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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών (άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010). 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερρών 

και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 103 Ν. 

3852/2010).  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών και σύσταση ¨Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨ Δήμου Σερρών (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών και σύσταση ¨Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨ Δήμου Σερρών (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών μέχρι 31-

12-2010. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Υποδοχή φλόγας των Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS 2011. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μέλους τακτικού και αναπληρωματικού για τον φορέα 

διαχείρισης ¨Λαϊλιάς Α.Ε.¨.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποίηση του προγράμματος 

περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, 

αποθεραπείας, υιοθεσίας, επανένταξης αδέσποτων ζώων, για το έτος 

2011. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών ¨Στειρώσεις 

αδέσποτων σκύλων του καταφυγίου αδέσποτων του Δήμου Σερρών¨ και 

παράταση του χρόνου υλοποίησής της.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ¨Πληθωριστικής προσαρμογής τιμολογίου ΔΕΥΑΣ¨.   

 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας επιτροπής 

σταυλισμού ζώων. 
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ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας επιτροπής 

σταυλισμού ζώων.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση – ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ. Σκουτάρεως έτους 

2011, σύμφωνα με το άρθρο 256 και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 260 

του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης συντήρησης – λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης για 

το έτος 2011-2012 (ποσού 8.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών¨.   

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2009¨. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης για δημοσίευση απόφασης περί 

¨Εξουσιοδότησης υπογραφών Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών 

Κοινοτήτων Σκουτάρεως, Κ. Μητρούσι και Λευκώνα¨.   

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.   
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8η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

    

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. καλησπέρα σας. Έχουμε ένα κατεπείγον θέμα ¨Έγκριση 

πληρωμής πρώην απασχολουμένων με το πρόγραμμα STAGE κατόπιν προσωρινής 

διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών¨. Πρόκειται για δύο άτομα, δυο 

υπαλλήλους του Δήμου Καπετάν Μητρούσι, τα οποία εργάζονται πέρα των 12 μηνών 

από το 18μηνο, μετά το πέρας των 12 μηνών οι παραπάνω ασκούμενες όπως και σε ένα 

προηγούμενο συμβούλιο κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

και μέσω του δικηγόρου τους το από 19/10/2010 δικόγραφο αίτησης διαδικασίας 

ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Καπετάν Μητρούσι προκειμένου να υποχρεωθεί 

ο Δήμος να αποδέχεται καθημερινά την προσφερόμενη εργασία τους, καταβάλλοντας τις 

μόνιμες αποδοχές τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής¨. 

Γίνεται εισήγηση στο Δ.Σ. να συζητηθεί και να αποφασίσει σχετική με την καταβολή 

των αποδοχών στα δύο πρόσωπα αυτά, από 7/12/2010 έως την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης σύμφωνα με αμοιβή που λάμβαναν με τη σύναψη που είχαν συνάψει με τον 

ΟΑΕΔ ήτοι 25 €/ ημέρα για την κατηγορία Δ.Ε. και όχι πλέον των 22 ημερών / μήνα για 

εργασία 7 ωρών ημερησίως 5 ημέρες την εβδομάδα. Για κάθε μήνα λοιπόν 

προσφερόμενης εργασίας, η παραπάνω αμοιβή θα ανέρχεται στην πρώτη υπάλληλο 22 

επί 25 550 €, στη 2η υπάλληλο 22 επί 25 550 €, 1.100 €. 

Με τη συνένωση του Δήμου Σερρών με αυτόν του Καπετάν Μητρούσι από 

1/1/2011, ο Δήμος Σερρών είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται καθημερινά την 

προσφερόμενη εργασία των δύο εργαζομένων, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές 

μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής.  

Από τον κωδικό 006492001 – δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων, ψηφίζει πίστωση 1.100 € επί 12 μήνες, 13.200 €, μέχρι την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, πότε έχει οριστεί η … της κύριας αγωγής;  

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι γραμμένο, το έγγραφο αυτό έφτασε τις 24/2. Είναι 

ασφαλιστικά μέτρα.  

κ. Κατιρτζόγλου: Αυτό είπατε ότι είναι προσωρινή διαταγή. Τα ασφαλιστικά 

πότε δικάζονται και πότε είναι η κύρια αγωγή; 

κ. Γουναρίδου:  … δεν μας έχει ενημερώσει ο Δήμος Μητρουσίου γι’ αυτά τα 

δύο άτομα.  

κ. Πρόεδρος:  Εφόσον τελεσιδικούν αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να τα 

πληρώσουμε.  

κ. Κατιρτζόγλου: Πέρα από αυτό, για ενημέρωση μας, να ξέρουμε πότε 

δικάζονται γιατί μπορεί να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά και να χάσουν οι εργαζόμενοι 

και να μη συνεχιστεί η καταβολή των μισθών αυτών. Το ρωτάω γι’ αυτόν τον λόγο, για 

να είμαστε ενήμεροι όλοι μας.  

κ. Πρόεδρος:   Θα σταματήσουν τότε.  

Λοιπόν, μία ερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δ.Σ. Σερρών, του δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Κοτρώνη προς τον δήμαρχο 

Σερρών. Το θέμα είναι ¨Απαλλοτριώσεις σε όλη την Ελλάδα για τη δημιουργία 

Κοινόχρηστων και χώρων πρασίνου¨. Στο θέμα αυτό κ. Κοτρώνη θα απαντήσουμε στην 

επόμενη συνεδρίαση επειδή το φέρατε αυτή τη στιγμή.  
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κ. Αναστασιάδης: Ήθελα να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει με τη Νομαρχία; Τι 

γίνεται με τα γραφεία; Διαβάστηκαν στις εφημερίδες παράξενα πράγματα. Τι συμβαίνει; 

Θέλουμε ενημέρωση. Κακώς δεν μας ενημερώνετε. Έχω πει εγώ ότι το κτίριο αυτό είναι 

των δημοτών των Σερραίων, διότι το έχτισαν Σερραίοι, δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό 

κράτος, ούτε όταν ήταν σκλαβωμένη αυτή η πόλη. Χτίστηκε με λεφτά Σερραίων 

πολιτών, ήθελα σας παρακαλώ αν είχαμε εμείς μια δυναμική, θα έπρεπε ο Δήμαρχος να 

είναι υποχρεωμένος, εκεί θα φανεί η ικανότητα του, να μαζέψει όλους τους Σερραίους 

και να απαιτήσει αυτό το κτίριο, είναι δικό μας και δεν μπορούν να γράφουν ότι μας 

πετάνε έξω, τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος; Γιατί δεν ενημερώνει το συμβούλιο; Είναι 

σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό θέμα. Και επαναλαμβάνω πάλι ότι αυτό το κτίριο είναι δικό 

μας, των Σερραίων και δεν έχει δικαίωμα κανένα κράτος να μας βγάζει έξω. Το έχω πει 

κατ’ επανάληψη, να γραφεί έξω ¨Δημαρχείο Σερρών¨. Εδώ είναι η δυναμική μας, εδώ θα 

φανούμε αν είμαστε άντρες και αν μπορέσουμε να το πετύχουμε, γιατί είναι δικό μας.  

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Δήμαρχος θα δώσει απάντηση στην ερώτηση του κ. 

Αναστασιάδη.  

κ. Δήμαρχος:  Πάνω σ’ αυτό το θέμα τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε ένας 

θόρυβος χωρίς αιτία. Ένας θόρυβος για το τίποτα. Και γιατί είναι ο θόρυβος για το 

τίποτα; Στάλθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Σερρών, του Νομού Σερρών 

το υπογραμμίζω, ένα έγγραφο προς τον Δήμο και λέει, επικαλείται η Κτηματική 

Υπηρεσία του Δημοσίου, του νομού Σερρών, ένα έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών, το οποίο Υπουργείο Οικονομικών προτρέπει τις υπηρεσίες του, λέει στις 

υπηρεσίες του όπου αδειάζουν κτίρια δημόσια, στα οποία κτίρια δημόσια υπήρχαν άλλες 

υπηρεσίες και φεύγουν, σ’ αυτά τα κτίρια αν μπορούν να παν οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών, Εφορείες κ.λπ. Παίρνοντας αυτό το έγγραφο η Κτηματική 

Υπηρεσία του Νομού Σερρών, έστειλε ένα έγγραφο στον Δήμο και ούτε λίγο ούτε πολύ, 

εκφράζει μια επιθυμία, μια προτροπή, δικαίωμα τους, και λένε βάσει αυτού του 

εγγράφου να φύγουν οι υπηρεσίες του Δήμου μόνο από αυτό το κτίριο, οι υπηρεσίες του 

Δήμου οι οποίες ήταν υπηρεσίες της πρώην Ν.Α. και στεγάζονται αυτή τη στιγμή στο 

Διοικητήριο, να φύγουν από εκεί για να έρθουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών όπως εφορείες κ.λπ.  

Λοιπόν αυτή είναι μια επιθυμία, μια προτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού 

Σερρών. Δεν υπάρχει καμία μα καμία αρνητική εξέλιξη πάνω στο θέμα αυτό για τις 

υπηρεσίες του Δήμου που στεγάζονται αυτή τη στιγμή στο Διοικητήριο. Η μόνη αρμόδια 

υπηρεσία για να αποφασίσει ποιες υπηρεσίες θα μείνουν εδώ ή ποιες υπηρεσίες θα 

φύγουν και ποιες θα έρθουν κ.λπ., η μόνη αρμόδια υπηρεσία είναι η Κτηματική Εταιρεία 

Δημοσίου που είναι η ιδιοκτήτρια του Διοικητηρίου και έχει έδρα της την Αθήνα. Προς 

την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, όπως γνωρίζετε στην πρώτη συνεδρίαση του το Δ.Σ. 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία και κατέθεσε μια πρόταση σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. 

με μεγάλη πλειοψηφία ζητάει το κτίριο αυτό του Διοικητηρίου να περιέλθει κατά χρήση, 

ολόκληρο το κτίριο, να περιέλθει κατά χρήση στον Δήμο, σ’ αυτή όμως τη φάση, τώρα 

επειδή φιλοξενούνται στο κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες 

του Δήμου, το Δ.Σ. πολύ σοφά κατά την άποψη μου είπε να μη φύγει καμία υπηρεσία, 

ούτε του Δήμου ούτε της Περιφέρειας, απλώς οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες είναι άτακτα 

κατανεμημένες μέσα σ’ αυτό το κτίριο, να συγκεντρωθούν στους ορόφους.  
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Δηλαδή ζητήσαμε συγκεκριμένα έναν όροφο της πρόσοψης του κτιρίου, σε έναν 

όροφο της πρόσοψης του κτιρίου να συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου που 

ήδη στεγάζονται αυτή τη στιγμή στο Διοικητήριο και οι άλλες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας να συγκεντρωθούν στους υπόλοιπους ορόφους. Και η Πολεοδομία του 

Δήμου, επειδή τώρα Πολεοδομία του Δήμου και Πολεοδομία της Νομαρχίας είναι μία 

υπηρεσία, για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες και η υπηρεσία του Δήμου να 

έρθει στο Διοικητήριο.  

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. στάλθηκε στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, την 

οποία επισκέφτηκα και εγώ και συζήτησα με τον Διευθυντή και με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και με βουλευτές του νομού, ήρθε κατόπιν ο Διευθυντής της Κτηματικής 

Εταιρείας Δημοσίου εδώ, ο κ. Μητρόπουλος, είδε τους χώρους και ζήτησε προτάσεις 

συγκεκριμένες για το χωροταξικό της Περιφέρειας και του Δήμου όσον αφορά τις 

υπηρεσίες που υπάρχουν εδώ στο Διοικητήριο. Δηλαδή, ζήτησε από εμάς, να τους 

στείλουμε σε ηλεκτρονική μορφή, ποια είναι η πρόταση μας. Δηλαδή, που θέλουμε να 

είναι συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου, σε ποια δωμάτια, πόσοι υπάλληλοι κ.λπ. 

Στάλθηκε αυτή η πρόταση, ήδη έχει πάει στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, η 

Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου έχει ένα νέο Δ/κό Συμβούλιο, αυτό το νέο Δ/κό 

Συμβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τώρα μέσα στον Μάρτιο και θα πάρει τις 

αποφάσεις του. Το μόνο αρμόδιο για να αποφασίσει για τις υπηρεσίες που βρίσκονται 

στο ιδιόκτητο κτίριο της, στο Διοικητήριο δηλαδή, είναι η Κτηματική Εταιρεία 

Δημοσίου. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτός 

όλος ο ντόρος που έγινε. Αυτή η προσπάθεια παραπληροφόρησης των συμπολιτών μας 

σε ένα θέμα που αποτελεί πανσερραϊκό αίτημα πλέον. Όλος ο Σερραϊκός λαός θέλει ο 

Δήμος Σερρών κάποτε να αποκτήσει το Δημαρχείο του και το Δημαρχείο του είναι το πιο 

ωραίο και κεντρικό κτίριο της πόλης των Σερρών και το πιο ωραίο και κεντρικό και 

παλιό κτίριο της πόλης των Σερρών είναι το Διοικητήριο. Αυτή τη στιγμή Νομαρχία δεν 

υπάρχει, η Περιφέρεια θα είχε δίκιο να διεκδικεί το κτίριο αν η έδρα της Περιφέρειας 

ήταν οι Σέρρες, η έδρα της Περιφέρειας είναι η Θεσσαλονίκη. Η Περιφέρεια θα έχει το 

κεντρικό της κτίριο στη Θεσσαλονίκη, παραρτήματα θα έχει εδώ, όχι όμως αυτό το 

κτίριο. Αυτό το κτίριο με μαθηματική ακρίβεια, σε κάποια στιγμή θα περιέλθει στον 

Δήμο, θα αποτελέσει το Δημαρχείου του Δήμου Σερρών. Είναι πανσερραϊκό αίτημα αυτό 

και όσοι φοβούνται μήπως και περιέλθει το κτίριο αυτό στη δική μας δημαρχιακή θητεία 

για να μην … 

κ. Αναστασιάδης: Σταμάτα, σταμάτα … 

κ. Πρόεδρος:  Να σέβεστε τον συνομιλητή.  

κ. Δήμαρχος: Όσοι διακατέχονται από τέτοιες φοβίες, κακό στην πόλη κάνουν 

και γενικότερα στον Δήμο Σερρών. Εδώ πρέπει να υπάρχει πανσερραϊκή συστράτευση 

πάνω σ’ αυτή τη προσπάθεια, όλος ο Σερραϊκός λαός είναι μαζί μας, τώρα αν κάποιοι 

λίγοι είναι εναντίον μας, δικαίωμα τους και εδώ είδα και με έκπληξη να ρωτάν με αγωνία 

κάποιοι αν θα συνεδριάζει το Δ.Σ. στο πρώην κτίριο της Νομαρχίας, το σημερινό 

Διοικητήριο; Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Αυτό το κτίριο όταν 

κάποια στιγμή θα γίνει Δημαρχείο Σερρών, θα είναι για τους Σερραίους δημότες, θα είναι 

για τον Δήμο Σερρών, για όλον τον σερραϊκό λαό και δεν θα ανήκει σε κανέναν δήμαρχο 

και σε κανένα Δ.Σ.  
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Εγώ αυτό θα παρακαλούσα από όλους, να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα 

σε τέτοια θέματα και να αποβάλλουν τις όποιες άλλες σκοπιμότητες έχουν. Αυτή είναι η 

αλήθεια για το θέμα του Διοικητηρίου, για τον τόσο θόρυβο που δημιουργήθηκε για το 

τίποτα στην κυριολεξία.  

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε να πω κάτι.  

κ. Πρόεδρος:  Η συζήτηση είναι μεταξύ των δύο σύμφωνα με τον Κανονισμό.  

κ. Μηλίδης: Γι’ αυτά που είπατε για το προηγούμενο Δ.Σ. είπαμε τα ίδια αλλά 

δεν είπαμε για την ταμπακιέρα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μηλίδη αν θέλετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα ξανά, φέρτε 

επερώτηση στο επόμενο Δ.Σ., ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Διαφορετικά καταργούμε 

τον Κανονισμό.  

κ. Πρόεδρος:   Πρέπει να τον σεβαστούμε τον Κανονισμό, νομίζω ότι πρέπει να 

προχωρήσουμε.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε μια πρόταση όχι επί του συγκεκριμένου. Συμφωνώ 

απόλυτα ότι έτσι πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία. Εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση που 

έχει σχέση με την ενημέρωση, όπως παρατηρήσατε κ. Πρόεδρε, σε όλες τις συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. τίθεται θέμα ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων. Δεν ξέρω αν τεθεί και 

σήμερα, κάνω λοιπόν μια πρόταση και νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή, να μας 

έρχεται, γιατί βλέπω ότι όλα τα αρχεία των θεμάτων είναι σε ηλεκτρονική μορφή, να μας 

στέλνετε με email, η τεχνολογία έχει φτάσει πλέον και νομίζω η πλειοψηφία των 

δημοτικών συμβούλων έχει email, να μας στέλνουν με email τα θέματα, να κάνουμε και 

οικονομία αντιγράφων αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και στις δύσκολες 

περιπτώσεις όπου χρειάζεται σκανάρισμα σε κάποια θέματα, να γίνεται και να μας 

στέλνονται και αυτά με email, και μόνο τα πολύ μεγάλης μορφής όγκου αρχεία που δεν 

μπορούμε να πάρουμε εκείνα να τα παίρνουμε με φωτοτυπίες. Κάνουμε αυτή τη 

πρόταση, δεν ξέρω αν μπορείτε να την κάνετε τώρα αποδεκτή. Ένας δημοτικός  

υπάλληλος να αναλαμβάνει να κάνει αυτή τη δουλειά.  

κ. Πρόεδρος:   Θα ληφθεί υπόψη σοβαρά κ. Κοτρώνη και θα έχετε σύντομα την 

απάντηση μας.  

Προχωράμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.         

      
ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών (άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010). 

 

κ. Γαλάνης: κ.κ. σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 του 

νόμου του Καλλικράτη, είμαστε υποχρεωμένοι μέσα σε διάστημα δύο μηνών να 

προχωρήσουμε στη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ενιαίου Δήμου 

Σερρών. Με αυτή την υποχρέωση που απορρέει από το νόμο, έρχεται σήμερα ως θέμα η 

Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων.  

Μάλιστα όπως θα έχετε δει στην εισήγηση, επιλέχθηκε η μέθοδος της 

απορρόφησης στην Κ.Ε.Ε.Κ. Σερρών, διότι υπάρχει σ’ αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση 

πιστοποίηση και δεν πρέπει να χαθεί. Ενημερώνω το Σώμα ότι θα πρέπει να λάβουμε 

απόφαση σχετικά με την έγκριση την οικονομοτεχνικής μελέτης και όπως ακριβώς είπα 

θα γίνει συγχώνευση με τη μέθοδο της απορρόφησης.  
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Οι Κ.Ε. είναι οι έξι, αν θέλετε μπορώ να σας τις διαβάσω, είναι η Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών, η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Σερρών, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σκουτάρεως, η Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Καπετάν Μητρουσίου, το σωστό είναι Δήμου Καπετάν 

Μητρούσι, ωστόσο ξέρετε ότι υπάρχει αναφορά στο όνομα του Καπετάν Μητρουσίου, η 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λευκώνα, και αυτή στην οποία γίνεται η απορρόφηση 

είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών.  

Σαν τρίτη υποχρέωση που ως θέμα έρχεται στο Δ.Σ., έχουμε την έγκριση του 

συγκεκριμένου σχεδίου απόφασης το οποίο υπάρχει μέσα στον σχετικό φάκελο. Εδώ θα 

ήθελα να σας ενημερώσω, όπως αναφέρει και η εισήγηση, ότι δεν θα προβούμε σήμερα 

στον ορισμό του Δ/κού Συμβουλίου, θα πάρουμε την απόφαση με αυτά τα τρία σκέλη 

και τον ορισμό του Δ/κού Συμβουλίου θα τον κάνουμε μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ. 

Επίσης, προς ενημέρωση του Σώματος αλλά και της Σερραϊκής Κοινωνίας, η 

συγκεκριμένη επιχείρηση πλέον θα υπάρχει και ο προληπτικός έλεγχος του ελεγκτικού 

συνεδρίου που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Άρα με αυτά ολοκληρώνοντας νομίζω ότι θα 

πρέπει να πάρει το λόγο ο κ. Κανακούδης, είναι από τους Ευρωσυμβούλους, που έχει 

κάνει την οικονομοτεχνική μελέτη. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Κανακούδης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852 του Κώδικα του 

Καλλικράτη και λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αναφέρει ο Κ.Δ.Κ. ο νόμος 3463, θα 

έπρεπε στον Δήμο Σερρών να επιλεγεί η διαδικασία της προσαρμογής των Κ.Ε. που 

μεταφέρονται πια στον νέο Καλλικρατικό Δήμο από τους Καποδιστριακούς, 

προκειμένου έως δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων να παρθεί η απόφαση για 

την σωστή προσαρμογή ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας στη συνέχεια. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο επιλέχθηκε ήταν η συγχώνευση των έξι 

Κ.Ε. με τον πλέον ανώδυνο τρόπο, όσον αφορά τους καταστατικούς σκοπούς, ώστε να 

έχει πλέον η νέα Κ.Ε. του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών τη δυνατότητα να διεκδικήσει 

χρηματοδοτήσεις από όλους τους δυνητικούς πόρους χρηματοδότησης που θα βγουν στη 

συνέχεια από το ΕΣΠΑ.  

Η λογική ήταν να διαμορφωθεί το καινούργιο καταστατικό και η καινούργια 

επιχείρηση, με όσο το δυνατόν περισσότερους καταστατικούς σκοπούς, ώστε να μην 

χρειάζονται από καιρού εις καιρόν αλλεπάλληλες καταστατικές προσαρμογές. Η 

διαδικασία είναι γνωστή όσον αφορά την προσαρμογή των επιχειρήσεων, την ορίζει 

άλλωστε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ο Καλλικράτης και οι διάφορες εγκύκλιοι που 

έχουν βγει στη συνέχεια για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων. Έχετε στα χέρια σας ένα 

συνεκτικό, και όχι με πολυλογία, σχέδιο απόφασης στο οποίο θα πρέπει να διαβαστούν 

οι σκοποί, οι επωνυμία, οι πόροι, οι τρόποι λειτουργίας αυτής της Κ.Ε. Δεν έχω κάτι 

παραπάνω να πω. Οτιδήποτε θέλετε στη διάθεση σας.  

κ. Αναστασιάδης: Οι υπάλληλοι που θα πάνε; 

κ. Γαλάνης: Αν διαβάζατε στην εισήγηση, το νέο Δ/κό Συμβούλιο θα πάρει 

απόφαση κατάταξης του προσωπικού και είναι αυτό αρμόδιο, το οποίο θα οριστεί μετά 

τη δημοσίευση της εταιρείας της μη Κ.Ε. στο Φ.Ε.Κ., είναι αρμόδιο για να πάρει τις 

συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα οριστεί το νέο Δ/κό Συμβούλιο μετά τη δημοσίευση στο 

ΦΕΚ της αποφάσεως συγχωνεύσεως και έπειτα το νέο Δ/κό Συμβούλιο θα πάρει 

αποφάσεις και για τα θέματα προσωπικού αλλά και για όποια άλλα ζητήματα. … η έδρα 

θα είναι στις Σέρρες.  
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κ. Κανακούδης: Απλά για τη συντομία της συζήτησης, υπάρχει μια 

συγκεκριμένη διαδικασία που εθιμοτυπικά τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις ήδη από τον 

3463, ήδη από τις παλιές αμιγείς Δ.Ε. που θα έπρεπε να είχαν προσαρμοστεί στους 

διάφορους δήμους της Ελλάδας σύμφωνα με τον 3463 στην προηγούμενη διαδικασία. 

Υπάρχει λοιπόν μια εθιμοτυπική διαδικασία που είναι η εξής, το σχέδιο της απόφασης 

διαβάζετε ενώπιον του Σώματος, στα βασικά κομμάτια που ορίζει ο 3852, που αφορούν 

το σκοπό, την επωνυμία, την έδρα ώστε να εμφανιστεί ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία.  

κ. Γαλάνης: Η επωνυμία είναι ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών¨, οι 

σκοποί της επιχείρησης είναι 4-5 σελίδες, αν θέλετε μπορώ να σας τις διαβάσω, η 

διάρκεια είναι 50 χρόνια όπως αναφέρει στην παρ. 4, η έδρα είναι όπως σας είπα στην 

πόλη των Σερρών, το αναφέρει στην παρ. 5, ¨έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη των  

Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨, η διοίκηση θα είναι 11μελές Δ/κό 

Συμβούλιο … 

κ. Χουρουζίδης: Δεν τα διαβάζετε όλα. 

κ. Γαλάνης: Τι θέλετε να σας διαβάσω. Θα σας τα διαβάσω όλα. Η διάρκεια 

όπως είπαμε της επιχείρησης είναι 50 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης, έδρα της 

επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με 

δυνατότητα δημιουργίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σερρών αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών υπό τη μορφή παραρτημάτων για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, 

αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί στο Δ/κό Συμβούλιο το οποίο θα συμμετέχουν μέλη της 

συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, αυτό ήθελα να εξηγήσω στον κ. Αναστασιάδη. Η 

διοίκηση διοικείται από 11μελές Δ/κό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 

τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως στο ΦΕΚ. Αν 

θέλετε να σας αναλύσω πως συμμετέχουν τα μέλη, ευχαρίστως. Η Διοίκηση της 

επιχείρησης διέπεται από κανονισμούς, τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον Κανονισμό 

Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι από 

αυτά να αναλύσω. 

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Αντιδήμαρχε μια ερώτηση.  

κ. Κοτρώνης: Να διορθώσετε κάτι, στα άρθρα 4-9 γράφει Δυτική Μακεδονία ότι 

είμαστε. Πρέπει να διορθωθεί.  

