
 

 

 

 

 

 
 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2011 - 2014   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  1η / 18 – 01 – 2012 
 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η  
 

της 18ης Ιανουαρίου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

 

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 Μερετούδης Δημήτριος   

Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

Αποστολίδου Ραχήλ Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος        

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:  
Μυστακίδης Παύλος.   
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    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΘΕΜΑ   1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266, παράγραφος 

7 του Ν. 3852/2010. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2012, σύμφωνα 

με το άρθρο 266, παράγραφος 7 του Ν. 3852/2010. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του 

Π.Δ.270/11.03.1981, ΦΕΚ 77) για το έτος 2012. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 

186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 

από την Κ.Ε.Δ.Ε. στην Κομοτηνή στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2012. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 285/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με τίτλο: «Ψήφιση 

Νέου Κανονισμού Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών». 

 Εισηγητής: O πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 57, 58, 59, 60, 61/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

«ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».  

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

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ με θέμα: 

«Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) 

έτους 2012». 

 Εισηγητής: O πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου Ι. 

  

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στο Δήμου Σερρών» 

προϋπολογισμού 450.180,00 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   10ο: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαμόρφωση πρασίνου και δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου στο λόφο 

Καλλιθέας Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 250.000,00 €, δαπάνη εργασιών 

169.525,03 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ   12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου», 

προϋπολογισμού 372.000,00 €, δαπάνη εργασιών 351.837,60 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού 

Γεωργίου Παπανδρέου», προϋπολογισμού 680.000,00 €, δαπάνη εργασιών 

438.955,78 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ   14ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου Εξαμήνου 2011. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ   15ο: Έγκριση χαρακτηρισμού χώρου ως: «Χώρο δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

ΘΕΜΑ   16ο: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων του Δήμου 

Σερρών. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 

 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι καλησπέρα σας, Χρόνια Πολλά, καλή χρονιά, 

εύχομαι υγεία σε σας και στις οικογένειές σας. 

Χρόνια Πολλά στον κ. Γάτσιο για την ονομαστική του εορτή σήμερα και ξεκινάμε με μία 

ανακοίνωση με θέμα: Συμμετοχή Δημοτικών συμβούλων στις θεματικές επιτροπές, όλοι έχετε 

μπροστά σας την ανακοίνωση, είναι η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στις θεματικές 

επιτροπές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, σας το διαβάζω το έγγραφο, 

για ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης παρακολούθησης και παρέμβασης με διατύπωση τεκμηριωμένων 

απόψεων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας είναι προφανής και άμεση 

προτεραιότητα της νέας Διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Θέματα όπως θεσμικά και οικονομικά των ΟΤΑ, υποδομές, μεγάλα έργα, συγκοινωνίες, ενέργεια, 

πολιτισμός, εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης, ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 

περιβάλλον, ενίσχυση προώθηση εθελοντισμού, διαφάνεια, τεχνολογία κλπ, θέλουν το επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα είναι 

ανάγκη να αξιοποιηθεί ολόκληρο το δυναμικό της τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς οι εμπειρίες, οι γνώσεις και κυρίως το ενδιαφέρον τους για τα μεγάλα 

προβλήματα και την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, είναι πολύτιμα και θα συνεισφέρουν 

ουσιαστικά στην ενεργό λειτουργία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Για 

τους λόγους αυτούς η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε τη 

συγκρότηση θεματικών επιτροπών όλων των μεγάλων θεμάτων και των νέων  δράσεων στην  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και ζητημάτων που αφορούν στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Καλούν τους Δημοτικούς Συμβούλους των Δήμων μελών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας εφόσον το επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή 

τους σε μία εκ των επιτροπών του πίνακα της συνημμένης αίτησης. Σε περίπτωση που επιθυμούν να 
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εκφράσουν και κάποια εναλλακτική επιλογή, μπορούν να τη δηλώσουν επίσης μέχρι και δύο 

επιπλέον επιτροπές.          

Παρακαλεί βέβαια ο αποστέλλων, ο πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου κ. Συμεών Δανιηλίδης, 

Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, παρακαλεί το προεδρείο να συγκεντρώσει τις αιτήσεις των 

Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να τις 

αποστείλει στη συνέχεια στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας το 

συντομότερο δυνατόν. Όσοι επιθυμούν από τους συναδέλφους μπορούν να συντάξουν, υπάρχει 

πίσω μία αίτηση, μέχρι δύο θεματικές ενότητες, στην οποία θα συμμετάσχουν και την αίτηση αυτή 

να τη φέρουν στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Υπάρχουν δύο επερωτήσεις προς απάντηση, που υποβλήθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Κοτρώνη, το πρώτο θέμα της επερώτησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει θέμα ¨Σχετικά με την εγκατάλειψη από τη Δημοτική 

Αρχή των Περιφερειακών πρώην Καποδιστριακών Δήμων που προσαρτήθηκαν στον Δήμο 

Σερρών¨.  

   ¨Κύριε Δήμαρχε από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τη Δημοτική Αρχή και σε συνδυασμό για 

την εφαρμογή του Καλλικράτη, παρατηρούμε εμείς, αλλά πιστεύουμε και όλοι οι κάτοικοι των 

πρώην Καποδιστριακών Δήμων που προσαρτήθηκαν στο Δήμο Σερρών, μία σταδιακή εγκατάλειψή 

τους και μία αποψίλωση τόσο από έμψυχο όσο και από υλικό εξοπλισμό. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω 

ότι παρά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και την ενοποίηση των πρώην Δήμων με τον Δήμο 

Σερρών, οι κάτοικοι των πρώην Δήμων δεν μειώθηκαν και συνεπώς οι ανάγκες των πολιτών 

παραμένουν στο ακέραιο. Παρόλα αυτά και παρά τις προβλέψεις του Νόμου αλλά και τις 

προφορικές διακηρύξεις και δεσμεύσεις του Δημάρχου, η περιφέρεια εγκαταλείφθηκε όπως 

αποδεικνύεται: 1. από την δραματική μείωση του υπηρετούντος προσωπικού, 2. από την μεταφορά 

σχεδόν όλων των μηχανημάτων στην έδρα του Δήμου και 3. από τη σταδιακή και με κάθε ευκαιρία 

μεταφορά του υπόλοιπου εξοπλισμού στην πόλη, με τελευταίο παράδειγμα τη μεταφορά γραφείων 

από τον Προβατά επίσης στην πόλη. Το επιχείρημα, ότι αποτελούμε πλέον ενιαίο Δήμο, θα 

μπορούσε να ήταν πειστικό μόνο αν εφαρμοζόταν και αντίστροφα, δηλαδή αν μεταφερόταν 

προσωπικό και υλικός εξοπλισμός όπου χρειαζόταν στην περιφέρεια και επομένως να επιτευχθεί 

ένας συνολικός εξορθολογισμός των αναγκών του νέου Δήμου μας, κάτι που προφανώς δεν 

συμβαίνει. Δυστυχώς η νέα δημοτική αρχή ακολουθεί την πεπατημένη καταστροφική πολιτική της 

κυβέρνησης επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί το πιο συγκεντρωτικό κράτος σε όλη την 

Ευρώπη τόσο σε κεντρικό όσο και αυτοδιοικητικό επίπεδο. Αυτό όμως θα έχει κατά την άποψή 

μου, καταστροφικά αποτελέσματα αφού είναι πλέον εμπειρικά αποδεδειγμένο ότι η ανάπτυξη είναι 

συνυφασμένη με την αποκέντρωση. 

Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Δήμαρχε: 

1. Γιατί και βάσει ποιών επεξεργασιών ακολουθείτε αυτή την κατεύθυνση; 

2. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών συμβουλίων και των κατοίκων γι’ αυτές τις ενέργειες 

της δημοτικής αρχής;  

3. Πως σκέφτεστε να εκμεταλλευτείτε τον υπάρχοντα κτηριακό εξοπλισμό της περιφέρειας; 

4. Πως οι τοπικές και δημοτικές κοινότητες θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη υπαλληλικού 

προσωπικού;  

Η απάντηση στην επερώτηση θα δοθεί από τους αντιδημάρχους κ. Γαλάνη πρώτο και μετά από τον 

κ. Χράπα. Παρακαλώ κ. Γαλάνη έχετε το λόγο. 

    κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι Χρόνια Πολλά και Καλή 

Χρονιά σε όλους. Νάμαστε όλοι γεροί, ότι επιθυμεί ο καθένας, κ. Γάτσιο Χρόνια σας Πολλά, να 

είστε γερός, νομίζω είναι μια πολλή χρήσιμη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. σύμβουλο, τον κ. 

Κοτρώνη για τον έλεγχο που κάνει στη δημοτική αρχή για να επαναλάβουμε κάποια πράγματα που 

ειπώθηκαν από τη δημοτική αρχή και προεκλογικά αλλά και έχουνε συμβεί με την ανάληψη των 

καθηκόντων. 
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 Η δημοτική αρχή κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. πρόεδρε, υποσχέθηκε στον λαό, στον  κόσμο 

που ψηφίζει στο Δήμο Σερρών, κατοικεί στο δήμο Σερρών, ότι σε κάθε περίπτωση θα 

κάνει ότι είναι δυνατόν για να λειτουργήσει τις δημοτικές ενότητες, τα πρώην δημαρχεία, ότι αφορά 

την εξυπηρέτηση των πολιτών για διοικητικές υποθέσεις, και μ’ αυτό το γνώμονα αλλά και με το 

γνώμονα φυσικά σε κάθε περίπτωση και τα τοπικά συμβούλια, ορίζοντας τους αρμόδιους 

γραμματείς. Σε κάθε περίπτωση αν πω τι είχε συμβεί και συνεχίζει να συμβαίνει και μάλιστα θα 

είμαι και πιο αναλυτικός αν χρειαστεί, διότι αν πούμε, σ’ όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 

Σερρών, έχουμε και διοικητικό προσωπικό κ. Πρόεδρε, αλλά και τεχνικό προσωπικό αλλά και 

υπαλλήλους που ούτως ή άλλως εργάζονται στα κατά τόπους ΚΕΠ. Και για να μιλήσω πιο 

συγκεκριμένα, και στη δημοτική ενότητα Σκουτάρεως, και μιλάμε για σήμερα που έχω μπροστά 

μου τον οργανισμό, υπάρχουν τρεις διοικητικοί υπάλληλοι, υπάρχει υπάλληλος τεχνικών έργων, 

υπάρχουν υπάλληλοι στο ΚΕΠ, στη δημοτική ενότητα Λευκώνα υπάρχουν τρεις υπάλληλοι 

διοικητικοί, υπάρχουν τρεις τεχνικοί υπάλληλοι και υπάρχει υπάλληλος του ΚΕΠ, δηλαδή έχουμε, 

αν θέλετε να σας πω και αριθμούς, αρκετά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, επίσης και στην δημοτική 

ενότητα Καπετάν Μητρούση και στο παλιό δημαρχείο του Προβατά αλλά και στο Μητρούσι που 

αποτελούσε εκεί μια περιοχή, ένα χώρο συγκεκριμένο, κατάστημα, εξυπηρετούσε πολίτες, έχουμε, 

…  έχουμε επανδρωμένα και με διοικητικούς υπαλλήλους και τρεις τεχνικοί υπάλληλοι είναι στο 

Δήμο Καπετάν Μητρούση, … συγκεκριμένα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι απ’ αυτή την άποψη, 

τουλάχιστον την άποψη του προσωπικού, κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να έχουμε επανδρωμένα τα 

παλιά δημαρχεία, να εξυπηρετούμε διοικητικές υποθέσεις των πολιτών, έχουμε ορίσει και 

εισπράκτορες, κ. πρόεδρε, και ότι εισπράττουμε οφειλές των πολιτών, έτσι να μην τους 

ταλαιπωρούμε και έρχονται στο κέντρο, έτσι πιστεύω ότι απ’ αυτή την άποψη, πρέπει να δώσω 

συγχαρητήρια και στη διάθεση των συναδέλφων και να δώσουμε και τα ονόματα και αριθμούς για 

το πώς είναι επανδρωμένες οι δημοτικές ενότητες. Όσον αφορά, το θέμα των…, θα ήθελα εδώ να 

ξεκαθαρίσω ότι, να ενημερώσω το Σώμα, ότι μέχρι και σήμερα, θα θυμόσαστε πολύ καλά ότι  

είχαμε πάρει μια απόφαση και ζητούσαμε και προσωπικό από την περιφέρεια. Η απάντηση κ. 

πρόεδρε ήταν αρνητική, δεν έχουμε πάρει προσωπικό μέχρι σήμερα από την περιφέρεια για όσο 

προσωπικό ζητήσαμε, και είχαμε ζητήσει πάρα πολλούς υπαλλήλους για τις αρμοδιότητες … 

    Μέχρι σήμερα από τον Δήμο Σερρών κ. πρόεδρε, έχουν αποχωρήσει, έχουν συνταξιοδοτηθεί 41 

υπάλληλοι, μέσα στη χρονιά αποχώρησαν 41 υπάλληλοι και οι πληροφορίες που έχω από τη 

διοίκηση προσωπικού, όπως με πληροφόρησε σήμερα κι ο κ. διευθυντής δ/κών ο κ. Αλεξούδης, 

είναι ότι το προσωπικό ολοένα απομακρύνεται προς συνταξιοδότηση με το νόμιμο τρόπο. 

Επομένως υπάρχει και αυτή … προσωπικού και είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο 

αντιμετωπίζουμε. Οι υπάλληλοι που πήραμε από την αρχή της χρονιάς, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι 

το επιστημονικό προσωπικό και αυτό γιατί όλες οι αρμοδιότητες και σύμφωνα με τα σύγχρονα 

οργανογράμματα, ο κ. γενικός γραμματέας είναι στην αίθουσα, και τους πρότινους οργανισμούς, οι 

διευθύνσεις κ. πρόεδρε των Δήμων μπορούν να είναι κεντρικά. Επομένως οι διευθύνσεις … ότι οι 

διοικητικοί υπάλληλοι και τεχνικοί είναι στην περιφέρεια της δημοτικής ενότητας φυσικά. Επίσης 

ήθελα να τονίσω ότι η Δημοτική Αρχή έχει δείξει μέχρι σήμερα και με την ΕΣΑΝΣ και τη 

ΔΑΕΚΑΣ που βρίσκεται στο Μητρούσι και με απόφαση του δημ. συμβουλίου, και μάλιστα έχει 

κάνει ότι μπορεί καλύτερο για εκείνο το κτήριο, το τοπικό κατάστημα, σε μια ανθρώπινη μορφή … 

τεχνική υποδομή και η ΔΑΕΚΑΣ και η ΕΣΑΝΣ κ. πρόεδρε, είναι εκεί και η βιβλιοθήκη με απόφαση 

του δημ. συμβουλίου του Λευκώνα, έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί εκεί η βιβλιοθήκη του Δήμου 

Σερρών και νομίζω κ. πρόεδρε ότι έχετε πάρει … που αφορά το θέμα των βιβλίων και το ΟΑΣΙΣ 

προτάθηκε από τον κ. Δήμαρχο, συγκεκριμένα, προτάθηκε να μεταφερθεί στο Σκούταρι αλλά 

ακόμη νομίζω κ. πρόεδρε και κ. Δήμαρχε δεν έγινε δεκτό, δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση.  
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Θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει και διάθεση … οι πολίτες να εξυπηρετούνται κατά 

τόπο, δεν θέλουμε να ταλαιπωρούν τους πολίτες και να έρχονται στις Σέρρες, όμως θα πρέπει να 

ζητήσουμε και οι δ/νσεις θα πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, το επιστημονικό προσωπικό 

και αυτό είναι το προσωπικό που τουλάχιστο μέχρι σήμερα κατά κύριο λόγο έχουμε πάρει στο 

Δήμο. Όμως πριν δώσω εγώ τη … υπάρχουνε … υπάλληλοι του Δήμου μας, οι οποίοι 

αναβαθμίστηκαν πάρα πολύ με τον … Δήμο Σερρών κ. πρόεδρε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

υπάρχει υπάλληλος που ασκούσε καθήκοντα διευθυντή στο δήμο Σκουτάρεως, στον παλιό, ο οποίος 

έγινε διευθυντής διοικητικών σύμφωνα με το νόμο, στο Δήμο Σερρών, στη δ/νση δ/κών. Υπάρχει 

υπάλληλος, ο κ. Θεοδωρίδης, που ήταν στον Λευκώνα, ο οποίος έγινε ο ταμίας του Δήμου Σερρών. 

Θέλω να πω ότι αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προσωπικό, άλλωστε πολλοί από 

τους υπαλλήλους αυτούς αναβαθμίστηκαν και διατηρήσαμε στο μέτρο του δυνατού, υλοποιώντας 

με το δικό σας, σχέσεις, προσωπικό στις δημοτικές ενότητες. Ευχαριστώ πολύ κ. πρόεδρε.           

    κ. Πρόεδρος: κ. Χράπα έχετε το λόγο. 

    κ. Χράπας: Καλησπέρα κι από μένα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, κ. συνάδελφοι, με την 

απομάκρυνση των οχημάτων και των υλικοτεχνικών μέσων από τους πρώην, από τα πρώην 

δημοτικά καταστήματα, θέλω να σας πω ότι όλα τα οχήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα πρώην 

δημαρχεία, εκτός από μια απόφαση που είχαμε πάρει όλοι με το δημ. συμβούλιο για την 

παραχώρηση του … στην ΔΕΥΑΣ πριν από … αν θυμάμαι καλά, το οποίο δεν μπορούσε να 

λειτουργήσει στην δημ. ενότητα Καπετάν Μητρούση, παραχωρήθηκε στην ΔΕΥΑΣ, που εκεί το 

προσωπικό άφθονο και εμπεριστατωμένο μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά και άψογα. Από 

την άλλη πλευρά, τα μηχανήματα όπως είπα και πριν ότι όλα βρίσκονται στους πρώην δήμους εκτός 

από ένα από το χώρο του Σκουτάρεως το οποίο έχει μετακινηθεί και βρίσκεται στο ΧΥΤΑ. Κι αυτό 

δεν χρειάζεται στο Σκούταρι, απ’ ότι ξέρω, γιατί ήδη έχει αναλάβει η ΔΕΥΑΣ όλες τις κοινότητες, 

οτιδήποτε πρόβλημα χρειαστεί θα είναι απίκο.     

    Το 2ο θέμα που … είναι για την απομάκρυνση του γραφείου από το πρώην δημαρχείο του Κ. 

Μητρούση. Όντως από κει μετακινήσαμε γραφείο, το οποίο ήταν ένα οβάλ, ένα στρογγυλό, στην 

αίθουσα του δημ. συμβουλίου στο τέρμα της αιθούσης εκεί που εξυπηρετούσε τους θεατές. Αυτό το 

γραφείο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, δεν χρειάσθηκε ποτέ και για τίποτε στο πρώην δημαρχείο. 

Αυτή που χρειάστηκε, η καινούρια υπηρεσία για τη λειτουργία παιδείας, εξοπλισμό, αντί να πάμε 

και να αγοράσουμε και να χρεωθούμε ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο κοστίζουνε ας πούμε ακριβώς και 

να πληρώσουμε από το Δήμο, φροντίσαμε, με σύμφωνη γνώμη του προέδρου της Κοινότητας να το 

μετακινήσουμε και να το παραχωρήσουμε στην αντιδημαρχεία Παιδείας. Αυτό έγινε, και αυτό το 

γραφείο το συγκεκριμένο δεν λείπει από την πρώην δημαρχεία. Σε όλα τα άλλα τα δημοτικά 

καταστήματα τα πρώην, δεν έχει φύγει από κει, ευχαριστώ πολύ.  

    Εκτός από αυτό, και συμπληρώνω, με συγχωρείται, θέλω να πω ότι εμείς δεν μετακινούμε, αυτή 

η δημοτική αρχή, δεν μετακινούμε ειδικά από τους πρώην δήμους στην έδρα. Ίσα ίσα δείχνουμε ότι 

στέλνουμε στους πρώην δήμους, ειδικά με την τελευταία απόφαση που είχαμε πάρει της δημοτικής 

βιβλιοθήκης να πάει στον Λευκώνα … 

Ευχαριστώ πολύ. 

    κ. Πολατίδου: Για του λόγου το αληθές, για του λόγου το αληθές. 

    κ. Πρόεδρος: Δε γίνεται να μιλήσετε σε επερωτήσεις, υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του 

δημοτικού … 

    κ. Πολατίδου: Υπάρχουν ανακρίβειες και στο πρώτο και στο δεύτερο …  

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε δικαίωμα παρέμβασης. κυρία πρόεδρος λυπάμαι.  

    κ. Αναστασιάδης: Εδώ αυτοί λειτουργούν φασιστικά παιδί μου. 

    κ. Πρόεδρος: Και περνάμε στη δεύτερη επερώτηση του Δημ. Συμβουλίου του κ. Κοτρώνη, το 

θέμα είναι σχετικά με την προεκλογική δέσμευση του δημάρχου περί επαναλειτουργίας των 

δημοτικών παιδικών σταθμών. 
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    Κύριε Δήμαρχε, όπως γνωρίζετε η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών, λειτουργούσε έξι 

(6) παιδικούς σταθμούς σε αντίστοιχα κτήρια και φιλοξενούσε 270 νήπια και βρέφη έως το 2007 

εξυπηρετώντας δεκάδες Σερραϊκές οικογένειες. Το 2008 λειτουργούσε 5 Παιδικούς σταθμούς, ενώ 

το 2009 λειτουργούσε 4. Το 2010 η προηγούμενη δημοτική αρχή παραπλανώντας (όπως 

τουλάχιστον υποστήριζε όλη η τότε αντιπολίτευση) το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να θέσει την 

ΚΕΠΣ σε λύση και εκκαθάριση, κλείνοντας και τους υπόλοιπους τέσσερις παιδικούς σταθμούς. 

