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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σερρών.                          

 

ΘΕΜΑ   2ο: Τροποποίηση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, 

σχετικά με την χρήση κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, 

κατασκευές, έκθεση εμπορευμάτων κ.λ.π.).    

 

ΘΕΜΑ   3ο: Ορισμός νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών σε αντικατάσταση της 

παραιτηθείσης κ. Τερζίδου Γλυκερίας.  

 

ΘΕΜΑ   4ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 § 2 του 

Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Ορισμός μελών για τη σύσταση συντονιστικού τοπικού οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 § 3α & β, Ν. 3013/2002).          

 

ΘΕΜΑ   6ο: Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας (άρθρο 84 

Ν. 3463/2006). 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2011.  

        

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής Μετεωρολογικών Προϊόντων και 

Υπηρεσιών με την ΕΜΥ στο πλαίσιο του έργου: ¨FOREST CITIES¨.      

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση των αριθ. 16, 17, 18 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

Σερρών.                                  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ενημέρωση επί των αριθ. 19, 20, 21, 22, 23 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Σερρών.                       

 

ΘΕΜΑ  11ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων 

για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απ’ ευθείας μίσθωση του ακινήτου του Ορφέα. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας στους: α) κ. Δήμαρχο, 

β) αντιδήμαρχο κ. Μπιτζίδου Σοφία, γ) αντιδήμαρχο κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη, δ) Γενικό Γραμματέα του Δήμου και ε) κ. Δασκαλόπουλο 

Πέτρο.         

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής εξόδων στον κ. Βαΐτση Δημήτριο, δικαστικό 

επιμελητή Πρωτοδικείου Σερρών, για επίδοση εγγράφων. 
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ΘΕΜΑ  16ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

            

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση οριστικής παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ του Δ.Δ. Άνω Βροντούς 

του Δήμου Σερρών.      

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, 

αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης σε διασταυρώσεις των οδών του Δήμου Σερρών χρήσης 

2011¨. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, Διαχείριση 

και Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2011-

2012.                         

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών¨.   

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και αποδοχή χρηματοδότησης του 

έργου: ¨Ανακατασκευή οδού Γεωργίου Παπανδρέου¨.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και αποδοχή χρηματοδότησης του 

έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Κ. Καβάφη¨.   

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 92 και 95 του Ν. 3463/2006.         

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 92 και 95 του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Περί επιβολής προστίμου για προβολή υπαίθριων διαφημιστικών 

πινακίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.  

           

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨, προϋπολογισμού 419.500,00 € - Δαπάνη: 

351.568,12 €.      

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς του έργου με τίτλο: ¨Βελτίωση 

προσβασιμότητας πηγών έδρας Δήμου και κατασκευή έργων αναβάθμισής 

τους¨ για το έτος 2011.                                  

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών του Δήμου Σερρών, έτους 2011.                       

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: ¨Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση 

{ΓΙΑΒΡΟΥΜ} της Δ.Ε. Προβατά¨, προϋπολογισμού 12.220,00 €. 
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ΘΕΜΑ  30ο: Σύνδεση Φ/Β σταθμού ισχύος 4,95 KW στο Νηπιαγωγείο Κ. Μητρούση. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση εκμίσθωσης γηπέδου για την εγκατάσταση συστήματος επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής της αδειούχου εταιρείας ΙΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη θέση Άγιος Ιωάννης (Καγιάς) Δήμου 

Σερρών.         

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση διοργάνωσης της 2ης επίσκεψης μελέτης αποστολών των εταίρων 

του έργου στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο του έργου PIMMS 

TRANSFER.    

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση συνέχισης υλοποίησης της ¨Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου για 

το Πρόγραμμα της Κ.Π. INTERREG IVC- PIMMS TRANSFER¨.  

            

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών¨.      

 

ΘΕΜΑ  36ο: α) Κήρυξη ΕΚΠΤΩΤΟΥ της αναδόχου προμηθεύτριας καυσίμων για το 

Δ.Δ. Σκουτάρεως «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 24 

§ 5 και την επιβολή κυρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 35 § 5γ: 

¨Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ 

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6μήνου ούτε 

μεγαλύτερο του έτους¨. 

β) Την έγκριση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων και 

την θέρμανση των δημοτικών κτηρίων του Δ.Δ. Σκουτάρεως από τον 

ανάδοχο του Δ.Δ. Σερρών «ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΝΙΚΑΣ & Σια ΟΕ» χωρίς 

τροποποίηση της υπογραφείσας σύμβασης με αριθ. 9860/01.03.11 ποσού 

368.227,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 76 § 4 του Ν. 3852/2010.                         

 

ΘΕΜΑ  38ο: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθ. 6/05.04.2011 & 7/05.04.2011 αποφάσεων 

του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΣ. 

 

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού για δίμηνη απασχόληση για 

την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την υπηρεσία 

καθαριότητας: 6 οδηγοί ΔΕ και 15 εργάτες ΥΕ. 

 

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση πρόσληψης οκτώ (8) εργατών ΥΕ για δίμηνη απασχόληση για 

την υπηρεσία Πρασίνου. 
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ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών ΥΕ και τριών (3) τεχνιτών ΔΕ για 

δίμηνη απασχόληση στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων.       

 

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση πρόσληψης 6 εργατών ΥΕ για δίμηνη απασχόληση για τα Α΄ & 

Β΄ κοιμητήρια. 

 

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση πρόσληψης 2 Κοινωνικών Λειτουργών με δίμηνη σύμβαση 

εργασίας.  

           

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεως Σχολικών Τροχονόμων.       

 

ΘΕΜΑ  45ο: Εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ορεινής για την εγκατάσταση 

Φ/Β μονάδας.                                 

 

ΘΕΜΑ  46ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για το έργο: ¨Ενοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων του Δήμου Σερρών¨.                         

 

ΘΕΜΑ  47ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής της εταιρείας REFORM για την ασφάλεια 

του Internet. 

 

ΘΕΜΑ  48ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του προγράμματος Τοπικής 

Διακυβέρνησης Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Γραμματείας 

Μακεδονίας – Θράκης. Χρηματοδότηση στην Κοινότητα Ορεινής από 

πιστώσεις Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2010. 

 

ΘΕΜΑ  49ο: Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για κάλυψη 

αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

 

ΘΕΜΑ  50ο: Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την πρόταση του Δημοτικού 

Συμβούλου Αγοραστού Αγοραστού που αφορά το άνοιγμα ειδικού 

λογαριασμού για ¨Έκτακτες Ανάγκες – Φιλανθρωπισμός¨ από την 

παρακράτηση των αποζημιώσεων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.        

 

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Υπάρχουν απαντήσεις 

σε ερωτήσεις συναδέλφων από προηγούμενα Δ.Σ. Απάντηση στην ερώτηση του κ. 

Κοτρώνη με θέμα ¨Απαλλοτριώσεις σε όλη την Ελλάδα για τη δημιουργία κοινόχρηστων 

και χώρων πρασίνου¨. Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο, έχει τον λόγο.  

κ. Δήμαρχος: Με δυο λόγια θα πω τι έλεγε η επερώτηση του κ. Κοτρώνη, έλεγε 

για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων που προβλέπεται να γίνουν χώροι πρασίνου και 

κοινόχρηστοι χώροι, απαλλοτριώσεις οι οποίες αποζημιώνονται από τους ημιυπαίθριους 

χώρους,  από  τα χρήματα  δηλαδή που συγκεντρώνονται από τους ημιυπαίθριους χώρους 
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 στο πρώην …, σημερινό Πράσινο Ταμείο. Επειδή η ΥΠΕΚΑ στις 31/1/2011 έβγαλε ένα 

δελτίο τύπου και έλεγε, για να καταλάβουμε, αυτοί οι οποίοι κάνανε προτάσεις για να 

αποζημιωθούν από το Πράσινο Ταμείο μέσω των χρημάτων των υμιυπαίθριων χώρων 

και επειδή έλειπε από τον κατάλογο αυτόν ο Δήμος Σερρών, ρωτάει ο κ. Κοτρώνης γιατί 

δεν έγινε η πρόταση και από τον Δήμο Σερρών και αν από εδώ και πέρα θα καταθέσουμε 

πρόταση.     

Καταρχήν κ. Κοτρώνη θα πρέπει να σας συγχαρώ για την πολύ ωραία 

επερώτηση. Πρέπει να απαντήσω και να πω ότι το Υπουργείο στις 31/5/2010 έστειλε ένα 

έγγραφο σε όλους τους δήμους και έλεγε ¨ποιοι θέλετε να απαλλοτριώσετε ακίνητα τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί σαν χώροι πρασίνου και κοινόχρηστοι χώροι, μπορείτε να 

καταθέσετε τις προτάσεις σας για να δούμε αν μπορείτε να αποζημιωθείτε, να πάρετε 

χρήματα μέσα από τα χρήματα των ημιυπαίθριων χώρων¨. Μέχρι τις 31/12/2010 δεν είχε 

κατατεθεί πρόταση από τον Δήμο Σερρών και φυσικά δεν μπορώ να απολογηθώ εγώ 

γιατί δεν κατατέθηκε πρόταση γιατί δεν ήμουν Δήμαρχος, ούτε και Δ.Α. Όπως είπα και 

προηγουμένως, στις 31/1/2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος έβγαλε ένα δελτίο τύπου 

και κατέθεσαν προτάσεις, προτάσεις για να αποζημιωθούν μέσω των ημιυπαίθριων 

χώρων προκειμένου να απαλλοτριώσουμε ακίνητα τα οποία προορίζονται για χώρους 

πρασίνου.  

Εμείς στις 3 Μαρτίου του 2011 στείλαμε έγγραφο στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, στο Πράσινο Ταμείο, ζητώντας να μας δώσουν χρήματα για 

απαλλοτριώσεις των ακινήτων του Κεντρικού Πάρκου, διότι δίνουμε προτεραιότητα στις 

απαλλοτριώσεις των ακινήτων του Κεντρικού Πάρκου αλλά και εκεί που υπάρχει 

ωριμότητα, υπάρχουν τοπογραφικά κ.λπ. Πρέπει να πούμε όμως ότι στις 1-3 Μαρτίου 

ήμουν στην Αθήνα, επισκέφτηκα το Πράσινο Ταμείο γι’ αυτόν τον λόγο, για τα χρήματα 

που θα μπορούσαμε να πάρουμε από τους ημιυπαίθριους χώρους προκειμένου να 

εφαρμόσουμε απαλλοτριώσεις ακινήτων που θα μετατραπούν σε χώρους πρασίνου, αλλά 

πήγα και για να δω τι γίνεται με δύο έργα, αναπλάσεις πλατειών Σκουτάρεως και Κάτω 

Καμήλας, διότι αυτά είχαν ενταχθεί στο …, να ρωτήσω τι πρόκειται να γίνει με αυτά τα 

έργα. Από το Πράσινο Ταμείο μου είπαν ότι προς στιγμή δεν λειτουργεί το Πράσινο 

Ταμείο γιατί δεν είχε οριστεί Δ/κό Συμβούλιο, ούτε είχε οριστεί Διευθυντής και 

πρόκειται αυτά να γίνουν περίπου 5 Μαΐου με αρχές Ιουνίου, τότε θα συγκροτηθεί το 

Δ/κό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου και τότε θα μπορέσουν να απαντήσουν και για 

τις αναπλάσεις των κεντρικών πλατειών Κάτω Καμήλας και Σκουτάρεως αλλά και για 

τις προτάσεις που κατατέθηκαν και από εμάς αλλά και από άλλους δήμους σχετικά με 

απαλλοτριώσεις ακινήτων οι οποίες θα γίνουν από χρήματα τα οποία προέρχονται από 

τους ημιυπαίθριους χώρους. Αυτή είναι η απάντηση μας.  

κ. Κοτρώνης: Νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος, γιατί και εμένα το μυαλό μου 

πήγε στις αποζημιώσεις του Κεντρικού Πάρκου και τώρα είναι μια ευκαιρία για να 

έλθουν χρήματα για αυτή τη δουλειά. Θέλω να έχω και εγώ τα στοιχεία όμως για να το 

παρακολουθούμε, αν γίνεται.  

κ. Δήμαρχος: Είναι όλα στη διάθεση σας, μπορείτε να έρθετε, να σας δώσουμε 

την πρόταση. Δεν είναι ώρα τώρα να σας ενημερώσω και για το Κεντρικό Πάρκο, 

γίνονται επαφές με ιδιοκτήτες για να αποφύγουμε δικαστήρια, αν μπορέσουμε να 

συνεννοηθούμε, και κάποια στιγμή, τώρα είναι ευκαιρία με τα χρήματα που ορίζονται 

για τους ημιυπαίθριους χώρους, αν μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα για να τα δώσουμε 
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 στη δημιουργία του Κεντρικού Πάρκου. Στην Αθήνα που πήγα τελευταία, είχα επαφή 

και με τον δικηγόρο ενός ιδιοκτήτη ακινήτου του Κεντρικού Πάρκου που είναι υπό 

απαλλοτρίωση.  

κ. Πρόεδρος:   Περνάμε σε μια άλλη ερώτηση, στη 2η ερώτηση, την οποία 

υπέβαλλε η κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή, από τον συνδυασμό του κ. Φωτιάδη. Με δύο 

σκέλη ήταν η ερώτηση, το 1ο σκέλος αφορούσε τα καύσιμα αθλητικών εγκαταστάσεων 

και το 2ο σκέλος την Κοινωφελή Επιχείρηση Σκουτάρεως. Νομίζω ότι στην πρώτη 

είχαμε απαντήσει αμέσως, τη 2η ερώτηση τη διαβάζω: ¨Μέσα στα προηγούμενα Δ.Σ. 

ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και το διετές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σκουτάρεως 

παρ’ όλα αυτά αιτούμαστε να πληροφορηθούμε το λόγο γιατί δεν προωθήθηκαν τα 

άνωθεν προς την Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή η Κ.Ε. Σκουτάρεως δεν διαθέτει τα 

απαιτούμενα χρήματα ώστε να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες της μέσα σε αυτές και η 

αδυναμία για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών δρώμενων¨. Μια συνοπτική 

απάντηση θα δώσει για το 2ο σκέλος ο Αντιδήμαρχος ο κ. Γρηγοριάδης. 

κ. Γρηγοριάδης: Η επερώτηση έγινε στις 23/3/2011, … για ένα διετές 

πρόγραμμα … προς έγκριση, πρέπει να υπάρχει και η απαιτούμενη … πίστωση στον 

προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός και η αναγραφή αυτής της πίστωσης και η ψήφιση 

του προϋπολογισμού έγινε στις 30/3, συνεπώς γι’ αυτόν τον λόγο άργησε να προωθηθεί 

προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και για κανέναν άλλον λόγο. Αυτός δεν είναι λόγος 

ακύρωσης γιατί οι αποφάσεις του Δ.Σ. γίνονται εκτελεστέες αφότου εκδοθούν. Θέλω να 

ενημερώσω το Σώμα για άλλη μια φορά ότι όταν θα συνενωθούν οι Κ.Ε. τότε θα 

καταρτιστεί το σχέδιο δράσης για το νέο Δήμο Σερρών πλέον και αυτό θα 

ακολουθήσουμε και αυτό θα τηρήσουμε πλέον.  

κα Ηλιοπούλου: Για ποιο λόγο μπήκαμε στη διαδικασία να ψηφίζουμε το διετές 

και τον προϋπολογισμό αφού στην πράξη δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

κ. Γρηγοριάδης: Γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν; Μέχρι να γίνει ΦΕΚ και 

καινούργια Κ.Ε., υφίστανται οι παλιές.  

κα Ηλιοπούλου: Στις ίδιες χρήματα δεν υπάρχουν, δεν πέρασε στην Περιφέρεια 

για έγκριση.  

κ. Γρηγοριάδης: Έχει προωθηθεί στην Περιφέρεια, αφού ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός, διαφορετικά δεν γινόταν.   

κ. Πρόεδρος: Αν ήθελε ο κ. Θεμιστοκλέους να προσθέσει κάτι.  

κ. Θεμιστοκλέους: Απλώς ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι υπήρξε μια 

καθυστέρηση εκ μέρους μας λόγω το γεγονότος ότι η Περιφέρεια που ασκεί τον έλεγχο 

νομιμότητας ζήταγε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και κωδικό προκειμένου να προβεί 

στον έλεγχο νομιμότητας. Υπήρχε το θέμα της καταρτίσεως του προϋπολογισμού λόγω 

του ότι έγινε η απογραφή, πέρασε από το Δ.Σ., εφόσον πήραμε τον κωδικό προσετέθη 

στην απόφαση και η Περιφέρεια ήδη με τον έλεγχο νομιμότητας που έχει κάνει ενέκρινε 

αυτό το σχέδιο και ήδη έχει περάσει. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι έχει δεσμευμένη 

πίστωση ήδη.  

κ. Πρόεδρος:   Και μία άλλη ερώτηση η οποία έχει διατυπωθεί πάλι από τον 

συνδυασμό του κ. Φωτιάδη αλλά και του κ. Κοτρώνη, σχετικά με το εξωϊδρυματικό 

επίδομα που χορηγείται σε 3 υπαλλήλους του Δήμου. Έχω δώσει στους επικεφαλείς τη 

σχετική δαπάνη.  
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Και πάμε σε ένα 4ο θέμα, το οποίο προέκυψε, ¨Προσβολή προέδρου τοπικής 

κοινότητας Χριστός¨, θα παρακαλούσα αν βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος της τοπικής 

κοινότητας. Να διαβάσω: ¨Σε πρόσφατη πρόσκληση για την εκδήλωση 

«Αγροεπιχειρηματικότητα», που στάλθηκε στην Τ.Κ. Χριστός της δημοτικής ενότητας 

Λευκώνα Δήμου Σερρών, αναγραφόταν ότι πρόεδρος της Τ.Κ. Χριστός είναι η κ. 

Τσεχερίδου Παναγιώτα και όχι ο εκλεγμένος σύμβουλος με την παράταξη του κ. Μηλίδη 

κ. Μεταλλίδης Γεώργιος. Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα προσβλητική για την τιμή και 

υπόληψη του Προέδρου της Τ.Κ. Χριστός του κ. Μεταλλίδη. Είναι αδιανόητο τα 

αρμόδια όργανα και οι προϊστάμενοι του Δήμου να μη γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος της 

Τ.Κ. Χριστός με βάση την απόφαση του Πρωτοδικείου αλλά και σύμφωνα με την αριθ. 

Πρωτ. 50963/10-12-2010 έγγραφο του διοικητικού τμήματος Σερρών είναι ο κ. 

Μεταλλίδης. Εξάλλου ο υπεύθυνος αποστολής της πρόσκλησης, ο κ. Πάσχος Γεώργιος, 

όταν επικοινώνησε και με τον πρόεδρο παραδέχτηκε ότι σε κατάσταση που διανεμήθηκε 

στον Δήμο Σερρών αναγράφεται ότι πρόεδρος της Τ.Κ. Χριστός είναι η κ. Τσεχερίδου 

Παναγιώτα και ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Τ.Κ. Χριστός. Πάντως είναι προς τιμή του 

το γεγονός ότι το παραδέχτηκε. Η ενέργεια αυτή γίνεται κατ’ εξακολούθηση καθώς και 

προγενέστερα παραγκωνίστηκε ο κ. Μεταλλίδης σε γεγονότα που αφορούσαν την Τ.Κ. 

Χριστός. Συγκεκριμένα με το αριθ. Πρωτ. 2/8-2-2011 έγινε διαμαρτυρία για τη μη 

ενημέρωση του κ. Μεταλλίδη για επικείμενη επίσκεψη Δημάρχου στην Τ.Κ. Χριστός. 

Επανειλημμένα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Λευκώνα δεν 

ενημερώνει το πλέον αρμόδιο όργανο της τοπικής ενότητας Χριστός, δηλαδή τον κ. 

Μεταλλίδη για θέματα της περιοχής αλλά τοπικού συμβούλου της παράταξης του κ. 

Αγγελίδη. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά με το υπ’ αρίθμ. 2/8-

2-2011, είπε ότι δεν ήταν εσκεμμένη ενέργεια και πως δεν θα επαναλαμβανόταν. Τα 

ανωτέρω όμως δείχνουν πως οι ενέργειες αυτές δεν έγιναν εκ παραδρομής ή κατά λάθος, 

αλλά σαφώς και πρόκειται περί εσκεμμένων ενεργειών. Και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σερρών 

δεν έκανε τίποτα για να αποτραπούν, εδώ διαφαίνεται κατά πόσο οι γνώμες των 

προέδρων των Τ.Κ. λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και το είδος της συνεργασίας που 

υπάρχει μέσα στον Δήμο. επειδή με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 50963/10-12-2010 έγγραφο του 

Διοικητικού τμήματος Σερρών που στάλθηκε και στην Τ.Κ. Χριστός είναι ξεκάθαρο 

ποιος είναι ο πρόεδρος και συνεπώς δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι κάνατε λάθος ότι 

δεν το γνωρίζατε, επειδή οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε μικροπολιτικές 

παλαιοτέρων ετών, επειδή έχει θιχτεί ανεπανόρθωτα η αξιοπρέπεια και η υπόληψη μου 

ως νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της Τ.Κ. Χριστός, επειδή η απαξίωση και προσβολή που 

δέχομαι ως πρόεδρος είναι ανεπίτρεπτη, επειδή δεν μπορώ να ανεχθώ το κλίμα 

αμφισβήτησης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των ενεργειών σας στην Τ.Κ. Χριστός ως 

προς το πρόσωπο μου καθώς δημότες με ρωτάνε ποιος είναι πραγματικά πρόεδρος, 

επειδή η επανάληψη των γεγονότων αποδεικνύει την εσκεμμένη πρόθεση των ενεργειών 

σας, επειδή αν θέλετε να κερδίσετε την Τ.Κ. πρέπει να το πράξετε με την ακεραιότητα 

του χαρακτήρα σας και να αποδεχτείτε την νομιμότητα των πραγμάτων και όχι να 

προσφεύγετε σε μικροπολιτικές, ζητώ: 1ον να διερευνηθεί γιατί δεν ελήφθη υπόψη το με 

αριθ. Πρωτ. 50963/10-12-2010 έγγραφο του διοικητικού τμήματος Σερρών και η 

απόφαση του πρωτοδικείου όπου αναφέρονται οι εκλεγμένοι πρόεδροι και σύμβουλοι 

όλου του Δήμου και ειδικά για την περίπτωση της Τ.Κ. Χριστός έγινε λάθος το όνομα 

…, 2ον να ζητήσετε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. δημόσια συγγνώμη ενώπιον μου¨. 
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κ. Μεταλλίδης (Πρόεδρος Τ.Κ. Χριστός): Καταρχήν καλή εβδομάδα. 

Χαιρετίζω όλο το Δ.Σ., τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους αρχηγούς των κομμάτων, τον 

δήμαρχο. Σήμερα βρίσκομαι εδώ κύριοι παραπονούμενος και απαξιωμένος διότι κάποιοι 

θέλουν να αμφισβητούν και να αγνοούν την νομιμότητα στους νόμους αυτού του 

κράτους. Βγήκα να υπερασπιστώ την αξία μου, την τιμή, την τιμή όλων των χωριανών 

μου που με έστειλαν σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα να υπερασπιστώ όταν χρειαστεί τα 

συμφέροντα, τα προβλήματα του χωριού μου. Την τιμή αυτή και αξία που μου χάρισαν 

οι συγχωριανοί μου δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να την αμφισβητήσει. Γι’ αυτό να 

ζητήσετε δημόσια συγγνώμη από αυτούς πρώτα και μετά από εμένα.  

κ. Δήμαρχος: Αγαπητέ φίλε πρόεδρε, είναι προφανές ότι δεν αμφισβητείται από 

κανέναν το αξίωμα σας, είστε ο πρόεδρος της Τ.Κ. Χριστός, έχουμε μια πολύ καλή 

συνεργασία μαζί, το γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ το όνομα σας 

δεν το ξέρω, σας αποκαλώ πάντα ¨Πρόεδρο¨. 

Έγινε ένα λάθος από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την πρόσκληση που σας 

στείλαμε για την ημερίδα, αντί να αναφερθούν στο όνομα σας, κάναν λάθος και 

αναφέρθηκαν σε κάποια άλλη τοπική σύμβουλο. Αν ξέρω καλά, από τις πληροφορίες 

που έχω, από την ενημέρωση που έχω, ότι οι υπάλληλοι σας πήραν τηλέφωνο και σας 

ζήτησαν συγγνώμη. Παρόλα αυτά όμως, εγώ σας ζητώ και πάλι συγγνώμη εκ μέρους 

όλων των υπηρεσιακών παραγόντων, εκ μέρους και της Δ.Α. αν έγινε κάποιο λάθος, σας 

ζητούμε συγγνώμη. Είναι βέβαιο ότι δεν αμφισβητείται το αξίωμα σας, σας αγαπούμε 

πάρα πολύ και επιζητούμε τη συνεργασία σας.  

κ. Πρόεδρος:   Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω, επειδή αναφέρθηκε και το όνομα 

του Προέδρου, εμού δηλαδή του ιδίου, οι ενέργειες που έκανα κ. Πρόεδρε και κ.κ. 

Συνάδελφοι, είναι 1ον ο υπηρεσιακός παράγοντας ο οποίος έκανε το λάθος νομίζω ότι 

σας πήρε και τηλέφωνο, ζήτησε συγγνώμη από εσάς προσωπικά, επίσης με έγγραφο μου 

στη Διευθύντρια του Δήμου είπα να στείλει σε όλα τα τμήματα του Δήμου το 

ονοματεπώνυμο σας και ότι εσείς και μόνο εσείς είστε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Χριστός. 

Ευχαριστώ.  

κ. Μηλίδης: Το θέμα είχε προκύψει και στις 8/2 όπου είχε σταλεί έγγραφο με 

αριθμό πρωτοκόλλου προς τον κ. Δήμαρχο και γι’ αυτό εθίχθη και μάλιστα όπως είπε και 

όλο το Σώμα, σωστά εθίχθη ο κ. Πρόεδρος διότι ενώ … ότι παραγκωνίζεται, ότι δεν του 

έρχονται τα χαρτιά, ότι αποφάσεις στα χέρια … αυτός είναι ο λόγος και μάλιστα κ. 

Πρόεδρε και προφορικά σας είχα πει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Χριστός. Αργότερα … 

ότι ο κ. Αντιδήμαρχος των έργων, μου κάνει εντύπωση, δεν ενημερώνει τον πρόεδρο της 

Τ.Κ. αλλά ενημερώνει άλλους. Αυτές είναι ενέργειες που δεν συνάδουν με τη λειτουργία 

του … Σερρών. Νομίζω ότι στο εξής δεν πρέπει να υπάρχουν ανάλογα ζητήματα και δεν 

πρέπει ο πρόεδρος ο οποίος τιμήθηκε από τους συγχωριανούς του με ένα υψηλό ποσοστό 

ψήφων να ερωτάται αν είναι αυτός ο πρόεδρος.  

κ. Δήμαρχος: Νομίζω ότι μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν δεν πρέπει να δοθεί 

περισσότερο … 

κ. Πρόεδρος:   Τελείωσε το θέμα, δέχθηκε ο πρόεδρος τη συγγνώμη. 

κα Δρίγκα: Για το εξωιδρυματικό επίδομα, λέτε εδώ ότι η απόφαση είναι για μια 

5ετία, ο νόμος όμως λέει ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εκδίδονται κάθε δύο χρόνια.  

κ. Πρόεδρος:   Οι αποφάσεις αυτές είναι σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. 
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κα Δρίγκα:   Έχω το νόμο μπροστά μου ο οποίος λέει ότι ¨οι γνωματεύσεις … 

ισχύουν μέχρι δύο χρόνια μετά την πάροδο των οποίων θα πρέπει ο … ή παραπληγικός 

να παραπέμπεται εκ νέου¨. Εμείς έχουμε βάλει διάστημα για 5 χρόνια.  

κ. Πρόεδρος:   Καλά κάνετε που το θίγετε, θα το δούμε ξανά.  

κα Δρίγκα: Και εάν με νοητική στέρηση εμπίπτουν σ’ αυτό … 

κ. Πρόεδρος:   Από ότι ξέρω επειδή έχω χρηματίσει σε επιτροπές, εμπίπτουν.  

Έχουμε δύο νέες ερωτήσεις από την πλευρά του κ. Κοτρώνη. ¨Όχι στην 

υποβάθμιση του σιδηρόδρομου και την απομόνωση του Δήμου Σερρών από την 

υπόλοιπη Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Τουρκία¨. Για το επόμενο φυσικά Δ.Σ. 

Και η 2η ερώτηση, ¨Άμεση επαναλειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου¨. Για 

το δεύτερο θέμα θα ήθελα άμεση να είναι η απάντηση.  

κ. Δήμαρχος: Το Δημοτικό Αναψυκτήριο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του 

σύντομα. Σήμερα ήταν να ξεκινήσουν τις εργασίες για να το ετοιμάσουν. Θα 

λειτουργήσει καθαρά ως καθαρά αναψυκτήριο, έχοντας τον λαϊκό χαρακτήρα. Δεν θα 

γίνουν διαμορφώσεις, θα έχει το στυλ του αναψυκτηρίου που είχε και πιστεύω ότι μέσα 

στις επόμενες ημέρες θα πάτε να απολαύσετε τον καφέ σας. Από την αρχή της 

Δημαρχιακής θητείας, μετά τις εκλογές ήρθαμε σε επαφή με τους παλιούς εκμισθωτές, 

έγιναν πολλές συναντήσεις, βρέθηκαν οι λύσεις, θα λειτουργήσει. 

κ. Πρόεδρος:   Και προχωράμε στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Έχετε οι 

επικεφαλείς των συνδυασμών, σας έχω δώσει ένα τεύχος σχετικά με Προεδρικό διάταγμα 

για την ΤΕΔΚ και ΠΕΔ, αρμόδια … σχέδιο του Π.Δ. για την αναδιοργάνωση των μέχρι 

σήμερα ΤΕΔΚ σε Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και … στα όρια … καθώς και για την 

νέα ΚΕΔΚΕ, περιήλθε στις 13 Απριλίου, μετά την ημερήσια διάταξη στο γραφείο του 

Δημάρχου. Αρμόδιες για να εκφράσουν άποψη για το εν λόγω νέο Π.Δ. είναι οι 

σημερινές …, ωστόσο γι’ αυτό το μοίρασα, να ενημερώσετε τους συναδέλφους και όλα 

τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον υπάρξουν προσωπικές απόψεις και προτάσεις μπορείτε αυτές 

να τις αποστείλετε εσείς στην ΤΕΔΚ.  

Και για το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας, είναι ¨Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την 

υπογραφή συμφωνητικού¨, σας έχω μοιράσει πάλι στους επικεφαλείς των συνδυασμών, 

¨από τον ΟΠΑΠ¨. ¨Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία ΟΠΑΠ προτίθεται να χορηγήσει 

οικονομική ενίσχυση στον Δήμο ποσού 306.940,91 για την αναβάθμιση και βελτίωση 

του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών. Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να 

εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο Σερρών για την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Δήμου μας ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση του 

έργου¨. 

κα Σαραντίδου: Ήδη η ΟΠΑΠ είναι Α.Ε., η ΟΠΑΠ αύριο πωλείται κατά 100%, 

μήπως λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση θα γίνει με κάποια ανταλλάγματα τα οποία θα 

πρέπει να γνωρίζουμε από πιο μπροστά; Ή μήπως θα γίνει κάποια σύμβαση; 

κ. Πρόεδρος:  Όχι. 

κ. Χρυσανθίδης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, επειδή το θέμα μου είναι γνωστό 

θα παρακαλούσα να εξουσιοδοτήσετε τον κ. Δήμαρχο γιατί είναι εδώ και καιρό που ο 

ΟΠΑΠ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του Δήμου για την υπογραφή αυτή. 

Θα έλεγα ότι πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης 

αυτής. 

 

10 



 

κ. Δήμαρχος: Πριν από ενάμιση μήνα πήγα εγώ ο ίδιος στον ΟΠΑΠ, κατέθεσα 

αίτηση, γιατί ήθελαν να τα δώσουν τα χρήματα απευθείας, κατέθεσα αίτηση, αμέσως 

έγιναν οι ενέργειες και το αποτέλεσμα ήρθε. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία της 4ης 

Μαΐου, πρέπει να υπογραφεί το συμφωνητικό.  

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

κ. Αγοραστός: Καλησπέρα στο Σώμα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να συζητηθεί το 

θέμα που έχω βάλει, αν γίνεται να συζητηθεί τώρα γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ 

σημαντικό θέμα και έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική που θέλουμε να κάνουμε 

όλοι μας.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα παρακαλούσα κ. Αγοραστέ να το θέσω το θέμα σε 

ψηφοφορία, από 50ο να το κάνουμε όχι 1ο αλλά τουλάχιστον 3ο. Αυτά τα δύο πολύ 

βασικά θέματα, το 1ο και το 2ο, πρέπει να συζητηθούν. Μετά από ψηφοφορία λοιπόν. 

Υπάρχει από το Σώμα αντίρρηση το 50ο θέμα να συζητηθεί 3ο;  

κ. Γκότσης: Εμείς λέμε τελευταίο.  

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι  

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:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 
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Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι  

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

         

- Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ της συζήτησης του 50ου θέματος να 

συζητηθεί 3ο. 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Χράπας: κ.κ. Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε 

με την ψήφο μας τον νέο κανονισμό καθαριότητας ο οποίος στις 11 Ιανουαρίου 2011 

βγήκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω του διαδικτύου με ανάρτηση του σχεδίου του 

Κανονισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη διανομή του στα Μ.Μ.Ε. και στους 

αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων. Αυτή η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 31 

Ιανουαρίου 2011. Λάβαμε τις προτάσεις επί του σχεδίου που προέκυψαν από τη δημόσια 

διαβούλευση και στις 3/2 πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

12 



 

Λάβαμε γνωμοδοτήσεις των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και ξαναπέρασε 

πάλι από το Δ.Σ. όπου συζητήθηκε ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

όπου είχαμε και κάποιες προτάσεις και κάποιες βελτιώσεις. Στις 5 Απριλίου πέρασε από 

την Επιτροπή Διαβούλευσης και στις 6 Απριλίου εισήλθε στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής όπου και ολοκληρώθηκε. Σήμερα ολοκληρωμένος ο νέος Κανονισμός 

Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, τον έχετε όλοι μπροστά σας είναι εδώ, καλούμαστε 

να τον ψηφίσουμε, βέβαια μετά από κάποιες παρατηρήσεις που έχω να κάνω και εγώ οι 

οποίες από ότι διαπιστώθηκε ίσως από παράλειψη να μην έχουν διορθωθεί.  

Θέλω να αναφερθώ στους κυρίους που ήταν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

στον κ. Κατιρτζόγλου και στον κ. Γάτσιο, που έχουν υπόψη τους όλα τα άρθρα ένα ένα, 

όσον αφορά το άρθρο 7.3.2 όπου το άρθρο αυτό λέει ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την 

αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πέρας των εκδηλώσεων μόνο κατόπιν 

συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια διεύθυνση Καθαριότητας και 

καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση 

του Δ.Σ. Δηλαδή στην παράγραφο που λέει προβλεπόμενο τέλος όπως αυτό θα 

προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. θα ορίσουμε τώρα το τέλος και προτείνω να 

είναι 50 €, το οποίο τέλος θα πληρώνεται αμέσως κατά την έκδοση άδειας δημόσιου ή 

δημοτικού χώρου. Η μία παρατήρηση που έχω να κάνω είναι αυτή.  

Ένα άλλο που πρέπει να διορθώσουμε, μετά από πρόταση του κ. Κατιρτζόγλου, 

είναι το άρθρο 42.5 που αφορά την ρύπανση από αφισοκολλήσεις. Δεν αναφέρει, εκ 

παραδρομής πιθανολογώ, όταν δεν θα βρίσκεται αυτός που αφισοκολλά για να του 

δίνεται το πρόστιμο, να βεβαιώνεται το πρόστιμο στον διαφημιζόμενο που είναι πάνω 

στην αφίσα. Αυτές τις δύο παρατηρήσεις να κάνουμε. 

Και ένα τυπογραφικό λάθος, που είναι καθαρά τυπογραφικό, στο 37 άρθρο 

γράφει κατά λάθος 357.  

Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.  

κ. Κοτρώνης: Προστίθεται αυτό για την αφισοκόλληση; 

κ. Χράπας: Το άρθρο 42.5 σε βάρος διαφημιστών, όταν δεν βρίσκονται αυτοί 

που αφισοκολλούν να είναι σε βάρος των διαφημισμένων.  

κ. Πρόεδρος:   Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό ωρίμασε σε τέτοιο βαθμό 

που ειλικρινά επειδή υπήρχαν μέσα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από όλες τις 

παρατάξεις, εκτός από την κ. Σαραντίδου, νομίζω ότι βρίσκεται σε πλήρη ωριμότητα.  

Θα παρακαλούσα πάρα πολύ σε σοβαρά θέματα να υπάρχει ένας εκπρόσωπος 

από κάθε παράταξη, δεν πρέπει να το ξενυχτάμε εδώ πέρα. Αυτό λέει και ο Κανονισμός, 

σας παρακαλώ σεβαστείτε τον. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται άπαντες. Δεν θέλω 

να στερήσω το λόγο από κανέναν, προς θεού, αλλά όταν ένα θέμα έχει εξονυχιστικά …, 

νομίζω ότι … 

κ. Γκότσης: Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, ο Κανονισμός δεν λέει ότι 

ένας από την παράταξη, ο Κανονισμός λέει ότι όταν ζητάει το λόγο ο δημοτικός 

σύμβουλος υποχρεούστε να τον δώσετε και να τοποθετηθείτε.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν ακούσατε τι είπα κ. Γκότση. Ο Κανονισμός λέει ότι για 

θέματα σοβαρά να υπάρχει εισηγητής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα στερήσω το λόγο 

από κανέναν.    
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κ. Φωτιάδης:  Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε, υπαινιχθήκατε ότι θα πρέπει να 

λειτουργούμε εδώ με σεβασμό προς τον Κανονισμό και βεβαίως προς τους νόμους, διότι 

ο νόμος του Καλλικράτη, ο 3852, είναι ισχυρότερος από τον Κανονισμό. Το άρθρο 

λοιπόν 66 και 67 ιδιαιτέρως, τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Για πρώτη φορά ο 

νόμος προβλέπει τη λειτουργία των παρατάξεων …, στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. 

λαμβάνουν το λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου αντιδημάρχου οι αρχηγοί των 

παρατάξεων και οι …, άρα όταν εμείς βάζαμε εμείς το θέμα για εισηγητή παράταξης 

ήταν βάσει του νόμου. Και βεβαίως χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις 

συζητήσεις του Δ.Σ. ισχύουν και για τους αντιδημάρχους, και για τους αρχηγούς των 

παρατάξεων και για τους … και για τα μέλη του Δ.Σ. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εδώ, 

και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα, ότι στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου λέει, 

¨κατά … και πάντα μετά τον κ. Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων σύμφωνα με την σειρά εκλογής¨. Άρα κ. Πρόεδρε ζητούμενο δεν είναι αν θα 

μιλήσει ο αρχηγός παράταξης, είναι υποχρέωση σας να δώσετε τον λόγο.  

κ. Πρόεδρος:   Και το κάνω πάντα.  

κ. Φωτιάδης: Και βεβαίως, ο ειδικός εισηγητής της παράταξης. Και βεβαίως 

όλοι είναι κάτω από τον χρόνο, και βεβαίως κ. Πρόεδρε θα κλείσω με αυτό, νομίζω ότι 

και ο Καλλικράτης το λέει, να συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή για να γράψουμε έναν 

καινούργιο κανονισμό που θα ενσωματώσει αυτά τα άρθρα και θα φέρει ξανά φρέσκα τα 

άρθρα που μείναν από τον κώδικα. Για να ξέρουμε ακριβώς εδώ τη λειτουργία μας, με 

την έννοια να … όλες τις διατάξεις. Συνεπώς, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι, 

μιλάει ο κ. Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος – εισηγητής του θέματος, οι αρχηγοί των 

παρατάξεων και στη συνέχεια ο ειδικός αγορευτής, ο εισηγητής της παράταξης και μετά 

βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων κατά περίπτωση. Εσείς στο παρελθόν 

μας κάνατε νύξη και είμαστε … και στον φάκελο που μου δώσατε κ. Πρόεδρε πάλι 

λείπουν εισηγήσεις. Στη συνέχεια στα θέματα θα σας το θέσω όχι ως μορφή 

διαμαρτυρίας αλλά επισήμανσης, αλλά θα είναι η τελευταία φορά. Δεν είναι ζητούμενο 

αυτό, είναι προαπαιτούμενο αυτό. Κατ’ αυτήν την έννοια ορίστε και γραμματέα να μας 

δίνει όλο το υλικό για να μην σας ταλαιπωρούμε και εσάς, να έχουμε απόλυτη 

λειτουργία, γιατί αυτό λέει ο νόμος, τον νόμο εφαρμόζουμε και δεν κάνουμε χάρες σε 

κανέναν.  

κ. Πρόεδρος:   Σχετικά με τον νόμο αυτό οφείλουμε να απαντήσουμε κ. 

Φωτιάδη, γνωρίζει το Σώμα πάρα πολύ καλά ότι αναμένω και είναι η τελευταία 

προθεσμία την οποία δίνω 10-15 Μαΐου αναμένοντας τον καινούργιο Καλλικρατικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. Έχω μια πρόταση και από τον κ. Κοτρώνη να κάνουμε μια 

διαπαραταξιακή ομάδα και να κάνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας, τον νέο Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δ.Σ. Να είστε βέβαιος ότι η καταληκτική προθεσμία, δεν θα περιμένω 

από κανένα υπουργείο για να φτιάξουμε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, 

διαπαραταξιακό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. Δυστυχώς, κωλυσιεργεί κάποιος άλλος 

και όχι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

κ. Φωτιάδης: … 

κ. Πρόεδρος:   Εγώ σεβόμενος το Υπουργείο περιμένω, και λειτουργούμε με 

έναν Κανονισμό του 1997. Μη νομίζετε ότι είναι ευχάριστο για μένα. Θα 

λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα φτιάχνοντας έναν νέο Κανονισμό Λειτουργίας και 

καταληκτική ημερομηνία θέτω την 15 Μαΐου το πολύ. 
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κ. Φωτιάδης: Είναι παράνομο, γιατί έχουμε Νομοθέτη, έχουμε νόμο, αυτός ο 

Κανονισμός που λειτουργούμε έχει εκπνεύσει. Επιτέλους μπορεί να έχει τον ίδιο τίτλο, 

το ίδιο όνομα ο Δήμος, είναι ο παλιός Δήμος και ο … και μ’ αυτό θα έπρεπε να 

λειτουργήσουμε. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης ετοιμάζει ήδη με διαπαραταξιακή 

επιτροπή τον Κανονισμό. Αυτά που λέτε δεν ισχύουν, τα ακύρωσε ο νόμος.  