κ. Πρόεδρος:   Έχετε δίκιο πρέπει να διορθωθεί. κ. Κανακούδη, πρέπει να τα 

διορθώσουμε αυτά.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε μια ερώτηση, εντάξει οι σκοποί έγινε μια 

προσπάθεια να είναι αρκετά αναλυτικοί ώστε να προλάβουμε και τις μελλοντικές 

πιθανόν ανάγκες που θα προκύψουν και δραστηριότητες που θα χρειάζεται να 

αναπτυχθούν. Μία μικρή ένσταση έχω εγώ, γιατί βάζετε μόνο ένα μέλος της παρατάξεως 

της μειοψηφίας στο Δ/κό Συμβούλιο. Είναι 10μελές το Δ/κό συμβούλιο, 10 θα είναι οι 

εκλεγμένοι από τη συμπολίτευση και ένας ουσιαστικά αυτός της αντιπολιτεύσεως. Αυτή 

η ρήτρα και αυτή η ρύθμιση υπήρχε με το παλαιό καθεστώς όταν το Δ.Σ. είχε τα μισά 

μέλη από ότι έχει σήμερα. Και πάλι να βάζουμε μόνο ένα μέλος από την αντιπολίτευση 

είναι νομίζω πολύ λίγο. Αν είναι δυνατόν περισσότερες παρατάξεις αντιπολιτεύσεως 

γιατί πλέον ο ρόλος αυτής της επιχείρησης με τη συνένωση που θα προκύψει θα είναι 

εξαιρετικά διευρυμένος, θα έχει μια τεράστια, θα έχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων που 

θα μπορεί να αναπτύσσει και θα πρέπει να υπάρχει εντονότερη παρουσία της 

αντιπολίτευσης στο συμβούλιο αυτό.  
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κ. Κανακούδης:  Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να υπάρχει περισσότερη 

εκπροσώπηση. Μπορείτε να κάνετε 5 τους συμβούλους από τη συμπολίτευση και να 

μπουν δύο από την αντιπολίτευση. 

κ. Δήμαρχος: Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι 5, και από πού θα μειώσουμε κάποιο 

μέλος;  

κ. Κανακούδης: Η αναλογία που πρέπει να υπάρχει μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο 

δεν διαταράσσετε με τη μεταβολή του ενός από τη μία κατηγορία στην άλλη. Εφόσον 

διατηρείς τον αριθμό των εργαζομένων … πάνω από ένα αριθμό, εφόσον διατηρείς έναν 

ελάχιστο αριθμό πωλητών, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα.  

κ. Δήμαρχος: 11μελές δεν είναι το Δ.Σ.; Λοιπόν 4 είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, 

οι δημότες είναι …       

κ. Γκότσης: κ. Κανακούδη, μου φαίνεται ότι αυτός ο μπούσουλας θεωρώ ότι δεν 

φτιάχτηκε για τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών. Θεωρώ, ότι είναι μια αντιγραφή και αυτό 

φαίνεται από την ¨Δυτική Μακεδονία¨. Και εδώ ήθελα να κάνω την ερώτηση, λέτε θα 

είναι 11μελές το Δ/κό Συμβούλιο, και πάμε και λέμε 4 θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι εκ 

των οποίων ένας από την αντιπολίτευση, ένας εκπρόσωπος του … φορέα του Δήμου το 

Εργατικό Κέντρο …(δεν ακούγεται) …Δεν έχω κακή προαίρεση αλλά θα πρέπει, γιατί 

πρόκειται για μια Κ.Ε. του Δήμου που θα έχει διάρκεια 50 χρόνια … (δεν ακούγεται)… 

κ. Κανακούδης: Καταρχήν επειδή αυτά ακούγονται, δεν υπάρχει καμιά 

μεταφορά αντιγράφου. Το ότι έχει μείνει ο όρος της ¨Δυτικής¨ δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 

ότι αυτό το πράγμα προήλθε από αντιγραφή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ θίγομαι επί 

προσωπικού και δεν μπορώ να το αφήσω αυτό το πράγμα έτσι να λέγεται και να 

αιωρείται. Όσον αφορά για τον αριθμό των μελών, θεώρησα ότι το να γράψω ακριβώς το 

άθροισμα, ότι είναι 11 αυτός είναι ένας τρόπος διατύπωσης, ότι να πεις ότι από τους 11 

είναι 4 και 1 και οι υπόλοιποι δημότες, είναι ένας άλλος τρόπος διατύπωσης. Δεν 

φαντάζομαι ότι δημιουργεί πρόβλημα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Κανακούδη, είναι 4 Δημ. Συμβ., 1 από φορέα και 6 δημότες. 

Εκπ/πος εργαζομένων δεν υπάρχει εδώ; Άρα 5 είναι οι δημότες, μπορούμε να μειώσουμε 

τους δημότες να τους κάνουμε 4 και να αυξήσουμε τους δημοτικούς συμβούλους; 

κ. Κανακούδης: Βεβαίως.  

κ. Δήμαρχος: Ωραία.  

κ. Κατιρτζόγλου: Αυτή ήταν και η δική μου η πρόταση, για να μην έχουμε 

παραπάνω δημότες από τους συμβούλους. 5  Δ.Σ. εκ των οποίων οι 2 από την Αντιπ/ση.  

κ. Δήμαρχος:  Κανένα πρόβλημα. Άρα 5 δημοτικοί σύμβουλοι, 1 εκπρόσωπος 

φορέα, 1 εκπρόσωπος εργαζομένων και 4 δημότες. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι 3 

από την συμπολίτευση και 2 από την αντιπολίτευση. Να το διορθώσετε κ. Κανακούδη. 

κ. Πρόεδρος:   Άλλη ερώτηση υπάρχει, αν όχι προχωρούμε στις τοποθετήσεις. κ. 

Σαραντίδου τοποθέτηση.  

κα Σαραντίδου:  πάνω στο θέμα των Δ.Ε. το οποίο νομίζω απέχει πάρα πολύ 

στις ερωτήσεις τουλάχιστον που τέθηκαν εδώ. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τις Δ.Ε. 

έτσι όπως αυτές δημιουργήθηκαν και με τον Καποδίστρια αλλά και πριν από τον 

Καποδίστρια, μας δείχνει ένα πράγμα ότι λειτούργησαν με σκοπό την ανταποδοτικότητα, 

επιβάλλοντας τέλη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρείχαν, αφού οι κρατικοί πόροι γι’ 

αυτές τις επιχειρήσεις ήταν ελάχιστοι και βλέπουμε τώρα ότι σταματάν εντελώς να 

υπάρχουν.    
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Παράλληλα οι Δ.Ε. ανεξάρτητα αν είχαν το όνομα Κοινωφελείς, όπως πολύ 

χρησιμοποιούν, χρησιμοποιήθηκαν σαν όχημα ανατροπής για τις εργασιακές σχέσεις. 

Δηλαδή πρώτα εφαρμόστηκαν στις επιχειρήσεις 4ωρα, συμβάσεις έργου, 3ωρα, 

συμβάσεις απαράδεκτες έγιναν εφαρμογή με τα τοπικά … απασχόλησης πρώτα μέσα 

στις Δ.Ε.  

Το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Έτσι, καταλήγουμε τελικά, με μαθηματική ακρίβεια όλο 

αυτό να οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των παροχών των 

υπηρεσιών από αυτές τις υπηρεσίες. Όπως τώρα, σήμερα καλούμαστε, αυτές τις Δ.Ε. που 

ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότερες είναι φορτωμένες με οικονομικά 

προβλήματα, ας μην ξεχνάμε την Δ.Ε. των Παιδικών Σταθμών και που κατέληξε λόγω 

αυτών των οικονομικών προβλημάτων, καλούμαστε να τις κάνουμε μια επιχείρηση και 

μια επιχείρηση με αρμοδιότητες από την υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 

ανάπτυξη, μέχρι ότι μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή αρμοδιότητες διευρυμένες, 

χωρίς οικονομικούς πόρους, που ή θα πρέπει να βγουν από τις πλάτες των Σερραίων 

δημοτών ή θα καταλήξει να είναι μια επιχείρηση τόσο υπερχρεωμένη που τελικά θα 

πρέπει να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες που πουλά σε ιδιώτες και σε επιχειρηματικά 

συμφέροντα. Αυτά όλα τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και με τον Καποδίστρια αλλά και με 

τον αντίστοιχο Καλλικράτη που εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες.  

Η θέση λοιπόν της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι 

επιχειρήσεις, να υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου εξοπλισμένες με το προσωπικό των 

επιχειρήσεων αυτών, εξασφαλισμένο προσωπικό, με σταθερή, μόνιμη δουλειά και 

σίγουρο μισθό ως δημοτικοί υπάλληλοι. Είναι μια θέση που είναι εντελώς διαφορετική 

και νομίζω ότι θα έπρεπε να ακουστεί. Γι’ αυτό λοιπόν, σ’ αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, 

η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι να ψηφίσουμε όχι στη δημιουργία αυτής της 

επιχείρησης.  

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, για να μην είμαι ανακόλουθος 

σχετικά με την ψήφο που έδωσα στην οικονομική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα, 

διότι υπήρξε διαφωνία. Απλά θα τοποθετηθώ για να γραφεί στα πρακτικά το εξής, ότι 

διαφωνούσαμε στην αναγκαιότητα για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της μελέτης 

αυτής. Και πράγματι σ’ αυτή τη διαφωνία την οποία είχαμε δικαιωθήκαμε, αφενός επειδή 

το ποσό είναι πολύ μεγάλο για μας, αφετέρου γιατί ήρθε η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με 

αριθμό 11 η οποία απάλλασσε τη Δ.Α. από την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης 

και από την εκτίμηση καταγραφής του ενεργητικού και παθητικών στοιχείων. Και αυτό 

πιστεύω ότι το έκανε ο Νομοθέτης για τον απλούστατο λόγο, γιατί ζούμε σε δύσκολες 

εποχές και θα έπρεπε να γίνει μια περικοπή των δαπανών.  

Πιστεύω ότι έγινε με μια προχειρότητα η οικονομοτεχνική μελέτη αυτή, και αυτό 

αποδεικνύεται από την εισήγηση την οποία έχουμε πάρει και αυτό που είπε ο κ. Γκότσης 

προηγουμένως, θα συμφωνήσω, παρότι μπορεί να είναι λίγο σκληρό αλλά είναι μια 

πραγματικότητα, είναι μια αντιγραφή, και μια αντιγραφή θα στοιχίσει στον Δήμο 20.000 

συν ΦΠΑ, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τη σημερινή εποχή. Ευχαριστώ.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ είχα παρακαλέσει η μελέτη να γίνει από Σερραίο 

οπωσδήποτε μελετητή διότι είναι πολλά τα λεφτά και είναι κρίμα να φεύγουν τα λεφτά 

αλλού. Είχα μειοψηφίσει, αλλά γενικότερα εγώ, ποτέ δεν ψήφισα εγώ να γίνει ο 

Καποδίστριας και πόσο μάλλον για τον Καλλικράτη.  
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Εγώ ψήφισα αρνητικά διότι και έλεγα και λέω, επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει 

γείτονες Τούρκους, Βούλγαρους, Σκοπιανούς και Αλβανούς και έπρεπε τα χωριά μας να 

είναι αυτοτελή, να ζούνε όπως ζούσαν και γι’ αυτούς σε ένα χωριό η κοινότητα ήταν η 

ζωή τους, ήταν έγκλημα κατά της Ελλάδας αυτό που έχει γίνει και ιδιαίτερα ο 

Καλλικράτης. Γι’ αυτόν τον λόγο ποτέ δεν ψήφισα και ούτε θα ψηφίσω. Γι’ αυτό ένα 

πράγμα να ξέρετε, θα κάνετε ένα … αυτό που κάνετε και θα αφανίσετε όλα τα χωριά. Να 

μην το κάνετε αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα του τι λέει ο νόμος του Καλλικράτη. Αυτά να 

τα κάνουν στην Αθήνα, όχι εδώ πάνω γιατί εδώ έχουμε εχθρούς. Έτσι εγώ σκέφτηκα και 

γι’ αυτό δεν ψήφισα ποτέ ούτε τον Καποδίστρια, ούτε τον Καλλικράτη.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε βλέπω εδώ μια θέση της ΠΟΕ ΟΤΑ η οποία μάλιστα 

αναφέρεται ότι είναι πάγια θέση της Ομοσπονδίας, των εργαζομένων δηλαδή στους ΟΤΑ 

που λέει ότι ήταν δυνατή η ενοποίηση και η ένταξη όλων των Ν.Π. στο οργανόγραμμα 

του Δήμου και η λειτουργία τους σαν ξεχωριστές διευθύνσεις όπου υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα. Γιατί δεν δίνατε αυτή την εκδοχή αν είναι δυνατή, τη συζητήσατε; Την 

έχετε μελετήσει για να εφαρμοστεί αυτή η εκδοχή;  

κα Ηλιοπούλου: Σήμερα ψηφίζουμε την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης 

και προσωπικά θα μιλήσω για μένα και την παράταξη μου, εμείς δεν είχαμε στα χέρια 

μας τη συγκεκριμένη μελέτη.  

κ. Πρόεδρος:   Θα ρθείτε στη Γραμματεία να την πάρετε, καταλαβαίνετε ότι 

μιλάμε για ολόκληρο βιβλίο.  

κ. …:  Δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε από την εισήγηση ότι πρέπει να την 

αναζητήσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Στην εισήγηση δεν είναι γραμμένη η οικονομοτεχνική μελέτη; 

Στην πρόσκληση θα γράψουμε για την οικονομοτεχνική μελέτη; Όχι. Στην εισήγηση 

είναι γραμμένο και το έχετε μπροστά σας.  

κ. Δήμαρχος: Στην Γραμματεία υπάρχουν όλα.  

κα Ηλιοπούλου:  Εγώ προσωπικά είχα την απορία, έκατσα στο σπίτι μελέτησα, 

είπα θα πάω να ψηφίσω κάτι, τι είναι αυτό; Είχα τις απορίες μου, φαντάστηκα ότι ήταν 

κομμάτι από το 5ο θέμα που είναι οικονομική κατάσταση του Δήμου και δεν μπορούσα 

να αντιληφθώ που είναι αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε δεν … προηγουμένως την τοποθέτηση του κ. 

Χρυσανθίδη, αλλά μιλάει για μια εγκύκλιο 11, αυτή η εγκύκλιος η οποία αποσαφηνίζει 

πολλά πράγματα, για το αν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κάποια έξοδα ή κάτι άλλο. Σ’ 

αυτή την οικονομική συγκυρία που υπάρχει, αυτή η εγκύκλιος 11 είναι στα χέρια σας; 

Την έχετε εσείς; Γιατί εμείς δεν την έχουμε, ούτε μας δόθηκε κάποια δυνατότητα. 

Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε να είχε επισυναφθεί εδώ πάνω για να έχουμε μια 

καλύτερη τοποθέτηση, ενημέρωση. Θα μπορούσε μαζί με την εισήγηση αυτή … 

κ. Πρόεδρος:   Η εγκύκλιος κ. Μηλίδη δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στις 

εισηγήσεις.  

κ. Μηλίδης: Δεν είναι μεγάλη αφενός και αφετέρου μιλάμε για ένα σχήμα 

τεράστιο και για 50 χρόνια. Δεν μιλάμε για ένα σχήμα που θα λειτουργήσει 1 και 2 

χρόνια. Νομίζω ότι είναι ένα υδροκεφαλικό, μεγάλο σχήμα, καθορίζει για πολλούς 

παραμέτρους το μέλλον αυτού του νέου διευρυμένου Δήμου με πολλές δράσεις 

ενδεχομένως, και θα ήθελα να ξέρω, αν την γνωρίζετε εσείς, αν την έχετε μελετήσει και 

αν θα μπορέσει να υπάρξει … 
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κ. Δήμαρχος:  Σχετικά με αυτό που λέχθηκε, το γιατί δώσαμε τη μελέτη αυτή να 

την εκπονήσει μία εταιρεία με απευθείας ανάθεση. Καταρχήν πρέπει να υπενθυμίσω ότι 

στο προηγούμενο Δ.Σ. ομόφωνα το Δ.Σ. ψήφισε δύο απευθείας αναθέσεις.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι. 

κ. Δήμαρχος: Η μία απευθείας ανάθεση ήταν 2.214 € για την Καθαριότητα στη 

Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και η άλλη απευθείας ανάθεση 5.500 € για την 

Καθαριότητα των Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούσι. 

Αυτά εμπίπτουν μέσα στα νόμιμα πλαίσια, είναι μια νόμιμη διαδικασία, δεν είναι 

παράνομη, γι’ αυτό ο Νομοθέτης προβλέπει και απευθείας αναθέσεις για περιπτώσεις 

που είναι έκτακτες και πρέπει να δοθούν λύσεις. Ένα αυτό και θα δείτε και εσείς ότι θα 

ψηφίσετε και άλλες απευθείας αναθέσεις. Θα το δείτε, όταν θα έρχονται προπαντώς για 

τα χωριά, για να γίνουν κάποιες δουλειές επειγόντως θα τα ψηφίζετε όλοι.  

Από εκεί και πέρα, γιατί καταλήξαμε να δώσουμε την συγχώνευση των Κ.Ε. σε 

κάποια εταιρεία. Διότι τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. που ακολουθεί δεν την δώσαμε σε 

κάποια εταιρεία, εκείνο μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας και το κάναμε μόνοι μας. 

Τη συγχώνευση των Κ.Ε., επειδή είναι μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία δεν 

μπορούσαμε να την κάνουν οι υπηρεσίες του Δήμου μας. Το ψάξαμε πάρα πολύ καλά 

αυτό. Ήρθαμε σε επαφή και με τους οικονομολόγους του Δήμου, φωνάξαμε ακόμα και 

τον κ. Υψηλάντη για να ζητήσουμε τη βοήθεια του και μας λέει δεν μπορούν να την 

κάνουν αυτή τη δουλειά οι δικοί μας υπάλληλοι, 1ον διότι γιατί δεν έχουν ξανακάνει 

συγχωνεύσεις τέτοιες, 2ον αυτόν τον καιρό οι οικονομολόγοι είναι, εδώ είναι και ο κ. 

Κατιρτζόγλου και να σας τα πει και ο ίδιος και θα παρακαλούσα πολύ μετά να πάρει το 

λόγο και να πει δυο λόγια, αυτή τη στιγμή οι οικονομολόγοι του Δήμου είναι 

επιφορτισμένοι λόγω του Καλλικράτη με την απογραφή όλου του νέου Δήμου, έχουν 

φοβερή δουλειά, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα, 3ον απαιτεί εξειδικευμένη γνώση 

αντικειμένου για να κάνει συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Όπως στην Ιατρική υπάρχουν 

ειδικότητες, έτσι και στον τομέα των οικονομικών επιστημών υπάρχουν ειδικότητες. Ο 

χρόνος ήταν μικρός, έπρεπε να προλάβουμε, 28 Φεβρουαρίου, αν δεν προλαβαίναμε 

υπήρχε κίνδυνος να λυθούν οι επιχειρήσεις, να απολυθούν οι υπάλληλοι, να χάσουν τη 

δουλειά τους, να μην προσφέρονται οι ανάλογες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται ήδη τώρα από κάποια προγράμματα να μην προσφέρονται στους πολίτες 

και πρέπει να πω ότι όταν μετατρέψαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

δημαρχιακής θητείας, το 2008 μετατρέψαμε τις τότε Δ.Ε. σε Κ.Ε. και τις δώσαμε στην 

ίδια εταιρεία, διότι είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, Σερραίος είναι 

αυτός που την έχει, ανεξάρτητα μ’ αυτό, είναι μια μεγάλη εταιρεία, εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο και τότε ομόφωνα στο Δ.Σ., και αυτοί που φωνάζουν τώρα δήθεν ¨γιατί 

το δίνετε¨ τότε ψήφισαν, λοιπόν ομόφωνα ψήφισε το Δ.Σ. να δοθεί στην εταιρεία διότι 

δεν μπορούσαν οι δικοί μας υπάλληλοι να το κάνουν, και επειδή αυτή η εταιρεία έκανε 

τη μετατροπή των Δ.Ε. σε Κ.Ε. και ήξερε πολύ καλά το όλο αντικείμενο, είχε στοιχεία 

από τον Δήμο, γι’ αυτό δώσαμε σ’ αυτή την εταιρεία να μετατρέψει, να συγχωνεύσει τις 

Κ.Ε. σε μία. Αυτός είναι ο λόγος και πολύ σωστά πράξαμε διότι αν γίνουν λάθη ευθύνες 

θα ζητάνε από εμάς. Πρέπει να οργανώσουμε το Δήμο με τον καλύτερο τρόπο.  

Αν ψάξαμε να δούμε να μη γίνει μια Κ.Ε. και να πάνε στον Δήμο οι υπηρεσίες 

αυτές. Βεβαίως το ψάξαμε και μπορούσε να γίνει. Αλλά γιατί την κάναμε την Κ.Ε.; Γιατί 

μπορούμε να παίρνουμε μέσω της Κ.Ε. προγράμματα.  
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Είναι κρίμα να χάσουμε προγράμματα της Ε.Ε. Αν δεν υπάρχει Κ.Ε. δεν μπορείς 

να πάρεις προγράμματα. Γι’ αυτόν τον λόγο βάλαμε και ένα εύρος αρμοδιοτήτων και 

στόχο στους σκοπούς, για να μπορούμε ότι πρόγραμμα υπάρχει στην Ε.Ε. ή σε Εθνικό 

επίπεδο, να μπορούμε να τα παίρνουμε. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που κρατάμε την 

Κ.Ε. 

κ. Κοτρώνης:  Η ΠΟΕ ΟΤΑ δεν ήξερε αυτά τα πράγματα όταν έκανε την 

πρόταση; Προτίμησε να χάνουμε προγράμματα; 

κ. Δήμαρχος: Δικαίωμα της τι πρόταση έκανε η ΠΟΕ ΟΤΑ. Εγώ δεν θα 

απολογηθώ για την πρόταση της ΠΟΕ ΟΤΑ, εγώ σας λέω ποια είναι η δική μας η 

φιλοσοφία. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, για να μην χάσουμε προγράμματα.  

κα Σαραντίδου:  … 

κ. Δήμαρχος: κ. Σαραντίδου εγώ σέβομαι τη δική σας φιλοσοφία. Έχετε όλο το 

δικαίωμα να εκφράζετε την άποψη σας μέσα από τη φιλοσοφία που έχετε. εμείς έχουμε 

διαφορετική φιλοσοφία. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να επιλέγουμε … 

κα Σαραντίδου:  Θα φανεί. 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως θα φανεί. Εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εσείς έχετε άλλη 

φιλοσοφία. Δικαίωμα σας, το σεβόμαστε αυτό. Πρέπει όμως να σεβαστείτε και εσείς τη 

δική μας φιλοσοφία.  

Οικονομοτεχνική μελέτη υπάρχει, είναι αυτός ολόκληρος ο τόμος. Στην 

εισήγηση, θα το πω ακόμη μια φορά, στις εισηγήσεις που σας δίνουμε οι εισηγήσεις 

παραπέμπουν και σε άλλα, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να βγαίνουν φωτοτυπία. Όταν 

παίρνετε την εισήγηση μπορείτε μετά, για όποια διευκρίνιση θέλετε να πάτε στη 

Γραμματεία του Δ.Σ. και θα σας δώσουν όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να 

βγαίνουν φωτοτυπίες. Βλέπετε ότι από τη πρώτη στιγμή προσπαθούμε να σας 

ενημερώσουμε με τον καλύτερο τρόπο, δώσαμε γραφείο στην αντιπολίτευση, είμαι 20 

χρόνια στο Δ.Σ., η αντιπολίτευση ποτέ δεν είχε γραφείο, ούτε μια καρέκλα, ποτέ δεν 

έπαιρνε ούτε εισηγήσεις ούτε τίποτα. Βλέπετε ότι έχουν γίνει βήματα, η αντιπολίτευση 

ποτέ δεν είχε γραφείο, ούτε μια καρέκλα, τώρα έχει έστω αυτό το γραφείο που έχει, εδώ 

δεν έχει το Δημαρχείο κτίριο, τι θέλετε δηλαδή να δώσουμε άλλο;  

κ. Κοτρώνης:  Δεν μας κάνατε χάρη, από τον νόμο προβλέπεται … 

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε όλη τη καλή διάθεση. Χάνουμε χρόνο πολύτιμο να 

συζητάμε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν κάνει χάρη σε κανέναν, ο νόμος το λέει. 

κ. Δήμαρχος:   Ο νόμος προέβλεπε και στην προηγούμενη θητεία και στην προ 

προηγούμενη. Και 2ον, μιλήσατε όλοι, δεν διέκοψα κανένα. Σας άκουσα με θρησκευτική 

ευλάβεια, υποτίθεται ότι εσείς υπερασπίζεστε τον Κανονισμό, την τήρηση του 

Κανονισμού, ε αν θέλετε να υπερασπιστείτε τη τήρηση του Κανονισμού πρέπει να 

σέβεστε και τον κάθε ομιλητή. Και εγώ μερικές φορές θέλω να διακόψω, θέλω να 

εκραγώ με αυτά που λέτε, συγκρατιέμαι και περιμένω να έρθει η σειρά μου. Αν δεν 

μάθουμε να συζητάμε έτσι θα φτάνουμε στις 4 τα ξημερώματα και στις 5 τα 

ξημερώματα. Έχουμε μια ώρα και είμαστε ακόμα στο 1ο θέμα. Θα παρακαλούσα πολύ να 

μη διακόπτονται οι ομιλητές αν μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό.  