Το θέμα αυτό στη συνέχεια κυριάρχησε, όπως ήταν φυσικό γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σε 

όλη την προεκλογική περίοδο και όλοι δεσμευτήκαμε (και κυρίως εσείς κ. δήμαρχε που γνωρίζατε 

τα πράγματα εκ των έσω), ότι σε κάθε περίπτωση και χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους θα 

τους ξαναλειτουργήσουμε. Η ευθύνη αυτή έπεσε σε σας αφού σεις και η παράταξή σας αναλάβατε 

την διοίκηση του δήμου. Όμως στη συνέχεια και με σαθρά επιχειρήματα όποτε τίθεται από άλλους 

το θέμα, αποφεύγετε να δώσετε απαντήσεις και κυρίως λύσεις, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τους 

συνδημότες μας και όχι οι θεωρίες. Μετά από τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Δήμαρχε: 

1. Γιατί δεν λειτουργεί ακόμα κανένας από τους παιδικούς σταθμούς της παλιάς ΚΕΠΣ, όπως είχατε 

υποσχεθεί προεκλογικά;    

2. Γιατί δεν έχουν αναρτηθεί ονομαστικοί πίνακες έξω από τους παιδικούς σταθμούς που 

λειτουργούν, τόσο των παιδιών που πήραν, καθώς και των επιλαχόντων παιδιών με σειρά 

προτεραιότητας έτσι ώστε, αν κάποιος γονέας είχε αντίρρηση, να έχει στοιχεία για να υποβάλει 

ένσταση;    

3. Έγινε ή όχι πλήρης καταμέτρηση – καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων που υπήρχαν σε 

όλους τους παιδικούς σταθμούς της πρώην ΚΕΠΣ και εάν όχι για ποιους λόγους;  

4. Υπάρχει ασφάλεια στη διαφύλαξη της περιουσίας της πρώην ΚΕΠΣ σε όλους τους παιδικούς 

σταθμούς που παραμένουν κλειστοί, που βρίσκεται και σε τι κατάσταση; Που βρίσκεται ο 

εξοπλισμός των μαγειρείων (ψυγεία, έπιπλα - σκεύη κ.λ.π., ο οποίος υπήρχε στα σύγχρονα 

μαγειρεία του Παλιού Νοσοκομείου δίπλα στον ΟΡΦΕΑ), στα οποία ετοιμάζονταν καθημερινά 

περίπου 350 μερίδες φαγητό; [μαζί με το συσσίτιο του δήμου]. 

5. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η λύση και εκκαθάριση της ΚΕΠΣ, την οποία εξ όσων γνωρίζουμε 

ανέλαβε η Prime Audit του Ορκωτού κ. Κρίτωνα Τζαβέλα; 

Ο ερωτών δημ. σύμβουλος Παναγιώτης Κοτρώνης.  

Θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου να απαντήσει πρώτα στη δεύτερη 

ερώτηση, επερώτηση, του κ. Κοτρώνη, ¨γιατί δεν έχουν αναρτηθεί ονομαστικοί πίνακες έξω από 

τους παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν, τόσο των παιδιών που πήραν, καθώς και των 

επιλαχόντων παιδιών με σειρά προτεραιότητας έτσι ώστε, αν κάποιος γονέας είχε αντίρρηση, να 

έχει στοιχεία για να υποβάλει ένσταση;¨.    

Τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα τις απαντήσει ο κ. Δήμαρχος. 

Παρακαλώ κ. Δούκα. 

    κ. Δούκας: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η απάντηση είναι η εξής: Σ’ 

όλους τους παιδικούς σταθμούς, είτε είναι στην πόλη είτε είναι στην περιφέρεια, αναρτήθηκαν 

πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων έτσι ούτως ώστε ο κάθε γονέας θα μπορούσε να κάνει 

ένσταση για οποιοδήποτε. Το θέμα είναι ότι … κάνω γνωστό, ότι στους παιδικούς, δεν χρειάστηκε 

κανείς να κάνει αίτηση, ένσταση, γιατί πήραμε σχεδόν το 100% των παιδιών. Κι αυτό βέβαια 

επιτεύχθηκε γιατί φέτος για πρώτη φορά, επειδή … και όλα αυτά επιδοτούνται από την … και 

στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς κανείς γονέας δεν πληρώνει τίποτα, πολλοί προτίμησαν να 

κάτσουν στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Γι’ αυτό λοιπόν, εξαντλήθηκαν όλα τα παιδιά, 

ακόμα και σήμερα μόλις κάποιο παιδί συμπληρώσει τώρα δυόμιση ετών το παίρνουμε ακόμη και 

σήμερα. Εκεί που υπάρχει μια μικρή αδυναμία έγκρισης στα βρεφικά τμήματα όπου παίρνουμε περί 

τα 56 παιδιά, 545 είναι σύνολο, εκεί υπάρχει μια μικρή αδυναμία και έχουμε καλύψει γύρω στο 

85% των αιτήσεων. Ευχαριστώ.       

    κ. Πρόεδρος: κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο.      
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    κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε 

προσπαθήσαμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε με το κλείσιμο των τεσσάρων παιδικών 

σταθμών που λειτουργούσε η πρώην ΚΕΠΣ το 2010. Και αυτό που καλύψαμε, το πετύχαμε κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό, διότι προσλάβαμε όσο γινόταν περισσότερα παιδιά στο Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής, στους παιδικούς σταθμούς δηλαδή που λειτουργεί τώρα ο Δήμος. Το Νομικό Πρόσωπο, 

όπως είπε και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, το 98% των αιτήσεων των παιδιών έχει 

ικανοποιηθεί. Σχεδόν δηλαδή όσοι γονείς καταθέτουν αιτήσεις για να πάρουν τα παιδιά τους στους 

παιδικούς σταθμούς, το 98% των αιτημάτων ικανοποιείται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα βρέφη, 

εκεί δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε πολύ μεγάλο αριθμό. Όσον αφορά τώρα την … σίγουρα, θα 

ήταν πολύ καλό να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε κι άλλους παιδικούς σταθμούς, Γνωρίζετε πάρα 

πολύ καλά όλοι, την οικονομική δυσπραγία την οποία ζει όλη η χώρα. Οι ΚΑΠ από ένα 1.300.000 

που έπαιρνε ο δήμος έχουν μειωθεί στο 1.000.000 το μήνα. Αυτή τη στιγμή με μεγάλη δυσκολία, με 

μεγάλη δυσκολία, λειτουργούμε το Νομικό Πρόσωπο, την Κοινωφελή Επιχείρηση, το ΔΗΠΕΘΕ, με 

μεγάλη δυσκολία προσπαθούμε να βρούμε λεφτά για να χρηματοδοτήσουμε το Κέντρο 

Καταπολέμησης Κουνουπιών, την ΕΣΑΝΣ και το … Άλλωστε και προεκλογικά λέγαμε ότι εφόσον 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις τότε θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε και 

να λειτουργήσουν και νέους παιδικούς σταθμούς. Αλλά το κενό αυτό που δημιουργήθηκε από το 

κλείσιμο των παιδικών σταθμών της πρώην ΚΕΠΣ καλύπτεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και πρέπει 

να γνωρίζεται όλοι ότι η πρώην ΚΕΠΣ τους παιδικούς σταθμούς που είχε λειτουργούσε με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, πληρώνανε 150 € το μήνα, δεν ήταν τζάμπα, σχεδόν κοντά και στους 

ιδιωτικούς, δεν είχαν μεγάλη διαφορά από τους ιδιωτικούς. Οι ιδιωτικοί παίρνουνε 200 € το μήνα. 

Λοιπόν, αυτά για όσους νομίζουν ότι οι πρώην παιδικοί σταθμοί, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ότι  

λειτουργούσαν ωραία, ήταν δημοτική επιχείρηση και πλήρωνε ο γονέας 150 € το μήνα. Λοιπόν, 

όσον αφορά την λύση και εκκαθάριση της ΚΕΠΣ, που βρίσκεται κλπ, όσον αφορά το ερώτημα για 

την καταμέτρηση – καταγραφή περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΚΕΠΣ, για την ασφάλεια, τη 

διαφύλαξη της περιουσίας κλπ, για τον εξοπλισμό της πρώην κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών 

σταθμών, υπεύθυνος για όλα αυτά είναι ο εκκαθαριστής που ορίστηκε με απόφαση του δημ. 

συμβουλίου, του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, όταν αποφασίστηκε η λύση και 

εκκαθάριση της επιχείρησης. Τότε ορίστηκε η εταιρεία που θα έκανε την εκκαθάριση και η εταιρεία 

έχει τον νόμιμο εκπρόσωπό της, αυτός είναι υπεύθυνος, ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος για όλη 

την περιουσία των πρώην…, των παιδικών σταθμών της πρώην κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών 

σταθμών και φυσικά ο δήμος δεν έχει καμία μα καμία σχέση. Τώρα, το ερώτημα πού βρίσκεται η 

υπόθεση αυτή της εκκαθάρισης, θέλω να υπενθυμίσω και να πω ότι σύμφωνα με την απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου το 2010, η εκκαθάριση είχε δοθεί… χρόνος, ως χρόνος εκκαθάρισης, ο 

Ιούνιος του 2011, μέχρι τότε μπορούσε να γίνει η εκκαθάριση. Λοιπόν, δυστυχώς μέχρι τότε σ’ 

αυτό το πρώτο εξάμηνο παρ’ όλο που έχω κάνει πολλές συσκέψεις εγώ και με τον ορκωτό λογιστή, 

τον εκκαθαριστή τον Κρίτωνα Τζαβέλα, αλλά και με όλους όσους εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, 

δεν προχωρούσε η εκκαθάριση, με αποτέλεσμα ο εκκαθαριστής να ζητήσει παράταση του χρόνου 

εκκαθάρισης, τον Αύγουστο του 2011, με το αιτιολογικό ότι ο λογιστής της ΚΕΠΣ δεν παρέδωσε τα 

απαιτούμενα λογιστικά στοιχεία. Το δημοτικό συμβούλιο στις 3/8 αποφάσισε την παράταση του 

χρόνου εκκαθάρισης μέχρι τις 31-12-2012. Λοιπόν, από κει και πέρα, από τον Αύγουστο και μετά 

δηλαδή, αφού έδωσε την παράταση μέχρι το τέλος του 2012 το δημοτικό συμβούλιο, εγώ έκανα 

πάλι πολλές συσκέψεις, με αποτέλεσμα να μην προχωράει τίποτε, γιατί ο φάκελος, και μάλιστα σε 

κάποια στιγμή ο εκκαθαριστής έστειλε ένα έγγραφο και κατέθετε την παραίτησή του με την 

αιτιολογία ότι ο φάκελος με τα έγγραφα της ΚΕΠΣ έχει διαχωριστεί και δεν είναι δυνατή η 

βεβαίωση των βιβλίων για το 2011.  
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Και εν συνεχεία στις 11-1-2012 ο κ. Τζαβέλας μας καταθέτει ακόμη ένα έγγραφο που λέει ότι εγώ 

για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω θέλω να μου δώσετε άλλες 10.000 €. Μετά από όλη αυτήν την 

εξέλιξη και βλέποντας ότι αυτή η ιστορία δεν θα οδηγήσει πουθενά και ότι πιθανόν να ζητηθούν 

ευθύνες από τη δημοτική αρχή η οποία δεν ευθύνεται σε τίποτα μα σε τίποτα γι’ αυτή την υπόθεση, 

εγώ πήγα χθες, πήγα με τον κ. Γαλάνη στον Πταισματοδίκη για να τον ενημερώσουμε για όλη 

αυτήν την υπόθεση. Και από κει και πέρα την υπόθεση αυτή να την πάρει στα χέρια της η 

Δικαιοσύνη. Ο Πταισματοδίκης επειδή είχε πάρα πολλή δουλειά, μας είπε να καταθέσουμε ένα 

έγγραφο υπόμνημα, να το καταθέσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, μάλιστα είχε ζητήσει και τα 

ονόματα των εργαζομένων που δούλευαν στην πρώην κοινωφελή επιχείρηση παιδικών σταθμών και 

δυστυχώς τον πίνακα αυτόν των ονομάτων ο εκκαθαριστής δεν τον δίνει στον Πταισματοδίκη. 

Εμείς τον ζητήσαμε από το Νομικό Πρόσωπο, από την υπάλληλο που ήταν τότε, η υπάλληλος 

έγραψε τα ονόματα των εργαζομένων, τα έστειλε στον ορκωτό λογιστή, τον εκκαθαριστή, λοιπόν, 

δεν υπογράφει αυτό το χαρτί, εμείς έχουμε αυτή την κατάσταση με τα ονόματα, θα τα 

παραδώσουμε όλα και ότι υπάρχει σχετικά με το θέμα αυτό, θα τα παραδώσουμε στη Δικαιοσύνη 

για να επιληφθεί του θέματος η Δικαιοσύνη. Αυτά είχα να πω πάνω στο θέμα.                          

    κ. Πρόεδρος: Και περνάμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε δύο θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης … 

    κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, επί της διαδικασίας του λόγου… κ. Πρόεδρε τα δύο 

θέματα, το ένα, δεν ξέρω για δεύτερο, τώρα ήρθε το δεύτερο, προ ημερησίας, και το πρώτο θέμα 

που αναφέρεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012 το πήραμε σήμερα στις 3 παρά 

τέταρτο.     

    κ. Πρόεδρος: Όταν θα φτάσουμε στο θέμα κ. Μηλίδη, κάντε υπομονή…  

    κ. Μηλίδης: Μα υπάρχει και προ ημερησίας κ. πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα, έχει γίνει 

κατ’ επανάληψη και ζητούμε να αποσυρθούν … Πως θα συζητήσουμε για ένα θέμα…  

    κ. Πρόεδρος: Ακούστε … κ. Μηλίδη… 

    κ. Μηλίδης: Για δύο θέματα μιλάω κ. πρόεδρε, για τα προ ημερησίας.  

    κ. Πρόεδρος: Για τα προ ημερησίας θέματα ακούστε πρώτα το θέμα και μετά κάντε την 

πρότασή σας. Ένα θέμα κ. Μηλίδη αν έχετε την υπομονή να μ’ ακούσετε, αν έχετε την υπομονή, το 

ένα θέμα προέρχεται από τον συνάδελφό μας τον κ. Κοτρώνη και είναι από 21-12-2011. Το θέμα 

έχει ως εξής: Ζητά την τροποποίηση της απόφασης 579/2011 ¨Έγκριση – ψήφιση του νέου 

Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερρών¨ ως εξής: Άρθρο 10 παρ. 

10. Ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος μετά την απάντηση από τον καθ’ ύλην αρμόδιο, να έχει 

δικαίωμα να τοποθετηθεί για δύο λεπτά. Ένα θέμα το οποίο μου έφερε ο κ. Κοτρώνης, ο 

συνάδελφός μας, επικεφαλής της παράταξης και το θέτω … 

    κ. Μηλίδης: Εσείς κ. Πρόεδρε… 

    κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι, μπαίνει σε ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι οφείλουμε να 

σεβόμαστε και τους κανονισμούς λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και τη δημοκρατία, 

λοιπόν το βάζω σε ψηφοφορία… 

    κ. Μηλίδης: … μήπως δεν το πήρε το προεδρείο; (Δεν ακούγονται καθαρά τα υπόλοιπα λόγια 

του).           

    κ. Πρόεδρος: κ. Μηλίδη, κ. Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: Παρακαλώ. 

    κ. Πρόεδρος: Από 21/12 μου παρέδωσε … (οχλαγωγία) 

    κ. Μηλίδης: Ο πρόεδρος μίλησε για δύο θέματα…  

    κ. Πρόεδρος: Δύο θέματα, ένα είναι αυτό εκτός ημερήσιας και το άλλο το οποίο σας το 

παρέδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ. Σας παρακαλώ λοιπόν, περιμένετε να τα ακούσετε πρώτα.  
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Πρώτο θέμα του κ. Κοτρώνη, το θέτω στο σώμα προς συζήτηση. Θέλετε να το συζητήσουμε; Ναι ή 

όχι.     

Ψηφοφορία. ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ … Για συζήτηση. Το θέμα μπαίνει προς συζήτηση. Υπάρχει 

κάποιος ο οποίος έχει αντίθετη άποψη; Ούτε για συζήτηση ο κ. Νιζάμης ΟΧΙ να καταγραφεί, ο κ. 

Στεργίου, κ. Στεργίου…ΟΧΙ, η παράταξη του κ. Μηλίδη ΝΑΙ, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Ίντος, η κ. 

Σαραντίδου …   

    κ. Σαραντίδου: Να μπει τακτικό θέμα… ΟΧΙ  

    κ. Πρόεδρος: ΟΧΙ λέτε λοιπόν, ωραία.  

    κ. Φωτιάδης: Ερώτηση ενός συμβούλου, πρόταση, τη βάζετε για διαδικασία…    

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως, είναι εκτός ημερήσιας…   

    κ. Φωτιάδης: Εκτός κανονισμού λειτουργίας, σας ερωτώ, τούτο το θέμα που λέτε, αφορά τον 

ορισμό δημοτικού συμβουλίου … και ζητάτε επί της ουσίας τροποποίηση.     

    κ. Πρόεδρος: Μπράβο. Τη ζητά ο κ. Κοτρώνης.   

    κ. Φωτιάδης: Κι εσείς ως πρόεδρος με μία αίτηση δημοτικού συμβούλου δέχεστε να πάτε σ’ 

αυτή τη διαδικασία;  

    κ. Πρόεδρος:  Ναι, αφορά το θέμα … είναι μια πρόταση… 

    κ. Φωτιάδης: Όχι άλλο είναι αυτό κ. πρόεδρε. Το θέμα είναι αν μπορεί να φτάσει σ’ αυτό το 

σημείο…  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως μπορεί να φθάσει… 

…ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ … Μιλούν όλοι μαζί και δεν ακούγεται τίποτε. 

    κ. Κοτρώνης: Θέλω όμως να πάρω το λόγο μισό λεπτάκι… 

    κ. Πρόεδρος: Θα σας δώσω το λόγο, ψηφίστε πρώτα… ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ  

 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: 
Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΟΧΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΟΧΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης ΝΑΙ 

Ίντος ΝΑΙ 

Σαραντίδου ΟΧΙ 
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Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΟΧΙ 

Αγιαννίδου ΟΧΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΟΧΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

  

    - Εγκρίνεται να συζητηθεί κατά πλειοψηφία. 
    Μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, Αποστολίδου Ραχήλ, 

Μπιτζίδου Σοφία, Νιζάμης Δημήτριος, Σαραντίδου Ερμοφύλη και Στεργίου Νικόλαος.   

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, επί του θέματος κ. συνάδελφοι, παρακαλώ κ. Κοτρώνη έχετε το λόγο.  

    κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε, τώρα λίγο μπερδεύομαι, έχω ξεχάσει τι ακριβώς έχουμε … Ο κ. 

Φωτιάδης πάει να πει κάτι το οποίο μπερδεύει την ιστορία. Λοιπόν, είχαμε όντως, αυτό είναι εκτός 

κανονισμού, αλλά τώρα, μην ακυρώνουμε τώρα τον πρόεδρο. Είχαμε πει πράγματι, ότι αν θέλει 

συγκροτημένα παράταξη, πρέπει να είναι από τρεις παρατάξεις και τουλάχιστον οκτώ για … αλλά 

είχε δεσμευτεί όμως, εδώ θα πούμε είχε δεσμευτεί ο πρόεδρος με καλή διάθεση και το είχαν 

αποδεχτεί όλοι, δηλ. θα πούμε το αντίθετο; ακόμη και ένας να βάλει έχω την καλή διάθεση να το 

εισαγάγω για ψήφιση ένα θέμα … και δεν έφερε κανένας εδώ και ένα χρόνο, δεν έφερε κανένας, 

δεν έχουμε κατάθεση δηλαδή απ’ την αντιπολίτευση και πράγματι είναι σωστή αυτή η διαδικασία. 

Τώρα και για άλλη φορά ακυρώνουμε τον εαυτό μας ως αντιπολίτευση; Δηλαδή ένας σύμβουλος, κι 

αυτό δεν θα γίνεται καταχρηστικά και θα γίνεται και εξέταση, αλλά να έχει δικαίωμα πράγματι 

εκτός κανονισμού, και το είχαν αποδεχτεί όλοι στη συζήτηση το να κάνουν τον κανονισμό και οι 

επικεφαλής αλλά και όσοι συμμετείχαν ότι αυτό το αποδεχόμαστε και μάλιστα ζητήσαμε απ’ τον 

πρόεδρο να …  και τώρα να πούμε όχι;     

    κ. Πρόεδρος: κ. Κοτρώνη μπείτε στην ουσία του θέματος.      

    κ. Κοτρώνης: Αυτό ακριβώς τώρα, επειδή εγώ δεν το είχα βάλει, επιμένει ο κ. δήμαρχος ότι το 

είχα βάλει θέμα, είχα φέρει κάποιες προτάσεις, ομολογουμένως οι περισσότερες δεν ήταν 

αποδεκτές, δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή μου για το … του δημότη, έτσι, αυτό όμως το 

αντιλήφθηκα μετά και το αντιλήφθηκαν και όλοι οι δημ. σύμβουλοι, οι οποίοι με μια αίτηση και 

μάλιστα υστερεί κατά πολύ στον κανονισμό, τον προηγούμενο. Εγώ έχω δει με τον προηγούμενο 

κανονισμό να γίνονται συζητήσεις μιας ώρας επί επερωτήσεων. Τώρα φτάσαμε εδώ στο άλλο άκρο. 

Να δίνεται μια απάντηση από τον καθ’ ύλην αρμόδιο, ένα λεπτό, δύο, πέντε, και μετά αυτός που 

ρωτά να μη μπορεί ούτε ένα λεπτό, ούτε μισό λεπτό να διευκρινίσει κάποια πράγματα, όπως η κ. 

πρόεδρος τώρα λέει ότι ειπώθηκαν ανακρίβειες, δεν μιλάμε για κατάργηση χρόνου, μιλάμε για δυο 

λεπτά, ζητάτε το ένα αν θέλετε, αλλά δεν μπορεί να απαντάει ο άλλος και να μην μπορεί ο 

επερωτών να τεκμηριώσει μια .., ή να εκφράσει την ικανοποίησή του ή να τεκμηριώσει μια 

διαμαρτυρία, αυτό ζητάμε. Και νομίζω είναι προς όφελος όλης της αντιπολίτευσης. 
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    κ. Πρόεδρος: Θέλει κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το θέμα 

θα συζητηθεί έτσι κι αλλιώς. Παρακαλώ κ. Νιζάμη. 

    κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε, καλή χρονιά σε όλους. Μία φράση θα πούμε. Δεν μ’ αρέσει ως δημ. 

σύμβουλος και το ίδιο φαντάζομαι είναι και προς όλους τους άλλους, να εκμεταλλευόμαστε την 

καλή προαίρεση του προέδρου. Άλλο είναι το θέμα προς συζήτηση σε ημερήσια διάταξη, άλλο 

είναι το προ ημερήσιας διάταξης. … ένα. Δεύτερον: Δεν μ’ αρέσει επίσης ως δημ. σύμβουλος, να 

εκμεταλλεύομαι την θέση την οποία έχω και μ’ έδωσε ο κόσμος να συμμετέχω σ’ ένα όργανο, να 

συζητάμε επί ώρες ωρών χωρίς ουσίας πράγματα. Εάν έχουμε ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-

απάντηση, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γιατί ούτε το λεπτό τηρούμε ούτε το δίλεπτο τηρούμε. Και επ’ 

αυτού είμαι αντίθετος με την τροποποίηση του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ.      