κ. Πρόεδρος:   Ισχύουν μέχρι νεοτέρας.  

κ. Δήμαρχος: Ήθελα να προσθέσω και να πω ότι στην τελευταία Ημερίδα που 

έγινε και παρέστη ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου, το Υπουργείο και η … είπαν 

¨περιμένετε και εντός του μήνα θα σας στείλουμε έναν πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 

βάσει του οποίου θα λειτουργούν τα Δ.Σ.¨.  

κ. Κοτρώνης:  Κακώς περιμέναμε μέχρι τώρα, όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 

100 δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν προχωρήσει είτε σε ψήφιση νέων Κανονισμών είτε 

στην δημιουργία διαπαραταξιακών επιτροπών για να διερευνήσουν την ψήφιση του νέου 

Κανονισμού. Εγώ λοιπόν έκανα μια γραπτή αίτηση να φερθεί στο αμέσως επόμενο Δ.Σ., 

να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή από 7 μέλη, δεν χάνουμε τίποτα να έχουμε 

δουλέψει και να προλάβουμε το υπουργείο. Το Υπουργείο δεν θα μας στείλει έτοιμο 

Κανονισμό, θα μας στείλει πρότυπο Κανονισμό … 

κ. Πρόεδρος:   Και βάσει αυτού του προτύπου θα στήσουμε τον δικό μας.  

κ. Κοτρώνης:  Δεν μας πειράζει να έχουμε δουλέψει τον δικό μας εμείς.  

κ. Θεμιστοκλέους:  Ήθελα να πω ότι πράγματι βάσει του νόμου με Π.Δ. που 

εκδίδεται μετά από … και της ΚΕΔΚΕ, επομένως δεν μπορούμε με δική μας 

πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε και ο κάθε Δήμος να βγάλει ένα πρότυπο κατά το δοκούν. 

Ο συγκεκριμένος νόμος και το άρθρο λέει ότι θα εκδοθεί Π.Δ. … Όπως με τον 

προηγούμενο νόμο τον 3463 εξεδόθη πρότυπος Κανονισμός έτσι και με τον 3852 και 

σύμφωνα με το σχετικό άρθρο αναμένεται έκδοση Π.Δ. Πριν από μια εβδομάδα ήμουν 

στο Υπουργείο με Γεν. Γραμματείς όλων των Δήμων και … ήταν ότι ¨περιμένετε, εντός 

της εβδομάδας, εντός 10 ημερών θα έχετε πρότυπο Κανονισμό¨.  

κ. Χράπας: Μια επισήμανση αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το άρθρο 7.3.3, 

δεν προβλέπει ποινή για το προηγούμενο. Προτείνω το ύψος του προστίμου να είναι 100 

€ -1.000 € αν συμφωνείτε. 

κ. Πρόεδρος:   Τοποθετήσεις ποιος θέλει να κάνει.  

κ. Μηλίδης: Για οικονομία χρόνου θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Για τον 

Κανονισμό. Πράγματι ο Κανονισμός είναι πλήρης, είναι εμπεριστατωμένος και είναι 

συγχαίρω την επίπονη εργασία που έγινε από την κ. Τερμεντζίδου και από την ομάδα 

της. Θέλω να επισημάνω ότι πάντοτε υπήρχαν καλοί Κανονισμοί, λίγο πολύ στα ίδια 

πλαίσια, όμως εάν δεν εφαρμοζόταν και έτσι γινόταν, βλέπαμε τον Δήμο και τους άλλους 

δήμους σε αυτή τη κατάσταση. Αν λοιπόν και αυτός ο Κανονισμός που θα έλεγα ότι 

είναι εμπεριστατωμένος, δεν είχε εφαρμογή, θα έχουμε έναν Δήμο ρυπαρό, έναν Δήμο σε 

άθλια κατάσταση. Γι’ αυτό θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται πολιτική βούληση και 

θάρρος για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο γιατί πράγματι πρόκειται 

περί εργαλείου.  

Στο μόνο που θα σταθώ είναι ότι αυτός ο Κανονισμός θα πρέπει να λειτουργήσει 

χωρίς εκπτώσεις και χωρίς … Ισότιμα, ισόνομα προς όλους για να έχει αποτέλεσμα.  
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Βασικό για μένα και πρωταρχικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση κατά τον πιο 

ορθολογικό τρόπο, αφενός μεν του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο νομίζω ότι δεν έχει 

γίνει στον βαθμό που θα έπρεπε, και το 2ο, όλων των μηχανημάτων όπως είναι τα 

απορριμματοφόρα, να λειτουργούν κανονικά. Έχω την αίσθηση, θα μου επιτρέψετε να το 

γνωρίζω, ότι πολλά από αυτά τα μηχανήματα δεν λειτουργούν. Δεν είναι στους δρόμους, 

η αποστολή τους είναι να είναι στους δρόμους. Άρα σ’ αυτόν τον μεγάλο, τον 

ενοποιημένο Δήμο πρωταρχικό είναι να … 

2ο για μένα βασικό είναι η παιδεία, να κάνουμε πράξη τον Κανονισμό.  

Εμείς καταθέσαμε προτάσεις, χαιρόμαστε που ενσωματώθηκαν. Δίνουμε την 

θετική μας άποψη για την Καθαριότητα του νέου Δήμου, επιμένουμε όμως στην 

εφαρμογή του Κανονισμού προς όλες τις κατευθύνσεις. Εγώ δεν θα ήθελα να επεκταθώ 

περαιτέρω ια οικονομία χρόνου. Εισηγητής του θέματος είναι ο κ. Κατιρτζόγλου ο 

οποίος συμμετείχε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και με τις προτάσεις που είχαμε κάνει 

από κοινού … θα μιλήσει ως εισηγητής και θα σας παρακαλούσα να είστε σύντομος κ. 

Κατιρτζόγλου.  

κ. Πρόεδρος:    Μετά τους επικεφαλείς των άλλων συνδυασμών.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε … χωρίς προκαταλήψεις από την πρώτη στιγμή που 

μας ζητήθηκε, … προτάσεις και υπευθυνότητα. Θεωρήσαμε ότι η τήρηση του 

Κανονισμού Καθαριότητας προϋποθέτει τη διαμόρφωση πολιτών κοινωνικά … να 

θεωρούν καθήκον τους και όχι υποχρέωση τους την εφαρμογή του Κανονισμού. Και 

θεωρήσαμε ότι ο Κανονισμός Καθαριότητας πρέπει να τηρηθεί σε 3 άξονες, ενημέρωση 

– ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη. Είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια καμπάνια 

όχι περιστασιακή αλλά συνεχόμενη. Ήμασταν διατεθειμένη να το δώσουμε 

σημειολογικά αυτό στον κόσμο. Είχα πει συγκεκριμένη σε μια συνέντευξη ότι όλοι οι 

επικεφαλείς των παρατάξεων να δώσουν το μήνυμα ότι συμφωνούν. Όμως δυστυχώς 

είμαστε αναγκασμένοι να καταψηφίσουμε τον Κανονισμό γιατί δεν λήφθηκε υπόψη σας 

καμία μα καμία πρόταση μας και με επιχειρήματα που δεν μας έπεισαν.  

Επίσης απαιτούμε από τον κ. Δήμαρχο πλέον συγκεκριμένα να μας απαντήσει 

ονομαστικά πόσους περιλαμβάνει, γιατί δεν μπορεί … πληροφορίες και στους 

δημοτικούς συμβούλους αλλά και στα ΜΜΕ να μην ξέρει επιτέλους το 2011, αφού 

ξέρουμε πόσοι υπάλληλοι είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε πόσοι είναι στον Δήμο μας 

στο τμήμα Καθαριότητας, δεν ξέρουμε από τι προσωπικό αποτελείται. Θέλω 

συγκεκριμένα και ονομαστικά. Αν κάποιοι νόμιμα έχουν πάει σε άλλα τμήματα εντάξει, 

αν κάποιοι παράνομα πρέπει να το ξέρουμε, γιατί αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία δεν 

νομιμοποιείται, γιατί το συνδέω εγώ και με τα παρακάτω θέματα, με την πρόσληψη 

διμηνιτών και οκταμηνιτών. Εδώ τι κάνουμε τώρα; Χρεώνουμε δυο φορές τον Δήμο. 

Αυτούς που πάνε στην άκρη δεν τους βρίσκουμε ποτέ, χρεώνεται ο Τομέας 

Καθαριότητας με υπέρογκα ποσά τα οποία φέρνουμε στον προϋπολογισμό, 

ξαναχρεώνουμε τον Δήμο με διμηνίτες, παραβαίνοντας και τον νόμο με τους διμηνίτες 

με τους συμβασιούχους που οι συμβασιούχοι έχουν καταντήσει να είναι το 36% από το 

2009 και με … του Αρείου Πάγου ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

Εάν δεν υπάρχει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό κάθε Κανονισμός και … 

που εσείς φέρνετε για να ψηφίζεται, είναι σχεδόν σίγουρο για να μην πω βέβαιο ότι δεν 

θα εφαρμοστεί.  
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Δυο παραδείγματα να φέρω συγκεκριμένα για τις προτάσεις που δεν δεχτήκατε 

γι’ αυτό και θεωρώ ότι και αυτός ο Κανονισμός είναι καθαρά εισπρακτικός και μάλιστα 

για τους χαμηλόμισθους τους απλούς πολίτες ενώ για κάποιους άλλους, δεν ξέρω αν 

τυχαία ή κάτι είχατε στο μυαλό σας, εμείς έχουμε ως οδηγό τον Κανονισμό 

Καθαριότητας του Δήμου Σύρου. Εγώ τον είχα πάρει από διάφορες εφημερίδες τον 

θεωρούσαν πρότυπο και για την ανακύκλωση και για την καθαριότητα, για τα πάντα. Ο 

Κανονισμός Σύρου λέει το άρθρο 38, κατά την εκτέλεση εργασιών από οργανισμό κοινής 

ωφέλειας μας πέρασαν εδώ ότι δεν χρειάζεται άδεια, υπάρχει ένας νόμος που 

απαγορεύει, ότι δεν χρειάζεται να πάρει άδεια οργανισμός κοινής ωφέλειας παρά σκάβει 

όπου θέλει, δεν ισχύει αυτό και φαίνεται εδώ. Όλοι λοιπόν οι οργανισμοί κοινής 

ωφέλειας που δεν είναι δημόσιοι, είναι ιδιωτικής ωφέλειας, για συντήρηση – επισκευή 

δικτύου που καταστρέφουν και μετά κάνουν μπάλωμα πάνω από 10 πόντους το οποίο 

είναι και επικίνδυνο και μετά πληρώνει ο Δήμος τις ασφαλτοστρώσεις κάθε τρεις και 

μία, εκτός από αυτό, λέει στον Κανονισμό του Δήμου Σύρου, οφείλουν οι εργολάβοι που 

εκτελούν τέτοια έργα στον οργανισμό κοινής ωφέλειας μέσα σε 4 μέρες, εδώ εμείς 

κάνουμε 4 χρόνια, 4 μήνες, 4 εβδομάδες, πάντως όχι 4 μέρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

ζητείται άμεσα η επέμβαση του εισαγγελέα … Και ένα δεύτερο, θέλω να ζητήσω μια 

διευκρίνιση στο άρθρο 2 που λέει κάπου στο μέσο, ¨οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης 

μας και κάθε άλλο όργανο, ύστερα από εξουσιοδότηση Δ.Σ. οφείλουν να συνδράμουν, η 

πιο πάνω υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της 

αποστολής τους¨. Τι οφείλουν, ποιοι φορείς και για πια εξουσιοδότηση; Ευχαριστώ.  

κα Σαραντίδου: Το θέμα της Καθαριότητας που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε 

με  την ψήφιση αυτού του Κανονισμού είναι πραγματικά πάρα πολύ σύνθετο και πάρα 

πολύ ευαίσθητο. Βλέπουμε ότι πραγματικά έγινε ένας Κανονισμός έτσι όπως ορίζει ο 

Καλλικράτης. Τι θέλουμε να πούμε μ’ αυτό; Στηρίζεται βασικά στη λογική της 

ανταποδοτικότητας και της λογικής του δόγματος ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Από τη μια 

ο καθείς θα έλεγε ότι αυτό είναι λογικό και ακούγεται ωραίο. Αν όμως διαβάσουμε πιο 

προσεκτικά τον Κανονισμό θα δούμε τελικά ότι αυτός που πληρώνει είναι στην 

τελευταία ανάλυση ο τελευταίος καταναλωτής, ο εργαζόμενος, ο … , ο δημότης, ο 

οποίος τελικά με το πενιχρό του εισόδημα είναι αναγκασμένος να πληρώσει για τα 

σκουπίδια που έχουν φορτώσει οι διάφορες εταιρείες και βιομηχανίες χωρίς να υπάρχει 

πρόβλεψη να κινηθούν οι δήμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό πραγματικά 

περίμενα να δω μέσα και στις παρατηρήσεις της Ένωσης Καταναλωτών, δυστυχώς δεν 

υπάρχει πουθενά, η Ένωση Καταναλωτών αναιρώντας για μια ακόμη φορά τον ρόλο της 

αρκέστηκε μόνο στα πρόστιμα μέσα στον Κανονισμό και μου κάνει εντύπωση.  

Από την άλλη βέβαια δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι μέσα σ’ αυτή τη λογική που ο 

Καλλικράτης έχει σαν οδηγό το κέρδος των επιχειρήσεων, θα μπορούσε να είναι 

διαφορετικά ο Κανονισμός Καθαριότητας, χωρίς να βασίζεται πάνω στην 

ανταποδοτικότητα, στα πρόστιμα, στο πως θα πάρουμε τελικά περισσότερα λεφτά από 

τους δημότες. Εμείς εκείνο που προτείνουμε και λέμε είναι ότι το ευαίσθητο θέμα αυτό 

της Καθαριότητας θα πρέπει να γίνει σίγουρα κάτω από ένα κεντρικά σχεδιασμό ο 

οποίος θα περιλαμβάνει όχι μόνο την διαλογή των απορριμμάτων αλλά να είναι 

συνυφασμένο και συνδυασμένο όλο μαζί η αποκομιδή των απορριμμάτων, με την 

ανακύκλωση και τους ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ που υπάρχουν ή που πρόκειται να γίνουν και 

στους δήμους αλλά και σε περιφερειακά επίπεδα.  
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Τα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο και όχι αποσπασματικά, ο κάθε Δήμος 

τελικά και ανάλογα με τα οικονομικά του, γιατί ξέρουμε ότι αύριο θα είναι ακόμα 

χειρότερα τα οικονομικά του Δήμου, να προσπαθεί να κάνει έναν αποσπασματικό 

Κανονισμό Καθαριότητας που στο τέλος δεν θα εφαρμοστεί κιόλας.  

Στην αρχή, στη σ. 4, δειλά βέβαια, αναφέρεται πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που 

επιβαρύνει το περιβάλλον, την Καθαριότητα και την καθημερινή λειτουργία. Είναι η 

κατασπατάληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού 

κάλλους, την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον 

μετά τη χρήση τους. Αυτά δεν τα κάνουν οι απλοί οι δημότες, αυτά τα κάνουν οι μεγάλες 

επιχειρήσεις. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε τα βέλη μας όλοι, προς όλες αυτές τις 

επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι αμέσως στην ίδια 

σελίδα ακολουθεί ότι ο παρόν κανονισμός έχει σαν στόχους την ενίσχυση νέων 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί! Εννοεί τα 

ανταποδοτικά που θα πληρώσουν αυξημένα μεθαύριο οι δημότες; Εννοεί ότι κάποια από 

αυτά, ότι όλη η διαδικασία της αποκομιδής των απορριμμάτων θα περάσει στα χέρια των 

ιδιωτών; Γιατί μπορεί τώρα να μας φαίνεται λίγο μακρινό και να μην μας φαίνεται πολύ 

καλά, όμως πρόσφατα στην ΚΕΔΚΕ στο συζήτησαν το θέμα και έχουν βγάλει έναν νόμο 

– πλαίσιο για τα απόβλητα και τα απορρίμματα και μέσα σ’ αυτόν τον νόμο – πλαίσιο 

λέει ότι μ’ αυτό το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται καλύτερα η επένδυση ιδιωτικών φορέων 

στη συλλογή αποβλήτων χωρίς να εξαιρούνται από αυτήν και τα δημοτικά απόβλητα. 

Δηλαδή στη ΚΕΔΚΕ το θωρακίζουν και με νομοσχέδιο την ιδιωτικοποίηση των 

απορριμμάτων. Δεν είναι μακρινό, θα το συναντήσουμε αύριο, ήδη το έβγαλαν για 

διαβούλευση, αυτές τις διαβουλεύσεις τελευταία τις ακούμε, ξέρουμε τι είναι αυτές, αλλά 

ξεκαθαρίζει ανοικτά αυτός ο νόμος για τα απορρίμματα, τους ιδιωτικούς φορείς που θα 

μπουν μέσα και καταλαβαίνετε ότι όταν το κεφάλαιο μπει μέσα εδώ, δεν τον ενδιαφέρει 

ούτε η υγιεινή των δημοτών παρά μονάχα το κέρδος. Θα τα βρούμε μπροστά. Και θέλω 

να τονίσω και κάτι άλλο που κάνει εντύπωση. Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών. 

Μην επαναπαυθούμε στον εθελοντισμό κάποιων ανθρώπων που πραγματικά θέλουν να 

βοηθήσουν. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που έχει να κάνει με τη διασφάλιση της υγιεινής 

των δημοτών και πρέπει να την εξοπλίσουμε με προσωπικό μόνιμο με σταθερή δουλειά. 

Αν διαβάσουμε παρακάτω τα θέματα του Δ.Σ. βλέπουμε για έναν τεράστιο αριθμό 

εργαζομένων που θα τους πάρουμε με δίμηνη σύμβαση. Και έρχομαι στο άρθρο 4 που 

αναφέρει για τους εργαζόμενους τελικά στην Καθαριότητα, ¨οι εργαζόμενοι οφείλουν να 

εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, να παρακολουθούν σεμινάρια για 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας¨, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και ευαίσθητο 

αυτό το πόστο, είναι το πόστο που είναι το πιο ανθυγιεινό, η υπηρεσία που οι 

εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από τις πιο ανθυγιεινές συνθήκες. Όλα αυτά η ασφάλεια 

και η υγιεινή θα μπορέσουν να εφαρμοστούν μαζί με αυτούς που θα προσληφθούν με 

δίμηνες συμβάσεις; Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε άμεσα το οργανόγραμμα, πρέπει να 

δούμε άμεσα πόσοι άνθρωποι εργάζονται στην Καθαριότητα, αν εργάζονται στην 

Καθαριότητα έτσι ώστε να προσληφθούν με μόνιμη δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόμενους. Ξέρετε πάρα 

πολύ καλά ότι ξεκινούν να εργάζονται ακόμα και χωρίς γάντια και άλλα μέτρα 

ασφαλείας, γιατί δεν προλαβαίνει η υπηρεσία να τους τα προμηθεύσει και μαζεύουν 

σκουπίδια με κίνδυνο όχι μόνο της ζωής τους … 
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Δεν μπορούμε λοιπόν με δίμηνα, όπως θα πούμε και παρακάτω, εξυπακούεται ότι 

τα δίμηνα προσλαμβάνονται κατευθείαν από τον δήμαρχο και εμείς θεωρούμε ότι τα 

δίμηνα σημαίνουν ομηρία, σημαίνουν προεκλογικές υποσχέσεις, και ειδικά στον 

ευαίσθητο τομέα της Καθαριότητας δεν μπορούμε να μιλάμε για δίμηνα. Άμεσα το 

οργανόγραμμα πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται να δουλεύουν με σταθερή μόνιμη 

δουλειά.  

Για όλα αυτά και για τη γενικότερη φιλοσοφία αλλά και για την τάση που έχει και 

φαίνεται καθαρά ότι θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε ιδιωτικοποίηση, λέμε όχι στην 

ψήφιση του Κανονισμού.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, καταρχήν κ. 

Πρόεδρε προηγουμένως πάλι βιαστήκατε, εγώ είμαι εισηγητής παρατάξεως.  

Πράγματι συζητάμε σήμερα για έναν Κανονισμό Καθαριότητας, για τον νέο 

Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη, από 

έναν πλήρη Κανονισμό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Πράγματι 

ακολουθήθηκε μια διαδικασία εκτεταμένης συζητήσεως και διαβούλευσης και 

ενσωματώθηκαν και είμαστε και εμείς χαρούμενοι γι’ αυτό και οι δικές μας προτάσεις 

και τελευταία αυτή που ανάφερε ο κ. Χράπας. Μου έκανε έκπληξη προηγουμένως που 

άκουσα τον κ. Κοτρώνη να λέει ότι δεν θα ψηφίσει η παράταξη του τον συγκεκριμένο 

Κανονισμό διότι εκπρόσωπος της παρατάξεως του συμμετείχε στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, ήταν λαλίστατος μάλιστα, μπορώ να πω ότι μίλησε περισσότερο και από τους 

περισσότερους, συνεχείς παρεμβάσεις …          

κ. Πρόεδρος:    κ. Κατιρτζόγλου επί του θέματος σας παρακαλώ. 

κ. Κατιρτζόγλου:  Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, με τη λογική του ¨όχι 

σε όλα¨ δεν είναι δυνατόν να προκύψει κάτι καλό, το οποίο είναι πραγματικά ένα 

ευαίσθητο θέμα και απασχολεί καθημερινά όλους στην πόλη μας. Η πόλη μας, το 

γνωρίζουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί καθημερινά δεχόμαστε όλοι παράπονα για 

το ζήτημα αυτό, έχει μια από τις χειρότερες εικόνες πανελλαδικά. Δεν είναι θέμα τώρα 

να καθίσουμε να καθίσουμε να ασχοληθούμε ποιες είναι ακριβώς οι αιτίες κ.λπ. 

Ενδεχομένως ο Κανονισμός αυτός να είναι δυνατόν να συμβάλλει προς την βελτίωση 

αυτής της άσχημης εικόνας γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με 

την χειρότερη … σε ότι αφορά το θέμα της Καθαριότητας.  

Η άποψη η δική μας και την οποία την καταθέσαμε και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής είναι ότι όλα αυτά τα πρόστιμα τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό, τα οποία 

ορθώς αναφέρονται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η ποινή και το πρόστιμο στη προκειμένη 

περίπτωση έχει και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα, δηλαδή έχει και την έννοια ότι 

λειτουργεί αποτρεπτικά στον δημότη, στην επιχείρηση οποιουδήποτε ρυπαίνει από 

αμέλεια ή δόλο πράξη, θέλω όμως αυτά τα πρόστιμα να παραμείνουν ανεφάρμοστα, 

δηλαδή να μη χρειαστεί να τα επιβάλλουμε ποτέ αν είναι δυνατόν. Και τούτο μπορεί να 

συμβεί μονάχα στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης προσπάθειας ενημέρωσης. Εδώ είναι πλέον 

η δική σας ευθύνη, εμείς σήμερα με την ψήφο μας σας εξοπλίζουμε με έναν σύγχρονο 

Κανονισμό Καθαριότητας, για τη σύνταξη του οποίου εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και 

είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό, η κ. Τερμεντζίδου, πρέπει να της δώσουμε 

συγχαρητήρια, εργάστηκαν πολύ σκληρά και άλλοι φορείς οι οποίοι καταθέσαν τις 

προτάσεις τους, έχετε λοιπόν σήμερα ένα όπλο στα χέρια σας το οποίο  χρησιμοποιώντας 
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 το σωστά μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν 

η ευθύνη ανήκει ολόκληρη στην Δ.Α. για την εφαρμογή του Κανονισμού της 

Καθαριότητας. Το πρώτο σκέλος, πριν φτάσουμε στις επιβολές των προστίμων, είναι 

αυτός της επαρκούς ενημέρωσης όλων των Σερραίων δημοτών. Τούτο πρέπει να γίνει 

και με τη διαδικασία των διαφημιστικών, από μια οργανωμένη διαφημιστική και 

στοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία, αυτό επίσης πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δηλαδή με τη συνεργασία της Α’θμιας και Β’θμιας 

Εκπαίδευσης, μια στοχευμένη πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία 

λέγαμε ότι ίσως είναι σκόπιμο να γίνει μια εβδομάδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

όπου θα γίνονται οργανωμένες δράσεις και θα συμμετέχουν μαθητές με προτάσεις 

περιβαλλοντικές είτε καθαρισμού είτε δεδροφυτεύσεων κ.λπ. ώστε να υπάρχει μια 

πλήρης και σε διάρκεια χρόνου προσπάθεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ώστε ο 

Κανονισμός να εφαρμόζεται οικειοθελώς και αυτοβούλως από τους δημότες χωρίς να 

χρειάζεται στη συνέχεια να επιβάλλουμε πρόστιμα. 

Με τις σκέψεις αυτές θέλω να ολοκληρώσω και να επισημάνω το εξής, οι … οι 

οποίες έγιναν και οι οποίες … για να έχει γνώση και το Σώμα είναι 1ον σε ότι αφορά το 

θέμα της Ανακύκλωσης, πρέπει να επεκταθεί σε όλον τον δήμο Σερρών γιατί στις 

Δημοτικές Κοινότητες δεν νομίζω ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει σε επαρκή βαθμό, αλλά και 

στην πόλη των Σερρών δεν υπάρχει στον βαθμό που θα έπρεπε. Πριν από κάποια χρόνια 

θυμάμαι όταν άρχισε να πρωτογίνεται κουβέντα για το θέμα της Ανακύκλωσης, πολλοί 

λέγαν ότι αυτά τα πράγματα γίνονται στη Γερμανία, γίνονται στην Ευρώπη, εδώ στην 

Ελλάδα δεν έχουμε την παιδεία για να τα εφαρμόσουμε. Βλέπουμε στην πράξη ότι σιγά – 

σιγά αρχίζει να εμπεδώνεται και να μπαίνει στη συνείδηση του Έλληνα και του Σερραίου 

δημότη η αναγκαιότητα της Ανακύκλωσης. Άρα λοιπόν υπάρχει το γόνιμο έδαφος για να 

επεκταθεί αυτό σε όλο τον Δήμο Σερρών πλέον και να μας βοηθήσει αυτό πολλαπλά. 

Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει ιδίως με τις γειτονιές της πόλης των Σερρών και τις 

Δημοτικές Κοινότητες, όπου εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος όγκος οργανικών αποβλήτων, το 

είχαμε πει στον Αντιδήμαρχο, αυτό βεβαίως μπορεί να μην άπτεται απολύτως του 

θέματος του Κανονισμού αλλά μπορεί να υπάρξει μια πρόνοια από την υπηρεσία 

Καθαριότητας ώστε να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα οριστεί από 

τον Δήμο τα οργανικά απόβλητα, δηλαδή κλαδέματα κ.λπ. που υπάρχουν σε μεγάλο 

όγκο στις Δημοτικές Κοινότητες, ώστε εκεί να υπάρχει απόθεση. Γιατί τους δημότες μας 

τους τιμωρούμε αν τυχόν κάψουν τα κλαδιά αυτά ή τα προϊόντα της εργασίας των κήπων 

τους αλλά δεν τους δίνουμε και μία διέξοδο πως αυτά να τα διαθέσουν και δεν είναι 

εύκολο ιδίως στις μέρες μας ένας δημότης που έχει ένα μπαξεδάκι να πληρώνει … για να 

πάει τα απορρίμματα αυτά να τα πετάξει στον ΧΥΤΑ.  

Ζητήσαμε και περιλήφθηκε πολύ ορθώς να υπάρχει κάποια εύνοια της έμπρακτης 

μεταμέλειας, δηλαδή όταν κάποιος ρυπαίνει πράγματι να πληρώνει αλλά από μόνος του 

αν άρει τις συνέπειες της πράξεως του να μην επιβάλλεται το πρόστιμο ή αν έχει 

επιβληθεί να αίρεται το πρόστιμο αυτό.  

Για το θέμα της αφισορύπανσης, είπε προηγουμένως και ο κ. Αντιδήμαρχος, 

σήμερα συμπεριλήφθηκε και πολύ σωστά, διότι αλλιώς την εικόνα αυτή δεν πρόκειται να 

την εξαλείψουμε από την πόλη μας. Τις προάλλες είδαμε και κάποια παιδιά των 

προσκόπων έξω από τη Δημαρχία να πηγαίνουν και να κάνουν καθαίρεση αφισών που 

έχουν κολληθεί σε κολώνες.  
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Μέσα στην πόλη των Σερρών δεν υπάρχει κολώνα που να μην υπάρχει αφίσα. 

Αυτά όλα δεν ταιριάζουν σε ένα πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης και μόνο αν επιβάλλουμε 

πρόστιμο και σ’ αυτόν ο οποίος διαφημίζεται θα το εξαλείψουμε. Άλλωστε αυτός είναι 

και ο «ηθικός αυτουργός» της παράνομης αυτής πράξης διαφήμισης.  

Επίσης θέσαμε ένα ζήτημα το οποίο επίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί από στο 

πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής Καθαριότητας, ότι δηλαδή θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στους χώρους των πάρκων WC προκειμένου οι πολίτες που κάνουν τον 

περίπατο τους εκεί να μπορούν να χρησιμοποιούν όταν υπάρχει ανάγκη.  

Εν κατακλείδι λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια καλή προσπάθεια, υπάρχει ένα καλό 

όπλο στα χέρια της Δ.Α. και της τωρινής αλλά και κάθε μελλοντικής το οποίο σωστά 

εφαρμοζόμενο και σωστά υλοποιούμενης της προσπάθειας εφαρμογής του Κανονισμού 

αυτού μπορεί πράγματι να αποδώσει καρπούς. Από εδώ και πέρα η ευθύνη είναι της Δ.Α. 

για την σωστή, συνεχή και ισόνομη χρήση του Κανονισμού.  

κ. Γάτσιος:  Έχει γίνει ένας Κανονισμός ο οποίος έχει δουλευτεί εδώ και καιρό 

από όλες τις επιτροπές και θεωρώ περιττό να πούμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι 

έχουν εξαντληθεί και από τις παρατάξεις αλλά και από τους φορείς που συμμετείχαν. 

Αυτό που είναι χρήσιμο είναι ότι βεβαίως ότι ο Κανονισμός περιέχει τα πάντα αλλά σε 

έναν Κανονισμό πάντοτε μπορεί κάποια πράγματα να παραβλεφθούν και να μην γίνουν ή 

κάποια πράγματα να είναι υπερβολικά. Συνεπώς δεν έχουμε κανέναν λόγο να 

υπερασπιστούμε ή να υποστηρίξουμε περισσότερο ή λιγότερο αυτόν τον Κανονισμό μιας 

και νομίζω ότι περιλαμβάνει τα πάντα. Αυτό που είναι χρήσιμο για μας, είναι σε 

συνέχεια αυτού που είπε ο κ. …, να δούμε το οργανόγραμμα και τους εργαζόμενους που 

προσλήφθηκαν στον οργανισμό Καθαριότητας, να μας πείτε επίσης και τι προτίθεστε να 

κάνετε και να κάνουμε βεβαίως ένα καινούργιο οργανόγραμμα.  

Ένα 2ο που προτείνουμε είναι σύντομα να γίνει ένα εκλαϊκευμένο περιεκτικό 

σύγγραμμα το οποίο θα το μοιράσουμε στους πολίτες όλους γιατί θεωρώ ότι ότι και να 

κάνουμε εμείς αν δεν … οι πολίτες δεν πρόκειται να πετύχουμε στην υπηρεσία της 

Καθαριότητας. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος:    Ευχαριστώ και εγώ, ήσασταν πολύ σύντομος και περιεκτικός.  

κ. Αναστασιάδης:  Σας είπα και άλλη φορά ότι μητέρα όλων των αποτυχιών 

είναι η βιασύνη. Εσείς βιάζεστε πάρα πολύ.  … ξέρετε τι θα είχε γίνει; Κάθε μέρα θα 

τρώγαμε πρόστιμα. Σε περίοδο τόσο μεγάλης κρίσεως δεν έπρεπε να μπει τέτοιο θέμα, 

εδώ παλεύουν για την επιβίωση, θα πληρώνουν οι άνθρωποι πρόστιμα; Που θα βρουν τα 

χρήματα; Θα έπρεπε να ενημερώσετε τον κόσμος, τουλάχιστον για το 2011, διότι αν 

εφαρμοστεί θα πληρώνει κάθε μέρα ο κόσμος πρόστιμα. Δεν μπορεί. Θα μπορούσε μόνο 

δια της πειθούς, όχι πρόστιμα. Βρισκόμαστε σε μια μεγάλη περίοδο κρίσεως και δεν 

επιτρέπεται να επιβάλλουμε πρόστιμα. Θα έπρεπε να ενημερώσετε τον κόσμο και στη 

συνέχεια του χρόνου να προβείτε σ’ αυτή την ενέργεια. Επειδή ένας πολίτης που έχει μια 

σακούλα σκουπίδια πληρώνει τα ίδια λεφτά με ένα Σούπερ Μάρκετ που έχει χίλιες 

σακούλες, είναι σοβαρό. Αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Δεν μπορεί ένας οικογενειάρχης 

που έχει μία σακούλα να πληρώνει τα ίδια λεφτά με την εταιρεία. Παρακαλώ να το 

λάβετε σοβαρά υπόψη.  

κα Μπιτζίδου: κ.κ. Συνάδελφοι απλώς θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι 

σχετικό. Στα πλαίσια της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των 

μαθητών ξεκινάμε τον Μάιο καμπάνια ενημέρωσης στα σχολεία. 
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 Θα περάσουμε από όλα τα σχολεία της Β’θμιας Εκπαίδευσης, και θα 

κορυφωθούν όλες οι δράσεις με την τελευταία εβδομάδα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, εκείνη η εβδομάδα είναι η εβδομάδα Περιβάλλοντος και 

θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές δράσεις από τους μικρούς μαθητές. 

Απευθυνθήκαμε στην Α’θμια Εκπαίδευση, ταυτόχρονα ήδη έχει …, γιατί το Γυμνάσιο 

και το Λύκειο είναι απασχολημένο με τις εξετάσεις, όμως έχουμε σαν πρόγραμμα, κάθε 

χρόνο αυτή η ενημέρωση η συστηματική και η ευαισθητοποίηση των παιδιών μας να 

γίνεται από εδώ και πέρα και με την καινούργια σχολική χρονιά θα είμαστε παρών με 

καινούργια … και πάντα κοντά στους μαθητές για να τους ευαισθητοποιήσουμε, κάτι 

που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια.  

κ. Στεργίου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, ήθελα να κάνω μια 

παρέμβαση, θεωρώ ότι ο Κανονισμός Καθαριότητας είναι ένας καλός Κανονισμός αλλά 

πρέπει να εκφράσω την επιφύλαξη μου κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί μιας και η 

Δημοτική Αστυνομία καλείται να κάνει την αστυνόμευση σε έναν Δήμο που έχει 100 χλμ 

πλάτος και 60 χλμ μήκος. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και πρέπει να το δούμε. Θέλω 

όμως να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με το άρθρο για τα κατοικίδια ζώα. … του 

Φιλοζωικού συλλόγου, τα άρθρα 25-2, 25-4, 25-5 και 25-8 να μην ψηφιστούν από το 

Σώμα γιατί υπήρχε αδυναμία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προτείνω αλλαγή του Ν. 

3170/2003 το οποίο αφορά στα ζητήματα που αφορούν τα κατοικίδια ζώα. Να δεχθούμε 

δηλαδή τις τροποποιήσεις και αφού τον ψηφίσουμε να επανέλθουμε με νέα πρόταση 

σύμφωνα με τις προτάσεις του Φιλοζωικού Συλλόγου και τις προτάσεις που γίναν από το 

Υπουργείο.  

κ. Δινάκης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, εγώ έχω κωδικοποιήσει 

σχετικά με τον Κανονισμό. Θέλω 5 επισημάνσεις να κάνω. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να 

γίνει εφαρμογή και πραγματικότητα ο Κανονισμός Καθαριότητας, 2ον πριν επιβάλλουμε 

τα πρόστιμα να γίνεται ένας εξονυχιστικός έλεγχος, 3ον τα πρόστιμα να μην έχουν 

εισπρακτικό χαρακτήρα παρά να μπορούμε να συναιτούμε τον κάθε πολίτη με τον τρόπο 

μας εξαντλώντας κάθε περιθώριο προκειμένου να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα 

ρυπαίνουν. 4ον θέλω ως Δήμος πρώτα εμείς να κάνουμε μια καλή αρχή στους 

περιφερειακούς δήμους και στις συνοικίες του παλιού Δήμου Σερρών γιατί εκεί πέρα 

είναι αγροτικές συνοικίες και έχουμε πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία βγαίνουν … Εκεί 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. 5ον  

πρέπει να δούμε ακόμη πως θα πάρουμε τα αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονται σε 

διάφορους δρόμους των περιφερειακών συνοικιών. Αυτά, ευχαριστώ και πιστεύω ότι θα 

γίνει πραγματικότητα ο Κανονισμός.  

κ. Χράπας: Όσον αφορά τις επισημάνσεις. Αν είναι να μιλήσουμε τώρα κ. 

Κοτρώνη για το προσωπικό της Καθαριότητας ή να το αφήσουμε για το θέμα 37 και 39 

που είναι για τις προσλήψεις διμήνου. Όταν θα έρθει το θέμα τότε θα το συζητήσουμε.  

Το αν συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις, …, τώρα δεν μπορείτε να λέτε ότι κάνατε 

εισηγήσεις και δεν λήφθηκαν υπόψη. Λήφθηκαν υπόψη κάποιες προτάσεις απλά δεν 

λήφθηκαν υπόψη όλες. Η Επιτροπή έκρινε κάποιες να ληφθούν υπόψη και κάποιες άλλες 

να μη ληφθούν.  

Όσον αφορά το άρ. 2 που είπατε, ότι είναι λίγα άτομα η Δημ. Αστυνομία, αυτοί 

που μπορούν και πρέπει να ασχοληθούν με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού λέει το 

Δ.Σ. και ο καινούργιος Κανονισμός ότι δεν μπορεί να είναι μόνο η Δημ. Αστυνομία. 
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 Μπορούμε να κάνουμε ένα Δ.Σ. πάλι και να αποφασίσουμε ότι μπορεί να είναι 

και οι οδηγοί των απορριμματοφόρων, μπορεί να είναι κάποιοι υπάλληλοι. Ούτε και θα 

βάλουμε ανθρώπους να κατασκοπεύουνε.  

Για τη κ. Σαραντίδου, όσον αφορά την Ένωση Καταναλωτών, να έχετε υπόψη 

σας ότι πρώτη η Ένωση Καταναλωτών έκανε προτάσεις οι οποίες προτάσεις 

συμπεριλήφθηκαν στον Κανονισμό.  

Όσον αφορά για την ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας, η Καθαριότητα με νόμο 

είναι υποχρεωμένος να κάνει την αποκομιδή ο Δήμος και προς Θεού δεν είναι πρόθεση 

μας να ιδιωτικοποιήσουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων. Γι’ αυτό είπαμε ότι 

παίρνουμε υπαλλήλους, γι’ αυτό και κάνουμε τον νέο Κανονισμό.  

Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών δεν αφορά μόνο την επιβολή προστίμου, 

αφορά την συνεργασία των δημοτών στο να μη ρυπαίνουν.  

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε για τα σκουπίδια που καταναλώνουν οι κάτοικοι. Σ’ 

αυτό που είπατε κ. Αναστασιάδη έχετε δίκιο, ότι όσα σκουπίδια παράγουν τόσα θα 

πληρώνουν. Είναι στο πλάνο μας και ψάχνουμε μια φόρμουλα γι’ αυτό, είμαστε σε 

συνεργασία με κάποιες εταιρείες να μας πουν πως ακριβώς τον τρόπο και πως θα το 

κάνουμε. Δεν μπορεί κάποιος να παράγει 5 κιλά και άλλος 100 κιλά και να πληρώνει τα 

ίδια τέλη.  

Και όσον αφορά τον κ. Στεργίου, έτσι και αλλιώς και αυτό που περιμένουμε τώρα 

να αλλάξει, αν είναι ο νόμος του Κράτους, οι νόμοι των υπηρεσιών και των Κανονισμών 

και των αποφάσεων … όταν θα έρθει θα το δούμε.                 

κ. Μηλίδης: Επειδή τα εορταστικά τριήμερα η κατάσταση στην πόλη είναι 

δραματική. Θα ήθελα αν μπορεί να βγαίνει ένα συνεργείο να κάνει αποκομιδή των 

απορριμμάτων. Ζητάμε μια πόλη ελκυστική. Δεν είναι θέμα Κανονισμού βέβαια αυτό 

αλλά η κατάσταση είναι δραματική.  

κ. Χράπας:  Ήδη γίνεται αυτό, έγινε και στην 25η Μαρτίου και στο Πάσχα.  

κ. Κοντού (εκπρόσωπος Φιλοζωικού):  Πρώτα απ’ όλα τα δυο τρία 

συγκεκριμένα κομμάτια του άρθρου είναι αντισυνταγματικά και με την ισχύουσα 

νομοθεσία, δηλαδή ο συγκεκριμένος έστω και … νόμος 3170 καθορίζει επακριβώς τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών κατοικιδίων ζώων ώστε να μη 

χρειάζεται εμείς να προχωρήσουμε σε μια απόφαση Δ.Σ., μάλιστα αντίκειται στη 

νομοθεσία πόσο μάλλον περισσότερο που μέσα σε λίγες μέρες υπάρχει καινούργιος 

νόμος ο οποίος πληρέστερος ακόμη … καθορίζει όλο το νομικό πλαίσιο στο οποίο 

μπορούμε να κινηθούμε. Επομένως τα συγκεκριμένα άρθρα, 25-2, 25-4, 25-5 και 25-8, 

όπου πραγματικά … αυτά που ψηφίζονται δεν είναι σύμφωνα ούτε με τις διατάξεις του 

ισχύοντος νόμου. Πολύ σύντομα θα σας αναλύσω ένα παράδειγμα, απαγορεύει ρητά την 

είσοδο για ένα ζώο συνοδευόμενο σε κοινόχρηστους χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά 

ή πολιτών, όλη η πόλη μας είναι ένας τέτοιος χώρος. Εγώ δεν μπορώ για παράδειγμα να 

περιμένω με τον σκύλο μου που πληροί όλες τις προδιαγραφές, σύμφωνα με τον νόμο 

και είναι δεμένος στον προαύλιο χώρο μιας εκκλησίας …, θα πληρώσω πρόστιμο 200 €. 

Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παράνομο. Όπως επίσης και στο κομμάτι το 5-5, νομίζω ότι ο 

κ. Αντιδήμαρχος …, λέτε ότι απαγορεύεται η σίτιση σε αδέσποτα ζώα. Δεν υπάρχει 

κάποιος νόμος που να απαγορεύει τη σίτιση ζώων, απαγορεύει την ρύπανση. Αυτό είναι 

απαράδεκτο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα επανέλθουμε μετά την … του νέου νόμου.  