Για την εγκύκλιο τώρα, βεβαίως την ξέραμε την εγκύκλιο, τι δουλειά έχει η 

εγκύκλιος με την οικονομοτεχνική μελέτη που παρουσιάζουμε τώρα;  
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Είναι δυνατόν την κάθε εγκύκλιο, που στέλνει κάθε μέρα, σωρηδόν έρχονται οι 

εγκύκλιοι από το ΥΠΕΣ για τον Καλλικράτη, η ουσία του θέματος είναι η συγχώνευση 

των Κ.Ε., εισήγηση υπάρχει, οικονομοτεχνική μελέτη υπάρχει. Αν επί της ουσίας έχετε 

κάποιες απορίες ή κάποιες προτάσεις να κάνετε, όπως προηγουμένως κάνατε και την 

αποδεχθήκαμε, κάντε τις να τις συζητήσουμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, να 

τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία και να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος.  

κ. Πρόεδρος: Το θέμα νομίζω έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Όποιος αποδέχεται τη συγχώνευση των επιχειρήσεων.  

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:                          Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 
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Φωτιάδης Στέφανος:    Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:    Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:    Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:    Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:    Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:    Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

- Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. 

            
ΘΕΜΑ 2ο: Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερρών 

και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 103 Ν. 

3852/2010).  

 

κ. Πρόεδρος:   Η συγχώνευση αυτή των Ν.Π. αποτελείται από 13 μέλη, θέλετε κ. 

Γαλάνη ως εισηγητής να μιλήσετε; 

κ. Γαλάνης: Αγαπητοί συνάδελφοι εδώ καλούμαστε να πάρουμε απόφαση 

σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010, να πάρουμε απόφαση για τη συγχώνευση 

όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών και τη σύσταση ενός και μοναδικού.  

Καλούμαστε να πάρουμε απόφαση όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση: α) 

των κατωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων που συνενώθηκαν και των Κοινοτήτων. Και τη 

σύσταση ενός, στον Δήμο Σερρών, το οποίο Ν.Π.Δ.Δ. ονομάζεται ¨Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δ. Σερρών¨, με έδρα την πόλη των Σερρών, 

στο οποίο θα συγχωνευτούν τα κατωτέρα Ν.Π.Δ.Δ., ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δ. 

Σερρών, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμού Δ. Λευκώνα, Δημοτικός Παιδ. Σταθμός της Δ.Ε. 

Μητρουσίου, Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Αναγεννήσεως, Οργανισμός Παιδ. Σταθμού Δ.Ε. 

του Δ. Σκουτάρεως, Κοινοτικός Παιδ. Σταθμός Ορεινής, τα Κέντρα Ανοιχτ. Προστασίας 

Ηλικιωμένων, όλα δηλαδή τα ΚΑΠΗ, Μητρουσίου, Σερρών, Λευκώνα, Προβατά, 

Αναγέννησης, Σκουτάρεως, Ά.Βροντούς, Κέντρο Στήριξης Ηλικιωμένων Σκουτάρεως, 

Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Βαμβακιάς & της Κ. Ορεινής, Αθλ. Οργ. του Δήμου 

Σερρών, ο Αθλητικός Οργ. Δ. Σκουτάρεως, Κέντρο Προστασίας Φυσ. Περιβάλλοντος – 

Μουσείο Φυς. Ιστορίας Δήμου Σερρών, Φιλαρμονική Προβατά & το Πνευματικό 

Πολιτιστικό Κέντρο της Άνω Βροντούς¨.  
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Επίσης στο 3ο μέρος της εισήγησης όπου καλούμαστε να πάρουμε απόφαση είναι 

και η έγκριση του συνημμένου σχεδίου απόφασης η οποία θα πάει για δημοσίευση.  

Σήμερα θα ορίσουμε συγχρόνως και τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου και πρέπει 

σύμφωνα με τον νόμο, όπως ακριβώς αναφέρεται και στο σχέδιο, να ορίσουμε και τη 

θητεία των μελών του Δ/κού Συμβουλίου όπως εδώ βλέπω και στον ΚΔΚ θα πρέπει να 

προβλέψουμε τη θητεία του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π., σύμφωνα με το άρθρο 240, θα 

πρέπει και σύμφωνα με το σχέδιο το δ) αν δείτε, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για την 

θητεία, αν θα είναι διετής, καλείτε το Σώμα να αποφασίσει. Επίσης για να μην υπάρχουν 

τυχόν παρερμηνείες, παραμένουν τα συγκεκριμένα παραρτήματα ως έχουν εκεί που 

βρίσκονται, απλά η έδρα του Ν.Π. είναι στις Σέρρες, από εκεί και πέρα τα παραρτήματα 

θα είναι κατά τόπους στις Δημοτικές Ενότητες και στις Κοινότητες.    

κα Σαραντίδου: … (δεν ακούστηκε η ερώτηση στα πρόχειρα πρακτικά λέει: ¨αν 

οι Σχολικές Επιτροπές είναι στο ίδιο Ν.Π.¨)  

κ. Γαλάνης: κ. Σαραντίδου όχι. Είναι ξεχωριστές, είμαστε υποχρεωμένοι. Για τις 

Σ.Ε. ορίζει και λέει ότι πρέπει να γίνουν δύο Ν.Π. 

κ. Γκότσης: Στο Ν.Π.Δ.Δ. έχουμε Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών, 

Παιδικοί Σταθμοί Λευκώνα, Σκουτάρεως, δεν βλέπω ΔΕΠΣ. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν υπάρχει. 

κ. Γκότσης: Με συγχωρείτε αλλά προεκλογικά … 

κ. Δήμαρχος: Κοινωφελή ΔΕΠΣ. 

κ. Γκότσης: Οι Παιδικοί Σταθμοί θα μπουν στην Κοινωφελή; 

κ. Δήμαρχος: Βέβαια.  

κ. Γαλάνης: Η Δ.Ε. που αναφέρεστε είναι σε λύση και εκκαθάριση, όμως ο 

σκοπός της προβλέπεται στη συγχώνευση των Κ.Ε., στη μία Κοινωφελή οπότε 

καλύπτεται από εκεί. Εδώ ήταν τα υφιστάμενα Ν.Π.Δ.Δ. 

κ. Γκότσης: Πως γίνεται διαχωρισμός μεταξύ … 

κ. Γαλάνης: Έτσι ήταν συστημένες. Ήταν το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Ν.Π.Δ.Δ. και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών. 

κ. Δήμαρχος: Ήταν στην Κοινωφελή.  

κ. Γκότσης: Και μία άλλη ερώτηση, οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Σερρών, εντάσσονται σ’ αυτό το Ν.Π., δεν έχουν συγγένεια. Και ρωτώ, μήπως ήταν 

δυνατόν να γίνει ένα δεύτερο Ν.Π. το οποίο θα απαρτίζονταν μόνο από τους Κρατικούς 

Παιδικούς Σταθμούς; Γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορούσε να γίνει.  

κ. Γαλάνης: Αν θυμόσαστε είχε κάποια στιγμή διερευνηθεί αυτό αρχικώς για το 

2ο Ν.Π. όμως μετά διευκρινίστηκε και από επαφές που έγιναν με το Υπουργείο, και 

είμαστε υποχρεωμένοι να συστήσουμε μόνο ένα.  

κ. Κατιρτζόγλου: Εδώ τίθεται πράγματι ένα σημαντικό ζήτημα, βέβαια είναι 

θέμα του Νομοθέτη ο οποίος έχει προβλέψει ότι θα υπάρχει ένα Ν.Π. Αλλά 

διαπιστώνουμε τώρα στην πράξη αυτοί που ψήφισαν τον Νόμο αυτόν τέτοιες 

λεπτομέρειες πιθανόν δεν είχαν στο μυαλό τους. Προκύπτει λοιπόν ένα ετερόκλητο 

συνονθύλευμα αρμοδιοτήτων και αποστολών και δραστηριοτήτων που είναι σε μερικές 

περιπτώσεις τελείως άσχετες μεταξύ τους ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν και πολύ 

συγγένεια μεταξύ τους και ίσως είναι θέμα αυτό κ. Δήμαρχε να το θέσετε και στο 

συλλογικότερο επίπεδο οι Δήμαρχοι, όλης αυτής της χώρας μέσω του συλλογικού 

οργάνου, να δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός Ν.Π.  
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Καλή η συγχώνευση, καλή και η μείωση του λειτουργικού κόστους και όλα αυτά 

αλλά το να συντηρούμε τα γήπεδα και το να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους είναι ένα 

άκρα μεταξύ τους.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Υπάρχει η 

δυνατότητα μ’ αυτό το ίδιο άρθρο 103 παρ. 3 μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να 

διατηρήσουμε και τρίτο Ν.Π. και λέει συγκεκριμένα: ¨με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από αίτηση του 

οικείου Δ.Σ. επιτρέπεται να διατηρηθούν ως αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων, εκείνα των 

οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου 

αντικειμένου και μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της 

προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση¨. Απλά εδώ επιβάλλει ο νόμος ότι 

πρέπει να πάρουμε απόφαση με τα 2/3 και επειδή υπάρχει, δεν ξέρω με ποιον έχουν 

μιλήσει οι εργαζόμενοι κ.λπ., υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δεν μας παίρνουν οι 

ημερομηνίες, έχω εδώ το site, είναι από το ΥΠΕΣ, είναι η απάντηση σε ερωτήσεις, είναι 

αυτό που λέει συχνότερες ερωτήσεις – συχνότερες απαντήσεις, και λέει ότι ακόμη και 

σήμερα μπορούμε να το κάνουμε, τελευταία μέρα. ¨Διατήρηση αυτοτελώς Ν.Π., στην 

περίπτωση που ένας Δήμος υποβάλλει αίτημα για διατήρηση αυτοτελώς Ν.Π. θα πρέπει 

να αναμένει την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ή την απόρριψη του 

αιτήματος προκειμένου να προβεί τις υποχρεωτικές συγχωνεύσεις;¨ και λέει εδώ το ίδιο 

το Υπουργείο: ¨Όχι. Δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 

αναφορικά με την υποχρεωτική συγχώνευση των Δημοτικών Ν.Π., προβλέπεται δίμηνη 

προθεσμία για την λήψη της σχετικής απόφασης, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που 

ένας Δήμος υποβάλλει αίτημα για διατήρηση αυτοτελώς Ν.Π.Δ.Δ. θα προχωρήσει 

κανονικά εντός της οριζόμενης¨, σήμερα δηλαδή, ¨συγχώνευση και θα περιμένουμε την 

απάντηση στο ερώτημα που θα υποβάλλουμε¨.  

Αν θέλουμε δηλαδή να πάρουμε απόφαση διότι πράγματι είναι εξειδικευμένο 

αντικείμενο, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, μπορούμε τουλάχιστον να 

διατηρήσουμε το 3ο Ν.Π. με απόφαση πλειοψηφίας 2/3 χωρίς κανένα πρόβλημα. … τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και νομίζω ότι είναι Ν.Π.Δ.Δ. γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως ως 

Κοινωφελής. ... (δεν ακούγεται) … 

κα Σαραντίδου: Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ 

υπεύθυνα το θέμα. … (δεν ακούγεται) … (πρόχειρα πρακτικά: να διατηρηθεί και να 

διευρυνθεί το Ν.Π., να μεταφέρουμε τους Παιδικούς Σταθμούς. Πολιτική βούληση) 

κ. Χρυσανθίδης: Από την εμπειρία την οποία έχω και νομίζω ότι σήμερα 

μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό για την καλύτερη λειτουργία του Ν.Π., πιστεύω ότι 

13 άτομα είναι πάρα πολλά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον … από τα μέλη του Δ.Σ. στην 

πορεία όμως, πιστεύω ότι ένα 11μελές συμβούλιο θα είναι ότι καλύτερο υπάρχει και 

νομίζω ότι μπορούμε να το αποφασίσουμε σήμερα για να μπορεί να λειτουργήσει 

καλύτερα το Δ/κό Συμβούλιο. Όπως επίσης δεν είδα να αναφέρετε ποια είναι η επίσημη 

επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π. και νομίζω ότι η συστατική πράξη που 

δημοσιεύεται πρέπει να αναγράφεται.  

κ. Πρόεδρος:   Προς το παρόν γίνεται η συγχώνευση. 
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κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, πράγματι με την διευκρίνιση αυτή που 

έγινε μέσω του Υπουργείου, θα μπορούσε να γίνει, γιατί υπάρχει ανομοιογένεια, είναι 

γεγονός ότι υπάρχει ανομοιογένεια σ’ αυτό το Ν.Π. Δεν μπορεί οι Παιδικοί Σταθμοί να 

έχουν σχέση με Αθλητικές Εγκαταστάσεις κ.λπ. Εάν μπορεί να γίνει, άσχετα αν είναι 

απορριπτική, θα το κάνουμε, μπορούμε να έχουμε τα 2/3 που αναφέρεται στο νόμο. Άρα 

δηλαδή πιστεύω ότι είναι καλύτερα να είναι έτσι, ως 2ο Ν.Π. για να έχουμε και καλύτερη 

παροχή υπηρεσιών. Και βέβαια εκείνο που έχει σημασία, συμφωνούμε με τις 

συγχωνεύσεις, διότι δεν μπορεί να είναι, έγινε ένας ενιαίος Δήμος, ένας μεγάλος Δήμος 

μητροπολιτικός, θα πρέπει να έχει μια ενιαία οντότητα ακόμη και στα Ν.Π., δεν μπορεί 

να είναι κατακερματισμένα, όταν είναι κατακερματισμένα πιστεύω ότι δεν μπορούν να 

πετύχουν και τίποτα από τους σκοπούς, τους οποίους διάβασα με πολύ προσοχή και 

νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία, να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς, να μη μείνει μόνο στο 

χαρτί. Επειδή όμως έγινε και αυτή η διευκρίνιση, νομίζω ότι είναι σωστό και θα το 

ψηφίσουμε αν υπάρχει η πολιτική βούληση. 

κ. Σαραντίδου: … (δεν ακούγεται)…    

κ. Γάτσιος:   Στο άρθρο 8 που και ο κ. Κοτρώνης προηγουμένως αναφέρθηκε, 

στην παρ. 3, αφού μιλάει για εξειδικευμένο αντικείμενο, θεωρούμε και εμείς και 

πιστεύουμε ότι όντως το αντικείμενο είναι εξειδικευμένο και αν υπάρχει η δυνατότητα 

και αφού είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσουμε να γίνουν οι 

Παιδικοί Σταθμοί ξεχωριστό Ν.Π. από όλα τα άλλα. Να διαβάσω το άρθρο ¨Με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα 

από αίτηση του οικείου Δ.Σ. κλπ. επιτρέπουμε να διατηρηθούν ως αυτοτελή ή Ν.Π.Δ.Δ. 

Δήμων εκείνα των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης είναι 

εξειδικευμένο αντικείμενο μακροχρόνιας απόδοσης έργων και γενικότερα καταξίωσης 

προσφοράς και δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση¨. Πιστεύουμε ότι επειδή 

απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες αν υπάρχει η νομική δυνατότητα, συμφωνούμε.  

κ. Αναστασιάδης: … (δεν ακούγεται) … άλλο ΚΑΠΗ, άλλο Παιδικοί Σταθμοί. 

Ο πλούτος της Ελλάδας είναι τα μικρά παιδάκια, αυτά αργότερα άντρες που θα 

επανδρώσουν τα πάντα. Αν εμείς πορευτούμε μαζί ΚΑΠΗ και Παιδικοί Σταθμοί, είναι 

ένα πράγμα ανόητο, αδιανόητο.  

Γι’ αυτό παρακαλώ θερμά, η πρόταση η δική μας είναι να ξεχωριστεί, οι Παιδικοί 

Σταθμοί να μην έχουν καμία σχέση με τα ΚΑΠΗ και καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο. κ. 

Πρόεδρε είναι σοβαρό το θέμα, επαναλαμβάνω ότι ο πλούτος της Ελλάδας είναι τα 

παιδάκια. Και να το πιστέψουμε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, αυτό το θέμα των δύο ξεχωριστών Ν.Π. μας απασχόλησε 

πάρα μα πάρα πολύ. Το ψάξαμε πολύ, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο, 

ξαναεπικοινωνήσαμε, ήρθαμε σε επαφή και με τον σύλλογο των εδώ Νηπιαγωγών, και 

ζήτησα αν έχουν κάτι νεότερο από τον Κεντρικό τους σύλλογο των Αθηνών, αν έχουν 

πετύχει κάτι να έρθουν να μου το πουν και ευχαρίστως να κάνουμε δύο Ν.Π.Δ.Δ. Αυτό 

θέλουμε κι εμείς. Δεν ξαναήρθαν, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Η 

τελευταία ειδοποίηση που έχουμε από το ΥΠΕΣ είναι ένα Ν.Π., αυτό που λέτε με τα 2/3 

μετά από αίτηση του Δ.Σ. μπορεί το ΥΠΕΣ να το δεχθεί, τι λέει όμως, για εξειδικευμένο 

αντικείμενο ευρύτερης αναγνώρισης, που σημαίνει ότι αν έχουμε εμείς εδώ κάποιο Ν.Π. 

που δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα ή έστω είναι από τα ελάχιστα που υπάρχουν σε όλη 

την Ελλάδα. Αυτό μας είπαν.  
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Και είναι βέβαιο, ότι αν πάρουμε μια τέτοια απόφαση θα απορριφθεί και θα 

χάσουμε χρόνο. Όμως, για να σας δείξω την καλή πρόθεση που έχουμε πάνω σ’ αυτό το 

θέμα, εγώ έχω να σας πω το εξής, αν θέλετε, μπορούμε να κρατήσουμε σαν σημερινή 

ημερομηνία 28/2 ότι πήραμε απόφαση για δύο Ν.Π., θα δούμε τι απόφαση θα πάρουμε, 

να κρατήσουμε την ημερομηνία, ελάτε να το ψάξουμε μαζί και αν μπορούμε να κάνουμε 

δύο Ν.Π.Δ.Δ. θα βάλουμε μετά από 5-10 μέρες ότι στις 28 Φεβρουαρίου πήραμε 

απόφαση για δύο Ν.Π.Δ.Δ. Γίνεται αυτό αν θέλετε.  

κ. Μηλίδης: Επικίνδυνο είναι αυτό. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι επικίνδυνο. Έχει γίνει επανειλημμένως αυτό για να 

βοηθήσουμε. Αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να κρατήσουμε την 

ημερομηνία… 

κα Σαραντίδου: Να ψηφίσουμε για δύο Ν.Π. 

κ. Δήμαρχος: κ. Σαραντίδου κοιτάξτε, σας λέω κάποια πράγματα για να γίνουν 

κατανοητά. Αν ψηφίσουμε δύο Ν.Π.Δ.Δ. τώρα και τα στείλουμε εκεί, υπάρχει πολύ 

μεγάλη πιθανότητα να μας το απορρίψουν και θα βρεθούμε προ αδιεξόδου. Και θα 

πρέπει να ξανασυνεδριάσουμε. Εγώ γι’ αυτό σας λέω, μπορούμε να κρατήσουμε την 

ημερομηνία, ελάτε όλοι μαζί να πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε δύο Ν.Π.Δ.Δ. 

και αν μπορούμε να κάνουμε, θα βάλουμε στη σημερινή ημερομηνία ότι πήραμε 

απόφαση για δύο Ν.Π.Δ.Δ. Τι άλλο να σας πω δηλαδή; Λέει για εξειδικευμένο 

αντικείμενο. Μα αυτή τη πρόταση που σας λέω γιατί δεν την δέχεστε; Να κρατήσουμε 

την ημερομηνία. Αν αυτό μπορεί να γίνει, εμείς θέλουμε δύο Ν.Π. Θα παρακαλούσα τον 

κ. Σοφοκλή Θεμιστοκλέους που είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του νέου διευρυμένου 

Δήμου Σερρών, που ασχολήθηκε πολύ με το θέμα, να έρθει να σας κάνει μια ενημέρωση, 

θα παρακαλούσα μετά δυο λόγια επί του θέματος και ο κ. Κανακούδης επειδή ασχολείται 

με αυτά τα θέματα πάρα πολύ και έχει αναλάβει τέτοιες υποθέσεις σε πολλούς δήμους 

της Ελλάδας, να έρθουν να μας ενημερώσουν.  

κ. Γαλάνης: Μια κουβέντα γιατί από ότι αντιλαμβάνομαι ο κ. Δήμαρχος 

προσπαθεί να συγκεράσει εδώ αυτές τις απόψεις και της Δ.Α. για την πρόταση που 

υπήρχε για το αυτοτελές Ν.Π. αλλά και τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, 

διαδικαστικά όπως έχω αντιληφθεί το θέμα, θα μπορούσε να γίνει ως εξής, να πάρουμε 

την απόφαση συγχώνευσης των Ν.Π. ευθύς εξαρχής και από εκεί και πέρα συγχρόνως να 

υποβάλλουμε αίτημα για το αυτοτελές Ν.Π. Επομένως πολύ σωστά λέτε κ. Δήμαρχε 

αυτό κατανοώ εγώ, να πάρουμε μια απόφαση συγχώνευσης των Ν.Π. μαζί μέσα και το 

Κ.Π.Α. και συγχρόνως να υποβάλλουμε το αίτημα προς το Υπουργείο για το αυτοτελές 

Ν.Π. 

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, σε όσα ανέφερε ο κ. Δήμαρχος έχει δίκιο. 

Πράγματι αυτό που λέτε κ. Κοτρώνη γι’ αυτό που λέει ο νόμος του Καλλικράτη, είναι 

για τελείως εξειδικευμένες περιπτώσεις και νομίζω ότι υπήρχε μια εγκύκλιος η οποία το 

ξεκαθάριζε αυτό το πράγμα και το ερμήνευε αρκετά ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, 

Φιλαρμονική Ορχήστρα Κέρκυρας 200 ετών ιστορία, τέτοιου είδους Ν.Π.Δ.Δ. θέλει να 

διατηρήσει ο νόμος, που έχουν μια ιστορικότητα, μια εντελώς εξειδικευμένη αποστολή. 

Εμείς αν το δούμε με τη στενή του έννοια, πράγματι άλλη εξειδικευμένη αποστολή έχει 

το ΚΑΠΗ, άλλη έχει ο Α.Ο., άλλη ο Παιδικός Σταθμός, άρα θα μπορούσε με μια πρώτη 

προσέγγιση να γίνει αυτό το οποίο προτείνετε.  
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Στην πράξη όμως, εκείνο το οποίο θέλει ο νομοθέτης και το οποίο υπονοεί με τη 

συγκεκριμένη διάταξη είναι αυτό που σας λέω και εγώ. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει 

μια ιστορικότητα, πρέπει να υπάρχει μια εξειδικευμένη αποστολή για να μπορέσει το 

Υπουργείο να την κάνει δεκτή. Τώρα δεν καταλαβαίνω με ποια λογική θα μπορούσαμε 

να κρατήσουμε σήμερα την ημερομηνία, αν θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση έστω και 

αν είμαστε σίγουροι ότι θα απορριφθεί 1000% από το Υπουργείο, θα έπρεπε να έχουμε 

δύο διαφορετικές αποφάσεις σήμερα. Η μία να λέει για τη συγχώνευση …  

κ. Πρόεδρος:   Δεν γίνεται αυτό. 

κ. Κατιρτζόγλου: Προφανώς και δεν γίνεται αυτό. Και άρα, εν τέλει, θα έπρεπε 

να έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτό που είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος ότι αποφασίζουμε μεν για τη συγχώνευση αλλά προτείνουμε και το άλλο 

Ν.Π. Και στο τέλος επανέρχομαι, και εν κατακλείδι, καλά όλα αυτά, ίσως θα έπρεπε να 

είχε γίνει ήδη αυτή η κίνηση και από ευρύτερη ομάδα Δημάρχων και από συλλογικά 

όργανα όταν αυτά θα υπάρξουν, είναι κοινός τόπος πλέον και νομίζω ότι το 

διαπιστώνουμε όλοι και όλα τα Δ.Σ. σε όλη τη χώρα ότι έχουμε ένα ετερόκλητο 

συνονθύλευμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για πιο πολλά Ν.Π. Αυτή 

πρέπει να είναι η διεκδίκηση μας.  

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχει μια ιστορικότητα …(δεν ακούγεται)…  

κ. Θεμιστοκλέους: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί σύμβουλοι, είναι γεγονός 

ότι αυτό το θέμα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή το παρόν Δ.Σ., ενδελεχώς το έχουμε 

εξετάσει και πρέπει να πούμε ότι ως ομάδα που ασχοληθήκαμε με τις συγχωνεύσεις, 

αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμο πακέτο και για τη μία περίπτωση και για την άλλη. 

Ξεκινήσαμε μ’ αυτή τη διπλή μορφή, ξεχωρίζοντας τις σχετικές αυτές αρμοδιότητες. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το ένα με το άλλο δεν προσιδιάζει, αλλά όμως και το 

Υπουργείο με την πρώτη εγκύκλιο και μ’ αυτή που έστειλε προχθές, κ. Κοτρώνη θέλω να 

σας πω ότι παίρνουμε όλες τις εγκυκλίους και πραγματικά και την εγκύκλιο του ΠΟΕ 

ΟΤΑ, την τελευταία διευκρινιστική που ήρθε χτες, που δεν μας δίνει καμία δυνατότητα 

να διαχωρίσουμε, να ξεχωρίσουμε 2ο Ν.Π. και μάλιστα τη διατύπωση του Καλλικράτη 

¨έως ένα¨, την έκανε ¨μόνο ένα¨. Ήταν έντονη η αγωνία μας, σας είπε ο κ. Δήμαρχος ότι 

ασχοληθήκαμε μερόνυχτα μ’ αυτή την ιστορία αλλά όμως δεν μπορέσαμε να το 

κρατήσουμε ως ξεχωριστό Ν.Π. Και μάλιστα η πρόσφατη εγκύκλιος τη διακριτότητα 

αυτού του Ν.Π. την θέτει ακόμα πιο εμφανώς και λέει τι ρόλο πρέπει να παίζει, να είναι 

πανελλήνιας εμβέλειας κ.λπ., κ.λπ. και πρέπει να είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο. Αυτή 

τη στιγμή καταρχάς κάνουμε συγχώνευση και σύσταση, δεν κάνουμε σύσταση Ν.Π. 