    κ. Πρόεδρος: Άλλος κανείς συνάδελφος να τοποθετηθεί;  

  κ. Φωτιάδης: Αν κατάλαβα καλά κ. πρόεδρε τώρα συζητούμε αν απ’ την πρόταση του κ. 

Κοτρώνη γίνεται αποδεκτή ή όχι, επί της ουσίας. Επί της ουσίας λοιπόν δεν διαφωνούμε καθόλου. 

Και κακώς ο κ. Κοτρώνης εξέλαβε αυτό που είπα… εκείνο όμως το οποίο εμείς είπαμε ξεκάθαρα, 

είναι κ. πρόεδρε εάν το θέμα, καλά κάνετε και είστε ευαίσθητος, εάν το θέμα όμως αυτό το 

συγκεκριμένο είναι η απαρχή για τη βελτίωση του κανονισμού. Άρα βάζουμε θέμα, διότι δεν μπορεί 

να είναι περιστασιακό και να αναφέρεται στη δική σας δημοκρατική ευαισθησία, εδώ λειτουργούμε 

θεσμοθετημένα. Λοιπόν, να τοποθετηθεί στο ανάλογο άρθρο, είναι η πρότασή μας, σύμφωνα με την 

πρόταση του κ. Κοτρώνη, απολύτως συμφωνούμε, και να μπορεί ο επερωτών να έχει τουλάχιστον 

μισό λεπτό. Πρώτον. Διότι μπορεί να μεσολαβήσει διάστημα να προκύψουν νέα δεδομένα, το 

κείμενο πλέον να έχει ξεχαστεί, να πείτε εσείς την άποψή σας και να είναι αναγκαίο και δέον να 

υπάρχει από τον επερωτώντα η αναγκαιότητα για να προσθέσει κάτι. Συνεπώς η πρόταση του κ. 

Κοτρώνη είναι απόλυτα σωστή, να μπει όμως στον κανονισμό στην … πρόταση ως τροποποίηση, 

στο εν λόγω άρθρο. Διότι δεν μπορεί κ. πρόεδρε εσείς να αποφασίζετε, αν προτάσεις ενός 

συμβούλου, και μάλιστα όταν αυτή η πρόταση αφορά βελτίωση του επί το δημοκρατικότερου 

άρθρου του κανονισμού. Κατά τα λοιπά είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Μπαίνει θέμα λοιπόν αν θα 

έχουμε τροποποίηση, και βέβαια να έχουμε τροποποίηση.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Κατιρτζόγλου. 

    κ. Κατιρτζόγλου: Ναι κ. πρόεδρε, αν μου επιτρέπεται, κατ’ αρχήν εντάξει, υπάρχει … συμφωνώ 

και γω να υπάρχει … έστω κι ένας να μπορεί να φέρει ένα θέμα. Το ζήτημα είναι το εξής όμως. Ότι 

θα έπρεπε να ’ρθει ως θέμα τακτικό της ημερήσιας διάταξης και όχι ως προ ημερησίας διατάξεως, 

μάλιστα όπως μας είπατε και σεις ότι υπάρχει εδώ κι ένα μήνα στα χέρια σας το θέμα. Άρα λοιπόν 

έπρεπε να υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και να το φέρετε … να το φέρετε ως τακτικό θέμα της 

ημερήσιας διατάξεως και να τοποθετηθούμε εκεί πέρα … και να κάνουμε και τις πλέον βελτιώσεις 

ει δυνατόν. Τώρα επί της ουσίας, προσωπικά συμφωνώ.    

    κ. Πρόεδρος: Η κ. Σαραντίδου.  

  κ. Σαραντίδου: Όταν συζητιόταν ο κανονισμός του δημοτικού συμβουλίου, σαν παράταξη 

θελήσαμε να τοποθετηθούμε και του κ. Κοτρώνη μας σταμάτησε, γιατί λέει δεν συμμετείχατε … 

οπότε δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Εμείς λοιπόν είπαμε όχι στον κανονισμό, αλλά είμαστε 

…(φασαρία)… του συγκεκριμένου συμβουλίου να πει ότι … δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει … 

Οπότε δεν έχει δικαίωμα να κάνει και προτάσεις. Καταψηφίζουμε λοιπόν τον κανονισμό … αλλά 

δεν μου επιτράπει. Εκεί λοιπόν, εμείς μπορεί να καταψηφίσαμε τον κανονισμό, αλλά … φαίνεται 

ότι είμαστε οι μόνοι που τον σεβόμαστε. Που περιμένουμε τη σειρά μας, που είμαστε με τους 

χρόνους μας, όταν θέλουμε να κατεβάσουμε ένα θέμα θα ’ρθούμε σε επαφή με άλλη παράταξη ή με 

άλλους επτά συμβούλους, έτσι όπως λέει ο κανονισμός, γιατί έτσι λέει ο κανονισμός που όλοι εσείς 

ψηφίσατε, και είναι … ότι θα τηρήσουμε τον κανονισμό και δεν τον τηρούμε τελικά. 
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 Συμφωνώ να γίνουν τροποποιήσεις και συμφωνώ να γίνει ακόμη πιο άμεσο ακόμα και ένας 

δημότης άμα θέλει να φέρει θέμα, να μπορεί να το φέρει θέμα μέχρι την τακτική συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου απ’ όπου πιο μπροστά όμως ενημερωθούμε. Και αυτό αν το θέλατε να το 

βάλετε θέμα, ναι μεν εκτός ημερήσιας, αλλά θέμα του δημ. συμβουλίου, έπρεπε να ’ρθει από πιο 

μπροστά στα χέρια μας μαζί με τα θέματα τα άλλα που … ότι ξέρετε τα θέματα εκτός ημερήσιας, 

συζητάμε κι αυτό. Συμφωνούμε μ’ αυτό ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει τοποθέτηση … 

συμφωνούμε… Σίγουρα, αν μη τι άλλο, οτιδήποτε είναι για το πιο δημοκρατικό, για το να 

ακούγονται περισσότερες απόψεις και πολιτικά επιχειρήματα, γίνεται δεκτό από μας. Αλλά να 

τηρούμε κάποια προσχήματα, γιατί θα σας φέρω κι ένα παράδειγμα. Έχω στα χέρια μου τα 

πρακτικά ενός συμβουλίου που κάναμε πριν ξεκινήσει ο κανονισμός. Φαίνεται δεν ενδιαφέρει το 

σώμα αυτά που λέω, γιατί ακούω μια οχλοβοή, δεν τους ενδιαφέρει μάλλον. Έχω λοιπόν τα 

πρακτικά ενός συμβουλίου πριν τον κανονισμό. Δεν βγάζει κανείς άκρη, τι θέμα συζητάμε, τι έλεγε 

ο ένας και τι έλεγε ο άλλος. Δεν θα γυρίσουμε και σ’ αυτό, αλλά μην κάνουμε κι άλλα πράγματα. 

Ευχαριστώ.                            

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Γκότσης. 

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε επί της ουσίας συμφωνώ με την πρόταση του κ. Κοτρώνη, όμως το 

πρόβλημα είναι ότι δεν μας ήρθε κάτι στα χέρια, να είναι δηλαδή ως τακτικό θέμα, έπρεπε να είναι 

τακτικό θέμα. Δεν ξέρω τώρα πως θα το βάλουμε στην ψηφοφορία, σε ποια μορφή, πρέπει να 

υπάρχει πλουραλισμός στην αίθουσα αυτή, πρέπει να μπορεί ο καθένας να εκφράζει την άποψή του, 

αλλά θα πρέπει να είμαστε καλά ενημερωμένοι … -παρέμβαση προέδρου- (οχλαγωγία)…, τον 

ξέρουν τον κανονισμό, όμως ο κανονισμός λέει κάποια πράγματα. Θα μπορούσαν μέσα σ’ αυτήν 

την πρόταση του  κ. Κοτρώνη να ενσωματωθούν  κι άλλες προτάσεις, ώστε να μην χρειάζεται  κάθε 

φορά να κάνουμε τροποποίηση, καταλάβατε τι εννοώ; Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο θέμα επί της 

ουσίας, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν κι άλλες μαζί μ’ αυτήν ώστε να τελειώνουμε, γιατί κάθε 

φορά που θα μπει ένα τέτοιο θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτό εννοώ. Παρ’ όλα αυτά συμφωνώ 

με την πρόταση του κ. Κοτρώνη.       

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Γκότσης. 

    κ. Γκότσης: κ. πρόεδρε, κ Δήμαρχε, κ. συνάδελφοι, ένα χρόνο λειτουργίας του δημ. συμβουλίου 

αποδείξαμε εμείς οι δημ. σύμβουλοι ότι δεν σεβόμαστε τον κανονισμό. Κι αυτό το λέω διότι 

υπήρχαν δημ. συμβούλια που πήγαιναν και δυο μέρες. Γι’ αυτό έχω ενδοιασμούς και διλλήματα 

όσον αφορά να ψηφίσω αυτό το δίλεπτο, διότι πιστεύω ότι δεν θα τηρηθεί και θα μακρύνουμε 

περισσότερο τα δημοτικά συμβούλια κι αντί για δυο μέρες θα πάνε τρεις μέρες. Ευχαριστώ.    

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: Επειδή εγώ δεν ψήφισα τον κανονισμό, τον θεωρούσα ανεπαρκή, βοήθησε 

πάρα πολύ ο Κοτρώνης, συμπληρώνει αυτά που εσείς δεν κάνατε … 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

    κ. Καλαϊτζίδης: κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, … αποψινή συνεδρίαση, υπήρχαν τρία ερωτήματα από 

τον κ. συνάδελφο, από τα οποία στα δύο πρώτα υπήρχαν άλλα πέντε, εφτά, οκτώ επερωτήματα. Αν 

μπούμε στη λογική των ερωτήσεων και απαντήσεων σε κάθε ερώτημα του ενός δημ. συμβούλου, 

πολύ φοβάμαι πως τα ερωτήματα, δεν θα μας φθάνουν όχι μια και δύο μέρες, ούτε σε μια βδομάδα 

για να τελειώσουμε κάθε συνεδρίαση. Απ’ τη στιγμή μάλιστα που ο κανονισμός ορίζει τον τρόπο 

για να’ ρθει ένα θέμα τακτικό σε κάποια συνεδρίαση, εγώ είμαι αντίθετος στη συγκεκριμένη 

πρόταση.    

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

    κ. Χουρουζίδης: Ακούγοντας όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά η πρόταση του κ. 

Κοτρώνη είναι ουσιαστική. Αυτά που άκουσα προηγουμένως στην ερώτηση του κ. Κοτρώνη, κι απ’ 

το συνάδελφο τον κ. Γαλάνη, τον φίλο μου τον Γαλάνη, κι απ’ τον κ. Χράπα, αφήνονται οι 

εντυπώσεις στον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί, ότι όλα έχουν καλώς. 
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 Και αφού βλέπω τον Κοτρώνη που ακούγοντας όλα αυτά που λέγονται και από τους δύο, χωρίς να 

έχει το δικαίωμα να πει κουβέντα … και τους λέω,  δεν γνωρίζει ο κ. Χράπας, ο κ. Κοτρώνης, ο κ. 

Γαλάνης, ότι εννιά μέρες το κτήριο στη Δημοτική Κοινότητα … ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – 

οχλαγωγία … Μιλούν πολλοί αδιευκρίνιστα. 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο. 

    κ. Δινάκης: κ. Δήμαρχε, κ. πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, προσωπικά εγώ συμφωνώ απόλυτα, το να 

μπορεί ο επερωτών δημ. σύμβουλος ή αρχηγός παράταξης, να απαντήσει μετά την απάντηση που θα 

πάρει από την ερώτησή του. Ευχαριστώ. 

    κ. Πρόεδρος: ο κ. Σταυρόπουλος.  

    κ. Σταυρόπουλος: κ. πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, εγώ θά ’θελα να πω το εξής: Επειδή τα 

ερωτήματα, αν θα πρέπει ας πούμε ο επερωτών να απαντάει μόνο αυτός ή πρέπει να επανέρχονται, 

εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μπει σε τακτική συνεδρίαση, να αποφασίζουμε όπως λέει ο 

κανονισμός, και εκεί πλέον, και τώρα ακούω ο κ. Κοτρώνης να απαντάει … οποιοσδήποτε κάνει 

μια ερώτηση να απαντάει … και τρίτος και τέταρτος… ακούγονται πολλοί … παρέμβαση προέδρου 

… οχλαγωγία …       

    κ. Πρόεδρος: κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο. Κάντε λίγη ησυχία κ. συνάδελφοι.  

    κ. Δήμαρχος: Λοιπόν. Άλλο η επερώτηση και άλλο η συζήτηση. Και για την επερώτηση και για 

τη συζήτηση ενός θέματος, προβλέπεται από τον κανονισμό, πότε μπορούμε να συζητήσουμε ένα 

θέμα και πότε έρχεται για επερώτηση. Επερώτηση όπως το λέει και η λέξη καταθέτει ένας 

δημοτικός σύμβουλος ένα ερώτημα και στο ερώτημα αυτό δίδεται από τη δημοτική αρχή η 

ενημέρωση και η πληροφόρηση επί του ερωτήματος, δεν γίνεται συζήτηση, είναι επερώτηση, 

ρωτάει και ενημερώνεται το Σώμα πάνω στην ερώτηση αυτή από τη δημοτική αρχή και 

πληροφορεί. Αν τώρα, πάνω στο ίδιο  θέμα, θέλει κάποιος δημoτικός σύμβουλος να γίνει συζήτηση, 

προβλέπεται από τον κανονισμό βάσει του άρθρου που υπάρχει, να το φέρει για συζήτηση, και να 

γίνει εξαντλητική συζήτηση. Αλλιώς δεν έχει νόημα η επερώτηση, αν ξεχειλώσει και γίνει 

συζήτηση. Η επερώτηση, τίθεται ερώτημα, παίρνει την πληροφόρησή του και την ενημέρωσή του 

το Σώμα και τελειώνει εκεί το θέμα. Στη συζήτηση έχει δικαίωμα ο δημ. σύμβουλος μέσω του 

κανονισμού να φέρει οποιοδήποτε θέμα θέλει για συζήτηση. Τώρα, αυτό που συζητάμε αυτή τη 

στιγμή, την πρόταση του κ. Κοτρώνη, προβλέπεται κι αυτό από τον κανονισμό, είναι εκτός 

ημερήσιας διάταξης. Και τα εκτός ημερήσιας διάταξης τα αποφασίζει το σώμα αν θα τα συζητήσει 

ή όχι. Άρα εγώ νομίζω δεν χρειάζεται να γίνει καμία τροποποίηση πάνω στο θέμα της επερώτησης. 

    κ. Πρόεδρος: Αυτή είναι η πρόταση της δημοτ. αρχής. Καμία τροποποίηση στο συγκεκριμένο 

άρθρο και στη συγκεκριμένη παράγραφο. Υπάρχουν λοιπόν δύο προτάσεις: Η μία, η πρόταση του 

κ. Κοτρώνη που, και εσείς κ. Μηλίδη και ο κ. Φωτιάδης συμφωνείτε, να υπάρχει αυτό το δίλεπτο 

δηλαδή, υπάρχει η άλλη πρόταση της δημ. αρχής που λέει να παραμείνει ο κανονισμός ως έχει. Και 

μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα κ. συνάδελφοι και ολοκληρώνεται. Θέλετε να κάνετε κάποια άλλη 

τοποθέτηση μπορείτε … είναι σαφέστατο το θέμα, παρακαλώ, η πρόταση της δημοτ. αρχής να 

παραμείνει δηλαδή ο κανονισμός λειτουργίας του δημ. συμβουλίου ως έχει.                        

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: 

 

Δινάκης ΟΧΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 
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Αρναούτογλου 

 

 

ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΟΧΙ 

Τατούδης ΟΧΙ 

Κατιρτζόγλου ΟΧΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΟΧΙ 

Αναστασιάδης ΟΧΙ 

Ίντος ΟΧΙ 

Σαραντίδου ΟΧΙ 

Χρυσανθίδης ΟΧΙ 

Γάτσιος ΟΧΙ 

Φωτιάδης ΟΧΙ 

Δρίγκα ΟΧΙ 

Ηλιοπούλου ΟΧΙ 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΟΧΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΟΧΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

 

- Δεν εκγρίνεται η τροποποίηση. 
 

 

    Μειοψήφισαν οι Δημ Σύμβουλοι κ.κ.:  

    Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, Αποστολίδου Ραχήλ, Αραμπατζής Θεόδωρος, Αρναούτογλου 

Φωτεινή, Βαλτσάνης Δημήτριος, Γαλάνης Στέργιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Δημητρίου 

Ευστράτιος, Δήμου Ιωάννης, Δούκας Γεώργιος, Θεοχάρης Μιχαήλ, Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 

Μερετούδης Δημήτριος, Μπιτζίδου Σοφία, Νιζάμης Δημήτριος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, 

Παπαδοπούλου Φωτεινή, Σούζας Ζαχαρίας, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Στεργίου Νικόλαος, 

Χασαπίδης Κων/νος, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, Χράπας Παντελής και Γκότσης Ηλίας. 
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    κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

που αφορά την τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με επέκταση των 

αρμοδιοτήτων και στις δημοτικές κοινότητες Κ. Μητρούση και Σκουτάρεως, θα δώσω το λόγο στον 

Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ τον κ. Αραμπατζή, συγνώμη θα ζητήσω, το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία αν θα 

πρέπει να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος όπως θα αναφερθεί ο κ. Αραμπατζής, ο κ. Πρόεδρος 

της ΔΕΥΑΣ, εάν θέλετε να συζητηθεί ή όχι το θέμα. Παρακαλώ εξηγείστε τους λόγους του 

κατεπείγοντος και μετά να μπει το θέμα σε ψηφοφορία.   

    κ. Αραμπατζής: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, να ευχηθώ και γω με τη σειρά μου 

Καλή Χρονιά, υγεία και ευλογημένη και σ’ όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά. Το δημ. συμβούλιο κ. 

πρόεδρε πρέπει να λάβει άμεσα απόφαση να προβεί σε πρόσθετη πράξη τροποποίησης ώστε να 

ενσωματωθούν άμεσα οι δημ. κοινότητες Μητρουσίου και Σκουτάρεως. Κι ο λόγος είναι ότι θα 

πρέπει να παρέμβουμε πλέον εμείς άμεσα όσον αφορά σε τομείς συντήρησης, που είναι άμεσα για 

τις τοπικές κοινωνίες και γι’ αυτό το λόγο το φέραμε με τη μορφή του κατεπείγοντος στο δημ. 

συμβούλιο. Και με την άδειά σας, την άδεια του συμβουλίου να προχωρήσουμε στο θέμα.      

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. Και πρώτα απ’ όλα να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, θα μπει το 

θέμα σε ψηφοφορία εάν θα συζητηθεί ή όχι.   

    κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει θέμα μέσα για τη ΔΕΥΑΣ 

σήμερα, έτσι δεν είναι; Λοιπόν γιατί δεν μπήκε κι αυτό μαζί με το θέμα της ΔΕΥΑΣ το οποίο το 

είχαμε από την Παρασκευή, να το δούμε, να το μελετήσουμε, το πήραμε σήμερα στις 3 παρά 

τέταρτο. Που είναι δηλαδή το κατεπείγον, τη στιγμή που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη τακτικό 

θέμα που αναφέρεται στη ΔΕΥΑΣ, στον Οργανισμό αποχέτευσης. Άρα πιστεύω, συγνώμη κ. 

πρόεδρε, πιστεύω ότι έπρεπε να είναι κι αυτό ενσωματωμένο κανονικά σε όλο το θέμα. Πως 

προέκυψε έτσι ξαφνικά στο διήμερο, το Σαββατοκύριακο έγινε το κατεπείγον; Γιατί μεσολάβησε 

ένα Σαββατοκύριακο … έρχονται κατεπείγοντα έγγραφα απ’ το Δήμο και στη ΔΕΥΑΣ … Γι’ αυτό 

λέω ότι … 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Πρόεδρε. 

    κ. Αραμπατζής: Θα μου επιτρέψετε κ. πρόεδρε το θέμα που αναφέρει ο κ. Μηλίδης, αφορά ένα 

θέμα  που  έχει ψηφιστεί   εδώ  και  αρκετό   καιρό,  απλά  για  πρώτη  φορά   η  ΔΕΥΑΣ  κατεβάζει 

κανονισμό αποχέτευσης, υπήρχε ωριμότητα και το φέραμε κανονικά με τη διαδικασία που 

προβλέπεται. Όσον αφορά για το θέμα που φέραμε προ ημερησίας, για ποιο λόγο είναι επείγον, 

διότι οι διαδικασίες είναι τέτοιες πλέον, που αν μου δοθεί η ευκαιρία θα το ξαναθέσω κι αργότερα 

βέβαια, δεν υφίσταται πλέον να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση κι αυτό … άμεση 

τροποποίηση. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα, είναι πάρα πολύ απλό, εάν μου επιτρέπετε κύριοι 

συνάδελφοι και προχωρήσουμε στη … έχουμε δίκαιο, γιατί … θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο. Θα 

μου πείτε ότι, γιατί δεν το φέραμε μετά από δέκα-δεκαπέντε μέρες. Δεκαπέντε μέρες θα είναι οι δύο 

ενότητες χωρίς συντήρηση, χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε η ΔΕΥΑΣ δηλ. αν συμβεί ένα 

πρόβλημα, όπως συνέβη πρόσφατα. -Άμα θέλω μπορώ να συνεχίσω;-   

    κ. Πρόεδρος: Αν μας επιτρέπει το Σώμα.                     

    κ. Αραμπατζής: Εάν υπάρξει ένα πρόβλημα, όπως παρατηρήθηκε στην κοινότητα του Προβατά, 

στην δημοτική ενότητα του Προβατά, θα αφήσουμε χωριά χωρίς νερό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε 

σε τέτοιες διαδικασίες επόμενες χρονικά, που θα έχουμε προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο φέραμε το 

θέμα σήμερα προ ημερησίας διατάξεως. 

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε, ξανά το λόγο θέλω για μισό λεπτό. Στο κατεπείγον του θέματος 

αναφέρομαι κ. πρόεδρε. Δεν μπορούσε να μπει τακτικό θέμα μέχρι την Παρασκευή; Αυτό είναι το 

πρόβλημα. Δεν είπαμε επί της ουσίας ότι διαφωνούμε και μην μπλέκετε τώρα θα μείνει χωρίς νερό, 

τι θέλετε δηλαδή να …οχλαγωγία… το θέμα του κατεπείγοντος μέχρι την Παρασκευή δεν 

μπορούσε να ’ρθει σαν τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης; Μη διαστρεβλώνουμε τα πράγματα, αυτή 

είναι η δικιά μας η ερώτηση και …     
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    κ. Αραμπατζής: Αν μου επιτρέπετε, δεν προσπαθώ να διαστρεβλώσω τίποτε κ. πρόεδρε. 