κ. Πρόεδρος:    Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. 
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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 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 
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Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

         

 

- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ.  
 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, 

σχετικά με την χρήση κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, 

κατασκευές, έκθεση εμπορευμάτων κ.λπ.). 

 

 

κ. Στεργίου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα των 

τραπεζοκαθισμάτων και των χώρων των κοινόχρηστων είναι ένα θέμα που απασχόλησε 

όχι μόνο το σημερινό Δ.Σ. αλλά και όλα τα Δ.Σ. από το 1994 και μετά. Για την ιστορική 

αναδρομή του πράγματος θέλω να αναφέρω ότι η πρώτη Κανονιστική απόφαση ήταν η 

183/1996 ακολούθησαν η 488/2005, η 420, η 1158 και η 633. Κάθε μία από αυτές, η 183 

και η 488 αναφέρονταν στους χώρους πρώτα της πλατείας Ελευθερίας και της Εθν. 

Αντίστασης γιατί εκεί πραγματικά αναπτύχθηκαν τα πρώτα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, εκεί είχε μαζευτεί ο κόσμος και αργότερα η 633 διόρθωσε τις 

προηγούμενες αποφάσεις, έβαλε και τον πεζόδρομο γιατί εκεί πραγματικά είχε 

μετατοπιστεί το μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Θέλω να τονίσω ότι πραγματικά οι πεζόδρομοι της πόλης ήταν μια πολύ όμορφη ιστορία 

η οποία …, αλλά δεν μπορούν όλοι οι πεζόδρομοι να μείνουν χωρίς … των 

καταστημάτων. Αλλά και τα καφέ και οι πεζόδρομοι είναι σαν μια ενιαία ενότητα. Όμως 

πρέπει όλοι μας και να σεβαστούμε τους πεζούς της πόλης μας, τους δημότες, αλλά 

παράλληλα και αυτοί που έχουν τα καταστήματα να κρατούν … και να τηρούν την τάξη.  

Η νέα Δ.Α. περίπου το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου όπου πλέον άρχισαν να 

αναπτύσσονται τα καθίσματα στους πεζοδρόμους και στις καφετέριες παρατήρησε ένα 

τεράστιο πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και 15 χρόνια όλοι μας, ότι πολλοί 

καταστηματάρχες, όχι όλοι, υπερβαίνουν τα όρια τα οποία τους έχει διαθέσει ο Δήμος 

και αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα πολύ πέρα από τα όρια αυτού.  
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Παράλληλα πολλά από αυτά τα καταστήματα έχουν μουσική πέρα από το όριο 

των 80 ντεσιμπέλ το οποίο ορίζει ο νόμος και καθ’ όλη τη διάρκεια … έχει αναφερθεί 

επανειλημμένα από τους ανθρώπους που ζουν στους πεζοδρόμους, έχουν σπίτια τους 

εκεί, αδυναμία 1ον να πάνε στα σπίτια τους και 2ον να κοιμηθούν τα βράδια. Κινήσαμε τη 

διαδικασία με τη Δημοτική Αστυνομία, τουλάχιστον στα περισσότερα από αυτά τα 

καταστήματα υπήρξαν …, κάλεσμα από τον Δήμο για απολογία και επιβλήθηκαν και 

πρόστιμα. Η νέα Δ.Α. θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ξεκίνησε μια σειρά 

διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έγινε μια σύσκεψη στις 31/3/11 

και 6/4/2011 όπου είχαν καλεστεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Δημ. Αστυνομία, 

Αστυνομία, Πυροσβεστική, είχαμε καλέσει και τους αρχηγούς των παρατάξεων, τους 

συλλόγους των εστιατόρων, τον Εμπορικό Σύλλογο, και εκεί έγινε μια διεξοδική 

συζήτηση για ποιους λόγους γιατί, για ποιους λόγους οι οποίοι διέπουν το ζήτημα των 

τραπεζοκαθισμάτων και των … σύμφωνα με τον νόμο της ανάπτυξης. Εκείνο που 

μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να αλλάξουμε, είναι τις Κανονιστικές αποφάσεις τις 

οποίες έχει ψηφίσει το Δ.Σ. από το 1996 μέχρι το 2005. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε τη γνώμη 

όλων των εστιατόρων και των άλλων που εμπλέκονται εκεί, τι ακριβώς τους ενοχλεί, 

ποιες είναι αυτές οι Κανονιστικές αποφάσεις ή τα άρθρα των Κανονιστικών Αποφάσεων 

τα οποία πρέπει να αλλάξουμε ώστε τελικά να επέλθει η ομαλότητα και να μην υπάρχει 

πρόβλημα στους πεζοδρόμους και στις πλατείες και σε άλλους δρόμους. Έτσι λοιπόν 

μετά από τη συζήτηση αυτή και τις επαφές που είχαμε έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις. 

1ον, ζητήθηκε η αλλαγή της 488/2005 εκεί που αναφέρεται στο ζήτημα της 

Ερμού. Ζητήθηκε από τους εστιάτορες και από τον σύλλογο της Αγ. Βαρβάρας ότι θα 

πρέπει να αλλάξει η χρήση της Ερμού και να επιτρέπεται και εκεί η ανάπτυξη 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι υπάρχει και η 

απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου που λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι πρέπει τελικά η 

Ερμού να παραμείνει ένας δρόμος καθαρά εμπορικός χωρίς καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Σίγουρα το Δ.Σ. δεν μπορεί να βάλει ζήτημα να κάνει κάποιος ή να 

απαγορέψει σε κάποιον ιδιώτη να κάνει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 

οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Όμως μπορούμε άνετα, και εμείς είμαστε της γνώμης 

σαν Δ.Α., ότι ο δρόμος των πεζοδρομίων στην Ερμού είναι πολύ στενός και δεν 

μπορούμε σε καμιά περίπτωση να δώσουμε στον οποιονδήποτε ιδιώτη θέλει να ανοίξει 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα επί της Ερμού. 

Άρα η πρόταση μας ήταν σαφής, αν θέλει κάποιος μπορεί να ανοίξει μαγαζί αλλά δεν 

μπορεί η Δ.Α. να του δώσει χώρο για να βγάλει τραπεζοκαθίσματα επί της Ερμού.  

2ον,  ζητήθηκε από τον ίδιο σύλλογο και από συγκεκριμένους δημότες όσον 

αφορά το ζήτημα του χώρου για τη μουσική. Ότι πρέπει τελικά να γνωρίζουμε όλοι μας 

ότι η πολεοδομία χαρακτηρίζει με … εκεί όπου μπορούν οι καταστηματάρχες να έχουν 

μουσικά όργανα, να βάλουν … Ο νόμος ορίζει ότι το maximum του ήχου που μπορεί να 

εκπέμπει κάποιο κατάστημα είναι 80 decibel. Σίγουρα η Δ.Α. δεν εμπλέκεται στην άδεια 

των μουσικών οργάνων. Όμως … σε ένα άλλο σημείο που ζητούν οι καταστηματάρχες, 

να δοθεί παράταση μετά τις 10.30 και 11, να δοθεί παράταση της μουσικής, όμως αξίζει 

να αναφέρουμε ότι το Δ.Σ. δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δώσει άδεια παράτασης 

της μουσικής μετά τις 11, τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από τους 

δημότες και τους κατοίκους των οδών αυτών, οπότε ο νόμος …  
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Σήμερα πήρα και μια τελευταία αίτηση – καταγγελία από τους κατοίκους εκεί, οι 

οποίοι ονομάζουν συγκεκριμένα καταστήματα, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά και λένε 

ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια και δεν μπορούν να περάσουν από τους 

χώρους.  

3ον, ζητήθηκε οι οφειλές οι οποίες έρχονται προς τον Δήμο να συμψηφίζονται 

όταν πραγματικά και ο Δήμος τους χρωστάει. Δηλαδή αν κάποιος ιδιώτης χρωστάει στον 

Δήμο κάποια λεφτά και ο Δήμος κάνοντας χρήση των παροχών του του χρωστάει ένα 

άλλο ποσό, τότε τα ποσά να συμψηφιστούν. Ο νόμος 3943/31-3-2011 δίνει τη 

δυνατότητα συμψηφισμού του χρέους και εμείς συμφωνούμε και τηρούμε το νόμο, ότι 

μπορούν κάποιοι δημότες να συμψηφίζουν τα χρήματα που οφείλουν στον Δήμο με τα 

χρήματα που οφείλει ο Δήμος.  

4ον, ζητούν …, θέλουν να εκφράζουν την άποψη τους ότι θα πρέπει τελικά οι 

κατασκευές οι οποίες έχουνε, είτε αυτές αφορούν ομπρέλες, κ.λπ., να υπάρχει μια 

ομοιομορφία. Πραγματικά υπάρχει η 420/2004 Κανονιστική απόφαση που ορίζει τον 

τρόπο πως θα είναι οι ομπρέλες και έχει συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς προτείνουμε το 

χρώμα να είναι λευκό, χωρίς διαφημίσεις, να μην είναι παραχωμένες στο έδαφος και 

τελικά εκτός … απαγορεύονται και επιτρέπουμε σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη και 

των καταστηματαρχών να μπουν υαλοπετάσματα, διαχωριστικά, ύψους από 1,60 -1,80, 

το οποίο αυτό θα είναι από γυαλί ασφαλείας. Κάνουμε και έναν διαχωρισμό σε αυτό το 

σημείο και λέμε ότι μπορούν τα υαλοπετάσματα αυτά να τοποθετούνται στο όριο που 

έχει βάλει ο Δήμος και να χωρίζονται μεταξύ τους τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Αν δίπλα σε κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσσει 

κάποια άλλη δραστηριότητα κάποιος άλλος, για να αρθούν τα υαλοπετάσματα πρέπει να 

έχει τη σύμφωνη γνώμη αυτού που έχει το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

τη σύμφωνη γνώμη του ...  

5ον, ζητούν τη μείωση των τελών κατά 20% επικαλούμενη την οικονομική κρίση 

που υπάρχει και κάνουμε αίτηση προς το Δ.Σ. να μειώσει τα τέλη. Θέλω να πω εδώ και 

να αναφερθώ ότι η Κανονιστική απόφαση που διέπει τις … είναι 1158/2001 και από τότε 

δεν έχουν αναπροσαρμοστεί τα τέλη. Ζητούμε να μην μειωθούν κατά 20% αλλά να 

παγώσουν λόγω του ότι υπάρχει οικονομική κρίση. Εδώ αξίζει να μνημονεύσω και την 

πρόταση που κάνει από το Μαξίμειο που λέει ότι αν τελικά ζητούμε να μειωθεί κατά 

20% θα πρέπει να γίνει η πρόταση να μειωθούν και οι τιμές των παρεχομένων ειδών. 

Δηλαδή ο καφές και τα αναψυκτικά.  

6ον, ζητούν αλλαγή των ζωνών. Υπάρχει η 183/1996 και η 488/2005 οι οποίες 

αναφέρουν ότι τα καταστήματα όπως έχουν αναπτυχθεί χωρίζονται σε 3 ζώνες, Α,Β,Γ 

και μάλιστα η 488/2005 αναφέρεται σε Α, Α1 και Β. Και ζητούν αυτές να αλλάξουν, 

προτείνουν συγκεκριμένα να περάσει σε Β ζώνη ο δρόμος της Εθνικής Αντίστασης και 

της Αλεξάνδρου Παναγούλη. Εμείς το βλέπουμε πολύ θετικά το ζήτημα αυτό, 

πραγματικά το οικονομικό βάρος έχει περάσει από την Εθνική Αντίσταση μέσα στους 

πεζοδρόμους, όμως αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες έχουν εισπράξει ένα πολύ μεγάλο μέρος 

των τελών, άρα δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία αλλαγής 

πεζοδρόμων και επιστροφής των χρημάτων. Δεσμευόμαστε όμως σαν Δ.Α., τον 

Νοέμβριο  με  συγκεκριμένη  εισήγηση  να  κάνουμε  στο   Δ. Σ.  και πραγματικά εκεί  να 
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συζητήσουμε για όλες τις ζώνες που αφορούν την πόλη, πως έχει μετατοπιστεί η 

οικονομική ζωή και παράλληλα να δούμε και τις ζώνες που μπορεί να υπάρχουν και 

στους νέους δήμους που ενώθηκαν με τον Δήμο.  

7ον, λόγω της οικονομικής κρίσης ζητούν πάλι να καταβάλλονται τα τέλη σε δυο 

δόσεις. Ο νόμος, το διάταγμα που υπάρχει λέει ότι … αυτός που παίρνει την άδεια πρέπει 

να έχει καταβάλλει το σύνολο της … Εδώ κάνουμε μια παρέμβαση, επειδή η άδεια 

μπορεί να δοθεί μέχρι 31/5 του έτους, να καταβάλλει τη πρώτη δόση μέχρι 1/2 και την 

δεύτερη μέχρι 31/5. Έτσι και τον νόμο δεν καταστρατηγούμε γιατί είναι δεσμευτικό για 

εμάς αλλά παράλληλα χωρίζουμε και σε δύο δόσεις το ζήτημα της άδειας. Κάνουμε 

κάποια παραχώρηση στα πλαίσια του νόμου.  

8ον, ζητούν τα τραπεζοκαθίσματα, εκτός από τους χώρους που δίνει η Δ.Α. να 

καθορίζεται πάνω στην άδεια ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων. Είναι πραγματικά 

πολύ σωστό, όταν έχεις ένα πολύ μικρό κατάστημα δεν μπορείς να παίρνεις από τον 

Δήμο μια τεράστια έκταση γιατί αυτόματα το μικρό κατάστημα δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει το σύνολο των τραπεζοκαθισμάτων που είναι από έξω. Άλλα πρέπει να … 

που λέει ότι προσθέτουμε το εμβαδόν του εσωτερικού χώρου με το εμβαδόν το οποίο 

παρέχεται από τη Δ.Α. του εξωτερικού χώρου διά του συντελεστή 1,4 και έτσι βγαίνει 

ότι πρόσοψη έχεις θα πάρεις και τον ανάλογο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων. Εδώ υπάρχει 

και ένας τύπος που έλεγε παλιά ότι περίπου ένα τραπεζοκάθισμα καλύπτει 1,5 τ.μ. Όμως 

σήμερα βλέπουμε ότι στην πόλη ο καθένας διαφορετικά βάζει τα τραπεζοκαθίσματα και 

καταλαμβάνει πολύ χώρο. Άρα ο τύπος αυτός συμφωνούμε εμείς, μπορεί να ισχύσει 

αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητα της Δ.Α. αλλά είναι του υγειονομικού.  

9ον, βάζει ο σύλλογος … δύο ζητήματα, 1ον που αφορά για το κατάστημα 

¨ΠΙΠΕΡΙΑ¨ ότι υπάρχει εκεί ένα παρτέρι μπροστά από το κατάστημα του και το οποίο 

τον εμποδίζει να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Σ’ αυτό το ερώτημα απαντούμε ότι δεν 

μπορούμε σε καμία περίπτωση να αλλάξουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 

πεζοδρόμων. Είναι πρόβλημα του καταστηματάρχη, δεν μπορούμε όμως να δώσουμε 

άλλη λύση, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να χαλάμε τα παρτέρια και μάλιστα εδώ 

θα επανέλθω ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις παλιότερα με κοπή δέντρων και 

χαλασμένα παρτέρια επιφυλάσσομαι στο μέλλον, να βρούμε τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό που είχε κάνει παλιότερα η Δ.Α. όταν κατασκεύαζε τους πεζοδρόμους και να 

επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις. 2ον, υπάρχει μια ένσταση για το κατάστημα ¨ΠΑΡΦΕ¨ 

που έχει ανοίξει στην γωνία Παπαπαύλου και Εθνικής Αντίστασης, ζητάει να πάει 

απέναντι στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ελευθερίας. Εμείς λέμε ότι και το εξήγησα κιόλας 

ότι οι αναπλάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ξεκινήσει 

τον Σεπτέμβριο και να δοθεί στη χρηματοδότηση, αυξάνουν το πλάτος των πεζοδρομίων 

επί της Παπαπαύλου και τότε η Δ.Α. θα μπορεί να δώσει περισσότερο χώρο γιατί από 

την πλευρά της Εθνικής Αντίστασης δεν προβλέπεται από το σχέδιο αύξηση των 

πεζοδρομίων. Όμως αν θέλει να εξαντληθεί όλο το θέμα και να το δούμε σαν Δ.Α. 

μπορεί να έρθει με νέα αίτηση προς την Δ.Α.  

10ον, ο Εμπορικός σύλλογος έχει μια πρόταση προς εμάς με την οποία 

συμφωνούμε απόλυτα, και με την Ερμού παράλληλα ζητά να μην μπαίνουν σταντ αυτά 

που βλέπουμε έξω από τα μαγαζιά, μπορεί κάποιος επαγγελματίας να βγάζει την 

πραμάτεια του έξω, γιατί όπως εκφράζεται μοιάζει σαν παζάρι.  

28 



 

Εμείς συμφωνούμε με αυτό, γιατί πολύ καταστηματάρχες, σε πολύ στενά 

πεζοδρόμια βγάζουν σταντ με αποτέλεσμα οι πεζοί να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα για 

να μπορούν να περάσουν. Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση του Εμπορικού 

συλλόγου.  

Για τις προτάσεις τις οποίες κάναν οι περιπτεριούχοι, 1ον ζητούν οι 

περιπτεριούχοι γύρω από το περίπτερο να κατασκευάσουν κλειστές μεταλλικές 

κατασκευές με στόρια. Αυτό για μας δεν μπορεί να γίνει γιατί 1ον τα περίπτερα 

βρίσκονται σε χώρους που αν γίνουν αυτές οι μεταλλικές κατασκευές γύρω από τα 

περίπτερα ουσιαστικά θα κλείσουμε τα πεζοδρόμια και θα αναγκάσουμε τον κόσμο να 

περνάει από κάτω, άρα είμαστε αρνητικοί στην πρόταση των περιπτεριούχων. 2ον, 

ζητούν, όταν νοικιάζουν κάποιο συγκεκριμένο περίπτερο επί 10 χρόνια και πεθάνει η 

ιδιοκτήτρια γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι άδειες δόθηκαν σε αναπήρους πολέμου, τότε να 

κρατήσουν μέχρι το τέλος της σύνταξης τους το περίπτερο τους, πληρώνοντας το ενοίκιο 

στον Δήμο. Είναι κάτι που δεν αφορά το Δ.Σ., είναι ζήτημα του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας και ζήτημα …  

Και το τελευταίο, ζητούν και αυτοί μείωση των τελών γιατί η Κανονιστική 

απόφαση που αφορά τα περίπτερα … που λέει ότι το περίπτερο μπορεί να αναπτύσσει 

ένα ψυγείο για τα νερά και ένα για τα παγωτά. Λέμε εμείς ότι δεν μπορούμε να 

προχωρήσουμε εμείς σε μείωση όμως όπως και με τους εστιάτορες προχωράμε σε 

πάγωμα των τελών.  

Θέλω να πω πάλι, επειδή εκφράστηκε από τους καταστηματάρχες, από μια 

μερίδα αυτών. ότι πρέπει η κίτρινη γραμμή που την έχει χαράξει ο Δήμος καθορίζει τα 

όρια που θα αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματα και που την έχει δώσει ο Δήμος να μην 

υπάρχει πλέον. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει η γραμμή αυτή, υπάρχει σε όλες τις 

πόλεις της Ελλάδας και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε πολύ γρήγορα … να βλέπει 

ποια είναι η παράβαση και να την γράφει.  

Θέλω να τονίσω ότι από όλους όσους συμμετείχαν σε όλες αυτές τις 

διαβουλεύσεις, εκφράστηκε με μια φωνή ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Και πραγματικά 

απορώ γιατί εδώ και 15 χρόνια δεν τηρείται ο νόμος. Η Δ.Α. έκανε τα πάντα για να 

ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα τους, αλλά έχει μια βασική αρχή, πρέπει τελικά οι 

πεζόδρομοι να δοθούν στους δημότες και η δραστηριότητα των καταστηματαρχών να 

περιοριστεί αυστηρά στα όρια τα οποία τους έχει βάλει ο Δήμος. Γι’ αυτό, μετά την 

ψήφιση από το Σώμα του θέματος αυτού και την έγκριση από την Περιφέρεια, θα 

συγκροτήσουμε κατά την πρόταση όλων, μια επιτροπή που θα αποτελείται από τον 

Αντιδήμαρχο, από την Δημοτική Αστυνομία, από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, από 

τον εκπρόσωπο των εστιατόρων, από τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, από τον 

εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής και θα βγούμε στους πεζοδρόμους και θα ελέγξουμε 

τελικά ένα ένα όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αν πραγματικά τηρούν 

τις προδιαγραφές. Πρέπει επιτέλους, εκφράζω προς όλο το Σώμα, να ανοίξουν οι 

πεζόδρομοι και να δοθούν στον κόσμο.  

Αυτά είχα να πω από την πλευρά μου και πιστεύω ότι τελικά θα συμφωνήσετε 

όλοι ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Τελευταίο βάζω ένα ζήτημα, ούτως ή άλλως θα 

περνούσαμε στην αλλαγή των αποφάσεων αυτών γιατί ο ίδιος ο νόμος προβλέπει 

τουλάχιστον από τα τρία χρόνια που έγιναν οι προηγούμενες Κανονιστικές αποφάσεις 

την αύξηση του καθαρού … στα 3,5 μέτρα. Ευχαριστώ.  
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κ. Δινάκης (προεδρεύων):  Ευχαριστούμε. Παρακαλώ οι ερωτήσεις, ποιοι 

θέλουν να γράψουμε τα ονόματα.  

κ. Μηλίδης: Υπάρχει εδώ ένα έγγραφο από τον σύλλογο Αγ. Βαρβάρας, 13 

Απριλίου 2011, είναι συμπληρωματικό, μου κάνει εντύπωση, ¨έχοντας στο νου την 

αποσυμφόρηση οδών και πλατειών στο κέντρο της πόλης … από τραπεζοκαθίσματα … 

έχουν πάψει να εκδίδονται … υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης για τα 

επόμενα 4 χρόνια ή να εκδίδεται … Μήπως είναι αντισυνταγματικό αυτό; Και λέει ότι οι 

… λέει ότι θα μπορούν να αξιοποιούνται κάποιες άδειες που είναι σε λειτουργία και 

θέλουν οι ιδιοκτήτες να αποχωρήσουν και να δημιουργηθεί ένα ενεργειακό πλαίσιο στο 

… που δεν κατάφερε ούτε η … να διασφαλίσει.  

κ. Στεργίου:  Από παράλειψη μου δεν το ανέφερα, μέχρι να γίνει το Δ.Σ. δόθηκε 

η δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις, χωρίς να αποκλείσουμε κανέναν, αυτή η 

πρόταση έχει έρθει από τις αρχές του μήνα, πραγματικά δεν μπορούμε να μπούμε σε 

διαδικασία και δεν μας επιτρέπεται και από τον νόμο να πάρουμε απόφαση ότι δεν 

μπορεί να αναπτύξει κάποιος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 45 μ. 

απόσταση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η αγορά είναι ελεύθερη, μπορεί ο 

καθένας να αναπτύξει τη δραστηριότητα του όπου θέλει, όμως εγώ είπα κάτι, ότι 

καθορίζουμε τους χώρους όπως στην Ερμού ότι εμείς δεν θα δώσουμε χώρο για έξω, αν 

θέλει να το ανοίξει ας το ανοίξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως θα ξέρει εκ των 

προτέρων, όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή ότι δεν 

μπορούμε να του δώσουμε χώρο έξω.  

κα Σαραντίδου:  Θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί κάτι δεν κατάλαβα, στο 

έγγραφο, στο πρακτικό που έχουμε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στη σ. 3 στην 

πρόταση, λέει για κάποιες οδούς καινούργιες οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

στη ζώνη Α. Αυτό είναι πρόταση δική σας, ναι μεν η Εθνικής Αντίστασης και η 

Παναγούλη να πάνε στη Β αλλά να μπουν αυτές στην Α; Είπατε ότι θα το συζητήσουμε 

μετά αλλά εννοείτε ότι η 29ης Ιουνίου, Παύλου Μελά να πάνε στην Α;  

κ. Στεργίου:  Η 1158 θα αλλάξει τον Νοέμβριο και εκεί πραγματικά θα δοθεί η 

δυνατότητα στο Σώμα και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις 

προτάσεις για να βάλουμε τους δρόμους με τις κατηγορίες Α, Β, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα που θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα 

ψηφίσουμε τον Νοέμβριο την εισήγηση που θα κάνει η Δ.Α. και δεσμεύεται για μια ζωή. 

Αν αλλάξουν τα πράγματα, το ξέρετε αυτό, όπου αναπτύσσεται δραστηριότητα, τότε 

αυτόματα το Δ.Σ. θα επανέρχεται και θα εξετάζει αιτήματα.  

κα Σαραντίδου: Γιατί λέει ότι συμφωνεί με την αλλαγή ζωνών.  

κ. Στεργίου: Συμφωνούμε όλοι με την αλλαγή ζωνών. Υπάρχει ένα πρόβλημα 

μόνο με τους δρόμους που η εμπορική τους αξία έχει ανέβει και σε άλλους που η 

εμπορική τους αξία έχει πέσει. Κανείς δεν θα πάει να δραστηριοποιηθεί στην 29ης 

Ιουνίου. Αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο τότε έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση που τον 

Νοέμβριο θα έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις.  

κ. …:  Επειδή από τον Σεπτέμβριο θα γίνουν και αναπλάσεις, δεν ξέρουμε αν η 

Εθνικής Αντίστασης γίνει καλύτερη. Θέλω να πω το εξής, ότι θα έχουμε το χρόνο να 

κάνουμε τις ζώνες γιατί ήδη θα έχουν γίνει οι αναπλάσεις και από το ΓΠΣ, άρα θα 

μπορούμε και τότε να τις αλλάξουμε.  
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Πολύ φοβάμαι ότι η Εθνικής Αντίστασης μπορεί να γίνει καλύτερη αν γίνουν οι 

διαπλατύνσεις. Άρα να μη δεσμευόμαστε σήμερα που θα κάνουμε την Α και την Β.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Αντιδήμαρχε έχετε αίτημα από τον Εμπορικό Σύλλογο για 

τα σταντ; Να μας το δώσετε σας παρακαλώ. Διότι σε όλη την Ελλάδα που έχω γυρίσει 

παντού υπάρχουν τα σταντ. Και είναι κρίμα να στερείς από έναν επαγγελματία να 

διαφημίσει τα προϊόντα του.  

κ. Παπαβασιλείου (προεδρεύων):  Μπαίνουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα των 

τραπεζοκαθισμάτων έχει απασχολήσει όλη τη Σερραϊκή κοινωνία πολλές φορές, και στο 

παρελθόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το δούμε και εμείς με την ανάλογη 

σοβαρότητα, και μάλιστα σε μέρες οικονομικής κρίσης που δεν υπήρξαν ποτέ στο 

παρελθόν. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παραμέτρους του τόπου μας για να 

πάρουμε σωστές αποφάσεις. Επειδή συμμετείχαμε και σε μία σύσκεψη των αρχηγών των 

παρατάξεων και άλλους φορείς και τους εκπροσώπους των καταστηματαρχών, της Αγίας 

Βαρβάρας αλλά και με άλλους συλλόγους για το θέμα αυτό, νομίζω ότι εκείνο που είχε 

βγει ως θετικό συμπέρασμα και είναι και πρώτο αίτημα του συλλόγου, το ζητάει ο 

σύλλογος, να υπάρξει ισονομία προς όλους. Αυτό αποκόμισα και από τα έγγραφα τα 

οποία μελέτησα αλλά και από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. Άρα θα πρέπει η Δ.Α., όλοι μας να σεβαστούμε αυτό το οποίο γίνεται, που 

υπάρχει συγκερασμός όλων των απόψεων. Δηλαδή, ισονομία, ίση μεταχείριση προς 

όλους, όχι επιλεκτικά.  

Εκείνο επίσης που επί της εισηγήσεως του κ. Αντιδημάρχου θέλω να επισημάνω, 

το ανέφερε βέβαια, είναι και τα υαλοπετάσματα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ 

προσεκτικοί, να τηρούν τις προδιαγραφές, ούτως ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα, να μη 

ζητάμε εκ των υστέρων ευθύνες. Είναι κάτι καλό, δεν πρέπει να το δεχόμαστε όπως είναι 

αλλά να τηρούνται οι προδιαγραφές.  

Για την μουσική, … νομοθεσία είναι ότι είναι θέμα υγειονομικών διατάξεων 

περισσότερο και βέβαια εάν τηρείται αυτό το 80 db, πιστεύω ότι δεν ενοχλούνται 

ιδιαίτερα οι κάτοικοι της γύρω περιοχής. Άρα μπορεί αν υπάρχει μια συνεννόηση έτσι 

ώστε εάν δεν υπερβαίνουν αυτά τα όρια να μην ενοχλείται κανείς και να μην έχουμε 

συνεχώς καταγγελίες, παράπονα, τα οποία μερικές φορές δεν τα εκφράζουν και 

επωνύμως για λόγους ευνόητους. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει χρυσή τομή ούτως 

ώστε να μην ενοχλείται κανείς, και τα καταστήματα να δουλεύουν και οι κάτοικοι να μην 

ενοχλούνται.  

Για τους χώρους των πεζών. Θα πρέπει εδώ να τηρηθούν ορισμένοι κανόνες. 

Είναι ένα θέμα που είχε τεθεί πάλι πριν χρόνια, όταν ήμουν πάλι δημοτικός σύμβουλος, 

και νομίζω ότι και εσείς κ. Πρόεδρε ήσασταν κάθετος σε αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει 

ζώνη διέλευσης και μάλιστα να προβλέπεται ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει 

προσβασιμότητα. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνω ότι κάποιες ώρες προχωρημένες, 

μπορεί και να υπάρχει μια δυνατότητα πιο ελαστική στους καταστηματάρχες αλλά τις 

ώρες που κυκλοφορεί κόσμος, παιδιά, μητέρες με καρότσια, εκεί θα πρέπει να τηρηθούν 

οι κανόνες για την καλή διέλευση όλων και την αντιμετώπιση οποιουδήποτε 

προβλήματος αν, πράγμα που απεύχομαι, τυχόν παρουσιαστεί.  
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Για την αλλαγή ζωνών ξεκαθαρίζει το θέμα, περιμένουμε την περιβόητη 

ανάπλαση, νομίζω ότι θα ξεκινήσει γρήγορα και μπορεί να υπάρξουν και άλλες περιοχές 

οι οποίες να έχουν ανάπλαση για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά.  

Εκείνο που είχαμε τονίσει, είναι ότι θα πρέπει εμείς ως Δ.Α. να ενθαρρύνουμε και 

μάλιστα να ζητήσουμε και την γνώμη των καταστηματαρχών ώστε να ενισχύονται 

κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες εκδηλώσεις που θα φέρνουν κόσμο. Το είχα πει, το είχα 

δηλώσει και στη σύσκεψη που έγινε, ότι έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε δουλειά 

στα μαγαζιά, δεν γίνεται μόνο με εμάς. Άρα εμείς ως Δ.Α. έχουμε μια υποχρέωση, σε 

συνεργασία με τους αρμοδίους να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις να προσελκύσουμε 

κόσμο. Και τότε θα δείτε ότι και περισσότερα μαγαζιά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν 

και αυτά που λειτουργούν θα έχουν μεγαλύτερο πελατολόγιο. Δεν είναι δυνατόν, κ.κ. 

Συνάδελφοι, να πηγαίνουν προς Θεσσαλονίκη και τα αυτοκίνητα που έρχονται από 

Βορρά, 9 στα 10 να φεύγουν Θεσσαλονίκη. Δεν το έχουμε κάνει οργανωμένα, χαίρομαι 

που έχει γίνει μια πρόταση, εκεί θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα μας.  

Χαίρομαι επίσης ότι έγινε μια άτυπη ομάδα εργασίας για τον τουρισμό. Αυτή δεν 

πρέπει να μείνει στα χαρτιά, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Εάν ενεργοποιηθεί πιστεύω ότι 

υπάρχουν δυνατότητες, παρά την κρίση, παρά την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει.  

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι οι καταστηματάρχες είχαν φέρει στη σύσκεψη 

που έγινε, έναν νόμο, το ΦΕΚ 1384/2007 το οποίο αναφερόταν σε μια πρόσθετη πράξη, 

όπου τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις να γίνεται … των καταστημάτων …, έδινε 

δηλαδή και μια δυνατότητα στη Δ.Α. να μπορέσει να προσθέσει περισσότερα 

τραπεζοκαθίσματα εφόσον τηρούνται όλες ο προϋποθέσεις. Αυτό είναι νόμος που δεν 

τον γνωρίζαμε και όταν το είδαμε, είδαμε ότι μπορεί να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις.  

Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου ο οποίος λέει ότι 

επιτέλους ο Δήμος μας, πρέπει η πόλη μας να αλλάξει εικόνα. Η εικόνα που παρουσιάζει 

δεν είναι ότι το καλύτερο. Συμφωνούμε λοιπόν και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το λέει 

μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος αλλά πρέπει να γίνει και πράξη. Θα περιμένουμε 

συγκεκριμένες προτάσεις ούτως ώστε να γίνε μια ευρύτερη σύσκεψη με όλους τους 

εμπλεκόμενους και πρώτα το Δ.Σ. έτσι ώστε αυτό που λέει, αυτή η εικόνα να αλλάξει και 

να γίνει πράξη.  

Για τους περιπτερούχους, τα περίπτερα σίγουρα και αυτός ο κλάδος περνάει 

κρίση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τους διευκολύνουμε στο μέτρο του εφικτού και σε ότι 

βέβαια ορίζει η νομοθεσία. Πάντοτε όμως με ίση μεταχείριση. Το επαναλαμβάνω γιατί 

όλες οι απόψεις ήρθαν τελικά σε αυτό το συμπέρασμα. Προς όσους ίση μεταχείριση.  

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι αφού λοιπόν, δεν ξέρω αυτή η επιτροπή που 

ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος, σίγουρα θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος, αλλά στην αρχή 

θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με … χαρακτήρα, να διαπιστωθούν κάποιες παραβάσεις 

και μετά, δεν θα πρέπει δηλαδή να πάρει κατευθείαν εισπρακτικού χαρακτήρα γιατί 

πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάθε μέρα σ’ αυτή τη πόλη κλείνουν μαγαζιά, γιατί έτσι 

όπως το είπατε ήταν σαν να πάτε από την επόμενη μέρα και να βάζετε χαράτσια.  

Θα ήθελα να πω ισονομία, εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, νομίζω θα είναι 

για το καλό όλων και επιμένω σε αυτό που είπα, αυτή η άτυπη επιτροπή εργασίας για τον 

τουρισμό και τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν, να είναι πρωταρχικός στόχος, να 

είναι δηλαδή σκοπός στο άμεσο μέλλον.  
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κ. Δήμαρχος: Διαδικαστικά θα ήθελα να παρέμβω, είναι σεβαστές οι απόψεις 

των ομιλητών και ασφαλώς μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει, για την οικονομία του 

χρόνου όμως και για την ουσία θα ήθελα να πω το εξής, υπάρχει και ομόφωνη απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Όσοι συμφωνούν με τα 

σημεία αυτά της ομόφωνης πρότασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλά είναι να μην 

επαναλαμβάνουν τα ίδια. Όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις νομίζω ότι θα πρέπει να 

αναφερθούμε στις διαφοροποιήσεις, διαφορετικά θα πάρουμε πάλι πολύ χρόνο και 

έχουμε και άλλα θέματα.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε, το θέμα έρχεται μέσω της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. Θα έλεγε κανείς ότι όλο αυτό το υλικό θεωρητικά το πήραμε μέχρι 

προχτές, είναι οι αποφάσεις οι Κανονιστικές οι οποίες μας ήρθαν το Σάββατο το πρωί και 

θα έπρεπε βεβαίως να υπάρχει εισήγηση, υποχρεωτικό είναι να υπάρχει εισήγηση και 

προκύπτει ξεκάθαρα … από το θέμα 37 όπου εκεί μιλούμε για τον Κανονισμό Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης. Υποχρεωτικά λοιπόν, το λέει ο Καλλικράτης, εδώ θα έπρεπε 

να υπάρχει εισήγηση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, στο υλικό που μου δόθηκε, ο κ. 

Στεργίου, αυτό το οποίο έχει ως εισήγηση ¨έχουν υπερβεί τα νόμιμα οι καταστηματάρχες 

με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν την διέλευση των πεζών¨. Αυτό είναι. Στη συνέχεια 

αναφέρει για τις συσκέψεις με τους ιδιοκτήτες. Επί της διαδικασίας εισήγηση δεν 

υπάρχει. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει εισήγηση. 

Το 2ο, … έγγραφα, τι άλλαξε; Εδώ με τον κ. Γάτσιο λέγαμε ότι ενδεχόμενα 

άλλαξα η υποβάθμιση και η αναβάθμιση περιοχών. Και αυτό αποσύρθηκε για το επόμενο 

θέμα. Τι άλλαξε; Απολύτως τίποτα. Προς τι αυτή η διαδικασία; Για να καταλήξουμε 

στην πρόταση μιας επιτροπής, κ.κ. Συνάδελφοι, για να επιμερίσουμε την ευθύνη, για να 

βάλουμε και άλλους στη συνέχεια, θα ασκήσουμε αυτό που προβλέπει ο νόμος; Έχουμε 

την πολιτική βούληση; Ο κ. Στεργίου δηλώνει εδώ, μετά τη διαπίστωση, γιατί δεν 

υπάρχει εισήγηση, ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει λοιπόν το πλαίσιο και δεν 

χρειάζεται να κάνουμε μια επιτροπή … και γιατί θέλετε να πάρετε έναν συνάδελφο και 

να τον θέσετε απέναντι στους συναδέλφους του; Εσείς δεν έχετε την βούληση και την 

πολιτική δύναμη, όπως σε παλιές αποφάσεις που πήρατε τελευταία, είχατε ως παράταξη 

δηλώσει ότι θέλει τόλμη, δύναμη για να επιβάλλει επί της ουσίας αυτά τα οποία είναι 

εδώ αποτυπωμένα στις συγκεκριμένες αποφάσεις, αυτές που ονομάζουμε Κανονιστικές 

Αποφάσεις.  

Κ.κ. Συνάδελφοι, αυτή την όμορφη περίοδο της Αυτοδιοίκησηση, την 

ενδιαφέρουσα, που πάλεψαν πολλοί άνθρωποι για να φτάσουμε σήμερα εδώ, με πολλά 

προβλήματα, ενδεχομένως με λίγα χρήματα, με πολλές όμως δυνατότητες, που είναι 

αξιότιμοι και αξιότιμες η πρόβλεψη αυτών, η απόφαση, γιατί θα μιλήσουμε για 

Κανονισμό, που είναι σ’ αυτή την Κανονιστική Απόφαση η πρόβλεψη για τους άλλους 

οικισμούς; Επιτέλους, θα γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να μιλούμε συνεχώς μόνο για 

την πόλη των Σερρών; Είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό αυτό; Η υπομονή έχει 

εξαντληθεί. Πως θα διαχειριστεί στην Κ. Καμήλα ο αντιδήμαρχος και εν γένει την 

αυθαίρετη παρουσία με τραπεζοκαθίσματα κ.λπ., με ανάπτυξη οποιουδήποτε εκεί 

αυθαίρετων παρουσιών; Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται; Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια 

πρόχειρη δουλειά. Μια δουλειά η οποία επί της ουσίας δεν έφερε τίποτα καινούργιο. 

 

33 



 

 Διότι, σ’ αυτές τις περιβόητες συσκέψεις διαβούλευσης, στην διαβούλευση 

πρέπει να διατυπώνεις θαρρετά την άποψη σου, ποια είναι η άποψη σου και επί της 

άποψης σου καλείς και ζητάς … Αντ’ αυτού είδαμε μια πολύ καλά οργανωμένη και 

τεκμηριωμένη δουλειά από τον σύλλογο των εστιατόρων και επ’ αυτού άρθρο προς 

άρθρου τοποθετηθήκατε. Αυτό είναι εισήγηση; Μπορεί να είναι αυτό εισήγηση; Δεν 

έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε την υποχρέωση αυτή την περίοδο να γράψουμε έναν 

Κανονισμό, να κωδικοποιήσουμε δηλαδή, σοφό είναι το σαφές και σύντομο κ. 