Συγχωνευόμενα αυτά τα Ν.Π. σύμφωνα με το άρθρο 103 τα δημιουργούμε ένα και 

μοναδικό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα. Έχουν αναζητηθεί από όλη την 

Ελλάδα, από μεγάλους δήμους, από το Υπουργείο μια και είχαμε και μια σχέση 

προσωπικά εγώ με τον Καλλικράτη και με την έντονη αγωνία αυτή να κρατήσουμε αυτό 

το Ν.Π. ως ξεχωριστή οντότητα. Αν φύγουν οι Παιδικοί Σταθμοί ξεχωριστά, ποιοι 

μένουν στο τέλος; Θα μείνει ο Αθλητισμός με τα ΚΑΠΗ. Είναι συμβατές αυτές οι 

ιδιότητες;  

κ. Αναστασιάδης: Θα βάλεις τα παιδιά με τα ΚΑΠΗ; Τα παιδιά είναι ο πλούτος 

της Ελλάδας.  
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κ. Θεμιστοκλέους: Το ΚΑΠΗ με τον Αθλητισμό συμβαδίζουν;  

κ. Πρόεδρος:   Δεν θέλω να διακόψετε ξανά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε ο 

μόνος που διακόπτετε τους ομιλητές. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπατε 50 φορές.  

κ. Θεμιστοκλέους: Απλώς πρέπει να πω κ. Πρόεδρε ότι οι αρμοδιότητες που 

ασκούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς, σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο δίνει τη 

δυνατότητα να ασκούνται όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και από το Ν.Π., το 

Κοινωφελές πρόσωπο που ήδη δημιουργείται με προηγούμενη απόφαση σας. Επομένως, 

καταλήγοντας, θέλω να πω ότι πράγματι δεν παρέχεται καμία δυνατότητα, σύμφωνα με 

την τελευταία εγκύκλιο από το υπουργείο και την τελευταία πληροφόρηση που είχαμε να 

κάνουμε ένα διακριτό τέτοιο Ν.Π. που ευλόγως θα μπορούσε να γίνει αλλά όμως δεν 

καθίστατο δυνατό. Θα υπάρξει ακύρωση της απόφασης, ήδη αυτό ελέγχθηκε και από την 

Περιφέρεια, πως θα μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία και τι έλεγχο θα υποστεί και η 

Περιφέρεια και σε αυτό το θέμα ήταν απόλυτα σαφής.  

Ενόψει αυτών, θα πρότεινα στο Δ.Σ. να μη μπει σ’ αυτή τη διαδικασία. Η άποψη 

μου είναι ότι αυτά έχουν ξεκαθαρίσει απόλυτα από το Υπουργείο, από τις εγκυκλίους 

μέχρι και προχθές το βράδυ κατεβάζαμε εγκυκλίους από το Υπουργείο και πράγματι 

κατά την άποψη μου ως ασχολούμενος με το εν λόγω θέμα φρονώ ότι δεν μας δίνεται η 

δυνατότητα.  

Αυτό το άρθρο 103 παρ. 4 για τον ειδικό ρόλο και με ερώτηση που κάναμε στις 

ημερίδες της ΚΕΔΚΕ μιλάει για ένα Ν.Π., όχι σύνολο παιδικών σταθμών που είναι σε 

όλη την Ελλάδα. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 

ένα Μουσείο για παράδειγμα Φιλαρμονικής, ένα τέτοιο διακριτό Ν.Π. που έχει εμβέλεια 

σε όλη την Ελλάδα. Αυτά κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι 

οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί να γίνουν 2ο Ν.Π.; Δεν υπάρχει. Εσείς σαν Δ.Α. το θέλετε 

να είναι; Το ψάξατε. Νομίζω ότι χάνουμε τσάμπα τον χρόνο μας. Είμαστε όλοι σύμφωνοι 

γι’ αυτό, αλλά κι εγώ προσωπικά το έψαξα, πήρα τηλέφωνα κ.λπ, πήρα και στον κ. 

Χρυσοχοΐδη και έλεγε μάλιστα ¨μέχρι ένα¨, που σημαίνει καθόλου ή ένα Ν.Π.  

Νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρουμε απόφαση, γιατί όλοι συμφωνούμε αλλά 

υπάρχει αδυναμία όσον αφορά την Κεντρική Εξουσία.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

  

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:    Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:    Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 
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κ. Πρόεδρος:   Πρόταση για τη θητεία. Η Δ.Α. προτείνει δύο χρόνια. Επειδή 

είναι 3,5 τα χρόνια, αν υπάρχει κάποια διαφωνία από το Σώμα;  

Προχωράμε στα ονόματα. Είναι 13 τα μέλη, 6 δημοτικοί σύμβουλοι, 4 από τη 

συμπολίτευση και 2 από την αντιπολίτευση. Από τη συμπολίτευση ο κ. Δούκας 

Γεώργιος, η κ. Αρναούτογλου Φωτεινή, ο κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και ο κ. 

Σούζας Ζαχαρίας. Αναπληρωματικά μέλη Αποστολίδου Ραχήλ, ο κ. Καλαϊτζίδης 

Βασίλειος, η κ. Αρβανίτη Σταυρούλα και ο κ. Θεοχάρης Μιχαήλ.  

Δύο από την αντιπολίτευση, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά.  

κ. Μηλίδης: Ο κ. Τατούδης με αναπληρωματικό τον κ. Μοσχολιό.  

κ. Φωτιάδης: Ο κ. Χρυσανθίδης και αναπληρωματικό η κ. Ηλιοπούλου.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν δύο φορείς, Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 

Πρωτοβάθμιας, ο 2ος φορέας είναι η Ένωση Φυσικών και ο Κυνηγετικός. Εδώ εφόσον 

συσταθεί το Σώμα θα μπουν τα μέλη. 

κ. Δήμαρχος: Και από τους δύο αυτούς φορείς, από τον έναν τουλάχιστον θα 

ζητήσουμε να είναι γυναίκα γιατί το 1/3 πρέπει να είναι γυναίκες.  

κ. Πρόεδρος:   Επίσης από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Σερρών 1 

μέλος, και πάμε στους δημότες. 4 οι δημότες, 4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά μέλη. 

Από τα 4 τακτικά είναι ο κ. Ανατολάκης Γεώργιος, η κ. Συμεών Ελένη, ο κ. Νεράντζης 

Βασίλειος και η κ. Θαλάσση Αναστασία. Από τα αναπληρωματικά μέλη είναι ο κ. 

Μπάσιος Γεώργιος, η κ. Καρυπίδου Βασιλική, η κ. Τσεχερίδου Παναγιώτα και η κ. 

Μπουρβάνη Βασιλική.  

Πρόεδρος είναι ο κ. Δούκας Γεώργιος και Αντιπρόεδρος ο κ. Χατζημαργαρίτης 

Μαργαρίτης. 

        

- Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών και σύσταση ¨Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨ Δήμου Σερρών (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).  

 

κ. Γρηγοριάδης:  Το 3ο και το 4ο θέμα έχουν να κάνουν με τη συγχώνευση 

Σχολικών Επιτροπών σε δύο Ν.Π. Το ένα Ν.Π., η μία Σ.Ε. θα είναι για τις Σχολικές 

Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η 2η επιτροπή θα είναι για τις Σχολικές 

Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σ’ αυτό το βήμα από τον Καλλικράτη, από 

τον 3852 άρθρο 103. Να προσθέσω ότι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές 

Μονάδες είναι 64 στον νέο Καλλικρατικό Δήμο, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

17 και θα συνενωθούν και θα γίνουν δύο όπως προείπα.  

Όσον αφορά τα ειδικότερα θέματα που διέπουν τη λειτουργία αυτών των Σ.Ε., θα 

εκδοθούν, εκδίδονται συνέχεια υπουργικές αποφάσεις για τρόπο λειτουργίας των 

επιτροπών. Τα ονόματα θα τα ακούσουμε από εσάς κ. Πρόεδρε.  

κ. Πρόεδρος:   …(διαφωνίες για το προηγούμενο θέμα όσον αφορά τη 

διαδικασία)… 
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Η 11μελής επιτροπή αποτελείται από 3 Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων εκ των 

αρχαιοτέρων φυσικά, 3 εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων βάσει του 

μεγέθους της σχολικής μονάδος, 5 αιρετοί ή δημότες όπως ορίζει ο Καλλικράτης εκ των 

οποίων 3 δημοτικοί σύμβουλοι και 2 δημότες.  

Στην ενιαία αυτή Σ.Ε. της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τους 3 Διευθυντές 

Σχολείων ορίζονται τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: ο κ. Παπούδας 

Αλέξανδρος Διευθυντής Σχολείου Ορεινής με αναπληρωτή του τον κ. Καρδάκο 

Κωνσταντίνο Διευθυντή του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, 2ος ο κ. Χριστοδουλίδης 

Μιχαήλ Διευθυντής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με αναπληρωτή του τον κ. 

Καραδήμου Αθανάσιο Διευθυντή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, 3ος ο κ. 

Καραολάνης Γεώργιος Διευθυντής του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με 

αναπληρωτή του κ. Κουτουρούσιο Χρήστος Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών.  

3 εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ο κ. Αβδελάς 

Κωνσταντίνος εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή του τον κ. 

Μελαχροινό Κωνσταντίνο εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων. 2ος, ο 

Λογοθετίδης Κοσμάς εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με 

αναπληρώτρια την κ. Μετόκη Δήμητρα, εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων. 3ος 

ο κ. Στεφανάκης Στέφανος εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με 

αναπληρώτρια την κ. Μηξιούδη Μαριέτα, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων. 

Πάμε στους 3 δημοτικούς συμβούλους, 2 από τη συμπολίτευση και 1 από την 

αντιπολίτευση με τους αναπληρωτές τους. Από τη συμπολίτευση είναι η κ. Μπιτζίδου – 

Σαρακενίδου Σοφία, αντιδήμαρχος Παιδείας, η οποία τοποθετείται ως Πρόεδρος με 

αναπληρωτή τον κ. Μυστακίδη Παύλο. 2ο μέλος από τη συμπολίτευση ο κ. Βαλτσάνης 

Δημήτριος με αναπληρωτή τον κ. Χράπα Παντελή. Παρακαλώ 1 μέλος από την 

αντιπολίτευση τακτικό και 1 αναπληρωματικό. 

κ. Μηλίδης: Προτείνουμε τον κ. Δινάκη τακτικό μέλος και αναπληρωματικό τον 

κ. Μοσχολιό.  

κ. Πρόεδρος:   Από δημότες έχουμε ως τακτικό μέλος τον κ. Κασάπη Παναγιώτη 

και αναπληρωτή αυτού τον κ. Γρηγορούδη Χρήστο. Παρακαλώ ένα μέλος από τους 

δημότες από την αντιπολίτευση αν έχετε να προτείνετε με τον αναπληρωματικό του.  

κ. Φωτιάδης: Θα τα δώσουμε αύριο τα ονόματα.  

κ. Πρόεδρος:   Εφόσον συμφωνεί το Σώμα εντάξει.  

κ. Κοτρώνης: Εγώ θέλω να καταθέσω την ένσταση μου ότι οι συγχωνεύσεις 

αυτές θα είναι εις βάρος της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και αν υπάρχει το 

σαθρό επιχείρημα στις υπόλοιπες των Ν.Π. ότι γίνεται εξοικονόμηση πόρων κ.λπ., εδώ 

δεν μας εξήγησε κανείς γιατί γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν, φανταζόμαστε 65 Σ.Ε. που 

διοικούνταν από γονείς κ.λπ. τώρα να διοικείται από ένα 11μελές Δ/κό Συμβούλιο; 

Δηλαδή εδώ θα αποφασίσουμε εμείς για τον Προβατά, για το 11ο, το 12ο; Θα τα 

καταφέρουμε όλα αυτά; Εσείς σαν Δ.Α., άσχετα τι λέει ο νόμος, συμφωνείτε; Όλες οι 

Σ.Ε. λειτουργούσαν με το μεράκι των γονιών και ήταν ένας τρόπος να συμμετέχουν στα 

κοινά και να προσφέρουν. Εδώ κανείς δεν μας εξήγησε τι κερδίζουμε μ’ αυτές τις 

συγχωνεύσεις. Άντε με τα άλλα μας εξηγήσατε, τώρα τι θα κερδίσουμε με τις 

συγχωνεύσεις των Σ.Ε.;  
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Εκτός αν συνδέονται με τις καταργήσεις των σχολείων που θα ακολουθήσουν στο 

επόμενο Δ.Σ. Αυτό θέλετε να θέσετε; Τις καταργήσεις των Σχολείων με τη συγχώνευση 

των Σ.Ε. και αυτό για να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα, δεν θα κάνετε κατ’ επιλογή 

εφαρμογή του νόμου. Να εφαρμόζετε τον νόμο αφού θέλετε να τον εφαρμόσετε. Ο 

Καλλικράτης λέει σε κάθε παράταξη γραμματειακή υποστήριξη μέχρι 31/1 και γραφείο 

ξεχωριστό. Να εφαρμόσετε το νόμο.  

κ. Πρόεδρος:   Σαφώς και θα εφαρμοστεί ο νόμος.  

κ. Φωτιάδης: Εγώ κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι προηγουμένως αναφέρθηκα 

σ’ αυτό ακριβώς το σχέδιο που ανακοινώνετε ήδη κ. Πρόεδρε και σας διέκοψα διότι δεν 

θα πρέπει να περάσουμε στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων με το όνομα τους, 

διότι πχ. ο 2ος Διευθυντής θα βγει σε σύνταξη σε 3 μήνες, για να μην έχουμε πάλι ΦΕΚ 

και ταλαιπωρία, είπα στον Γενικό Γραμματέα να ορίσουμε τον φορέα. Οι Διευθυντές με 

βάση την αρχαιότητα θα προκύπτουν.  

κ. Πρόεδρος:   Με βάση την αρχαιότητα, έτσι θα προκύπτει ούτως ή άλλως.  

κ. Φωτιάδης: Αυτό να πούμε μόνο, για να μην θέλουμε ΦΕΚ μετά από 3 μήνες 

με την έξοδο κάποιου στη σύνταξη.  

κ. Πρόεδρος:   Θα αντικατασταθεί με τον αμέσως αρχαιότερο.  

κ. Φωτιάδης: Γι’ αυτό έκανα προηγουμένως την παρέμβαση, για να διευκολύνω.  

κ. Γκότσης: Να πούμε και τα ονόματα της Δευτεροβάθμιας.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν φτάσαμε εκεί. Είμαστε ακόμα στην Πρωτοβάθμια.  

κ. Αρναούτογλου: Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι δεν κάνω αποδεκτή τον 

ορισμό μου στο Ν.Π.Δ.Δ. γιατί και χτες στο συμβούλιο είχα πει ότι έχω ανειλημμένες 

υποχρεώσεις και δεν ήθελα να μπω σαν τακτικό μέλος. Αν είναι εύκολο να με 

απαλλάξετε από αυτή τη θέση.  

κ. Δήμαρχος: Την κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή.  

κα Σαραντίδου:  Επειδή νομίζω ότι το πήρατε σαν πολύ τυπικό το όλο θέμα, δεν 

είναι καθόλου τυπικό. Είναι πολύ ουσιαστικό θέμα η συγχώνευση των Σ.Ε. Ξέρουμε 

πάρα πολύ καλά τι προβλήματα υπήρχαν, τι έχουν … οι Σ.Ε. μέχρι τώρα, τα χρήματα 

που …(δεν ακούγεται)…  

κ. Πρόεδρος:   Παρακαλώ τον κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Για να μην κουράζω το Σώμα, οπωσδήποτε όχι. Ο 

Καλλικράτης θα διαλύσει την Ελλάδα. Όχι.  

κ. Πρόεδρος:   Πάμε σε ψηφοφορία.  

               

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:    Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:    Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 
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- Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών και σύσταση ¨Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨ Δήμου Σερρών (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).  

 

κ. Γρηγοριάδης: Στο ίδιο πνεύμα, όπως και στο 3ο θέμα, η 17 Σ.Ε. θα γίνουν 1, 

ένα Ν.Π.Δ.Δ. Οι ρυθμίσεις που θα διέπονται με υπουργικές αποφάσεις που θα 

ακολουθήσουν και είμαστε υποχρεωμένοι από τον Καλλικράτη, από τον 3852 να έρθει 

σε ψηφοφορία αυτό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Να προχωρήσω στην 11μελή επιτροπή.  

3 Διευθυντές Σχολείων, τακτικό μέλος ο κ. Ταχινοζλής Νικόλαος Διευθυντής του 

5ου Γυμνασίου Σερρών με αναπληρωτή του τον κ. Τραμαρίδη Παύλο Διευθυντή 

Εσπερινού Γυμνασίου Σερρών, 2ος ο κ. Βεκιάρης Γεώργιος Διευθυντής του 1ου Λυκείου 

Σερρών με αναπληρωτή τον κ. Πρωτόπαπα Ιωάννη Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου 

Σερρών, 3ος ο κ. Τενεκετζής Κωνσταντίνος Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Σερρών με 

αναπληρώτρια την κ. Κωστοπούλου Άννα Διευθύντρια Ειδικού ΕΠΑΛ Σερρών.  

2 εκπρόσωποι Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, είναι ο κ. Στεφανάκης 

Στέφανος ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με 

αναπληρώτρια την κ. Μηξιούδη Μαριέτα εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων 

και η κ. Βαλσαμάκη Βαρβάρα εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με 

αναπληρώτρια την κ. Μετόκη Δήμητρα εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.  

κ. Κοτρώνης: Τα ίδια άτομα είναι. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτά τα ονόματα μας έδωσαν κ. Κοτρώνη. Άλλη επιτροπή είναι.  

1 εκπρόσωπος Μαθητών, ο κ. Αντωνιάδης Ιωάννης, πρόεδρος 15μελούς 1ου 

Γενικού Λυκείου Σερρών ως τακτικό με αναπληρωτή τον κ. Κόπαρη Χρήστο 

Αντιπρόεδρο 15μελούς 1ου Γενικού Λυκείου Σερρών.  

3 δημοτικοί σύμβουλοι, 2 από τη συμπολίτευση, 1 από την αντιπολίτευση. Από 

τη συμπολίτευση η κ. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία αντιδήμαρχος Παιδείας ως 

Πρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Χασαπίδη Κωνσταντίνο, 2ος ο κ. Μερετούδης 

Δημήτριος με αναπληρωτή τον κ. Δημητρίου Ευστράτιο. 

Παρακαλώ από την αντιπολίτευση ένα τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.  

κ. Μηλίδης: Προτείνουμε τον κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειο με αναπληρωτή τον κ. 

Ίντο Δημήτριο. 

κ. Πρόεδρος:  Από τους δημότες, 2 δημότες έναν από τη συμπολίτευση και έναν 

από την αντιπολίτευση με τους αναπληρωματικούς. Από τη συμπολίτευση είναι ο κ. 

Γαργαβάνης Ελευθέριος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Χατζηαθανασίου 

Χαράλαμπο. Θέλετε αύριο να μας δώσετε τα ονόματα;         

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 
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Μυστακίδης Παύλος:    Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:    Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 
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Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών μέχρι 31-

12-2010. 

 

κ. Γαλάνης:    κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, πρόκειται για μία 

παρουσίαση, μια πρώτη θα το έλεγα ενδεικτική αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης 

του Δήμου Σερρών, και θα συμπλήρωνα και παρουσίαση του ανθρώπινου δυναμικού του 

Δήμου Σερρών σε ότι αφορά τον Καλλικρατικό Δήμο και τις Κ.Ε. και τα Ν.Π. έως την 

ημερομηνία 31/12/2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η υπηρεσία, και εδώ θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τους συντάκτες του συγκεκριμένου κειμένου, την κ. Γουναρίδου την 

προϊσταμένη του Λογιστηρίου, αλλά και τον κ. Κατιρτζόγλου τον λογιστή του Δήμου 

Σερρών. Είναι ακριβώς για να το πω με απλά λόγια, ότι έχουμε στα χέρια μας από 

στοιχεία και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν οι εξής επιφυλάξεις, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ 

καλά η πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών 

αποτυπώνεται στον Ισολογισμό και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό ακόμη δεν έχει γίνει, 

καλούμαστε να κλείσουμε τον Ισολογισμό το επόμενο διάστημα, ένα ζήτημα είναι αυτό. 

Και ένα δεύτερο το οποίο τίθεται είναι ότι η κατάσταση αυτή, ειδικά όσον αφορά τα 

χρέη, τις υποχρεώσεις δηλαδή, θα είναι αυξητική και μπορώ να σας εξηγήσω για ποιον 

λόγο, για παράδειγμα υπάρχουν και ακαταχώρητα τιμολόγια τα οποία θα έρθουν το 

επόμενο διάστημα, υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες με αυτόν τον τρόπο θα 

ανεβάσουν τα χρέη και δαπάνες για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία 

οπότε θα γίνουν οι νόμιμες αγωγές με τη νομική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού, 

γιατί όταν δεν υπάρχουν νόμιμες συμβάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τον νόμο αυτή η διαδικασία ακολουθείται. Άρα με λίγα λόγια από αυτή την 

άποψη θα ανέβουν, αυτό είναι βέβαιο, θα ανέβουν τα χρέη. Και από την άλλη δεν 

υπάρχει και πλήρης εικόνα των εσόδων, δηλαδή τι εννοώ, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ 

καλά από τον Καλλικράτη θα πρέπει να παίρνουμε ποσοστά και από το ΦΠΑ και από τον 

ΦΑΠ αλλά και από τον φόρο των φυσικών προσώπων. Οι ΚΑΠ που μας έρχονταν μέχρι 

σήμερα, είναι Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, για τον μεν Ιανουάριο 1.200.000 € περίπου, 

για τον μεν Φεβρουάριο 1.300.000 €. Όπως αντιλαμβάνεστε και μπορούν να δουν και οι 

υπάλληλοι του Λογιστηρίου να σας πουν που είναι οι συντάκτες του κειμένου, ότι αυτά 

είναι χρήματα που φτάνουν ίσα – ίσα για τη μισθοδοσία και για κάποιες δαπάνες όπως 

είναι οι ανελαστικές δαπάνες. Επομένως για τα πλέον βασικά, και τίθεται θέμα πλέον με 

όλους αυτούς τους υπαλλήλους που έρχονται στον Δήμο Σερρών, αν αυτά τα ποσά 

φτάνουν για τη μισθοδοσία.  
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Άρα επομένως δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα για τα έσοδα σε ότι αφορά το τι 

μας θα μας έρχεται από τον Καλλικράτη. Επίσης να αναφέρω στο Σώμα ότι η ΣΑΤΑ η 3η 

και η 4η δόση της τάξης του 1 εκ. € για το 2010 δεν έχει έρθει επίσης, δεν έχει αυτό το 

ποσό, όπως επίσης δεν έχει έρθει και ΣΑΤΑ και για το 2011 δεν έχει έρθει ούτε ένα €.  

Αυτά τα λέω όλα για να πω ότι υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις και όσον αφορά το 

ύψος των χρεών και όσον αφορά την δέσμευση μας σαν Δ.Α. και για την παρουσίαση 

ενός σχεδίου εξυγίανσης και προτάσεων συγκεκριμένων τις οποίες θα τις φέρουμε στο 

επόμενο διάστημα, όμως ακριβώς για το λόγο ότι δεν έχουμε την πλήρη και σαφή εικόνα 

ούτε των χρεών ούτε όμως και των εσόδων σ’ αυτή την πρώτη φάση θεωρήσαμε σκόπιμο 

να ενημερώσουμε το Σώμα και τη Σερραϊκή κοινωνία για όλα αυτά που υπάρχουν στα 

χέρια μας. 

Επίσης θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, λέγοντας ότι αυτή η παρουσίαση η 

σημερινή δεν έχει να κάνει καθόλου με την απόδοση ευθυνών αλλά πραγματικά έχει το 

νόημα της ενημέρωσης και του Σώματος εδώ σήμερα αλλά και της Σερραϊκής 

Κοινωνίας.  

Αυτή ήταν η εισαγωγή, θα ήθελα να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα και με 

κάποιους πίνακες για να είναι πιο εύληπτα ορισμένα πράγματα. Θα είμαι πολύ σύντομος, 

οι περισσότεροι έχετε λάβει και το τευχίδιο το συγκεκριμένο και θα προχωρήσουμε 

σύντομα και στους πίνακες και στο τέλος αφού υπάρξει ένα τελικό σχόλιο είμαστε στη 

διάθεση σας και για ερωτήσεις και οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι εδώ. Να διευκρινίσω 

επίσης ότι δεν έρχεται κάτι ούτε για ψήφιση, έρχεται κατ’ αρχήν σαν ενημέρωση.  

Αυτός είναι ο νέος Δήμος Σερρών όπως αποτυπώθηκε και στο συνημμένο τεύχος, 

τα όρια του που τα βλέπετε με μπλε χρώμα, είναι οι συνενωμένοι δήμοι και οι δύο 

κοινότητες, Σέρρες, Λευκώνας, Μητρούσι, Σκούταρι, Άνω Βροντού και Ορεινή.  

Αυτά είναι τα πληθυσμιακά στοιχεία που θεώρησα σκόπιμο σ’ αυτή τη 

καταγραφή να υπάρχουν. Είναι ο πρώην Δήμος Σερρών εδώ 56.145 κατοίκους, ο πρώην 

Δήμος Καπετάν Μητρούσι με το σύνολο του στο τέλος το βλέπετε πολύ καλά. Τα 

πληθυσμιακά όλα αυτά είναι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Του Δήμου Λευκώνα, 

του Δήμου Σκουτάρεως και ο συνολικός πληθυσμός του νέου Δήμου Σερρών σύμφωνα 

με την απογραφή είναι 75.233 κάτοικοι.  

