, 

έχουν συσταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τα όργανα, και οι ΠΕΔ, και η ΚΕΔ, άρα θα 

πρέπει εκεί νομίζω να είμαστε πάρα πολύ διεκδικητικοί, να επιμένουμε για τον δήμο 

Σερρών, διότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, αλλά να επιμέ-

νουμε ώστε αυτά τα ποσά να κατανεμηθούν. Λέμε για την οικονομία την κρίσιμη, ότι 

υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση, βεβαίως υπάρχει, όμως, πιστεύω ότι μπορούν να 

μειωθούν δραστικά δαπάνες οι οποίες γίνονται σε κάποιους άλλους οργανισμούς, οι 

οποίοι ούτε αντικείμενο έχουν, ούτε έχουν προσφέρει τίποτε στην Ελληνική κοινωνί-

α, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να γίνουν περικοπές και όχι στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης που είναι τα ζώντα κύτταρα μιας κοινωνίας. Νομίζω ότι όλοι απευθύ-

νονται στο δήμο για οποιονδήποτε έργο, για οποιονδήποτε γίνεται. Άρα λοιπόν, πι-

στεύω ότι εδώ, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα διεκδικητικοί.  



   

Θα πω μια κουβέντα μόνο, α για την ΣΑΤΑ των σχολείων, αυτό είναι πραγματικά 

πολύ, μου κάνει πολύ αλγεινή εντύπωση που δεν έχουμε τίποτε για την ΣΑΤΑ σχο-

λείων. Νομίζω ότι θα υπάρξουν τρομακτικά προβλήματα στα σχολεία, χωρίς καθόλου 

– καθόλου χρηματοδότηση.  

Τώρα για τις δαπάνες επιγραμματικά θα μπορούσα να πω ότι είδα από έσοδα του δή-

μου παραδείγματος χάριν, 90 χιλιάδες ευρώ, στη σελίδα 7, υπ΄ αριθμό, αύξοντα αριθ-

μό στην 62, ότι για συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών, και τα λοιπά στους φωτεινούς 

σηματοδότες στις διασταυρώσεις, θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσό, το αποτέλε-

σμα όμως δεν είναι το αναμενόμενο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε ανάλογο 

αποτέλεσμα για τους σηματοδότες, πολλές φορές το είχαμε φέρει, και εγώ προσωπικά 

αλλά και άλλοι συνάδελφοι σαν θέμα, δεν λειτουργούν καλά. Θεωρώ δηλαδή ότι εί-

ναι κάποιες δαπάνες, όπως μου έκανε σχετικά εντύπωση ότι την δαπάνη για τα ασαν-

σέρ στα Αστέρια 4.283,00 ευρώ, ετήσια δαπάνη, θεωρώ ότι είναι μεγάλη. Έτσι νομί-

ζω, δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει, όπως για την σήμανση των οδών 17.500,00 ευρώ, 

όπου και εκεί δεν είδαμε αποτέλεσμα. Θέλω να πω δηλαδή, για να μην απαριθμήσω 

πάρα πολλά, δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν 

μειώσεις δαπανών, ούτως ώστε να υπάρχουν κάποια χρήματα για κάποιους άλλους 

στόχους, και άλλους σκοπούς.  

Εκείνο που, τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, 

ότι δεν έχουμε, όπως είπα στην αρχή, το τεχνικό πρόγραμμα, δεν έχει εκείνη την έ-

μπνευση για κάποια έργα τα οποία νομίζω έπρεπε να ενταχθούν στο τεχνικό πρό-

γραμμα και δεν εντάχθηκαν. Παράδειγμα, υπάρχει και όλοι το γνωρίζουμε κυκλοφο-

ριακό χάος στην πόλη μας. Δεν είδα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα για κάποια διάνοι-

ξη ενός δρόμου, όπως είναι η Νικομήδειας, ενδεχομένως την διάνοιξη στην περιοχή 

που θα πηγαίνει προς τα ΚΤΕΛ, νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια μετεγκατά-

σταση του ΚΤΕΛ προς τον κεραυνό, εκεί υπάρχει λοιπόν ένα χάλασμα, ένα σπίτι, δεν 

είναι σπίτι είναι κάτι χαλάσματα, δεν είδα να μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα κάτι 

τέτοιο, ούτως ώστε να υπάρχει ελεύθερη δίοδος των οχημάτων, μια που θα πάει και 

το ΚΤΕΛ εκεί. Η πόλη μας έχει ανάγκη από ανάσα, σε αυτό το κυκλοφοριακό χάος, 

αυτό μπορεί να γίνει με κάποια τέτοια έργα. Δεν είδα κανένα από αυτά στο τεχνικό 

πρόγραμμα. Και είναι και η πρότασή μας αυτή.  

Επίσης δεν είδα κανένα έργο να εντάσσεται για την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. 

Η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων όπου κάθε μέρα, το γνωρίζετε όλοι, χιλιάδες συ-

μπολίτες μας και όχι μόνο, και ξένοι την περπατούν, προσπαθούν να την απολαύσουν 

είναι εγκαταλειμμένη. Είναι πραγματικά εγκαταλειμμένη. Δεν είδα κάποιο, όταν μι-

λούσα για πολιτικούς στόχους και έμπνευση, αυτό εννοώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν 

είναι δυνατόν μόνο να κάνουμε μια απλή διαχείριση. Και εν πάσει περιπτώσει, του-

λάχιστον, να είναι μέσα στους στόχους μας. Επίσης ήθελα να δω τι θα γίνει με το θέ-

μα του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Ομόνοια, είναι από το Ελλάδα 2004, βλέπω ότι 

πολύ καρκινοβατεί, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι, νομίζω ότι θα πρέπει να το εντά-

ξουμε για να, εάν έχει λήξει αυτό το πρόγραμμα και δεν υπάρχει περίπτωση να χρη-

ματοδοτηθεί, τότε δεν υπάρχει λόγος να το βάζουμε κάθε χρόνο στο τεχνικό πρό-

γραμμα. Είναι από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το 

βάζουμε. Ίσα – ίσα να το βλέπουμε και να μην γίνεται τίποτε.  



   

Το τεχνικό πρόγραμμα στο τέλος κύριε πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

βλέπει κανείς ότι το σύνολό του είναι 19.087.000,00 ευρώ εκ των οποίων στο ΕΣΠΑ 

και στα προγράμματα τα Ευρωπαϊκά είναι 13.328.000,00 ευρώ. Δηλαδή το μεγαλύτε-

ρο ποσό είναι από το ΕΣΠΑ και στα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Άρα λοιπόν, θα πρέ-

πει εκεί να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, ώστε να μπορέσουμε και να απορροφή-

σουμε αυτά τα ποσά, αλλά και να προτείνουμε και άλλα περισσότερα. Ξέρετε πολύ 

καλά, δυστυχώς στην χώρα μας και στο δήμος μας η απορροφητικότητα είναι πάρα, 

παρά, πάρα πολύ μικρή. Και εφόσον περνάμε τέτοια δυσχερή οικονομική κρίση είναι 

αυτό μια σημαντική λύση, διότι, όπως σας είπα από 19 εκατομμύρια του συνόλου του 

προγράμματος, τα 13 εκατομμύρια είναι σε αυτά τα προγράμματα.  

Θα ήθελα λοιπόν, κύριε πρόεδρε, να ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά με τις 

παρατηρήσεις που έχω κάνει. Είναι κάποιες παρατηρήσεις και κυρίως στον σχεδια-

σμό, στην προοπτική, στους στόχους, αφού βέβαια γίνει ιεράρχηση. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γάτσιος έχει τον λόγο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μελετώντας το 

τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2012, έχω να κάνω βεβαίως πάρα πολλές παρατηρή-

σεις, αλλά η κυρίαρχη παρατήρηση είναι αυτή που βλέπω ότι ξανά βελτιωμένος σε 

σχέση με πέρυσι πάρα πολύ, πέρυσι δεν ήταν τίποτε, κανέναν τεχνικό πρόγραμμα, 

αλλά είναι τόσο πρόχειρο που δυστυχώς δείχνει μια ανοργάνωτη κατάσταση γενικό-

τερα. Πρώτα – πρώτα το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο η ΣΑΤΑ. Τεχνικό πρό-

γραμμα είναι όλοι οι πόροι του δήμου, όσα χρήματα μαζεύουμε, τι περισσεύον από 

αυτά και τα βάζουμε μέσα για να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Είμαι βέβαιος, ότι 

και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα και θυμηθείτε, κύριοι συνάδελφοι, ότι στο πρώτο 

τρίμηνο θα έρχεται για αναμόρφωση. Εάν δεν είναι έτσι, να το θυμηθείτε. Στο πρώτο 

τρίμηνο του 12. Τα ανταποδοτικά, μνας είπε ο κύριος Δήμαρχος, δεν τα βάλαμε για 

να είναι πραγματικό το τεχνικό πρόγραμμα, δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που τα έχουμε σε επόμενο θέμα, σε ότι αφορά 

τον απολογισμό του 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου, ξέρετε πόσα χρήματα πλεόνασμα έχει ο 

δήμος; 7.200.000,00 ευρώ. Στοιχεία της υπηρεσίας, δεν είναι δικά μου στοιχεία. 12, 

εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια, συνολικά, τέλος πάντων τα έχω μαζέψει, 7.200.000,00 

ευρώ είναι το πλεόνασμα στο πρώτο εννιάμηνο του δήμου. Οι ανταποδοτικοί πόροι, 

όπως είπα και προηγουμένως, που πηγαίνουν, δ εν θα μπουν στο τεχνικό πρόγραμμα; 

Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο κόσμος, και μάλιστα εδώ θα έπρεπε να γίνει μια με-

λέτη, μια εργασία να δούμε τι ανταποδοτικότητα περίπου έχει ο κάθε τόπος, και έστω 

στα πρότυπα της ΣΑΤΑ ή των άλλων χρηματοδοτήσεων που μας έχει δώσει κατεύ-

θυνση η πολιτεία να μπαίναμε στο 80% τουλάχιστον, να πήγαιναν σε αυτήν την πε-

ριοχή. Ξέρετε πόσα χρήματα εισπράττουμε από εκμισθώσεις; Που πάνε αυτά τα χρή-

ματα; Βεβαίως, σε όλο το 11, δυστυχώς, δεν είχατε μηχανισμό να εισπράξετε χρήμα-

τα. Ερχόταν οι δημότες μας να πληρώσουν λεφτά και δεν μπορούσαν να πληρώσουν. 

Να βάλω ένα άλλο, μια άλλη διάσταση ακόμη, υπάρχουν μερικοί εξειδικευμένοι πό-

ροι, παραδείγματος χάριν είναι κάποιοι πόροι οι οποίοι πληρώνονται για συγκεκριμέ-

νο σκοπό, εκείνοι θα μπουν; Και για να είμαι πιο σαφής, και πιο κατανοητός. Στον 

δικό μου τον τόπο, ας πούμε, έχουμε δώσει κάποια οικόπεδα πληρώνουν οι άνθρωποι, 

θέλουν να πληρώσουν, τώρα τους στείλατε κάποια χαρτιά, εκείνα δεν θα γίνουν κά-



   

ποια έργα υποδομής στην επέκταση του οικισμού που έχει γίνει μέχρι τώρα; Δεν είναι 

χρήματα του δήμου, είναι χρήματα των δημοτών, οι οποίοι πληρώνουν για συγκεκρι-

μένο σκοπό. Λοιπόν, οι ίδιοι πόροι, κατά την γνώμη μας, θα έπρεπε να μπουν μέσα 

στο τεχνικό πρόγραμμα, εκτός αν δεν μπορείτε να ξέρετε περίπου τι ίδιους πόρους 

έχουμε. Τα χρήματα τα οποία έρχονται από την ΚΑΠ, φτάνουν και περισσεύουν, έ-

φταναν σε μας που ήμασταν πρώην δήμοι., δεν φτάνουν τώρα που έχουμε τεράστια 

οικονομία κλίμακας στο Δήμο Σερρών; Όπου πληροφορούμαι ακόμη, ευτυχώς να συ-

νεχίσει έτσι η κατάσταση, πληροφορούμαι ότι, οι χρηματοδοτήσεις είναι ίδιες, κύριοι 

συνάδελφοι, το έχουμε πει και άλλη φορά. Όσα παίρνανε οι πρώην δήμοι, τώρα παίρ-

νει ο δήμος Σερρών αθροιστικά. Από την οικονομία της κλίμακας όμως και από τους 

πολύ λιγότερους αιρετούς έχει πολλά περισσότερα χρήματα πλεόνασμα. Εμείς δεν 

θέλουμε να είμαστε μεμψίμοιροι, θα ψηφίσουμε και εμείς το τεχνικό πρόγραμμα, αλ-

λά παρακαλούμε πάρα πολύ να ενσωματωθεί ή δυνατόν και τώρα, να ενσωματωθούν 

κάποια άλλα έργα και δραστηριότητες, ανάλογα τους ιδίους και ανταποδοτικούς πό-

ρους που έχει κάθε τόπος, σε ένα τουλάχιστον βαθμό, δεν μιλάμε απόλυτα. Ευχαρι-

στώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης έχει τον λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εγώ θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση στη συζήτηση αυ-

τή, που νομίζω ότι γίνεται τελείως σε θεωρητική βάση, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανό-

τητα, για να μην πω βεβαιότητα, ότι θα υλοποιηθεί, θα χρηματοδοτηθεί μάλλον ένα 

πολύ μικρό μέρος του τεχνικού προγράμματος. Η κατάργηση, η ουσιαστική κατάρ-

γηση του πράσινου ταμείου που πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε με τόση υπερηφά-

νεια η Κυβέρνηση μεταφέροντας το 95%, όπως γνωρίζετε, των πόρων στον κρατικό 

προϋπολογισμό και εν συνεχεία στο μνημόνιο, είναι ένα μικρό παράδειγμα, αυτό δεν 

σημαίνει ότι θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά υπό τέτοιες συνθήκες 

είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας σωστός και αξιόπιστος προγραμματισμός, δυστυχώς 

αυτός ήταν ο μοναδικός στόχος του Καλλικράτη, να προσθέσει αρμοδιότητες στους 

δήμους, αφαιρώντας ταυτόχρονα, όχι μόνο από τους καινούργιους, αλλά και από τους 

παλιούς πόρους. Και αυτό βεβαίως είναι σε βάρος των πολιτών και κυρίως της περι-

φέρειας, γιατί όπως βλέπετε τα πιλοτικά προγράμματα και διάφορα άλλα τέτοια ως 

αφετηρία έχουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Συνεπώς το πρόβλημα για την περιφέρεια εί-

ναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό έγινε για να ελαφρυνθεί η Κεντρική Κυβέρνηση και να 

μεταφερθεί το πρόβλημα στους δήμους. Εν πάσει περιπτώσει, θέλω να συμφωνήσω 

με τους δύο προηγούμενους ομιλητές, αλλά να θέσω το ερώτημα, αφού είναι σχεδόν 

σίγουρο, εκτός αν κάποιος δεν το πιστεύει ότι από το τεχνικό αυτό πρόγραμμα θα υ-

λοποιηθεί το 1/10, δεν έπρεπε να υπάρχει εδώ, κύριε Γάτσιο, μια ιεράρχηση των στό-

χων του τεχνικού προγράμματος για να ξέρουμε και εμείς εδώ με διαφάνεια, τι ακρι-

βώς θα συμβεί εάν η χρηματοδότηση αρκεί για δέκα έργα; Ποιος θα την κάνει αυτή 

την αξιολόγηση; Εγώ σας λέω ότι μας λέτε ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα κοστίζει 

ένα εκατομμύριο, έρχονται εκατό χιλιάδες, εμείς ψηφίζουμε όλα αυτά τα υπό κατα-

σκευή έργα, που είναι 15 σελίδες και τα χρήματα επαρκούν για τα δέκα, ποια θα υλο-

ποιήσετε; Εμείς δεν θα ερωτηθούμε; Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Η κύρια Σαραντίδου.  



   

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές κατά επανάληψη, ότι το 

τεχνικό πρόγραμμα, όπως και ο προϋπολογισμός σε μια δημοτική αρχή, σε έναν δήμο 

είναι ο καθρέφτης της πολιτικής της. Και ο καθρέφτης της πολιτικής της δικιάς σας 

δημοτικής αρχής φαίνεται καθαρά σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι πραγματικά 

πάρα πολλά αυτά που θέλαμε να πούμε γενικότερα, και επί μέρους για ζητήματα που 

βρίσκονται μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα θα ήθελα να πω και να γίνει ξεκάθαρο. Αυ-

τά τα χρήματα που έρχονται από την κεντρική εξουσία, δεν είναι δώρο που μας κάνει 

η κεντρική εξουσία. Είναι τα χρήματα που έχουν πληρώσει οι Σερραίοι δημότες για 

να γυρίσουν πίσω στο δήμο τους και να έχουν τα έργα τα απαραίτητα που χρειάζο-

νται. Δεν μας κάνει κανένας δώρο. Έχω πει πάρα πολλές φορές για την οικονομική 

κρίση και όλα αυτά. Τα 110 δις εκατομμύρια που θα πάρουμε δανεικά από τους έξω 

θα δοθούν όλα στις τράπεζες και μάλιστα δεν θα δοθούν μόνο 110 δις, θα δοθούν 132 

δις εκατομμύρια στις τράπεζες, δηλαδή άλλα 20δις θα προσθέσουμε εμείς από τους 

μισθούς μας και τις συντάξεις μας. Άρα λοιπόν η κρίση αυτή είναι κρίση δικιά τους 

και εκεί πρέπει να την αντιστρέψουμε και εδώ πρέπει πραγματικά να δείξουμε την 

αγωνιστικότητά μας και να διεκδικήσουμε τους πόρους που μας ανήκουν. Και που 

υπάρχουν αυτοί οι πόροι, αλλά τους ροκανίζουν κάποιοι άλλοι. Αλλιώς δεν μπορούμε 

να μιλάμε για τεχνικό πρόγραμμα. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ύπαρξη δή-

μων προς το συμφέρον των δημοτών. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Είναι τα δικά 

μας λεφτά που είναι αυξημένα με τα επιπλέον χαράτσια που μας βάζουν, όχι όμως για 

τις τράπεζες, για μας. Και να γυρίσουν πίσω σε μας και αυτό πρέπει να το διεκδική-

σουμε όλοι αγωνιστικά και με νύχια και με δόντια. Είναι λοιπόν, ξεκάθαρο ότι, ξεκι-

νώντας με λίγα λεφτά απλώνεις και τα ποδιά σου μέχρι εκεί που παίρνει. Όμως για να 

δούμε τι προτεραιότητες βάζετε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα; Δεν είδα πουθενά πέρα 

από ένα 4.000,00 στην Βροντού, δεν είδα πουθενά αλλού έργα για την πολιτική προ-

στασία. Ήδη μέσα στο δήμο Σερρών υπάρχουν τρεις χείμαρροι, τρία ρέματα, και άλ-

λα τόσα και πολύ περισσότεροι υπάρχουν στους δήμους, που είναι γύρω και ενώθη-

καν τώρα με τον δήμο Σερρών, αλλά πουθενά δεν μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα. 

Πουθενά δεν μιλάμε για άλλα έργα προστασίας, όπως είναι η αντισεισμική θωράκιση, 

όπως είναι το περιβάλλον και το τι πρέπει να γίνει. Εγώ τα περισσότερα έργα που 

βλέπω από την ΣΑΤΑ του 2012 είναι τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση, τσιμεντό-

στρωση – ασφαλτόστρωση. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό δεν ανταποκρίνεται και δεν 

έχει καμία σχέση με τις λαϊκές ανάγκες που έχουν οι Σερραίοι δημότες και ήδη ανα-

φέρθηκε. Πουθενά δεν είδαμε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα έργο για τον αθλητισμό. 

Πέραν από το γήπεδο ποδοσφαίρου στο πάρκο Ομόνοιας είναι και εκείνο το κολυμ-

βητήριο που παραμένει έτσι από το ΕΛΛΑΔΑ 2004, και ξέρετε όλοι τι μεγάλο πρό-

βλημα έχουν τα παιδιά στο πάνω κολυμβητήριο και ότι δεν αρκεί. Αυτές είναι λαϊκές 

ανάγκες και δεν τις είδα να μπαίνουν με προτεραιότητα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Δεν είδα να υπάρχει μια αντίδραση, να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνει και είναι ντροπή 

αυτό που δεν ήρθε ΣΑΤΑ Σχολείων, το δεχόμαστε αβίαστα ότι δεν ήρθε ΣΑΤΑ Σχο-

λείων την ώρα που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα τα σχολειά μας; Δεν πρέπει να 

το δεχτεί κανείς και δεν πρέπει ούτε καν να αναφέρετε στο πρόγραμμα έτσι μονολε-

κτικά, δεν ήρθε η ΣΑΤΑ Σχολείων και ότι έχουμε από τα προηγούμενα. Έπρεπε να 

πει θα διεκδικήσουμε να έρθει εξ΄ ολοκλήρου η ΣΑΤΑ Σχολείων και η ΣΑΤΑ των 



   

προηγούμενων δεν είναι τα πολλά τα λεφτά, είναι 55.000,00, αν μπορούν να καλυφ-

θούν οι ανάγκες των σχολείων με αυτά τα λεφτά. Μιλάμε για ανταποδοτικά και εκεί 

είναι, αν δεν έρθουν λεφτά να δούμε τι θα κάνουμε. Εκ των πραγμάτων θα αναγκα-

στείτε να αυξήσετε τα ανταποδοτικά τέλη. Και όλα πάλι θα τα φορτωθούν οι δημότες 

στην πλάτη τους. Και με τι προτεραιότητες, όχι σύμφωνα με τις ανάγκες, με άλλες 

προτεραιότητες. Ανταποδοτικά, που όπως ακούστηκε, ήδη δόθηκαν από τους Σερραί-

ους δημότες, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη υποδομή. Το έχουμε αναφέρει ξανά και θα το 

ξανά αναφέρουμε στην Σιγής, ενώ έχουν πληρώσει οι δημότες δεν έχουν γίνει έργα 

υποδομής και δεν έχουν γίνει έργα όμβριων και όλα τα υπόλοιπα. Που σημαίνει ότι 

με μια δυνατή βροχή ένας συνοικισμός που μπορεί να πλημμυρίσει είναι αυτός. Το 

έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτά τα χρήματα όμως οι δημότες τα έχουν καταβάλει. Είναι 

ανταποδοτικά. Είναι εισφορά σε χρήμα, ακριβώς. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε 

και δεν θα βαρεθούμε να το επαναλαμβάνουμε μέχρι να δούμε ότι κάτι γίνεται. Και 

κλείνω με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον 

δήμο μας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί είναι το, θα το πω έτσι όπως το λένε 

λαϊκά. Εκεί είναι το χοντρό χρήμα. Αλλά το χοντρό χρήμα σε ευρωπαϊκά προγράμμα-

τα που έχουν να κάνουν και μπορούν πολύ εύκολα εκεί μέσα να βάλουν το πόδι τους 

οι επιχειρηματίες. Εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Όλα αυτά 

τα έργα δηλαδή, που έχουν βάλει σαν στόχο τους πέρα από τα σκουπίδια, τον ΧΥΤΑ, 

που πραγματικά είναι κάποια έργα προς όφελος των Σερραίων δημοτών, αν και εκεί 

βάζουν το πόδι τους οι επιχειρηματίες και το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εμείς τους 

ανοίγουμε τις πόρτες εδώ πέρα, είναι όλα έργα και προγράμματα προς όφελος, προς 

αύξηση των επιχειρηματικών συμφερόντων και κερδών. Άρα λοιπόν αυτό το πρό-

γραμμα, αυτήν την πολιτική εμείς δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Καταψηφίζουμε 

λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα με ένα μεγάλο όχι.  

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο έχει ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τεχνικό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα, θα έπρεπε, κύ-

ριε πρόεδρε, σας είχα πει να το φέρεται σε μία συνεδρίαση, χωρίς χρήματα να πλη-

ρώσετε, γιατί να πληρώσετε χρήματα. Μπορεί να κάνουμε συνεδριάσεις χωρίς να πά-

ρουμε χρήματα. Γιατί είναι ότι χρειάζεται για μια πολιτεία. Συγκεντρώνονται όλα δη-

λαδή εκεί στο τεχνικό πρόγραμμα, όλες οι προσπάθειες που κάνουμε εμείς εδώ μέσα 

για να αναδείξουμε την πόλη. Τεχνικό πρόγραμμα, όλα εκεί είναι. Δυστυχώς όμως 

δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Μας λέτε δύο λεπτά 

και τελειώνετε. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω, όσο μπορέσω, όσο μπορέσω.  

Το τεχνικό πρόγραμμα που έχετε καταρτίσει για το 2012 δεν μιλάμε για σένα κύριε 

αντιδήμαρχε, διότι δεν φταίτε εσείς, δεν φταίτε εσείς, άλλοι φταίνε. Θα θέλαμε να 

υπάρχει όραμα, κύριοι. Όραμα και προοπτική για την ανάπτυξη αυτής της πόλης. 

Πως μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η πολιτεία; Όπως εμείς κάναμε κάποτε το αυτοκινη-

τοδρόμιο με χρήματα των δημοτών των Σερρών, διότι όταν εμείς προσπαθούσαμε και 

αγωνιούσαμε, ουδέποτε το κράτος μας έδωσε μια δεκάρα. Υπήρχαν λόγοι που ορι-

σμένοι πήγαιναν στην Θεσσαλονίκη και λέγανε μην τους δίνετε χρήματα, εμείς όμως 

εκεί με αγώνα, με όραμα, με προοπτική κατορθώσαμε να κάνουμε το αυτοκινητοδρό-

μιο. Και έχει φέρει τόσα χρήματα στην πόλη των Σερρών και βλέπετε ότι γεμίζουν 

όλα τα ξενοδοχεία. Στη συνέχεια πρέπει για να αναπτυχθεί αυτή η πολιτεία, για να 



   

μπορέσουμε να κάνουμε πεζοδρόμους, για να δώσουμε ποιότητα ζωής στην πολιτεία, 

πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε τις διανοίξεις των κεντρικών δρόμων, δηλαδή, η οδός 

Ηροδότου, η οδός Νικομήδειας, εκεί πρέπει να κάνουμε μια γέφυρα οπωσδήποτε για 

να περάσουμε στην ανατολική πόλη, για να απορροφήσει το κυκλοφοριακό αυτό, η 

οδός Νικομήδειας. Δυστυχώς αυτός ο δρόμος παραμένει εκεί στα πλατάνια, εκεί στο 

σπίτι για να βγούμε στην οδό Ηροδότου, εκεί που είναι ο κεραυνός που λέμε. Εκεί το 

πράγμα, εμείς κάναμε από κει τον δημόσιο, εγώ συγκεκριμένα τον είχα κάνει, δεν 

μπορεί να προσπεράσει όμως, γιατί είναι το αυθαίρετο κτίσμα. Να αποζημιωθεί ο άν-

θρωπος. Τα χρήματα που θα κάνουμε τώρα δημόσιο, και θα έρθει αύριο η τηλεθέρ-

μανση θα χαλάσει και θα γίνει μπάλωμα, γιατί το κάνετε, τζάμπα χρήματα είναι. Φω-

νάζω τόσα χρόνια, μην κάνετε, αφού μπορεί η τηλεθέρμανση να έρθει και να το ρη-

μάξει, γιατί ποιο λόγο τα κάνετε; Ενώ αν κάνετε διανοίξεις οδών, κάνουμε και την 

γέφυρα εκεί στην οδό Νικομήδειας, εκεί στο ποτάμι, αν θα γίνει εκεί μια γέφυρα όλο 

αυτό το σύστημα από κει θα πηγαίνει για την Δράμα. Μετά πως θα κάνουμε, κύριε 

Πρόεδρε, πεζοδρόμους αν δεν κάνουμε αυτά εδώ και αν δεν κάνουμε υπόγεια 

parking, για να μπορέσει να έχει ποιότητα ζωής αυτή η πολιτεία, πρέπει οπωσδήποτε 

να υπάρχει σχεδιασμός σωστός, να υπάρχει δηλαδή διάνοιξη κεντρικών οδών και υ-

πόγεια parking. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κυκλοφορούμε και όλοι την 

πόλη να την κάνουμε τελικά πεζόδρομο, το κέντρο. Το ιστορικό κέντρο τουλάχιστον. 

Έτσι, να κάνουμε δύο έργα, τρία έργα αλλά να είναι σωστά. Να μην κάνουμε τίποτε 

άλλο, αλλά να κάνουμε αυτές τις διανοίξεις, είναι επιβεβλημένο και θα είναι προς τι-

μή σου αν το κάνεις. Και πίστεψε μου, δεν μπορεί να πηγαίνει το αυτοκίνητο και να 

σταματάει και να αλλάζει πορεία. Είναι κρίμα. Από δω και από κει έχουμε δημόσιο, 

κανονικά και μια γέφυρα να γίνει. Επίσης, σας παρακάλεσα πολλές φορές, επειδή εί-

στε άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, εγώ, (ακούγονται γέλια). Μην γελάτε. Την αλήθεια λέω 

εγώ. Εγώ, έχω κάνει, κύριε Πρόεδρε, μια συμφωνία με τον Καραμανλή τον Αχιλλέα, 

ότι θα σε βοηθήσουμε, να λέμε καθαρές κουβέντες εδώ μέσα, θα σε βοηθήσουμε, αλ-

λά θα μου κάνεις την γέφυρα του Τσέλιου. Διότι εκεί πραγματικά υπάρχει κίνδυνος 

κάποια μέρα να σκοτωθούμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό ρε πόντιε, κάτσε ρε πόντιε μη 

μιλάς, άσε να τελειώσω ρε πόντιε, και … 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι σημαντικά πράγματα, σας πα-

ρακαλώ. Πήρα τον κύριο Λογοθετίδη, πήγαμε στο γραφείο του Καραμανλή, μας κά-

λεσε, και είπε ότι οπωσδήποτε, να τελειώσω, εν πάσει περιπτώσει έγινε η γέφυρα, 

έγινε η δημοπρασία, έγινε η μελέτη, ξέρει ο διευθυντής εκεί, έγινε αντισεισμικός έ-

λεγχος κανονικά, έγινε η δημοπρασία την πήρε η τεχνική εταιρεία, αυτή από τη Θεσ-

σαλονίκη, η Εγνατία, δημοπρατήθηκε και σταμάτησε μόλις έπεσε η κυβέρνηση του 

Καραμανλή. Σας παρακάλεσα πάρα πολλές φορές ότι πούμε τον κύριο Μπόλαρη να 

το κάνει αυτό το έργο. Είναι έτοιμο, δηλαδή ολοκληρωμένο έργο. Έγινε δημοπρασία, 

αν κάνουμε ακόμη μια γέφυρα εκεί στην οδό Νικομήδειας λύνεται ένα σημαντικό 

πρόβλημα, γιατί κάποια μέρα , να ξέρεις, τα ακραία φαινόμενα, όταν υπάρχει ακραίο 

φαινόμενο, κλείνουμε την γέφυρα του Τσέλιου, να το ξέρετε, γιατί μπορούν να σκο-

τωθούν άνθρωποι. Αυτά που τα λέω, δεν τα λέω για τίποτε άλλο, τα λέω για την πόλη 

μας, να γίνει πιο όμορφη αυτή η πολιτεία, μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε, αλλιώς 



   

δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτε. Δύο έργα τα κάνουμε, αλλά να είναι συγκεκριμένα. Σω-

στά έργα, δυναμικά.  

Ήθελα να πω για τον αθλητισμό, εκεί το κολυμβητήριο, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ 

σημαντικό, θα ανακουφίσει όλο τον νομό. Εκεί, δηλαδή αν κάνουμε δύο έργα – τρία, 

αυτά να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτε άλλο. Να μην κάνουμε τίποτε άλλο. Αλλά 

να τα κυνηγήσουμε αυτά τα έργα, να τα κάνουμε. Εγώ δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέ-

ρειες, γιατί καταλαβαίνω σε ποια θέση βρισκόμαστε, τα βλέπουμε όλα κάθε μέρα, δεν 

θα κατηγορήσω εγώ κανέναν, αλλά, παρακαλώ θερμά, θα μπορούσα να μιλάω ώρες, 

δεν θα μιλήσω όμως, τι λέω εγώ, να γίνουν διανοίξεις οπωσδήποτε, πιστέψε μου, να 

γίνουν διανοίξεις, να γίνει οπωσδήποτε κανένα parking ακόμη αυτοκινήτων, υπόγειος 

σταθμός αυτοκινήτων, άμα γίνεται εκεί στην πλατεία Εμπορίου να το κάνουμε, όχι 

την δημοτική αγορά, στην πλατεία Εμπορίου, που είχαμε σχεδιάσει εμείς…  

κ. Πρόεδρος: Τώρα ξαφνικά αλλάξατε γνώμη, ολοκληρώστε όμως, κύριε Αναστα-

σιάδη. Τον περάσαμε τον χρόνο. Ευχαριστώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να τελειώσω, να κάνουμε εκεί στην πλατεία Εμπορίου το 

υπόγειο parking, που είχαμε σχεδιάσει εμείς, επί Βλάχου, και πήραμε τα τόσα εκα-

τομμύρια και τα κάναμε πεζοδρόμια, έτσι είναι. Και τελικά το κολυμβητήριο, στο α-

θλητικό κέντρο Ομονοίας, που ξεκίνησε με το Αθήνα 2004, να το ολοκληρώσουμε, 

διότι έτσι όλος ο νομός, αφενός θα έχει έσοδα και η πολιτεία, αφετέρου θα ικανοποι-

ήσουμε όλο τον νομό.  

Θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να πούμε, κύριε Πρόεδρε, σταματάω εδώ, γιατί δεν 

έχω χρόνο.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, έχουμε τον…. 

κ. Γραμματέας: Κύριε πρόεδρε, συγνώμη, ο κύριος Γκότσης.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση, δύο λεπτά, σας παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. 

Γκότσης Ηλίας: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τεχνικό 

πρόγραμμα, το οποίο συντάσσεται από κάθε δημοτική αρχή, είναι έργα παρελθόντων 

χρόνων και έργα τα οποία βγαίνουν στην πορεία, ανάλογα με τις ανάγκες. Δηλαδή, 

παράδειγμα, η πεζοδρόμηση της Μεραρχίας, ήταν ένα έργο που το έλεγε και ο 

Μωϋσιάδης και ο Βλάχος και λοιπά και λοιπά, το λέμε και εμείς σε αυτί το Δημοτικό 

Συμβούλιο, υπάρχουν οι διανοίξεις, όπως είπαμε, και λοιπά. Στην πορεία όμως, μπή-

καν και οι άλλοι οι δήμοι, προστέθηκαν, έχουν και εκείνοι ανάγκες, γιατί πάντα μιλά-

με για την πόλη των Σερρών, έτσι, δεν πρέπει όμως να αγνοούμε και το Μητρούση 

και το Σκούταρι και την Καμήλα, που και αυτά, που προστέθηκαν εδώ, και έχουν α-

νάγκες. Και άρα λοιπόν θα πρέπει το ενδιαφέρον μας να πάει παντού. Έτσι. Να δούμε 

σφαιρικά το θέμα. Γίνεται μια ιεράρχηση, ιεράρχηση. Από αυτά, όπως είπε και ο κύ-

ριος Κοτρώνης, είναι ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο ευρώ τα έργα, αυτά δεν πρόκειται 

να γίνουν, αυτά θα πάνε και στην επόμενη δημοτική αρχή, μερικά έργα. Θα γίνουν 

εκατό, διακόσιες χιλιάδες, εκεί βέβαια η ιεράρχηση που θα γίνει πάλι θα γίνει βάση 

τις ανάγκες, δηλαδή σε κάθε περίοδο υπάρχει η κλιμακωτή ανάγκη. Παράδειγμα, πιο 

είναι το περισσότερο αναγκαίο, εκεί θα πάει, οι υπηρεσίες δηλαδή, το βλέπουν, το 

μεταβιβάζουν στην Δημοτική Αρχή, και η δημοτική αρχή το φέρνει στο δημοτικό 

συμβούλιο.  



   

Θέλω να πω ότι οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν, είναι πάρα πολύ σωστές, θα παρα-

καλούσα, εάν μπορούσαμε αυτές τις παρατηρήσεις, να τις συμπεριλάβουμε μέσα στο 

τεχνικό πρόγραμμα και θα πω αυτό και τελειώνω, ότι εδώ εμείς βλέποντας την εθνική 

πολιτική σκηνή με αυτά που γίνονται, και δεν μπορούν να τα βρουν εδώ και πέντε 

ημέρες, εμείς τουλάχιστον πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, το παράδειγμα, ότι 

μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συμπεριλάβουμε μερικές προτάσεις της αντιπο-

λίτευσης και να δώσουμε το παράδειγμα ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για να πάει 

μπροστά η πόλη. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, έχουμε απόψε μαζί μας τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών, 

εάν κάτι θέλει κάποιος να ρωτήσει, και ο ίδιος αν θέλει να πει κάτι ή να συμπληρώσει 

πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα, κύριε Δασκαλόπουλε 

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θα απαντήσω μονάχα σε 

κάτι που μάλλον δεν απαντήθηκε, πως βάλαμε δυο φορές την ΣΑΤΑ του έντεκα. Με 

την σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας. Βάλαμε το ποσό 472 χιλιάδες επί δύο. 

Λοιπόν, με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, την είδαμε το internet, 

κατανεμήθηκε ένα μικρό ποσοστό ακόμη για δεύτερη δόση ΣΑΤΑ του έντεκα, το ο-

ποίο δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Αν έρθουν 350 χιλιάδες 

στο Δήμο θα καλύψουμε το πρόγραμμα του δώδεκα, λόγω του ότι θα πληρώσουμε 

υποχρεώσεις του έντεκα που τις βάλαμε για το δώδεκα. Άρα είναι σαν περίπου να 

έχουμε 700 χιλιάδες. Αυτό έχω να πω, τώρα… 

Γκότσης Ηλίας: Μία ερώτηση μπορώ να κάνω;  

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Ναι. 

Γκότσης Ηλίας: Στον κεραυνό που είναι αυτό το κτίσμα αυτό είναι αυθαίρετο, είναι 

κατεδαφιστέο, μπορεί η επιτροπή κατεδάφισης να το βγάλει ετοιμόρροπο; Μπορεί να 

γίνει;  

Μυστακίδης Παύλος: Να απαντήσω σε αυτό, να σας απαντήσω. Κατά αρχής έχω 

κάνει έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είναι όλα έτοιμα για να κατεδαφισθεί.  

Μυστακίδης Παύλος: Εκεί είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχουν χρήματα για αυτό του 

είδους τις αποζημιώσεις. Όμως, εγώ, διαπίστωσα από την έρευνα που έκανα, ευθέως 

το λέω, ότι υπάρχει ένα λάθος στην τακτοποίηση, που μας έχει βάλει σε κάποιες πε-

ριπέτειες, και από το κτίριο αυτό, το 1/3, περίπου 19 με 20 τετραγωνικά, θεωρείται 

αυθαίρετο και είναι υπό κατεδάφιση, όμως από 01/01/2011 η αρμοδιότητα των κατε-

δαφίσεων έχει περάσει στην Περιφέρεια, δεν μπορεί ο δήμος να κατεδαφίζει αυθαίρε-

τα, μόνο να κάνει διανοίξεις οδών, κτίρια που είανι μέσα στους δρόμους και κάτι τέ-

τοιες επεμβάσεις. Περιμένουμε, αυτό είναι χαρακτηρισμένο ως αυθαίρετο και είναι 

αρμοδιότητα της Περιφέρειας, έχω κάνει έγγραφο στην Περιφέρειας που τους προ-

τρέπω να έρθουν να το κατεδαφίσουν και περιμένω απάντηση.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δώστε τα λεφτά στον ιδιοκτήτη και να μας αφήσει ήσυ-

χους. 

Μυστακίδης Παύλος: Που να τα βρούμε;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Που να τα βρούμε τα λεφτά;  

Μυστακίδης Παύλος: Ναι. 



   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτό είπα, να μην κάνουμε έργα να τα χρησιμοποιήσουμε 

για τέτοιες περιπτώσεις. 

Μυστακίδης Παύλος: Αυτό είναι το πρόβλημα, γενικότερα με τις διανοίξεις αυτών 

των οδών που είπατε και στην Νικομήδειας. Εκεί όπου δεν υπάρχει πρόβλημα απο-

ζημιώσεων πάμε και τους ανοίγουμε τους δρόμους και έχουμε ανοίξει πολλούς δρό-

μους, συγνώμη, κύριε Αναστασιάδη.  

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

Μυστακίδης Παύλος: Όμως όταν εκκρεμεί αποζημίωση, επειδή δεν υπάρχει η δυνα-

τότητα της αποζημίωσης, εκεί είναι που σταματάμε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτό είπα δύο έργα, τρία έργα να τα κάνουμε γιατί είναι 

σημαντικά.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη, όχι διάλογο, δώστε αν θέλετε μια σύντομη απάντη-

ση σε όλες τις τοποθετήσεις. Κύριε Δασκαλόπουλε, ορίστε. 

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Εγώ έχω να πω κάτι για την Νικομήδειας, οι αποζημιώσεις 

της Νικομήδειας έχουν ενταχθεί στον «ΘΗΣΕΑ» και έχουν ζητηθεί, ελπίζουμε ότι 

κάποια στιγμή θα έρθουν.  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, ε μην κάνετε τώρα!  

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Κάτι για τα αντιπλημμυρικά που ακούστηκε δεν τα προσέ-

ξατε, έχουμε μέσα συνεχιζόμενη μια μελέτη η οποία τρέχει για την αντιπλημμυρική 

προστασία της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων, είμαστε στο τέλος της, λέω τέλος της, 

γιατί παραδόθηκε η μελέτη και πήγε στην Περιφέρεια για την οριοθέτηση του ρέμα-

τος, και ήδη προχωράνε οι διευθετήσεις του ρέματος, μελετητικά πάντα. Το ποσό εί-

ναι τεράστιο, περίπου 3 εκατομμύρια υπολογίζεται η δαπάνη για την αντιπλημμυρική 

προστασία μόνο της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων για το κομμάτι το οποίο τρέχει μέ-

σα από την πόλη και βόρεια. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε διευθυντά επί αυτού να ρωτήσω κάτι αν έχετε τελειώσει;  

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Η πρότασή μας είναι μόλις τελειώσει η μελέτη να την ε-

ντάξουμε και είμαστε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, σε κάποιο από τα έργα του 

ΕΣΠΑ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Αυτή ήταν η ερώτησή μου, αν έγινε προσπάθεια να ενταχθεί.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μυστακίδη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Μυστακίδης Παύλος: Δεύτερη δόση, κύριε Μηλίδη, απάντησε ο κύριος διευθυντής, 

ότι έχουμε την διαβεβαίωση από την Περιφέρεια. 

Για το θέμα 62 που είπατε για τα τριάντα χιλιάδες ευρώ, για την συντήρηση των φα-

νών, και εξήντα χιλιάδες είναι για την αναβάθμιση του συστήματος, δηλαδή θα ανα-

βαθμισθούν όλοι οι πίνακες, θα αντικατασταθούν, ούτως ώστε να υπάρχει να προο-

πτική, να παρακολουθείται η κυκλοφορία μέσα από ένα γραφείο, από έναν υπολογι-

στή και αυτό θα γίνει υποδομές με τα 60 χιλιάδες ευρώ.  

Για το θέμα της συντήρησης το έχουμε μειώσει στο μισό, δηλαδή γινόταν 4 συντηρή-

σεις το έτος και διαπιστώσαμε ότι οι δύο ήταν αρκετές, άρα από 60-70 χιλιάδες που 

ήταν η συντήρηση το πήγαμε στα 30. Αυτό αφορά το κονδύλιο αυτό των 90 χιλιάδων, 

είναι ένα έργο το οποίο δημοπρατείται αυτές τις ημέρες.  

Για το θέμα που αναφέρεται για τα προγράμματα, να ενταχθούμε στο ΕΣΠΑ, σε με-

ρικά προγράμματα. Σας πληροφορώ ότι έχω έναν πίνακα εδώ πέρα με 19 έργα και 



   

μεγάλα κονδύλια που είναι προτάσεις, που έχουν κατατεθεί ήδη στο ΕΣΠΑ, και έ-

χουμε και άλλα δύο έργα τα οποία δουλεύονται για να κατατεθούν.  

Επίσης ήθελα να σας πω ότι, γενικά, απαντάω σε όλους. Κατά αρχήν συμφωνώ με 

πολλά από όσα είπατε όλοι οι ομιλητές, εκτός από μερικά θέματα ότι είναι φτωχό το 

πρόγραμμα, δεν γινόταν διαφορετικά, δεν είναι φτωχό, και εμείς έχουμε όραμα, και 

θα θέλαμε να βάλουμε μεγάλα έργα, μεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά αφού δεν υπάρχει 

δυνατότητα, από κει και πέρα περνάμε στην σφαίρα του φανταστικού.  

Για αυτό εμείς καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο βεβαίως και θα 

χρειαστεί αναμόρφωση, εάν δεν μας έρθουν τα χρήματα που υπολογίζουμε με αυτήν 

την δεύτερη δόση, φυσικά και θα γίνει αναμόρφωση εις βάρος του δήμου. Όμως πι-

στεύω ότι θα έρθουν. Εάν πάλι, έχουμε όλα τα χρήματα, όλη την ΣΑΤΑ, τα 2,5 περί-

που εκατομμύρια, 2.450, τότε πάλι θα γίνει αναμόρφωση προς όφελος του δήμου. 

Νομίζω ότι με αυτά για τον κύριο Μηλίδη. 

Ο κύριος Γάτσιος, προχειρότητα, κύριε Γάτσιο, σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κα-

μία προχειρότητα στο τεχνικό πρόγραμμα. Έγινε με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ 

μεγάλη επιμέλεια και συνεργασία όλων των αρμοδίων. Δηλαδή λογιστηρίου, τεχνική 

υπηρεσίας, επίβλεψη από μένα και από τον δήμαρχο, και τις προτάσεις που κάνανε τα 

τοπικά συμβούλια. Των Τοπικών Κοινοτήτων και των Δημοτικών Κοινοτήτων.  

Επίσης ήθελα να σας πω, κύριε Γάτσιο, ότι πληρώνουμε από τα ανταποδοτικά, τα πα-

λιά τα χρέη, ξέρετε, με τον Καλλικράτη, πρέπει να εξοφλήσουμε τα παλιά τα χρέη, 

αυτά έχουν προτεραιότητα.  

Για τον κύριο Κοτρώνη, νομίζω απάντησα ότι υπάρχει, κύριε Κοτρώνη, ιεράρχηση 

στα έργα. Τα νέα έργα μπήκαν με βάση τις επιθυμίες των τοπικών κοινοτήτων. Αυτή 

είναι η ιεράρχηση, τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως τα συνεχιζόμενα έπρεπε να μπουν.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εάν υπάρχει χρηματοδότηση για δέκα μόνο έργα. 

Μυστακίδης Παύλος: Έγινε μια ιεράρχηση, μπήκαν με σειρά προτεραιότητας, από 

τις τοπικές κοινότητες, και  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται.  

Μυστακίδης Παύλος: Ακούστε, μας έφεραν οι τοπικές κοινότητες μια σειρά έργων 

τα οποία επιθυμούν να γίνουν, με σειρά προτεραιότητας, ότι χρήματα τους αντιστοι-

χούσαν παίρναμε να πρώτα έργα και τα βάζαμε  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, μην διακόπτεται.  

Μυστακίδης Παύλος: Η προτεραιότητα  είναι με την σειρά που είναι γραμμένα. Βε-

βαίως, ναι.  

Κυρία Σαραντίδου είπατε τσιμεντόστρωση, ασφαλτόστρωση, εμείς κάνουμε ότι μπο-

ρούμε και για το πράσινο, όρα στρατόπεδο Παπαλουκά, αλλά όταν οι επιθυμίες των 

πολιτών είναι να τους φτιάξουμε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους για να μην έχουν 

σκόνη και να περπατάνε καλά, να μην τα φτιάξουμε;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πιο είναι το όραμα, κύριε Μυστακίδη; Τι όραμα έχετε; 

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

δεν σας διακόπτει κανείς. Τελειώσατε, κύριε Μυστακίδη. 

Μυστακίδης Παύλος: Ναι τελείωσα, για τον κύριο Αναστασιάδη απάντησα από την 

αρχή για το θέμα του κεραυνού που είπατε.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο.  



   

Μηλίδης Θεόδωρος: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να δευτερολογήσω, νομίζω ότι ο 

δήμαρχος μιλάει τελευταίος, έτσι δεν είναι;  

Σίγουρα η υπηρεσία έχοντας αυτή την οικονομική στενότητα προσπάθησε να κάνει 

κάτι το ρεαλιστικό, αυτό γίνεται αντιληπτό, όμως εγώ τόνισα στην εισήγησή μου, ότι 

δεν είδα αυτή την λεγόμενη πολιτική πινελιά. Αυτό που λέμε ότι εγώ σαν πολιτική 

οντότητα, πιο είναι το όραμά μου και είπα για κάποια έργα που θα ήθελα να γίνουν 

μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, όπως για τις διανοίξεις, για τις οποίες δώσατε μια εξή-

γηση, ότι περιμένουμε απάντηση για αυτό το θέμα στην Ηροδότου, που είναι πολύ 

σημαντικό, να πάρει ανάσα η πόλη από εκείνη την πλευρά, και όταν λέμε για την πό-

λη, αυτές οι διανοίξεις δεν θα ωφελήσουν μόνο την πόλη για να κάνω και την παρα-

τήρησή μου ως προς τους δήμους τους πρώην, και οι δήμοι θα έχουν ευκολότερη 

προσπέλαση για να γίνεται η δουλειά τους και να πηγαίνουν ευκολότερα στα γύρω 

χωριά. Σε όλο τον Δήμο. Άρα λοιπόν αυτά τα έργα είναι έργα ολοκλήρου του δήμου. 

Επίσης, ήταν, το είχα ξεχάσει, για μένα είναι πολύ σημαντικό να μπει κάποια στιγμή 

στο τεχνικό πρόγραμμα, κύριε Δασκαλόπουλε, νομίζω ότι με παρακολουθείται, θα 

ήθελα αυτό που έχει γίνει στο Άγιο Ιωάννη, αυτό το έκτρωμα να το χαρακτηρίσω, 

όπως θέλετε πείτε το, να αλλάξει. Να αναδείξουμε το υδάτινο τοπίο. Το υδάτινο μέ-

ρος του Αγιάννη μας. Ο Αγιάννης ήταν είναι και νομίζω θα μπορεί να είναι αυτό που 

σηματοδοτεί την ελκυστικότητα στο δήμο Σερρών. Ένα από τα πολύ σημαντικά, δεν 

μπορεί να περπατάει κανείς εκεί να ακούει τα νερά από κάτω να τρέχουν και να μην 

τα βλέπει. Νομίζω ότι είναι ένα όραμα. Είναι ένα έργο πνοής για μένα. Για αυτό μι-

λούσα για πολιτική πινελιά. Εντάξει, η υπηρεσία κάνει αυτό που κάνει την δουλειά 

της, αλλά εμείς θα πρέπει να βλέπουμε και λίγο παραπέρα. Και εν πάσει περιπτώσει, 

η Ελλάδα δεν θα είναι εσαεί σε κρίση, κάποια στιγμή θα διεκδικήσουμε αυτά που δι-

καιούμαστε σαν τοπική αυτοδιοίκηση.  

Λοιπόν, για αυτό παρακάλεσα και ζήτησα να ενταχθούν, όπως και η κοιλάδα των Α-

γίων Αναργύρων, και εκεί νομίζω, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.  

Και μάλιστα, κύριε αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτά λένε 

τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ, μπορούμε να τα εντάξουμε εκεί, να προ-

σπαθήσουμε, υπάρχουν, νομίζω, προγράμματα, δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτοιμος να 

σας πω, το υπ΄ αριθμός τάδε πρόγραμμα, τάδε πρόγραμμα, τάδε αυτό, αλλά νομίζω 

μπορούμε. Και αν χρειαστεί η συνεργασία μας την έχετε απόλυτα. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Μισώ λεπτό μόνο, μισό λεπτό, να πω για αυτό που είπε ο κύ-

ριος αντιδήμαρχος. Επειδή, λέει ότι τα τοπικά συμβούλια, έχουν στείλει προγραμμα-

τισμό έργων. Βεβαίως έχουν στείλει προγραμματισμό έργων, αλλά δεν έχουν στείλει 

προγραμματισμό έργων μόνο για την ΣΑΤΑ, έχουν στείλει έναν συνολικό προγραμ-

ματισμό έργων από όσους πόρους ενδεχομένως είχαν σε προηγούμενα χρόνια, η κάθε 

δημοτική ενότητα. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λέτε αυτά έστειλαν, αυτά είναι τα χρή-

ματα αυτά υλοποιούμε έργο. Και ένα δεύτερο, σας ζητούσα το λόγο προηγουμένως, 

προς τον κύριο Δασκαλόπουλο, με την ευκαιρία, ας το πω τώρα, τους πίνακες με τα 

ποσοστά, μήπως μπορείτε να μας πείτε από πού προκύπτουν αυτά τα ποσοστά ανά 

δημοτική ενότητα; και δεύτερον υπάρχουν μερικά έργα, όπως ένα ξέρω εγώ, ας πού-

με, η ανακατασκευή της οδού Παπανδρέου την βάζουμε 178 χιλιάδες ευρώ, είναι 145 



   

χιλιάδες ευρώ ο τελικός λογαριασμός. Γιατί την βάζουμε περισσότερο; Αυτό ισχύει 

και για την δημοτική αγορά.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δασκαλόπουλε;  

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Είναι από τις πιστώσεις που είναι γραμμένες στο λογιστή-

ριο. Είναι οι διορθώσεις που έκανε το λογιστήριο. Η δημοτική αγορά. Δηλαδή, όταν 

θα γίνει το έργο, αυτές, και τελειώσει, θα μεταφερθούν ως υπόλοιπο και θα μοιρα-

στούν αλλού, ή πιθανόν, αν πάρετε απόφαση εσείς, ένα ποσό ήδη από τώρα μεταφέ-

ρεται κάπου αλλού. Είναι πιστώσεις του ΘΗΣΕΑ. Είναι γραμμένες έτσι στο λογιστή-

ριο. Τα ποσοστά βγήκαν σύμφωνα με την ΣΑΤΑ που είχαμε πάρει όλοι οι συμμετέ-

χοντες στο νέο δήμο το 2010.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Πάντως επειδή άκουσα πολλά, δείτε το για να αμβλύνουμε μια 

αδικία που πιστεύω ότι γίνεται. Θα σας πω. Το είχαμε κάνει ξανά θέμα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτό είπα, κύριε αντιδήμαρχε, ότι έχετε μηδέν όραμα. 

Διότι, όταν λες ότι θα κάνει την ΣΑΤΑ η τεχνική υπηρεσία, εσείς, σαν πολιτικοί, πιο 

είναι το δικό σας το όραμα; Είπαμε, για να υπάρχει σωστή λειτουργία μέσα στην πό-

λη, πρέπει να υπάρχουν διανοίξεις των οδών, κυρίαρχο έργο, θα κάνεις μόνο ένα έρ-

γο, ή θα κάνεις έναν υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, διότι διαφορετικά, ξέρεις τι κάνα-

τε προχθές; Πήρατε, κάνατε, κλείσατε τρία μαγαζιά να υπάρχει προσπέραση αυτοκι-

νήτων και τα υπόλοιπα τα αφήσατε. Αυτά δεν είναι συμπεριφορές, δηλαδή τι κάνατε 

εκεί; Εκεί στην αυτή την οδό, έ τι κάνατε; Τρία μαγαζιά κάνατε να γίνει πεζόδρομος 

και τα υπόλοιπα τα αφήσατε ελεύθερα. Για αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει πρώτα 

διανοίξεις των οδών κανονικά, δεύτερον να γίνει ένα υπόγειο parking στη συνέχεια 

αυτό που κάναμε πίσω από το διοικητήριο, στην πλατεία Εμπορίου, οπότε θα υπάρχει 

ανακούφιση, θα μπορέσουμε όλο το ιστορικό κέντρο να το κάνουμε έναν πεζόδρομο. 

Καταλάβατε. Διαφορετικά, αυτό είναι το όραμα. Λείπει το όραμα. Μηδέν όραμα. Τί-

ποτε. Ανικανότητα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ολόκληρη η τοπική αυ-

τοδιοίκηση καλείται να καταρτίσει το τεχνικό της πρόγραμμα στην ουσία χωρίς λε-

φτά ή με ψίχουλα. Διότι ούτε χρήματα από την ΣΑΤΑ δόθηκαν, ψίχουλα δόθηκαν 

όπως γνωρίζετε, ούτε χρήματα από ΘΗΣΕΑ δόθηκαν. Η τοπική αυτοδιοίκηση δυστυ-

χώς ιδίους πόρους δεν έχει, ελάχιστοί οι δήμοι που τους περισσεύουν χρήματα από 

τους ιδίους πόρους για να μπορέσει να τα διαθέσει για έργα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το 

τοπίο, εμείς καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό στην φιλοσοφία του νοικοκυρέ-

ματος των οικονομικών του δήμου και έχοντας ως βάση τα χρήματα που δόθηκαν μέ-

χρι τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση από ΣΑΤΑ και από παρακρατηθέντες πόρους, 

διακινδυνεύοντας φυσικά και μία επί πλέον δόση για την ΣΑΤΑ. Που ενδεχομένως να 

την πάρουμε ή ενδεχομένως να μην την πάρουμε. Το πιο πιθανόν είναι, από ότι δεί-

χνουν τα πράγματα, να μην την πάρουμε, αλλά αν δεν πάρουμε αυτό το ποσό, και 

πρέπει να σας πω, το είπε προηγουμένως, δεν ξέρω ο κύριος αντιδήμαρχος ή ο διευ-

θυντής των τεχνικών υπηρεσιών, αυτό έγινε και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, 

γιατί και εμείς προβληματιζόμαστε και λέγαμε αυτά που πήραμε μέχρι τώρα ή και 

κάτι παραπάνω και αφού συνεννοηθήκαμε μας είπε η Περιφέρεια βάλετε και την δεύ-

τερη δόση. Αν έρθει και η δεύτερη δόση έτσι όπως τα έχουμε τώρα το πρόγραμμα 



   

αυτό το τεχνικό θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, αν έρθουν λιγότερα χρήματα ή περισ-

σότερα θα γίνουν οι ανάλογες αναμορφώσεις υπέρ ή εις βάρος του δήμου.  

Καλά είναι τα οράματα, όλοι έχουμε οράματα, όλοι έχουμε όνειρα, αλλά χωρίς χρή-

ματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, παρόλα αυτά όμως, εμείς προσπαθούμε το 

όραμά μας να το υλοποιήσουμε. Και ένα από τα οράματά μας είναι το νοικοκύρεμα 

των οικονομικών του δήμου, με ότι συνεπάγεται αυτό. Και θα είμαστε ευτυχείς, αν η 

όποια δημοτική αρχή προκύψει στις επόμενες εκλογές, θα είμαστε εμείς, θα είναι κά-

ποιοι άλλοι, να μην περάσει αυτά που περνάμε τώρα. Να βρει έναν δήμο νοικοκυρε-

μένο, χωρίς χρέη, ή με τα λιγότερα χρέη, για να μπορεί να αναπτυχθεί. Όταν έχεις 

χρέη είναι επόμενο να μην μπορείς να αναπτυχθείς. Και βλέπετε να χρήματα αυτά τα 

οποία βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα, με τα ψίχουλα αυτά που περιμένουμε, που 

προσδοκούμε να πάρουμε, πάνε όλα σε χρέη παλιών έργων. Όλα σε χρέη παλιών έρ-

γων και δεν ξέρω αν και με αυτά θα μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε. Παρόλα αυτά ό-

μως, εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για 

αυτό τον λόγο μέσα σε δέκα μήνες καταθέσαμε 20 προτάσεις στο ΕΣΠΑ και κοινοτι-

κές πρωτοβουλίες μέσω των οποίων διεκδικούμε 30 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω πό-

σα από αυτά θα καταφέρουμε να πάρουμε. Αλλά δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να 

πάει χαμένη και αν μας έχει ξεφύγει κάτι δεν ξέρω μπορείτε να μας το πείτε είναι κα-

λοδεχούμενο, πάντα ακούμε τους πάντες, κανένας δεν είναι αλάνθαστος και αν μας 

έχει ξεφύγει κάτι μακάρι να μας διορθώσετε ή να μας προλάβετε για να μην χάσουμε 

τίποτε. Όμως όραμα είναι και ορισμένες προσπάθειες που γίνονται για τις οποίες δεν 

χρειάζονται και λεφτά. Όραμα είναι και η απόδοση των στρατοπέδων στον Δήμο 

Σερρών. 300 στρέμματα θα αποδοθούν στον Δήμο Σερρών, κατά πλήρη κυριότητα. 

Έτσι. Όραμα είναι η κατεδάφιση της δημοτικής αγοράς… 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Παρακαλώ πολύ μην διακόπτεται. 

κ. Δήμαρχος: ..Όραμα είναι η κατεδάφιση της δημοτικής αγοράς  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε τον ομιλητή. 

κ. Δήμαρχος: Η κατεδάφιση της δημοτικής αγοράς και η διεύρυνση της πλατείας 

Εμπορίου, να γίνει μια μεγάλη πλατεία. (ακούγονται χτύποι κουδουνιού). Διεκδική-

σαμε και εγκρίθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό πάρκο, είναι μέσα στα ο-

ράματα και αυτές οι δράσεις, και άλλες φυσικά που δεν χρειάζεται τώρα να τις πω. 

Να πω ότι όλα αυτά οφείλονται σε όλο το δημοτικό συμβούλιο, όχι μόνο στην Δημο-

τική Αρχή. Ακόμη και με αρνητική κριτική που θα κάνει κάποιος, εγώ νομίζω ότι 

μπορείς να πάρεις και από την αρνητική κριτική θετικά πράγματα για να διορθωθείς, 

βελτιωθείς όσο γίνεται καλύτερα, και να προκύψουν δράσεις και οφέλη για τον δήμο 

και τους δημότες.  

Απλώς στα γρήγορα, θα απαντήσω, ήδη κάποια απαντήθηκαν, λοιπόν, διανοίξεις 

δρόμων όπου μπορούμε να κάνουμε μέσα από τις πράξεις εφαρμογής θα γίνουν. Και 

τα χρήματα που προκύπτουν από τις πράξεις εφαρμογής, από την εισφορά σε χρήμα, 

να είστε βέβαιοι, ότι τα χρήματα αυτά κρατούνται και θα πάνε στην περιοχή από την 

οποία προέρχονται τα χρήματα. Δεν πρόκειται να γίνει μεταφορά κάπου αλλού. Θα 

είμαστε όσο γίνεται πιο δίκαιοι πάνω σε αυτό το θέμα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Απαγορεύεται να φύγουν αυτά.  



   

κ. Δήμαρχος: Και άλλες φορές απαγορευόταν και όμως γινόταν. Θα παρακαλέσω, 

κύριε Πρόεδρε, να γίνει σεβαστός ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβου-

λίου και να μην διακόπτομαι, όπως δεν διέκοψα και εγώ κανέναν.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, μην διακόπτεται.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, ειπώθηκε για το κολυμβητήριο, για την κοιλάδα Αγίων Αναρ-

γύρων, και τα λοιπά, πρέπει να γίνει το κολυμβητήριο, πρέπει να γίνει η κοιλάδα, βε-

βαίως πρέπει πολλά να γίνουν, όμως το θέμα δεν είναι να λέμε μόνο τα πρέπει, να 

καταθέτουμε και προτάσεις, από πού θα βρούμε χρήματα για να γίνουν. Το κολυμβη-

τήριο από πού θα βρούμε χρήματα για να ομορφαίνουμε την κοιλάδα, και να κάνουμε 

κάποια άλλα έργα, δεν ακούστηκαν προτάσεις, να γίνει αυτό, με αυτά τα χρήματα 

που θα βρούμε από κει.  

Λοιπόν, το κολυμβητήριο, το κολυμβητήριο είναι στις προτεραιότητές μας και είχαμε 

πει, ξεκάθαρα και προεκλογικά, είναι καταγεγραμμένα αυτά, αν μας δώσουν χρήματα 

από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», έτσι, θα είναι το πρώτο έργο που θα εντάξουμε. Αν 

δώσουν χρήματα από ΣΑΤΑ και μπορέσουμε, έστω κομματιαστά να δώσουμε κάποια 

χρήματα για το κολυμβητήριο θα τα δώσουμε.  