Αντιδήμαρχε. Εδώ σας το λέω ευθέως, ουδείς κατάλαβε τι ισχύει και τι θα ισχύει. Γιατί 

δεν αποσύρετε το θέμα, και να προχωρήσουμε σ’ αυτό που κάνουν όλοι, είναι 

επιβεβλημένο να γίνει. Κωδικοποίηση όλων αυτών που έχουν αντιμετωπίσει τα 

προηγούμενα Δ.Σ. με τις Κανονιστικές Αποφάσεις. Να βγει ένα έντυπο συγκεκριμένο, 

λακωνικό, εύπεπτο και εφαρμόσιμο, να το δώσετε στη Δημοτική Αστυνομία και όπου 

έχετε πρόβλημα να καλέσετε και την Ελληνική Αστυνομία και να εφαρμόσετε τον 

Κανονισμό. Πέστε μου αυτή τη στιγμή, ερώτηση η οποία θεωρώ ότι δεν χρειάζεται 

απάντηση γιατί δεν υπάρχει, τι καινούργιο νομίζετε, τι θα ζητήσετε, να 

επικαιροποιήσουμε τις παλιές Κανονιστικές Αποφάσεις και μας φέρνετε μια Επιτροπή 

γιατί δεν έχετε την πολιτική βούληση, δεν έχετε το πνευμόνι να εφαρμόσετε τις 

Κανονιστικές Αποφάσεις, αυτό που επιβάλλεται και ζητούν οι καταστηματάρχες και το 

ζητά όλος ο κόσμος; Εμείς είμαστε και ήμασταν παρών, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει 

επιτέλους να γίνει αντιληπτό κ. δήμαρχε ότι διοικώ σημαίνει ¨διατυπώνω καθαρά και 

πρώτος άποψη¨. Μια λογική στο …, δίνω όλο το συγκεκριμένο υλικό, δεν το δίνω με 

δόσεις και κυρίως αντιμετωπίζω τα θέματα ως οφείλω, με θάρρος, γιατί αυτό λέγατε στις 

προηγούμενες Κανονιστικές αποφάσεις των προηγούμενων Δ.Σ., όταν ήσασταν 

αντιπολίτευση, και με την υποχρέωση που έχουμε για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, 

για όλα αυτά τα ντεσιμπέλ που βάλατε, για τα τραπεζοκαθίσματα, για εκεί που μπορούμε 

και που δεν μπορούμε, για την ισονομία που είπε ο κ. Μηλίδης. Υπάρχουν καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχει ισονομία;  

Νομίζω λοιπόν, και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή την Κανονιστική, ότι δεν 

είναι κανονιστική, είναι μια … κατάσταση όπου από πίσω έχει … από τις προηγούμενες 

που κανείς αν θα ήθελε να δει τι ισχύει θα έπρεπε να ξεφυλλίσει όλο αυτό το υλικό. Δεν 

είναι δυνατόν και νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό να είναι η τελευταία παράλειψη, 

όταν μιλούμε για μια Κανονιστική Απόφαση, σας έκανα και άλλη αναφορά όταν 

μιλάγαμε για τα Νεκροταφεία, δεν νιώθετε ότι ο νέος Δήμος έχει και άλλους … και 

υπάρχει ανάγκη να υπάρξει και εκεί μια τακτοποιητική διοικητική παρουσία; Πως θα το 

αντιμετωπίσετε το θέμα πέραν της πόλεως των Σερρών; Πως θα αντιμετωπίσετε όλες 

αυτές τις ανάγκες με τους δήμους που ήρθαν και συνενώθηκαν και σε αυτούς υπήρχαν 

Κανονισμοί. Κανονισμοί έντυπο, που το έπαιρνες και το ξεφύλλιζες. Ο πρόεδρος ο ίδιος 

είχε συντάξει τον Κανονισμό.  Που είναι αυτή η δουλειά η οποία έπρεπε να υπάρχει. Και 

τι θα ισχύσει τελικά στους οικισμούς;  

Εμείς είχαμε συγκεκριμένες απόψεις όταν το θέμα βγήκε σε διαδικασία … γιατί 

κατά τα λοιπά ήταν μια ανώτατη διαδικασία της διαβούλευσης αυτής, διότι πρωτίστως ο 

κ. Γάτσιος και η κ. Δρίγκα ρώτησαν, ποια είναι η εισήγηση, ποιο είναι το Σώμα, το 

πλαίσιο, ποια είναι η κωδικοποίηση, ποια είναι η αναγκαία μετάταξη, να γράψουμε 

δηλαδή ένα καινούργιο πλαίσιο γύρω από την πλατεία Ελευθερίας;  
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Δημιουργήθηκαν και άλλες πλατείες, δημιουργήθηκαν και αλλού ενδιαφέροντα 

σημεία, εκεί δεν θα παρέμβουμε;  

Θεωρώ λοιπόν, κ.κ. Συνάδελφοι και κ. Αντιδήμαρχε, και περίμενα από εσάς 

περισσότερο πολιτικό θάρρος για το θέμα, πρέπει να αποσυρθεί. Να υπάρξει 

κωδικοποίηση όλου αυτού του υλικού, να γίνει ένας Κανονισμός άρθρο με άρθρο, 

υπάρχουν … θαρρετά και σ’ αυτή την εφαρμογή δεν θα είστε μόνοι. Θα είστε μαζί με 

τον νόμο και με την αναγκαιότητα που επιβάλλει το κεκτημένο της ποιότητας ζωής που 

έχουν οι πολίτες ή που επιθυμούν να έχουν και ιδιαίτερα οι ευαίσθητες κοινωνικά 

ομάδες. Νομίζω ότι έχετε τον χρόνο, εμείς ήμασταν και με προτάσεις και με καλή 

προαίρεση. Όχι όμως κ. Δήμαρχε μ’ αυτή τη λογική, δεν δίνω εκτίμηση, μπλοφάρω, ότι 

λέει όποιος παρίσταται, και αυτό είναι διαδικασία διαβούλευσης; Αυτό είναι μια 

συρραφή χωρίς διοικητική δύναμη, χωρίς πνευμόνι. Και με τον έναν και με τον άλλον 

και με τον παρ’ άλλον, να μην πω άλλες εκφράσεις λαϊκίστικες. Τι μπορεί να είσαι; Λες 

με ποιον είσαι και το λες καθαρά και οδηγείς την κοινωνία στο αύριο. Έτσι ακριβώς 

όπως την οραματίζεσαι.  

Κ.κ. Συνάδελφοι έχει σημασία αυτό, γιατί μας βλέπουν και οι πολίτες. Πρέπει να 

μείνουμε πιστοί σε αυτά που είπαμε προεκλογικά και προεκλογικά ήμασταν σαφείς. Δεν 

θα λέτε επιτροπές και τον τάδε και τον τάδε να εφαρμόσουν τον νόμο, υπάρχει ακριβώς 

πως εφαρμόζεται ο νόμος, εννοώ δηλαδή αυτό που ψηφίζουμε χρόνια τώρα με τις 

Κανονιστικές αποφάσεις οι συνάδελφοι. Αποσύρετε το υλικό το οποίο είναι σύγχυση, 

καλή δουλειά έγινε στο παρελθόν από τα Δ.Σ., φέρτε έναν Κανονισμό, και πάρτε το 

παιχνίδι, επιτρέψτε μου για την έκφραση, γιατί δεν είναι η υπόθεση να πάμε να 

χαρακώσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ άσχημα, εννοώ να προχωρήσουμε, 

να συμβουλεύσουμε, να παροτρύνουμε, να συνετήσουμε όπου μπορούμε αλλά να 

εφαρμόσουμε κ. Πρόεδρε ακριβώς αυτό που συμφωνούμε όλοι με ισονομία. Την 

ισονομία, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο δεν θα υπάρξει ποτέ καμία εφαρμογή 

καμιάς Κανονιστικής απόφασης. Γιατί μας λένε ότι ¨εκεί απέναντι είστε διαφορετικοί¨. 

Σας ευχαριστώ, δεν θέλω να κουράσω περαιτέρω και να αναφερθώ στις εισηγήσεις της 

παράταξης μας στη διαβούλευση διότι ήταν κοινός στόχος εν τέλει, ο κ. Δήμαρχος τα 

δέχτηκε όλα όσα ανέφερε ο κ. Γάτσιος και η κ. Δρίγκα, προτείναμε να συνεργαστούμε με 

τους επαγγελματίες, να δημιουργήσουμε στον … πολιτιστικά γεγονότα, να φέρουμε 

καλλιτέχνες στη νεολαία, τα ήθη, τα έθιμα στους πεζόδρομους, να δημιουργήσουμε όλο 

εκείνο το πλαίσιο, να το χρησιμοποιήσουμε με την καλή έννοια και να συνεχίσουμε 

αυτήν την προσπάθεια στον τουρισμό, με γαστρονομία, με εκδηλώσεις, με περαιτέρω 

δράσης ενίσχυσης. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από το ευχολόγιο και πρέπει να πάμε 

στο διά ταύτα.  

Εγώ κ. Αντιδήμαρχε με όλο τον σεβασμό διερωτώμαι, πέστε μου τι 

διαφοροποιήσατε στην εισήγηση σας από αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει σε αυτό το 

σύνολο των εγγράφων που έχω μπροστά μου; Πέστε μου, διότι αυτό που λέτε για τους 

περιπτεριούχους από το νόμο προκύπτει, δεν χρειάζεται καν να το αναφέρετε. Πως 

δηλαδή μεταβιβάζεται η άδεια κ.λπ., υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να 

συζητώνται κ. Πρόεδρε και μην κουραζόμαστε. Υπάρχει πλαίσιο και θα πρέπει αυτό να 

το βλέπετε εσείς. Μη συζητούμε για τα αυτονόητα και για αυτά τα οποία δεν είναι και 

αρμοδιότητα μας.  
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κ. Κοτρώνης:  κ. Πρόεδρε το θέμα αυτό όπως καταλαβαίνετε αγγίζει την … της 

κίνησης μας και με την ονομασία που δώσαμε στον τίτλο της κίνησης μας θέλουμε να 

αναπτύξουμε τον βαθμό ποιότητας ζωής που πρέπει να απολαμβάνει ο πεζός στις 

σύγχρονες πόλεις.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί πεζόδρομοι, όμως η 

κατάσταση που έχει προκύψει καμία σχέση δεν έχει με τον σκοπό με τον οποίο έγιναν. 

Στην ουσία κάποιοι έχουν προχωρήσει στην κατάληψη όλου του χώρου με αποτέλεσμα ο 

πεζός να μην έχει διέξοδο διαφυγής.  

Όπως θα θυμάστε, αν θυμάστε κάποιοι που ήσασταν και μέσα στο Δ.Σ., οι 

πεζόδρομοι αυτοί έχουν στοιχίσει πάνω από μισό δις τότε εδώ και σήμερα θα ξεπερνάει 

το 1 και δις €. Συνεπώς δεν δικαιούμαστε τα λεφτά των Σερραίων πολιτών να τα 

πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων.  

Βασική επιδίωξη κάθε Δ.Α. είναι όχι μόνο να κάνει τέτοιους πεζοδρόμους αλλά 

και να μπορέσει να διασφαλίσει και τον σκοπό, να τους δώσει δηλαδή προσπελάσιμους 

στους πολίτες, στους ανθρώπους με αναπηρία, στους συνταξιούχους, στους γονείς που 

πηγαίνουν με τα καροτσάκια και περπατάν. Αυτό δεν έγινε.  

Ευθύς εξαρχής κάθε ιδιώτης πρέπει να ξέρει μέχρι που μπορεί να αναπτύσσει 

τραπεζοκαθίσματα. Οφείλουμε εδώ να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο αρκεί 

να τηρήσουμε την τελευταία απόφαση, την 488/2005 …, αμφιβάλλω αν θέλατε ποτέ να 

την τηρήσετε, και ως Δ.Α. αλλά και ως αντιπολίτευση. Και τώρα τη βρίσκεται μπροστά 

σας.  

Επίσης, συμφωνώ και θέλω να τονίσω ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να 

αφορά όλη την πόλη, όλον τον Δήμο. Δεν αφορά μόνο το ιστορικό κέντρο. Σας έδωσα 

εκεί μια καταγγελία πολίτη, τι γίνεται λίγο πιο έξω από το κέντρο και παρακαλώ, μου 

υποσχεθήκατε ότι θα την δείτε.  

Λέμε για τα περίπτερα, τι σκέφτονται να κάνουν και να μην κάνουν, μα το έχουν 

κάνει. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το κέντρο της πόλης. Υπάρχουν λίγο πιο κάτω που 

έχουν κλείσει 500 τ.μ. χώρου. Το έχουν κάνει αυτοί, εμείς τι κάνουμε;  

Συμφωνούμε ότι η ευταξία αυτών των χώρων, των κοινόχρηστων χώρων δεν 

είναι θέμα αστυνόμευσης. Είναι θέμα αλληλοκατανόησης. Σε κάθε περίπτωση όμως η 

Δ.Α. έχει την πρώτιστη ευθύνη να διασφαλίσει με όποιον τρόπο αυτή νομίζει.  

Να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, η Διάβαση Πεζών, επειδή κάποιοι λένε 

ότι αυτά δεν γίνονται απότομα κ.λπ., 1/10/2007 βλέποντας την κατάσταση κατέφυγε με 

αναφορά της στον εισαγγελέα, εδώ θέλω να τονίσω, εναντίον του κ. Δημάρχου για 

παράβαση καθήκοντος. Κανενός άλλου, δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ο 

εισαγγελέας δεν έκανε τίποτα από τότε, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Από τότε συνεχίζεται 

με διάφορες κινήσεις κάποιοι φορείς να παρεμβαίνουν στο θέμα, όπως είναι ο Εμπορικός 

Σύλλογος 13/4/2007, κάλεσαν την Αστυνομία να παρέμβουν για τους ιδιοκτήτες μπαρ 

καφέ που καταλαμβάνουν με τα τραπεζοκαθίσματα τους πεζοδρόμους. 

Καταστηματάρχες της οδού Εμμ. Ανδρόνικου στις 26/6/2008, να εφαρμοστεί ο νόμος, 

12/3/2009 ξανά να ο εμπορικός σύλλογος για τους εστιάτορες.  

Για να έρθουμε τώρα στο παρών, όπως είδατε κ. Δήμαρχε στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης, όλοι μα όλοι ζήτησαν ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή του νόμου. Αλλά 

ακόμη και να μη το ζητούσαν, υπάρχουν οι αποφάσεις, θα σας τις δώσω, το Συμβούλιο 

της Επικράτειας που επιβάλλει τι ακριβώς πρέπει να γίνει.  
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Είναι η απόφαση 346/2007 του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Ότι θέλετε κάνετε, ότι θέλετε δεχτείτε αρκεί να μην αντίκειται σε αυτή την απόφαση που 

επικαλείται και το Σύνταγμα. Άκουσα για κατασκευές, συζητάμε να γίνουν 

υαλοπετάσματα κ.λπ., προσκρούουν στο Σύνταγμα, στο άρθρο 24 του Συντάγματος.  … 

θα αντιταχθούμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Οι δικαστές είπαν ότι όχι έχετε δίκιο, έχετε 

υποχρέωση. Αφού δεν έχετε δώσει άδεια, γιατί η συγκεκριμένη απόφαση βγήκε με 

αφορμή, προσφυγή καταστηματάρχη στον Δήμο Αλεξανδρούπολης ο οποίος ζητούσε και 

προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας γιατί ο Δήμος πήγε να ανακαλέσει μια απόφαση 

που είχε εκδώσει κάποια άδεια και ζητούσε να ανακαλέσει. Και προσέφυγε αυτός και το 

Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε τον Δήμο, λέει ¨κακώς μεν έδωσε αλλά έχει 

υποχρέωση και δικαίωμα ο Δήμος να επανορθώσει¨. Όλα τα άλλα, υπάρχουν εκτός από 

αυτά και κανονισμοί κ.λπ.  

Ποτέ δεν έχω δει σε μια εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας κάτι που να αφορά 

τον Δήμο Σερρών και να μας έχουν ως πρότυπο. Ποτέ. Αν έχει δει κάποιος να μου το πει. 

Αντίθετα βλέπουμε από διάφορες πόλεις όπως είναι η Λάρισα, η Καρδίτσα και … στη 

Μακεδονία ¨Πρότυπο προσβάσιμης πόλης για ΑΜΕΑ¨ ή ¨Για άτομα με αναπηρία¨ στην 

Κομοτηνή. Υπάρχει και τέτοιος στολισμός, όχι μόνο μεγάλα λόγια. Αναπτυξιακό 

στοίχημα … αναπηρικού τουρισμού πάει να κάνει ο Δήμος Κομοτηνής, 1000 ράμπες. 

Μπορείτε να το φανταστείτε; Εμείς πόσες έχουμε; Λιφτ, … κατάστημα, υπάρχει και 

μπαρ με πρόσβαση για αναπήρους. Μάλιστα κάναν … στις πλατείες, μπορούν να γίνουν 

όλα αυτά οργανωμένα, σε διαφορετικά καφέ ώστε να στηρίξουν όλους τους 

επιχειρηματίες προκειμένου να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις σε διάφορα 

θέματα. Όπως βλέπετε όταν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί όλοι λέμε το αυτονόητο, 

πολίτες, φορείς, κόμματα, παρατάξεις δημοτικές, όμως το αυτονόητο ο καθένας το 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Όταν δώσαμε κατάθεση στην προανάκριση, όταν κάναμε 

την αναφορά μας, μας είπε ο ανακριτής ¨έχετε κάποιες προτάσεις¨; Του είπαμε για τους 

πεζόδρομους γιατί τότε μπαίναν αυτοκίνητα, μπαίναν μηχανές, να βάλουν μπάρες. Αλλά 

δεν έγινε τίποτα. Μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω αν συντελέσαμε κι εμείς, μπήκαν οι 

μπάρες και λύθηκε το πρόβλημα. Συνεπώς όταν υπάρχει πολιτική βούληση λύνεται το 

πρόβλημα.  

Συμφωνούμε με τις διαγραμμίσεις, εμείς …φωτιά, γιατί κάποιοι λένε ¨ότι εντάξει, 

αν πάρει φωτιά, αν έρθει η Πυροσβεστική εντάξει θα βρούμε άκρη¨, μπήκε και η φωτιά 

στην Εμμ. Ανδρόνικου, ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη κατάσταση; Αν 

προκύψει νεκρός ποιος θα έχει την ευθύνη;  

Εκτός από όλα αυτά εμείς θα κάνουμε το παν να σας στηρίξουμε. Εδώ 

διαφαίνεται μια πολιτική βούληση για εφαρμογή όλων των κανονιστικών διατάξεων με 

την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν μπορεί να παραμελείται, πρέπει να το λάβετε υπόψη 

σας, την 3467 πρέπει να την λάβετε υπόψη σας κ. Γαλάνη και σύμφωνα με αυτήν να 

κινηθείτε. Υπάρχει και ο συνήγορος του πολίτη, εάν δεν εφαρμοστεί θα προσφύγουμε 

και εκεί.  

κα Σαραντίδου:  Αμέσως μετά την πρώτη σύσκεψη που κάναμε στη Δημαρχία 

με τους εστιάτορες, πραγματικά μου κινήθηκε η περιέργεια να πάρω στα χέρια μου 

οποιαδήποτε Κανονιστική Απόφαση υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ζήτησα αμέσως από 

τη Γραμματεία. 
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 Όταν είδα λοιπόν ότι υπάρχουν τόσες Κανονιστικές Αποφάσεις αναρωτήθηκα 

ποιο στόχο και ποιο λόγο είχε η συνάντηση μας, η σύσκεψη με τους εστιάτορες.  

Το αν είχαν οι εστιάτορες κάποια αιτήματα που πολύ ορθά τα είχαν και τα 

έθεσαν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι περνάμε να δούμε τα αιτήματα των εστιατόρων στο 

Δ.Σ. που αφορούν τις άδειες τους, τα τέλη τους κ.λπ. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα 

τραπεζοκαθίσματα. Τα τραπεζοκαθίσματα, από ότι καταλάβαμε όλοι, υπήρχαν 

κανονισμοί από πιο μπροστά, υπήρχαν αποφάσεις και νόμοι που λένε τι πρέπει να γίνει, 

δεν χρειαζόταν ούτε οι συσκέψεις και να σας πω μου φέρνει στο μυαλό και ότι ήταν ένα 

άλλοθι το κάλεσμα και των συνδυασμών και των εστιατόρων. Θα έπρεπε να υπάρχει από 

την αρχή πολιτική βούληση. Υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν οι κανονιστικές αποφάσεις, 

προχωρούμε. Στο αν υπάρχουν κάποια αιτήματα που μπορεί να έχουν οι εστιάτορες, οι 

μαγαζάτορες, ο εμπορικός, σίγουρα θα έπρεπε να το δούμε. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή 

για ποιον λόγο γίνονται κάποια πράγματα. Πρέπει να φανεί, και τελικά μετά από όλη 

αυτή τη διαδικασία, μετά από συσκέψεις κόντρα συσκέψεων, φάνηκε ότι δεν υπάρχει 

κανείς μέσα σ’ αυτή την πόλη που να μην θέλει να ανοίξουν οι πεζόδρομοι, που να μη 

θέλει οι πεζόδρομοι να είναι αυτό που λέει η λέξη, δρόμος για τους πεζούς. Κανείς δεν 

λέει να κλείσει μαγαζιά, τα μαγαζιά όμως θέλουν τους πεζόδρομους. Όμως αυτή η 

κατάσταση που έχουμε, όχι σε πολλά μαγαζιά, μιλάμε για μαγαζιά που είναι μετρημένα 

στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δηλαδή ερχόμαστε και κάνουμε όλο αυτό και συζητάμε, 

για πέντε μαγαζάτορες που θα έπρεπε να συνεννοηθούμε μαζί τους, να τηρήσουμε τον 

νόμο. Δεν μιλάω με το μαστίγιο, δεν μιλάω με πρόστιμα, να συνεννοηθούμε μαζί τους. 

Μέχρι εκεί δεν φτάνει η πολιτική μας βούληση; Για τους 5 μαγαζάτορες; Θα … τις 

προτάσεις μία – μία και πραγματικά εντυπωσιάζει το κείμενο των εστιατόρων για το πώς 

θέτουν το ζήτημα και βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί είναι οι πρώτοι που θέλουν να 

ελευθερωθούν οι πεζόδρομοι. Να πάρει ανάσα η πόλη. Γι’ αυτόν τον λόγο έγιναν οι 

πεζόδρομοι και γι’ αυτό θα γίνουν και άλλοι και να αναδειχθεί στο σύνολο το ιστορικό 

και εμπορικό κέντρο της πόλης με τους πεζοδρόμους, να ανοίξουν και άλλα μαγαζιά 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε και τους κανονισμούς και τους 

νόμους, πρέπει να δούμε και το δικαίωμα των πεζών να κυκλοφορούν στους 

πεζόδρομους. Γι’ αυτό έγιναν.  

Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν τίθεται πέρα από τις προτάσεις, που έχουμε εδώ θέμα 

– πρόταση, θέμα – πρόταση, η οποία λίγο μας μπέρδεψε σε μερικά σημεία της, πέρα από 

αυτό υπάρχουν Κανονισμοί που ισχύουν και νομίζω ότι δεν αναιρούνται οι Κανονισμοί 

με αυτή την πρόταση που έχουμε εδώ, εν μέρει έχει δίκιο ο κ. Φωτιάδης, άρα ισχύουν και 

οι προηγούμενες Κανονιστικές αποφάσεις. Γιατί δεν έχουν αλλάξει στο σύνολο τους. 

Αυτό λίγο να το δούμε, το τι ισχύει από τις προηγούμενες ή αν αλλάζει με αυτές τις 

προτάσεις που έγιναν τώρα από τους εστιάτορες. Μην βρεθούμε προ εκπλήξεως αύριο 

και βρούμε άλλα μπροστά μας και πούμε ότι αυτό ισχύει από την Κανονιστική απόφαση 

του 2004 και αυτό από την τωρινή του 2011. Να κάνουμε ολοκληρωμένα για να ξέρουμε 

τι ακριβώς γίνεται. Όσο για το να εφαρμοστεί ο νόμος, μπορούμε να ξεκινήσουμε και 

αύριο χωρίς να ψηφίσουμε καν τίποτα σήμερα, γιατί σήμερα, έτσι όπως λέει και στο …, 

μιλάμε για τροποποίηση κάποιων κομματιών των Κανονιστικών Αποφάσεων.  

Θα έρθω τώρα σ’ αυτές τις προτάσεις εδώ. Οι εστιάτορες ζήτησαν 20% μείωση 

των τελών.  
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Γιατί δεν είναι εφικτό αυτό; Όλοι αναγνωρίζετε και το έχω ακούσει πάρα πολλές 

φορές αυτό, από το στόμα όλων σας, ότι υπάρχει οικονομική κρίση, ότι σίγουρα οι 

πελάτες τους έχουν μειωθεί και θα μειωθούν κι άλλο, γιατί τα μέτρα που έρχονται από 

την Κυβέρνηση είναι ραγδαία συνέχεια, συνεχίζουν να έρχονται. Σε λίγο δηλαδή θα 

έχουν άδεια τραπέζια και δεν θα χρειάζεται να μαλώνουν για τα τραπεζοκαθίσματα, γιατί 

με το 31% ανεργία στον νομό θα έχουμε άδεια τραπεζοκαθίσματα. Άρα λοιπόν είναι 

εφικτό, ήδη σε πάρα πολλούς δήμους έγινε η μείωση τελών και μείωση τελών θα σας 

αναφέρω παράδειγμα, στον Δήμο Πετρούπολης, η Λαϊκή Συσπείρωση τον έχει τον Δήμο, 

σε όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μείωσε τα τέλη και αύξησε τα τέλη στις 

τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές. Μη το θεωρούμε ότι είναι κάτι 

παράλογο. Υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό; Υπάρχει πρόβλημα και το ξέρουμε 

πάρα πολύ καλά και το πρόβλημα αύριο θα είναι μεγαλύτερο. Άρα εμείς διαφωνούμε 

εκεί που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει μείωση των τελών. Μπορεί, αν υπάρχει πολιτική 

βούληση μπορεί να γίνει μείωση των τελών γιατί πραγματικά περνάνε κρίση και οι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. 

Όπως αυτό που διευκρίνισα, … να αφαιρέσουμε από αλλού ζώνες, να βάλουμε 

αλλού ζώνη Α να πληρώνουν άλλοι μαγαζάτορες τώρα πλέον τα σπασμένα από εκείνες 

τις ζώνες που θα αφαιρεθούν.  

Και μου κάνει εντύπωση ότι από τη μια λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα με τις 

άδειες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το δούμε γιατί έχουν πρόβλημα οι 

μαγαζάτορες. Από τη μια λέτε ότι δεν μπορούμε εμείς σαν Δήμος να ορίσουμε πόσα 

καθίσματα θα έχει και να το βάλουμε στην άδεια όταν ένας καταστηματάρχης … από την 

άλλη λέτε σε ένα προηγούμενο θέμα και σε μια προηγούμενη πρόταση, στην Ερμού 

προτείνουμε να μην ανοίξουν μαγαζιά γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος και μπορούνε να 

βάλουν μόνο … δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος 

γνωμοδότηση ότι εδώ θα μπει ένα τραπέζι και να ορίζεται από την άδεια πριν ακόμη την 

πάρει στο χέρι ο μαγαζάτορας και ξοδέψει χρήματα και βάλει το κεφάλαιο του, να τον 

πούμε ότι ¨εδώ θα έχεις μόνο μια σειρά τραπέζια, αν βάλεις δεύτερη θα αντιμετωπίσεις 

τον νόμο¨. Είναι τόσο δύσκολο να το πούμε αυτό σε έναν καταστηματάρχη που πάει να 

ακουμπήσει τα χρήματα του, τις οικονομίες του για να ανοίξει ένα μαγαζί; Είναι πολλά 

που πρέπει να δούμε. Δεν κατεβαίνει ολοκληρωμένη η τροποποίηση στις Κανονιστικές 

Αποφάσεις.  

Το ζήτημα είναι ότι για να ψηφίσουμε θα πρέπει να έχουμε από το α μέχρι το ω 

την Κανονιστική απόφαση που θα ισχύει από αύριο για να πούμε ότι ¨ναι συμφωνούμε 

με αυτή¨. Πάντοτε όμως τονίζω, αυτό δεν εμποδίζει στο να μαζευτούν τραπεζοκαθίσματα 

αύριο σύμφωνα με τις ισχύουσες Κανονιστικές Αποφάσεις και τους νόμους. Άρα λοιπόν, 

είναι καλό να το δούμε ολοκληρωμένα, να έχουμε μια Κανονιστική Απόφαση αφού 

πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι προηγούμενες, να την έχουμε στα χέρια μας, να 

την μελετήσουμε και να πούμε αν συμφωνούμε να ισχύει αυτή ή όχι μαζί με όλες τις 

προτάσεις που έχουν γίνει και από τους εστιάτορες, και από τον εμπορικό σύλλογο και 

από τους περιπτεριούχους. Ολοκληρωμένα, για να το παρουσιάσουμε και στον κόσμο 

και να ξέρει που διαφωνήσαμε και που συμφωνήσαμε με όλα αυτά. Ευχαριστώ. 

κ. Γκότσης:   κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, σίγουρα πιστεύω ότι δεν ήρθαμε εδώ 

σαν σκληροί τιμωροί σήμερα ενάντια στους καταστηματάρχες.  
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Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή διάθεση συνενόησης με αυτούς τους 

επαγγελματίες οι οποίοι και αυτοί περνάνε δύσκολες ώρες και στιγμές όπως όλος ο 

ελληνικός λαός. Νόμοι υπάρχουν, και κανονιστικές αποφάσεις υπάρχουν, η 478/2005, 

όσοι ήταν στο Δ.Σ. τις ψηφίσαμε, απλούστατα δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να 

εφαρμόσει τις κανονιστικές αποφάσεις. Ακούσαμε λοιπόν δια στόματος του κ. 

Αντιδημάρχου ότι θα γίνει μια επιτροπή αποτελούμενη από τα άτομα που είπε και θα 

κάνουν τον έλεγχο. Ναι κ. Αντιδήμαρχε, συμφωνώ, αλλά τον έλεγχο που θα κάνετε δεν 

θα πρέπει στην πρώτη παράβαση κατευθείαν το πρόστιμο. Θα κάνουμε τον έλεγχο μια 

φορά, θα κάνετε τις συστάσεις, θα κάνετε και δεύτερη φορά, θα κάνετε και τρίτη φορά 

και νομίζω ότι ο συνεχής έλεγχος, ενδελεχώς όταν θα εξετάσετε όλες τις περιπτώσεις και 

την ανοχή, τότε συμφωνώ ότι θα πρέπει να πέσουν τα πρόστιμα.  

Θέλω να αναφερθώ και στο παρελθόν, προτού γίνουν οι πεζόδρομοι, οι οποίοι 

είναι μια ευλογία θεού, έγιναν επί δημαρχίας του κ. Μητλιάγκα, σε εκείνα τα μέρη δεν 

πήγαινε κανένας, σας το λέω εγώ, ήταν σκοτάδι και οι μόνοι που πήγαιναν ήταν για να 

κάνουν την ανάγκη τους. Σήμερα με τους πεζόδρομους πήρε ζωή το εμπορικό και 

ιστορικό κέντρο. Η νεολαία πίνει το ποτό, πίνει τον καφέ, και δίνουν μια ζωντάνια και 

μια άλλη νότα αισιοδοξίας σ’ αυτή την πόλη. Πάρα πολλοί, και θέλω να το πιστεύετε 

αυτό, περνάνε από εκεί, όχι γιατί θέλουν να περάσουν να πάνε σε κάποια δουλειά ή σε 

κάποιο σκοπό, αλλά για να δούνε πόσο κόσμο έχει και πως αντιμετωπίζουν την κρίση οι 

νέοι, ενώ υπάρχει κρίση αυτοί πίνουν τον καφέ τους. Αυτή είναι μια φιλοσοφία η οποία 

ισχύει και βλέπουμε πάρα πολλούς μόνο να περνάνε, να βλέπουνε πως περνάει η νεολαία 

σε περίοδο κρίσης χωρίς να έχουν καμιά άλλη δουλειά από εκεί. Δεν θα διαφωνήσω ότι 

θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για τις μητέρες για τα καρότσια οι οποίες θέλουν να 

περάσουν από εκεί έτσι για βόλτα. Δεν θα διαφωνήσω ότι πρέπει να περάσει και ο 

συνταξιούχος έτσι για να δει και αυτός πως λειτουργούν αυτά τα μαγαζιά και δεν θα 

διαφωνήσω γι’ αυτούς που έχουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή που μένουν εκεί. 

Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένας διάδρομος πρόσβασης. Συμφωνώ και επαυξάνω να 

εφαρμοστεί ο νόμος. Όμως θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί, δεν θα πρέπει να είμαστε 

σκληροί απέναντι σε αυτόν που παρανομεί μια ή δυο φορές και πιστεύω ότι με τον 

διάλογο και με την καλή προαίρεση ότι θα συμμορφωθούν και αυτοί και θα καταλάβουν.  

Έχει γίνει στις Σέρρες, αυτό το κομμάτι με τους πεζοδρόμους, γιατί εκεί 

αναφερόμαστε, έχει γίνει όπως η Πλάκα στην Αθήνα, βέβαια εκεί υπάρχουν διάδρομοι 

διέλευσης, υπάρχουν και τα καταστήματα που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα. Έτσι 

θα ήθελα να λειτουργήσουν και οι πεζόδρομοι στην πόλη των Σερρών.  

Είπατε κ. Αντιδήμαρχε για τα στενά, για τα παραπετάσματα που βάζουν όταν το 

πεζοδρόμιο είναι στενό. Δηλαδή μόνο αυτό που είναι στα πεζοδρόμια απαγορεύεται ή 

απαγορεύεται και στους πεζοδρόμους όταν βγάζουν … 

κ. Στεργίου:  Στους … δεν επιτρέπεται καθόλου.     

κ. Γκότσης:   Θέλω να πω κ.κ. Συνάδελφοι ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε 

αρωγοί σε αυτή τη προσπάθεια που θα κάνει η Δ.Α. αλλά να είμαστε όμως και 

σύμβουλοι όσον αφορά αυτούς που θα χειριστούν το θέμα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να … 

ο πεζόδρομος κάνοντας και αυτοί υποχωρήσεις, να είμαστε όμως και εμείς φειδωλοί 

όσον αφορά τη στάση μας απέναντι τους.  

κ. Νιζάμης: κ. Πρόεδρε δυο λέξεις θα ήθελα να πω γιατί από τους περισσότερους 

καλύφθηκα. 
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 Και αυτό έχει να κάνει με το αυτονόητο, ποιο είναι δηλαδή; Η τήρηση των 

νόμων. Όλοι μιλάμε γι’ αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να τον τηρούμε, τίποτα 

περισσότερο τίποτα λιγότερο. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι στην πόλη η κατάσταση είναι 

τραγική, και για την ίδια την όλη και για τους πολίτες. Από τη στιγμή όμως που ο κ. 

Αντιδήμαρχος δήλωσε ευθαρσώς ότι έχει την πολιτική βούληση να τηρηθεί ο νόμος, τον 

εφαρμόζουμε και δεν έχει ¨ολίγον έγκυος¨, ή είναι ή δεν είναι. Εφαρμόζεται ο νόμος ή 

δεν εφαρμόζεται. Γιατί το δικαίωμα και σε μένα και στον άλλον πολίτη είναι το ίδιο. Άρα 

ας σεβαστούμε τα δικαιώματα μας, και οι καταστηματάρχες και όλοι οι άλλοι πολίτες. 

κ. Κατιρτζόγλου:  κ. Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε το εξής. Εν μέρει έχει δίκιο ο κ. 

Φωτιάδης, το θέμα όπως εισάγεται … λέτε ¨Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων¨, 

ποιες αποφάσεις θα τροποποιήσετε και ποιο συγκεκριμένο άρθρο τροποποιούμε; Το θέμα 

μας ουσιαστικά είναι συζήτηση επί των προτάσεων που κατέθεσαν οι διάφοροι φορείς 

σχετικά με τον ζήτημα των τραπεζοκαθισμάτων. Αυτό είναι, γιατί δεν έχουμε καμιά 

τροποποίηση κανονιστικής αποφάσεως ουσιαστικά εδώ. Εγώ θα συμφωνήσω κ. Δήμαρχε 

ότι κάνατε πολύ καλά που ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία είναι 

για εσάς μια επιπλέον ευθύνη, έχετε πλέον εξοπλιστεί ως Δ.Α. με τη συγκατάθεση των 

βασικότερων φορέων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι ο σύλλογος 

των εστιατόρων και ο εμπορικός σύλλογος. Οι οποίοι ως βασικότεροι του βασιλέως 

υπερθεματίζουν και μιλούν για το αυτονόητο για το οποίο όλοι μας εδώ μιλήσαμε και 

όλοι συμφωνήσαμε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ότι δηλαδή επιτέλους πρέπει να 

εφαρμοστούν οι νόμοι, πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις. Εδώ αντιμετωπίζουμε το 

εξής πρόβλημα, υπάρχει μια, βέβαια δεν είναι το μοναδικό θέμα στην Ελλάδα που 

υπάρχει η πολυνομία, αλλά εδώ υπάρχει μια ξεχωριστή περίπτωση πολυνομίας. 

Εμπλέκονται διατάξεις του ΚΟΚ, εμπλέκονται διατάξεις υγειονομικές, εμπλέκονται 

Κανονιστικές Αποφάσεις του Δ. Σερρών, όλα αυτά έρχονται να ρυθμίσουν το ζήτημα 

των τραπεζοκαθισμάτων και γενικότερα της λειτουργίας των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει κωδικοποίηση των διατάξεων αυτών. Κωδικοποίηση θα μπορούσε να κάνει ο 

νομοθέτης, εμείς μπορούμε μόνο τις Κανονιστικές Αποφάσεις του συμβουλίου να 

κωδικοποιήσουμε σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε να είναι σαφείς.  

Έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα, θέτουν ορισμένα βασικά θέματα ο σύλλογος 

των εστιατόρων και ο εμπορικός σύλλογος όπου κινούνται γύρω από το ζήτημα της 

εφαρμογής της νομιμότητας. Στο θέμα αυτό είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχει κανείς 

από εμάς καμιά διαφορετική τοποθέτηση. Όλοι θα συμφωνήσουμε σ’ αυτό. Έρχονται 

όμως στη συνέχεια ορισμένα πρακτικά ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσετε κ. 

Αντιδήμαρχε κι εσείς στη συνέχεια κατά τη διαδικασία εφαρμογής αυτών των 

αποφάσεων. Για παράδειγμα, λέτε και είπαν και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες, ότι τα 

υαλοπετάσματα, τα διαχωριστικά επιτρέπονται μέχρι … αρκεί το γυαλί να είναι 

άθραυστο. Μα ποιος θα ελέγξει τις προδιαγραφές αυτών των υαλοπετασμάτων; Πως θα 

ξέρετε ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή δεν είναι;  

Περνούσα προχτές από τους πεζοδρόμους, όπως περνάνε και όλοι οι Σερραίοι, 

και βλέπω την κατάσταση που αντικρίζουμε, λέω ¨μεθαύριο που θα έχουμε Δ.Σ. θα 

πάρουμε ωραία αποφάσεις, θα συμφωνήσουμε, θα πούμε όλοι να εφαρμοστεί η 

νομιμότητα, θα πούμε ότι πρέπει αν είναι απαραίτητη αυτή η εφαρμογή της νομιμότητας, 

αλλά στην πράξη αυτό το χάος πως αντιμετωπίζεται;  
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Πως θα λυθεί το θέμα όταν λέμε ότι θα πρέπει να έχει 3,5 μέτρα πλάτος στον 

πεζόδρομο και δεν έχει ούτε μισό; Όταν μεθαύριο, θεός φυλάξει, υπάρξει κάποιος 

κίνδυνος, κάποιο πρόβλημα, κάποια φυσική καταστροφή και χρειάζεται να διέλθει 

ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα, και φυσικά αν δεν προσκρούσει στα καθίσματα θα 

προσκρούσει στις τέντες που είναι μέχρι το ύψος του κεφαλιού ενός ανθρώπου. Άρα 

λοιπόν είναι πολλά τα θέματα τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε, δεν σας λείπει το 

θεσμικό πλαίσιο, υπήρχε αυτό.  

Εμένα αν με ρωτάτε, καλά κάνατε και κινήσατε αυτή τη διαδικασία προκειμένου 

να υπάρξει όλη αυτή η συλλογή των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά πλέον 

δεν απομένει σε εσάς καμία δικαιολογία. Από αύριο πρέπει να αρχίσει η απαρέγκλιτη 

εφαρμογή της νομιμότητας. Δεν είναι τυχαίο που και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες το 

επιζητούν αυτό το πράγμα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι ίσχυε μέχρι τώρα 

ενδεχομένως άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για ορισμένους εξ αυτών. Έχουν απηυδήσει 

και αυτοί και έχουν το δίκιο τους. Γιατί όταν ξεκίνησαν να κάνουν το είδος της 

επιχείρηση είχαν δύο ενδεχόμενα μπροστά τους, είτε δεν γνώριζαν τι είναι αυτό το οποίο 

ισχύει, είτε αν το γνώριζαν, γνώριζαν ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό το οποίο ισχύει. 

Λοιπόν αν σήμερα αν μέχρι τώρα το εκλαμβάναμε ως δεδομένο ότι έχετε την πολιτική 

βούληση το θέμα να το επιλύσετε, ερχόμαστε όλοι μας και συμφωνούμε και 

επαυξάνουμε. Δεν σας λείπει το θεσμικό πλαίσιο, το έχετε το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει 

άμεσα να προχωρήσετε σε έργα. Είστε εξοπλισμένοι με τη συγκατάθεση των φορέων και 

δεν μπορείτε σ’ αυτό πλέον να … ούτε κατ’ ελάχιστο.  

Επίσης, να ολοκληρώσω λέγοντας το εξής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

αντιμετώπισε το θέμα και το αντιμετώπισε ομόφωνα επί των συγκεκριμένων προτάσεων 

που απασχολούν κυρίως τους καταστηματάρχες, τους εστιάτορες. Τρία ήταν τα θέματα 

που τους απασχόλησαν, 1ο για τα υαλοπετάσματα, 2ο … 

κ. Πρόεδρος: Μα σας παρακαλώ… 

κ. Κατιρτζόγλου:  Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε και τελειώνω αμέσως.  

κ. Πρόεδρος: Μα δεν λυπάστε κανέναν! 

κ. Κατιρτζόγλου: Αυτό που λέτε κ. Πρόεδρε είναι απαράδεκτο και σας 

παρακαλώ να ανακαλέσετε αμέσως.  

κ. Πρόεδρος: Δεν ανακαλώ.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Κάθε φορά που μιλάω εγώ να 

μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο.  

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Λοιπόν, τρία είναι τα θέματα τα οποία τέθηκαν, το ένα θέμα 

ήταν σχετικό με τα υαλοπετάσματα, το άλλο ήταν για την ηχορύπανση και το άλλο για 

τα τραπεζοκαθίσματα. Και τα τρία θέματα δεν αφορούν τη σημερινή συνεδρίαση, αυτό 

ήθελα να σας πω και το είπα και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, διότι δεν έχουμε να 

τροποποιήσουμε καμία Κανονιστική Απόφαση, προβλέπονται όλα στον νόμο.  

κ. Αναστασιάδης: Μια κουβέντα μόνο θα πω για μισό λεπτό. Εγώ δηλώνω 

παρών. Είστε υπάλληλοι και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει σήμερα να είναι 

κανείς επαγγελματίας, θα φανεί αυτό στην πορεία του χρόνου πόσο κακό κάνετε στην 

πόλη. Δηλώνω παρών. 

κ. Πρόεδρος:  Θα δώσω το λόγο στο ακροατήριο, μου ζήτησε το λόγο ο κ. 

Σπυρόπουλος, ο κ. Καρακάρας. 
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κ. Καρακάρας (πρόεδρος Εστιατόρων):  Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους 

που ασχοληθήκατε με τα προβλήματα μας. Κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, σχετικά με τη 

μουσική που είπατε κ. Αντιδήμαρχε, θα μπορούσε να δοθεί κάποια παράταση εφόσον 

τηρούν τους όρους … και υπάρχουν προϋποθέσεις. Έχουν δοθεί και σε άλλες πόλεις 

αυτές οι άδειες, θα μπορούσε να δοθεί και στη δική μας. Και αυτό γιατί το λέω; Πρέπει 

να επιμείνουμε, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα άλλο στην πόλη 

μας, να πουλήσουμε τη γαστρονομία και τη διασκέδαση. Βέβαια θα μπορεί να αναιρεθεί 

αυτή η άδεια, όταν ο καταστηματάρχης, μια, δυο, τρεις φορές, είναι … και παρανομεί. 

Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα καταστήματα που μπορούν να πάρουν, 

που προβλέπεται.  

Σχετικά με τον συμψηφισμό των χρεών, αυτός μπορεί να γίνεται από την 

οικονομική υπηρεσία του Δήμου και δεν χρειάζεται να πηγαίνει στη ΔΟΥ, γιατί νομίζω 

ότι κάτι τέτοιο έχετε προβλέψει.  