Ανθρώπινοι πόροι του νέου Δήμου Σερρών. Υπάρχουν πίνακες που αναφέρονται 

και στο Τακτικό Διοικητικό Προσωπικό και βλέπετε τα σύνολα τους σαν αποτέλεσμα 

κάτω. Είναι το Τακτικό Τεχνικό Προσωπικό, το Έκτακτο, το Έκτακτο Τεχνικό 

Προσωπικό, εδώ υπάρχει μια καλύτερη απεικόνιση για το πώς ακριβώς βλέπετε ότι το 

μεγάλο κομμάτι της πίτας είναι ο πρώην Δήμος Σερρών ο οποίος έχει 342 υπαλλήλους 

και είναι το 64,90%. Έχουν έρθει και οι καθαρίστριες σχολείων οι οποίες αποτελούν 

πλέον το 13,47% και βλέπετε πως διαμορφώνεται ολοκληρωμένα ο αριθμός των 

υπαλλήλων και μέσα από τους υπαλλήλους που ήρθαν από την πρώην Ν.Α. και από την 

Τ.Υ.Δ.Κ. αλλά και από τους συνενωμένους δήμους και τις κοινότητες του Δήμου 

Σερρών. Υπάρχει κατηγοριοποίηση του προσωπικού ανά μορφωτικό επίπεδο. Αυξήθηκε 

και η κατηγορία του Π.Ε. και Τ.Ε. Έχει φτάσει δηλαδή στο 18.22% και στο 8,16%, Π.Ε. 

και Τ.Ε..  

Και τώρα μπαίνουμε, αφού τελειώσαμε με την παρουσίαση του ανθρώπινου 

δυναμικού στον Δήμο Σερρών, σε στοιχεία οικονομικά, αυτά τα στοιχεία είναι του 2010, 

είναι τα έσοδα για την κάλυψη  λειτουργικών αναγκών,  βλέπετε κάτω ότι είναι της τάξης  
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των 27.201.312,59, αναλυτικά σας παρουσιάζουμε και τις πηγές των εσόδων και κατά 

δημοτικές ενότητες πως ακριβώς διαμορφώνεται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σύνολο 

εσόδων ανά Δήμο, και το σύνολο των εσόδων ανά πρώην Δήμο. Εδώ θα ήθελα 

τελειώνοντας τα έσοδα να πω ότι είναι τα βεβαιωθέντα και όχι απαραίτητα 

εισπραχθέντα. 

Και πάμε στα έξοδα για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Να ξεκινήσω λέγοντας 

ότι είναι της τάξης των 28.301.840,16 € και βλέπετε εδώ και τα … και τις αμοιβές. 

Βλέπετε εδώ ίσως ένα στοιχείο ότι οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού φτάνουν το 

42,82% στο σύνολο. Υπάρχουν επίσης και οι αποσβέσεις παγίων οι οποίες είναι της 

τάξεως των 3.875.000 € κατά προσέγγιση, υπάρχει μια επιφύλαξη γι’ αυτό, είναι κατά 

προσέγγιση από την υπηρεσία και αποτελούν το 13,69%. Να πω εδώ ότι για το σύνολο 

των λειτουργικών εξόδων είναι τα τιμολογηθέντα και όχι απαραίτητα πληρωθέντα. Αυτά 

για να μην υπάρχουν σ’ αυτό το θέμα κάποια παρανόηση.  

Εδώ σας παρουσιάζουμε επίσης και τα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις. 

Όπως αναφέρεται στην στήλη αριστερά υπάρχει η πηγή εσόδων για κάθε περίπτωση. Το 

ποσό είναι της τάξης των 4.244.081,66 €. Εδώ είναι και το σύνολο των εσόδων στο 

κυκλικό διάγραμμα. Πάλι το ίδιο, είναι σύνολο εσόδων για επενδύσεις και ανά πρώην 

Δήμο και στο σύνολο του όλου Δήμου.  

Μπαίνουμε στις υποχρεώσεις σε προμηθευτές. Όπως βλέπετε στην πάνω στήλη 

αριστερά είναι το σύνολο που βγαίνει από την πάνω στήλη αριστερά 5.914.991,84, είναι 

αυτά που οφείλει ο Δήμος στη χρήση αυτής της χρονιάς σε σχέση δηλαδή με τα χρήματα 

που πρέπει να πληρώσει. Να το πω απλά, τα χρήματα που οφείλει να πληρώσει ο Δήμος 

αυτό το έτος. Φυσικά εδώ δεν είναι οι Κ.Ε. και τα Ν.Π., επομένως αυτό είναι οφειλές 

προς τρίτους, προς την αγορά. Και η επόμενη στήλη είναι εξειδικευμένη χρηματοδότηση, 

είναι 1.629.928,81 που είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν, είναι εξασφαλισμένα. Δηλαδή 

η δεύτερη στήλη από κάτω, είναι χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση και υπάρχει στον Δήμο. Φαίνονται ως υποχρεώσεις, στο τέλος όταν θα 

βγάλω το τελικό συμπέρασμα θα δείτε ότι δεν τα προσθέτει η υπηρεσία. Ξεκαθαρίζω ότι 

ο Δήμος Σερρών έχει αυτό το ποσό, τα 5.914.991,84. Αυτά είναι τα χρήματα που 

οφείλουμε σε προμηθευτές.  

Αυτές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις του διευρυμένου Δήμου.  

Θα ακολουθήσουν μετά από κάποια στιγμή και οι Κ.Ε., όπως και τα δάνεια. Θα 

τα δείτε όλα αναλυτικά.  

Εδώ είναι το σύνολο απαιτήσεων ανά πρώην Δήμο. Απαιτήσεις από ιδιώτες και 

επαγγελματίες. Να εξηγήσω λίγο για τις απαιτήσεις, ότι ναι μεν φαίνονται αυτά τα ποσά 

αλλά οι απαιτήσεις 1ον θα πρέπει να εξηγηθεί ότι πολλές από αυτές είναι επισφαλείς και 

θα κληθούμε σαν Δ.Σ. να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για ορισμένες από αυτές, οι 

οποίες, και ίσως είναι και αρκετά μεγάλα ποσά, θα πρέπει να τις διαγράψουμε σύμφωνα 

με το νόμο και είναι από παλιές χρήσεις, είναι από το 2003. Δηλαδή για να σας δώσω 

παραδείγματα, υπάρχουν περιπτώσεις με λάθος πρόστιμα, μέχρι περιπτώσεις που 

κάποιος έφυγε από τη ζωή και εμείς συνεχίζουμε να μεταφέρουμε αυτή την απαίτηση. 

Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται εδώ και 

φαίνεται ένα μεγάλο ποσό και ίσως να νομίζει κανείς ότι μπορούμε αυτά τα χρήματα όλα 

στο σύνολο τους να τα διεκδικήσουμε.  
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Είναι απαιτήσεις που έχουν μεταφερθεί από παλιές χρήσεις, από το 2003 και 

πολλές από αυτές είναι ήδη επισφαλείς και θα έπρεπε να διαγραφούν, δηλαδή έχουν 

παραγραφεί ήδη και είναι βέβαιο ότι η υπηρεσία το επόμενο διάστημα θα φέρει μια 

τέτοια εισήγηση εδώ για να τις δούμε αναλυτικά.  

Υποχρεώσεις σε δάνεια. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις σε δάνεια. Και από τον 

πρώην Δήμο Σερρών αλλά και από τις άλλες δημοτικές ενότητες. Τα ποσά τα έχετε δει 

αναλυτικά και στο τευχίδιο. Υπάρχει εδώ ένα στοιχείο, είναι η ετήσια δόση, χρεολυτική, 

661.663 € και εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι και ο τόκος και τα συναφή έξοδα ανήκαν 

στο έτος του 2010 στο ποσό των 221.060,084 €. Αυτό το ποσό δηλαδή πρέπει να 

πληρώνουμε ετησίως, τουλάχιστον για φέτος πρέπει να πληρώσουμε αυτή τη χρεολυτική 

δόση συν τους τόκους που σας ανέφερα. Βλέπετε εδώ αναλυτικά και τα δάνεια.  

Εδώ είναι τα ταμειακά διαθέσιμα ανά πρώην Δήμο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για 

τα ταμειακά διαθέσιμα. Τα έχετε δει στο σύνολο τους, δεν θέλω να θεωρηθεί από 

κάποιον ότι αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα είναι χρήματα ζεστά που υπάρχουν στο ταμείο 

του Δήμου αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε υποχρεώσεις προς 

προμηθευτές. Είναι χρήματα που είναι εξασφαλισμένα και αφορούν απαλλοτριώσεις ή 

είναι χρήματα που είναι για σκοπούς συγκεκριμένους και δεν είναι χρήματα, όπως και η 

μισθοδοσία που καλούμαστε να έχουμε δύο μισθοδοσίες στο ταμείο και αυτή τη στιγμή 

μπορώ να πω ότι έχουμε με το ζόρι μία, επομένως είναι χρήματα τα οποία δεν μπορούμε 

να τα αγγίξουμε για να πληρώσουμε αύριο κιόλας κάποιους από τους προμηθευτές μας 

τους οποίους οφείλουμε τα ποσά που προανέφερα. Εδώ είναι το σύνολο του διευρυμένου 

Δήμου Σερρών για τα ταμειακά διαθέσιμα.  

Εδώ είναι κάποια συμπεράσματα της οικονομικής κατάστασης. Υπάρχει αυτό το 

έλλειμμα ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα της τάξης του 1.100.527,57 € που σε ποσοστό 

ανέρχεται στο 4,04% επί του συνόλου των εσόδων. Αναφέρεται το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του διευρυμένου Δήμου που ανέρχεται σ’ αυτό το ποσό 

των 7,5 εκ. € περίπου και αυτό αποτελεί το 74% του συνόλου των εσόδων, όπως επίσης 

και το υπόλοιπο των δανείων είναι λίγο πιο πάνω από 6,5 εκ. €, προσθέστε εδώ και τα 4 

εκ. που θα δείτε λίγο πιο κάτω από τη ΔΕΥΑΣ.  

Όπως σας εξήγησα για τις απαιτήσεις του διευρυμένου Δήμου και έκανα μια 

παρέμβαση, αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να φαίνονται στα 3.123.000 € περίπου όμως 

σας λέω ότι όπως μου ανέφερε και η υπηρεσία, πρόκειται για απαιτήσεις οι οποίες είναι 

από παλιές χρήσεις και πολλές από αυτές είναι πολύ δύσκολο να εισπραχθούν. Θα 

κληθούμε τις επισφαλείς να τις διαγράψουμε. Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και συμπίεσης και του λειτουργικού κόστους και στα 

διάφορα έξοδα και στις παροχές τρίτων και στα αναλώσιμα ανταλλακτικά παγίων. Αυτό 

να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν οι συγκεκριμένες προτάσεις στο Δ.Σ.  

Να πάμε στα Ν.Π. και στις Κ.Ε. Όπως βλέπετε είναι οι ανθρώπινοι πόροι των 

Ν.Π. Οι υπάλληλοι μας στο σύνολο τους είναι 111, σε όλα τα Ν.Π., θα το είχατε δει και 

στη συγχώνευση, ήταν ένα θέμα που αποφασίσαμε πριν από λίγο. Αυτό είναι και στο 

κυκλικό διάγραμμα το σύνολο των εργαζομένων των Ν.Π. και εδώ αναλυτικά σε κάθε 

Ν.Π. πόσοι είναι οι εργαζόμενοι, στα ραβδογράμματα.  

Οι ανθρώπινοι πόροι των Κ.Ε. στο σύνολο τους είναι 109, βλέπετε αναλυτικά 

πως κατανέμονται σε κάθε Κ.Ε.  
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Η ΔΕΥΑΣ, αναφέρεται ξεχωριστά, έχει προσωπικό της τάξης των 106 ανθρώπων. 

Αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΕΥΑΣ και αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 

κατηγορίες. Εδώ είναι και το σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΣ, βλέπετε και την 

πορεία της επιχείρησης από το 1992, από την ίδρυση της, μέχρι το 2010. Τη διακύμανση 

του προσωπικού. 

Ακολουθεί η οικονομική κατάσταση των Ν.Π. όλων κατά σειρά, αναλυτικά. Οι 

υποχρεώσεις τους, οι απαιτήσεις τους. Αυτά τα στοιχεία των Ν.Π. και των Κ.Ε. είναι 

όπως τα έστειλαν τα συγκεκριμένα Ν.Π. και οι Κ.Ε. στο Λογιστήριο του Δήμου Σερρών. 

Και τα διαθέσιμα τους. Εδώ είναι με ραβδογράμματα. Η οικονομική κατάσταση των Δ.Ε. 

πλην της ΔΕΥΑΣ, όπως αναφέρεται και αναλυτικά ανά Δ.Ε., φαίνονται και οι 

υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις από τρίτους και οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τον 

Δήμο και τα διαθέσιμα. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω ένα στοιχείο, γιατί φαίνεται ότι 

στα διαθέσιμα ίσως υπάρχει ένα μεγάλο ποσό και ίσως να θεωρήσει κανείς ότι αυτά τα 

χρήματα πάλι είναι ζεστά στο ταμείο για να τα αξιοποιήσουμε. Είναι στο ταμείο της 

ΔΑΕΚΑΣ, πρώην ΚΑΔΕ, που πρόλαβε ο Δήμος Σερρών και την μετέτρεψε στη 

Ανώνυμη Εταιρεία διαθέσιμα 976.000 € αλλά είναι χρήματα που πήρε απόφαση το Δ.Σ. 

να διατεθούν πάλι για τέτοιους σκοπούς, για φωτοβολταϊκά συγκεκριμένα και 

ενδεχομένως συμμετοχή σε κάποια άλλα υδροηλεκτρικά, είναι από την πώληση χρήματα, 

το 1 εκ. €, της πώλησης του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην ΔΕΗ από την ΚΑΔΕ. Γι’ 

αυτό και βγαίνει αυτό το μεγάλο ποσό στα διαθέσιμα.  

Εδώ επίσης είναι τα έξοδα λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ κατ’ εκτίμηση, το 2010, όπως 

μας τα έστειλε η ΔΕΥΑΣ. Αυτά είναι τα λειτουργικά της έξοδα σε κυκλικό διάγραμμα. 

Τα έσοδα της ΔΕΥΑΣ που προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Εδώ πάλι 

βλέπετε αναλυτικά και σε κυκλικό διάγραμμα τα έσοδα. Οι απαιτήσεις που έχει η 

ΔΕΥΑΣ στις 31/12/2010 όπως έχουν διαμορφωθεί ανά έτη.  

Συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης των Ν.Π. και των Επιχειρήσεων, το 

σύνολο των υποχρεώσεων όπως τα έχουμε δει αναλυτικά πλην της ΔΕΥΑΣ ανέρχεται 

στο ποσό του 1.700.000 € περίπου και της ΔΕΥΑΣ 452.000 € περίπου. Το σύνολο των 

απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.970.000 € περίπου χωρίς τη ΔΕΥΑΣ. Φυσικά, 

εδώ όπως βλέπετε αναφέρεται ότι μεγάλο μέρος αυτών των απαιτήσεων οφείλουν πρώην 

δήμοι προς τις Κ.Ε., είναι χρήματα δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε είναι συγκοινωνούντα 

δοχεία ο Δήμος με τις επιχειρήσεις και είναι χρήματα επιχορήγησης, είναι χρήματα που 

καλούνταν ή έπαιρνε απόφαση ο εκάστοτε Δήμος συνενούμενος, να δώσει προς τις Κ.Ε. 

Της δε ΔΕΥΑΣ ανέρχεται στο ποσό περίπου των 2 εκ. € και τα ταμειακά διαθέσιμα τα 

οποία ήδη τα έχουμε αναφέρει.  

Εδώ λοιπόν, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα. Πρέπει να σας τα πω όσο πιο 

αναλυτικά γίνεται. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα πω καταρχήν ένα σχόλιο ολοκληρώνοντας. 

Η κατάσταση του Δήμου Σερρών όπως όλοι αντιλαμβάνεστε δεν είναι ευχάριστη, όμως 

πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση ότι είναι αναστρέψιμη. Χρειάζεται και συνεχής έλεγχος 

και προς τη μείωση των δαπανών και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, όπως σας 

είπα και στο εισαγωγικό μου σχόλιο είναι ανάγκη να καθίσουμε πρώτα τα έσοδα και τα 

χρέη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας, και αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όπως σας 

είπα  υπάρχουν  ακαταχώρητα  τιμολόγια,  κατατίθενται  αγωγές με μεγάλα ποσά, άρα θα 
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αυξηθούν τα χρέη, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και από την άλλη τα έσοδα του 

Καλλικρατικού Δήμου μέσα από τους ΚΑΠ που μας στέλνει η Πολιτεία δεν έχουν ακόμη 

διασαφηνιστεί. Έρχονται χρήματα Ιανουάριο – Φεβρουάριο, τέτοια που καλύπτουν μόνο 

τη μισθοδοσία και ίσως κάποιες ανελαστικές δαπάνες.  

Επομένως σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας πω αναλυτικά ότι το σύνολο των 

υποχρεώσεων του Δήμου μετά των Δημοτικών και Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Ν.Π. 

έχουν ως εξής: οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Σερρών με εξασφαλισμένη 

πίστωση, όπως σας είχα αναφέρει από ΣΑΤΑ είναι 1.629.928,81. Σας είπα αυτά τα 

χρήματα ότι υπάρχουν, είναι εξασφαλισμένα. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του 

Δήμου Σερρών χωρίς εξασφαλισμένη πίστωση, δηλαδή χρήματα που πρέπει εμείς αύριο 

κιόλας, σ’ αυτή τη χρήση να πληρώσουμε προς προμηθευτές, προς την αγορά, και είναι 

χρέη, είναι της τάξεως 5.914.991,84 σαν Καλλικρατικός Δήμος και οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των Ν.Π. είναι της τάξεως των 2.189.398,66. Αυτό 

μας κάνει ένα σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της τάξεως περίπου κοντά στα 10 

εκ. Εδώ όμως, όπως ακριβώς σας είπα, θα πρέπει να βγουν αυτά τα χρήματα των 

εξασφαλισμένων πιστώσεων, της ΣΑΤΑ δηλαδή, το 1.629.928,81 και το τελικό 

συμπέρασμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύνολο δηλαδή υποχρεώσεις του 

Δήμου Σερρών χωρίς εξασφαλισμένη πίστωση, δηλαδή τα λεφτά που πρέπει να βρούμε 

αύριο για να πληρώσουμε τους προμηθευτές που είναι κοντά στα 6 εκ. συν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τον Ν.Π. που είναι λίγο πιο πάνω 

από τα 2 εκ. €, μας κάνει 8.104.390,50 και όπως ακριβώς σας λέω, αυτό το ποσό 

ενδέχεται να αυξηθεί και είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί γιατί βλέπω ότι και αποφάσεις 

δικαστικές έρχονται, και αγωγές γίνονται για τις μη νόμιμες συναφθείσες συμβάσεις, άρα 

είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να φτάσουμε αρκετά πάνω από τα 8 εκ.  

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Σερρών, είναι 6.626.976,20 και οι 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και Ν.Π., εδώ είναι και το δάνειο της ΔΕΥΑΣ, είναι 

4.731.000 € περίπου. Άρα μας κάνουν ένα σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

τάξεως 11.358.000 €. Άρα όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε από τη μία πλευρά τα 8.100.000 

τα οποία βαίνουν αυξητικά, αυτό είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν τα χρέη μας όταν θα 

κλείσουμε Ισολογισμό και επίσης έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 

δάνεια και από το της … αλλά και τα άλλα δάνεια που ήρθαν από τις άλλες δημοτικές 

ενότητες και από το δάνειο το μεγάλο που υπάρχει στη ΔΕΥΑΣ.  

Να πω και τις απαιτήσεις του Δήμου Σερρών, ότι εδώ υπάρχει στον επόμενο 

πίνακα, θα το διευκρινίσει και η υπηρεσία ότι εδώ υπάρχει ένα λάθος. Οι απαιτήσεις 

είναι της τάξεως των 5.736.894,65 € και εδώ ο όρος που μπήκε για τα διαθέσιμα δεν 

είναι σωστός, γιατί όπως σας εξήγησα και θα εξηγήσει και η υπηρεσία τα διαθέσιμα που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ταμείο μας είναι χρήματα τα οποία είναι για άλλους 

σκοπούς. Ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώσει αύριο από αυτά τα χρήματα προμηθευτές. 

Είναι χρήματα που πρέπει να πάνε σε απαλλοτριώσεις, σε έργα, σε μισθοδοσία, 

επομένως δεν υπάρχει συζήτηση ότι αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε 

πληρώνοντας την αγορά.  Κι εδώ να πω καταλήγοντας ότι υπάρχουν αυτές οι επισφαλείς 

απαιτήσεις όπως ανέφερα οι οποίες είναι χρήματα που έρχονται, είναι απαιτήσεις που 

έρχονται από παλιές χρήσεις, από το 2003, θα είναι δύσκολο να τις εισπράξουμε, θα είναι 

θέμα Δ.Σ. αυτό είναι βέβαιο, ότι μπορούμε να εισπράξουμε είναι βέβαιο ό,τι περνάει από 

το χέρι μας θα το κάνουμε.   
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Από εκεί και πέρα, ότι πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να έρθει για διαγραφή, γιατί 

ήδη αυτές οι απαιτήσεις είναι επισφαλείς και αυτό θα έρθει σαν εισήγηση και 

καταλήγοντας θέλω να πω ότι όπως σας είπα δεν είναι ευχάριστη η εικόνα, υπάρχει ένα 

αρκετά μεγάλο άνοιγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε την ψυχραιμία μας, 

χρειάζεται ένας διαρκής και συνεχής έλεγχος, χρειάζεται το επόμενο διάστημα όταν θα 

γίνουν αυτές οι απαραίτητες ενέργειες που σας είπα, το κλείσιμο των Ισολογισμών, και 

εδώ από τον Καλλικράτη είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε νωρίτερα από άλλες 

χρονιές. Φανταστείτε όμως ότι υπάρχουν ζητήματα σε άλλες δημοτικές ενότητες 

ανέλεγκτων χρήσεων τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή υπάρχουν δημοτικές ενότητες και 

θα το δείτε στο Δ.Σ. θα έρθουν αυτές οι εισηγήσεις οι οποίες δεν έχουν κλείσει 

Ισολογισμούς και το 2008 και το 2009 και το 2010. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε 

τέτοια ζητήματα και πραγματικά, κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με 

ακούσατε και οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι στη διάθεση σας για τυχόν ερωτήσεις.  

Αυτή είναι μια καταρχήν παρουσίαση με τις επιφυλάξεις που ανέφερα της 

κατάστασης της οικονομικής έως 31/12/2010. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.     

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε και κ. Αντιδήμαρχε, η ΔΕΥΑ είναι μια ξεχωριστή 

επιχείρηση. Ουδεμία σχέση έχει με τα οικονομικά του Δήμου. Και σαν αμοιβές 

προσωπικού, και σαν λειτουργία και στα πάντα. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί 

ενσωματώσατε το δάνειο των 4.731.000 €, μέσα στις οφειλές του Καλλικρατικού Δήμου. 

Η ΔΕΥΑ είναι μια ξεχωριστή επιχείρηση, έκανε τις αυξήσεις, βλέπουμε τους μισθούς αν 

κάνουμε μια διαίρεση το ετήσιο που ξοδεύουν με το 106 θα δούμε πόσο είναι το χρόνο. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί το ενσωματώσατε. Για να φαίνεται μεγαλύτερη η οφειλή; Ότι 

χρωστάμε περισσότερα; Δεν βρίσκω το λόγο δηλαδή.  

κ. Γαλάνης: Όπως σας ανέλυσα στο τέλος, ανέφερα συγκεκριμένα ποιες είναι οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τα χρέη δηλαδή του Δήμου Σερρών και ανέφερα ότι είναι 

περίπου στα 6 εκ. € και δεν είναι αυξητικός με τα στοιχεία που έρχονται στην υπηρεσία 

στο Λογιστήριο. Και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των Ν.Π., 

εκεί αναφέρεται και η ΔΕΥΑΣ, γιατί θέλησα να σας παρουσιάσω εδώ, δηλαδή τα 

2.189.000 € έχουν τα Ν.Π., οι Κ.Ε. και οι ΔΕΥΑ. Ήθελα να σας δώσω μια πλήρη εικόνα 

γιατί αυτά ο Δήμος έχει να τα αντιμετωπίσει. Η ΔΕΥΑ είναι μια επιχείρηση του Δήμου 

Σερρών, δεν είναι επιχείρηση κάποιου άλλου.  

κ. Γκότσης: Ναι αλλά όταν κάνει αυξήσεις κ.λπ. δεν περνάει από το Δ.Σ. Τις 

κάνουν εκεί.  

κ. Γαλάνης: Δεν νομίζω κάνετε λάθος. Περνάει.  

κ. Γκότσης: Το ότι βάλανε την αύξηση 4,75% μας ρώτησαν; 

κ. Γαλάνης: Πρόκειται για τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Νομίζω ότι τώρα 

μπλέκεται κάτι που δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Τι θέλω να πω, υπήρχε πρόθεση 

της Δ.Α. να δείξει μια πρώτη εικόνα. Μέσα σ’ αυτή τη πρώτη εικόνα θα ήταν άδικο να 

παραλείψουμε, να εμφανίσουμε τα στοιχεία και της ΔΕΥΑ. Και μάλιστα για να μην 

υπάρξουν παρανοήσεις, ξεχωρίζουμε αναφέρω συγκεκριμένα ποιες είναι οι υποχρεώσεις 

προς προμηθευτές του Δήμου Σερρών και ποιες των Ν.Π., των Κ.Ε. και της ΔΕΥΑ.  