Προσπαθώ να διαφυλάξω την λειτουργία τόσο της ύδρευσης όσο και της αποχέτευσης όσο και των 

μηχανολογικών σημείων και μάλιστα το Μητρούσι επειδή υπάρχει είναι επεξεργασία του νερού που 

έχουμε δώσει σε όλους, θέλει φροντίδα και παρακολούθηση καθημερινή. Αυτό προσπαθώ να 

μεταφέρω στους συναδέλφους. Δεν υπάρχει καμία διαστρέβλωση, υπάρχει από την πλευρά της 

ΔΕΥΑΣ ενδιαφέρον να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο πιο γρήγορα στη διαδικασία αυτή.      

    κ. Μηλίδης: … Αρχηγός παράταξης. Δεν μπορώ να έχω το λόγο δηλαδή;   

    κ. Πρόεδρος: Δεν κάνουμε διάλογο…   

    κ. Μηλίδης: … το ζητάω τώρα πάλι. Ξαναεπιμένω σ’ αυτό το … δηλαδή … την πάμε αλλού την 

κουβέντα; γιατί δεν ήρθε τακτικό θέμα, αυτό είναι το θέμα, δεν είναι θέμα επί της ουσίας… 

    κ. Πρόεδρος: Εξήγησε κάτι ο … ο κ. πρόεδρος… και το θέμα κ. Μηλίδη θα μπει σε ψηφοφορία. 

Δεν ξέρετε…       

- Μιλούν πολλοί – οχλαγωγία - 

    κ. Φωτιάδης: Θεωρώ κ. πρόεδρε ότι εσείς είστε υπεύθυνος για την πρόσκληση και τη λειτουργία 

του συμβουλίου. Πέρασε ήδη μία ώρα. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ αναζητήσανε γιατί αργούμε στα 

δημοτικά συμβούλια. Μία ώρα πάντοτε δεν μας φθάνει για ξεκίνημα. Λοιπόν, λέω εγώ, ότι το θέμα 

θα’πρεπε … απασχολήσει διότι δεν έκανα λάθος, νομίζω αρχές Δεκέμβρη ήρθε εισήγηση από τη 

ΔΕΥΑ να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένες ενότητες. Και έρχεται τώρα να ενσωματωθούν. Βεβαίως το 

επιχείρημα του κ. προέδρου δεν έχει υπόσταση. Δεν τελέστηκε κάτι μέσα σε ενάμισο μήνα. 

Διαφυλάξτε το όργανο κ. πρόεδρε, αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το εκτός ημερήσιας 

διάταξης πρέπει να είναι απολύτως τεκμηριωμένο, γιατί ποιες μέρες είναι αυτές οι οποίες, διότι 

τώρα όπως το λέει ο πρόεδρος … εντάξει… δεν θα διαφωνήσει κανείς, αλλά τότε γιατί το έφερε το 

τέλος Νοέμβρη αρχές Δεκέμβρη να εξαιρεθούν, τώρα μας το φέρνει κατεπείγον, τι άλλαξε. Να 

διαφυλάξετε παρακαλώ το όργανο, να μη χάνεται χρόνος πολύτιμος, για να … στο ζητούμενο. Και 

βεβαίως μπαίνει και ένα άλλο θέμα, νομίζω ότι θέματα προ ημερήσιας δεν πρέπει να φέρνετε … 

εσείς κ. πρόεδρε. Ο καθένας μπορεί να λέει … 

    κ. Πρόεδρος: Δεν υπάρχει κ. Φωτιάδη, μην δημιουργείται εντυπώσεις, δεν υπάρχει… παρακαλώ 

πάρα πολύ. Λοιπόν, κρατείστε την άποψη για σας. Λοιπόν, θα παρακαλούσα και τον δ/ντή, 

συγνώμη κ. Σαραντίδου…            

    κ. Σαραντίδου: Όχι πριν προχωρήσουμε γι’ αυτό, για το εκτός ημερήσιας μια τοποθέτηση.  

    κ. Πρόεδρος. Παρακαλώ. 

    κ. Σαραντίδου: Μπορεί για τον κ. πρόεδρο ή για μας που ασχολούμαστε με τη ΔΕΥΑΣ και 

είμαστε μέσα στη ΔΕΥΑ να είναι το συγκεκριμένο θέμα απλό. Όμως αν γυρίσω τώρα εδώ και κάνω 

μια γύρα σ’ όλους τους συμβούλους δεν νομίζω να είναι τόσο απλό αυτό το θέμα για όλους τους 

συμβούλους. Ύστερα υπάρχει και κάτι άλλο. Εμείς όταν βλέπουμε τα θέματα, δεν είμαστε μόνοι 

μας, μονάδες εδώ, είμαστε παρατάξεις από πίσω, που σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνουμε τις 

παρατάξεις μας για τα θέματα του συμβουλίου. Όταν λοιπόν σημαντικά θέματα έρχονται εκτός 

ημερήσιας δεν γίνεται τίποτα απ’ αυτό. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα 

θέματα που έρχονται εκτός ημερήσιας, να είναι ανάγκη ότι πραγματικά μας πιέζει μία ημερομηνία 

και δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ημερομηνία. Αλλιώς δημιουργείται πρόβλημα σε όλους μας. Κι 

εγώ είμαι σύμφωνη ότι πραγματικά, και οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, δεν έχουν 

καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αυτά ήθελα να πω.      

ΦΑΣΑΡΙΑ 

    κ. Πρόεδρος: Κάντε λίγη ησυχία, παρακαλώ πολύ κ. συνάδελφοι. κ. Αναστασιάδη. Μη μιλάτε 

σας παρακαλώ μεταξύ σας.    

    κ. Αναστασιάδης: Απ’ την πρώτη μέρα του χρόνου που μπήκαμε στην αίθουσα, φωνάζουμε … 

Καπ. Μητρούση κι όποια άλλη κοινότητα είναι … σε μας, εξαιτίας μας να … δυστυχώς όμως ποτέ 

κανείς δεν άκουσε τίποτε … εμείς .. σήμερα … κατεπείγον δεν πρέπει.  
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Αφορά μια ερώτηση … υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα … εκατό φορές … Έχει δίκιο ο κ. 

Φωτιάδης, ποιος … Αλλά προσέξτε να έρθει κανονικά θέμα … Είναι και κάτι άλλο κ. πρόεδρε, με 

τον τρόπο που κάνατε τη ΔΕΥΑ … κάθε οικογένεια σε κάθε χωριό, θα αναγκάζεται ο χωρικός να 

αγοράζει σκόρδα από την Κίνα … ΕΝΤΟΝΗ ΦΑΣΑΡΙΑ – ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ – ΧΤΥΠΟΙ 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ…  

Φωνάζει αδιευκρίνιστα και με χαρακτηρισμούς ο κ. Αναστασιάδης… 

 αυτόν τον άνθρωπο … τον αγροίκο …να ντραπεί, να ντραπεί … είναι ανάγωγοι …  

    κ. Πρόεδρος: Μην εκφράζεστε έτσι …       

    κ. Αναστασιάδης: Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. Στραγγαλίζουν την οικογένεια των χωρικών. 

Θα αναγκαστούν να αγοράζουνε σκόρδα απ’ την Κίνα, κρεμμύδια από την Ινδία, …(χτύποι 

κουδουνιού)… να τους προστατεύεις, αλλά ακούς; Έχει ευθύνη.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

    κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, θα συμφωνήσω με την κ. Σαραντίδου ότι το θέμα, εγώ 

πήγα και ενημερώθηκα στο Δ/ντή, αλλά πόσοι συνάδελφοι το είδαν μέσα εδώ για να ενημερωθούνε. 

Το θέμα έχει και άλλη διάσταση, ότι έχει αυτή η ωφέλεια του Δήμου στο 23%, ναι αλλά, αυτή είναι 

η ουσία, … εγώ πήγα και ενημερώθηκα … εγώ λοιπόν … βεβαίως να ρθει διότι δεν υπάρχει και 

υπηρεσία του Δήμου να κάνει τις εισπράξεις κλπ. κλπ, … αφού δεν ήρθε το θέμα πώς να το ξέρω 

εγώ αυτό το θέμα … άρα λοιπόν …      

    κ. Πρόεδρος: … καλή διάθεση. Μπορούμε να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες να λειτουργήσουν 

κερδίζοντας χρόνο … ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ …  

    κ. Γκότσης: … δεν είναι έτσι, θα έπρεπε επαναλαμβάνω, θα έπρεπε το θέμα να ρθει σαν τακτικό 

θέμα γιατί, για τον απλούστατο λόγο να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να ξέρουν τι ψηφίζουνε, 

ποιο είναι το 23%, αν ο δήμος που δεν έχει οικονομική υπηρεσία να εισπράξει απ’ τα χωριά … θα 

έπρεπε νομίζω να μπει τακτικό θέμα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά, αλλά …  

    κ. Κατιρτζόγλου: κ. πρόεδρε, δεν συζητάμε εδώ πέρα τώρα για την ουσία του θέματος, 

συζητάμε αν αυτό το ζήτημα έπρεπε να είχε εισαχθεί  προ ημερησίας διατάξεως. Λοιπόν, κι εδώ 

τίθεται και πάλι και ξανασυζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα πολλές φορές μέχρι τώρα. Διότι, 

παραδεχτείτε το έχετε κάνει κατάχρηση του θέματος του προ ημερησίας διατάξεως. Το 

συγκεκριμένο ζήτημα έτσι όπως το φέρνετε τώρα προ ημερησίας υπήρχε και όταν καταρτίστηκε η 

ημερήσια διάταξη. Αυτό ανέκυψε χθές, προχθές … 

    κ. Πρόεδρος: … αν νομίζετε ότι υπήρχε μετά και τό ’φερα εκτός ημερησίας διατάξεως … μα σας 

παρακαλώ … 

    κ. Κατιρτζόγλου: κ. πρόεδρε, εσείς πρέπει να τηρείτε τον κανονισμό επειδή … τώρα … αν 

διαφωνείτε αυτό που λέω τότε κάντε ότι θέλετε. Λοιπόν, η ουσία λοιπόν είναι αυτή. Εκτιμώ ότι το 

θέμα αυτό υπήρχε όταν καταρτίστηκε η ημερήσια διάταξη. Η έννοια του προ ημερησίας είναι, 

καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη, και μετά αν προκύψει κάτι υπερεπείγον το οποίο μας κυνηγάει με 

προθεσμίες κλπ, … να το κουβεντιάσουμε σε τρεις – τέσσερις μέρες που μεσολαβούν μέχρι να γίνει 

η συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου. Αυτή είναι η έννοια του προ ημερησίας. Πως λοιπόν να 

ενημερωθώ για το συγκεκριμένο ζήτημα, να μυρίσω τα δάχτυλά μου ότι θα φέρετε το συγκεκριμένο 

ζήτημα προ ημερησίας διατάξεως; Όταν και ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης το μαθαίνει 

σήμερα το μεσημέρι, τι ώρα να πάω να ενημερωθώ εγώ δηλαδή.  

    κ. Πρόεδρος: Θα ’θελα από τον Δ/ντή της ΔΕΥΑΣ … αλλά κ. Κατιρτζόγλου εγώ δεν αντιλέγω 

ότι το θέμα ήρθε το μεσημέρι, οφείλω να δώσω μια απάντηση, σε μένα βέβαια που ήρθε 18/1, 

εντάξει; … υπήρχε το θέμα αυτό, δεν υπήρχε το θέμα αυτό …  

    κ. Κατιρτζόγλου: … μπορεί να περιμένει μια βδομάδα … το δημ. συμβούλιο…              

    κ. Πρόεδρος: Εντάξει, άποψή σας είναι, ας αποφασίσει το σώμα λοιπόν. Παρακαλώ κ. Δ/ντά. 

…(χτύποι κουδουνιού). 
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    κ. Σαφαρίκας (Δ/ντής ΔΕΥΑΣ): Καλησπέρα σε όλους σας και χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να 

αναφερθώ λίγο στο ιστορικό του θέματος γιατί και μεις όντως το φέραμε σαν προ ημερησίας 

διάταξης στο διοικητικό συμβούλιο, γιατί άλλο ήταν το αρχικό μας θέμα, ήταν σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σερρών για τα ζητήματα των 2 δημοτικών διαμερισμάτων, 

αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις τρέχουν, οι νόμοι τρέχουν, έρχονται νέες διατάξεις, νέες αποφάσεις, κι 

απ’ το ελεγκτικό συνέδριο αλλά κι από την πλευρά της πολιτείας … Αν θυμάμαι καλά, κάνω μια 

γρήγορη ιστορική αναδρομή, τον Ιούνιο προς Ιούλιο του 2011, περάσαμε την τροποποίηση της 

συστατικής πράξης ΔΕΥΑΣ, ήταν η 657 απόφαση του δημ. συμβουλίου. Στη συνέχεια με την 708 

απόφαση του δημ. συμβουλίου εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για τα 2 αυτά δημοτικά 

διαμερίσματα προκειμένου να μπορούμε να επέμβουμε. Δυστυχώς όμως η προγραμματική αυτή 

σύμβαση δεν επικυρώθηκε ποτέ, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να μην πάει ούτε στον 

επίτροπο από την πλευρά του Δήμου, και να καταστεί ανενεργή. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη 

διαδικασία να πάμε, στην αρχή του χρόνου … 

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Παρακαλώ μη μιλάτε μεταξύ σας.   

    κ. Σαφαρίκας: Ενδιάμεσα τώρα υπήρξε μια … από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών, η οποία θέτει προς το Δήμο, προς τους Δήμους μάλλον, μέχρι τις 15-1-2012 δηλαδή 

μέχρι και προχθές, να … νέες διαδικασίες θέτοντας την ύδρευση και την αποχέτευση εκτός, δεν 

είναι δηλαδή το ΦΠΑ … ένα αυτό, και από την άλλη πλευρά ότι πρέπει, ο Δήμος Σερρών για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση, να τηρεί πλέον βιβλία εσόδων-εξόδων για τα κομμάτια της ύδρευσης ή 

της αποχέτευσης που πραγματεύεται. Και όχι μόνο στο κομμάτι των έργων αλλά και στο κομμάτι 

των συντηρήσεων … θα έπρεπε να πάει στη διαδικασία συμψηφισμού μέσω του βιβλίου εσόδων-

εξόδων. Αυτή είναι …1242 … πιστεύω ο Δήμος να κινήσει τη διαδικασία τουλάχιστον μέχρι 31-12-

2012 που είναι υποχρέωσή του. Ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο 

προέκυψε, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος με το νέο οργανόγραμμα που έκανε, κατήργησε κατ’ ουσία 

το κομμάτι της ύδρευσης που έπρεπε να το κρατήσει όσο κρατούσε αυτά τα 2 δημοτικά 

διαμερίσματα. Αυτό δε δημιουργούσε πρόβλημα σε μας όσον αφορά στο να … γιατί θα 

μπορούσαμε … Δημιουργούσε πρόβλημα όμως στο ζήτημα της καθημερινότητας … Εάν ένας 

δημότης σήμερα πάει και πει θέλω να μου αλλάξετε το υδρόμετρο, επεμβαίνουμε σε όλα τα 

δημοτικά διαμερίσματα, όσα έχουμε τη δυνατότητα, με εξαίρεση στα 2 αυτά, στις 2 αυτές 

δημοτικές ενότητες, όπου δεν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί ο προγραμματισμός της 

σύμβασης, που υποχρεωτικά θα φέρναμε εδώ αφορούσε τη συντήρηση.  

Μάλιστα εχθές και προχθές βρέθηκα στον επίτροπο γι’ αυτό το λόγο, και μάλιστα ήταν πριν από 

την ημέρα του διοικητικού μας συμβουλίου, μου γνωστοποίησε ότι θα κάνω δεκτή τη διαδικασία 

της συντήρησης, δεν θα κάνω δεκτή την διαδικασία το να επεμβαίνετε εσείς στην καθημερινότητα. 

Πόσοι θα πάτε να μετρήσετε, πόσοι θα βγάλετε λογαριασμούς για το πρώτο εξάμηνο που θα είναι 

στη διαδικασία του δήμου, πως θα εισπράττετε μια αλλαγή ονόματος, όλα αυτά εδώ τα οποία 

καταργήθηκαν από την πλευρά του Δήμου. Αυτό μας δημιούργησε επιπλέον πίεση, συγχρόνως. Και 

τρίτο και τελευταίο ... ήταν το θέμα ότι μέσα στο Δεκέμβριο βγήκε και μία πράξη του ελεγκτικού 

συνεδρίου, η 547 είναι του 2011, η οποία αναφέρεται ακριβώς σε τέτοια ζητήματα προγραμματικών 

συμβάσεων των Δήμων με τις ΔΕΥΑ σχετικά με τα δημοτικά διαμερίσματα, με τα ... αρμοδιότητα. 

Ενώ μέχρι τώρα έλεγε ναι, μπορεί να συνεχίσει και να υπάρχει, ξαφνικά έρχεται μέσα στον 

Δεκέμβριο αρχές Ιανουαρίου όπως μας έγινε γνωστό, ότι αυτό … δεν το θεωρεί αποδεκτό. Έχοντας 

λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα υπόψη μας κι αυτά από τις 10, 12, 13, 14 του μηνός, ενώ ήταν όπως 

σας είπα σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη τη δική μας, σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το 

Δήμο, στο πρώτο συμβούλιο την αποσύραμε, βάλαμε προ ημερησίας διάταξης κι εμείς αυτό το 

θέμα, συμφώνησε το Σώμα να προχωρήσουμε σ’ αυτήν πλέον την κατεύθυνση, για να μπορέσουμε 

να επέμβουμε. … ότι κάθε μέρα έχουμε δημότες από το Σκούταρι και από τον Καπ. Μητρούση, όχι 

να μας ενοχλούν για ζητήματα συντηρήσεων στα οποία επεμβαίνουμε, μας ενοχλούν γιατί πήγε 

κάποιος παράδειγμα και έχει ένα φίλο, και λέει ότι θέλω να πληρώσω να κάνει αλλαγή ονόματος.  
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Πάει στο Δήμο δεν μπορούν να τον δεχτούν γιατί δεν υπάρχει υπηρεσία, έχουν μεταφέρει όλα τα 

στοιχεία σε μας και ταυτόχρονα … δεν υπάρχει ούτε προγραμματική σύμβαση, αλλά δε τη 

δέχεται… Γι’ αυτό το λόγο μπήκαμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Σαφέστατα αναφέρεται μέσα στην 

εισήγηση και το γεγονός ότι έχασε και το πλεονέκτημα ο Δήμος, το ότι είχε μέχρι τώρα 

επιλεξιμότητα στο θέμα του ΦΠΑ, διότι … δεν υπάρχει από δω και στο εξής. Είναι κι αυτό ένα 

θέμα, δηλαδή είτε βρισκόμαστε από την πλευρά του δήμου, που να μπορούσαμε … εμείς σαν 

ΔΕΥΑΣ, μας συμφέρει να παραμείνει ακόμη 4-5 χιλιάδες κόσμος στην πλευρά του δήμου, θάχουμε 

λοιπόν τα προβλήματα, είτε ερχόταν σε μας, το ίδιο θέμα θα ήταν, δηλαδή πλέον και ο δήμος θα 

πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ και εμείς θα πρέπει να τον πληρώσουμε και μάλιστα σε μια τέτοια 

περίπτωση, για μας είναι πιο εύκολο μια και έχουμε έσοδα που στο σύνολό τους υπάγονται στη 

ΔΕΥΑ, άρα θα γίνεται πολύ πιο εύκολα ο συμψηφισμός και πολύ πιο εύκολα η καταβολή, χωρίς 

αλλαγή τιμολογήσεων προς τον … δήμο …  

    κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι εξήγησε και ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΣ ότι το θέμα είναι επείγον, έχει 

επείγοντα χαρακτήρα και μπαίνει προς συζήτηση και ψήφιση φυσικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε το λόγο για μισό λεπτό. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο κ. Σαφαρίκας. 

Έδωσε εξηγήσεις και ουσία αυτή τη στιγμή … και η εισήγησή του κράτησε γύρω στα επτά λεπτά. 

Πως λοιπόν εμείς σαν παράταξη … σύμβουλοι, όταν αυτό το πήραμε 3 η ώρα θα μπορούσα να είχα 

ενημερωθεί εγώ από τον κ. Σαφαρίκα ή από οποιονδήποτε υπάλληλο. Είχα αντιληφθεί ότι εσείς θα 

φέρετε σήμερα τέτοιο επείγον θέμα; Πως μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή …     

    κ. Πρόεδρος: κ. Μηλίδη, έχετε κάθε δικαίωμα να ψηφίσετε, να μην ψηφίσετε, εντάξει … λοιπόν 

το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία εάν θα συζητηθεί, ναι εάν θα συζητηθεί. 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:      

 

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 
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Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΟΧΙ 

Τατούδης ΟΧΙ 

Κατιρτζόγλου ΟΧΙ 

Γκότσης ΟΧΙ 

Μηλίδης ΟΧΙ 

Αναστασιάδης ΟΧΙ 

Ίντος ΟΧΙ 
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Σαραντίδου ΟΧΙ 

Χρυσανθίδης ΟΧΙ 

Δρίγκα ΟΧΙ 

Ηλιοπούλου ΟΧΙ 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΟΧΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΑΠΩΝ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

        

…ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ…           

 

     - Εγκρίνεται να συζητηθεί.  
                                

    κ. Πρόεδρος: Πριν  δώσω το λόγο σε σας κ. πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ, θάθελα να καλωσορίσω τους 

μαθητές του 18ου δημοτικού σχολείου με τον Δ/ντή τους, τον κ. Σιαμάγκα, Χρόνια Πολλά στους 

μαθητές, Καλή χρονιά, υγεία και καλή πρόοδο. Παρακαλώ κ. πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ έχετε το λόγο.  

    κ. Αραμπατζής (πρόεδρος ΔΕΥΑΣ): Η ΔΕΥΑ Σερρών … κ. πρόεδρε με έχει καλύψει ο κ. 

γενικός, ο κ. Σαφαρίκας, αν μου επιτρέπεται μία γενική περίληψη να κάνω όσο το δυνατόν για να 

μην σας … Η ΔΕΥΑ Σερρών έχει με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του δ/κού συμβουλίου με τη 

διαβίβαση αυτής προς το Δήμο για να λάβει απόφαση για να προβεί άμεσα σε πρόσθετη πράξη 

τροποποίησης της συστατικής πράξης ώστε να ενσωματωθούν άμεσα …  

    κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού)… κ. Αναστασιάδη επιτέλους, επιτέλους σταματήστε. 