Πρέπει να σας πω ότι ακόμη, ακόμη, σκεφτήκαμε να δούμε, αν μπορούμε το κολυμ-

βητήριο, από την στιγμή που δεν έρχονται χρήματα και είναι κρίμα να μένει έτσι και 

να καταρρέει, γιατί όχι να δούμε πάντα με βάση το συμφέρον του δήμου και των δη-

μοτών, σε συνεργασία με ιδιώτες, αν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Εμείς δεν εί-

μαστε υπέρ της άποψης, είναι σεβαστή, σεβαστή η άποψη, σεβαστή η άποψη που λέει 

όχι σε τίποτε. Εμείς διαφωνούμε κάθετα σε αυτό. Οτιδήποτε ιδιωτικό είναι διεφθαρ-

μένο και οτιδήποτε δημόσιο είναι αγγελικά πλασμένο. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε 

αυτή την φιλοσοφία.  

Λοιπόν, όλα διασφαλίζονται και οι συνεργασίες με ιδιώτες, υπάρχουν ασφαλιστικές 

δικλίδες, έτσι, και όλα διασφαλίζονται αν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις προς όφελος 

του δήμου και των δημοτών. Το θέμα είναι που να βρεις επενδυτές, μακάρι να βρού-

με επενδυτές και να κάνουμε συμφωνίες που να διασφαλίζομε τα συμφέροντα του 

δήμου και των δημοτών. Επαναλαμβάνω και πάλι σέβομαι τις απόψεις του καθενός, 

αλλά έχουμε και εμείς την δική μας άποψη. Και έχουμε δικαίωμα και να την καταθέ-

τουμε και να γίνεται σεβαστή και από τους άλλους.  

Βεβαίως θα διεκδικήσουμε χρήματα, ποιος είπε ότι δεν θα διεκδικήσουμε; Έχουμε 

και τον εκπρόσωπό μας στην Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω 

του εκπροσώπου μας, αλλά και όποτε χρειαστεί να κάνουμε αγώνες και να διεκδική-

σουμε μέσω της ΚΕΔΕ χρήματα αυτό θα το κάνουμε. Αυτό θα το δείτε και στην πρά-

ξη. Και είμαι βέβαιος ότι σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο θα διεκδικεί για να παίρ-

νει χρήματα από την κεντρική εξουσία. Ποιος είπε ότι δεν θέλουμε χρήματα από την 

κεντρική εξουσία; Υπέρ του Καλλικράτη ήμασταν , με μία προϋπόθεση όμως, να δώ-

σουν λεφτά, να δώσει λεφτά η κεντρική εξουσία. Ναι στον Καλλικράτη με αυτήν την 

προϋπόθεση. Δεν είπαμε ναι στον Καλλικράτη χωρίς να δώσει λεφτά η κεντρική ε-

ξουσία και να τα φορτώνουμε όλα στους δημότες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτά 

τα πιστεύουμε και βάση αυτών ασφαλώς προχωρούμε.  

Λοιπόν, ειπώθηκε ότι υπάρχει πλεόνασμα χρημάτων από τον απολογισμό εσόδων – 

εξόδων και τα λοιπά. Ότι τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα. Υπάρχουν και 



   

χρέη όμως. Και όταν αναλάβαμε έπρεπε να πληρώσουμε 7 εκατομμύρια, το ξέρετε 

αυτό περίπου στην αγορά και 9 εκατομμύρια στις τράπεζες, και δεν κάναμε τίποτε 

άλλο εδώ και δέκα μήνες από το να πληρώνουμε χρέη, μόνο χρέη, και καλά κάνουμε. 

Προτιμούμε να έχουμε το πολιτικό κόστος και να μην βουλώσουμε ούτε μία τρύπα, 

παρά να έρχεται ο επιχειρηματίας, ο μαγαζάτορας και να ζητάει ένα χιλιάρικο για να 

πληρώσει την ΔΕΗ του και να μην έχει. Προτεραιότητα έχουν τα χρέη μας. Περίπου 

2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ χρέη πληρώσαμε σε αυτούς τους 10 μήνες. Σας λέω ότι 

έχει κόστος μεγάλο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει κόστος. Επαναλαμβάνω και πά-

λι ας μην περάσει η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, αυτά που περ-

νάμε τώρα εμείς. 

Λοιπόν, οι ανταποδοτικοί πόροι, μα οι ανταποδοτικοί, τα τέλη παραδείγματος χάριν, 

δεν μπαίνουν στην ΣΑΤΑ. Τα τέλη καθαριότητας, τα ανταποδοτικά τέλη, μπαίνουν 

στον προϋπολογισμό. Εκεί τώρα θα έρθει ο προϋπολογισμός θα δείτε αυτά τα αντα-

ποδοτικά τέλη που θα διανεμηθούν. Δεν μπαίνουν στην ΣΑΤΑ. Δεν μπορείς με τα 

τέλη καθαριότητας μα κάνεις έργα.  

Λοιπόν, οι ΚΑΠ. Τι ΚΑΠ παίρνουμε; Τι ΚΑΠ παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση; Ίσα – 

ίσα για να πληρώνει μισθοδοσία και μόλις και με τα βίας και δεν φτάνουν για τις λει-

τουργικές του ανάγκες. Για να πληρώνει πετρέλαιο, για να κάνει προμήθειες και τα 

λοιπά. Δεν φτάνουν! Δεν φτάνουν! Κάνουμε αγώνα, κάθε μέρα, για να μπορέσουμε 

να λειτουργήσει ο δήμος. Για την λειτουργία του δήμου κάνουμε αγώνα αυτή την 

στιγμή, όπως και όλη η τοπική αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσουν οι δήμοι τους με 

όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα και να ξεπληρώσουν παλιά χρέη.  

Ειπώθηκαν για την αντιπλημμυρική προστασία, είπαμε για το κολυμβητήριο, για την 

ΣΑΤΑ Σχολείων. Ασφαλώς, ήρθε η ώρα πλέον να διεκδικήσουμε μέσα ασφαλώς σε 

ένα τοπίο δύσκολο. Έτσι, δεν ξέρουμε βέβαια, η Ελλάδα δεν ξέρουμε που θα είναι 

αύριο, μεθαύριο, έτσι όπως πάμε. Υπάρχει ο κίνδυνος της στάσης πληρωμών, φτάσα-

με εδώ τώρα, σε αυτό είμαστε. Κόπηκε, κόπηκε ότι μπορούσε να κοπεί, τώρα αυτό 

που απέμεινε είναι η στάση πληρωμών. Ας ελπίσουμε να φωτίσει ο Θεός τους πολιτι-

κούς, τους ηγέτες μας και να σκεφτούν το συμφέρον της Ελλάδος μόνο και όχι το 

κομματικό συμφέρον. Διότι δυστυχώς το κομματικό συμφέρον πρυτανεύει αυτή τη 

στιγμή και έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις.  

Θα γίνουν στην Σιγής, από τις πράξεις εφαρμογής, από την εισφορά σε χρήμα που 

πήραμε θα γίνουν έργα, ήδη γίνονται μελέτες, πρέπει να γίνουν έργα υποδομής από 

την ΔΕΥΑΣ. Η ΔΕΥΑΣ κάνει μελέτη και εν συνεχεία πρέπει να τη δώσει στην τεχνι-

κή υπηρεσία για να γίνουν κάποια έργα. Και επαναλαμβάνω και πάλι, ότι χρήματα 

πήραμε από την κάθε περιοχή για εισφορά σε χρήμα, αυτά τα χρήματα θα πάνε σε 

εκείνη την περιοχή και μόνο.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Από αυτά τα χρήματα χρωστάει ο δήμος στην ΔΕΥΑΣ.  

κ. Δήμαρχος: Χρωστάει βεβαίως. Ωραία. Να απολογηθώ για προηγούμενες δεκαετί-

ες; Έχει νόημα; Εγώ σας λέω ότι αυτά τώρα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ σας λέω ότι αυτά τα χρήματα που έχουμε εμείς τώρα από την ει-

σφορά σε χρήμα, λοιπόν, θα τα διαθέσουμε όπως ακριβώς λέει ο νόμος. Ότι λέει ο 

νόμος αυτό θα κάνουμε.  



   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τρία εκατομμύρια, εμείς αφήσαμε…. 

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτετε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος:  .. εισφορά σε χρήμα, σε παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτε περισσότερο, για όλους αυτούς 

τους λόγους και προς τιμή σας, φυσικά είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις, πρέπει 

εμείς να διδασκόμαστε από τις παρατηρήσεις σας και να προσπαθούμε να τις αξιο-

ποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και προς τιμήν σας που λέτε ότι θα ψηφίσετε τοι 

τεχνικό πρόγραμμα, αντιλαμβανόμενοι την όλη πολιτική κατάσταση, έτσι, και πολύ 

καλά κάνατε και καταθέσατε αυτές τις παρατηρήσεις.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το πρώτο θέμα ολοκληρώθηκε 

και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι, με τις παρατηρήσεις μας 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι, με τις παρατηρήσεις μας 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι, με τις παρατηρήσεις μας 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι, με τις παρατηρήσεις μας 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι, με τις παρατηρήσεις μας  

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι, με τις παρατηρήσεις μας 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι, με τις παρατηρήσεις μας, να ενσω-

ματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα.  



   

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι, με τις παρατηρήσεις μας, να ενσω-

ματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα.  

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι, με τις παρατηρήσεις μας, να ενσω-

ματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι, με τις παρατηρήσεις μας, να ενσω-

ματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι, με τις παρατηρήσεις μας, να ενσω-

ματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι, με τις παρατηρήσεις μας, να ενσω-

ματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ με 

την σύμφωνη γνώμη σας, επειδή έχουμε έναν υπηρεσιακό παράγοντα, τον οποίο, δύο 

υπηρεσιακούς παράγοντες, κύριε Αναστασιάδη μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ, 

κάντε λίγο ησυχία. Λοιπόν να πάμε στο 25ο θέμα πάντα με την σύμφωνη γνώμη τη 

δική σας για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την κυρία Τερμεντζίδου, η οποία, 

παρά το γεγονός ότι είναι με αναρρωτική άδεια σήμερα, ήρθε για να δώσει τις σχετι-

κές πληροφορίες. (ακούγεται ο δήμαρχος να λέει, και μετά τον Παπαδίκη, και απαντά 

ο πρόεδρος, ναι κύριε Δήμαρχε). Λοιπόν 25ο θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλ-

λοντικών όρων του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών, ΑΕΠΟ 5151/17.06.2008: «Τροποποίηση 

της με αρ. πρωτ. 5945/19.07.2007 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥ-

ΤΑ Δήμου Σερρών Ν. Σερρών (Επέκταση – Έργα αποκατάστασης)», προεκτιμώμενης 

αμοιβής ύψους 70.663,57 € (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), 

σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και την λοιπή ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Καθορι-

σμός του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης, ύψους 86.916,19 με τον Φ.Π.Α. Ο κύριος Χρά-

πας είναι ο εισηγητής. Παρακαλώ κύριε Χράπα έχετε τον λόγο. 



   

Χράπας Παντελής: Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχετε 

πάρει την εισήγηση για αυτό το θέμα. Είναι αυτές οι 41 σελίδες όλη η εισήγηση, όλα 

τα έγγραφα και το ιστορικό του ΧΥΤΑ. Δεν θα μπούμε όμως να αναλύσουμε τι γρά-

φουν ακριβώς αυτά τα χαρτιά και αυτές τις ορολογίες τις επιστημονικές γιατί οι πε-

ρισσότεροι από εμάς κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε και υπάρχουν κάποια κενά. 

Εγώ θα σας κάνω ένα ιστορικό, μια αναδρομή, πως φτάσαμε εδώ στον ΧΥΤΑ αυτήν 

την στιγμή για να καταλάβετε για πιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε αυτή την μελέτη. 

Όπως γνωρίζετε με τον Καλλικρατικό δήμο η εισροή των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 

έχει αυξηθεί. Είναι γνωστό σε όλους μας αυτό. Από την άλλη πλευρά ο χρόνος ζωής 

του ΧΥΤΑ έχει λήξει το 2009, εμείς ζητήσαμε, βεβαία πρέπει να γίνει και αποκατά-

σταση, εννοείται, βέβαια ούτε αποκατάσταση έγινε, ούτε έληξε η ζωή του ΧΥΤΑ, τον 

λειτουργούμε ακόμη. Ζητήθηκε η επέκταση η χρηματοδότηση της οποίας αρχικά ε-

γκρίθηκε, αλλά με απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας την απέρριψε. Η 

πρόταση για επέκταση έχει κατατεθεί στο ΕΠΕΡΑ και εξετάζεται αυτή την στιγμή 

από την διαχειριστική αρχή για την ένταξη. Από την άλλη υπάρχει και το θέμα του 

ΧΥΤΥ. Ο ΧΥΤΥ ενώ έχει ολοκληρωθεί δεν προχωράει η λειτουργία του. Όλα αυτά 

κατέστησαν αναγκαία την διεύρυνση του κυττάρου προς δυτικά – βορειοδυτικά, για 

να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου Σερρών για τα απορρίμματά μας. Αυτό όμως 

σημαίνει αύξηση της δυναμικότητας του ΧΥΤΑ για αυτό τον λόγο ζητήσαμε την 

τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και σε απάντηση της αίτησής μας, μας στεί-

λαν αυτό το έγγραφο το 5440 που έχετε πάρει, που αναφέρει μέσα όλα, όλα αυτά που 

πρέπει να κάνουμε για αυτήν την μελέτη, συγκεκριμένα, μας ζήτησε η Περιφέρεια. 

Που απαιτείται δηλαδή όλη αυτή η σύνταξη της πλήρης μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και μάλιστα από ότι αναφέρεται στην 4η σελίδα του εγγράφου στην 17 

παρατήρηση χρειάζεται να έχει πτυχίο μελετητή κατηγορίας 27. Κατηγορία 27 δεν 

έχει κανένας δημόσιος υπάλληλος, έχουν μόνο οι ιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι αυτήν 

την μελέτη πρέπει να την κάνει ιδιώτης. Η υπηρεσία μας, το τμήμα περιβάλλοντος 

του Δήμου Σερρών, έχει συντάξει φάκελο του έργου για να ξεκινήσει η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης μετά από δημόσιο διαγωνισμό. Δηλαδή την εκπόνηση μελέ-

της περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τροποποίησης του ΧΥΤΑ αξίας 70.663, 57 ευ-

ρώ με 23% ΦΠΑ άλλες 16.252,62 και σύνολο 86.916,19 ευρώ. Αυτά τα ποσά βγήκαν 

βάσει των κανονισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ και των τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν τα βγά-

λαμε δηλαδή, μόνοι μας όσα θέλαμε να βγάλαμε, έτσι. Βασικά δεν έχω να πω κάτι 

περισσότερο για να μην σας κουράσω κιόλας, αυτή είναι όλη η ιστορία του ΧΥΤΑ 

μέχρι σήμερα και προτείνω την ψήφιση του θέματος, ως έχει, ακριβώς όπως ειπώθηκε 

από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαρι-

στώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Κύκλος ερωτήσεων. Ο κύριος Γκότσης, άλλος; όχι. Ο κύριος Γκότσης, 

παρακαλώ, κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε αντιδήμαρχε, βέβαια το εξηγήσατε. Η ερώτησή μου θα ήταν 

γιατί δεν γίνεται η μελέτη αυτή από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή από…, 

ναι, λέω ότι το εξηγήσατε, ότι πρέπει να έχει και λοιπά, αλλά λέω και τώρα το δεύτε-

ρο ερώτημα είναι, γιατί τα κάνει έτσι δηλαδή το κράτος; Η πολιτεία; Δηλαδή για να 

πληρώνουμε, να πληρώνουν οι πολίτες του κάθε δήμου, ενώ υπάρχουν οι υπάλληλοι, 



   

περιβαντολλόγοι σε κάθε δήμο, δηλαδή που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. 

Έρχεται τώρα και μας λέει, αυτό που βάζει δηλαδή, είναι πονηρό δηλαδή, είναι πονη-

ρό.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εσκεμμένο είναι. 

Γκότσης Ηλίας: Είναι εσκεμμένο αυτό. Γιατί, για να το πάρει ιδιώτης. Εσείς βέβαια, 

δεν φέρετε καμιά ευθύνη. Το ερώτημά μου ήταν αυτό μου είπατε, το εξηγήσατε, αλλά 

περνάω στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή η πολιτεία, το κράτος πάει συνέχεια δηλαδή, εις 

βάρος των πολιτών ενός δήμου για να ευνοήσει τον ιδιώτη. Αυτά. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και σε σας κύ-

ριε εισηγητά η ερώτηση, πως απαντάτε στην παρατήρηση στην σελίδα τρία στην πα-

ράγραφο επτά, όπου η ΔΗΠΕΧΩ λέει ότι δεν είναι δυνατόν, κατά την γνωστή βιβλιο-

γραφία, να γίνει επέκταση υφιστάμενου κυττάρου, χωρίς να γίνει βλάβη στον υδρο-

φόρο ορίζοντα διότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η αδιαπερατότητα. Και βεβαίως όλο 

αυτό το κείμενο, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έρθει εδώ, διότι θεωρώ 

ότι εκθέτει πολλούς. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο εργολάβος, ο περιβόητος εργολά-

βος, δεν έκανε πάρα πολλά από τα συμβατικά αντικείμενα, από αυτά δηλαδή που είχε 

υποχρέωση και τον πληρώσαμε. Και το λέει η έκθεση που δεν μπορεί κανείς να την 

ανασκευάσει, ούτε να την αρνηθεί. Και τα λέει η έκθεση του Χριστιανόπουλου , η 

οποία πιστοποιεί με έναν τρόπο που δεν επιδέχεται άλλης προσέγγισης. ¨ότι εκεί το 

έργο δεν είναι και δεν τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. Και βεβαίως στην τοποθέ-

τησή μου θα εξηγήσω γιατί δεν έπρεπε να έρθει το συγκεκριμένο προς ψήφιση κείμε-

νο. Με ότι φέρει δηλαδή, ως απαίτηση.  

Η ερώτηση, όμως είναι συγκεκριμένη, κύριε αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και ο κύριος Αναστασιάδης έχει ερώτηση. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε αντιδήμαρχε, ήθελα να σας παρακαλέσω πήγατε 

στην Νομαρχία ή στην ΤΥΔΚ εκεί ξέρετε ότι αυτοί οι υπάλληλοι, που είναι κορυφαί-

οι υπάλληλοι, να ξέρετε, είναι υπάλληλοι του δήμου Σερρών, δηλαδή εμείς οι Σερ-

ραίοι πολίτες τους πληρώνουμε. Εκεί έχει μηχανικούς οι οποίοι είναι εξαιρετικοί αι 

έχουν πολύ μεγάλο βαθμό. Και στην ΤΥΔΚ και στην Νομαρχία, στην πρώην Νομαρ-

χία. Υπάρχουν δυνατοί άνθρωποι πήγατε κάνατε έρευνα κύριε αντινομάρχα; Κύριε 

αντιδήμαρχε; Πιστέψε μου δηλαδή ότι, έχουμε τέτοιο δυναμικό, εμείς, από μηχανι-

κούς που δεν το έχει όλη η Βόρειος Ελλάδα. Το ξέρετε; Γιατί να δίνουμε δηλαδή ο-

γδόντα χιλιάδες ευρώ για μελέτη, εξετάσατε αυτό το πράγμα σας παρακαλώ, κύριε 

αντιδήμαρχε; Πήγατε στην Νομαρχία να δείτε; Αυτό ήθελα να σας πω, δηλαδή ότι 

φταις εσύ, δεν ήξερες, αλλά να ξέρετε καλά ότι υπάλληλοι, όλο το τεχνικό προσωπικό 

στην Νομαρχία το πληρώνουμε εμείς οι Σερραίοι πολίτες, και η ΤΥΔΚ. Η τεχνική 

υποστήριξη Δήμων και Κοινοτήτων. Όλο αυτό το δυναμικό, οι οποίοι είναι πολύ πε-

πειραμένοι άνθρωποι είναι μηχανικοί του δήμου Σερρών. Όλοι και πληρώνονται από 

μας τους Σερραίους πολίτες. Και κάνουν έργα, με ακούτε, σε όλο τον νομό και αυτό 

είναι παράνομο και έχω δει ένα άλλο δυσάρεστο, κύριε αντιδήμαρχε, ο κύριος Ρου-

στάνης ένας πεπειραμένος τοπογράφος - μηχανικός τον διώξαμε από τον δήμο Σερ-

ρών, με ακούτε, και τον πήγαμε στην Νομαρχία. Ποιον να βοηθήσει από κει ο Ρου-

στάνης. Ο Ρουστάνης είναι υπάλληλος του δήμου Σερρών, να βοηθάει τον Νομό; Για 



   

ποιο λόγο; Αυτά είναι πράγματα ντροπή να τα λέμε εδώ μέσα, αλλά γίνονται, για ποιο 

λόγο; Έχουμε περίπου 50 μηχανικούς, το ξέρετε; Ο δήμος Σερρών πληρώνει 50 μη-

χανικούς περίπου, δεν πληρώνουμε ένα και δύο. Αυτό ήθελα να πω, όχι ότι, μπορεί 

να μην ξέρεις, αλλά να το δεις αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Θέλετε να απαντήσετε, κύριε αντιδήμαρχε;  

Χράπας Παντελής: Σίγουρα είναι επίπονο για τον δήμο Σερρών και βέβαια για τους 

δημότες μας αυτή η δαπάνη, είναι επίπονη, τα 80.000 χιλιάδες περίπου, αλλά διαφο-

ρετικά δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, κύριε Γκότση, το γνωρίζετε βέβαια και ε-

σείς καλύτερα από μένα, όσον αφορά τους μελετητές με αυτό τον βαθμό, σας είπα, 

κύριε Αναστασιάδη, και πριν ότι η ενημέρωσή μου είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το πτυ-

χίο σε κανέναν δημόσιο υπάλληλο. Αυτή την ενημέρωση έχω. Αυτά τα πτυχία τα 

παίρνουν μόνο ιδιώτες μελετητές, δίνουν κάποιες εξετάσεις, έχουν κάποιες διαδικασί-

ες και τα παίρνουν. Μακάρι να υπάρχει κάποιος,  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται. 

Χράπας Παντελής: Βεβαίως, μακάρι να υπάρχει κάποιος και θα δοθεί εκεί δεν το 

συζητάμε, έτσι. Μακάρι να υπάρχει και να δοθεί εκεί. Ακριβώς.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Η κυρία Μαρία… 

Χράπας Παντελής: Η κυρία Μαρία δεν έχει τέτοιο πτυχίο,. Εντάξει. 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, και μην διακόπτεται το έχω πει εκατό φορές, σας 

παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ ακούστε στην απάντηση, κύριε Αναστασιάδη, σας 

παρακαλώ πολύ.  

Χράπας Παντελής: Όσον αφορά κύριε Φωτιάδη για την παρατήρησή σας ειλικρινά 

δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά είναι εδώ πέρα η περιβαλλοντολόγος του δήμου μας, 

η κυρία Τερμεντζίδου που ενδεχομένως θα μπορέσει να δώσει την απάντηση σε αυτό 

το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τερμεντζίδου, αν θέλετε, ελάτε λίγο να απαντήσου-

με στην ερώτηση του κυρίου Φωτιάδη στη σελίδα τρία ψηλά - ψηλά. Αν θέλετε να 

σας βοηθήσω, γιατί δεν είστε και πολύ καλά σήμερα.  

Να γίνει πλήρη περιγραφή των υφισταμένων και προτεινόμενων έργων γεωλογικές 

τομές, τυπική τομή κυττάρου, περιγραφή μόνωσης και τρόπου κατασκευής και λοιπά, 

τόσο υπό μορφή κειμένου, όσο και υπό μορφή σχεδίου και χαρτών. Να διευκρινιστεί 

εάν θα κατασκευαστεί νέο κύτταρο δίπλα στο υφιστάμενο, καθώς και η ακριβή του 

έκταση. Επέκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ είναι δύσκολο, εάν όχι ανέφικτο, κατά την 

άποψή μας, να πραγματοποιηθεί και παράλληλα να εξασφαλίζει, να εξασφαλίζεται η 

αδιαπερατότητα του πυθμένα. Αν προτείνεται κάτι τέτοιο θα πρέπει να τεκμηριωθεί, 

τόσο βιβλιογραφικά, όσο και με παραδείγματα με ανάλογες επεκτάσεις σε άλλους 

λειτουργούντες ΧΥΤΑ. Αυτήν την ερώτηση έκανε ο κύριος Φωτιάδης.  

Τερμεντζίδου Μαρία: Πάνω σε αυτό το θέμα εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι 

μια τέτοια μελέτη αυτού του ύψους όταν προεκτιμάει η υπηρεσία μια μελέτη του ύ-

ψους 40.000,00 ευρώ που σημαίνει Γ΄ τάξης πτυχίου, με βάσει τα μητρώα των μελε-

τητών, ογδόντα με ΦΠΑ, δε θυμάμαι ακριβώς το ποσό, ναι εβδομήντα, είναι καθαρά 

εξειδικευμένη μελέτη, εντάξει, εβδομήντα σας είπα, εβδομήντα και, έτσι. Καταλαβαί-

νετε πως η υπηρεσία, γιατί άκουσα μερικά πράγματα που ειπώθηκαν πριν, ότι η υπη-

ρεσία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους μελέτες.  



   

Τώρα, όσον αφορά τις επεκτάσεις που αναφέρει εδώ πέρα το κείμενο, πάλι και αυτό 

είναι εξειδικευμένο κομμάτι και αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία εξετάζονται 

σε μια τέτοιου είδους μελέτη. Τώρα με τον φάκελο τροποποίησης που καταθέσαμε 

περίπου τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, ζητήσαμε την αλλαγή λόγω, τροποποίησης 

μάλλον της αρχικής απόφασης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, διότι αυξήθηκε η 

δυναμικότητα του ΧΥΤΑ. Μέσα στις παρατηρήσεις ήταν και το κείμενο αυτό που 

μας έχουν στείλει τώρα εδώ, και καλούμαστε εμείς να ανταπεξέλθουμε δίνοντας μια 

μελέτη σε ένα γραφείο εξωτερικά, έτσι. Αυτά όλα θα αντιμετωπιστούν στην μελέτη 

που θα εκπονηθεί, δεν μπορούμε εμείς τώρα να πούμε ποιες είναι ακριβώς οι επιπτώ-

σεις ενός τέτοιου κυττάρου. Δεν μιλάμε κατά αρχήν για κύτταρο, μιλάμε για διεύρυν-

ση του υφιστάμενου κυττάρου. Όλα αυτά θα αντιμετωπισθούν με την νέα μελέτη που 

θα συνταχθεί. Εμείς, σαν υπηρεσία, κληθήκαμε να φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο 

το θέμα, γιατί προέκυψε θέμα όντως, και αυτό κάναμε. Συγνώμη είμαι λίγο σε άσχη-

μη κατάσταση αυτή την στιγμή. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι το φωνάξατε το κορίτσι εδώ; 

κ. Πρόεδρος: Για να δώσει εξηγήσεις, κύριε Αναστασιάδη, σας το ανέφερα προη-

γουμένως. Λοιπόν, χωρίς να σχολιάζουμε για ποιο λόγο ήρθε και λοιπά, μπαίνουμε 

στη φάση των τοποθετήσεων  

Τερμεντζίδου Μαρία: Είναι τεχνικό το ζήτημα, αφορά την μελέτη, πρέπει να συντα-

χθεί μια πλήρης μελέτη και για αυτό κατεβαίνει το θέμα αυτό στο δημοτικό συμβού-

λιο.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτοί εκεί στην Νομαρχία και στην ΤΥΔΚ το ξέρουν πο-

λύ καλά το θέμα. 

Τερμεντζίδου Μαρία: Είναι άλλη δουλειά, είναι άλλο το αντικείμενό τους, κύριε 

Αναστασιάδη. Το αντικείμενό τους είναι τελείως διαφορετικό.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ποιος θέλει να τοποθετηθεί, ο κύριος 

Φωτιάδης, ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Κοτρώνης, και φυσικά ο κύριος Αναστασιά-

δης,. Κύριε Μηλίδη  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Συμπεριφορές είναι αυτές! Συμβούλιο είναι αυτό!  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι να καθίσει ακόμη η κυρία Τερμεντζίδου. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ε, δεν νομίζω, έχει και ρίγος η κοπέλα, από δω το βλέπω ότι 

έχει ρίγος.  

Γκότσης Ηλίας: Πρόεδρε, αποδέσμευσε την. Να την αποδεσμεύσει ο Πρόεδρος.  

κ. Πρόεδρος: Έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Πρόε-

δρε επειδή σε όλο αυτό το δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που 

έχουμε έρχεται πραγματικά θέμα για τον ΧΥΤΑ. Ξέρω τα σκουπίδια είναι σοβαρό 

πρόβλημα, ταλαιπωρεί την πόλη, αφορά την καθαριότητα, την καθημερινότητα, την 

ποιότητα ζωής. Είναι πολλά τα χρήματα που δίνουμε. Βεβαίως δέχομαι αυτό που λέει 

ο κύριος Χράπας, ότι, δεν υπάρχει άνθρωπος με ανάλογο πτυχίο. Βέβαια, κύριε Χρά-

πα, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, εδώ μίλησε, απάντησε η κυρία Τερμεντζίδου, η οποία 

είναι περιβαλλοντολόγος, κάπου όμως, ο κύριος Χριστιανόπουλος, είναι αρχιτέκτων 

μηχανικός, λέω τώρα, μήπως θα μπορούσε και κάποια άλλη ειδικότητα, δεν χρειάζε-



   

ται να είναι περιβαλλοντολόγος, να είναι πολιτικός μηχανικός, που έχουμε αρκετά 

έμπειρους και μπορεί να έχουν πιστοποίηση. Δεν ξέρω αν έχει διερευνηθεί, είπατε ότι 

το διερευνήσατε προς πάσα κατεύθυνση; Εντάξει το δέχομαι αυτό.  

Λοιπόν, τα χρήματα λοιπόν, κύριε πρόεδρε, είναι πολλά. Και τον τελευταίο καιρό ε-

κείνο που δεν ακούω, υπάρχει σιγή ιχθύος το τι γίνεται με τον ΧΥΤΥ Παλαιοκά-

στρου. Σταμάτησαν, δεν ακούω,  

κ. Πρόεδρος: Είστε εκτός θέματος.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Τοποθέτηση κάνω, κύριε πρόεδρε, δεν είμαι εκτός θέματος, 

διότι, αν τυχόν αρχίσει και μπορεί να λειτουργεί το ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, σιγά – 

σιγά θα απαλλαγούμε από αυτές τις συνεχείς επεκτάσεις, επιβαρύνουν πάρα πολύ τον 

δημότη των Σερρών. Όλους μας. Με αυτήν την οικονομική συγκυρία που υπάρχει. 

Επειδή λοιπόν και με την Περιφέρεια, και με πρώην υπουργούς, είχε συζητηθεί ότι θα 

χρηματοδοτηθεί, ότι γίνει ο ΧΥΤΥ Σερρών άμεσα, ίσως μέχρι τέλους του έτους, το 

τέλος της χρονιάς ήρθε βέβαια, άσχετα με την πολιτική κατάσταση, που θα συμφω-

νήσω ότι υπάρχει μια δυσπραγία, μια δυστοκία, εν πάσει περιπτώσει θα βρεθεί λύση, 

αλλά γιατί τηρείται αυτή η σιγή ιχθύος για τον ΧΥΤΥ του Νομού Σερρών που θα μας 

απαλλάξει επιτέλους από αυτό το βάρος. Σε κάθε δημοτικό συμβούλιο ψηφίζουμε και 

νέα κονδύλια. Βεβαίως σε αυτή τη φάση, από ότι έχω αντιληφθεί από την εισήγηση 

του κυρίου αντιδημάρχου, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να γίνει το έργο, 

για αυτό και το ψηφίζουμε. Αλλά θα πρέπει να γίνει και αυτό και μάλιστα το είχα ε-

πισημάνει στην εισήγησή μου, κύριε Δήμαρχε, το είπατε και εσείς, ότι πλέον έχουμε 

και εκπρόσωπο στην ΠΕΔ, έχουμε εκπροσώπους, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους κάποια 

πράγματα, τα ελάχιστα, δεν μιλάω για υπερβολικές δαπάνες, μιλάω για τα ελάχιστα 

και είπα και στην προηγούμενη εισήγησή μου έχουν να κόψουν, όχι από τους ΟΤΑ 

που τους φόρτωσαν, λέγοντας Καλλικράτη – Καλλικράτη χωρίς ευρώ. Χωρίς λεφτά. 

Έχουν να κόψουν από άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από οργανισμούς, δεν 

είναι της παρούσας να απαριθμήσουμε, που δεν παράγουν τίποτε. Ούτε αντικείμενο 

δεν έχουν. Ούτε αντικείμενο δεν έχουν! Και πάνε τώρα να βάλουνε, να στραγγίσουν 

τους δήμους. Φτάνει! Την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Για αυτό λοιπόν ναι το 

ψηφίζουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και το θέμα το γενικότερο, για να τελειώνει κά-

ποια στιγμή, γιατί από ότι φαίνεται και τα σκουπίδια, και τα απορρίμματα όλων των 

δήμων του νομού θα τα δεχόμαστε εμείς. Έτσι αντιλαμβάνομαι.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, έχετε τον λόγο. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Δήμαρχε, σας άκουσα με προσοχή και σεβασμό στην 

προηγούμενη τοποθέτησή σας όταν μιλήσατε για το τεχνικό πρόγραμμα, είδα πως 

απαντήσατε, το έλλειμμα οράματος, τον σχεδιασμό των τεχνικών έργων, και βεβαίως 

αιτιολογήσατε κατά την δική σας προσέγγιση πως διαχειρίζεστε τα όποια χρήματα. 

Είμαι υποχρεωμένος να σας θυμίσω κάποια από αυτά που είναι τόσο απαραίτητα και 

αναγκαία να είναι καθημερινά στην κρίση σας και στην μνήμη, σας βεβαίως.  

Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από σας όμως. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει, δεν είναι πα-

ρατήρηση, δημιουργεί μια τεράστια αμηχανία, να καλείται, εγώ δεν το έκανα ποτέ ως 

νομάρχης, υπηρεσιακούς, όταν υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας, να έρθει να εξηγή-

σει, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Μην το 

κάνετε αυτό, διότι είναι αντιδεοντολογικό. Θεωρώ ότι υπάρχει ο χρόνος και η γνώση 



   

των αντιδημάρχων να αφομοιώσουν την γνώση, ικανότητα εννοώ των αντιδημάρχων, 

να αφομοιώσουν την γνώση και να την φέρουν εδώ, μην το κάνετε, δεν ταιριάζει. Δεν 

ταιριάζει καθόλου. Είναι τελείως άκομψο και άτοπο για μένα. Τι θα μπορούσε εξάλ-

λου η υπηρεσιακή, η κυρία, με όλο τον σεβασμό και οποιοσδήποτε να πει εδώ μέσα, 

τάχα; Και ποιος υπηρεσιακός εδώ διαφοροποιήθηκε; Δεν ταιριάζει, είναι άτοπο. Α-

ντιλαμβάνεστε και δεν συνεχίζω.  

Ποιο όραμα, κύριε Δήμαρχε, είχατε δίκαιο όταν είπατε ότι το όραμα τις πιο πολλές 

των περιπτώσεων γίνεται χωρίς χρήμα, γίνεται όταν διεγείρεις, όταν δημιουργείς 

προϋποθέσεις στον κόσμο. Όραμα δεν είναι για σας, δεν ήταν προεκλογικά, δεν θα 

έπρεπε να είναι η υγεία, δεν θα έπρεπε, παραδείγματος χάριν, να το πω συγκεκριμένα 

το κλείσιμο του ΧΥΤΑ, ανέξοδο για σας. Για τα ταμεία σας. Δημιουργείται, όμως 

τώρα συνεχώς βάρος. Συνεχώς βάρος, με ξεκάθαρο ερωτηματικό το οποίο δεν απα-

ντήθηκε της παραγράφου επτά, το οποίο βεβαίως με τεχνικές εκθέσεις και με προσεγ-

γίσεις, επειδή υπάρχει βιβλιογραφία, το λέει καθαρά ο προϊστάμενος, δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί. Κλείστε τον ΧΥΤΑ, τώρα! Διότι είπατε ότι θα διεκδικήσετε. Είπατε ότι 

έχετε άνθρωπο. Και βεβαίως λέμε ότι αυτό είναι καλό στοιχείο. Γιατί δεν κλείνετε 

τον ΧΥΤΑ; Γιατί δεν πάτε σε αυτό που είναι αναγκαίο, διότι είπατε ότι το ταμείο το 

πράσινο ούτε καν έχει χρήματα, ακούστηκαν εδώ, και μας είπατε ότι αυτή την στιγμή 

η πατρίδα χαροπαλεύει. Γιατί δεν πάμε στον ρεαλισμό; Γιατί δεν πάμε, εφόσον μας 

καλέσατε πριν, γιατί δεν το κάνετε πρώτος εσείς; Γιατί, εφόσον ήρθε το έγγραφο από 

το ΥΠΕΚΑ, αυτά που λέει ότι το έργο τώρα μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα μπορεί να 

λειτουργήσει. Που είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιμένει όλη η κοινωνία από εσάς; 

Είστε ο δήμαρχος της έδρας του νομού. Σε άλλες εποχές αυτός ο δήμαρχος κινούσε 

όλο τον νομό! Που είναι. Που είναι το νεύρο σας; Εννοώ το διοικητικό. Είστε χλω-

μός, ανήμπορος, ανίκανος, συμβιβάζεστε. Συμβιβάζεστε κάθε μέρα. Θέλει σύγκρου-

ση και για να κάνεις σύγκρουση, κύριε δήμαρχε, γιατί αυτό υπαινιχθήκατε, για αυτό 

έφτασε η πατρίδα εδώ, γιατί είπατε ότι θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν 

με ενδιαφέρει το κόστος, κάντε το λοιπόν εδώ, κλείστε το έργο αυτό! Που είναι πάνω, 

μην ψηφίζετε εννοώ, κλείστε το σήμερα! Είναι πάνω από το σχολείο, 500 μαθητές 

είναι σε απόσταση 600μέτρων και είναι ΧΥΤΑ και σας λέει ο Χριστιανόπουλος αυτά 

που σας λέει, και μου λέτε για μελέτες τις οποίες αναθέσατε και τα λοιπά, ταιριάζει 

να τα λέμε, όταν σας έχουν πίσω, κύριε Χράπα δεν ταιριάζει να τα διαβάσω, τι να πω 

ότι δεν γινόταν ποτέ και όλα τα υπόλοιπα που γράφει για την πρέσα και τα λοιπά. Τα 

είπαμε επανειλημμένως αυτά. Λοιπόν, πάρτε μια απόφαση, γνωστά είναι έχετε δίκαι-

ο, το θέμα είναι τι κάνουμε! Δεν κάνουμε τίποτε! Και πληρώσαμε τον εργολάβο. 

Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε αυτό που πρέπει; Θα προτείνουμε την αποκατάσταση 

του ΧΥΤΑ Σερρών; Ως έργο στο πράσινο ταμείο να μας δώσουν χρήματα τώρα που 

υπάρχουν, για να τον κλείσουμε αυτόν τον βραχνά, για να κλείσουμε αυτή την πληγή 

που θέλει και θέλει και ο δυτικός τομέας της πόλης που είναι εκεί, κατά παράβαση 

και του προεδρικού διατάγματος, ας λέμε ότι είναι σύννομο. Έτσι, είναι κατά παρά-

βαση. Λοιπόν, τώρα ψάχνετε για χρόνο, κατάλαβα. Θα κλείσω. Έτσι είναι. Όταν ζο-

ριζόμαστε ο χρόνος. Λοιπόν,  

κ. Πρόεδρος: Μίλησε κανείς για χρόνο; 



   

Φωτιάδης Στέφανος: Ακούστηκε, λοιπόν, καλά, καλά, καλά, (ακούγονται γέλια και 

ψίθυροι). Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι η στιγμή ακριβώς, με βά-

σει αυτά που ακούστηκαν και από τον Δήμαρχο, αλλά από αυτά που επιβάλλει η λο-

γική, αλλά και ο ρεαλισμός να αποσυρθεί το θέμα, να έρθει πρόταση από την υπηρε-

σία για την αποκατάσταση, να ετοιμάσουμε μελέτη αποκατάστασης και όχι επέκτα-

σης, να πάτε στο αυτονόητο, ακριβώς αυτό που επιβάλλει και η προτροπή του ΥΠΕ-

ΚΑ, να πάτε στην λειτουργία του έργου, διότι θα απαξιωθεί και το πληρώσαμε 

12.800.000,00 ευρώ. Να πάτε ακριβώς σε ένα σημείο που όλες οι αποφάσεις, όπου 

και αν προσέφυγαν, κατά τα άλλα αξιοσέβαστοι κάτοικοι, έχουν έρθει αποφάσεις υ-

πέρ του έργου, είναι ασφαλές και δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος, ενώ για τον ΧΥ-

ΤΑ Σερρών η έκθεση Χριστιανόπουλου σας τα λέει καθαρά, σας τα λέει καθαρά. Και 

μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν θεραπεύει αυτά που λέει η έκθεση, 

κύριε Δήμαρχε. Εδώ είναι λοιπόν η πρόκληση, σας προσκαλώ να κάνουμε αυτό το 

βήμα, θα είμαστε κοντά σας, τέλειωσαν ποια οι αβρότητες, τέλειωσε η περίοδος χάρι-

τος, και όταν λέμε εδώ ότι θα πληρώσουμε και θα διεκδικήσουμε, νάτο. Να το κά-

νουμε όλοι μαζί.  

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια ότι αυτό το δημοτικό συμβούλιο καταθέτει προ-

τάσεις και σας βελτιώνει. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Βγείτε μπροστά, 

πάρτε τα εύσημα και αυτό είανι όραμα, όλα τα υπόλοιπα που είπατε περί στρατοπέ-

δων και τα λοιπά τα έχουμε εξαντλήσει. Και εκείνο δεν ήταν και δικό σας όραμα, εν 

πάσει περιπτώσει. Αλλά, αυτό κάντε το δικό σας όραμα και ας προέλθει από αυτήν 

την αίθουσα. Μην το συνεχίσετε, δεν θα ψηφίσουμε αυτήν την επέκταση, διότι είναι 

σε λάθος κατεύθυνση, κατασπατάληση των χρημάτων του Ελληνικού λαού, των Σερ-

ραίων δημοτών, εδώ επί συγκεκριμένου, σε μια ζώνη, η οποία είναι τόσο επιβαρυμέ-

νη, σε μια ζώνη που έχει τέτοιες δράσεις που είναι ασύμβατες με την λειτουργία του 

ΧΥΤΑ. Μην το κάνετε, σας ικετεύω, διότι γνωρίζετε και γνωρίζω, από την διαδρομή 

μου θα είναι τεράστια η βλάβη, η οποία θα εμφανιστεί βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν 

δεδομένα, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι αύριο δεν θα είναι σε άλλο μέ-

γεθος και σε άλλο σημείο του νομού. Μην το προχωρήσετε. Η παράταξή μας, λοιπόν, 

το βάζει ως παραίνεση, θα είμαστε κοντά σας, με όποια αντίσταση δεχτείτε, διότι έχε-

τε πλέον όλα τα εργαλεία, είναι ανοικτός ο δρόμος να επιβάλλεται αυτό που είναι α-

παιτητό, όλα τα άλλα είναι κρίμα και θα βρεθούμε μικρότεροι των περιστάσεων. Σας 

ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης, παρακαλώ κύριε Κοτρώνη. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, έρχονται άλλα δύο θέματα σήμερα που 

αφορούν στη διαχείριση του ΧΥΤΑ και προστίθενται στα τέσσερα θέματα που προη-

γήθηκαν στα προηγούμενα συμβούλια. Και είναι πράγματι να απορεί κανείς τι είδος 

διαχείριση γινόταν την προηγούμενη δεκαετία από τον ιδιώτη εργολάβο και κανείς 

δεν αισθάνθηκε την ανάγκη, ούτε οι τότε δημοτικές αρχές, ούτε όμως εσείς σαν αντι-

πολίτευση, όλα εκείνα τα χρόνια να κάνει κάποιο στοιχειώδη έλεγχο. Τα προηγούμε-

να θέματα, στα προηγούμενα συμβούλια τα ψηφίσαμε, όμως δεν μπορεί να συνεχι-

στεί αυτή η κατάσταση. Καταψηφίζουμε και τα δύο θέματα τα σημερινά και υποψια-

ζόμαστε, ελπίζουμε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος, ότι γίνονται αυτές οι ενέργειες προ-



   

κειμένου σε βάθος χρόνου να επιστρέψει ο εργολάβος και οι συν αυτό και μάλιστα 

δικαιωμένοι. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο ΧΥΤΑ Σερρών, μόνο για τους Σερραίους, πρέπει να 

λε4ιτουργήσει οπωσδήποτε. Πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε για την ωφέλεια 

των Σερραίων πολιτών. Εάν φύγει ο ΧΥΤΑ Σερρών, πιστεύω εγώ ότι ο τόνος τα 

σκουπίδια που θα πληρώνουν οι Σερραίοι πολίτες θα είναι πάνω από 110 ευρώ, 120 

ευρώ, αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο κόστος θα έχουν να πληρώσουν οι Σερραίοι; Ε, 

στην Τζουμαγιά; Και για ποιο λόγο δεν το βάλατε, δεν βάλατε το χωριό στο δήμο 

Σερρών και το βάλατε στην Ηράκλεια; Ε, για ποιο λόγο δεν το βάλατε, που είναι δί-

πλα στην πόλη των Σερρών και μας βάλατε την Αναγέννηση που είναι 25χιλιόμετρα 

μακριά; Ε, Πως θα πληρώνει 120 ευρώ τον τόνο το λιγότερο, ε, πως θα πληρώσουμε; 

Από πού το νερό μας το κάνατε 160 ευρώ νερό πληρώνουμε εμείς οι Σερραίοι. Έτσι 

είναι ο ΧΥΤΑ θα μείνει μόνο για την πόλη των Σερρών. Μόνο για τους Σερραίους. 

Δήμος Λευκώνα, Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση και Σέρρες, θα γίνει επέκταση 

μόνο για μας. Όχι για ξένους. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι Σερραίοι ρίχνουμε 

περίπου το 90% των σκουπιδιών, 80% - με 90% θα πηγαίνουμε και θα πληρώνουμε 

στην Ηράκλεια. Καταλαβαίνετε. Για ποιο λόγο δεν το βάλατε στον δήμο Σερρών; Για 

ποιο λόγο; Θα μας πείτε εσείς, εγκλήματα είναι αυτά. Ποιος θα πληρώσει;  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, μην διακόπτεται. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό πράγμα, πολύ σημαντικό 

γιατί εμείς οι Σερραίοι, εμείς έχουμε περίπου το 80% των σκουπιδιών, το ξέρετε; Και 

θα είναι τεράστιο ποσό που θα πληρώνει ο κάθε Σερραίος. Είπαμε πολλές φορές ότι 

στην πηγή, κύριε αντιδήμαρχε, στην πηγή να προσπαθήσετε, να χωρίσετε για τα 

σκουπίδια, είναι πολύ εύκολο πράγμα, από την πηγή, αλλού τα γυαλιά, αλλού τα 

σκουπίδια, αλλού τα χαρτιά, απλό πράγμα είναι. Έχουμε δεματοδέτη που τα δεματο-

ποιεί, γιατί δεν τον κάνετε αυτόν. Η γνώμη μου είναι ότι ο ΧΥΤΑ Σερρών μόνο για 

τον δήμο Σερρών πρέπει να λειτουργήσει. Οπωσδήποτε. Και9 μην μας λέτε να πάμε 

στο χωριό εκείνο που ανήκει στην Ηράκλεια. Ποιος θα πληρώσει τόσα λεφτά. Που θα 

βρουν οι Σερραίοι λεφτά. Αυτά είχα να πω, και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσω.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος αντιδήμαρχος, 

Γκότσης Ηλίας: Όχι εγώ ήθελα να πω,  

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη, κύριε Γκότση 

Γκότσης Ηλίας: Ναι, λοιπόν, κύριε αντιδήμαρχε, θέλω να λέμε την αλήθεια εδώ, 

όσον αφορά την μελέτη. Εγώ δεν είμαι αντίθετος, αλλά πρέπει να λέγετε η αλήθεια. 

Την  μελέτη μπορεί να την κάνει περιβαλλοντολόγος και να υπογραφεί από περιβαλ-

λοντολόγο. Λοιπόν, εμείς έχουμε και ήδη έμμεσα, πλην σαφώς το είπε ότι είναι εξει-

δικευμένη μελέτη και δεν μπορούμε να την κάνουμε εμείς. Όχι ότι χρειάζεται πτυχίο 

και ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να την κάνει. Η κυρία Τερμεντζίδου, σας 

παρακαλώ, να λέγονται αλήθειες. Η κυρία Τερμεντζίδου, θα μπορούσε, θα μπορούσε, 

έχει δικαίωμα, έχει την υπογραφή της να το κάνει, αλλά η ίδια είπε ότι είναι εξειδι-

κευμένη και εγώ αδυνατώ. Να το δεχτώ αυτό. Όχι όμως ότι δεν μπορεί να υπογραφεί 

από δημόσιο υπάλληλο. Μπορεί να υπογραφεί από περιβαλλοντολόγο και εμείς περι-

βαλλοντολόγο έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας.  



   

κ. Πρόεδρος: Απάντησε κύριε αντιδήμαρχε. 

Χράπας Παντελής: Κύριε Γκότση, νομίζω ότι κάπου κάνετε κάποιο λάθος, ίσως δεν 

σας κάλυψε αυτό που σας είπα στην σελίδα 4, είναι σαφέστατο, χρειάζεται πτυχίο 

μελετητή κατηγορίας 27, όπως είπα και πριν κανείς δημόσιος υπάλληλος δεν έχει την 

κατηγορία αυτού του πτυχίου. Την έχουν μόνο ιδιώτες. Αυτό τα λέει όλα, και δεν 

χρειάζεται να επεκταθούμε και να πούμε περισσότερα.  

Όσον αφορά αυτό που ανέφερε η κυρία περιβαλλοντολόγος του δήμου μας, είπε ότι η 

μελέτη είναι εξειδικευμένη, όπως το είπατε, ακριβώς δηλαδή, και δεν μπορούμε εμείς 

να κάνουμε τόσο εξειδικευμένη μελέτη. Εκτός από αυτού δεν έχουμε και το πτυχίο 

27, εννοείτε. 

Από την άλλη πλευρά τώρα θα πάω λίγο πιο πίσω σε αυτά που ανέφερε πριν ο κύριος 

Φωτιάδης. Κύριε Φωτιάδη, δεν είναι ένα έργο που θα γίνει σήμερα. Είναι ένα έργο 

που έχει γίνει στα παλαιότερα χρόνια. Αυτή η επέκταση του κυττάρου, δηλαδή ου-

σιαστικά. Έγινε μια επέκταση ενός κυττάρου στα παλαιότερα χρόνια, στο προηγού-

μενο έτος, το οποίο λειτουργεί αυτή την στιγμή, εκεί μέσα ρίχνουμε τα σκουπίδια 

μας, εκεί τα πάμε, αυτό βρήκαμε, αυτό έχουμε εξασφαλίσει, προσπαθούμε καθημερι-

νά να το κρατήσουμε με μικρό όγκο, να μην γεμίσει γρήγορα, μέχρι να τελειώσει το 

θέμα του Παλαιοκάστρου. Δεν είναι κάτι που θα κάνουμε για να επεκτείνουμε τον 

ΧΥΤΑ μας αυτή την στιγμή, ούτε άδεια ζητάμε να τον επεκτείνουμε, άλλωστε το έρ-

γο, δεν ξέρω είναι τώρα στα σκαριά να ενταχθεί, θα δούμε τι θα γίνει κιόλας, να πού-

με. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα κάνουμε από δω και πέρα. Έχουν γίνει κάποιες ερ-

γασίες, εκεί μέσα έγιναν κάποια κτίρια, αυτά τα κτίρια δεν φαίνονται πουθενά στις 

μελέτες μέσα, στους περιβαλλοντικούς όρους, για αυτόν τον λόγο πρέπει να αλλάξει 

η μελέτη των περιβαλλοντικών όρων και μαζί με όλα αυτά μας έκαναν και κάποιες 

παρατηρήσεις αυτός ο κύριος που επικαλείστε, που είναι προϊστάμενος σε αυτήν την 

υπηρεσία στην Περιφέρεια. Εμείς, βεβαίως, αυτή η δημοτική αρχή, και θέλουμε να 

πάμε στον ΧΥΤΥ. Αύριο να μας δώσει άδεια το Υπουργείο και να μας πει πάτε στον 

ΧΥΤΥ και ρίξτε τα απορρίμματά σας, αύριο θα πάμε. Εμείς δεν θέλουμε να αποκα-

ταστήσουμε τον ΧΥΤΑ των Σερρών: Βεβαίως και θέλουμε, αύριο να τον αποκατα-

στήσουμε, να ρίξουμε επάνω μισό μέτρο χώμα και χώμα καλό, όπως πρέπει, να φυ-

τέψουμε τα δέντρα μας, όπως πρέπει, να γίνει ένα όμορφο περιβάλλον, και να έχουμε 

μόνο την φροντίδα του βιοαερίου και των διασταλαζόντων. Να μην έχουμε τίποτε 

άλλο. Να έχει όλη την ευθύνη η Περιφέρεια ή η ΕΣΑΝΣ, μάλλον η Περιφέρεια νομί-

ζω, κύριε Δήμαρχε, θα τα πείτε εσείς μετά αυτά καλύτερα, και να πάμε αύριο και να 

πετάξουμε τα απορρίμματα στον ΧΥΤΥ. Καμία αντίρρηση. Ποιος είπε ότι προσπα-

θούμε να υποβαθμίσουμε αυτό το τεράστιο έργο; Όντως είναι έργο πνοής για τον 

Νομό Σερρών. Και τι πρέπει να γίνει, τι να συζητάμε για χώρους πάλι, πάλι από την 

αρχή, ούτε είναι δικοί μας, πρέπει να γίνει τελείωσε. Είναι αναγκαίο. Αλλά όχι ότι 

προσπαθούμε εμείς να το υποβαθμίσουμε και δεν θέλουμε να πάμε στον ΧΥΤΥ! 

Πρώτοι εμείς θέλουμε και το δηλώσαμε και σε παλαιότερες συνεντεύξεις. Εγώ δεν 

έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, αν έχετε να συμπληρώσετε εσείς κάτι για μένα, 

ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο, θα ήθελα να δώσω μια απά-

ντηση στον κύριο Φωτιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μένα, στον πρόε-



   

δρο, ας πούμε, για το γεγονός ότι καλώ υπηρεσιακούς παράγοντες στο δημοτικό συμ-

βούλιο. Εξέφρασε μια άποψη ότι εκτιθέμεθα, ότι εκτίθεμαι και λοιπά και λοιπά, όμως 

οφείλω να πω το εξής κύριε Φωτιάδη, και κύριοι συνάδελφοι. Σύμφωνα πάντα με τον 

κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, με το άρθρο 4, παράγραφος 2, 

καλώ τους υπαλλήλους για έναν και μοναδικό λόγο, τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότε-

ρο. Επ΄ ουδενεί δεν πρέπει να περνάει από κανενός το μυαλό ότι θέλω να ταλαιπωρή-

σω τους υπαλλήλους στο δήμο, ίσια – ίσα είναι υπάλληλοι οι οποίοι χρειάζονται επι-

βράβευση, όμως τους καλώ για την καλύτερη διαμόρφωση άποψης, ώστε να λαμβά-

νομε αποφάσεις από αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι υπηρετούν τον δήμο εδώ και 

χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος, περισσότερο φως και περισσότερες θέσεις και απόψεις 

υπηρεσιακών παραγόντων. Για αυτό προβλέπεται και από τον κανονισμό. Ευχαριστώ 

πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.  

Φωτιάδης Στέφανος: Υπάρχει πρόβλεψη όταν δίνονται πολιτικές εισηγήσεις από 

εσάς, την κυβερνώσα παράταξη, την πλειοψηφία. Όταν δίνονται υπηρεσιακές ειση-

γήσεις και έρχεται και υπηρεσιακός, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν συνάδει. Επιλέξτε 

λοιπόν, ή θα δίνεται πολιτικές εισηγήσεις και σε κάποιες των περιπτώσεων θα χρεια-

στείτε την ειδική, ενδεχόμενα, πρόσθετη πληροφόρηση και επιστημοσύνη και τότε 

ταιριάζει, αλλά να φέρνεται και επιμένουμε εμείς ότι θέλουμε πολιτική εισήγηση. Ε-

πιλέξτε λοιπόν, πως θα λειτουργήσει αυτό το όργανο, πολιτικά, τότε ενδεχομένως κά-

ποιοι θα θέλουν την ειδική γνώση, αλλά έτσι όμως να ξέρετε ότι προσβάλλετε και 

τους αντιδημάρχους, οι οποίοι βεβαίως έχουν όλο τον χρόνο, από την στιγμή που θα 

ετοιμάσετε την πρόσκληση, να συνεργαστούν με τον ειδικό επιστήμονα του δήμου 

και να έχουν όλες τις απαντήσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Ή το ένα, ή το 

άλλο, αλλά να είναι όμως καθαρό, διότι μην κάνετε ότι δεν αντιλαμβάνεστε όταν είπα 

τι εννοούσα ότι είναι άκομψο. Και κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Δεν γίνετε, δηλαδή 

να φέρνουμε τον υπηρεσιακό να μας πει αυτά που λέει εγγράφως! Αν φέρνατε ειση-

γήσεις, πολιτικές, θα είχε ίσως κάποιο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ας μην συνεχίσουμε όμως,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κατά αρχάς, κάνω γνωστό στο Σώμα ότι ο ΧΥΤΑ Σερ-

ρών, όπως λειτουργεί δεν πηγαίνει σταγόνα από τα διασταλάζοντα στο έδαφος. Υ-

πάρχουν οι σωληνώσεις, οι διάφορες που δέχονται, υπάρχει ολόκληρο δίκτυο κάτω, 

όπου μαζεύει τα διασταλάζοντα τα οδηγεί σε δεξαμενές από πλαστικά, ενώνονται, 

δηλαδή θα μπορεί ένα φορτηγό μετά, ένα βυτίο, να τα πάρει και να τα πάει στον βιο-

λογικό καθαρισμό. Ούτε μια σταγόνα πηγαίνει κάτω στο έδαφος, διότι υπάρχει και το 

γεώπανο, υπάρχουν οι σωληνώσεις ολόκληρες, και κάθε ένα μέτρο, ακούς κύριε α-

ντιδήμαρχε, να μαθαίνεις κιόλας, και κάθε ένα μέτρο υπάρχει το φρεάτιο που πηγαί-

νει μέσα, δηλαδή γίνεται μια συστηματική και πραγματικά μια σωστή δουλειά. Το 

μεθάνιο οδηγείται στον πυρσό και καίγεται, δεν υπάρχει κάτι που να, εμείς που έχου-

με αποκαταστήσει τον παλιό ΧΥΤΑ, σπείραμε δέντρα τελείωσε, έγινε ένα πάρκο. 

Ποιος σε είπε σένα ότι υπάρχει πρόβλημα, ούτε σταγόνα πηγαίνει κάτω στο έδαφος. 

Ακούτε; Για αυτό ο ΧΥΤΑ Σερρών πρέπει να διατηρηθεί πάσει θυσία. Δεν θα έχουν 

οι Σερραίοι χρήματα να πληρώνουν τόσα πολλά, όταν το φέρετε στον δήμο των Σερ-

ρών, διότι εμείς έχουμε περίπου το 80% των σκουπιδιών, όταν θα έρθει στην πόλη 

των Σερρών, τότε θα τα πάμε εκεί. Τελείωσα.  



   

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο έχετε κύριε Δήμαρχε εσείς. 

κ. Δήμαρχος: Πολύ σύντομος θα είμαι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, 

κατά αρχήν δεν πρόκειται να ακολουθήσω τον ολισθηρό δρόμο της οξύτητας και της 

μισαλλοδοξίας που δεν οδηγεί πουθενά.  

Όσον αφορά τους υπαλλήλους που καλούνται εδώ, πολύ καλώς καλούνται, και θα 

συνεχίσουν να  καλούνται όσες φορές χρειάζονται, διότι οι υπάλληλοι έρχονται να 

εξηγήσουν τεχνικά θέματα που δεν τα ξέρουν οι πολιτικοί παράγοντες. Επόμενο εί-

ναι. Στους υπαλλήλους δίνουμε τον λόγο να εξηγήσουν θέματα τεχνικά, που να ξέρει 

κάποιος που δεν είναι πολιτικός μηχανικός, που δεν είναι περιβαλλοντολόγος, που 

δεν είναι γιατρός και τα λοιπά. Λοιπόν, τέτοια θέματα έρχονται να εξηγήσουν οι υπη-

ρεσιακοί παράγοντες και θα συνεχίσουν να έρχονται όσες φορές κρίνουμε ότι πρέπει 

να είναι εδώ παρόντες για να διαφωτίσουν το Σώμα, ούτως ώστε να παίρνει σωστές 

αποφάσεις.  

Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. πτυχίο κατηγορίας 27 χρειάζεται δεν το έχει κανέ-

νας από τους υπαλλήλους μας, είτε της πρώην ΤΥΔΚ, είτε από υπαλλήλους του δή-

μου. Δεν έχει κανένας το πτυχίο αυτής της κατηγορίας, αυτό εύκολα αποδεικνύεται. 

Πάτε, ψάξτε και αν βρείτε κανέναν που να έχει πτυχίο 27 κατηγορίας, ελάτε εδώ να 

ανακαλέσουμε την απόφαση.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Λίγο σεβασμό.  

κ. Δήμαρχος: Χρειάζεται πτυχίο κατηγορίας 27 για να κάνει κάποιος αυτή την μελέ-

τη. Λοιπόν, με αυτά τα χρήματα. Αυτή η μελέτη προέκυψε, μας είπαν να την κάνουμε 

μετά από υποδείξεις της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης! Ήρθαν εδώ οι επιθεωρητές, 

κάναν τις παρατηρήσεις τους και είπαν ότι για να μπορέσει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ 

του δήμου Σερρών, πρέπει να πληρεί κάποιους περιβαλλοντικούς όρους. Και για αυ-

τόν τον λόγο γίνεται αυτή η μελέτη. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, όχι κίνδυνος, εί-

ναι σίγουρο ότι θα πέσουν πρόστιμα εδώ. Εκτός αν θέλετε να πληρώνουμε τριαντάρια 

κάθε λίγο, γιατί τόσο νομίζω είναι το πρόστιμο κάθε φορά. Λοιπόν, και τα πράγματα 

είναι πολύ σκληρά, διότι παρακολουθούνται όλα με δορυφόρους από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Λοιπόν, είναι κάτι το αναγκαίο. Για αυτό γίνεται, γίνεται διότι έγινε η διεύ-

ρυνση του χώρου του ΧΥΤΑ, πριν από κάποιο καιρό και πρέπει να ανταποκριθούμε 

στους περιβαλλοντικούς όρους.  

Θα ήμασταν πολύ ευτυχείς αν μπορούσαμε να τον κλείσουμε τον ΧΥΤΑ και σήμερα 

και να πηγαίναμε τα σκουπίδια όλου του νομού στον ΧΥΤΥ ή στον ΧΥΤ, όπως κά-

ποιοι τον λένε τώρα, Παλαιοκάστρου. Πολύ ευτυχείς θα ήμασταν. Αν μπορούσαμε να 

το κάνουμε και πράγματι είναι εκεί ένα ωραιότατο έργο. Πολύ ωραίο έργο. Ένα ω-

ραιότατο κύτταρο που μπορεί να δώσει λύση για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες 

δεκαετίες μπορεί να δώσει λύση. Όμως υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επι-

κρατείας που λέει ότι εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κύτταρο, δεν μπορεί 

να λειτουργήσει ΧΥΤ, αλλά ΧΥΤΥ, όπως μέχρι πρότινος όλοι μιλούσαν για ΧΥΤΥ, 

αν δεν γίνει το εργοστάσιο μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμά-

των. Και όλοι, όλοι σχεδόν οι πολιτικοί παράγοντες, είτε είναι περιφερειακή ενότητα, 

είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δήμαρχοι, αποδέχονται αυτήν την πραγματικότητα. 

Και περπατούν πάνω σε αυτές τις ράγες, οι οποίες ράγες χαραχτήκαν πριν από χρό-

νια. Δηλαδή επέκταση του ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών, για να φιλοξενήσει, προκειμέ-



   

νου να λύσει το πρόβλημα,. Να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος σε επίπεδο 

νομού των απορριμμάτων, για να φιλοξενήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, δύο – 

τριών ετών τα σκουπίδια και άλλων δήμων, μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ Παλαιο-

κάστρου, για να μπορεί να λειτουργεί ως ΧΥΤΥ, εφόσον γίνει το εργοστάσιο, μηχα-

νικής και βιολογικής επεξεργασίας, οπότε αμέσως μετά μόλις γίνει αρχίζει και λει-

τουργεί πλέον εκείνος ο χώρος. Ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.  