κα Ηλιοπούλου:  Στον πίνακα 13 σελ. 21, που μιλάει για τις Κ.Ε. απλά τυχαίνει 

να το γνωρίζω, στην επιχείρηση Σκουτάρεως έχει 5 αορίστου χρόνου και 12 ορισμένου, 

είναι λάθος που λέει 17 ορισμένου. Στη σ. 21 στον πίνακα 13, στη Δ.Κ.Ε. Σκουτάρεως.  
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Είναι 5 αορίστου και 12 ορισμένου χρόνου. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχα 

ακούσει αλλά δεν το λέω τόσο υπεύθυνα και σε κάποιες άλλες. 

κ. Γαλάνης: Τα στοιχεία αυτά είναι όπως τα παρέδωσε στο Λογιστήριο, γιατί 

απευθύναμε αίτημα εγγράφως σε όλα τα Ν.Π. και οι Κ.Ε., δέχομαι τη διόρθωση, 

πραγματικά γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πως είναι τα πράγματα. 

κα Ηλιοπούλου: Και να ρωτήσω μια ερώτηση ακόμα, στη σ. 25 στον πίνακα 

15β, πάλι είναι για τις Κοινωφελείς, είναι ερώτηση, απλά όταν διάβαζα είχα μια απορία, 

γιατί έχω δουλέψει και εγώ με προγράμματα σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, εκεί στην 

Κ.Ε. Λευκώνα που λέει ¨απαιτήσεις από τρίτους 0¨. Από ότι ξέρω προγράμματα Μαζικού 

Αθλητισμού και Βοήθεια στο Σπίτι έρχονται τα χρήματα στη διάρκεια. Αυτή τη στιγμή 

υλοποιούνται προγράμματα στο Λευκώνα Μαζικού Αθλητισμού και Βοήθεια στο Σπίτι, 

οπότε δεν έχουν απαιτήσεις από τρίτους;  

κ. Γαλάνης: Αυτό θέλω να το διευκρινίσω και να το επισημάνω, τα στοιχεία 

είναι όπως μας τα έστειλε στην υπηρεσία το κάθε Ν.Π. και η Κ.Ε. και αν πραγματικά 

υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο το δέχομαι γιατί όπως σας είπα είναι ενδεικτική η 

παρουσίαση. Θα παρακαλούσα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες αν θέλουν επί του 

θέματος.  

κ. Γάτσιος: Εάν τον μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο που πήραμε 1.200.000 και 

1.300.000 αντίστοιχα είναι τα αντίστοιχα ποσά που έπαιρναν όλοι οι συνενωμένοι δήμοι. 

2ον, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και ποσά τα οποία 

δεν καταθέσαμε εμείς ως ποσά, χρήματα δηλαδή, και μπορώ να πω για την δική μας 

κοινότητα τουλάχιστον, αλλά δώσαμε αρκετά, δηλαδή 30.000 € για Κοινοτικούς 

σκοπούς από την Τράπεζα Ελλάδας, δεν αναφέρονται εδώ, 4.000 για το ΚΕΠ δεν 

αναφέρονται εδώ. Αυτά πιστεύω, όπως είπε και η κ. Ηλιοπούλου ότι υπάρχουν 

προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού που δύο χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει χρήματα αλλά 

κάποια στιγμή ευελπιστούμε να τα πάρουμε, όπως επίσης και η ΣΑΤΑ. Εάν πάρουμε όλα 

αυτά τα χρήματα και βλέποντας εδώ κάποια στοιχεία που κράτησα, τα 8 εκ. 

βραχυπρόθεσμες οφειλές, 5.600.000 απαιτήσεις, δεν μπορούμε βεβαίως όλες να τις … 

δεν είναι απαγορευτικό κατά την άποψη μου το χρέος. Να σας πω μόνο ενημερωτικά, 

ήμουν στα Γιάννενα προχτές και διάβαζα μια εφημερίδα που έχει 52 εκ. € ο Δήμος 

Ιωαννιτών χρέη. Και ένα ακόμη ερώτημα ήθελα να βάλω, στις Δ.Ε. που φαίνεται μια 

υποχρέωση, αυτή η υποχρέωση, η περισσότερη απαίτηση για τις Δ.Ε. είναι από τους 

ίδιους τους δήμους, μπαίνει και από τον Δήμο σαν υποχρέωση και από τη Δ.Ε.; Γιατί αν 

μπαίνει έτσι πάει διπλό το όφελος ενώ δεν είναι έτσι.  

κ. Μηλίδης:  κ. Αντιδήμαρχε, είπατε κάπου για τα διαθέσιμα ότι υπάρχουν αυτά 

αλλά είναι για κάποιους σκοπούς. Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τους προμηθευτές, το 

τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν που έχουμε χρόνια να τους πληρώσουμε. Ρωτάω το εξής, 

είπατε ότι από αυτά τα διαθέσιμα είναι και για έργα, δεν θα μπορούσε κάποια από αυτά 

να πάνε στο να πληρωθούν οι προμηθευτές; Θα τα πούμε βέβαια εκτενέστερα σε άλλο 

συμβούλιο, δεν θα μπορούσε; Γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή πρωταρχικό είναι αυτό. Και 

ένα δεύτερο, θα δούμε βέβαια την εισήγηση που θα φέρετε, εάν αυτή τη στιγμή γνωρίζει 

ακριβώς ο Δήμος την ακίνητη περιουσία του, ποια είναι αυτή και ποια είναι 

καταπατημένη. Γιατί διαβάσαμε, όχι για τον Δήμο, γενικότερα, ότι αυτή τη στιγμή ούτε 

καν στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι γίνεται.  
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κ. Μυστακίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, περισσότερο σαν τοποθέτηση θα 

ήθελα συμπληρωματικά να πω σ’ αυτά που εξέθεσε ο κ. Αντιδήμαρχος. Ότι εκτός από 

αυτά τα χρέη και εκτός από αυτά που εκκρεμούν στα δικαστήρια και δεν ξέρουμε τι θα 

γίνει, υπάρχει μια άλλη κατηγορία χρεών, από εργολάβους και προμηθευτές οι οποίοι 

δούλεψαν και προμήθευσαν χωρίς παραστατικά και έχουν απαιτήσεις και δεν ξέρουμε 

πως θα κινηθούν και τι θα γίνει μ’ αυτά.  

κ. Κατιρτζόγλου (υπάλληλος Λογιστηρίου):  Το ερώτημα του κ. Γάτσιου 

καταρχήν να απαντήσουμε, αν συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις των Ν.Π. για τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, στο τελικό συμπέρασμα που διατύπωσε ο κ. Αντιδήμαρχος, 

βέβαια δεν ήταν στον πίνακα, όπως θα είδατε τις απαιτήσεις των Ν.Π. δεν τις 

συμπεριλάβαμε στη διαφορά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Με την έννοια ότι 

καταρχήν δεν έχουν αυτές οι συμβάσεις ελεγχθεί από την Υπηρεσία, είναι αυτό που 

είπαμε ότι είναι στοιχεία που μας αποστείλανε σε ένα αίτημα που κάναμε και κατά 2ον, 

δεν ξέρουμε και αν υπάρχει σε κάποιο βαθμό και οικονομική δυνατότητα, νομίζω ότι σε 

κάποιες επιχειρήσεις είναι και θέμα της Δ.Α. μέσα από τις περικοπές που γίναν το 2010, 

δεν ξέρουμε αν γίναν και οι αντίστοιχες περικοπές στις επιχορηγήσεις των Ν.Π. Στον 

Δήμο Σερρών από ότι ξέρω στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε αυτό, δηλαδή είχαμε 

μια προγραμματική σύμβαση και ακολούθησε η περικοπή της τάξης του 30% της ΚΑΠ 

όπως ξέρετε πέρσι από το Κράτος. Αναπροσαρμόστηκαν αυτές οι επιχορηγήσεις στον 

Δήμο Σερρών, δεν ξέρω αν έγινε και στους άλλους δήμους. Γι’ αυτόν τον λόγο είπαμε να 

μην συμπεριλάβουμε ούτε στις υποχρεώσεις ούτε στις απαιτήσεις τη διαφορά αυτή που 

σας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος και κατά την άποψη μου εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στο 

τι χρήματα θα πρέπει να βρεθούν άμεσα και υποχρεώσεις οι άμεσες, αυτές για τις οποίες 

δεν υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση, είναι 8.100.000. Οι απαιτήσεις οι οποίες θα δούμε 

και σε τι βαθμό μπορούν όλες να γίνουν ρευστό, να ρευστοποιηθούν, είναι γύρω στα 

5.700.000 και του Δήμου και των Ν.Π.  

Εδώ είναι τα βεβαιωμένα και τα τιμολογηθέντα. Όπως καταλαβαίνετε εκκρεμεί 

ένα έσοδο το οποίο δεν πρόλαβε να βεβαιωθεί μέσα στη χρήση, οπότε δεν μας το 

απέστειλε η υπηρεσία της αντίστοιχης κοινότητας ή Δήμου και προφανώς τυχόν δαπάνες 

οι οποίες δεν έχουν τιμολογηθεί για κάποιο λόγο. Όσον αφορά τις δαπάνες φοβάμαι ότι 

θα επιδεινωθεί.  

Αν τυχόν έρθουν χρηματοδοτήσεις οι οποίες δεν βεβαιώθηκαν προφανώς, όπως 

είπαμε και το τελικό ξεκαθάρισμα θα γίνει με τους Ισολογισμούς κλεισίματος των 

Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοινοτήτων, ο Ισολογισμός κλεισίματος αυτών θα είναι 

στην ουσία Ισολογισμός Απογραφής του νέου Δήμου. Και σύμφωνα με τον Καλλικράτη 

αλλά και με τα διατάγματα που βγήκαν, φέτος είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε 

Ισολογισμούς στις 31/1. Καλώς εχόντων των πραγμάτων δηλαδή, στη 1/4 θα έχουμε μια 

πολύ καλή αποτύπωση και πιθανώς να συμπεριληφθούν και αυτά τα βεβαιωμένα τα 

οποία δεν πρόλαβαν οι υπηρεσίες να τα βεβαιώσουν γιατί ήρθαν τελευταία στιγμή.  

κ. Γαλάνης:   κ. Κατιρτζόγλου μήπως μπορείτε να διευκρινήσετε και το θέμα που 

έθεσε η κ. Ηλιοπούλου για τις Δ.Ε., αν υπάρχουν για παράδειγμα οι απαιτήσεις προς 

τρίτους στον Λευκώνα; Γιατί το μηδενικό φαντάζομαι ότι είναι στοιχείο που μας έστειλε 

ο Λευκώνας.  
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κ. Κατιρτζόγλου (υπάλληλος): Εμείς στείλαμε εγγράφως, πολλές φορές η 

αλήθεια είναι ότι και λόγω του κατεπείγοντος πολλές φορές στείλαμε και με φαξ, και με 

φαξ μας απαντήθηκαν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις τους. Αυτά καταγράφηκαν από 

τις κοινότητες και από τις δημοτικές ενότητες και τις υπηρεσίες τους. Τώρα όπως σας 

είπα είμαστε υποχρεωμένοι ούτως ή άλλως κλείνοντας τους Ισολογισμούς, αυτά που μας 

αποτυπώθηκαν εγγράφως ή με ένα φαξ να τα διασταυρώσουμε. Πιθανόν, όπως είπαμε 

και πρωτύτερα να υπάρχουν κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις γιατί ούτως ή άλλως 

μέσα από τη διαδικασία των Ισολογισμών θα αναγκαστούμε να ελέγξουμε τα στοιχεία 

που μας αποστάλθηκαν.  

κ. …:   Όλες οι δημοτικές ενότητες κ. Κατιρτζόγλου έχουν απαντήσει; Μας έχουν 

δώσει στοιχεία άπαντες; Υπάρχει κανείς που δεν έδωσε στοιχεία; 

κ. Κατιρτζόγλου (υπάλληλος): Έχουν απαντήσει. Φημολογούνται ότι κάποιες 

υποχρεώσεις Δήμων να ανέβουν γιατί ακούγονται εκ των υστέρων εργολαβίες οι οποίες 

προσφεύγουν σε δικαστήρια. 

κ. …: Αν μας απαντήσαν, αν μας δώσαν στοιχεία οι δημοτικές ενότητες, αυτό 

θέλω μόνο. 

κ. Κατιρτζόλγου (υπάλληλος): Ανταποκρίθηκαν όλοι.  

κα Γουναρίδου: Στη σ. 18, φαίνονται ταμειακά τι παραλάβαμε από τις δημοτικές 

ενότητες και τις κοινότητες, τι χρήματα παραλάβαμε και μέσα στο γραμμάτιο φαίνονται 

αναλυτικά όλες οι χρηματοδοτήσεις. Ότι χρήματα έχουμε παραλάβει, δεν μπορούμε αν 

είναι για την κοινότητα Ορεινής κάποιο ειδικευμένο έσοδο, δεν μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε εμείς για κάτι του Δήμου. Ότι δεν έχει γίνει αποδοχή πρέπει να 

ενημερωθεί το Δ.Σ. για να γίνει αποδοχή. Αλλά στη σ. 18 φαίνεται τι έχουμε παραλάβει 

από τις δημοτικές ενότητες και από τις κοινότητες.  

κ. Γαλάνης: Λίγο να διευκρινίσετε κ. Γουναρίδου το θέμα των διαθεσίμων, 

τέθηκε και από τον κ. Μηλίδη. Ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που φαίνεται στο ταμείο. 

κα Γουναρίδου: Στο ταμείο φαίνεται ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν είναι όμως 

έτσι, καταρχήν ο Δήμος Σερρών που φαίνεται ότι έχουμε 3.184.956,64 τα 2.153.366 είναι 

για αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία. Είναι τακτικά έσοδα και δεν μπορούμε 

να τα χρησιμοποιήσουμε αλλού. Φαίνονται όμως μέσα στα τακτικά, δεν φαίνονται στα 

ειδικευμένα που έχουμε ΣΑΤΑ, που είναι πιο κάτω. Αυτό σημαίνει ότι τα έχουμε 

διαχωρίσει για να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι 

συγκεκριμένα χρήματα που θα πάνε για συγκεκριμένο σκοπό. Είναι εισφορά και σε 

χρήμα και σε γη.  

Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί μόνο με τους μισθούς. Έχουμε πάρει 

καθαρίστριες και άτομα από την ΤΥΔΚ και αυτά τα άτομα έχουν διαφορά. Έχουμε τα 

έξοδα κίνησης, κάποια επιδόματα με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί πολύ η μισθοδοσία μας 

και το πρόβλημα είναι να κάνουμε περικοπή δαπανών. Οι πόροι που μεταφέρθηκαν δεν 

καλύπτουν.  

κ. Κοτρώνης:  Θέλω να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο με ποιο σκεπτικό έγινε 

αυτός ο πίνακας; Γιατί από ότι βλέπω η εικόνα είναι λίγο μπερδεμένη. Θέλουμε να 

παίρνουμε τόσα τα οποία εντός των οποίων και βγάλε εκείνα και βγάλε τα άλλα. Γιατί να 

μην περιμένουμε, έτσι όπως λέει ο κ. Κατιρτζόγλου τον Απρίλιο να έχουμε μια πλήρη 

εικόνα και έχουμε αυτή;  
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Θελήσατε να το κάνετε, καλά το κάνατε συνολικά. Εμένα αυτό που μου κίνησε 

την περιέργεια και θέλω απάντηση είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε με τον κ. 

Μυστακίδη στο μιλητό. Χωρίς παραστατικά δηλαδή, τι είναι αυτό; Έχουμε και τέτοιες 

υποχρεώσεις;  

κ. Γαλάνης: Καταρχήν όπως εισαγωγικά ανέφερα η σκοπιμότητα έχει να κάνει 

με το ότι θέλαμε να δώσουμε μια πρώτη γεύση για το που βρίσκεται ο Δήμος οικονομικά 

και για το ανθρώπινο δυναμικό του και κατά δεύτερον δεν είναι μπερδεμένα αυτά που 

σας είπα, νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρα, τα αναφέρει και η υπηρεσία, ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις, τα 8 εκ. τα οποία δεν είναι αυξητικός, είναι ξεκάθαρες οι υποχρεώσεις 

προς τους προμηθευτές, 8.100.000 είναι σίγουρα και πάμε προς τα πάνω. Είναι τα 

5.900.000 χωρίς εξασφαλισμένη πίστωση υποχρεώσεις του Δήμου Σερρών συν τα 

2.189.000 υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των Ν.Π. Από εκεί βγαίνει το 8.100.000. 

Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποια βιασύνη, θέλουμε να δώσουμε 

μια πρώτη γεύση. Σίγουρα όπως είπα στην αρχή θα καταλήξουμε μετά το κλείσιμο των 

Ισολογισμών, εκεί φαίνεται η πραγματική εικόνα. Και να πω και αυτό που είπατε, οι 

ασκούντες τη δικηγορία γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχουν νόμιμες 

συναφθείσες συμβάσεις και όσοι έχουν εμπειρία στην Τ.Α. υπάρχουν οι αγωγές με τον 

αδικαιολόγητο πλουτισμό, για κάτι που έχει γίνει και δεν υπήρξε η νόμιμη σύμβαση και 

αν κάποιος δικαιωθεί ότι έγινε αυτό το έργο, θέλω να πω θα πρέπει και τις δικαστικές 

αποφάσεις να τις έχουμε κατά νου και τις αγωγές που κατατίθενται. Γι’ αυτό λέω ότι οι 

υποχρεώσεις θα ανέβουν κι άλλο. Και αυτό είναι βέβαιο.  

κ. Κατιρτζόγλου (υπάλληλος):  Έχει έρθει αρκετές φορές κάποιος κύριος στον 

Δήμο Σκουτάρεως και λέει πως έχει να παίρνει πάνω από 50.000 από την προ 

προηγούμενη Δ.Α. και αυτό μάλλον συγκαταλέγεται σε αυτό που λέμε, δεν έχει 

συμβάσεις, νομίζω ότι το έργο ήταν … και υπέρβαση ήταν τα 50.000. … 

κ. Δήμου: κ. Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε, έχει γίνει κανένας υπολογισμός περίπου 

πόσα μπορεί να είναι αυτά τα χρήματα που ενδεχομένως να περιμένουμε; Και από ποιους 

δήμους; Είναι από όλους τους δήμους; 

κ. Γαλάνης: Αυτό κάνει η υπηρεσία, αφού κάναμε μια συνολική καταγραφή και 

του Δήμου Σερρών του ενιαίου και των Ν.Π. και των Κ.Ε., το επόμενο διάστημα, μην 

ξεχνάτε ότι έχουμε και τις υποχρεώσεις από τον Καλλικράτη με ημερομηνίες οι οποίες 

τρέχουν και θα πρέπει να ανταποκριθούμε, όπως και αυτή η απαίτηση για τον 

Ισολογισμό που θα πρέπει να κλείσει νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά 

είμαστε σε διαδικασία που βλέπουμε και αυτό το ζήτημα για να φέρουμε κάποια στιγμή 

στο Δ.Σ. ποιες είναι τελικά αυτές οι απαιτήσεις, ποιες είναι οι επισφαλείς και πρέπει να 

διαγραφούν και ποιες μπορούν να διεκδικηθούν. Να είστε σίγουροι ότι και ο κ. 

Δήμαρχος και η Δ.Α. αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες ότι μπορεί να διεκδικηθεί θα 

διεκδικηθεί όσο μπορούμε, μέχρι εκεί που μας επιτρέπει ο νόμος.  

κ. Πρόεδρος:  Θα δώσω το λόγο και σε έναν πολίτη ο οποίος το ζήτησε. Στον κ. 

Τσαλδάρογλου.  

κ. Τσαλδάρογλου:  … (δεν ακούγεται)… 

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν μια 

καταρχήν ενημέρωση. Ας το κλείσει το θέμα και ο κ. Δήμαρχος.  
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κ. Κατιρτζόγλου:  Είπατε κ. Αντιδήμαρχε ότι εδώ μας φέρατε μια πρώτη γεύση 

σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου. Να το δεχθούμε ως έχει το πράγμα, αρκεί να κάνω 

και εγώ μια παρατήρηση στη πρώτη γεύση που μας δώσατε. Να μην αποτελέσει η 

σημερινή αυτή πρώτη απεικόνιση, η οποία δεν είναι πλήρης, η οποία έχει τις ελλείψεις 

της, για παράδειγμα δεν υπάρχει αποτύπωση πουθενά της αξίας της ακίνητης περιουσίας 

του Δήμου η οποία αξιοποιούμενη θα μπορούσε να αποδώσει έσοδα. Δεν μπορούμε 

επίσης να έχουμε εικόνα αυτές τις απαιτήσεις που έχουμε εμείς, σε τι μπορούν να 

εισπραχθούν και σε τι όχι, ή αν υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις του Δήμου οι οποίες θα 

πρέπει επίσης να διεκδικηθούν. Περιμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε και ποια είναι η 

συγκροτημένη συνολική πρόταση σας, συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση τη 

συνολική του θέματος αυτού, το οποίο είναι το μείζον θέμα που πρέπει να απασχολεί τη 

Δ.Α.  

Αλλά να πω κι εγώ τη δική μου παρατήρηση, να μην αποτελέσει αυτή η εικόνα 

που θέλετε να μας παρουσιάσετε και η οποία βέβαια δεν είναι και η τραγικότερη, 

υπάρχουν δήμοι οι οποίοι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, να μην αποτελέσει ένα 

πρόκριμα ή μια προσπάθεια δημιουργίας ενός άλλοθι. Οι δυσκολίες του Καλλικράτη και 

τα οικονομικά προβλήματα που είχαν οι συνενωμένοι δήμοι ήταν γνωστά σε όλους μας 

εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή και σε όλες τις παρατάξεις οι οποίες διεκδίκησαν το 

δημαρχιακό … των Σερρών. Επίσης ήταν γνωστές και οι δυσκολίες που θα προκύψουν 

από τις συνενώσεις. Εσείς άλλωστε λέγατε προεκλογικά ότι από την πρώτη μέρα 

μπορούμε να αναλάβουμε και να κυνηγήσουμε και να διεκδικήσουμε και από την πρώτη 

μέρα μπορούμε να τρέξουμε όλα τα θέματα του νέου Δήμου του Καλλικρατικού. Άρα 

λοιπόν να μην αποτελέσει, αυτό εύχομαι και αυτό παροτρύνω σε εσάς και σας προτρέπω, 

να μην αποτελέσει αυτή η εικόνα των 21 εκ. που θέλετε εδώ να μας δώσετε, προσπάθεια 

δημιουργίας άλλοθι για ότι πρόκειται να επακολουθήσει σχετικά με την οικονομική σας 

πολιτική.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γαλάνη, άλλα πράγματα ξέρω εγώ. Ότι ο Δήμος χρωστάει 

3.200.000. Έχει να εισπράξει περίπου 2 εκ. και χρωστάει περίπου 1.300.000, αυτό ξέρω 

εγώ. Είναι στοιχεία που τα πήρα από το Λογιστήριο. 3 εκ. χρωστάει ο Δήμος Σερρών σε 

προμηθευτές, έχει να εισπράξει περίπου 2 εκ. και χρωστάει 1 εκ. και. Και αυτά τα 21 εκ. 

που τα βρήκατε; Να μας φέρετε εδώ ένα καθολικό και να μας πείτε ότι τόσα είναι τα 

έξοδα και τόσα τα έσοδα. Γιατί δεν το κάνετε; Εγώ θα σου φέρω στοιχεία αύριο σε σένα 

κ. Γαλάνη από το Λογιστήριο ότι αυτά που σου λέω έτσι ακριβώς είναι. Έτσι μου τα 

δώσανε.  

κ. Γαλάνης: Να πω δυο κουβέντες μόνο ότι δεν αποτελεί άλλοθι η συγκεκριμένη 

προσπάθεια η οποία υπογράφεται από την κ. Γουναρίδου την προϊσταμένη του 

Λογιστηρίου και από τον κ. Κατιρτζόγλου, τον υπεύθυνο διπλογραφικού, δεν αποτελεί 

άλλοθι. Ίσα – ίσα ήταν μια πρώτη προσπάθεια να δώσουμε μια εικόνα για το που 

βρίσκεται ο Δήμος Σερρών έως τις 31/12/2010. Με πολύ υπεύθυνο τρόπο έγινε, με τις 

επιφυλάξεις που σας ανέφερα και τις απαραίτητες εξηγήσεις, αναφέρονται μέσα και ποια 

είναι τα έσοδα – έξοδα του 2010, ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Δεν έχω να πω τίποτα 

παραπάνω.  

κ. Στεργίου: Μια κουβέντα μόνο θα πω, εδώ μπαίνει μια εσφαλμένη άποψη που 

λέει ότι αν υπάρχει κάποιος Δήμος που είναι χειρότερα, εμείς πρέπει να χαιρόμαστε. 

Αυτό μπήκε εδώ.  
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Το άκουσα από πολλούς, ότι υπάρχουν πολλοί δήμοι που έχουν καταστραφεί, άρα εμείς 

που χρωστάμε τόσα εκατομμύρια είμαστε καλά. Αυτή είναι η λογική τελικά; Εδώ 

υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τραγική και 

θα το δείτε και επόμενα. Ξέρω εγώ ότι υπάρχει από … 300.000 σε πρώην Καλλικρατικό 

Δήμο. Ξέρετε τι θα μας έρθουν; Εγώ δεν φοβάμαι αυτά που είναι εντάλματα, φοβάμαι 

αυτά που θα έρθουν χωρίς εντάλματα και θα δείτε μετά τι θα έχει να γίνει. Και δεν 

μπορούμε να λέμε ότι ο τάδε Δήμος χρωστάει τόσα εκατομμύρια, εμείς λιγότερα άρα 

είμαστε καλά. Η εικόνα είναι τραγική.  

κ. Μηλίδης:   κ. Πρόεδρε βλέποντας αυτό το τεύχος που βγήκε ουσιαστικά είναι 

μια απογραφή του τι έχουμε. Δεν ξέρω, επειδή υπάρχουν αυτές οι ασάφειες, νομίζω ότι 

αναφέρθηκαν και από τον κ. Αντιδήμαρχο και από άλλους συναδέλφους, δεν ξέρω ποιος 

είναι ο σκοπός. 