    κ. Αραμπατζής: … οι κοινότητες Μητρουσίου και Σκουτάρεως στη ΔΕΥΑ Σερρών …  

    κ. Αναστασιάδης: Μην αναφέρεις το όνομά μου … άλλοι μιλάνε … άλλοι …  

    κ. Αραμπατζής: … με την υπ’ αριθμ. 14932/11 απόφαση του γενικού γραμματέα αποκέντρωσης 

διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Το δημοτικό συμβούλιο … απόφαση για να προβεί σε πρόσθετη 

πράξη τροποποίησης όσο για να ενσωματωθούν άμεσα οι κοινότητες Μητρουσίου και Σκουτάρεως. 

Οι λόγοι που πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν στην τροποποίηση είναι: Πρώτον: Οι Δήμοι 

καταβάλλουν το ΦΠΑ στην ύδρευση και στην αποχέτευση, όπως ανέφερε και ο κ. γενικός δ/ντής 

και εντάσσονται πλέον σε κανονικό καθεστώς … του ΦΠΑ. Επίσης, ο Δήμος πλέον δεν διαθέτει 

ειδικό τμήμα ύδρευσης. Τρίτον: Δεν θα είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έκδοση λογαριασμών 

λόγω κατάργησης του αντίστοιχου τμήματος. Επίσης, δεν θα είχε τη δυνατότητα να προβεί σε 

εργασίες και να εξυπηρετήσει τους δημότες όπως: συντήρηση του δικτύου, αντικαταστάσεις 

υδρομέτρων, συνδέσεις, διακοπές και επανασυνδέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβούμε άμεσα 

στην τροποποίηση κ. πρόεδρε και κ. συνάδελφοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ομαλά 

πλέον και σ’ αυτές τις 2 ενότητες, όσον αφορά τις συντηρήσεις. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα έχει 

καλύψει ο κ. Σαφαρίκας στην εισήγηση που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ.   

    κ. Πρόεδρος: Κι εγώ ευχαριστώ για την τήρηση του χρόνου. Παρακαλώ το γραμματέα, ο οποίος 

απουσιάζει, δεν πειράζει, ο αντιπρόεδρος θα βοηθήσει, να καταγράψουμε ερωτήσεις. Ποιοι θέλουν 

να κάνουν ερωτήσεις … η κ. Σαραντίδου…ουδείς άλλος, κ. Σαραντίδου έχετε το λόγο. 
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    κ. Σαραντίδου: Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ αν τώρα που έχουμε αναλάβει το 

Σκούταρι και το Μητρούση και έχουμε αναλάβει τις συντηρήσεις τα υδρόμετρα όλα τα … ότι 

γίνεται μες στην πόλη, έτσι όπως έχουμε όλα τα χωριά θα έχουμε και το Μητρούση και το Σκούταρι 

που εξαιρούνταν μέχρι τώρα. Αυτά μέσα στην εργολαβία που βγήκε για τις συντηρήσεις είχαν 

προβλεφθεί; Ή θα χρειαστεί να βγάλουμε καινούρια εργολαβία γι’ αυτά τα χωριά. Ή θα 

επεμβαίνουν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΣ.  

    κ. Αραμπατζής: Το είχαμε προβλέψει και μέσα στο 2012. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε στην 

ευθύνη της ΔΕΥΑΣ. Δεν έχουνε μπει ακόμη. Περιμένουμε να γίνει τροποποίηση για να 

συμπεριληφθούν. Έχει προβλεφθεί και δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πιθανόν 

οτιδήποτε χρειαστεί θα το φέρουμε … στο δ/κό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ για να προσθέσουμε ή να 

κάνουμε κάποια αναμόρφωση στον πρ/σμό.   

    κ. Πρόεδρος: Ναι και ο κ. Δντής. 

    κ. Σαφαρίκας: κ. Πρόεδρε … στις εργολαβίες περιλαμβάνονται και αυτά τα δημοτικά 

διαμερίσματα απ’ την πρώτη στιγμή, απλώς θα φτιάχναμε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο για 

τα συγκεκριμένα αυτά. Τώρα δεν θα χρειαστεί θα … απ’ ευθείας.       

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπαίνουμε σε κύκλο τοποθετήσεων κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Αναστασιάδης και ο 

κ. Χράπας. Παρακαλώ ο κ. Μηλίδης έχει το λόγο.  

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το  θέμα είναι πολύ 

σημαντικό, δυστυχώς, δυστυχώς δεν είχαμε την ενημέρωση που έπρεπε, το λέω και πάλι ότι πήραμε 

την εισήγηση 3 η ώρα το μεσημέρι … έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο κ. δ/ντής, ο κ. Σαφαρίκας, 

σίγουρα η βούλησή μας είναι να μπορούν, πλέον είμαστε ένας ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος και θα 

πρέπει και οι απολαβές και οι υποχρεώσεις προς τους δημότες μας να είναι ίδιες προς όλους είτε 

ζουν στον αστικό ιστό είτε στα χωριά, τα οποία κατά τη γνώμη μου τώρα όπως είναι οι επικοινωνίες 

είναι σαν αστικός ιστός, κατά τη γνώμη μου, κι έτσι πρέπει να θεωρείται. Εάν έχουμε καλό 

προγραμματισμό ως προς τη διαμόρφωση και … του δήμου μας, νομίζω … Άρα λοιπόν, η αλήθεια 

είναι ότι δεν γνώριζα λεπτομέρειες, βλέπω ότι έκανε έναν υπαινιγμό ο δ/ντής ότι χάθηκε κάποιος 

πολύτιμος χρόνος, κάποιο πλεονέκτημα που είχαμε ως προς το ΦΠΑ, θα ήθελα να έχω περισσότερο 

χρόνο για να διευκρινίσω τι ακριβώς συμβαίνει μ’ αυτό, εν πάσει περιπτώσει νομίζω ότι τα θέματα 

αυτά είναι τόσο σοβαρά και άπτονται της παροχής των ελαχίστων υπηρεσιών, όπως είναι η ύδρευση 

και η αποχέτευση προς τους δημότες μας, να έρχονται με σοβαρότητα ως τακτικά θέματα για να 

μπορούμε να τα λύνουμε άμεσα και κατά το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ 

ότι για την ομαλή λειτουργία και αφού, όπως έχει φανεί εδώ και η επίσημη πολιτεία δεν είχε τα 

ανάλογα … έγκαιρα … ΔΕΥΑΣ και στο Δήμο, το ψηφίζουμε διότι θα πρέπει σίγουρα να 

προχωρήσει η ΔΕΥΑΣ στο … Παρ’ όλα αυτά όμως, επισημαίνω ότι ήταν πλημελέσταστη η 

ενημέρωσή μας. Μέσα στα 3 λεπτά και ένα δημοτικό συμβούλιο που έχει τόσα θέματα για 

συζήτηση, να έρθει κι αυτό έτσι και να ενημερωνόμαστε για 2 λεπτά, νομίζω είναι απαράδεκτο και 

δεν πρέπει να απαντηθεί, εσείς κ. πρόεδρε, θα συμφωνήσω και με τον κ. Φωτιάδη, θα πρέπει σε 

τέτοιες περιπτώσεις κατά τη γνώμη μου να μη δέχεστε, δε λέω ότι το πήρατε … κάνατε μια λάθος 

κίνηση, είπατε ότι εγώ σήμερα 18 του μηνός το πήρα, δεν θα το δεχόμουν, δεν θα το δεχόμουν κ. 

πρόεδρε, … δεν μπορείτε να το φέρετε. Ευχαριστώ πολύ, παρ’ όλα αυτά το ψηφίζουμε όπως 

προανέφερα γιατί δεν πρέπει να σταματήσει η λειτουργία, ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Επόμενος ο κ. Αναστασιάδης στην τοποθέτησή του επί του θέματος.  

    κ. Αναστασιάδης: Εγώ καλωσορίζω τον πλούτο, το θησαυρό της Ελλάδος, … κ. πρόεδρε όταν 

τα νησιά, τα Δωδεκάνησα ενταχθήκαν στην Ελλάδα, …20 χρόνια περίοδος χάριτος για να 

μπορέσουνε, πολύ πιο πολιτισμένα από μας, για να μπορέσουνε να ενταχθούνε στον κορμό της 

Ελλάδας.  
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Δυστυχώς όμως και σεις βλέπω πολύ γρήγορα προχωράτε, ενώ πρέπει να προσφέρετε υπηρεσία 

στους κατοίκους των κοινοτήτων, δυστυχώς …  … χρόνια, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, για να 

μπορέσουνε να ενταχθούνε στο … Εγώ παρακαλώ θερμά τα χωριά να τ’ αφήσουμε ήσυχα, να 

μπορέσουμε σιγά-σιγά να τα βοηθήσουμε, να μπορούν να καλλιεργούν, διότι ένας κάτοικος που 

κάθεται στην Αναγέννηση ή στη Βαμβακιά, να μπορεί να καλλιεργεί τις πέντε ντομάτες … 

οτιδήποτε δηλαδή, να μην αναγκάζεται ν’ αγοράζει … απ’ το χωριό στη λαϊκή αγορά και να 

ψωνίζει ντομάτες και τα υπόλοιπα κηπευτικά. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τα 

χωριά … να μπουν σε μια περίοδο χάριτος … για να μπορέσουν … Για το λόγο αυτό λοιπόν, 

παρακαλώ θερμά, η δική μου πρόταση, να δοθεί 4 χρόνια παράταση στα χωριά, να προσφέρουμε τις 

υπηρεσίες μας οπωσδήποτε στα χωριά, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε οικονομικά την πόλη 

των Σερρών.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Χράπας. 

    κ. Χράπας: Βρίσκω καλή ευκαιρία διαμέσου του δημοτικού συμβουλίου να συγχαρώ τη ΔΕΥΑΣ 

και να ζητήσω δια του προέδρου της του κ. Θ. Αραμπατζή, για την άμεση ανταπόκριση στην 

σοβαρή βλάβη που δημιουργήθηκε στη Δ.Κ. Προβατά την Παρασκευή και αμέσως έδωσαν λύση 

στο πρόβλημα της ύδρευσης, δεν αντιλαμβάνεται κανείς μα κανείς απολύτως τη σοβαρότητα, τη 

σοβαρότητα της βλάβης που είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Μέχρι τη Δευτέρα 

αποκαταστάθηκε χωρίς να έχουμε καμία απολύτως διακοπή νερού. Και πάλι ευχαριστώ …  

    κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώνουμε … 

    κ. Σαραντίδου: Εγώ δε μίλησα όμως. 

    κ. Πρόεδρος: Ναι, κ. Σαραντίδου.    

    κ. Σαραντίδου: Να σημειώσω και γω αυτό το έγκλημα που έγινε σε θέματα του 23% στα έργα 

των Δήμων … (χτύποι κουδουνιού) ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ 

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ησυχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Τοποθετείται η κ. Σαραντίδου. 

    κ. Σαραντίδου: Από την αρχή λέγαμε ότι αυτά τα έργα πραγματικά όπως είναι ενταγμένα μέσα 

στο Δήμο θα σύμφερε όλους και πρώτα και κύρια τους δημότες, γιατί δεν υπήρχε αυτό το 23%. 

Ήταν κι ένας πολύ καλός λόγος κι ένα πολύ καλό επιχείρημα που λέγαμε ότι αυτές οι υπηρεσίες 

πρέπει να είναι υπηρεσίες του Δήμου και όχι να λειτουργούν μέσα από επιχειρήσεις. Μπήκε τώρα 

δυστυχώς το 23% και αυτό είναι το επιχείρημα στην όλη υπόθεση, γιατί πολλές φορές λέμε ότι είναι 

ακριβό το νερό. Αυτό το 23% μετακινείται αυτομάτως στις τσέπες των δημοτών. Είτε θέλουμε να 

το πιστέψουμε είτε όχι. Να λοιπόν πως υπάρχει μια  γενικότερη κατεύθυνση  να βάλουμε ακόμη πιο 

βαθειά το χέρι στην τσέπη εργαζομένων και λαϊκών οικογενειών για έργα που αν μη τι άλλο είναι 

πρώτης σημασίας. Που αφορούν το νερό και την αποχέτευση. Που είναι πρώτης ανάγκης για όλους 

τους κατοίκους και ανάγκες όλων των οικογενειών. Ήθελα να το τονίσω, δεν θέλω να … το ότι 

πραγματικά αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε και ακολουθείται πιστά και μέσα από την τοπική 

διοίκηση και περνάει στον κόσμο, θα φέρει ακόμη μεγαλύτερα βάρη στους δημότες. Αυτό ήθελα να 

πω, ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Δ.Κ. Καπετάν Μητρούση, τον κ. Μπεχτσή, ας 

πείτε δύο λόγια, κι από σας κ. πρόεδρε να ακούσουμε.  

    κ. Μπεχτσής (πρόεδρος ΔΚ Κ. Μητρούση): Καλή χρονιά και καλές αποφάσεις. 

    κ. Πρόεδρος: Καπετάν Μητρούση το γνωρίζω εγώ και όχι Καπετάν Μητρουσίου. Ο νόμος είναι 

νόμος. (Αντιδράσεις και φασαρία). Τιμής ένεκεν δόθηκε το όνομα από τον ήρωα Καπετάν 

Μητρούση … άλλα σχόλια. Παρακαλώ τον κ. πρόεδρο.  

    κ. Μπεχτσής: Θα ήθελα να σας πληροφορήσω για την αγωνία των κατοίκων του Μητρουσίου 

και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια εμείς θεωρούμε ότι βρήκαμε στη ΔΕΥΑΣ τους τεχνικούς 

υπαλλήλους και την υποστήριξη γενικότερα της υπηρεσίας το να βρούμε μια λύση στο πρόβλημά 

μας. 
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 Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν έχει λυθεί 100%. Με ποια έννοια το αναφέρω. Το θέμα της 

ποιότητας σαφώς και ελέγχεται και χθες συγκεκριμένα … να γίνουν και νέες αναλύσεις και πάμε 

καλά. Στο θέμα της ποσότητας όμως θέλω να αναφερθώ, το καλοκαίρι θα δούμε τι θα κάνουμε. 

Αυτό σημαίνει τι. Σήμερα η απόφαση όλου του Σώματος που δεν ήτανε να συζητηθεί το θέμα … θα 

έπρεπε όλοι σας να πείτε ναι στη συζήτηση του Σώματος επί του θέματος. Κι αυτός ο λόγος γιατί. Η 

ουσία είναι να λυθεί το πρόβλημα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι για να 

αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει πρώτα να το εντοπίσουμε το πρόβλημα. Αν εμείς 

στεκόμαστε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα άρα δεν θα συζητήσουμε τίποτα και 

ποτέ. Αυτό το αναφέρω γιατί εμείς το πρόβλημα θα το παλέψουμε και αργότερα και το καλοκαίρι 

δηλαδή, που είναι περίοδος αιχμής. Συνεπώς θα πρέπει από τώρα να συζητηθεί το πρόβλημα για να 

μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτή τη στιγμή, εγώ αντιλήφθηκα ότι η ΔΕΥΑΣ θέλει να πάρει και τα 

δύο χωριά κοντά της, μαζί της, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει …  

    κ. Πρόεδρος: Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ… (ΕΝΤΟΝΗ ΦΑΣΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ). 

Παρακαλώ… κ. Αναστασιάδη, αυθαίρετα παίρνετε το λόγο…(φωνάζει ο κ. Αναστασιάδης)…κ. 

Αναστασιάδη, για πολλοστή φορά σας έχω κάνει παρατήρηση, αυθαίρετα παίρνετε το λόγο, δίνετε 

το χειρότερο παράδειγμα σ’ αυτή τη νεολαία την οποία προηγουμένως δώσατε τα εύσημα.      

    κ. Αναστασιάδης: Είναι ο θησαυρός της Ελλάδας κ. πρόεδρε… 

    κ. Πρόεδρος: Είναι ο θησαυρός, αλλά αυτόν το θησαυρό δεν τον θέλετε, σας παρακαλώ πολύ 

διακόπτετε τον πρόεδρο του Καπ. Μητρούση, σας παρακαλώ πολύ, κ. πρόεδρε ολοκληρώστε. 

    κ. Μπεχτσής: Λοιπόν, θα συνεχίσω και θα πω ότι στο πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε το 

καλοκαίρι, θεωρώ ότι η ΔΕΥΑΣ θα προσφέρει τις υπηρεσίες της και θα τις λύσει και περίμενα, 

πραγματικά σήμερα περίμενα, να μην χρονοτριβήσουμε τόσο πολύ στη διαδικασία του αν θα πρέπει 

η ΔΕΥΑΣ να μας συμπεριλάβει και εμάς και το Μητρούσι. Αυτό ήθελα να πω.     

(ΕΝΤΟΝΗ ΦΑΣΑΡΙΑ) 

    κ. Πρόεδρος: Δευτερολογία κ. Μηλίδη, και ο κ. Φωτιάδης. Παρακαλώ κ. Μηλίδη έχετε το λόγο. 

    κ. Μηλίδης: Νομίζω έγινε μια παρεξήγηση και επί της ουσίας, ίσως …, επί της ουσίας δεν 

διαφωνεί κανένας. Θα το ψηφίσουμε το θέμα άνετα το δηλώσαμε και νομίζω ότι έχουμε την τιμή, 

τον λόγο μας, άρα λοιπόν δεν υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπήρχε γιατί ... προ 

ημερησίας. Εκείνο όμως το οποίο επεσήμανα απ’ την ομιλία του προέδρου, του αγαπητού 

προέδρου, είναι το εξής: Ότι είπε το καλοκαίρι θα’ χουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα νομίζω, 

επισημαίνει κι αυτός ότι το πρόβλημα υπάρχει εδώ και καιρό και θα υπάρχει και πάλι, και δεν είναι 

αυτό το οποίο είχε αναφερθεί σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο κι από τον πρόεδρο της 

ΔΕΥΑΣ, ότι γίνεται κατάχρηση γιατί ποτίζουν τα χωράφια και ποτίζουν τα γήπεδα, γιατί αυτό 

αναφέρθηκε εδώ μέσα, ενώ εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, κι νομίζω όλοι οι συνάδελφοι  εδώ μέσα, ότι 

στο Μητρούση υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, άρα πολύ σωστά είναι να διαγνώσουν το πρόβλημα και 

μετά να το φέρουν … και δεν γίνεται υπερκατανάλωση και κατάχρηση από τους κατοίκους του 

Μητρουσίου. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό το Μητρούσι … τον Προβατά … το Σκούταρι. Αυτά 

έχω να πω. Όμως το θέμα επαναλαμβάνω το ψηφίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε ένας ενιαίος 

μεγάλος Καλλικρατικός Δήμος. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: κ. Φωτιάδη. 

    κ. Φωτιάδης: κ. πρόεδρε, έπρεπε να ήμασταν σ’ αυτήν την αίθουσα πριν δύο μήνες όταν 

συζητούσαμε για το πρόβλημα αυτό όταν όλοι εμείς τους οποίους … σήμερα, εσείς λέγατε ότι … 

ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ … σήμερα κ. πρόεδρε άλλο είναι το διακύβευμα της συζήτησης και έπρεπε να 

ορίσετε τον πρόεδρο γιατί ήταν εκτός θέματος, γιατί όλοι θα ψηφίσουμε ναι, ποιος θα ψηφίσει όχι, 

ποιος θα ψηφίσει όχι, εμείς όμως είπαμε ότι αυτό το θέμα κι αν ακόμα όπως είπε ο δ/ντής τη 

Δευτέρα είχε προκύψει έπρεπε εσείς να μας το είχατε στείλει. Τη Δευτέρα έστω με mail. Διότι 

υπάρχει απόφαση, μου την έδειξε, του δ/κού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ τη Δευτέρα. Όχι να μας το 

φέρετε σήμερα, τώρα που μπήκα, πάρτο. Λοιπόν, νομίζω μερικά θέματα είναι θέματα διαδικασίας 

και δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν.  
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Επί της ουσίας λοιπόν εμείς είπαμε κ. πρόεδρε το νερό δεν θα φτάσει το καλοκαίρι. Και είπαμε στη 

ΔΕΥΑΣ να λάβει από τώρα τα μέτρα της, δεν ήσασταν εδώ, όσο δε … θέματα κ. πρόεδρε της 

ΔΕΥΑΣ θεωρώ ότι και σεις μπορούσατε να πάρετε την πρωτοβουλία και να μας ενημερώσετε, διότι 

τέτοια θέματα δεν μπορούν να μας καταναλώνουν μία ώρα. Εάν είχαμε ενημερωθεί την Δευτέρα ή 

την Τρίτη το πρωί, το θέμα θα περνούσε χωρίς να θέλει συζήτηση, χωρίς καμία συζήτηση, είναι δύο 

ώρες που είμαστε εκτός. κ. πρόεδρε … ψηφίσει κανείς, αλίμονο, αλίμονο, δύο μήνες μετά … 

(ΦΑΣΑΡΙΑ) 

    κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε. Ο κ. Αναστασιάδης δευτερολογία. Να 

απευθύνεστε προς το προεδρείο κ. Αναστασιάδη. 

    κ. Αναστασιάδης: κ. πρόεδρε, ότι εγώ εδώ και ένα χρόνο φωνάζω ότι το νερό τους είναι κίτρινο, 

έχει κάλιο, μαγγάνιο, … από την πόλη των Σερρών στο χωριό, οπωσδήποτε … γιατί … νερό ποτίζει 

τα χωράφια σας, ακούτε; … να βοηθήσετε αυτούς, για ποιο λόγο. Εγώ δεν κάνω λάθος, … (δεν 

ακούγεται καθαρά – φασαρία – χτύποι κουδουνιού). 

    κ. Αραμπατζής: Είναι γνωστό ότι η ΔΕΥΑΣ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Δήμο και στον 

παλιό τον Νομό των Σερρών. Ίσως και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις υγιέστατες στον 

Ελλαδικό χώρο. Έχουμε αποδείξει και με τη διεύρυνση των δ/κών ορίων, της δίνει και μεγαλύτερο 

κύρος αλλά βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες. Δεν θα μπω στον πειρασμό, όσα είπαν οι κ. 