Είμαι πρόεδρος στην ΕΣΑΝΣ, στην εταιρεία στερεών αποβλήτων Νομού Σερρών, και 

σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι, πρέπει να σας πω ότι στα περισσότερα διοικητικά συμβού-

λια και αύριο πάλι έχουμε, καλούνται και οι υπάλληλοι της περιφερειακής ενότητας 

και παίρνουμε από κοινού αποφάσεις, με υποδείξεις τους. Μας λένε ότι τώρα πρέπει 

να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του κυττάρου αυτού και βάζουν κάποιες προϋπο-

θέσεις, πρέπει να πάρουμε προσωπικό και τα λοιπά, κανένας δεν μας είπε πάτε και 

ρίξτε όλα τα σκουπίδια εκεί, κανείς. Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί να μην 

θέλουμε εμείς να το κάνουμε! Να κλείσουμε εδώ τον δικό μας τον ΧΥΤΑ και να πά-

με να τα ρίξουμε εκεί. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι υφυπουργοί και οι υπουργοί που 

παρέλασαν οι δύο, μέχρι τώρα, σε όσες συναντήσεις κάναμε αυτό είπαν. Θα σας δώ-

σουμε χρήματα για την επέκταση του ΧΥΤΑ του δήμου Σερρών, προκειμένου να 

βοηθήσετε στην επίλυση αυτού του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, 

μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, δίνοντας φυσικά χρήματα για το 

εργοστάσιο μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας. Και όπως γνωρίζετε, είχαν πει 

ότι τέλη Νοεμβρίου θα γινόταν ανακοινώσεις. Ότι θα ανακοίνωναν χρηματοδοτήσεις 

και για το εργοστάσιο στο Παλαιόκαστρο και για την επέκταση του ΧΥΤΑ του δήμου 

Σερρών. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αυτά μας είχαν πει, και προχθές που ήμουν στην 

Αθήνα, στο ΥΠΕΡΑΑ, με διαβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά ότι έτσι θα πάνε τα 

πράγματα. Τώρα έπαιζε, παίζει το ύψος χρηματοδότησης του εργοστασίου. Εγώ δεν 

είμαι από τους ανθρώπους που ούτε πιστεύω εύκολα, ούτε θριαμβολογώ εύκολα. 

Κρατώ μικρό καλάθι. Και πάντα είμαι επιφυλακτικός, λέμε αυτά, αν δεν τα δω όμως 

δεν μπορώ να τα πιστέψω. Λοιπόν, δεν κρατούμε σιγή ιχθύος, για τον ΧΥΤΥ Παλαι-

οκάστρου, (σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να μην ομιλείτε, Χτύποι κουδουνιού). 

Μα κάθε λίγο και οι άλλοι δήμαρχοι, και εγώ, συνεχώς μιλάμε για το θέμα, συνεχώς 

ενημερώνουμε τον κόσμο για το θέμα του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου στις συναντήσεις 

που κάνουμε με τους υφυπουργούς, με τους υπουργούς, τελευταία με τον κύριο Κου-

κουλόπουλο δεν κάναμε πριν από λίγες ημέρες; Δεν βγήκαν οι δήμαρχοι μνα ανακοι-

νώσουν, που την βλέπετε την σιγή ιχθύος; Εκτός, αν κάποιος εννοεί ότι κάθε μέρα 

πρέπει να μιλάμε για τον ΧΥΤΑ και για τον ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου. Και σας με-

ταφέρουμε αυτά τα οποία μας λένε. ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗ-

ΣΗ!!! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!! ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜ-

ΜΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ. ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!! Σεβαστές επαναλαμβάνω, η πρώην κυβέρνηση, φυσικά η πρώην 

κυβέρνηση, πρέπει να κάνω και αυτούς τους διαχωρισμούς τώρα; Για να με διορθώ-

νετε; Για όνομα του Θεού!!!  

Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα, εκεί είναι το θέμα; Υπάρχει μια κοινή γραμμή από όλο 

τον πολιτικό κόσμο του νομού Σερρών, από όλο τον πολιτικό κόσμο. Σε αυτήν την 

κοινή γραμμή περπατάμε, σε αυτές τις δύο ράγες. Αν μεθαύριο προκύψει κάτι άλλο, 



   

και μας πουν όχι έτσι πρέπει αλλιώς να πάτε, να πάτε να τα ρίξετε όλα εκεί, αυτό θα 

κάνουμε. Μετά χαράς μάλιστα θα το κάνουμε! Σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Τι θέμα μπαίνει στην ψηφοφορία. Μα τώρα διάλογο θα κάνουμε; Το 

θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πρόεδρε, πρόταση έχω εγώ.  

κ. Πρόεδρος: Όταν θα έρθει η σειρά σας να ψηφίσετε να καταθέσετε την πρότασή 

σας. 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 

Νιζάμης Δημήτριος    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Παρών 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι στον ΧΥΤΑ Σερρών, μόνο για τους 

Σερραίους, όχι για τον νομό. 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι με αυτήν την παρατήρηση, γιατί αυ-

τό με το πτυχίο της κατηγορίας 27 φαίνεται καθαρά φωτογραφικό.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι, με την παρατήρηση, άμεσο κλείσι-

μο του ΧΥΤΑ Σερρών, διεκδίκηση αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο και ε-

νεργοποίηση και λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου μετά την απάντηση του Υ-

ΠΕΚΑ.  



   

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι, με την παρατήρηση, άμεσο κλείσι-

μο του ΧΥΤΑ Σερρών, διεκδίκηση αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο και ε-

νεργοποίηση και λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου μετά την απάντηση του Υ-

ΠΕΚΑ.  

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι, με την παρατήρηση, άμεσο κλείσι-

μο του ΧΥΤΑ Σερρών, διεκδίκηση αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο και ε-

νεργοποίηση και λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου μετά την απάντηση του Υ-

ΠΕΚΑ.  

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι, με την παρατήρηση, άμεσο κλείσι-

μο του ΧΥΤΑ Σερρών, διεκδίκηση αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο και ε-

νεργοποίηση και λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου μετά την απάντηση του Υ-

ΠΕΚΑ.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι, με την παρατήρηση, άμεσο κλείσι-

μο του ΧΥΤΑ Σερρών, διεκδίκηση αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο και ε-

νεργοποίηση και λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου μετά την απάντηση του Υ-

ΠΕΚΑ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι, με την παρατήρηση, άμεσο κλείσι-

μο του ΧΥΤΑ Σερρών, διεκδίκηση αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο και ε-

νεργοποίηση και λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου μετά την απάντηση του Υ-

ΠΕΚΑ.  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε, με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, πάμε στο 28ο θέμα 

για να αποδεσμεύσουμε και τον υπηρεσιακό παράγοντα, τον προϊστάμενο της τεχνι-

κής υπηρεσίας, τον κ. Δασκαλόπουλο, το 28ο θέμα αναφέρεται στην έγκριση οριστι-

κής διακοπής διαδικασιών για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πε-

ριοχής διοικητικών ορίων Δήμου Λευκώνα Σερρών – Αποτύπωση – Κτηματογράφη-

ση – Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης – Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής του Δή-

μου Λευκώνα», προϋπολογισμού 312.003,72 €, χωρίς Φ.Π.Α. από τον πρώην Δήμο 

Λευκώνα. Εισηγητής ο κύριος; Μυστακίδης. κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.  



   

Μυστακίδης Παύλος: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Δεν θα ξαναδιαβάσω τον τίτλο του θέματος, θα μπω απευθείας στην ου-

σία. Ο πρώην Δήμος Λευκώνα τον Ιούλιο του 2004 έκανε κάποιες διαδικασίες για την 

ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω μελέτης. Λοιπόν, όμως, πέντε μήνες πριν από αυ-

τήν τη διαδικασία της προκήρυξης, έστειλε το ΔΗΠΕΧΩ, ο προϊστάμενος του ΔΗ-

ΠΕΧΩ, ο κύριος Ιατρίδης, ένα έγγραφο προς τον Οργανισμό του Ρυθμιστικού και 

προς όλους τους Δήμους, το οποίο έγγραφο λέει ότι απαγορεύεται η ταυτόχρονη ανά-

θεση και των μελετών, Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κτηματογράφησης – πολεοδόμησης - 

επεκτάσεων των οικισμών - πράξης εφαρμογής, δηλαδή όπως ακριβώς είναι ο τίτλος 

της μελέτης την οποία ανέθεσε ο πρώην Δήμος Λευκώνα, προφανώς επειδή δεν είχε 

λάβει υπόψη του το έγγραφο, ή δεν το γνώριζε. Επειδή εξ αρχής η διαδικασία δεν συ-

νάδει με τις υποδείξεις του αρμοδίου Υπουργείου, λόγω του ότι το έγγραφο του ΔΗ-

ΠΕΧΩ είναι προγενέστερο και η φύση και το περιεχόμενο της μελέτης, σύμφωνα με 

το έγγραφο αυτό, καταστρατηγεί βασικές αρχές του χωρικού σχεδιασμού, εισηγούμαι 

την οριστική διακοπή κάθε διαδικασίας που έχει σχέση με την προώθηση και υπο-

γραφή της σύμβασης της ανωτέρω μελέτης διότι είναι μη σύννομη. Επίσης εισηγού-

μαι την κοινοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σε όλους τους ενδια-

φερομένους και τους εμπλεκομένους. Πρέπει να ενημερώσουμε ότι η μελέτη αυτή 

είναι του ποσού των 312.003,72 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι μια τιμή η οποία 

προέκυψε κατά τον χρόνο της πρόθεσης πρόσκλησης σύμβασης με τον μελετητή, δη-

λαδή λίγα χρόνια μετά από την προκήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ο-

ποία προκήρυξη το ποσό ήταν 262.188,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Η διαφορά αυτή 

προκύπτει από τη επικαιροποίηση του συντελεστού λ, ο οποίος είναι ένας συντελε-

στής, εξηγώ, που μπαίνει στον υπολογισμό των αμοιβών των εν γένει τοπογραφικών 

εργασιών, ο οποίος συντελεστής αναπροσαρμόζεται κάθε εξάμηνο. Δηλαδή είχαμε 

στο διάστημα αυτό 6 – 7 αναπροσαρμογές του συντελεστή, και προέκυψε αυτή η 

διαφορά των 72.000,00 ευρώ περίπου. Θα σας διαβάσω το έγγραφο του ΔΗΠΕΧΩ το 

οποίο λέει επί λέξει: «Θέμα: Ταυτόχρονη ανάθεση πακέτων μελετών Γ.Π.Σ. ή 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κτηματογράφησης – πολεοδόμησης - επεκτάσεων των οικισμών - πρά-

ξης εφαρμογής», και λέει, με αφορμή την διαπίστωση ότι στα πλαίσια της εκπόνησης 

μελετών Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δήμων της Περιφέρειας, μεμονωμένοι δήμοι αναθέ-

τουν συνολικά πακέτα μελετών Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κτηματογράφησης – πολεο-

δόμησης - επεκτάσεων των οικισμών - πράξης εφαρμογής, σας ενημερώνουμε τα ε-

ξής: Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 7 του νόμου 2508 του 97 για την πολεοδόμηση συ-

γκεκριμένων περιοχών απαιτείται εγκεκριμένο Γ.Π.Σ, ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή Ζ.Ο.Ε. συ-

νεπώς δεν είναι επιτρεπτό να προωθούνται πακέτα συμβάσεων μελετών Γ.Π.Σ. ή 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κτηματογράφησης – πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής, ταυτόχρονα, 

δηλαδή να προωθούνται πρωθύστερα τα επίπεδα σχεδιασμού κτηματογράφησης και 

πολεοδόμησης, τα οποία έπονται των Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. χωρίς οι εν λόγω μελέ-

τες του υπερκείμενου σχεδιασμού Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. να έχουν προηγουμένως 

ολοκληρωθεί. Η προαναφερθείσα τακτική έχει εξάλλου σαν αποτέλεσμα να ανατίθε-

νται κτηματογραφήσεις – πολεοδομήσεις για περιοχές που δεν έχουν προσδιορισθεί ή 

οριστικοποιηθεί από τα Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με αποτέλεσμα τα κατασπαταλούνται 

μεγάλα ποσά για κτηματογραφήσεις που τελικά απαξιώνονται και να επιχειρείται η 



   

«χειραγώγηση» του χωροταξικού σχεδιασμού μέσω του Γ.Π.Σ. και του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

Είναι λοιπόν, σαφές ότι, βάσει των κείμενων διατάξεων η διαδικασία ανάθεσης των 

πολεοδομικών μελετών πρέπει να έπεται της έγκρισης Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. των 

δήμων, με την οποία έγκριση και μόνο, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ-

ρειας ή Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, οριστικοποιούνται οι ρυθμίσεις του χωροταξικού, πο-

λεοδομικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια δεν θα γίνονται αποδεκτές οι ανωτέρω πρα-

κτικές ταυτόχρονης ανάθεσης μελετών Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κτηματογράφησης – 

πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής που έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη νομο-

θεσία και καταστρατηγούν βασικές αρχές και διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού».  

Θέλω να πω επίσης ότι, σήμερα με τις νέα επικαιροποιήσεις και με τους ανακεφα-

λαιωτικούς, προφανώς που θα γίνουν για αυτήν την μελέτη, θα υπερδιπλασιαστεί ή 

θα τριπλασιαστεί αυτό το ποσό των 312.000,00 ευρώ για αυτό εισηγούμαι την ορι-

στική διακοπή αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι, ερωτήσεις. Ο κύριος Γκότσης, ο κύριος Φωτιάδης, 

άλλος ερώτηση; ο κύριος Αναστασιάδης. Παρακαλώ κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Δήμαρχε, έχετε υπόψη σας ότι ο εισηγητής του σημερι-

νού θέματος, ο κύριος αντιδήμαρχος, έχει έννομο συμφέρον και με βάσει την νομο-

θεσία και την δεοντολογία, θα έλεγα, δεν θα έπρεπε να είναι εισηγητής; Και μάλιστα 

μοιράζει έγγραφο εισήγησης, στο οποίο και στις πληροφορίες είναι το όνομά του; 

Γνωρίζεται ότι είναι σε ομάδα που διεκδίκησε το συγκεκριμένο έργο;  

Το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν αυτά στα οποία τεκμηρίωσε την 

εισήγησή του ο αξιότιμος κύριος αντιδήμαρχος έχει κριθεί, αν έχει συζητηθεί σε υ-

περκείμενες υπηρεσίες, αν δηλαδή αυτά που μας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, έχουν 

σχέση, επί της ουσίας, με το συγκεκριμένο έργο του Λευκώνα. Αν το γνωρίζεται, διό-

τι αν τα γνωρίζεται και τα δύο, επιφυλάσσομαι, θα έχω μια άλλη τοποθέτηση. Νομίζω 

ότι είναι κρίσιμα και τα δυο ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης.  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε αντιδήμαρχε, λέτε έγκριση οριστικής διακοπής. Η μελέτη αυ-

τή έγινε; Σε ποιο στάδιο, που βρίσκεται; Διότι, αν έγινε θα πρέπει να πληρωθεί. Αν 

πληρώθηκε από το 2004, αν μεταφέρθηκε, διότι εάν μεν ολοκληρώθηκε η μελέτη, δεν 

υπεγράφη η σύμβαση, είπατε καθόλου, και έγινε η μελέτη, γιατί γίνονται καμιά φορά 

χωρίς συμβάσεις, και ζητήσει τα λεφτά αυτός ή η εταιρεία, ή πιο γραφείο είναι αυτό 

μετά από επτά χρόνια από τον Δήμο Σερρών υπάρχει πρόβλημα. 

κ. Πρόεδρος: Άλλος.  

Μυστακίδης Παύλος: Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Γκότση. Δεν έχει γίνει καμία 

εργασία, δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση και ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Γε-

ωργιάδης, δεν την υπέγραφε την σύμβαση, διότι καθυστέρησε πολύ η διαδικασία, υ-

πήρξαν κάποιες ενστάσεις από τον δεύτερο επιλεχθέντα και ήταν στα δικαστήρια. 

Αυτήν την στιγμή δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η 

μελέτη, δεν έχει γίνει τίποτε, απλά σε αυτές τις μελέτες πρώτα γίνεται το 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ξεχωριστή μελέτη και μετά γίνεται η πολεοδόμηση. Αυτό λέει το έγ-

γραφο του Υπουργείου.  

Όσο για αυτό που είπε ο κύριος Φωτιάδης, φυσικά και ήμουν ενδιαφερόμενος, ήμουν 

ελεύθερος επαγγελματίας, δεν ήμουν καν δημοτικός σύμβουλος το 2004 και ενδια-



   

φέρθηκα. Αυτό όμως δεν λέει τίποτε. Έννομο συμφέρον σε ποιο πράγμα να έχω; ( 

διακόπτεται από τον πρόεδρο, ο οποίος χτυπώντας το κουδούνι λέει να μην γίνεται 

διάλογος) Ποιο είναι έννομο συμφέρον, το να μην γίνει μια δουλειά, που βρίσκεται το 

έννομο συμφέρον; (Γίνεται διάλογος μες τον κύριο Φωτιάδη, ο οποίος κάτι λέει) και 

απαντά ο κύριος Μυστακίδης, συνεχίζοντας, πρώτα από όλα, κύριε Φωτιάδη, αυτά 

είναι ανεπίτρεπτα να τα λέτε διότι ως αντιδήμαρχος και ως δημοτικός σύμβουλος δεν 

δικαιούμαι να πάρω τέτοιες μελέτες, παρά μόνο μελέτες με πολύ μικρά ποσά και δεύ-

τερον εφόσον διακοπή και δεν θα υπάρξει μελέτη πιο είναι το έννομο συμφέρον;  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δεν θέλω να κάνετε διάλογο, απαγορεύεται αυτό από τον κα-

νονισμό. Κύριε Μυστακίδη δώσατε απάντηση, ολοκληρώστε την απάντηση, προς τον 

κύριο Φωτιάδη. Δεν θα κάνετε διάλογο.  

Μυστακίδης Παύλος: Δεν είναι προσωπικό, κύριε Φωτιάδη, μην το παίρνετε προ-

σωπικά.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, τελειώνετε, οφείλετε να σέβεστε το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Μυστακίδης Παύλος: Δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε αντιδήμαρχε, το χωριό όμως, ο Λευκώνας, παθαίνει 

ζημία και μεγάλη ζημία, διότι οι περιουσίες των ανθρώπων δεν αξιοποιούνται. Ήθελα 

να μου πείτε, θα γίνει τώρα από την αρχή η μελέτη, η προκήρυξη, πως θα γίνει; Διότι 

είναι λογικό, οι άνθρωποι, ενώ πίστεψαν ότι θα γίνει η πολεοδομική μελέτη και θα 

γίνει πράξη εφαρμογής στο τέλος τη σταματάτε. Και επαναλαμβάνω, με πολύ προσο-

χή, θα κάνετε, στη συνέχεια κατευθείαν προκήρυξη διαγωνισμού για την πολεοδομι-

κή μελέτη και πράξη εφαρμογής στον Λευκώνα; 

Μυστακίδης Παύλος: Νομίζω, ότι δεν καταλάβατε την ουσία του θέματος.   

Αναστασιάδης Αντώνιος: (χωρίς να έχει τον λόγο). Κατάλαβα, κατάλαβα. 

Μυστακίδης Παύλος: Αν γίνει θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομιμοποι-

ούμαστε να υπογράψουμε μια σύμβαση, συγνώμη ερωτήσατε απαντάω, νομιμοποι-

ούμαστε να υπογράψουμε μια σύμβαση για την οποία υπάρχει έγγραφο του ΔΗΠΕ-

ΧΩ που λέει ότι απαγορεύεται η ανάθεση τέτοιων μελετών με ίδιο ακριβώς τίτλο, θέ-

λετε να νομιμοποιήσουμε, ως δημοτικό συμβούλιο, κάποιον, τον αντιδήμαρχο, τον 

δήμαρχο να υπογράψει μια τέτοια σύμβαση;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ δεν σας κατηγορώ, κύριε αντιδήμαρχε, άλλο πράγμα 

λέω εγώ. Επειδή οι κάτοικοι του Λευκώνα πιστέψανε ότι θα γίνει μελέτη πολεοδομι-

κή  

Μυστακίδης Παύλος: Ωραία, αυτά μπορεί να γίνουν, βεβαίως και μπορεί να γίνουν 

συνολικά… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Προσέξτε παρακαλώ τι λέω, από την ώρα που δεν είναι 

σύννομο και δεν μπορεί να γίνει, έτσι, εσείς τώρα τι πρόγραμμα έχετε;  

Μυστακίδης Παύλος: Σας λέω το πρόβλημα είναι αφενός ότι δεν είναι δυνατόν να 

υπογράψουμε σήμερα μια τέτοια σύμβαση, … 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Άλλο ρωτάω, λέω. Αφού αυτό δεν είναι σύννομο, έτσι δεν 

λέτε, ο κόσμος πίστεψε όμως ότι θα γίνει πολεοδομική μελέτη και θα γίνει πράξη ε-

φαρμογής για να αξιοποιήσει την περιουσία του, εσείς τώρα, σαν Δημοτική Αρχή, θα 

κάνετε κατευθείαν καινούργια διακήρυξη; Να γίνει αυτό το πράγμα;  



   

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως, όταν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις μπορεί να γίνει 

μια. Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει με την σωστή σειρά και μπορεί να γίνει συνολι-

κά, εκτός από το πολεοδομικό σχέδιο της πόλεως των Σερρών, μπορεί να γίνει συνο-

λικά σε όλο τον Δήμο πλέον. Πρέπει να γίνει πρώτα ένα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για όλα τα 

χωριά και στην συνέχεια να γίνει η πολεοδόμηση, η κτηματογράφηση, να ακολουθη-

θεί αυτή η διαδικασία και να γίνει συνολικά σε όλο τον υπόλοιπο δήμο. Δεν είναι μό-

νο ο Λευκώνας που έχει ανάγκη και άλλοι έχουν αυτή την ανάγκη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επειδή εμείς έχουμε προχωρήσει στο ρυμοτομικό σχέδιο 

για την πόλη των Σερρών και είμαστε πλέον προς το τέλος δεν θα μπορέσει να γίνει 

αυτό το πράγμα και για τον Λευκώνα και επαναλαμβάνω πάλι την ερώτησή μου, ε-

σείς, επειδή ο κόσμος πίστεψε ότι θα γίνει η πολεοδομική μελέτη θα την κάνετε; Θα 

προχωρήσετε κατευθείαν στην διακήρυξη; Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Τι πρόθε-

ση έχετε;  

Μυστακίδης Παύλος: Η πρόθεσή μας είναι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα η οικονο-

μική, να προχωρήσουμε σε ένα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε όλο τον υπόλοιπο δήμο, στον Λευ-

κώνα, στην Αναγέννηση, στην Βαμβακούσσα, σε όλο τον υπόλοιπο δήμο και να ακο-

λουθηθεί η σωστή διαδικασία. Να γίνει πρώτα το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και μετά να προχω-

ρήσουμε στην πολεοδόμηση.  

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα, κύριε Δήμαρχε, δώστε απάντηση στα ερωτήματα 

του κυρίου Φωτιάδη. 

κ. Δήμαρχος: Και βεβαίως το ήξερα, μου το είπε ο ίδιος ο κύριος Μυστακίδης. Ο κύ-

ριος Μυστακίδης όταν πήρε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν ήταν δημοτικός 

σύμβουλος, δεν το πήρε το έργο, από κει και πέρα δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα, όσο 

και αν θέλουμε να συκοφαντήσουμε κάποιες καταστάσεις, είναι τόσο καθαρές που 

δεν επιδέχονται νομίζω, καμία διαστρέβλωση και καμία αμφισβήτηση. Δεν ήταν δη-

μοτικός σύμβουλος, δεν το πήρε το έργο, δεν έχει καμία σχέση από κει και πέρα, ούτε 

ενστάσεις έκανε ο άνθρωπος, ούτε τίποτε. Το πήρε άλλος το έργο, τώρα αποδεικνύε-

ται ότι δεν είναι σύννομη αυτή η μελέτη και βεβαίως η Δημοτική Αρχή έχει πρόθεση 

και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει αυτή η μελέτη σε όλο τον 

υπόλοιπο δήμο, εφόσον μπορέσει και εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε αντιδήμαρχε, επιμένετε να συγκαλύπτεται και εκτίθε-

στε. Όλα αυτά τα οποία, εγώ εκτιμώ και θέλω να πιστεύω ότι παραπλανήσατε τον 

κύριο Δήμαρχο. Έγινε μια ένσταση, 14.09.2004 από τον Ισίδωρο Σέμση, ο οποίος πε-

ριγράφει ακριβώς, ακριβώς αυτήν την φρασεολογία στην οποία εσείς προστρέξατε. 

Αυτής της εγκυκλίου που έστειλε ο προϊστάμενος της ΔΗΠΕΧΩ. (διακόπτεται από 

τον κύριο Μυστακίδη, χωρίς να ακούγεται επακριβώς τι λέει) και συνεχίζει λέγοντας, 

όταν θα τοποθετηθώ, κύριε Μυστακίδη, θα σας τα πω από πού είναι και τι δεν είναι.  

Τώρα επί του συγκεκριμένου, 14.09.2004, λοιπόν, προσφεύγει ο κύριος Ισίδωρος και 

λέει ακριβώς αυτά, στα οποία αναφερθήκατε. Ξαναλέω για την περίπτωση Λευκώνα, 

έτσι, όπως προκηρύξαμε εμείς το έργο. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφω-

να, είπε ότι δεν είχε δίκαιο, διότι εμείς είχαμε ρωτήσει και το ΤΕΕ και το Υπουργείο 

και το συγκεκριμένο τμήμα ΔΗΠΕΧΩ και τι αποφάνθηκε η υπηρεσία ΔΗΠΕΧΩ και 

η Περιφέρεια τότε; Στις 31 Ιανουαρίου του πέντε τότε; Απορρίπτει την ένσταση και 

δηλώνει ότι έχει καλώς η μελέτη του Λευκώνα. Εξάλλου, εσείς επειδή τα γνωρίζατε 



   

αυτά, δεν θα είχατε προστρέξει να συμμετάσχετε, να κόψετε εγγυητικές, να χάσετε 

εργατοώρες, να βρείτε συνεργούς, για να κάνετε ομάδα σε μια παράνομη, υποτίθεται 

δηλαδή, προσπάθεια του Δήμου Λευκώνα. Έτσι δεν είναι; Ή τα ξέρετε ή δεν τα ξέρε-

τε. Συνεπώς εμείς ήταν τρεις μήνες πριν η εγκύκλιος, το γνωρίζαμε, αλλά πιο είναι 

ακριβώς αυτό που κάνει την διαφορά, κύριε Δήμαρχε, και σας ρώτησα το ξέρετε επί 

του ουσίας το θέμα; Διότι έτσι όπως τοποθετηθήκατε, φαίνεται ότι δεν το ξέρετε. 

Διότι εμείς, και ο κύριος Χασαπίδης ήταν τότε δήμαρχος, εεε, επί Δημαρχίας μου ή-

ταν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, εμείς ζητήσαμε, θα σας δείξω την απόφα-

ση, κύριε Χασαπίδη μην κουνάτε το κεφάλι σας, μιλάμε για συγκεκριμένα στρέμματα 

τα οποία ήταν εντός των ορίων του οικισμού. Τελείως άλλο πράγμα από αυτό που 

λέει η συγκεκριμένη, ας το πούμε, εγκύκλιος ή προτροπή, τελείως διαφορετικό. Και 

αυτό απαντήθηκε, πήγε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχω εδώ όλα αυτά τα έγγρα-

φα είναι από κει. Ο κύριος Μυστακίδης, συμπτωματικά, γιατί έχει επιλεκτική μνήμη, 

ήταν και σύμβουλος στον δήμο Λευκώνα, έτσι δεν είναι; Μέχρι και πέρσι. Μέχρι και 

πέρσι. Και πέρσι, λοιπόν, απασχόλησε τον δήμο Λευκώνα το θέμα και ψήφισε ο κύ-

ριος Μυστακίδης την συνέχιση αυτού του εγχειρήματος. Έχω εδώ τις αποφάσεις, όλα. 

Θα τα δώσω και θα το ζητήσω να μπουν στο Σώμα εδώ της απόφασης, διότι εδώ θα 

τρελαθούμε τελείως, δηλαδή.  

Εσείς, κύριε Μυστακίδη, πότε σας ήρθε η φαεινή ιδέα, τώρα, θέλετε να τιμωρήσετε 

τον Λευκώνα; Είπε κάτι πολύ εύστοχο ο κύριος Αντώνης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό 

που εισηγείστε; Τελειώνετε το όνειρο και το όραμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Τερά-

στια μείωση στην αξία γης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Απαξίωση του τόπου γενικότερα 

και του χωριού σας το ίδιο. Αυτό θέλετε; Και τώρα το ανακαλύψατε;  

Στην τοποθέτησή μου, κύριε Πρόεδρε, θα επιστρέψω και με αναφορά στην νομοθεσία 

και ότι άλλο ακριβώς, εκείνη την περίοδο εμείς έχουμε ως εγχείρημα. Σημειωτέον, 

κύριε Πρόεδρε, έρχομαι και σε σας. Ο φάκελος υπήρχε στον Λευκώνα. Όταν έχετε 

μια τέτοια εισήγηση, δεν θέλω να σας ελέγξω, θεωρώ όμως ότι είχατε υποχρέωση, 

υπάρχουν αποφάσεις. Οι αποφάσεις υπάρχουν, παρόλα αυτά που λέει η συγκεκριμένη 

εισήγηση, που είναι όνειδος και ντροπή, έχουν απαντηθεί και οι αποφάσεις είναι α-

ντίθετες. Πως ήρθε αυτό το θέμα με αυτή την εισήγηση. Τα ήξερε αυτά ο κύριος Δή-

μαρχος; Για αυτό ρώτησα, να ήξερε; Έχω τις αποφάσεις και από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας…. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, όμως, κύριε Φωτιάδη… 

Φωτιάδης Στέφανος: Τελειώνω, δηλαδή τότε με τον κύριο Χασαπίδη πρόεδρο, εμείς 

θέλαμε, κάναμε κάτι παράνομο; Και στην συνέχεια όλοι, όσοι κάναμε εμπλοκή, τι 

κάναμε, παράνομο; Το όλο εγχείρημα ήταν, είναι δυνατόν, εδώ έγιναν ενστάσεις, και 

επειδή κάποιος είπε γιατί σύρθηκε μέχρι πέρσι. Πέρσι ήρθε η απόφαση από το Σ.τ.Ε., 

κύριε πρόεδρε, δεν πρόλαβε ο τελευταίος δήμαρχος να υπογράψει σύμβαση. Ξαναείχε 

προσφυγές και ξανά δικαιώθηκε ο δήμος Λευκώνα. Αυτά τα ξέρατε; Εσείς τα ξέρατε; 

Πως ήρθε το θέμα με αντίθετη εισήγηση; Τα ξέρετε, να σας τα δώσω. Πως συμβαίνει 

δηλαδή, το Σώμα εδώ να είναι σε πλάνη, όταν αποφάνθηκε το Συμβούλιο Επικρατεί-

ας, υπάρχουν εγκριτικές για όλα, για την νομιμότητα, προσέφυγαν αυτοί που είχαν 

έννομο συμφέρον, και έρχεται εισήγηση εδώ από τον εισηγητή που λέει πληροφορίες 

στον ίδιο. Υπήρξε ποτέ εισήγηση με πληροφορίες τον αντιδήμαρχο, κύριε πρόεδρε; 



   

Προφανώς κάποιος υπηρεσιακός δεν δέχθηκε να βάλει το όνομά του. μας ξαναδώσα-

τε εισήγηση υπογράφων και πληροφορίες πολιτικό πρόσωπο; Εγώ δεν ξανά τσέκαρα 

τέτοια εισήγηση. Όχι, να μας πείτε, να μας δείξετε μία, δεν υπάρχει εισήγηση της υ-

πηρεσίας;  

κ. Πρόεδρος: Για αυτόν τον λόγο εδώ, κύριε Φωτιάδη, υπάρχει και ο υπηρεσιακός 

παράγοντας.  

Φωτιάδης Στέφανος: Να τα αφήσετε αυτά, υπάρχει ο φάκελος, κύριε Πρόεδρε, που 

έπρεπε να πάτε, υπάρχουν αποφάσεις,  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, γιατί κάνετε κατάχρηση του χρόνου.  

Φωτιάδης Στέφανος: Τέλειωσα, για αυτό ρώτησα, το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος;… 

(συνεχίζει και διακόπτεται από τον κ. πρόεδρο) 

κ. Πρόεδρος: Τα είπατε, τα επαναλάβατε, είναι η θέση σας, αλλά κάνετε κατάχρηση 

του χρόνου.  

Φωτιάδης Στέφανος: Αυτά που λέω, νομίζω, ότι ακούγονται για πρώτη φορά και 

φαίνεται ότι δεν τα ξέρατε και εσείς. Να αποσυρθεί το θέμα, κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, κύριε αντιδήμαρχε, η πρόεδρος του Λευκώνα θέλει να 

κάνει ερώτηση; Τοποθέτηση, μετά. Δώστε απάντηση, κύριε αντιδήμαρχε.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Φωτιάδη, αντιπαρέρχομαι περί τιμωρίας του Λευκώνα, 

αυτά είναι, δεν ανήκουν ούτε καν στο παρόν συμβούλιο, ούτε στο πρόσωπο μου, δεν 

ισχύουν, αφενός, αφετέρου αμφισβητείται το έργο του ΔΗΠΕΧΩ, υπάρχει η ένσταση, 

αυτή που αναφέρατε, κάποιου Ισίδωρου, έχει καμιά σχέση αυτός ο άνθρωπος με μέ-

να; (Διακόπτεται από τον κύριο Φωτιάδη με αδιευκρίνιστα λόγια, και συνεχίζει), όχι 

πολύ καλά κατάλαβα, εσείς κάνετε ότι δεν καταλάβατε. Έχει καμιά σχέση αυτό το 

άτομο με μένα; Υπάρχει μια ένσταση λέτε. Η ένσταση είναι επί του εγγράφου του 

ΔΗΠΕΧΩ;  

Φωτιάδης Στέφανος: Να σας το δώσω; Να εδώ το έχω, να σας το δώσω; 

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως θα μου το δώσετε.  

κ. Πρόεδρος: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν σέβεστε ούτε τον κανονισμό ούτε το 

προεδρείο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Φωτιάδη. 

Μυστακίδης Παύλος: Η ένσταση, νομίζω, αφορούσε την διεκδίκηση από τον δεύτε-

ρο επιλεχθέντα. Και το Συμβούλιο Επικρατείας, η διαμάχη είναι μεταξύ του αναδό-

χου και του δεύτερου επιλεγέντα. Δεν αφορά… 

Φωτιάδης Στέφανος: Λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το έργο είναι παράνο-

μο; 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να συνεχί-

σουμε με διάλογο. (ακολουθεί έντονη διαμαρτυρία του προέδρου προς τον κύριο Φω-

τιάδη και ανταλλάσσονται φράσεις) 

Λοιπόν, θα παρακαλέσω να δώσετε απάντηση. 

Μυστακίδης Παύλος: Δηλαδή με αυτή την διαδικασία που λέτε, παρακάμπτεται η 

νόμιμη διαδικασία, που λέει ότι πρέπει να γίνεται η μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και μετά να 

γίνετε η πολεοδόμηση και η κτηματογράφηση; Υπάρχει κανένα τέτοιο έγγραφο;  

Μηλίδης Θεόδωρος: Να αποσυρθεί, κύριε Πρόεδρε, να αποσυρθεί. (ακούγονται α-

διευκρίνιστες συζητήσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ.)  



   

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, μην διακόπτεται. (πάλι ακούγονται παρεμβάσεις, ο κύριος Κο-

τρώνης καλεί κατά επανάληψη τον πρόεδρο, ο κύριος Τατούδης λέει να πάρουν τα 

χαρτιά του ενός και τα χαρτιά του άλλου, η κυρία πρόεδρος του Λευκώνα λέει ότι 

κάποια πράγματα πρέπει να ακουστούν) 

Ο υπηρεσιακός παράγοντας θα εξηγήσει. Παρακαλώ, κύριε Δασκαλόπουλε, έχετε τον 

λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση; 

κ. Πρόεδρος: Όχι. (ακούγεται κάποιος που λέει να ακούσουμε τον κύριο Δασκαλό-

πουλο) 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, παράκληση, να αποσυρθεί το θέμα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, ακούστε τον υπηρεσιακό παράγοντα. Έχετε τον 

λόγο, κύριε Δασκαλόπουλε.  

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Η υπηρεσία δεν έχει εισηγηθεί το θέμα, επίσημα, εγώ μά-

λιστα έλειπα 15 μέρες πριν και δεν το γνώριζα. Με φώναξαν σήμερα και μπορώ να 

σας πω ότι, είπα το θέμα είναι καθαρά πολιτικό αν θέλετε ή όχι να υπογράψετε την 

σύμβαση. Δεν μπορεί κανένας να σας αναγκάσει να υπογράψετε την σύμβαση.  

Τώρα, από κει και πέρα επί τους ουσίας των ενστάσεων έχει αποφανθεί μέχρι ακόμη 

και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχω άποψη. Αυτά έχω να πω. 

κ. Πρόεδρος: Γιατί δεν αφήνετε τον υπηρεσιακό παράγοντα να ολοκληρώσει.  

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Τώρα, αν θέλετε να σας ξαναπώ αυτά που είπε ο κύριος 

αντιδήμαρχος για τα επίπεδα των μελετών, ότι πρώτα έπρεπε να γίνει το 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., στην συνέχεια να γίνει η κτηματογράφηση, αποτύπωση, πολεοδόμηση 

και αφού εγκριθούν αυτά να πάμε σε πράξη εφαρμογής, αυτήν την τακτική κρατάμε 

τόσα χρόνια στον Δήμο Σερρών. Αν ξεκινήσει αυτή η μελέτη, τώρα, περίπου στα 10 

με 15 χρόνια να έχει τελειώσει, υπολογίστε ότι η δαπάνη αυτή περίπου θα διπλασια-

στεί ή θα τριπλασιαστεί δεν ξέρουμε ότι και να πούμε θα πούμε ψέματα, πάντως δεν 

θα είναι αυτό το νούμερο. Είναι δική σας απόφαση, να αποφασίσετε να ξεκινήσετε 

αυτή την μελέτη να την συντάξετε, να προχωρήσετε τώρα. Αν θέλετε μπορείτε να την 

σταματήσετε και να προχωρήσετε σε ένα τμήμα της. 

Γκότσης Ηλίας: Αν εμείς πάρουμε απόφαση πολιτική, προχωράει το θέμα; 

Δασκαλόπουλος Πέτρος: Φυσικά. 

Φωτιάδης Στέφανος: Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω στον υπηρε-

σιακό;  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση; 

Φωτιάδης Στέφανος: Ερώτηση, κύριε Δασκαλόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι 

καλά, νομίζω, συγνώμη Παναγιώτη, κάνε την ερώτηση … 

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση κάνει ο κύριος Φωτιάδης.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Δασκαλόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, εμείς, ως δήμος 

Λευκώνα, κάναμε αλληλογραφία με το ΤΕΕ στην Αθήνα και μετά από παρότρυνσή 

τους ζητήσαμε από το τοπικό ΤΕΕ και ήσασταν εσείς μέλος στην επιτροπή. Σεις δεν 

βάλατε τέτοιο θέμα για την περίπτωση του Λευκώνα. Ξαναλέω να ακουστεί, εσείς, ως 

εκπρόσωπος του ΤΕΕ, που γνωρίζετε την νομοθεσία που εμείς προκαλέσαμε την πα-

ρουσία σας για να πάρουμε τα φώτα σας δεν βάλατε στην όλη διαδικασία ποτέ θέμα 

νομιμότητας για το εγχείρημα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς από την αρχή και 



   

το ακολούθημα μιλούσαμε για πολεοδόμηση των τμημάτων που είναι μέσα στο εγκε-

κριμένο σχέδιο του Λευκώνα. Τουτέστιν να το πω για να το καταλάβετε όλοι μπαί-

νουμε από την Θεσσαλονίκη στον Λευκώνα δεξιά υπάρχουν κάποια χωράφια που εί-

ναι το σπίτι του βουλευτή, είναι σε επαφή, αντιλαμβάνεστε, τουτέστιν, αντιλαμβάνε-

στε, ότι είναι συγκεκριμένο, είναι σε επαφή με τον οικισμό. Μιλούμε για το τμήμα 

απέναντι από το εργοστάσιο ζάχαρης, εκεί που ήταν το πρώτο κατάστημα του Κάντζα 

και μιλούμε ότι το εγχείρημα με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ο Κώστας θα το θυμηθεί, γιατί εί-

ναι εδώ πέρα η υπογραφή του, ο κύριος Χασαπίδης. Το κάναμε έτσι γιατί είχαμε την 

πίεση από τον παραθεριστικό οικισμό, το «Καπετανούδι». Επειδή θέλαμε να σώσου-

με το εγχείρημα του «Καπετανουδίου» που ήταν πάρα πολλοί Σερραίοι σε αυτήν την 

προσπάθεια για αυτό βάλαμε έτσι το έργο, το οποίο πήραμε με πολύ ευαισθησία, όλες 

τις εγκρίσεις, προσβλήθηκε και πουθενά δεν ακυρώθηκε. Βεβαίως, εξήγησα, καθυ-

στέρησε και είναι προς τιμή του υπηρεσιακού, όπως το λέει ο κύριος δήμαρχος, να 

μην έχει όνομα, για την στάση του, η οποία νομίζω, ότι ξεκαθαρίζει τα πάντα.  

Ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, διότι εδώ πρόκειται περί πολιτικής απόφασης, ακριβώς. Ή 

εκτελούμε το όνειρο και την προοπτική του Λευκώνα και υποβαθμίζουμε τις περιου-

σίες, αλλά και κάτι ακόμη και δεν θα χρειαστεί, κύριε πρόεδρε, να κάνω τοποθέτηση. 

Δεν θα χρειαστεί, για την οικονομία. 

Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε γιατί εμείς προχωρήσαμε στον Λευκώνα τότε; Και είμαι ιδιαι-

τέρως περήφανος. Διότι υπήρξε μια διασπορά δράσεων, κτηνοτροφία, βιοτεχνικό 

πάρκο, τότε παιζόταν το βιοτεχνικό που θα πάει, η βιομηχανική περιοχή ήθελε επέ-

κταση. Εμείς θέλαμε εναγωνίως να ορίσουμε χρήσεις γης, να τακτοποιήσουμε την 

διασπορά, η οποία δημιουργούσε τεράστιες οχλήσεις και αντιλαμβάνεστε είναι το 

μόνιμο πρόβλημα της επικράτειας. Θέλαμε λοιπόν, να δικαιώσουμε αυτά τα συγκε-

κριμένα στρέμματα, τα οποία ήταν μέσα στα όρια του οικισμού, τα οποία ήταν 400 

συγκεκριμένα μόνο. Το εγχείρημα ήταν συγκεκριμένο, στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αφορούσε 

το σύνολο των τριών οικισμών, και βεβαίως για να εξυπηρετήσουμε το «Καπετανού-

δι» ψηλά στον Ξηρότοπο. Συνεπώς, κλείνω, κύριε αντιδήμαρχε, συνεπώς θεωρώ ότι, 

σκοπίμως γίνεται στρέβλωση, το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αφορά 64 χιλιάδες στρέμματα, η πο-

λεοδόμηση και η πράξη εφαρμογής αφορά 400 στρέμματα που σας όρισα που ακρι-

βώς είναι. Αυτό που σήμερα συμβαίνει, αν το μάθει ο Λευκώνας, αλλά και όλος ο 

Δήμος, αλλά νομίζω και ο Δήμος, ο ανοικτός Δήμος θα είναι έγκλημα. Χάθηκαν 10 

χρόνια, 10 χρόνια, σας εξήγησα τις πιέσεις και τις ανάγκες και σημειωτέον όλες οι 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου οκτώ χρόνια είναι ομόφωνες. Ομόφωνες απο-

φάσεις. Και επιτέλους, ο Λευκώνας κάποτε, και το ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί 

σήμερα να εξαφανίστηκαν, είχε ίδιους πόρους. Δικά του χρήματα, δεν δικαιούται δη-

λαδή, δικά μας χρήματα είναι, δεν θα σεβαστεί αυτό το όργανο που μπορούμε να τα 

διαθέσουμε; Δεν θα σεβαστείτε, κύριε Δήμαρχε, το όνειρο και τον σχεδιασμό; Εδώ 

δεχτήκατε ότι φέραν οι δήμαρχοι, οι αξιότιμοι, πάρκα, αναθέσεις έργων και τα γενι-

κότερα. Ένα εγχείρημα δεκαετίας, που αφορά όλα αυτά που σας είπα, θα το εκτελέ-

σετε έτσι με αυτήν την παραπληροφόρηση; Δεν έχετε, θέλετε να αργυρεύεται με αυ-

τήν την διασταλτική προσέγγιση την παρουσία του κυρίου Μυστακίδη. Δεν έχω τίπο-

τε με σένα, αλλά δεν έπρεπε να φέρεις τέτοια εισήγηση. Δεν έπρεπε να φέρεις τέτοια 

εισήγηση. Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, μέσα στο δέκα… 



   

κ. Πρόεδρος: Έχετε κάνει τρομερή κατάργηση του χρόνου. 

Φωτιάδης Στέφανος: Δεν θα ξαναμιλήσω, κύριε Πρόεδρε, εάν νομίζετε, ακούστε, 

κύριε Πρόεδρε, εδώ δήμαρχοι για μικρά έργα κάναν κατάχρηση, είπαν και νομίζω, 

ότι επιτέλους, δεν μιλώ, δεν μιλώ, δεν μιλώ, αλλά επιτέλους τώρα, δεν θα μου κάνετε 

και παρατήρηση για αυτό που σας λέω. Εδώ, δηλαδή, καταστρατηγήσατε τα πάντα, 

φέρατε ένα θέμα το οποίο εξαιρετικά, εξαιρετικά σας εκθέτει και επειδή μιλώ σας ε-

νοχλεί; Τελείωσα δεν ξαναμιλώ.  

κ. Πρόεδρος: Καταλάβατε ότι με ενοχλεί επειδή μιλάτε; Με ενοχλεί επειδή κάνατε 

κατάχρηση του χρόνου. 

Φωτιάδης Στέφανος: Μια φορά μίλησα για ένα ζήτημα τόσο καίριο. 

κ. Πρόεδρος: Επειδή μιλάτε μια φορά, έχετε δικαίωμα να κάνετε κατάχρηση χρόνου; 

Που το είδατε αυτό;  

Φωτιάδης Στέφανος: Ένα θέμα σαν και αυτό δεν είναι καθημερινό θέμα, κύριε 

Πρόεδρε, και όταν φέρνετε θέματα να πάτε στους φακέλους και να ψάχνετε τις απο-

φάσεις, διότι μέσα στο δέκα υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ναι ο 

κύριος εισηγητής.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, σας έχω δει παρακαλώ, περιμένετε, δεν σας δίνω α-

κόμη τον λόγο. Απάντηση από τον κύριο Μυστακίδη, σύντομη σας παρακαλώ.  

Μυστακίδης Παύλος: Εγώ. Κύριε Φωτιάδη, θέλω να σας ρωτήσω και να μου απα-

ντήσετε ευθέως. Εσείς δηλαδή, πέντε μήνες πριν αναθέσατε την μελέτη, που υπήρχε 

το έγγραφο, γνωρίζατε, υπήρχε το έγγραφο που έλεγε ότι απαγορεύεται αυτός ο τύπος 

μελέτης ακριβώς και εσείς την αναθέσατε. Ήσασταν σίγουρος για τις αποφάσεις τις 

μεταγενέστερες των δικαστηρίων και τις απορρίψεις των ενστάσεων; (ακούγεται ο κ. 

Φωτιάδης που λέει, θέλετε να σας απαντήσω; και συνεχίζει ο κ. Μυστακίδης). Φυσι-

κά και θα μου απαντήσετε.  

κ. Πρόεδρος: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, επιτέλους σεβαστείτε το Σώμα.  

Μυστακίδης Παύλος: Γνωρίζατε ότι, αναθέσατε μια μελέτη, για την οποία το Υ-

ΠΕΧΩ έλεγε ότι…. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Μυστακίδη, κύριε Μυστακίδη, λέτε ανέθεσα, εγώ προ-

κήρυξα.  

Μυστακίδης Παύλος: Η ερώτηση είναι ρητορική! Λοιπόν, προκηρύξατε μια μελέτη,  

Φωτιάδης Στέφανος: Εγώ προκήρυξα μια μελέτη, παίρνοντας όλες τις εγκρίσεις. 

Ποια ανάθεση λέτε. (χτύποι κουδουνιού, γίνεται έντονος διάλογος μεταξύ των κ.κ. 

Φωτιάδη και Μυστακίδη σε υψηλούς τόνους), ξανά χτύποι κουδουνιού.  

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού), τίποτε δεν καταγράφετε.  

Μυστακίδης Παύλος: Προκηρύξατε μια μελέτη για την οποία προηγουμένως είχατε 

ένα έγγραφο, πριν πέντε μήνες, το οποίο δεν σας επέτρεπε να το κάνετε. Και εσείς 

έρχεστε μετά από πέντε μήνες και αναθέτετε αυτόν τον τύπο. Προφανώς, δεν το γνω-

ρίζατε αφενός και αφετέρου ούτε και εγώ γνώριζα αυτό το θέμα δεν με απασχόλησε 

και θέλω να ρωτήσω και τον υπηρεσιακό, γνώριζε όταν συμμετείχε στην επιτροπή 

αυτό το έγγραφο; Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι το αγνοούν παντελώς; Και ρωτώ και 

τον υπηρεσιακό αν γνώριζε εάν υπήρχε αυτό το έγγραφο του ΥΠΕΧΩ, όταν συμμε-

τείχε. Θέλω να ρωτήσω, αν γνώριζε αυτό το έγγραφο. (έντονος διάλογος μεταξύ Μυ-

στακίδη – Φωτιάδης και χτύποι κουδουνιού) 



   

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού), Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χασαπίδη. Πα-

ρακαλώ, κύριε Χασαπίδη έχετε τον λόγο.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Κύριε Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ, θέλω να κάνω μια 

ερώτηση, να απαντήσει ο κύριος αντιδήμαρχος, πότε τελεσιδίκησε η απόφαση του 

Συμβουλίου Επικρατείας; Πότε; Δηλαδή πότε βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Ε-

πικρατείας που είπε ότι καλώς έγινε η διαδικασία. Αυτό έχει σχέση… 

Μυστακίδης Παύλος: Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Η 

απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αφορά τις ενστάσεις και τις διεκδικήσεις.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Αυτό ήθελα να πω, Δήμαρχε, γιατί έχω την αίσθηση, 

έχει δίκαιο ο κύριος Φωτιάδης, συμμετείχα στο δημοτικό συμβούλιο με την παράταξή 

του τότε, δεν ήμουν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ήταν η Χρυσούλα η Δρί-

γκα.  

Φωτιάδης Στέφανος: Να σας το δείξω την υπογραφή σας.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Ε, εντάξει, αυτό είναι το διαδικαστικό. Επειδή ήμουν 

από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας στο δήμο Λευκώνα, είναι αλήθεια, από 

τα πρώτα θέματα που έβαλα στην παράταξη, ήταν να προχωρήσουμε σε συνδυασμό. 

Είχαμε την έντονη οικιστική ανάπτυξη στον Λευκώνα, είχαμε μια βιοτεχνική ανάπτυ-

ξη στον Λευκώνα, η οποία ήταν άναρχη, είχαμε και οικιστική ανάπτυξη, γιατί είχαμε 

και τους πρόσφυγες που είχαν έρθει και εγκαταστάθηκαν και είπαμε να δώσουμε λύ-

ση στο πρόβλημα αυτό, που έχει σχέση και με την χρήση της γης και όλα αυτά. Αυτό 

το έγγραφο που επικαλείται ο αντιδήμαρχος εγώ δεν το ξέρω. Αν το ξέρατε κύριε 

Φωτιάδη, ως δήμαρχος, και δεν μας ενημερώσατε, νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα (δια-

κόπτεται από τον κύριο Φωτιάδη με έντονο ήθος, χτύποι κουδουνιού, και συνεχίζει) 

αυτό δεν είναι το ζητούμενο για μένα, αλλά …(πάλι διακόπτεται χωρίς να ακούγεται 

ευκρινώς, ακολουθεί έντονος διάλογος μεταξύ του προέδρου και του Φωτιάδη) Θα 

ολοκληρώσω, όχι όμως με αυτές τις συνθήκες.  

κ. Πρόεδρος: Επιτέλους, φτάνει κύριε Φωτιάδη, έχετε κάνει κατάχρηση, φτάνει πια.  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Λοιπόν, έχω την αίσθηση, αν αυτό το έγγραφο υπήρχε 

στο δήμο και ήταν σε γνώση του δημάρχου, όφειλε να ενημερώσει και το υπόλοιπο 

δημοτικό συμβούλιο, πριν πάρουμε την απόφαση. Επί της ουσίας, επί της πολιτικής 

δεν θα διαφωνούσα, ενδεχομένως να διαφωνούσα επί της διαδικασίας. (Πάλι διακό-

πτεται, αλλά συνεχίζει επισημαίνοντας). Έχω την αίσθηση ότι άκουσα όλους με προ-

σοχή και κυρίως τον κύριο Φωτιάδη, αναφέρθηκε το όνομά του δυο – τρεις φορές και 

πρέπει να τοποθετηθώ. Εγώ λέω, αν αυτό το έγγραφο υπήρχε, υπήρχε πολιτική παρά-

λειψη, από την μεριά του δημάρχου, τότε, που δεν ενημέρωσε το δημοτικό του συμ-

βούλιο, όχι ότι θα άλλαζε η δική μου πολιτική θέση σε ότι έχει σχέση με την μελέτη, 

αλλά ενδεχομένως να πηγαίναμε σε σωστότερη διαδικασία, όπως έλεγε και το έγγρα-

φο του Υπουργείου. Ότι είναι απαραίτητη αυτή η πολεοδόμηση στο δήμο Λευκώνα, 

στον πρώην δήμο Λευκώνα, αλλά αναφερόμαστε το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ήταν για όλη την 

επικράτεια του δήμου, η πολεοδόμηση θα γινόταν στον οικισμό του Λευκώνα που 

είχαμε τα οξυμμένα προβλήματα. Έχω την αίσθηση, λέει ότι το Συμβούλιο Επικρα-

τείας, για αυτό ρώτησα, πότε τελεσιδίκησε, λέει το επτά, γιατί η προηγούμενη δημο-

τική αρχή του Λευκώνα, δεν μας εξήγησε ο κύριος Φωτιάδης, γιατί η προηγούμενη 

δημοτική αρχή του Λευκώνα δεν υπέγραψε την σύμβαση; Για ποιο λόγο. Εγώ δεν κα-



   

τάλαβα, δεν κατάλαβα γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ο μετέπειτα δήμαρχος, όχι ο κύριος 

Φωτιάδης, δεν υπέγραψε την σύμβαση, ενώ είχε τελεσιδικίσει στο Συμβούλιο Επι-

κρατείας το επτά ή το εννιά, τι είπε ο κύριος Δήμαρχος. Δεν ξέρω γιατί δεν υπέγραψε, 

αν μου δώσουν μια εξήγηση, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι το έργο στον Λευκώνα 

πρέπει να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να έχω τις ενστάσεις μου αν θα 

πρέπει να γίνει ανάθεση σε αυτήν την εργολαβία, μπορούμε να ακυρώσουμε αυτήν 

την ανάθεση και να ξεκινήσουμε άμεσα, μέσα από επιτροπή ποιότητας, να έρθει το 

θέμα στην επιτροπή ποιότητας, όπως είναι και η αρμόδια επιτροπή να εισηγηθεί, να 

ξεκινήσουμε πολεοδόμηση στον οικισμό του Λευκώνα. Αυτή είναι η δική μου άπο-

ψη.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, παρακαλώ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε,… 

κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτεται σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Κοτρώνη, 

έχετε τον λόγο. (χτύποι κουδουνιού) Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, καταθέτω μια πρόταση, καταθέτω μια πρό-

ταση, κύριε πρόεδρε, (υπάρχει μικρή διακοπή, κάτι βλέπουν σε έγγραφα και ο κύριος 

Κοτρώνης περιμένει) 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χασαπίδης έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση και νομίζω ότι 

έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή η ερώτηση. Από την στιγμή που από το 2004, βγήκε 

αυτή η απόφαση, 2005, υπογράφει ο δήμαρχος, 11.02.2005, πόσα χρόνια έπρεπε να 

περάσουν για να υπογραφεί αυτή η σύμβαση από την προηγούμενη δημοτική αρχή 

του Λευκώνα; (διάφοροι Δ.Σ. καλούν τον πρόεδρο για να έχουν τον λόγο) 

Μηλίδης Θεόδωρος: Αποσύρετε επιτέλους το θέμα. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης έχει τον λόγο, ορίστε κύριε Κοτρώνη.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά 

θέματα που συζητάμε στα δημοτικά συμβούλια. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με κά-

ποιον ή διαφωνώ. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα τεράστιο θέμα. Επειδή δια-

βλέπω, διαβάσατε τα έγγραφα, τα διάβασα και εγώ, το ίδιο έγγραφο με το αριθμό 

πρωτοκόλλου 905 που επικαλείστε στην εισήγηση υπάρχει στα έγγραφα που μας 

προσκομίζει ο κύριος Φωτιάδης και λέει ότι κρίθηκε το θέμα, εν πάσει περιπτώσει, 

εγώ δεν βγάζω απόφαση, αλλά καταθέτω σε ψηφοφορία την πρόταση να αναβληθεί, 

τουλάχιστον, δεν ξέρω αν αποσυρθεί, αν πειστείτε, αλλά να αναβληθεί, αφού έχουμε 

όλα τα έγγραφα και έχουμε μια συνολική εικόνα, σε άλλο συμβούλιο να πάει. Αυτό, 

θέλω να τεθεί σε ψηφοφορία. Η πρόταση αναβολής.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία πρόεδρος της Δ.Κ. Λευκώνα που δεν πρέπει να την στερή-

σουμε το δικαίωμα να μιλήσει. Παρακαλώ κυρία πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος της Δ.Κ. Λευκώνα: Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε 

να δείτε, αν υπάρχει γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Αυτό το θέμα είναι ένα 

πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη του Λευκώνα, για την τοπική κοινωνία 

εκεί, και νομίζω ότι θα έπρεπε πρώτα να γνωμοδοτήσει το τοπικό συμβούλιο, πράγμα 

το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έχουμε ερωτηθεί ποτέ και θα έπρεπε να το δείτε και σεις, 

όταν ήρθε ως θέμα από τον εισηγητή, αν υπάρχει απόφαση τοπικού συμβουλίου. Ά-

πτεται των συμφερόντων της κοινότητάς μας. Πάρα πολύ βασικό.  



   

Ο κύριος αντιδήμαρχος, ξέρει πάρα πολύ τι σημαίνει, λόγω της δουλειάς του, και της 

αντιδημαρχίας του και ο κύριος δήμαρχος, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος υποδομών, 

γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η διακοπή, οριστική διακοπή αυτής της 

διαδικασίας. Πραγματικά μετά από όλη αυτή την συζήτηση και όλα αυτά που ακού-

στηκαν αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τόσο πρόχειρα και εσπευσμένα, άρον των άρον, 

χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς να δείτε το αρχείο του Λευκώνα φέρατε αυτό το 

θέμα. Πραγματικά θα ήθελα μια απάντηση πάνω σε αυτό. Θέλετε πραγματικά να βά-

λετε φρένο στην ανάπτυξη του Λευκώνα; Αυτό θέλετε; Είστε αντιδήμαρχος του Λευ-

κώνα; αναρωτιέμαι και για αυτό. Δώσαμε τον ίδιο όρκο, κύριε αντιδήμαρχε, και συ-

γνώμη που απευθύνομαι κύριε πρόεδρε στον ίδιο. Δώσαμε τον ίδιο όρκο, μισό λεπτό, 

ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την στιγμή, αυτό που κάνετε βάζετε τροχοπέδη στην ανά-

πτυξη του Λευκώνα με ότι αυτό συνεπάγεται. Ένα αυτό. 

Επικαλείστε, εδώ στην εισήγησή σας, αν και θα περίμενα η εισήγηση να ήταν πολυ-

σέλιδη για ένα τόσο σημαντικό θέμα, επικαλείστε το έγγραφο του κυρίου Ιατρίδη, ο 

οποίος έχει μόνο θέσεις, δεν επικαλείται νόμους, πρώτον και νομίζω ότι είστε παρά-

τυποι να επικαλείστε αυτό και με κάλυψε ο κύριος Φωτιάδης, από την στιγμή που 

υπάρχουν μεταγενέστερες αποφάσεις.  

Και όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο κύριος πρόεδρος, το τι μεσολάβησε σε αυτό το 

χρονικό διάστημα υπήρξε αλληλογραφία, υπήρξε ιδιαίτερη κίνηση για το θέμα αυτό 

και γνωρίζετε και πολύ καλά στη θητεία που διατελέσατε ως σύμβουλος στα έδρανα 

του δημοτικού συμβουλίου του Λευκώνα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα.  

Ένα άλλο που θέλω να τονίσω και να παρακαλέσω τους συμβούλους που έχουν ε-

κλογική αναφορά στην Δημοτική Ενότητα Λευκώνα να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά τι 

θα ψηφίσετε και πως θα τοποθετηθείτε για το θέμα. (ακούγονται διαμαρτυρίες και 

χτύποι κουδουνιού). Συγνώμη, συγνώμη, συγνώμη είναι πρώτη φορά, ακούστε με λί-

γο, ακούστε με λίγο, (διακόπτεται από το Σώμα με έντονες διαμαρτυρίες για αυτό που 

είπε). Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνουμε όλοι παρά πολύ καλά και ο Δήμαρχος και ο 

αντιδήμαρχος τι θέλουν να κάνουν αυτή την στιγμή. Για ποιο λόγο να σταματήσει, 

πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο είπατε, σας παρακαλώ, ολο-

κληρώστε ήδη έχετε ξεπεράσει τον χρόνο, ένα λεπτό ακόμη.  

κ. Πρόεδρος της Δ.Κ. Λευκώνα: Θεωρώ, ότι ο Δήμαρχος, σε συνεργασία με τον α-

ντιδήμαρχο θα έπρεπε να πάρουν άλλες πρωτοβουλίες και να συνεχίσουν αυτή την 

υπόθεση, γιατί ο Λευκώνας είναι κομμάτι του αστικού ιστού, είναι κομμάτι του Δή-

μου Σερρών και θα περίμενα άλλες ενέργειες. Καλόβουλες, καλοπροαίρετες και αυτό, 

η ανάπτυξη του Λευκώνα και όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων θα φέρει 

παραπάνω έσοδα στον Δήμο, στον συνολικό Δήμο, αυτά, ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο.  

κ. Δήμαρχος: Κατ΄ αρχήν επιτρέψε μου να πω, αυτή η φτηνή προπαγάνδα που ακού-

γεται κάθε λίγο σχετικά με τον Λευκώνα επειδή, δήθεν θέλουμε να τιμωρήσουμε ε-

μείς τον Λευκώνα ή ότι δεν κάνουμε θετικές ενέργειες για τον Λευκώνα, όχι μόνο δεν 

πείθουν κανέναν, αλλά εκτίθενται και αυτοί που τα λένε. Για όνομα του Θεού, και 

άλλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν για ένα θέμα, υπάρχει κάτι καινούργιο, 

που ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει μια απόφαση, εμείς δεν στεκόμαστε εγωιστικά 



   

και θυμάστε εκείνο το θέμα του Αγίου Ιωάννη τότε, έτσι. Σας είχα πει για να μην 

αιωρείται η παραμικρή υποψία, παρόλο που ήμασταν βέβαιοι ότι είχαμε δίκαιο, όπως 

και τώρα, εγώ είμαι βέβαιος ότι έχει δίκαιο ο αντιδήμαρχος και θα αποδεχτεί σύντο-

μα, για να μην αιωρείται καμία όμως, μα καμία υποψία θα έρθει σε ένα επόμενο Δη-

μοτικό Συμβούλιο με όλα τα στοιχεία για να λάμψη η αλήθεια.  

κ. Πρόεδρος: Κοιτάξτε, το να πέφτει άπλετοι φως σε ένα θέμα, έτσι, με απόψεις προ-

έδρου, δημοτικών συμβούλων, και λοιπά, υπηρεσιακών παραγόντων, νομίζω ότι ευ-

νοεί, ευνοεί, λοιπόν.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, (ακούγονται φωνές και διάλογοι στο Σώμα). Λοιπόν, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, (ακούγεται ο κύριος Αναστασιάδης κάτι να λέει). Πα-

ρακαλώ, κύριε συνάδελφε, Επειδή πρέπει να αποδεσμεύσουμε ακόμη έναν υπηρεσια-

κό παράγοντα, τον κύριο Παπαδίκη, θα πάμε στο 10ο θέμα, πάντα με την σύμφωνη 

γνώμη σας. «Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών». Εισηγητής ο κύριος Χράπας. Αφορά έναν χειρι-

στή χωματουργικών μηχανημάτων, δύο εργάτες γενικών καθηκόντων. Δέκα και δε-

καοκτώ θα συζητηθούν το ένα κατόπιν στο άλλο, για να αποδεσμεύσουμε και τον κύ-

ριο Παπαδίκη.  