Σχετικά με τα υαλοπετάσματα, είπατε ότι πρέπει να ζητήσουμε και τη σύμφωνη 

γνώμη του γείτονα. Νομίζω ότι όταν βρίσκονται τα υαλοπετάσματα στα όρια που ορίζει 

η Δ.Α., δεν χρειάζεται να ζητήσουμε την άδεια του γείτονα γιατί ούτως ή άλλως είναι 

χαμηλά και υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές.  

Θέλω να επιμείνω επίσης στη μείωση των τελών. Όλοι ξέρουμε την οικονομική 

κρίση που υπάρχει στον νομό μας, και γενικότερα στην πόλη μας. Όλοι τονίζουμε και σε 

όλη την Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Θα 

πρέπει κι εσείς λοιπόν να δείξετε κάποια κατανόηση για να μας βοηθήσετε σ’ αυτό. Γιατί 

να μη μειωθεί; Όταν μειώνουν οι ιδιοκτήτες τα ενοίκια, γιατί να μη μειώσει και ο Δήμος 

που …  

Σχετικά με τις ζώνες που είπατε, ακούστηκε από την κ. Σαραντίδου ότι θα πέσει 

το βάρος σε κάποιες άλλες ζώνες. Δεν είπαμε να αυξηθούν τα τέλη σε κάποιες ζώνες οι 

οποίες δεν έχουν πολύ κίνηση. Εμείς ζητάμε να πέσει εκεί που πράγματι αξίζει, να 

αυξηθούν τα τέλη σε στενά και σε δρόμους που έχουν πολύ κίνηση και έχουν μεγάλη 

εμπορική αξία.  

Είχαμε ζητήσει να λάβετε υπόψη, η άδεια που δίνεται από το υγειονομικό, η 

άδεια λειτουργίας του καταστήματος και ανάλογα να δίνεται ο χώρος που νοικιάζονται 

από τον Δήμο, όταν βέβαια υπάρχει. Αυτό γιατί το είπαμε; Όπως είπε και ο κ. 

Αντιδήμαρχος για να προστατέψουμε ένα μαγαζί το οποίο είναι για να εξυπηρετεί 20 

τραπεζοκαθίσματα να μην μπορεί να νοικιάσει χώρο που θα μπορεί να βγάλει 100 

τραπεζοκαθίσματα. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό και λογικότατο.  

Ακούστηκε ο εμπορικός σύλλογος και κάποιοι ομιλητές νομίζω ότι θέλησαν … 

να μας φέρουν σε αντιπαράθεση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον εμπορικό 

σύλλογο. Είμαστε σαν συνάδελφοι, έχουμε τα ίδια πιστεύω, έχουμε τα ίδια 

ενδιαφέροντα. Συνεργάτες είμαστε. Κάποια στιγμή διατυπώθηκε από κάποιον ομιλητή 

ότι έγινε κάποια καταγγελία στο παρελθόν από τον εμπορικό σύλλογο για κάποια 

τραπεζοκαθίσματα που βγαίνουν μπροστά στα μαγαζιά τους. Εγώ πήγα και έπιασα 

εκείνο το διάστημα τον εμπορικό σύλλογο και μάλιστα τον Πρόεδρο και ξέρετε τι μου 

είπε; Ότι ¨μακάρι να φέρουν και σε μένα μπροστά στο μαγαζί μου να κάνουν 

πεζόδρομους και ας βγάλουν όσα τραπεζοκαθίσματα θέλουν μπροστά στο μαγαζί μου, 

για να φέρουν και την κίνηση μπροστά στο μαγαζί μου.  
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Γιατί εγώ που είμαι στην Μεγ. Αλεξάνδρου δεν περνάει κόσμος¨. Άρα λοιπόν 

βοηθάμε πάρα πολύ, φέρνουμε κίνηση, φέρνουμε κόσμο που βοηθάει τα εμπορικά 

καταστήματα και όχι ότι είμαστε σε αντιπαράθεση με τον εμπορικό σύλλογο.  

κ. Στεργίου: Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι εισήγηση συγκεκριμένη υπάρχει 

και υπάρχει … Η πολιτική μας άποψη, και πρέπει να το καταλάβετε κ. Φωτιάδη, τη 

βάζουμε εμείς μέσα στο Δ.Σ. και όχι …, εγώ περίμενα να καταθέσετε εσείς προτάσεις 

και δεν τις είδα. Εμείς βάλαμε σε όλα τα ερωτήματα που μπήκαν όλες τις προτάσεις και 

παρατηρώ, επειδή συμμετείχα σε όλες τις διαβουλεύσεις, έχετε περάσει σε όλο τον 

συνδυασμό σας, σε όποια … και αν υπάρχει εκεί, την ίδια άποψη. Ότι δεν υπάρχει 

εισήγηση. Εισήγηση στο Δ.Σ. κάνει η υπηρεσία και την πολιτική άποψη και τις 

προτάσεις τις καταθέτουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.  

Όσον αφορά, είπατε για τους περιφερειακούς δήμους, εμείς έχουμε έτοιμη και τι 

θα πούμε στους μαγαζάτορες, τον Κανονισμό, και ορίζει σαφώς, πρόβλημα στους 

περιφερειακούς δήμους δεν είδα προσβασιμότητας. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι θα 

ισχύουν κανόνες και τους έχω γραμμένους και άμα θέλετε σας τους διαβάζω. Το κείμενο 

αυτό που είναι ο Κανονισμός για εμάς, περιλαμβάνει όλους τους δρόμους, για τα 

πεζοδρόμια, τι προβλέπει για την προσβασιμότητα, ότι πρέπει να υπάρχει 1,5 μέτρο για 

τον πεζό, τα έχουμε κάνει σε … χάρτη και περιλαμβάνονται.  

2ον, για την παράταση μουσικής. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι όταν υπάρχει 

καταγγελία από οποιονδήποτε δημότη, δεν μπορεί να δοθεί παράταση της μουσικής από 

το Δ.Σ. Σήμερα πήρα από τους κατοίκους των πεζοδρόμων οι οποίοι καταγγέλλουν τα 

καταστήματα για συγκεκριμένες παραβάσεις της μουσικής και είχα και επικοινωνία με 

το τμήμα τάξης να μπορούν να επιβάλλουν το νόμο. Πως θα δώσουμε παράταση; Μία 

καταγγελία να υπάρχει, δεν μπορούμε να δώσουμε. 

Όσον αφορά τη μουσική από … ο νόμος το αντιμετωπίζει ως πταίσμα. Δεν 

υπάρχει μόνο παραβατικότητα … τα πάντα μέσα στην πόλη, γιατί η δουλειά αυτή 

ξεκίνησε από τις 10 Μαρτίου, πάνω από 20 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

τα οποία κάνουν παραβάσεις και πάνω σ’ αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν υπάρχει 

παράβαση ¨ολίγον έγκυος¨, ή παραβαίνεις τον νόμο ή δεν τον παραβαίνεις. Είναι πάνω 

από 20 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που τους έχουμε καλέσει να 

συμμορφωθούν και να πάνε στα μέτρα.  

Υπάρχουν μια σειρά από καταστήματα που έχουμε καλέσει πάνω από 3 φορές. Ο 

νόμος λέει το εξής: ¨Καλείς τον παραβάτη στον Δήμο, απολογείται, τον ξανακαλείς όταν 

επαναλαμβάνει το ίδιο, τον ξανακαλούμε τρίτη φορά, απολογείται και από εκεί και πέρα 

πάμε στα πρόστιμα¨. Την συζήτηση αυτή την προκαλέσαμε για να πάρουμε μια πολιτική 

απόφαση εδώ πέρα αν τελικά θα εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί διαβάζοντας όλες τις 

Κανονιστικές αποφάσεις συνειδητοποιήσαμε ότι ….  

κ. Φωτιάδης: Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τώρα; Απόφαση για το αν θα 

εφαρμόσουμε το νόμο;  

κ. Στεργίου:  … ο νόμος για τις Κανονιστικές αποφάσεις, να ξέρετε ότι άλλαξε 

και είναι από τα 3 μέτρα στα 3,5. Αυτό ούτως ή άλλως ήμασταν υποχρεωμένοι να 

προσαρμόσουμε όλες τις αποφάσεις μας βάσει του νόμου. Και αν θέλετε σας διαβάζω 

ποιες είναι οι απόψεις μας και ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες κάνουμε.  
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Για την παρουσία της Επιτροπής που είπαμε ότι είναι άτυπη, σε πρώτη φάση, 

επειδή ζητήθηκε από τους καταστηματάρχες να μπούμε στην αγορά παρουσία τους και 

να γίνουν συστάσεις γι’ αυτό την κάναμε. Εμείς έχουμε και τα όργανα, έχουμε και 

Δημοτική Αστυνομία και μπορούμε άνετα να εφαρμόσουμε το νόμο. Σε πρώτη φάση 

είπαμε να συμμετέχουν όλοι αυτοί με τους αντιπροσώπους τους και να κάνουμε μια 

επαφή. Παράλληλα, θα δίνουμε στους καταστηματάρχες όλες τις κανονιστικές 

αποφάσεις που έχουμε, είναι ένα δισέλιδο που περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές, που 

αυτές οι βασικές αρχές δεν ισχύουν για την πόλη των Σερρών μόνο, ισχύουν και για την 

Περιφέρεια και αναφέρεται μέσα στα νάιλον που έχουν τοποθετήσει, και να μην τα 

τοποθετήσουν πάλι γιατί απαγορεύεται από την πολεοδομία, αναφέρεται για τα 

υαλοπετάσματα και μια σειρά από προτάσεις για τους πεζοδρόμους, ότι τα πεζοδρόμια 

πρέπει να έχουν 1,5 μ., … ότι απαγορεύονται στα πεζοδρόμια οι ομπρέλες, είναι διάφορα 

ζητήματα που έχουμε βάλει και άμα θέλετε τα διαβάζουμε και το καταθέτουμε για 

ψήφιση. Αυτό το δίνουμε όταν ξεκινάμε με την επιτροπή και θα πρέπει τελικά όλοι οι 

καταστηματάρχες να συμμορφωθούν. Εμείς από τη πλευρά μας ήμασταν πανέτοιμοι, 

βάλαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και το καταθέτουμε εδώ και ένα κανονισμό. Από την 

πλευρά ορισμένων δεν … παρά μόνο ευχολόγια … από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι μας 

τελικά να δούμε πως θα εφαρμόσουμε τον νόμο γιατί λένε ορισμένοι, και τους 

κατέγραψα στην ομιλία που είχανε, ότι … Αυστηρότητα στο νόμο ή θα είμαστε 

ελαστικοί; Ακούστηκε από τον κ. Γκότση ότι θα πρέπει να είμαστε ελαστικοί. Αυτό το 

νόημα … Γι’ αυτό δημιουργήθηκε αυτή η συζήτηση για να πάρει μια συγκεκριμένη 

απόφαση το Δ.Σ. να καταλήξουμε κάπου και από εκεί και πέρα να έρθουμε και να 

εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν έχουμε καμία άλλη διάθεση. Ήδη έχουμε καταγράψει τα 

μαγαζιά, έχουμε προχωρήσει σε … και προχωρούμε σε πρόστιμα. Να μην πάμε σε μια 

λογική μεγάλων προστίμων, γιατί είναι μεγάλα τα πρόστιμα γι’ αυτό και προκαλέσαμε 

αυτή τη συζήτηση με την ελπίδα, μια και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ζητούν να 

εφαρμοστεί ο νόμος. Άρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε το νόμο. Απλό! 

κ. Σπυρόπουλος (δικηγόρος):  Εγώ ήρθα να εκπροσωπήσω κάποιους πολίτες οι 

οποίοι ζουν στους πεζόδρομους, αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα που περιγράφετε εδώ, 

εκπλήττομαι! Κ. Στεργίου το αν θα εφαρμόσετε το νόμο δεν είναι ούτε δική σας δουλειά, 

ούτε του κ. …, ούτε κανενός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ή εφαρμόζεις τον νόμο ή δεν τον 

εφαρμόζεις. Εγώ δεν είμαι δημοτικός σύμβουλος και ούτε ήρθα να κάνω πολιτική.  

Στο σημείο αυτό, ακόμα και τώρα αν πάτε, για να μην μιλάμε άσκοπα, δεν 

εφαρμόζεται τίποτα. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει. 

Κανένας από τους κατοίκους, ούτε εγώ, δεν θέλει να πάει κόντρα στα μαγαζιά, αν είναι 

δυνατόν! Οι μαγαζάτορες δεν είναι υπεράνω από τους κατοίκους, είναι από τους 

κατοίκους και πολλοί κάτοικοι είναι συγγενείς των καταστηματαρχών και υπάρχουν 

πολλοί καταστηματάρχες οι οποίοι είναι και έντιμοι και τα τιμούν αυτά τα μαγαζιά και 

αναφερόμαστε σε δυο, τρία, τέσσερα μαγαζιά και συζητάμε τόση ώρα και σας ζητούμε, 

εκπροσωπώ τους κατοίκους της Ναυάρχου Βότση και σας λέω το εξής, όποιος πάει να 

μείνει ένα βράδυ εκεί, και τι εννοώ, μετά τις 12, όποιος θελήσει να μείνει εκεί θα δείτε 

ότι έχουν απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Και εμείς δεν θέλουμε να πάμε κόντρα στα μαγαζιά, 

και αυτοί να δουλέψουν αλλά και οι άλλοι πρέπει να ζήσουν.  
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Αυτά είχα να σας πω και σας λέω το εξής, είναι θέμα παιδείας να καταλάβουμε 

ότι όλοι πρέπει να συνυπάρξουμε. Τίποτα παραπάνω δεν θα πω. Δεν θέλουμε να 

προσφύγουμε ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε πουθενά αλλού. Θέλουμε να παρακαλέσουμε 

όλο το Σώμα να έρθει να το παρακολουθήσει. Όλοι ξέρετε τι γίνεται μετά τις 12 και 

αυτοί οι άνθρωποι έχουν και παιδιά. Και υπάρχουν και αυτοκίνητα και υπάρχουν τα 

πάντα. Είναι το κέντρο της πόλης. Αυτό θέλω να σκεφτείτε και τίποτα άλλο.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, όλο το νόημα της σημερινής 

συζήτησης το είπε προηγουμένως με δυο λόγια ο κ. Σπυρόπουλος. Και θέλω να τονίσω 

και να επαναλάβω για μία ακόμη φορά, το έχω πει και στις συσκέψεις που κάναμε μέχρι 

τώρα, ότι η Δ.Α. δεν έρχεται σαν ταύρος σε υαλοπωλείο πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς 

αναγνωρίζουμε το ρόλο και την προσφορά των καταστηματαρχών στο κοινωνικό 

σύνολο. Τους αντιμετωπίζουμε σαν συνεργάτες, δεν είμαστε εχθροί τους. Όμως, πρέπει 

να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν σε όλα τα πράγματα κάποια όρια. Δεχόμαστε τα 

παράπονα από όλους τους πολίτες. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες; Εδώ σ’ αυτή τη πόλη δεν 

υπάρχουν αρχές; Ο καθένας κάνει ότι θέλει; Ότι του καπνίσει; Κάνει ότι κατασκευή 

θέλει, πάει όπου θέλει σε κοινόχρηστους χώρους και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν;  

Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να πούμε στους καταστηματάρχες να μην 

τοποθετούν τα τραπεζοκαθίσματα τους. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να πούμε στους 

πολίτες να μην απολαμβάνουν τον καφέ τους στον πεζόδρομο. Βεβαίως και να τον 

απολαμβάνουν, βεβαίως και οι καταστηματάρχες να βγάζουν τραπεζοκαθίσματα, δεν 

πρέπει να υπάρχουν όρια; Δεν πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί; Δεν έχει δικαίωμα η 

μητέρα με το παιδί να περάσει από έναν πεζόδρομο ή από ένα πεζοδρόμιο; Δεν έχει 

δικαίωμα ο ανάπηρος να περάσει εύκολα; Δεν έχει δικαίωμα ο ηλικιωμένος επίσης να 

περπατήσει άνετα; Θα πρέπει εν ονόματι του κέρδους να καταργήσουμε τα πάντα;  

Γιατί κάναμε τις συσκέψεις; Πριν απαντήσω σ’ αυτό να πω ότι τους μαγαζάτορες 

ασφαλώς και θέλουμε να τους βοηθήσουμε και θα τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. 

Θέλουμε να είναι συνεργάτες μαζί μας και θα βγούμε κερδισμένοι όλοι και οι 

καταστηματάρχες και η Δ.Α. και όλοι οι πολίτες. Και τους είπα: ¨θέλετε να κάνετε 

εκδηλώσεις; Βεβαίως συμφωνούμε. Θέλετε να κλείσετε για δυο τρεις ώρες έναν δρόμο 

ακόμα και ας μην είναι πεζόδρομος, κλείστε τον, δεν χάλασε ο κόσμος για δυο τρεις 

ώρες μια φορά το χρόνο¨, αν ένας καταστηματάρχης θέλει να κάνει μια εκδήλωση για να 

τονώσει την κίνηση του καταστήματος του ή και εκείνης της περιοχής, ¨είμαστε μαζί 

σας. Να σας βοηθήσουμε και με οποιαδήποτε υλικοτεχνική υποδομή θέλετε από τον 

Δήμο και με όποια άλλα μέσα. Δεν πρέπει όμως να δείξετε και εσείς κατανόηση σε 

κάποια πράγματα; Δεν πρέπει να σεβαστείτε και εσείς τους συμπολίτες σας; Δεν είναι 

προς όφελος σας αυτό; Μα είναι προς όφελος σας να σεβαστείτε τους συμπολίτες σας 

και να μην δυσανασχετεί ο συμπολίτης σας¨.  

Γιατί το φέραμε σαν θέμα αφού υπάρχουν νόμοι; Υπάρχουν οι κοινόχρηστοι και 

η χρήση των κοινοχρήστων χώρων οι οποίοι διέπονται από νόμους και από κανονιστικές 

αποφάσεις. Τους νόμους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να 

τους εφαρμόσουμε. Τις κανονιστικές αποφάσεις μπορούμε να τις αλλάξουμε, μπορούμε 

να τις τροποποιήσουμε. Και αν εμείς πηγαίναμε απευθείας να εφαρμόσουμε ότι υπάρχει, 

είμαι βέβαιος ότι θα ερχόσασταν εσείς και θα λέγατε ότι λειτουργούμε δικτατορικά, δεν 

κάναμε διαβουλεύσεις, δεν λειτουργούμε δημοκρατικά, δεν ρωτήσαμε τους 

καταστηματάρχες, δεν τους φωνάξαμε σε συζήτηση.  
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Είμαι βέβαιος ότι θα το λέγατε αυτό. Πέρα αυτού όμως είμαστε υποχρεωμένοι 

και από τον Καλλικράτη να τα κάνουμε αυτά πριν πάμε στην εφαρμογή κάποιων νόμων 

και Κανονιστικών αποφάσεων. Υπάρχει η Επιτροπή Διαβούλευσης, υπάρχει η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής που πρέπει να έρθουν αυτά τα θέματα. Λοιπόν, από τους νόμους 

διέπεται η χρήση κοινοχρήστων χώρων και από Κανονιστικές αποφάσεις. Στους νόμους 

δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, στις Κανονιστικές αποφάσεις …  

Φωνάξαμε τους καταστηματάρχες, δύο συσκέψεις κάναμε και τους είπαμε ¨εμείς 

το θέμα το ανοίγουμε. Έχετε να καταθέσετε κάποιες προτάσεις πάνω στις Κανονιστικές 

αποφάσεις και να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε να την αποδεχτούμε; Ορίστε οι 

Κανονιστικές αποφάσεις, πείτε μας αν συμφωνείτε, που συμφωνείτε και που 

διαφωνείτε¨. Τι πιο ωραίο από αυτό; Και κατέθεσαν οι άνθρωποι προτάσεις. Και τις 

αποδέχτηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχεδόν ομόφωνα τις περισσότερες προτάσεις. 

Γι’ αυτό ερχόμαστε, αυτά ερχόμαστε να συζητήσουμε. Την πρόταση που κάνει η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πάνω στην τροποποίηση κάποιων άρθρων των Κανονιστικών 

αποφάσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο το θέμα το φέραμε. Έπρεπε να το φέρουμε. Δεν έπρεπε 

να ρωτήσουμε τους καταστηματάρχες; ¨Μετά από τόσα χρόνια έχετε να μας προτείνετε 

κάποια αλλαγή των άρθρων¨; Αυτά τους τα έλεγα, και μπορούν να σας το 

διαβεβαιώσουν, και όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και κάναμε συναντήσεις μαζί 

τους και τους έλεγα ότι σ’ αυτό το θέμα υπάρχουν και Κανονιστικές αποφάσεις να μας 

πουν τι δεν τους αρέσει και να το αλλάξουμε. Και μας είπαν για μείωση τελών. Μα 

μείωση τελών γίνεται εδώ και 10 χρόνια. Από το 2001 έχουν να αυξηθούν τα τέλη, εκτός 

αν θέλετε να τα καταργήσουμε όλα. Το πιο εύκολο είναι αυτό. Και λέμε πάγωμα τελών, 

δεν κάνουμε άλλη αύξηση. Αν σε κάποιες άλλες πόλεις κάναν μειώσεις τελών, 

ενδεχομένως πριν από δύο χρόνια να είχαν κάνει αυξήσεις, δεν ξέρω αλλά λέω.  

Οι Κανονιστικές αποφάσεις που υπάρχουν τώρα έχετε την εντύπωση ότι δεν 

εφαρμόζονται; Ότι δεν τις εφαρμόζει ο αντιδήμαρχος; Τις εφαρμόζει. Πάτε να ρωτήσετε 

και κάποιους μαγαζάτορες και θα δείτε τι τιμές υπάρχουν. Το θέμα είναι πάρα πολύ 

δύσκολο και πάρα πολύ σοβαρό, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, και ο εύκολος δρόμος είναι 

να τραβάμε το χαλί. Δεν πειράζει αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα, τραβήξτε όσο θέλετε το 

χαλί.  

Στις άλλες Δημοτικές Ενότητες τι γίνεται; Αυτές οι Κανονιστικές αποφάσεις είναι 

παλιές και ισχύουν για την Δημοτική Ενότητα Σερρών, για τον παλιό Δήμο. Στις άλλες 

Δημοτικές Ενότητες, όταν θα αλλάξουν τις κατηγορίες των τελών … θα τις 

ενσωματώσουμε στις άλλες Δημοτικές Ενότητες τις Κανονιστικές αυτές αποφάσεις. Ποιο 

είναι το πρόβλημα; Το μεγάλο πρόβλημα, το κυρίαρχο πρόβλημα, είναι η πόλη, και 

κυρίως το κέντρο. Δεν είναι στην Άνω Καμήλα, δεν είναι στον Προβατά, δεν είναι στην 

Αναγέννηση. Είναι εδώ, ούτε στην Ομόνοια είναι το πρόβλημα, είναι στο κέντρο της 

πόλης, το ξέρετε πολύ καλά, το είπε και ο κ. Σπυρόπουλος προηγουμένως, και κάποιος 

άλλος ότι κυρίως είναι 5-10 μαγαζιά.  

Το θέμα είμαστε η μόνη Δ.Α. που το άνοιξε με αυτόν τον τρόπο και έχουμε 

πνευμόνι και το ανοίξαμε. Πνευμόνι δεν έχουν αυτοί που λένε να το αποσύρουμε γιατί 

έχουν υποκύψει ήδη στις πιέσεις των καταστηματαρχών, θέλουν να κάνουν τους καλούς 

στους καταστηματάρχες και να εισπράξουν πολιτικό όφελος. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς 

έχουμε την πολιτική βούληση να κάνουμε ότι μπορούμε για να μπει μια τάξη. Θα δείξει 

το αποτέλεσμα.  
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Εδώ είμαστε και θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά η πολιτική βούληση 

υπάρχει και γι’ αυτόν τον λόγο φυσικά θέλουμε και οι καταστηματάρχες να 

συνεργαστούν με την Δ.Α. Είναι η βούληση όλου του Σερραϊκού λαού. Στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης συμμετείχαν 50 φορείς, με ένα στόμα είπαν ότι ¨δεν πάει παραπέρα και να 

εφαρμόστε επιτέλους τους νόμους και για ποιο λόγο σας ψηφίζουμε είτε είστε 

συμπολίτευση είτε είναι αντιπολίτευση. Επιτέλους βάλτε μια τάξη! Γιατί αν υπάρχει 

αυτή η αναρχία, διώχνουμε και τους ξένους, δεν τους ελκύουμε¨. Σας μεταφέρω τα λόγια 

που μου είπαν.  

Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος για τις εισηγήσεις. Πόσες φορές θα το πούμε; Είδατε την 

Δ.Α. εδώ να μην φέρνει εισήγηση για κάποιο θέμα; Υπάρχει ο εισηγητής και καταθέτει 

την πρόταση μας. Αυτό είναι πρωτοφανές, να θέλει κάποιος να κάνει έγγραφη εισήγηση 

και πρόταση η Δ.Α. για ένα θέμα προηγουμένως. Το είδατε ποτέ αυτό στη Βουλή να 

συμβαίνει; Το είδατε ποτέ αυτό σε κανένα Δ.Σ.; Προκύπτει από κανένα νόμο, από 

κανέναν Κανονισμό αυτό που ακούγεται επανειλημμένως;  

κ. Φωτιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Μη διακόπτετε κ. Φωτιάδη.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν διέκοψα κανέναν, πρέπει να έχουμε το σθένος να ακούμε 

και διαφορετική άποψη, αυτό επιβάλλει η δημοκρατία και οι κανόνες της δημοκρατίας 

αυτό επιβάλλουν ακόμα και αν δεν μας αρέσει μια άποψη την ακούμε και λέμε όταν 

έρθει η σειρά μας την άποψη μας. Και εγώ διαφωνούσα σε πολλά από αυτά που λέγατε, 

σιωπούσα και περίμενα με θρησκευτική ευλάβεια να έρθει η σειρά μου για να μιλήσω. 

Απαιτώ τον ίδιο σεβασμό, πρέπει κάποτε να μάθουμε να μιλούμε, δεν ξέρω πως 

λειτουργούσαν κάποιοι στο παρελθόν, εδώ πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και θα 

τα αλλάξουμε, να είστε βέβαιοι γι’ αυτό.  

Το θέμα που έρχεται είναι πολύ καθαρό και απλό. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

ομόφωνα έκανε μια πρόταση. Αποφάσισε και προτείνει κάποια πράγματα όσων αφορά 

τροποποιήσεις άρθρων. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, να συμμετέχει μια παράταξη 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να κάνει προτάσεις και να έρχονται εδώ και να λένε να 

το αποσύρουμε. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα 

καταθέτει την πρόταση της. Αυτή η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία, όσοι θέλουν θα την 

ψηφίσουν και όσοι δεν θέλουν δεν θα την ψηφίσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

κα Σαραντίδου: Ποια Κανονιστική απόφαση θα ισχύει; 

κ. Δήμαρχος: Όποια τροποποίηση έχει γίνει αυτό θα ισχύει, όπου υπάρχει 

τροποποίηση αυτή θα ισχύει.  

κα Σαραντίδου: Η τελευταία δηλαδή Κανονιστική με αυτές τις τροποποιήσεις.  

κ. Δήμαρχος: Ότι τροποποιήσεις γίνουν εδώ θα ενσωματωθούν σε αυτούς τους 

κανονισμούς. Είναι πολύ απλό.  

κ. Φωτιάδης: Επί προσωπικού. Στην Επιτροπή στην οποία μετείχε η παράταξη 

μου δεν είχαμε εισήγηση και δεν μας δόθηκαν οι Κανονιστικές αποφάσεις. Μας δόθηκαν 

μετά την … της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακαλώ, να αναγνωστεί η πρόταση της 

πλειοψηφίας, αυτό που θα ψηφίσουμε. Δεν μας δόθηκε εγγράφως.  

κ. Δήμαρχος:  Εδώ είμαστε όλοι ισότιμοι. Υπάρχει Κανονισμός, δεν μπορεί να 

λέει ¨….¨, τι είναι αυτά τα πράγματα; Να υποκαθιστά τον Πρόεδρο; Για όνομα του Θεού! 
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 Αυτά που λέει ο κ. Φωτιάδης είναι δικαιολογίες και θα σας πω γιατί είναι 

δικαιολογίες. Πράγματι μας είπε ο κ. Γάτσιος που είναι οι Κανονισμοί κ.λπ., και λέω ¨δεν 

σας δόθηκαν¨, μου λέει ¨όχι, δεν μας δόθηκαν¨. Του απαντάω και του λέω ότι έγινε 

κάποιο λάθος και δεν σας δόθηκαν και εξήγησα ότι ¨εδώ είναι οι Κανονισμοί, μπορείτε 

να τους μελετήσετε, είναι και οι νόμοι, και να τοποθετηθείτε και πάλι¨. Ικανοποιήθηκαν 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν, συμμετείχαν στη συζήτηση, αποφάσισαν, ψήφισαν 

αυτή την πρόταση που ήρθε τώρα και αφού δέχτηκαν πιέσεις από τους καταστηματάρχες 

έρχονται τώρα και λένε να αποσύρουμε το θέμα και ότι δεν το ψηφίζουν.  

Το θέμα που μπαίνει σε ψηφοφορία είναι η πρόταση η ομόφωνη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. Όποιος συμφωνεί την ψηφίζει, όποιος δεν συμφωνεί δεν την ψηφίζει. 

κ. Γάτσιος: Όντως δεν υπήρχαν οι Κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. του 

προηγούμενου Δ.Σ. και ήρθαμε εμείς με μια εισήγηση, ουσιαστικά ήταν μια εισήγηση 

του συλλόγου εστιατόρων. Πάνω σε αυτές τις θέσεις συμφωνήσαμε σε όλες. Τι είδα 

όμως, όταν πήρα μετά τις αποφάσεις τις Κανονιστικές, όταν τις διάβασα είδα ότι δεν 

είχαν κανένα νόημα ούτε καν οι προτάσεις του συλλόγου των εστιατόρων.  

κ. Δήμαρχος: Γιατί συμφωνήσατε τότε ομόφωνα; Εδώ είναι και ο κ. 

Κατιρτζόγλου. Ο κ. Κατιρτζόγλου ζητώ να πει την αλήθεια.  

κ. Κατιρτζόγλου: Εγώ πάντα την αλήθεια λέω.  

κ. Δήμαρχος:  … το θέμα θα περάσει ότι και να γίνει.  

          

 

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 
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Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Παρών   

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι με κωδικοποίηση 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι με κωδικοποίηση 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι με κωδικοποίηση 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι με κωδικοποίηση 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι με κωδικοποίηση 

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 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι με κωδικοποίηση 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε επί προσωπικού. Ο κ. Δήμαρχος να ανακαλέσει τώρα. 

Είπε ότι οι καταστηματάρχες … εμάς. Να ανακαλέσει τώρα.  

κ. Δήμαρχος: Δεν παίρνω ούτε μισή λέξη πίσω.  

κ. Φωτιάδης:             
κ. Πρόεδρος:  Ζητώ από το Σώμα παράταση μιας ώρας για να συνεχίσουμε τη 

συνεδρίαση. Συμφωνείτε;  

… 

Θα έχουμε λοιπόν παράταση μιας ώρας. 
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- Εγκρίνεται με 38 ψήφους υπέρ. 

 

 

ΘΕΜΑ 50ο: Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την πρόταση του Δημοτικού 

Συμβούλου Αγοραστού Αγοραστού που αφορά το άνοιγμα ειδικού 

λογαριασμού για « Έκτακτες Ανάγκες – Φιλανθρωπισμός» από την 

παρακράτηση των αποζημιώσεων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

κ. Αγοραστός:  Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχοντας υπόψη την 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Σερρών και δεδομένων των 

γεγονότων ότι σίγουρα θα δημιουργηθούν προβλήματα καθημερινότητας, προβλήματα 

που θα μπορούν πολύ γρήγορα και αναίμακτα, χρονικά εννοώ, να τα λύνουμε, προτείνω 

την δέσμευση των αποζημιώσεων μας προκειμένου να λύσουμε όλοι μαζί προβλήματα 

που θα δημιουργηθούνε για τα οποία προβλήματα σίγουρα δεν οφείλεται μόνο η 

πλειοψηφία. Είναι προβλήματα τα οποία έχουμε κληρονομήσει, όπως είναι τα 21 εκ. του 

χρέους, δεν πήραμε εμείς την πρωτοβουλία γι’ αυτό, γι’ αυτό κάνουμε την πρόταση σε 

όλους, ανεξαιρέτως εδώ μέσα, οι αποζημιώσεις μας να πηγαίνουν σε έναν λογαριασμό 

προκειμένου να λύσουμε μικρά προβλήματα τα οποία σίγουρα θα έρθουν.  

Καταρχάς θέλω να υπενθυμίσω το Σώμα ότι δεν έχω κάνει καμιά δημόσια 

δήλωση μέχρι τώρα. Επίσης θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι η πρόταση μου είναι … 

για το Δ.Σ., οπότε ήταν έτοιμη σίγουρα μέσα με τέλη Ιανουαρίου, δεν είναι κάτι το οποίο 

το έφερα ξαφνικά. Επίσης η πρόταση έτσι όπως είναι γραμμένη είναι … πάνω στη 

ρεσεψιόν οπότε πολύς κόσμος μπόρεσε και ήρθε σε επαφή με αυτό. Από την άλλη 

πολλοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης και κυρίως από την παράταξη του κ. Μηλίδη 

βγήκαν και είπαν και τι δεν είπαν. Κάποιοι είπαν ότι ¨δεν θα κάνουμε με τα δικά μας 

λεφτά, με τις δικές μας πλάτες την κοινωνική πολιτική…¨ Καταρχάς πιστεύω ότι αυτό 

είναι στείρα αντιπολίτευση, ¨να μη γίνει τίποτα καλό μιας και εμείς δεν είμαστε Δ.Α.¨ 

Επίσης θεωρώ εγώ ότι Δ.Α. είμαστε όλοι εδώ μέσα και οι 41. Απλά η πλειοψηφία 

είμαστε. Θεωρώ δηλαδή Δ.Α. και τον κ. Γκότση, και τον κ. Κατιρτζόγλου που 

αναφέρθηκε απαξιωτικά.  

Επίσης άκουσα κάποιες δικαιολογίες ότι τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά για τους 

καφέδες που κερνάμε, για τις βενζίνες, για το ότι διαβάζουμε πολύ κ.λπ. Δεν θεωρώ ότι ο 

κόσμος μας ψήφισε για να πληρωνόμαστε, τουλάχιστον εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι.  

Εγώ τι λέω, 80 στον καθένα δεν είναι πολλά. Όμως μέχρι τώρα μαζεύτηκαν 

44.000, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Ήδη μ’ αυτά τα λεφτά που δεν έχουμε εισπράξει 

και ζήσαμε 3 μήνες καλά, δεν νομίζω ότι έλειψαν από κάποιον εδώ μέσα, μπορούμε να 

ξεκινήσουμε την κοινωνική πολιτική στην οποία θα συμμετέχουμε όλοι.  

Ένα είναι για μένα το θέμα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να εισπράττουμε ή όχι; 

Γιατί κάποιοι μίλησαν για νομιμότητα, γιατί να έρθει στο Δ.Σ. μια τέτοια πρόταση. Αν ο 

πολίτης, ο οποιοσδήποτε πολίτης των Σερρών, διαβάσει τη σημερινή ημερήσια διάταξη 

θα καταλάβει ότι το Δ.Σ. μπαίνει στη διαδικασία να επικυρώνει πράγματα τα οποία θα 

μπορούσαν να γίνουν και υπηρεσιακά. Ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως οι αποζημιώσεις 

μας και το αν θα τις εισπράττουμε ή όχι πιστεύω πως πρέπει να το συζητήσουμε εδώ 

μέσα και πρέπει να το συζητήσουμε συνολικά. 
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Αυτά ήθελα να πω εγώ, δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, είναι ξεκάθαρο το 

θέμα γιατί δεν χρειάζεται τίποτα, μόνο μισό δευτερόλεπτο για να πούμε το ναι. Για να 

προλάβω κάποιους, δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει ο καθένας να πει, προτείνω αυτός ο 

λογαριασμός, σίγουρα θα μείνουμε κάποια σχολεία χωρίς καύσιμα, επειδή είναι 

χρονοβόρο το να πάμε στο προμηθειών, να ξεκινήσει μια διαδικασία να πάμε στον 

επίτροπο να εγκρίνει, θα μας πάρει δυο μέρες, εκείνες τις δυο μέρες θα είναι χωρίς 

θέρμανση το σχολείο, θα μπορούμε με 300 – 400 € να βάλουμε καύσιμα μέχρι να έρθει η 

ώρα να μπούνε κανονικά τα καύσιμα. Εάν δεν έχει αντίρρηση κανένας άλλος εδώ μέσα, 

προτείνω με ομόφωνη απόφαση και με εξουσιοδότηση, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε καν 

να πάμε στον ταμία με φυσική παρουσία, να πάνε στο Ταμείο Αλληλεγγύης μιας και 

γνωρίζω ότι η κ. Αγιαννίδου θέλει να ξεκινήσει διαδικασία και δεν έχει καθόλου 

χρήματα. Προτείνουμε μια απλή εξουσιοδότηση, να πάνε τα χρήματα αυτά που έχουν 

ήδη μαζευτεί εκεί, τα υπόλοιπα χρήματα, … εγώ νομίζω ότι θα βρούμε πάνω από 5000 

τρόπους αν θέλουμε τα χρήματα αυτά να τα διαχειριστούμε προς όφελος των δημοτών. 

Αντιθέτως, πιστεύω πως είναι στείρα αντιπολίτευση το να λέμε κουβέντες όπως 

λαϊκισμός κ.λπ. Σας έχω φέρει εδώ και τον λογαριασμό του … που μπαίνει μέσα και 

υπερβολή ή κάποιο ψεύδος. Εδώ θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και πραγματικά 

θα σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά την επόμενη φορά αν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα στο 

Δ.Σ.  

Το θέμα είναι θέλουμε να τα εισπράξουμε ή όχι;  

κ. Φωτιάδης: Μια ερώτηση, το θέμα μπήκε στην Ημερήσια Διάταξη με την 

κατάθεση πρότασης ενός συμβούλου; Επίσης, η εισήγηση του κ. Αγοραστού είναι και 

εισήγηση της πλειοψηφίας; Προς τον κ. Δήμαρχο απευθύνεται η 2η ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος:  Σχετικά με την πρώτη ερώτηση, η πρόταση του κ. Αγοραστού 

τέθηκε στην συμπολίτευση στη σύσκεψη και εμείς πάντοτε έχοντας την καλή διάθεση, τη 

θετική διάθεση, όχι μόνο να δεχόμαστε προτάσεις των μελών της συμπολίτευσης αλλά 

και οποιοδήποτε μέλος της αντιπολίτευσης. Πχ. η κ. Σαραντίδου οποιαδήποτε πρόταση 

φέρει πρόταση, σε μας είναι καλοδεχούμενη και εμείς τη βάζουμε και ως θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης, άσχετα αν συμφωνούμε και άσχετα αν διαφωνούμε.  

κ. Γάτσιος: Από πού βγαίνει το ποσό των 800 € μηνιαίως σε κάθε δημοτικό 

σύμβουλο; Είναι προσβλητικό αυτό όντως αν το ακούει ο κόσμος έξω.  

κ. Αγοραστός: Είναι κακό να ξεχωρίζουμε μια μόνο πρόταση ή έναν μόνο 

αριθμό. Αυτός που το κάνει σκοπίμως δεν θέλει να καταλάβει. Η πρόταση δεν λέει 800 € 

στον κάθε δημοτικό σύμβουλο, απλά σε αυτούς που συμμετέχουν. Τώρα αν δεν ξέρουνε 

πόσα παίρνουν αυτοί που συμμετέχουν στις επιτροπές, πάντως δεν παίρνουν 30 και 40 €. 

… 

κ. Δήμαρχος:  Θα απαντήσω στην ερώτηση και θα κάνω παράλληλα και 

τοποθέτηση. Υπήρξε μια πρόταση εκ μέρους του κ. Αγοραστού. Αυτή την πρόταση 

αποδέχτηκε η παράταξη μας να την φέρει στο Δ.Σ. Δεν είναι πρόταση της παράταξης. 

Αποδέχτηκε να την φέρει στο Δ.Σ., δεν είναι πρόταση της παράταξης και θα το εξηγήσω 

παρακάτω.  

Εγώ προσωπικά δεν διαφωνώ με την πρόταση που κάνει ο κ. Αγοραστός, όπως 

δεν διαφωνώ και με όποια πρόταση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως 

να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην αδικήσουμε κάποιους που ενδεχομένως διαφωνήσουν με 

την πρόταση αυτή του κ. Αγοραστού και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.  
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Είμαι στο Δ.Σ. πάνω από 20 χρόνια, έχω δει δημοτικούς συμβούλους και είμαι 

βέβαιος ότι θα υπάρξουν και από εδώ, οι οποίοι καταθέτουν ένα ποσό από τις 

αποζημιώσεις τους για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό και οι οποίοι δεν θέλουν να το 

δημοσιοποιήσουν με κανέναν τρόπο. Κάποιος μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένος 

με την εκκλησία του χωριού του, με την εκκλησία της γειτονιάς του, με τον πολιτιστικό 

του σύλλογο, με τον αθλητικό του σύλλογο, με ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και ήδη να έχει 

αποφασίσει ένα μέρος της αποζημίωσης του είτε ολόκληρη την αποζημίωση του να την 

δώσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μπορεί να μη θέλει να το πει. Είμαι βέβαιος ότι 

υπάρχουν εδώ μέσα τέτοιοι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορεί να διαφωνήσουν, και το 

λέω αυτό για να μην τους αδικήσουμε, γιατί υπήρξαν και στο παρελθόν πολλές τέτοιες 

περιπτώσεις και οι οποίες περιπτώσεις μαθεύτηκαν εν συνεχεία όχι από αυτούς που δίναν 

τα χρήματα αλλά από αυτούς που τα παίρναν γιατί ένιωθαν την ανάγκη να το πούνε και 

προς τα έξω και έτσι μαθευόταν. Δεν είναι δυνατόν ούτε να υποχρεώσω εγώ, ούτε να 

απαιτήσω από κανέναν να διαχειριστεί τα χρήματα του με τον τρόπο που θέλω εγώ. Αυτό 

είναι ένα προσωπικό θέμα του καθενός, δεν είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι δείγμα του 

Δήμου μας αυτό, είναι δείγμα προσωπικό, τα χρήματα που παίρνει ο καθένας που θα τα 

δώσει. Και πρέπει να πούμε ότι τα χρήματα αυτά ούτε τα αποφασίζει ούτε τα ορίζει το 

Δ.Σ., τα ορίζει η κεντρική εξουσία και νομίζω ότι με τον Καλλικράτη έγινε μεγάλη 

οικονομία στο θέμα αυτό και των αποζημιώσεων.  