συνάδελφοι για το θέμα του νερού, έχουν δρομολογηθεί τα πάντα, η ΔΕΥΑΣ έχει αποδείξει ότι έχει 

και ετοιμότητα και έμπειρα στελέχη, είναι θέμα χρόνου να συγκεντρωθούν αυτές οι ενέργειες που 

γίνονται από την πλευρά της ΔΕΥΑΣ, τα όσα είπε ο κ. Φωτιάδης, κ. Φωτιάδη δ/κό συμβούλιο 

είχαμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Υπάρχει κάποια διαδικασία, ότι πρέπει να καθαρογραφούν κάποια 

σημεία, να ελεγχθούνε, δεν ήτανε χρόνος ούτε υπερβολή αυτό που λέτε. Θεώρησα όμως σωστό, 

ούτε είχα πρόβλημα να σας ενημερώσω εγώ προσωπικά και το ξέρετε … Θεώρησα όμως σωστό να 

ενημερώσω τον πρόεδρο του δημ. συμβουλίου, το κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο. Άρα μη μου 

ρίχνετε ευθύνες και μου λέτε ότι κακώς που έφερα το θέμα αυτό. Θεώρησα ότι ήταν επείγον. Αν 

έκανα λάθος … (ΕΝΤΟΝΗ ΦΑΣΑΡΙΑ)… στο θέμα του νερού επιτρέψτε μου να πω κάτι. Να 

πάψουμε να κινδυνολογούμε. Αφήστε τη ΔΕΥΑΣ να κάνει τη δουλειά της  … Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι … 

    κ. Δήμαρχος: … μισό λεπτό, γιατί παρεξηγήθηκε ο πρόεδρος της Δ.Κ. Μητρουσίου, ο πρόεδρος 

της Δ.Κ. Μητρουσίου με πολύ απλό τρόπο τι είπε. Ας μη μείνει το Σώμα στο τυπικό μέρος, στο 

διαδικαστικό, αν θα συζητηθεί κατεπειγόντος ή σε κανονικό θέμα, διότι καίγονται τα χωριά να τα 

πάρει η ΔΕΥΑΣ και να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Αυτό είπε και αναφέρθηκε … 

αυτή τη στιγμή … αυτό είπε …  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι.    

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:      

 

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 
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Σούζας ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΝΑΙ 

Τατούδης ΝΑΙ 

Κατιρτζόγλου ΝΑΙ 

Γκότσης ΝΑΙ 

Μηλίδης ΝΑΙ 

Αναστασιάδης Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ 

Ίντος ΝΑΙ 

Σαραντίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Χρυσανθίδης ΝΑΙ 

Γάτσιος ΝΑΙ 

Φωτιάδης ΝΑΙ 

Δρίγκα ΝΑΙ 

Ηλιοπούλου ΝΑΙ 

Κοτρώνης ΠΑΡΩΝ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΝΑΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

  

Πρόταση Αναστασιάδη: Τα χωριά πρέπει να τα δώσετε χάρη … και να μην τα βάλετε 23% ΦΠΑ.  

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

1ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266, παρ. 7 του Ν. 

3852/2010. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης. 

 

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

με πρώτο θέμα, - παρακαλώ ησυχία, απόψε θέλω να σεβαστείτε τα παιδιά, τίποτα άλλο -. Πρώτο 

θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266, παρ. 7 του Ν. 

3852/2010. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης. Παρακαλώ κ. Γαλάνη.  

    κ. Γαλάνης: κ. πρόεδρε, νομίζω ότι όλο το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να αισθάνεται 

πνιγμένο μ’ αυτά τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν και τα παρακολουθούμε τουλάχιστον και στην 

δ/νση διοίκησης και στη δ/νση οικονομικών τα οποία έχουν την πολιτική ευθύνης, διότι ενώ 

είμαστε πάρα πολύ τυπικοί και σωστοί, το δημ. συμβούλιο του Δήμου Σερρών είμαστε από τα λίγα 

που ψήφισε τον προϋπολογισμό έως τις 30 Δεκεμβρίου όπως αναφέρει, δηλ. ψηφίσαμε τον πρ/σμό 

κ. πρόεδρε με αρ. συνεδρίασης 29 στις 3-11-2011. Ο νόμος λέει αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι ότι, 

στο άρθρο … του Π.Δ. 410/95, ότι θα πρέπει να ψηφιστεί ο πρ/σμός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.  
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Εμείς τον ψηφίσαμε 23-11-2011 και πολύ καλά πράξαμε, είμαστε απ’ τους λίγους δήμους και τα 

λίγα δημοτικά συμβούλια που ψηφίσαμε τον πρ/σμό και η πολιτεία μας έστειλε τροποποιητικές που 

αφορούσαν τον πρ/σμό, τεχνικής φύσεως φυσικά, που έχουν να κάνουν και με το περιεχόμενο και 

των χρηματοδοτήσεων, η μία μας ήρθε 7/12 και η άλλη μας ήρθε 12/12 που αφορούσαν μια 

τροποποιητική υπουργική απόφαση. Δηλ. συντάσσει τον πρ/σμό η κ. Γουναρίδου, συνέταξε τον 

πρ/σμό με βάση την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε, ανάρτησε Διαύγεια, στις 2 Σεπτεμβρίου 

2011. Και όλα καλώς … αν ακολουθήθηκε η διαδικασία, εξεταστική επιτροπή, οικονομική 

επιτροπή, επιτροπή διαβούλευσης, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία και φτάσαμε 

στο σημείο να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες που σας λέω μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Δεκεμβρίου, αφού κατατέθηκαν όλα τα δικαιολογητικά που συνέταξε η οικονομική δ/νση, έστειλε 

τον πρ/σμό στην περιφέρεια, θα θυμόσαστε οι περισσότεροι συνάδελφοι μέχρι το τέλος της χρονιάς 

ήρθατε κι υπογράψατε όπως οφείλατε και την τελευταία μέρα που ήταν ανοιχτός ο δήμος, 

εστάλησαν στην περιφέρεια και η περιφέρεια μας έστειλε την προηγούμενη βδομάδα, προς το τέλος 

της προηγούμενης βδομάδας … το πήραμε το έγγραφο την Πέμπτη το μεσημέρι αν θυμάμαι καλά ο 

κ. Παζάρσκης από την οικονομική υπηρεσία, την Παρασκευή βέβαια αρχίσαμε να δουλεύουμε 

αυτές τις αλλαγές. Που θέλω να φτάσω. Στο γεγονός ότι … ψήφιση και υπάρχει αυτή η αντίδραση 

τη θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογική από μέρους σας, όμως θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι ενώ 

ήμασταν θετικοί … και σωστοί όλο το δημ. συμβούλιο, γιατί εμείς ψηφίσαμε αυτόν τον πρ/σμό και 

η οικονομική επιτροπή, βρεθήκαμε από πάνω να μας αποδοκιμάζει κατά τρόπον τινά η πολιτεία, 

φέρνοντας όλες αυτές τις αλλαγές μετά τη νόμιμη εισήγηση … και καλώς εχόντων των πραγμάτων 

εμείς πήγαμε τον πρ/σμό για έγκριση και περιμέναμε την αντίδραση της περιφέρειας όπως 

αναφέρεται στο συγκριμένο άρθρο. Δηλ. έχει δικαίωμα η περιφέρεια όταν υπάρχουν λόγοι και σας 

εξηγώ ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί, ότι τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση και δόθησαν κάποιες 

καινούριες εντολοδηγίες τον Δεκέμβριο, θα είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε για αναμόρφωση 

κάποιους κωδικούς στον πρ/σμό. Ο κ. Κωνσταντόπουλος με τον οποίο … και είναι ένα στέλεχος 

της αποκεντρωμένης δ/σης και μίλησα μαζί του, μου είπε κ. αντιδήμαρχε αυτές οι αλλαγές κ. 

πρόεδρε είναι τυπικές, πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις αλλαγές για να μας εγκρίνουν τον πρ/σμό  

… και οι συντάξεις από τον πρ/σμό με το που ήρθε το έγγραφο από την Παρασκευή … είχε φυσικά 

όπως αναφέρω (ήχοι κουδουνιού) κι ένα οικογενειακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα υγείας … στον κ. 

Δήμαρχο, τελείωσε η σύνταξη αυτής της οικονομικής έκθεσης σήμερα και γι’ αυτό το λόγο ήρθε σε 

σας αργοπορημένα. Εγώ δέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη όση μου αναλογεί για την 

καθυστέρηση κ. συνάδελφοι, αλλά ειλικρινά σας το λέω, γιατί μιλάω και με άλλους δήμους, ένα το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο το ψηφίσαμε το δημ. συμβούλιο και πολύ καλά κάναμε, μέσα 

στις νόμιμες προθεσμίες, δίνεται παράταση, έρχεται καινούρια τροποποίηση για 30-9-2012. … 

επιχειρησιακό, προχωράμε με τον πρ/σμό και με το τεχνικό πρόγραμμα.  

Ψηφίζουμε νόμιμα τον πρ/σμό μας μέσα στις νόμιμες προθεσμίες … σωστοί, έρχονται καινούριες 

αλλαγές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, μας λέει η Περιφέρεια κάντε αυτές τις τυπικές αναμορφώσεις. 

Θέλω να πω δηλαδή, γιατί μιλάω και με άλλους συναδέλφους και πολλές φορές και μαζί σας, 

τελικά σ’ αυτή τη χώρα αυτός ο οποίος είναι μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και είναι σωστός στο 

τέλος δεν επιβραβεύεται. Ίσα – ίσα τιμωρείται και επιδοκιμάζονται αυτοί οι οποίοι είναι εκτός 

προθεσμιών. Αυτό συμβαίνει σας το λέω ειλικρινά, στις περισσότερες των περιπτώσεων των 

προθεσμιών που μπαίνουν απ’ το νόμο. Άρα, με λίγα λόγια έχω καταλάβει, ότι όλες αυτές οι 

ημερομηνίες είναι καθαρά ενδεικτικές.  

    κ. Πρόεδρος: κ. Γαλάνη άλλα δύο λεπτά. 

    κ. Γαλάνης: Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό που μου ανέφερε και στον κ. Παζάρσκη 

και στον κ. πρόεδρο που πήγε στην περιφέρεια, ότι είναι οι αλλαγές αυτές τυπικές, όπως σας έχω 

φέρει μέσα στη χρονιά κι άλλες αναγκαίες αναμορφώσεις, το κατεπείγον του χαρακτήρα για να 

βοηθήσω  τους συναδέλφους  έχει  να κάνει,  θα  μπορούσα  ειλικρινά  να  το φέρω,   κ. Μηλίδη, θα 
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μπορούσα κ. πρόεδρε να το φέρω αυτό ειλικρινά το θέμα σε μια, ακόμα κι αν χρειαζόταν κ. 

πρόεδρε, προ ημερήσιας διάταξης να εξηγήσω το κατεπείγον, γιατί ο δήμος με την έγκριση του 

πρ/σμού μπορεί να λειτουργήσει και να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις που πρέπει να 

κάνει. Θα ήταν αδιανόητο για μένα κ. πρόεδρε, οι συνάδελφοι νομίζω έχουν την εμπειρία, οι 

περισσότεροι είχαν μια θέση και τα προηγούμενα χρόνια σε πόστα κρίσιμα, θα ήταν αδιανόητο για 

το δήμο να μην, ενώ ψήφισε στις 30 Νοεμβρίου εγκαίρως τον πρ/σμό, να μην προχωρήσουμε μ’ 

αυτές τις αναγκαίες όπως σας είπα αλλαγές … αναμορφώσεις όπως αναφέρει ο νόμος, άλλωστε με 

το αιτιολογικό αυτό κ. πρόεδρε που σας είπα ο κ. Κωνσταντόπουλος μου ζήτησε να τις ψηφίσουμε 

σήμερα για να εγκρίνει τον πρ/σμό και να προχωρήσουμε. Είναι εδώ … πρ/σμό και έδωσε στον κ. 

προϊστάμενο, στον κ. Μπόρτα, είναι εδώ και ο κ. Μπόρτας, εγώ φυσικά αναφέρομαι σήμερα 

σχετικά στο θέμα, θεωρώ, και να διευκρινίσω και κάτι τελευταίο, όλες αυτές οι αλλαγές που ζητάει 

το κράτος, η πολιτεία, που ήρθαν τον Δεκέμβριο … , έχουν να κάνουν με ζητήματα όπως είναι οι 

ΚΑΠ, ή άλλα ζητήματα τα οποία ούτε … έχει λάβει γνώση ο δήμος, δηλ. κ. πρόεδρε με συγχωρείτε 

πάρα πολύ, οι ΚΑΠ Νοεμβρίου για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, μας ήρθε 10-15 Δεκεμβρίου και η 

απόφαση και τα χρήματα, άρα ούτε συντάσσεις τον πρ/σμό, ούτε όπως είπε κάπου υπερασπίστηκε 

κανείς σ’ αυτή την αίθουσα, θα μπορούσα να γνωρίζω ότι, θα χρειαζόταν αυτές οι αλλαγές σε καμιά 

περίπτωση διότι θα μειωνόταν οι ΚΑΠ, αυτή είναι η κατάσταση και ειλικρινά ζητώ απ’ το Σώμα κ. 

πρόεδρε να ψηφιστούν οι συγκεκριμένες αναμορφώσεις γιατί θα βοηθήσει αυτή η απόφαση του 

δημ. συμβουλίου, θα μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε το δήμο μετά την έγκριση του πρ/σμού. Σας 

ευχαριστώ πολύ.      

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την αναμόρφωση 

του πρ/σμού, τοποθετήσεις επί του θέματος, ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μηλίδης. Παρακαλώ κ. 

Μηλίδη. 

    κ. Μηλίδης: κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. πρόεδρε, ο ίδιος ο κ. Γαλάνης είπε 

ότι, ζητάει συγνώμη απ’ το σώμα γιατί ήρθε το θέμα κατεπειγόντως. Προηγουμένως όμως, στην 

εισήγησή του ανέφερε ότι άλλοι δήμοι οι οποίοι καθυστέρησαν πάρα πάρα πολύ τελικά 

επιβραβεύονται. Εγώ δεν είμαι βέβαια της άποψης ότι θα πρέπει να καθυστερούμε και να είμαστε 

εκπρόθεσμοι, παρ’ όλα αυτά όμως δεν μπορώ να ξέρω, το θέμα το κάνω γνωστό στο σώμα, το 

ξέρουν όλοι, και στα τηλεοπτικά μέσα, στα χέρια μου έφθασε … της αντιπολίτευσης, ήρθε στις 3 η 

ώρα το μεσημέρι σήμερα. Επομένως δεν πρόλαβα να το μελετήσω σε βάθος ή να υποβάλω κάποια 

ερώτηση ή ενδεχομένως να σκεφθώ … κάτι. Μπορεί να λέει ο κ. Γαλάνης ότι είναι τυπικό. Δεν 

μπορώ να το ξέρω. Πιθανόν να υπάρχουν και ουσιαστικές μετά αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να 

πάρουμε θέση. Πώς να πάρω θέση όταν το θέμα το πήρα 2 ώρες πριν. Είναι αδιανόητο, είναι το 2ο 

θέμα σήμερα που … γι’ αυτό και υπήρχε αυτή … στο προηγούμενο θέμα της ΔΕΥΑΣ, διότι δεν 

μπορεί σοβαρά θέματα, που άπτονται του πρ/σμού, να έρχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

Στο κάτω-κάτω νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, η Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 2 Δεκεμβρίου είχε 

κοινοποιηθεί. Έτσι φαίνεται. Είναι δυνατόν απ’ τις 2 Δεκεμβρίου να το φέρουνε ως τακτικό θέμα; 

Δηλ. δεν είμαι σίγουρος, έχω την καλή πρόθεση, κ. Γαλάνη κ. αντιδήμαρχε, έχω την καλή πρόθεση 

να πιστέψω ότι είναι τυπική η διαδικασία και οπωσδήποτε αργοπορεί η κεντρική εξουσία να στείλει 

τις διάφορες αποφάσεις, τις διυπουργικές και τους νόμους. Όμως, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν 

υπάρχει και θέμα ουσίας σ’ αυτό το … κομμάτι. Έστω, τρεις σελίδες, όμως με αρκετά σημαντικά 

ποσά κ. Γαλάνη. Πως θα αποφασίσουμε. Εγώ θα σας παρακαλούσα κ. πρόεδρε το θέμα να 

αποσυρθεί. … δεν είναι κατεπείγον, προηγουμένως αναφέρθηκε ο κ. Γαλάνης και είπε ότι για το 

επιχειρησιακό για το οποίο εμείς θυμάμαι ότι τρέχαμε να προλάβουμε να … στο τέλος η προθεσμία 

μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2012. Δηλ. 9 μήνες από δω και πέρα. Αυτό δεν αναφέρατε 

προηγουμένως; … Μα είναι δυνατόν; Πάντως η πρότασή μας κ. πρόεδρε είναι να αποσυρθεί και να 

’ρθεί ως τακτικό θέμα.  
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Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, δηλ. απαξιώνετε το δημ. συμβούλιο, απαξιώνετε το 

δημ. συμβούλιο, τη λειτουργία του δημ. συμβουλίου … συγνώμη κ. Φωτιάδη, είναι τα παιδιά εδώ 

τα οποία τα καλωσορίζουμε και θα πρέπει να δείξουμε σίγουρα μια άλλη μορφή λειτουργίας, αλλά 

είναι κάποια θέματα ουσίας, θα πρέπει και τα παιδιά να ξέρουν μ’ αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν κι 

αυτά τα δικαιώματά τους. Ότι σε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται να ξέρουν τους όρους με τους 

οποίους γίνεται η συζήτηση. Κι αν το είχαμε μάθει αυτό οι Έλληνες από παιδική ηλικία σήμερα θα 

ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα. Ευχαριστώ πολύ.        

    κ. πρόεδρος: Ο κ. Φωτιάδης. 

    κ. Φωτιάδης: κ. αντιδήμαρχε, θα συμφωνήσουμε, και εγώ βεβαίως από τους πρώτους, ότι 

πράγματι στο κομμάτι των ημερομηνιών και για την εύρυθμη λειτουργία τα πράγματα είναι έτσι 

όπως τα είπατε. Πλην όμως όπως είπε και ο προλαλήσας ο κ. συνάδελφος, η ΚΥΑ ήταν σε γνώση 

από τις αρχές του Δεκέμβρη, καθώς επίσης θα’ πρεπε και σας το είχαμε επισημάνει, μαζί με τον 

πρ/σμό να είχαμε ψηφίσει και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Θα τα λέει αυτά η αποκεντρωμένη και 

να τα λέει, σωστά λέτε, λίγο αργά, 12 Ιανουαρίου. Είναι όμως αδιανόητο, γιατί σωστά 

επικαλεστήκατε ότι κάποιοι έχουν εμπειρία ότι εσείς απ’ το τέλος Νοέμβρη που είχαμε εδώ ψηφίσει 

τον πρ/σμό, δεν επισκεφθήκατε τη συγκεκριμένη δ/νση. Βεβαίως την επισκεφθήκατε και βεβαίως 

είναι σε γνώση όλων όσοι ασχολούνται … και βεβαίως ήρθαν οι χρηματοδοτήσεις στο τέλος, πλην 

όμως κ. αντιδήμαρχε θεωρώ ότι ο τρόπος που βάζετε το θέμα και μας κρατήσατε χωρίς, τυπική λέτε 

εσείς η διαδικασία, μέχρι και την τελευταία μέρα, ώρες πριν απ’ το συμβούλιο μας δώσατε την 

εισήγηση … προβληματισμό, καλοπροαίρετοι είμαστε κ. πρόεδρε, για μας ο κόμπος έφτασε στο 

χτένι, σας το δηλώνω ευθέως στη λογική ακριβώς των όσων εσείς επικαλείστε με την εύρυθμη 

λειτουργία του … Εισήγηση η οποία δεν θα είναι στα χέρια μας 5 μέρες όπως λέει ο νόμος, 3 μέρες 

ολόκληρες συν τη μέρα της επίδοσης και τη μέρα του συμβουλίου, για μας θα είναι θέμα για 

συζήτηση. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορούμε να συζητήσουμε κ. αντιδήμαρχε. Είστε 

συμπαθής,  αλλά εδώ τα πράγματα δεν μπορεί να συνεχιστούν έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστούν 

έτσι. Γελάτε, ξέρετε γιατί γελάτε; Θα το πω τώρα, κι ας είναι… δεν ήθελα να το πω. Στην 

προηγούμενη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος λείπει σήμερα, άλλα μας έλεγε άλλα μας είπε στο 

τηλέφωνο, δεν μπορούμε να πάμε έτσι μ’ αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούμε να πάμε μ’ αυτή τη 

διαδικασία κ. πρόεδρε. Λοιπόν, ή το όργανο θα το σεβόμαστε και θα υπάρχει σεβασμός γενικότερα 

και ειδικότερα ή δεν θα επικαλείστε κατά τη διαδικασία, μόνον τότε, ότι το όργανο λειτουργεί με 

κανόνες και θα πρέπει να τους σεβόμαστε. Πρέπει να αναθέτετε εσείς πιο πριν. Δεν μπορούμε να 

ψηφίσουμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, και παρακαλώ να το αποσύρετε και να το φέρετε 

ως μοναδικό θέμα σε επικείμενη συνεδρίαση. Να το κάνετε με αυτούς τους τρόπους για να 

παίξουμε με καλούς τρόπους. 

    κ. Πρόεδρος: Ναι, παρακαλώ κύριε … 

    κ. Γαλάνης: Θα ήταν αδιανόητο για μένα, να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει σεβασμός … συναδέλφους, 

άλλωστε προσπαθούμε όλοι νομίζω για το καλύτερο δυνατό, πέρα απ’ το … διάστημα μέχρι να 

βρούμε ….νομίζω ότι έχουμε μια λειτουργία  την καλύτερη δυνατή,  θα ήταν αδιανόητο από μέρους 

μου, όταν … προσπάθησα να φέρω προς ψήφιση το θέμα του πρ/σμού, να κάνω κάτι πρόχειρο αυτή 

τη στιγμή. Είναι εδώ και ο κ. προϊστάμενος του Λογιστηρίου, αντιλαμβάνεσθε, επειδή περισσότερα 

… του κατεπείγοντος, να ψηφιστεί ο πρ/σμός, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το δήμο, ν’ 

αρχίσουμε να πληρώνουμε οφειλές, ν’ αρχίσουμε να έχουμε τις προμήθειες των καυσίμων, όπως 

ακριβώς πρέπει, δεν θα το έφερνα σε καμιά περίπτωση μ’ αυτόν τον τρόπο αν δεν υπήρχε η ανάγκη 

η καθημερινή της λειτουργίας του Δήμου. Οι οδηγίες αυτές της τροποποιητικής απόφασης ήρθαν 

13/12 στο δήμο, 13/11 αρ. πρωτοκόλλου. Οι υπάλληλοι του δήμου της οικονομικής δ/νσης στείλανε 

τον πρ/σμό, που τον υπογράψατε μέχρι το τέλος του έτους και πολλοί από σας και κάποιοι 

καθυστερημένα, τον στείλανε στην περιφέρεια για έγκριση. Φυσικά αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι 

έχουν την ευθύνη της οικονομικής δ/νσης ήρθαν σε επαφή με την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη 

διοίκηση, και τους ενημέρωσαν ότι αφήστε το, θα το δούμε  κι όταν θα είμαστε έτοιμοι θα σας 

απαντήσουμε εγγράφως.  
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Το έγγραφο ήρθε στις 12 του μήνα και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές που σας λέω, 

όπως είναι η μείωση της ΚΑΠ που ήρθε σχεδόν στο τέλος του Δεκεμβρίου, του Νοεμβρίου ΚΑΠ 

παρακαλώ, ΚΑΠ του Νοεμβρίου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ήρθε το Δεκέμβριο, σχεδόν 15 

Δεκεμβρίου και όπως και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ο κ. Κωνσταντόπουλος, επειδή αυτός 

είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, μας ζήτησε να κάνουμε αυτές τις τυπικές αλλαγές όπως μας τις είπε ο 

ίδιος σε μια αναμόρφωση την οποία τη ζήτησε και εγγράφως. Δηλ. οι υπάλληλοι της οικονομικής 

δ/νσης χειρίστηκαν το θέμα όπως ακριβώς έπρεπε και τους ζητήθηκε να κάνουν αυτές τις τεχνικές 

αλλαγές στον πρ/σμό και να εγκριθεί και να προχωρήσουμε. Επομένως ζητώ κ. πρόεδρε την 

απόφαση του Σώματος και από την εμπειρία των περισσοτέρων εδώ μέσα και θα ήθελα να ψηφιστεί 

για να μπορέσει να λειτουργήσει ο δήμος σοβαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.            