Παρακαλώ κύριε Χράπα έχετε τον λόγο, κύριε αντιδήμαρχε.  

Χράπας Παντελής: Να ξεκινήσω πρώτα από τα δίμηνα. Την αναγκαιότητα των συμ-

βασιούχων που εργάζονται στον ΧΥΤΑ την γνωρίζετε όλοι. Είναι τρία άτομα συμβα-

σιούχοι, των οποίων η σύμβαση λίγη τέλος του Νοέμβρη, θα πρέπει να τους αντικα-

ταστήσουμε με μία δίμηνη σύμβαση. Αφού τελειώνουν πρέπει να συνεχίσουμε για το 

επόμενο δίμηνο με καινούργιους συμβασιούχους. Αυτό είναι το ένα θέμα, να το πάμε 

σε ψηφοφορία ή να συνεχίσω;  

κ. Πρόεδρος: Όχι, πρώτα ψηφοφορία για το θέμα αυτό και μετά για το άλλο.  

Χράπας Παντελής: Είναι οι ανάγκες του ΧΥΤΑ, το ξαναψηφίσαμε το θέμα είναι 

γνωστό, πέρασε από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, οι συμβασιούχοι οι τρεις για 

τον ΧΥΤΑ, νομίζω ότι εξαντλήθηκε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν ερωτήσεις, παρακαλώ. Η κυρία Σαραντίδου, ο 

κύριος Αναστασιάδης, και ο κύριος Μηλίδης. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Χράπα, να ρωτήσω, αυτά τα δίμηνα, μιλάμε για διμηνί-

τες. Σε προηγούμενο συμβούλιο είπατε ότι δεν τα εγκρίνει ο επίτροπος, αυτά τα ε-

γκρίνει τώρα;  

Χράπας Παντελής: Για τον ΧΥΤΑ ναι, φαντάζομαι ναι, δεν είναι τίποτε σίγουρο. 

Δεν είναι τίποτε σίγουρο.  

Γαλάνης Στέργιος: Να πω κάτι; Θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώμα, επειδή ο νόμος 

το λέει ρητά, στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να παρακαλέσω 

τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά και σύσσωμο το Σώμα να γραφτεί στην απόφαση, να 

αναφερθούμε στις πρόσκαιρες, παροδικές και έκτακτες ανάγκες, γιατί με βάση όπως 

αναφέρω, αυτούς τους τρεις όρους μπορούν και εγκρίνονται αυτού του είδους οι 

συμβάσεις, και οι δίμηνες και οι οκτάμηνες, σε διαφορετική περίπτωση, μόνο για πα-

ράδειγμα, έλλειψη προσωπικού δεν λέει τίποτε και ενέχει πάντα κινδύνους μια τέτοια 

δική μας απόφαση στο τέλος να μην εγκριθεί, να εγκριθεί από την περιφέρεια, αλλά 

να μην εγκριθεί η δαπάνη, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε. Θα είναι καλά να τεκ-



   

μηριωθεί σωστά και στην απόφασή μας την σημερινή. Οι πρόσκαιρες ή παροδικές ή 

έκτακτες ανάγκες.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, η κυρία Σαραντίδου και μετά εσείς κύριε Αναστασιάδη.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Κατά αρχή, ξεκινώ ότι αυτό συνδέεται με το θέμα 18, που 

έχετε, που λέει κάπου ο υπηρεσιακός ότι δεν εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δί-

μηνης διάρκειας από τον επίτροπο Σερρών, για τον ΧΥΤΑ στο θέμα 18. Και η ερώ-

τησή μου είναι μαζί με αυτά τα δίμηνα που τελειώνουν και τα ανανεώνουμε και ξα-

ναπαίρνουμε άλλα δίμηνα και άλλα δίμηνα θα μπει ποτέ σχεδιασμός έστω και για ο-

κτάμηνα;  

Χράπας Παντελής: Λοιπόν, σας είπε ο κύριος Γαλάνης, αλλά ίσως δεν το τσεκάρατε. 

Για έκτακτες ανάγκες μόνο προβλέπονται δίμηνα. Έκτακτες ανάγκες πόσες φορές θα 

έχουμε, αφού είναι δίμηνα προγραμματισμένα, πρέπει να παίρνουμε, ξαναπαίρνουμε 

και ξαναπαίρνουμε, θα σταματήσουν κάποια στιγμή να εγκρίνονται, γιατί δεν θεω-

ρούνται έκτακτες όταν παίρνουνε ένα δίμηνο πίσω από το άλλο. Πρέπει να προχωρή-

σουμε ή σε μόνιμο προσωπικό ή σε ιδιώτη, ένα από τα δύο, δεν θεωρείτε… 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Τα οκτάμηνα τα έχουμε καταργήσει μείς;  

Χράπας Παντελής: Τα οκτάμηνα, ένα λεπτάκι, θα σας απαντήσουμε και για τα ο-

κτάμηνα. Αυτή την στιγμή έχουμε πάρει ήδη δυο φορές δίμηνα, δεν μπορούμε να 

παίρνουμε δίμηνα συνεχώς, καταλάβατε; Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δεν 

θεωρούνται πλέον, αν παίρνουμε συνεχώς δίμηνα, έκτακτες οι ανάγκες και δεν εγκρί-

νονται. Αυτή είναι η λογική του επιτρόπου, αν θέλει ο κύριος Γαλάνης να συμπλη-

ρώσει κάτι…. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γαλάνης θα δώσει την απάντηση γιατί ασχολείται επιστάμενα 

με αυτά. Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Θα ήθελα να με συγχωρήσετε στο τελευταίο Δημοτικό συμβού-

λιο που ψηφίσαμε τα δύο σημαντικά θέματα των στρατοπέδων αλλά και της εργολα-

βίας για την καθαριότητα, επειδή είχα ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας, ήμουνα εδώ 

έξω στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούσα όμως να καθίσω στην θέση μου. Θα σας 

εξηγούσα αν είχα αυτή την δυνατότητα, την προηγούμενη φορά, αλλά μιας και με 

δίνετε τώρα ευκαιρία θα το κάνω ότι ένα είναι ξεκάθαρο. Με έγγραφο της οικονομι-

κής υπηρεσίας, η οποία είναι η μόνη η οποία μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για να 

εγκριθούν αυτού του είδους οι συμβάσεις, δηλαδή η απόφαση ανάληψης δαπάνης, για 

να πάρουμε τυχόν δίμηνα ή οκτάμηνα, τα οποία τα προέβλεψε η Δημοτική Αρχή, για 

το 2011, ο κύριος Δήμαρχος, ήταν αρνητική. Δηλαδή η προϊσταμένη του λογιστηρί-

ου, η οποία είναι η μόνη αρμόδια και υποχρεωμένη να βάλει την υπογραφή της για το 

αν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, οικονομικά σε κάθε περίπτωση εννοώ, αυτού 

του είδους την δαπάνη, είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο που σας μιλάω, και εγγρά-

φως απήντησε στον κύριο Δήμαρχο ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε, δεν έχουμε 

την δυνατότητα να προσλάβουμε οκτάμηνα και θα προχωρήσουμε, για το 2011 πάντα 

μιλάω, με δίμηνα. Τώρα το γεγονός ότι προέκυψε ξαφνικά από κάποιους αυτή η ιδέα 

για τα οκτάμηνα, σας πληροφορώ και εδώ είναι και ο κύριος Γενικός και τα έχουμε 

συζητήσει επανειλημμένως, ότι και τα δίμηνα και τα οκτάμηνα, με επανειλημμένες 

αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ολομέλειες παρακαλώ, απορρίπτονται οι 

δαπάνες αυτές, δεν εγκρίνονται, αν δεν είναι καλά αιτιολογημένες.  



   

Άρα πρώτο δεδομένο είναι ότι όσα δίμηνα θα παίρνουμε μέχρι τέλος της χρονιάς ή 

και για του χρόνου που θα φέρουμε στον προϋπολογισμός, θα πρέπει να αιτιολογού-

νται ως έκτακτες, πρόσκαιρες ή παροδικές ανάγκες. Οκτάμηνα για φέτος μετά από 

την εγκύκλιο που μας είχε στείλει το Υπουργείο μέχρι τον Απρίλιο μόνο μπορούσαμε 

να καταθέσουμε μια πρόταση, διότι π5ρέπει να περάσουν στην εξ Υπουργών επιτρο-

πή, εμείς δεν το κάναμε αυτό γιατί είχαμε αυτήν την γνώμη της οικονομικής υπηρε-

σίας, και απορώ πως κόπτονται ορισμένοι σήμερα, δηλαδή μιλάω για το τελευταίο 

Δημοτικό Συμβούλιο, και έχουν το θράσος να μιλάνε και για οκτάμηνα, όταν οι ίδιοι 

συναινούσαν στην λογική αυτή της οικονομικής υπηρεσίας να μην τα εγκρίνει, καλο-

προαίρετα λέω εγώ, γιατί δεν ξέραμε τι χρήματα θα έχουμε μέχρι τέλους της χρονιάς, 

θυμόσαστε, ξεκινήσαμε μα τα δωδεκατημόρια, τον Μάρτιο ουσιαστικά ψηφίσαμε 

προϋπολογισμό. Άρα με λίγα λόγια θέλω να σας πω και για του χρόνου, γιατί θα έρ-

θει ο προϋπολογισμός μέχρι τέλους Νοεμβρίου, και τα δίμηνα, αλλά και τα οκτάμηνα 

για να τα πάρουμε πρέπει να τα δικαιολογήσουμε σωστά, και για τα οκτάμηνα, επειδή 

είναι μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ, πρέπει να περάσουν από αυτή την τριμελή, εξ Υπουρ-

γών επιτροπή. Άρα να μην τίθεται θέμα ευκαιριακά σήμερα που κάποιοι θέλουν να 

κάνουν πολιτική ότι τα οκτάμηνα μπορούμε να τα πάρουμε και φέτος και προσπα-

θούν να ψαρέψουν ψάρια σε θολά νερά. (Επικρατεί οχλαγωγία και ακούγονται χτύποι 

κουδουνιού). Η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, είναι μία και την καταθέτω στο Σώμα, γιατί 

οφείλω, επειδή σας σέβομαι όλους, ότι η οικονομική υπηρεσία εγγράφως… (Ξανά 

επικρατεί οχλαγωγία, ακούγονται χτύποι κουδουνιού και παρεμβάσεις από την κ. Σα-

ραντίδου και τον κ. Φωτιάδη). Κύριε Φωτιάδη, αν δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω, 

βάζω τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας άκουσα με θρη-

σκευτική ευλάβεια και τους μονολόγους σας και τις εκρήξεις σας τις άκουσα. (Πα-

ρεμβαίνει η κ. Σαραντίδου) 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κυρία Σαραντίδου, θα τοποθετηθείτε στη συνέχεια. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, θα με αφήσουν να πω τα πράγματα όπως έχουν; 

την αλήθεια επιτέλους! Οι εργολαβίες, κύριε Πρόεδρε, με τον νόμο, την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση επετράπησαν, το καλοκαίρι, ο Καλλικράτης, το ξέρετε πολύ καλά το 

2010, τις είχε απαγορεύσει, επανήλθαν με νόμο, και δεν ψηφίσαμε εμείς αυτόν τον 

νόμο, επανήλθαν με νόμο το καλοκαίρι. Η Δημοτική Αρχή ενώ ήθελε και προγραμ-

μάτισε οκτάμηνα, το ξαναλέω εδώ μέσα, στάθηκε αδύνατο, διότι μέχρι τον Απρίλιο, 

είχαμε την αρνητική έγγραφη απάντηση του λογιστηρίου, της οικονομικής μας υπη-

ρεσίας. Οι υπάλληλοί μας είναι υπεύθυνοι όταν θα υπογράψουν αυτή την ανάληψη 

δαπάνης. Μπορείτε να τους ρωτήσετε, είμαστε πάτα στη διάθεσή σας. Άρα εδώ πέρα 

να μην λέγονται, όχι από σας φυσικά, από κάποιους άλλους, οι οποίοι ο καθένας θέ-

λει να λέει την άποψή του καλοπροαίρετα πάντοτε λέω, να μην λέγονται εύκολες 

κουβέντες. Να μην λέγονται εύκολες κουβέντες, είμαι στην διάθεσή σας πάντα, θα 

έρθω αντιμέτωπος με αυτό που σας λέω, αυτή είναι η μοναδική αλήθεια δεν μπορέ-

σαμε μέχρι τον Απρίλιο να προγραμματίσουμε τα οκτάμηνα, γιατί υπήρχε η άρνηση 

της οικονομικής υπηρεσίας, καλοπροαίρετα σε κάθε περίπτωση, θέλει ο υπηρεσιακός 

παράγοντας να προστατέψει και τον Δήμο, θεώρησε ότι με τα δίμηνα θα μπορέσουμε 

να κάνουμε την δουλειά μας, κύριε Πρόεδρε. Οκτάμηνα, κύριοι συνάδελφοι, μπο-

ρούμε να προγραμματίσουμε στον προϋπολογισμό του δώδεκα, θα έρθει μέχρι το τέ-



   

λος Νοεμβρίου, και να προτείνουμε σε αυτήν την επιτροπή, την επόμενη χρονιά, μέ-

χρι τότε θα πορευτούμε με τα δίμηνα. Και αν δεν τα δικαιολογούμε σωστά, κυρία Σα-

ραντίδου, γιατί με ρωτήσατε, αν δεν τα δικαιολογούμε, όπως τα λένε οι αποφάσεις 

της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και ο νόμος, πρέπει να δικαιολογού-

με πάντα είτε είναι για την τεχνική διεύθυνση, είτε είναι για την καθαριότητα, είτε 

είναι δίμηνα, είτε είναι οκτάμηνα πρόσκαιρες, έκτακτες και παροδικές ανάγκες, δια-

φορετικά δεν έχουμε καμία τύχη, όχι μόνο εμείς και όλοι οι δήμοι της χώρας. Ευχα-

ριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, τοποθέτηση επί του θέματος. Παρακαλώ, η κυρία Σαραντίδου, 

ο κύριος Φωτιάδης. Ερώτηση θέλετε να κάνετε, κάντε την κύριε Αναστασιάδη. Ανα-

στασιάδης Αντώνιος: Κύριε Γαλάνη, ο νόμος δεν είναι, καταργήθηκε ο νόμος για τα 

δίμηνα; Καταργήθηκε ο νόμος σου λέω; Απάντησε μου. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει νό-

μος για να μπορούμε να πάρουμε δίμηνα. Νόμος, τον κατάργησε το ΠΑΣΟΚ;  

κ. Πρόεδρος: Δώστε απάντηση στον κύριο Αναστασιάδη. Σύντομη σας παρακαλώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Με σαφήνεια, κύριε Πρόεδρε, με σαφήνεια στους συναδέλφους 

απαντώ, ότι αν δεν δικαιολογήσει κανείς σωστά από δω και πέρα και νομίζω ότι και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάνουν αυτοί οι άνθρωποι καλά την δουλειά τους, τις πρό-

σκαιρες, παροδικές και έκτακτες ανάγκες, είτε είναι στην τεχνική διεύθυνση, είτε 

στην καθαριότητα, είτε οπουδήποτε αλλού δεν εγκρίνονται πλέον οι δαπάνες, γίνεται 

αυστηρή ερμηνεία από το Ελεγκτικό Συνέδριο του νόμου. Δεν είναι στο χέρι μας, δεν 

είναι στο χέρι μας.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, υπάρχει εγκύκλιος, λοιπόν, πάμε σε τοποθετήσεις 

επί του θέματος, θέλει κάποιος να τοποθετηθεί; Ο κύριος Φωτιάδης, η κυρία Σαρα-

ντίδου και ο κύριος Αναστασιάδης. Παρακαλώ κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Αντιδήμαρχε, Γενάρης Φλεβάρης, Μάρτης όλη η Περι-

φέρεια τακτοποιήθηκε με τις οκτάμηνες συμβάσεις. Διαμαρτυρήθηκα, κύριε Πρόε-

δρε, διότι δεν πρέπει να λέγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την αλήθεια, 

από τα χείλη ενός αντιδημάρχου. Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης ξαναλέω με έγγραφο, 

με εγκύκλιο, όλοι οι Δήμαρχοι, όλοι οι Δήμοι ζήτησαν και είχαν μπει σε διαδικασία 

express για να προσλάβουν οκταμηνίτες. Εμείς δεν το κάναμε. Την ίδια περίοδο, κύ-

ριε αντιδήμαρχε, πρέπει να σας θυμίσω ότι εμείς δώσαμε παράταση στην παρουσία 

του εργολάβου, ναι! Για το έντεκα. Προφανώς, αν είχατε ένα εσωτερικό τέτοιο πρό-

βλημα να διευκρινίσετε, το τόσο απλό, ότι θα διακόψουμε τον εργολάβο και θα συνε-

χίσουμε με τα ίδια χρήματα με τους οκταμηνίτες. Με τα ίδια χρήματα εννοώ, και 

προς όφελος του Δήμου, όπως αποδείχτηκε, και θα εξηγήσω. Τι είναι αυτά που λέτε 

λοιπόν, περί εγκρίσεως, μη εγκρίσεως και μετά τον Μάρτη τα αιτήματα πήγαιναν 

στην κυρία επιτροπή των τεσσάρων Υπουργών. Ναι ή όχι; Και είναι αυτό σε εξέλιξη 

και θα είναι συνεχώς, δεν μπορεί να σταματήσει. Εάν εσείς έχετε πολιτική απόφαση 

να κάνετε τους διμηνίτες και εμείς στηρίξαμε όλοι, καλοπροαίρετα, το βάζαμε, γιατί 

εκνευρίζεστε με τον πρόεδρο των εργαζομένων που λέει επιτέλους να τηρηθεί η δια-

δικασία του ΑΣΕΠ και οι οκτάμηνες συμβάσεις και να μην εκπαιδεύονται συνεχώς 

διμηνίτες οι οποίες στις πιο πολλές των περιπτώσεων μέχρι να εκπαιδευτούν, φεύ-

γουν. Λοιπόν αυτά που λέμε είναι αλήθειες, κύριε Δήμαρχε, με όλο τον σεβαστό. Αυ-

τά που λέω δεν επιδέχονται διάψευσης διότι το έχω δει σε πάμπολλες περιπτώσεις 



   

δήμων, μπορεί και ο αξιότιμος συνάδελφος που είναι στην ΠΕΔ να μας το πιστοποιή-

σει. Και μπορεί να το δούμε και αύριο, αν έχετε αμφισβήτηση, αλλά δεν σας τιμά να 

λέτε…. 

κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, σας παρακαλώ πολύ.  

Φωτιάδης Στέφανος: …Επί του θέματος. Οκτάμηνες συμβάσεις για να κάνουμε αυ-

τό που κάνουν όλοι οι δήμοι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε …. 

κ. Πρόεδρος: Οφείλω να προστατέψω τον αντιδήμαρχο. Δεν μπορεί κανείς, εφόσον 

υπάρχουν έγγραφα, από την οικονομική υπηρεσία, δεν μπορεί και να αποκαλείται τον 

αντιδήμαρχο ψεύτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Φωτιάδης Στέφανος: Ψεύτη είπα για κάτι συγκεκριμένο, κύριε Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος: Είπατε (επικρατεί οχλαγωγία και φωνασκία μεταξύ του προέδρου και 

του κ. Φωτιάδη). Υπάρχει έγγραφο από την οικονομική υπηρεσία, σας παρακαλώ, 

δεν θέλετε να ακούσετε, το οποίο… 

Φωτιάδης Στέφανος: Εγώ είπα ότι Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη μπορούσαμε …. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιτέλους.  

Γαλάνης Στέργιος: Τι άλλο θα ακούσουμε εδώ μέσα! Δεν θα πούμε και την αλήθεια 

εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριε αντιδήμαρχε, μην μιλάτε. Λοιπόν, εάν θέλετε να 

απαντήσετε, δώστε μια σύντομη απάντηση.  

Γαλάνης Στέργιος: Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο 

του Υπουργείου, είχαμε δικαίωμα να πάρουμε οκτάμηνες συμβάσεις, προς τιμή του ο 

πρόεδρος των εργαζομένων του συλλόγου, ο οποίος είναι στέλεχος του λογιστηρίου, 

στέλεχος της δημοτικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου στο λογιστήριο, είπε 

ότι κάνουμε λάθος σας λογιστήριο, προς τιμή του, το ανέφερε και δημόσια, γιατί σε 

σύμφωνη γνώμη και με την προϊσταμένη του λογιστηρίου στείλαμε ένα έγγραφο στην 

Δημοτική Αρχή που έλεγε ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε στον προϋπολογισμό, την 

πρόβλεψη αυτή για οκτάμηνες συμβάσεις και θα πορευτούμε με τα δίμηνα. Είναι 

προς τιμή του που παραδέχτηκε ότι κάναμε λάθος. Επομένως μετά τον Απρίλιο, δεν 

μπορούσαμε να πάρουμε οκτάμηνα.  

κ. Πρόεδρος: Η απάντηση δόθηκε, κύριε αντιδήμαρχε, τον λόγο έχει για τοποθέτηση 

η κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι ξέρω, αλήθεια πραγματι-

κά, αλλά εσείς ήσασταν που λέγατε ότι είστε έτοιμοι για όλα αλλά φτάσατε μέχρι τον 

Απρίλη και δεν είχατε σχεδιασμό, όταν μπαίνεις και αναλαμβάνεις την Δημαρχεία, τι 

κοιτάς, τα οικονομικά σου, το ανθρώπινο δυναμικό, πως θα στελεχώσεις τις υπηρεσί-

ες σου για να εξυπηρετήσεις τον κόσμο. Εσείς φτάσατε μέχρι τον Απρίλιο και δεν 

είχατε κάνει αυτόν τον σχεδιασμό!  

Γαλάνης Στέργιος: Μα τον κάναμε. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριε αντιδήμαρχε. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Λοιπόν τον κάνατε και υπήρχε από τον υπηρεσιακό παρά-

γοντα όχι και εσείς εγκληματήσατε. Είναι πολιτική θέση αυτή; (επικρατεί διάλογος 

μεταξύ του κ. Γαλάνη και της κ. Σαραντίδου τον οποίο διακόπτει ο κ. Πρόεδρος) 

Λοιπόν για να καταλάβω, ο ρόλος ο δικός μας είναι κανείς. Να πάμε σπίτι μας και 

έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς. Ο δικός μας ο ρόλος ποιος είναι; 



   

Ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος, είναι πολιτική απόφαση και πολιτική θέληση να 

προσλάβουμε για να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες, με όποιο τρόπο μπορώ, τι λέτε τώ-

ρα είναι δυνατόν να στηριζόμαστε στην αρνητική εισήγηση του υπηρεσιακού, και 

στέλνει ο υπηρεσιακός την εισήγηση. Και να σας πω εγώ και κάτι άλλο, τα χρήματα 

για τα οκτάμηνα ήταν πολλά, πόσα δίνουμε για τα δίμηνα; Σε ποιους θα στηριχτούμε, 

στους υπηρεσιακούς παράγοντες; Δεν θα καταλάβουμε επιτέλους εδώ ότι είναι πολι-

τικές θέσεις; ¨ότι είναι πολιτικές απόψεις αυτά; Κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλετε να με 

διακόπτεται, έκανα υπέρβαση του χρόνου μου; 

κ. Πρόεδρος: Όχι. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Αλλά, γιατί θέλετε να με διακόπτεται; Λοιπόν ξεκαθαρίστε 

τον ρόλο σας. Ο ρόλος εδώ πέρα και ο δικός σας από την αρχή που ήσασταν με πάρα 

πολλά χρόνια που ασχολείστε σαν αυτοδιοίκητοι και δεν καταφέρατε να κάνετε αυτό 

το εξής απλό. Να δείτε τι ανθρώπινο δυναμικό χρειάζονται οι υπηρεσίες, και πως 

μπορούμε να το καλύψουμε, έστω και με αυτόν τον Καλλικράτη, που είναι ότι χειρό-

τερο υπάρχει για την τοπική διοίκηση. Αλλά και πάλι αν …, ρωτήστε όλους τους δή-

μους, εδώ στο νομό μας, τους άλλους δήμους, όλοι έχουν κάνει οκτάμηνα, μόνο εμείς 

δεν το κάναμε. Ευχαριστώ πολύ.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, μια τελευταία κουβέντα, και εμείς επανδρώσαμε 

τις υπηρεσίες μας. Απλά εξηγώ… 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη… 

Γαλάνης Στέργιος: …Ότι δεν μπορέσαμε να πάρουμε οκτάμηνα για τους συγκεκρι-

μένους λόγους, τους οποίους τους καταγράφει νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο, κατα-

γράφονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πήραμε δίμηνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

επανδρώσαμε τις υπηρεσίες! Καλά προετοιμασμένοι ήμασταν και μια χαρά τις επαν-

δρώσαμε τις υπηρεσίες μας.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Τελείωσε τα 

είπατε κύριε Γαλάνη. Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. (ακούγονται σχολιασμοί από 

τον κ. Φωτιάδη, επιτέλους, τώρα λες την αλήθεια, επιτέλους) 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πάντα φώναζα, χρόνια ολόκληρα, να γίνει αυτοδιαχείριση 

ο ΧΥΤΑ Σερρών, φώναζα συνέχεια, τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο, βάλανε τον κύ-

ριο Παπαδίκη τον οποίο τον έχετε εκτελέσει, τον έχετε εκτελέσει τον Παπαδίκη, (α-

κούγεται να λέει κάποιος, ζωντανός είναι). Δεν είναι ζωντανός, τον έχετε καθαρίσει. 

Έχουμε πει εκατό φορές, ο Δήμος Σερρών διαθέτει τα πάντα, έχει προσωπικό έμπει-

ρο, δηλαδή χειριστή που να σε κάνει ότι θέλεις. Γιατί δεν πάει, κύριε Μυστακίδη ο 

Λευτέρης επάνω να κάνει τη δουλειά; Που ξέρει να οδηγεί και grader και μπουλντόζα 

και τσαπάκι, από όλα, γιατί πιο λόγο δεν πάει; Γιατί πρόεδρε, γιατί κάνεις έτσι πρόε-

δρε;  

κ. Πρόεδρος: Κάντε ερωτήσεις, ενώ έπρεπε να κάνετε τοποθέτηση. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι ερώτηση, κύριε πρόεδρε, δηλαδή τα σωστά πράγματα, 

αν δεν έχεις γνώση δεν μπορείς να πεις και γνώμη, κύριε πρόεδρε, σε παρακαλώ.  

Επαναλαμβάνω, γιατί κύριε Παπαδίκη δεν παίρνεις τους ανθρώπους που πραγματικά 

έχουν την γνώση να τους βάλεις επάνω να δουλέψουν και δεν θα χρειαστείς να νοι-

κιάσεις μηχανήματα από τον Νομαρχία που νοικιάσατε, τι κάνατε δηλαδή, δουλειά 

είναι αυτή; ε; Σε παρακαλώ. Δεν θα σου πω άλλα πράγματα, κύριε αντιδήμαρχε, υ-



   

πάρχουν παιδιά εδώ μέσα που ξέρουν καλά την δουλειά. Γιατί δεν τους βάζετε επά-

νω. Τι συμβούλιο είναι αυτό εδώ πέρα, ρε πρόεδρε (χαμογελάει ειρωνικά). Βρε πρόε-

δρε αυτό δεν είναι συμβούλιο. (ξανά χαμογελάει ειρωνικά) Βρε πρόεδρε, προσπα-

θούμε να λύσουμε τα θέματα της πόλεως βρε πρόεδρε, σε παρακαλώ. (και ξανά χα-

μόγελα)  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Επαναλαμβάνω, έχουμε άτομα που μπορούμε θαυμάσια, 

εάν αφήσετε τον κύριο Παπαδίκη, με ακούτε; Εάν αφήσετε τον κύριο Παπαδίκη, θα 

κάνει θαυμάσια δουλειά. Αφήστε τον όμως. Τι να σας πω, δεν χρειάζεται να πω τίπο-

τε άλλο. Μας κούρασαν τα πολλά λόγια.  

Χράπας Παντελής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα είναι η πρόσληψη τριών 

συμβασιούχων για δύο μήνες, αρχόμενες από αρχές Δεκεμβρίου. Είπατε, είπατε, εί-

πατε για το θέμα δεν είπατε τίποτε! Ποιος θα δουλέψει στο ΧΥΤΑ μία Δεκεμβρίου; 

Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε. Ναι ή όχι στις συμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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, πρότεινε μόνιμο προσωπικό. 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι, πρότεινε μόνιμο προσωπικό. 



   

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   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: Πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, το 18ο : [Έγκριση μελέ-

της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης της λει-

τουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και του αποκαταστημένου Χ.Δ.Α. Δήμου Σερρών» για το έτος 

2012, προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.]. Εισηγητής: O κ. Χράπας Π. Παρα-

καλώ κύριε Χράπα. 

Χράπας Παντελής: Το θέμα μας είναι ακριβώς όπως αναγνώστηκε από τον Πρόε-

δρο. «Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και του 

αποκαταστημένου Χ.Δ.Α. του Δήμου μας για το έτος 2012». Εγώ πριν μπω στο θέμα 

όμως θέλω να σας κάνω μια αναδρομή για το εξάμηνο της αυτοδιαχείρισης του ΧΥ-

ΤΑ Σερρών από υπαλλήλους του Δήμου μας. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ο ΧΥΤΑ 

είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ ικανοποιητική. Φαντάζομαι ότι όσοι τον επισκε-

φτήκατε έχετε την ίδια άποψη με μένα. Κάνουμε πάρα πολλές εργασίες μέσα στον 

ΧΥΤΑ, βέβαια όλα υπό τη ευθύνη του κυρίου Παπαδίκη, που είναι και ο αρμόδιος 

του ΧΥΤΑ, έτσι. Ξεκινήσαμε τις επιχωματώσεις στα αδρανή, σε όλο το πρανές έχου-

με επιχωματώσει και δεν φαίνεται ούτε ένα σκουπίδι. Έχουμε γεμίσει το πλάτωμα 

όλο, έχουμε απλώσει τα αδρανή και τα ογκώδη, έχουμε κάνει μια πλατεία τεράστια 

και έχουμε επιχωματώσει και εκεί. Από την άλλη πλευρά στον παλιό ΧΥΤΑ και σε 

εκείνο το σημείο έχουμε επιχωματώσει όλα τα πρανή και εκεί δεν φαίνεται ούτε ένα 

σκουπίδι, ακόμη και από τον κεντρικό τον δρόμο ανεβαίνοντας για το Μετόχι και γί-

νεται καθημερινό σπρώξιμο των απορριμμάτων μέσα στο κύτταρο και επιχωμάτωση 

και κάθε μέρα, δεν φαίνεται τίποτε, ακόμη και σε εκείνο το σημείο που έχουμε τα 

φρέσκια τα απορρίμματα. Έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη στον ΧΥΤΑ. Έχουμε ξεκι-

νήσει τις εργασίες της περίφραξης, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η περίφραξη, μας μένει 

μόνο κάτι πόρτες να κάνουμε μόνο για να κλειδώνουμε τον ΧΥΤΑ, είναι σε εξέλιξη 



   

αυτή. Σήμερα που μιλάμε γίνονται εργασίες για να μπορούν τα διασταλάζοντα να 

μπαίνουν μέσα στο σώμα του ΧΥΤΑ και να γίνεται η ανακούφιση όλου του μετώπου 

και του κυττάρου. Για την καλύτερη ανακούφιση του κυττάρου και την εκτόνωση τα 

διασταλάζοντα πηγαίνουν μέσα στο σώμα του κυττάρου και γίνεται ένα εργάκι πανέ-

μορφο αυτή την στιγμή. Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι γίνονται καθημερινά. Δώσαμε 

βέβαια, αυτό το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει ανάθεση σε περιβαλλο-

ντολόγο της πόλης μας. Η εκκρεμότητα που έχουμε αυτή την στιγμή είναι ότι δεν εί-

μαστε ικανοποιημένοι από την παραγωγή του βιοαερίου. Για αυτό τον λόγο θέλει ο 

υπεύθυνος του ΧΥΤΑ να κάνουμε ένα εργάκι το οποίο δεν ξεκίνησε ακόμη, το έχου-

με στις πρώτες προτεραιότητές μας, στις άμεσες και θα γίνει πολύ σύντομα, για να 

έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου. Θέλω να συνεχίσω και να πω ότι το έργο 

αυτό του ΧΥΤΑ, όπως θέλουμε να το τελειώσουμε μαζί με τον κύριο Παπαδίκη, βέ-

βαια είναι προτάσεις του κυρίου Παπαδίκη, δεν είναι δικές μας, που συμφωνώ στις 

περισσότερες βεβαίως εγώ, θα πρέπει να κάνουμε και μια δεντροφύτευση όμορφη. 

Να βάλουμε κάποια ειδικά φυτά στα πρανή, τα οποία ευδοκιμούν σε τέτοιους χώ-

ρους. Μπορεί να είναι λίγο νωρίς ακόμη για αυτό, αλλά είναι και στα σχέδιά μας, τα 

πλάνα τα μελλοντικά, όπως η λειτουργία του δεματοποιητή και συμπιεστή των απορ-

ριμμάτων, και αυτό είναι μέσα στα πλάνα μας να το λειτουργήσουμε, να το επισκευ-

άσουμε και να λειτουργήσει για κάποια συγκεκριμένα απορρίμματα. 

Τώρα όσον αφορά, αυτά τα είπα για να σας πω λιγάκι που βρισκόμαστε στο ΧΥΤΑ, 

όποιος επισκεφτεί τον ΧΥΤΑ, σας είπα και πριν θα δει ότι έχουμε κάνει μια πάρα 

πολύ καλή δουλειά εκεί.  

Όσον αφορά τώρα την δημοπρασία. Λέει ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό 

η κυρία Σαραντίδου. Έτσι, να τον λειτουργήσει καθημερινά τον ΧΥΤΑ μας, δηλαδή 

να σπρώχνουμε τα σκουπίδια με την μπουλντόζα, να τα σκεπάζουμε και να κάνουμε 

κάποιες εργασίες εκεί πάνω στα αδρανή και εκεί να παίρνουμε τα χώματα, είναι κά-

ποιες εργασίες, όπως είναι και η φύλαξη και η καταμέτρηση των εισερχομένων α-

πορριμμάτων, η καύση του βιοαερίου, η ροή των διασταλαζόντων και η επιστροφή 

τους στον βιολογικό και μετά στο σώμα του ΧΥΤΑ, αυτές τις εργασίες που δεν μπο-

ρούμε να τις κάνουμε γιατί δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό αυτήν την στιγμή. Όπως 

σας είπα και πριν τα δίμηνα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για έκτακτες ανά-

γκες και παροδικές και όχι για διαρκείς και προγραμματισμένες, για αυτόν τον λόγο 

δημοπρατούμε το συγκεκριμένο έργο με ανοικτό διαγωνισμό και με το ποσό των 

97.560,98 ευρώ, συν 23% ΦΠΑ άλλες 22.439,02 ευρώ, σύνολο δηλαδή 120.000,00 

ευρώ από ανταποδοτικά τέλη του Δήμου. Αυτή είναι η πρότασή μας, παρακαλούμε 

να την στηρίξετε και να την ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις, κύριοι συνάδελφοι. Τοποθέτηση επί του θέματος κανείς; 

Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Χράπα, να ρωτήσω. Η αντίφαση αυτή πως ξεπερνιέται 

με τα δίμηνα δεν είναι και αυτό έκτακτες ανάγκες;  

Χράπας Παντελής: Μέχρι να γίνει η δημοπρασία. Αν θα πάμε στο ελεγκτικό συνέ-

δριο και τους πούμε ότι έχουμε δημοπρασία στα σκαριά και είναι σε εξέλιξη φαντά-

ζομαι ότι θα εγκριθούν, είναι ένας τρόπος να εγκριθούν.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος ερώτηση; Ναι κυρία Σαραντίδου. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Είπαμε ότι τα οκτάμηνα έπρεπε να είχαν γίνει μέχρι τον 

Απρίλιο, με την νέα χρονιά δεν μπορούμε να κάνουμε καινούργια οκτάμηνα;  

Χράπας Παντελής: Μπορούμε αλλά δεν είναι σίγουρο.  

Γενικός Γραμματέας: Μπορούμε, μπορούμε Παντελή. 

Χράπας Παντελής: Μπορούμε να κάνουμε οκτάμηνα, να τα προγραμματίσουμε το 

πρώτο δεκαήμερο. Το θέμα είναι ότι τα οκτάμηνα που θέλουμε να κάνουμε γενικά 



   

για τον Δήμο Σερρών είναι αρκετά. Αυτό το θέμα μπορεί να μας προβληματίσει στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θέλουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό οκταμήνων 

γιατί ενδεχομένως να βρει εμπόδια κάπου αυτό το μεγάλο το νούμερο. Γιατί, όπως 

σας είπα είναι η τεχνική υπηρεσία, είναι η καθαριότητα, είναι ο ΧΥΤΑ, ενδεχομένως 

να είναι η κοινωνική μέριμνα, ο αριθμός θα είναι μεγάλος φαντάζομαι, όταν θα έρθει 

στο συμβούλιο. Για αυτό πρέπει κάποιο κομμάτι να το δώσουμε έξω.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Παπαδίκη ελάτε αν θέλετε σε κάποιο μικρόφωνο κοντά,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τοποθετήσεις πότε θα κάνουμε; 

κ. Πρόεδρος: Μετά, μετά θα κάνετε τοποθετήσεις, κύριε Αναστασιάδη. 

Παπαδίκης Νικόλαος: Στην ουσία με αυτήν την πρόταση, θέλουμε να εξασφαλί-

σουμε το προσωπικό για να λειτουργήσουμε τον ΧΥΤΑ. Δηλαδή για να μην επανα-

λαμβάνουμε τα δίμηνα όπως φέτος, προσπαθούμε μέσα από μια εργολαβία να εξα-

σφαλίσουμε τέσσερα άτομα προσωπικό εκεί για να κάνουμε την δουλειά μας, Αυτό 

είναι.  

Γκότσης Ηλίας: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω; Κύριε Παπαδίκη, με αυτή την αυτο-

διαχείριση που κάνουμε και πιο παλιά με τον εργολάβο, τον οποίο η οικονομική επι-

τροπή τον καθάρισε. Η οικονομική επιτροπή, εδώ σας το λέω εγώ ήταν αυτή, και όλα 

τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Λοιπόν, έχει οφέλη οικονομικά ο Δήμος και ποιας τά-

ξεως; 

Παπαδίκης Νικόλαος: Θα σας κάνω αναφορά και θα σας δείξω ακριβώς, στο τέλος 

του έτους, το κόστος, όχι έτσι προφορικά, το κόστος ακριβώς και τις δουλειές που 

κάναμε στον ΧΥΤΑ Σερρών και θα αντιληφθείτε εξετάζοντας τις προηγούμενες χρο-

νιές το όφελος που έχουμε σαν Δήμος. Τέλος του έτους, τον Δεκέμβρη δηλαδή, θα 

κάτσω να κάνω αυτή την δουλειά, τώρα στο προφορικό, βεβαίως και έχει ένα τερά-

στιο όφελος.  

Γκότσης Ηλίας: Περίπου, περίπου. 

Παπαδίκης Νικόλαος: Ε, τι να σας πω τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Θα φέρει στοιχεία, κύριε Γκότση, να μην λέει. Θα φέρει πραγματικά 

στοιχεία, τέλους Δεκεμβρίου.  

Παπαδίκης Νικόλαος: Όχι, όχι, δεν θα ήθελα τώρα να λέμε νούμερα έτσι. Θα έρθει 

μια αναφορά ακριβώς για το πόσο μας κόστισε ο ΧΥΤΑ με την αυτοδιαχείριση και 

το τι πληρώναμε το γνωρίζετε προφανώς.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ναι κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Επειδή, έχω την τελευταία απάντηση του κυρίου Παπαδίκη, 

που λέει ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση, χωρίς να αναφέρει το ποσό και βέβαια δεν 

μπορεί να το πει, πιστεύω ότι είναι πάντοτε θετική η άποψή του και θα πρέπει να την 

στηρίζουμε μια που ο κύριος Παπαδίκης δεν είναι κανένας εργολάβος, είναι προϊ-

στάμενος τμήματος του Δήμου μας. Άρα λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι πάντοτε οι το-

ποθετήσεις του και οι εισηγήσεις που κάνει είναι υπέρ της οικονομίας του Δήμου. 

Ένα αυτό. Τώρα, δεν έκανα παρέμβαση στο προηγούμενο θέμα, επειδή είναι συναφή, 

θα το εξής, το είπε ο κύριος Γαλάνης, είπε εν τη ρύμη του λόγου του, ότι εάν υπάρχει 

αιτιολογημένη, αιτιολογημένη εισήγηση μπορεί να γίνει. Και εγώ αυτό λέω κύριε 

Γαλάνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για οκτάμηνα μιλάω, να υπάρξει αιτιολογη-

μένη, το είπατε εσείς, έτσι λέει ο νόμος, έτσι θα κάνουμε, έτσι θα κάνουμε για την 

επόμενη χρονιά. Γιατί το λέω αυτό, για να μην έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι αυτό το 

θέμα, για να δώσουμε αν θέλετε και δουλειά σε ανθρώπους που τώρα, σήμερα ψά-

χνουν για ένα μεροκάματο, που είναι τόσο σημαντικό και νομίζω ότι μπορούμε να το 

κάνουμε με αιτιολογημένη έκθεση και αν έκανε λάθος το λογιστήριο, αυτό είναι ένα 

άλλο θέμα θα έπρεπε να το είχαμε ψάξει εμείς ως πολιτική, (διακόπτεται από τον κύ-

ριο Γαλάνη, ο οποίος κάτι λέει) Ναι εκτίμηση. Είπατε λάθος κύριε Γαλάνη, μεταφέ-



   

ρω τα λόγια σας, εν πάσει περιπτώσει, αν έγινε κάποιο τέτοιο λάθος, νομίζω ότι μπο-

ρούμε να το επανορθώσουμε, και εν πάσει περιπτώσει και αυτό πάνω από κάθε υπη-

ρεσία, για αυτό υπάρχει ο πολιτικός προϊστάμενος. Για να ελέγχει. Εν πάσει περι-

πτώσει, επειδή ο ΧΥΤΑ πρέπει να λειτουργήσει, για όλους αυτούς τους λόγους και 

επειδή στο τέλος, το τελικό αποτέλεσμα, ακούγοντας την πρόταση του κυρίου Παπα-

δίκη, ότι θα έχουμε όφελος, ως Δήμος, βεβαίως και το υποστηρίζουμε. Επιμένω όμως 

και πάλι ότι θα πρέπει να έχουμε αιτιολογημένη και μην έχετε καμιά αυταπάτη, κυρί-

ες και κύριοι συνάδελφοι ότι οποιαδήποτε και αν είναι η κεντρική εξουσία ότι δεν θα 

συνεχίσει να παίρνει οκτάμηνα ή δίμηνα, ή τουλάχιστον τα οκτάμηνα, να είστε βέ-

βαιοι ότι θα το κάνει γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ΟΤΑ με αυτό το μόνιμο 

προσωπικό που έχουν, και ειδικά σε ευαίσθητες υπηρεσίες όπως είναι τα σκουπίδια 

στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις. Άρα λοιπόν επομένως αιτιολόγηση, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι. Αιτιολόγηση για να μην ερχόμαστε κάθε φορά για αυτό το πρό-

βλημα. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Πριν δώσω τον λόγο στον επόμενο ομιλητή, ζητώ από το Σώμα μια 

ώρα παράταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο επόμενος που θέλει να τοποθετηθεί, ο 

κύριος Φωτιάδης; Παρακαλώ κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να κατανοήσου-

με το εγχείρημα με το προς ψήφιση θέμα, καθότι επί της ουσίας, ο εισηγητής μας ει-

σηγήθηκε ότι με αυτήν την αναζήτηση, με τα εκατόν είκοσι χιλιάρικα, θέλει εργαζό-

μενους από εργολάβο. Το λέει καθαρά, διότι τα μηχανήματα υπάρχουν. Αυτή είναι 

πρωτόγνωρη προσέγγιση. Θέλουμε να πάρουμε εργαζόμενους από εργολάβο. Με ότι 

αυτό συνεπάγεται. Και δεν κάνουμε κάτι, το οποίο όχι μόνο είναι η εύκολη οδός, η 

νόμιμη οδός, η μη παρεξηγημένη οδός, να ζητήσουμε οκτάμηνες συμβάσεις. Και βε-

βαίως, κύριε αντιδήμαρχε, δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανείς, διότι δεν υπάρχει άλλο 

εργαλείο, δεν μπορεί να μας αρνηθεί κανείς. Μόνο αυτή η οδός είναι και να το κάνε-

τε, είναι η πρότασή μας, άμεσα. Κύριε συνάδελφε, είπατε προηγουμένως για το λο-

γιστήριο και για αυτό το φόβητρο. Να θυμηθούμε κάτι; Πεντακόσια ενενήντα χιλιά-

ρικα συν ΦΠΑ ήταν η δημοπρασία για τον εργολάβο. Προσέξτε το νούμερο, Πεντα-

κόσια ενενήντα χιλιάρικα συν ΦΠΑ, που πάμε, κοντά στα επτακόσια. Ξέρετε πόσο 

θα στοιχίσει αυτή η προσέγγιση που κάνετε;. Εκατόν είκοσι χιλιάδες σε εργαζόμε-

νους, είκοσι χιλιάδες μίσθωση στην Περιφερειακή Ενότητα τα μηχανήματα, και τριά-

ντα χιλιάδες καύσιμα, πόσο κάνουν όλα αυτά; Εγώ να σας το πω γιατί κρατάω στοι-

χεία. Λοιπόν, ποιος έχει δίκαιο για την προσέγγιση; Ποιος ωφελείται; Κλείνοντας, 

κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι είναι μια περίοδος δύσκολη, δεν υπάρχουν 

χρήματα, αυτά που έχουμε όμως να τα σεβαστούμε, αυτά που έχουμε να τα κάνουμε 

όσον το δυνατόν καλύτερη, καλύτερη αξιοποιήσει. Και νομίζω ότι αυτή η πρότασή 

μας είναι και ο εύκολος δρόμος, ο δρόμος που προτείνουν και οι εργαζόμενοι, θέλουν 

να πάρουν ευθύνες, γιατί δεν τους κάνετε συνεργούς, και θέλετε να πάρετε εργαζομέ-

νους από έναν εργολάβο. Το μόνο, επιτρέψτε μου, το σκέφτομαι και θα το πω, μπαί-

νετε σε μια μικροπολιτική, είναι και οι τηλεοράσεις εδώ, να πάρει ο εργολάβος συ-

γκεκριμένους εργαζόμενους και να σας τους δώσει. Δεν είναι αυτό επιλογή, διότι κα-

νείς δεν μπορεί να βρει άλλη αιτιολόγηση. Κάντε λοιπόν, αυτό που κάνουν όλοι. 

Πάρτε τις οκτάμηνες συμβάσεις, κάντε τη στελέχωση, και νομίζω, όπως εξήγησα με 

νούμερα θα μας βγει ένα τεράστιο πλεόνασμα που μπορείτε να το πάτε σε άλλα έργα 

εξυγιαντικά.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση; Η κυρία Σαραντίδου, και μετά εσείς 

κύριε,… 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Τα εκατόν είκοσι χιλιάρικα, λέτε εσείς ότι μας θα μας 

βγουν τόσα, εγώ θα βάλω εδώ μέσα και το κέρδος του εργολάβου, γιατί σίγουρα θα 



   

έχει ο εργολάβος κέρδος. Μέσα στις εκατό είκοσι χιλιάδες, ακριβώς. Άρα λοιπόν εί-

ναι πολύ λιγότερο οι εργαζόμενοι από τις εκατόν είκοσι χιλιάδες, αν υπολογίσουμε 

και το κέρδος του εργολάβου. Στην αρχή ο κύριος αντιδήμαρχος έκανε μια πάρα πο-

λύ ωραία εισήγηση και ενημέρωση για το πόσο καλά πάει ο ΧΥΤΑ με την αυτοδια-

χείριση. Πόσο καλά πηγαίνει, πόσο καλό ήταν αυτό που κάναμε και συμφωνήσαμε 

φυσικά να διώξουμε τον εργολάβο. Γιατί πάλι να εμπλέξουμε έναν εργολάβο αφού 

υπάρχει με τα οκτάμηνα. Αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση και στο προηγούμενο 

για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας που φωνάζαμε. Κύριοι εδώ το ζήτημα είναι 

γιατί δεν εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που έχουμε. Και το είπαμε πάρα πολύ καλά, 

κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Και το είπαμε πάρα πολύ καλά,  

κ. Πρόεδρος: Εκατό φορές το ίδιο πράγμα, κάντε ησυχία. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, εδώ πολύ χαμηλόφωνα δεν μπορούμε να συζη-

τάμε για ένα θέμα;  

κ. Πρόεδρος: Όχι δεν γίνετε, ακούγεστε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, στα έδρανα της βουλής, οι βουλευτές…. 

κ. Πρόεδρος: Ότι στραβό βλέπουμε στα έδρανα της βουλής να το κάνουμε και εδώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ένα θέμα; Προκύ-

πτουν νέα στοιχεία δεν μπορούμε να πούμε κάτι; (δημιουργείτε έντονος διάλογος) 

κ. Πρόεδρος: Ωραίο παράδειγμα μου φέρατε. Σκοτώνονται στα έδρανα της βουλής, 

ας σκοτωθούμε και εδώ. Το να μιλάτε είναι ασέβεια προς τον ομιλητή. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ας μας το ζητήσει η κυρία Σαραντίδου. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Όταν μιλάτε χάνω τον ειρμό των σκέψεών μου. 

κ. Πρόεδρος: Ενοχλείτε όταν μιλάτε, δεν το καταλαβαίνετε. Τι να κάνουμε δηλαδή.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Εντάξει θα σας ζητήσουμε και συγνώμη. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κυρία Σαραντίδου συνεχίστε.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Λοιπόν θα ξεκινήσω από την αυτοδιαχείριση και πραγματι-

κά όποιος ανέβει πάνω στον ΧΥΤΑ …. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Το παρατραβάτε το πράγμα…. 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε, κυρία Σαραντίδου. 

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι να εξαντληθούν όλα τα 

περιθώρια. Έχουμε τις δυνατότητες. Επιτέλους μην προχωράτε τόσο εύκολα σε εργο-

λαβίες υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει χώρος μέσα σε αυτόν τον αντιλαϊκό Καλλι-

κράτη, να κάνουμε μια προσπάθεια.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τον ψηφίσατε όμως τον Καλλικράτη.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Ποιος τον ψήφισε! (ακούγονται γέλια από όλους και φωνα-

σκίες). Σε παρακαλώ πολύ το λες και το ξαναλές. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που 

δεν πίστεψε στον Καλλικράτη.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη έχετε τον λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνό σας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ένα πράγμα θα πω εγώ. Η κυρίαρχη λογική λέει όταν δεν 

έχεις γνώση, να μην έχεις γνώμη. Εντάξει. Αυτό κατάλαβα εγώ εδώ μέσα. Και γνώμη 

έχετε, αλλά και γνώση δεν έχετε. Έχω πει εκατό φορές να γίνει αυτοδιαχείριση ο 

ΧΥΤΑ. Να τον κάνουμε μόνοι μας. Να δούμε με τον κύριο Παπαδίκη, ο οποίος έχει 

γνώση. Δεν τον αφήσαμε να επιλέξει τα μέλη με τα οποία πρέπει να συνεργαστεί. 

Τον έχω πει τον κύριο Παπαδίκη, υπάρχουν εκεί μέσα ορισμένα ικανά στελέχη, όπως 

είναι ο Λευτέρης που μπορεί να χειριστή grader,  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτετε.  



   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τον κύριο Δήμαρχο, τον λογιότατο (γέλια από τον Ανα-

στασιάδη)Πρόσβαλες εδώ τον κύριο Μηλίδη, τον πρόσβαλες, αλλά δεν πρόσβαλες 

τον δικό σου. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ δεν πρόσβαλα κανέναν. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τον πρόσβαλες, τέλος πάντων. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ δεν πρόσβαλα κανέναν. Ολοκληρώσατε; 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, αλλά δεν κάνετε κα-

λό για την πόλη. Τίποτε καλό. Σας είχα πει εγώ. Έχουμε μηχανήματα πολλά. Φορτη-

γά. Έχουμε χώμα άφθονο. Να το μεταφέρουμε μόνοι μας. Υπάρχει χειριστής μπουλ-

ντόζας που μπορεί να χειριστή και grader και τσαπάκι και από όλα , υπάρχουν εργά-

τες, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκατό εργολαβίες, το ξέρετε, ε, ενώ μπορεί να γίνει 

χωρίς να ξοδεύουμε ούτε μια δεκάρα. Δεν το κάνετε όμως, γιατί δεν έχετε την ικανό-

τητα, δεν έχετε την γνώση, δεν έχετε τίποτε. Τι να σας πω δηλαδή. Εγώ σου μιλάω 

και εσείς δεν με καταλαβαίνετε. Και πραγματικά αυτό που σου λέω μπορεί να γίνει. 

Για ποιο λόγο δεν το κάνετε; Άσε τον Παπαδίκη να πάρει τα άτομα που θέλει. Γιατί 

δεν τον αφήνετε; Γιατί κύριε Παπαδίκη δεν λες τι θέλεις; (ακούγονται γέλια και φω-

νές, χτύποι κουδουνιού)  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι περίμενε. Σε πληρώνουν εσένα κύριε πρόεδρε, και 

τον Δήμαρχο για να κάνετε σωστή δουλειά. Και επαναλαμβάνω το έχουμε πει εκατό 

φορές, για ποιο λόγο δεν θέλετε να βοηθήσετε την πόλη των Σερρών, γιατί δεν βοη-

θάς τώρα; Αφήστε εμένα μαζί με τον Παπαδίκη να δεις τι θα γίνει, ούτε μια δεκάρα 

θα δώσετε. Εγώ σας έχω κάνει ολόκληρο δάσος και δεν δώσατε ούτε μια δεκάρα, σας 

έχω κάνει γήπεδα σε επίπεδο γειτονιάς και δεν δώσατε ούτε μια δεκάρα, τι δεν έχω 

κάνει εγώ, γιατί δεν ακούτε, εν πάσει περιπτώσει, αφήστε τον κύριο Παπαδίκη μόνο 

του, δεν τον αφήνετε όμως. Τι να σας πω.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελ-

φοι.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Όχι 

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 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 



   

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

 

(Διακόπτεται η ψηφοφορία και τον λόγο παίρνει ο κύριος Μηλίδης) 

Μηλίδης Θεόδωρος: Την πρότασή μου. Αιτιολογημένη πρόσληψη οκταμηνιτών, 

σύμφωνα με τον νόμο) 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Η πρότασή μου είναι η εξής: Εμείς μπορούμε από μόνοι 

μας δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά εργολαβία, μπορούμε να πάρουμε ή διμηνίτες ή 

οκταμηνίτες. Τρία άτομα χρειάζονται δεν χρειάζονται παραπάνω. Όμως, αυτή είναι η 

δική μου πρόταση και αυτή ψηφίζω.  

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   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: Πάμε κύριοι συνάδελφοι στο δεύτερο θέμα, όχι έχουμε ώρα ακόμη. 

Λοιπόν, το δεύτερο θέμα: «Έγκριση απονομής διακρίσεως στους Σερραίους Αθλητές 

Special Olympics για τις διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους Αγώνες «Special 

Olympics ΑΘΗΝΑ 2011», και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 700,00 €». 

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Μια παρατήρηση, αν γίνετε, ναι στην απονομή διακρίσεων, 

απλά έχω μια παρατήρηση, θα τοποθετηθώ στο 4ο θέμα.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Ωραία. Θέμα τρίτο: «Έγκριση απονομής τίτλου Επίτιμου Δημότη της 

πόλης των Σερρών στον κ. Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικού, ακαδημαϊκού και μόνι-

μου συνεργάτη της ΝΑΣΑ και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 250,00€». 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Θέμα τέταρτο: «Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια 

Ημέρα Αναπήρων (2 Δεκεμβρίου) και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

5.200,00 €». 

Στο τέταρτο θέμα θέλετε να τοποθετηθείτε και η κυρία Σαραντίδου, να προηγηθεί 

όμως η εισηγήτρια η κυρία αντιδήμαρχος Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα. Παρα-

καλώ, κυρία αντιδήμαρχε, έχετε τον λόγο.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Ναι κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πρό-

κειται για μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου που είναι παγκόσμια 

ημέρα, πρέπει να έγινε εδώ ένα λάθος που γράφει εδώ 2 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Η-

μέρα Αναπηρίας. Για αυτήν την εκδήλωση συνεργαζόμαστε ο Δήμος Σερρών, η 

Πρωτοβάθμια, η Δευτεροβάθμια, το Ειδικό Σχολείο, το ειδικό ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, καθώς 

και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών και το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Υπό την αιγίδα του 

Δήμου και με την δική σας βέβαια σύμφωνη γνώμη φιλοδοξούμε να γίνει αυτή η εκ-

δήλωση η οποία θα γεφυρώσει τις σχέσεις των απλών παιδιών με τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και θα είναι, κατά κάποιο τρόπο, φιλοδοξούμε να είναι ένα φεστιβάλ για την 

πόλη μας που θα είναι φεστιβάλ χαράς. Όχι οίκτου, όχι συμπόνιας. Θα προσπαθή-

σουμε σαν κοινωνία, σε ένα πιο σύγχρονο κόσμο, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να 

ενεργοποιήσουμε τους πολίτες και τους μικρούς και τους μεγάλους., αλλιώς θα α-

σκούμε πολύ απλά διοίκηση. Ζητώ λοιπόν να ψηφίσετε την πραγματοποίηση της εκ-

δήλωσης αυτής. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ την κυρία Σταλακτή, Ηλιοπούλου, συγνώμη.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα ήθελα να προτείνω οι 

απονομές των διακρίσεων των αθλητών Special Olympics να γίνουν την 3 Δεκέμβρη 

αποδίδοντας έτσι μεγαλύτερη τιμή για τα άτομα αυτά, εκφράζοντας θαυμασμό για τα 

καθημερινά προβλήματα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων αυτά τα παιδιά 

και αξιοπρέπειας που αγωνίζονται. Έτσι θα γίνει συνδυαστικά η απονομή γιατί είναι 

μια βδομάδα μεταξύ, ουσιαστικά δέκα μέρες Νοέμβριο και τρεις Δεκέμβρη που είναι 

η παγκόσμια ημέρα. Επίσης ήθελα να αναφέρω ότι θα περίμενα μέσα στην συγκεκρι-

μένη εισήγηση να αναφέρεται και η συμμετοχή από το Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α., δηλαδή 

από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, δεν βλέπω να 

συμμετέχει, είναι η μοναδική δομή του δήμου που είναι για άτομα με αναπηρία. Επι-

πλέον ήθελα να διευκρινίσω την ενημέρωση των μαθητών για θέματα αναπηρίας με 

επισκέψεις σχολείων του δήμου μας στην εκδήλωση, αλλά η κυρία Αγιαννίδου λίγο 

πριν το ανέφερε ότι θα γίνει, αν και δεν αναφέρεται στην εισήγηση, να ζητηθεί από 



   

τα σχολεία να παρουσιάσουν κάποιο κουκλοθέατρο ή κάποιες άλλες παραστάσεις. 

Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί και η ένταξη και η κοινωνικοποίηση και των δύο 

πλευρών, και των ατόμων με αναπηρία και του τυπικού πληθυσμού. Ήθελα να διευ-

κρινίσω για πιο λόγο τα χίλια ευρώ για την μίσθωση των Αστεριών, από ποιον και 

γιατί μία απορία, καθώς επίσης θεωρώ ότι ίσως τα χίλια πεντακόσια ευρώ για ανιμα-

τέρ είναι λίγο υπερβολικό. Τέλος, θα πρότεινα ίσως εκείνο το διήμερο κάποιους α-

θλητικούς αγώνες για άτομα με αναπηρία με ουσιαστικό κέρδος την συμμετοχή αυ-

τών των ανθρώπων στον αθλητισμό και στη συμμετοχή. Αν ζητούσαμε από αθλητι-

κούς συλλόγους της πόλης κάποια συνεργασία θα γινόταν, είτε κολυμβητικοί αγώνες, 

είτε στο στάδιο. Και εκείνο το ποσό ίσως να ήταν σε ένα μετάλλιο, μια διάκριση, έ-

στω για την συμμετοχή και τη χαρά των παιδιών αυτών. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Η αντιδήμαρχος να απαντήσει.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Λοιπόν,…(καλύτερα συνολικά) 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, βεβαίως, έχετε τον λόγο, κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Απλά το μόνο και λογικό νομίζω σε αυτές τις εποχές, με 

αυτά τα οικονομικά που υπάρχουν γενικότερα, με όλους αυτούς τους φορείς που 

συμμετέχουν, νομίζω ότι τα πέντε διακόσια θα μπορούσαν να διατεθούν για την με-

τακίνηση των παιδιών που έχουν κάποιο πρόβλημα και ψάχνουν χορηγούς για να με-

τακινούνται στα ειδικά σχολεία και υπάρχει και το πρόβλημα της μετακίνησης, οπότε 

θεωρούμε ότι αυτή την εποχή είναι υπερβολικό το πέντε διακόσια και ειδικά μάλλον 

όταν πρόκειται για ανιματέρ. Σίγουρα είναι καλό να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώ-

πους και να τους προσφέρουμε και χαρά, θα μπορούσαμε με πολύ λιγότερα χρήματα 

και να κοιτάξουμε κάποια από αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για άλλες ανάγκες 

που έχουν. 

κ. Πρόεδρος: Άλλος κανένας συνάδελφος. Ο κύριος Κοτρώνης και μετά εσείς κύριε 

Δήμου.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Εγώ θέλω να τονίσω ότι πριν από τις εκδηλώσεις πρέπει να 

προηγούνται οι πράξεις. Και για την τιμή στους παρά ολυμπιονίκες, αλλά και στους 

άλλους αναπήρους των Σερρών, πρέπει να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που δικαιού-

νται, δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, κάτι που δεν υπάρχει 

και δεν βλέπω και την παραμικρή βελτίωση εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε ξανασυζη-

τήσει και άλλες φορές αυτό το θέμα, στην Κομοτηνή ακόμη και τουρισμός, όπως εί-

ναι ο Θρησκευτικός, αναπτύσσεται, σε σχέση με τους αναπήρους και εμείς εδώ είμα-

στε ακόμη χρόνια πίσω. Λοιπόν, άρα, προηγείται εκείνο το καθήκον μας και μετά 

ακολουθούν οι εκδηλώσεις. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθούμε και 

τις εκδηλώσεις στα παιδιά. Και όσον αφορά για το κόστος, πραγματικά όχι είναι λίγο 

υπερβολικό, είναι πολύ υπερβολικό το χίλια πεντακόσια, δεν ξέρω αν αναφέρεται σε 

πολλά άτομα ή σε έναν, αν είναι σε πολλά ενδεχομένως να δικαιολογείται, αν είναι 

για ένα άτομο το χίλια πεντακόσια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ υπερβολικό. Και 

για την μίσθωση των Αστεριών, αν δεν κάνω λάθος, από ότι έχω παρατηρήσει σε άλ-

λες μισθώσεις, πάει τριακόσια ευρώ την ημέρα, τώρα πως πήγε πεντακόσια.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος συνάδελφος, ο κύριος Δήμου, συγνώμη. 

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, εκ παραδρομής, δεν είναι και στην εισήγηση, έχει 

γίνει μια συνεννόηση να συμμετέχουν και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Έχουμε συνεννοηθεί 

ήδη και με την κυρία αντιδήμαρχο, οπότε, στην παρατήρηση της κυρίας Ηλιοπούλου, 

έχει προηγηθεί ήδη συνεννόηση. Ευχαριστώ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Έχετε συμβουλευτεί ψυχολόγους για αυτά τα παιδιά;  

κ. Πρόεδρος: Θα απαντήσει η κυρία αντιδήμαρχος. Ψυχολόγους αν έχετε συμβου-

λευτεί για αυτό που πάτε να κάνετε.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Ομιλητή θα έχουμε ψυχολόγο.  