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και να πω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με 

τα κοινά δεν κρίνεται μόνο από το που καταθέτει την αποζημίωση του. κρίνεται για τη 

δράση του, κρίνεται για την αποτελεσματικότητα του, κρίνεται για το ενδιαφέρον του, 

κρίνεται για την συμπεριφορά του. είμαι βέβαιος ότι ο κ. Αγοραστός με τις πιο αγνές και 

άδολες προθέσεις καταθέτει αυτή την πρόταση του, είμαι βέβαιος γιατί διακατέχεται από 

τέτοια συναισθήματα και τέτοια οράματα. Όμως αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να 

κρίνουν έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά μόνο με το που καταθέτει την 

αποζημίωση του, τότε αυτοί οι άνθρωποι ή διακατέχονται από μηδενιστικές αντιλήψεις ή 

θέλουν να απαξιώσουν τους πάντες και τα πάντα. Αυτά είχα να πω.  

κ. Αναστασιάδης:  Να κάνω κι εγώ μια πρόταση. Εγώ ήθελα να πω το εξής 

πράγμα, να κάνουμε ένα συμβούλιο όπου τα χρήματα που δικαιούται ο Δήμαρχος, ο 

πρόεδρος του Δ.Σ. και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των οργανισμών και 

από τις επιτροπές και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, να πηγαίνουν τα χρήματα σε ένα 

κοινό ταμείο όπου οι πολίτες θα παίρνουν λεφτά. …  

κ. Μηλίδης: Το θέμα θα το εισηγηθεί ο κ. Γκότσης. Μάλιστα υπήρξαν και 

αιχμές. Επιφυλάσσομαι να δευτερολογήσω αν χρειαστεί.  

κα Σαραντίδου:  Καταρχήν επειδή ακούστηκε, θα ξεκινήσω από ένα. Δεν μπορεί 

κανένας να κατηγορήσει τη Λαϊκή Συσπείρωση ή εμένα προσωπικά σαν εκπρόσωπο της 

Λαϊκής Συσπείρωσης ότι ασχολήθηκα με όλο αυτό το ζήτημα για να γίνω πλούσια κατά 

80 €. Αν είναι και 80 € γιατί δεν έχω μάθει και ακριβώς πόσα είναι τα χρήματα. Αν θέλει 

κανείς να με κατηγορήσει μπορεί εύκολα να με κατηγορήσει για πλουτισμό.  

Καταρχάς θα ήθελα να πω κάποιες ανακρίβειες, Κοινωνική πολιτική δεν γίνεται 

με 80 € και με το μάζεμα αυτών των χρημάτων, ούτε με φιλανθρωπίες. Η Κοινωνική 

πολιτική γίνεται με αγώνες, με διεκδικήσεις, ούτε με φιλανθρωπίες που θα θερμαίνονται 

τα παιδιά μας στο σχολείο, αλλά με χρήματα που πρέπει να στείλει το Κράτος γιατί είναι 

υποχρέωση του.  
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Και βλέπω με δυσαρέσκεια ότι δεν πιάνει καθόλου τους Αντιδημάρχους. 

Μισθούς που πραγματικά είναι μεγάλοι. Πολλοί από τους Αντιδημάρχους … αυτά τα 

χρήματα για να δουν πως επιβιώνει ο κόσμος εκεί έξω. Αυτά ψηφίζαν στα τραπέζια των 

διαλόγων της … με όλους τους υπόλοιπους, αυτά να πάρουν και να επιβιώσουν. Αυτό 

δεν το πιάνετε το θέμα. Είναι λοιπόν που πρέπει να μπούνε, είναι πολλά τα οικονομικά 

προβλήματα και αν δεν διεκδικήσουμε τα χρήματα που πρέπει να έχει ο Δήμος από το 

Κράτος, δηλαδή τα χρήματα που πλήρωσαν οι δημότες μας και παρανόμως κρατά το 

Κράτος … θα τρωγόμαστε μεταξύ μας και θα σκίζουμε τις σάρκες μας ο ένας με τον 

άλλον. Εκείνο που πρέπει να είστε προσεκτικοί, Κοινωνική πολιτική με φιλανθρωπίες 

δεν μπορεί να υπάρξει. Με διεκδίκηση μόνο.  

κ. Μυστακίδης: Η πρόταση ποια είναι; 

κ. Πρόεδρος:  κ. Μυστακίδη δεν σας έδωσα το λόγο.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, έχω την επιστολή εδώ, θεωρώ άκρατο 

λαϊκισμό, λαϊκισμό αισχίστου είδους αυτή την πρόταση την οποία φέρνει ο συνάδελφος 

γιατί μας προσβάλει όλους με ένα κείμενο το οποίο έχει ασύστολα ψεύδη. Καλά, ο 

συνάδελφος είναι νέος, εσείς δεν το προστατέψατε; Κ. Πρόεδρε ήρθα και σας είπα ¨από 

πού βγαίνουν τα 800 € κ. Πρόεδρε που παίρνει ένας δημοτικός σύμβουλος και είναι 

πρόκληση¨; Σας το είπα. 40 € είναι η συμμετοχή στην επιτροπή και 80 € είναι στο Δ.Σ. 

και αυτοί που συμμετέχουν σε μια επιτροπή και σε ένα Δ.Σ. θα πάρουν 120 €, τουτέστιν 

το χρόνο 1000 €. Και θεωρώ ότι είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού. Και σας λέω κ. 

Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, με τον μεγαλύτερο λαϊκισμό, που εγώ δεν τον κάνω αυτό, 

το έκανα όταν έπρεπε, είπα στον δήμαρχο ¨πήρες πολλούς αντιδημάρχους, πήρες 

συμβούλους πολλούς, από τη στιγμή όμως που τους έχεις πάρει δεν θα πω να δίνεις τον 

μισό μισθό σου¨. Δεν θα πω στον αντιδήμαρχο να δώσει τον μισό μισθό του. Δεν θα 

κάνω αυτόν τον λαϊκισμό. Τα είπα πιο μπροστά.  

Είπα ότι θα έπρεπε να τον προστατέψετε τον συνάδελφο και θα παρακαλούσα 

αυτά στα … που θα γίνει να γίνει διόρθωση. Ένα 1000 το χρόνο αυτός που συμμετέχει 

σε επιτροπές. Και λέω αγαπητοί συνάδελφοι, δηλαδή ένα 1000 είναι ποσό ο δημοτικός 

σύμβουλος που έρχεται από την Αναγέννηση, που έρχεται από τη Βαμβακιά, … είναι 

τσιφιλικάδες; Ήθελαν να προσφέρουν και αυτόν τον ρόλο της προσφοράς τα κανάλια τον 

έχουν ισοπεδώσει. Αυτό που καθόμαστε εμείς εδώ τόσες ώρες για να λύσουμε τα 

προβλήματα. Και ακούγεται έξω και λένε ¨ποια προβλήματα λύνουν;¨ Απαξιώνετε τους 

δημοτικούς συμβούλους, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν προσφέρει πολλά. Και θα 

σας πω τι έχουν προσφέρει οι δημοτικοί σύμβουλοι.  

Έγινε η κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, έγινε από δημοτικό σύμβουλο. Έγινε η 

ΔΕΥΑΣ, έγινε ο Βιολογικός Καθαρισμός, έγινε το Αυτοκινητοδρόμιο, έγιναν οι 

πεζοδρομήσεις, έγινε το Πάρκιν Βαρέων Οχημάτων κ.λπ., όλα αυτά έγιναν από 

δημοτικούς συμβούλους. Να μην τα απαξιώνουμε όλα, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. 

Και είμαι περήφανος εγώ που εκτός από την κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων που 

συμμετείχα σε όλα αυτά τα έργα που έγιναν.  

Κ.κ. Συνάδελφοι, προσωπικά, κανένας δεν θα μου υποδείξει, πολιτεύομαι χρόνια 

και με τιμά ο Σερραϊκός λαός, αλλά ποτέ δεν θα υποδείξω σε κανέναν αυτό το οποίο 

δικαιούμαι το πώς θα το διαχειριστώ. Είναι δικό μου πρόβλημα, πώς να διαχειριστώ και 

πόσα θα διαχειριστώ. Μπορεί τίποτα αλλά μπορεί και όλα. Μιλάω με παρρησία, 

ευθαρσώς τα λέω.  
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Και θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που με το ένα χέρι κάνω 

το σταυρό μου και με το άλλο αρπάζω. Ευθαρσώς λοιπόν και με παρρησία λέω ότι αυτό 

που δικαιούμαι το παίρνω και το διαχειρίζομαι όπως θέλω εγώ. Θα παραφράσω και θα 

πω ότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να φαίνεται τίμια αλλά θα πρέπει και να είναι. 

Ένα όχι βροντερό σε αυτή την πρόταση. Και αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν 

τον κ. Αγοραστό, μπράβο να τον ακολουθήσουν στην πρόταση του και εμείς σαν 

Αντιπολίτευση θα ελέγχουμε αν γίνεται πράξη ή μόνο λόγια. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Κοτρώνης:  Εγώ καταρχάς δεν ήξερα ότι αμείβονται οι δημοτικοί σύμβουλοι. 

2ον, εγώ θα τα καταθέτω στο ταμείο της Διάβασης Πεζών. 3ον,  συμφωνώ. 4ον, ήδη έχουμε 

ως πρόταση εμείς ως Διάβαση Πεζών ότι αν θα ήμασταν Δ.Α. προτείνουμε τη 

δημιουργία ταμείου Αλληλεγγύης όπου θα κατατίθεται το 30% όλων των … που είναι 

αμοιβές, δημάρχων, αντιδημάρχων, μελών κ.λπ.  

Επί της ουσίας τώρα. Δεν συμφωνώ γιατί δεν είναι δουλειά αυτό, δεν είναι 

εργασία. Αυτό είναι προσφορά. Είναι ύψιστη τιμή ότι με έστειλε εδώ ο Σερραϊκός λαός 

και μάλιστα ως αντιπολίτευση.  

Βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί έγινε αυτή η … Γιατί ο Δήμαρχος με 30 

τόσα λεφτά, ο αντιδήμαρχος, οι πρόεδροι οργανισμών, οι αντιπρόεδροι, η μισή Ελλάδα 

βούλιαξε. … Πρόεδροι Κοινοτήτων, παλιά όταν υπήρχε αυτή η ιστορία χωρίς όριο 

ηλικίας, με μια 4ετία, με ένα χωριό 300 κατοίκων, υπήρχαν 4 πρόεδροι που έπαιρναν 

σύνταξη μέχρι 40 χρονών. Από εκεί και μετά συνέχισε το κακό με 4 … 20.000 € το μήνα, 

καθόλου λαϊκισμός. … τώρα κάνουν λίγη οικονομία αλλά είναι άχρηστο. Με τα 80 € δεν 

σώζεται η κατάσταση. 

κ. Γάτσιος:  κ. Πρόεδρε είναι πολύ εύκολο ο καθένας να παίξει πάνω σε αυτό το 

θέμα ειδικά σε αυτόν τον καιρό και στην εποχή που ζούμε τώρα. Το ερώτημα μας είναι 

ποιος εισήγαγε το θέμα στο Δ.Σ. Είναι στοχευμένο και συγκεκριμένο. Διότι αν ήταν μόνο 

από έναν συνάδελφο, θα το συζητούσαμε και ίσως θέλαμε και μια άλλη εισήγηση. 

Επειδή όμως το εισάγει η Δημοτική Πρωτοβουλία, η Δ.Α., διαφοροποιούμαστε σε αυτό 

το κομμάτι.  

κ. Αγοραστός: Με προσβάλλετε μ’ αυτό που λέτε. Είναι δικό μου το θέμα ότι και 

να λέτε.  

κ. Γάτσιος:  Το θέμα δεν μπορεί να το φέρει ένας δημοτικός σύμβουλος αν δεν 

το εισάγει ο Δήμαρχος ή η Δ.Α. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει αυτό και ισχύει από την 

αρχή και μέχρι σήμερα ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιμισθία για όποιον απασχολείται με 

τα κοινά που μέχρι σήμερα ισχύει το ίδιο γιατί δεν πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι 

έχοντες και οι κατέχοντες σε τέτοιες διαδικασίες αλλά πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Από 

την πλευρά του νομοθέτη έχει προβλεφτεί σωστά αυτή η αντιμισθία και από εκεί και 

πέρα το πώς διαχειρίζεται ο καθένας είναι δικό του το πρόβλημα.  

Επειδή όμως ξαναέρχομαι στο προηγούμενο, εισαγάγατε το θέμα έτσι και άκουσα 

τον δήμαρχο προηγουμένως να λέει ότι ¨εγώ είμαι υπέρ μιας τέτοιας κατάστασης¨, 

κάνουμε μια αντιπρόταση, να δώσουμε τα χρήματα μας, το 50%, των πάσης φύσεως 

αποδοχών που παίρνουν πρόεδροι Ν.Π., αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι και οποιοιδήποτε 

αμείβονται από τον Δήμο, αφού θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ταμείο.  

κ. Πρόεδρος: Σεβαστό. Είναι μια πρόταση και αυτή.  

κα Σαραντίδου: Στη διάταξη λέει ¨Ενημέρωση¨ και όχι ¨Ψήφιση¨.  

55 



 

κ. Πρόεδρος: Φυσικά. Υπάρχουν προτάσεις και όταν τίθενται προτάσεις 

ψηφίζονται οι προτάσεις κ. Σαραντίδου.  

κ. Στεργίου: Επειδή το θέμα μπήκε, ο καθένας θα μιλήσει για τον εαυτό του. 

Εγώ συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο κ. Γκότσης, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει 

σε κανέναν σύμβουλο το τι θα κάνει την αποζημίωση του. Και επειδή βγήκαν και άλλα 

ζητήματα για τους Αντιδημάρχους, και εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, έχω 20 χρόνια 

στην Τ.Α. και δεν έκανα ποτέ τα χαρτιά μου να πάρω αποζημίωση. Και επειδή μιλάτε και 

για τους Αντιδημάρχους, γνωρίζετε ότι ο Καλλικράτης διευκρινίζει ότι παίρνουν έναν 

μισθό. Αυτόν που έδιναν στο δημόσιο τον παίρνουν στον Δήμο. Ούτε αυτόν τον θέλω, 

τον χαρίζω. Θέλω όμως … τον μισθό μου, εάν μου επιβάλλετε να δώσω τον μισθό μου, 

θα δώσετε όλοι σας τον μισθό σας. Και εγώ τον δίνω. Καταλάβατε; Τον μισθό από την 

υπηρεσία μου θέλω. Δεν έχω πάρει δραχμή από τον Δήμο, θέλω να επιλέξω τον μισθό 

μου, την υπηρεσία μου και δεν έχω καμία άλλη πρόταση. Διαφωνώ πλήρως με τον 

Καλλικράτη και όπως τον βάζει ο κ. Ραγκούσης, που υποχρεωτικά μας βάζει σε αυτό το 

καλούπι να πάμε στον Δήμο. Και δεν πρέπει εδώ μέσα ορισμένοι οι οποίοι είχαν κάνει 

Αντιδήμαρχοι και είχαν δυο μισθούς να μιλάνε τώρα για το αν θα δώσω τον μισθό μου. 

Πως θα ζήσω την οικογένεια μου; Δεν έχω πάρει δραχμή από τον Δήμο, δεν θα πάρω. 

Και επειδή τέθηκε το ζήτημα τώρα, θα τα παίρνω και θα τα δίνω στη Δημοτική 

Πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά, 20 χρόνια δεν έχω πάρει δραχμή από τον Δήμο. Δεν θα 

μου επιβάλλει κανείς το τι θα κάνω εγώ τις αποζημιώσεις μου, κανείς. Και εδώ μέσα δεν 

μπορεί να αποφασίσει το Δ.Σ. και να επιβάλλει αυτό που ορίζει ο Καλλικράτης, είναι 

παράβαση του νόμου. Ο κάθε ένας δημοτικός σύμβουλος μπορεί να παίρνει την 

αποζημίωση του και να την κάνει ότι θέλει. Ζούμε σε μια δημοκρατία, είμαστε ελεύθεροι 

άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και επειδή εδώ μέσα ακούστηκε κάτι για το 

αν ψηφίζουμε εμείς, καταρχήν συμμετέχουμε σε ένα συνδικαλιστικό όργανο και δεν 

ψηφίζουμε ποτέ τις συλλογικές προτάσεις, υπογράφονται από την ΓΣΕΕ και εσείς νομίζω 

ότι δεν παίρνετε 592 €.  

κα Σαραντίδου: Εμείς παίρνουμε … 

κ. Χασαπίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, η πρόταση αυτή δεν 

είναι πρόταση παράταξης. Μπορεί να την εισάγει η παράταξη για να διευκολύνει έναν 

συνάδελφο, αλλά δεν είναι πρόταση παράταξης. Ξαφνιάστηκα από την τοποθέτηση του 

κ. Αγοραστού που είπε ότι είναι στείρα αντιπολίτευση όσοι θα αντιπαραταχθούν στην 

πρόταση του.  

κ. Αγοραστός: Δεν είπα αυτό. 

κ. Χασαπίδης: Εγώ δεν θα κάνω στείρα αντιπολίτευση, εγώ θα αντιπαραταχθώ 

στην πρόταση του Αγοραστού όχι στην παράταξη.  

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι πρόταση της παράταξης.  

κ. Χασαπίδης: Επικαλείται ο αγαπητός ο Αγοραστός ότι … εισόδημα δέχθηκε 

επίκριση. Αυτό όλοι το αποδεχόμαστε και όλοι το αισθανθήκαμε. Αλλά λέω ότι η 

πρόταση σου αυτή την εποχή που το πολιτικό σύστημα δέχεται επίθεση από συμφέροντα 

είναι ακόμα αντίθετα όρια της αντιδημοκρατικότητας. Εγώ αν αποδεχτώ τη δική σου 

πρόταση σαν να αποδέχομαι ότι τα προβλήματα τα οικονομικά και τα κοινωνικά στην 

Τ.Α. και στην πολιτεία γενικά είναι οι αμοιβές των αιρετών. Δεν είναι οι αμοιβές των 

αιρετών. 
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Σε μια παράγραφο λες ότι ασχολούμαστε με τα κοινά για να αμειβόμαστε, ότι 

αυτό λέει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν λέει αυτό, άλλα λέει, ότι ασχολούμαστε με τα κοινά 

για να …  

Εγώ θα περίμενα από έναν νέο δημοτικό σύμβουλο να έφερνε εδώ προτάσεις για 

τη διαφάνεια, να έφερνε προτάσεις για τη φορολόγηση με κοινωνικά κριτήρια. Τέτοιου 

είδους προτάσεις περίμενα να έφερνε, γιατί η πρόταση σου έκανε πολύ κακό στην Τ.Α. 

Οι λαϊκιστές των ΜΜΕ, έντυπου και ηλεκτρονικού, εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση 

εναντίον όλων των αιρετών. Κάποιοι ενδεχομένως να έχουν συμφέροντα, να υπάρχει μια 

θολούρα στο πολιτικό πεδίο, εγώ όμως ως στέλεχος μιας πολιτικής διεργασίας μπορεί να 

διαφωνώ με ότι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό, αλλά αγωνίζομαι να το ανατρέψω, δεν 

θέλω να το ακυρώσω. Η δική σου πρόταση πήγε να ακυρώσει το πολιτικό σύστημα και 

αυτοί που θέλουν να ακυρώσουν το πολιτικό σύστημα δεν μας λένε τελικά, τι 

προτείνουν, τι θέλουν. 

Θα ήθελα να πω για τη διαφάνεια θα αποδεχόμουν οποιαδήποτε πρόταση. Και 

επειδή είμαι και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σε ότι με αφορά, ζητήματα που 

έχουν σχέση με τη διαφάνεια, με τη διαφθορά ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη 

διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και με τον εαυτό μου και με την παράταξη μου, 

όσο περνάει από το χέρι μου θα είμαι εναντίον κάθε απόφασης που θα έχω την υποψία 

ότι δεν είναι διαφανής. Ακόμα και από τη δική μας την παράταξη να είναι αυτοί που θα 

συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να πω ότι η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία 

δεν μπορούν να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα. Κάπου αναφέρεις εδώ για 

φιλανθρωπία. Τα κοινωνικά προβλήματα και οι …  κατακτούνται με … όπως είπε και η 

κ. Σαραντίδου.  

κ. Αγοραστός:  Συνεχώς παραφράζετε αυτά που είπα.  

κ. Χασαπίδης:  Είναι μια εσωτερική ανάγκη η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία. 

Ούτε υποχρεωτική μπορείς να την κάνεις. Και με ξάφνιασε η πρόταση του εκπροσώπου 

της Διάβασης Πεζών, επειδή μετά την τοποθέτηση μου ίσως να προβληματίσω, 

εξηγώντας ότι η πρόταση του αγγίζει τα όρια της αντιδημοκρατικότητας, θα 

παρακαλούσα τον κ. Κοτρώνη … 

κ. Δούκας: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι. Καλώς ο συνάδελφος έβαλε 

το θέμα για συζήτηση, καλώς εμείς ψηφίσαμε ούτως ώστε να συζητηθεί στα πρώτα 

θέματα. Θέλω όμως να πω εδώ και θα μιλήσω μόνο για μένα, ότι απορρίπτω την 

πρόταση του συναδέλφου γιατί θεωρώ ότι βασικά με προσβάλλει, γιατί σαν να 

προσπαθεί να υποδείξει σε εμένα τι να κάνω εγώ τα χρήματα τα οποία θα παίρνω από τις 

αποζημιώσεις. Δηλώνω ότι το απορρίπτω ριζικώς, διαπαντώς και αμετακλήτως. 

Ευχαριστώ.  

κ. Χουρουζίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω, 

συμφωνώντας με τον κ. Γκότση ότι είχατε υποχρέωση να προστατέψετε έναν νέο 

συνάδελφο ο οποίος έχει έναν ενθουσιασμό, κάποιες ιδέες για τις οποίες έπρεπε να τον 

προστατέψετε.  

Θα συμφωνήσω και με τον κ. Χασαπίδη απόλυτα. Μου κάνει εντύπωση η 

συμπεριφορά του Δημάρχου ο οποίος αναφερόμενος είπε ότι θα το ψήφιζε.  
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Και μου θυμίζει την περίπτωση στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, όταν εγώ 

αναφέρθηκα στην αντιμισθία του Δημάρχου, του προέδρου της ΔΕΥΑΣ, να είναι στο 

40% της αντιμισθίας του Δημάρχου, όση είναι και η αντιμισθία του προέδρου του Δ.Σ., 

οργισμένος ο Δήμαρχος είπε ¨και εγώ προτείνω τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου να μην 

παίρνουν καμία αποζημίωση¨.  

Και του είπα τότε εγώ ¨Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κ. Δήμαρχε¨. Αλλά ήταν μια 

στιγμή οργής και μετά από 5 λεπτά είπε ότι αστειευόμενος το είπε ή πάνω στο θυμό του. 

Ήταν έτσι ακριβώς και μου έκανε πολύ εντύπως κ. Δήμαρχε η σημερινή σας θέση, που 

εγώ αν ήμουν δεν θα το ψήφιζα. Είναι αλήθεια ότι αυτά είναι χρήματα που δικαιούται ο 

καθένας, και μπορεί να τα διαθέσει όπως ο καθένας θέλει. Και πραγματικά πολλοί 

συνάδελφοι, είμαι σίγουρος και το κάναν και στο παρελθόν και το γνωρίζω και από τους 

Καποδιστριακούς δήμους, αυτές τις αποζημιώσεις τις δίναν εκεί που θέλαν οι ίδιοι. Σε 

κάποια φτωχή οικογένεια, σε έναν σύλλογο, σε οποιονδήποτε σύλλογο, γιατί έτσι 

ένιωθαν όμορφα. Και δεν θέλανε σε καμιά περίπτωση αυτό το πράγμα να έρθει στον 

αέρα. Εκ των υστέρων βγήκε, όπως το γνώριζα και εγώ και εκ των υστέρων σε 

συζητήσεις μεταξύ μας λέγαμε ότι εκείνα τα λεφτά τα έδωσε ο τάδε εκεί, ο τάδε εκεί. 

Και πραγματικά ήταν χρήματα που ανήκουν στον κάθε δημοτικό σύμβουλο και ο κάθε 

δημοτικός σύμβουλος έχει δικαίωμα αυτά τα χρήματα να τα διαχειριστεί ως ο ίδιος 

νομίζει. 

κ. Δήμαρχος: Καταρχήν πόσες φορές σας το είπε ο κ. Αγοραστός; Ήταν 

αμετάκλητη η απόφαση του, παρόλο που του λέγαμε να μην το φέρει το θέμα στο Δ.Σ., 

αμετάκλητη η απόφαση του να έρθει το θέμα στο Δ.Σ. και σεβαστήκαμε αυτή τη 

βούληση του. Είναι πρόταση ενός δημοτικού συμβούλου της παράταξης μας, δεν είναι 

πρόταση της παράταξης μας. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να πούμε για να το ξεκαθαρίσουμε 

και το λέτε και το ξαναλέτε στοχεύοντας …  

Εγώ είπα προηγουμένως ότι δεν διαφωνώ με την πρόταση του κ. Αγοραστού 

όπως δεν διαφωνώ και με οποιαδήποτε άλλη πρόταση που κινείται προς αυτή την 

κατεύθυνση. Δεν έχω δικαίωμα να καταθέσω άποψη; Έχω κάθε δικαίωμα.  

Όσον αφορά αυτό που λέτε για την ΔΕΥΑΣ, εδώ είναι πρόταση για την 

αποζημίωση την δική μου, δεν γίνεται πρόταση για κάποιου άλλου, και εφόσον γίνεται 

πρόταση για τη δική μου απαντώ και θα ρωτήσω και εγώ σε σας, εσείς την πρόταση που 

κάνατε για τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, όταν ήσασταν αντιδήμαρχος γιατί δεν την κάνατε 

και στον εαυτό σας;  

κ. Χουρουζίδης: Η αντιμισθία του Προέδρου είναι το 50% της αντιμισθίας του 

Δημάρχου. Ο νόμος 3852/2010 λέει ότι η αντιμισθία του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ είναι 

μέχρι 50%, δεν λέει 50%.  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο.  

κ. Κατιρτζόγλου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε 

ήδη σε πόσο ολισθηρό δρόμο μας οδήγησε η απόφαση σας να φέρετε το συγκεκριμένο 

θέμα στο Δ.Σ. Είναι ξεκάθαρη και κραυγαλέα περίπτωση άθλιου λαϊκισμού η 

συγκεκριμένη πρόταση, μόνο έτσι μπορεί να την χαρακτηρίσει κανείς, δεν είναι δυνατόν 

κανείς εδώ μέσα να υποδείξει σε κάποιον άλλον συνάδελφο τι θα κάνει ο καθένας με την 

αποζημίωση την οποία λαμβάνει.  
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Ο κ. Αγοραστός μπορεί να κάνει μόνος τους και να διαχειριστεί μόνος του τα 

χρήματα του και δικαίωμα του και μακάρι να φέρει και όλα τα κανάλια και να δείξει την 

ώρα που θα δίνει την επιταγή στον χ,ψ σκοπό που θέλει να τα δώσει. Από εκεί και πέρα 

όλοι οι υπόλοιποι, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, πιστεύω ότι πολλοί υπάρχουν εδώ μέσα 

που και στο παρελθόν και σήμερα θα διαθέσουμε την πενιχρή αυτή αποζημίωση, γιατί 

εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα και θα κάνω μια παρέμβαση για να πω το εξής, πράγματι 

έχει ένα σωρό ανακρίβειες το συγκεκριμένο …, πράγματι αγγίζει τα όρια της προσβολής 

και της συκοφαντικής δυσφήμησης θα έλεγα το γεγονός που λένε ότι παίρνουμε και 800 

€ το μήνα …, αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε πόσο ολισθηρό δρόμο μας οδηγείτε με την 

απόφαση να το φέρετε. Καλά κάνατε και το κουβεντιάσατε στην παράταξη σας, αλλά δεν 

έπρεπε το θέμα αυτό να το φέρετε στο Δ.Σ. Αυτές είναι οι συνέπειες αυτής της 

επιπόλαιης απόφασης. …  

Φτηνό λαϊκισμό δεν θέλουμε άλλον, χορτάσαμε. Αυτό είναι το επίπεδο που 

πρέπει να κρατήσουμε και όχι ο φτηνός λαϊκισμός που μας οδηγείτε. Τι θα πει ότι δεν 

είμαστε αντάξιοι για να μας έχουν στο Δ.Σ. και ότι θα το σκεφτείτε για να ξαναβάλετε 

υποψηφιότητα. Αυτό είναι υποβιβασμός του Δ.Σ. Εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας, αν 

και η συγκεκριμένη πρόταση δεν αντέχει και πολύ εξέταση επί της ουσίας, δεν είναι 

δυνατόν σε καμιά περίπτωση κανείς εδώ μέσα να υποδείξει σε κάποιον να κάνει κάτι. 

Και σε ότι αφορά εμένα, μπορεί να συγκεντρώσω ένα σωρό αποδείξεις και να ξέρω εγώ 

προσωπικά που έδωσα τα χρήματα, … και πολλοί εδώ μέσα το έχουν κάνει στο 

παρελθόν και το κάνουν και τώρα, αλλά δεν θα καλέσουμε τα κανάλια, δεν θα κάνουμε 

φτηνό λαϊκισμό, δεν θα κάνουμε αυτή τη φτηνή πολιτική του πεζοδρομίου, να δείξουμε 

στην κοινή γνώμη ότι δίνουμε τα χρήματα μας. Ας το κάνει ο καθένας κατ’ ιδίαν όπως 

νομίζει με τον σωστό τρόπο, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να γίνονται τυμπανοκρουσίες.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι. Νομίζω ότι όποιος 

προσπαθεί να απαξιώσει τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα κοινά της πόλης αυτό 

δεν είναι εφικτό γιατί ο καθένας κρίνεται από την παρουσία του και από τη συμπεριφορά 

του και είμαστε εμείς, ο καθένας αλλά και όλοι μαζί, που έχουμε στα χέρια μας τις τύχες 

της πόλης. Λίγο πολύ όλους μας μας γνωρίζει η κοινωνία της πόλης καλά, οι 

περισσότεροι ασχολούμαστε για πολλά χρόνια με τα κοινά και επομένως έχει σαφή 

εικόνα η πόλη για το ποιος είναι ο καθένας από μας εδώ μέσα.  

Νομίζω ότι είναι θεμιτή η πρόταση που κατατέθηκε από τον συνάδελφο και 

μάλιστα η παράταξη όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος εισήγαγε το θέμα για συζήτηση 

σεβόμενη την επιθυμία του συναδέλφου να φέρει το θέμα, την πρόταση του, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων, η Δ.Α., στηρίζει αυτή την πρόταση. 

Άλλωστε νομίζω ότι αυτό φαίνεται από τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ.  

Εγώ θεωρώ ότι όλοι μας είμαστε αξιοπρεπείς, είναι ιερό καθήκον του Δ.Σ., 

προστατεύεται άλλωστε και από τον νόμο, δεν είμαι αυτός σε καμιά περίπτωση να 

αμφιβάλλω ή να αμφισβητήσω τις προθέσεις και τις διαθέσεις κανενός. Νομίζω ότι θα 

πρέπει να το πω ακόμη μια φορά ότι οικονομία έγινε, δεν ξέρω τι γινόταν στο παρελθόν, 

… γνωρίζετε ότι καταργήθηκαν οι αντιμισθίες και οι διπλομισθίες, συγχωνεύτηκαν οι 

δήμοι, ο Δήμος Σερρών έτσι όπως διαμορφώθηκε θα μπορούσαμε να έχουμε κοντά στα 

20 άτομα τα οποία έπαιρναν αμοιβές, αντιμισθίες, τη στιγμή που …, γνωρίζετε πολύ 

καλά ότι σε λίγο θα βγάλουμε ΦΕΚ για τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων 

και των ΝΠΔΔ. 
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 Δεν ξέρω αν η σημερινή κυβέρνηση ή τα έφερε τα πράγματα έτσι η συγκυρία και 

αποφάσισε τώρα να κάνει οικονομία αλλά έγινε η οικονομία και όπως αντιλαμβάνεστε 

έγινε η οικονομία … Με αυτή τη λογική έγινε η οικονομία και στα θέματα αυτά που 

αφορούν τις νόμιμες αντιμισθίες για τις παραστάσεις στους δημοτικούς συμβούλους, 

αλλά και τα ποσά δεν είναι αυτά που αναφέρθηκαν αλλά πολύ λιγότερα.  

Θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ρητορικό το θέμα που τέθηκε από ορισμένους 

συναδέλφους οι οποίοι απολάμβαναν τις ωφέλειες που έδινε ο νόμος με κάθε νόμιμο 

τρόπο φυσικά, παίρνοντας τον μισθό τους και την αντιμισθία τους.  

Θα ήθελα να πω ότι ο καθένας μας είναι συνδεδεμένος με κάποιον σύλλογο, με 

κάποιο ίδρυμα, με την εκκλησία του. Και εγώ είχα δρομολογήσει να κάνω κάποιες 

ενέργειες σε σχέση με την παράσταση μου στο Δ.Σ., δεν συμμετέχω σε καμιά από τις 

επιτροπές, δεν έχω κάποιο ποσό το οποίο να έρχεται από τις επιτροπές, έχω την 

παράσταση μου από το Δ.Σ., και ειλικρινά είχα στο μυαλό μου να … την παράταξη μου. 

Θα ήθελα να κάνω την πρόταση μου και να τελειώσω να αποφασίσουμε από 

κοινού, ο καθένας τι θέλει, τα χρήματα αυτά που θα πάρουμε για την παράσταση μας στο 

Δ.Σ. να τα διαθέσουμε εκεί που ο καθένας είναι συνδεδεμένος. Μπορούμε να πάρουμε 

μια τέτοια απόφαση. Δεν είναι ούτε δεσμευτικό. Μια απλή πρόταση.  

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι και θα αναφερθώ και σε εσάς κ. Πρόεδρε και 

στον κ. Δήμαρχο. Διαπράξατε ένα πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα, κάνατε ένα πολύ μεγάλο 

σφάλμα, 1ον εισάγετε το θέμα προς ενημέρωση. Το άρθρο 67 που μιλάει για την 

εισήγηση του Δ.Σ. και παρακαλώ τώρα να μας εμφανίσετε εγγράφως με 14 υπογραφές. 

Τώρα θα πρέπει να μας το εμφανίσετε αλλιώς το θέμα δεν έπρεπε να μας το φέρετε για 

συζήτηση. Παρανομείτε! Και σας το λέω ευθέως. Δεν παίζουμε με τους θεσμούς κ. 

Πρόεδρε! Ούτε κ. Δήμαρχε δηλώνουμε ότι ¨αν εγώ ψήφιζα¨. Εφόσον δηλώνετε ότι αν 

εσείς ψηφίζατε, έχετε άποψη δηλαδή, από αυτή σας τη δήλωση εμείς ως παράταξη 

αλλάζουμε τη θέση. Αλλά εγώ σας ερωτώ κ. Πρόεδρε και τους αξιότιμους κ. 

Αντιδημάρχους, αυτή η απόφαση μπορεί να τύχει εγκρίσεως; Όχι βέβαια! Γιατί λοιπόν 

παίζετε με τους θεσμούς κ. Πρόεδρε; Διότι κ. Αντιδήμαρχε, όλα αυτά όσα μας είπατε 

είναι γραμμένα στην καταστατική θέση των αιρετών και κάποιοι μάτωσαν κάποια χρόνια 

πριν για να φτάσουμε εδώ. Για να μην έρχονται «σωτήρες», γιατί αυτό το θέμα αξιότιμοι 

απαντήθηκε από πολύ παλιά και δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε εδώ με τη δημοκρατία 

στο … στοιχείο. Αυτό προβλέπεται και από την περίοδο του Περικλή, για να μπορούν 

όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης να προσφέρουν στα δημόσια 

πράγματα. Διότι τα 80 μικτά, γιατί δεν διορθώσατε τον αξιότιμο κύριο κατά τα λοιπά νέο 

σύμβουλος, πως τα γράφει αυτά; Εσείς μας δώσατε για πρώτη φορά γραπτή εισήγηση, 

ενώ ο κ. Δήμαρχος λέει πως δεν είναι υποχρεωμένος να μας δίνει γραπτές εισηγήσεις. 

Και εδώ στη γραπτή εισήγηση βάζετε ότι εσείς επιμελείστε της πρόσκλησης, ότι 

δεχτήκατε αυτά που λέει. Εσείς πως το γράφετε αυτό; Υπάρχει σύμβουλος που παίρνει 

150 € για συνεδρίαση σε Επιτροπή; Πως το δώσατε αυτό; Δεν θα έπρεπε να το 

διορθώσετε;  

Είμαστε συγκεκριμένοι και ιδιαίτερα σαφείς, τέτοιου είδους λογικές που για 

μεγάλα διαστήματα με απείρου κάλλους ρητορικές στα παράθυρα της τηλεοράσεως μας 

είπαν κάποιοι πόσο θέλουν να … για την τοπική δημοκρατία και πόσο κάποιοι έχουν 

δαπανήσει …  
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Το θέμα δεν έπρεπε να φτάσει εδώ, είστε υπεύθυνοι εσείς και παρακαλώ να 

εμφανίσετε τις 14 υπογραφές. Δεν παίζουμε με τους θεσμούς κ. Πρόεδρε, και βεβαίως 

εφόσον ο κ. Δήμαρχος τοποθετείται και δηλώνει αυτό που δηλώνει είναι αυτονόητο ότι 

εκφράζει τη συνείδηση της παράταξης.  

κ. Πρόεδρος:   Λάθος. 

κ. Φωτιάδης:   Ε τότε κ. Πρόεδρε ζητώ τον εισηγητή της παράταξης σας για την 

πρόταση της παράταξης σας. Διότι εμείς τοποθετηθήκαμε με τους εισηγητές των 

παρατάξεων μας. Τον εισηγητή της παράταξης σας. Επιτέλους ελάτε στο φως και δώστε 

την άποψη της παράταξης σας. Λόγια και φτηνές λογικές δεν χωρούν εδώ. Την άποψη 

της παράταξης σας παρακαλώ.  

κα Αγιαννίδου:  Έχω την εντύπωση ότι εδώ και μία ώρα, πιστεύω ότι όλα αυτά 

γίνονται για το θεαθήναι, για τα κανάλια. Μόνο που ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Δήμαρχος 

δεν είναι καναλάρχες ούτε δημοσιογράφοι. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε το θέμα στη 

σωστή του διάσταση. Ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας έχω κάποιες 

ενστάσεις ως προς την τελευταία παράγραφο για τον ειδικό λογαριασμό που λέει … Ως 

προς το πρώτο σκέλος. Ο λογαριασμός αυτός υπάρχει, είναι ο λογαριασμός αλληλεγγύης 

και δεν έχει απολύτως ούτε ένα €. Και το δεύτερο σκέλος, λέει ¨για την κίνηση του 

οποίου θα παίρνει απόφαση το Δ.Σ.¨, επίσης δεν συμφωνώ γιατί η κίνηση ενός τέτοιου 

λογαριασμού είναι πολύ πολύπλοκη υπόθεση. Δηλαδή, ένα … το οποίο προκύπτει, 

πρέπει να το δει κοινωνικός λειτουργός το οποίο θα κάνει έκθεση η οποία δεν θα 

δημοσιοποιηθεί σε καμιά περίπτωση γιατί διαπομπεύεται αυτός ο οποίος έχει το 

πρόβλημα και θα ευεργετηθεί από το ταμείο. Αυτό πιστεύω και έχω τις ενστάσεις μου, 

παρόλα αυτά, εάν η απόφαση είναι ομόφωνη, ως αντιδήμαρχος … 

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε πιστεύω ότι καλύφθηκα εξ ολοκλήρου αλλά 

το σίγουρο είναι ότι ο καθένας στα λεφτά του θα κάνει κουμάντο και θα τα δίνει όπου 

θέλει. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μηλίδης: Βεβαίως θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε το θέμα να φερθεί με 

διαφορετικό τρόπο, με 14 υπογραφές, συμφωνώ με τον κ. Φωτιάδη, έτσι γίνεται πάντοτε 

σε όλα τα συμβούλια, είναι πάγια τακτική.  

Επί της ουσίας τώρα, διαβάζω το θέμα και βλέπουμε ότι λέει ¨Ενημέρωση¨. 

Δηλαδή, δεν κατάλαβα, θα ψηφίσουμε και θα αποφασίσουμε τώρα ή απλώς γίνεται μια 

ενημέρωση;  

Επίσης, υπήρξαν κάποιοι χαρακτηρισμοί για όλο το Δ.Σ. Πιστεύω ότι όλοι εδώ οι 

συνάδελφοι που εκπροσωπούν τον Δήμο το κάνουν γιατί θέλουν να προσφέρουν, από 

όποια θέση και αν είναι. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι όλοι είμαστε Δ.Α., άρα λοιπόν 

είναι μόνο θέμα προσφοράς. Βεβαίως αυτό το 800 € είναι πάλι λάθος από το Προεδρείο, 

και του Δημάρχου ειδικά, δεν είναι αλήθεια. Είναι από ότι ξέρω 80 € μεικτά. Αυτά τα 

800 € πως βγαίνουν; Ακούει ο κόσμος, τα ΜΜΕ.  

Εν πάση περιπτώσει κοινωνική πολιτική γίνεται όπως θα πρέπει να γίνεται με 

χρήματα του κράτους και όχι με τα ψίχουλα.  

Τώρα είπε ο κ. Δήμαρχος ότι ¨κατά συνείδηση¨, προηγουμένως όμως ως 

Δήμαρχος και ως επικεφαλής είπε ότι ¨εγώ θα το ψήφιζα¨. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ.  

Πολλά θέματα ήθελα να αναπτύξω, καλύφθηκα από τον κ. Χασαπίδη, και 

πιστεύω ότι πολλές φορές κάνουμε φιλανθρωπικό έργο χωρίς να το διαλαλούμε. Το 

φιλανθρωπικό έργο δεν είναι πραμάτεια, είναι κάτι που το κάνει κανείς κατά συνείδηση. 



 

Είμαι σε θέση να γνωρίζω πάρα πολλούς συναδέλφους πως έχουν προσφέρει γενικότερα 

στην κοινωνία. 

Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το θέμα προκάλεσε δυσφορία γενικότερα παρά ουσία, 

δεν ήταν θέμα ουσίας. Έπρεπε να μπει πιο προσεκτικά στο Δ.Σ.  