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. (απευθυνόμενος στον κ. Μηλίδη) ή 

ψηφίζετε την αναμόρφωση, η πρότασή σας είναι να αποσυρθεί το θέμα. Δεν συμφωνείτε δηλαδή. Ο 

δήμος πρέπει να λειτουργήσει κ. Μηλίδη, δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε 

ότι δεν μπορεί να γίνει καμία απόφαση ανάληψης δαπάνης εάν δεν περάσει η αναμόρφωση του 

πρ/σμού. Αυτό είναι ρητό και κατηγορηματικό.  

    κ. Κοτρώνης: Εγώ νομίζω … έχει δίκιο ο κ. Μηλίδης, πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία … 

(ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΝΤΟΝΗ ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ – ΗΧΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ)   

    κ. Μηλίδης: Πριν αρχίσει ο κ. Γαλάνης να εισηγείται το θέμα κρατήσατε εσείς το λόγο και 

είπατε ότι το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία αν πρέπει ή όχι να συζητήσουμε.  

    κ. Πρόεδρος: Είναι θέμα και συζητείται κ. Μηλίδη. 

    κ. Φωτιάδης: κ. πρόεδρε… εμείς βάλαμε ένα θέμα -εγκυρότητα για την όλη διαδικασία-.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία. Εγκυρότητα. Θα έχετε και την πολιτική ευθύνη όμως κ. Φωτιάδη, θα έχετε 

και την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του δήμου. Κατανοώ πλήρως το πνεύμα σας.  

    κ. Φωτιάδης: … ότι τελευταία στιγμή εδώ δεν θα έρχονται θέματα. Μπορούσατε να μας το 

στείλετε αυτό κ. Γαλάνη και χθες.  

(Μιλούν χωρίς να έχουν το λόγο Γαλάνης, Φωτιάδης, Κοτρώνης) 

    κ. Γαλάνης: Ζήτησα από τους συναδέλφους να αντιληφθούνε την … (δεν ακούγεται από την 

έντονη φασαρία). 

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα κυρίες και κύριοι μπαίνει σε ψηφοφορία. κ. Μηλίδη, η πρότασή σας είναι 

να αποσυρθεί το θέμα. Η πλειοψηφία δεν δέχεται αυτό το οποίο λέτε εσείς.  

    κ. Μηλίδης: Αποχωρούμε από την ψηφοφορία γι’ αυτό το θέμα.     

 

- Αποχώρησαν από την συνεδρίαση διαμαρτυρόμενοι οι δημ. σύμβουλοι της παράταξης του κ. 

Μηλίδη, ακολουθούμενοι από τους δημ. συμβούλους της παράταξης του κ. Φωτιάδη καθώς 

και τους δημ. συμβούλους κ.κ. Σαραντίδου Ερμοφύλη και Κοτρώνη Παναγιώτη. 
 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     

 

Δινάκης ΑΠΩΝ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 
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Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΑΠΩΝ 

Τατούδης ΑΠΩΝ 

Κατιρτζόγλου ΑΠΩΝ 

Γκότσης ΑΠΩΝ 

Μηλίδης ΑΠΩΝ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ 

Ίντος ΑΠΩΝ 

Σαραντίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Χρυσανθίδης ΑΠΩΝ 

Γάτσιος ΑΠΩΝ 

Φωτιάδης ΑΠΩΝ 

Δρίγκα ΑΠΟΥΣΑ 

Ηλιοπούλου ΑΠΟΥΣΑ 

Κοτρώνης ΑΠΩΝ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΑΠΩΝ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

    - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2012, σύμφωνα με το 

άρθρο 266, παράγραφος 7 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. 

Γρηγοριάδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στο 2ο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. ¨Έγκριση ετήσιου 

προγράμματος δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 266, παράγραφος 7 

του Ν. 3852/2010¨. Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. Παρακαλώ κ. Γρηγοριάδη.   

    κ. Γρηγοριάδης: Με την αρ. 750/2011 απόφαση του δημ. συμβουλίου, εγκρίθηκε το στρατηγικό 

σχέδιο του Νομού Σερρών για το ’12 έως το ’14. Εν συνεχεία με την 931/2011 εγκρίθηκε το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σερρών 2012-2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 3463/2006 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του 3852/2010 είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε και 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Σήμερα καταθέτουμε στο σώμα το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και 

ζητούμε παρακαλώ να το ψηφίσετε.  

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος κ. συνάδελφοι; Το θέμα κυρίες και 

κύριοι μπαίνει σε ψηφοφορία.  
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:    

  

Δινάκης ΑΠΩΝ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΑΠΩΝ 

Τατούδης ΑΠΩΝ 

Κατιρτζόγλου ΑΠΩΝ 

Γκότσης ΑΠΩΝ 

Μηλίδης ΑΠΩΝ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ 

Ίντος ΑΠΩΝ 

Σαραντίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Χρυσανθίδης ΑΠΩΝ 

Γάτσιος ΑΠΩΝ 

Φωτιάδης ΑΠΩΝ 

Δρίγκα ΑΠΟΥΣΑ 

Ηλιοπούλου ΑΠΟΥΣΑ 

Κοτρώνης ΑΠΩΝ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΑΠΩΝ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

 

- Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
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3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 

270/11.03.1981, ΦΕΚ 77) για το έτος 2012. Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. 

Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

¨Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/11.03.1981, 

ΦΕΚ 77) για το έτος 2012¨. Εισηγητής: O απών αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

- ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ κ. 

ΜΗΛΙΔΗ, ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 2ο ΘΕΜΑ.  

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

 

    κ. Μηλίδης: Το 2ο θέμα έχει περάσει;  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

    κ. Μηλίδης: Εμείς δηλώσαμε ότι αποχωρούμε απ’ το θέμα αυτό.  

- Αντιδράσεις Μηλίδη, χτύποι κουδουνιού, οχλαγωγία. 

    κ. Πρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος εδώ ήταν. Μα συζητήθηκε ήδη το 2ο θέμα. Ψηφίστηκε κιόλας. 

- Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του κ. Μηλίδη, μιλούν πολλοί μαζί και δεν ακούγεται καθαρά 

κανένας.  

    κ. Πρόεδρος: Μισό λεπτάκι κ. Μηλίδη. Επί της διαδικασίας. Ποιός ευθύνεται που βγήκατε έξω 

και δεν μπήκατε αμέσως μετά;  

    κ. Μηλίδης: … ψηφοφορία, η διαδικασία της ψηφοφορίας. 

    κ. Πρόεδρος: Τελείωσε η ψηφοφορία …, σας παρακαλώ πολύ… ΕΝΤΟΝΗ ΦΑΣΑΡΙΑ …, 

σεβαστείτε το Σώμα, βγήκατε έξω … 

    κ. Μηλίδης: Τι θέλετε κ. πρόεδρε; Τι θέλετε; Να βγείτε πάνω απ’ το λάδι; Πάνω απ’ το λάδι 

θέλετε να βγείτε; Δε φτάνει που φέρατε τα θέματα 5 η ώρα; Θέλετε να τα πούμε σε άλλο …; κ. 

Δήμαρχε είστε και σεις συνυπεύθυνος.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ μη διακόπτετε. Είμαστε στο 3ο θέμα … 

    κ. Μηλίδης: Μου δίνετε το λόγο;  

    κ. Πρόεδρος: Όχι πλέον, στο 3ο θέμα θα τοποθετηθείτε επί του θέματος. Σας παρακαλώ.  

    κ. Μηλίδης: Ωραία. Αυτό όμως να το λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν για τις λειτουργίες. Σας είπα 

ότι αποχωρώ στο συγκεκριμένο θέμα.  

 

- Συνέχεια αντιδράσεων του κ. Μηλίδη, φασαρία, χτύποι κουδουνιού…, μιλούν πολλοί μαζί, 

φωνάζει και ο κ. Αναστασιάδης για κάποιο θέμα (κυνοκομείο;) που πρέπει να έρθει στο Σώμα … 

    - Οι Δημ. Σύμβουλοι της παράταξης του κ. Μηλίδη, εκτός του κ. Δινάκη, αποχωρούν εκ 

νέου από τη συνεδρίαση.  
 

    κ. Πρόεδρος: Δεν θα μας υποδείξετε κ. Αναστασιάδη τι θα φέρουμε. Υπάρχει μία ημερήσια 

διάταξη, σας παρακαλώ … φασαρία …  Εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο 3ο θέμα. Σας 

παρακαλώ πολύ. Πρέπει να βάλουμε ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό. Τακτικό μέλος 

είναι, θα μπει ο κ. Σταυρόπουλος και αναπληρωματικό ο κ. Καλαϊτζίδης. Από την αντιπολίτευση 

… ΕΝΤΟΝΗ ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ…, λοιπόν από την αντιπολίτευση ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος για την επιτροπή αυτή. Σας παρακαλώ…, κύριε Δημητρίου, επιτέλους κ. 

Δημητρίου. κ. Κοτρώνη, ζητούμε ένα μέλος από την αντιπολίτευση, είμαστε στο 3ο θέμα, ένα 

τακτικό μέλος απ’ την αντιπολίτευση. 

    κ. Κοτρώνης: Όχι, όχι.      
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    κ. Πρόεδρος: Όχι. (Μιλούν ο κ. πρόεδρος και δημ. σύμβουλοι μεταξύ τους και διερευνάται ποιοι 

θα μπουν από την αντιπολίτευση). 

    - Ορίστηκαν από την αντιπολίτευση ως τακτικό μέλος ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δινάκης Κων/νος και 

αναπληρωματικό ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός.    

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 4ο θέμα κυρίες και κύριου συνάδελφοι. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων 

για την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΑ) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Εισηγητής: O κ. Γαλάνης. 

Εδώ χρειαζόμαστε, να ορίσουμε ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος. Ως τακτικό 

μέλος ορίζεται ο κ. Στεργίου Νικόλαος και ως αναπληρωματικό ο κ. Σούζας Ζαχαρίας. 

Δεύτερο μέλος αυτής της επιτροπής είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της τοπικής ή δημοτικής 

κοινότητας. Γραμματέας ορίζεται η κ. Πανίδου Ευτυχία. Ο μηχανικός θα οριστεί με απόφαση 

Δημάρχου.  

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 

από την Κ.Ε.Δ.Ε. στην Κομοτηνή στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2012. Εισηγητής: O 

αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 5ο θέμα της ημερήσιας: Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων 

στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από την Κ.Ε.Δ.Ε. στην Κομοτηνή στις 27 και 28 Ιανουαρίου 

2012. Εδώ κυρίες και κύριοι, στο 5ο θέμα, μπορεί να πάει όποιος συνάδελφος θέλει, όμως, υπάρχει 

το εξής: Επειδή, χωρίς τον πρ/σμό δεν θα μπορούσε … η δαπάνη να γίνει από τους δήμους, θα 

πρέπει να γίνει από τους ίδιους προσωπικά. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει σ’ αυτό το 

συμβούλιο της ΚΕΔΕ, το οποίο θα γίνει στην Κομοτηνή 27 και 28 του μηνός.  

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 285/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με τίτλο: «Ψήφιση 

Νέου Κανονισμού Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών». Εισηγητής: O πρόεδρος της 

ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Πάμε στο 6ο θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 285/2011 απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΣ με τίτλο: «Ψήφιση Νέου Κανονισμού Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών». Εισηγητής ο κ. 

Αραμπατζής Θεόδωρος.  

    κ. Αραμπατζής (Πρόεδρος ΔΕΥΑΣ): Αν μου επιτρέπεται κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε και κύριοι 

συνάδελφοι, είναι για πρώτη φορά που κατεβάζει  η ΔΕΥΑΣ κανονισμό λειτουργίας της 

αποχέτευσης, και εν συντομία θα σας πω ότι ορίστηκαν ομάδες εργασίας από το 2010, τις 2-8-2010, 
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και ειδικότερα για τους κανονισμούς ύδρευσης-αποχέτευσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτοί 

σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον προϊστάμενο της αποχέτευσης να 

προχωρήσει στις απαιτούμενες συναντήσεις, ώστε στη συνέχεια αφενός να δοθεί ο εν λόγω 

κανονισμός στην Νομική Σύμβουλο για έλεγχο νομιμότητος και αφ’ ετέρου να κατατεθεί ο εν λόγω 

κανονισμός στο Δ.Σ. της επιχείρησης προς ψήφιση. Στις αρχές Νοεμβρίου κατατέθηκε ο 

κανονισμός της αποχέτευσης από τον προϊστάμενο αποχέτευσης τον κ. Παπαδόπουλο και αφού 

προηγουμένως είχε ελεγχθεί από τον δ/ντή της τεχνικής υπηρεσίας τον κ. Σπύρου και τον κ. γενικό 

δ/ντή τον κ. Σαφαρίκα Νικόλαο. Στο ίδιο διάστημα διαβιβάσαμε προς τη νομική σύμβουλο της 

επιχείρησης την κ. Πράππα, τον κανονισμό προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις 

που ενδεχομένως θα χρειαζόταν. 17-11-2011 μας διαβίβασε τον κανονισμό αποχέτευσης και αφού 

προηγουμένως είχε προβεί στις σχετικές αναγκαίες διατυπώσεις επ’ αυτού. Μετά την ολοκλήρωση 

όλων αυτών καταθέσαμε τον νέο κανονισμό προς ψήφιση στο δ.σ. της ΔΕΥΑΣ και στη συνέχεια 

ζητώ την έγκριση από το δημ. συμβούλιο του δήμου για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες και να 

κατοχυρωθεί, να νομιμοποιηθεί ο κανονισμός.  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΦΑΣΑΡΙΑ … 

- Διαμαρτύρονται κάποιοι σύμβουλοι γιατί ο κ. Αραμπατζής έκανε όπως είπαν, ανάγνωση του 

θέματος και όχι επεξηγηματική εισήγηση.   

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις … 

    κ. Αγοραστός: Τι ερωτήσεις, ανάγνωση μας έκανε πάλι. Εισήγηση είναι αυτή κ. πρόεδρε; 

Συγνώμη δηλαδή.  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος, τοποθετήσεις. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι.    

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:     

  

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 
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Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΑΠΩΝ 

Τατούδης ΑΠΩΝ 

Κατιρτζόγλου ΑΠΩΝ 

Γκότσης ΑΠΩΝ 

Μηλίδης ΑΠΩΝ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ 
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Ίντος ΑΠΩΝ 

Σαραντίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Φωτιάδης ΑΠΩΝ 

Δρίγκα ΑΠΟΥΣΑ 

Ηλιοπούλου ΑΠΟΥΣΑ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΑΠΩΝ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

7ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 57, 58, 59, 60, 61/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. της 

«ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». Εισηγήτρια: Η αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. 

Αποστολίδου Ρ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, 7ο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ενημέρωση επί των υπ’ αριθμ. 57, 

58, 59, 60, 61/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. της «ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». Η κ. Αποστολίδου είναι η 

αντιπρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ η εισηγήτρια, δύο λόγια αν θέλετε να πείτε επί των θεμάτων αυτών, 

παρακαλώ κ. Αποστολίδου. 

    κ. Αποστολίδου: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι. Το θέμα το 57 αφορά την αποδοχή 

προγραμματικής σύμβασης από το ΔΗΠΕΘΕ με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Σερρών, το 

Υπουργείο Πολιτισμού με 57.750,00 € και ο Δήμος απ’ την πλευρά του 125.000,00 €. Είναι από 1-

1-2012 έως 30-6-2012. Το δεύτερο θέμα, το 58, αφορά τον ορισμό μέλους για την επιτροπή 

παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά του ΔΗΠΕΘΕ και είναι ο κ. 

Ηλίας Γκότσης.  

Το 3ο θέμα, το 59, αφορά την έγκριση της παράστασης του Κάπταιν Χουκ, της παιδικής 

παράστασης, που ήταν μέχρι 10-12-2011 και … μέχρι 17-12-2011. Βέβαια παραστάθηκαν και οι 

ηθοποιοί, με τους ίδιους όρους του συμβολαίου, με τους προηγούμενους όρους. Το 60 θέμα αφορά 

την έγκριση πρόσληψης καλλιτεχνικού δ/ντού από 1-1-2012 μέχρι 30-6-2012, βέβαια είναι 3ετής η 

θητεία του, αλλά κάθε εξάμηνο θα παρατείνεται μέχρι το ’14, ο μισθός ήταν 1.960 € μικτά με 300 € 

για την στέγαση. Το 5ο θέμα αφορά για τις δραστηριότητες των Χριστουγέννων που ήτανε το 

δέντρο των ευχών και Χριστουγεννιάτικα παραμύθια καθώς και το ¨Κάπταιν Χουκ¨ το έργο, για το 

χαμόγελο του παιδιού, τα έσοδα τα οποία θα μαζεύονταν και θα τα δίναμε εκεί. Αυτά είναι κάτι 

άλλο δεν έχω να πω. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι επί του θέματος ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ενημέρωση ήταν 

επί των θεμάτων αυτών. 

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
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8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ με θέμα: «Έγκριση 

προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) έτους 

2012». Εισηγητής: O πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου Ι. 

 

    κ. Πρόεδρος: Μπαίνουμε στο 8ο θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112/2011 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΚΕΔΗΣ με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών 

(ΚΕΔΗΣ) έτους 2012». Εισηγητής: O πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Δήμου Ι. 

Παρακαλώ κύριε Δήμου, 5 λεπτά έχετε χρόνο. 

    κ. Δήμου: κ. δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα για να λειτουργήσει η 

Κοινωφελής Επιχείρηση να έρθει το θέμα προς ψήφιση στο δημ. συμβούλιο. Είναι ένας πρ/σμός ο 

οποίος προσπαθήσαμε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, να ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με πέρυσι αν κάποιος έχει μελετήσει τον 

πρ/σμό, κι αυτό, οι διαφορές αυτές οφείλονται σε κάποιους κωδικούς που έχουν σχέση με τις 

οφειλές που έχει η κοινωφελής πλέον επιχείρηση στους πρώην καποδιστριακούς δήμους και 

συγκεκριμένα στις πρώην κοινωφελής επιχειρήσεις,, … μπορώ να σας επισημάνω … στον 83 π.χ. οι 

πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών, υπάρχει το ποσό των 852.000 € περίπου, που σημαίνει ότι 

αυτή τη στιγμή με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ΚΕΔΗΣ οφείλει αυτά τα χρήματα σε προμηθευτές 

και σε τρίτους. Υπάρχουν κάποια ποσά τα οποία έχουν καταλογισθεί και περιγράφονται εδώ 

αναγκαστικά ως έσοδα και αφορούν γύρω στις 360.000 €, θέλω λίγο να σας ενημερώσω 

επιγραμματικά για τα έσοδα της επιχείρησης τα οποία είναι στις … ; € σύμφωνα με το διετές το 

οποίο θα έρθει προς έγκριση στο επόμενο δημοτικό και εφόσον προηγηθεί η έγκριση από το δ/κό 

συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ, υπάρχουν κάποια έσοδα της τάξης των, γύρω στα 275.000 € τα οποία 

προέρχονται από τα τμήματα τα οποία έχουν τμήματα χορού, από το ΑΡΤΙΟ καθώς και από 

διάφορα τμήματα γυμναστικής γυναικών και επίσης από περιφερειακά πολιτιστικά τμήματα, τα 

οποία είναι και αυτά σημαντικά στην επιχείρηση. Υπάρχει το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ το 

οποίο πάει πάρα πολύ καλά και έχει περίπου έσοδα γύρω στις 658.000 € το χρόνο και αφορά 

ουσιαστικά τη μισθοδοσία και τα έξοδα στήριξης του προγράμματος γενικότερα, υπάρχουν έσοδα 

στις 365.000 € απ’ τα ΚΔΑΠ, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 100 άτομα στο ΚΔΑΠ Σκουτάρεως, 25 

άτομα στην Ομόνοια, 20 στα Σφαγεία, σύνολο 145 παιδιά, θέλω να τονίσω ότι στα ΚΔΑΠ ότι μας 

ζητήθηκε από το προσωπικό το’ χουμε δώσει και έχουμε στηρίξει την εκμάθηση των παιδιών με 

διάφορες ειδικότητες, όπως από μουσικό, από καθηγητή Η/Υ και άλλες ειδικότητες.  