κ. Πρόεδρος:  Η καταρχήν ενημέρωση για το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου.  

κ. Μηλίδης: Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σκοπός. Εν πάση περιπτώσει έχω μια 

επιφύλαξη. Είναι μια απογραφή, σίγουρα θα πρέπει να έχουμε το νου μας, όλοι όμως 

γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου. Όλοι την 

ξέρουμε. Ο Δήμαρχος παντού το διαλαλούσε ότι έχει λύσεις από την επόμενη κιόλας 

μέρα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς θα περιμένουμε με πολύ αγωνία να δούμε 

συγκεκριμένες προτάσεις και ολοκληρωμένη μελέτη για τη λύση, γιατί αυτό που βλέπω 

εδώ πχ. στη σ. 19, ότι διαπιστώνεται ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης με διάφορα έξοδα, 

παροχές τρίτων κλπ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γενικόλογο και αόριστο. Εμείς θα 

περιμένουμε συγκεκριμένη μελέτη, συγκεκριμένη πρόταση, γιατί αυτό λέγατε 

προεκλογικά κ. Δήμαρχε, ότι υπάρχουν λύσεις για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τα 

περιμένουμε αυτά. Αυτό τώρα είναι μια απλή καταγραφή, τίποτα περισσότερο. 

κ. Αγοραστός: κ. Πρόεδρε, την πιο σημαντική τοποθέτηση πιστεύω για το 

συγκεκριμένο θέμα την έκανε ο πολίτης εδώ μέσα. Όλοι όσοι σύμβουλοι που κάθονται 

σ’ αυτό το τραπέζι αυτή τη στιγμή και ήταν σε θέσεις συμπολίτευσης όλα αυτά τα 

προηγούμενα χρόνια έχουν πολιτική ευθύνη. Και κυρίως όλοι οι δήμαρχοι. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ποιοι μας έφεραν εδώ πέρα. Εμείς αυτή τη στιγμή από ότι βλέπω καθόμαστε να 

απολογηθούμε για τα πεπραγμένα περασμένων ετών. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 

επειδή έχουν 52 εκ. τα Γιάννενα εμείς που είμαστε στα 8,9 κάνουμε κάτι πρόχειρες 

προσθαφαιρέσεις και βγάζουμε μικρό το χρέος. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εδώ για να 

ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Εδώ είμαστε για να πούμε ειλικρινά τι συμβαίνει. Το 

να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας θα το βρούμε μπροστά μας, εμείς οι ίδιοι. Γιατί 

εμείς χτίζουμε τον νέο Καλλικρατικό Δήμο κα πρέπει να έχουμε ευθύνη σ’ αυτό που 

πάμε να δημιουργήσουμε. Με ψέματα, με θολούρα, δεν πιστεύω να δημιουργήσουμε.  

κ. Δήμαρχος: κ. Κατιρτζόγλου ειλικρινά με δροσίσατε με αυτό που είπατε 

προηγουμένως, με τις καθαρίστριες. Είχα την εντύπωση ότι θα δίναν επιπλέον χρήματα 

για τη μισθοδοσία των καθαριστριών. Μας δίνουν τα ίδια λεφτά που δίναν μέχρι τώρα σε 

όλους τους πρώην δήμους και στον Δήμο Σερρών και προσθέσαν και μισθοδοσία 70 

υπαλλήλων μέσα από τα ίδια ποσά. Ειλικρινά εγώ νόμιζα ότι έχουν καλύψει τη 

μισθοδοσία. Αυτό είναι ένα πολύ άσχημο στοιχείο. Καθόλου ευχάριστη η είδηση αυτή.  
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Γιατί βάλαν τα στοιχεία της ΔΕΥΑΣ, κ. Γκότση δεν αλλάζει τίποτα, η ΔΕΥΑΣ 

είναι ένα κομμάτι του Δήμου. Δεν αλλάζει τίποτα αν αφαιρέσουμε το δάνειο, αν πούμε 

από τα 3-4 εκ. της ΔΕΥΑΣ αφαιρέσουμε τα 11 και πάμε στα 7 και πούμε 7 εκ. δάνειο 

έχει ο Δήμος και 4 εκ. η ΔΕΥΑΣ. Δεν αλλάζει τίποτα. 

 Εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε τις τύχες της ΔΕΥΑΣ, εμείς καλούμαστε να 

βρούμε τρόπους. Άρα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.  

Η αξία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ποια είναι. Υπάρχει μια καταγραφή, 

δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή. Γι’ αυτό θελήσαμε, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να 

προλάβουμε να σώσουμε την ΚΑΔΕ για να μπορέσουμε μέσα από την ΚΑΔΕ, που θα 

είναι ο εγκέφαλος της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και θα την 

καταγράψουμε και θα κάνουμε τις περαιτέρω ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου.  

Και στο σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης που θα φέρουμε θα αναφέρεται και αυτός ο 

στόχος και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να φέρουμε αυτό το σχέδιο 

σταδιακής εξυγίανσης. Δεν το φέραμε τώρα, δεν έχει νόημα να το φέρουμε τώρα. Δεν 

έχουμε προϋπολογισμό, δεν ξέρουμε τι λεφτά θα μας δώσουν από τους ΚΑΠ, τι θα γίνει 

με τη ΣΑΤΑ, τι θα γίνει με το πρόγραμμα ¨Ελλάδα¨, πως θα φέρουμε σχέδιο σταδιακής 

εξυγίανσης; Εμείς ήδη έχουμε ετοιμάσει έναν μπούσουλα και έχουμε και συγκεκριμένες 

προτάσεις, θα τις δείτε, και προτάσεις και φιλοσοφία.  

Το ότι υπάρχουν χειρότεροι δήμοι από μας, δεν πρέπει να χαιρόμαστε γι’ αυτό, 

εγώ θέλω να έχουμε σαν πρότυπα τους καλύτερους. Υπάρχουν και δήμοι που έχουν 

πλεονάσματα. Η ΔΕΥΑ της Λάρισας για παράδειγμα έχει πλεονάσματα και μειώνει την 

τιμή του νερού επειδή έχει πλεονάσματα. Γιατί να μη δούμε αυτούς που είναι καλύτερα 

από μας και να δούμε αυτούς που είναι χειρότεροι;  

Ούτε αποτελεί άλλοθι η παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης. Μα, αν δεν 

την παρουσιάζαμε, προσπαθούμε εμείς μία πρώτη ενημέρωση, καταρχήν ενημέρωση να 

κάνουμε και το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Στους Ισολογισμούς θα φανεί η πραγματική εικόνα. 

Αποτελούσε και δέσμευση μας ότι θα φέρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα μια πρώτη 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης. Αν δεν την φέρναμε θα μας κατηγορούσατε γιατί 

δεν την φέραμε αυτή την πρώτη γεύση.  

Το ότι γνωρίζαμε τη δεινή οικονομική κατάσταση όπως λέτε κ. Μηλίδη, αυτό τι 

σημαίνει; Ότι δεν πρέπει να την παρουσιάσουμε; Δεν πρέπει να ενημερώσουμε τον 

Σερραϊκό λαό; Αναλαμβάνουμε τώρα, δεν πρέπει να βγάλουμε όλα τα στοιχεία στο φως; 

Τα στοιχεία αυτά δεν τα φέραμε εμείς, εμείς δώσαμε εντολή στην οικονομική μας 

υπηρεσία και τους λέμε ¨φέρτε μας μια πρώτη εικόνα σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου¨, τα στοιχεία τα έφεραν οι οικονομικές υπηρεσίες και μιλάμε 

βάσει αυτών των στοιχείων που μας έφεραν. Εδώ είναι, δώσαν τις διευκρινίσεις τους.  

Πολιτικές ευθύνες, είπε και ο συνδημότης μας, και ο συνάδελφος ο κ. 

Αγοραστός. Κοιτάξτε, άλλο οι ποινικές ευθύνες και άλλο οι πολιτικές ευθύνες. Ποινικές 

ευθύνες υπάρχουν όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία ότι κάποιος έκανε κάτι το 

μεμπτό. Έκανε μια ποινικά κολάσιμη πράξη, έκλεψε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έκανε. Εδώ 

δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία και θέλω να πιστεύω, ενδεχομένως, από τη στιγμή που δεν 

υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις να μη συνέβη και κάτι τέτοιο. Μπορεί και να μη συνέβηκε 

ποτέ, δεν ξέρω.  
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Ξέρετε πως φτάνουμε σ’ αυτές τις καταστάσεις; Φτάνουμε σ’ αυτές τις 

καταστάσεις γιατί κάνουμε περισσότερα έξοδα από τα έσοδα που έχουμε μπροστά στο 

άγχος μας να παρουσιάσουμε έργο και να πάρουμε ψήφους από το λαό. Έτσι φτάνουμε 

σ’ αυτή τη κατάσταση. Αυτό αποτελεί πολιτική ευθύνη, διότι το να κάνεις κάποια έργα, 

κάποιες δράσεις χωρίς να έχεις λεφτά, ε δεν έχει κανένα νόημα. Ο καθένας μπορεί να 

κάνει έργα, δράσεις, χωρίς να έχει λεφτά και να χρωστάει μετά την αγορά. Διότι στην 

ουσία αυτό γίνεται. Η αγορά κάνει αυτά, τις διάφορες δράσεις, τις δικές μας δράσεις και 

τα δικά μας έργα. Με χρήματα της αγοράς τα κάνουμε αυτά. Χρωστάμε σε άλλους για να 

παρουσιάσουμε κάτι εμείς. Αυτό εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε. Γι’ αυτό μία από 

τις αρχές μας είναι ότι τίποτα δεν θα γίνει αν δεν υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση. 

Άλλωστε νομίζω ότι προβλέπεται και από τον Καλλικράτη πλέον, τα πράγματα σφίγγουν 

πάρα πολύ και καλώς σφίγγουν. Τι θα πει πολιτική ευθύνη; Δηλαδή ήρθα εγώ σαν 

Δήμαρχος, χρέωσα τον Δήμο 2-3 εκ., φεύγω, λέω γεια σας, και παίρνω την πολιτική 

ευθύνη και τελειώσαμε; Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει νόμος που να λέει ¨αυτός 

που φεύγει και αφήνει κάποια ελλείμματα κάθεται και λογοδοτεί και πληρώνει¨. Έτσι 

εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.  

Ο λόγος που φέραμε για να δείξουμε την εικόνα της οικονομικής κατάστασης, 

ήταν ένας και μοναδικός, η ενημέρωση και η δική σας και ολόκληρου του Σερραϊκού 

λαού. Καμία άλλη σκοπιμότητα δεν θέλουμε να υπάρχει. Ούτε ευθύνες θέλουμε να 

αποδώσουμε σε κανέναν, ούτε μομφή θέλουμε να ρίξουμε σε κανέναν.  

Είναι βέβαιο ότι τα χρέη θα είναι περισσότερα. Οι αγωγές έρχονται σωρηδόν 

στον Δήμο για έργα, για δράσεις που γίναν χωρίς αποφάσεις, χωρίς παραστατικά, χωρίς 

τίποτα. αργότερα αυτά όλα θα αποδειχθούν. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να 

φέρουμε τίποτα. σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης όπως σας είπα προηγουμένως επίσης θα 

έρθει, αυτό που βγαίνει από τη σημερινή παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του 

Δήμου, είναι ότι ο Δήμος πρέπει να βρει αύριο 8,5 εκ. € για να πληρώσει την αγορά, που 

περιμένει η αγορά, 11 εκ. € πρέπει να τα δώσει σε δάνεια, όχι αύριο αλλά σιγά – σιγά. 

Και έχει να παίρνει ο Δήμος 5,5 περίπου εκ. που ένα ποσό από αυτό μπορεί να έχει 

διαγραφεί και να μην μπορούμε να το πάρουμε σε καμιά περίπτωση. Ο κ. Γκότσης το 

είπε και προηγουμένως, ξέρουμε τι συμβαίνει από το 2002 είναι αυτές οι απαιτήσεις, 

ξέρουμε πόσο δύσκολα παίρνονται αυτές οι απαιτήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 

κάνουμε προσπάθεια να τις πάρουμε, ότι λέει ο νόμος θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε 

να πάρουμε μέχρι και το τελευταίο €.  

Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση μπορεί να μην είναι ευχάριστη, η οικονομική 

κατάσταση του Δήμου, όμως είναι αναστρέψιμη. Μπορούμε να την αντιστρέψουμε και 

μπορούμε πως; Θέλει καταρχήν κάποιο χρόνο, θέλει κατά την άποψη μου, για να πάμε 

ομαλά και όχι άγρια, για να πονέσουν οι πολίτες, χρειάζονται 2 4ετίες ή τουλάχιστον 

λιγότερο από 2 4ετίες. Εγώ πιστεύω μέσα σε 5-6 χρόνια, αν ακολουθήσουμε μια 

νοικοκυρεμένη πολιτική που θα δώσουμε βαρύτητα στον περιορισμό των δαπανών και 

στη μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών μας, σταδιακά σιγά – σιγά 

μπορούμε να βελτιώνουμε τους οικονομικούς δείκτες και να φέρουμε την κατάσταση 

στα ίσα.  
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Παράλληλα θα πρέπει ο Δήμος να κοιτάξει την ανάπτυξη του και η ανάπτυξη 

μπορεί να έρθει όταν ο Δήμος αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις τακτικές 

χρηματοδοτήσεις από την Πολιτεία για έργα, που με τα έργα θα δώσει δουλειά στον 

κόσμο, αλλά και διεκδικώντας προγράμματα από την Ε.Ε. και Εθνικά προγράμματα, εκεί 

επίσης θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, με τα οποία προγράμματα θα γίνουν δράσεις, 

έργα, τα οποία θα δώσουν πάλι δουλειά στον κόσμο.  

Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλά. Ο 

Δήμος Σερρών έχει τεράστιες δυνατότητες για να αναπτυχθεί. Το πιστεύω, υπάρχει η 

βούληση, είμαι βέβαιος ότι το Δ.Σ. έχει την ωριμότητα να σταθεί στο ύψος των 

περιστάσεων και όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που επιθυμούν και περιμένουν οι πολίτες 

από εμάς. Οι πολίτες κρίνουν και την αντιπολίτευση και τη συμπολίτευση. Κατά πόσο 

θετικά στέκεται σε κάποια σημεία που πρέπει να σταθεί θετικά η αντιπολίτευση ή και 

κατά πόσο αρνητικά. Και όταν είναι κάποιος στην αντιπολίτευση και γίνεται ένα έργο 

και το ψηφίζει ποιο μπροστά νιώθει υπερήφανος, διότι έχει συμμετοχή στο έργο που 

έγινε και στη δράση.  

Αυτά είχα να πω, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.       

             
ΘΕΜΑ 6ο: Υποδοχή φλόγας των Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS 2011. 

 

κ. Πρόεδρος:  Αναβάλλεται. Η αναβολή του θέματος οφείλεται στα ελλειπή 

στοιχεία τα οποία έχει στείλει ο Οργανισμός SPECIAL OLYMPICS. Θα έρθει σε 

επόμενο Δ.Σ.  

 

- Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μέλους τακτικού και αναπληρωματικού για τον φορέα 

διαχείρισης ¨Λαϊλιάς Α.Ε.¨.  

 

κ. Πρόεδρος: Τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Αγοραστός Αγοραστός και 

αναπληρωματικό ο κ. Σούζας Ζαχαρίας.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποίηση του προγράμματος 

περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, 

αποθεραπείας, υιοθεσίας, επανένταξης αδέσποτων ζώων, για το έτος 

2011. 

 

κ. Στεργίου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, ο Δήμος Σερρών υλοποιεί 

ένα πρόγραμμα από το 2003, και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε βγει ένα 

πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την 

περισυλλογή, τη σήμανση, τη καταγραφή και στη στείρωση των αδέσποτων ζώων και 

των ζώων συντροφιάς.  
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Ο Δήμος και για το καινούργιο έτος και γι’ αυτό, έχει υλοποιήσει μια μελέτη την 

οποία την βάζει στο Σώμα για να ψηφιστεί και η οποία μελέτη αναλυτικά γίνεται και 

αναφέρεται 1ον για την περισυλλογή, γύρω στα 600 €. Για τη φιλοξενία γύρω στις 13.600 

€. Για τη σήμανση 3.500 €. Για τη καταγραφή 200 €. Για τον εμβολιασμό από 

παρασιτισμό 8.000 €. Τη στείρωση 12.200 €. Την αποθεραπεία και τη νοσηλεία 4.000 €. 

Την αμοιβή κτηνιάτρου 5.000 €. Την προώθηση της Φιλοζωίας 5.000 €. Το σύνολο των 

δαπανών είναι 51.100 μαζί με το ΦΠΑ είναι 59.463 €.  

Το πρόγραμμα αυτό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

επιδοτείται με το 70%. Αν ο Δήμος καταβάλλει τις δαπάνες αυτές και τα παραστατικά, 

τα δίνει στο Υπουργείο και παίρνει πίσω το 70%. Εδώ θέλω να αναφέρω, επειδή έγινε 

και θέμα και στα τηλεοπτικά δίκτυα την τραγική κατάσταση που υπάρχει στο 

κυνοκομείο Σερρών. Υπάρχει μια απερίγραπτη κατάσταση. Το κυνοκομείο Σερρών έχει 

14 θέσεις για ζώα με σύνολο να φτάσει τα 28 και έχει γύρω στα 130 ζώα. Ξέχωρα από 

αυτό υπάρχουν αιτήματα για περισυλλογή ζώων σε όλη την πόλη των Σερρών, πάνω από 

50 άλλα ζώα τα οποία αδυνατούμε να πάμε. Τι συμβαίνει;  

Ο Δήμος Σερρών είναι ο μοναδικός Δήμος ο οποίος διαθέτει κυνοκομείο εν 

αντιθέση με τους άλλους δήμους από τους οποίους δεν διαθέτει κανένας και πραγματικά 

μπαίνει το ερώτημα σε όλους μας τι κάνουν οι άλλοι δήμοι τα σκυλιά τους; Να σας πω τι 

κάνουν, οι περισσότεροι από αυτούς τα παίρνουν και τα αφήνουν στην πόλη των 

Σερρών. Και δεν τα αφήνουν μόνο οι γειτονικοί μας δήμοι, δηλαδή ο νομός Σερρών, 

αλλά έρχονται και από γειτονικούς νομούς, από τον νομό Κιλκίς. Είναι μια εύκολη 

μέθοδος, τα φορτώνουν και τα παρατάνε στην πόλη.  

Καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα αυτό είναι τεράστιο. Και καλούνται οι δημότες των 

Σερρών να καταβάλλουν χρήματα και φόρους για ζώα τα οποία είναι από τους 

γειτονικούς δήμους γι’ αυτό παρακαλώ να το πει και ο Δήμαρχος στη λειτουργία της 

ΤΕΔΚ πως τελικά οι γειτονικοί δήμοι που φορτώνουν τα ζώα σε μας να συμβάλλουν και 

αυτοί στο οικονομικό πρόβλημα.  

Πραγματικά θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο γιατί όλα τα 

προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν μεγάλες ευθύνες των πρώην Δ.Α., γιατί δεν κατέβαλλαν 

καμία δαπάνη όσον αφορά τους προμηθευτές και σήμερα ο Δήμος δεν μπορεί να 

εισπράξει από το Υπουργείο καθόλου από τα έξοδα που έχουν γίνει. Να σας αναφέρω 

ορισμένα παραδείγματα, ο Δήμος για το 2010 χρωστάει σε όλους τους προμηθευτές που 

υπάρχουν για τροφές γύρω στις 50.000 € και δεν καταβάλλαμε καμία δραχμή. Από τα 

50.000 αν τα πληρώναμε θα παίρναμε από το Υπουργείο τα 35.000 και δυστυχώς δεν 

κάναμε ούτε και αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και 

πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ χειρότερα προβλήματα γιατί μέσα από τα ζώα 

υπάρχουν και νόσοι οι οποίοι περνάνε και στους ανθρώπους όπως είναι το καλαζάρ και 

άλλοι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. 

κ. Γκότσης: Θα θέσω ένα θέμα κ. Πρόεδρε, εδώ λέει αμοιβή κτηνιάτρου 5.000 € 

εκ των οποίων το 70% τα δίνει το πρόγραμμα. Δηλαδή 1.500 πρέπει να βάλει ο Δήμος. 

Θέλω να το δείτε. Έχουμε μια κτηνίατρο την οποία απασχολούμε για 1.500 €, την οποία 

απασχολούμε ενώ θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε πολύ πιο καλά.  
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Δηλαδή στο γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να ασχοληθεί όπως είπε και ο κ. 

Τατούδης με τα ζώα, με την κτηνοτροφία, ή και ένα άλλο, όπως γίνεται και στη 

Θεσσαλονίκη, να ασχοληθεί με την υγιεινή των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων με τα 

τρόφιμα που πουλάνε τα κυλικεία και κάθε πρωί στους παιδικούς σταθμούς που πάνε οι 

τροφές, που αγοράζονται να γίνεται έλεγχος. Να κάνει άλλη δουλειά η οποία θα είναι 

περισσότερο αποδοτική από ότι είναι εκεί και εκείνη μπορούμε να την καλύψουμε με 

1.500 €. Δεν έχουμε κτηνίατρο που διαθέτουν οι άλλες πόλεις … 

κ. Πρόεδρος:  Συγγνώμη κ. Γκότση θα σας διακόψω. Είστε εκτός θέματος. Ούτε 

η ώρα το επιτρέπει, δεν θα συζητήσουμε για την κτηνίατρο αυτή τη στιγμή.  

κ. Γκότσης: Εγώ κάνω μια πρόταση.  

κ. Πρόεδρος:  Κάνετε πρόταση αλλά είμαστε εκτός. Σεβαστείτε το Σώμα.  

κ. Γκότσης: Εδώ είμαστε να βοηθήσουμε τη Δ.Α., αν εσείς δεν θέλετε να σας 

λέμε προτάσεις κάντε τα μόνοι σας.  

κ. Πρόεδρος:  Κάντε τις προτάσεις σας αλλά όχι να φεύγουμε από το θέμα. Σας 

παρακαλώ.  

κ. Δήμαρχος: κ. Γκότση βεβαίως να κάνετε προτάσεις αρκεί να στέκουν οι 

προτάσεις. Αυτή η πρόταση που κάνατε δεν στέκει και θα σας πω γιατί. Δεν προβλέπεται 

η κτηνίατρος του Δήμου να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία. Τα θέματα της κτηνοτροφίας 

τα έχουν οι κρατικοί κτηνίατροι και οι κρατικοί γεωπόνοι. Την κτηνίατρο την πήραμε για 

το κυνοκομείο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για το κυνοκομείο να μην ασχοληθεί; 

Φέρτε μου εσείς έναν νόμο που να λέει ότι μπορεί ο κτηνίατρος του Δήμου να πάει να 

εμβολιάζει ή να θεραπεύει ζώα στα χωριά ή να πάει να κάνει ελέγχους στα κυλικεία ή 

στα τρόφιμα κ.λπ. Δεν προβλέπεται από πουθενά. Αυτές τις αρμοδιότητες τις έχουν οι 

κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, την έχει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής η οποία αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται στην Περιφέρεια. Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής, η κτηνίατρος είναι 

κακό να ασχοληθεί με το κυνοκομείο; Με τα σκυλιά του κυνοκομείου;  

κ. Πρόεδρος:   κ. Δήμαρχε δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το θέμα. 

Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα κ. Κοτρώνη.  

κ. Κοτρώνης: Ήθελα να κάνω ερώτηση στον κ. Αντιδήμαρχο αλλά από την 

τοποθέτηση του βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Συνεπώς θα 

τοποθετηθώ επί του θέματος. Επειδή διαχρονικά παρακολουθούμε το θέμα και βλέπουμε 

πολλές φορές καταγγελίες του Φιλοζωικού Ομίλου Σερρών για ανεπαρκέστατη 

λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου και όσον αφορά τη περισυλλογή και τις 

στειρώσεις των ζώων και επειδή η προηγούμενη Δ.Α. δεν έκανε τον κόπο ούτε καν να 

δεχθεί τους συλλόγους αυτούς πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη συνεργασία και με 

τον Φιλοζωικό. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει η κτηνίατρος να ασχοληθεί με το κυνοκομείο, 

εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε το θέμα και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου 

θα έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση για να δούμε το θέμα συνολικά, αν υπάρχει 

βελτίωση ή είμαστε στην ίδια κατάσταση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα, 

δεν είναι έτσι όπως το βλέπουμε με κάποια σκυλιά και με κάποια ζώα, είναι σοβαρό το 

θέμα, έχει και κοινωνικές διαστάσεις, δεχόμαστε παράπονα και εμείς, άσχετα αν δεν 

διοικούμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει με τα σκυλιά. Συνεπώς είναι ένα ευαίσθητο θέμα, θα 

το παρακολουθήσουμε και πιστεύουμε ότι ο κ. Αντιδήμαρχος να κάνει μια σοβαρή 

δουλειά σ’ αυτόν τον τομέα. 
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κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε σε ένα λεπτό μόνο γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ 

σοβαρό, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε στον Δήμο μας και στην πόλη των Σερρών 

κυρίως δεν το έχω δει σε άλλες πόλεις. Αυτό με τα σκυλιά να είναι τόσο πολλά. Πιστεύω 

ότι όπως ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο, ότι μπορεί να 

επέλθει κάποια λύση. Δεν ξέρω μόνο, θα το ψηφίσουμε αλλά θα είμαστε από κοντά. 