κ. Αγοραστός: Δεν μπορώ να καταλάβω προς τι αυτή η τακτική το να αλλάζουμε 

τα λόγια, να λέει κάποιος κάτι και μετά ο επόμενος να το αλλάζει. Και δεν αναφέρομαι 

μόνο σε εσάς. Είπαμε από την αρχή ότι ήταν δική μου πρόταση, είπαμε για όλη τη 

διαδικασία πως έγινε και επιμένουν κάποιοι εδώ μέσα να δημιουργούν εντυπώσεις πως 

είναι της Δ.Α. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται αυτή τη 

στιγμή. Δεν μίλησα ποτέ για φιλανθρωπία. Συγγνώμη δηλαδή αλλά δεν μίλησα ποτέ για 

φιλανθρωπία, ούτε για κοινωνική πολιτική. Ανέφερα ότι κάποιος σύμβουλος από την 

παράταξη του κ. Μηλίδη μίλησε και είπε αυτή τη κουβέντα. Εγώ δεν είπα ποτέ να 

κάνουμε κοινωνική πολιτική με τα 80 €.  

κ. Μηλίδης:  Ποιος σύμβουλος το είπε; 

κ. Γκότσης: Εγώ, εγώ, είμαι κάθετος σε αυτό. 

κ. Αγοραστός: Εγώ δεν μίλησα για φιλανθρωπισμό, μίλησα για ένα λογαριασμό 

κυρίως εκτάκτων αναγκών τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Δεν περίμενα τίποτα 

διαφορετικό από την γενιά που μας παραδίδει αυτό το χάος που λέγεται Τ.Α. σήμερα. 

Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από όλους εσάς που 20 και πλέον χρόνια είστε στα 

δημοτικά πράγματα και θεωρείτε τους εαυτούς σας άρχοντες. Δεν περίμενα τίποτα 

περισσότερο … 

κ. Πρόεδρος:   Αυτές τις εκφράσεις δεν τις επιτρέπω.  

κ. Αγοραστός: Εντάξει ανακαλώ. Δεν περίμενα τίποτα διαφορετική συμπεριφορά 

από κάποιους που … Δεν περίμενα σε καμιά περίπτωση διαφορετική συμπεριφορά. Για 

να απαντήσω σε όλους αυτούς που … Ιωάννης Καποδίστριας στην Δ’ Εθνοσυνέλευση 

είπε: «..εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματα μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να αγγίσω 

μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και 

ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν». Τι διαφορά έχει αυτό από το σημερινό; Δεν 

πεινάει ο κόσμος;  

Βέβαια υπάρχει μια λεπτομέρεια, … 

κ. Πρόεδρος:   Δίνω το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ολοκληρώνεται το θέμα που 

συζητήθηκε και θα μπουν κάποιες προτάσεις όπως του κ. Αναστασιάδη … 

κ. Γκότσης: Να πω λίγο κάτι, μπαίνει μια πρόταση, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, 

οι υπόλοιποι λένε όχι, τότε τι γίνεται;  

κ. Πρόεδρος:   Οι προτάσεις ξεχωριστά θα ψηφιστούν. Ο κ. Αναστασιάδης δεν 

έκανε πρόταση;  

κ. Γκότσης: Άλλο λέω εγώ. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν είναι νόμιμο αυτοί 

που δεν ψηφίζουν τι θα κάνουν; Δεν υπάρχει νομικό … Παρακαλώ πολύ συμμαζέψτε τον 

κ. Αγοραστό γιατί πετάει κουβέντες και μετά δημιουργείται ένα κλίμα και ρίχνει όλα τα 

σφάλματα στους άλλους. Σας παρακαλώ συμμαζέψτε τον … 

κ. Αγοραστός: Παρακαλώ κ. Πρόεδρε να ανακαλέσει. 

κ. Γκότσης: Τι να ανακαλέσω; Όταν λες … 

κ. Αγοραστός:  Παραφράζετε διαρκώς αυτά που λέω.       

κ. Δήμαρχος:  Καταρχήν το θέμα πολύ μα πολύ σωστά μπήκε στο Δ.Σ. Δεν έχει 

δικαίωμα η Δ.Α. να φέρει ένα θέμα που προτείνει ένας δημοτικός σύμβουλος; Αν 

κρίνουμε ότι δεχόμαστε να συζητηθεί το θέμα τότε ναι το φέρνουμε. Δεν σημαίνει ότι 



 

συμφωνούμε στην ουσία του θέματος. Το φέρνουμε για συζήτηση. 14 υπογραφές 

μαζεύονται όταν η Δ.Α. αρνηθεί να φέρει ένα θέμα που προτείνει ένας δημοτικός 

σύμβουλος. Τότε μαζεύονται οι 14 υπογραφές. Όταν δεχθεί τότε μπαίνει για συζήτηση 

στο Δ.Σ. Εμείς, το είπε και ο κ. Αγοραστός τόσες φορές, κάποιοι θέλουν να 

διαστρεβλώσουν την αλήθεια, το είπε τόσες φορές ότι είναι καθαρά δική του πρόταση. 

Προσπαθήσαμε να τον μεταπείσουμε να μην την βάλει, επέμενε, το σεβαστήκαμε αυτό 

και είπαμε ότι ¨φέρνουμε την πρόταση σου για συζήτηση, και από εκεί και πέρα δεν 

σημαίνει ότι την ασπαζόμαστε¨.  

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα να λέει κάποιος την άποψη του άσχετα αν 

διαφωνούμε. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Τι πιο δημοκρατικό! Γιατί φοβάστε να 

ακουστούν οι όποιες απόψεις; Ο κόσμος κρίνει, θα καταλάβει ποιος έχει δίκιο και ποιος 

δεν έχει δίκιο. Η συζήτηση μόνο ωφελεί. Δεν μπορούμε να φιμώσουμε την κατάθεση 

άποψης από τον καθένα.  

Επίσης, είπα και στην αρχή, η πρόταση αυτή δεν εκφράζει την παράταξη μας. 

Πόσες φορές θα το πούμε και θα το ξαναπούμε; Και μάλιστα είπα εγώ ότι δεν μπορώ να 

απαιτήσω ή να υποχρεώσω από κάποιον δημοτικό σύμβουλο για το πώς θα διαχειριστεί 

τα χρήματα του, αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Δεν είναι πολιτικό θέμα αυτό, 

δεν είναι ένα θέμα αυτό που έχει σχέση με τα προβλήματα της πόλης. Τα είπα στην αρχή, 

τα ξαναείπα, επιμένουν κάποιοι πιστεύοντας έτσι ότι θα κάνουν ζημιά στο προφίλ μας. 

Άδικα κοπιάζουν. Κάνουν κακό στον εαυτό τους με αυτή την προσπάθεια που 

καταβάλλουν.  

Ο κ. Αγοραστός έκανε μια εισήγηση και προτείνει, στο τέλος της εισήγησης του 

καταθέτει πρόταση και προτείνει, έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό και όσον αφορά στο 

ερώτημα του τι θα γίνει αν περάσει κατά πλειοψηφία, μα είναι πολύ απλό, αν περάσει 

κατά πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν να δίνουν τα χρήματα τους θα τα δίνουν, οι άλλοι 

δεν θα τα δίνουν. Που είναι το δύσκολο; Που τίθεται το ερώτημα; Και σας λέω επειδή το 

έψαξα, είναι νόμιμο, νομιμότατο. 

Εδώ κατατέθηκαν δυο – τρεις προτάσεις, μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία και 

τελειώσαμε.  

κ. Πρόεδρος:  Ξεκινώ από την πρόταση του κ. Αγοραστού. Επαναλάβετε την 

πρόταση σας.  

κ. Αγοραστός: Προτείνω οι αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων να 

τοποθετούνται σε έναν ειδικό λογαριασμό για την κίνηση του οποίου θα παίρνει 

απόφαση το Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει 2η πρόταση του κ. Αναστασιάδη. Η πρόταση του κ. 

Αναστασιάδη λέει: ¨Η αντιμισθία του προέδρου του Δ.Σ., των αντιδημάρχων, του 

Δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων να κατατίθεται σε έναν λογαριασμό για …¨.  

κ. Αναστασιάδης: Για τους φτωχούς Σερραίους.  

κ. Πρόεδρος:  Η 3η πρόταση είναι του κ. Γάτσιου, ο οποίος λέει, το 50% των 

πάσης φύσεως, από τον δήμαρχο μέχρι τους δημοτικούς συμβούλους, ξαναπείτε την 

πρόταση σας κ. Γάτσιο. 

κ. Γάτσιος: … των δημοτικών συμβούλων όπως την εισάγει ο κ. Αγοραστός και 

το 50% των έμμισθων, δηλαδή πρόεδροι Ν.Π., δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, ΔΕΥΑΣ.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει και μια πρόταση του κ. Κοτρώνη. Εγώ τη σημείωσα, ο 

οποίος λέει το 30%.  

… 



 

Κάντε λίγη ησυχία.  

Ξεκινάμε από την πρόταση του κ. Αγοραστού.  

 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι  

Γαλάνης Στέργιος:    Όχι 

Μυστακίδης Παύλος:   Όχι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Όχι 

Στεργίου Νικόλαος:    Όχι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Όχι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Όχι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Όχι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Όχι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Όχι 

Δούκας Γεώργιος:    Όχι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι   

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 



 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Όχι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Όχι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Όχι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Όχι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Όχι 

Χράπας Παντελής:    Όχι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Όχι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Όχι 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Η επόμενη είναι η πρόταση του κ. Αναστασιάδη 

 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι  

Γαλάνης Στέργιος:    Όχι 

Μυστακίδης Παύλος:   Όχι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Όχι 

Στεργίου Νικόλαος:    Όχι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Όχι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Όχι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Όχι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Όχι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Όχι 

Δούκας Γεώργιος:    Όχι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι  



 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι   

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Όχι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Όχι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Όχι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Όχι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Όχι 

Χράπας Παντελής:    Όχι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Όχι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Όχι 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση του κ. Κοτρώνη.  

κ. Κοτρώνης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Την αποσύρατε; Την πρόταση τότε του κ. Φωτιάδη. 

 

 

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι  

Γαλάνης Στέργιος:    Όχι 

Μυστακίδης Παύλος:   Όχι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Όχι 



 

Στεργίου Νικόλαος:    Όχι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Όχι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Όχι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Όχι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Όχι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Όχι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Όχι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Όχι 

Δούκας Γεώργιος:    Όχι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Όχι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι   

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Όχι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Όχι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Όχι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Όχι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Όχι 



 

Χράπας Παντελής:    Όχι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Όχι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Όχι 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Την πρόταση του κ. Χασαπίδη. 

 

 

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:   Ναι   

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι  



 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

 

   κ. Πρόεδρος:  Βάσει του άρθρου 24 παρ. 2 του κώδικα, προτείνω στο Σώμα 

αύριο στις 9 η ώρα τη συνέχιση του Δ.Σ.  

     

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών σε αντικατάσταση της 

παραιτηθείσης κ. Τερζίδου Γλυκερίας.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Ως τακτικό μέλος ορίζεται από τους δημότες η κ. Γλούφτσιου 

Ελισάβετ και ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται η κ. Καραφύλλη Ευθαλία.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 § 2 του 

Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Ορίζουν ένα τακτικό μέλος, είναι ο κ. Χράπας Παντελής και ένα 

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Θεοχάρης Μιχαήλ. 

                                                  



 

                  

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός για τη σύσταση συντονιστικού τοπικού οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας (άρθρο 13 § 3α & β, Ν. 3013/2002). 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος, ορίζουμε δύο δημοτικούς 

συμβούλους, από τη συμπολίτευση ως τακτικό μέλος τον κ. Παύλο Μυστακίδη και 

αναπληρωματικό τον κ. Παντελή Χράπα. Από την αντιπολίτευση θέλουμε ένα τακτικό 

και ένα αναπληρωματικό μέλος.  

κ. Μηλίδης: Τον κ. Ίντο Δημήτριο και ως αναπληρωματικό τον κ. Μοσχολιό.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

                

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας (άρθρο 84 

Ν. 3463/2006)  

 

 

κ. Πρόεδρος: Ως πρόεδρος ορίζεται η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και  

Υγείας η κ. Αρβανίδη – Αγιαννίδου Σταυρούλα με αναπληρώτρια την κ. Αρναούτογλου 

Φωτεινή. Κοινωνικό λειτουργό ως τακτικό μέλος ορίζουμε την κ. Μπατμαδάκη 

Χρυσούλα – Θεοπούλα και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γιαχά Θεόδωρο. Γραμματέας 

ως τακτικό μέλος ορίζεται ο κ. Ηλιάδης Ηλίας και αναπληρωματικό η κ. Διδασκάλου 

Μαριάνθη.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2011. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Αυτό κύριοι συνάδελφοι αφορά το τουρνουά, ο κ. Χρυσανθίδης 

γνωρίζει καλύτερα γιατί ασχολείται περισσότερο με αυτά. Των τουρνουά … μπάσκετ επί 

17 χρονιά, το 3 επί 3 μπάσκετ 15 χρόνια, ο γύρος των Σερρών 27 χρόνια, επί της ουσίας 

αφορά όλον τον νομό Σερρών.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

  



 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής Μετεωρολογικών Προϊόντων και 

Υπηρεσιών με την ΕΜΥ στο πλαίσιο του έργου: ¨FOREST CITIES¨.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των αρίθ. 16, 17, 18 αποφάσεων της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών.  

 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Ενημέρωση επί των αρίθ. 19, 20, 21, 22, 23 αποφάσεων της ΔΗ.ΚΕ. 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

 

 

κ. Αναστασιάδης:  Δεν μας είπατε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει εκπρόσωπος της παράταξης σας στο ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Αναστασιάδης: Δίνουμε τόσα λεφτά κάθε μήνα, τι κάνουν αυτοί; Να μας 

φέρετε χαρτιά ότι εισπράξαμε και πληρώνουμε. Να μας φέρετε χαρτιά.  

κ. …:   Μέχρι στιγμής θα πάρουμε… 

κ. Αναστασιάδης: Όχι προφορικά, γραπτά. Να τα φέρετε στο επόμενο 

συμβούλιο.      

 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων 

για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. 

 

 

κ. Γαλάνης: Πρόκειται για το άρθρο 19 παρ. 5 του … Διατάγματος 24/9/… και 

επίσης σε σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας είναι 34 …  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

 

κ. Φωτιάδης: Δεν νομίζεται ότι ευτελίζουμε το Δ.Σ. όταν φέρνουμε θέμα για 20 

€, 100 €; Εγώ από την εμπειρία μου ξέρω ότι όλα αυτά συγκεντρώνονται, γίνονται 



 

κατάλογοι και διαγράφουμε κάποια στιγμή που μας απασχολεί, μια φορά το εξάμηνο, μια 

φορά το χρόνο.  

κ. Γαλάνης: Είναι θέμα υπηρεσιών αυτό.  

κ. Φωτιάδης: Και πάλι η υπηρεσία να κάνει καταλόγους.  

κ. Πρόεδρος:   Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο χρόνο χάσαμε για το σχόλιο 

και λιγότερο για το πέρασμα αυτού του θέματος. Είναι μια πρόταση σας, είναι σεβαστή, 

εμείς εδώ και τόσα χρόνια έτσι δούλεψαν όλες οι Δ.Α.  

Χρησιμοποιείτε κάποιες ορολογίες, όπως το ¨ευτελίζουν το Δ.Σ.¨, να 

χρησιμοποιείται άλλους όρους. Είναι κάτι που πρέπει να περάσει από το Δ.Σ. Δεν είστε 

καλοπροαίρετος χρησιμοποιώντας τέτοιες εκφράσεις. 

      

   

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απευθείας μίσθωση του ακινήτου του Ορφέα.   

 

 

κ. …:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι τον Αύγουστο του 2010 πάρθηκε 

απόφαση από το Δ.Σ. για τη δημοπρασία αυτή, με την προϋπόθεση να οριστεί ο Δήμος 

ως φορέας … της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-

2013 με τη σημαντική προτεραιότητα Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών. Στις αρχές 

του χρόνου έγιναν οι όροι για τη δημοπρασία και στις 8/3 πραγματοποιήθηκε η 

μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση του ακινήτου, η οποία και απέβη άγονη και γι’ 

αυτό έρχεται και το θέμα σήμερα για να γίνει η απ’ ευθείας ανάθεση.  

κ. Αναστασιάδης: 3 φορές πρέπει να γίνει η δημοπρασία. Λάθος είναι. Δύο 

φορές το λιγότερο.  

κ. Δήμαρχος:  Όποιος νομίζει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, μπορεί να κάνει 

ένσταση.  

κ. Φωτιάδης:  8/3 με βάση τον σχεδιασμό που μας εξήγησε η κυρία, ποιος θα 

έπρεπε να … για να προκύψει ότι η μειοδότηση είναι άγονη; 

κ. …:  Ο Δήμος. 

κ. Φωτιάδης: Και γιατί δεν πήγε ο Δήμος να δώσει ένα € επιπλέον και πάνω σ’ 

αυτή τη διαδικασία να γράφουμε ξανά, γιατί βάλαμε και δεύτερη δημοπρασία, για να 

πάει απευθείας θέλει δύο, γιατί δεν πήγαμε 8/3 να δώσουμε ένα € και να τελειώσει; 

κ. Δήμαρχος: Η διαδικασία ήταν καθ’ όλα νόμιμη. Αν οποιοσδήποτε έχει την 

παραμικρή αμφιβολία μπορεί να προσφύγει και να την ακυρώσει.  

κ. Φωτιάδης: Τέτοιου είδους εκφράσεις δεν …, είναι σίγουρο ότι αν θα 

προσφύγει κάποιος θα ακυρωθεί. Αλλά εδώ δεν ήρθαμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις 

με αυτόν τον τρόπο. Το ότι είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό 

στον Ορφέα. Οι συμπεριφορές δεν συνάδουν με τον θεσμό. Δεν είναι λογική αυτή ¨Πάτε 

να κάνετε έφεση¨.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα ότι η διαδικασία είναι καθ’ όλα νόμιμη. Δικαίωμα σας 

είναι να την αμφισβητείτε. Τι να σας πω άλλο; Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η διαδικασία 

είναι καθ’ όλα νόμιμη.  



 

κ. Αναστασιάδης: Είναι παράτυπη, δύο φορές πρέπει να γίνει δημοπρασία για να 

κριθεί άγονη, διαφορετικά είναι παράτυπη.  

κ. Δήμαρχος: Μπορείτε να προσφύγετε.                  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας στους: α) κ. Δήμαρχο, 

β) αντιδήμαρχο κ. Μπιτζίδου Σοφία, γ) αντιδήμαρχο κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη, δ) Γενικό Γραμματέα του Δήμου και ε) κ. Δασκαλόπουλο 

Πέτρο. 

 

 

κ. Φωτιάδης: Που πήγαν; 

κ. Πρόεδρος:   Δεν διαβάσατε τις εισηγήσεις;  

Ο κ. Δήμαρχος, είναι το ταξίδι στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου για προώθηση 

θεμάτων του Δήμου. Κινήθηκε με αυτοκίνητο αυθημερόν, χωρίς διανυκτέρευση, καθ’ 

οδόν κατέβαλλε εξ’ ιδίων δαπάνη για αγορά βενζίνης 103 € και για διόδια το ποσό των 

52 €. Έγκριση δαπάνη 164,78 €.  

Έξοδα καταβολής κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου, 10 Μαρτίου στην Αθήνα. 

Συνολικό ποσό δαπάνης με το αυτοκίνητο του Δήμου κατέβηκε ως τη Θεσσαλονίκη, 

αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα, διαμονή σε ξενοδοχείο, συνολικά έξοδα 338 €.  

Έξοδα καταβολής κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου, και πάλι στην Αθήνα από 

21-23 Μαρτίου, συνολικά έξοδα 469, 89 €. Αυτά ήταν στο σύνολο τους 972,64 € για τρία 

ταξίδια στην Αθήνα και διαμονή.  

Η κ. Μπιτζίδου, αντιδήμαρχος, μετακινήθηκε στις 27/2 – 1/3 στην Αθήνα για 

συμμετοχή του Δήμου σε … συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας που πραγματοποιήθηκε 

στις 28/2/2011. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, συνολική δαπάνη 404,12 €.  

Παναγιώτης Γρηγοριάδης Αντιδήμαρχος. Με απόφαση Δ.Σ. φυσικά συμμετοχή 

του Δήμου Σερρών στην Τακτική Γενική Συνέλευση Ένωσης Ελληνικών Πόλεων με 

Μεσαιωνικά Κάστρα στις 11/2/2011, αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Αθήνα και 

πίσω συνολικά έξοδα με διαμονή 300,95 €.  

Στον κ. Γρηγοριάδη πάλι, συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, 

Holiday and Spa EXPO, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας από 17-19 

Φεβρουαρίου, συνολικά έξοδα 620 €.  

Γενικός Γραμματέας, από 29-30 Μαρτίου ο Γ.Γ. του Δήμου απουσίαζε στην 

Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση εργασίας όλων των Γ.Γ. των Δήμων 

που διοργάνωσε η … με θέμα … και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων … καθώς 

και θέματα που έχουν προκύψει κατά την πρόσφατη λειτουργία του προγράμματος 

Καλλικράτης. Συνολικά έξοδα 185,35 €.  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του αρχιτέκτονα του Δήμου του 

κ. Δασκαλόπουλου, στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τους μελετητές για το 

Γ.Π.Σ. Σερρών. Συνολικά έξοδα 219 €.   

 

 



 

κ. Μηλίδης: Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία για τα έξοδα, έπρεπε να πάνε και 

πήγαν, εγώ θέλω να ξέρω όμως αν υπάρχουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Αν υπάρχουν 

αποτελέσματα από αυτές τις συχνές επισκέψεις. Και ιδιαίτερα θα αναφερθώ στον 

Αντιδήμαρχο στον κ. Γρηγοριάδη, επειδή χτες κιόλας συζητούσαμε ότι ο Δήμος … αν 

αυτά τα ταξίδια στη Βουλγαρία, σε άλλες χώρες, τουριστικού ενδιαφέροντος έχουν 

κάποιο αποτέλεσμα. Σας λέω και πάλι ότι δεν μένω στο οικονομικό μέρος, εμένα με 

ενδιαφέρει να έχει αποτέλεσμα και καλό θα ήταν μετά από μια τέτοια επίσκεψη να μας 

έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι είδε αυτό, έκανε εκείνο, έτσι ώστε να ξέρουμε κι 

εμείς. Το είπα και στην εισήγηση μου πριν, αν θέλουμε να δώσουμε ανάπτυξη πρέπει να 

βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να έρθει ξένος κόσμος. Να μην κάνουμε μόνο ευχολόγια. 

Έχω ψηφίσει πάρα πολλές φορές ανάλογα κονδύλια, περιμένουμε να δούμε 

αποτελέσματα. Αυτό θέλει από εμάς ο Σερραϊκός λαός, αυτό ζητάει. Και μάλιστα σε μια 

τέτοια περίοδο δεινής κρίσης.  

κ. Γρηγοριάδης: κ. Μηλίδη έχετε δίκιο. Από εδώ και πέρα, εγώ όπως 

υποχρεούμαι θα λέμε πάντα το τι γίνεται, το τι σκοπό έχουμε και τι αποτελέσματα 

έχουμε για κάθε τέτοια κίνηση. Αλλά είναι και … ότι ο νομός πρέπει να βγει από το 

καβούκι του, ο Δήμος πρέπει να βγει. Πριν συνεχίσω να πω ότι έχει γίνει μια 

καταπληκτική προσπάθεια από την προηγούμενη Ν.Α. σ’ αυτόν τον τομέα, οφείλουμε 

και πρέπει να την συνεχίσουμε εάν θέλουμε η πόλη μας, ο νομός μας να ακουστεί και πιο 

πέρα, να προσελκύσουμε κόσμο, αυτό το έχει ανάγκη η αγορά, το έχουμε ανάγκη όλοι 

μας, το έχει ανάγκη ο τόπος μας. Έχετε δίκιο να ζητάτε και όλοι να ζητάνε 

αποτελέσματα, αλλά πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή και να συναποφασίσουμε το 

αν θέλουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, το αν έχουμε τη διάθεση γιατί εγώ δεν 

δέχομαι προσωπικά ότι αυτή η κίνηση ότι είναι ταξίδι. Αυτή η λέξη δεν ταιριάζει. Όταν 

πάει κάποιος με συγκεκριμένο σκοπό να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν είναι 

ταξίδι, είναι ίσως υπηρεσιακό ταξίδι, αυτοί που πηγαίνουν πρέπει να κάνουν δουλειά, να 

παράγουν και να φέρνουν αποτέλεσμα. Τότε μόνο αξίζει τον κόπο να πηγαίνουμε στις 

εκθέσεις και όπου χρειαστεί για να προβάλλουμε τον νομό και τα προϊόντα του νομού 

μας.   

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση καταβολής εξόδων στον κ. Βαΐτση Δημήτριο, δικαστικό 

επιμελητή Πρωτοδικείου Σερρών, για επίδοση εγγράφων.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

 



 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση οριστικής παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ του Δ.Δ. Άνω Βροντούς 

του Δήμου Σερρών.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση, 

αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης σε διασταυρώσεις των οδών του Δήμου Σερρών χρήσης 

2011». 

 

 

κ. Φωτιάδης: Πρέπει να συντονίσουμε τα δύο φανάρια της εξόδου της πόλεως 

προς Θεσσαλονίκη. Το ένα ανακόπτει στο στρατόπεδο την ροή και στη συνέχεια κάνει το 

ίδιο εκεί στο Σεργάλ. Πρέπει να τα συντονίσουμε για να διευκολύνεται η ροή.  

κ. Πρόεδρος: Είναι στην αρμοδιότητα του γραφείου Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού;  

κ. Φωτιάδης: Ναι.  

κ. Πρόεδρος:  Εντάξει δεν νομίζω να χρειάζεται απάντηση, απλά θα το θέσουμε 

το θέμα στο Γραφείο Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.  

κ. …:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, για το θέμα αυτό που ανέφερε ο 

κ. Φωτιάδης ήθελα να πω ότι είναι στον προγραμματισμό του Δήμου να δημιουργηθεί 

ένα κέντρο «παρακολούθησης», ηλεκτρονικής «παρακολούθησης» των φαναριών για την 

καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους φωτεινούς σηματοδότες. Είναι στους 

μελλοντικούς στόχους μας.  

κ. Μηλίδης: Είναι καλό αυτό που λέτε και πρέπει να γίνει, θα έλεγα και ο 

κόμβος στην έξοδο προς Δράμα πολύ συχνά δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα το 

φανάρι αριστερά για Δράμα όπως πηγαίνουμε μπροστά από το Ξενία. Πολλές φορές το 

φανάρι δεν ανάβει και υπάρχει κίνδυνος. Στον 1ο Βρεφονηπιακό αριστερά. 

κ. Γάτσιος: Ήθελα να ρωτήσω αν στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι η ηλεκτρονική 

«παρακολούθηση»; 

κ. …:  Βεβαίως.   

κ. Γάτσιος: Και αυτό πως θα λειτουργήσει; Τις επισκευές ποιος θα τις κάνει; 

κ. …:  Ο εργολάβος που θα το αναλάβει έχει υποχρέωση την προληπτική και 

τακτική συντήρηση ετησίως για τη σωστή λειτουργία, την αποκατάσταση των ζημιών 

από … και στη συνέχεια την υποχρέωση των βελτιώσεων και … και την αναβάθμιση … 

κυκλοφορίας σε επτά κόμβους. Ήδη σε έναν κόμβο, έγινε, υπολείπονται οι άλλοι 7.  

κ. Γκότσης: Θέλω να επιστήσω την προσοχή, ο εργολάβος που παίρνει την 

εργολαβία και τη συντήρηση των σηματοδοτών την προηγούμενη 4ετία δεν πληρωνόταν 

και σταμάτησε τις εργασίες με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό το κομφούζιο. Υπάρχει μεν ο 

προϋπολογισμός αλλά θα πρέπει να πληρώνεται κιόλας. Σας το λέω αυτό από κακή 

εμπειρία των προηγούμενων 4ετιών.  

κ. …:  κ. Γκότση το έχουμε υπόψη μας, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα 

επίσης ότι προς αυτή τη κατεύθυνση κινηθήκαμε και εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία από 

τα προηγούμενα έτη, αποφασίσαμε να κάνουμε δυο συντηρήσεις το χρόνο.  



 

 

 

κ. Αναστασιάδης: Το πρόβλημα υπήρχε γιατί δεν είχε έρθει η ΣΑΤΑ.  

 

- Εγκρίνεται. 

               

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Οργάνωση, Διαχείριση 

και Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών» για το έτος 2011-

2012.  

 

κ. Χουρουζίδης:  Έγινε η καταγραφή όλων των πάρκων κ.λπ.; 

κ. Πρόεδρος:  Ναι.  

κ. Χουρουζίδης: Μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία υπάρχει ένας συντελεστής … σε 

δημοπρασία. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω, τι μέλλει γενέσθαι με τα νεκροταφεία όλων των 

Δ.Δ. γιατί θέλω να σας πω ότι δυστυχώς τα νεκροταφεία είναι μέχρι τη μέση με αγκάθια, 

πως θα αντιμετωπίσετε την καθαριότητα των νεκροταφείων και πως θα αντιμετωπίζετε 

την καθαριότητα των δημοτικών γηπέδων σε όλα τα Δ.Δ.; 

κ. Δήμαρχος: Θα γίνει ο καινούργιος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας θα 

δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν σε προσωπικό και ο στόχος είναι να καθαριστούν αυτοί οι 

χώροι με προσλήψεις μονίμου προσωπικού. Μέχρι όμως να ολοκληρωθεί αυτή η 

διαδικασία θα προσπαθήσουμε να καλυφθούμε με διμηνίτες.    

    

- Εγκρίνεται. 

  
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: «Κατασκευή κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών». 

 

κ. Χουρουζίδης:  Πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον 

Προϋπολογισμό. Θεωρώ, λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα 

στήθηκε με πολύ μεγάλη προχειρότητα. Ερχόμαστε λίγες μέρες μετά την ψήφιση του 

Τεχνικού Προγράμματος για να κάνουμε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και 

να κάνουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα το δούμε και σε άλλα θέματα αυτό.  

κ. Δήμαρχος: Πιστεύετε ότι υπάρχει Δ.Σ. ή Ν.Σ. στο παρελθόν που να μην έχει 

κάνει αναμορφώσεις ή τροποποιήσεις;  

κ. Χουρουζίδης: Δεν λέω ότι δεν έχει κάνει, αλλά όχι λίγες μέρες μετά την 

ψήφιση. Ξεκινάει από τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. 

κ. Δήμαρχος: Αυτή είναι η ουσία; Το πόσες μέρες μετά; Σας το είπα και εκείνη 

την ημέρα ότι θα γίνουν τροποποιήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω υπάρχει Δ.Σ. ή Ν.Σ. που 

δεν έκανε τροποποιήσεις;  

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι ο διάλογος έτσι δεν οδηγεί πουθενά. Προχωράμε στο 

21ο θέμα.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 



 

  ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και αποδοχή χρηματοδότησης 

του έργου: «Ανακατασκευή οδού Γεωργίου Παπανδρέου». 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και αποδοχή χρηματοδότησης του 

έργου: «Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρομίου οδού Κ. Καβάφη». 

 

 

κ. Γάτσιος: Θεωρώ ότι είναι σωστό τα ποσά και οι πηγές χρηματοδότησης να 

αναφέρονται και στην πρόσκληση. Και για αυτό το θέμα αναφέρομαι και για άλλα.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν έχετε δίκιο σ’ αυτό κ. Γάτσιο για ένα και μοναδικό λόγο. Επί 

των θεμάτων αυτών υπάρχουν οι εισηγήσεις και είναι γραμμένα τα ποσά με λεπτομέρεια 

πάνω στις εισηγήσεις.  

κ. Γάτσιος: Δεν μιλάω για τις εισηγήσεις. Τις διαβάσαμε.  

κ. Πρόεδρος:  Πως τις διαβάσατε και κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις; 

κ. Γάτσιος: Στην πρόσκληση να γράφεται. 

κ. Πρόεδρος:  Στην πρόσκληση επάνω; Μα είναι δυνατόν;  

κ. Γάτσιος: Μόνο το ποσό και η πηγή χρηματοδότησης. Παντού έτσι γίνεται. 

κ. Πρόεδρος:   Παντού που; Σε ποια Δ.Σ.; 

κ. Γάτσιος: Παντού. 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ συμμετέχω 8 χρόνια σε Δ.Σ., δεν υπήρχε ποτέ. Σας παρακαλώ 

πολύ.     

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3463/2006. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Περί επιβολής προστίμου για προβολή υπαίθριων διαφημιστικών 

πινακίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003. 

 

 

κ. Αναστασιάδης: Τι προτείνετε να κάνουμε; 

 

 



 

κ. Γαλάνης: κ. Αναστασιάδη να σας βοηθήσω. Το Δ.Σ. καλείται να πάρει 

απόφαση γι’ αυτό το θέμα. Θέλω να πω για το συγκεκριμένο θέμα ότι όλοι μας κατά τα 

λεγόμενα και την προηγούμενης Δ.Α. … την αφαίρεση αυτών των διαφημιστικών 

πινακίδων. Και τα προηγούμενα χρόνια αφαιρέθηκαν πάνω από … πινακίδες. Το Δ.Σ. με 

αριθμό 598/2010 απόφαση σε αντίστοιχο θέμα πήρε την εξής απόφαση, αν θέλετε μπορώ 

να σας διαβάσω ¨έδωσε την 3μηνη παράταση για την αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων 

οι οποίες αυθαίρετα αναπτύχθηκαν, και με την … πινακίδες να καθαιρεθούν και να 

επιβληθεί το νόμιμο πρόστιμο¨. Δηλαδή λέω κ. Αναστασιάδη αυτό ακριβώς, ότι είναι 

δική μας απόφαση να δώσουμε μια προθεσμία δύο μηνών ώστε σε περίπτωση που δεν 

καθαιρεθούν να επιβάλλουμε τα πρόστιμα αυτά που είναι πολύ μεγάλα.  

κ. Αναστασιάδης: Θα παρακαλούσα να υπάρχει παράταση γιατί τα πρόστιμα 

είναι πολλά. Δώστε μια παράταση 2-3 μήνες.  

κ. Πρόεδρος:  Για το συγκεκριμένο θέμα, για παράταση 2 μηνών συμφωνεί το 

Σώμα;  

κ. Γαλάνης:  Με την προϋπόθεση … 

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι η παράταση 2 μηνών είναι αρκετή, εντός 2 μηνών οι 

παραβάτες προλαβαίνουν. 

Υπάρχει αντίρρηση στην πρόταση; 

κ. Μηλίδης: Προτείνω το διάστημα να γίνει 3 μήνες για έναν και μόνο λόγο, οι 

κατασκευές είναι βαριές και είναι δύσκολο το ξήλωμα. Υπάρχει και η οικονομική κρίση. 

Προτείνω 3 μήνες. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό.  

κ. Νιζάμης: Εγώ απλώς τη διαφωνία μου καταθέτω ως προς την προθεσμία, 

ουδεμία προθεσμία γιατί και αυτοί που τις τοποθέτησαν γνώριζαν ότι είναι παράνομοι, 

άρα εάν στην παρανομία δίνουμε … 

κ. Γαλάνης: Δεν είναι παράνομοι. Όταν τοποθετήθηκαν ήταν παράνομες.  

κ. Πρόεδρος:  Όταν τοποθετήθηκαν οι πινακίδες ήταν σύμφωνες με τον νόμο, με 

την καινούργια νομοθεσία δεν πληρούν τους νόμους. Γι’ αυτό είμαστε ελαστικοί και 

λέμε για το 3μηνο.  

Λοιπόν για να υπάρξει και ομόφωνη απόφαση, λέμε για 3 μήνες. Συμφωνούμε 

όλοι.  

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων», προϋπολογισμού 419.500,00 € - 

Δαπάνη: 351.568,12 €.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Εκτελέστηκε αυτό το έργο το 2009. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 



 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς του έργου με τίτλο: «Βελτίωση 

προσβασιμότητας πηγών έδρας Δήμου και κατασκευή έργων αναβάθμισης 

τους» για το έτος 2011. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι από τον Δήμο Λευκώνα που είναι και Δήμος Σερρών.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών του Δήμου Σερρών, έτους 2011. 

 

                  

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση 

{ΓΙΑΒΡΟΥΜ} της Δ.Ε. Προβατά», προϋπολογισμού 12.220,00 €.  

 

 

κ. Αναστασιάδης:  Όταν ήρθε ο Καποδίστριας η πρώτη δουλειά του ήταν να 

αλλάξει όλα τα τοπωνύμια, τα έκανε ελληνικά. Δεν επιτρέπεται εμείς εδώ να έχουμε 

τόσα τουρκικά. Να αλλάξουν να γίνουν όλα ελληνικά. Δεν μας τιμά.  

κ. Πρόεδρος:  Κατανοητό. 

κ. Κατιρτζόγλου: Επί του θέματος αυτού έχει δίκιο ο κ. Αναστασιάδης. 

Ενεργοποιήστε την Επιτροπή Ονοματοθεσίας να κάνει μια καταγραφή των τοπωνυμίων 

που υπάρχουν ακόμη τόσα χρόνια μετά και να ονομαστούν με ελληνικά τοπωνύμια.  

κ. Πρόεδρος:  Και συμπληρώνοντας τον κ. Κατιρτζόγλου και τον κ. 

Αναστασιάδη, επί δημαρχίας του κ. Μωυσιάδη λειτούργησε η Επιτροπή Ονοματοθεσίας 

και Μετονομασίας οδών και πλατειών. Όλα αυτά τα οποία είχαν τουρκονύμια 

αλλάχτηκαν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.  

κ. Αναστασιάδης: Ποιος είναι πρόεδρος αυτής της επιτροπής; 

κ. Πρόεδρος:  Μέλος έχει τον διευθυντή. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να 

συγκροτηθεί, υπάρχει συσσωρευμένη δουλειά και θα πρέπει να προχωρήσει.  

κ. Χουρουζίδης: Ήθελα να αναφερθώ και να πω ότι θα το ψηφίσουμε το θέμα 

γιατί είναι ένα αναγκαίο έργο. Αλλά ήθελα να αναφερθώ και να πω ότι και όταν 

ζητηθήκαν από εσάς, από τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των άλλων χωριών, 

αναφέρθηκαν και στο Τ.Σ. της Αναγέννησης και της Βαμβακιάς, ζητήσανε και αυτοί 

επέκταση της γέφυρας. Λόγω του ότι τα αγροτικά μηχανήματα έχουν γίνει τεράστια 

ζητήσανε επέκταση της γέφυρας. Ποια ήταν η αξιολόγηση για να γίνει πρώτα του 

Προβατά συγκριτικά με όλα τα άλλα χωριά; Σας είπα και πάλι θεωρούμε ότι το έργο 

είναι αναγκαίο και θα το ψηφίσουμε.  

κ. Γάτσιος: Αν ένα έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν 

έρχεται ξανά για ψήφιση. Η άποψη μου είναι αυτή απλά το επισημαίνω.  



 

Στο δε 29ο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ένα … 

στο μέλλον του προϋπολογισμού. Τι βγαίνει από ένα έργο που βάλαμε εκεί; Μια 

χρηματοδότηση. Για να βάλουμε καινούργιο, βάλαμε αυτό, σημαίνει ότι κάποιο άλλο 

βγαίνει, γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι συγκεκριμένες. Ποιο έργο βγάλαμε για να 

βάλουμε αυτό; Κάποια δεν είχαν και χρηματοδοτήσεις. 

κ. Δήμαρχος: Σας είπα και τότε, κατατέθηκε ένα σύνολο έργων, αυτό το σύνολο 

έργων θα μπορέσει να γίνει αν πάρουμε τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις. Προτεραιότητα 

δίνουμε σ’ αυτό το έργο και ανάλογα με τις χρηματοδοτήσεις που θα πάρουμε θα γίνουν 

και άλλα έργα. Ακόμα δεν μας έδωσαν τη ΣΑΤΑ.  

κ. Γάτσιος: κ. Δήμαρχε βάλαμε πολλά έργα τότε που τα περισσότερα δεν είχαν 

χρηματοδότηση και τώρα βάζουμε από αυτά που δεν είχαν χρηματοδότηση; Ακόμα ένα, 

κάθε βδομάδα σε κάθε συμβούλιο που ερχόμαστε θα ψηφίζουμε και από ένα τεχνικό 

έργο καινούργιο; Φέρτε μας ένα Τεχνικό Πρόγραμμα τουλάχιστον καινούργιο.  

κ. Δήμαρχος: Θα σας απαντήσω και πάλι με ερώτηση, ξέρετε κάποιο Δ.Σ. ή Ν.Σ. 

που να μην έχει κάνει τροποποιήσεις σε Τεχνικό Πρόγραμμα; Για όνομα του Θεού! Αν 

υπάρχει κάτι παράνομο να μας το πείτε. Το Τεχνικό Πρόγραμμα, ο Προϋπολογισμός, 

εγκρίθηκαν, έρχονται και γίνονται κάποιες τροποποιήσεις και πάλι θα γίνουν. Πάντα 

γινόταν σε όλα τα Δ.Σ., σε όλα τα πρώην Ν.Σ.  

κ. Φωτιάδης: κ.κ. Συνάδελφοι, θα πρέπει στην αίθουσα αυτή όταν λέμε κάποια 

πράγματα να συνάδουν με το πλαίσιο του θεσμού και την ιστορία της Αυτοδιοίκησης ως 

κεκτημένο και θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν την επικαιρότητα με την έννοια ότι αυτή 

την περίοδο την νομιμότητα … γιατί αυτή την περίοδο έχουμε ένα καινούργιο Νομικό 

Πλαίσιο. Το Ν.Σ. που αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος, κάνουμε 2 τροποποιήσεις, μία τον 

Αύγουστο και μία τον Νοέμβριο. Στα Δ.Σ. και στους άλλους δήμους, δεν είναι δυνατόν 

να τροποποιήσεις το Τεχνικό Πρόγραμμα τον επόμενο μήνα. Ιδιαιτέρως τώρα, στον 

Καλλικράτη τώρα δεν γίνεται. Είναι αναπόσπαστο τμήμα, είναι ισοσκελισμένος ο 

Προϋπολογισμός, τα έργα έχουν ακριβώς τη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να βάλεις έργα 

χωρίς προϋπολογισμό και χωρίς αναφορά από πού θα είναι η χρηματοδότηση. Όπως μας 

είχατε δώσει και είχατε επισημάνει, υπήρχε μια λίστα από έργα που δεν είχαν από πού θα 

εκτελεστούν. Από ΣΑΤΑ, διότι η ΣΑΤΑ είχε υπερκαλυφθεί.  

Το αν θα έχουν χρήματα ή δεν θα έχουν είναι κάτι άλλο. Εμείς οφείλουμε να 

τηρούμε τη νομιμότητα και οφείλουμε να μη λέμε αυτά που λέμε. Πουθενά δεν αλλάζουν 

το Τεχνικό Πρόγραμμα στον επόμενο μήνα και πουθενά δεν μπορεί να 

επιχειρηματολογεί κανείς με αυτόν τον τρόπο. Εάν έρθει η χρηματοδότηση, βεβαίως τότε 

λέμε αποδοχή χρηματοδότησης, ονοματίζουμε το ποσό και από πού είναι, και 

τροποποιούμε το Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά … γιατί ο κ. Γάτσιος έχει απόλυτο δίκιο. 