   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Με ψυχολόγο θα νοιώσουν πολύ διαφορετικά τα παιδιά, 

έχετε συμβουλευτεί ψυχολόγο; 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Ποια θα νοιώσουν διαφορετικά, δεν κατάλαβε 

τι λέτε.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι. Απαντή-

σατε;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, άκουσε με σε παρακαλώ, τα παιδιά που 

έχουν αναπηρίες σοβαρές νοιώθουν μειονεκτικά, αυτό ήθελα να πω την κυρία, και 

δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα; 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Θα μπορούσαμε τότε με αυτήν την λογική να 

τα απομονώσουμε αυτά τα παιδιά, αν αυτό σας βολεύει.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν θα τα απομονώσουμε. Είπα εάν συμβουλευτήκατε 

ψυχολόγο. Κακό είναι;  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Λοιπόν, απαντώ στο προεδρείο ότι ψυχολόγος 

δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και κοινωνικός λειτουργός και αγωνίζομαι από την 

αρχή της θητείας μας για αυτό. Αυτό προς απάντησή σας.  

Λοιπόν, είπαμε, ότι πρότεινε η κυρία Ηλιοπούλου, μια κοινή εκδήλωση. Αυτό το 

προτείναμε και εμείς στους προπονητές των παιδιών, που συμμετείχαν στα Special 

Olympics, και δεν ήθελαν να τα εμπλέξουν, καθώς και τις αθλητικές εκδηλώσεις. Συ-

ζητήσαμε μαζί τους και είπαν ότι είναι ξεχωριστά πράγματα και δεν θα ήταν καλό η 

εμπλοκή αυτών των δύο πραγμάτων. Και εγώ είχα αυτή την αντίληψη από την αρχή, 

αλλά δεν είναι καλό να γίνει.  

Όσον αφορά τα Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. φυσικά και συμμετέχουν, παράλειψη είναι ότι 

εδώ στην εισήγηση δεν αναφέρθηκε, συγχωρήστε με γιατί ήρθα προ ολίγου που ή-

μουν εκτός Σερρών, και μάλιστα συμμετέχει και ο κάθε, ας πούμε το Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α., 

το ειδικό σχολείο, όλοι έχουν κάνει το δικό τους φιλμάκι. Και τα Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. 

έχουν κάνει. Φυσικά, υπό την αιγίδα του Δήμου γίνεται αυτό είναι δυνατόν να δικά 

μας τα παιδιά να εξαιρούνται; Ίσα – ίσα. Είπατε για σχολεία αν συμμετέχουν, θα 

συμμετέχουν. Την Παρασκευή το πρωί, λέει το πρόγραμμα θα συμμετέχουν όλα τα 

σχολεία. Ήρθα σε επαφή και με τον κύριο Κρυστάλλη και με τον κύριο Μπουλάκη, 

το έχουμε συζητήσει και με την δική τους, φυσικά, συνεισφορά γίνεται αυτό.  

Για τους ανιματέρ θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για ένα άτομο είναι μια μικρή ομα-

δούλα, όμως έχουμε δυστοκία και εδώ διότι οι άνθρωποι αυτοί, εγώ δεν τους ήξερα, 

δεν τους ξέρω, τους οφείλει πάρα πολλά χρήματα ο Δήμος και δεν μας έχουν απα-

ντήσει ακόμη αν θα δεχτούν να συμμετέχουν. Γιατί έκαναν εκδηλώσεις χωρίς να τους 

πληρώνουν και μπορεί να έρθει συμπληρωματική εισήγηση και να μην είμαστε σε 

θέση να τους έχουμε. Θα δούμε. Κάτι άλλο μήπως.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Για τα Αστέρια είναι αρμόδιος ο Δήμαρχος να 

σας απαντήσει ή η αντιπρόεδρος.  

Αποστολίδου Ραχήλ: Στα Αστέρια, όποιος παίρνει την αίθουσα για κάθε εκδήλωση 

είναι τριακόσια ευρώ, αλλά εδώ είναι για τρεις μέρες είναι και το φουαγιέ, και η με-

γάλη αίθουσα δηλαδή.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Λοιπόν είναι μία η σκηνή, εκεί που θα μπουν 

τα εκθέματα είναι ο δεύτερος χώρος και ο τρίτος χώρος είναι εκεί που θα είναι το 

κουκλοθέατρο. Δηλαδή στην ουσία καλύπτουμε όλο τον χώρο.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Δρίγκα.  

Δρίγκα Χρυσούλα: Ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε ελέγξει την δυνατότητα να γίνουν 

οι εκδηλώσεις αυτές στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου του Λευκώνα, η οποία 

είναι πολύ άνετη και μπορεί να φιλοξενήσει πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Να γλυτώ-



   

σουμε τα χίλια ευρώ και να τα διαθέσουμε, όπως πρότεινε και η κυρία Σαραντίδου, 

σε άλλες ανάγκες των παιδιών.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Είναι πολύ καλή η ιδέα σας πλην όμως πι-

στεύω ότι δεν θα είναι καλή η πρόσβαση των παιδιών στον Λευκώνα, ειδικά τώρα 

που θα γίνει πρώτη φορά. Και στα Αστέρια έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, εάν οι εκπαι-

δευτές δεν αναλάμβαναν να κατεβάσουν κάτω τα παιδιά, ειδικά του δικού μας 

Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. που είναι τα πιο βαριά περιστατικά της πόλης, νομίζω ότι ούτε 

στα Αστέρια θα ήταν εφικτό. Αλλά να το δούμε σε μια άλλη εκδήλωση, γιατί όχι.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Ηλιοπούλου. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Πριν κάνω την πρόταση τόσο για τα Special Olympics, όσο 

και για τους αθλητικούς αγώνες, συμβουλεύτηκα και την προπονήτρια των Special 

Olympics, την κυρία Καρά, και ρώτησα αν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω 

εσείς σε ποια απευθυνθήκατε, μίλησα στις έξι ώρα σήμερα το απόγευμα, καθώς επί-

σης και στον Πανσερραϊκό Α.Μ.Ε.Α. και στους Special για τους αγώνες που είπα 

πριν. Η πρόταση που έκανα δεν ήταν αυθαίρετη, ρώτησα κάποιους ανθρώπους που 

είναι στο χώρο, το πρότεινα, τους άρεσε σαν ιδέα και για αυτό το κατεβάζω σαν ιδέα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κάτι ακόμη, αν γίνει συγχώνευση των δύο εκδηλώσε-

ων μαζί, γίνεται και μια μικρή οικονομία. Ευχαριστώ.  

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα: Στο θέμα αυτό να απαντήσω και τελείωσα. 

Και εγώ μίλησα με την κυρία Καρά, αν η κυρία Καρά άλλαξε γνώμη και σήμερα το 

απόγευμα είναι άλλη η γνώμη της πολύ ευχαρίστως να το συζητήσω, εγώ την κυρία 

Καρά άκουσα που ξέρει το θέμα όσο κανένας άλλος.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία, 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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, με επιφύλαξη. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι, με την παρατήρηση. 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο πέμπτο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση συμμετοχής 

εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο πρώτο Συνέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού στις 

3 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο». 
Υπόψη ότι έγινε αυτή η εκδήλωση. Είναι ετεροχρονισμένη, αλλά οφείλω να την ανα-

φέρω, διότι δεν υπήρχε προγενέστερο δημοτικό συμβούλιο. Έγινε χωρίς καμία δαπά-

νη, παρά μόνον η  δαπάνη μετακίνησης του κυρίου αντιδημάρχου, του κυρίου Γρη-

γοριάδη.  

Πρέπει να συμμετέχουμε, κύρια Αναστασιάδη.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Αντί να λέτε μπράβο που πηγαίνουμε παντού και προ-

βάλουμε τον Δήμου Σερρών, εσείς μας λέτε. Όχι βέβαια, πήγαμε για θρησκευτικό 

τουρισμό, για ορθόδοξες εκκλησίες. Λοιπόν (χτύποι κουδουνιού) για να ξεκαθαρίσω 

και αυτό το πράγμα, πολλές φορές το λέτε, (διακόπτεται από τον πρόεδρο.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού). Κύριε Γρηγοριάδη, παραβαίνετε τον κανονισμό. 

Έξω μπορείτε να συζητήσετε αυτά που λέτε. Κύριε Κοτρώνη έχετε τον λόγο. (διακό-

πτεται από τον κύριο Γρηγοριάδη που κάτι λέει για πόντιους και τον Δήμο της Νάου-

σας). Κύριε Κοτρώνη έχετε τον λόγο. (χτύποι κουδουνιού) Επιτέλους δηλαδή. Επιτέ-

λους!, Επιτέλους! Κύριε Κοτρώνη έχετε τον λόγο. 



   

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Δήμαρχε, νομίζω, κύριε Δήμαρχε λέω, κύριε Πρόε-

δρε, εδώ νομίζω ότι κάνετε ένα λάθος. Γιατί να τα ψηφίσουμε πάλι ετεροχρονισμένα, 

εδώ βλέπω ότι παραλήφθηκε η πρόσκληση 13.10.2011. 25.10 είχαμε συμβούλιο και 

δεν νομίζω ότι θα αντιδρούσε κάποιος.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα έπρεπε να το φέρω προ ημερησίας. Ήδη είχε φύγει η 

ημερήσια και δεν μπορούσα να το βάλω. Οπότε θα με κατηγορούσατε ότι το έφερα 

προ ημερησίας.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι μεταξύ των δύο αυτών, αυτό είναι χειρότερο, δηλαδή 

εκπρόθεσμα να ψηφίζουμε κάτι που έγινε.  

κ. Πρόεδρος: Εντάξει, μην το ψηφίζετε, κύριε Κοτρώνη, δεν είναι υποχρεωτικό. Πα-

ρακαλώ το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Κύριε Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Το ουσιαστικότερο πρόβλημα, κύριε πρόεδρε, δεν είναι 

το γεγονός ότι ήρθε ετεροχρονισμένα, αυτό είναι ένα ζήτημα οπωσδήποτε. Το ουσια-

στικότερο πρόβλημα είναι η ουσία του θέματος. Γιατί διαβάζοντας εμείς την τοποθέ-

τηση, δεν ξέρω αν κάνατε κάποια άλλη τοποθέτηση εκεί πέρα που πήγατε. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Δεν είναι αυτό τοποθέτηση. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Θα είναι μια περίληψη, προφανώς από ότι αντιλαμβάνο-

μαι. Λοιπόν, εν πάσει περιπτώσει, εκείνο που έχει για μένα νόημα και σημασία, γιατί 

συνεχώς εδώ περνούν από το δημοτικό συμβούλιο και μέχρι τώρα τα ψηφίζαμε όλα, 

και τα ψηφίζουμε και πάλι, δεν είναι το θέμα αυτό, να πάτε σε χίλιες δυο αποστολές. 

Το θέμα είναι να δούμε εδώ πέρα, και κάποια στιγμή δείτε το αυτό το πράγμα, να μας 

φέρετε να κουβεντιάσουμε ποια είναι η ολοκληρωμένη τουριστική στρατηγική που 

θα έχουμε ως δήμος Σερρών, ως μητροπολιτικός δήμος Σερρών σε ένα νομό νευραλ-

γικό, ο οποίος τείνει τα τελευταία χρόνια να ψάχνει να βρει την τουριστική ανάπτυξη. 

Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τομείς στους οποίους μπορούμε να έχουμε και έχουμε 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν είναι, κατά την δικιά μου την άποψη, πλέον ορθό να 

πηγαίνουμε παντού σε όλες τις αποστολές, σε όλες τις εκθέσεις, σε όλα τα πάντα, σε 

όλα τα συνέδρια, χωρίς να έχουμε προηγουμένως ξεκαθαρίσει ποια είναι η στόχευση 

μας, ποια είναι η στρατηγική μας, τι επιδιώκουμε όσον αφορά την τουριστική μας 

ανάπτυξη. Αυτό να μας φέρετε πρώτα εδώ πέρα να το κουβεντιάσουμε και μετά να 

πάτε όπου θέλετε και να το υποστηρίξετε αυτό το πράγμα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δώστε μια απάντηση αν θέλετε.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Μέχρι τώρα στόχευση ο Δήμος Σερρών δεν είχε, εμείς 

την ετοιμάζουμε, έχει δημιουργηθεί, με υπογραφή του Δημάρχου, επιτροπή τουρι-

σμού, η οποία συστήθηκε πριν λίγες μέρες, θα συνεδριάσει και από κοινού με τους 

επαγγελματίες όλου του δήμου, θα έρχονται όλες οι αποφάσεις εδώ για να τις ψηφίζει 

το Σώμα.  

κ. Πρόεδρος: 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο έκτο θέμα της ημερήσιας: «Έγκριση συμμετοχής εκ-

προσώπου του Δήμου Σερρών στην «Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 27η PHILOXENIA 



   

στις 18-20 Νοεμβρίου στην Δ.Ε.Θ.» Ο κύριος Γρηγοριάδης εισηγητής. Υπάρχει κα-

μιά αντίρρηση, καμιά ερώτηση;  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο έβδομο θέμα της ημερήσιας: «Ορισμός εκπροσώπου του 

Δήμου Σερρών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών 

Θεμάτων για χορήγηση δικαιώματος χρήσης της ένδειξης: «Όνομα αμπελουργικής 

εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελλη-

νικών οίνων». 

Για την Πρωτοβάθμια επιτροπή ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κύριος Γρηγοριάδης και 

αναπληρωματικό ο κύριος Μερετούδης.  

Για την Δευτεροβάθμια επιτροπή ορίζεται ως τακτικό μέλος ο κύριος Νιζάμης και 

αναπληρωματικό μέλος ο κύριος Βαλτσάνης.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Όγδοο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση δράσεων με τίτλο «Ανοι-

κτό Παράθυρο στην Παιδεία» και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 3.500,00 

€». 

Δύο λόγια από την εισηγήτρια, την αντιδήμαρχο, την κυρία Μπιτζίδου.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Δεν θα σας κουράσω. Εκείνο το οποίο προσπά-

θησα είναι, και προσπαθήσαμε, οι συνεργάτες μου, να κάνουμε ένα ετήσιο πρόγραμ-

μα δράσεων και φυσικά αποδέκτες είναι αποκλειστικά τα παιδιά. Ήδη από πέρυσι 

είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είχαν μεγάλη επιτυχία και θα συνεχι-

στούν. Τα θέματα ανακύκλωσης και ενημέρωσης για την καθαριότητα και δράσεις θα 

ακολουθήσουν με συνεργασία όλων των σχολείων. Θα επισκεφτούμε όλα τα σχολεία 

για να τα ενημερώσουμε πάλι με τα εκπαιδευτικά πακέτα για την ανακύκλωση. 

Και θα ήθελα να τονίσω λίγο το νούμερο τέσσερα για τις εκπαιδευτικές εκδρομές. Σε 

συνεργασία με τον κύριο Γρηγοριάδη και με την Περιφερειακή Ενότητα έχουμε κα-

ταθέσει πρόγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση σχολικών τριήμερων, 

πενταήμερων εκδρομών στο Δήμο και γενικότερα στο νομό Σερρών. Άλλα προωθή-

σαμε και σαν δήμος τις εκδρομές μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής 

Μακεδονίας για όλα τα σχολεία που άπτονται του νομού μας. Άρα προβάλουμε με τα 

αξιοθέατα του δήμου και προσκαλούμε σχολεία από όλη την επικράτεια για επισκέ-

ψεις, για τριήμερες ή πενταήμερες εκδρομές και μονοήμερες τα πιο κοντινά. 

Τα υπόλοιπα θέματα που έχουν σχέση με εκπαίδευση, συγκεκριμένα για το έξι: «Πα-

γκόσμια ημέρα κατά του AIDS» είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και συνδυάζεται, ε-

μείς τα έχουμε, όλος ο Δήμος θα γιορτάζει για τα παιδιά για την ημέρα του AIDS και 

δύο, τρεις θα έχουμε τις εκδηλώσεις για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

Τα Χριστούγεννα θα δώσουμε και εμείς την δική μας πινελιά και θα βοηθήσουμε 

κλείνοντας την αγάπη σε ένα δέμα.  

Θα προωθήσουμε με το θέμα οκτώ όλες τις ικανές δημιουργικές δυνάμεις (χτύποι 

κουδουνιού) της παιδείας μας και φυσικά μουσικές εκδηλώσεις που θα θέλαμε να 

δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά. 

Όμως βάζουμε μέσα και θέματα εκπαιδευτικά, καινοτομίας, θέματα βιβλίων, θέματα 

δράσεων ευαισθητοποίησης στη φύση, όπως δεντροφυτεύσεις και επίσης επιστημο-

νικά θέματα, ενημέρωσης πιο εξειδικευμένα γιατί έχουν σχέση με τα παιδιά και τους 

υποψηφίους. 



   

Η κυκλοφοριακή αγωγή, ως γνωστόν, και τα θέματα των προγραμμάτων παιδείας 

που θέλουμε να συνεχιστούν από τα σχολεία που έχουν προκριθεί και έχουν επενδυ-

θεί για αυτόν τον λόγο. Τα υπόλοιπα έχουν σχέση, όπως βλέπετε, σε συνεργασία και 

με συλλόγους αρχιτεκτόνων, με το σύλλογο αρχιτεκτόνων. Επίσης κατασκευές με τα 

τεχνικά λύκεια τα οποία θα είναι μια ξεχωριστή δράση, και θα ήθελα να πω ότι και το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι πρόθυμο να συμβάλλει. Παρουσία των παιδιών και σε αποκριάτι-

κες εκδηλώσεις, και από ότι βλέπετε ένα πολύ χαμηλό κόστος για όλα αυτά. Ευχαρι-

στώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ένα λεπτό σε παρακαλώ. Κάτι λέει χωρίς να ακούγεται 

καλά και χωρίς να παίρνει απάντηση.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θα απαντήσει, κύριε πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος: Δεν θέλει να απαντήσει, τι να κάνουμε. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ορίστε, δεν θέλει.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Θα απαντήσω, κύριε Αναστασιάδη, το αειφόρο 

σχολείο, αν μπείτε μέσα….. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι θα πει  αειφόρο, δεν το ξέρω. Για πες μου σε παρακα-

λώ, τι θα πει αειφόρο;  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Λοιπόν, αειφόρο σχολείο σημαίνει ότι υπάρχει ο 

τρόπος διαχείρισης όλων των πραγμάτων μέσα στο σχολείο με στόχο την εξοικονό-

μηση ενέργειας. Άρα δηλαδή, εκπαιδευτικοί (αν με αφήσετε να ολοκληρώσω), εκ-

παιδευτικοί, γονείς, παιδιά προσπαθούν να εξοικονομήσουν ενέργεια ώστε να γίνει η 

βάση, η οποία θα γίνει μέσα στο σχολείο, να ωφελήσει γενικότερα την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Αυτό μπορείτε να το δείτε σαν αειφόρο.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κοτρώνη, έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνό 

σας  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να καταγραφεί αυτό, είναι αγενέστατος ο Πρόεδρος. Να 

καταγραφεί. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, σας κατέθεσα μια επερώτηση σήμερα, θα 

απαντηθεί βέβαια στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά το συνδέω εδώ, γιατί νομίζω ότι 

είναι απαράδεκτο, υπάρχει ένα πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής στην κοιλάδα του α-

γίου Γεωργίου, που μας κόστισε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, βεβαίως θα μου πείτε πάλι 

ότι δεν θα απολογηθούμε εμείς για το τι έγινε στο παρελθόν, αλλά οφείλετε να γνω-

ρίζετε ότι υπάρχει πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής και να μην λειτουργείτε με επικοι-

νωνιακά κριτήρια, μάθατε τώρα του Παπαλουκά και του Παπαλουκά, και του Παπα-

λουκά, σας έπιασε πόνος να κάνετε περιβαλλοντική τέτοια και το άλλο τριακόσιες 

χιλιάδες δηλαδή γιατί το έχουμε. Τότε να πηγαίνουμε και στο στρατόπεδο Κολοκο-

τρώνη να κάνουμε κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ έχουμε κάτω πάρκο ξεχωριστό. 

Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είναι απαραίτητες όλες αυτές οι δράσεις τώρα να γίνουν είκο-

σι δράσεις για να ενισχύουμε τα προφίλ κάποιων και μάλιστα είκοσι δράσεις στοιχί-

ζουν 3.500,00 ευρώ, δηλαδή 175,00 ευρώ η μία, εκτός αν τις αυξήσετε στο τέλος και 

μας πείτε ότι θα στοιχίσουν περισσότερο, γιατί εγώ στον αέρα άκουσα ότι, λιγότερες 

δράσεις είχατε προϋπολογίσει για οκτώ χιλιάδες. Τώρα πως πάει στις 3.500,00 και 

τελειώνοντας, μήπως αυτά 3.500,00, 8.000,00 ενδεχομένως αν θα γίνουν, είναι καλύ-

τερα να τα δώσουμε στη θέρμανση των σχολείων που δεν είναι διασφαλισμένη, παρά 

να φτιάχνουμε πανηγύρια, είκοσι δράσεις το χρόνο;  

μπορείτε να το δείτε σαν αειφόρο.  

κ. Πρόεδρος: Απάντηση από την κυρία Μπιτζίδου. 



   

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Αν θέλετε μεμονωμένα. Καλύτερα ας απαντήσω 

στον κύριο Κοτρώνη γιατί έχει κάνει αρκετές ερωτήσεις.  

Για το θέμα της περιβαλλοντικής στο Άγιο Γιώργη. Κύριε Κοτρώνη, έχετε απόλυτο 

δίκαιο ότι υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πάρκο αξιόλογο, το οποίο δεν έχει ολοκληρω-

θεί. Με την κυρία Τερμεντζίδου, την περιβαλλοντολόγο και γνωρίζετε πολύ καλά ότι 

αυτή, το επάγγελμά μου είναι βιολόγος, το πρώτο που πήγαμε και είδαμε ήταν αυτό 

το πάρκο. Για να ολοκληρωθεί αυτό το πάρκο, ο εργολάβος δεν έχει κάνει όλες τις 

εργασίες και μπορεί να γίνει ένας μικρός βοτανικός κήπος, αλλά να κάνετε μια βόλτα 

προς τα εκεί θα διαπιστώσετε, (ακούγεται αδιευκρίνιστη παρέμβαση από τον κύριο 

Κοτρώνη) έτσι, άρα, κύριε Κοτρώνη, εκείνο το οποίο θα θέλαμε να κάνετε και προ-

τάσεις και όχι μόνο κριτική, να μας πείτε πως αυτό το πάρκο που είναι εκεί παράμερα 

θα προφυλαχθεί και θα μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε, αφού, να μας κάνετε την 

πρότασή σας, κύριε Κοτρώνη. 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, και για εξοικονόμηση χρόνου 

έτσι.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Άρα, εκείνο το οποίο ζητάμε εμείς αυτή την 

στιγμή, σε συνεργασία με άλλους δήμους, να δούμε πως αυτά τα πάρκα διασφαλίζο-

νται από το Ελληνικό στοιχείο. Το Ελληνικό καταστροφικό στοιχείο το οποίο δεν 

αφήνει τίποτε στο πέρασμά του. Άρα, εάν εμείς υλοποιήσουμε και ολοκληρώσουμε 

αυτόν τον μικρό βοτανικό κήπο δεν ήμαστε εξασφαλισμένοι ότι όλα αυτά τα χρήμα-

τα, έτσι, πήγαν καλώς. Άρα, εφόσον το εξασφαλίσουμε, θα προβούμε άμεσα, και εί-

ναι στις άμεσες ενέργειές μας και αυτό το έχω πει και δημόσια στον αέρα. Από την 

άλλη μεριά εκείνο το οποίο ενδιαφέρει και μένα που είμαι εκπαιδευτικός και φυσικά 

δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό, γιατί δεν έχετε καμία σχέση με τα σχολεία, το 

πόση μεγάλη χαρά θα αποκτήσουν τα παιδιά και ειλικρινά με το που είδαν αυτό το 

πρόγραμμα, υπάρχει άμεση ανταπόκριση για να μπορέσουμε να δώσουμε, έτσι, μια 

αισιοδοξία και μια οργανωμένη παρουσία σαν Δήμος, με την ομπρέλα του Δήμου και 

με την αντιδημαρχεία που υλοποιήθηκε, που θεσμοθετήθηκε από τον Καλλικράτη. 

Άρα μέσα στον νόμο υπάρχει Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός. Όπως, και επίσης να 

επισημάνω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την θέρμανση των σχολείων και ότι 

όλες αυτές οι δαπάνες είναι μηδαμινές και καλύπτονται αξιοπρεπέστατα από τον Δή-

μο Σερρών.  

κ. Πρόεδρος: Η κυρία Σαραντίδου έχει τον λόγο.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Να κάνω τοποθέτηση, όχι ερώτηση. 

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση η κυρία Ηλιοπούλου.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Αν μέρος αυτών των εκδηλώσεων θα περάσουν με αίτημα 

στην διοργάνωση από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ή περνάνε τώρα εξ ολοκλήρου από τον Δήμο; 

Ευχαριστώ.  

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία: Από τον Δήμο καλύπτονται.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις. Η κυρία Σαραντίδου.  

Σαραντίδου Ερμοφύλη: Εύχομαι ποτέ κανένας εργαζόμενος να μην φτάσει στο ση-

μείο να μείνει απλήρωτος ούτε για μια μέρα. Οι καθαρίστριες στα σχολειά συνεχί-

ζουν να είναι απλήρωτες γιατί συνεχίζουν να μην έχουν συμβάσεις, όταν δίνουμε 

τρισύμιση χιλιάδες ευρώ για αυτά τα προγράμματα που ούτως ή άλλως οι εκπαιδευ-

τικοί τα έχουν μέσα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Εγώ είναι η πρώτη φορά που 

ακούω, χωρίς να βγαίνουν αυτά τα προγράμματα από δήμους ότι και για την καθα-

ριότητα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και για την ανακύκλωση και για τον πολι-

τισμό και έχουν τέτοια προγράμματα και εκπαιδευτικές εκδρομές κάνουν. Άρα λοι-

πόν είναι δώρο άδωρο να ξοδέψουμε τρισύμιση χιλιάδες ευρώ για κάτι που αγωνίζο-

νται οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί να αποφύγουν, ξέρετε τι είναι αυτό; Η τοπικό-



   

τητα σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πραγματι-

κά πρόγραμμα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όχι να γυρνάμε στην τοπικότητα που 

τόσα χρόνια οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται μέσα από το συνδικαλιστικό τους κίνημα 

για να ανατρέψουν. Άρα λοιπόν με απλήρωτους, με απλήρωτες καθαρίστριες, με 

προβλήματα που σε λίγο θα αρχίσουμε να έχουμε στην θέρμανση, νομίζω ότι οι τρι-

σύμιση χιλιάδες ευρώ είναι στον αέρα για τέτοια προγράμματα που ούτως ή άλλως οι 

εκπαιδευτικοί τα έχουν μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν μιλάμε για τα λεφτά, αλλά στον Άγιο Γιώργη, πήγατε 

καμιά φορά εκεί, πήγες. Φίδια είδες καμιά φορά; Φίδια, που θα πάνε τα παιδάκια εκεί 

μέσα στα φίδια, έ; Καταλαβαίνεις; Εγώ τι σου μιλάω, κύριε Πρόεδρε, Εκεί μέσα στο 

παρκάκι, ακούς, γεμάτα φίδια είναι. Που θα πάνε τα παιδιά εκεί μέσα. Από το βουνό 

πάνω κατεβαίνουν, κύριε Πρόεδρε, και προσέξτε καλά, έχετε μεγάλη ευθύνη.  

κ. Πρόεδρος: 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι, εκτός από το πρόγραμμα που έχουν 

για τα καρναβαλικά  

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι, αλλά τα παιδιά να μην πάνε στον 

Άγιο Γιώργη, είναι επικίνδυνα ( Ο πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι δεν θα πάνε) 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 



   

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   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: Ένατο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου 

για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών (Ε.Ο.Δ.)». 
Εδώ χρειάζεται ένα τακτικό μέλος, ο κύριος Γαλάνης και ένα αναπληρωματικό ο κύ-

ριος Μυστακίδης.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα 
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο Ενδέκατο θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου, 

2ου και 3ου τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δή-

μου Σερρών οικονομικού έτους 2011». Εισηγητής ο κύριος Γαλάνης.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, η Οικονο-

μική Επιτροπή να εισάγει αυτές τις τρεις εκθέσεις για τα τρία τρίμηνα και να τις πα-

ραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. Είναι η εκτέλεση του προϋπολογι-

σμού, για να δούμε συνοπτικά τους κωδικούς. Το συνολικό αποτέλεσμα στο πρώτο 

εννιάμηνο είναι 37. 635.000,00 περίπου έσοδα και 30.583.000 περίπου έξοδα. Αυτό 

είναι το εννιάμηνο έσοδα – εισπράξεις, έξοδα – πληρωμές, είναι εδώ και ο υπηρεσια-

κός παράγοντας, αλλά είμαι και εγώ στη διάθεσή σας και οι υπηρεσίες και όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα ψηφίστηκε, είμαι στη διάθεσή σας, πολύ 

σύντομα θα έχουμε τον ενιαίο ισολογισμό αυτόν τον μήνα και τους απολογισμούς 

των προηγούμενων ετών και επίσης μέχρι τέλους του μήνα και τον καινούργιο προϋ-

πολογισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας είτε σήμερα είτε σε ό-

ποια άλλη στιγμή και οι υπηρεσίες είναι ανοικτές, οποιοδήποτε στοιχείο χρειάζεστε, 

είτε αφορούν Δημοτική Ενότητα, είτε τον Δήμο Σερρών στο σύνολό του. 

κ. Πρόεδρος: Απορία, ερωτήσεις. Ο κύριος Γάτσιος.  



   

Γάτσιος Αθανάσιος: Δηλαδή στο πρώτο εννιάμηνο πόσα χρήματα έχουμε πλεόνα-

σμα;  

Γαλάνης Στέργιος: Δεν είναι ακριβώς πλεόνασμα, σας λέω, όπως το λέει η εισήγη-

ση, έσοδα – εισπράξεις, έξοδα – πληρωμές έχουμε εισπράξεις 37 εκατομμύρια   

Γάτσιος Αθανάσιος: Υπόλοιπο, δεν είναι πλεόνασμα είναι υπόλοιπο. 

Γαλάνης Στέργιος: Αυτή την στιγμή σας λέω, αυτό που φαίνεται έσοδα – εισπράξεις 

και έξοδα – πληρωμές, είναι αυτό που σας λέω, αν κάνουμε την αφαίρεση.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Αυτό που είπα 

προηγουμένως για το τεχνικό πρόγραμμα.  

Γαλάνης Στέργιος: Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, μην βγάζουμε έτσι εύκολα συμπερά-

σματα, κύριε Γάτσιο, γιατί έχετε κάνει φαντάζομαι καλοπροαίρετα την παρατήρηση. 

Εδώ μέσα είναι… 

Γάτσιος Αθανάσιος: Και πως αλλιώς θα την κάνουμε;  

Γαλάνης Στέργιος: Θα σας απαντήσω  

Γάτσιος Αθανάσιος: Από λογαριασμούς που δώσατε εσείς, πως αλλιώς να το κά-

νουμε.  

Γαλάνης Στέργιος: Φυσικά ναι, γιατί είναι σφιχτή η πολιτική που ακολουθούμε, κά-

νουμε οικονομία, πληρώνουμε μόνο τα βασικά… 

Γάτσιος Αθανάσιος: Άστα αυτά, υπόλοιπα έχουμε… 

Γαλάνης Στέργιος: Τι, άστα αυτά, θα σας απαντήσω. Σας απαντώ αυτή την στιγμή. 

Σας απαντώ και σοβαρά και έχω όποια στοιχεία χρειάζεται εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά 

είναι τα στοιχεία έτσι ακριβώς φαίνονται, όπως σας τα έχω δώσει για τα τρία τρίμη-

να. Από κει και πέρα έχουμε, αυτά τα υπόλοιπα που εμφανίζονται να έχουμε, είναι 

για παράδειγμα δύο εξασφαλισμένες, που πρέπει να έχω κρατημένες μισθοδοσίες των 

υπαλλήλων, τις οποίες υποχρεούμαι να τις έχω στην άκρη, είναι εισφορά σε χρήμα 

άλλα δύο εκατομμύρια από τις απαλλοτριώσεις, είναι δεσμευμένα χρήματα για ΣΑ-

ΤΑ, είτε ποσά από τους παρακρατηθέντες φόρους που ενώ ενταλματοποιήθηκαν δεν 

πληρώθηκαν ακόμη. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι έσοδα τα οποία μαζεύουν οι 

υπηρεσίες και να σας πω με λίγα λόγια, ότι πράγματι εμφανίζεται το ποσό, όπως το 

λέτε, μπορώ να σας το δικαιολογήσω, μέχρι τώρα έχουν γίνει και πληρωμές παλιών 

οφειλών και είναι στη διάθεσή σας, θα σας δείξω στον ισολογισμό τον ενιαίο, πόσα 

έχουμε πληρώσει και σε ποιες δημοτικές ενότητες και τι χρήματα έχουμε δώσει, και 

ποια έσοδα υπάρχουν, μπορώ να σας πω επίσης ότι στο τρίμηνο αυτό, μέχρι τέλους 

της χρονιάς, θα πάνε καλύτερα τα έσοδα, γιατί τώρα ήταν που εκμεταλλευτήκαμε την 

ρύθμιση του νόμου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ήρθαν οι πολίτες και πλή-

ρωσαν και έκαναν ρυθμίσεις, τώρα είναι που στέλνουμε τα σημειώματα για τα τέλη 

ύδρευσης, αποχέτευσης και τώρα έρχονται οι πολίτες και πληρώνουν. Επίσης έχουμε 

σαν θέμα, παρακάτω, τα 40.000,00 ευρώ που για πρώτη φορά ο Δήμος θα εισπράξει, 

μετά από μια πολύ καλή δουλειά που έγινε σε συνεργασία του προσόδων με την τε-

χνική διεύθυνση από το δίκτυο του Ο.Τ.Ε., επίσης εισπράξαμε πάρα πολλά χρήματα 

από το ημερήσιο δικαίωμα στις λαϊκές, κοντά στις 30.000,00 ευρώ, ενώ τα προηγού-

μενα χρόνια δεν είχε εισπραχθεί σχεδόν τίποτε, επίσης έχω να σας πω ότι 45 με 

50.000,00 ευρώ (ακούγεται αδιευκρίνιστη παρέμβαση του κ. Γάτσιου). Ναι σας λέω, 

σας δίνω πληροφορίες, Σας δίνω πληροφορίες για τα οικονομικά δεδομένα.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει και ο υπηρεσιακός παράγοντας, ο κύριος Παζάρσκης από το 

λογιστήριο, ο οποίος μπορεί να δώσει επεξηγήσεις. Κύριε Παζάρσκη. Δεν σας ακού-

με, ελάτε κοντά σε ένα μικρόφωνο. Κύριε Παζάρσκη, ελάτε σε ένα μικρόφωνο κο-

ντά.  

Παζάρσκης Μιχάλης: Είναι ακριβώς ότι σας είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, κάποια 

λεφτά είναι δεσμευμένα, δεν μπορούμε να τα πειράξουμε πρέπει να είναι να παραμέ-



   

νουν, είτε είναι για δυο μήνες η μισθοδοσία του προσωπικού, είτε είναι κάποια λεφτά 

από την πράξη εφαρμογής τα οποία είναι γύρω στα δυόμιση εκατομμύρια, κατευθεί-

αν βλέπετε ότι αυτή είναι η διαφορά μας.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Φέτος εισπράχθηκαν τα δυόμιση εκατομμύρια; 

Παζάρσκης Μιχάλης: Όχι, υπήρχαν αυτά, ήταν ένα μεγάλο ποσό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τέσσερα εκατομμύρια ήταν. 

Παζάρσκης Μιχάλης: Αν δείτε, μισό λεπτό λίγο να σας πω κάτι. Αν δείτε στην ει-

σήγηση που έγινε για το πρώτο τρίμηνο ουσιαστικά ήταν πέντε εκατομμύρια ευρώ το 

χρηματικό υπόλοιπο που ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς, το καταλαβαίνετε δη-

λαδή κατευθείαν ότι, από κει προέκυψε η διαφορά. Κοιτάξτε υπάρχει μια θετική δια-

φορά σε σχέση με τις εισπράξεις και τα έσοδα και σε σχέση με τις πληρωμές και τα 

έξοδα, αυτή την στιγμή υπάρχει μια θετική διαφορά μέχρι ένα ποσό και αν σκεφτείτε 

ότι υλοποιείται μια αποπληρωμή οφειλών, έξοδα που ήταν από παλιά χρέη που είχαν 

όλοι οι πρώην δήμοι και παρόλα αυτά βλέπετε προφανώς ότι είμαστε με θετικό πρό-

σημο αυτή την στιγμή.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Λεφτά υπάρχουν.  

Παζάρσκης Μιχάλης: Όχι, λεφτά δεν υπάρχουν , υπάρχει μια συνετή διαχείριση μέ-

χρι τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να το βάλουμε το θέμα 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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, με ερωτηματικό.  



   

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, την ώρα την κρατάω, μπροστά μου την έχω. Έχουμε ακριβώς 

δέκα λεπτά στη διάθεσή μας. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι πάμε στο θέμα 33ο, πάντα 

με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το θέμα 33, μισό λεπτάκι: «Έγκριση πρωτο-

κόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής, έτους 2009», προϋπολογισμού 985.000,00 €, δαπάνη εργα-

σιών 446.293,34 €». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος, κύριος Μυστακίδης.  

Μυστακίδης Παύλος: Το έργο αυτό αφορά τις διανοίξεις των οδών και την διαμόρ-

φωσή τους μέχρι την κατάσταση δημιουργίας πεζοδρομίων και το οδόστρωμα με τρία 

άλφα, δηλαδή, γίνεται η υπόβαση και το τρία άλφα. Δεν έχουν γίνει τα έργα υποδο-

μής στη Σιγής, και για αυτό και δεν ασφαλτοστρώνονται. Εκκρεμεί μια αναθεώρηση 

μόνο για αυτό το έργο και επίσης δεν πέρασε το 15μήνο από την βεβαίωση περαίω-

σης και έχει την ευθύνη ο εργολάβος για 15 μήνες. Αυτά.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις από το Σώμα; Ουδείς. Τι θέλετε κύριοι πέ-

στε μου, απευθυνόμενος σε δημότη. Ναι κύριε Γεωργιάδη έχετε δύο λεπτά. 

Γεωργιάδης (δημότης): Για αυτό το 33ο θέμα δεν θα μπορέσω να μιλήσω δύο λε-

πτά.  

κ. Πρόεδρος: Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας.  

Γεωργιάδης (δημότης): Θέλω το ακροατήριο να μάθει ορισμένα πράγματα. Ήρθαμε 

να ενημερώσω και να ενημερωθώ.  

Μη με βάζετε σε άλλα αυτά, το 2007, να αρχίσω να βρίζω και να κάνω,  

κ. Πρόεδρος: Όχι αυτό απαγορεύεται.  



   

Γεωργιάδης (δημότης): Είμαι αυθάδης και αθυρόστομος. Όμως θα με ακούσετε. 

Σας το λέω είμαι. Θα με ακούσετε όμως, να μάθετε ορισμένα, με συγχωρείτε, που 

λέω να μάθετε, θα ακούσετε και θα ενημερωθείτε και εγώ θα ενημερωθώ. Εν περι-

λήψει θα σας τα πω, γιατί έχω όγκο εγγράφων από το 2001 να μπει το υπόλοιπο κομ-

μάτι συνοικισμού Σιγής – Νέας Κηφισιάς που είναι το 1/3 στο εγκεκριμένο ρυμοτο-

μικό σχέδιο αυτής της περιοχής, του συνοικισμού που είναι καινούργιος, και νομίζω 

ότι και εσείς κύριε Παπαβασιλείου, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αγγελίδης γνωρίζει, 

ο κύριος Γαλάνης γνωρίζει, είναι και γνωστά τα πρόσωπα.  

κ. Πρόεδρος: Μπείτε στο θέμα, μην χρονοτριβείτε.  

Γεωργιάδης (δημότης): Κοιτάξτε από το 2001 μέχρι σήμερα έχω δύο αιτήματα εγώ, 

αιτήσεις αιτημάτων, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί. Δεν απαντήθηκαν. Δεν απαντή-

θηκαν, ένα είναι για το, σας είπα να μπει στο σχέδιο πόλεως το υπόλοιπο κομμάτι της 

περιοχής Σιγής που είναι το 1/3 κομμάτι, το οποίο δεν μπήκε και βλέπω ότι χρόνια 

τώρα και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση προσπαθεί να μην μπει αυτό το κομ-

μάτι που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπει. Το κομμάτι αυτό, οι οπωρώνες είναι 

ελάχιστες. Και ζητάτε εσείς γενικά η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση να βρείτε 

άλλο μέρος, για ποιο λόγο; Έχει όλες τις προϋποθέσεις, υπάρχει ρυμοτομική γραμμή, 

υπάρχει συντελεστής δόμησης, υπάρχει ΔΕΗ, νερά σούκου – μούκου και εσείς θέλε-

τε να πάτε σε άλλη περιοχή, για να επεκτείνεται το σχέδιο πόλης Δήμου Σερρών. Που 

θα πάτε, κύριε Δήμαρχε; Που θα πάτε κύριε Πρόεδρε; Ζητάτε όμως επίμονα για να 

πάτε σε άλλο μέρος, ενώ έχουμε χώρο, ο οποίος μπορεί να μπει άνετα δίχως δραχμή. 

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία. Θέλω να μάθω τι θα μου πείτε, γιατί οι 

προηγούμενοι δήμαρχοι μας έλεγαν ψέματα ότι μελετήθηκε, θα έρθει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να κάνει και λοιπά και λοιπά. Δεν έγινε τίποτε όμως. Και είναι η περίο-

δος 2000 – 2010 και οι δύο οι αυτές, οι χρονικοί περίοδοι οι οποίοι, έχω έγγραφο από 

Υπουργεία και από παντού τα οποία λένε αυτό το πράγμα. Ένα που σας λέω είναι, εν 

περιλήψει σας τα λέω. Σε αυτό το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και εγώ έχω έννο-

μο συμφέρον, και άλλοι κάτοικοι της περιοχής Σιγής, η οποία περιοχή λεγόταν «Κα-

μουσλίκια» δεν ξέρω αν το ξέρετε κιόλα. Τώρα έγινε Σιγής – Νέα Κηφισιάς. Και ε-

πειδή έγινε Σιγής – Νέα Κηφισιά μας έβαλαν, ο Δήμαρχος, 2000-2004, 2006, να πλη-

ρώνουμε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Είναι χώρος προσφύγων, δόθηκε στους 

πρόσφυγες το 1922 που ήρθαν από την Θράκη, Μικρά Ασία και Πόντιοι   

κ. Πρόεδρος: Ας πάμε στην ουσία. 

Γεωργιάδης (δημότης): Όχι, έχει σημασία. Ναι μα δεν μπορείτε αυτό είναι για. Να 

σταματήσω και να έρθω αύριο, γιατί έχω  

κ. Πρόεδρος: Ελάτε στην Δημαρχεία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να δοθούν 

εξηγήσεις.  

Γεωργιάδης (δημότης): Τι να κάνουμε, εγώ, κύριε Πρόεδρε, περίμενα εκατό ώρες, 

περίμενα τη σειρά μου. Γιατί έμαθα…  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Κύριε πρόεδρε, αν επιτρέπεται αύριο θα κατεβώ 

στην Περιφέρεια. Την Παρασκευή… 

Γεωργιάδης (δημότης): Να έρθω και σε ένα άλλο τώρα, με την εισφορά…  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Ένα λεπτό αύριο κατεβαίνω στην Περιφέρεια, επειδή 

είμαι επιβλέπων στο Γενικό Πολεοδομικό με τις επεκτάσεις, την Παρασκευή θα είμαι 

εδώ οπότε θα συζητήσουμε. Ελάτε την Παρασκευή στο Δημαρχείο να σας πω πέντε 

πράγματα  

Γεωργιάδης (δημότης): Εγώ θέλω να είναι όλοι εδώ. 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος: Τι; 

Γεωργιάδης (δημότης): Θέλω να μάθουν και οι άλλοι, για πιο λόγο δηλαδή, εγώ 

έμεινα εδώ πέρα για να μάθουν όλοι, τι έγινε.  



   

κ. Πρόεδρος: Δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα…. 

Γεωργιάδης (δημότης): Το συγκεκριμένο θέμα, να σου πω, επειδή βιάζεστε. Εμείς 

καταβάλαμε το τετραγωνικό μέτρο ως εισφορά γης σε χρήμα, αυτό το ποσό σήμερα 

είναι δυόμιση εκατομμύρια, έργα δεν έγιναν καθόλου, τώρα τελευταία έκανε ο Δή-

μαρχος κάτι κράσπεδα και λοιπά στους δρόμους, κανένα άλλο έργο, υπάρχουν περιο-

χές που είναι σε άγρια φύση. Ούτε άνοιξαν, ούτε τίποτε. Πληρώθηκαν όλα. Εμείς πή-

ραμε δύο στρέμματα και πληρώσαμε 32 χιλιάδες. Έξι αδέρφια, τέσσερα αδέρφια 

ζούμε εμείς. Δεν έχουμε τίποτε εμείς, πρόσφυγες είμαστε, είναι χώρος δικός μας. Εί-

ναι χώρος δικός μας. Που είναι τα λεφτά, κανείς δεν μιλάει. Γιατί; Φωνάζω τώρα, 

γιατί είμαι αγανακτισμένος! Αυτό θέλω να μάθω, Δήμαρχε,  

κ. Δήμαρχος: Θα σας απαντήσω, επειδή..,  

Γεωργιάδης (δημότης): Τα ξέρεις πολύ καλά. 

κ. Δήμαρχος: Ναι, ναι όμως επειδή μιλάτε έτσι συναισθηματικά  

Γεωργιάδης (δημότης): Μιλάω γιατί είμαι αγανακτισμένος.  

κ. Δήμαρχος: Ναι, ωραία, ακριβώς και μπορεί να μιλάτε μέχρι το πρωί. Δεν σας πα-

ρεξηγώ. Δεν σας παρεξηγώ. (διακόπτεται συνεχώς από τον κ. Γεωργιάδη). Όμως θέ-

λετε να σας απαντήσω; Όχι να σας σταματήσω, να σας απαντήσω  

Γεωργιάδης (δημότης): Να απαντήσεις.  

κ. Δήμαρχος: Ακριβώς,  

Γεωργιάδης (δημότης): Βεβαίως, για αυτό είμαι εδώ.  

κ. Δήμαρχος: Ναι αλλά πρέπει να σταματήσετε.  

Γεωργιάδης (δημότης): Τι να κάνω, δέκα χρόνια πολεμώ για αυτό το θέμα. Για αυ-

τό.  

κ. Δήμαρχος: Ωραία, εσείς ήρθατε εδώ να μας ρωτήσετε γιατί δεν επεκτείνεται το 

σχέδιο πόλης και σε εκείνη την περιοχή.  

Γεωργιάδης (δημότης): Ένα είναι αυτό.  

κ. Δήμαρχος: Α, μπράβο, και από κει και πέρα και τα χρήματα που υπάρχουν από 

την πράξη εφαρμογής εκείνης της περιοχής. Λοιπόν, (ξανά διακόπτεται από τον κ. 

Γεωργιάδη). Ε, ναι κοιτάξτε έτσι δεν γίνεται. Είναι Δημοτικό Συμβούλιο.  

Γεωργιάδης (δημότης): Ένα αίτημα ακόμη να το ακούσετε.  

κ. Δήμαρχος: Όχι, όχι, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Αγησίλαε, είναι Δημοτικό Συμβού-

λιο. Περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, μπορεί να σας δώσει και ο κύριος Σταυ-

ρόπουλος.  

κ. Πρόεδρος: Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Να το βάλουμε 

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 



   

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αύριο στις εννέα το βράδυ συνεχίζου-

με. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Τέλος συνεδρίασης.  

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 



   

κ. Πρόεδρος: Συνεχίζουμε με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

κατόπιν αιτήσεως δύο συναδέλφων μας, οι οποίοι θα καθυστερήσουν να έρθουν το 

12ο , 13ο , 19ο και 45ο θέμα θα τα εξετάσουμε στο τέλος.  

Λοιπόν, και πάμε στο 14ο θέμα: «Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, και 42/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. της «ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών». 

Εισηγήτρια: Η αντιπρόεδρος και όχι αντιδήμαρχος, όπως αναφέρεται, η κυρία Απο-

στολίδου Ρ. 

Αποστολίδου Ραχήλ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. 

Η απόφαση 34 αφορά την προγραμματική σύμβαση που ήταν λάθος διατυπωμένη 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και επανήλθε τώρα αλλαγμένη σε μερικά σημεία, όχι 

ως προς τα ποσά και την χρονική διάρκεια. Τα ποσά είναι από την πλευρά του Υ-

πουργείου Πολιτισμού 57.750,00 και από την πλευρά του Δήμου 200.000,00, και ο 

χρόνος είναι μέχρι της 31.12.2011.  

Η 35 αφορά στον ορισμό του κυρίου Σταυρόπουλου ως μέλους της τριμελής επιτρο-

πής παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των όρων της προγραμματικής σύμ-

βασης του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Δήμο και αναπληρωματικός είναι ο κύριος 

Μωραΐτης. Και οι δύο είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Το 36 αφορά τον προϋπολογισμό παραγωγών χειμερινής περιόδου και δραστηριότητες. 

Παρόλο που ο κύριος Μέντης Παναγιώτης δεν έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά 

του από τώρα κανόνισε και για την παιδική σκηνή που είναι τώρα μέσα στο Φθινόπω-

ρο και τον προϋπολογισμό των έργων που είναι μέσα στη χειμερινή περίοδο. Η παιδική 

σκηνή, το έργο του «Κάπταιν Χουκ» με σκηνοθέτη τον κύριο Μωραΐτη είναι στις 

50.394,98 ευρώ, και οι παραστάσεις, τρεις παραστάσεις Μάνα μητέρα μαμά του Γιώρ-

γου Διαλεγμένου, Λάσπη του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη και Μάο του Χρήστου Οικονό-

μου, προϋπολογισμού 98.949,00 ευρώ. Σύνολο 149. 343,98 ευρώ.  

Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ είναι τα θέατρο - παιχνίδια, 

θεατρικό εργαστήρι, ερασιτεχνική σκηνή, θεατρικά σεμινάρια και η πανεπιστημιάδα 

που είανι την άνοιξη. Έχουμε και διάφορες φιλοξενίες. Ήδη οι δύο παίχτηκαν είναι 

το λιωμένο βούτυρο και το Πυξ και θα έρθουν και άλλες παραστάσεις, όπως είναι το 

Αχταρμίξ, το Αλεξάντερ Πλάτς και οι έμποροι των εθνών.  

Η απόφαση 37 αφορά τα συγγραφικά δικαιώματα της Ελένης Μερκενίδου για το έρ-

γο του «Κάπταιν Χουκ» και είναι 2.688,17 ευρώ  της Παιδικής Σκηνής 

Η 38 είναι η έγκριση δαπάνης παραγωγής και είναι 9.000,00 ευρώ. 

Η 39 απόφαση είναι 6.801,07 ευρώ και είναι για την σκηνοθεσία, σκηνογραφία - εν-

δυματολογία, μουσική, μουσική διδασκαλία και χορογραφία.  

Η 40 απόφαση είναι η έγκριση 34.405,74 ευρώ για έξι ηθοποιούς και μία ανάθεση 

έναν βοηθητικό ηθοποιό για το χρονικό διάστημα από 10.09.2011 μέχρι 10.12.2011. 

Η απόφαση 41 είναι τα συγγραφικά δικαιώματα για τον Γιώργο Διαλεγμένο, ο οποίος 

έπρεπε να προπληρωθεί για να μπορέσουμε να το βγάλουμε και σε διαφήμιση, επειδή 

τα παίρνει προκαταβολή. Είναι 6.989,24 ευρώ, και  

Το 42 που αφορά διάφορα αιτήματα, ή μάλλον δύο αιτήματα τα οποία θα γίνουν στο 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για την αίθουσα. Είναι η Σερραϊκή πολιτιστική εταιρεία «Τέχνη» και ο 

σύλλογος Πολυτέκνων. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν; Παρακαλώ τον γραμματέα 

να καταγράψει αυτούς που θέλουν να ρωτήσουν. Ο κύριος Αναστασιάδης, άλλος κα-

νείς; Και ο κύριος Μηλίδης. Παρακαλώ κύριε Μηλίδη.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Πρόεδρε, αντιπρόεδρε, εκτελείται χρέη προέδρου, από ότι φαί-

νεται. Ήθελα να ρωτήσω για την ουσία του πράγματος. Εντάξει τα οικονομικά τα α-

ναλύσατε, και εξ’ όσον γνωρίζω είναι χαμηλότερα τα ποσά λόγω εποχής, λόγω κρί-

σεως από άλλες χρονιές. Εκείνο που, είδα το ρεπερτόριο, γιατί είναι πολύ σημαντική 



   

η κουλτούρα του Δημοτικού Θεάτρου στο Δήμο μας, και έχετε ενημερωθεί για τα 

έργα που θα παιχτούν, ξέρετε τι μπορούν να προσφέρουν; Στην παιδική σκηνή, 

πράγματι το «Κάπταιν Χουκ» είναι σημαντικά και μπορεί να προσφέρει στα παιδιά 

μόρφωση θεατρική, αλλά και γενικότερη. Για τα άλλα τα έργα του ρεπερτορίου η 

ερώτησή μου είναι του Διαλεγμένου, το Μητέρα Μαμά, είναι γνωστό έχει παιχτεί και 

σε σκηνές, το Μάο τι είναι; Δεν ξέρω ειλικρινά σας μιλάω, έχετε ενημερωθεί, εσείς 

σαν πρόεδρος, τι είναι και τι μπορεί να προσφέρει στην Σερραϊκή κοινωνία; έχετε, 

σαν παράσταση, σαν πρόεδρος, έχετε ενημέρωση τι είναι και τι θα προσφέρει. Γιατί, 

εντάξει οι καλλιτέχνες λένε, και εισηγούνται και καλά κάνουν, αλλά και εμείς είμα-

στε διοίκηση, έτσι δεν είναι; Εσείς, αυτοί που είναι, λέω, γνωρίζετε κάτι; Τι έργο εία-

νι και τι μπορεί να προσφέρει;  

Αποστολίδου Ραχήλ: Αναφέρεται σε ένα μικρό παιδί, ναι τον Μάο, την ιστορία του 

παιδιού και είναι και δραματική και λίγο προς την κωμωδία. Είναι η ιστορία ενός μι-

κρού παιδιού μόνο του, χωρίς τους γονείς του, την ταλαιπωρία που τραβάει και όλα 

αυτά. Τώρα, ναι, ναι βεβαίως, γιατί έχουμε βγάλει και βιβλιαράκια, τα οποία έχουμε 

τοποθετήσει και λέμε ακριβώς και την περίπτωση του έργου. Αλλά ακριβώς τι θα 

δώσει στο κοινό, δεν κατάλαβα την ερώτηση.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Για την ποιότητα και τι μπορεί να δώσει σε αυτές τις περιό-

δους που περνάμε.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ θα κάνω δύο ερωτήσεις, στην κυρία. Θέλω να μας 

πείτε κυρία μου γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει πτωχεύσει; Το γνω-

ρίζετε, ε. Διαθέτετε 200.00,00 ευρώ για τι πράγμα;  

Αποστολίδου Ραχήλ: Όχι 200.000,00, 149.000,00. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: 200.000,00.  

Αποστολίδου Ραχήλ: 149.000,00. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: 200.000,00 γράφει εδώ.  

Αποστολίδου Ραχήλ: 149.000,00, αφού το έχω μπροστά μου. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: 200.000,00 ευρώ, γράφει εδώ.  

Αποστολίδου Ραχήλ: Για τον προϋπολογισμό λέτε;  

κ. Πρόεδρος: Στην ερώτησή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θα με αφήσετε, κύριε πρόεδρε, άλλη φορά θα με κάνετε 

να μην ξαναμιλήσω! Κάντε ότι θέλετε, να σηκωθούμε να φύγουμε, τι καθόμαστε εδώ 

μέσα! 

κ. Πρόεδρος: Την ερώτηση παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι είναι εδώ μέσα; Δημοτικό Συμβούλιο είναι, δεν θα μι-

λήσουμε εδώ μέσα, σε παρακαλώ. 

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση! 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είσαι ταραχοποιός, το ξέρεις;  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση, σεβαστείτε το Σώμα. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γελάει ο άλλος, γελάει ο άνθρωπος, δεν ντρέπεται λίγο. 

κ. Πρόεδρος: Σεβαστείτε, σας παρακαλώ,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γελάει ο τουρκόφωνος, γελάει ο τουρκόφωνος,  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο Τούρκος, το συμβούλιο και μέσα στο συμβούλιο, μέσα, 

πρέπει να ντρέπεται.  

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

Αναστασιάδης Αντώνιος: Θα με αφήσετε, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω;  

κ. Πρόεδρος: Κάντε την ερώτησή σας, εγώ σας ακούω.  



   

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γνωρίζετε καλά; Ότι η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει 

πτωχεύσει και διαθέτετε διακόσιες χιλιάδες για το θέατρο; Τι παράγετε; Είδε καμιά 

φορά κανείς από μας τίποτε;  

Αποστολίδου Ραχήλ: Εγώ θα έλεγα, ότι ο πολιτισμός,.. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να τελειώσω, κυρία μου. 

Αποστολίδου Ραχήλ: Ναι πείτε μου. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πείτε μου. Γνωρίζετε να μας πείτε πόσα έξοδα έχει κάθε 

χρόνο τα Αστέρια; Ε, γιατί παλιά τα Αστέρια ήταν ένα έσοδο για τον δήμο Σερρών. 

Σήμερα πιστεύω ότι μόνο έξοδα έχει. Θέλω να μου πείτε πόσα λεφτά κάθε χρόνο ξο-

δεύει ο δήμος για τα Αστέρια.  

Αποστολίδου Ραχήλ: Ο δήμος για τα Αστέρια κάθε χρόνο πρέπει να δίνει αυτό το 

ποσό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κοιτάξτε τα Αστέρια, επαναλαμβάνω, επειδή δεν είσαι 

από τα Σέρρας, είχε πάντα έσοδα. Έσοδα!  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη,  

Αποστολίδου Ραχήλ: Μέχρι στιγμής όλα έξοδα ήταν. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ναι, φέτος, τι έξοδα έχει. 

κ. Δήμαρχος: Έλεος! 

Αποστολίδου Ραχήλ: Παρακαλώ, λίγο να με ακούσετε. Μέχρι στιγμής, από ότι είδα 

από τα χαρτιά είναι μόνο χρέη, δεν είδα έσοδα. Από το 2001 έχουμε χρέη. Τώρα τα 

έσοδα που τα είδατε εσείς, εγώ δεν το γνωρίζω. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε, … 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν μου είπατε τι έξοδα έχει. Δεν μου απαντάτε. Διότι 

έχει μηδέν έσοδα, αλλά έχει μόνο έξοδα, έτσι; Εντάξει; 

Αποστολίδου Ραχήλ: Όχι, σε συμψηφισμό είναι περισσότερα τα έσοδα. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αποτελέσματα χρήσεως στο τέλος, τι γίνετε;  

Αποστολίδου Ραχήλ: Θα φέρουμε τον ισολογισμό στο επόμενο συμβούλιο, θα σας 

τα πούμε όλα αυτά.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αυτό,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πρέπει να σταματήσει, δεν θα μιλάμε, ακούς; Πες του να 

σταματήσει αυτόν εδώ, σε παρακαλώ,  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, προχωράμε σε κύκλο τοποθετήσεων.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Γελάει ο… ποιον βάλαν πρόεδρο εκεί,  

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

Μηλίδης Θεόδωρος: Ε, ναι εντάξει. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι βέβαια 

ότι, από την Κεντρική εξουσία (ακούγονται ψίθυροι του κ. Αναστασιάδη που λέει, 

κοίτα φάτσα, τουρκόφωνος, και γέλια, χτύποι κουδουνιού) 

κ. Πρόεδρος: Σεβαστείτε σας παρακαλώ το Σώμα. 

(Ακούγονται έντονες φωνές συμβούλων και ο κύριος Αναστασιάδης φωνάζει επανει-

λημμένα, εκείνον τον γελοίο, βγάλτον έξω βρε, βγάλτον έξω βρε, βγάλτον έξω, δεν 

καταλαβαίνεις;) 

Μηλίδης Θεόδωρος: Το πρώτο που κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

ναι μεν ο δήμος προγραμματίζει για διακόσιες χιλιάδες ευρώ, δυστυχώς,  

(διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος ακούγεται να λέει, τασάκια μας 

παίζουν μέσα στο συμβούλιο, άλλος από κει φυσιογνωμία!  

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε σας παρακαλώ, κύριε Μηλίδη, μην διακόπτεται. 

(ξανά ακούγεται ο κύριος Αναστασιάδης να λέει τι γελάς εσύ βρε, γελοίε, τουρκόφι-

λε)  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ενώ το Υπουργείο  

Νιζάμης Δημήτριος: Κύριε Μηλίδη, μισό λεπτό, μου επιτρέπεται; Κύριε Πρόεδρε, 

παρακαλώ να εφαρμόσετε τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ.  



   

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν, λέω ότι είναι πάρα πολύ δυσανάλογο, ο δήμος να συ-

νεισφέρει διακόσιες χιλιάδες ευρώ στον προϋπολογισμό, ενώ το Υπουργείο τόσο λί-

γο, πενήντα επτά χιλιάδες. Πιστεύω ότι θα πρέπει, καθ΄ όλη την διάρκεια της θητείας 

μας να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο κάτι περισσότερο, μεγαλύτερη συμμετοχή 

στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δεν είναι δυνατόν να επωμίζεται όλο το βάρος ο δήμος Σερρών. Το 

δεύτερο που θέλω να πω, που μιλούσα προηγουμένως για το ρεπερτόριο, θα ακολου-

θήσει στην τοποθέτησή μου ελάχιστη. Το έργο «Κάπταιν Χουκ» που είναι για τα 

παιδιά, είναι πολύ σημαντικό έργο. Άλλα, ήδη και πρέπει να το δούνε όλα τα σχολεί-

α, όχι μόνο του δήμου μας, αλλά όλου του νομού, έτσι, όμως ακόμη δεν άρχισαν πα-

ραστάσεις. Ήδη είμαστε 15, το Σάββατο είναι πρεμιέρα, παρόλα αυτά όμως αυτό, 

κύριε Δήμαρχε, δεν σημαίνει ότι δεν αργήσαμε. Υπάρχει αργοπορία, το Σάββατο εί-

ναι πόσο του μηνός 12 Νοεμβρίου, ναι πιστεύω ότι τουλάχιστον μέχρι 10-15 Οκτω-

βρίου θα έπρεπε να είχαμε αρχίσει. Για να προλάβουν όλα τα σχολεία να το δουν. 

Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Προλαβαίνετε, είστε σίγουρος;  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, άλλος, δεν νομίζω να θέλει να τοποθετηθεί. Δεν σήκωσε κα-

νείς χέρι. Και πάμε. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία αντιπρόεδρος. 

Αποστολίδου Ραχήλ: Θέλω να προσθέσω κάτι για τα πενήντα επτά χιλιάρικα που 

είπε ο κύριος Μηλίδης, ήταν περισσότερα, μας τα κατέβασαν τώρα. Την τελευταία 

φορά μας τα κατέβασαν. Εμείς διεκδικούμε, δεν μας δίνουν.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το θέμα, ολοκληρώθηκε το θέμα και μπαίνει 

σε ψηφοφορία. Όχι με συγχωρείτε είναι ενημέρωση και πάμε στο επόμενο θέμα 15ο: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης: α) 

Δημοτικών Συμβούλων, β) Προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινο-

τήτων και γ) υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες». 

Εισηγητής: O κ. Γαλάνης, ο αντιδήμαρχος. 