 

Έσοδα επίσης έχουμε από τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ τα οποία είναι στις 113.000,00 € περίπου, υπάρχουν 

κάποια προγράμματα τα οποία η παλιά… έχει καταθέσει, αξίας 270.000,00 €, σε σημερινή 

επικοινωνία μάθαμε ότι ανοίγουν αυτά τα προγράμματα, … να έρθουν αρκετά χρήματα σε μας, 

επίσης πρέπει να τονίσω και πρέπει να σταθούμε σ’ αυτό το σημαντικό, ότι πρέπει να στηρίξουμε 

την κοινωφελή επιχείρηση και από το διετές που θα έρθει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο αλλά 

και από έσοδα τα οποία μας οφείλει ο δήμος Σερρών …, και αυτά αφορούν περίπου 44.000,00 € 

από παλιά τιμολογημένα …, και 158.000,00 € … Να προσθέσω γύρω στις 25.000,00 τα οποία … 

Όσον αφορά τα έξοδα, θέλω να τονίσω ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν φειδωλοί σ’ 

αυτά τα οποία τείνουμε να κάνουμε, δηλαδή τις εκδηλώσεις … να γίνουν ότι γίνονταν και το ’10, το 

καταφέραμε με μία απόκλιση της τάξης σε σχέση με το ’10 όσον αφορά τα έσοδα, γύρω στα 80 με 

90%. Προσπαθήσαμε δηλαδή να κάνουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα με πολύ λιγότερα χρήματα 

διότι υπήρχε η οργάνωση και υπήρχε και η βούληση να ψάξουμε το θέμα περισσότερο. Αυτό ισχύει 

και για φέτος, υπάρχουν πολλοί κωδικοί όσον αφορά τα έξοδα και προσπαθούμε να βάλουμε τους 

κωδικούς έτσι ώστε να υπάρχουν δε σημαίνει ότι … οι κωδικοί, θα πάρουμε τα χρήματα από τους 

κωδικούς.  
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Η σκέψη μας και η … μας είναι πλέον, επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι να τα βρούμε, και όσον 

αφορά και την κοινωνική πολιτική … ανάλογο κωδικό βάλαμε ένα μεγάλο ποσό, διότι οι καιροί 

όσο προχωράμε μάλλον αγριεύουν, οπότε τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα προκύπτουν θα 

είναι σημαντικά, οπότε πρέπει και μεις, πέρα από, ως Δήμος Σερρών αλλά και ως κοινωφελής 

επιχείρηση, να είμαστε αρωγοί σ’ αυτά τα ζητήματα. Τελειώνω κ. πρόεδρε, υπάρχουν, το πιο 

σημαντικό…, διότι υπάρχουν πραγματικά πολλά προβλήματα τα οποία είναι στη διάθεση …  

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις επί του θέματος; Ναι ο κ. Δινάκης;  

    κ. Δινάκης: κ. πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΣ: όπως μου λέτε 

υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές … οφείλει σε κάποιους τρίτους. Προσωπικά εγώ σας ενόχλησα 

πολλές φορές για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για το θέμα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να του 

δώσουμε κάποια λεφτά έναντι μια που του χρωστούσαμε 20.000, του δώσαμε τα 10, του πρώην 

Δήμου Σκουτάρεως, υπάρχει δικαστική απόφαση. … το πρόβλημα είναι πιο ήπιος απέναντί μας να 

μη μας βρίζει όλη την ημέρα … καταλήξει στο διχίλιαρο στι τριχίλιαρο, όσο μπορούσαμε. Αυτή την 

απάντηση θέλω κ. Δήμου.  

    κ.  Νιζάμης: κ. πρόεδρε θέλω να ρωτήσω το εξής σχετικά με το θέμα των δαπανών και 

συγκεκριμένα με τα … παρελθόντων οικονομικών ετών: Αν το σύνολο των …(βήχας)… έχει 

επιβεβαιωθεί και έχει τακτοποιηθεί με παραστατικά. Ευχαριστώ.  

    κ. Πρόεδρος: Απαντήστε κ. πρόεδρε.  

    κ. Δήμου: Όσον αφορά το 1ο ζήτημα το οποίο έχει θέσει ο κ. Δινάκης, θα απαντήσω όσον αφορά 

το εξής: Αυτή τη στιγμή επειδή δεν τρέχει το διετές της κοινωφελούς επιχείρησης γιατί υπήρχαν 

κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν το θέσαμε, είμαστε όμως σε θέση στο επόμενο δημοτικό όπως σας είπα 

να έρθει, τα χρήματα τα οποία πήραμε από το Δήμο Σερρών τα οποία είναι πολύ λίγα, γύρω στις 

100.000,00 € αν θυμάμαι καλά, είμασταν υποχρεωμένοι να δώσουμε αλλού προτεραιότητα κι αυτό 

κάναμε. Η εφορία απλήρωτη, έπρεπε να πληρώσουμε μόνο για το Σκούταρι για κάποια παλιά 

ιστορία, ήτανε 180.000,00 €. Φτάσαμε στη διαπραγμάτευση και γλυτώσαμε περίπου γύρω στις 

100.000,00 €, διότι μπήκαμε σ’ έναν νόμο ο οποίος ψηφίστηκε τώρα τελευταία και ρύθμισε …, 

πληρώσαμε γύρω στις 78.000,00 € και γλυτώσαμε γύρω στις 100. Άρα λοιπόν, προτεραιότητά μας 

είναι να εξοικονομήσουμε τα 100.000,00 €, διότι ήταν χρήματα πεταμένα για μας, για να 

μπορέσουμε από δω και στο εξής να πληρώνουμε απ’ τους προμηθευτές. Να σας τονίσω δε ότι οι 

δικαστικές οι αποφάσεις που έρχονται σε καθημερινή βάση προς την επιχείρηση είναι από 

15.000,00 και πάνω, σήμερα παρέλαβε άλλη μία 36.000,00 € από κάποιο προμηθευτή. Άρα λοιπόν, 

όχι μόνο το χιλιάρικο, 858 είναι με τα δεδομένα τα σημερινά, θέλω να τονίσω ότι λογιστικά και 

έρχομαι και στο δεύτερο ερώτημα, έχει κλείσει το Κ. Μητρούση, έχει κλείσει το Σκούταρι και έχει 

κλείσει η ΚΕΠΑΣ και … δυο παλιά νομικά πρόσωπα.  

Εφόσον λοιπόν κλείσουν όλα αυτά τα παλιά νομικά πρόσωπα, όλες αυτές οι οφειλές και θα δούμε 

ακριβώς και στο λεπτό ποιες θα είναι οι οφειλές που έχει η ΚΕΔΗΣ πλέον σε προμηθευτές και 

τρίτους, θα έχουμε το δ/κό συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ έτσι ώστε να περάσουν απ’ το διπλογραφικό μας 

και εμείς να αναλάβουμε πλέον ως οφείλουμε, ως ελεγκτές εννοώ … των παλιών νομικών 

προσώπων, να αναλάβουμε όλα αυτά τα χρέη. Τα χρέη υπολογίζουμε, επειδή στα οχτακόσια τόσα 

χιλιάρικα, δεν έχουν προστεθεί του Μητρουσίου και ενός άλλου νομικού προσώπου γιατί ο πρ/σμός 

αυτός έκλεισε με 30/11 ημερομηνία, θα προσεγγίσουνε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Απ’ το ένα 

εκατομμύριο ευρώ να συνυπολογίζεται περίπου τα 300 με 350.000 δικαστικές αποφάσεις, 

αποφάσεις που πολλές από το ’05 και το ’06, άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το 

καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε όπως ο Δήμος Σερρών δίνει χρήματα στην αγορά, και μεις, φιλοσοφία 

μας είναι να περικόψουμε αυτές τις δαπάνες από αυτά τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε για να 

πληρώσουμε τους προμηθευτές.  
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Η φιλοσοφία μας αυτή ήδη έγινε, διότι γλυτώσαμε και εξοικονομήσαμε 100.000 € απ’ την εφορία, 

εξοικονομήσαμε και ερχόμαστε σε επαφή με ιδιοκτήτες που νοικιάζουμε εμείς ως ΚΕΔΗΣ κάποια 

κτήρια και μειώσαμε το ενοίκιο στο μισό, μειώσαμε τα χρήματα τα οποία οφείλαμε στο μισό με 

αποφάσεις απ’ το δ/κό συμβούλιο και να ξέρετε ότι και οι αποφάσεις που έρχονται με δικαστικές 

αποφάσεις, θα γίνει και εκεί πόλεμος, έτσι ώστε αν είναι να πληρώσουμε 10 να μπορέσουμε να 

εξοικονομήσουμε κι από κει χρήματα και να πληρώσουμε αν είναι δυνατόν τα μισά. Δεν ξέρω αν 

γίνεται αυτό, θα το προσπαθήσουμε, ευχαριστώ.       

    κ. Νιζάμης: Η ερώτηση ήταν άλλη. Το κομμάτι των δαπανών που αναφέρεται έχει τακτοποιηθεί 

με παραστατικά. Εάν δηλαδή οι οχτακόσιες τόσες χιλιάδες αποδεικνύονται με παραστατικά …  

    κ. Δήμου: Σας απάντησα ότι … τα νομικά πρόσωπα όλα τα τιμολόγια, η τακτοποίηση αυτή έγινε 

για τον Κ. Μητρούση το οποίο έγινε επίσημο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Οπότε ξέρουμε 

ότι το Μητρούση π.χ. υπάρχουν αυτά τα τιμολόγια, 50 τον αριθμό αξίας χ ευρώ. Από τ’ άλλα τα 

νομικά επειδή κλείσαν λογιστικά δεν έγινε ακόμα επίσημη παράδοση – παραλαβή, δεν μπορώ να 

τακτοποιήσω. Από αυτά τα οποία γνωρίζουμε, προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Και σας είπα 

προηγουμένως ότι: εφόσον κλείσουν λογιστικά τα παλιά νομικά πρόσωπα, θα έρθουν όλες αυτές οι 

οφειλές στο δ/κό συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ, θα πάρουμε απόφαση, θα αναγνωρίσουμε αυτές τις 

οφειλές, φυσικά θα έρθουν και δω προς ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ. 

    κ. ............: Όλα αυτά που μας είπε στην εισήγησή του ο κ. Δήμου κι αυτά που είχε τις 

απαντήσεις, θα μπορούσε να τα περιλάβει σε μια σελίδα και να τα δώσει ως εισήγηση …  

    κ. Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.    

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:    

  

Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΑΠΩΝ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΝΑΙ 

Καλαϊτζίδης ΝΑΙ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΝΑΙ 

Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΑΠΩΝ 

Τατούδης ΑΠΩΝ 

Κατιρτζόγλου ΑΠΩΝ 

Γκότσης ΑΠΩΝ 

Μηλίδης ΑΠΩΝ 

Αναστασιάδης ΑΠΩΝ 

Ίντος ΑΠΩΝ 

Σαραντίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Χρυσανθίδης ΑΠΩΝ 

 39 



  

Γάτσιος ΑΠΩΝ 

Φωτιάδης ΑΠΩΝ 

Κοτρώνης ΟΧΙ 

Αγοραστός ΟΧΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΝΑΙ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΑΠΩΝ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

                        - Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στο Δήμου Σερρών» 

προϋπολογισμού 450.180,00 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Έγκριση μελέτης 

προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 

Διαχείρισης Πυροπροστασίας στο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 450.180,00 €. Εισηγητής ο κ. 

Γρηγοριάδης, δύο λόγια … 

    κ. Γρηγοριάδης: Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε υποβάλει μια πρόταση στο πρόγραμμα ¨Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2012¨ με θέμα:  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στο Δήμο Σερρών», 

προϋπολογισμού όπως είπε κι ο πρόεδρος 450.180,00 €. Τώρα, η ειδική γραμματεία δασών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζήτησε από τον Δήμο Σερρών 

κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για τον φάκελό μας. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η 

εγκεκριμένη μελέτη την οποία καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε για να τη στείλουμε στην ειδική 

γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Κάποιες ερωτήσεις – τοποθετήσεις επί του θέματος;     

    κ. Κοτρώνης: Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο νομίζω έργο, δεν είμαι 

ειδικός, αλλά διαβάζοντας με προσοχή τη μελέτη του που είναι πράγματι ολοκληρωμένη κι όταν 

τελειώσει αυτό το έργο θα ελαχιστοποιήσει νομίζω τους κινδύνους πυρκαγιάς όχι μόνο στο Δήμο 

Σερρών αλλά επειδή εμπλέκονται και άλλοι φορείς πανελλαδικής εμβέλειας, νομίζω ότι αυτό θα 

συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των πυρκαγιών σε όλο το Νομό. Λέμε ΝΑΙ με επιφύλαξη. 

    κ. Γρηγοριάδης: Η μελέτη είναι των υπαλλήλων των δικών μας και … 

    κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα ΝΑΙ από τους παρόντες. 

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων 

οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».  

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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     κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο επόμενο θέμα: Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του 

έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων 

Δήμου Λευκώνα». Ομόφωνα ΝΑΙ. 

 

- Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

 

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαμόρφωση πρασίνου και δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου στο λόφο 

Καλλιθέας Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 250.000,00 €, δαπάνη εργασιών 

169.525,03 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

     

    κ. Πρόεδρος: 11ο θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαμόρφωση πρασίνου και δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου στο λόφο Καλλιθέας Δήμου 

Σερρών», προϋπολογισμού 250.000,00 €, δαπάνη εργασιών 169.525,03 €. Ομόφωνα … παρακαλώ 

… είναι παλιό έργο, παρακαλώ έχει το λόγο ο κ. Κοτρώνης.  

    κ. Κοτρώνης: κ. πρόεδρε λέμε ΝΑΙ και ελπίζουμε ότι το έργο μετά την παραλαβή δεν θα 

εγκαταλειφθεί στην τύχη του, όπως εγκαταλείφθηκε το πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής στην 

κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Επίσης εδώ θέλω να διαμαρτυρηθώ, απουσιάζει βέβαια ο κύριος 

αντιδήμαρχος, ο κ. Μυστακίδης…  

    κ. Πρόεδρος: Είναι στην Αθήνα, σε συνέδριο …   

    κ. Κοτρώνης: … γιατί μου έφερε μια απάντηση σε μια επερώτηση για το πάρκο αυτό 

συγκεκριμένα στις 30 Νοεμβρίου. Από τότε, εγώ δεν ρίχνω ευθύνες σε σας, … παραλείφθηκε όπως 

παραλείφθηκε, από τότε δεν έγινε τίποτα. Μόλις έπαιξαν το ένα κανάλι το θέμα σε δυο ρεπορτάζ, 

πανικός, να τρέξουν εκεί, να βάλουν πρόσθετα κάποιες πορσελάνες … δεν ταίριαζε καθόλου με το 

περιβάλλον το εγκαταλειμμένο με τις αράχνες και μάλιστα δημόσια ο κ. αντιδήμαρχος είπε μπράβο 

σας, -δεν έχω τίποτα με το κανάλι, τη δουλειά του κάνει-, μπράβο σας λέει που αναδείξατε … δυο 

μήνες πιο μπροστά, και κάναμε αυτές τις ενέργειες και πήγαν εκεί και βάλαν …κλείσαν, γιατί ήταν 

έτοιμα να τα κλέψουν. Δηλαδή βάλαμε καινούριες πορσελάνες ενώ τα παράθυρα ήταν σπασμένα 

και ορθάνοιχτα. Έλεος! Εγώ νομίζω ότι όπως εσείς ζητάτε σεβασμό στο δημοτικό συμβούλιο ως 

θεσμό και στο δήμαρχο, θα πρέπει να σέβεστε και σεις και την αντιπολίτευση, γιατί και μεις θεσμός 

είμαστε. Δεν πρέπει να απαγγέλει εδώ και να μην κάνει τίποτα και να πηγαίνει μετά με το κανάλι 

να μπαίνει  από πίσω και να ανεβάζει πορσελάνες και ξύλα.           

    κ. Μπιτζίδου: κ. πρόεδρε, κ. δήμαρχε, κ. συνάδελφοι, για το θέμα του πάρκου περιβαλλοντικής 

αγωγής θα ήθελα να πω ότι … 

    κ. Πρόεδρος: κ. Μπιτζίδου, εάν μιλάμε για το 11ο ξεφεύγουμε. 

    κ. Μπιτζίδου: … και εύχομαι να μην καταστραφεί πάλι.    

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου», 

προϋπολογισμού 372.000,00 €, δαπάνη εργασιών 351.837,60 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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    κ. Πρόεδρος: 12ο θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Π. Κωστοπούλου», προϋπολογισμού 

372.000,00 €, δαπάνη εργασιών 351.837,60 €. Ομόφωνα ΝΑΙ. 

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
  

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατα-σκευή οδού 

Γεωργίου Παπανδρέου», προϋπολογισμού 680.000,00 €, δαπάνη εργασιών 

438.955,78 €. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    κ. Πρόεδρος: 13ο θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Ανακατασκευή οδού Γεωργίου Παπανδρέου», προϋπολογισμού 680.000,00 €, δαπάνη εργασιών 

438.955,78 €. Ομόφωνα ΝΑΙ. 

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου Εξαμήνου 2011. 

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σ. 

 

    κ. Πρόεδρος: 14ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου Εξαμήνου 2011. 

Ομόφωνα ΝΑΙ. 

 

    - Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 
 

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση χαρακτηρισμού χώρου ως: «Χώρο δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων». 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

    κ. Πρόεδρος: 15ο θέμα: Έγκριση χαρακτηρισμού χώρου ως: «Χώρο δημιουργίας καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων».  

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 15ο θέμα, που ανάγνωσα προηγουμένως, αποσύρεται διότι πρέπει 

να περάσει από την επιτροπή επίβλεψης τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου βάσει 

του νέου Κανονισμού. Η επιτροπή δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και επειδή το θέμα δεν επείγει, το 

αποσύρουμε και θα το φέρουμε σε επόμενο συμβούλιο.       

 

    - Αποσύρεται. 
 

16ο ΘΕΜΑ: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το θέμα των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης Δ. 

 

    κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 16ο θέμα που είναι το θέμα: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το 

θέμα των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών. Εδώ, κ. Κοντού καθίστε, μισό λεπτάκι δώστε μου 

να διαβάσω την επιστολή την οποία στείλατε…  
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    κ. Κοντού: κ. πρόεδρε… επειδή το θέμα το 16ο δεν είναι κάτι προς έγκριση και αποτελεί 

συζήτηση-ενημέρωση, θα ήθελα να αναβληθεί για το επόμενο δημοτικό, διότι λείπουν όπως βλέπω 

και δημοτικοί σύμβουλοι των υπόλοιπων παρατάξεων, δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε μεταξύ 

μας … 

    κ. Πρόεδρος: κ. Κοτρώνη;      

    κ. Κοτρώνης: Συμφωνώ απόλυτα. 

    κ. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Νομίζω και όλο το Σώμα συμφωνεί… 

    κ. Κοντού: Σας ευχαριστώ. 

 

    - Αποσύρεται. 
 

    κ. Πρόεδρος: Και εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, λυπάμαι που έγινε αυτό το οποίο 

έγινε, εγώ προσωπικά ως πρόεδρος του Δημ. συμβουλίου ζητώ συγνώμη από σας τους επισκέπτες 

και ιδιαίτερα από τα παιδιά, δεν πρόλαβα … 

    κ. Κοντού: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω την επόμενη φορά ει δυνατόν … και το δημοτικό 

σχολείο να παρακολουθήσει … για τα αδέσποτα … (οχλαγωγία)… δεν ακούγεται κανείς …  

    κ. Πρόεδρος: Θα το φέρουμε, δεν έχουμε καμία πρόθεση … (έντονη φασαρία)… σέβομαι το 

Φιλοζωικό Όμιλο, … να είστε καλά.  

    Θέλω να ευχαριστήσω πριν κλείσω το Δημ. Συμβούλιο, τον κ. Κοτρώνη, τον κ. Αγοραστό και 

τον Αντιπρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου, οι οποίοι είχαν την υπομονή να καθίσουν μέχρι το 

τελευταίο λεπτό, ευχαριστώ. Και πάλι ολόψυχα Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά.         

  

 

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

 

Πρακτ.   

1/1/2012 

Σχετικά με επερώτηση του κ. Παναγιώτη Κοτρώνη, για την εγκατάλειψη 

από τη δημοτική αρχή των περιφερειακών πρώην καποδιστριακών δήμων 

που προσαρτήθηκαν στο δήμο Σερρών. 

 

Πρακτ.   

2/1/2012 

Σχετικά με επερώτηση του κ. Παναγιώτη Κοτρώνη, για την προεκλογική 

δέσμευση του δημάρχου περί επαναλειτουργίας των δημοτικών παιδικών 

σταθμών. 

 

1 / 2012 Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 579/2011 απόφασης δημοτικού 

συμβουλίου: ¨Έγκριση - ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών¨. 

 

2 / 2012   Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Σερρών με επέκταση των 

αρμοδιοτήτων και στις Δημοτικές Κοινότητες Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως. 

 

3 / 2012 Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου 

Σερρών. 

 

4 / 2012 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σερρών έτους 2012. 

 

5 / 2012 Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών [άρθρου 1 

του ΠΔ 270/11.3.1981 (ΦΕΚ 77)], για το έτος 2012. 
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6 / 2012 Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 

186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α.) ¨Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων¨. 

 

7 / 2012 Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. 

στην Κομοτηνή, στις  27-28 Ιανουαρίου 2012. 

 

8 / 2012 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 285/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σερρών με τίτλο: ¨Ψήφιση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης ΔΕΥΑ 

Σερρών¨. 

 

9  / 2012 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί των αριθμ. 57, 58, 59, 60 και 61 / 2011 

αποφάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

10 / 2012 Έγκριση της αρ. 112 / 2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) έτους 2012. 

 

11 /  2012 Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 

στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 450.180,00  €. 

 

12 /  2012 Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου: «Αποχέτευση 

λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού 

λυμάτων Δήμου Λευκώνα». 

 

13 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμόρφωση πρασίνου και δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου στον 

λόφο Καλλιθέας Δήμου Σερρών¨. 

                                

14 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨. 

 

15 / 2012 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Ανακατασκευή 

οδού Γ. Παπανδρέου¨. 

 

16 / 2012 Έγκριση του απολογισμού της ¨Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 

– Νηπ/γείου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων¨, έτους 2011 α’ 

εξαμήνου. 

 

17 / 2012 Έγκριση του απολογισμού της ¨9ης Σχολικής Επιτροπής 1ου – 4ου 

ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. Σερρών¨, έτους 2011 α’ εξαμήνου. 

 

Πρακτ.   

3/1/2012 

Αποσύρεται το θέμα: «Χαρακτηρισμός χώρου ως ¨χώρος δημιουργίας 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων¨». 
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Πρακτ.   

4/1/2012 

 

Αποσύρεται  το θέμα: «Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με το θέμα των 

αδέσποτων ζώων του Δήμου Σερρών». 

 

 

 

 

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

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   

 

 

 

       ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1)  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2)  Αοραστός Αγοραστός  

 

3)  Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

4)  Αποστολίδου Ραχήλ 

 

5)  Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

6)  Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

7)  Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

8)  Γαλάνης Στέργιος 

 

9)  Γάτσιος Αθανάσιος  

 

10)  Γκότσης Ηλίας 

 

11)  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

12)  Δημητρίου Ευστράτιος  

 

13)  Δήμου Ιωάννης 

 

14)  Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

15)  Δούκας Γεώργιος 

 

16)  Δρίγκα Χρυσούλα 
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17)  Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

18) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

19)  Ίντος Δημήτριος 

 

20)  Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

21)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

22)  Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

23)  Μερετούδης Δημήτριος 

 

24)  Μηλίδης Θεόδωρος 

 

25)  Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

26) Μπιτζίδου Σοφία 

 

27)  Νιζάμης Δημήτριος 

 

28)  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

29)  Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

30)  Σούζας Ζαχαρίας 

 

31)  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

32)  Στεργίου Νικόλαος 

 

33)  Τατούδης Παναγιώτης 

 

34)  Φωτιάδης Στέφανος 

 

35)  Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

36)  Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

37)  Χράπας Παντελής 

 

38)  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

             

 

 

 

 

 