Εμείς στη λογική που μας είχε εξηγήσει ο κ. Γενικός, είχαμε βάλει τα έσοδα μας, 

ψηφίσαμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα. Βάλαμε κάποια έργα, περίπου προσεγγίσαμε τους 

προϋπολογισμούς και τώρα βάζουμε και μας λέει συνέχεια ο Δήμαρχος ότι βάζει έργα. 

Κάποια έργα πρέπει να βγουν.  

Και βεβαίως, απευθύνω το ερώτημα στον Γενικό κυρίως γιατί επικαλείται ο κ. 

Δήμαρχος τον Γενικό, μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με 

αυτή τη διαδικασία; Διότι ο απλός νους λέει, για να βάλουμε, εφόσον έχω ελέγξει το τι 

χωράει, θα πρέπει να βγάλω.  

 

 



 

 

κ. Δήμαρχος:  Δεν έχει καμία σημασία, ούτε ο νόμος λέει ότι πρέπει να γίνονται 

τροποποιήσεις κάθε Αύγουστο, κάθε Σεπτέμβριο ή κάθε εξάμηνο. Όποτε θέλει το Δ.Σ. ή 

το πρώην Ν.Σ. όπως έκανε και καλά έκανε, σωρεία τροποποιήσεων στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα, όποτε θέλει θα κάνει. Έτσι γινόταν και στο πρώην Ν.Σ., έτσι γινόταν και 

στα πρώην Δ.Σ. Θέλετε να ανατρέξουμε σε πρακτικά; Ευχαρίστως να τα φέρουμε. Είναι 

νόμιμη αυτή η διαδικασία.  

Τώρα όσον αφορά πόσα έργα, ε κάποια από αυτά τα έργα εάν δεν υπάρχουν 

χρήματα δεν θα γίνουν. Υπάρχουν προτεραιότητες. Μπήκε εκεί ένα σύνολο έργων, από 

εκεί και πέρα, όταν υπάρξουν χρήματα θα γίνουν. Αν δεν υπάρξουν τα ανάλογα χρήματα, 

κάποια θα γίνουν και κάποια δεν θα γίνουν.  

κ. Θεμιστοκλέους: Επειδή επικαλέστηκε ο κ. Φωτιάδης την ιδιότητα μου. Εγώ 

παρίσταμαι εδώ ως παρατηρητής και παίρνω το λόγο μόνο και εάν και εφόσον ο κ. 

Πρόεδρος μου δίνει το λόγο και μπορώ να διευκολύνω το Σώμα στις αποφάσεις του. Δεν 

μπορείτε να επικαλείστε το όνομα του και πως είμαι ως παρατηρητής αν κρύβομαι ή δεν 

κρύβομαι. Μια γενική παρατήρηση σας κάνω γιατί χτες άκουσα τέτοια πράγματα.  

Θα κάνω δύο διευκολύνσεις στο Σώμα όσον αφορά τα τελευταία τεκτενόμενα για 

το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό. Απλώς σας αναφέρω από την γενική 

συνάντηση που είχαμε των Γραμματέων, ότι η ΣΑΤΑ του 2011 θα είναι 680 εκ. € για 

όλη την Ελλάδα, κατά 100 εκ. αυξημένη … και σαφέστατα βέβαια περιλαμβάνει και την 

πολιτική προστασία. Επίσης πριν από 5 μέρες προανήγγειλε το Υπουργείο ότι 

αποδεσμεύει έργα του ΘΗΣΕΑ, επομένως όσα έργα ήταν δεσμευμένα, ήταν 

προγραμματισμένα κατά … ενότητα μέχρι το τέλος του 2009 θα υλοποιηθούν. Και 

μάλιστα δίνει την δυνατότητα στη Δ.Α. να μεταφέρει προϋπολογισμό από μία δημοτική 

ενότητα σε κάποια άλλη. Αυτά τα λέω για να δικαιολογήσω αν θέλετε το επείγον ή το 

έκτακτο του θέματος γιατί πραγματικά φέτος ο Καλλικράτης μας κατέλαβε εξ απήνης 

όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, τον προϋπολογισμό, τη ΣΑΤΑ, το ΕΣΠΑ.  

Επίσης πρέπει να πω ότι εκείνο το οποίο δεν αλλάζει, είναι κυρίως το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης. Με τα νέα δεδομένα και το Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τα 

δεδομένα που έρχονται από τα υπουργεία, γι’ αυτό παρακολουθούμε κάθε μέρα τις 

εγκυκλίους, δεν δίνει τη δυνατότητα ο Νομοθέτης να αλλάζουμε το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αυτή τη στιγμή δεν έχει ο Δήμος, δεν υπάρχει 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δεν υπάρχει … αυτή τη στιγμή εκπονείται από τη Δ.Α., μέχρι 

τέλος του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, θα έχουμε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, από τη 

στιγμή που θα γίνει δεν θα έχει την δυνατότητα η Δ.Α., θα είναι απόλυτα ταυτισμένο με 

τον Προϋπολογισμό, δεν θα δίνει την δυνατότητα να υφίσταται συνεχείς αλλαγές.  

κ. Φωτιάδης:  Με βάση αυτά που είπε ο κ. Γενικός, προφανώς την ιδιότητα του 

επικαλέστηκα και χτες και σήμερα. Και επειδή ο κ. Δήμαρχος σε κάποιες στιγμές τον 

παράγοντα … 

κ. Πρόεδρος:  Και είναι παράγοντας κ. Φωτιάδη. Είναι αμέσως μετά τον 

Δήμαρχο.  

κ. Φωτιάδης: Με αυτή τη λογική ζήτησα χτες από τον Γενικό να πει αν έγινε η 

εισήγηση.  Και επειδή αναφέρθηκε και σήμερα, αυτά που αναφέρθηκα σήμερα ήταν 

επιβεβαίωση. Θα χρησιμοποιούμε κι εμείς την ενημέρωση που μπορεί να μας δώσει. 

Αυτό κάνουμε. Άρα δεν κατάλαβα τον θυμό.  

κ. Γκότσης: 680 εκ. Ο Δήμος Σερρών τι θα πάρει;  



 

κ. Θεμιστοκλέους: Ο Καλλικράτης ορίζει πως θα κατανεμηθούν κατά νομούς 

και περιφέρειες.  

κ. Γκότσης: Το στρατηγικό πρόγραμμα που θα γίνει, είπαμε ότι δεν θα μπορούν 

να υπάρξουν αλλαγές. Αν όλοι μας προσπαθήσουμε να εντάξουμε ένα έργο και το 

κυνηγήσουμε θα μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε ή σταματάμε και δεν υπάρχει καμία 

διεκδίκηση; 

κ. Θεμιστοκλέους:  …  

κ. Μηλίδης:  Είναι νόμιμες σίγουρα οι τροποποιήσεις. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω 

ότι κάθε μήνα δεν γινόταν ποτέ και πουθενά. Ήμουν και εγώ πολλά χρόνια. Όμως η 

απάντηση που δώσατε ¨κάντε ένσταση¨ δεν είναι το ζητούμενο στο Δ.Σ. Το θέμα είναι να 

αποφασίζουμε για το καλύτερο και να προχωράμε.  

κ. Πρόεδρος:  Πάλι πίσω πάμε. Ας προχωρήσουμε.  

κ. Αναστασιάδης: Πρέπει να γίνει αυτό και γρήγορα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε 

ότι στα χωριά αυτά επειδή τα μηχανήματα είναι μεγάλα πρέπει να γίνουν οι 

διαπλατύνσεις.  

      

- Εγκρίνεται. 

                
ΘΕΜΑ 30ο: Σύνδεση Φ/Β σταθμού ισχύος 4,95 KW στο Νηπιαγωγείο Κ. Μητρούση.  

 

 

κ. Κατιρτζόγλου: Χαίρομαι που υπήρξε ανταπόκριση στο ζήτημα. Ήταν κρίμα 

όλο αυτό το χρονικό διάστημα γιατί είναι περίπου 2 χρόνια που είναι έτοιμο … και είναι 

πραγματικά απορίας άξιο γιατί δεν είχε γίνει αυτό από τον προηγούμενο Δήμο. ωστόσο 

το παρήγορο είναι ότι ανταποκριθήκατε άμεσα και υπήρξε επίλυση του προβλήματος.  

 

- Εγκρίνεται. 

                     

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

     
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση εκμίσθωσης γηπέδου για την εγκατάσταση συστήματος επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής της αδειούχου εταιρείας ΙΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη θέση Άγιας Ιωάννης (Καγιάς) Δήμου 

Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Αποσύρεται, δεν κατάφερα μέχρι και την Ημερήσια Διάταξη που 

εξέδωσα να εξετάσουν ενδελεχώς οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου αυτό το θέμα. 

Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις τις οποίες οι υπηρεσιακοί παράγοντες μου είχαν 

διασφαλίσει ότι θα τις ολοκλήρωναν και δεν τις ολοκλήρωσαν.  



 

κ. Γαλάνης:  Οι υπηρεσίες του Δήμου Σερρών πάντοτε επιθυμούν να 

εξυπηρετούν τους πολίτες και να απαντούν στα αιτήματα τους. Αυτό είναι δεδομένο και 

γι’ αυτό ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. Όμως από την έρευνα που έκανε ο ομιλών και έχω την 

ευθύνη για την εισήγηση διαπίστωσα ότι υπάρχει μια παλιότερη Κανονιστική απόφαση η 

οποία είναι από τον Νοέμβριο του 2005 και μας δέσμευε μέχρι τώρα, δηλαδή δέσμευε 

τον Δήμο Σερρών στο συγκεκριμένο άρθρο 1, έλεγε ότι θα μπορούμε να μισθώνουμε 

κατά χρήση έως 50 τ.μ., άρα πρέπει να γίνει τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης, 

θα έρθει το θέμα άμεσα με τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης ώστε το Σώμα να 

μπορέσει να πάρει απόφαση και να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να 

απαντήσει στο αίτημα.  

Ένα θέμα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι θα πρέπει, επειδή ακριβώς οι 

σύγχρονες ανάγκες που υπάρχουν για τα ψηφιακά σήματα, … παραχώρηση χρήσης 

μεγαλύτερου χώρου θα πρέπει εκεί σε συντονισμό που ήδη έχει ξεκινήσει από τον 

ομιλούντα, να βρεθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Τεχνική Διεύθυνση, γιατί θα 

δεχθούμε και άλλα τέτοια αιτήματα όσον αφορά την παραχώρηση χρήσης χώρου για 

εκπομπή ψηφιακού σήματος, άρα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα ολοκληρωμένα ώστε 

και η τροποποίηση να είναι εντάξει και το Σώμα να μπορεί να πάρει μια απόφαση η 

οποία να οδηγεί στην εύρυθμη λειτουργία του λόγου Καγιά. Σας ενημερώνω ότι ο λόφος 

Καγιά έχει μια μεγάλη ιστορία η οποία ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια και για συμμαζευτεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει να μπει μια τάξη 

και όσον αφορά την Κανονιστική απόφαση και όσον αφορά το κομμάτι το τεχνικό, 

δηλαδή την διευθέτηση των χώρου εκεί γιατί πλέον δεν μας ζητούν μόνο 50 τ.μ. ή τον … 

του Δήμου αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα υπάρχει το αίτημα και καλώς υπάρχει, τα 

έγγραφα είναι μέσα και τεκμηριωμένα και όπως ακριβώς πρέπει, θα δεχθούμε και άλλα 

αιτήματα οπότε θέλω να προετοιμάσω το θέμα ώστε το Σώμα να πάρει τις καλύτερες και 

πιο σωστές αποφάσεις. Άμεσα μετά το Πάσχα να είστε σίγουροι θα το φέρουμε. 

Ενημέρωσα την εταιρεία και έδειξε την συναίνεση της γιατί θέλει και αυτή να πατάει 

γερά και έχουμε συνεργασία μαζί τους σε τυχόν ερωτήματα που υπάρχουν εκ μέρους 

μου.  

κ. Αναστασιάδης: Κίνδυνος δεν υπάρχει για τους κατοίκους; Είναι πολύ 

σημαντικό πράγμα! 

κ. Γαλάνης: Περίμενα αυτή την ερώτηση κ. Αναστασιάδη. Μίλησα με τον κ. … 

που είναι στις υπηρεσίες μας και μου έδωσε και είναι στο γραφείο μου στη διάθεση σας, 

μια μελέτη που έγινε πριν από λίγα χρόνια, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ, οι 

επιστήμονες του Α.Π.Θ. ρητά αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και μέσα από 

εκεί μπορείτε να βγάλετε κι εσείς συμπεράσματα. Όταν θα έρθει το θέμα στο Δ.Σ. θα 

προσκομίσω και αυτή τη μελέτη και πραγματικά αν θέλει να αποφασίσει το Σώμα, 

μπορούμε να ξαναδούμε ένα τέτοιο θέμα. Έχει γίνει στο παρελθόν, υπάρχει η μελέτη.  

κ. Φωτιάδης: … σχετικά με το ζήτημα των κεραιών. Εγώ θα ζητήσω από εσάς, 

στο επόμενο Δ.Σ., αμέσως μετά από το Πάσχα, να μας διανέμετε μια κατάσταση, ποιοι 

είναι αυτοί που έχουν κεραίες επάνω και με πιο καθεστώς βρίσκονται εκεί, ούτως ώστε 

να δούμε τα συμφέροντα του Δήμου, να δούμε την ασφάλεια, να δούμε και την 

κτηνοτροφία και γενικότερα να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Νομίζω ότι θα ήταν 

το σωστότερο.  

κ. Γαλάνης: Ευχαρίστως.  



 

Με αφορμή αυτή την αίτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιαστεί μια 

συνολική κατάσταση.  

κα Αποστολίδου:  κ. Πρόεδρε εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορεί 

να φύγει από εκεί το πάρκο; Είναι πολύ βλαβερό για την υγεία των ανθρώπων. Το όριο 

είναι πολύ αυξημένο στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. … και οι γνώμες των 

επιστημόνων διίστανται. Το σίγουρο και βέβαιο είναι ότι πειράζουν οι κεραίες και πρέπει 

να είναι μακριά από τον τελευταίο κάτοικο που μένει 2 χιλ. για να μην έχει καμία μα 

καμία επιρροή στην υγεία του.  

κ. Πρόεδρος:  Έχετε δίκιο και ο καθένας από εμάς πιθανώς να έχει την ίδια 

άποψη με εσάς. Ο κ. Αντιδήμαρχος θα ασχοληθεί με το θέμα. Θα έχουμε ολοκληρωμένη 

άποψη όταν θα ξαναέρθει.  

      

- Αποσύρεται.  
 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση διοργάνωσης της 2ης επίσκεψης μελέτης αποστολών των εταίρων 

του έργου στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο του έργου PIMMS 

TRANSFER. 

 

κ. Φωτιάδης: Εδώ λέτε 1.500 € κ.λπ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μπορεί να μας 

εξηγήσει; 

κ. …: Δεν βαρύνει τον Δήμο, είναι με έξοδα του προγράμματος. Είναι μια 

απόφαση του 2009 που είχε η προηγούμενη Δ.Α. να συμμετάσχει ο Δήμος σε αυτό το 

έργο μέσω του «2004». Μεταξύ των δραστηριοτήτων είναι να οργανώσουμε εμείς την 

επίσκεψη των εταίρων μας στην πόλη των Σερρών, 12 και 13 Μαΐου και σκοπό έχει την 

ανταλλαγή εμπειριών, … και πρακτικών στα κράτη στα οποία βρίσκονται οι εταίροι μας. 

Θα είναι εκπρόσωποι των Δ.Α. και υπηρεσιακών παραγόντων των Δήμων και θα είναι 

άτομα από Βουλγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Ρουμανία. Δεν βαρύνει τον Δήμο 

καθόλου.  

   

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση συνέχισης υλοποίησης της «Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου 

για το Πρόγραμμα της Κ.Π. INTERREG IVC – PIMMS TRANSFER». 

 

 

κ. …: Είναι το ίδιο πρόγραμμα. Είναι το 2009 και είναι ψηφισμένο.  

κ. Γαλάνης: Τώρα θα γίνει η προκήρυξη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτός 

ο σύμβουλος θα έχει την υποχρέωση ουσιαστικά να κάνει έναν οδηγό σχετικά με την 

προώθηση των ποδηλάτων στην πόλη μας αλλά και την ασφαλή μετάβαση των μαθητών.  

κ. Γκότσης:  Εγώ προήδρευα γι’ αυτό παίρνω τον λόγο. Πάλι μέσω 

προγράμματος είναι, δεν επιβαρύνεται καθόλου ο Δήμος. Η διαδικασία είναι πρόχειρος 

διαγωνισμός ο οποίος θα πρέπει όπως έγραφε η εισήγηση να έχει τα απαραίτητα 

στοιχεία, δηλαδή την κατάρτιση, την εμπειρία και δεν βάλανε τεχνική κατάρτιση και 

επιστημονική κατάρτιση, διότι χρειάζεται ειδικός μαθηματικός τύπος που να συνδυάζει 

αυτά τα δύο και δεν ήταν δυνατόν αυτό το πράγμα. Άρα μείναμε μόνο στην 

επιστημονική κατάρτιση και στην εμπειρία.  



 

Από εκεί και πέρα ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι και πως θα επιλεχθούνε, εγώ δεν 

είμαι στην επιτροπή αυτή και ούτε έχω την ευθύνη. Την ευθύνη την έχει η Δ.Α.  

κ. Γαλάνης: Είναι υποχρέωση από το πρόγραμμα να γίνει έτσι. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα να γίνει αλλιώς.  

κ. …:  Δεν έχουμε τα χρονικά περιθώρια να πάμε σε κανονικό διαγωνισμό. Αυτό 

επικαλέστηκε η υπηρεσία.  

κ. Φωτιάδης: Δεν είναι εμμονή όταν ζητούμε στην Ημερήσια Διάταξη, στην 

πρόσκληση δηλαδή, να αναφέρεται. Οφείλεται να διατυπώνεται. Και η εισήγηση ήταν 

ελλιπής.  

Πρόταση μας λοιπόν είναι να γίνει ανοιχτή πρόσκληση στον Τύπο, να έρθουν 

πολλές προσφορές. Υπάρχουν πολλοί που έχουν τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο θέμα 

και θα έλεγα να είναι από τον Νομό. Ανοιχτή πρόσκληση.  

κ. Γκότσης: Να συμπληρώσω κάτι για να σας βοηθήσω, η Επιτροπή η οποία θα 

κάνει την επιλογή, αποτελείται από Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και αυτοί θα 

κάνουν την επιλογή αυτού του προσώπου.  

κ. Γαλάνης:  Δέχομαι την παρατήρηση αλλά επειδή ακριβώς έζησα την επιμονή 

και την εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος είναι ουσιαστικά … του προγράμματος, ότι θα 

πρέπει να προχωρήσουμε στην απορρόφηση αυτών των ποσών είναι από τους 

τελευταίους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ δεν ούτε οι … των 

υπηρεσιακών παραγόντων σε αυτές τις συσκέψεις και τελικά αυτό που διαπίστωσα 

μιλώντας με τους ανθρώπους … θα πρέπει να προχωρήσουμε στην απορρόφηση στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Είμαστε σχεδόν από τους 

τελευταίους.  

κ. Πρόεδρος:  Επειδή σε αυτό το πρόγραμμα στην Ιταλία συμμετείχα κι εγώ, η 

εκεί υπηρεσιακοί παράγοντες μας είπαν ότι κινδυνεύουμε να απενταχθούμε από αυτό το 

έργο και δεν είναι τιμητικό για τις Σέρρες να απενταχθεί από ένα τέτοιο έργο 

ενημέρωσης.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, με αυτό το θέμα 

ασχοληθήκαμε αρκετοί, απασχόλησε κι εμένα προσωπικά. Συγκεκριμένα όταν κατέβηκα 

στην Αθήνα είδα την κ. Βλάχου η οποία είναι στο ΥΠ.ΕΣ. γιατί δεν υπάρχει έγκριση για 

τις μετακινήσεις των αιρετών και των υπηρεσιακών παραγόντων. Φυσικά είναι γνωστό 

ότι όποια προσπάθεια έγινε για χρηματοδότηση μετακινήσεων απορρίφθηκε από το 

Ελεγκτικό και γι’ αυτόν τον λόγο κινηθήκαμε προς την διαδικασία για να δούμε με ποιον 

τρόπο θα διασφαλίσουμε την εξασφάλιση χρηματοδότησης των μετακινήσεων. Όπως 

ειπώθηκε και ο κ. … και ο κ. Γαλάνης κινήθηκαν με δικά τους έξοδα. Δεν θα υπάρχει 

απορρόφηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και κινδυνεύουμε να απενταχθούμε. Όμως 

διαπιστώθηκε και από την ιδιαιτέρα γραμματέα ότι υπάρχει πρόβλημα στη ρύθμιση και 

δεν υπάρχει αντίστοιχη εγκύκλιος για την μετακίνηση των αιρετών. Και σ’ αυτή τη φάση 

είμαστε, να εξασφαλιστεί … στο Νόμο του Καλλικράτη η αντίστοιχη εγκύκλιος ώστε να 

μπορούν να εγκριθούν οι μετακινήσεις.  

κ. Φωτιάδης: Διατύπωσα μια πρόταση, ευρύτατη δημοσιοποίηση στον Τύπο και 

ανοιχτή διαδικασία. Μπορεί να γίνει πάραυτα.  

κ. Γκότσης: Το περάσαμε και από την Οικονομική. Μπορεί να αλλάξει αυτό το 

πράγμα; Δεν μπορεί να αλλάξει.  

κ. Φωτιάδης: Η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής είναι εισήγηση. Εμείς 

αποφασίζουμε.  



 

κ. Πρόεδρος:  Μία πρόταση είναι απευθείας ανάθεση χωρίς καμία διαδικασία και 

η άλλη πρόταση είναι διαγωνισμός πρόχειρος. 

κ. Γκότσης:  Η Οικονομική Επιτροπή, η οποία κατά πλειοψηφία, νομίζω 

μειοψήφισε μόνο ο κ. …, πήρε την απόφαση από τα 8 άτομα τα 7 λόγω του 

κατεπείγοντως διότι η υπηρεσιακή παράγων μας είπε ότι τα χρονικά περιθώρια δεν μας 

επιτρέπουν για ανοιχτό διαγωνισμό και θα κάνουμε πρόχειρο διαγωνισμό και εμείς για 

να μην απενταχθεί το έργο το περάσαμε. Είναι πολύ σωστή η θέση του κ. Φωτιάδη και 

έτσι πρέπει να γίνονται, ανοιχτοί διαγωνισμοί, αλλά λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που 

μας είπανε και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι 

οποίοι είναι από διάφορα τμήματα, είπαμε όλοι το ναι.  

κ. Πρόεδρος:  Άρα λοιπόν το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο 

προτάσεις. Η πρώτη πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.              

 

 

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 



 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι   

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι   

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι  

Δρίγκα Χρυστούλα:    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 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι  

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών «Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών». 

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 36ο: α) Κήρυξη ΕΚΠΤΩΤΟΥ της αναδόχου προμηθεύτριας καυσίμων για το 

Δ.Δ. Σκουτάρεως «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 

24 § 5 και επιβολή κυρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 35 § 5γ: 

«Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ 

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6μήνου ούτε 

μεγαλύτερο του έτους». 

 β) Την έγκριση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων και 

την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων του Δ.Δ. Σκουτάρεως από τον 

ανάδοχο του Δ.Δ. Σερρών «ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΝΙΚΑΣ & Σια ΟΕ» χωρίς 

τροποποίηση της υπογραφείσας σύμβασης με αρίθ. 9860/01.03.11 ποσού 

368.227,00 €.  

 

 



 

κ. Γρηγοριάδης: Απλώς να πω ότι το συγκεκριμένο πρατήριο εκδήλωσε 

ενδιαφέρον στην αρχή να προμηθεύσει τον πρώην Σκουτάρεως, στη συνέχεια για δικό 

του λόγο δεν θέλησε, είχα συνεχείς επαφές και επικοινωνία έτσι ώστε να μπορούμε να 

εξυπηρετηθούμε γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει από τις Σέρρες 

να προμηθευόμαστε και είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και σήμερα το απόγευμα πάλι 

ήρθα σε επαφή με τον πρατηριούχο. Από ότι κατάλαβα θα μου απαντούσε, ήταν η 

γυναίκα του και τα σχετικά … Θέλω να ρωτήσω το Σώμα και τον Πρόεδρο, αν αύριο το 

πρωί δεν ήθελε να μας προμηθεύσει, μπορούμε να … 

κ. Πρόεδρος:  Όχι. Είναι απόφαση Δ.Σ., έχει τελειώσει η ιστορία.  

κ. Γρηγοριάδης: Η ταλαιπωρία θα είναι πολύ μεγάλη γι’ αυτό και είχα συνεχή 

επικοινωνία.  

κ. Γαλάνης: Γι’ αυτό το θέμα η κ. Νεράντζη έχει ακολουθήσει τη νόμιμη 

διαδικασία ως προϊσταμένη των Προμηθειών και έχει κηρύξει έκπτωτη την 

συγκεκριμένη εταιρεία γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Όλο αυτό το διάστημα περιμέναμε 

να υπογράψει τη σύμβαση. Δεν θα φτάσει σε σημείο ο Δήμος Σερρών να παρακαλάει 

τους προμηθευτές για να υπογράφουν συμβάσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτή είναι η 

διαδικασία όπως προβλέπεται στον … είναι νόμιμη διαδικασία και αν θέλετε την 

απάντηση μου σε σχέση με το να συνεχίσει αυτή η σύμβαση η εταιρεία η οποία ήδη έχει 

συνάψει σύμβαση, έχει το νόημα ότι αν πάμε στη διαδικασία να πάμε σε διαγωνισμό θα 

χάσουμε 3 και 4 μήνες και θα μείνουμε χωρίς προμήθεια καυσίμων.  

Θέλω να δώσω μόνο ένα περίγραμμα της κατάσταση που ακολουθεί, γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι πολύ σφιχτά και …, οι προμηθευτές καυσίμων δεν 

έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον να έρθουν να συνάψουν συμβάσεις με τον Δήμο, όχι γιατί 

θεωρούν ότι ο Δήμος δεν είναι αξιόπιστος, γιατί κάποιοι έχουν πρόβλημα. … έχει να 

κάνει όμως με το γεγονός ότι οι εταιρείες που προμηθεύουν τα καύσιμα στους 

πρατηριούχους τους ζητούν μέσα σε ένα κλειστό χρονοδιάγραμμα, μέσα σε 6 μέρες να 

αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Επομένως δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι 

μονόδρομος και σε συνεργασία που είχα με την κ. Προϊσταμένη, που κάνει εξαιρετική 

δουλειά στον τομέα της προμήθειας καυσίμων, έτσι όπως σας τα λέω είναι τα πράγματα 

και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.  

κ. Γκότσης: Απευθείας ανάθεση είναι; 

κ. Γαλάνης: Γνωρίζετε καλά ότι ο Δήμος Σερρών και πριν το 2010 έκανε μια 

σύμβαση για όλο το Δήμο Σερρών ο οποίος πήγε και στο ελεγκτικό συνέδριο και 

ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία. Ο κ. Τσινίκας είναι για τη δημοτική ενότητα Σερρών 

απλά θα πρέπει να εξυπηρετήσει και τη δημοτική ενότητα Σκουτάρεως.  

κ. Αναστασιάδης: Η γνώμη του κ. Αντιδημάρχου είναι σεβαστή. Δεν μπορεί από 

το Σκούταρι να έρχονται εδώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος; 

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπήρχε δεν θα ερχόταν προς 

συζήτηση το θέμα.  

κ. Νιζάμης:  Το ποσό των 368.000 € αφορά μόνο το Σκούταρι; 

κ. Πρόεδρος:  Όχι. Συμπεριλαμβάνεται και το Σκούταρι. Το Σκούταρι είναι γύρω 

στα 50.000.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 



 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 76 § 4 του Ν. 3852/2010. 

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ 38ο:  Ενημέρωση επί των υπ’ αρίθ. 6/05.04.2011 & 7/05.04.2011 αποφάσεων 

του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΣ. 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού για δίμηνη απασχόληση για 

την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την υπηρεσία 

καθαριότητας: 6 οδηγοί Δ.Ε. και 15 εργάτες Υ.Ε. 

 

κ. Μηλίδης:  Θα ήθελα να ζητήσω από το Σώμα, τα άτομα που θα προσλάβουμε 

που θα είναι για δυο μήνες να προσληφθούν με αντικειμενικά κριτήρια.   

  

                 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρόσληψης οκτώ (8) εργατών Υ.Ε. για δίμηνη απασχόληση για 

την υπηρεσία Πρασίνου. 

 

κ. Γάτσιος: 405.000 €, γιατί πρέπει να πάρουμε και διμηνίτες; 

κ. Μυστακίδης:  Οι διμηνίτες θα ξεκινήσουν να εργάζονται άμεσα. Η 

δημοπρασία θα αρχίσει από τον Μάρτιο, άρα θα υπάρχει ένα κενό στο οποίο κενό ο 

μόνος που θα εργάζεται για το πράσινο είναι ο εργολάβος που ήταν στον πρώην Δήμο 

Σερρών. Οι υπόλοιπες … μένουν εκτεθειμένες. 

κ. Γάτσιος: Μέχρι πότε είναι η παράταση του εργολάβου; 

κ. Μυστακίδης: Μέχρι 17 Αυγούστου.  

κ. Μηλίδης: Επανέρχομαι στο θέμα. Με αντικειμενικά κριτήρια.  

     

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών Υ.Ε. και τριών (3) τεχνιτών Δ.Ε. 

για δίμηνη απασχόληση στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 



 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρόσληψης 6 εργατών Υ.Ε. για δίμηνη απασχόληση για τα Α’ & 

Β’ Κοιμητήρια. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

               
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρόσληψης 2 Κοινωνικών Λειτουργών με δίμηνη σύμβαση 

εργασίας.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

   
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεων Σχολικών Τροχονόμων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 45ο: Εκμίσθωση κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ορεινής για την εγκατάσταση 

Φ/Β Μονάδας.   

 

 

- Εγκρίνεται. 
 

  
ΘΕΜΑ 46ο:  Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για το έργο: «Ενοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων του Δήμου Σερρών». 

 

κ. Γαλάνης:  Έχει διανεμηθεί, αυτό το έργο είναι χρηματοδοτούμενο. Έχει έρθει 

ένα ποσό γι’ αυτό και είναι επείγον το θέμα. Ο κ. Γιαννάκης με ενημέρωσε ότι θα 

έβρισκε σήμερα το πρωί τα τιμολόγια. Το επείγον το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί ήρθαν τα 

χρήματα την Παρασκευή … 

κ. Φωτιάδης:  Είναι δυνατόν να βάζετε ένα θέμα χωρίς να ξέρετε ακριβώς το 

ύψος των τιμολογίων; Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Βάλτε το προ ημερήσιας, όχι έτσι 

όμως.  

κ. Γαλάνης: Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο ήρθε εδώ ο κ. Γιαννάκης, έφερε και το 

κείμενο, για να έχετε πλήρη εικόνα. Συμφωνώ μαζί σας, είμαι ο τελευταίος εδώ μέσα που 

θα έφερνε ένα θέμα χωρίς ποσά.  

κ. Γάτσιος:  Κάποιες περιοχές, όπως και η Ορεινή δεν έχει συνδεθεί 

πληροφοριακά, σας παρακαλώ να γίνει κάτι.  

 

- Εγκρίνεται. 
 



 

ΘΕΜΑ 47ο:  Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής της εταιρείας REFORM για την 

ασφάλεια του Internet. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 48ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του προγράμματος Τοπικής 

Διακυβέρνησης Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Γραμματείας 

Μακεδονίας – Θράκης. Χρηματοδότηση στην Κοινότητα Ορεινής από 

πιστώσεις Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2010. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 49ο:  Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για κάλυψη 

αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αποσύρεται. Φέτος θα πορευτούμε με τους διμηνίτες.  

 

- Αποσύρεται. 
   

 Μετά το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 

368 / 2011: Εημέρωση σχετικά με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις ΤΕΔΚ-

ΠΕΔ. 

 

369 / 2011: Εουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Συμφωνητικού μεταξύ της 

ΟΠΑΠ και του Δήμου. 

 

370 / 2011: Έκριση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σερρών.                          

 

371 / 2011: Τροποποίηση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, 

σχετικά με την χρήση κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, 

κατασκευές, έκθεση εμπορευμάτων κ.λ.π.).    

 

372 / 2011:  Ορισμός νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών σε αντικατάσταση της 

παραιτηθείσης κας Τερζίδου Γλυκερίας.  

 

373 / 2011: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 § 2 του 

Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων. 

 

374 / 2011: Ορισμός μελών για τη σύσταση συντονιστικού τοπικού οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 § 3α & β, Ν. 3013/2002).          

 

 



 

375 / 2011: Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας (άρθρο 84 

Ν. 3463/2006). 

 

376 / 2011: Έγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το 

έτος 2011.  

        

377 / 2011: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής Μετεωρολογικών Προϊόντων και 

Υπηρεσιών με την ΕΜΥ στο πλαίσιο του έργου: ¨FOREST CITIES¨.      

 

378 / 2011: Έγκριση της αριθμ. 16/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί Εσωτερικού  Κανονισμού Υπηρεσιών.  

 

378α / 2011: Έγκριση της αριθμ. 17/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί Κανονισμού Διαχείρισης.  

 

378β / 2011: Έγκριση της αριθμ. 18/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί Κανονισμού Προσωπικού.   

 

379 / 2011: Ενημέρωση επί των αριθ. 19, 20, 21, 22, 23  / 2011 αποφάσεων της 

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Σερρών.                       

 

380 / 2011: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων 

για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. 

 

381 / 2011: Διαγραφή ποσού 100,00 € από χρηματικό κατάλογο που αφορά  κλήση 

από παράβαση του Κ.Ο.Κ.  του κ. Γλάχτσιου Γεωργίου του Χρήστου, ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν.     

 

382 / 2011: Ομοίως ποσού 20,00 € που αφορά κλήση από παράβαση του Κ.Ο.Κ. του 

Μαυρομιχάλη Σταύρου του Προδρόμου. 

 

383 / 2011: Επιστροφή ποσού 250,00 € στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

που εκ παραδρομής πλήρωσε  για παράβολο αντικατάστασης άδειας 

λειτουργίας καταστήματος.  

 

384 / 2011: Επιστροφή ποσού 200,00 € στην κα Δίμηζα  Φιλίτσα του Ηλία,  που 

πλήρωσε  στο Ταμείο του Δήμου ως τέλος, για τομή ασφάλτου στην οδό 

Γρανικού 6. 

 

 385 / 2011: Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης του ακινήτου του Ορφέα. 

 

386 / 2011: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά 

το μήνα Μάρτιο 2011. 

 

 



 

387 / 2011: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά 

το μήνα Μάρτιο 2011. 

 

388 / 2011: Ομοίως κατά το μήνα Μάρτιο 2011. 

 

389 / 2011:  Ομοίως της Αντιδημάρχου κας Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφίας, για το 

διάστημα από 27-2 έως 1-3-2011. 

 

390 / 2011:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, κατά το μήνα 

Φεβρουάριο 2011. 

 

391 / 2011:  Ομοίως του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, κατά το μήνα 

Φεβρουάριο 2011. 

 

392 / 2011:  Ομοίως του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Σοφοκλή Θεμιστοκλέους, 

κατά το μήνα Μάρτιο 2011. 

 

393 / 2011:  Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κ. Δασκαλόπουλου Πέτρου, κατά το 

μήνα Μάρτιο 2011. 

 

 394 / 2011: Έγκριση καταβολής εξόδων στον κ. Βαΐτση Δημήτριο, δικαστικό 

επιμελητή Πρωτοδικείου Σερρών, για επίδοση εγγράφων. 

 

395 / 2011: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

            

396 / 2011: Έγκριση οριστικής παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ του Δ.Δ. Άνω Βροντούς 

του Δήμου Σερρών.      

 

397 / 2011: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, 

αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης σε διασταυρώσεις των οδών του Δήμου Σερρών χρήσης 

2011¨. 

 

398 / 2011: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, Διαχείριση 

και Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2011-

2012.                         

 

399 / 2011: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών¨.   

 

400 / 2011: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και αποδοχή χρηματοδότησης του 

έργου: ¨Ανακατασκευή οδού Γεωργίου Παπανδρέου¨.  

 

 



 

401 / 2011: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2011 και αποδοχή χρηματοδότησης του 

έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Κ. Καβάφη¨.   

 

402 / 2011: Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2011 του 

Ν.Π. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών». 

 

403 / 2011: Ομοίως του Παιδικού Σταθμού  Δ.Δ. Αναγέννησης Δήμου Σερρών. 

  
404 / 2011: Ομοίως του ΚΑΠΗ Σκουτάρεως οικονομικού έτους 2011.                     

 

405 / 2011: Ομοίως του ΚΕΦΟ Δ.Δ. Βαμβακιάς.                             

 

406 / 2011: Ομοίως του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Ορεινής.  

 

407 / 2011: Ομοίως του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μητρουσίου. 

 

408 / 2011: Ομοίως του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών. 

 

409 / 2011: Ομοίως του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Λευκώνα».  

 

410 / 2011: Ομοίως του Οργανισμού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκουτάρεως.  

 

411 / 2011: Ομοίως του ΚΕΦΟ Κοινότητας Ορεινής.                          

 

412 / 2011: Έγκριση απολογισμού  του ΚΕΦΟ  Δ.Δ. Βαμβακιάς για το οικονομικό 

έτος 2010.  

  
413 / 2011: Ομοίως του ΚΕΦΟ  Κοινότητας Ορεινής για το οικονομικό έτος 2010.  

 

414 / 2011: Ομοίως του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Ορεινής.  

 

415 / 2011: Ομοίως των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Λευκώνα.  

 

416 / 2011: Ομοίως του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Αναγέννησης.  

 

417 / 2011: Σχετικά με επιβολή προστίμου για προβολή υπαίθριων διαφημιστικών 

πινακίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.  

           

418 / 2011:    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨, προϋπολογισμού 419.500,00 € - Δαπάνη: 

351.568,12 €.      

 

419 / 2011: Έγκριση συνέχισης και μεταφοράς του έργου με τίτλο: ¨Βελτίωση 

προσβασιμότητας πηγών έδρας Δήμου και κατασκευή έργων αναβάθμισής 

τους¨ για το έτος 2011.                                  

 



 

420 / 2011: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών του Δήμου Σερρών, έτους 2011.                       

 

421 / 2011: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο: ¨Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση 

{ΓΙΑΒΡΟΥΜ} της Δ.Ε. Προβατά¨, προϋπολογισμού 12.220,00 €. 

   
422 / 2011: Σύνδεση Φ/Β σταθμού ισχύος 4,95 KW στο Νηπιαγωγείο Κ. Μητρούση. 

 

423 / 2011: Έγκριση δαπάνης αποκατάστασης φθορών στον κυκλικό κόμβο στην 

διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών. 

 

Πρ 1/13/2011: Αποσύρεται το θέμα με τίτλο: «Έγκριση εκμίσθωσης γηπέδου για την 

εγκατάσταση συστήματος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής της 

αδειούχου εταιρείας ΙΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη θέση Άγιος Ιωάννης 

(Καγιάς) Δήμου Σερρών».         

 

424 / 2011: Έγκριση διοργάνωσης της 2ης επίσκεψης μελέτης αποστολών των εταίρων 

του έργου στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο του έργου PIMMS 

TRANSFER.    

 

425 / 2011: Έγκριση συνέχισης υλοποίησης της ¨Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου για 

το Πρόγραμμα της Κ.Π. INTERREG IVC- PIMMS TRANSFER¨.  

            

426 / 2011: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 

Ασφαλείας από ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών¨.      

 

427 / 2011: α) Έγκριση κήρυξης ΕΚΠΤΩΤΟΥ της αναδόχου προμηθεύτριας καυσίμων 

για το Δ.Δ. Σκουτάρεως «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ», σύμφωνα με το 

άρθρο 24 § 5 και την επιβολή κυρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 35 § 5γ 

 β) Έγκριση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων και την 

θέρμανση των δημοτικών κτηρίων του Δ.Δ. Σκουτάρεως από τον ανάδοχο 

του Δ.Δ. Σερρών «ΖΗΣΗΣ ΤΣΙΝΙΚΑΣ & Σια ΟΕ».  

 

428 / 2011: Έγκριση κανονισμού Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 76 § 4 του Ν. 3852/2010.                         

 

429 / 2011: Ενημέρωση επί των υπ’ αριθ. 6/05.04.2011 & 7/05.04.2011 αποφάσεων 

του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΣ. 

 

430 / 2011: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την υπηρεσία 

καθαριότητας: 6 οδηγοί ΔΕ και 15 εργάτες ΥΕ. 

 

431 / 2011: Έγκριση πρόσληψης οκτώ (8) εργατών ΥΕ για δίμηνη απασχόληση για 

την υπηρεσία Πρασίνου. 

 



 

432 / 2011: Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών ΥΕ και τριών (3) τεχνιτών ΔΕ για 

δίμηνη απασχόληση στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων.       

 

433 / 2011: Έκριση πρόσληψης 6 εργατών ΥΕ για δίμηνη απασχόληση για τα Α΄ & Β΄ 

Κοιμητήρια. 

 

434 / 2011: Έγκριση πρόσληψης 2 Κοινωνικών Λειτουργών με δίμηνη σύμβαση 

εργασίας.  

           

435 / 2011: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεως Σχολικών Τροχονόμων.       

 

436 / 2011: Έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ορεινής για την 

εγκατάσταση Φ/Β μονάδας.                                 

 

437 / 2011: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για το έργο: ¨Ενοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων του Δήμου Σερρών¨.                         

 

438 / 2011: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής της εταιρείας REFORM για την ασφάλεια 

του Internet. 

 

439 / 2011: Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις του προγράμματος Τοπικής 

Διακυβέρνησης Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Γραμματείας 

Μακεδονίας – Θράκης. Χρηματοδότηση στην Κοινότητα Ορεινής από 

πιστώσεις Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2010 και έγκριση μελέτης του έργου: 

«Συντήρηση των σχολικών μονάδων της Κοινότητας Ορεινής».  

 

Πρ 2/13/2011: Αποσύρεται το θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (8 

μηνών) για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών».  

 

440 / 2011: Σχετικά με πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Αγοραστού Αγοραστού 

που αφορά το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού για ¨Έκτακτες Ανάγκες – 

Φιλανθρωπισμός¨ από την παρακράτηση των αποζημιώσεων των μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου.        

 

Πρ 3/13/2011: Σχετικά με ερώτηση του κ. Κοτρώνη για απαλλοτριώσεις.  

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 



 

 

                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                                            

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνστανίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυστούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

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 

                 