Γαλάνης Στέργιος: Αναμόρφωση γίνεται του προϋπολογισμού του δήμου για να 

μπορέσουμε να καλύψουμε ότι ανάγκες έχουμε  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Επόμενο θέμα 16ο : «Αποδοχή του ποσού των 40.000,00 € από τον 

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά το τέλος εγκατάστασης του νέου δικτύου της επιχείρησης. 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011. Εισηγητής: 

O κ. Γαλάνης. Κάποια ερώτηση;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα, νομίζω 

ότι από όλη αυτή διάθεση που έχει το δημοτικό συμβούλιο για την όσον το δυνατόν 

καλύτερη βελτίωση των εσόδων μας, έγινε μια προσπάθεια από την αρχή της χρο-

νιάς, η οποία όπως βλέπεται σήμερα αποδίδει, έγινε μια έρευνα από το τμήμα προσό-

δων και συγκεκριμένα να ευχαριστήσω την κυρία Μέλιου για την δουλειά που έκανε, 

την κυρία Μαδεμλή από την τεχνική διεύθυνση, και εσάς κύριε πρόεδρε, γιατί βοη-

θήσατε στις διαπραγματεύσεις, για να αρχίσουμε να εισπράττουμε χρήματα τα οποία 

τα προβλέπει ο νόμος και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-

κοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο ΟΤΕ μετά από συζητήσεις, στις οποίες προβήκαμε 

και διαπραγματεύσεις, δέχτηκε, όπως προβλέπεται άλλωστε, σύμφωνα με τον νόμο, 

να αρχίζει να μας καταβάλει αυτά τα τέλη, δηλαδή και το εφάπαξ τέλος διέλευσης, 

αλλά και το εφάπαξ τέλος εγκατάστασης για αυτό το νέο δίκτυο που έχει τοποθετήσει 

στην πόλη των Σερρών. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον κύριο Χατζηγε-

ωργίου, ο οποίος προσήλθε αρκετές φορές στον δήμο για να συνεννοηθούμε για αυ-

τήν την καταβολή, τα χρήματα είναι έτοιμα, σήμερα ψηφίζουμε ουσιαστικά πρόεδρε, 

κυρίες και κύριοι σύμβουλοι την αποδοχή, είναι τα πρώτα χρήματα που παίρνουμε 



   

από μια τέτοια περίπτωση, κύριε πρόεδρε, που αφορά ένα δίκτυο επικοινωνιών, έ-

χουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά πάνω σε αυτόν τον νόμο και στην απόφαση της Ε-

θνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έχουμε στείλει έγγραφα και 

στους άλλους και στις άλλες εταιρείες, οι οποίες έχουν δίκτυα μέσα στην πόλη μας 

και επειδή γνωρίζω ότι είναι ένα έτοιμα όλων των δημοτικών συμβούλων αυτό, έ-

χουμε δει πολύ διεξοδικά αυτό το θέμα, ζητούμε, γιατί μας δίνει την δυνατότητα ο 

νόμος από το 2010 και μετά, να διεκδικούμε αυτά τα ποσά σαν τέλος χρήσης να είστε 

σίγουροι ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι θα συνεχίσουμε, θα πάρουμε αυτά τα πρώτα 

σαράντα χιλιάδες ευρώ από τον ΟΤΕ, θα συνεχίσουμε για να πάρουμε όσα χρήματα 

μπορούμε να πάρουμε σαν τέλη χρήσης και από τους άλλους οργανισμούς οι οποίοι 

έχουν τις επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, κύριε πρόεδρε, τα δίκτυά τους μέσα στην 

πόλη των Σερρών. Έτσι ώστε να απολαύσει ο Σερραίος πολίτης, να του επιστραφούν 

αυτά τα χρήματα για να μπορέσει ο δήμος να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Αυτά είχα να πω, αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει κάτι είμαι στη διάθεσή σας.  

κ. Πρόεδρος: Κάποιος,  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Μια ερώτηση, μπορώ να κάνω τον αντιδήμαρχο;  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος: Τον αντιδήμαρχο, αν υπάρχει τιμή μονάδος, δηλαδή αυ-

τό το ποσό πως καθορίζεται, μέσα από διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχει τιμή μονά-

δος; Ανά μέτρο, ανά χιλιόμετρο, πως είναι;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Χασαπίδη, αν δείτε την εισήγηση, υπάρχει υπολογισμός 

τελών στον οποίο έχει προβεί η υπηρεσία, έχει γίνει δηλαδή και για το εφάπαξ τέλος 

διέλευσης, αλλά και για το εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ακριβής προσδιορισμός πως 

βγαίνει το ποσό, ανάλογα με τα μέτρα του δικτύου και σε αυτό συμφώνησε και ο 

ΟΤΕ και για αυτό μας καταβάλει αυτό το ποσό. Αλλά σας λέω ότι αυτό το τέλος 

χρήσης θα καταβάλλεται ετησίως πλέον. Θα έχουμε ετήσιο δηλαδή τέλος χρήσης, 

γιατί θα πρέπει αυτή η πόλη να διεκδικεί και να παίρνει πίσω αυτά που προβλέπονται 

από τον νόμο και νομίζω ότι οι πολίτες για αυτό μας έχουν στείλει εδώ για να διεκδι-

κούμε χρήματα τα οποία πρέπει να τα παίρνει σύμφωνα με τον νόμο και αν δεν διεκ-

δικεί κανείς σε κάθε περίπτωση μπορεί και να τα χάσει.  

Αν διαβάσετε, κύριε συνάδελφε, την εισήγηση σας λέω ότι υπάρχει ο νόμος, η από-

φαση της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο νόμος, δηλαδή ο νό-

μος είναι ο 3431/2006, και η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων είναι η 528/2009. Αναφέρεται στην εισήγηση ακριβώς, η εισήγηση 

είναι εμπεριστατωμένη, της κυρίας Μέλιου, την οποία πρέπει πολλές φορές να την 

ευχαριστήσω, έκανε πολύ δουλειά, κύριε πρόεδρε, σε ένα αντικείμενο το οποίο ήταν 

πρώτη φορά,… 

κ. Πρόεδρος: Το είπατε.  

Γαλάνης Στέργιος: … Ήταν πρώτη φορά, θα το πω πολλές φορές, γιατί είναι από τα 

θέματα, τα οποία, ναι δεν ξέρω αν θέλετε να σας αναλύσω τώρα πως βγαίνει αυτό το 

ποσό; Έχει υπολογιστεί πόσα ακριβώς είναι τα χιλιόμετρα του δικτύου, πόσα ακρι-

βώς πρέπει να πληρώσουν, αν θέλετε να σας διαβάσω. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αυτό είπατε ότι υπάρχει απόσταση δικτύου 

Γαλάνης Στέργιος: Έντεκα μισό είναι τα χιλιόμετρα του δικτύου, υπάρχει, 406 ευρώ 

είναι για το ένα τέλος, δεν θέλω να σας αναλύσω τώρα λεπτομέρειες που τις έχουμε 

δει. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γάτσιος. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο αντιδήμαρχο, βλέπουμε ότι ο νό-

μος ισχύει από το 2006, κακώς βεβαίως δεν έχουν παρθεί μέχρι τώρα από τις προη-

γούμενες δημοτικές αρχές τα συγκεκριμένα ποσά, αλλά γιατί είπατε, κύριε αντιδή-



   

μαρχε, ότι βρίσκεστε σε διαπραγμάτευση ή σε αναζήτηση με τις άλλες εταιρείες, ε-

φόσον το ορίζει ο νόμος θα έπρεπε ήδη να έχουμε και από τις άλλες εταιρείες. 

Γαλάνης Στέργιος: Γιατί, κύριε Γάτσιο, ο δήμος δεν είχε τα δίκτυα μέχρι τώρα. Α-

ναζητώ τα δίκτυα για να κάνω τους υπολογισμούς, το προσόδων, και να επιβάλω το 

τέλος, δηλαδή, έτσι ακριβώς που πρέπει να μας πληρωθεί. Τα δίκτυα δεν έχουμε, 

πρέπει να έχουμε τα δίκτυα, τι δίκτυα τηλεπικοινωνιών έχουν περάσει από την πόλη, 

στέλνω στις εταιρείες που γνωρίζω ποια δίκτυα έχουν, πρώτη φορά γίνεται αυτή η 

δουλειά στο δήμο, σε συνεργασία, δεν διαπραγματεύομαι το ποσό. Δεν εννοούσα αυ-

τό, σε κάθε περίπτωση, εντάξει.  

κ. Πρόεδρος: Υπό την έννοια της συνεργασίας. 

Γαλάνης Στέργιος: Ναι εντάξει, αυτό ακριβώς.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Η ΚΥΑ πότε υπογράφτηκε;  

Γαλάνης Στέργιος: Κοιτάξτε, τα τέλη χρήσης, όπως αναφέρει στην εισήγηση αφο-

ρούν, πρέπει να επιβληθεί αυτό το τέλος σε παλιά εγκατεστημένα, και νέα, μετά το 

2009, δίκτυα, εφόσον χρησιμοποιούνται και παρέχουν επικοινωνία, γιατί τα τέλη α-

φορούν ακριβώς την χρήση. Και το τέλος δηλαδή από το 2000 και μετά, άσχετα με το 

πότε ακριβώς έχει γίνει και πότε έχει γίνει η εγκατάστασή του, από το 2010 και μετά 

θα μπορούμε να εισπράττουμε αυτό το τέλος χρήσης.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε πρόεδρε, μπορώ συμπληρωματικά; 

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Των παρελθόντων ετών δεν προβλέπεται να τα ζητήσουμε και 

αυτά;  

Γαλάνης Στέργιος: Αυτό σας λέω, ότι λέει ο νόμος. Εδώ, όπως αναφέρει η εισήγηση 

από το 2010 και μετά αναφέρει. Δεν έχει σημασία πότε, δηλαδή σας λέω όπως ακρι-

βώς το λέει η εισήγηση. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Ο νόμος ισχύει από το έξι. 

Γαλάνης Στέργιος: Σας λέω ότι ο νόμος ισχύει, αλλά η απόφαση της Εθνική Επι-

τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είανι από το εννιά.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Άρα λοιπόν από το έντεκα ισχύει. 

Γαλάνης Στέργιος: Σας λέω το εννιά βγήκε η απόφαση. Το εννιά, της Εθνική Επι-

τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Είμαι στη διάθεσή σας να δείτε όλες τις 

λεπτομέρειες του φακέλου. Μα σας λέω ότι κάνουμε ακριβώς αυτό που πρέπει. Από 

το δέκα και μετά εισπράττουμε. Αυτό το δίκτυο του ΟΤΕ, αυτό το δίκτυο, για τον 

ΟΤΕ ψηφίζουμε σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει η απόφαση του 2010. Απόφα-

ση του δήμου Σερρών του 2010. Τώρα, καινούργιο είναι. Καινούργιο είναι, ναι. Το 

τέλος χρήσης ναι, θα αρχίσουμε να το εισπράττουμε, κανονικά, για όποτε πρέπει να 

το εισπράξουμε. Δεν θα το αφήσουμε σε καμιά περίπτωση έτσι. Αυτό σας λέω το λέει 

στην εισήγηση, αν διαβάσετε την εισήγηση το λέει. Κάθε έτος χρήσης από το 2010. 

Το λέει στην εισήγηση, ναι.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Νιζάμης.  

Νιζάμης Δημήτριος: Με κάλυψε στην απάντηση ο κύριος αντιδήμαρχος, οι άλλες 

εταιρείες, Hol και λοιπά, ή ποιες άλλες είναι, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε αυτή την 

στιγμή; 

Γαλάνης Στέργιος: Κάποιοι μας έχουν δώσει στοιχεία, κάποιοι δεν μας έχουν δώσει 

ακόμη, είμαστε ακριβώς σε αυτήν την αναζήτηση για να επιβάλουμε το τέλος, δεν θα 

αφήσουμε σε καμιά περίπτωση, κάποιον ο οποίος έχει δίκτυο τηλεπικοινωνιών στην 

πόλη ούτε να διανοηθεί να μην πληρώσει αυτό το τέλος. Αυτή την δουλειά κάνουμε. 

Θα πάρουμε τα χρήματα από όσους πρέπει να τα πάρουμε.  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε αντιδήμαρχε,  



   

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση, μισό λεπτάκι, ο κύριος Στεργίου ζήτησε προηγουμένως 

τον λόγο. 

Στεργίου Νικόλαος: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο τέλη. Έχει το τέ-

λος διέλευσης, το οποίο ισχύει από το 2009 και μετά και δεν μπορεί να πιαστεί καμιά 

από τις προηγούμενες ιδιωτικές εταιρείες γιατί είχαν κάνει το δίκτυό τους πριν το 

2009 και ο νόμος δεν έχει αναδρομικότητα. Ο ΟΤΕ έκανε το έργο του το 2010 για 

αυτό καταβάλει αυτά, σαν τέλη διέλευσης. Τα τέλη χρήσης είναι διαφορετικά κα εί-

ναι πολύ μεγάλη ιστορία για να την κυνηγήσουμε αυτήν την ιστορία. Πρέπει πρώτα 

να δώσουν όλες οι εταιρείες, οι ιδιωτικές το δίκτυο το οποίο έχουν μέσα στην πόλη 

των Σερρών, να γίνει η καταγραφή του δικτύου αυτού και μετά να επιβληθούν, τι πο-

σοστό καλύπτει η κάθε εταιρεία αυτή από συνδρομητές για να πληρώσουν τα τέλη 

χρήσης. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ δύσκολη και πιστεύω να την βά-

λουμε μπροστά.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε αντιδήμαρχε, έχετε καταγράψει τις ιδιωτικές εταιρείες, wind, 

τις έχετε καταγράψει;  

Γαλάνης Στέργιος: Έχουμε στείλει έγγραφα σε όλους. 

Γκότσης Ηλίας: Ποιες είναι αυτές, δηλαδή.  

Γαλάνης Στέργιος: Μπορώ να σας απαντήσω κάποια άλλη στιγμή, τις έχουμε κατα-

γράψει και έχουμε στείλει έγγραφα σε όλες. Φυσικά, εγγράφως, τους έχουμε απο-

στείλει, δηλαδή, έγγραφα, όλους, δεν έχουμε αφήσει κανέναν. Εδώ και πάρα πολύ 

καιρό, μπορώ να σας τα φέρω στο δημοτικό συμβούλιο ανά πάσα στιγμή.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Υπάρχει εδώ εταιρεία τηλε-

θέρμανσης, υπάρχει ολόκληρη ιστορία, αυτή που εκμεταλλεύτηκε όλο τον πλούτο 

των Σερρών, πλατείες, δρόμους τα πάντα. Τι γίνεται με αυτούς;  

Γαλάνης Στέργιος: Όπως αναφέρεται την εισήγηση, κύριε πρόεδρε, αναφέρεται σε 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ πολύ, το θέμα μας δεν είναι η τηλεθέρμανση. Περνάμε α-

μέσως στο επόμενο, κύριοι συνάδελφοι. Βεβαίως ψηφοφορία. 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δέκατο έβδομο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση αναμόρ-

φωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2011 που αφορά το 

υπόλοιπο της συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ΑΑΕ και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 110.259,37 €». Εισηγη-

τής: O κ. Δήμαρχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Παρακαλώ, κύριε 

Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, όπως γνωρίζετε 

το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. παρόλο που το 2009 και το 2010 είχε πάρει 

απόφαση για να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, όμως χρήματα δεν είχαν κατατε-

θεί, και τώρα έπρεπε να πάρουμε πάλι μια απόφαση για να συμμετέχουμε στην αύξη-

ση του μετοχικού κεφαλαίου. Ήταν θετική η απόφασή μας, πριν από λίγο καιρό είχα-

με ψηφίσει πίστωση εξήντα χιλιάδων ευρώ, συνολικά αυτά που χρωστάμε εμείς ως 

μετοχικό κεφάλαιο στη Ε.Σ.Α.Ν.Σ., ο δήμος Σερρών είναι εκατό εβδομήντα χιλιάδες, 

ναι ο πρώην δήμος Σερρών ναι, εννοείτε, βέβαια, αφού είπα εννιά, δέκα, ασφαλώς. 

Είναι εκατόν εβδομήντα χιλιάδες, είχαμε πάρει μια απόφαση και ψηφίσαμε πίστωση 

εξήντα χιλιάδες ευρώ, απομένει το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ για να ψη-

φίσουμε την πίστωση του υπόλοιπου αυτού ποσού εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ, διότι 



   

αυτά, και έχει πάρει απόφαση το διοικητικό συμβούλιο και όλοι οι δήμαρχοι που 

συμμετέχουν να συνεισφέρουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου 

να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. στις υποχρεώσεις της. Οι άμεσες υποχρε-

ώσεις της είναι η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, η αμοιβή του 

τεχνικού συμβούλου για το εργοστάσιο μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και 

άλλα λειτουργικά έξοδα. Αυτή είναι η εισήγηση.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις. Ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν επί του θέματος; Ο κύ-

ριος Μηλίδης. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ερωτήσεις δεν υπάρχουν, ερωτήσεις;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, αν θέλετε. Ερωτήσεις.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι προσφέρει η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. μέχρι σήμερα στην πόλη των 

Σερρών; Τι προσφέρει, δηλαδή. Ποια είναι η προσφορά της.  

κ. Πρόεδρος: Άλλη ερώτηση, υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι; Δώστε μια σύντομη απά-

ντηση, κύριε Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ετοίμασε όλη 

την διαδικασία για την κατασκευή του εργοστασίου μηχανικής και βιολογικής επε-

ξεργασίας απορριμμάτων που γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση της 

προεπιλογής, έχουν επιλεγεί πενήντα, συγνώμη πέντε υποψήφιοι ανάδοχοι, πέντε ε-

ταιρείες, οι οποίες, εν συνεχεία θα περάσουν στη φάση την δεύτερη για το ποιος θα 

πάρει το εργοστάσιο μετά από διαγωνισμό. Και επίσης προετοίμασε όλη την διαδι-

κασία για την ανάδειξη αναδόχου τεχνικού συμβούλου που θα παρακολουθεί την όλη 

αυτή διαδικασία κατασκευής του εργοστασίου μηχανικής και βιολογικής επεξεργα-

σίας. Αυτά έκανε η πρώην διοίκηση της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα μπορούσα να επεκτείνω λίγο την ερώτηση, αυτός ο ανάδο-

χος που λέτε, τεχνικός σύμβουλος, πόσα χρήματα θα πάρει;  

κ. Δήμαρχος: Ο τεχνικός σύμβουλος, νομίζω περίπου στις 300.000,00 ευρώ, για όλα 

αυτά τα χρόνια, είναι αρκετά χρόνια αυτά, (ακούγεται ο κ. Αναστασιάδης που λέει 

400.000,00). Χωρίς τεχνικό σύμβουλο δεν γίνεται, και για το κύτταρο αυτό που κα-

τασκευάστηκε στο Παλαιόκαστρο, κατασκευάστηκε, έγινε η επιλογή αναδόχου και 

τεχνικού συμβούλου και εν συνεχεία κατασκευάστηκε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. 

Και το κύτταρο στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου που έγινε, έγινε αφού προηγουμένως α-

ναδείχθηκε ανάδοχος τεχνικός σύμβουλος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Το ποσό να μας πείτε.  

κ. Δήμαρχος: Το ποσό, αυτά βγαίνουν μετά από διαγωνισμό. Συμμετέχουν, συμμε-

τείχαν και άλλη και αναδείχθηκε αυτός.  

Γκότσης Ηλίας: Δήμαρχε, άλλη εταιρεία παίρνει την κατασκευή, άλλο ο τεχνικός 

σύμβουλος, άλλη εταιρεία;  

κ. Δήμαρχος: Ναι, ο τεχνικός σύμβουλος ετοιμάζει όλη τη διαδικασία του διαγωνι-

σμού, επιβλέπει την κατασκευή και τα λοιπά. Έχει την ευθύνη αυτή. Δεν έχει καμιά 

σχέση ο τεχνικός σύμβουλος με το έργο. Άλλες εταιρείες, βέβαια. Ήδη έχει γίνει η 

προεπιλογή των πέντε, οι οποίοι θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για να πάρουν το 

εργοστάσιο.  

Γκότσης Ηλίας: Από επιτροπή θα βγει ο ανάδοχος; 

κ. Δήμαρχος: Ε, βέβαια. 

Γκότσης Ηλίας: Θα είναι και μέσα αυτός ο τεχνικός σύμβουλος;  

κ. Δήμαρχος: Ο τεχνικός σύμβουλος, βέβαια, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του.  

Γκότσης Ηλίας: Θα βοηθήσει στην…. 

κ. Δήμαρχος: Θα προσφέρει την τεχνική του υποστήριξη στην όλη διαδικασία. 

Γκότσης Ηλίας: Μάλιστα, όχι, ρωτάμε για να ενημερωθούμε 



   

κ. Δήμαρχος: Ναι, ναι, καλά κάνετε, βεβαίως. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος. Κάποιος συνάδελφος. Ο κύριος 

Μηλίδης, άλλος, ο κύριος Αναστασιάδης, άλλος κανείς όχι. Οι δύο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βέβαια πήρα 

κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Δήμαρχο, το μόνο που θέλω να πω εδώ στο Δημο-

τικό Συμβούλιο είναι ότι η συμμετοχή μας, όχι μόνο ημών, αλλά και όλων των δή-

μων, αλλά κυρίως του δήμου Σερρών είναι αρκετά μεγάλη και θέλω επιτέλους, γιατί 

τα τελευταία χρόνια δεν είδαμε και πολύ σημαντικό έργο από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ., εγώ 

τουλάχιστον δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν, αυτά τα χρήματα να πιάσουν 

τόπο. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Να πιάσουν τόπο, επιτέλους να λειτουργήσουν 

τα κύτταρα, το ΧΥΤΥ, δεν ξέρω τι θα λειτουργήσει, αλλά να λειτουργήσουν και να 

γίνεται αυτή η αποκομιδή των σκουπιδιών, να τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Τα λε-

φτά είναι πολλά, είναι αρκετά και θέλουμε να δούμε έργο, αυτό τίποτε άλλο, τα άλλα 

απαντήθηκαν με την ερώτησή μου.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο δήμος Σερρών, ως είναι γνωστόν έχει δικό του ΧΥΤΑ, 

δεν χρειάζεται καμία εταιρεία Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Μέχρι τώ-

ρα ο δήμος Σερρών διαχειρίζεται μόνος του τα στερεά απόβλητα μέχρι σήμερα. Για 

ποιο λόγο ο δήμος Σερρών έδωσε στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ολόκληρο κτίριο, χωρίς να πλη-

ρώσει μια δεκάρα, στο Μητρούσι. Δεύτερο, για ποιο λόγο να χρεώνεται ο δήμος 

Σερρών εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τώρα, και δεν φτάνει αυτή εταιρεία είναι τάχα 

αναπτυξιακή εταιρεία, δέχεται σύμβουλο, σύμβουλο και να πληρώσει τον διαγωνισμό 

που πήγε να κάνει η Ε.Σ.Α.Ν.Σ., το διοικητικό συμβούλιο για 400.000,00 ευρώ, δια-

γωνισμό, διεθνή. Να πάρει σύμβουλο, να συμβουλεύει την αναπτυξιακή αυτή εται-

ρεία, στερεών αποβλήτων. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά, αυτά έχουν καταστρέψει 

την Ελλάδα. Καταλαβαίνεται. Μας έχουν ρημάξει. Μας έχουν φέρει και μας έχουν 

φέρει. Διακόσιες χιλιάδες το θέατρο, εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εδώ, άλλες διακό-

σιες χιλιάδες θα δώσουμε για ειδικό σύμβουλο, να συμβουλεύει αυτή την Ε.Σ.Α.Ν.Σ., 

τι π5άγματα είναι αυτά μας έχετε καταστρέψει. Εσείς όλοι είστε υπάλληλοι δεν σας 

νοιάζει, ωραία είστε εσείς, μια χαρά είστε, για ρωτήστε τον ελεύθερο επαγγελματία 

πως βγάζει μεροκάματο; Κάντε και πολιτική από πάνω! Αυτές οι εταιρείες μας έχουν 

ρημάξει. Δεν το καταλαβαίνετε. Μας στέλνουν στην χρεοκοπία. Με δανεικά λεφτά 

ζούμε, το ξέρετε; Και πετάτε λεφτά έτσι. Δεν είναι δικά σας λεφτά, δεν τα βγάζετε με 

κόπο. Άλλοι τα βγάζουν με κόπο. Κύριε πρόεδρε, έχετε και εσείς ευθύνη. Μην κοιτάς 

που είναι κοντά σου ο άλλος, έχετε και εσείς ευθύνη. Διότι είστε δεύτερος στην ιε-

ραρχία. Να το ξέρετε. Πολλά λεφτά φεύγουν. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι πεντακόσιες 

χιλιάδες, αμέσως – αμέσως μαζεύονται. Ξέρετε τι μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά 

τα πεντακόσια χιλιάρικα εμείς οι Σερραίοι.; Πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν 

σας ενδιαφέρει καθόλου. Κάντε αυτό που κάνετε, Είναι κρίμα, και με ποιο δικαίωμα 

εσείς δώσατε στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. μια εταιρεία που είναι του νομού και όχι Σερραϊκή 

δωρεάν ολόκληρο κτίριο. Μπορείς να μου πεις; Με πιο δικαίωμα το κάνατε αυτό το 

πράγμα; Πέστε μου σας παρακαλώ; Συμπεριφορές είναι αυτές τώρα; Εγώ αυτό ήθελα 

να πω και λυπάμαι πάρα πολύ που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 



   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    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 πάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το 18ο θέμα το συζητήσαμε 

χθες, το 19ο το αφήνουμε για το τέλος, δεν έχει σημασία, περιμένουμε και την κυρία 

Σαραντίδου, υποσχέθηκα ότι θα τα συζητήσουμε στο τέλος αναμένοντας τις δύο συ-



   

ναδέλφισσες, έτσι, λοιπόν, και πάμε στο 20ο θέμα κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση υ-

ποβολής πρότασης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της 

πράξης «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημόσιων Χώρων στο Δήμο Σερ-

ρών», προϋπολογισμού 5.000.000,00 € και ορισμός υπευθύνου της συγκεκριμένης 

πράξης καθώς και αναπληρωτή αυτού. Εισηγητής είναι ο αντιδήμαρχος, ο κ. Γρηγο-

ριάδης Π. Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Πρόκειται για μια νέα πρόταση από τον δήμο Σερρών 

προς το ΕΠΕΡΑΑ με τίτλο: «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημόσιων Χώ-

ρων». Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων με 

την χρήση βιοκλιματικών τεχνικών έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση της θερμοκρασί-

ας στις επιλεγμένες περιοχές τους καλοκαιρινούς μήνες και την βελτίωση του αισθή-

ματος άνεσης των κατοίκων.  

Περιοχή παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης και βελτίωσης της μικρο-

κλιματικής συμπεριφοράς, στον αστικό ιστό της πόλης των Σερρών ανέδειξαν ως 

προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης την περιοχή των οδών Νικ. Νικολάου και Δυτ. 

Θράκης και των καθέτων αυτών. Να σημειώσω ότι συμπεριλαμβάνονται και το πάρ-

κο στον πρώην στρατιωτικό φούρνο, και το πάρκο που είναι δίπλα στην εκκλησία 

του Τιμίου Σταυρού, και κάποιο άλλο πάρκο που είναι στην Νικ. Νικολάου.  

Προτεινόμενες παρεμβάσεις. Αναβάθμιση της περιοχής με χρήση ψυχρών υλικών 

επικάλυψης, ασφαλτικά, πλάκες πεζοδρόμων, φυτεύσεις, σκιασμοί, διαπλάτυνση πε-

ζοδρομίων και εφαρμογή ήπιας κυκλοφορίας, διάδρομοι ποδηλάτου, χρήση υδάτινων 

στοιχείων ως πηγή δροσισμού, επιδαπέδιοι ανεμιστήρες, και υπαίθριοι ανεμιστήρες 

οροφής, διαμόρφωση υφιστάμενων πάρκων, κεντρικών χαρών σε θεματικά πάρκα.  

Επομένως παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη για αυτήν την πρόταση, ως πρώτον 

και ως δεύτερον να ορίσουμε για την συγκεκριμένη πράξη τον υπεύθυνο και τον α-

ναπληρωτή. Ως υπεύθυνος προτείνεται ο κύριος Πάλας και η κυρία Κοκκινίδου, ως 

αναπληρώτρια. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, ερωτήσεις.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να πω δυο πράγματα. Τι πράγματα είναι αυτά; Μόνο με 

δάση, έχουμε τα στρατόπεδα. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει μόνο με τα δάση. Με αυ-

τά που λέτε τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Για αυτό τώρα που έχουμε τα στρατόπεδα να 

τα κάνουμε τεράστια δάση και οι δύσκολες μέρες του χειμώνα, α, του καλοκαιριού 

να πηγαίνουν εκεί οι Σερραίοι. Αυτά που λέτε τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα;  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση; Και ο κύριος 

Γάτσιος μετά.  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε αντιδήμαρχε, τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, βαρύνουν;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Είναι ενδεικτικά τα πέντε εκατομμύρια, ο τελικός προϋ-

πολογισμός θα καθοριστεί μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη.  

Γκότσης Ηλίας: Η μελέτη. Βαρύνουν;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Είναι πρόγραμμα. Δεν έχει επιβάρυνση. 

Γκότσης Ηλίας: Άρα εμείς υποβάλλουμε πρόταση και περιμένουμε την έγκρισή της. 

Έτσι. Ευχαριστώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Επιβάρυνση, κύριε αντιδήμαρχε, είναι τα είκοσι πέντε χιλιάρι-

κα που ψηφίσαμε για την μελέτη. Το θυμάστε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Η μελέτη δεν ψηφίστηκε, κύριε αντιδήμαρχε;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Η μελέτη είναι μέσα από το πρόγραμμα.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Από κει θα είναι τα λεφτά;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Δεν ψηφίσαμε τίποτε μέχρι τώρα, αυτή είανι καινούργια 

πρόταση.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Εγώ σαν να θυμάμαι, κάτι.  



   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Είναι παραπλήσια. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Είναι παραπλήσια, αν κάνω λάθος, γιατί θυμάμαι ότι μιλούσα-

με για αυτούς τους δρόμους  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Έχετε δίκαιο, την στιγμή που έχουμε την δυνατότητα να 

κάνουμε πρόταση και τώρα, μπορεί να πάρουμε και τις δύο, μπορεί να εγκριθεί μία ή 

καμία. Αλλά δεν είναι η πρόταση που λέτε. Αυτή είανι νέα πρόταση. Καταλάβατε, 

είναι νέα πρόταση που θέλουμε να υποβάλλουμε τώρα. Δεν έχει σχέση με αυτό που 

εννοείται.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Θέλω να ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, κύριε 

πρόεδρε, ποιος ετοιμάζει την συγκεκριμένη μελέτη; Και ένα επιπρόσθετο βεβαίως, αν 

είναι από αυτά που άκουσα από τον κύριο αντιδήμαρχο, ότι θα πληρωθεί μέσα από το 

πρόγραμμα, δηλαδή ποιος την ετοιμάζει και μετά θα τον πληρώσουμε μέσα από το 

πρόγραμμα; Εάν θα ενταχθεί μέσα, θα πληρωθεί ο συγκεκριμένος, αυτόν που επιλέ-

ξαμε, ποιος είναι αυτός;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Προς το παρόν την πρόταση, το σχεδιάγραμμα αυτό το 

υποβάλλει η υπηρεσία μας. Μέσω της υπηρεσίας ήρθε εδώ σε μένα, για να κάνω την 

εισήγηση.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Ποιον θα πληρώσουμε;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Όχι, εγώ απάντησα στον κύριο Μηλίδη. Που αναφέρθη-

κε σε άλλη πρόταση. Σε άλλη πρόταση αναφερόταν τα είκοσι πέντε χιλιάρικα. Δεν 

είναι σε αυτήν την πρόταση.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Δεν θα γίνει μελέτη τώρα, τώρα θα κάνουμε την πρόταση, 

αν γίνει η πρόταση δεχτεί τότε θα κάνουμε την μελέτη, αυτό ρωτάει ο κύριος Γά-

τσιος.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Το θέμα να το αναλύσουμε καλά κύριε αντιδήμαρχε για να το 

καταλάβουμε. Είπατε ότι η πρόταση θα πληρωθεί μέσα από το πρόγραμμα. Δηλαδή, 

ποιος την ετοιμάζει, έστω αν θέλετε έτσι, το θέμα μας δεν είναι για την άλλη. Για την 

διαδικασία μιλάω εγώ, η διαδικασία με ξενίζει λίγο έτσι όπως την αναφέρατε.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Άλλο πρόταση, άλλο μελέτη, εμείς θέλουμε να κάνουμε 

πρόταση τώρα, εάν μας εγκριθεί η πρόταση θα έρθει εδώ πάλι το θέμα. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Είπατε προηγουμένως, ξαναλέω, κύριε αντιδήμαρχε, και δεν 

ξέρω αν το λέω με σαφήνεια, ότι την όποια πρόταση τέλος πάντων, η όποια πρόταση 

μιλάμε, θα την πληρωθεί κάποιος, ο οποίος την ετοιμάζει και την ωριμάζει μέσα από 

το πρόγραμμα. Ποιος είναι αυτός;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Δεν υπάρχει κανένας, δεν εγκρίθηκε τώρα για να συνε-

χίσουμε, να ετοιμάσουμε την πρόταση. Όταν θα μας εγκριθεί, τότε θα ετοιμάσουμε. 

Δεν υπάρχει κανένα κονδύλιο αυτή τη στιγμή.  

Είναι δύο προτάσεις, σε άλλη πρόταση αναφέρθηκε ο κύριος Μηλίδης, είναι παρεμ-

φερής πρόταση για τις ίδιες οδούς, εκεί χρειάστηκαν τα είκοσι πέντε χιλιάρικα. Για 

την ίδια περιοχή υποβάλαμε και άλλη πρόταση, παραπλήσια, για αυτό ρώτησε ο κύ-

ριος Μηλίδης.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Θα πληρωθεί εκείνη η πρόταση μέσα από το πρόγραμμα. 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Ακριβώς. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Αυτό ρωτάω, αυτή από πού θα πληρωθεί και ποιος θα τα πάρει;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Όταν θα εγκριθεί τότε θα δούμε ποιος θα κάνει την πρό-

ταση. Δεν υπάρχει τίποτε να πληρωθεί εδώ, εδώ είναι ενδεικτικός ο προϋπολογισμός, 

μπορεί να χρειαστούν τρία οχτακόσια, μπορεί τέσσερα και μισό εκατομμύρια, μπορεί 

πέντε διακόσια, καταλάβατε. Για αυτό λέμε, ενδεικτικά πέντε εκατομμύρια.  

κ. Πρόεδρος: Δεν νομίζω να χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Είναι υποβολή πρότα-

σης, κύριοι συνάδελφοι.   



   

Φωτιάδης Στέφανος: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε αντιδήμαρχε, όταν λέμε υποβολή πρότασης, σημαίνει 

σύνταξη τεχνικού δελτίου. Για να συντάξεις τεχνικό δελτίο πρέπει να έχεις το όλο της 

μελέτης. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να συντάξεις τεχνικό δελτίο έτσι στο τίποτε. Επί 

του τεχνικού δελτίου, για να ενταχθεί μια πρόταση, έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Ότι 

δεν είναι σε περιγραφή του τεχνικού δελτίου δεν εγκρίνεται και δεν μπορεί στη συνέ-

χεια να υποβληθεί συμπληρωματικά. Άρα λοιπόν, με τον τρόπο που απαντήσατε μας 

είπατε μια αλήθεια. Κάποιος σας οργανώνει, φέρνει μέσα στην υπηρεσία το τεχνικό 

δελτίο, το υποβάλλετε εσείς από την υπηρεσία το τεχνικό δελτίο, μην κάνετε πως δεν 

καταλαβαίνετε! Σας ρωτάει τόση ώρα και δεν του απαντάτε ευθέως. Δεν είναι κακό, 

πέστε ότι συνεργαζόμαστε με ένα γραφείο, μας ετοιμάζει τα τεχνικά δελτία τα υπο-

βάλλουμε, άμα θα εγκριθεί, στη συνέχεια αυτό το γραφείο θα μας φέρει την μελέτη 

για να την ξαναστείλουμε. Πέστε το λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Λοιπόν, αν θέλετε να πω αυτό που θέλετε να ακούσετε, 

δεν είανι αυτό το πράγμα. Η υπηρεσία θα υποβάλλει την πρόταση. 

Φωτιάδης Στέφανος: Η υπηρεσία συντάσσει τεχνικό δελτίο; 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Η υπηρεσία θα υποβάλλει την πρόταση. Δεν υπάρχει 

κανένα γραφείο.  

Φωτιάδης Στέφανος: Ποιος θα ωριμάσει την πρόταση μετά, και πως θα πληρωθεί 

μέσα από το πρόγραμμα; Ποιος θα πάρει τα λεφτά;  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Για ποια λεφτά μιλάτε;  

Φωτιάδης Στέφανος: Για την σύνταξη της μελέτης.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Όταν θα εγκριθεί, αν εγκριθεί, θα έρθει εδώ και θα δού-

με αν χρειαστεί να πάρει κάποιος άλλος, κάποιο γραφείο που λέτε εσείς και υπαινίσ-

σεστε ή θα την κάνει η υπηρεσία. Αυτήν την στιγμή σας λέω ότι υπάρχει μια πρότα-

ση για υποβολή… 

Φωτιάδης Στέφανος: Μάλιστα… 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: … από την υπηρεσία μας…. 

Φωτιάδης Στέφανος: Μάλιστα… 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Δεν ανέφερα ότι κάποιος θα πάρει χρήματα ή κάποιος 

είναι πίσω από την πρόταση.  

Φωτιάδης Στέφανος: Είπατε ότι για την ίδια περιοχή θα πληρωθεί ο μελετητής μέσα 

από την μελέτη.  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης: Μα μιλάμε τώρα για ένα θέμα που ήταν πριν από μήνες. 

Δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε σε αυτό. Ο κύριος Μηλίδης κατάλαβε ότι 

είναι μια άλλη πρόταση και τελείωσε το θέμα. Δεν σας καταλαβαίνω.  

Φωτιάδης Στέφανος: Όσοι έχουν σχετική εμπειρία, όλοι κατάλαβαν! Το πρόγραμμα 

είναι συγκεκριμένο,… 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα χθεσινά με τους διαλόγους, ξέρετε πάρα πολύ 

καλά, κύριοι συνάδελφοι, (χτύποι κουδουνιού). Κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε πάρα πο-

λύ καλά ότι ο κανονισμός δεν επιτρέπει τον διάλογο. Επιτέλους, δηλαδή! Πρέπει να 

σεβαστούμε τον κανονισμό αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι. Λοιπόν, επί του 

θέματος. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί;  

κ. Δήμαρχος: Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι.  

κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, κύριε Δήμαρχε, καμία τοποθέτηση, παρακαλώ κύριε 

Δήμαρχε, και ολοκληρώνουμε.  

κ. Δήμαρχος: Θέλω να προσθέσω το εξής. Έχουμε ένα γραφείο προγραμματισμού με 

κάποιους υπαλλήλους εκεί και συγκεκριμένα δύο κυρίες που είναι άριστες στη δου-

λειά τους. Και αυτά που ακούγονται είναι προσβλητικά για αυτό το γραφείο που δου-



   

λεύει πραγματικά υποδειγματικά και ετοιμάζει τις μελέτες και όλα τα πάντα, ότι δι-

καιολογητικά χρειάζονται, τα ετοιμάζει αυτό το γραφείο με πάρα – πάρα πολύ δου-

λειά. Και μέσα στο 2011 μόνο έχει καταθέσει, έχουμε καταθέσει, σε συνεργασία με 

το γραφείο προγραμματισμού, είκοσι προτάσεις, και, είκοσι μία προτάσεις και διεκ-

δικούμε τριάντα εκατομμύρια ευρώ. Ας μην απογοητεύουμε αυτούς τους υπαλλήλους 

που δουλεύουν τόσο καλά.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε Δήμαρχε, τώρα συγνώμη αλλά  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γάτσιο, σας παρακαλώ πολύ, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαί-

νει σε ψηφοφορία. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. (Χτύποι κουδουνιού). Επιτέ-

λους. (Ξανά χτύποι κουδουνιού). Λοιπόν, κύριε Σταυρόπουλε, το θέμα μπαίνει σε 

ψηφοφορία. 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 



   

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    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, πάμε στο επόμενο θέμα κύριοι συνάδελφοι, είναι το εικοστό 

πρώτο: [Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου 

μας έτους 2012», προϋπολογισμού 47.000,00 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 

του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης]. Εισηγητής: O κύριος Μυστακί-

δης, ο κύριος αντιδήμαρχος.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελ-

φοι. Το έργο αυτό αφορά τη χρήση grader σε κάποιες δημοτικές ενότητες του δήμου 

μας, δηλαδή στην δημοτική ενότητα του Καπετάν Μητρούση, στην δημοτική ενότη-

τα Λευκώνα και σε κάποιες κοινότητες Βροντούς και Ορεινής. Είναι γραμμένο στο 

τεχνικό πρόγραμμα του 2012, έχει προϋπολογισμό 47.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ και 

θα εκτελεστεί με εργολαβία μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την διαμόρφωση των αγροτικών δρόμων, οι οποίοι αγρο-

τικοί δρόμοι, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, υπάρχει ένα πλάνο στην τεχνική πε-

ριγραφή, και περιλαμβάνει τις εργασίες της αναμόχλευσης του καταστρώματος, της 

μόρφωσης, της ισοπέδωσης και του σιδερώματος. Το φέρνουμε έγκαιρα στο δημοτι-

κό συμβούλιο για να προλάβουμε τις διαδικασίες διότι θα είναι με μειοδοτικό διαγω-

νισμό. Να προλάβουμε δηλαδή την περίοδο την ανοιξιάτικη του 2012 για τις καλ-

λιέργειες των αργών. Έχουμε χαρακτηρίσει κάποιες περιοχές στις δημοτικές ενότη-

τες, μετά από υπόδειξη των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων, και στη συνέ-

χεια έχουμε την προσμέτρηση και τον προϋπολογισμό. Παρακαλώ την ψήφιση αυτού 

του έργου, διότι είναι ένα έργο αναγκαίο για να λειτουργήσει ο αγροτικός πληθυσμός 

των παραπάνω δημοτικών ενοτήτων.  

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις παρακαλώ. Μισό λεπτάκι ο γραμματέας να καταγράψει. 

Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση. Ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος 

Γάτσιος και ο κύριος Δινάκης, αν δεν καλυφθεί.  

Έχετε τον λόγο, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε αντιδήμαρχε, πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρό το έργο 

αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί την προηγούμενη περίοδο είχαμε πολλά προβλήματα 

με την αγροτική οδοποιία. Εγώ τουλάχιστον είχα πολλά παράπονα από τους κατοί-

κους των αγροτικών μας περιοχών που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους 

δρόμους.  

Το ερώτημά μου είναι, όταν δίνουμε, όπως προηγουμένως είπα, εκατόν εβδομήντα 

χιλιάδες ευρώ για την ΕΣΑΝΣ. Το ΔΗΠΕΘΕ και τα λοιπά, αυτά τα σαράντα επτά 

χιλιάρικα τι μπορεί να κάνουν για την αγροτική οδοποιία. Έχετε άποψη να πείτε, δη-

λαδή θα γίνει κάτι με τα σαράντα επτά χιλιάρικα; Είναι αρκετά μεγάλη περιοχή πλέ-

ον δεν είναι όπως παλιά, έχουμε τρεις πρώην Καποδιστριακούς δήμους με μεγάλο 



   

κάμπο, ο πρώην δήμος Σερρών που είναι αυτός που είναι, για αυτό έτσι, θα πρέπει να 

δούμε τα ποσά κάποια στιγμή, ξέρω ότι υπάρχει οικονομική στενότητα, το ξέρω, αλ-

λά νομίζω ότι σε κάποια έργα πρέπει να δίνετε μια ιδιαίτερη έμφαση. Υπήρχαν πάρα 

πολλά προβλήματα πέρυσι. Αυτή είναι η ερώτησή μου.  

Μυστακίδης Παύλος: Συμφωνώ, κύριε Μηλίδη, απόλυτα είναι θέμα χρημάτων, εί-

ναι θέμα του λογιστηρίου που δεν βρήκε άλλα χρήματα στους κωδικούς, και αυτό 

που σκεφτόμαστε, νομίζω ότι θα μας καλύψουν, εάν προλάβουμε τις διαδικασίες με 

την δημοπρασία, με τον μειοδοτικό διαγωνισμό, νομίζω ότι θα καλυφθούμε και με 

την βοήθεια με ένα grader που έχουμε εμείς με χειριστή και ένα grader το οποίο έ-

χουμε και να δούμε πως θα το καλύψουμε με χειριστή. Αφήσαμε έξω την δημοτική 

ενότητα Σκουτάρεως, διότι υπολογίζουμε αυτό το grader που έχουμε με τον χειριστή 

να δουλέψει εκεί πέρα, θα υποβοηθηθεί και από τον ΤΟΕΒ, διότι εκεί υπάρχει μεγά-

λο δίκτυο στον αναδασμό, και πιστεύω ότι θα καλυφθούμε.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γάτσιος. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Στην ερώτησή μου, κύριε πρόεδρε καλύφθηκα, αλλά με αφορ-

μή με αυτό που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρη-

ση. Ακούγαμε και χθες, ακούσαμε και τώρα από τον κύριο αντιδήμαρχο, αυτήν την 

στιγμή. Δεν υπάρχει κωδικός από το λογιστήριο για να κάνουμε αγροτική οδοποιία. 

Ποιος διοικεί αυτόν τον δήμο; Το λογιστήριο, τον κωδικό τον βάζουμε εμείς. Όσα 

χρήματα θέλουμε βάζουμε, όσα χρήματα θέλουμε βγάζουμε. Μην το ξαναλέτε αυτό 

το πράγμα, δηλαδή, και χθες το λογιστήριο δεν επέτρεπε και τώρα. Το λογιστήριο 

μεταφέρει κωδικούς όπου και όπως θέλει η δημοτική αρχή.  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Δινάκης.  

Μυστακίδης Παύλος: Να απαντήσω, πρώτα; 

Δινάκης Κωνσταντίνος: Όχι, όχι, να πω κάτι μήπως και σας καλύψω. Κύριοι συνά-

δελφοι, από τις λίγες γνώσεις που έχω για το θέμα αυτό σχετικά, στο σχετικό θέμα 

είναι το εξής. Οι σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, φτάνουν 

και παρά φτάνουν. Και εξηγώ. Διακόσια ευρώ ημερησίως παίρνει ένας διαμορφωτής 

με τον χειριστή του, τα πετρέλαιά του, να δουλεύει σε οκτάωρη βάση. Σημαίνει 240 

ημέρες. Αν έχουμε 240 μέρες έναν διαμορφωτή μέσα στον δήμο μας θα τα κάνουμε 

όλα άσφαλτο. Απλά θέλει καλή παρακολούθηση. Κατά συνέπεια, θέλει δηλαδή, όλοι 

μαζί να βάλουμε το χέρι μας, την γνώμη μας, την συμβουλή μας, και να αξιοποιή-

σουμε αυτά τα λεφτά που δίνονται από την δημαρχεία. Ευχαριστώ.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Εκτίμησή μου είναι,… 

Αναστασιάδης Αντώνιο: Κύριε, έχουμε σειρά.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Εγώ., κύριε Αναστασιάδη, και μετά εσείς, σας έχω γράψει. 

Εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος Δινάκης δεν γνωρίζει από αγροτικούς δρόμους, γιατί 

με 47.000,00 ευρώ, κύριε Δινάκη, στους πρώην Καποδιστριακούς δήμους το μόνο 

που μπορούμε να κάνουμε είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, γιατί; Γιατί πρώτα 

θέλει κατά αρχήν αυτό που έγινε πέρυσι, που έγινε φέτος στην καλλιεργητική περίο-

δο να ρίχνουμε χώμα, εάν δεν μπορούμε να βρούμε χαλίκια τα οποία θα μπορούν να 

πιάνουν τόπο στο δρόμο για να μπορεί να γίνεται η αποκατάσταση του δρόμου, με 

χώμα και να περνάει μόνο grader δεν γίνεται τίποτε.  

Αλήθεια πιστεύετε ότι με 47.000,00 ευρώ οι πρώην Καποδιστριακοί δήμοι, όπως πο-

λύ σωστά είπε ο κύριος Μηλίδης, υπάρχει περίπτωση να γίνει αποκατάσταση των 

δρόμων; Εάν αναφέρεστε, και για αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, η ερώτησή μου είναι 

εκεί. Όταν αναφέρεστε στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες θα ήθελα να μου ανα-

φέρετε σε ποιες τοπικές και δημοτικές κοινότητες γιατί μιλήσατε αόριστα, κύριε α-

ντιδήμαρχε, ότι στους πρώην Καποδιστριακούς δήμους. Συγκεκριμένα, πείτε μου 

στον πρώην Καπετάν Μητρούση, σε ποιες δημοτικές και τοπικές κοινότητες; Όλες; 



   

Εάν είναι όλες, τότε τα σαράντα επτά χιλιάρικα δεν είναι ούτε για το 1/10 αυτού που 

προσπαθείτε να πείσετε εδώ το δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει αυτά τα σαράντα 

επτά χιλιάρικα. Είναι πολύ μικρό το ποσό.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Λίγο τον λόγο επί προσωπικού.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ.   

Δινάκης Κωνσταντίνος: Επί προσωπικού ο λόγος… 

κ. Πρόεδρος: Έχει δικαίωμα να μιλήσει, κύριε Δήμαρχε, εφαρμόζουμε τον κανονι-

σμό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι, τον κανονισμό λει-

τουργίας του δημοτικού συμβουλίου.  

Δινάκης Κωνσταντίνος: Θέλω να ανταπαντήσω στον γραμματέα και φίλο μου, τον 

κύριο Χουρουζίδη ότι πολύ καλή γνώση έχω στο θέμα και γνωρίζω ακριβώς τι είπα. 

Και ξαναλέω, έτσι μήπως δεν το κατάλαβαν. Διακόσια ευρώ ημερησίως θέλει ένας 

διαμορφωτής σε οκτάωρη βάση μαζί με τα πετρέλαιά του και ο χειριστής του. Αν αυ-

τά τα διαιρέσουμε δια σαράντα επτά χιλιάδες μας κάνουν 240 ημέρες περίπου. Κατα-

λαβαίνετε λοιπόν ότι εάν δουλέψει 130, οι υπόλοιπες΄130 ημέρες θα είναι για χαλίκια 

και οτιδήποτε θέλετε εσείς. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει εμείς να βάλουμε το χέρι 

μας, να ψάξουμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί και να 

τους εποπτεύσουμε. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Έχετε τον λόγο, κύριε Αναστασιάδη. Ο επόμενος του κυρίου Αναστα-

σιάδη, ποιος είναι; Ποιος είναι γραμμένος. Έχει γραφτεί η κυρία Αρναούτογλου; Έχει 

γραφτεί η κυρία Αρναούτογλου. Μάλιστα. Παρακαλώ κυρία Αρναούτογλου.  

Αρναούτογλου Φωτεινή: Θα ήθελα να τοποθετηθώ ως προς το ποσό. Το ποσό αυτό, 

το είχα πει και στην προ - σύσκεψη, μου φάνηκε αρκετά λίγο. Γιατί έχω γνώση από 

τα ιδιωτικά τα grader που λειτούργησαν στην περιοχή και τα μηχανήματα γενικά τα 

έξοδά τους είναι πάρα πολλά. Και τα πετρέλαια που καίνε και τα ανταλλακτικά τους, 

γιατί παθαίνουν συχνά αβαρίες, ούτως ώστε δύσκολα θα βρούμε ανάδοχο με 

47.000,00 ευρώ και θα είναι και μειοδοτικός, θα κατεβεί και άλλο το ποσό, και θα 

είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ανάδοχο και να εξυπηρετηθούμε. Πιστεύω ότι θα 

πρέπει να κάνουμε να αδύνατα δυνατά να ανεβεί λίγο το χρηματικό ποσό. Να πιέ-

σουμε τις υπηρεσίες, δεν ξέρω τι θα γίνει το ποσό είναι λίγο. Έτσι νομίζω. Μακάρι 

να μπορούσαμε να βρούμε ανάδοχο και να μας κάνει την σωστή δουλειά, γιατί πέρυ-

σι, η χρονιά του 2011, η φετινή χρονιά που πέρασε, η δικιά μου περιοχή που έχω 

γνώση απόλυτη, ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Δεν είχαμε πρόβλημα από α-

γροτική οδοποιία. Θα ήθελα να είμαστε το ίδιο ευχαριστημένοι και την επόμενη χρο-

νιά.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ο κύριος Αναστασιάδης δεν είναι γραμμένος;  

κ. Πρόεδρος: Επειδή, κύριε Μηλίδη, κάποιος πρέπει να κάνει τον πρόεδρο εδώ πέρα, 

εντάξει. Κάποιος πρέπει να κάνει τον πρόεδρο εδώ, και όχι να τον παριστάνει. Εντά-

ξει. Λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης έδωσε την σειρά του, ως αντικαταστάτης του 

στην κυρία Αρναούτογλου. Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφο-

ρία. Παρακαλώ.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Επί της διαδικασίας, κύριε πρόεδρε, ξέρετε που κάνετε λάθος;  

Ενώ ήμαστε στην φάση των ερωτήσεων, δεχτήκατε τοποθετήσεις, το καταλάβατε; 

Δεν το καταλάβατε. Ήμαστε στην φάση των ερωτήσεων. Ρωτήστε τον γραμματέα, 

ήμασταν στην φάση των ερωτήσεων κύριε γραμματέα, ναι ή όχι;  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όχι ερωτήσεις κάνουμε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Όχι, δεν είναι ακριβώς ερωτήσεις, κάποιοι τοποθετήθηκαν, 

κακώς κατά εμέ, αλλά έτσι έγινε.  



   

κ. Πρόεδρος: Συνάδελφοι, θα δώσει απαντήσεις ο κύριος αντιδήμαρχος και μετά 

μπαίνουμε στον κύκλο τοποθετήσεων. Παρακαλώ, κύριε αντιδήμαρχε έχετε τον λόγο.  

Μυστακίδης Παύλος: Να απαντήσω στον κύριο Γάτσιο, στην ερώτηση ποιος διοι-

κεί, κύριε Γάτσιο, νομίζω το ξέρετε, αλλά θα σας πληροφορήσω ότι διοικεί η παρά-

ταξη του κυρίου Αγγελίδη που θα διοικεί για 3,5 – 4 χρόνια και διοικούμε με σύνεση, 

με οικονομία και λιτότητα. Για αυτό και δεν έχουμε αυτήν τη τάση να διογκώνουμε 

τα ποσά από δω και από κει.  

Επίσης σε αυτά που είπε ο κύριος Χουρουζίδης, αναφέρθηκε ότι δεν πρέπει να ρί-

χνουμε χώμα στους αγροτικούς δρόμους, αλλά να ρίχνουμε αμμοχάλικα. Τον πληρο-

φορώ και σαν μηχανικός τοπογράφος που είμαι ότι ένας δρόμος έχει αμμοχάλικο, δεν 

χρειάζεται να ξαναρίξεις, με την αναμόχλευση βγαίνει το αμμοχάλικο. Δηλαδή σε 

αυτούς τους δρόμους που αναφέρεστε, κύριε Χουρουζίδη, καταλαβαίνω ότι αναφέ-

ρεστε στην Αναγέννηση, κυρίως, δεν έχει πέσει, εντάξει δεν αναφέρεστε στην Ανα-

γέννηση,  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, κύριε γραμματέα.  

Μυστακίδης Παύλος: Καλώς σε αυτούς τους δρόμους που αναφερθήκατε, ότι δεν 

έχουν αμμοχάλικα, ότι δεν είναι έτσι, γιατί κάποιοι δρόμοι έχουν. Αυτοί που είχαν 

και όσους θεωρήσαμε ότι πρέπει να διαστρώσουμε αμμοχάλικα το κάναμε. Ωστόσο, 

όταν χρόνια ολόκληρα δεν έχουν πέσει αμμοχάλικα δεν μπορούμε εμείς υπ΄ αυτές τις 

συνθήκες να πάμε και να κάνουμε μια τέτοια οδοποιία, δηλαδή του επιπέδου ενός 

επαρχιακού δρόμου ή ενός εθνικού δρόμου. Και εδώ επαφίεται αυτό το θέμα και 

στην καλή λειτουργία και στην καλή αντιμετώπιση από τους αγρότες, διότι έχουμε 

παρατηρήσει τα φαινόμενα να μην σέβονται τους δρόμους, δηλαδή ποτίζουν και περ-

νάνε μετά με τους ελκυστήρες τους γεωργικούς και καταστρέφουν τον δρόμο. Επί-

σης, έχω παρατηρήσει ότι δρόμοι, οι οποίοι είναι από την διανομή 5μέτρα, υπάρχει 

μια τάση να τους στενεύουν, δηλαδή να παίρνουν μισό μέτρο ο ένας, μισό μέτρο ο 

άλλος, με αποτέλεσμα να έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές προσκλήσεις να κάνω αυτο-

ψία, διότι δεν μπορούσαν να περάσουν τα φορτηγά, ήταν τόσο στενοί οι δρόμοι.  

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αγροτική οδοποιία αυτού του 

τύπου που εννοείται, εμείς κάνουμε μια οδοποιία, η οποία θα κρατήσει για έναν χρό-

νο μέσα στα χωράφια να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι αγρότες. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις, κύριοι συνάδελφοι. 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Τοποθετηθήκαμε πριν. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, κύριε Χουρουζίδη. Ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Γά-

τσιος, ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος Στεργίου. Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος αντιδήμαρχος για λιτότη-

τα και σύνεση από την δημοτική αρχή, εγώ έθεσα ένα θέμα με το ερώτημά μου προη-

γουμένως, ότι η λιτότητα πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Και είπα ότι 

όταν δίνουμε κάποια ποσά, πόσο μάλλον στην αγροτική οδοποιία, διότι υπήρξαν ση-

μαντικότατα προβλήματα και επειδή, όπως γνωρίζετε, λόγω της μεγάλης κρίσης που 

υπάρχει, πάρα πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, πολύς κόσμος που ζει στον αστικό 

ιστό της πόλης θα γυρίσει πίσω να κάνει αγροτικές δουλειές, το βλέπετε, το βλέπουμε 

όλοι, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Και τελειώνω αμέσως κάνο-

ντας μια πρόταση. Τα λεφτά που είπε, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, που είπε ο κύ-

ριος Γαλάνης από τον ΟΤΕ που θα πάρουμε 20.000,00 ευρώ να πάμε στην αγροτική 

οδοποιία.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γάτσιος. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε Πρόεδρε, είπα προηγουμένως ότι είχα καλυφθεί από τις 

ερωτήσεις επί της ουσίας, αλλά έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση και ξανά βέβαια 

απάντηση δεν πήρα. Στο ποιος διοικεί, δεν εννοώ εγώ ότι δεν διοικεί η δημοτική πα-



   

ράταξη που σήμερα έχει την ευθύνη. Στο ποιος διοικεί εννοώ, είναι το λογιστήριο 

αυτό που διοικεί ή το δημοτικό συμβούλιο; Και νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και το 

καταλαβαίνουν όλοι. Τους κωδικούς πλην των ανελαστικών δαπανών, και τα ξέρει 

καλά ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γαλάνης, τους βάζει το δημοτικό συμβούλιο, 

μόνο τις ανελαστικές δαπάνες βάζουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Όλα τα υπόλοιπα 

είναι θέμα του δημοτικού συμβουλίου, αν θέλουμε να βάλουμε βούληση, αν έχουμε 

σχεδιασμό, αν έχουμε ιεράρχηση, αν έχουμε έναν προγραμματισμό συγκεκριμένο. Το 

μεμπτό λοιπόν είναι σήμερα ότι δεν έχετε κύριε αντιδήμαρχε σχεδιασμό για αυτό το 

πράγμα και επικαλείστε, και επικαλείστε… 

Μυστακίδης Παύλος: Μα χρειάζεται απόφαση ανάληψης δαπάνης για αυτό το 

πράγμα.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Δεν χρειάζεται καμία απόφαση ανάληψης δαπάνης, αυτό εννο-

ούμε. (ακούγονται χτύποι κουδουνιού και φωνές). Συνεχίζοντας λέει, καθόλου πίσω 

δεν μείναμε. Ο κωδικός προηγείται. (γίνεται παρέμβαση χωρίς να ακούγεται, και συ-

νεχίζει) Μα τι λέτε τώρα, κύριε αντιδήμαρχε, τι λέτε τώρα; Σας ρωτάω δεν ψηφίζου-

με εμείς όσα χρήματα θέλουμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα εκατομμύριο ευρώ 

για την αγροτική οδοποιία; Το ψηφίζουμε ή δεν το ψηφίζουμε στον προϋπολογισμό; 

Απόφαση ανάληψης δαπάνης κάνει μετά από τον κωδικό τον συγκεκριμένο. Δεν 

μπορώ παραπέρα να προχωρήσω, νομίζω ότι είναι σαφές και ότι γίνεται γνωστό, θα 

ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε. Οι περισσότεροι από δω γνωρίζουν μια χαρά τα 

θέματα αυτά.  

Γαλάνης Στέργιος: Η δημοτική αρχή φυσικά έχει την πολιτική ευθύνη. Δεν τίθεται 

θέμα σε αυτό, αλλά μάλλον επειδή υπάρχει νομοθεσία, η οποία αλλάζει συνεχώς, και 

είναι δύσκολο να την παρακολουθεί κανείς, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι από το 

προεδρικό διάταγμα που ψηφίστηκε, ένα τελευταίο το 2010, χρειάζεται για κάθε α-

πόφαση που έρχεται εδώ πέρα, του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής φύσης, από-

φαση ανάληψης δαπάνης, πέρα από το γεγονός το τι ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό. 

Αυτό είναι που σας λέω ότι δεν το γνωρίζετε. Γιατί είανι μια καινούργια διαδικασία, 

τώρα από φέτος, δεν υπήρχε πριν. Επομένως σωστά σας λέει ο κύριος αντιδήμαρχος. 

Δεν μπορεί ο καθένας να, επειδή ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό, να φέρνει εδώ ότι 

θέλει, από τους αντιδημάρχους, υπάρχει συνεννόηση, συνεργαζόμαστε με τις υπηρε-

σίες. Δεν είμαστε καμπόυδες. (ακούγονται φωνές αποδοκιμασίας)  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε αντιδήμαρχε. Όχι τέτοιες εκφράσεις στην αίθουσα 

του δημοτικού συμβουλίου. Σας παρακαλώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Ανακαλώ, κύριε πρόεδρε, ανακαλώ.  

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ που ανακαλέσατε. Λοιπόν, ο επόμενος, ο κύριος Α-

ναστασιάδης. Δύο λεπτά, κύριε Αναστασιάδη ο χρόνος σας.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Όταν θα βάλεις τάξη, θα μιλήσω. Κύριε αντιδήμαρχε, αυ-

τό δεν λέγετε αγροτική οδοποιία, είναι αναμόχλευση οδών. Τι αγροτική οδοποιία, 

δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλάξτε ονομασία, δεν είναι αγροτική οδοποιία. 

Αναμοχλεύεται τους οδούς. Εμείς έχουμε δύο grader που μπορούν αυτά θαυμάσια να 

αναμοχλεύουν όλο τον κάμπο. Εάν δεν βάζετε σε αυτούς τους δρόμους αμμοχάλικα, 

γιατί έχει λακκούβες, εγώ προσωπικά όταν ήμουν αντιδήμαρχος, έχω ρίξει πάνω από 

2.000 κυβικά αμμοχάλικα. Το ξέρετε; Πάνω από 2.000 κυβικά αμμοχάλικα. Έχουμε 

λακκούβες. (Γίνεται από κάποιον παρέμβαση) Συνεχίζει λέγοντας. Εγώ σου μιλάω 

τώρα. Σε παρακαλώ μην μου κάνεις εμένα τον έξυπνο. Σε παρακαλώ, εγώ σου μιλάω. 

Έχω ρίξει χιλιάδες κυβικά αμμοχάλικα στον κάμπο των Σερρών, και πάνω στον Ε-

λαιώνα, γιατί σου φαίνεται παράξενο; (ακούγεται αδιευκρίνιστη παρέμβαση του κ. 

Μυστακίδη). Γιατί παράξενο σου φάνηκε; Αν δεν έχεις εσύ την ικανότητα. (διακό-

πτεται ξανά) 



   

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Αν δεν έχεις εσύ, κύριε αντιδήμαρχε, αν δεν έχεις εσύ την 

ικανότητα να φέρεις εσύ ένα κυβικό αμμοχάλικο δεν φταίμε εμείς. Επαναλαμβάνω, 

δεν είναι αγροτική οδοποιία. Πες αναμόχλευση οδών. Τελείωσε. Αναμόχλευση αγρο-

τικών οδών. Μην το κάνετε αυτό, μην μας κοροϊδεύετε. Αγροτική οδοποιία είναι; Θα 

ρίξεις τρία άλφα, θα ρίξεις αμμοχάλικα, τι θα ρίξεις; Αλλάξτε την ονομασία δεν είναι 

αγροτική οδοποιία. Αναμόχλευση αγροτικών δρόμων, τίποτε άλλο. Μην μας κοροϊ-

δεύετε εδώ μέσα!  

κ. Πρόεδρος: Ο επόμενος, ο κύριος Στεργίου. Κύριε Στεργίου. 

Στεργίου Νικόλαος: Εγώ προσωπικά θέλω να βάλω μια διαφορετική διάσταση για 

το πρόβλημα. Σίγουρα οι αγρότες αποτελούν ένα κομμάτι παραγωγικό για τον νομό 

και για τον δήμο μας, αλλά θα πρέπει η δημοτική αρχή να αναζητήσει νέους πόρους. 