Όταν λέω από κοντά, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, πήραμε κάποια χρήματα, δώσαμε 

εδώ κι εκεί, το θέμα καίει. Δημιουργεί προβλήματα. Άμεσα. Κάποιος τη νύχτα φοβάται 

να περάσει, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, μπορεί να συμβεί τροχαίο ατύχημα, εκτός από 

τις νόσους που έχετε περιγράψει που είναι επίσης σημαντικό και ίσως δεν το ξέρει και το 

ευρύ κοινό. Είναι πολύ σημαντικές και σοβαρές αρρώστιες και πρέπει να το λάβουμε 

υπόψη μας. Εδώ κ. Δήμαρχε επικαλούμαι και τη δική σας, είστε συνάδελφος κτηνίατρος, 

νομίζω ότι πρέπει να βάλετε και την προσωπική σας δουλειά, εννοώ όχι μόνο σαν 

κτηνίατρος αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω, δεν θα κρίνω τι έγινε 

προηγουμένως.  

Δεν ξέρω αν έγινε κάποια κίνηση μέχρι τώρα για ενδεχόμενη υιοθεσία. Υπάρχει 

πολύς κόσμος που θέλει να υιοθετήσει σκυλιά. Αν έγινε όμως οργανωμένα.  

Λέτε ότι οι θέσεις για τα σκυλιά είναι 28 και μιλάμε για πάνω από 150. Άκουσα 

με πολύ προσοχή ότι άλλοι δήμοι από αλλού και άλλους νομούς φέρνουν εδώ σκυλιά, 

αυτό δεν το ήξερα.  

κ. Στεργίου:  Να απαντήσουμε σε ένα πολύ απλό ερώτημα, τι κάνουν όλοι οι 

δήμοι που δεν έχουν κυνοκομεία; Πως τα διαχειρίζονται τα σκυλιά;  

κ. Μηλίδης: Δεν ξέρω.  

κ. Στεργίου:   Να σας απαντήσω εγώ. Είτε με φόλες είτε τα φέρνουν εδώ. 

κ. Μηλίδης: Επειδή μιλάμε για προτάσεις, η μία πρόταση είναι της υιοθεσίας, να 

το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Η δεύτερη πρόταση είναι, παραίνεση, προς τον ίδιο το 

δήμαρχο λόγω της ιδιότητας του ως κτηνίατρος να επιληφθεί του θέματος και εμείς να 

είμαστε αρωγοί από κοντά, και το άλλο είναι, εδώ που μιλούσαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. 

για εθελοντισμό, θα μπορούσαμε, νομίζω ότι θα υπάρχουν και κτηνίατροι εθελοντές ή 

και άλλοι που θα βοηθούσαν σ’ αυτόν τον τομέα.  

κ. Δήμαρχος: Οι Γερμανοί έρχονται δωρεάν και κάνουν στειρώσεις.  

κ. Μηλίδης: Όπως εμάς στους γιατρούς πολλές φορές όταν δημιουργείται ένα 

σοβαρό πρόβλημα είμαστε παρόντες, νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάλογο στους 

κτηνιάτρους.  

κ. Πρόεδρος:   Η πρώην Ν.Α. και οφείλουμε να το πούμε αυτό, με νομάρχη τον 

κ. Φωτιάδη, είχε συμβάλλει στο να φιλοξενήσει, να ενισχύσει τους κτηνιάτρους αυτούς 

από τη Γερμανία και να βοηθήσουν στις στειρώσεις των σκύλων αφιλοκερδώς. Ήταν μια 

πράξη εθελοντισμού από πλευράς της πρώην Νομαρχίας.  

 

- Εγκρίνεται.  

       
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών ¨Στειρώσεις 

αδέσποτων σκύλων του καταφυγίου αδέσποτων του Δήμου Σερρών¨ και 

παράταση του χρόνου υλοποίησής της.  
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κ. Στεργίου: Είναι αυτό που είχα πει προηγούμενα ότι ο Δήμος στις υποχρεώσεις 

του δεν ήταν συνεπής. Και δεν ήταν συνεπής από το 2007, έχει να πληρώσει τους 

κτηνιάτρους και να καταβάλλει στους προμηθευτές για τις τροφές από το 2007. Δεν 

ξαναπλήρωσε, επόμενο είναι ότι και το πρόγραμμα να έχει σταματήσει και πάμε μ’ 

αυτόν τον ρυθμό. Και απαντώντας σε ένα προηγούμενο ζήτημα, θα πρέπει κάποτε να 

μπει, και θα το βάλουμε στο Δ.Σ., να επιλέξουμε από την Ευρώπη έρχονται δυο τακτικές, 

μία οι Εγγλέζοι οι οποίοι τι κάνουν, παίρνουν τα ζώα και ζητούν μέσα σε ένα 3μηνο να 

υιοθετηθεί. Ένα ζώο που δεν υιοθετείται μέσα σε ένα 3μηνο μετά περνάει σε ευθανασία. 

Και υπάρχει και η υπόλοιπη Ευρώπη, που αυτό ακολουθούμε εμείς, και είμαι προς αυτό, 

ότι παίρνουμε τα ζώα, τα περιποιούμαστε, τα στειρώνουμε και προσπαθούμε με αυτόν 

τον τρόπο να μειώσουμε τον αριθμό τους. 2ον θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα έχω 

έρθει σε επαφή με δημότες, με τον Φιλοζωικό και με τους ανθρώπους εδώ και 

βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να προχωρήσει η υιοθεσία και ο εθελοντισμός. Και 

τα δύο είναι ζητήματα τα οποία δεν απασχόλησαν ποτέ την προηγούμενη Δ.Α., μας 

απασχολούν εμάς, είμαστε σε συνεργασία μαζί τους και νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Και 

την παράταση αυτή τη ζητάμε γιατί δεν έχουμε καταβάλλει τα χρήματα και πρέπει να 

φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο να τους δώσουμε τα λεφτά για να τα βάλουμε στο Υπουργείο 

και να τα πάρουμε πίσω.  

κ. Αναστασιάδης: …(δεν ακούγεται)… (πρόχειρα πρακτικά: η προηγούμενη 

πλήρωσε δάνεια) 

κ. Πρόεδρος:   Είστε εκτός θέματος.  

κ. Δινάκης: Μια ερώτηση, λέτε ότι δεν πλήρωσαν τόσα χρόνια κτηνίατρο και 

τόσες υποχρεώσεις που είχαν. Μα εμείς κτηνίατρο δεν έχουμε στην υπηρεσία του 

Δήμου; Η κτηνίατρος που είναι στον Δήμο μας δεν κάνει τις στειρώσεις; 

κ. Στεργίου: Όχι. Επειδή το θέμα θα επανέλθει, είναι τεράστιο το θέμα, 

προμήθειες κάνουμε για χειρουργείο με την ΑΔΣ 69/2005 και όπου εδώ περιγράφονται 

και ποτίστρες και ταΐστρες και ένα σύνολο χειρουργικών εργαλείων, ξέρετε που είναι 

αυτός ο εξοπλισμός; Στις αποθήκες και σαπίζει. Αυτή είναι η κατάσταση από το 2005 και 

εδώ έχω ολόκληρη τη μελέτη, οι εργολάβοι έπρεπε να κατασκευάσουν το κυνοκομείο 

τότε και δεν το κατασκεύαζαν και προς τιμή τους τους παρακάλεσα και ήρθαν και 

συνέχισαν τις εργασίες, που έπρεπε να το είχαν παρατήσει. Όπως και τελικά, 

παρακάλεσα και τον κ. … γιατί ήταν ο τελευταίος που έγινε τροφές για τα ζώα. Δεν 

είχαμε τροφές, τι να τα κάναμε τα ζώα και παρακάλεσα τον κ. … να φέρνει τροφές με 

την προϋπόθεση ότι θα τον πληρώσω. Και τον έχω απλήρωτο. Αυτή είναι η κατάσταση 

του Δήμου.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή κ. Αντιδήμαρχε εκεί μπροστά έχουμε εμείς ένα 

Αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θέλουμε να επεκτείνουμε, κακώς έγινε εκεί το κυνοκομείο. 

Καταλάβατε; Δεν ήταν σωστή η θέση του. Κάποια μέρα το Αυτοκινητοδρόμιο θα το 

μεγαλώσουμε, δεν μπορούμε, ήταν λάθος που έγινε εκεί. Καταλάβατε; Γι’ αυτόν τον 

λόγο δεν θέλαμε να προχωρήσουμε.  

κ. Στεργίου: Το ξέρω το θέμα ότι είναι έτσι, το θέμα ήταν ότι η πολιτική ηγεσία 

της προηγούμενης Δ.Α. είχε αυτό το πρόβλημα, ήθελε να το γκρεμίσει, γι’ αυτό δεν το 

χρηματοδοτήσατε.  Είσαστε  υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή. Είχανε γίνει οι θάλαμοι  
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τον πρώτο χρόνο και ήθελαν να το γκρεμίσουν για να γίνει επέκταση του 

Αυτοκινητοδρομίου. Αυτή είναι η ιστορία. Είσαστε υπόλογοι απέναντι στους Σερραίους 

για τη στάση σας. Άρα εσκεμμένα δεν το κάνατε.  

κ. Αναστασιάδης: Να σας εξηγήσω τι πρέπει να κάνουμε για να πάει αυτή η 

πόλη μπροστά. Το Αυτοκινητοδρόμιο μαζεύει του κόσμου τα λεφτά, είναι ο μόνος … 

(δεν ακούγεται) … 

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε δίνουμε μεγάλη σημασία και συνέχεια σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Και κ. Στεργίου, δεν χρειάζεται τόσο πολύ ένταση για ένα τέτοιο 

θέμα. Μια κουβέντα θα πω όλο κι όλο, να σταματήσουμε επιτέλους την ιστορική 

αναδρομή, τι έκαναν οι προηγούμενοι, τι έκαναν οι πιο προηγούμενοι κλπ., το πρόβλημα 

το ξέρουμε όλοι μας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, με τα αδέσποτα στον Δήμο Σερρών. 

Τεράστιο είναι το πρόβλημα αυτό. Είμαστε από τις χειρότερες πόλεις σ’ αυτό το σημείο. 

Φυσικά το ψηφίζουμε και στο πρόγραμμα αυτό, και στις επιχορηγήσεις που παίρνετε από 

την Κεντρική Κυβέρνηση και σε όλα, αρκεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Και θα κριθείτε από 

εδώ και πέρα από το αποτέλεσμα. Αφήστε την ιστορική αναδρομή στο παρελθόν. Είναι 

σημαντικό το πρόβλημα. Εγώ να δεχθώ ότι έχετε καλές προθέσεις, προχωρήστε να 

λύσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα.  

κ. …: Θα ΄θελα να απαντήσω στον κ. Αναστασιάδη ότι υπάρχει χώρος για να 

επεκταθεί το Αυτοκινητοδρόμιο. Αλλά η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου δεν 

επιτρέπει στην πόλη των Σερρών να πάρουμε παραπάνω από FORMULA 3 αγώνες. Ο 

σκοπός αυτός δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Μέχρι FORMULA 3 μπορούμε να πάρουμε, 

άρα υπάρχει χώρος να επεκταθεί το Αυτοκινητοδρόμιο.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε διαδικαστικά, με βάση το άρθρο 24, διότι δεν 

μπορούμε να μιλάμε εδώ μέχρι το πρωί, η διάρκεια του Δ.Σ. είναι 4ωρη. Να ζητήσετε 

άλλη μία ώρα παράταση από το Σώμα γιατί δεν θα το πάμε μέχρι το πρωί.  

κ. Πρόεδρος:   Ολοκληρώθηκε το θέμα.  

 

- Εγκρίνεται.  

                      
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ¨Πληθωριστικής προσαρμογής τιμολογίου ΔΕΥΑΣ¨.   

 

κ. Πρόεδρος:   Αναβάλλεται και λόγω του ότι έχει περάσει η ώρα, γιατί θα μας 

πάρει πάρα πολύ ώρα.  

 

- Αναβάλλεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας επιτροπής 

σταυλισμού ζώων. 
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κ. Πρόεδρος:   Η επιτροπή είναι 10μελής, έργο της είναι ο έλεγχος και η 

γνωμοδότηση σε θέματα σταυλισμού ζώων και ίδρυσης λειτουργίας κτηνοτροφικών 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

Τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Μερετούδης Δημήτριος και αναπληρωματικό ο κ. 

Μυστακίδης Παύλος.  

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας επιτροπής 

σταυλισμού ζώων.  

 

κ. Πρόεδρος:   10μελής επιτροπή, έργο της είναι η γνωμοδότηση σε θέματα 

προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των Πρωτοβάθμιων αποφάσεων, γνωμοδοτεί για 

την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σε περιπτώσεις που κινδυνεύει η δημόσια υγεία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2520/40 και τις υγειονομικές διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά. Τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Βαλτσάνης Δημήτριος και 

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Χράπας Παντελής.  

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση – ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ. Σκουτάρεως έτους 

2011, σύμφωνα με το άρθρο 256 και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 260 

του Ν. 3463/2006. 

 

κ. Πρόεδρος:  Το Δ/κό Συμβούλιο της επιχείρησης έχει την υποχρέωση 

σύνταξης, έγκρισης και ψήφισης του προϋπολογισμού για κάθε έτος.  

κ. Γρηγοριάδης: Ο προϋπολογισμός αφορά το διετές πρόγραμμα καθαρά.  

 

- Εγκρίνεται. 

   
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης συντήρησης – λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης για 

το έτος 2011-2012 (ποσού 8.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

κ. Μηλίδης: Τι έσοδα προσδοκούμε από αυτή τη δαπάνη; 

κ. Στεργίου: Είναι έσοδα μηνιαίως περίπου στις 14.000 € και θα επανέλθουμε με 

πρόταση στο Δ.Σ. για την καθιέρωση της κάρτας και θα αποσύρουμε τα παλιά 

μηχανήματα. Το έσοδο είναι αρκετά μεγάλο και καλό.  

κ. Γάτσιος: Αυτή η ανάθεση που γίνεται απευθείας είναι αναγκαία. Είτε κάνει 

είτε δεν κάνει δουλειά θα πληρωθεί αυτός; Θα δώσουν προσφορά κι άλλοι ή θα γίνει 

απευθείας; 
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κ. Στεργίου: Ο κ. Κασμερίδης είναι ο μόνος που μπορεί να διορθώσει τα 

μηχανήματα και αυτά είναι που εκτυπώνουν τα εισιτήρια. Τα εισάγουμε από τη Γαλλία 

και τα τοποθετεί εκεί και 25 χρόνια την κάνει ο ίδιος. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει σ’ 

αυτά τα μηχανήματα. Αλλά σας είπα ότι θα επανέλθουμε με πρόταση για τύπωμα 

κάρτας.  

         

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών¨.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

κ. Μηλίδης: Να γίνει κάτι εκεί με τα σκουπίδια. Να το δείτε κ. Χράπα.  

κ. Χράπας: Ήδη αύριο θα πάνε εκεί.  

κα Σαραντίδου: Μήπως να γίνει κάποιο υπόστεγο εκεί; Γιατί με τη βροχή μπορεί 

να καταρρεύσουν. Ίσως ένα γυάλινο υπόστεγο. 

κ. Πρόεδρος:   Έχετε δίκιο κ. Σαραντίδου. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί γιατί έτσι 

όπως είναι τα πράγματα … 

       

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2009¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης για δημοσίευση απόφασης περί 

¨Εξουσιοδότησης υπογραφών Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών 

Κοινοτήτων Σκουτάρεως, Κ. Μητρούσι και Λευκώνα¨.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

κ. Γάτσιος: κ. Πρόεδρε δεν αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό το θέμα, το θέμα πρέπει να 

έρθει με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, δηλαδή πρέπει να γίνει αίτημα προς τη ΔΕΗ, δεν 

μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Θα ακολουθήσει.  

κ. Γκότσης: Είναι παλιό το θέμα και έχει έρθει από τη ΔΕΗ. …(δεν ακούγεται) 

… 
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κ. Μυστακίδης: Το θέμα αυτό αφορά την επέκταση για 350 μέτρα περίπου του 

δικτύου φωτισμού και του δικτύου χαμηλής τάσης. Όντως έτσι όπως τα είπε ο κ. 

Γκότσης, ότι υπάρχει μια δαπάνη 10.000 περίπου € που έχει προεκτιμηθεί, αλλά ο 

σύλλογος διατίθεται να καλύψει ένα μέρος αυτού του ποσού, γύρω στις 3.000. Αυτό 

είναι το θέμα.  

κ. Γάτσιος: Πάλι θα διακόψω με όλο το σεβασμό, γιατί να κάνω εγώ τώρα 

ερωτήσεις, γιατί να μην είναι αυτά μέσα;  

κ. Δήμαρχος: Πέρασε σε προηγούμενο συμβούλιο. 

κ. Γαλάνης: Και το εισηγείται πολιτικά ο κ. Δήμαρχος, τόσο πρόβλημα είναι;  

κ. Πρόεδρος:   Εάν δώσει τις δέουσες εξηγήσεις ο Αντιδήμαρχος νομίζω ότι δεν 

χρειάζεται να το παρατείνουμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι αξίζει τόσο τον κόπο να 

επιμένουμε σε κάτι.  

κ. Μυστακίδης:  Είναι μια δαπάνη γύρω στις 7.000 για τον Δήμο και θα λυθεί 

ένα πρόβλημα δημοτών σε μήκος 350 μέτρων. Και είναι αρκετές κατοικίες εκεί.  

κ. …:  Με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα, απευθύνομαι και στον κ. Δήμαρχο, 

είχαμε επισκεφτεί ως σύλλογος τη περιοχή Μεταμόρφωσης, το ξέρετε το θέμα, υπάρχει 

αντίστοιχο ζήτημα που έχει περάσει από το προηγούμενο Δ.Σ. για την επέκταση προς τη 

Χρυσοπηγή, αυτό είναι στις προθέσεις της Δ.Α.; Είναι άσχετο το ξέρω αλλά το θέτω με 

αυτή την αφορμή. Θα έρθει κάποια στιγμή; 

κ. Δήμαρχος: Θα το δούμε.  

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι, βάλαμε επανειλημμένως ένα θέμα, ποιο; Όταν 

ένα θέμα γίνεται εισακτέο στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία και 

ιδιαιτέρως για τις επεκτάσεις ΦΟΠ η παράταξη μου επανήλθε, είναι η 3η φορά. Αυτή η 

συμμετοχή που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, ο εισηγητής, αυτό δεν είναι εισακτέο έτσι όπως 

είναι. Θα πρέπει να είναι συνημμένη η μελέτη της ΔΕΗ και να αναφέρεται ακριβώς και 

τι ποσό θα καταβάλλει ο Δήμος. Και βεβαίως αυτό το ότι θα δώσει ο σύλλογος, εγώ σας 

ερωτώ κ. Αντιδήμαρχε, πως θα το εισπράξεις; Θέλω να μου απαντήσετε. Έτσι για να 

λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Καταρχάς αυτό δεν είναι θέμα Ημερήσιας Διάταξης 

έτσι όπως έρχεται.  

κ. Μυστακίδης: Ως συμμετοχή του φορέα αυτού. Θα πληρώσει ο Δήμος ένα 

ποσοστό μέχρι ένα σημείο και το υπόλοιπο, δηλαδή αν είναι ένας αριθμός από κολώνες 

Α, ότι αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους εκείνες τις κολώνες θα τις πληρώσει ο σύλλογος.  

κ. Φωτιάδης: Αυτό δεν γίνεται έτσι όπως το λέτε και πάτε αύριο να το δείτε στη 

ΔΕΗ. Δεν γίνεται έτσι όπως το λέτε. Πάτε αύριο να ρωτήσετε. Δεν εισπράττονται τα 

χρήματα με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Διότι άλλο είναι αν ο σύλλογος ζήτησε να γίνει 

μελέτη, είναι ακριβότερη η μελέτη και άλλο είναι όταν ο Δήμος κάνει αίτημα και γίνεται 

η μελέτη για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει τα θέματα να τα 

ωριμάζετε, να τα φέρνετε σωστά γιατί δεν μιλούμε δεν μιλούμε είναι μια περίοδος 

προσαρμογής και για εσάς, αλλά δεν θέλω να σκεφτώ ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Γι’ αυτό 

λοιπόν παρακαλώ τα θέματα να ωριμάζονται όπως πρέπει, γιατί το θέμα αυτό δεν μπορεί 

να υλοποιηθεί από την ΔΕΗ έτσι όπως το φέρατε.  

κ. Μυστακίδης: Σας απάντησε ότι ο Δήμος θα πληρώσει το ποσοστό που του 

αντιστοιχεί και το υπόλοιπο θα το πληρώσουν αυτοί σαν ιδιωτικός φορέας.  

κ. Φωτιάδης: Σε ποια μελέτη Αντιδήμαρχε; 

κ. Μυστακίδης: Η μελέτη θα είναι κοινή.  
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κ. Φωτιάδης: Ποιος θα ζητήσει τη μελέτη;  

κ. Μυστακίδης:   Ο Δήμος θα τη ζητήσει.  

κ. Φωτιάδης: Αν θα τη ζητήσει ο Δήμος δεν μπορούν να συμμετέχουν αυτοί. 

Πάτε να τα ρωτήσετε αυτά τα πράγματα σας παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ σεβόμενος το Σώμα και την πρόταση της αντιπολίτευσης, το 

19ο θέμα το αναβάλλω για να έρθει με πλήρη στοιχεία.  

κ. Φωτιάδης: Η δική μας τοποθέτηση αφορά ακριβώς στο να διευκολύνουμε. 

Όταν ένα θέμα έρχεται, παρακαλώ να διατυπώνεται ακριβώς.  

κ. Πρόεδρος:   Δέχομαι την άποψη σας γι’ αυτό και αναβάλλεται για να έρθει 

παντελώς ώριμο για να μην αιωρείται τίποτα.  

κ. Φωτιάδης: Ούτως ή άλλως θα έπρεπε να ξαναέρθει στην Ημερήσια Διάταξη. 

κ. Πρόεδρος:   Βεβαίως.                          

              

- Αναβάλλεται. 

 

κ. Πρόεδρος:   Δύο λεπτά από το Σώμα ζητώ να παραμείνει, δίδοντας το λόγο 

στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, στον κ. Αραμπατζή. 

κ. Αραμπατζής: Με όλο το σεβασμό κ. Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν τον θέμα να 

το συζητήσουμε και αν έχουμε χρόνο με την άδεια σας να συζητήσουμε το θέμα σας 

παρακαλώ. Γιατί η αναβολή αυτού του θέματος θα μας δημιουργήσει και κάποια άλλα 

προβλήματα. Ο μήνας ξεκινάει αύριο, ξεκινάει η έκδοση καινούργιων λογαριασμών, θα 

δημιουργηθεί κάποια δυσλειτουργία πάνω στην έκδοση των λογαριασμών.  

κ. Δήμαρχος: Αν πάρουμε την απόφαση μετά από 15 μέρες; 

κ. Αραμπατζής: Αύριο κ. Δήμαρχε ξεκινάει η έκδοση 7.000 ή 8.000 

λογαριασμών.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι δεν θέλω να ξεπεράσουμε τα όρια, δεν θέλω να 

ταλαιπωρώ το Σώμα. Να παγώσουν οι λογαριασμοί για τον μήνα Μάρτιο.  

κ. Αραμπατζής: Δεν γίνεται αυτό. Αύριο θα εκδοθούν λογαριασμοί.  

κ. Πρόεδρος:   Εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις από εδώ και από εκεί, το θέμα το 

θέτω σε ψηφοφορία.           

 

  

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

αποφάσεις: 

 

 

283  / 2011 Έγκριση πληρωμής πρώην απασχολούμενων  με το πρόγραμμα STAGE 

στον πρώην Δήμο Καπ. Μητρούση.  

 

284 / 2011 Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών (άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010). 

 

285 / 2011  Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερρών 

και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 103 Ν. 

3852/2010).  
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286 / 2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών και σύσταση ¨Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨ Δήμου Σερρών (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).  

 

287 / 2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Σερρών και σύσταση ¨Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης¨ Δήμου Σερρών (άρθρο 103 Ν. 3852/2010).  

 

288 / 2011 Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σερρών μέχρι 31-

12-2010. 

 

Πρ. 8/1/2011 Αναβάλλεται το θέμα: «Υποδοχή φλόγας των Παγκόσμιων Αγώνων 

SPECIAL OLYMPICS 2011». 

 

289 / 2011 Ορισμός μέλους τακτικού και αναπληρωματικού για τον φορέα 

διαχείρισης ¨Λαϊλιάς Α.Ε.¨.  

 

290 / 2011 Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποίηση του προγράμματος 

περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, 

αποθεραπείας, υιοθεσίας, επανένταξης αδέσποτων ζώων, για το έτος 

2011. 

 

291 / 2011 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 της παροχής υπηρεσιών ¨Στειρώσεις 

αδέσποτων σκύλων του καταφυγίου αδέσποτων του Δήμου Σερρών¨ και 

παράταση του χρόνου υλοποίησής της.  

 

Πρ. 8/2/2011 Αναβάλλεται το θέμα: «Έγκριση ¨Πληθωριστικής προσαρμογής 

τιμολογίου ΔΕΥΑΣ¨».   

 

292 / 2011 Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας επιτροπής 

σταυλισμού ζώων. 

  

293 / 2011 Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας επιτροπής 

σταυλισμού ζώων.  

 

294 / 2011 Έγκριση – ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ. Σκουτάρεως έτους 

2011, σύμφωνα με το άρθρο 256 και τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 260 

του Ν. 3463/2006. 

295 / 2011 Έγκριση δαπάνης συντήρησης – λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης για 

το έτος 2011-2012 (ποσού 8.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).  
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296 / 2011 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών¨.   

 

297 / 2011 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

298 / 2011 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2009¨. 

 

299 / 2011 Έγκριση καταβολής δαπάνης για δημοσίευση απόφασης περί 

¨Εξουσιοδότησης υπογραφών Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών 

Κοινοτήτων Σκουτάρεως, Κ. Μητρούσι και Λευκώνα¨.   

 

Πρ. 8/3/2011 Αναβάλλεται το θέμα:  «Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.».    

 

 

 

 

 

    

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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             ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

Αγοραστός Αγοραστός  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος  

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος  

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 
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Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 