Οι αγρότες παίρνουν κάποιο εισόδημα από κει. Πρέπει να υπάρχουν ανταποδοτικά 

τέλη. Το ΤΟΕΒ εισπράττει για αγροτική οδοποιία, αποδίδουν κάνα φράγκο στον δή-

μο; Εδώ είναι το θέμα. Σίγουρα τα σαράντα επτά χιλιάρικα είναι λίγα. Και εγώ λέω 

να γίνου διακόσια, τριακόσια και το αξίζουν να γίνουν, αλλά θα πρέπει, κύριε αντι-

δήμαρχε, να έρθετε σε συνεννόηση με το ΤΟΕΒ το οποίο εισπράττει για την αγροτι-

κή οδοποιία. Εισπράττει και δεν την αποδίδει στον δήμο. (χτύποι κουδουνιού). Για 

ποιο λόγο να μην αποδίδουν; Και αυτήν την πρότασή που κάνατε, κύριε Μηλίδη, εγώ 

την αποκρούω. Για ποιο λόγο να πάρουμε τα είκοσι χιλιάρικα που είναι για την πόλη 

που χρειάζεται παρεμβάσεις και να τα δώσουμε για αγροτική οδοποιία.  

Θα πρέπει τελικά, να υπάρχει ανταποδοτικό τέλος και να αναζητήσουμε τους πόρους 

από το ΤΟΕΒ. Έτσι γίνεται σήμερα η δουλειά και έτσι θα γίνεται τα επόμενα χρόνια. 

Η χώρα μόνο έτσι θα προχωρήσει.  

κ. Πρόεδρος: Όχι, κύριε Γκότση, μην … 

Γκότσης Ηλίας: Υπάρχουν δημοτικές κοινότητες, οι οποίες εξαιρούνται του ΤΟΕΒ, 

όπως είναι, πέστε τα ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθώ εδώ μέσα. Όπως είναι του Μητρου-

σίου. Στα άλλα Βαμβακόφυτα και λοιπά, δουλεύουν τα μηχανήματα του ΤΟΕΒ, α-

πλώς πληρώνουμε εμείς μια συνδρομή, πως το λένε αντιδήμαρχε, μια συνδρομή, δη-

λαδή εγώ εδώ τρελαίνομαι.  

Μυστακίδης Παύλος: Εξαιρέσαμε την ενότητα του Σκουτάρεως, γιατί εκεί βοηθιό-

μαστε από το ΤΟΕΒ, μας στέλνει grader, δηλαδή αυτά που δικαιούμαστε σε χρήμα, 

μας τα κάνει σε παροχή υπηρεσιών.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι (χτύποι κουδουνιού), δύο λόγια 

θέλει να πει και ο κύριος δήμαρχος, παρακαλώ, κύριε δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά για το ύ-

ψος του ποσού. Αυτή η εργολαβία για πρώτη φορά γίνεται στο δήμο Σερρών. Στον 

παλιό δήμο Σερρών ποτέ δεν έγινε εργολαβία για αγροτική οδοποιία. Τώρα προέκυψε 

το πρόβλημα, τι θέλω να πω, τι θέλω να πω. Τώρα προέκυψε το πρόβλημα, έτσι, που 

ενσωματώθηκαν και οι άλλοι δήμοι, είναι αγροτικοί δήμοι, δεν επαρκούν ούτε τα μη-

χανήματα, ούτε το προσωπικό για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη συντήρησης των 

αγροτικών δρόμων και για αυτόν τον λόγο γίνεται αυτή η εργολαβία. Τι θέλω να πω 

με αυτό. Είναι επόμενο, επειδή γίνεται για πρώτη φορά, να μην γνωρίζουμε ακριβώς 

τι ύψος ποσό χρειάζεται. Δίνουμε τώρα αυτά τα σαράντα επτά χιλιάρικα, και θα δού-

με, αν δεν επαρκούν του χρόνου θα αυξήσουμε το ποσό. Και το ποσό αυτό των σα-

ράντα επτά το κάνουμε ξέρω εγώ εβδομήντα, ογδόντα, θα δούμε πόσο ακριβώς 

χρειάζεται. Βλέπετε και οι γνώμες εδώ διίστανται, άλλοι λένε επαρκούν τα λεφτά, 

άλλοι λένε δεν επαρκούν, όμως για πρώτη φορά γίνεται, θα μας δείξει ο χρόνος, λοι-

πόν, και αυτά τα λεφτά προέρχονται από τα ίδια έσοδα του δήμου. Από τα δικά του 



   

έσοδα, από τα σαράντα χιλιάρικα που παίρνουμε από τον ΟΤΕ, και από κάποια άλλα 

τέτοια έσοδα. Έτσι. 

Όσον αφορά τώρα γιατί στο θέατρο δίνουμε διακόσια, ή στην ΕΣΑΝΣ εκατόν εβδο-

μήντα, μα στην ΕΣΑΝΣ μπορούμε να μην δώσουμε εκατόν εβδομήντα; Στο θέατρο 

επί χρόνια, επί 10ετίες δίνουμε αυτά τα ποσά, δηλαδή να διακόψουμε την επιχορήγη-

ση του δήμου προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.; Λοιπόν, και όσον αφορά το ποιος κυβερνά τον 

δήμο. Αν τον κυβερνά το λογιστήριο ή η δημοτική αρχή και τα λοιπά. Πρώτη προτε-

ραιότητα, είπε και ο αντιδήμαρχος προηγουμένως, υπάρχει ο καινούργιος νόμος. Αν 

δεν έχεις απόφαση ανάληψης δαπάνης δεν περνάει και πολύ σωστό είναι αυτό το μέ-

τρο. Δεν περνάει το θέμα από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν μπορείς να το φέρεις. Και 

πολύ σωστά, φυσικά, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι πρέπει να συνεργαστούν, συνεργάζο-

νται με το λογιστήριο, είδατε καμία ιδιωτική που ο επιχειρηματίας δεν συνεργάζεται 

με το λογιστήριο, όταν λέω συνεργάζεται, τι εννοώ. Δεν είναι δυνατόν ο δήμαρχος ή 

ο αντιδήμαρχος να ξέρει όλα τα ποσά εκείνη την στιγμή που βρίσκονται για τον κάθε 

κωδικό. Πάει και ρωτάει στο λογιστήριο, για δες εδώ σε αυτόν τον κωδικό τι έχουμε, 

τι δεν έχουμε; Καταλάβατε, και τότε το λογιστήριο λέει, εδώ δεν έχουμε λεφτά, εκεί 

έχουμε λεφτά. Έτσι λειτουργεί ένας δήμος, ,έτσι λειτουργούμε, συνεργαζόμαστε πο-

λύ με το λογιστήριο και φυσικά εφαρμόζουμε τους νόμους. Τα ποσά εμείς τα ορίζου-

με στους προϋπολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν όμως κάθε στιγμή να ξέρουμε τι ποσό 

έχει κάθε κωδικός. Αυτά ήθελα να πω.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι στην συντήρηση των αγροτικών 

δρόμων , όχι στο ποσό.  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, και πάμε στο εικοστό δεύτερο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: [Έ-

γκριση μελέτης του έργου: «Μίσθωση grader για χωματουργικές εργασίες στις Τ.Κ. 

Ορεινής και Άνω Βροντούς», προϋπολογισμού 15.000,00 € και ψήφιση της απαιτού-

μενης πίστωσης]. Εισηγητής: O κ. Μυστακίδης Π. Κάποιες ερωτήσεις από το Σώμα.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
κ. Πρόεδρος: Μην απορείτε κύριε Φωτιάδη, εγώ έπρεπε να απορώ. 

Φωτιάδης Στέφανος: Όχι δεν απορώ, λέω να συνεχίσουμε. 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, στο εικοστό τρίτο θέμα : Έγκριση μελέτης του έργου: «Συ-

ντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών 2012», προϋπολογισμού 150.000,00 €, κα-

θορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

Ο κύριος Αναστασιάδης έχει ερώτηση. Κύριε Μυστακίδη, έχετε τον λόγο, είστε ει-

σηγητής του θέματος. 

Μυστακίδης Παύλος: Το θέμα αυτό αφορά ένα έργο το οποίο έχει μπει στο τεχνικό 

πρόγραμμα του δώδεκα, είναι 150.000,00 ευρώ και αφορά την συντήρηση, όπως λέει 

και ο τίτλος, του οδικού δικτύου όλου του δήμου Σερρών. Δηλαδή είναι η περιποίηση 

του οδοστρώματος, τρύπες, λακκούβες, αυτά. Το έργο αυτό θα γίνει με ανοικτό μειο-

δοτικό διαγωνισμό, και υπάρχει η μελέτη. (διακόπτεται από τον κύριο Αναστασιάδη, 

που ρωτάει γιατί το ποσό είναι τόσο μεγάλο) και απαντά πως αλλιώς. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώσατε, κύριε Μυστακίδη;  

Μυστακίδης Παύλος: Ολοκλήρωσα, ναι.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Με διαγωνισμό;  

Μυστακίδης Παύλος: Είπαμε με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, κύριε Αναστασιά-

δη.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος ερώτηση;  



   

Γκότσης Ηλίας: Είναι καταγεγραμμένα αυτά;  

Μυστακίδης Παύλος: Στο τεχνικό πρόγραμμα, βεβαίως.  

κ. Πρόεδρος: 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    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: Το επόμενο θέμα κύριοι συνάδελφοι, εικοστό τέταρτο: Επικρατεί 

πανδαιμόνιο στο δημοτικό συμβούλιο με συνεχείς χτύπους του κουδουνιού, μέλη της 

παράταξης του κ. Αγγελίδη προσκαλούν τον Χρήστο (Σταυρόπουλο) να ηρεμήσει. Ο 

πρόεδρος λέει, όσο θα συνεχίσετε να φωνάζετε εγώ θα χτυπάω το καμπανάκι.  

εικοστό τέταρτο: [Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρο-

μίου του Δήμου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλε-

σης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης]. Εισηγητής: Ο κ. Μυστακί-

δης Π. 

Μυστακίδης Παύλος: Το έργο αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα εκτελεστεί με 

αυτεπιστασία και αφορά … 

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) Θα σταματήσετε επιτέλους, κύριε Αναστασιάδη; 

Θα σταματήσετε επιτέλους, επιτέλους σταματήστε, σεβαστείτε το Σώμα. Σεβαστείτε 

το Σώμα. Σεβαστείτε το σώμα, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Μυστακίδη, έχετε 

τον λόγο, μπορείτε να συνεχίσετε.  

Μυστακίδης Παύλος: Από την αρχή, το έργο αυτό των 17.500,00 ευρώ θα εκτελε-

στεί με αυτεπιστασία και αφορά την προμήθεια και την χρήση σκυροδέματος 16-20, 

την προμήθεια πλακών πεζοδρομίου, κρασπέδων, σκυρόδεμα καθαριότητας για διά-

φορα σημεία των οδών και των πεζοδρομίων που έχουν πρόβλημα στο δήμο Σερρών.  

κ. Πρόεδρος: Ναι, κύριε Γκότση. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε αντιδήμαρχε και κύριοι σύμβουλοι, γνωρίζουμε δεν ξέρω αν 

ξέρετε, ότι η υπόθεση ανακατασκευής των πεζοδρομίων ή και κατασκευής πεζοδρο-

μίων είναι της εκάστοτε πολυκατοικίας, του εργολάβου δηλαδή. Θέλω να μου εξηγή-

σετε εμείς θα κάνουμε, ας πούμε ένα πεζοδρόμιο που δεν έκανε ο εργολάβος, μία α-

νακατασκευή ή σε δημόσιο χώρο, δηλαδή, όπως είναι εδώ μπροστά στην Νομαρχία 

και λοιπά. Αυτό.  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Γκότση, κυρίως σε πλατείες, σε κόμβούς όπου δεν 

μπορείς να δεις που αναφέρεται σε ποιον ανήκει αυτό. Ενδεχομένως να γίνουν και σε 

κάποια σημεία που είναι μπροστά σε πολυκατοικίες και είναι μικροποσά, δεν θα 

μπλέξουμε τώρα, δηλαδή είναι δουλειές που γίνονται καθημερινά αυτές, καθημερινά. 

Και πολλές τρύπες σε πεζόδρομους, τσιμεντόδρομους και εκεί θα γίνει χρήση του 

μπετόν. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Έχετε εντοπισμένα συγκεκριμένα σημεία, ή το βάζουμε 

γενικά τώρα;  

Μυστακίδης Παύλος: Κύριε Κατιρτζόγλου το βάζουμε γενικά. Τα σημεία που είναι 

εντοπισμένα είναι αμέτρητα και προσπαθούμε να τα προλάβουμε από μέρα σε μέρα. 

Εμείς τρέχουμε από μέρα σε μέρα.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Μήπως έχετε κάποια ιεράρχηση σε συγκεκριμένα θέματα.  

Μυστακίδης Παύλος: Είναι αμέτρητα, κύριε Κατιρτζόγλου.  

Γκότσης Ηλίας: Άρα εμείς μπορούμε να σας φέρουμε κάποια κατάσταση ενός πεζο-

δρομίου να το φτιάξετε. 

Μυστακίδης Παύλος: Βεβαίως. Στο γραφείο της καθημερινότητας ή στο τηλέφωνο 

το 21111, σαν αίτημα και το δεχόμαστε.  

κ. Πρόεδρος: Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά τα οποία είπε ο αντιδήμαρχος. Το ποσό 

ανάληψης δαπάνης δεν είναι 17.500,00 ευρώ, είναι 5.000,00 ευρώ. Η πρόταση ήταν 



   

για 17.500,00 ευρώ, το λογιστήριο, κύριοι συνάδελφοι, έδωσε ανάληψη δαπάνης μό-

νο 5.000,00 ευρώ και υπάρχει μέσα. Έτσι είναι ενσωματωμένο με την εισήγηση. Πα-

ρακαλώ. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε αντιδήμαρχε, ξέρετε ότι τα πεζοδρόμια είναι ευθύ-

νη των παροδίων; Δεν έχει καμιά ευθύνη ο δήμος; Αλλά εσείς να ξέρετε ένα πράγμα 

ότι, ότι και αν συμβεί, αν χτυπήσει κάποιος το δικαστήριο θα καλέσει εσένα που εί-

σαι αντιδήμαρχος, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Γιατί έχω εγώ προσωπική πείρα, με 

κάλεσαν δυο φορές, όμως εγώ είχα την γνώση και έστελνα τους εργοδηγούς και δεν 

είχαν τα πεζοδρόμια πρόβλημα, στο κέντρο τουλάχιστον της πόλης. Αυτό να το ξέρε-

τε. Πήγα προτού δέκα πέντε μέρες στο δικαστήριο, αυτό να το ξέρετε καλά και να 

προσπαθείτε, να στέλνετε τους εργοδηγούς να ελέγχουν, να πεις τουλάχιστον εγώ 

έκανα τον έλεγχο, γιατί αν γίνει κάτι, Θεός να φυλάξει, εσύ θα πας στο δικαστήριο. 

Αυτή την πληροφορία σου δίνω.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 



   

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

κ. Πρόεδρος: Πάμε, κύριοι συνάδελφοι, το εικοστό πέμπτο το είχαμε συζητήσει 

χθες, το εικοστό έκτο θέμα: [Έγκριση παραλαβής της μελέτης Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) του 

έργου: «Νέα κοιμητήρια στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων»].  

Ερωτήσεις επί του θέματος όχι. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

κ. Πρόεδρος: Εικοστό έβδομο θέμα: [Έγκριση παραλαβής της μελέτης Περιβαλλο-

ντικού Προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

(Σ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα κοιμητήρια στην Τ.Κ. Χριστός»].  

Ερωτήσεις επί του θέματος όχι. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

κ. Πρόεδρος: Το εικοστό όγδοο το συζητήσαμε χθες, ναι συγνώμη και συζήτηση κά-

ναμε και αποσυρθεί. Το εικοστό ένατο. Πάμε στο εικοστό ένατο: Έγκριση 1ου ανα-

κεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού άξονα 

[Ερμού – Βενιζέλου] της πόλης των Σερρών».  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό θέμα: [Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του Υ-

πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο 

ύψους 167.000,00 €. Έγκριση της υπ’ αριθμ 38/2011 τεχνικής μελέτης της Διεύθυν-

σης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Νομού Σερρών. Έγκριση εκτέλεσης 

του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 

167.000,00 €. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρό-

γραμμα του Δήμου έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης]. Εισηγητής: O κ. Γρη-

γοριάδης Π. 

 



   

- (Επειδή το θέμα είναι συναφές με το επόμενο θα γίνει μια ψηφοφορία και 

για τα δύο) 

 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό πρώτο θέμα: [Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Τα-

μείο ύψους 197.989,66 €. Έγκριση της υπ’ αριθμ 39/2011 τεχνικής μελέτης της Διεύ-

θυνσης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Νομού Σερρών. Έγκριση εκτέλεσης 

του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Δ. Κάτω Καμήλας», προϋπολογι-

σμού 197.989,66 €. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.]. Εισηγητής: O κ. 

Γρηγοριάδης Π. 

Γκότσης Ηλίας: Μπορώ να υποβάλλω μια ερώτηση; 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

Γκότσης Ηλίας: προς τον κύριο Δήμαρχος, γιατί κύριε αντιδήμαρχε. Κύριε Δήμαρ-

χε, γνωρίζω τον αγώνα που κάνατε, δηλαδή από την Οικονομική Επιτροπή, για να 

πάρουμε τα λεφτά ξανά. Γιατί δημιουργήθηκε το «Πράσινο Ταμείο», σε ποια φάση 

είμαστε, εγκριθήκαν αυτά; Τα πήραμε, δηλαδή, τα λεφτά αυτά;  

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως, εγκρίθηκαν υπάρχει, υπάρχει. 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Μην διακόπτεται, σας παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε το 2009 

είχαν δημοπρατηθεί αυτά τα δύο έργα (κάποιος ακούγεται να λέει, να κάνουμε ερω-

τήσεις και μετά να απαντήσει ο δήμαρχος;) Ευχαρίστως. 

(Κάποιος μιλάει χωρίς να ακούγεται), και συνεχίζει ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε το 2009 είχαν δημοπρατηθεί αυτά τα δύο έρ-

γα. Στο Σκούταρι είχαν γίνει κάποιες εργασίες ύψους 18.000,00 ευρώ και στην Κάτω 

Καμήλα φαίνεται ότι έγιναν έργα 2.000,00 ευρώ, ενώ δεν έγινε τίποτε. Λοιπόν, από 

το 2009 μέχρι και το 2010, τέλους του 2010, δεν έγινε τίποτε λοιπόν, και ο εργολά-

βος, παρόλο όπως θυμάστε στην Οικονομική Επιτροπή, πήραμε απόφαση για να μην 

διαλύσει την σύμβαση, του είπαμε θα κάνουμε ότι μπορούμε για να πάρουμε τα χρή-

ματα, ο εργολάβος, όλως παραδόξως, παρά την απόφασή μας αυτή, διέλυσε την σύμ-

βαση και μας έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν θέλαμε να εγκρίνουμε την συ-

νέχιση των χρηματοδοτήσεων αυτών των δύο έργων, έκανα πολλές παραστάσεις στο 

«Πράσινο Ταμείο», συναντήθηκα και με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Σεράλ και 

τελικά πείστηκαν να εγκρίνουν την συνέχιση της χρηματοδότησης, προκειμένου να 

επαναδημοπρατήσουμε τα έργα. Και πράγματι πήρε απόφαση το «Πράσινο Ταμείο» 

ενέκρινε την συνέχιση χρηματοδότησης αυτών των δύο έργων, και ξέρετε γιατί δεν 

ήθελαν, διότι καταλαβαίνετε τι γίνετε τώρα με τα χρήματα, όποιος πάει και αρπάξει 

τα λίγα χρήματα που έχουν μείνει στο «Πράσινο Ταμείο», διότι αυτά είναι από του 

ημιυπαίθριους. Λοιπόν, και έτσι είχαμε την τύχη να πάρει το διοικητικό συμβούλιο 

του «Πράσινου Ταμείου» απόφαση για συνέχιση της χρηματοδότησης και επαναδη-

μοπράτηση των έργων αυτών, και ενέκριναν τα χρηματικά ποσά μετά την αφαίρεση 

αυτών των εργασιών. Ναι αυτά από το «Πράσινο Ταμείο». Σε κάποια στιγμή ειπώθη-

κε ότι πάνε όλα στον προϋπολογισμό, όμως το 5% παραμένει στο «Πράσινο Ταμείο». 

Είναι εκείνα τα χρήματα τα οποία πήραμε και για το Κεντρικό Πάρκο τα δύο εκα-

τομμύρια, έτσι. Είναι μέσα στο 5% αυτά.  

Μυστακίδης Παύλος: Ο τρόπος εκτέλεσης, μειοδοτικός διαγωνισμός.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις, κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Γάτσιος.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Κύριε πρόεδρε, κατά αρχάς το «Πράσινο Ταμείο» δεν έγινε 

τώρα, μετονομάσθηκε, υπήρχε και προηγουμένως και μετονομάσθηκε σε «Πράσινο 



   

Ταμείο». Αυτό σημαίνει για τις δύο συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες υπήρχε από-

φαση από το ίδιο το ταμείο, από το ΕΤΕΡΠΣ δηλαδή, χρηματοδότησης αυτών. Θεω-

ρώ ότι κάναμε μεγάλο λάθος το Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίσαμε εμείς, την λύση 

αυτών των συμβάσεων και ενδεχομένως δεν είχαν γίνει και προσπάθειες προηγουμέ-

νως ότι θα χρηματοδοτηθούν. Το είχαμε ρωτήσει τότε, αν θυμάστε, είχαμε ρωτήσει, 

έγιναν προσπάθειες, έχουμε ενημέρωση για αυτά; Είχαμε εργολάβο, είχαμε ανάδοχο 

και εσείς είπατε ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Οι αποφάσεις είναι ίδιες. Οπότε μας 

έρχονται τώρα οι αποφάσεις και εμείς είμαστε ξανά υποχρεωμένοι να ακολουθήσου-

με εξαρχής την διαδικασία να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία, ενώ είχαμε έτοιμο 

ανάδοχο. (Ακούγεται ο κ. Φωτιάδης που υπαγορεύει: Την σύμβαση εμείς την διακό-

ψαμε). 

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού). Μην μιλάτε κύριοι συνάδελφοι. 

Γάτσιος Αθανάσιος: Την σύμβαση αν δεν θέλαμε εμείς δεν διακόπτονταν, άσχετα 

εάν ήθελε ή δεν ήθελε ο εργολάβος. Εμείς θέλαμε και την διακόψαμε την σύμβαση. 

Και πιστεύω ότι κάναμε μεγάλο λάθος στο συγκεκριμένο θέμα. 

κ. Πρόεδρος: Απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο. Κύριοι συνάδελφοι, μην μιλάτε 

σας παρακαλώ μεταξύ σας.  

κ. Δήμαρχος: Η σύμβαση, όπως είπα και προηγουμένως, και επικαλούμαι και πάλι 

και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πήραμε απόφαση να μην διαλυθεί, είπαμε 

στον εργολάβο, μην στεναχωριέσαι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μην διαλυθεί η 

σύμβαση. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω ποιες δυνάμεις και πως αποφάσισε ο εργολάβος, τι 

έγινε, διέλυσε την σύμβαση. Από την στιγμή που διέλυσε ο εργολάβος την σύμβαση 

(κάποιος κάτι λέει). Συνεχίζει ο κ. Δήμαρχος, όχι λάθος κάνετε, λάθος κάνετε.  

κ. Πρόεδρος: Μην διακόπτεται, κύριε Γάτσιο σας παρακαλώ, ακούστε. Με σεβασμό 

πρέπει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να ακούει τον κάθε ένα από εσάς.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε Γάτσιο, κάνετε μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος, 

και μπορείτε να πεισθείτε για το μεγάλο σας λάθος πάτε αύριο να ρωτήσετε τον κύ-

ριο Λογοθετίδη και θα σας πει διαλύθηκε η σύμβαση και πρέπει να σας πω ότι δεν 

χρειαζόταν να έρθει ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το φέραμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για ενημέρωσή σας. Καταλάβατε. Πάτε ρωτήστε και τον κύριο Λογοθετί-

δη για να σας τα βεβαιώσει αυτά. Καλά θα είναι πιο μπροστά να ξεψαχνίζουμε ένα 

θέμα, να ενημερωνόμαστε σωστά και μετά, ας πούμε, να λέμε κάποια πράγματα. Όχι 

έτσι αβίαστα.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώθηκε το θέμα, κύριοι συνάδελφοι και μπαίνει σε ψηφοφορί-

α. 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 



   

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    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 πάμε στο επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι τριακοστό δεύτερο 

θέμα: [Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από Τ.Κ. Οινούσας προς 

Χιονοχώρι», προϋπολογισμού 12.220,00 ευρώ, δαπάνη εργασιών 10.449,52 €]. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Το τριακοστό τρίτο το συζητήσαμε χθες, πάμε τριακοστό τέταρτο 

θέμα: [Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Συντήρηση – ανακαίνιση WC στο νηπιαγωγείο του Τ.Κ. Ελαιώνα», προϋπολογι-

σμού 12.000,00 €, δαπάνη εργασιών 10.345,52 €.] 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  



   

 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό πέμπτο θέμα: [Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παρα-

λαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά», προϋπολογισμού 100.000,00 €, δαπάνη 

εργασιών 81.754,82 €.] 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό έκτο θέμα: [Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: 

«Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά», ως συνεχιζόμενο έργο της Δ.Ε. Κ. Μητρούση, προϋπολο-

γισμού 2.975,00 €. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011. 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης.] Το ποσό αυτό είναι με Φ.Π.Α. 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό έβδομο θέμα: [Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: 

«Επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων Τ.Κ. Χριστός», του πρώην Δήμου Λευκώνα, 

προϋπολογισμού 6.982,90 €. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονο-

μικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.]  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό όγδοο θέμα: [Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: 

«Περίφραξη γηπέδου του Τ.Κ. Χριστός», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογι-

σμού 6.980,25 € με Φ.Π.Α. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομι-

κού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.]  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τριακοστό ένατο θέμα: [Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: 

«Επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων», του πρώην Δήμου Λευ-

κώνα, προϋπολογισμού 6.982,90 €. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.]  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τεσσαρακοστό θέμα: [Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: 

«Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Χριστός προς τις περιοχές Σπήλαιο και Μπα-

κιρτζίκ», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογισμού 6.982,96 €. Αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμε-

νης πίστωσης.]  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τεσσαρακοστό πρώτο θέμα: «Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα 

μετά από συμψηφισμό». 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 



   

κ. Πρόεδρος: Τεσσαρακοστό δεύτερο θέμα: «Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέντα.». 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τεσσαρακοστό τρίτο θέμα: «Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Ανα-

ψυκτηρίου Επταμύλων (Άγιος Ιωάννης)». 

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Τεσσαρακοστό τέταρτο θέμα: [Απόρριψη αίτησης τοποθέτησης με-

ταλλικών προκατασκευών σε παρτέρια, εντός Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου, 

στην οδό Εμμανουήλ Ανδρόνικου, έμπροσθεν καταστήματος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ CAM-

EO» από την εταιρεία «ΑΡΓΥΡΙΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»]. 

Γενικός Γραμματέας: Κύριε πρόεδρε, πρέπει να βγω έξω, γιατί ένας εκ των συνε-

ταίρων είναι ο γιος μου.  

Πρόεδρος: Όχι να  ην στεναχωριέστε, καθίστε εδώ που είστε μια χαρά είστε. (Ακού-

γονται φωνές για διευκρινήσεις) και συνεχίζει ο πρόεδρος, απορρίφθηκε η αίτηση, 

δεν νομίζω να θέλει κάτι παραπάνω. 

Ο Γραμματέας, το λέμε να καταγραφεί κιόλας, δεν συμμετέχει σε αυτήν την ψηφο-

φορία ο γραμματέας.  

Είχαν τοποθετήσει μεταλλικές κατασκευές, αυθαίρετα, και οι οποίες ξηλώθηκαν.  

 

-  Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 

κ. Πρόεδρος: Πάμε στο δωδέκατο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, τελικά η κυρία Σαρα-

ντίδου, φαίνετε, (διακόπτεται από κάποιον ο οποίος λέει ότι έχουμε και άλλα θέματα) 

και συνεχίζει, 12ο, 13ο, 19ο, και 45ο. Θέλετε να πάμε στο 45ο θέμα και να γυρίσουμε; 

Ωραία, τεσσαρακοστό πέμπτο θέμα: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2011 πρακτικού 

της επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων, σχετικά με ε-

γκατάστασης περιπτέρου στην Δ.Κ. Άνω Μητρούση». Εισηγητής είναι ο κύριος Γα-

λάνης. Παρακαλώ κύριε Γαλάνη. 

Γαλάνης Στέργιος: Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα, όπως σας έχω ήδη ενημερώ-

σει από την αρχή της συνεδρίασης, για την ορθή επανάληψη την οποία έχουν υπο-

γράψει όλα τα μέλη της επιτροπής, διότι κακώς, δεν αναφέρθηκε ότι απών στη συνε-

δρίαση ήταν και ένα ακόμη μέλος, από παράλειψη της γραμματέας της επιτροπής, ο 

κύριος Κεχαγιάς, και ότι επίσης η απόφαση ήταν ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία. 

Επίσης ζητώ συγνώμη από τους συναδέλφους, διότι στο διαβιβαστικό έγγραφο της 

κυρίας Αθανασιάδου υπάρχει, για άλλη μια φορά εδώ αυτό το λάθος ότι αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία, ενώ η απόφαση είναι ομόφωνη και κάποια άλλα ορθογραφικά λά-

θη τα οποία θα σας τα πω για να τα διορθώσουμε.  

Υπάρχουν, κύριε πρόεδρε, όλα τα έγγραφα μέσα στην εισήγηση, ναι όλα τα έγγραφα, 

το πρακτικό, υπάρχουν όλα τα έγγραφα.  

κ. Πρόεδρος: Κυρία Ηλιοπούλου έχετε τον λόγο. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Θα ήθελα να ρωτήσω με ποια απόφαση δόθηκαν τα περί-

πτερα στην πόλη. Από την επιτροπή περιπτέρων είχε περάσει στις 14 07.2011 και 

μειοψήφησα υπέρ των δικαιούχων. Έμαθα ότι τα περίπτερα δόθηκαν. Δεν έχει έρθει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήθελα να ρωτήσω τα δύο περίπτερα της πόλης με ποια 

απόφαση δόθηκαν. 



   

Στη συνέχεια ακόμη ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι μάγος εδώ μέσα και εξαφανίζονται 

πρακτικά. Το πρακτικό στις 14.07.2011. Έγινε ένα συμβούλιο στις 14.07.2011, αυτή 

την στιγμή φαίνεται ένα πρακτικό το συμβούλιο που έγινε για το περίπτερο του Μη-

τρουσίου, ενώ είναι το δεύτερο πρακτικό. Οι ερωτήσεις είναι αυτές.  

Γαλάνης Στέργιος: Δεν υπάρχει κανένας μάγος το πρακτικό υπάρχει κανονικά σε 

αυτό που αναφέρεστε, αν και δεν είναι το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, αλλά αφού το 

θέτεις μπορώ να απαντήσω δεν έχω κανένα πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος: Δεν απαντήσετε για τα άλλα περίπτερα, εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο 

θέμα και θα απαντήσετε μόνο για αυτό. Δεν θα απαντήσεις για όλα τα περίπτερα της 

πόλης των Σερρών! Αυτό μπορεί να τεθεί ως επερώτηση και αν θέλετε μπορείτε να 

το φέρετε και ως τακτικό θέμα.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ δεσμεύομαι στην συνάδελφο και το 

πρακτικό να της δοθεί, γιατί υπάρχει και δεν έχει εξαφανισθεί, και σας λέω ότι δεν 

είναι η πρώτη είναι η δεύτερη συνεδρίαση, όπως σας είπα υπάρχουν και σωρεία άλ-

λων λαθών τα οποία αναλαμβάνω να διορθωθούν στο διαβιβαστικό έγγραφο, ναι εί-

ναι η δεύτερη και διορθώνω και ορθογραφικά λάθη. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια διάθε-

ση για να υπάρχει το πρώτο πρακτικό και θα σας δοθούν εξηγήσεις από τον κύριο 

Σιδηρόπουλο, για όλες τις άλλες ενέργειες που έχουν γίνει, όποτε επιθυμείτε και είμαι 

στην διάθεσή σας για οποιανδήποτε διευκρίνιση, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε 

προσωπικά στην υπηρεσία.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει, τοποθέτηση, βεβαίως, έχετε τον λόγο κυρία Ηλιο-

πούλου. Άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; ‘Όχι. Ίσως, αν δεν 

καλυφθείτε. Εντάξει. Κυρία Ηλιοπούλου. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Ως απάντηση προς τον κύριος Γαλάνη έχω έρθει επανει-

λημμένα για το πρώτο πρακτικό στην γραμματεία και δεν μου δίνετε. Τέλος πάντων, 

το έχει ζητήσει επανειλημμένα εδώ και τρις μήνες και δεν μου δίνετε το  πρακτικό. 

Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα, χαίρομαι ιδιαίτερα που επαναφέρεται το συγκεκριμέ-

νο θέμα αν και όταν είχα δει στην προηγούμενη διάταξη να απουσιάζει το θέμα για 

το περίπτερο στο Καπετάν Μητρούση δεν μου άρεσε καθόλου.  

κ. Πρόεδρος: Θα πείτε και τον λόγο. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Ναι και τον λόγο, θα το πω ξεκάθαρα. Μπορώ να πω ότι 

εξοργίστηκε όταν έμαθα τον λόγο της απόσυρσης από το προηγούμενο συμβούλιο 

γιατί τίποτε δεν μένει κρυφό. Χθες ψηφίσαμε στο πέμπτο θέμα για την παγκόσμια 

ημέρα αναπήρων, πιστεύω ότι την ευαισθησία μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώ-

πους την δείχνουμε σε τέτοιου είδους θέματα.  

Θα ολοκληρώσω, κύριε Γαλάνη Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ανάγκες αυτών των αν-

θρώπων των ΑΜΕΑ δεν αρχίζουν και τελειώνουν σε ένα ψήφισμα, όπως ήταν το 

χθεσινό. Οι ευαισθησίες και η στήριξή μας θα πρέπει να φαίνετε σε τέτοιου είδους 

θέματα. Το συγκεκριμένο θέμα δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει εμπλοκή και μάλιστα 

υπόγεια, το άτομο αυτό που είναι δικαιούχος που μιλάμε σήμερα στο περίπτερο του 

Μητρουσίου είναι δικαιούχος. Είναι ΑΜΕΑ, ενώ όταν πήγε να βλάψει συμφέροντα 

άλλου το θέμα αποσύρθηκε από το προηγούμενο συμβούλιο. Ευχαριστώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε θα πω κάτι, πάντα δέχομαι καλοπροαίρετα όλες 

τις παρεμβάσεις συναδέλφων και τις προσέχω ιδιαίτερα. Και όταν δεν κάνουμε σω-

στές κινήσεις το αποδέχομαι και δεν έχω τίποτε να κρύψω στο συμβούλιο.  

Τα θέματα των περιπτέρων τα χειρίζεται ένας άνθρωπος που μας ήρθε από την πρώην 

Νομαρχία, ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο οποίος έχει αρκετά μεγάλη γνώση σε αυτά τα 

ζητήματα και μάλιστα χωρίς να υποχρεούται, ως πρόεδρος της επιτροπής περιπτέ-

ρων, τον καλώ πάντοτε και έρχεται στην επιτροπή. Και μάλιστα πολλές δορές μπορεί 

να έχει και αντίθετη γνώμη και με τις σκέψεις που καταθέτουν εκεί τα μέλη της επι-



   

τροπής, ακόμη και με την δική μου. Θέλω να πω ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, τα 

χειρίζεται τα θέματα αυτά σαν υπηρεσία ο συγκεκριμένος υπάλληλος, όπως τα χειρί-

ζονταν και στην Νομαρχία, ο κύριος Νομάρχης, νομίζω ότι τον γνωρίζει πάρα πολύ 

καλά τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Εγώ δεν τον απέσυρα αυτό το θέμα, αυτό το θέμα 

ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο δεν το έχω αποσύρει, καμιά φορά, μόλις πέρασε από 

την επιτροπή, ήρθε εδώ στο δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή από το δημοτικό συμβού-

λιο εγώ προσωπικά δεν το έχω αποσύρει αυτό το θέμα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Είδατε, κυρία Ηλιοπούλου, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Απεσύρθη 

το θέμα από το δημοτικό συμβούλιο;  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Ήρθε με ορθή επανάληψη στο προηγούμενο δημοτικό συμ-

βούλιο.  

κ. Πρόεδρος: Ρωτήσατε, αντί να πείτε αυτά τα οποία είπατε, ας πούμε, και πρέπει να 

τα έχετε καλά στοιχειοθετημένα αυτά, έτσι δεν είναι; Αυτά τα οποία αναφέρατε. Αντί 

να ρωτήσετε για ποιο λόγο δόθηκε ορθή επανάληψη, είπατε αυτά που είπατε. Μάλι-

στα, μάλιστα. Αν έχετε στοιχεία, σας παρακαλώ πολύ να τα καταθέσετε στο προε-

δρείο.  

Γαλάνης Στέργιος: Με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε, ορθή επανάληψη έγινε για διόρ-

θωση κάποιων παραλείψεων που υπήρχε στο πρακτικό, ότι κάποιος ήταν απών από 

τα μέλη και ότι αντί να αναγράφετε ομόφωνα έλεγε κατά πλειοψηφία.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:Η ορθή επανάληψη έγινε τώρα σε αυτό το δημοτικό συμ-

βούλιο. Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ήταν στην ημερήσια διάταξη και το 

αφαιρέσατε.  

κ. Πρόεδρος: Και έγινε ορθή επανάληψη της ημερήσιας διάταξης. Μπράβο. Ποιο 

είναι το μεμπτό στην προκειμένη περίπτωση. Ποιο είναι το μεμπτό; Το θέμα δεν ήρθε 

ολοκληρωμένο σήμερα;  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:Μετά από πίεση της τοπικής κοινωνίας.  

κ. Πρόεδρος: Ποιας τοπικής κοινωνίας. Επειδή σε αυτήν την αίθουσα πρέπει να ξε-

καθαρίζονται κάποια πράγματα, έχω να πω το εξής, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοι-

πόν, οφείλουμε να τα ομολογήσουμε εδώ πέρα, έτσι. Να τα πούμε τα πράγματα με το 

όνομά τους.  

Το συγκεκριμένο ζευγάρι το γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια, το γνωρίζετε εσείς 

αυτό; Θα μπορούσε ποτέ το θέμα αυτό να αποσυρθεί για τους λόγους τους οποίους 

υπαινιχθήκατε εσείς; Το συγκεκριμένο ζευγάρι το γνωρίζω και είμαι σε πολύ στενή 

επαφή μαζί τους. Ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα, κυρία Ηλιοπούλου; Η τοπική 

κοινωνία; Εδώ μιλώ και με ακούν αυτή την στιγμή. Ποια τοπική κοινωνία; Τι είναι 

αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. (Κάποιος λέει επί της ουσίας) Βεβαίως επί της ου-

σίας, αυτή είναι η ουσία την οποία καταθέτουμε. Τι φανταστικά πράγματα είναι αυ-

τά. Σας παρακαλώ δηλαδή, ούτε απεσύρθη ποτέ το θέμα. Και εξήγησα στους ίδιος, 

εξήγησα, εγώ προσωπικά, και το διαβεβαιώνω σε όλο το δημοτικό συμβούλιο, στο 

ζευγάρι αυτό το οποίο ήρθε και το οποίο γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια, έτσι 

(κάποιος λέει δεν έχει μεγάλη σημασία) Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Φωτιάδη. Λοι-

πόν, και εξήγησα τους λόγους για τους οποίους το θέμα δεν μπήκε στο προηγούμενο 

δημοτικό συμβούλιο. Ήταν σαφέστατος ο λόγος και τον αποδέχθηκαν χωρίς δεύτερη 

κουβέντα. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, από κει και πέρα ότι 

θέλετε μπορείτε να πείτε. Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη.  

Φωτιάδης Στέφανος:Κύριε αντιδήμαρχε, έχω εδώ δύο πρακτικά της επιτροπής της 

οποίας προεδρεύετε που μιλούν για συνεδρίαση πρώτη. Το ένα είναι 14.07.2011 και 

το ένα ορθή επανάληψη 26.09.2011. 

Στο πρώτο πρακτικό στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Ηλιοπούλου, λοιπόν, μειοψήφη-

σε η κυρία Ηλιοπούλου, λέγοντας ότι πρέπει να δοθούν τα δύο περίπτερα, τα οποία 



   

δώσατε. Λοιπόν, εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε ότι προκύπτει και πρέπει να το πούμε. 

Το πρώτο πρακτικό (διακόπτεται από τον κ. Γαλάνη) Ακούστε, ακούστε, ένα λεπτό, 

είπαμε προηγουμένως. (Ξανά διακόπτεται και επικρατεί φασαρία) 

κ. Πρόεδρος: Δεν θα επιτρέψω να μιλήσετε για άλλα περίπτερα, εκτός του συγκε-

κριμένου. Ήμουνα σαφής προηγουμένως.  

Φωτιάδης Στέφανος:Ωραία  

κ. Πρόεδρος: Επί του συγκεκριμένου, έχετε να πείτε κάτι;  

Φωτιάδης Στέφανος:Ωραία, επί του συγκεκριμένου, εγώ ερωτώ, ποιο είναι το πρώ-

το πρακτικό από τα δύο; Και τα δύο είναι υπογεγραμμένα από τον κύριο Γαλάνη. 

Ποιο είναι το πρώτο πρακτικό, και αυτό το πρώτο πρακτικό γιατί δεν το δίνατε, κύριε 

Γαλάνη, και υπέβαλε αίτηση για να το δώσετε;  

Γαλάνης Στέργιος: Ποια αίτηση;  

Φωτιάδης Στέφανος:Γιατί; Και κύριε Πρόεδρε, εμείς υποβάλαμε αίτηση, εδώ είναι 

η αίτηση και γραπτή. Κύριε πρόεδρε, εγώ σας ερωτώ και τον κύριο δήμαρχο, για να 

πάρει ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου, ένα μέλος μιας αντίστοιχης επιτροπής 

ένα πρακτικό θέλει αίτηση;  

κ. Πρόεδρος: Όχι βέβαια.  

Φωτιάδης Στέφανος: Όχι βέβαια, ενώ εσείς υποχρεώσατε την κυρία Ηλιοπούλου να 

σας υποβάλει αίτηση! Και το πήρε αυτό το πρακτικό το οποίο δεν υφίσταται λέτε. Να 

σας το στείλω;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, από πού το πήρατε;  

Ηλιοπούλου Σταλακτή:Από την γραμματεία της επιτροπής.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει μια διάθεση από ορισμένους συμ-

βούλους να δημιουργούνται (διακόπτεται από τον κ. Φωτιάδη)  

Φωτιάδης Στέφανος: Ολοκληρώνοντας λέω να έρθει ο γραμματέας να πάρει τα δύο 

πρακτικά και να μας πει ο κύριος αντιδήμαρχος, ποιο είναι το πρώτο πρακτικό και 

ποιο είναι τελικά το πραγματικό πρακτικό, διότι και τα δυο λένε ένα   

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη ολοκληρώσατε;  

Φωτιάδης Στέφανος: Όχι εγώ ερωτώ για να μπει ναι τάξη, για σας.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία. 

Φωτιάδης Στέφανος: Το θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί, διότι εδώ υπάρχει αλλοίω-

ση. Ένα πρακτικό εξαφανίστηκε.  

κ. Πρόεδρος: Ωραία. Αν έχετε την υπομονή να σας δώσω τον λόγο. 

Γαλάνης Στέργιος: Την έχω, να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Αν έχετε την υπομονή θα σας δώσω τον λόγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, όχι χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ, (χτύποι κουδουνιού) σας παρακαλώ 

πολύ, σταματήστε επιτέλους. (ακούγεται αδιευκρίνιστος διάλογος μεταξύ κ. Γαλάνη 

και κ. Φωτιάδη)  

Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο αντιδήμαρχο, ο οποίος θα δώσει σαφή απάντηση, δεν 

χρειαζόμαστε κανέναν γραμματέα, διότι νομίζω ότι είναι αξιόπιστο πρόσωπο ο κύ-

ριος αντιδήμαρχος, θα σας δώσει αυτή την στιγμή ποιο είναι το πρακτικό το οποίο 

ισχύει και θα ψηφίσουμε και τελειώσαμε, νομίζω, λύεται κάθε παρεξήγηση. (Παίρνει 

αυθαίρετα τον λόγο ο κ. Φωτιάδης και κάτι λέει για το πρακτικό που έχει η κ. Ηλιο-

πούλου)  

Γαλάνης Στέργιος: Πω, πω τι θεατρικές παραστάσεις είναι αυτές! 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, βεβαίως, τώρα. 

Γαλάνης Στέργιος: Θεατρική παράσταση! Θεατρική παράσταση! Εγώ μάγος δεν 

είμαι. Αυτά περί μαγικά να τα ανακαλέσετε. Δίνετε παράσταση.  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, 

(χτύποι κουδουνιού). Σας παρακαλώ πολύ (χτύποι κουδουνιού) Να πάψουν οι χαρα-



   

κτηρισμοί! (χτύποι κουδουνιού) Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, κύριε 

Γαλάνη.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, (σας άκουσα, σταματήστε 

να ομολογείτε συνέχεια, σας άκουσα κύριε, σας άκουσα, σας άκουσα, σας άκουσα 

κύριε, σας άκουσα, σας ακούσαμε, όπως σας ακούσαμε να ομολογείτε και χθες σας 

ακούμε και σήμερα!, σας ακούσαμε, επιτέλους)  

κ. Πρόεδρος: Δεν μπορούμε σε αυτήν την αίθουσα όμορφα και ωραία να συνεννοη-

θούμε; Έχουμε τίποτε να χωρίσουμε, κύριοι συνάδελφοι;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι συνάδελφοι,  

κ. Πρόεδρος: Να δημιουργούμε μόνο εντυπώσεις!  

Γαλάνης Στέργιος: Ορισμένοι συνάδελφοι,  

κ. Πρόεδρος: Να μην μπορούμε να λύνουμε προβλήματα, αλλά να δημιουργούμε;  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι συνάδελφοι, ναι κύριε πρόεδρε, ορι-

σμένοι συνάδελφοι, θέλουν να δημιουργούν εντυπώσεις! Κάποιοι είναι καλοπροαίρε-

τοι, κάποιοι θέλουν να δημιουργούν εντυπώσεις! Γιατί ενώ απαντώ στην κυρία συνά-

δελφο που έθεσε το ερώτημα, ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, εδώ κάθισα και διόρ-

θωσα μέχρι και τα ορθογραφικά λάθη, και δέχτηκα ότι δεν είναι η πρώτη συνεδρία-

ση, λέω ότι αυτό δεν είναι σωστό και θα εγκαλέσω την υπάλληλο, η οποία είναι 

γραμματέας στην επιτροπή γιατί πρόκειται για την δεύτερη συνεδρίαση, δεν είναι η 

πρώτη, ο κύριος Δήμου είναι, είναι και άλλα μέλη τα οποία συμμετέχουν στην επι-

τροπή, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. (Διακόπτεται από τον κ. Αναστασιάδη)  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ μην διακόπτεται.  

Γαλάνης Στέργιος: Άρα με λίγα λόγια αντιπαρέρχομαι (ακούγεται ο κ. Αναστασιά-

δης), αντιπαρέρχομαι κύριε πρόεδρε και τους ισχυρισμούς του κυρίου τέως Νομάρχη 

για μαγικά και της συναδέλφου, δεν κάνουμε μαγικά, ούτε αποκρύπτουμε πρακτικά, 

ούτε αποκρύπτουμε πρακτικά.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, οφείλετε να με προστατέψετε! 

κ. Πρόεδρος: Από τι να σας προστατέψω κύριε Φωτιάδη; 

Φωτιάδης Στέφανος: Είπα εγώ για μαγικά;  

κ. Πρόεδρος: (Χτύποι κουδουνιού) ακούγονται φωνές από πολλούς. Επικρατεί παν-

δαιμόνιο και ακούγονται διάφορες φωνές (επανειλημμένοι χτύποι κουδουνιού)  

Οι τόνοι πρέπει να χαμηλώσουν. Δεν τιμά αυτό το περιβάλλον κανέναν από μας!  

Φωτιάδης Στέφανος: Να μας προστατεύετε! 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ. (κάτι λέει ο κύριος Σταυρόπουλος) 

Κύριε Σταυρόπουλε, ξανά χτύποι κουδουνιού). Επιτέλους δηλαδή!  

Γαλάνης Στέργιος: Ακούστε θέμα που δημιουργήθηκε, κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Προσπαθείτε, κύριοι συνάδελφοι να δημιουργήσετε πρόβλημα; Λοι-

πόν, κύριοι συνάδελφοι, μπράβο σας!!!  

Οι τόνοι πρέπει να πέσουν, επιτέλους!!!  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε πρόεδρε, το γεγονός ότι αυτή η δημοτική αρχή, σεβόμενη 

και τον ρόλο της αντιπολίτευσης και πάντοτε θα το επαναλάβω, ότι δεχόμαστε καλο-

προαίρετα τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε περάσει από αυτή τη 

θέση για αρκετά χρόνια και ξέρουμε τι θα πει να είναι κανείς αντιπολίτευση, το ξέ-

ρουμε πολύ καλά, αυτό το γεγονός ότι δεχόμαστε και κρατάμε χαμηλούς τόμους, δεν 

σημαίνει ότι θα δεχόμαστε συνεχώς τους χαρακτηρισμούς ότι είσαι ψεύτης, ότι είσαι 

μάγος, ότι αποκρύπτεις κάτι. Γιατί υπάρχουν και ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες πρέ-

πει να κάνουν καλά την δουλειά τους. Υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα αντι-

κείμενα αυτά των περιπτέρων, υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι είναι γραμματείς στις 

επιτροπές και αν δεν συμπεριφέρονται σωστά απέναντι σε δημοτικούς συμβούλους 

νομίζω ότι πρώτοι εμείς είμαστε που θα τους εγκαλέσουμε, το δημοτικό συμβούλιο 



   

συνολικά. Για το συγκεκριμένο θέμα που ψηφίζουμε σήμερα νομίζω ότι ήμουν σα-

φής, ήρθε το θέμα κανονικά, έκανα μια ορθή επανάληψη να διορθωθεί διότι πρόκει-

ται για την δεύτερη συνεδρίαση, γιατί υπήρχε θέμα, εδώ κάθισα και διόρθωσα και 

ορθογραφικά λάθη, η απόφαση που είναι ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία, ότι έ-

λειπε ακόμη ένας υπάλληλος, φυσικά ο ομιλών είδε όλα αυτά και τα διόρθωσε, όμως 

δεν υπάρχει κανένα πρακτικό που έχει αποκρύψει κανείς, υπάρχουν μέλη στην επι-

τροπή που συμμετέχουν, θα δοθεί το πρακτικό, δεν έχει υπογραφεί ακόμη, για αυτό 

δεν το δώσαμε στην συνάδελφο, για αυτό το άλλο θέμα που ρωτάει και η κυρία συ-

νάδελφος, αλλά και ο κύριος συνάδελφος. Αυτό που ρωτάνε για αυτό το πρακτικό 

δεν έχει υπογραφή από τα μέλη για αυτό και δεν μπορούσα να το δώσω στη συνά-

δελφο. Εγώ σαν πρόεδρος, το έχω υπογράψει το πρακτικό, δεν το έχουν υπογράψει 

τα άλλα μέλη, για αυτό δεν το έδινε η γραμματέας, με προσωπική της ευθύνη. Ευχα-

ρίστως, χίλιες φορές να το δώσω, δεν έχω να κρύψω τίποτε, όλα είναι στο φως, μπο-

ρώ να αναφερθώ για οποιαδήποτε υπόθεση του δήμου, ευχαρίστως, είτε για το ερώ-

τημα αυτό της συναδέλφου, είτε για οποιαδήποτε άλλο και τους χαρακτηρισμούς, 

κύριε πρόεδρε, γιατί με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα, τους αντιπα-

ρέρχομαι, αλλά θέλω να ανακαλέσουν, όπως εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς και σέ-

βομαι όλους τους συναδέλφους, θέλω να ανακαλέσουν και αυτό περί μαγείας και πε-

ρί απόκρυψης πρακτικών, τι είναι όλα αυτά!!! 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά να χα-

μηλώσουν οι τόνοι από όλους, έτσι. Δεν ωφελούν κανέναν και οι εντυπώσεις που δη-

μιουργούνται είναι άσχημες. Δεν μας τιμά.  

Λοιπόν, εδώ για να δώσω μια απάντηση στο Σώμα. Υπάρχουν αυτές οι δύο αποφά-

σεις, η μία με το λάθος και η άλλη με ορθή επανάληψη. (Κάποιος λέει δεν είναι ί-

διες). Εννοείται ότι δεν είναι ίδιες. Εφόσον υπάρχει ορθή επανάληψη, έχουν διορθω-

θεί λάθη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Νομίζω πως ο κύριος αντιδήμαρχος 

τοποθετήθηκε επί του θέματος, έδωσε απαντήσεις, ισχύει η ορθή επανάληψη. Και 

αυτή θα ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Και στα πρακτικά να καταγρα-

φεί, ότι χρειάζεται και ακόμη μία διόρθωση και στο πρακτικό αλλά και στο διαβιβα-

στικό ότι δεν είναι η πρώτη συνεδρίαση, αλλά είναι η δεύτερη, ναι το είπα με σαφή-

νεια.  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε αντιδήμαρχε, σας αποδείξαμε ότι υπάρχουν δύο πρα-

κτικά που επιγράφονται ως πρώτα με διαφορετικό περιεχόμενο.  

Στεργίου Νικόλαος: Ένα λεπτό τι είναι αυτό τώρα. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, 

Δεν θα τελειώσουμε πάλι στις μία η ώρα! Εκτός αν θέλετε να έρθουμε και αύριο, αν 

είναι να έρθουμε και αύριο δεν έχω πρόβλημα. 

Πώς απαντάει ο κύριος Φωτιάδης τώρα; Τι απάντηση είναι δηλαδή, απάντησε ο αντι-

δήμαρχος, κλείνει η διαδικασία, ανοίγει η ψηφοφορία.  

Φωτιάδης Στέφανος: Έχω το δικαίωμα, κύριε Στεργίου, δευτερολογώ, έχω το δι-

καίωμα από τον κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος: Να δευτερολογήσει, βεβαίως.  

Φωτιάδης Στέφανος: Έχω από τον κανονισμό, κύριε σύμβουλε.  

κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία, παρακαλώ κύριε Φωτιάδη. 

Φωτιάδης Στέφανος: Αποδείχτηκε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο, 

κύριε Γαλάνη, ότι αποδείχθηκε. Το πρώτο πρακτικό, όσο και αν δεν θέλετε να μιλή-

σετε, και το θέτω στο Σώμα, έχει άλλο περιεχόμενο και προέκυψε από κει ενέργεια, 

από πλευράς διοίκησης. Το πρώτο πρακτικό που έχει εκεί, που λέτε εσείς ότι το ορ-

θό..., (διακόπτεται από τον κ. Γαλάνη) 



   

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριε Γαλάνη. Κύριε Φωτιάδη, μιλάμε για αυτό το θέ-

μα, οποιαδήποτε άλλο είναι εκτός θέματος.  

Γαλάνης Στέργιος:Θα με προστατέψετε επιτέλους! 

κ. Πρόεδρος: (απευθυνόμενος στον κ. Φωτιάδη) Και δεν έχετε δικαίωμα, εφόσον 

σας το απέκλεισα να το ξαναφέρετε. Μιλάμε για το συγκεκριμένο περίπτερο;  

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε κύριε πρόεδρε, ακούστε κύριε πρόε-

δρε, ακούστε, ακούστε, δεν θα μου πείτε εσείς πως θα τοποθετηθώ. 

Από το συνημμένο και την εισήγηση για το θέμα που συζητούμε προκύπτει… (έντο-

να δυσφορώντας λόγω διακοπών) Καλά θα με αφήσετε να μιλήσω, επιτέλους! Θα με 

αφήσετε, με διέκοψε ο ένας συνάδελφος, με διέκοψε ο άλλος, με διακόπτεται και ε-

σείς! 

Από το συνημμένο προκύπτει ότι αυτό που λέτε ως πρώτον δεν είναι. Άρα υπάρχει 

άλλο συνημμένο. Δεν θα σας το θέσω και δεν θα σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο 

πρακτικό που το πήραμε χθες; Εδώ θα έπρεπε να πείτε εσείς ότι εδώ υπάρχει ένα 

πρόβλημα και θα πρέπει να προστατέψετε το σύμβουλο και τον αντιδήμαρχο να μην 

διάζεται και εκτίθεται γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και λέω λοιπόν, και λέω λοιπόν, 

επειδή αυτό που μας δώσατε δεν είναι το πρώτο, και τώρα μόλις δέχτηκε ο κύριος 

αντιδήμαρχος ότι δεν είναι το πρώτο, σας λέω λοιπόν προσέξτε το περιεχόμενο του 

πρώτου, προσέξτε το περιεχόμενο του πρώτου πρακτικού, που σας έχω δώσει, διότι 

υπάρχει ενέργεια, και εγώ ερωτώ, εφόσον το πρώτο ξεκαθαρίστηκε πιο είναι και δεν 

είναι αυτό που μας δώσατε, πως υπάρχει ενέργεια. Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Αλλά 

επειδή είστε πρόεδρος και μας δώσατε πρακτικό, δέχτηκε ο αντιδήμαρχος ότι δεν εί-

ναι αυτό το σωστό και λέει ότι φταίει η υπάλληλος, γελάει τώρα ο αντιδήμαρχος, κά-

νει ότι δεν καταλαβαίνει.  

Λοιπόν, επειδή, ξανά λέω και κλείνω, ξανά λέω, ότι το πρακτικό που μας δώσατε, ως 

συνημμένο στο θέμα, δεν είναι το πρώτο, άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ευθύ-

νη. Και σας τα έδωσα. Αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Κατά την δική σας άποψη.  

Δήμου Ιωάννης: Ζητώ να ανακαλέσει την λέξη μάγος και ότι άλλο έχει πει, γιατί 

προσβάλλει και εμένα προσωπικά, διότι ως μέλος της επιτροπής περιπτέρων και εγώ, 

στηρίζω και επαυξάνω αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος αντιδήμαρχος όσον αφορά για 

το θέμα αυτό το οποίο ήταν δεύτερο και ήμουνα απών εγώ, συμφωνώ σε αυτά που 

έχει πει. Αλλά δεν μπορεί να ακούγονται καθημερινά αυτές οι λέξεις εδώ μέσα, ούτε 

μάγοι ήμαστε, ούτε τυχοδιώκτες είμαστε, ούτε μας κυνηγάνε φαντάσματα εμάς. Ευ-

χαριστώ.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Αν ενοχλεί η λέξη μάγος, αλλά η ουσία για μένα δεν αλλά-

ζει, γιατί πραγματικά, ανακαλώ την λέξη μάγος, αν ενοχλεί τόσο πολύ, και πριν εσείς 

αναφέρατε την λέξη καουμπόης. Ναι ανακαλώ την λέξη μάγος. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ και το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφο-

ρία, 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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Τεσσαρακοστό έκτο θέμα κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση απολογι-

σμών Σχολικών Επιτροπών». 

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο δωδέκατο και δέκατο τρίτο θέμα. Δωδέκατο θέμα, κύ-

ριοι συνάδελφοι: [Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 



   

με θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της κοινωφελούς 

επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)]. 

Εισηγητής ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ο κύριος Ιωάννης Δήμου. Παρακαλώ, κύριε 

Δήμου, έχετε τον λόγο.  

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Σύμφωνα με το άρθρο 256, 257 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το διοικητικό 

συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους κανονισμούς. Εσωτερικό 

Κανονισμό Υπηρεσιών και Κανονισμό Προσωπικού που ακολουθεί με την αριθμό 55 

απόφαση. Ενώ η εισήγηση από τους συμβούλους ήταν να έχουμε ένα ευρύτερο και 

ένα μεγαλύτερο πλαίσιο ούτως ώστε να κινηθούμε ως κοινωφελής επιχείρηση, αυτό 

το οποίο καταλήξαμε είναι σε ένα λογικό και μικρό πλαίσιο, ευέλικτο για να μπορέ-

σουμε να ανταποκριθούμε επάξια στις πραγματικά μεγάλες ανάγκες και ευθύνες που 

έχει η κοινωφελής επιχείρηση, η ο ποία να θυμίσω ότι είναι συγχώνευση παλιών 

πολλών νομικών προσώπων.  

Ο κανονισμός έχει περάσει αρκετό καιρό πριν, αλλά θέλω να τονίσω ότι αργήσαμε, 

διότι υπήρχε ένα θέμα, όσον αφορά κάποιων υπαλλήλων, που αυτή την στιγμή είμα-

στε σε μια διαδικασία νομική, για αυτό και λοιπόν έρχεται λίγο αργά στο δημοτικό 

συμβούλιο. Και μέσα στις εξελίξεις αυτές μας πρόλαβε και το πολυνομοσχέδιο το 

οποίο αναμένουμε και εδώ και με το οποίο θα αλλάξουν πολλά ουσιαστικά που εμείς 

προγραμματίζαμε. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Κύκλος ερωτήσεων, ποιος συνάδελφος. Κύκλος τοποθετήσεων. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν καταλάβαμε τι είπε. 

κ. Πρόεδρος: Ο μόνος που δεν καταλάβατε είστε, κύριε Αναστασιάδη. Όλοι κατά-

λαβαν.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι είπε τώρα, κατάλαβες τι είπε;  

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Μάγος είσαι. 

Γαλάνης Στέργιος: Και άλλος μάγος.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν ότι δεν έχετε καταλάβει, μπορείτε να ερωτήσετε. Ερωτήσεις 

είπα και δεν ρωτάει κανείς, για αυτά που δεν κατάλαβε!  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν καταλάβαμε τι εισήγηση έκανε. 

κ. Πρόεδρος: Μάλιστα. Κάντε ερωτήσεις. Στον ίδιο κύριε Αναστασιάδη. Κάντε ε-

ρωτήσεις θα σας απαντήσει ο κύριος Δήμου.  

κ. Δήμαρχος: Προχώρα, άφησέ τον αυτόν.  

κ. Πρόεδρος: Μάλιστα, κύριε Μηλίδη, τοποθέτηση. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ερώτηση. 

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση, μάλιστα, εγώ ζήτησα από το Σώμα ποιος θέλει να ρωτήσει 

κάτι, και δεν απαντά κανείς! 

Μηλίδης Θεόδωρος: Η ερώτηση είναι προς τον κύριο Δήμο, τον πρόεδρο, ότι για 

έναν τόσο μεγάλο κανονισμό ερωτικής λειτουργίας της κοινωφελούς επιχείρησης, για 

μια επιχείρηση με τόσο σημαντικό έργο, θα περίμενα από την εισήγησή σας λίγο πε-

ρισσότερες διευκρινίσεις, κάτι παραπάνω, κάτι να πείτε, μια πολιτική εισήγηση. Τι 

ήταν αυτό τώρα! Για αυτήν την επιχείρηση, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δεν έχετε 

κάτι έτσι να πείτε, κάτι ένα περίγραμμα γενικό για να ενημερωθεί το Σώμα; Δεν ξέρω 

πόσο το διάβασε σε βάθος το Σώμα. Η ερώτησή μου δεν έχετε κάτι περισσότερο να 

πείτε και μετά θα κάνω τοποθέτηση.  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, δύο πραγματάκια θέλω να ρωτήσω. 

Πρώτον, λέτε υπάρχει κάποια εξέλιξη με νομική διαδικασία, τι ακριβώς είναι αυτό, 

να μας εξηγήσετε, δεν το κατάλαβα. Και δεύτερον βλέπω ότι ο μισός κανονισμός πε-

ρίπου έχει να κάνει με την κοινωνική πρόνοια, και την πολιτική που ασκείται και θα 



   

ασκεί η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εμείς, ως δήμος Σερρών έχουμε και αντιδημαρχία κοινωνικής 

πρόνοιας. Έχουμε λοιπόν μια οργανωμένη δομή κοινωνικής πρόνοιας στην 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ., η οποία θα απασχολεί κάποιους υπαλλήλους, όπως προκύπτει από τον 

κανονισμό, και θα ασκεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και το ερώτημα είναι πως 

διακρίνεται η μία κοινωνική πρόνοια από την άλλη κοινωνική πρόνοια και αν υπάρ-

χει σκοπιμότητα να υπάρχουν και οι δύο κοινωνικές πρόνοιες.  

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει; Η κυρία Η-

λιοπούλου.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Είχα κάνει τις παρατηρήσεις μου και στο διοικητικό συμ-

βούλιο της επιχείρησης. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο μιλάμε για γενικό διευ-

θυντή και όχι για διευθυντή σε αυτήν την επιχείρηση. Ξέρουμε ότι ο γενικός διευθυ-

ντής είναι έξτρα χρήματα, δύσκολοι καιροί. Πρέπει να υπάρχει ειδικός σύμβουλος 

και νομικός σύμβουλος στην επιχείρηση; Ήταν κάποια ερωτήματα που τα είχα θέσει 

και εκεί και θα ήθελα μια απάντηση.  

κ. Αντιπρόεδρος: Άλλος κάποιος θέλει να κάνει ερώτηση; Κάποιος συνάδελφος θέ-

λει να ρωτήσει; Κύριε Δήμου δώστε την απάντηση.  

Δήμου Ιωάννης: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, λοιπόν όσον αφορά που ανέφερα προη-

γουμένως ότι είμαστε σε μια νομική διαδικασία αφορά πέντε υπαλλήλους, πιστεύω 

να γνωρίζετε όλοι το θέμα. Περιμέναμε για αυτούς τους πέντε υπαλλήλους, γιατί θέ-

λαμε να βοηθήσουμε και για αυτό αργήσαμε να φέρουμε τον κανονισμό προς ψήφι-

ση. Το αποτέλεσμα θα το μάθουμε όταν θα γίνουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Η προσω-

ρινή διαταγή είναι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από την υπηρεσία, όπως είναι η α-

πόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Για αυτό λοιπόν τον λόγο, επειδή είμαστε στα 

δικαστήρια αυτήν την στιγμή αργήσαμε να φέρουμε το θέμα προς ψήφιση στο δημο-

τικό συμβούλιο. (Κάποιος διακόπτει λέγοντας κάτι)  

κ. Αντιπρόεδρος: Μην διακόπτεται, κύριοι συνάδελφοι. 

Δήμου Ιωάννης: Δεν είναι επί του παρόντος τώρα αν θέλετε κάποια στιγμή να σας 

ενημερώσω. Τώρα, όσον αφορά για την κοινωνική πρόνοια, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει αρμο-

διότητες περίπου σε όλες τις αντιδημαρχίες και αυτό γιατί., γιατί είναι οδηγός έτσι 

ώστε να μπορεί να μπαίνει σε προγράμματα είτε είναι εθνικά, είτε είναι ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Να έρθω στην κυρία Ηλιοπούλου, γιατί υπάρχει γενικός διευθυντής. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 1999, κύριε πρόεδρε, 

σύστημα πιστοποίησης κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, του Κ.Ε.Κ., είμαστε 

υποχρεωμένοι, ως δομή, τα Κ.Ε.Κ. υποχρεούνται να απασχολούν κατ΄ ελάχιστον το 

ακόλουθο προσωπικό: Κεντρική δομή πρέπει να είναι διευθυντής του Κ.Ε.Κ., διευ-

θυντής κατάρτισης, συντονιστής ενεργειών κατάρτισης, υπεύθυνος κοινωνικά ευά-

λωτων ομάδων. Πέραν αυτού όμως, που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή την 

δομή οφείλουμε να έχουμε διευθυντές και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο του φύλλου 1397 της εφημερίδας της κυβερ-

νήσεως, προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. αναφέρει ότι στο άρθρο 7 

παράγραφος β, από το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου με απόφαση του φορέα 

ορίζεται διευθυντής ή διευθύντρια πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία 

στο σχετικό αντικείμενο. Ο διευθυντής ή η διευθύντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέ-

σης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Άρα λοιπόν δεν νοείται να υπάρ-

χουν πέντε διευθυντές μέσα σε μια επιχείρηση. Η δομή μέσα σε μια επιχείρηση είναι 

εφόσον υπάρχουν διευθυντές η κορυφή να είναι γενικός διευθυντής. Για αυτό τον 

λόγο λοιπόν και σωστά το προβλέψαμε να μπει γενικός διευθυντής. Όσον αφορά για 

τον νομικό σύμβουλο και για τον ειδικό σύμβουλο. Αυτή τη στιγμή η φιλοσοφία της 

επιχείρησης είναι να λειτουργούμε κατά αποκοπή, όσον αφορά τους νομικούς συμ-

βούλους. Πραγματικά υπάρχουν αρκετές αγωγές οι οποίες έρχονται αυτή την στιγμή 



   

προς την επιχείρηση, τελεσίδικες αποφάσεις, θέλω να τονίσω ότι με έναν πρόχειρο 

προϋπολογισμό, γιατί ακριβώς δεν παραλάβαμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει υ-

πάρχουν γύρω στις πενήντα αγωγές τελεσίδικες και οφείλουμε να πληρώσουμε αρκε-

τά χρήματα, και άλλες πενήντα με εξήντα που είμαστε αυτή την στιγμή στα ελληνικά 

δικαστήρια. Άρα λοιπόν, ενώ θα μας συνέφερε να έχουμε δικηγόρο με αμοιβή, επειδή 

είναι πολύς όγκος δουλειάς, παρόλα αυτά για να μην κατηγορηθούμε, ουσιαστικά, 

ότι ακολουθούμε αυτόν τον τρόπο θα πάμε κατά αποκοπή, έτσι ώστε να δώσουμε και 

δουλειά σε περισσότερους δικηγόρους και όχι σε έναν δικηγόρο στην πόλη μας. Για 

τους ειδικούς συμβούλους, δεν είναι βούληση της επιχείρησης, αν και είναι πραγμα-

τικά μεγάλο το αντικείμενο να πάρουμε ειδικούς συμβούλους, αλά ο νόμος το προ-

βλέπει για αυτό και εμείς το βάλαμε και καλώς το βάλαμε διότι και προβλέπεται από 

τον νόμο και γιατί δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν τα οικονομικά της επιχείρησης 

είναι καλύτερα, να συζητήσουμε για πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου, έτσι ώστε 

να βοηθηθεί η επιχείρηση και να πάει ένα βήμα παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Αντιπρόεδρος: Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση; Κύ-

κλος τοποθετήσεων. Κάποιος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί; Ο κύριος Μηλίδης, 

άλλος, ο κύριος Νιζάμης άλλος, ο κύριος Φωτιάδης; (όχι, όχι), η κυρία Ηλιοπούλου, 

ο κύριος Αναστασιάδης. Κύριε Μηλίδη, έχετε τον λόγο. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όταν πήρα στα χέρια μου αυτήν την έγκριση του εσω-

τερικού κανονισμού υπηρεσίας της κοινωφελούς επιχείρησης Σερρών, δήμου Σερ-

ρών, της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., θεωρούσα ότι όπως έγινε και με άλλους τέτοιους κανονισμούς 

λειτουργίας με τον νομικό, με τον του δήμου, θα περίμενα από τον εισηγητή τον πρό-

εδρο, να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη πολιτική εισήγηση, αφενός ως προς τους στό-

χους, την λειτουργία, κάποια τώρα προσπάθησα να διευκρινίσει μετά από ερωτήσεις. 

Δεν τα είδα στην εισήγηση και πιστεύω ότι η εισήγηση ήταν πάρα, πάρα πολύ φτωχή, 

ώστε να ενημερωθεί το Σώμα, γιατί είμαι βέβαιος ΄΄ότι θα υπήρχαν πάρα πολλές ε-

ρωτήσεις, πάρα πολλές ερωτήσεις, αν είχε ενημερωθεί σωστά το Σώμα.  

Και έρχομαι τώρα στην ουσία του θέματος. Στην σελίδα επτά, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι, στην σελίδα επτά, αρμοδιότητες τμήματος οικονομικών υπηρεσιών λέει 

στο ε, ο υπεύθυνος τμήματος οικονομικών υπηρεσιών αναθέτει σε ιδιώτη ή ο ίδιος 

συντάσσει τον ισολογισμό της επιχείρησης. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, να μπορεί ο ίδιος να συντάξει τον ισολογισμό και λέμε ότι αναθέτει, για ποιο 

λόγο. Σήμερα με αυτήν την κρίση θα συζητάμε ακόμη να συντάσσει ισολογισμούς 

ιδιώτης; Με τόσο επιστημονικό προσωπικό η κοινωφελής επιχείρηση έγινε μια τερά-

στια επιχείρηση με αρκετό προσωπικό και πιστεύω ότι οι οικονομικοί παράγοντες, οι 

οικονομικοί υπηρεσιακοί παράγοντες ξέρουν πάρα πολύ καλά την δουλειά τους. Άρα 

λοιπόν, νομίζω ότι είναι πρόκληση αυτό. Επίσης στην ίδια παράγραφο, στο 7 πάλι, 

στις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, στο η, αναθέτει σε ιδιώτη ή τηρεί ο 

ίδιος τις διαδικασίες ετοιμασίας των παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους 

εισπράξεων ή πληρωμής δαπανών της επιχείρησης. Πάλι ίδια, δηλαδή έχουμε, ο υ-

πεύθυνος του τμήματος οικονομικών, που πιστεύω ότι είναι γνώστης του αντικειμέ-

νου, πάλι συζητάμε για το ίδιο θέμα.  

Τώρα για το θέμα του νομικού συμβούλου, δόθηκε μια εξήγηση, πιστεύω ότι δεν 

πρέπει να είναι με πάγια αμοιβή, αλλά να είναι κατά περίπτωση, διότι δεν νοείται να 

έχουμε μόνιμο δικηγόρο σε αυτήν την επιχείρηση. Εκείνο όμως που με εκπλήσσει 

πραγματικά είναι οι ειδικοί σύμβουλοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι φτάνει με ειδι-

κούς συμβούλους, χορτάσαμε με ειδικούς συμβούλους. Φτάνει, νομίζω ότι αν δείτε 

στη σελίδα 6, στη σελίδα 6, λέει ότι οι ειδικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλές και 

διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε ειδικά επιστημονικά 



   

θέματα για διενέργεια και τα λοιπά. Τα πιστεύει κανείς αυτά μέσα σε αυτό το Σώμα 

εδώ; Δηλαδή τόσους ανθρώπους που έχουμε, που έχουν αποδείξει, όπως παράδειγμα 

και στον ΧΥΤΑ ειδικούς, και σε άλλους τομείς, στον προγραμματισμό, που προη-

γουμένως αναφέρθηκε ο κύριος δήμαρχος, ότι έχουμε ικανότατους υπαλλήλους, εδώ 

δεν έχουμε; Και πρέπει δηλαδή να παίρνουμε συνέχεια ειδικούς συμβούλους, φτάνει 

με τους ειδικούς συμβούλους, οι καιροί είναι δύσκολοι. Μα λέει για ειδικό σύμβουλο 

δεν μιλάει;  

κ. Αντιπρόεδρος: Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Γαλάνη, επειδή παρεμβαίνετε εδώ πέρα είναι το οργα-

νόγραμμα που λέει ένας ειδικός σύμβουλος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και 

δεν τον ψήφισε και η κυρία Ηλιοπούλου μέσα, ένας από τους λόγους.  

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μην διακόπτεται. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Δήμου αυτό δεν είναι το οργανόγραμμα; Κάνω λάθος;  

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Μηλίδη τοποθετηθείτε μην κάνετε ερωτήσεις. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Τοποθετούμαι, κύριε πρόεδρε, μην με διακόπτετε, τοποθετού-

μαι. Ειδικοί σύμβουλοι δεν λέει, τι λέει δηλαδή άλλο οργανόγραμμα βλέπω. Δεν εί-

μαστε καλά δηλαδή, δεν ξέρω. Λοιπόν και το κυριότερο, να πάμε στην σελίδα 25 και 

για να μην διαστρεβλωθεί τίποτε θα διαβάσω όπως ακριβώς το λέει, όπως ακριβώς το 

λέει στο 13.2, 25, είναι μια πρόταση δεν είναι μεγάλη. «Με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπο-

ρεί να ορίζεται μερική ή πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση με αμοιβή μέχρι του ¼ 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα μέλη 

που θα απασχοληθούν, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή τους. Αν το ¼ των μελών δεν 

είναι ακέραιος αριθμός το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλεύεται προς τα πάνω». 

Καταλάβατε τι λέτε, κύριοι συνάδελφε, από τους 11 που έχουμε μιλάμε για τρία μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούν να είναι με αμοιβή και με απασχόληση. Σή-

μερα τα λέμε αυτά και μας παίρνουν οι κάμερες! Τα λέμε στον Σερραϊκό λαό αυτά 

σήμερα; Είναι δυνατόν, εγώ εκπλήσσομαι, πραγματικά εκπλήσσομαι. Και διαβάζω 

ακριβώς για να μην διαστρεβλωθεί, όπως ακριβώς το λέει μέσα ο εσωτερικός κανο-

νισμός. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να την απαλείψετε άμεσα αυτή την πρόταση από 

μέσα, διότι προκαλούμε! Προκαλούμε τους συνδημότες μας. Όταν πριν από δυο μέ-

ρες στην πόλη μας άνοιξε κοινωνικό παντοπωλείο για να πηγαίνουν οι αναξιοπαθού-

ντες που δεν έχουν να πάρουν τοπ ψωμί και το φαγητό τους, εμείς μιλάμε ότι τρεις 

άνθρωποί… 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε συνάδελφοι σεβαστείτε τον ομιλητή. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούν να εργά-

ζονται επί αμοιβή; Είναι δυνατόν να ψηφίσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτό 

το κείμενο; Αυτή την πρόταση; Εγώ πραγματικά εκπλήσσομαι. Η λέξη κοινωφελής 

επιχείρηση, γιατί μπαίνουμε εκεί, όποιος δεν θέλει δεν μπαίνει, δεν μετέχει. Κοινω-

φελής επιχείρηση με μισθό; Απαράδεκτο. Χάνει το νόημα η λέξη κοινωφελής επιχεί-

ρηση. Δηλαδή, έχουμε τον πρόεδρο, αν θυμάστε είχαμε εδώ τις αντιρρήσεις μας για 

τον μισθό του προέδρου, όχι για το πρόσωπο, δεν μιλάω για το πρόσωπο, δεν έχει 

καμία σχέση, μιλάω για τον θεσμό. Είχαμε αντιρρήσεις, εν πάση περιπτώσει ψηφί-

στηκε από το δημοτικό συμβούλιο, να πάρουμε και ειδικό σύμβουλο, να βάλουμε και 

τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου με αμοιβή και λέει κιόλας, ακούστε, ακούστε, 

μερική ή πλήρης απασχόληση, και πλήρους απασχόλησης και αυτό ακόμη το διαζευ-

κτικό, λυπάμαι πάρα πολύ κύριοι συνάδελφοι, με αυτά που βλέπω δεν νομίζω ότι 

μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και ψηφίστε το. Δεν 

έχω να πω τίποτε άλλο, ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ο κύριος Νιζάμης. 



   

Νιζάμης Δημήτριος: Δύο λέξεις μονάχα θα πω. Πρέπει να απαλειφθεί η θέση του 

γενικού διευθυντή αν προβλέπεται μέσα, κακώς προβλέπεται, δεν είναι υποχρεωτικό. 

Οι τέσσερις διευθύνσεις είναι πολλές, μπορούν να συγχωνευθούν, όπως δεν είναι ορ-

θό μέσα στον οργανισμό, στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας να προβλέπονται 

θέσεις πρόσληψης συμβούλων, λογιστών και λοιπά. Έχει διοικητικό συμβούλιο το 

συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορεί με αποφάσεις του συγκεκριμένου διοικητικού του 

συμβουλίου να δίνονται διάφορες εργασίες είτε λογιστικές, είτε κάτι άλλο, είτε κά-

ποια συμβουλή σε κάποια φάση. Νομίζω ότι μέσα στον εσωτερικό κανονισμό δεν 

είναι ορθό, δεν ξέρω ποιος τον εισηγήθηκε. Εάν βέβαια αυτά τα οποία ανέφερε ο κύ-

ριος Μηλίδης είναι έτσι ακριβώς αμοιβή και λοιπά, νομίζω ότι πρέπει να απαλειφ-

θούν και αυτά. Ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Τον λόγο έχει η κυρία Ηλιοπούλου. 

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Θα ήθελα να πω ότι συντάσσομαι με την τοποθέτηση του 

κυρίου Νιζάμη, όπως είχα αναφέρει και εγώ στην επιχείρηση στην κοινωφελή. Συμ-

φωνώ και τον κύριο Μηλίδη ως προς την αποζημίωση. Θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ ο 

κύριος Δήμου έκανε αναφορά για διευθύνσεις μέσα στο οργανόγραμμα και σε όλο 

τον εσωτερικό κανονισμό δεν αναφέρει πουθενά για διεύθυνση. Μιλάει για τμήματα 

και για γενική διεύθυνση. Όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε ούτε ένα σημείο που να 

μιλάει για διεύθυνση. Οπότε έχουμε εδώ ένα οργανόγραμμα με γενικό διευθυντή, η 

μόνη διεύθυνση που αναφέρεται είναι στο Κ.Ε.Ε.Κ., που η δική μας πρόταση ήταν η 

διεύθυνση του Κ.Ε.Ε.Κ. και η διεύθυνση της επιχείρησης να είναι ίδια και για οικο-

νομία στην επιχείρηση. Νομίζω ότι θα μπορούσε ένα γίνει αυτό. Είμαστε αντίθετοι 

στον ειδικό σύμβουλο, όπως και στους νομικούς συμβούλους, και είχαμε πει να εξυ-

πηρετείται από τους νομικούς του Δήμου και όταν δεν γίνεται κατά αποκοπή. Ξεφυλ-

λίζοντας, όπως πριν είπα, τον εσωτερικό κανονισμό, θα διαπιστώσετε ότι μιλάει για 

γενική διεύθυνση. Μέσα στην εγκύκλιο του Καλλικράτη που μιλάει για το οργανό-

γραμμα αναφέρει παντού διευθύνσεις, δεν έχω δει να μιλάνε για γενική διεύθυνση. 

Όσον αφορά τα ειδικά προσόντα και τις ειδικότητες του προσωπικού που είχα κάνει 

και αυτήν την τοποθέτηση στην επιχείρηση, πιστεύω ότι όταν υπάρχει εξειδίκευση 

στα τμήματα ή σε διευθύνσεις υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα, είναι ποιο αποδοτικός 

κάποιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι την φωτογραφίζεις, απλά εξειδικεύεις. Οπότε θα ήθε-

λα μέσα στο οργανόγραμμα να αναφέρονται και τα ειδικά προσόντα, συγνώμη λίγο, 

και οι ειδικότητες για την κάθε θέση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το τμήμα το οικο-

νομικό και να λέμε απλά ΠΕ, θα πρέπει να είναι κάποιος εργαζόμενος που να έχει 

ένα συναφή αντικείμενο με το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο θα ηγείται.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε, κυρία Ηλιοπούλου, σας παρακαλώ.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Ολοκλήρωσα, ναι ευχαριστώ, αυτά. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης έχει τον λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι να σας πω εγώ. Με καλύψαμε, κύριε πρόεδρε, αλλά 

ένα πράγμα θα σας πω, ότι εσείς ξεχνάτε ότι η χώρα μας έχει χρεοκοπήσει και με δα-

νεικά λεφτά ζούμε. Αλλά θα σας πω άλλο ένα πράγμα για να μην σας κουράσω. Η 

αμοιβή των αρχόντων, οι Έλληνες, για να ξέρεις κύριε πρόεδρε, η αμοιβή των αρχό-

ντων ήταν στην αρχαιότητα ο έπαινος και ο σεβασμός των πολιτών και εσείς εδώ 

προσπαθείτε με κάθε τρόπο, άλλος μεροκάματο δεν έχει να βγει έξω, να πάρει ψωμί 

τα παιδιά του, και εσείς μιλάτε για γενικούς διευθυντές, τι πράγματα είναι αυτά, πως 

τα δέχεστε, είναι συμπεριφορά αυτή;  

Επαναλαμβάνω, κύριε πρόεδρε, και αυτό να το θυμάστε πάντα. «Η αμοιβή των αρχό-

ντων είναι ο έπαινος και ο σεβασμός των πολιτών». Τίποτε άλλο. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασιάδη. Κάποιος άλλος συνάδελφος 

θέλει να τοποθετηθεί; Ο κύριος Δήμου.  



   

Δήμου Ιωάννης: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συ-

νάδελφοι. Αν έχουμε μία γενικότητα είναι καλύτερο από το να εξειδικεύουμε μία ει-

δικότητα. Γιατί εκεί πάμε φωτογραφικά, και τι εννοώ. Είπε η κυρία Ηλιοπούλου ότι 

πρέπει να έχουμε ένα γενικό πλαίσιο, ένα ειδικό πλαίσιο μάλλον, συγνώμη, σύμφωνα 

λοιπόν με το άρθρο της εφημερίδας της κυβερνήσεως το φύλλο 39, αναφέρει ρητά 

ότι για κλάδους ΠΕ διοικητικός ή οικονομικός υπάρχουν ένα σωρό ειδικότητες από 

κάτω, το οποίο μπορούμε εμείς αύριο μεθαύριο, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει μία 

επιχείρηση να προσλάβουμε και την ανάλογη ειδικότητα, αναφέρει. Ενδεικτικά σας 

λέω, άρθρο 4, φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης 39, 05.03.2001, ειδικότητες διάφο-

ρες νομικής πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, δημόσιας διοίκησης, διοι-

κητικής επιστήμης και τεχνολογίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σε όλες τις ειδικό-

τητες λοιπόν, αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο, άρα λοιπόν εμείς θέλαμε να έχουμε 

μια γενική τοποθέτηση, έτσι ώστε να μην εξειδικεύουμε, όταν θα χρειαστεί η ανάγκη, 

τότε να εξειδικεύσουμε. Να εξειδικεύσουμε από τώρα ποια ειδικότητα; Για ποια θέση 

και για τη δουλειά; Αυτή ήταν η φιλοσοφία σε αυτό το κομμάτι. Το Κ.Ε.Ε.Κ. είχε μια 

πάρα πολύ σημαντική δουλειά, θέλετε να μην έχουμε την δυνατότητα να μπαίνουμε 

σε προγράμματα ευρωπαϊκά και θέλετε να έχουμε 4 διευθυντές και ποιος θα κάνει το 

γενικό κουμάντο από τους 4 διευθυντές; Δεν πρέπει σε μια επιχείρηση να υπάρχει η 

κορυφή και από κάτω τα υπόλοιπα άτομα; Ιεραρχία. Άρα λοιπόν, και ξαναλέω, γιατί 

λέει ότι δεν έγινα κατανοητός, εκτός, αν αυτό το οποίο ψηφίζουν κεντρικά οι βουλευ-

τές μας, δεν ξέρουν τι ψηφίζουν! Οφείλουμε στα ΚΔΑΠ να έχουμε διευθυντές, σύμ-

φωνα με το φύλλο 1397, να μην ξαναδιαβάζω όλο, και το άρθρο 7 το αναφέρει ρητά 

αυτό το οποίο είπα, πρώτον, δεύτερον, για το Κ.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με το φύλλο 1999, 

δεν το συζητάμε, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτήν την δομή, το οποίο ορίζει ο 

νόμος, διότι μετά δεν έχουμε Κ.Ε.Ε.Κ. Και αναφέρει διευθυντής του Κ.Ε.Ε.Κ.. διευ-

θυντής κατάρτισης, συντονιστής ενεργειών κατάρτισης, άρα λοιπόν είμαστε υποχρε-

ωμένοι εδώ να έχουμε διεύθυνση. Πέραν από δω, δεν αναφέρουμε λέει, αναφέρουμε 

τον γενικό διευθυντή και δεν αναφέρουμε διευθύνσεις. Να σας εξηγήσω ότι μετά από 

την ψήφιση από το Σώμα του κανονισμού, θα έρθει στο διοικητικό συμβούλιο για να 

γίνει κατάταξη του προσωπικού. Άρα λοιπόν εκεί αναλυτικά, θα μπορούμε να λέμε 

ότι αυτός κατατάσσεται εκεί με αυτήν την θέση. Εφόσον δεν έχει κατάταξη δεν μπο-

ρούμε να συζητάμε άλλα πράγματα. Ο κύριος Νιζάμης είπε για αποφάσεις, όσον α-

φορά τους λογιστές, το διοικητικό συμβούλιο δηλαδή, να κάνει και τον λογιστή, εγώ 

δεν είμαι λογιστής. (ακούγονται ψίθυροι, όχι άλλο είπε)  

κ. Αντιπρόεδρος: Μην διακόπτεται, κύριε Νιζάμη.  

Δήμου Ιωάννης: Είπε να παίρνετε κατά περίπτωση απόφαση. Λοιπόν, συγνώμη, κύ-

ριε Νιζάμη. Λοιπόν, αυτήν την στιγμή υπάρχει μια επιχείρηση της τάξεως των τριών 

εκατομμυρίων ευρώ σε τζίρο. Υπάρχουν έξι παλιά νομικά πρόσωπα τα οποία αυτή 

την στιγμή συγχωνεύονται στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ., αν θεωρεί ότι κάποιος μπορεί να παίξει 

με τις τύχες της επιχείρησης, εγώ δεν μπορώ να παίξω με τις τύχες τις επιχείρησης, 

και αν θεωρείται ότι ένα ποσό το οποίο είμαστε ουσιαστικά υποχρεωμένοι να δώ-

σουμε σε εξωτερικό λογιστή,  

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Δήμου. 

Δήμου Ιωάννης: Ε, είναι μεγάλο, θεωρώ ότι θα μας προστατέψει από πολλά άλλα 

πράγματα. Θέλω να έρθω, αν μου επιτρέπεται κύριε πρόεδρε δύο λεπτά ακόμη, διότι 

είναι πολλά τα ερωτήματα.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ένα λεπτό το έχετε ακόμη. 

Δήμου Ιωάννης: Λοιπόν, έχει πει ο κύριος Μηλίδης για τις αμοιβές των μελών. Θα 

διαβάσω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-

σης. Αποφασίζουμε Κωλύματα και ασυμβίβαστα για τα μέλη του διοικητικού συμ-



   

βουλίου. Άρθρο έξι. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, η παράγραφος 2: 

«Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του 

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να ορίζεται η μερική ή η πλήρης α-

πασχόληση με αμοιβή». Να μην το διαβάσω , το διαβάσατε προηγουμένως, κύριε 

Μηλίδη. Παρακαλώ. (ακούγονται φωνές, από πότε είναι) 

κ. Αντιπρόεδρος: Μην διακόπτεται.  

Δήμου Ιωάννης: Πολύ ωραία.  

κ. Αντιπρόεδρος: Μην διακόπτεται, κύριοι συνάδελφοι. 

Δήμου Ιωάννης: 31.07.2007. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι, αυτό το οποίο εμείς 

βάλαμε μέσα, ότι έχουμε την δυνατότητα, βάσει του νόμου, να το θέσουμε σαν πλαί-

σιο. Αυτό δεν σημαίνει ΄΄ότι εμείς θα μπούμε στην διαδικασία αυτή την οποία λέει ο 

νόμος. Και να πω και κάτι άλλο. Εδώ δεν ορίσαμε αποζημίωση στα μέλη μας, ανά 

διοικητικό συμβούλιο, για λόγους οικονομίας. Εδώ δεν ορίσαμε το maximum του 

μισθού του προέδρου, για λόγους οικονομίας, πήγαμε 650,00 ευρώ κάτω, δεν λέει 

κάτι αυτό; Τώρα όλοι κόπτονται, ενώ παλαιότερα όταν είχαν τις αντιμισθίες τις πα-

χυλές, σήμερα λένε αυτοί οι ίδιοι ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, γιατί είναι κοι-

νωφελής επιχείρηση. Αν λοιπόν, τελειώνοντας κύριε πρόεδρε, παρακαλώ, αν τελειώ-

νοντας, κύριε Μηλίδη, κάνατε ένα λάθος, στο οργανόγραμμα το οποίο έχετε όλοι 

μπροστά σας, εφόσον διαβάσατε τον κανονισμό, αναφέρει σε μια κατηγορία, τακτικό 

προσωπικό, εκεί προβλέπονται οι θέσεις αυτές, του γενικού διευθυντή, των ειδικών 

συμβούλων, του νομικού συμβούλου, και ούτω καθεξής. Προβλέπετε το maximum 

το οποίο μπορεί να έχει η επιχείρηση, τακτικά μέλη είκοσι πέντε. μπορεί maximum 

έκτακτο προσωπικό να έχει εβδομήντα έναν. Τι σημαίνει αυτό, ότι σήμερα υπάρχουν 

αυτήν την στιγμή τρεις διοικητικοί υπάλληλοι στην επιχείρηση, οι οποίοι πρέπει να 

κάνουν τον ταμία, τον λογιστή, να περάσουν τα εντάλματα, τις επιτροπές, όλα αυτά 

τα οποία κάνει ο δήμος Σερρών με 500 υπαλλήλους. Υπάρχουν 45, αυτή την στιγμή, 

προσωπικό, έκτακτο προσωπικό και 7 αορίστου. Εμείς προβλέπουμε συμμαζεμένα 25 

άτομα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτήν την επιχείρηση. Και εάν εσείς 

θεωρείτε,  

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώστε, κύριε Δήμου. 

Δήμου Ιωάννης: Και ολοκληρώνω, κύριε πρόεδρε, με τρία άτομα αυτήν την στιγμή, 

διοικητικό προσωπικό, που είναι στην επιχείρηση, γιατί έχουμε προσωπικό, αλλά εί-

ναι έκτακτο προσωπικό και είναι σε άλλες δουλειές, με τρία άτομα, μπορούμε εμείς 

να λειτουργήσουμε και να κάνουμε και τον λογιστή και να κάνουμε και τον νομικό 

σύμβουλο και να τα κάνουμε όλα, λυπάμαι πολύ δεν μπορούμε να περπατήσουμε έ-

τσι. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Δήμου. Υπάρχει δευτερολογία; Ο κύριος 

Μηλίδης, άλλος μήπως θέλει να δευτερολογήσει; Ορίστε, κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι, επικαλείστε έναν νόμο του 2007, έχουμε 2011. Και εν 

πάσει περιπτώσει, επειδή το λέει στον νόμο, εμείς τόσο εύκολα, έτσι λέμε, αφού το 

λέει ο νόμος βάλτο εδώ; Βάλτους να δουλεύουν, αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσου-

με στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Σώμα; Το λέει ο νόμος και το βάλαμε, εντάξει; 

Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν μιλάμε για,… είπατε ότι έχετε τρεις υπαλλή-

λους, βέβαια εγώ ξέρω ότι αυτή η επιχείρηση έχει αρκετούς υπαλλήλους, οι οποίοι 

είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες υπηρεσίες, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Λέτε ότι 

έχουμε τρεις υπαλλήλους και για να καλύψουμε το κενό δηλαδή θα πάρουμε τρία μέ-

λη του διοικητικού συμβουλίου να τους κάνουμε υπαλλήλους; Δεν μιλάω εγώ για 

αντιμισθία, δεν μιλά για τα έξοδα παράστασης ενός διοικητικού συμβουλίου. Κύριοι 

συνάδελφοι, λέει μπορεί να ορίζεται μερική ή πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση 

με αμοιβή! Άλλο πράγμα μιλάμε, σαν υπάλληλο, δεν μιλάω για την συμμετοχή του, 



   

για τα τριάντα ευρώ. Δηλαδή επειδή έχουμε έλλειψη θα πάρουμε από αυτούς που εί-

ναι στο διοικητικό συμβούλιο να τους κάνουμε υπαλλήλους πλήρους ή μερικής απα-

σχόλησης με αμοιβή; Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Για αυτό μπήκαμε εδώ πέρα 

μέσα; Για να πάμε στις επιτροπές; Τώρα για ποιους υπαινίσσεστε που λέτε ποιοι τα 

έπαιρναν, εγώ δεν γνωρίζω τέτοιο πράγμα, ούτε γνωρίζω ποιος έπαιρνε δύο μισθούς, 

ποτέ δεν πήρα, ποτέ δεν ήμουν σε αυτά. Σας τον επιστρέφω τον υπαινιγμό αν είναι 

για οποιονδήποτε. Αλλά για αυτό που λέω επιμένω πάρα πολύ. Δηλαδή αν θέλετε 

έτσι, αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να κάνουμε έναν διαγωνισμό να πάρουμε τρεις 

υπαλλήλους. Να δώσουμε στο κάτω – κάτω και σε τρεις οικογένειες δουλειά. Αν εί-

ναι έτσι. Όχι εμείς που είμαστε, φέρει ειπείν, ούτε για τον εαυτό μου ούτε για κανέ-

ναν μέλος του δημοτικού συμβουλίου θα ήθελα να είναι επί αμοιβή με πλήρη ή μερι-

κή απασχόληση. Το καταλαβαίνετε; Η επιχείρηση είναι κοινωφελής. Το λέει η λέξη, 

επομένως μπαίνεις μέσα για να προσφέρεις, για έναν σκοπό. Δεν μπαίνεις μέσα για 

να παίρνεις μισθό κανονικό! Έτσι. Παρακαλώ, ζητώ να απαλειφθεί, και μόνο που το 

διάβαζα και το έβλεπα που ήρθε ανατριχίλα. Ειλικρινά σας μιλάω, όπως και γιο το 

άλλο….. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Μηλίδη, ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει ο κύ-

ριος Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Κύριε προεδρεύοντα, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. Ο πρόεδρος της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. απάντησε πολύ τεκμηριωμένα στις διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν και 

ξεκαθάρισε και είπε ότι σε ορισμένα άρθρα από αυτά που διαβάστηκαν δεν σημαίνει 

ότι θα γίνουν και πράξη. Είπε μπορεί, με κάποιες προϋποθέσεις, αν υπάρχουν αυτές 

οι προϋποθέσεις, τότε. Λοιπόν, όσον αφορά την ελλιπή ενημέρωση, μα εδώ έχουμε 

έναν κανονισμό, ο κανονισμός σας δόθηκε, είναι δυνατόν να καθίσει να διαβάσει ξα-

νά εδώ τον κανονισμό ο πρόεδρος για να ενημερωθείτε; Σας δόθηκε ο κανονισμός, 

υποτίθεται ότι τον διαβάσατε και αν έχετε ερωτήσεις ή αν θέλετε να τοποθετηθείτε 

επί του κανονισμού, ερωτάτε ή τοποθετήστε. Δηλαδή, τι ενημέρωση θα θέλατε ακό-

μη περισσότερο; Από την στιγμή που σας δόθηκε, είναι έναν κανονισμός. Λοιπόν, 

ακούστηκε να έχει νομικό σύμβουλο η επιχείρηση, αλλά να χρησιμοποιεί τους νομι-

κούς συμβούλους του δήμου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνονται σκόπιμα αυτές οι 

ερωτήσεις, μάλλον άθελα, διότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει αυτήν την στιγμή στον 

δήμο. Έχουμε ένα τεράστιο δήμο. Οι δύο νομικοί σύμβουλοι που έχουμε δεν επαρ-

κούν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποθέσεις του δήμου, θα ανταποκριθούν 

και στις υποθέσεις μιας κοινωφελούς επιχείρησης με έναν τέτοιο μεγάλο τζίρο που 

είπε προηγουμένως ο κύριος Δήμου, ο πρόεδρος; Λοιπόν, και ακούστηκε και η λέξη, 

η φράση χορτάσαμε από ειδικούς συμβούλους και τα λοιπά. Ειδικός σύμβουλος, είπε 

ο πρόεδρος, δεν θα πάρει η επιχείρηση στα καλά καθούμενα ειδικό σύμβουλο. Αν 

υπάρχουν πολλά προγράμματα, έχουμε προϋποθέσεις για να πάρουμε χρήματα, δεν 

αξίζει να πάρουμε ειδικό σύμβουλο, προκειμένου να μην χάσουμε τα χρήματα και τα 

προγράμματα; Με κάποιες τέτοιες προϋποθέσεις αυτά μπαίνουν. Και μπαίνουν, αν 

δεν μπουν τώρα, μετά δεν θα έχει την δυνατότητα η επιχείρηση να προσλάβει ούτε 

νομικό σύμβουλο, ούτε ειδικό σύμβουλο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και όσον αφορά το 

«χορτάσαμε ειδικούς συμβούλους» δεν ξέρω αν αυτό πάει στον δήμο, πρέπει να πού-

με ότι ο σημερινός τεράστιος δήμος έχει λιγότερους ειδικούς συμβούλους από τον 

προηγούμενο δήμο, τον παλιό δήμο. Έχει τρεις ειδικούς συμβούλους. Έλεος δηλαδή! 

Ο λαϊκισμός έχει και όρια!  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

(Παρεμβάλετε ο κ. Μηλίδης και λέει ότι δεν μιλάτε για την ταμπακέρα, δεν μιλάτε 

για την ταμπακέρα, εντάξει). Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 



   

Δινάκης Κωνσταντίνος:   Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

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, αλλά ταυτίζομαι με την άποψη του 

κ. Μηλίδη σε ότι έχει σχέση με τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου. 

(Στην αίθουσα προσήλθε ο πρόεδρος του Δ.Σ. που δίνει εντολή να συνεχιστεί η ψη-

φοφορία, δεν διακόπτεται η ψηφοφορία) 

Ο κ. αντιπρόεδρος λέει απευθυνόμενος σε όλους να μην διακόπτουν την ψηφοφορία. 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι, με τις παρατηρήσεις τις οποίες κα-

τέθεσε και τις οποίες προτείνω να απαλειφθούν, είτε έχουν σχέση με τις αμοιβές συμ-

βούλων, είτε έχουν σχέση με αμοιβές διοικητικών συμβούλων, ενδεχόμενες, είτε έ-

χουν σχέση με αμοιβές γενικού διευθυντή. Ευχαριστώ. 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι, πρόταση του κ. Μηλίδη 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι, η παράταξή μας ταυτίζεται με την 

πρόταση του κ. Νιζάμη και του κ. Μηλίδη 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι, η παράταξή μας ταυτίζεται με την 

πρόταση του κ. Νιζάμη και του κ. Μηλίδη 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι, η παράταξή μας ταυτίζεται με την 

πρόταση του κ. Νιζάμη και του κ. Μηλίδη 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι, η παράταξή μας ταυτίζεται με την 

πρόταση του κ. Νιζάμη και του κ. Μηλίδη 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι, η παράταξή μας ταυτίζεται με την 

πρόταση του κ. Νιζάμη και του κ. Μηλίδη 



   

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι, η παράταξή μας ταυτίζεται με την 

πρόταση του κ. Νιζάμη και του κ. Μηλίδη 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Αντιπρόεδρος: Πάμε στο επόμενο θέμα είναι το δέκατο τρίτο: [Έγκριση της υπ’ 

αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού 

Προσωπικού της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρη-

ση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)»]. Εισηγητής ο κύριος Δήμου. 

Δήμου Ιωάννης: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, πάλι σύμφωνα με το άρθρο 257 του κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων είμαστε 

υποχρεωμένοι να φέρουμε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο και τον συγκεκρι-

μένο κανονισμό προσωπικού της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Σερρών. Όπως 

ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος, αν κάποιος έχει διαβάσει τον συγκε-

κριμένο κανονισμό θα δει ότι αναφέρεται σε έναν κανονισμό όπως προβλέπεται α-

κριβώς από τον νόμο. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτε παραπάνω. Ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Κάποιες ερωτήσεις από το Σώμα για το θέμα; Για το 13ο θέμα μι-

λάμε. Μήπως έχουμε κάποιες τοποθετήσεις; Ερώτηση ή τοποθέτηση, κύριε Μηλίδη; 

Μηλίδης Θεόδωρος: Τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Αντιπρόεδρος: Τοποθέτηση. Ο κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Η κυρία Ηλιοπούλου. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ερώτηση θα κάνει η κυρία Ηλιοπούλου, αν είναι να κάνει ε-

ρώτηση, εντάξει. 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Μηλίδη τοποθετηθείτε, κύριε Μηλίδη τοποθετηθείτε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος για τους ειδι-

κούς συμβούλους στο προηγούμενο θέμα, είναι συναφή τα θέματα, και επειδή βέβαια 

απέφυγε επιμελώς ο κύριος Δήμαρχος να αναφερθεί στο θέμα της ταμπακέρας που 

έθεσα για τις αμοιβές επανέρχομαι λοιπόν, τι έγινε κύριε Γαλάνη; Δεν σας άρεσε; Ε, 

καλά, όχι γιατί γελάτε.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ας μην σχολιάζουμε, ας μην σχολιάζουμε. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι., ναι εντάξει.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Είναι χαμογελαστό παιδί.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ήθελα να πω για τους ειδικούς συμβούλους, λοιπόν, ότι είναι 

καλοί, αναφέρθηκε προηγουμένως ότι μπορεί να βοηθήσουν σε προγράμματα και τα 

λοιπά. Ενημερώνω λοιπόν το Σώμα ότι, επειδή υπηρέτησα στο Κέντρο, το πρώην 

Κ.Ε.Ε.Κ., όπου ήταν η κυρία Ιωαννίδου διευθύντρια και νομίζω ότι αυτή είναι πάλι 

διευθύντρια της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., εν πάσει περιπτώσει, έχει ασχοληθεί με πάρα, πάρα πολ-

λά προγράμματα και τα έχει φέρει εις πέρας, επομένως αυτό δεν είναι επιχείρημα, 

των ειδικών συμβούλων. Πολλά προγράμματα, τα οποία τα έφερε σε πέρας και ήρθαν 

λεφτά στο δήμο και έγιναν και έργα.  



   

κ. Αντιπρόεδρος: Αναφέρεστε στο προηγούμενο θέμα κύριε Μηλίδη,, στο θέμα 

μας,… 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κοιτάξτε, μην με διακόπτεται κάθε λεπτό, τι θέλετε τώρα δη-

λαδή.  

κ. Αντιπρόεδρος: Στο θέμα μας, το 13ο  

Μηλίδης Θεόδωρος: Τι με διακόπτεται κάθε λεπτό, της συμπολίτευσης είστε εσείς 

τώρα; Σε σας απευθύνομαι (γέλια από το Σώμα) 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Μηλίδη. στο θέμα μας, το 13ο  

Μηλίδης Θεόδωρος: Σέβομαι την προεδρεία, σέβομαι απόλυτα, αλλά εντάξει,  

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριε Μηλίδη. στο θέμα μας. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μα με σταματάτε τον ειρμό, κύριε Δινάκη. Υπάρχει λόγος τώ-

ρα; 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν υπάρχει σεβασμός κύριε Δινάκη, αρχηγός παρατάξε-

ως είναι. Πιθανός δήμαρχος, σεβαστείτε αυτό σας παρακαλώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ίσως ο μοναδικός που τον σέβομαι. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν τον σέβεσαι.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Με σταματάς τον ειρμό, κύριε Πρόεδρε. Με σταματάς τον 

ειρμό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν τον σέβεσαι.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Δεν έχω πέντε λεπτά να μιλήσω, πόσο έχω;  

κ. Αντιπρόεδρος: Να σας δώσω όσο χρόνο θέλετε.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Τι να τον κάνω, με σταματάς τον ειρμό. Λοιπόν για αυτό το 

θέμα των ειδικών συμβούλων αναφέρθηκα, αυτό είναι προς ολοκλήρωση της προη-

γούμενης πρότασής μου, στο προηγούμενο θέμα, ότι πράγματι υπάρχουν υπάλληλοι 

εξειδικευμένοι, υπάλληλοι που έχουν ασχοληθεί, και έχουν φέρει εις πέρας, και ανέ-

φερε το παράδειγμα της κυρίας Ιωαννίδου, διότι έτυχε να συνεργαστώ, ως μέλος σε 

παλαιότερη δημοτική αρχή, και έφερε εις πέρας προγράμματα.  

Λοιπόν, οι ειδικοί σύμβουλοι άλλον σκοπό εξυπηρετούν ο νοών νοείται.  

Πάμε παρακάτω. Εδώ λέει και πάλι στην σελίδα 4, στο 6β το ένα, «επιτρέπεται η α-

πασχόληση προσωπικού, προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων πρόσκαιρων 

αναγκών με την διαδικασία του νόμου για οκτώ μήνες. Εδώ λοιπόν, φαίνετε ξεκάθα-

ρα ότι αν έχουμε προετοιμασία και εφαρμόσουμε αιτιολογημένα την πρόσληψη, θα 

μπορούμε να πάρουμε οκταμηνίτες. Αυτό έρχεται σε σχέση για το θέμα που συζη-

τούσαμε για τον ΧΥΤΑ και άλλα. Άρα δηλαδή, θα πρέπει, για αυτό λέμε μερικές φο-

ρές ότι οι οκταμηνίτες που δεν πήραμε είναι λάθος, προβλέπονται και από τον νόμο 

και πάντοτε μπορούμε να αξιοποιούμε τέτοιους ανθρώπους.  

Άρα δηλαδή, για τον εσωτερικό αυτόν κανονισμό δεν έχω ιδιαίτερες αντιρρήσεις α-

πλώς και πάλι αναφέρθηκα, πήρα τον λόγο να αναφερθώ στους ειδικούς συμβούλους, 

τον ειδικό σύμβουλο, όπως θέλετε πείτε τον, ότι υπάρχουν αντίστοιχοι άνθρωποι 

στην επιχείρηση που μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Μηλίδη. Τον λόγο έχει η κυρία Ηλιοπούλου.  

Ηλιοπούλου Σταλακτή: Ως προς την εξειδίκευση πριν που είπα για τις θέσεις. Σύμ-

φωνα με την εγκύκλιο για την συγχώνευση του Καλλικράτη, αναφέρει: «Για την κα-

τηγορία προσωπικού θα πρέπει να προσδιορισθούν οι βασικοί τίτλοι σπουδών για 

κάθε θέση και η ειδικότητα του προσωπικού που θα την στελεχώνει. Προσόντα υ-

πευθύνων. Τα προσόντα του προσωπικού που καταλαμβάνει θέση ευθύνης καθορίζο-

νται με σαφήνεια στον κανονισμό προσωπικού», αναφέρει η εγκύκλιος, εδώ δεν α-

ναφέρονται ούτε με σαφήνεια, ούτε η εξειδίκευση. Βάση αυτού ήταν η προηγούμενη 

τοποθέτηση που μίλησα για εξειδίκευση και τα υπόλοιπα. 



   

Ο κανονισμός προσωπικού με το οργανόγραμμα έχουν μία συνάφεια μεταξύ τους, 

πριν μίλησα για εξειδίκευση και όχι φωτογραφία στις θέσεις. Βασιζόμουν στην εγκύ-

κλιο που μόλις διάβασα. Ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κυρία Ηλιοπούλου. Απάντηση από τον Πρόεδρο. 

Δήμου Ιωάννης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εί-

μαι ξεκάθαρος, τα οικονομικά της επιχείρησης δεν είναι αυτά τα οποία θα μας οδη-

γήσουν στην πρόσληψη άμεσα ειδικού συμβούλου, αλλά να βάλουμε ταφόπλακα στο 

μέλλον της επιχείρησης; Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα; Εφόσον μπορούμε 

και έχουμε την δυνατότητα, προς όφελος της επιχείρησης, είμαστε υποχρεωμένοι να 

το έχουμε σε μια γωνιά, να ξέρουμε ότι το έχουμε και αύριο, μεθαύριο όταν θα προ-

κύψει ο πραγματικός λόγος να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό το οποίο είναι ότι καλύ-

τερο για την επιχείρησή μας. (Διακόπτεται από τον κ. Αναστασιάδη) 

κ. Αντιπρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, να ολοκληρώσει λίγο ο ομιλητής και μετά.  

Δήμου Ιωάννης: Λοιπόν, ούτε ρουσφετάκι θέλουμε να κάνουμε και αν θέλετε,… 

κ. Αντιπρόεδρος: Λίγο τον σεβασμό σας στον ομιλητή, σας παρακαλώ. 

Δήμου Ιωάννης: Και επειδή έχει γίνει πολύ σπέκουλα, να ξέρουμε από δω και στο 

εξής ότι μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαι στην επιχείρηση δεν θα υπάρξει ειδι-

κός σύμβουλος. Ούτε ρουσφέτι έχω σκοπό να κάνω, ούτε να παρανομήσω, ούτε να 

πάω από τα πλάγια, όπως θέλουν κάποιοι να κάνουμε εμείς.  

Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αν δεν αποδεχόμα-

στε τις εγκυκλίους , τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, τι συζητάμε! Έχουμε την 

δύναμη εμείς να ανατρέψουμε τους νόμους κεντρικά; Έχουμε, μέσα από τον συνδι-

καλισμό, μέσα από τα όργανά μας. Ναι, μαζί σας, αν κάτι είναι παράλογο, σε εισα-

γωγικά, να αγωνιστούμε και να το αλλάξουμε, αλλά υπάρχει ένας κανονισμός, ο ο-

ποίος είναι σύμφωνα με τον νόμο, με καμία παρέκκλιση και αυτά τα οποία ορίζονται 

αυτά και μόνο γράψαμε και κάναμε.  

Ξανά επιμένω, η κυρία Ιωαννίδου δεν είναι διευθύντρια αυτή τη στιγμή, έχει γίνει μια 

προσωρινή κατάταξη τριών ατόμων στην επιχείρηση, έτσι ώστε να λειτουργήσει η 

επιχείρηση από την στιγμή που πήρε ΦΕΚ μέχρι και σήμερα. Ξανά λέω για άλλη μια 

φορά, η κατάταξη του προσωπικού έχει καθυστερήσει και θα γίνει στο επόμενο διοι-

κητικό συμβούλιο, εφόσον ψηφιστούν και εγκριθούν από το Σώμα οι συγκεκριμένοι 

κανονισμοί. Αυτό θα γίνει, λοιπόν, στο επόμενο διοικητικό, και τότε θα μπορέσουμε 

να μιλάμε για διευθυντές, για το ποιος έχει την Α θέση ή την Β θέση. Αυτά, κύριε 

Πρόεδρε, ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Να είστε καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Γκότσης για μισό 

λεπτό και για μισό λεπτό μετά ο κύριος Αναστασιάδης.  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, επειδή γίνεται πολύς λόγος, ακούω συνέχεια για τα 

προγράμματα, ότι ο ειδικό σύμβουλος χρειάζεται για τα προγράμματα και λοιπά. Θέ-

λω να καταθέσω εδώ ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει την ευχέρεια να δώσει έξω σε 

γραφεία, με δυο χιλιάρικα, τον χρόνο, με δυο και τρία χιλιάρικα τον χρόνο, και να 

προετοιμάσει προγράμματα, όπως κάνει ο δήμος που έχει στην Θεσσαλονίκη, που 

είναι στο συγκεκριμένο, στα συγκεκριμένα γραφεία, έτσι μπορεί να κάνει και η 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ., δεν νομίζω δηλαδή ότι που επικαλείστε, εγώ σέβομαι αυτό που λέτε, ότι 

δεν θα πάρετε ειδικό σύμβουλο, και το σέβομαι, αλλά ότι το διοικητικό συμβούλιο 

έχει την ευχέρεια να δώσει σε εξωτερικό γραφείο για να προωθήσει προγράμματα, 

αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητείτε.  

κ. Αντιπρόεδρος: Παρακαλώ να τοποθετηθεί ο κύριος Αναστασιάδης που θέλει και 

μετά απαντήστε και εσείς.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ ήθελα να πω κύριε πρόεδρε, το εξής πράγμα, Που 

μεγάλωσε αυτό το πράγμα δηλαδή; Οι πρώην δήμοι δεν είχαν δικούς τους σταθμούς, 



   

δεν είχαν τα δικά τους τα όργανα, δεν είχαν υπαλλήλους; Τι μεγάλωσε δηλαδή, δεν 

μπορώ να το καταλάβω. Τι έγινε δηλαδή τώρα. Ο δήμος Λευκώνα, ο δήμος Σκουτά-

ρεως, ο δήμος Καπετάν Μητρούση δεν είχαν τους δικούς του υπαλλήλους; Αυτοί οι 

υπάλληλοι που πήγαν; Που πήγαν σε παρακαλώ. Τι μας λένε τώρα! 

κ. Αντιπρόεδρος: Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασιάδη. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμου 

για μισό λεπτό και να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία.  

Δήμου Ιωάννης: Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. (Ακούγονται ψίθυροι από τον κ. Ανα-

στασιάδη). Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε;  

κ. Αντιπρόεδρος: Εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. 

Δήμου Ιωάννης: Σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Γκότσης, ναι το σέβομαι 

αυτό και το υπερασπίζομαι, για αυτό, κύριε Γκότση, αυτήν την στιγμή είμαστε σε 

άμεση συνεργασία με το τμήμα προγραμματισμού του δήμου Σερρών, επειδή και η 

κυρία Ιωαννίδου ξέρει πολύ καλά τα προγράμματα, καθημερινή ενασχόληση των δύο 

αυτών τμημάτων, δηλαδή του τμήματος ουσιαστικά που έχει ξ κυρία Ιωαννίδου, μαζί 

με το τμήμα προγραμματισμού, έτσι ώστε κανένα πρόγραμμα να μην μπορέσει να 

μας ξεφύγει. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, ούτε είναι η φιλοσοφία μας να δώσουμε 

και τα δύο χιλιάρικα έξω, γιατί έχουμε το προσωπικό και την γνώση αυτήν την στιγ-

μή να το κάνουμε εκ των έσω.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ας μην γίνεται διάλογος σας παρακαλώ.  

Δήμου Ιωάννης: Ευχαριστώ.  

κ. Αντιπρόεδρος: Απαντήστε καις τον κύριο Αναστασιάδη αυτό που ρώτησε, σας 

παρακαλώ. 

Δήμου Ιωάννης: Δεν έχω καμία άλλη απάντηση, ευχαριστώ. 

κ. Αντιπρόεδρος: Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Κύριε Αναστασιάδη ολοκληρώ-

θηκε.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Τι ολοκληρώθηκε; Μια απάντηση περιμένω.  

κ. Αντιπρόεδρος: Ολοκληρώθηκε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, τίθεται σε ψηφο-

φορία.  

 

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 

Νιζάμης Δημήτριος:    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 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    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. Αντιπρόεδρος: Μπαίνουμε στο 19ο θέμα, παρακαλώ κύριε πρόεδρε, πάρτε την 

θέση σας. 

κ. Πρόεδρος: Όχι θα ολοκληρώσετε εσείς. Έμεινε το δέκατο ένατο και συνεχίζει την 

προεδρεία ο κύριος Δινάκης.  

κ. Αντιπρόεδρος: Δέκατο ένατο θέμα [Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Μα-

κεδονίας – Θράκης» 2007-2013 στον άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη 

και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ. στον κωδικό προτεραιότητας 75 – Υποδομές Εκ-

παίδευσης, Κατηγορία πράξης 7507 - Προμήθεια Εξοπλισμού ειδικών Σχολείων και 

έγκριση της υπ΄ αριθμ. 119/2011 μελέτης για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλι-

σμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπο-

λογισμού 379.482,06 € που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας]. Εισηγήτρια: 

Η κυρία Σαρακενίδου – Μπιτζίδου Σ. 

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

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

ξε την λήξη της συνεδρίασης. 

 

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

αποφάσεις: 



   

 

Πρακτικό 

1/27/2011: Σχετικά με ερώτηση του κ. Παναγιώτη Κοτρώνη για τη Δημοτι-

κή Βιβλιοθήκη. 

 

Πρακτικό 

2/27/2011: Σχετικά με ερώτηση του κ. Παναγιώτη Κοτρώνη για το πρό-

γραμμα «Το ποδήλατο στη Ζωή μας» 

 

868/2011: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών για το έτος 2012.  

 

869/2011: Έγκριση απονομής διακρίσεως στους Σερραίους Αθλητές Special 

Olympics για τις διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους Αγώνες «Special 

Olympics ΑΘΗΝΑ 2011», και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

700,00  €. 

 

870/2011: Έγκριση απονομής τίτλου Επίτιμου Δημότη της πόλης των Σερρών 

στον κ. Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικού, ακαδημαϊκού και μόνιμου 

συνεργάτη της ΝΑΣΑ και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

250,00 €. 

 

871/2011: Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπή-

ρων (2 Δεκεμβρίου) και ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 

5.200,00 €.  

 

872/2011: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στο πρώτο Συ-

νέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέ-

γαρο.  

 

873/2011: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην «Διεθνή 

Έκθεση Τουρισμού 27η PHILOXENIA στις 18-20 Νοεμβρίου στην 

Δ.Ε.Θ.».  

 

874/2011: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων για χορήγηση δι-

καιώματος χρήσης της ένδειξης: «Όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευ-

σης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων» στις ετικέτες των Ελ-

ληνικών οίνων. 

 

875/2011: Έγκριση δράσεων με τίτλο «Ανοικτό Παράθυρο στην Παιδεία» και 

ψήφιση απαιτούμενης πίστωσης ύψους 3.500,00 €.  

 

876/2011: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Επιτροπή Οριστικών Διανο-

μών (Ε.Ο.Δ.).  

 

877/2011: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών.  

 



   

878/2011:  Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου 2011 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έ-

τους 2011.  

 

879/2011:  Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2011 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έ-

τους 2011.  

 

880/2011:  Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου 2011 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έ-

τους 2011.  

 

881/2011: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της 

κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)». 

 

882/2011: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της κοινωφελούς επιχείρη-

σης με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών 

(Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)». 

 

883/2011: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2011 

αποφάσεων του Δ.Σ. της «ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών».  

 

884/2011: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη αποζημιώσεων και εξόδων 

κίνησης: α) Δημοτικών Συμβούλων, β) Προέδρων Συμβουλίων Δημο-

τικών και Τοπικών Κοινοτήτων και γ) υπερωριακής εργασίας για ε-

ξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. 

 

885/2011: Αποδοχή του ποσού των 40.000,00 € από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά 

τέλος εγκατάστασης του νέου δικτύου της επιχείρησης. Αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.  

 

886/2011: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονο-

μικού έτους 2011 που αφορά το υπόλοιπο της συμμετοχής του Δήμου 

στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ΑΑΕ και ψήφιση 

απαιτούμενης πίστωσης ύψους 110.259,37 €.  

 

887/2011: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνω-

σης και διαχείρισης της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και του αποκατα-

στημένου Χ.Δ.Α. Δήμου Σερρών» για το έτος 2012, προϋπολογισμού 

120.000,00 € με Φ.Π.Α.. 

 

888/2011: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-

2013 στον άξονα Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιό-

τητα Ζωής στην Π.Κ.Μ. στον κωδικό προτεραιότητας 75 – Υποδομές 

Εκπαίδευσης, Κατηγορία πράξης 7507 - Προμήθεια Εξοπλισμού ειδι-

κών Σχολείων και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 119/2011 μελέτης για την 

προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων 



   

ένταξης Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 379.482,06 € 

που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας.  

 

889/2011: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟ-

ΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της πράξης «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοι-

κτών Δημόσιων Χώρων στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 

5.000.000,00 € και ορισμός υπευθύνου της συγκεκριμένης πράξης κα-

θώς και αναπληρωτή αυτού. 

 

890/2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δή-

μου μας έτους 2012», προϋπολογισμού 47.000,00 €, καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 

891/2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Μίσθωση grader για χωματουργικές ερ-

γασίες στις Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς», προϋπολογισμού 

15.000,00 € και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

892/2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου 

Σερρών 2012», προϋπολογισμού 150.000,00 €, καθορισμός του τρό-

που εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 

893/2011: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίου 

του Δήμου μας», προϋπολογισμού 17.500,00 €, καθορισμός του τρό-

που εκτέλεσης του έργου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

 

894/2011: Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του 

ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών, ΑΕΠΟ 5151/17.06.2008: «Τροποποίηση της 

με αρ. πρωτ. 5945/19.07.2007 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουρ-

γία του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών Ν. Σερρών (Επέκταση – Έργα αποκα-

τάστασης)», προεκτιμώμενης αμοιβής ύψους 70.663,57 € (μη συμπε-

ριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Ν. 

3316/2005 και την λοιπή ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δή-

μου έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

895/2011: Έγκριση παραλαβής της μελέτης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για 

την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) του 

έργου: «Νέα κοιμητήρια στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων». 

 

896/2011: Έγκριση παραλαβής της μελέτης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για 

την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) του 

έργου: «Νέα κοιμητήρια στην Τ.Κ. Χριστός». 

 

Πρακτικό 

3/27/2011 Έγκριση οριστικής διακοπής διαδικασιών για την ανάθεση της μελέ-

της: «Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. περιοχής διοικητικών ορίων Δήμου Λευ-

κώνα Σερρών – Αποτύπωση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Με-

λέτη Αναθεώρησης – Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής του Δήμου 



   

Λευκώνα», προϋπολογισμού 312.003,72 €, χωρίς Φ.Π.Α. από τον 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

897/2011: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Δημιουργία δεν-

δροστοιχίας επί του οδικού άξονα [Ερμού – Βενιζέλου] της πόλης των 

Σερρών». 

 

898/2011: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο ύψους 

167.000,00 €. Έγκριση της υπ’ αριθμ 38/2011 τεχνικής μελέτης της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Νομού Σερρών. 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας 

Τ.Δ. Σκουτάρεως», προϋπολογισμού 167.000,00 €. Καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομι-

κού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

899/2011: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο ύψους 

197.989,66 €. Έγκριση της υπ’ αριθμ 39/2011 τεχνικής μελέτης της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ Νομού Σερρών. 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας 

Τ.Δ. Κάτω Καμήλας», προϋπολογισμού 197.989,66 €. Καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δή-

μου έτους 2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

900/2011: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από 

Τ.Κ. Οινούσας προς Χιονοχώρι», προϋπολογισμού 12.220,00 ευρώ, 

δαπάνη εργασιών 10.449,52 €.  

 

901/2011: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διανοί-

ξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής, έτους 2009», 

προϋπολογισμού 985.000,00 €, δαπάνη εργασιών 446.293,34 €.  

 

902/2011: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Συντήρηση – ανακαίνιση WC στο νηπιαγωγείο του Τ.Κ. Ε-

λαιώνα», προϋπολογισμού 12.000,00 €, δαπάνη εργασιών 10.345,52 €.  

 

903/2011: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά», προϋπολογισμού 100.000,00 €, δα-

πάνη εργασιών 81.754,82 €.  

 

904/2011: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά», 

ως συνεχιζόμενο έργο της Δ.Ε. Κ. Μητρούση, προϋπολογισμού 

2.975,00 €. Εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2011. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έ-

τους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 



   

905/2011: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Επούλωση λάκκων οδο-

στρωμάτων Τ.Κ. Χριστός», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογι-

σμού 6.982,90 €. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικο-

νομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

906/2011: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Περίφραξη γηπέδου του 

Τ.Κ. Χριστός», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογισμού 

6.980,25 € με Φ.Π.Α. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

907/2011: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Επούλωση λάκκων οδο-

στρωμάτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων», του πρώην Δήμου Λευκώνα, προ-

ϋπολογισμού 6.982,90 €. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δή-

μου οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

908/2011: Έγκριση συνέχισης για το 2011 του έργου: «Συντήρηση αγροτικών 

δρόμων Τ.Κ. Χριστός προς τις περιοχές Σπήλαιο και Μπακιρτζίκ», 

του πρώην Δήμου Λευκώνα, προϋπολογισμού 6.982,96 €. Αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

 

909/2011: Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

910/2011: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

911/2011: Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Επταμύλων (Άγιος 

Ιωάννης). 

 

912/2011: Απόρριψη αίτησης τοποθέτησης μεταλλικών προκατασκευών σε παρ-

τέρια, εντός Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου, στην οδό Εμμανουήλ 

Ανδρόνικου, έμπροσθεν καταστήματος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ CAMEO» 

από την εταιρεία «ΑΡΓΥΡΙΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 

913/2011: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2011 πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότη-

σης επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων, σχετικά με εγκατάστασης 

περιπτέρου στην Δ.Κ. Άνω Μητρούση.  

 

920/2011: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με ειδικό τέλος ακινήτων. 

 

 

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

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 



   

 

 

1) Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

2) Αναστασιάδης Αντώνιος 

3) Αποστολίδου Ραχήλ 

4) Αραμπατζής Θεόδωρος 

5) Αρναούτογλου Φωτεινή 

6) Βαλτσάνης Δημήτριος 

7) Γαλάνης Στέργιος 

8) Γάτσιος Αθανάσιος 

9) Γκότσης Ηλίας 

10) Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

11) Δημητρίου Ευστράτιος 

12) Δήμου Ιωάννης 

13) Δινάκης Κωνσταντίνος 

14) Δούκας Γεώργιος 

15) Δρίγκα Χρυσούλα 

16) Ηλιοπούλου Σταλακτή 



   

17) Θεοχάρης Μιχαήλ 

18) Ίντος Δημήτριος 

19) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20) Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21) Κοτρώνης Παναγιώτης 

22) Μηλίδης Θεόδωρος 

23) Μοσχολιός Ζωγράφος 

24) Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25) Μυστακίδης Παύλος 

26) Νιζάμης Δημήτριος 

27) Παπαβασιλείου Βασίλειος 

28) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

29) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

30) Σούζας Ζαχαρίας 

31) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

32) Στεργίου Νικόλαος 

33) Τατούδης Παναγιώτης 



   

34) Φωτιάδης Στέφανος 

35) Χασαπίδης Κων/νος 

36) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

37) Χουρουζίδης Νικόλαος 

38) Χράπας Παντελής 

39) Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 


